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  **كلمة شكر  ** 
  

  ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا

  .ني برحمتك في عبادك الصاحينلترضاه و أدخ

   علم ؟ و أعطانا من القوة نكن ننحمد اهللا عز وجل الذي رزقنا من العلم ما لم 

  .وما توفيقي إال باهللا المستوى،والمقدرة ما نحتاج إليه للوصول إلى هذا 

  صاحب الخلق العظيم محمد  المرسلين،و نصلي ونسلم على خاتم األنبياء و 

  صلى اهللا عليه وسلم الذي أدى األمانة و بلغ الرسالة، و نحن على ذلك من 

  :الشاهدين أتقدم بأزكى عبارات الشكر إلى

  .تهانشغاالم كل األستاذ المشرف عثمان شريط على كل نصائحه وتوجيهاته القيمة رغ

  .وعلوم التسيير االقتصاديةذة كلية العلوم تإلى كل أسا

  .إلى كل عمال المكتبة

  من قريب  اسواء رالماجستيإلى كل من ساعدني إلنجاز هذه المذكرة لنيل شهادة 

  مشرفة و إلى كل من  ابتسامةأومن بعيد و لو بكلمة طيبة أو دعوة صادقة أو 

  .المذكرةساعدني على طباعة هذه 

  

  
  

********************  
  
  

    
  
  
  
  
  



  **إهداء ** 

  

  بحمد اهللا وعونه وتوفيقا منه جل في عاله تم إنجاز هذا العمل المتواضع 

  والذي أهديه إلى كل من كان سبب وجودي إلى من سهر الليالي على تربيتي 

  ورعايتي و أنا صغير و على تعليمي ونجاحي والدعاء لي و أنا كبير

  أدين لهما بكل لحظة من عمري  إلى من 

  وبكل ما أملك أمي الغالية وأبي العزيز

  .كل إخوتي مفيدة ،خديجة ، فلة وخاصة شكيب شوقي  وإلى 

  إلى أصدقاء الدرب الدراسي االبتدائي رجاء

  ءوالجامعي خديجة ، رحمة، رشيدة،منيرة، أسما

  وغيرهم 

  وإلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل 

  " عثمان شريط " المشرف  اصة الدكتور المحترموخ

  والذي لم يبخل علي بالنصح واإلرشاد والتوجيه 

  أقدم هذا اإلهداء إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي  كما

  .يصعب علي جميعا فراقهم إلى كل منو 

  

  

  **أسماء زراية** 

  

  

 



 أ 
 

  :دمةـــــــمق

ذا ملسـايرة املعطيـات املسـتجدة ألخـرية العديـد مـن التحـوالت و التطـورات و هـيشهد االقتصاد اجلزائري يف اآلونة ا
اليت تفرزها العوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة السـائدة يف كـل مرحلـة باإلضـافة إىل االنـدماجات بـني الشـركات الكبـرية علـى 

وبــروز التقســيم الــدويل احلــديث للعمــل وزيــادة ســيطرة الــدول املتقدمــة علــى املنظمــات يف ميــدان مســتوى االقتصــاد العــاملي 
، توجهت اجلزائر كغريها من الدول الناميـة إىل اختـاذ عـدة إجـراءات إصـالحية وهيكليـة عـن طريـق اختاذ القراراتالتصويت و 

ـــدف إىل حتقيـــق معـــدالت منـــو جيـــدة ومســـتمرة ،  لية بـــدأت معاملهـــا منـــذ صـــدور قـــانون اســـتقالانتهـــاج سياســـة اقتصـــادية 
بتحقيــق نســبة  1998لتنتهــي ســنة  انكماشــية، مث إتبــاع عــدة سياســات ماليــة و نقديــة 1988املؤسســات العموميــة ســنة 

هامـــة مـــن التوازنـــات  الكليـــة ولكنهـــا تبقـــى اليـــوم مرهونـــة بعـــدة حتـــديات بعـــد دخـــول اجلزائـــر يف مرحلـــة حامســـة مـــن تارخيهـــا  
والـذي يتطلـب اعتمـاد مجلـة  (OMC)جتاهها حنو اقتصاد السوق وانضمامها إىل املنظمة اخلارجية للتجـارة االقتصادي با

هياكـل اإلنتـاج مـن خـالل إعـادة هيكلـة املؤسسـات  من السياسات واإلجراءات املرافقة اليت تؤدي إىل تصـحيح اخـتالالت
يف . وإنشــاء مؤسســات صــغرية ومتوســطة جديــدة) م ص م(الصــناعية الكبــرية وتقســيمها إىل مؤسســات صــغرية و متوســطة 

ر هــذا اإلطــار حتــاول اجلزائــر إضــفاء املرونــة الالزمــة علــى األداة اإلنتاجيــة الوطنيــة وهــذا مــن خــالل التعبئــة احلقيقيــة لالســتثما
دف متكني االقتصـاد الـوطين مـن االنـدماج يف إطـار التكـتالت  والذي تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أهم أشكاله 

  .اجلهوية وبالتايل التطور والتأقلم مع التغريات العاملية يف ظل اقتصاد متفتح
ى  يف تكــوين القطــاع يف ظــل كــل هــذه التوجهــات وحبكــم أن املؤسســات  الصــغرية واملتوســطة متثــل احلصــة الكــرب 

ــا تشــكل قــاطرة التنميــة املعاصـرة لكثــري مــن دول العــامل، هلــذا زاد االهتمـام باملؤسســات الصــغرية واملتوســطة وهــذا  اخلـاص وأ
ا علـــى امتصـــاص البطالـــة وحتقيـــق  النمـــو االقتصـــادي القـــومي هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى ملـــا تتميـــز بـــه مـــن  لقـــدر

تبعــــا ملــــا ســــبق فــــإن املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة . رة علــــى الــــتحكم يف شــــروط اإلنتــــاجخصــــائص كمرونــــة اإلدارة والقــــد
، كمــا أثبتــت فعاليتهــا يف عمليــات التحــول مــن اقتصــاد الــيت تنبثــق منهــا املؤسســات الكـربىأصـبحت متثــل القاعــدة الرئيســية 

جلزائـر علـى غـرار العديـد مـن الـدول وا .لك منـو إقتصـادات البلـدان الناشـئةمتخلف إىل اقتصاد متطور وأحسن مثال على ذ
وهـــذا مـــا يقودنـــا إىل طـــرح . أبـــدت اهتمامهـــا الكبـــري باملؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة مـــن أجـــل حتقيـــق التنميـــة االقتصـــادية

  :اإلشكالية التالية
  :إشكالية البحث

  ماهي نتائج برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على النمو االقتصادي يف اجلزائر؟ 
  :هذه اإلشكالية تدفعنا إىل طرح جمموعة من األسئلة الفرعية اليت سوف حناول اإلجابة عليها من خالل الدراسة إن

  :األسئلة الفرعية

 ما هو الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأين تكمن أمهيتها؟  - 1

  هي أهم اآلليات وسياسات تأهيل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ ما - 2

  هي العراقيل والتحديات اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؟ ما - 3



 ب 
 

   :فرضيات البحث

  :وحملاولة اإلجابة على مجلة هذه األسئلة اعتمدت على الفرضيات التالية

يف  األخريةحضى قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبجموعة من اآلليات واإلجراءات التحفيزية اليت ساعدت هذه  -

  .جتسيد املهام واألهداف املوكلة إليها

هامة كاالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة وتطبيق عقد الشراكة مع االحتاد  اقتصاديةمبا أن اجلزائر تقبل على تغريات  -

صغرية األورويب فإن هذا يفرض تدخال أكثر حزما للهيئات احلكومية واملؤسسات املتخصصة يف دعم املؤسسات ال

  .واملتوسطة يف اجلزائر

  .طبيعة نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة جتعلها تواجه العديد من املشاكل والصعوبات -

   :أھداف البحث

  :     حناول من خالل هذه الدراسة

إبراز أهم ، و لف التعاريف املعطاة هلذا القطاعالتعرف على املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل القيام مبسح ملخت -

  .اإلسرتاتيجيات التنموية الفعالة اخلصائص اليت جتعل من املؤسسات الصغرية واملتوسطة إحدى أهم

التأكيد على أمهية الدور االقتصادي واالجتماعي الذي ميكن أن يلعبه هذا القطاع يف إجناح سياسة اإلصالحات  -

  .وحتقيق اإلنعاش االقتصادي

وتأهيل ة والسبل املتبعة من طرفها لدعم جحة يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطحماولة عرض بعض التجارب النا -

  .وترقية هذا القطاع

  .حماولة إثراء النقاش يف هذا املوضوع نظرا ملكانته يف السياسات املطبقة يف اجلزائر -

على  بح حيققها فحسب، بلملحوظا باجلزائر، ليس على مستوى النتائج اليت أص انتعاشاكون هذا القطاع بدأ يعرف  -

  .مستوى االهتمام واإلحاطة أيضا

على هذه املؤسسات بالرغم من  معرفة تغري االجتاه من االعتماد على املؤسسات الكربى والصناعات الثقيلة حنو الرتكيز -

  .قلة رأمساهلاصغر حجمها و 

  :الدراسات السابقة



 ج 
 

مكانا هاما يف االقتصاد الوطين فلقد مت تناوله من قبل باعتبار أن موضوع املؤسسات الصغرية و املتوسطة حيتل 

  :ذا املوضوع وحتليلها له ومن بني أهم الدراسات نركز علىـــالعديد من الدراسات واليت اختلفت يف معاجلتها جلوانب ه

واملتوسطة اخلاصة إنشاء وتطوير املؤسسات والصناعات الصغرية "نادية قويقع بعنوان : مذكرة ماجستري لـ :الدراسة األولى

  ." 2001-حالة اجلزائر- يف الدول النامية

قامت هذه الدراسة وهي رسالة ماجستري يف جامعة اجلزائر، بتحديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مع 

عملية  ، وجتعلها قطاعا تركز عليه غالبية الدول املتقدمة والدول النامية يفاليت متيزها عن غريها إظهار أهم اخلصائص

بالرغم من املشاكل اليت يعرفها خاصة منها عملية التمويل، هلذا قامت ببحث متويل املؤسسات الصغرية  التنمية،

واملتوسطة يف الدول النامية بنوع من التفصيل وتوصلت لكون قضية التمويل تعترب أهم مشكلة تواجه مؤسسات هذا 

، لذا عمدت اجلزائر تلعب دورا ال يستهان به ة واملتوسطة يفالقطاع، كما أظهر هذا البحث بأن املؤسسات الصغري 

اجلهات املسؤولة عليها مبحاولة التخفيف من املشاكل والعوائق اليت حتد من إنشائها وتنميتها، وقد جاءت هذه الدراسة 

ا اهتمت جبانب واحد واملتمثل يف أساليب متويل هذا القطاع وإسق اطها على بعض خمالفة للدراسة املتناولة حيث أ

  .الدول النامية

واقع وأفاق تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل تطبيق سياسة "عبد الكرمي اللطيف،  :الدراسة الثانية

  ." 2001اإلصالحات االقتصادية احلالية 

من إشكالية حقيقية تتعلق مبكانة وأمهية الدور االقتصادي واالجتماعي  ماجستريتنطلق هذه الدراسة وهي رسالة 

ا االقتصاد الوطين يف طريق  الذي ميكن أن يلعبه هذا النموذج من املؤسسات يف ظل التحوالت االقتصادية اليت مير 

لذا ركز  .تجاري العامليتحول التدرجيي حنو اقتصاد السوق واالستفادة من مسار االندماج واالرتباط االقتصادي والال

الباحث يف عرضه بداية على مفاهيم أساسية تتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ليتخصص فيما بعد يف عرض التجربة 

  .ملقرتحة لتفعيل دورها يف االقتصاد الوطينكذا اإلجراءات املتخذة وااجلزائرية يف جمال الرتقية والدعم و 

اإلطار النظري وخباصة عند استعراض جمموعة من التعاريف وتقسيمها إىل  ولقد استفدنا من هذه الدراسة من

  .معايري كمية ووظيفية، وبيان أمهية ومكانة هذه املؤسسات يف حتقيق التنمية

  :المنھج المستخدم في البحث



 د 
 

له لطرح حبثنا بصورة موجزة وتقصي خمتلف جوانبه رغم تشعبها اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي من خال

قمنا بتحديد املشكلة ووضع الفروض ومجع البيانات واملعلومات املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن مث حتليلها 

  :وتفسريها لنتوصل إىل مجلة من النتائج وهذا باالعتماد

الدعم اليت استفاد حتديد التوجه اجلديد للجزائر يف االهتمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأهم إجراءات التأهيل و  -

  . منها هذا القطاع

كشف أهم العقبات واملشاكل اليت تعيق تطور االستثمار عن طريق املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، وحماولة  -

  .اقرتاح بعض احللول اليت ميكن أن تساهم يف حتسني احمليط االقتصادي املتدهور

  :أھمية البحث

هذا البحث يكتسي أمهية معتربة كونه يتعرض ألحد أهم املواضيع االقتصادية املطروحة اليوم على الساحة  إن -

االقتصادية خاصة يف الوقت الراهن الذي يتسم بتحوالت اقتصادية عميقة، كان هلا أثر واضح على أمهية ومكانة هذه 

  . االجتماعيةاملؤسسات يف احلياة االقتصادية و 

يت تكتسبها املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى خمتلف دول العامل وذلك لفعاليتها يف تطوير العديد األمهية ال -

  . از هذا الدور يف االقتصاد الوطينمن االقتصاديات وحتقيق تنمية شاملة، وحماولة إبر 

ا حماولة إبراز ضرورة تطوير وتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة قبل استكمال االنفتا  - ح االقتصادي لتعزيز قدر

  .التنافسية أمام املؤسسات األجنبية

تعدد الربامج واإلجراءات التحفيزية وأساليب التنشيط اليت سعت اجلزائر لتجسيدها كسياسة حنو املؤسسات الصغرية  -

  .واملتوسطة

ه اإلجراءات يف تطوير وترقية مدى تأثري ما قامت به اجلزائر من جهود جتاه هذه املؤسسات واستفادة اجلزائر من هذ -

ا   .مؤسسا

  :مبررات اختيار البحث

  .من معلومات فنية وتقنية ؤسسات الصغرية واملتوسطةمعرفة كل ما يتعلق بقطاع امل -



 ه 
 

الرغبة الشخصية يف مناقشة موضوع جديد مل يأخذ حقه رغم أمهيته على عدة أساليب يف املعاجلة كاالستنتاج  -

  .  واالستقراء

  :الدراسةإطار 

جاء تفصيل دراستنا ضمن ثالث فصول حبيث نستطرف يف الفصل األول إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

، كما سنلقي نظرة عن جتربة بعد الدول يف دعم ائر مرورا باملشاكل اليت تعرتضهاتعريفها، أهم خصائصها وواقعها يف اجلز 

  .وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة

أما يف الفصل الثاين فسنتطرق إىل السريورة اإلسرتاجتية لربنامج إعادة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من 

  .خالل األسس النظرية والتطبيقية لربنامج إعادة التأهيل وشروط إجنازه، وعرض بعض االسرتاجتيات املمكنة

لصغرية واملتوسطة على النمو االقتصادي ونعاجل من خالل الفصل الثالث أثار برنامج تأهيل املؤسسات ا

  .بالتعرض إىل أهداف الربنامج وإجراءات تنفيذه

كما حيتوي البحث على مقدمة وخامتة متت فيها حوصلة أهم األفكار اليت تضمنها البحث ونتائج اختبار 

معاجلة البحث، باإلضافة إىل الفرضيات اليت مت االنطالق منها إىل جانب إبراز النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل 

  .االقرتاحات والتوصيات اليت ارتأينا تقدميها عسى أن تكون مفيدة
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  :تمهيد
 وأنه خاصة العامل دول معظم يف فعالة تنموية كإسرتاتيجية واملتوسطة الصغرية املؤسسات عن احلديث أصبح لقد

 هذا ترقية يف السبق هلا كان املتطورة الدول فإن معتاد هو وكما. الضخمة املؤسسات لقطاع األساسية الدعامة مبثابة يعترب
 التنمية جمال يف املؤسسات هذه حتققه أن ميكن الذي الدور إىل أخريا ستفاقتا اليت النامية الدول عكس على القطاع،

 واليت جديدة حتديات ظهور ظل يف سهال أمرا يعد مل واملتوسطة الصغرية باملؤسسات االهتمام مشكل لكن .االقتصادية
 النامية الدول لدى خاصة ديةواقتصا سياسية مفاهيم من حتمله ما بكل العوملة تفرضها اليت التحديات خمتلف يف تتمثل
  .والعوملة التنمية مشكلتني تواجه أصبحت اليت
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  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ماهية 1- 1
  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مفهوم 1-1- 1

 وال الصعوبة غاية يف أمرا يعد إذ واملتوسطة الصغرية للمؤسسات ودقيق واضح مفهوم حتديد حول اآلراء اختلفت
 اإلنتاجية الوطين االقتصاد أنشطة خمتلف إليها تنتمي اليت واملتوسطة الصغرية للمؤسسات موحد تعريف على اتفاق يوجد

ا باختالف أخرى إىل دولة من ختتلف مفاهيمها أن واخلدمية،كما ا إمكانا . واالجتماعية االقتصادية ظروفها وكذا وقدرا
  :يف تتمثل واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا  مفهوم اختالف إىل تأد اليت األسباب أهم من إن

 املتقدمة البلدان أمهها متباينة، جمموعات إىل العامل يقسم النمو درجة يف التفاوت إن :النمو درجات اختالف - أ
 وزن يف أيضا و دولة، كل يف املستعملة التكنولوجيا تطور مستوى على التفاوت هذا ينعكس و النامية، والبلدان الصناعية
 الصغرية فاملؤسسة آخر، إىل بلد من واهلياكل املؤسسات هذه إىل النظرة اختالف يف ذلك ويرتجم االقتصادية اهلياكل

 من فانطالقا املغرب، أو اجلزائر يف كبرية أو متوسطة اعتبارها ميكن األمريكية املتحدة الواليات يف أو اليابان يف واملتوسطة
 تعريف غياب يفسر الذي األمر آخر، إىل بلد من خيتلف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعريف أن إىل نصل النظرة هذه
  .  )1(الدول مجيع يف صاحل موحد

 للمؤسسات املالية واهليكلة الداخلي التنظيم خيتلف االقتصادي النشاط اختالف أمام:االقتصادي النشاط اختالف- ب
 وطاقات ضخمة، استثمارات إىل واخلدمات السلع إنتاج عملية يف حتتاج صناعية مؤسسات مثال فهناك االقتصادية،

  )2(.جدا بسيط وتسيريي تنظيمي هيكل مع حمدودة عمالية وطاقة كبرية، وعمالة مالية

  :إضافة إىل
  .املؤسسات بني االندماج مستوى يف تقنية عوامل -
ا الدولة اهتمام مدى يف تتمثل سياسية عوامل -   .واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا بقطاع ومؤسسا
  
  
  
  
  
  

                                                 
 اجلزائر، عةجام التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة، غري دولة دكتوراه أطروحة اجلزائر، حالة دراسة:وتنميتها دعمها وسبل واملتوسطة الصغرية املؤسسات واقع :عثمان خللف )1(

 .4ص ،2004
 ،التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة، غري ماجستري رسالة اجلزائري، االقتصاد دالة :اإلصالحات ظل يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تطور وآفاق واقع :اللطيف الكرمي عبد )2(

  .4ص ،2002 اجلزائر، جامعة
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  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف معايير 1-1-1- 1
 هذه إليها تستند اليت املعايري تعدد يعرتضه واملتوسطة الصغرية للمؤسسات وشامل جامع تعريف حتديد حماولة إن
 وقـالس من املؤسسة حصة تخدمة،املس والـاألم حجم املبيعات، الة، حجمـالعم حجم على يعتمد من فمنها التعاريف
  :جمموعتني إيل تقسيمها ميكن واملؤشرات املعايري من وعةـجمم إىل امـاالحتك مت لذلك .اخل...وقـوالس امللكية وطبيعة

  :الكمية المعايير - أ
ا صبغة ذات الكمية املعايري تعترب  بتصنيف تم هي و حدى، على دولة كل ظروف ضوء يف توضع حملية،أل

 العمالة، وقيمة حجم املختلفة، مثل األحجام بني الفروق تربر اليت الكمية السمات من جمموعة على اعتمادا سساتاملؤ 
   )1(.اخل..السنوي االستهالك حجم املبيعات، و وحجم األصول،
  :منها لبعض تفصيل يلي فيما و

 احلجم، ويعترب وكبرية الصغرية املؤسسات بني التفرقة معايري أحد باملؤسسة العمال عدد يعترب :العمال عدد معيار - 1
 عند خاصة بواسطته، احلجم قياس عملية تكتنف اليت للسهولة نظرا االستخدام، يف شيوعا املعايري أكثر من املعيار هذا

 يزةالرك ليس العمال عدد أن :أمهها من االنتقادات من للعديد تعرض املعيار هذا أن غري )2(.الدويل املستوى على املقارنة
 ال أنه كما املؤسسة، حجم على كبري أثر ذات اقتصادية متغرياتوجود  إىل اإلنتاجية، باإلضافة العملية يف الوحيدة
   )3(.هلا احلقيقي احلجم يعكس

 خاصة الدول، من عدد يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعريف يف املال رأس معيار خدميست: المال رأس معيار - 2
 املستخدم املال ورأس الصرف، وأسعار العمالت كاختالف القصور، جوانب بعض من املعيار هذا عاينوي .النامية الدول
 أو فردي مال برأس تتمتع ما غالبا األخري هذا يف واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا أن إىل اإلشارة ميكن حيث املستثمر أو

 هذا على االعتماد ويتطلب .بنشاطها قيامهال ضخمة أموال رؤوس تتطلب اليت الكربى املؤسسات عكس صغري مجاعي
 عدم يفصل لذلك األسعار، يف والتضخم النقود قيمة يف املستمر التغيري مع تتواكب مستمرة تعديالت إدخال املعيار

  )4(.مبفرده املعيار هذا على االعتماد

 حجم أن اعتبار إىل ذلك يرجع قدو  العمال، عدد مبعيار يقرتن ما عادة هو :اإلنتاج أسلوب أو التكنولوجيا معيار - 3
 صغرية احملصلة هذه كانت فيه، فكلما املستخدمة واآلالت العمل عنصري من كل لتفاعل النهائية احملصلة هو املؤسسة
ا مقارنة   )5(.صغرية املؤسسة كانت مبثيال

                                                 
 واملتوسطة الصغرية املشروعات متويل حول الدولية يةالتدريب الدورة ومناقشات حبوث العاملية،  االقتصادية املتغريات ظل يف املغاربية الدول يف واملتوسطة الصغرية الصناعات واقع: عايشي كمال )1(

 .2ص  ،2003 ماي 28-25لـ املوافق هـ1424لاألو  ربيع 27-24 أيام للتنمية اإلسالمي والبنك -سطيف-عباس فرحات جامعة نظمتها اليت املغاربية االقتصاديات يف ودورها
تمع لتنمية كمدخل الصغرية الصناعات :حممد الرسول عبد سعد )2(  .15ص ،1998 القاهرة، والتوزيع للنشر العلمي املكتب احمللي، ا
 .49، ص2005 اإلسكندرية، اجلامعة، بشبا مؤسسة احمللية، التنمية يف ودورها واملتوسطة الصغرية الصناعات :أمحد سيد أبو عبده السيد فتحي )3(
 ،1ط القاهرة، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة املعاصرة، التحديات ظل يف وإدارته صغري مبشروع البدء لكيفية عملي دليل العريب، الوطن يف الصغرية تاملشروعا إدارة :ةعنب يببل حممد هالة )4(

 .17، ص2002
 .52سابق، ص مرجع: أمحد دسيالبو أ عبده السيد فتحي.18سابق، صمرجع : ةعنب يببل حممد هالة )5(
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 صغر ألن القطر، أحناء مجيع يف تنتشر واملتوسطة الصغرية املؤسسات فإن املعيار هلذا بالنسبة :االنتشار درجة معيار - أ
 أن رىن مكان، هلذا أي يف األنشطة هذه ممارسة على يساعد والعمالة النشاط حمدودية إىل باإلضافة املؤسسة حجم
   )1(.االنتشار درجة على كبرية بدرجة يتوقف واملتوسطة الصغرية املؤسسات حتديد معيار
الرئيسية،  التشغيل عناصر إىل استنادا واملتوسطة الصغرية املؤسسات تصنيفب النوعية املعايري تم :النوعية المعايير - ب

 بعضها ذكر وميكن .اخل...املال ورأس وامللكية اإلدارة طـمن يف واملتمثلة الوظيفية الفروق على تعتمد معايري فهي وبالتايل
  :وهي

 اخلاص للقطاع األحيان معظم يف ملكيتها تعود واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن الشائع نم :والملكية المسؤولية - 1
املسؤولية  فإن هلذا -أموال شركات أو أشخاص شركات- عائلية أو فردية  استثمارية مشاريع شكل يف أغلبها تكون واليت

 مالك فيه يكون جدا بسيط تنظيمي يكل ه املؤسسات ذوتتميز ه. القانونية والتنظيمية تقع على عاتق مالكها مباشرة
 عدة على تتوزع اليت توظيف، تسويق، ختطيط، متويل، من اإلدارة وظائف خمتلف ميارس القرار، كما صاحب هو سةاملؤس
القرار  اختاذ عملية أن إال املساعدين بعض يستخدمون الذين اخلواص بعض أن من بالرغم .الكربى املؤسسات يف مصاحل
 الدول من كثري يف توجد بل فقط اخلواص أيدي يف ملتوسطةوا الصغرية املؤسسات تركز يعين ال هذا .نصيبهم من تبقى
   .اجلزائر يف احلال هو كما العام القطاع إىل ملكيتها تعود اليت املؤسسات هذه بعض

 أغلب يف ألنه حجمها، حتدد اليت املعايري أهم بني من السوق على املؤسسة هيمنة درجة تعترب :السوق من الحصة - 2
 من اإلنتاج ملتطلبات وذلك حجمها بكرب تتميز كبري بشكل السوق على تسيطر اليت املؤسسة أن جند األحيان

 به تغطي معني إنتاج يف متخصصة العامة احلاالت يف فتكون واملتوسطة الصغرية املؤسسات أما عاملة، ويد استثمارات
  .السوق من حمدودا نطاقا

 خالل من اخلارجية األسواق حىت تغزو صغرية مؤسسات نصادف ألننا أيضا نسبية تبقى اخلاصية هذه أن إال
ا ا تتمتع اليت والدقة اجلودة درجة بسبب التصدير عملية  على تعتمد ليتا احلرفية الصناعات يف احلال هو كما منتجا

 عن خارجية ألسباب املبيعات واخنفاض األسواق تراجع ظروف يف أنه املعيار هذا على يعاب كما.العالية الفنية املهارات
 إىل باإلضافة معطلة تكون اليت املصنع وطاقة إمكانيات حجم عن حقيقية صورة تكوين باإلمكان يكون أن املشروع إدارة
  .االستثمار وحجم العمال عدد من أكرب بدرجة والتذبذب للتغيري تعرضه

 الصناعات بعض هناكاألخرية، ف هذه حجم حتديد املؤسسة متارسه الذي النشاط طبيعة تفرض قد :النشاط طبيعة - 3
 ملمارستها يكفي اليت والتقليدية احلرفية كالصناعات العمال من كبري عدد وال كبرية أموال رؤوس تتطلب ال اليت اخلفيفة
 االستثمارية واملعدات العمال مئات تضم كبرية مؤسسات تتطلب األنشطة بعض أن جند بينما .صغرية عمل ورشة

  .البرتولية والصناعات لسياراتا صناعة يف احلال هو كما الضخمة
  والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المختلفة التعاريف بعض 1-1-2- 1

                                                 
  .51سابق، ص مرجع: أمحد سيد أبو السيد فتحي ) 1(
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 على الدول فإن واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعريف على تساعد اليت واخلصائص املعايري الختالف انظر 
 ورأس العمال عدد أمهها املؤسسات ههذ مفهوم حتديد يف املعايري من مبجموعة منها كل تأخذ والنامية املتطورة اختالفها

 الدولية املنظمات بعض باستثناء الذكر السابقة للصعوبات نتيجة أخرى إىل دولة من التعاريف وختتلف، املستثمر املال
 إدراج سنحاول وفيمايلي واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتعريف التوصيات من جمموعة أصدرت واليت القطاع ذا املهتمة
  :الدول عضب تعاريف

  :فرنسا- أ
 04 يف الصادر للقانون استنادا واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعرف فرنسا كانت األورويب االحتاد تأسيس قبل

ا 1959 فيفري  بعد أما .فرنك مليون يتجاوز ال ماهلا ورأس عامل 500 من أقل توظف اليت املؤسسات كل بأ
ا األوريب االحتاد إىل نضمامهاا املؤسسات  بني تفرق فرنسا أن إال (Sylvain Breuzard).(1) ريفتع تبنت فإ

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات الصناعية و اخلدمية من حيث حجم العمالة، ولدينا اجلدول التايل الذي يبني تعريف
 :فرنسا يف العمال عدد حسب

  فرنسـا في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف :)01( رقم جدول
 املؤسسة صنف حرفية صغرية متوسطة

 م صناعية 9- 0 10-49 50-499
 م خدمية 4- 0 19- 5 20-199

 Quelle vision pour les PME/PMI :www.Maroc 2020.ma/études 05/01/2004:املصدر
 
 :األمريكيةالواليات المتحدة  - ب

 والذي 1953 سنة الفدرايل البنك طرف من أ.م.و يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعريف اعتماد مت لقد
  .)2(السوق من معني نصيب على وتستحوذ واإلدارة امللكية يف املستقلة املؤسسة هي واملتوسطة الصغرية املؤسسات يعترب

 
 
 
 

  :يلي كما العمال عدد حسب تعرف كما
  .صغرية مؤسسة    عامل 250 إىل 01 من
  .متوسطة مؤسسة   عامل 500 إىل 251 من
  .)1(كبرية ةمؤسس    عامل 501 من أكثر

                                                 
(1) Sylvain Breuzard, Reconnaitre l’importance des PME pour mieux stimuler leur développent  
www.cjd.net/Mediat/rapports/PME/pdf  05/12/2004, p 01. 

  .16ص ،2002 عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر صفاء دار الصغرية، التجارية األعمال إدارة: يوسف الرحيم عبد توفيق) 2(
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 لكل النوعية والسمات الرقمية  القيود بني املوافقة خالل من املؤسسة حجم مسألة واجه التعريف هذا كنل

 أننا حني يف عامل 1000 يتجاوز عماهلا عدد أن من الرغم على صغرية املؤسسة تعترب الصناعات بعض صناعة، ففي
 فإن وعليه. صغرية مؤسسة لتعترب عامل 250 ا العمال عدد يتجاوز ال األخرى الصناعات بعض يف أنه نالحظ
 النشاط نفس جمال يف أخرى ملؤسسات بالنسبة املطلق باملعىن صغرية تكون أن الضروري من ليس الصغرية املؤسسة
 أو متوسطة مؤسسة هــواقع يف يكون قد صغرية، التعريف، مؤسسة هذا ألحكام طبقا يعترب ذلك، فما على وتأسيسا
  .كبرية
  :األوروبي اإلتحاد -ج

 1996 أفريل03: يف ادرـالص ونـالقان حسب واملتوسطة الصغرية لمؤسساتل هـتعريف يف األورويب ادـاالحت يستند
  :يلي كما االستقاللية ومعيار األعمال العمال، رقم عدد معايري على

   أجراء) 10( ةعشر  من أقل تشغل اليت املؤسسة هي): Micro-entreprise: (املصغرة املؤسسة -
 مخسني من أقل وتشغل االستقاللية معايري توافق اليت املؤسسة هي:)la petite-entreprise: (الصغرية املؤسسة -
 مخسة السنوية ميزانيتها تتعدى ال أو يورو ماليني) 07( سبعة يتجاوز ال السنوي أعمال رقم حتقق واليت أجري) 50(
    .)2(يورو ماليني) 05(
 250 من أقل وتشغل االستقاللية معايري توافق اليت املؤسسة هي ):moyenne-entreprise( توسطةامل املؤسسة -

  )3(.يورو مليون 27 ميزانيتها تتعدى ال أو يورو مليون)40(أربعون السنوي أعماهلا رقم تتجاوز ال واليت أجري

  :الدولي البنك -د
 املؤسسات دائرة حددته الذي التعريف أساس ىعل واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا مع الدويل البنك يتعامل

  :أن على ينص والذي واملتوسطة الصغرية
ا يتجاوز ال و عمال،) 10(عشرة من أقل تشغل اليت املؤسسة هي: املصغرة املؤسسة -  دوالر 100.000 موجودا

  .دوالر 100.000 أعماهلا رقم يتجاوز ال كما.أمريكي
ا يتجاوز ال عامال، و) 50( مخسني من أقل تشغل اليت املؤسسة هي :الصغرية املؤسسة -  دوالر ماليني 3 موجودا

  .أيضا دوالر ماليني 3 أعماهلا رقم يتجاوز ال أمريكي، كما
ا تتجاوز ال عامل، و 300 من أقل تشغل اليت املؤسسة هي: املتوسطة املؤسسة - أمريكي،   دوالر مليون 15 موجودا

   .)4(دوالر مليون 15 أعماهلا رقم يتجاوز ال كما
                                                                                                                                                                  
(1) Quelle vision pour les PME/PMI :www.Maroc 2020.ma/études 05/01/2004. 
(2) Definition PME/PMI, Ministère de l’économie.<www.pme-commerce-
artisanat.gow.fr/économie/terminologie/definition > . 05/11/04. P 03. 

لس واالجتماعية، يةاالقتصاد التنمية أفاق جلنة اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرى املؤسسات لتطوير سياسة أجل من تقرير، مشروع) 3( ، 2002 اجلزائر، واالجتماعي، االقتصادي الوطين ا
  .19ص
 

(4)Small & Medium  EntrepriseDépartement. SME Definition. www2-ife.org/sme/html/sme-definition.html Monday-
June 07.2004. p 03. 



�مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق الثروة                                                                 األول الفصل 

 

12 

  :الجزائر -ه
 بعض سوى االستقالل منذ واملتوسطة الصغرية للمؤسسات رمسيا تعريفا تتبىن مل النامية الدول من وكغريها اجلزائر

  :أبرزها احملاوالت
 بداية يف واملتوسطة الصغرية الصناعات تنمية بربنامج اخلاص التقرير يف الصناعة وزارة به تقدمت الذي التعريف* 

 من أقل وتشغل قانونا، مستقلة إنتاج وحدة كل هي واملتوسطة الصغرية املؤسسة بأن يرى الذي ،)1972( السبعينات
  .)1( دج م 10 من أقل استثمارات إنشاءها ويتطلب دج م 15 من أقل سنوي أعمال رقم وحتقق عامل، 500

 الصغرية املؤسسة أن أساس على قام والذي 1983 ةسن اخلفيفة الصناعات لتنمية الوطنية املؤسسة تبنته الذي التعريف* 
  .)2(دج مليون 10 من أقل  أعمال  رقم وحتقق عامال 200 من أقل تشغل اليت املنشأة هي واملتوسطة

 صيغة ظلت إذا واملتوسطة الصغرية للمؤسسات دقيق تعريف حتديد على قادرة غري كانت احملاوالت هذه أن إال
 وزارة أصدرت حيث الثالثة األلفية بداية غاية إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسة بني الفاصلة دوداحل تضع ملو  ناقصة التعريف

 والذي 18-01 رقم واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانون 2001 سنة واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا
 حول بولونيا ميثاق على اجلزائر صادقت بعدما وهذا القطاع ذا االهتمام يف اجلدية نيتها اجلزائر خالله من أبدت

 التعريف هذا ويرتكز األورويب االحتاد حدده الذي التعريف يكرس ميثاق وهو 2000 سنة واملتوسطة الصغرية املؤسسات
  :هي معايري ثالثة على

  . املؤسسة يف العمال عدد -
  .املؤسسة حتققه الذي السنوي األعمال رقم -
  .املؤسسة تقالليةواس السنوية احلصيلة -

ا وضعها كان مهما واملتوسطة الصغرية املؤسسة فتعرف  من تشغل واخلدمات السلع إنتاج مؤسسة القانوين، بأ
 500 السنوية حصيلتها إمجايل يتعدى ال أو جزائري دينار ملياري أعماهلا رقم يتجاوز وال شخص، 250 إىل 01
  .الليةاالستق معايري حترتم وهي جزائري، دينار مليون

 وملياري مليون 200 بني أعماهلا رقم ويرتاوح شخص 250 إىل 50 من تشغل اليت املؤسسة هي :املتوسطة املؤسسة
  . جزائري دينار مليون 500 و 100 بني اإلمجالية حصيلتها رتاوحت اليت أو جزائري دينار

 مليون 200 السنوي أعماهلا قمر  يتعدى وال شخص 49 إىل 10 من تشغل اليت املؤسسة هي) 3(:الصغرية املؤسسة
  .جزائري دينار مليون 100 اإلمجالية حصيلتها تتجاوز ال أو جزائري دينار

 دينار مليون  السنوي أعماهلا رقم يتعدى وال أشخاص 09 إىل 01 من تشغل اليت املؤسسة هي )4(:املصغرة املؤسسة
  .جزائري ناردي ماليني عشرة )10( اإلمجالية  حصيلتها تتجاوز ال أو جزائري

                                                 
 .15، ص1995 اجلزائر، منشورة، جامعة غري ماجستري اجلزائر، رسالة يف االقتصادية التنمية يف واملتوسطة الصغرية الصناعات مكانة و دور: عثمان خللف )1(
 .10، ص2001منشورة، غري اجلزائر جامعة ماجستري،  النامية، رسالة الدول يف اخلاصة واملتوسطة الصغرية والصناعات املؤسسات وتطوير إنشاء: نادية قويقع)2(
 .08، ص77 الرمسية، عدد اجلريدة ،2001 سنة الصادر 18–01:رقم واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانون  )3(
  .نفس المرجع) 4(
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  الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف :)02( رقم جدول
  احلجم        املعايري  عدد العمال  رقم األعمال السنوي  احلصيلة اإلمجالية السنوية

 املصغرة املؤسسة    09 -01 دج مليون 20 من أقل دج ماليني 10 من أقل
 الصغرية املؤسسة 49 -10 دج مليون 200 من أقل دج مليون 100 من أقل
 املتوسطة املؤسسة 250 -50 دج ملياري إىل مليون 200 من دج مليون 500 إىل 100 من

  .77 عدد الرمسية اجلريدة ،2001 سنة الصادر 18-01 رقم واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانون: املصدر

  
  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات خصائص 1-2- 1

 اخلواص املستثمرين لدى كبرية أمهية حتتل جتعلها اخلصائص من مبجموعة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تميزت
  :أمهها تناول حناول

  :اإلدارة ومرونة التأسيس سهولة -
 الالزمة القروض حمدودية وبالتايل وتشغيلها لتأسيسها املطلوب املال رأس قيمة باخنفاض املؤسسات هذه تتميز

 جلذب فاعلة أداة مثة املؤسسات، ومن هذه مثل وتشغيل تأسيس سهولة على يساعد عليها، مما نطويةامل واملخاطر
ال يف وتوظيفها األفراد مدخرات  التأسيس تكاليف باخنفاض وتتمتع تكوينها إجراءات بسهولة تتميز كما اإلنتاجي، ا
 كما.والتشغيل اإلدارة بني األحيان أغلب يف ومجعها ي،والتنظيم اإلداري هيكلها وسهولة لبساطة نظرا اإلدارية والتكاليف

ا قبل من الشخصي واالهتمام باملرونة تتسم فهي لذلك مالكها شخص يف الصغرية املؤسسات معظم إدارة ترتكز  أصحا
 هذه وتتميز مبسطة عمل وإجراءات مرنة وسياسات واضحة خطط املؤسسة تتبع كما.هلا ممكن جناح أفضل لتحقيق
 التقارب خالل من املؤسسة داخل سواء اليومي اإلداري النشاط يف الشخصية العالقات مستوى بارتفاع اتاملؤسس

 مباشر أثر الصغرية املؤسسات داخل التقارب هلذا ويكون ا والعاملني املشروعات هذه أصحاب بني املباشر واالحتكاك
 العالقات خالل من اخلارجي احمليط يف شخصية اتعالق املؤسسات هذه يف تتحقق وأيضا. العمل إنتاجية زيادة يف

 أثر لذلك ويكون باملشروع، احمليطة البيئة مع وكذلك والعمالء الصغري املشروع مدير أو صاحب تنشأ بني اليت الشخصية
   .)1(أيضا تنميتها بل هذه املؤسسة سوق على احملافظة يف مباشر

  
  :التجديد -

 وهذا أجلها من أسست اليت األهداف حتقيق هي حجمها أو شكلها نكا مهما مؤسسة ألي األساسية الغاية
 التطورات واكبت إذا إال طويلة لفرتة تستمر أن مؤسسة ألية ميكن وال، املتاحة للموارد األمثل استخدام منها يتطلب ما

 اية للمنتوج الناجتة عنمن خالل التجديد واالبتكار ملواجهة ظهور ما يسمى بالبدائل اجلديدة  والتكنولوجية االقتصادية
  .حياته دورة

                                                 
 n°17/7 may2004/P.6   www.alwatan.com :املوقع أنظر املعلومات من ملزيد سوريا يف شاملة اقتصادية تنمية إىل السبيل هي هل األعمال منشأة:أسامة العابدين زين)1(
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 ففي مالحظته ميكن ما وهذا واالخرتاعات اجلديدة لألفكار الرئيسي املصدر واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب
 حرص عن ناتج وهذا صغرية مؤسسات يف ونليعم ألفراد تعود العامل يف االخرتاع اتءبرا أهم أن جند األحيان من كثري

   .)1(أرباحهم على تؤثر جديدة أفكار ابتكار على ؤسساتامل هذه أصحاب
  :األموال رؤوس انخفاض -

 أثناء أو اإلنشاء بفرتة األمر تعلق سواء وذلك األموال لرؤوس نسيب باخنفاض واملتوسطة الصغرية املؤسسات متتاز
 مما العاملة اليد على األحيان لبأغ يف عتمادهاإل وهذا للعمل بالنسبة املال رأس نسبة اخنفاض نالحظ أننا أي التشغيل
 أشكال من جعلها الذي الشيء .ومصر اهلند يف حيدث ما ذلك على مثال وخري العاملة اليد امتصاص على يساعد

    )2(.املستثمرين صغار عند املفضلة االستثمار
  :والسوق بالعمالء التفصيلية المعرفة -

 على التعرف املمكن من جتعل للعمالء الشخصية ملعرفةوا نسبيا حمدودة واملتوسطة الصغرية املؤسسات سوق
م م شخصيا  املؤسسات أما. فيها تغري ألي االستجابة سرعة وبالتايل توجهها دراسةو  وحتليلها التفصيلية واحتياجا

 ستمرامل للتغري نتيجة للغاية مكلف أمر وهذا السوق ببحوث يسمى ما بواسطة العناصر هذه على بالتعرف فتقوم الكربى
    )3(.السوق يف حتدث قد اليت التطورات متابعة على قدرة أكثر واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب وهلذا السوق، يف

  :إىل إضافة
ا اخنفاض -   )4(.الكربى املؤسسات مع باملقارنة األساسية والبنية الطاقة، من احتياجا
  .اإلبداعات نميالذاتية، وي القدرات يكتشف الذي طاختيار النشا حرية -
 رفع على يساعد مما العلمي البحث نتائج من االستفادةو  اخلربة اكتساب على يساعد مما والتخصص اإلنتاج دقة -

  .اإلنتاج كلفة ختفيض خالهلا ومن اإلنتاجية مستوى
 ألوضاعا مع بسرعة التكليف من ميكنها املؤسسات من النوع هذا داخل املعلومة انتشار وسهولة اإلعالم سرعة -

  .االجتماعيةو  االقتصادية
   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أشكال مختلف 1-3- 1

 اليت املعايري من عدد حسب وذلك األشكال من العديد تأخذ أن واملتوسطة الصغرية لمؤسساتل ميكن
  :يلي كما هانبين أن سنحاول

  إمكانياتها حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تصنيف1 -1-3- 1

                                                 
  . 29ص ذكره، سبق:يوسف الرحيم عبد توفيق) 1(
، 2003خيضر، بسكرة، ديسمرب، حممد جامعة ،05 اإلنسانية، العدد العلوم سطيف، جملة والية حالة ها، دراسةمتويل ومشاكل واملتوسطة املصغرة،الصغرية املؤسسات: حمفوظ جبار)2(

 .215ص
 .26 ذكره،ص سبق:يوسف الرحيم دعب توفيق ) 3(
  .395  ،ص 2000 ،2مصر، ط اإلسكندرية املعارف املصريف، منشأة ناإلئتما تإقتصاديا :احلمزاوي خليل كمال حممد ) 4(
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 تعتمدها  اليت والتسيريية اإلنتاجية اإلمكانيات على واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تصنيفه يف املعيار اهذ ويرتكز
ا خالل املؤسسة  الصغرية املؤسسات من أنواع ثالثة بني منيز أن ميكننا فإنه املعيار هذا وحسب اإلنتاجية عمليا
  .واملتوسطة

  )1(:العائلية المؤسسات - أ
ا أن كما املنزل يف مقرها يكون بأن وتتميز واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا أصغر املؤسسات هذه تعترب  عمليا

 اتتميز مبنتجا كما األحيان، أغلب يف العائلة أفراد ومهارات جهد على العتمادها وذلك مكلفة غري تكون اإلنتاجية
 مثل األوروبية الدول وبعض األسيوية الدول يف جنده ما ذلك ومثال جدا، حمدودة بكميات حمددا سوقا تليب اليت التقليدية
 بسيطة عائالت طرف من مصدرها يكون Swatch شركة حتتاجها اليت الصغرية القطع معظم أن جند حيث سويسرا
  .الباطنية باملقاولة يعرف ما إطار يف بتزويدها تقوم
   )2(:الحرفية المؤسسات - ب

ا تتميز فهي العائلية املؤسسات عن كثريا خيتلف ال واملتوسطة الصغرية املؤسسات من النوع هذا  إن   قد بكو
 مستقل معني صناعي حمل يف يكون النشاط فيها ممارسة أن كما العائلة عن األجنيب األجري  بالعامل لالستعانة لجأت

  .اإلنتاجي النشاط يف املستعملة املعدات ببساطة أيضا تتميز كما املنزل
  :هي اخلصائص من مبجموعة تتميزان ملؤسساتا من النوعني هذين فإن وهلذا

  .العمل عنصر كثافة على اإلنتاج عملية يف اعتمادها -
  .جدا منخفض املال لرأس العضوي الرتكيب معدل -
  .نادرا إال األحيان معظم يف ينعدم يكاد التكنولوجي االستخدام -
  .اخل...التخزين التسويق، بة،احملاس :النواحي مجيع من بالبساطة يتميز فيها التسيريي التنظيم -
  .العائلية املؤسسات خاصة الرمسي، غري القطاع يف األحيان معظم يف تعمل -
  :متطورة والشبه المتطورة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات -ج

 ناحية من سواء ومتطورة حديثة وإدارية إنتاجية طرق اعتمادها يف السابقني النوعيني عن املؤسسات هذه تتميز
 كما متطورة، والشبه املتطورة املؤسسات بني درجتها ختتلف اليت التكنولوجية الناحية من أو الثابت املال رأس اماستخد
ا تتميز  أيدي واستعمال بسيط هيكلي نظام بوجود تتميز كما.اجلودة ملعايري وفقا العصرنة ومواكبة التطور بدرجة منتجا
  )3(.االقتصادية التنمية ةعجل دفع على تساعد مؤسسات فهي .أجرية عاملة

 لألمهية وذلك هذه دراستنا يف املقصود هو واملتوسطة الصغرية املؤسسات من النوع أن إليه اإلشارة جتدر ومما
 من وذلك الدول يف التنموية السياسات مقرري عمل حمور تعترب كما املستويات، خمتلف على تكتسبها اليت االقتصادية

ا كما.وتوسيع وإنشاء متويل من املختلف الدعم عمليات خالل   .األحيان أغلب يف الرمسي القطاع إطار يف تنشط أ
                                                 

 .8ذكره، ص سبق: عثمان خللف ) 1(
 .11ذكره، ص سبق:اللطيف الكرمي عبد)2(
 .19ذكره،ص سبق: عثمان خللف)3(
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  المنتجات طبيعة معيار حسب ؤسسات الصغيرة والمتوسطةالـم تصنيف  1-3-2- 1
 سلعا كانت سواء مؤسسة كل إنتاجها يف تتخصص اليت املنتجات طبيعة أساس على التصنيف هذا ويتم
  .جتهيز لعس أو وسيطية أو استهالكية

  :االستهالكية السلع إنتاج مؤسسات  – أ
  :يف املتمثلة االستهالكية السلع نشاط يف تعمل املؤسسات أن جند

  والنسيج واألحذية اجللود منتجات -                                       الغذائية املنتجات -   
  ومشتقاته اخلشب ومنتجات الورق -                               الفالحية املنتجات حتويل -   

ا راجع الصناعات من النوع هذا على الرتكيز إن  ضخمة أموال رؤوس تتطلب ال حيث املؤسسات حلجم ملالء
  .لتنفيذها

  :الوسيطية السلع إنتاج ِمؤسسات - ب
  :يف املتمثلة والتحويلية الوسيطية الصناعات جماالت يف أعماهلا تركز املؤسسات هذه وجند ان

  والبالستكية الكيماوية الصناعات -                                               املعادن حتويل -  
  البناء مواد صناعة -                           والكهربائية امليكانكية الصناعات -  

  واملناجم احملاجر -                                         
  .املتطورة الدول يف خاصة املتوسطةو  الصغرية املؤسسات متارسها اليت لصناعاتا أهم من وتعترب
  )1(:التجهيز سلع إنتاج مؤسسات -ج

ا السابقة، الصناعات عن التجهيز سلع صناعات به تتميز ما أهم إن    الضخمة واملعدات اآلالت إىل احتياجا
 إمكانياتو  يتماشى ال الذي األمر يستلزمها اليت الكبرية والاألم رِؤوس لإلنتاج، وكثافة عالية بتكنولوجية تتمتع اليت

ال، هذا يف النشاط دائرة عليها يضيق مما واملتوسطة الصغرية املؤسسات ا تنحصر إذا ا  األنشطة بعض يف نشاطا
 نشاطها يتعدى فال النامية الدول يف أما املتطورة الدول يف هذا  البسيطة التجهيزات بعض وصناعة الرتكيب مثل البسيطة
  .النقل كوسائل والتجهيزات اآلالت لبعض واإلصالح الصيانة جمال

  
  النشاط طبيعة حسب ؤسسات الصغيرة والمتوسطةالـم تصنيف 1-3-3- 1
  )2(:إليه تنتمي الذي االقتصادي النشاط إىل باالستناد واملتوسطة الصغرية املؤسسات تصنيف ميكن املعيار هذا حسب  
  :الصناعية يةالتنم مؤسسات - أ

                                                 
  .11ذكره، ص سبق: اللطيف الكرمي عبد ) 1(
 
  .05ذكره، ص سبق مرجع: أسامة العبدين زين)2(
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 املواد حتويل أو مصنعة نصف أو مصنعة مواد إىل اخلام املواد حتويل اإلنتاجية الصناعية التنمية مبشروعات يقصد
 الصناعي القطاع أنشطة وتتسع وتغليفها وتعبئتها الصنع كاملة مواد جتهيز أو التصنيع كاملة مواد إىل املصنعة نصف
  :توضيحها ميكن الصغرية املؤسسات لنشاط عديدة جماالت لتقدم

 حبجم مصنع من أكثر ينشأ أن ميكن وبالتايل جدا، كبريا حد إىل وتكاليفها املواد نقل عملية فيها تقل اليت األنشطة -
ا، السلعة إلنتاج خمتلفة أماكن يف صغري  اليت املدخالت أو اخلام املواد وجود أماكن من بالقرب مصنع كل ويتوطن ذا
  .عليها يعتمد

 فرتة وتكون،للسوق اليومي اإلنتاج على تعتمد املؤسسات هذه ألن التلف سريعة منتجات تنتج اليت لصناعاتا -
ا التخزين    .املستهلكني أسواق من قريبة املؤسسات هذه تكون أن يربر وهذا قصرية، ملنتجا

 دقة على تعتمد اليت ناعاتوالص واخلياطة النجارة كمنتجات للمستهلكني اخلاصة املواصفات ذات السلع صناعات -
  .احلريف أو اليدوي العمل

 وأنشطة عمليات بإحدى تنهض اليت املؤسسة تلك :)الصغري الفردي املنجم( التعدين جمال يف الصغرية املؤسسة -
هود على معتمدة واملالحات، واحملاجر املناجم  أو األرض سطح على ترتكز خامات وتستعمل أساسية بصورة البشري ا

 باهظة معقدة،أو تكنولوجية عمليات جتزئتها، أو استخراجها أو تقييمها أو اكتشافها عند تتطلب وال قريبة أعماق يف
  .التكاليف

  :الزراعية التنمية مؤسسات - ب
  :التالية الفالحية النشاطات متارس اليت املؤسسات ومتس

  .البالستكية الزراعية البيوت أو شاتلامل أو احلبوب أو واخلضر الفواكه إنتاج: الزراعية الثروة مشروعات -
  .اومشتقا األلبان أو املناحل أو الدواجن أو األغنام أو األبقار كرتبية: احليوانية الثروة مشروعات -
  .األمساك ملزارع صناعية حبريات إقامة أو األمساك كصيد: السمكية الثروة -
   والتجارية الخدمية التنمية مؤسسات -ج

  :التالية ؤسساتامل من كل وتشمل
 الصيانة خدمات السياحية، الفندقية، املصرفية، باخلدمات تقوم اليت املؤسسات تشمل: اخلدمية التنمية مؤسسات* 

 الكمبيوتر، خدمات أو واإلعالن النشر خدمات والتفريغ، والتحميل النقل وخدمات النظافة خدمات أو والتشغيل
 املطاعم أو  التجارية واملراكز املركزية األسواق الغري، أو خلدمات املربدة ازنواملخ املستودعات أو االستشارية اخلدمات
  .املتميزة

 نوع يف تتخصص املتخصصة، العامة، واملتاجر املتاجر مثل أنواعها جبميع املتاجر أيضا تشمل: التجارية املؤسسات* 
  .ماركت السوبر ومتاجر األثاث: مثل السلع من معني
  :لةالمقاو  المؤسسات -د
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 الكبرية املؤسسات بني التعاون جتسيد وتعين احلديث الصناعي التكامل أشكال أهم من الباطنية املقاولة تعترب
 معينة أعمال بإمتام املتعهد يقوم مبوجبها اليت العملية هي الباطنية املقاولة بأن القول وميكن، واملتوسطة الصغرية واملؤسسات

  .العمومية واألشغال البناء قطاع هو املؤسسات هذه فيه تعمل جمال أهم وإن، مبقابل للغري
 حتقيق على وتساعد التسويق مشكل حل وكذا الصناعات وتنمية الشغل مناصب خللق هامة وسيلة الباطنية املقاولة تعترب
  )1(:ةالتالي األشكال وتأخذ العمل، تقسيم

 ومؤسسات جهات لصاحل أشغال تنفيذ على ملتوسطةوا الصغرية املؤسسات قيام يف النوع هذا يتمثل :األشغال تنفيذ -
  .مبقابل حمددة مدة خالل من وذلك أخرى

  .عليها املتفق واملواصفات اخلصائص حسب املعدات وبعض الغيار قطع بإنتاج احلالة هذه يف املؤسسات تقوم: اإلنتاج -
 مثل خمتلفة جهات لفائدة اخلدمات من جمموعة بتقدمي واملتوسطة الصغرية املؤسسات تقوم حيث: اخلدمات تقدمي -

   )2(.الفنية االستشارات وتقدمي الدراسة
 الكبرية املؤسسات أما التسويق مشاكل ملواجهة الباطن من باملقاولة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تقوم ما غالبا

ا   .األحيان أغلب يف األموال رؤوس توفري من تستفيد فإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الملكية معيار حسب والمتوسطة الصغيرة تالمؤسسا تصنيف  1-3-4- 1

 امللكية معيار إىل باالستناد وذلك واملتوسطة الصغرية املؤسسات أنواع من أخرى جمموعة بني منيز أن أيضا ميكننا
  )3(:التالية األنواع فنجد لرأمساهلا القانونية

   :العمومية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات - أ

                                                 
 .06ذكره، ص سبق: أسامة العابدين زين  )1(
 . 25ذكره، ص سبق:عثمان خللف ) 2(
 .01ص ، 2003إيطاليا، الدولية، العمل ربية، منظمةالع البلدان يف احلجم واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف االستخدام دعم واسرتاجتيات سياسات:جالل فرهنك ) 3(
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 املؤسسات من الصنف هذا أن إىل نشري أننا ، إالاحلكومي للقطاع ملكيته تعود املؤسسات من النوع هذا
  .منها املتطورة خاصة الدول مجيع يف جدا قليل يعترب واملتوسطة الصغرية

  :الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات - ب
 وهذه .أجنيب اراستثم عن عبارة أو حمليا كان سواء اخلاص القطاع إىل ملكيتها تعود اليت املؤسسات مجيع وهي
 تأخذ أن ميكن تضامنية، كما شركات أو حمدودة مسؤولية ذات مسامهة، شركات شركات تكون أن ميكن املؤسسات

  .العامل يف اانتشار  األكثر هو املؤسسات من النوع وهذا .عائلية أو فردية استثمارية مشاريع شكل
  :المختلطة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات -ج

  .متفاوتة بنسب اخلاص والقطاع العام القطاع بني شرتكةم ملكيتها وتكون
  الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مكانة أو واقع 1-4- 1

 مركزي اقتصاد من تدرجييا خالهلا من انتقلت كبرية هيكلية إصالحات خاضت الثمانينات ومنذ اجلزائر إن
 من اإلصالحات هذه مكنت وقد السوق، قوى على يعتمد اقتصاد إىل العمومية واملمتلكات األموال على يعتمد خمطط
 التوجه هذا ونتيجة الشاملة، التنمية حتقيق يف يساهم وأن به املنوط الدور يلعب حىت اخلاص القطاع إىل االعتبار إعادة
 لتنميةا أهداف حتقيق يف عليها يعتمد حقيقية ركيزة واعتربت اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ومنت ظهرت
  .الوطنية

 الصغرية باملؤسسات  احلقيقي االهتمام فيها جتسد اجلزائر يف جديدة مرحلة بداية 1982سنة اعتبار ونستطيع
 600 مبعدل أي مؤسسة 12000: الـ املرحلة هذه بداية غاية إىل االستقالل منذ عددها يتجاوز مل حيث واملتوسطة،
 بعني يؤخذ مل و. كبري حد إىل مهمشة بل مدعمة غري صغرية عائلية مؤسسات شكل يف كانت قد و .)1(للسنة مؤسسة
 من النوع هذا إىل باحلاجة املسؤولني قبل من كلي اقتناع بعد 1982 سنة منذ لكن التنمية، يف احلقيقي دورها االعتبار

ا اليت العملية اخلطوات يف ذلك وجتلى ميدانيا، يتجسد ا االهتمام بدأ املؤسسات  اجلزائر يف العمومية لطاتالس اعتمد
  :التايل اجلدول يف جنمعها واليت

  
  

  
  الجزائر في المؤسسات لترقية العمومية السلطات اعتمدتها التي العملية الخطوات :)03( رقم جدول

  الموضوع  السنة
  21/02/1982 :الصادر يف 82/11 القانون خالل من الوطين اخلاص االقتصادي لالستثمار جديد تنظيم بعث  1982
  )OSCIP( اخلاصة لالستثمارات والتنسيق واملتابعة للتوجيه ديوان إنشاء  1983

                                                 
(1)ministère de la petite et moyenne entreprise de l’artisanat ,actes, des assises nationales de la PME, Alger, 
Janvier,2004,P32.  
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  اخلواص للمستثمرين للتجارة الوطنية الغرفة فتح  1987
 :يف الصادر 90/10والقرض النقد قانون وإصدار السوق، اقتصاد واعتماد االقتصادية اإلصالحات بداية  1988

14/04/1990  
  19/02/1991: يف الصادر 93/12 املرسوم خلارجيةا التجارة حترير  1991
  05/10/1993 :يف الصادر 93/12 املرسوم االستثمارات تطوير  1993
  املؤسسات هذه نشاط لرتقية املالئم احمليط بتهيئة ل، تتكفواملتوسطة الصغرية املؤسسات بقطاع مكلفة وزارة إنشاء  1994
  اخلوصصة قانون ادواعتم اخلارجية، التجارة حترير بداية  1995
  واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية األساسي القانون املتضمن 2001/18 :التوجيهي رقم القانون إصدار  2001
  واملتوسطة الصغرية املؤسسات بقطاع التقليدية الصناعات إحلاق سنة  2002

 املوجهة البنكية القروض لضمان صندوق بإنشاء ، املتعلق11/11/2002 :يف املؤرخ 2002/373 :رقم تنفيذي مرسوم
  املؤسسات هذه تأهيل بداية سنة واملتوسطة، وهي الصغرية للمؤسسات

  واملتوسطة الصغرية باملؤسسات خاص االقتصادي لإلعالم نظام إنشاء 27/02/2003  2003
  التأهيل الربنامج واملتوسطة جتسيد املؤسسات الصغرية لتأهيل جهوية مكاتب ، فتح2003 أفريل

  املالية الضمانات لتغطية جهاز بعث عاملباشر، م الدعم إطار يف وتكوين وتشخيص تأهيل عملية 400 إحصاء مت  2004
  .أورو مليون 20 بقيمة 

  2004 جانفي 15- 14 أيام واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الوطنية اجللسات تنظيم
  واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة إنشاء  2005
2005 
إىل 

2009  

  :بـ للتكفل الفرتة هلذه دج مليار 4 ختصيص
 يف خاصة التقليدية الصناعة ودعم مشاتل، تطوير واملتوسطة، اجناز الصغرية املؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة وجتهيز اجناز

  التقليدية احلرفية الصناعة إنتاج متاحف واجناز الريفي، دراسة الوسط

  .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الوطنية اجللسات وثائق على باالعتماد لباحثةا قبل من مجعت: املصدر
  
  
  
  

 الصغرية املؤسسات وتنشيط بعث إىل سعت اليت اجلزائر يف العمومية السلطات جهد يتجلى املعطيات ذه
ا سعت بل واملتوسطة  مكانة هلا تضمن أن أجل أومن الداخلية، األسواق يف تنافسيتها وتنمية وتأهيلها هاوتطوير  الحتضا

 وقرب األورويب اإلحتاد مع الشراكة اتفاق إمضاء بعد االقتصادية حدودنا انفتاح واقع مع خاصة اخلارجية، األسواق يف
اء ذه للتجارة العاملية املنظمة إىل االنضمام مفاوضات إ  وتطور واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا تعداد زاد اإلجراءات و
دولة املعطيات خالل من يتجلى ما وهذا التشغيل، الجم يف خاصة دورها   :التالية ا

  التشغيل في ومساهمتها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعداد تطور :)04( رقم جدول
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  2005- 2001 الفترة خالل                              
 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005

م ص م تطورتعداد 179893 188893 288587 312959 332000  
التشغيل يف املسامهة 737062 731082 789543 838504 942000  

 Ministère de la pme et de l’artisanat, actes des assises nationale de la pme:املصدر
Alger, 2004, P37. 

 
 حديثة الزالت واملتوسطة الصغرية مؤسساتنا أن نقر أننا إال املتزايد، االهتمام هذا نتيجة العددي التطور ومع هذا

 حميطها، مكونات خمتلف يف ومتسارعة متتالية كبرية بتغريات املتميز الظرف يف هذا خاصة صعبا الزال وواقعها النشأة،
  .البالد يف التنمية عجلة دفع يف واملسامهة واملتنوعة املتنامية الوطنية احلاجيات تلبية منها ينتظر أنه ومع

 عدم و والعقالنية الرشادة نقصب" تلخيصه ميكن فيما جنمعها بينها فيما متشابكة عديدة عراقيل أمامها الزال أنه إال 
  ."احمليط تأهيل

 االستقرار وعدم واألمين، السياسي االستقرار وعدم اإلداري، النظام كضغوطات وتنوعها بتعددها الصعوبات إن
م وعدم املؤسسات من النوع هذا مسريي مع يداجل التعامل وعدم التهميش االقتصادية، السياسة يف  وتوجيههم احتضا

م  التمويل ومشكلة الصناعي العقار ومشكلة اجلديد، التوجه خلدمة التشريعات من العديد تكييف وعدم ومساعد
 هذا تطوير وأعاقت االستثمارات حجم نقص إىل أدى هذا كل التسويق وصعوبات القروض، على احلصول وصعوبة
ذا املؤسسات، من النوع   :مها متناقضني واقعني يف السري تواصل اجلزائر أن البعض يرى الوضع و
  .بوضوح االستثمار تشجع كربى إفرازات على قائم رمسي خطاب من منبثق :األول الواقع
 الدولة هياكل أصبحت أخرى بعبارة أو اإلدارات أقوى عزم تثبط بالصعوبات مليئة ممارسات واقع يعكس:الثاني الواقع

ا جتسيد يف نفسها الدولة تعيق – اإلدارات-   .إرادا
 وعدم واجتماعيا، وأمنيا سياسيا مستقر غري وحميط مغلق شبه بنكي ونظام إداريا، املقيد الوضع هذا مقابل نقول

اثة جتربتها منافسة مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة مع حد تواجه لالستمرار الالزمة واملالية املادية القدرةو  اإلمكانيات توفر
ا من قبل مؤسسات   .واالستمرار العمل شروط كل متلك أجنبية لشركات وكالء أو جد حادة ملخرجا

 استمر وإن استقرارها، وعدم االقتصادية، مؤسساتنا ضعف إىل حتما سيؤدي املعيقات ذه الوضع هذا إن
ا نعتقد  األموال رؤوس وتتحول وزواهلا، توقفها إىل حتما سيؤدي بل االستمرار على القدرة وعدم املناعة بقلة ستصاب أ
ال إىل اإلنتاج دائرة من   .الشغل مناصب من العديد فقدان وبالتايل البازار، اقتصاد ليتدعم التجاري ا
   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات منها تعاني التي المشاكل 2- 1
  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل إشكالية 2-1- 1

  :واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل عملية تعيق اليت واألسباب املشاكل أهم نيب من
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 املالية السوق فإنواملتوسطة  الصغرية املؤسسات لتطوير الناجعة األدوات أهم من بني تعترب البورصة أن من الرغم على -
 مشاركة سوى اآلن حد إىل يعرف مل اشئا،ن يزال ال الوطين املايل السوق أن حيث األدوات، هذه مثل إىل تفتقر الوطنية
  .األوراسي وفندق سطيف رياض صيدال، سونطراك، عمومية مؤسسات أربع
 تقدمي يف واملركزية النسبية، االستقاللية عدم بسبب القروض منح عملية يف البنكية الوكاالت صالحية حمدودية -

  .القروض
 جمال يف اخلربة نقص القروض، لطلب املقدمة امللفات ةودراس القروض منح عمليات تسيري يف الشفافية ضعف -

  .مفيدة توضيحات تعطي ال الدراسات هذه جيعل مما القروض، منح عن الناجتة املخاطر وتقييم اجلدوى الدراسات
 املستثمرين، كاهل تثقل اليت والضمانات القروض على املفروضة التعقيدات بسبب جلاأل الطويل التمويل نقص -

  .املمنوح املبلغ من % 150 قروضها على ضمانات تشرتط اجلزائرية البنوك من العديد وأن خاصة
 نتيجة 1997سنة % 17.5-13 بني تراوحت حيث التسعينات عشرية خالل حصل مثلما الفائدة أسعار ارتفاع -

   )1(.2003 سنة % 6.5 إىل الفائدة معدالت لتنخفض ، التضخم معدل الرتفاع
 تعرفها اليت القروض على احلصول إجراءات ونقد .البريوقراطية لإلجراءات نتيجة القروض منح لفاتم دراسة فرتة طول -

 وقتا تستغرق األموال حتويل إجراءات أن كما القروض، طلبات ملفات دراسة فرتة طول يف يتسبب مما الوطنية، البنوك
  .طويال

 وعقود قوية ضمانات باعتبارها يسمح مما ائية ملكية بعقود مرفوقة غري اجلديدة لالستثمارات املخصصة األراضي -
  .قانونيا صحيحة

 على اخلاص للقطاع التابعة اجلديدة البنوك تشجع ال عديدة عراقيل تواجه االستثمارية املشاريع أن املالية اهليئات ترى -
 املتعاملني لتمويل املتعددة احلاجات وحدها تواجه العمومية البنوك بقاء إىل يؤدي مما معتربة بصورة القروض منح

  )2(.اخلواص
  
  
  الفنية المشاكل 2-2- 1

  :يلي ما واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعرتض اليت الفنية املشاكل من
  .اإلنتاج وحتسني وتطوير مراقبة على والقدرة التكنولوجيا وتوطني التسويق جماالت يف املهارات نقص -
 تؤهلها ال قليلة وبكميات اخلارج من الستريادها نظرا األولية واملواد التواآل املعدات على احلصول تكلفة ارتفاع -

 الربح، هامش واخنفاض اإلنتاج تكلفة أسعار ارتفاع على يؤثر ما وهذا جتارية، ختفيضات أو خصومات على للحصول

                                                 
(1)Actes des assises nationales de la PME, ministère de la PME et de l’artisanat,op-cit,P 401. 

  .57ذكره، ص سبق اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرى املؤسسات التطوير سياسة أجل من تقرير عمشرو  ) 2(
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 حد يف عائقا تشكل صغري مشروع صاحب طرف من األجنيب نقدال وتوفري مستند اعتماد فتح عملية أن على فضال
ا   .ذا

 بأقل املواد هذه على احلصول يف الصناعات هذه قدرة أسعارها، وعدم ثبات وعدم دائم بشكل األولية املواد توفر عدم -
  .تنافسيتها مدى على ويؤثر وبالغالب نسبيا كلفة أعلى تكون واملتوسطة الصغرية الصناعات منتجات أن يعين مما كلفة

 مرافق عن بعيدة جتدها فقد وجدت وإن الورشات، إلقامة  كاألراضي املناسبة واملواقع احاتاملس على احلصول صعوبة -
 هذه تكون أن على فضال إضافية، نقل نفقات يكلفها مما األولية باملواد التموين ومستودعات البيع ونقاط التحتية الىب

  .معبدة غري أو تصاالتا وشبكات املياه صرف وقنوات والغاز باملاء مهيأة غري األراضي
  .اإلنتاجية بالعملية املرتبطة التخزين مشاكل -
  .االقتصادية اجلدوى الدراسات إىل االفتقار -
  .املستخدمة التكنولوجيا مستوى واخنفاض واآلالت املعدات قلة -
  .إجنازها يف والتأخر واملالية احملاسبية البيانات دقة عدم -
 على إطالعية يعطيها ال مما املشروعات هذه بني وما جهة، من اجلامعاتو  األحباث مراكز بني ما التعاون ضعف -

  .وغريها والتسريية التكنولوجية امليادين شىت يف احلاصلة التطورات
  تسويقية و إدارية مشاكل 2-3- 1

  :مايلي واملتوسطة الصغرية املؤسسات نشاط تعرتض اليت والتسويقية اإلدارية املشاكل بني من
م وعدم واملتوسطة، الصغرية املشروعات أصحاب لدى اإلدارية دراتالق يف الضعف -  اإلدارة متطلبات من استفاد

االت هذه يف التخطيط بضعف أعماهلم متيز إىل يؤدي مما واإلنتاج التشغيل إلدارة الالزمة احلديثة   .ا
  .اآلخرين مع املشاركة على واالنغالق للمؤسسة والعائلية الفردية امللكية -
 حىت العمل وتقسيم التخصص عن واالبتعاد والوظائف، املهام من العديد بني باجلمع املؤسسة مالكي أو مالك قيام -
  .والتوسع بالنمو املؤسسة أخذت وإن
  .الالزمة التقديرية املوازنات وإعداد املستقبل إمكانيات واستشراف والتخطيط التنبؤ على القدرات حمدودية -
  .املؤسسة مردودية على وانعكاساته املنتوجات، عضب على الطلب اخنفاض -
  .قوية مبناعة تتمتع اليت األجنبية املنتوجات جتاها احمللية للمنتوجات محاية وجود عدم -
  .الضرورية التوزيع وقنوات للعرض املخصصة األماكن حمدودية -
  .عامليا ا املعمول واملعايري واملواصفات التصاميم إىل االفتقار -
  .التسويقية بالبحوث قيامها عدم عن فضال أسواقها، عن املؤسسات هلذه معلومات بنك وجود معد -
ا لضعف التصديرية األسواق دخوهلا يف كبرية بفرص واملتوسطة الصغرية الصناعات حتظى ال -  والرتوجيية التسويقية قدرا

  . األسواق بتلك
  :بينها من واملتوسطة غريةالص املؤسسات ومنو تطور تعيق أخرى مشاكل إىل إضافة
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  :بسبب  املستوردة للمنتجات الفوضوي التدفق من الوطين املنتوج محاية عدم -
 املؤسسات لتوطن اقتصادية خريطة وضع شأنه من الذي األمر احمللية املنتجات أنواع حيدد فعال معلومات جهاز غياب -

  .محائية سياسات وضع وبالتايل واملنتجات
  .االسترياد ها يهدد اليت النشاطات فرع أو الناشئة، للصناعات محاية اتإجراء توفر عدم -
  .اهليكلية واملنشآت التحتية البىن ضعف -
  .واملتوسطة الصغرية باملؤسسات املتخصصة وغري املهتمة اجلهات تعدد -
ال هذا يف اخلرباء ونقص بينها فيما  التنسيق ضعف -   1.ا
 الصغرية املؤسسات وقدرات خصائص معرفة يف اجلادة الدراسات لنقص نظرا املؤسسات هذه عن الكافية املعرفة غياب -

  .وعلمية دقيقة بصورة واملتوسطة
  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل في الدول بعض تجارب 3- 1
  المتقدمة الدول بعض تجربة 3-1- 1
  اليابانية التجربة 3-1-1- 1

 الراغبة الدول كل يف به حيتذى منوذجا واملتوسطة الصغرية املؤسسات نميةوت إقامة جمال يف اليابانية التجربة دـتع
ا تنمية يف   .أخرى ناحية من تواجهها اليت املختلفة املشكالت من دــالعدي على والتغلب ناحية، من القومية اقتصاديا
ا اليابان يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتعرف   عامل 100 إىل يصل عمالال من عددا تضم اليت املؤسسات بأ

 200 إىل بعدها العدد هذا ازداد دـوق  IIالعاملية احلرب قبل وذلك ماليني، 10 عن ماهلا رأس يزيد وال دائمة، بصفة
  )2(.عامل

 بعملية يقوم عامل فكل التخصص،: منها أساسية بظواهر اليابان يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتتميز
 عمل البعض وتعمل بعضها جوار إىل تقوم الصغرية فاملصانع الرتكيز، أيضا وجند ا، ينهض أن يستطيع مث ومن بسيطة،
  )3(.والتاجر املنتج بني الوثيق االتصال إىل باإلضافة .البعض بعضها

  المتوسطة و الصغيرة المؤسسات مجال في اليابان لنجاح أساسية مقومات – أ
 نقدم واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع جمال يف اليابان حجنا  إىل أدت أساسية ومقومات عوامل عدة هنالك

  :منها سريعا عرضا
  والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات االهتمام وراء واضحة وفلسفة فكر وجود – 1

                                                 
، 2002 أفريل 9-8األغواط،  التنمية، جامعة يف ودورها واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول األول الوطين الصادرات، امللتقى وتنمية واملتوسطة الصغرية املؤسسات: مباركي اهلادي حممد)1(

 .11ص

  .157ذكره، ص سبق: أمحد السيد أبو عبده السيد فتحي)2(
 
 .54-53ذكره، ص الصغرية، سبق الصناعات :حممد الرسول عبد سعد ) 3(
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 وفلسفة فكر وجود يف تامة قناعة هناك األوىل،كانت املرحلة يف الياباين االقتصاد بناء إعادة بداية منذ
 معدالت لتحقيق اليابان، يف العاملة القوى من ممكن قدر أكرب بتشغيل واالقتصاديني، السياسيني القادة بني متجانسني
 :جانبني ميثل فرد كل أن اعتربت السائدة، االقتصادية الفلسفة فإن ذلك على وبناءا الدخول يف وزيادة عالية، إنتاجية
 جاء هنا ومن. عليه حيصل الذي الدخل خالل من وذلك واالدخار، االستهالك جانب والثايناإلنتاج  جانب أحدمها
 للشعب االنتماء والوالء رواج الفلسفة، وبث هذه لتنفيذ أسلوب أفضل باعتبارها واملتوسطة، الصغرية املؤسسات تشجيع
  )1(.املنتج احلر العمل حنو وحتفيزه الياباين،

  المتوسطة و الصغيرة المؤسسات ألنشطة المنظمة القوانين و التشريعات وجود - 2
 هذه تعريف يف عدل الذي اجلديد األساسي القانون 1999 سنة ديسمرب يف اليابانية احلكومة أصدرت

 وتسهيل جبائية، سياسة بفضل عملها من وسهل القطاعات، خمتلف يف لرأمساهلا املتوسط املبلغ بزيادة وذلك املؤسسات
   )2(.هلا جتاري حميط خلق  أي املالية، األسواق وحتريرهيكلية  إصالحات إىل باإلضافة اإلدارية، اإلجراءات

  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطوير خاصة بتحديث سياسة وجود - 3
 حتديث  واملتوسطة، تستهدف الصغرية املؤسسات ملساعدة وسياسات تدابري اختاذ مت السابقة، القوانني ظل يف

 حتقق اليت التحديث هذا حتتاج اليت الصناعية القطاعات ظلها يف حتدد برامج عقد خالل من اإلنتاج هياكل وحتسني
 ، ووضعاالتكنولوجيوالتشجيع على استخدام  ،املعداتفهذه السياسات تقرتن بتحديث اآلالت و  تكنولوجيا، تقدما

  )3(.املؤسسات هذه لدعم السياسات
  
  
  
  التمويل مجال في المساعداتو  البرامج - 4

  :)4(منها نذكر واملزايا التسهيالت نم عددا واملساعدات الربامج هذه تضم
 النظام هذا ويتضمن عمال، 5-2 بني عماهلا عدد يرتاوح والذي ؤسسات الصغرية واملتوسطةللم متويلي نظام وضع -

  .ضمانات بدون ويتم سنوات، ةعأرب إىل القرض مدة تصل كما. مليون ين 3.5 مببلغ متويلية حدود وضع
 الضريبية، اإلعفاءات خالل من النائية، املناطق يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ةإقام على يشجع ضرييب نظام وضع -
  .املوزعة غري األرباح على يبضريب وختفيض العقارات العمل و ضريبة من ؤسسات الصغرية واملتوسطةملا إعفاء جانب إىل

                                                 
 .57-54ذكره، ص الصغرية، سبق الصناعات :حممد الرسول عبد سعد )1(

(2)Organisation de coopération et de développement économiques,perrpectives de l’OCDE, sur   les PME, Edition de 
OCDE, Paris,2000,p173 

  .159سابق، ص مرجع: أمحد السيد أبو عبده السيد فتحي )3(
 
    .224سابق، ص مرجع: عنبة ليب حممد هالة/.160سابق، ص مرجع: أمحد السيد أبو عبده السيد فتحي )4(
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 العاملني لتدريب العليا، ملعاهدوا باجلامعات بعضها وإحلاق تكنولوجي، مستوى أعلى على التدريب مراكز إنشاء -
 الصغرية املؤسسات إدارة يستولون الذين املديرين إلعداد معاهد عشرة توجد حيث واملتوسطة، الصغرية باملؤسسات
  .واملتوسطة

  الباطن من التعاقد – 5
 ؤسساتامل اإلنتاج، فبدأت مستلزمات بعض استرياد ملنع نتيجة  IIالعاملية احلرب منذ بذلك اليابان اهتمت

 للمصانع التنازل على الكبرية املصانع حث على احلكومة عملت استرياده، كما منع ما تصنيع يف واملتوسطة الصغرية
 املؤسسات من %75 حنو 1987 سنة يف متثل فأصبحت اإلنتاجية، العملية يف هام جبانب القيام مهمة على الصغرية

  .الصغرية واملتوسطة
 الكبرية املصانع منتجات باستخدام الصغرية واملتوسطة املؤسسات قيام يف اطنالب من التعاقد نظام ويتجلى

 تصنيع يف الصغرية املؤسسات على كبرية بدرجة تعتمد الكبرية املؤسسات فإن اإلنتاجية، باإلضافة لعمليتها كأساس
  )1(.ائيا املنتج جتميع أو ، إنتاجية بعمليات القيام أو مكملة، أجزاء
  الياباني االقتصاد تنمية في والمتوسطة الصغيرة مؤسساتال مساهمة – ب

 اخلاص املورد كانت الصغرية املؤسسات من كثريإذ   هاما دورا اليابان يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات لعبت لقد
 بداية يف املؤسسات عدد إمجايل من % 99.1 متثل فهي الياباين، االقتصاد تنمية يف سامهت الكربى، كما للشركات

 من كبرية بنسبة عمل فرص ومتثل التصنيع، جمال يف العامة املؤسسات إمجايل من % 99.5  متثل كما التسعينات،
  .التصنيع جمال يف العاملني من % 73.8 بنسبة، املختلفة النشاط جماالت يف العاملة القوى

  
  
  
  
  اإليطالية التجربة 3-1-2- 1

 من الداخلية التنمية على يعتمد بكونه واملتميز عامليا الناجحة النماذج أحد اإليطايل الصناعي النموذج يعترب
تمع يف املتأصلة واملتوسطة الصغرية املؤسسات خالل  وتعرف .اإليطايل الصناعي النظام جناح سر يعترب والذي اإليطايل ا

 جغرافية منطقة يف املستقرة الشركات من متخصصة جمموعة أي SME Cluster باسم واملتوسطة الصغرية املؤسسات
موعة يف املشاركة الشركات بني والتنسيق التعاون يتم معني، حبيث منتوج بتصنيع وتقوم معينة الواحدة،  الصناعية ا

  .العمل إجناز وسرعة لسهولة بينها فيما اإلنتاج مراحل تقسيم على تعمل حيث البعض بعضها الشركات فتكمل
  :اإليطالية المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تجربة نجاح أسباب – أ

                                                 
  .161-160.ذكره، ص سبق :أمحد السيد أبو عبده السيد فتحي )1(
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     :األسباب من مجلة إىل إيطاليا يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات جناح أسباب تعود
 بعضها بني متداخلة عالقات وذات مرتابطة جمموعة من جزء ولكن مستقل، كيان الصغرية الشركات اعتبار عدم -

  .البعض
 كل تكون احملددة املراحل من عدد إىل اإلنتاج عملية تقسيم ميت حيث بينها، والتنسيق التعاون من كبرية درجة وجود -

 والذي االستجابة وقت وتقليل العمل يف املرونة النموذج هذا ويتيح .منها واحد عن مسؤولة الشركات تلك من جمموعة
  .توفريه األحيان بعض يف الكربى الشركات تستطيع ال
 مفتوحة تكون حبيث  والديناميكية باملرونة واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل وتطوير تنمية إىل دف اليت السياسات تتميز -

 ضمان إىل باإلضافة اخلارج أو الداخل يف سواء املنتج تنافسية تضمن اليت الصناعية التجمعات أشكال من شكل ألي
  .واالقتصادي االجتماعي ستقراراال
  :اإليطالية الدعم مؤسسات – ب

 سياسات من االستفادة من املؤسسات هذه واملتوسطة الصغرية املؤسسات لدعم اإليطالية املؤسسات متكن
   )1(:ذلك يف مبا وزارات عدة ذلك يف ويشارك احلكومة،

 يماسالصناعة ال قطاع يف االقتصادية األنشطة تطوير إىل الرامية املركزية احلكومة مبادرات عن املسؤولة :الصناعة وزارة *
  .والتعليمات واملراسم القوانني

    .والتنمية البحث وحوافز قوانني عن املسؤولة :والتكنولوجي العلمي والبحث الجامعات وزارة *
 وضماناته التأمني وبرامج ومتويله، التصدير شركات جتمع عن املعلومات تعزيز الرئيسي وهدفها :الخارجية التجارة وزارة* 

  .لياإيطا جنوب يف التصدير بشركات اخلاصة القروض إىل باإلضافة
  :مها األعمال للمؤسسات املايل الدعم تقدمان عامتان مؤسستان هناك: ذلك إىل إضافة

 املؤسسات تعزيز تستهدف اآلجل، املتوسط للتمويل كمؤسسة 1956 عام أنشأت اليت:سنتراليه مديكريديتو *
  . وتوجيهها وتنميتها واملتوسطة الصغرية الصناعية

 دعم املؤسسة هذه إنشاء من والغاية :)سميست( البالد خارج اإليطالية لمؤسساتا وتعزيز لتنمية المالية المنشأة *
  . اخلارجية واالستثمارات الصادرات جمال يف األعمال مشاريع أصحاب

  :منها املساعدة تقدم اليت الرمسية شبه املؤسسات أما
  .املالية احلوافز حول علوماتمب بتزويدها أي فنيا، الصغرية املؤسسات يساعد والذي :الصناعي التطوير معهد *
  .واالستثمارات التجارة تدويل يشجع وهو: الخارجية للتجارة الوطني معهد *
  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصالح اإليطالية والحوافز السياسات  ـ ج

                                                 
  :عن قالن اآلكسوا منطقة يف األعضاء الدول يف املتوسطة و الصغرية للمؤسسات املالية الربامج)1(

                      http://www.escwa.org.lb/arabic/information/pubdetails.asp 
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 وقد عملها وتسهيل  الشركات منو يف كبري دور له والذي التشريعي باجلانب باالهتمام اإليطالية احلكومة قامت
  :إىل التشريعات هذه قسمت
   )1(:وتشمل واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الوطين للتمويل حاكمة تشريعات

 يف االستثمار أجل من واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الالزم والتوفري الدعم على يعمل والذي 317/91 القانون -
 باجلودة، اخلاصة املعايري وإتباع جديدة أنشطة عن البحث ،التكنولوجيا ونقل اإلنتاجية حتسني إىل دف اليت األنشطة
 يف العمالة مستويات على احملافظة أجل من واملتوسطة الصغرية للمؤسسات خاص متويل يوفر والذي 49/857 القانون
  .لألزمات التعرض حاالت

  .األعمال رجال يدعم والذي 44/68 القانون -
 تكون ال حبيث واملتوسطة، الصغرية للشركات التكنولوجي والتقدم العلمية رفةاملع نقل أجل من أنشئ 64/89 القانون -

  .الكربى الشركات على قاصرة
 البحث برنامج يف املشاركة أجل من واملتوسطة الصغرية الشركات دعم على يعمل والذي 64/82 القانون تعديل -

  .والدولية األوروبية والتطوير
 يف تستثمر واليت واملتوسطة الصغرية للشركات مالية تسهيالت تقدم أن ومةللحك يتيح الذي 317/51 القانون -

  .البحثية واملشاريع اإلبتكارية األعمال
  .اإلنتاج دعم أجل من حوافز تقدم اليت القوانني -
  .باإلنتاج تقوم اليت واملاكنات املعدات تأجري و شراء تسهيل عل يعمل والذي 1329/65 القانون -
 األعمال تنشيط تسهيل خالل من الكساد من تعاين اليت للمناطق الدعم تقدمي إىل يهدف والذي 477/92 القانون -

  .االقتصادية األنشطة حتويل وإعادة توسع إىل باإلضافة والتحديث
 حتسني يف املال رأس من جزء تستثمر اليت للشركات املايل الدعم إعطاء على يعمل والذي 597/81 القانون -

  .البيئة على احملافظة إىل باإلضافة املستخدمة التكنولوجيا
  الناشئة الدول بعض تجربة  3-2- 1
   الهندية التجربة 3-2-1- 1
  والتسهيالت الدعم تقديم وخطط الحكومية السياسات - أ

 املتعاقبة اهلندية احلكومات اهتمام صميم يف ومزال كان واملتوسطة الصغرية الصناعات قطاع إن القول ميكن
 تستطيع ال ناحية بينهما، فمن االنفصال دون حالت الطرفني بني املتبادلة الفوائد أو املصاحل من نوعا هناك أن ويبدو
 وآليات املنافسة مبادئ وسيادة العاملية التطورات ظل يف احلكومي الدعم على التخلي واملتوسطة الصغرية الصناعات تلك

 وهو البطالة ملواجهة الالزمة العمل فرص لتوفري ضالتها القطاع ذلك يف احلكومة وجدت أخرى ناحية ومن احلرة، السوق

                                                 
(1)SME.Italy.A comparative analysis of SME strategies. Policies and programme s in central europeam initiative 
countries. Cite in http//www.unido.org/doc/4319. 
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 تغطية عن العمالة، فضال قليلة للتكنولوجيا الثقيلة الصناعات استخدام ظل يف خاصة األمهية غاية يف اجتماعي يعد
  .القطاع بذلك احلكومي االهتمام جاء هنا ومن أيضا، والتصدير الصعبة العملة وتوفري املنتجات على احمللي الطلب
  المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات الحكومي الدعم أشكال – ب

  )1(:يف تتمثل رئيسية قنوات أربعة لتشمل واملتوسطة الصغرية الصناعات لقطاع احلكومي الدعم أشكال تتعدد
 عدم هلا تضمن حيث م، ص الصناعات بإنتاجها تقوم استهالكية سلعة 80 محاية احلكومة تتوىل حيث :الحماية -

  .منها أكرب كيانات من املنافسة
ا للغاية، لتلبية منخفضة فوائد بنسب إئتمان قروض على احلصول املؤسسات لتلك يسمح حيث: التمويل -  احتياجا

 اإلدارة مهارات وتطوير التدريب خالل من األساسية البيئة توفري .خمتلفة وبآجال الالزمة السيولة وتوفري التمويلية
معات وإقامة والتكنولوجيا، م الصغرية الصناعات أصحاب بني والربط الصناعية ا  صناعات يكونوا أن على ومساعد

  .الكربى للمشروعات مغذية
  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم عن المسؤولة الجهات أهم - ج

 دعمال توفري أجل من خصيصا تعمل اليت والوحدات اهليئات من عدد بإنشاء اهلندية احلكومة قامت
   )2(اهليئات تلك أهم ومن واملتوسطة الصغرية للمؤسسات

  :أهدافها من: والزراعية  الريفية والصناعات الصغيرة الصناعات وزارة* 
  .مشاكل تواجه اليت  الوحدات ومساعدة تأهيل إعادة -
  .الصغرية الشركات حتديث -
ا تسويق على الصغرية الشركات مساعدة -   .ودوليا حمليا منتجا
  :إىل يهدف: داعم خاص جهاز وضع * 
  .واملتوسطة الصغرية للصناعات والفين املادي الدعم تقدمي -
   .التدريب بعمليات والقيام اخلدمات لتوفري اخلدمية املعاهد إنشاء -
  .غرية واملتوسطةصال بالصناعات اخلاصة السياسات صياغة -
  :التكنولوجيا لتطوير صندوق* 
معات إقامة خالل من: ةالقاعدي المؤسسات توفير *  املياه توزيع شبكات تشمل اليت الضخمة الصناعية ا

  .اخلام واملواد والبنوك والطرق والتلوث الصرف مراقبة ومعامل واالتصاالت
  النامية الدول بعض تجربة 3-3- 1
  :المصرية التجربة 3-3-1- 1

                                                 
 http//www.islam-online.net/iol-arabic/diwalia/namaa 7-1-00/namaa.2asp :املوقع من نقال اهلند يف التنمية مفتاح واملتوسطة الصغرية الصناعات ) 1(
  .57، ص2004/2005 شلف، سنة االقتصادية، جامعة العلوم يف ماجستري الغذائية، مذكرة الصناعات اجلزائر، حالة يف واملتوسطة الصغرية تللمؤسسا التنموي الدور: حممد طرشي)2(
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 املشاريع عدد بلغ وقد الصغرية اريعاملش لتشجيع املصري الربنامج خالل من 1991 عام التجربة هذه بدأت
 دوالر مليون 450 حبوايل تقدر بقيمة صغري مشروع ألف)  86( من أكثر 1998 عام حىت الربنامج هذا موهلا اليت

 بلغت وقد )املنزلية واملشروعات املنتجة األسر مشروعات( باسم يعرف جدا صغري مشروع ألف) 45( منها أمريكي،
 مليون 18 يقارب مببلغ بتمويلها الصندوق قام اليت املشاريع إمجايل من % 53 حوايل خريةاأل املشروعات هذه نسبة
  .دوالر

 يف املناسبة العمل فرص هلم تضمن احلكومة تعد مل حيث الشهادات حلملة خاصة أمهية الصندوق أوىل وقد
ا  )الصغري املقاول(برنامج  طرح كما خمتلفة، عمل جمال يف هلؤالء صغرية مشاريع إنشاء بدعم الصندوق فقام. مؤسسا
 حاضنات( يسمى ما على مستقبال  التخطيط مع التحتية البنية صيانةو  والتشييد البناء جمال يف اهلندسية الكليات خلرجي

  ).املغذية والصناعات األعمال وحاضنات التكنولوجيا
 الصندوق يتبع الصغرية شاريعامل لتنمية جهاز بإنشاء يقضي مجهوري قرار 1999 عام اية يف صدر وقد  
 جديدة مشاريع وإنشاء فعال القائمة الصغرية املشاريع لتنمية املصرية احملافظات مجيع يف ويعمل للتنمية، االجتماعي
  .رمزية بأسعار اخلدمات وتقدمي هلم عمل فرص لتأمني للشباب
  :منها الصغرية الصناعات دعم يف ندوقالص دور تفصيل يف تساهم برامج جمموعة للتنمية االجتماعي الصندوق يقدم

 الصناعي النشاط قيام ومستلزمات املناسبة البيئة يئة على يقوم األعمال، وحاضنات الصناعية احلاضنات برنامج -
  .الفنية والرعاية

  .الصغرية األعمال تنمية مركز برنامج -
االت يف النوعية التقنية املراكز برنامج-   .وغريها واجللود والتغليف والتعبئة األثاث ةصناع: مثل املختلفة ا
معات برنامج -   .القومي االستثمار وبنك الصناعة وزارة مع باالتفاق الصناعية واألحياء ا
  .الصحيحة واالقتصادية الفنية املعلومات لتوفري املغذية الصناعات تنمية برنامج -
  .التجاري االمتياز حقوق تنمية برنامج -
  :التونسية بةالتجر  3-3-2- 1

ال يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تدعيم أجل من  la banque de  (متويلي بنك إنشاء مت فقد املايل ا

financement des PME( مليون 50 هقدر  اجتماعي برأمسال 01/03/2005 يف 652001 القانون مبقتضى 
 la société tunisienne deللضمان التونسية ةاملؤسس منها األخرى املؤسسات الدولة وبعض تونسي، مبسامهة دينار

garantie SOTUGAR 1(:مايلي البنك مهام ومن(  
االت مجيع يف ؤسسات الصغرية واملتوسطةللم املوجهة القروض ضمان -   .ا

                                                 
(1)Khalil Ammari:la Banque de Financement Des petites et moyennes Entreprise séminaire international sur la 
promotion du financement de la PME. Alger le 27.28.Septembre, recu eil, P38.  
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 يدجتد أو توسيعها جمال يف القائمة املؤسسات وترقية تدعيم مع ،ؤسسات الصغرية واملتوسطةملا إنشاء وتسهيل التكفل -
ا   .استثمارا

  .جماالته وتوسيع التمويل حجم لزيادة التونسية البنوك مع املربمة االتفاقيات طريق عن املستمر التنسيق -
 بني ما تكلفتها تتأرجح اليت ؤسسات الصغرية واملتوسطةملبا اخلاصة االستثمارات متويل يف البنك ويساهم

 سقف مع املشروع تكلفة من %50 إىل %25 متويل يف بنكال يتدخل حيث تونسي، دينار مليون 4و دينار80000
  )1(.تونسي دينار مليون1 بـ حمدد

 باستثناء البنك يقدمها اليت املالية التسهيالت من االستفادة ؤسسات الصغرية واملتوسطةلمل ميكن فانه لإلشارة
  .العقارية الرتقية ومؤسسات السياحية املؤسسات

 املؤسسات مع والشراكة دينار، مليون100 إىل رأمساله من فعالر  إىل ليهمسؤو  يسعى أكثر البنك وملسامهة
  .    للمؤسسات املوجهة القروض ضمان جمال يف تعمل اليت واالسبانية االيطالية

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  :األول الفصل  خالصـة
 يف الرائدة مبثابة لهاجتع مزايا من هلا ملا الوطين، االقتصاد فروع أهم إحدى واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب

 وسهولة التأسيس يف مرونة من به متتاز ملا وهذا واالجتماعي، اإلقليمي التوازن وحتقيق كالبطالة املشاكل، من الكثري حل
 مال ورأس نسبيا بسيطة أدوات إىل حتتاج وإمنا عالية تكنولوجيات وال كبرية أموال رؤوس تتطلب ال وكذلك اإلجراءات

 متويل إىل حتتاج ال كما فيها عامل أهم البشري العنصر يعترب والذي الشركة أصحاب بإدارة مدفوعة تكون ولكن قليل،
 من األخرية هذه حتتاجه ما كل يف الكبرية للمؤسسات الالزم الدعم وتقدم االسترياد فاتورة من تقلل وهي كبري، بنكي
  :التالية النتائج نستخلص األول صلالف يف ورد ما خالل ومن ثانوية، أو جانبية ومنتجات وخدمات دعم

                                                 
(1) Idem, P 39.  
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 الدول بني االقتصادي والنمو التطور تفاوت إىل راجع وهذا واملتوسطة الصغرية للمؤسسات موحد تعريف وجود عدم -
  .النمو طريق يف والدول املتقدمة

  .والشركات األعمال قطاع يف ومهم رئيسي فاعل واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب -
تمع يف الكامنة الطاقات تشغيل يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمهية تربز -  ال وموارد، كفاءات من مستغلة والغري ا
  .اجلزئيات دائرة عن خيرج نشاطها نطاق جتد اليت الكربى الشركات طرف من املناسب االهتمام جتد
 للمؤسسات ملا وهذا النمو دفع ألجل ةالنامي الدول تستغلها أن ميكن كميزة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب -

ا تتناسب خصوصيات من الصغرية   .والتكنولوجية واملالية والتنظيمية والعلمية االقتصادية وقدرا
 تنشط الذي احمليط يف تلعبها اليت األمهية وكذا واملتوسطة الصغرية باملؤسسات ةـاملرتبط اهيمـاملف ملختلف ومبعرفتنا 

  .واملتوسطة الصغرية املؤسسات أهيلـت ادةـإع جـلربنام اإلسرتاجتية السريورة إىل التايل لـالفص خالل من لـستنتق هـفي
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  :دتمهيــ
 اقتصاد إىل املوجه االقتصاد من االنتقال بغية 1988 منذ االقتصادية اتاإلصالح برنامج يف اجلزائر دخلت لقد

 .1998 غاية إىل 1991 من الدويل النقد صندوق قبل من املقرتحة الربامج إىل ذلك أجل من خضعت حبيث السوق،
 على االقتصادية املؤسسات بقيت ذلك رغم ولكن .الوطين لالقتصاد الكربى التوازنات اسرتجاع يف ساهم ما وهو

 اإلنتاجية القدرات كضعف الصرف، أسعار اخلارجية، التجارة حترير عمليات جراء اإلشكاالت من تعاين اجلزئي املستوى
  .األجنبية املنافسة وطبيعة والتكنولوجية والتسويقية
 جودة يف النظر إعادة خالل من املؤسسات تأهيل إعادة فكرة برزت االقتصادي، احمليط يفرضها اليت التحديات وملواجهة
ا،  توسطةغرية واملصؤسسات الامل وزارة قامت وقد .األعمال وحميط اإلنتاج أساليب السري، طرق املعلومات، نظم منتجا
  .االقتصادية املؤسسات لتأهيل برنامج بوضع

  :التالية العناصر خالل من التأهيل لربنامج التعرض وسيتم
  وأهدافه التأهيل برنامج مفهوم -
  بذلك املكلفة واهليئات التأهيل برنامج تنفيذ وسائل -
  تنفيذه ومراحل التأهيل برنامج من لالستفادة املتبعة اإلجراءات -
  التأهيل برامج -
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   التأهيل إعادة لبرنامج والتطبيقية النظرية األسس 1- 2
  وأهدافه التأهيل مفهوم 1-1- 2
  التأهيل مفهوم 1-1-1- 2

 وهو األخرية، السنوات يف الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة طرف من تطويره مت حديث مصطلح التأهيل
 دف اليت التحضريية اإلجراءات من جمموعة وهو املؤسسة تنافسية حتسني إىل دف مستمرة طريقة أو منهج عن عبارة
 البقاء تضمن حىت مواردها، استخدام يف الداخلية الكفاءة أو اجلودة ناحية من للمؤسسة التنافسية القدرة حتسني إىل

   )1(.إنتاجها وسائل تطوير خالل من اقتصادية مردودية وحتقيق
  :دف الكلي وحميطها املؤسسة يف كبرية تغريات إحداث إىل دف مستمرة عملية أنه على إليه ينظر كما

  .احلر التجاري التبادل متطلبات مع وتكييفها حتضريها -
  ....التحديد، النوعية، السعر، حيث من تنافسية أكثر جعلها -
 تعترب التأهيل عملية أن القول ميكن وأخريا األسواق يف احلاصلة والتكنولوجية التقنية التغريات متابعة على قادرة جعلها -

 الداخلية العوامل تقوية خالل من ودية واملرد بالكفاءة يتميز آخر إىل مستوى مستوى من للمؤسسة انتقال مرحلة مبثابة
 يف النظري  منافسة تصبح ولكي االقتصادي امليدان يف احلاصلة التطورات مواكبة من لتمكينها وذلك للمؤسسة واخلارجية

  )2(.العامل
  التأهيل أهداف  1-1-2- 2

 احلفاظ ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل حياة فرتة استمرارية يف التأهيل عملية من املتوخى الرئيسي اهلدف يتمثل
 مناصب خلق وخاصة األوروبية، األسواق سيما ال اخلارجية األسواق إىل والدخول الداخلية، السوق يف حصتها على
  .جديدة شغل

  :يلي كما الربنامج تنفيذ يف املتدخلة واجلهات حتديدها، مستوى حسب التأهيل برنامج أهداف تقسيم وميكن
  : ) 3(العامة األهداف - أ

  :يلي ما إليها الوصول احلكومة تسعى اليت العامة األهداف بني من    
ا ظيمعلت للمؤسسة، والتنظيمي الصناعي احمليط تطوير*   قد احمليط تغريات ألن ،ةاملستقبلي التحديات مواجهة على قدر

 اليت التهديدات ضد سريعة فعل ردود إصدار منها يتطلب ما وهذا .ومواردها املؤسسة أهداف يف تغري إحداث إىل تؤدي
  .احمليط حيملها

                                                 
 .212، ص 2004-2003، اتفاقيات التجارة يف السلع وأثارها على املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة سطيف: ذهبية لطرش) 1(
 أفريل 18 و 17 يومي العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل الدويل، متطلبات اجلزائر، امللتقى يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل وإجراءات آليات: نصرية قوريش) 2(

 .1048شلف، ص  ، جامعة 2006
  . 246 سابق،ص مرجع: ذهبية لطرش) 3(
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 تستجيب ؤسسات الصغرية واملتوسطةللم فعالة خدمات تقدمي تضمن حىت الدعم، هياكل قدرات وتدعيم تعزيز* 
  .اجلديد التنافسي احمليط ظل يف احتياجاال

 على والعمل نسبية، ميزة اجلزائر فيها متتلك اليت الصناعات بتحديد وذلك التنافسية الصناعات تطوير تشجيع* 
  .التجاري التحرير مزايا من االستفادة لتعظم تنافسيتها وحتسني تشجيعها

ا وتعزيز فيها اإلنتاج وأنظمة التأهيل وسائل بتطوير وذلك الصناعية املؤسسات وتطوير تنافسية حتسني*   التسيريية، قدرا
ا جودة وحتسني   .الدولية املعايري مع التأقلم على قدرة أكثر وجعلها منتجا

   )1(التأهيل برنامج تنفيذ في المتدخلة الهيئات المستوى على ةالمحدد األهداف - ب
 )MICRO( جزئية ،)MACRO( كلية خمتلفة مستويات وعلى النقاط من مجلة حتقيق إىل الربنامج هذا يهدف

  :)01(رقم الشكل يوضحها كما األهداف هذه ونلخص ) MESO( وقطاعية
  التأهيل برنامج أهداف :)01(رقم الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi :Restructuration et mise a(2) :  المصدر
niveau d’entreprise :guide methodologique.Ministère de l’industrie et ONUDI, alger, 
2003, p74. 

  
 

                                                 
  .35، ص2010-2009التسيري،  العلوم يف املاجستري شهادة لنيل خترج اجلزائرية، مذكرة االقتصادية املؤسسات تأهيل برامج متويل آلية: بوشريط ابتسام  (1)

(2) Mouhamed lamine Dhaoui et Boualem :Restructuration et mise a niveau d’entreprise :guide methodoligique.Ministère de l’industrie et ONUDI,alger 2003,p74. 

 برنامج التأهيل

  (MACRO) على املستوى الكلي

  عصرنة احمليط الصناعي

  (MESO)القطاعي على املستوى 

  ات األكثرالصناعترقية وتنمية 
  تنافسية

  (MICRO)اجلزئي على املستوى 

  حتسني وتطوير تنافسية املؤسسة

  (MESO)القطاعي على املستوى 

  تدعيم قدرات اهلياكل االرتكازية
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  :)1(التأهيل برنامج هلدف الثالثة تتضح املستويات )01( رقم الشكل خالل من
  دوليا المطلوب و يتناسب بما الصناعي المحيط ةنر عص: (macro)الكلي المستوى على الهدف - 1

 عن البحث إىل دف واليت املؤسسات تأهيل برنامج إطار يف الصناعية لوزارة العامة السياسة توجهات تلخيص ميكن
  :التالية الرئيسية النقاط يف الكلي املستوى على التنافسية القدرة مصادر

 مع األخرى القطاعية األقسام مع بالتعاون طبعا وهذا واحلث الدعم لربامج أساسا تكون صناعية سياسات إعداد -
  .والدولية الوطنية القدرات من املتاحة الفرص باحلسبان األخذ

 على االقتصادية العمليات يف اخلوض احلكومية واهليئات للمؤسسات تسمح وتوجيهات آليات التنفيذ قيد وضع -
  .واجلزئي القطاعي املستوى

  .وحميطها املؤسسات لتأهيل برناجما التنفيذ قيد وضع -
 بالنسبة مفهومة وجعلها الصناعية املؤسسات تأهيل عملية تسهيل أجل من واتصاليا حتسيسيا برناجما التنفيذ قيد وضع -

  .للمؤسسات املتوفرة والوسائل املمثلني إىل بوضوح اإلشارة مع االقتصاديني للمتعاملني
 فيها تنشط الذي احمليط على اتري والتغي التعديالت من مبجموعة املبادرة اجلزائرية الدولة على بتوجب عامة بصفة

ا ورفع املؤسسات تأهيلتساهم يف  اليت العاملية واملنافسة اجلديدة الظروف مسايرة من تتمكن حىت املؤسسات  قدر
  .التنافسية

  :المتنافسة الصناعات ودفع الدعم هياكل قدرات وتقوية وتدعيم)méso-économie( القطاعي المستوى على الهدف – 2
 التنفيذ عند الدعم تقدمي يف املسامهة األطراف هياكل وقدرة قوة مبدى مرهونا املؤسسات تأهيل برنامج جناح إن

 على املؤسسات تأهيل برنامج هدف بأن جند املنطلق هذا من قوية، تنافسية صناعة وتطوير وترقية ضمان أجل من
 بني املنافسة بتحسني يسمح مبا وحميطها للمؤسسة املساعدة اهليئات إمكانيات تدعيم يف يكمن القطاعي املستوى

  :أساسا بـ األمر ويتعلق املؤسسات
  .الصناعي القطاع يف املهنية واجلمعيات العمل أرباب مجعيات -
  ..)اإلدارة يف التكوين ومعاهد مدارس اجلودة، يف والدراسات استشارية مكاتب تقنيني،( عمومية شبه هيئات -
 املؤسسات ومرافقة ملساعدة مسخرة تكون أن جيب حيث للمؤسسات، املايل املرافق تعترب املالية، واملؤسسات البنوك -

  .بالتأهيل املعنية
  .والتجارية التكنولوجية املصادر ومراكز معاهد -
 جلعلهم وذلك الصناعي امليدان يف وتكوينهم إطارات بإعداد مكلفة وهي املتخصصة، التكوين ومراكز منظمات -

  .السوق اقتصاد ملتطلبات وفقا مكونني

                                                 
  .36ذكره، ص سبق مرجع: بوشريط ابتسام ) 1( 
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  للمؤسسات التنافسية القدرات تحسين: )Micro( الجزئي المستوى على الهدف - 3
 أهداف فإن هلذا القتصاديةا املؤسسة تنافسية حتسني ختص اليت اإلجراءات جمموعة عن التأهيل برنامج يعرب    

  )1(يف تتجسد املستوى هذا على التأهيل برنامج
دف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة رفع -   :إىل و
  .واخلدمات املنتجات نوعية يف التحكم خاصة والتنظيم، للتسيري احلديثة مع الطرق املؤسسات  تكييف* 
  .والتسريية اإلنتاجية الوظائف يف العمال مؤهالت ودعم املؤسسات، مسريي لدى التسيريية القدرة تدعيم* 
 األسواقواقتحام  أوىلاحملافظة على حصتها يف السوق الداخلية كمرحلة  واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا استمرار ضمان -

  .اخلارجية يف املرحلة الثانية
  :جلأمن  واملتوسطة الصغرية ملؤسساتاالعمل على ختصص  -
  .       التحكم يف التكاليف *
االت تشخيص *   .العالية القدرات ذات ا
  .)السوق دراسة( واألجنيب احمللي واملنتج للمستهلك احلقيقية االحتياجات حتديد *
 البطالة نسبة لتخفيض فيها العمل فرص وزيادة جهة، من احلالية الشغل مناصب على احلفاظ إىل الربنامج هذا يهدف -
  .أخرى جهة من
  التأهيل برنامج تنفيذ وسائل 1-2- 2

  :الوسائل من نوعني على التأهيل برنامج تنفيذ يف يعتمد
   )2(:بدورها وتشمل: والمالية المادية الوسائل 1-2-1- 2
  :المالية الوسائل - أ

 التفاقية األورويب، وفقا اإلحتاد دول طرف من املمنوحة املالية املساعدة من أساسا متويله التأهيل يستمد برنامج
 جماالت يف التأهيل سياسة سرتافق اليت الكربى احملاور لتمويل توجه اليتو ) إليه التطرق سيتم الذي ميدا  برنامج( الشراكة
 من املمنوحة املالية املساعدات جانب إىل هذا للمؤسسات، املباشر احمليط تكييف وإعادة التكوين املعلومات، تطوير
  .الوطنية البنوك طرف
  :المادية الوسائل – ب

ا حتديث أجل من للمؤسسات تقدميها جيب اليت الضرورية املساعدة حول اجلانب هذا يتمحور  جتهيزا
ا تنمية أجل من جديدة وسائل اقتناء أو,القدمية   .التنافسية قدر

                                                 
 .248 سابق، ص مرجع: ذهبية لطرش ) 1(
  .250، ص2002 واملتوسطة، جانفي الصغرية والصناعات املؤسسات املؤسسات، وزارة تأهيل برنامج)2(
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  المادية غير المساعدة الوسائل 1-2-2- 2
   التقنية وظائفها مجيع يف للمؤسسة التنافسية القدرة حتسني إىل دف تقنية مساعدة شكل على تقدم

  :يف وتتمثل) نوعية، معلوماتية تسيريية، جتارية، تنظيمية،(
  .النوعية نظم حول املعلومايت التكوين  ،) الربجميات(  الفنية املعونة والتطوير، بالبحث املتعلقة الدراسات إجراءات -
 أكثر املسريون يكون حىت لإلعالم الداخلية النظم حتسني املؤسسة على ملساعدة والتسيري اإلعالم لنظم برنامج وضع -

  .اخلارجي احمليط ملتغريات االستجابة يف سرعة
  .املالية والسوق البورصة إىل  ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل ودخول وصول تسهيل -
  .والتجاري الصناعي االقتصادي اإلعالم توفري -

 قررت وقد دوالر، ألف 60 حوايل الدولة خزينة تكلف الواحدة املؤسسة تأهيل عملية أن إىل هنا اإلشارة وجتدر
  :مرحلتني يف تتجسد سنة 12 ملدة العملية هذه ومتتد دج، مليار 45 و 30 بني ما الكلية الربنامج تكلفة
  .سنوات 7 الضبط مرحلة سنوات، 5 التكييف  مرحلة

  التأهيل إعادة برنامج انجاز شروط 1-3- 2
    )1(:البشرية الموارد تأهيل 1-3-1- 2

 إمكانياته لتطوير وتدريبية تكوينية دورات إىل حيتاج فهو وبالتايل اإلنتاجية، العملية أساس البشري العنصر يعترب
 والتكويين التعليمي النظام خمرجات أن وباعتبار .معها للمتعاملني واملتزايدة املتنوعة لالحتياجات لالستجابة واملهارية الفنية
 التعليمية املؤسسات وربط) الربامج إصالح( والتكوين التعليم نوعية على الرتكيز وجب اإلنتاجي اجلهاز مدخالت هي

ال، هذا يف األجنبية اخلربة من االستفادة مع االقتصادي باحمليط  مع التعامل يف السلبية املظاهر على والقضاء ا
  ....الالمساواة والتهميش، كاإلقصاء الكفاءات

  اإلداري المحيط تأهيل 1-3-2- 2
 الصغرية باملؤسسات املتعلقة الصعوبات وتذليل اإلدارية اإلجراءات تبسيط يتطلب اإلداري احمليط تأهيل إن
 إال هذا يتأتى ولن .املطلوبتني والكفاءة بالسرعة تواجهها اليت املشاكل وحل اطـالنش أثناء أو اإلنشاء عند سواء واملتوسطة
  .هلا مةالالز  املساعدات وتقدمي نشاطها مراقبة مهمة له توكل واحد جبهاز واملتوسطة الصغرية املؤسسات كل بإرفاق

  
  
  
   )1(االستراتيجي التخطيط 1-3-3- 2

                                                 
 واملتوسطة يف الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات" حول دويل الراهنة، ملتقى االقتصادية التحوالت ظل يف اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات: ومجيلة بلخباط مجال ) 1(

 .637 باتنة، ص – خلضر احلاج-، جامعة2006 أفريل 18 و 17 ، يومي"العربية الدول
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 االسرتاتيجي التخطيط إذ يعترب. مردوديتها بتحسني للمؤسسة تسمح اليت اإلسرتاجتية بتحضري العملية تتعلق
 بعرض هلا تسمح اليت والتنافسية االقتصادية التوقعات بنظام التحليل وسيلة املؤسسة إىل يقدم نظامي، فهو جتديد عملية
 ودراسة بتحديد هلا يسمح حبيث اإلدارة طرف من القرارات أخذ إىل األخري هذا يهدف .الطويل املدى على عمل خطة

 كأساس ويستخدم  التنظيمية املردودية حتسني إىل يهدف كما املؤسسة على املؤثرة واخلارجية الداخلية الرئيسية العوامل
ا وتكييف التسيري أدوات إلعداد   .وزبائنها أسواقها الحتياجات ونشاطها طبقا خدما

  النوعية قياسات و بمعايير العمل 1-3-4- 2
ا حتسني االقتصادية ملؤسساتنا يتسىن حىت  يتوجب الناجحة املؤسسات مطاف إىل واالرتقاء التنافسية قدرا

 حتقق أن مؤسسة ألي اليوم ميكن ال حيث واخلدمات، السلع مواصفات ختص حمددة قياسية مبواصفات تلتزم أن عليها
  .التغليفو  التعبئة ومواد املصنعة، املواد األولية، املواد اجلودة، ومواصفات مواصفات بغياب التنافسية

  والتطوير البحث على اإلنفاق زيادة 1-3-5- 2
 إلستمراريتها الضامن باعتبارها اقتصادية مؤسسة أي نشاط يف حمورية وظيفة والتطوير البحث وظيفة تعترب

ا  واالستجابة مستهلكيها رغبات تلبية من املؤسسة ميكن والتجديد واالبتكار فاالخرتاع السوق، يف املنافسة على وقدر
  .قدميا سيصبح قصرية فرتة بعد فإنه إنتاجه تقنية كانت ومهما منتوج أي ألن ألذواقهم

 اإلنفاق )مل نقل انعدامن إو (املؤسسات اجلزائرية وضعف  أغلب يف واملبادرة والتطوير البحث ملكة تعطل إن
 وبتكاليف احلديثة التقنيات على للحصول األجانب إىل دائما تلجأ على البحث والتطوير، جيعل هذه املؤسسات 

ا باهضة،كان  املودعة الرباءة طلب فعدد" احمللية التكنولوجية الطاقات تستغل كيف عرفت لو حمليا عليها احلصول بإمكا
ا الفرصة تتاح أن دون طلب ألف 12 بلغ قد الصناعية ةللملكي الوطين املعهد لدى   )2(."ميدانيا بتجسيدها ألصحا

   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل المطبقة البرامج 2- 2
  الصناعي التأهيل برنامج 2-1- 2

 التنافسية لرتقية واخلاصة، العمومية الصناعية، املؤسسات ومرافقة دعم إىل الصناعي التأهيل برنامج يسعى
يئة الصناعية املؤسسات كفاءات بتحسني وذلك الصناعية مالية،  أنشطة من( مكوناته مجيع بتكييف هلا املباشر احمليط و

 عمومية مؤسسة 50 إىل التقين للدعم عمليات 3 خالل من الربنامج تطبيق مت )اجتماعية جبائية، ومصرفية، إدارية،
 تأسيس مت الربنامج ومتابعة ولتطبيق. اهليكلة وإعادة الصناعة  وزارة طرف من 2000 سنة الربنامج انطلق وقد وخاصة
 القطاعات ملختلف املمثلني األعضاء من وتتكون الصناعي بالقطاع املكلف الوزير يرأسها اليت .)3(للتنافسية وطنية جلنة

  .األخرى

                                                                                                                                                                  
 .1050ذكره، ص سبق اجلزائر، مرجع يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل وإجراءات آليات: نصرية قوريش)1(
 .638ذكره، ص سبق الراهنة، مرجع االقتصادية التحوالت ظل يف اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات: ومجيلة بلخباط مجال ) 2(
 . 1053ذكره، ص سبق مرجع: نصرية قوريش)3(
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 وفق تأهيل خمططات لتمويل )1(الصناعية التنافسية ترقية صندوق إنشاء مت  فلقد املايل، باجلانب يتعلق فيما أما
  :التأهيل من لإلستفادة التالية الشروط الربنامج ويضع عليها، املنصوص الصيغ

  .جزائرية املؤسسة تكون أن -
  .بالصناعة املرتبطة للخدمات ممونة تكون أو الصناعي اإلنتاج قطاع إىل تنتمي أن -
  .التجاري السجل ضمن مسجلة تكون أن -
  .عامة بصفة عامال 20 األقل على تشغل أن -
  .موجبة استغالل نتيجة حتقق -
ا -   .األقل على سنوات ثالث منذ نشاطها متارس أ

 وعلى املؤسسة مستوى على األعمال من مبجوعة القيام يف تتمثل الصناعي التأهيل برنامج تنفيذ إجراءات إن
 بعملية للقيام املالية واإلعانات املساعدات من االستفادة يف ترغب اليت املؤسسات على. هلا املباشر احمليط مستوى
 واملستشارين الدراسات مبكاتب باالستعانة وذلك هلا تأهيل خمطط وإعداد اسرتاتيجي تشخيص بإجراء تقوم أن التأهيل
 املتعلقة الضرورية املعطيات كل التشخيص يتضمن أن ويتطلب الصناعية التنافسية ترقية لصندوق اإلعانة بطلب إلرفاقه

  .....  )2(التقين املايل، باجلانب اخلاصة كتلك باملؤسسة
  ) MEDA( األوروبي االتحاد مع بالتعاون التأهيل برنامج 2-2- 2

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات بتأهيل خاص مشروع التقليدية والصناعة واملتوسطة الصغرية املؤسسات وزارة تبنت
 الصغرية املؤسسات قطاع وتطوير تأهيل إلعادة يورو مليون 57 حنو األخري هذا قدم حيث األورويب، االحتاد مع بالتعاون
 تتعلق إجراءات عدة على  التأهيل عملية يف الربنامج هذا يعتمد حيث القطاع هذا تنافسية حتسني دف واملتوسطة
يئة بالتسيري،   :منها احمليط و

 البشرية، املوارد البيع، قوة التسويق، التمويل، اإلنتاج،( وظائفها مجيع بتسيري اخلاص للمؤسسة اسرتاتيجي تشخيص - 
 يسمح تأهيل خمطط وضع وبالتايل والضعف نقاط القوة إىل والوصول املؤسسة موضع معرفة دف وهذا ....)التكوين
   .التنافسي مستواها برفع

 رؤساء وتأهيل كفاءة مستوى حتسني أجل من الدعم وتقدمي تكوينية بدورات القيام خالل من البشري العنصر تأهيل -
  .واملتوسطة الصغرية املؤسسة وعمال

ا من الرفع إىل والوصول أدائها حتسني من املؤسسة لتمكني احمليط تأهيل -  بتوفري اجلودة حتسني وكذا اإلنتاجية قدرا
  .املسطرة األهداف لتحقيق مالئم حميط

  عاون مع البنك اإلسالمي للتنمية الت 2-3- 2
                                                 

(1)http://www.mir-algerie.org/mise à niveau 
  .1055ص ذكره، سبق مرجع: نصرية قوريش ) 2(
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دعم التنمية  هاإلسالمي، هدفدولة من منظمة املؤمتر  22بتوقيع  1973ديسمرب  16تأسس هذا البنك يف 
ويف إطار التعاون . 1975أكتوبر  20العمل الفعلي للبنك يف  أو بد ،التقدم االجتماعي للدول األعضاءاالقتصادية و 

ويهدف  .التقليديةة املالية يف إطار ترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة مع هذا البنك مت منح املساعد
  :إىلمشروع التعاون 

  .املتوسطةاملسامهة يف تقوية وتعزيز قدرات املؤسسات الصغرية و  -
  .إدماج املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين -
  . حتسني حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
                                                                      )ONUDI( الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة 2-4- 2

 صناعية برامج وضع طريق عن النامية الدول يف الصناعية التنمية لرتقية فيينا، يف 1967 يف ONUDI تأسست
 واملؤسسات الصناعات ومنو وإدماج والتنافسية، اهليكلة، إعادة ديناميكية تدعيم هو األساسي هدفها دولة، لكل مدجمة
 تطوير  برنامج ضمن 1999 يف اجلزائر يف العمل ONUDI  بدأت. االقتصادي  واالنفتاح التحرير مراحل إطار يف

  PME - PMI( ومتوسطة صغرية مؤسسة 40 و عمومية مؤسسات 8 خص الذي الصناعية اهليكلة وإعادة التنافسية
 الغذائية الصناعة فرع يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتأهيل فنية مساعدات تقدمي على ONUDI تعمل كما). 

  .الفرع هذا تشخيص إلعداد دراسات مكتب واختيار الربنامج لتسيري  وحدة بإحداث
  )   la banque mondiale( العالمي البنك 2-5- 2

 ) société financière internationale(الدولية املالية الشركة يف املتمثل العاملي البنك فرع مع التعاون مت       
 واحد  برنامج طريق عن NAED" املؤسسات لتنمية إفريقيا مشال"  برنامج مع بالتعاون تقين  برنامج بإعداد قامت اليت
. وضعيتها على تطرأ اليت التغريات متابعة قصد" واملتوسطة الصغرية املؤسسات بارومرت" التنفيذ حيز وضع على يعمل

 ونوعية عرض من الرفع هو الربنامج وهدف .النشاط لفروع اقتصادية دراسات إعداد يف أيضا الربنامج هذا وسيدخل
 واالعتماد  factoring الفاتورة حتويل عقد مثل املصرفية اخلدمات حتسني وكذا. واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التمويل
  Micro-finance املصغرة املالية ميدان يف مؤسسة انطالق سيتم كما امليدان، يف التكوين مع ،leasing اإلجياري

  .. أوروبيني متعاملني  مع
  الثنائي التعاون 2-6- 2

 اجلزائرية واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تكوين جملس أملانيا مع التعاون جند الثنائي، التعاون برامج يف مقدمة
)PME/CONFORM( الثالثة مرحلته يف الذي )التسيري يف واالستشارة التكوين جمال يف ختصص)2006-2003 

اء  كما.الوطن جهات خمتلق يف املتواجدة الدعم ملراكز شبكته بتوسيع قام كما امليدان، يف اخلرباء من جمموعة تكوين بإ
 يف ) 2007- 2005( لفرتة" الصغرية املؤسسات لتحديث الدعم" :بعنوان أملانيا مع بالتعاون آخر برنامج انطلق
 .الداخلية الكفاءة وتقوية هياكلها تأهيل طريق عن املؤسسات، من النوع هلذا التنافسية تطوير دف األوىل مرحلته
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  المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تأهيل استراتيجيات 3- 2
  التأهيل إستراتجية تشكيل 3-1- 2

 املؤسسات، ةوعصرن تأهيل عملية جناح مقومات أهم من جياتياالسرتات وتنفيذ واختيار تصميم عملية تعترب
 عليها اليقظة يفرض مما شديدة، ومنافسة متغري حميط يف تنشط اليت اجلزائرية االقتصادية املؤسسات تدركه أن جيب ما وهو

 الفرص باستغالل هلا تسمح اليت املناسبة اإلسرتاتيجية تصميم من تتمكن حىت وكبرية صغرية لكل اجليد واالنتباه الدائمة
  .والدولية احمللية تنافسيتها من تقلل قد اليت التهديدات جتنب مع احمليط يتيحها اليت
  :للمؤسسة االستراتيجي التفكير* 

 كمرحلة املقرتحة بالتوصيات للخروج الالزمة املعطيات وحتصيل العام االسرتاتيجي التشخيص بعملية القيام بعد
 تقوية أجل من املؤسسة وفقها تعمل أن جيب  اليت العمليات عن جيدة صورة أخذ احملللني أو أوىل، ميكن للمستشارين

ا  ال اليت الشرسة املنافسة متيزه سوق يف مستقبلها عن االسرتاتيجي التفكري إىل املؤسسة يقود الذي األمر التنافسية، قدر
 وثاقبة شاملة ورؤية نظري بعد لديهم يكون أن واملستشارين واحملللني املسؤولني على حيتم ما هذا باحلدود، تعرتف

ا من اليت العناصر ملختلف ومستقبلية  تعقد ظل يف وخاصة تأهيلها، عملية جناح وعلى املؤسسة نشاط على تؤثر أن شأ
 على تؤثر اليت العناصر وكثرة املؤسسات فيها تعمل اليت التأكد عدم وظروف الراهن الوقت يف االقتصادية األوضاع
 بديل على االعتماد وعدم) االختيارات(البدائل  من تعدد املؤسسة من جتعل املتغريات هذه كل املؤسسات، تنافسية
 التأهيل وعملية للمؤسسة االسرتاتيجي التفكري يف االعتبار بعني أخذه وضرورة باستمرار املتغري احمليط عن فضال واحد،

  .)1(املناسبة جيةياإلسرتات وتشكيل
 من توضع أن البد تتبناها، اليت واألسس والقواعد الداخلي التنظيم بأن فهم املؤسسات على يفرتض هنا من و

 والتنفيذ التصميم عمليات كل فإن ومنه ورغباته، احتياجاته تشبع فيما التفكري على جمربة فاملؤسسة الزبون رضى أجل
 إىل املنتوج من االهتمام حتول ومنه جيةياإلسرتات اإلدارة اهتمام حمور باعتباره الزبون نظر وجهة من تتم أن ينبغي والتقييم
 بأن أدركت احلديث االسرتاتيجي الفكر ذات االقتصادية املؤسسات فإن ذلك عن فضال ،هواحتياجات ورغباته الزبون
ا نقاط  قد احلايل التهديد وأن غدا، تعوض ال اليوم فرصة ألن نسبية أمور إال هي ما والتهديدات، والفرص وضعفها قو
 ضعف نقطة قوة إىل نقطة تتحول فقد الضعف، ونقاط القوة لنقاط بالنسبة الشيء ونفس املستقبل، يف فرصة إىل يتحول
  .والعكس

 بتكلفة إال تقليدها املنافسني على يصعب جديدة أفكار وتقدمي واإلبداع االبتكار على االعتماد من البد وهلذا
 يف حرية أكثر العمال بإعطاء املؤسسة داخل التشاور مناخ يف العمل خالل من يتم ما وهو طويل، وقت بعد أو عالية
 نفس يف املتواجدين باملنافسني والضعف القوة نقاط مقارنة ضرورة إىل باإلضافة ألفكارهم، والسماع مشاكلهم عن التعبري
  .القطاع

                                                 
  .79مرجع سبق ذكره، ص : ابتسام بوشريط ) 1(
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  التأهيل استراتجيات 3-2- 2
   :)1(الكلي المستوى على التأهيل استراتجيات 1- 3-2- 2
  والتشريعي القانوني النظام تأهيل – أ

  :التالية القوانني بصدور واضح بشكل واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع وترقية بتطوير االهتمام بدأ
 إنشائهاواملتوسطة وطرق  الصغرية املؤسسة تعريف واملتضمن واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانون *

ا القانون هذا حسب وعرفت املؤسسة الصغرية واملتوسطة. وتأهيلهاوسبل دعمها   واخلدمات السلع إنتاج مؤسسات بأ
 املؤسسات تواجهها كانت اليت والعراقيل الصعوبات ولتذليل. عامل 250 إىل 1 من وتشغل االستقاللية معايري وتستويف
واليت أسندت هلا . )2(الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة إنشاءعملت اجلزائر على  .واملتوسطة الصغرية

  :املهام التالية
  .عة الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةجتسيد ومتاب -
  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة تقييم فعالية تطبيق الربامج القطاعية ومتابعة دميوغرافية  -
  .واملتوسطة الصغرية املؤسساتترقية وإدماج االبتكار التكنولوجي يف تسيري  -
  .نشاط املؤسسة الصغرية واملتوسطة  مجع واستغالل ونشر املعلومات اخلاصة مبجاالت -
  .واملتوسطة الصغرية املؤسساتالتنسيق بني اهليئات املعنية بتنفيذ برامج التأهيل وخمتلف برامج التأهيل لقطاع  -
 .املتوسطةاجناز دراسات حول الفروع وتوفري معلومات دورية حول االجتاهات العامة للمؤسسة الصغرية و  -
  .واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتنمية لتطوير  ةقطاعي إسرتاجتية وضع -
  .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات والنصح واملشاورة اخلربة ترقية -
  .اإلنتاج لطرق وحتديثها تنافسيتها مسار يف املؤسسات مرافقة -
 اجلهات مع بالتنسيق هلا املناسبة احللول وضع على والعمل القطاع تواجه اليت والصعوبات املشكالت عن البحث -

  .املختصة
 حتديد خالل من االستثمار بتطوير القانون هذا يتعلق ،2001 أوت 20 يف املؤرخ 2001 لسنة االستثمار قانون* 

 وكذا واخلدمات للسلع املنتجة االقتصادية النشاطات يف املنجزة واألجنبية الوطنية االستثمارات على يطبق الذي النظام
 أجل من للمستثمرين أكرب حرية  املرسوم هذا أعطى كما الرخصة، أو االمتياز منح إطار يف تنجز اليت االستثمارات

م حتقيق   .االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة لدى باالستثمار تصريح تقدمي ذلك يف ويشرتط استثمارا
   الجبائي النظام تأهيل – ب

                                                 

  .1052 ذكره، ص سبق مرجع اجلزائر، املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تأهيل وإجراءات آليات: نصرية قوريش   ) 1(
(2)Abdelkader lamiri la mise à niveau, revue des sciences commerciales et de gestion, Ecole de commune, Alger, N°02, 
P 52. 
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 2001 لسنة لالستثمار العام القانون يف عليها املنصوص واجلمركية الضريبية وشبه الضريبية اجلوائز على زيادة
  :من املستثمرين يستفيد أن ميكن

 إجناز يف مباشرة لـتدخ واليت املستوردة التجهيزات خيص فيما اجلمركية احلقوق الـجم يف منخفضة نسبة تطبيق -
  .االستثمار

  .االستثمار اجناز يف مباشرة تدخل اليت واخلدمات السلع خيص فيما املضافة القيمة على الضريبة من اءـاإلعف -
 الوكالة طرف من تقييمها بعد وذلك الضرورية األساسية باملنشآت املتعلقة باملصاريف كليا أو جزئيا الدولة تكفل -

  .االستثمار لتطوير الوطنية
 رأس يف والزيادات التأسيسية ودـالعق خيص فيما % 2 قدرها ةـمنخفض بنسبة التسجيل جمال يف ثابت حق تطبيق -

  .املال
   المصرفي الجهاز تأهيل -ج

  :التالية املالية اهلياكل وإقامة استحداث على اجلزائر عملت املصريف اجلهاز لتأهيل
 يف املؤرخ 02-273 رقم املرسوم مبوجب أنشئ )fonds de Garantie des crédit(  القروض ضمان صندوق* 

  .2002 نوفمرب 11
مليار  3.5قدر يال ـرأس مـب 2004أسس سنة ـالذي ت )fond de capital risque(  املخاطرة رأمسال صندوق* 
  .دج
 – تونسي مشرتك مال برأس مؤسسة وهي اإلجياري للقرض شركة إقامة مت )LEASING (جياري التمويل بالقرض اإل* 

 سنة من األول السداسي اية يف نشاطها تبدأ أن على 2005 أكتوبر يف والقرض النقد جملس اعتمدها أورويب
2006.  

   الصناعي العقار – د
 األراضي على احلصول جمال يف تواجهها اليت الصعوبات وحلل للمؤسسات االقتصادي احمليط تأهيل إطار يف
 ومناطق الصناعية املناطق تأهيل إلعادة خاص برنامج بإعداد اهليكلة وإعادة الصناعة وزارة قامت مشاريعها، لتجسيد
  .دج مليار 27 حبجم مايل غالف العملية هلذه خصص وقد ،2005 أوت شهر تنفيذه يف الشروع بدأ وقد .النشاط

 
   المعلومات نظام تأهيل - هـ

 إجياد بواسطة ذلك ويتم واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسار إجناح يف األمهية بالغ دورا املعلومات نظام يلعب
 مهم عامل وبعثها، وحتليلها الدائمة االقتصادية املعلومات جلمع فعال نظام إنشاء يعترب إذا متني، اقتصادي إعالم شبكة
 الصغرية املؤسسات واستفادة االقتصادي اإلعالم وفرة ألن لتطويرها أو واملتوسطة الصغرية املؤسسات النتشار سواء

ال هذا ويف. العمومية السلطات طرف من بقوة يدعم أن ينبغي منه واملتوسطة  اهليئات بني بالتعاون لإلدارة البد ا
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 املتعلقة الدقيقة اإلحصائيات على تتوفر أن )لإلحصائيات الوطين الديوان و الصناعة و للتجارة اجلزائرية الغرف( املختصة
االت حول حملية أو جهوية  وقطاعية ، عامة دراسات تعد أن ينبغي كما بالقطاع،  قصد وتنميتها  ترقيتها الواجب ا
 نشاطات يف املشرتكة واملتوسطة الصغرية املؤسسات مجعيات إىل املعلومات وإيصال املباشرة، االستثمارات توجيه

  .املساعدة
  الجزئي المستوى على التأهيل استراتجيات 3-2-2- 2
  البشري العنصر تأهيل  – أ

 عشر رصد مت حيث والتكوين، التنظيم إعادة خالل من التغيري عملية يف أساسي حمور البشرية القوى تعترب
 الكندية التجربة من باالستفادة وذلك واملتوسطة، الصغرية املؤسسة قطاع يف مسريي تكوين قصد كندي دوالر ماليني
 املايل القطاع مع مباشرة عالقة هلا اليت العمومية املؤسسات مسريي خصت عملية 60 منها عملية 72 إجناز مت حيث

  )1(.واالقتصادي

م ورفع العمال، ومهارات قدرة تنمية يضمن اجليد التكوين إن  إليهم توكل اليت للمهام أدائهم وفعالية كفاء
  :متطلبات عدة توفر شريطة

  .للمؤسسة اإلداري والطاقم العمال كل تشمل مستمرة تدريبية دورات تبىن -
  .التكوين لعمل خمصصات وضع -
  .للدولة التابعة والتكوين التدريب مراكز من االقرتاب -
  .والعمال املسريين بني املؤسسة داخل االتصاالت وتقوية اجلماعي العمل نظام تبىن -
 لديهم الشعور تنمي حبيث ا العمال إعالم دف للمؤسسة الداخلية والقوانني والسياسات األهداف توضيح -

  .القرارات اختاذ يف املشاركة دائرة وتوسع املؤسسة إىل باالنتماء
 
 
 
   والتطوير البحث بوظيفة االهتمام – ب

 اليت التغريات ظل يف التكنولوجي التجديد إسرتاجتية بتبين ملزمة واملتوسطة الصغرية املؤسسات أصبحت لقد
ا جودة حتسني إنتاجها، تكاليف من للتخفيف.....التكنولوجي، االقتصادي، احمليط يشهدها  منتجات طرح أو منتوجا
ا تدعيم وبالتايل جديدة،   .السوق يف حصتها على احملافظة و التنافسية قدرا

                                                 

(1)Liberte Economie, quotidien  national, N° 161 du 13 au 19 fevrier 2002, p 53.  
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 توفريها على واملتوسطة الصغرية املؤسسات تقوى ال ضخمة مالية مبالغ تتطلب والتطوير البحث وظيفة أن ماك
ا لضعف نظرا  بتوفريها الوظيفة هلذه خارجي كمدعم الدولة دور يربز هنا ا، املتعلقة املخاطر حجم وارتفاع املالية قدرا
  .والتطوير البحث ومراكز يةالتحت البىن كل
  التسويق وظيفة مستوى على التجديد -  جـ

ا لتسويق قوية أجهزة ببناء تم أن املؤسسات على  الظروف مع تتناسب تسويقية سياسات بوضع وذلك منتجا
  :طريق عن وذلك املستهلك

  .املستهلكني ورغبات يتالءم مما عملية أسس على تسويقها لضمان املنتجات تطوير -
  .املؤسسة ملنتجات واإلعالن بالدعاية االهتمام -
  .واخلارجية احمللية األسواق يف واملتوسطة الصغرية املؤسسة منتجات مبيعات تنشيط على العمل -
   الممكنة االستراتجيات 3-3- 2
   التنافس إستراتجية 3-3-1- 2

 عن ومستمرة متواصلة تنافسية ميزة حتقيق أجل من التنافس إسرتاجتية انتهاج واملتوسطة الصغرية املؤسسات على
  :أساسية مكونات ثالث خالل من اإلسرتاجتية هذه وتتحدد املنافسني،

   التصنيع إسرتاجتية التوزيع، إسرتاجتية التسعري، إسرتاجتية املوقع، إسرتاجتية املنتج، إسرتاجتية وتشمل: التنافس طريقة - 1
  .واملنافسني األسواق التنافس، ميدان اختيار وتتضمن: التنافس حلبة – 2
  .املتواصلة التنافسية امليزة أساس تعترب واليت املؤسسة لدى املتوفرة واملهارات األصول ويشمل: التنافس أساس – 3
  )  stratégie de partenariat( المشاركة أو المناولة إستراتجية 3-3-2- 2

 تثمني أجل من والتسيري العمل طرق بتطوير حمكوم عليهم  ) كربى مؤسسات(  االقتصاديني املتعاملني إن
م م قدرا  الطويل املدى على املؤسسة تطوير إسرتاجتية على ذلك كزيرت أن وجيب املقرتح املنتوج نوعية وكذا ومهارا
 املواد استرياد إىل اللجوء عوض املؤسسات الشراكة بني تشجيع وكذلك القصري املدى على احللول عن البحث عوض
 يف اإلسراع من الكربى املؤسسات ميكن الذي االسرتاتيجي النموذج أصبحت احلايل وقتنا يف املناولة فإن هلذا. األولية
 مع ذلك وكل الشغل ومناصب ) املضافة القيمة(  للثروة متزايد إنشاء وبالتايل واإلنتاجية املردودية وحتسني منوها وترية

 عامة منفعة ذات مجعيات عن عبارة هي واليت والشراكة املناولة بورصات تعترب اإلطار هذا يف .نشاطها يف التخصص
 بني ربط أداة باجلمعيات، املتعلق 1990 ديسمرب 04 املؤرخ 31 – 90 رقم للقانون وختضع مربح غري هدف وذات

 واليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات من أساسا واملتشكلة املناولة واملؤسسات) donneurs d'ordre( اآلمرة املؤسسات
 هذه ظل يف األعمال عالقات ربط يف املرافقة وأيضا والشراكة املناولة وتطوير وترقية تنشيط جمال يف أساسيا دورا تلعب
 منها املنتظرة للخدمات نظرا ترقيتها توجب اليت الضرورية األدوات من تعد الشراكةو  املناولة بورصات فإن اآلفاق
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 يبقى والشراكة املناولة بورصاتل العمومية السلطات دعم فإن هلذا والتشاور والتنشيط اإلعالم جماالت يف باخلصوصو 
  :يعترب الذي التنظيم من النوع هذا تعزيز أجل من وحيويا ضروريا

  .الشركاء ملساعدة وأداة الصناعية املناولة النشاطات على والطلب العرض ضبط بني وأداة التقاء نقطة -
 يبحثون الذين األوامر أصحاب بني املعلومات يف التدفقات وضبط والعرض الطلب توافق ضمان هو األساسي هدفه -
  .منها جزء يف موظفة غري إنتاجية طاقة لديهم الذين واملناولني املتخصصة اإلنتاجية الطاقة يف فائض عن
ا املناولة بورصات -  لإلنتاج التقنية اإلمكانيات خبصوص لديها تتمركز اليت الوثائق بواسطة وذلك خدمات عرض بإمكا

  .الصناعية النشاطات ملمارسة احمللية والشروط
 املناولة بورصات تتوفر إقليم البورصة كما يف حديثا تنشأ اليت واملتوسطة الصغرية للمؤسسات ضرورية معلومات تقدمي -

   )1(.واملعارف الوسائل هذه تكتسب اليت ال الصغرية للمؤسسات التسيري يف واستشارات تقنية مساعدة تقدمي إمكانية على

 نشاطات ترقية إىل يسعى قانونيا إطارا وضعت قد التقليدية والصناعة واملتوسطة الصغرية املؤسسات وزارة إن
 حيث واملتوسطة الصغرية املؤسسات برتقية املتعلق 2003 ديسمرب 12 يف املؤرخ 01–18 رقم القانون يف متمثل املناولة
 الرتقية سياسة تثمني يف تدخل اليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات نسيج لتكثيف مفضلة كأداة املناولة جهة من كرس

لس أخرى جهة من وأنشأ الوطين، االقتصاد تنافسية تعزيز ذلك وراء من هادفة والتطوير  املناولة برتقية املكلف الوطين ا
  .والشراكة للمناولة اجلزائرية البورصات تنسيق األساسية مهامه بني من والذي

   )2(التركيز إستراتجية 3-3-3- 2

ا تقدمي املؤسسة ملنتجات تشجع حاجات قطاع معني من املستهلكني أو ختدم فجوة سوقية حمددة، فقد  ونعين 
طريقة بطريقة كافية وأن لديها اإلمكانيات خلدمة هذا القطاع ب ترى املؤسسة أن هناك قطاعات من السوق مل تتم خدمته

، هذه اإلسرتاجتية تناسب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ال تستطيع منافسة املؤسسات أفضل من املؤسسات املنافسة
الكبرية، حيث ختتار قطاع معني ال ختدمه املؤسسات الكبرية لتحقيق أرباح عالية، ووفقا هلذه اإلسرتاجتية فإن املؤسسة 

  .طريق التمييز عن سيطرة بالتكاليف أووذلك باختيار الرتكيز عن طريق ال )niche( تستهدف فجوة سوقية حمددة 
  )3(جية المرونة أو الليونةيإسترات 3-3-4- 2

مهم يف التسيري اإلسرتاتيجي ووفقا الضطرابات احمليط فإن  جية املرونة أو الليونة التنظيمية دوريإن إلسرتات
أن تقوم بالتوقعات املستقبلية طويلة املدى ملهامجة األسواق ، و املؤسسة عليها أن توجه مواردها من أجل التكيف معه

                                                 
(1)http://www-kantakji.com/fiqh/files/Economies 88026. visité le: 01/05/2011, à 11:30 h. 

جامعة حممد بوضياف  التسيري اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر، واقعه أمهيته وشروط تطبيقه، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري،: سلطاين حممد رشدي ) 2(
 .35ص ، 2006 -2005سيلة، سنة امل

  .63-62: ص  –، ص  سلطاين حممد رشدي ، مرجع سبق ذكره )3(
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تسمح هلا بالتخلص من و ، وتعمل هذه الفكرة على تنمية  امليزة التنافسية الدائمة للمؤسسة، بالرتكيز على التكنولوجيا
  .ضغط احمليط

وأكثر آلية  متغريات تنظيمية تأخذ أشكال عضوية  Stalkerو  Durnsو   Mintzbergكل من   اقرتحلقد 
، فالليونة أو املرونة ة هلذه املتغريات من طرف املؤسسةالتغريات املفاجئة للمحيط، والسيطرة املنتظم امتصاصمن أجل 

والالمركزية واملشاركة، كلها عوامل تسمح للمؤسسة بالتعلم األساسي ملواجهة احمليط، ذلك أن الليونة أو املرونة اليت تتميز 
ا تلك  )fléscibilité(ة واملتوسطة ترتبط بتأدية الفعالية جتاه احمليط، حيث تعرف املرونة ا املؤسسات الصغري  بأ

بني املرونة اإلسرتاجتية واملرونة  اختالفالتكيف معه وهناك و القدرات الذاتية للمؤسسة اليت تساعدها على مقاومة احمليط 
أما الثانية فهي تقابل املرونة الكمية على . التنظيمية حيث أن األوىل تعين تكييف العالقة اليت تربط املؤسسة مبحيطها

 .املتعددةاملدى القصري املكونة من التطابقات 
جيات اليت تركز على القوى يبأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تفضل تبين اإلسرتات  Deamو A1ويعترب 

ميكن القول بأن املرونة التنظيمية تقود املؤسسة الصغرية  وباختصار ،)الفجوات السوقية  اختاللالسرعة، الليونة، (
ا باستعمالواملتوسطة إىل متابعة ضبط عالقتها مع احمليط وذلك    .قدرات املرونة أو الليونة املتواجدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :الثانــيل صالصة الفخ

ا ومسامهته يف إنعاش  أصبح قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يكتسي أمهية خاصة، نظر للمزايا اليت ينفرد 
االقتصاد الوطين وتنميته، لذلك كرست الدولة اجلزائرية جهودا هائلة لرتقية وتطوير هذا القطاع من خالل اهليئات 

ا   . احلكومية وهياكل الدعم اليت اعتمد
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والربامج اهلادفة إىل تنمية القطاع من حيث التسيري والتنظيم،  يجياتاختذت جمموعة من التدابري واإلسرتات كما
  .تشريعات مالئمةرفع كفاءة املستخدمني، حتسني الوظيفة اإلنتاجية، تسهيل عملية التمويل، ووضع قوانني و 

وسطة اجلزائرية ستستفيد من خدمات هذه إال أن ما جتدر اإلشارة إليه هو هل أن املؤسسات الصغرية واملت
الربامج وهل أن هذه اإلصالحات وإعادة اهليكلة سيكون هلا أثر إجيايب أي تكون للمؤسسات النجاعة والفعالية يف حتقيق 

وهذا ما سنطرق إليه يف الفصل املوايل من خالل آثار الربنامج الوطين إلعادة تأهيل املؤسسات . النمو االقتصادي
  .واملتوسطة اجلزائرية على النمو االقتصادي الصغرية
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    البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  1–3
شرعت اجلزائر يف عملية تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتطبيق برنامج أعد خصيصا من طرف الوزارة "  

 12املؤرخ يف  18-01الواردة يف القانون رقم املكلفة بالقطاع، حيث يندرج هذا الربنامج ضمن األحكام 
نص علي ت، اليت منه 18ملتوسطة، السيما املادة املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية وا 2001ديسمرب
تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  إطارتقوم الوزارة املكلفة باملؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة، يف : ما يلي

ملؤسسات وذلك بفرض ترقية املنتوج الوطين، ليستجيب للمقاييس بوضع برامج التأهيل املناسبة من أجل تطوير تنافسية ا
 )1(".العاملية

دعم احمليط املباشر هلا ملعاجلة  وإجراءاتاملؤسسات  إيلالدعم املباشر  إجراءاتيتمثل الربنامج يف جمموعة من 
ملؤسسة لقلة الكفاءات أو تسيري وظائف اابعة من داخلها نتيجة لضعف الناملشاكل والصعوبات اليت تواجها سواءا تلك 

  .اخل...تلك الناجتة عن احمليط واليت تتمثل يف العراقيل اإلدارية، املالية، اجلبائية، اخلدماتية
  :ويشتمل علي مرحلتني 2013سنة أي لغاية  12ميتد الربنامج لفرتة 

  .سنوات 5مرحلة التكييف ومتتد علي مدى 
  .سنوات 7مرحلة الضبط ومتتد علي مدى 

ا الربنامج ختص املؤسسات اليت متتلك إمكانيات معتربة تساعد وجتدر ا إلشارة إيل أن عملية التأهيل اليت جاء 
أي أن عملية التأهيل ال يتعني أن متنح لكل أنواع املؤسسات . علي النمو واكتساب حصة يف األسواق احمللية أو اإلقليمية

ا  الناشئة وإمنا فقط للمؤسسات اليت تتوافر هلا مقومات  ءباإلضافة إيل استوفا وتأهيلهاالنجاح يف املستقبل إذا مت مساعد
  )2(:الشروط التالية

  .أن تكون مؤسسة جزائرية وتنشط منذ سنتني -
  .قطاع املؤسسة الصغرية واملتوسطة إيلأن تنتهي  -
ا  - ا وخدما   .املؤسسات اليت هلا قدرة علي تصدير منتجا
  .ةتنموية أو هلا معايري التنمية التكنولوجياملؤسسات اليت متتلك قدرات  -
  متوسطة واألهداف التي يرمي إليهاأسباب وضع البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة وال 1-1- 3
  أسباب وضع البرنامج 1-1-1- 3

  : سية لوضع هذا الربنامج إيل مايليتعود األسباب الرئي
ة من نسيج املؤسسات الصغري  % 97عامال، واليت متثل  20قصد التكفل باملؤسسات اليت تستخدم أقل من  -

، بادرت احلكومة اجلزائرية من خالل وزارة ل من خالل برامج التأهيل السابقةبالتكف واملتوسطة اجلزائرية حيث مل حتظى
مسي هلذا ر ال االنطالقومت ". أهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةبرنامج وطين لت"سسات الصغرية واملتوسطة بإعداد املؤ 

  .من خالل تنفيذ الربامج اإلعالمية والتحسيسية 2007فيفري  25الربنامج يف 
                                                 

 .51، مرجع سبق ذكره، ص ابتسام بوشريط )1(
  .1055، ص ، مرجع سبق ذكرهقوريش نصيرة )2(
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اجلزائرية  املؤسساتإن انتهاج اجلزائر لسياسة االنفتاح علي األسواق اخلارجية وتفكيك احلواجز اجلمركية حيتم علي  -
تكنولوجي والتسيريي والتنظيمي وهذا ما يتطلب مبستواها ال االرتقاءالصغرية واملتوسطة اليت تنتمي إيل مجيع القطاعات 

ا   .تصميم برامج لدعمها ومساند
يلعب قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا بالغ األمهية يف االقتصاد الوطين كما يعرف هذا القطاع تطورا سريعا يف  -

ذه املؤسسات وترقيتها وتأهيلها   .اآلونة األخرية لذا جيب االهتمام 
مرافقة جمموعة معتربة من قطاع املؤسسات الصغرية  إيلعي الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومنه يس

ا التنافسية من خالل رفع واملتوسطة قصد السماح هلما  مستواها إيل مستوي املعايري الدولية بتحسني ملموس لقدر
  .ة ضمن حميط مشجعنميتها املستقبليللتنظيم والتسيري وكذا العمل علي ت

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطأهداف البرنامج الوطني لتأهيل  1-1-2- 3
    :هلذا الربنامج أهداف عامة وأخري خاصة نوضحها فيما يلي

  : األهداف العامة - أ
ضمان استمرارية منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  إيلتتمثل األهداف العامة هلذا الربنامج يف السعي 

 )1(:علي مكانتها يف السوق الوطنية وضمان حصة يف السوق الدولية يف ظل مناخ تنافسي، وذلك عن طريقفظتها وحما

  .واملتوسطةالعقبات اليت تعرتض املؤسسات الصغرية  إزالة -
    .ترقية رأس املال البشري بواسطة التكوين املستمر -
  ).القروضمن حيث التنظيم وحجم ( حتسني التمويل  -
   .احلواجز أمام التعاون بني املؤسسات ومراكز البحث والتطوير واجلامعات لةإزا -

  :تكونللوصول إيل مؤسسة صغرية ومتوسطة كما يسمح أيضا 
  .قادرة علي اكتساب تقنيات التكنولوجيا احلديثة ومواكبة التطور يف األسواق العاملية -
ا التنافسية علي مستوي  - إلبداع من خالل اعتماد أحدث الطرق يف جمال التسيري ا النوعية، ،السعرحتسني قدر

  .  واإلدارة، وااللتزام باملواصفات واملقاييس الدولية املتعلقة بالنوعية
  :األهداف الخاصة - ب

  )2(:تتمثل األهداف اخلاصة للربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التايل
التأهيل للواليات حبسب األولوية عن طريق إعداد دراسات عامة تكون كفيلة حتليل فروع النشاط وضبط إجراءات  -

بالتعرف عن قرب علي خصوصيات كل والية وكل فرع نشاط وسبل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة بواسطة تثمني 
ا حسب الفروع وبلوغ ترقية وتطور جهوي للقطاع   .اإلمكانيات احمللية املتوفرة وقدرا

                                                 
المتوسطة قصر مداخلة السيد مصطفي بن بادة حول انطالق تنفيذ البرنامج اإلعالمي والتحسيسي حول البرنامج الوطني لتأھيل المؤسسات الصغيرة و )1(

  : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية  موقع االلكتروني لوزارةلعلي ا 2007أفريل  29يوم  الثقافة،عنابة،
http:www. Pmeart – dz . org / ar / discours. Ph p * discours2  ، 14/03/2011تاريخ االطالع. 

المؤسسات الصغيرة  الصناعة التقليدية في حصة منتدي التلفزة، نجدھا علي الموقع االلكتروني لوزارةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و كلمة وزير 2)(
  والمتوسطة ، 

   www. Pmeart – dz . org / ar / discours. Ph p * discours5  14/03/2011تاريخ االطالع.  
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اور للمؤسسة عن طريق اجناز عملياتأهيل احمل -   . ي إيل إجياد تنسيق ذكي وفعال بني املؤسسة وحميطهاترم تيط ا
  .تشخيص اسرتاتيجي عام للمؤسسة وخمطط تأهيلها إعداد -
املسامهة يف متويل خمطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق برتقية املؤهالت املهنية بواسطة التكوين وحتسني  -
  .القواعد العامة للنوعية العاملية واملخططات التسويق يمية وأجهزة التسيري واحليازة علىستوى يف اجلوانب التنظامل
  .اإلنتاجحتسني القدرات التقنية ووسائل  -
  . مستدامة علي املستوي احمللي واجلهوي اقتصادية -حتقيق تنمية سوسيو -
  .وتطوير الصادرات خارج احملروقات مة،دائقيم مضافة جديدة وتوفري مناصب شغل  إنشاء -
  .التقليل من الضعف التنظيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -
وتوفري الصغرية واملتوسطة  يف خدمة املؤسسات التقليل من حدة االقتصاد غري الرمسي ووضع وسائل تسيري جوارية تكون -

  .طة حىت يعود ذلك بالنفع علي االقتصاد الوطينمنظومة معلومات معتمدة لتتبع قطاع املؤسسة الصغرية واملتوس
  يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةهيكلة البرنامج الوطني لتأه 1-2- 3

  :يتم تطبيق برنامج التأهيل الوطين بواسطة جمموعة من اهليئات أمهها
  الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 1

ا  سسات الصغرية واملتوسطة علىر املؤ تعرف الوكالة الوطنية لتطوي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع " أ
    )1(.بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وهي حتت وصاية وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 )2(:وتتويل هذه الوكالة املهام التالية
  .واملتوسطة وتطويرهاالقطاعية يف جمال ترقية املؤسسات الصغرية  اإلسرتاتيجيةتنفيذ  -
  .تنفيذ الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتابعته -
  .ترقية اخلربة واالستشارة املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -
  .عتها واقرتاح التصحيحات الضروريةتقييم فعالية تطبيق الربامج القطاعية وجنا -
  .ال إنشاء النشاط وتوقيفه وتغيريهجم متابعة دميوغرافية املؤسسات يف -
  .جناز الدراسات حول الفروع وكذا املذكرات الظرفية الدورية حول التوجهات العامة املؤسسات الصغرية واملتوسطةإ -
احلديثة وذلك  واالتصالترقية االبتكار التكنولوجي واستعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتكنولوجيا اإلعالم  -

  . مع املؤسسات واهليئات املعنيةبالتعاون 
  .مجع املعلومات حول جمال نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة واستغالهلا ونشرها -
  .التنسيق مع اهلياكل املعنية بني خمتلف برامج التأهيل املوجهة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

                                                 
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة  2005ماي  3افق لـ المو 1426ربيع األول  24المؤرخ في  165-05المرسوم التنفيذي رقم  )1(

 .28، ص 2005ماي  4الصادرة في  32العدد  والمتوسطة وتنظيمھا وسيرھا، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية،
 .29- 28نفس المرجع السابق، ص  )2(
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ويتكون جملس التوجيه واملراقبة . ، يديرها مدير عاميه ومراقبةأما بالنسبة لتنظيم وتسيري الوكالة فهي مزودة، مبجلس توج
  )1(:من األعضاء اآليت ذكرهم

  .ممثل عن الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة -
  .ممثل عن الوزير املكلف باملالية -
  .ممثل عن الوزير املكلف بالداخلية واجلماعات احمللية -
  .رةممثل عن الوزير املكلف بالتجا -
  .ممثل عن الوزير املكلف بالصناعة -
  .كلف بالصناعة وترقية االستثماراتممثل عن الوزير امل -
  .ممثل عن الوزير املكلف بالطاقة واملناجم -
  .ممثل عن الوزير املكلف بالتشغيل والتضامن -
  .ممثل عن الوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال -
  .كلف بالسكن والتعمريممثل عن الوزير امل -
  .ممثل عن الوزير املكلف بالتعليم العايل والبحث العلمي -
  .الوزير املكلف بالشؤون اخلارجية ممثل عن -
  .ممثل عن الوزير املكلف بالفالحة والتنمية الريفية -
لس الوطين االستشاري  -   .لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةرئيس ا

وجيه واملراقبة مبوجب قرار من الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة بناءا علي ويعني أعضاء جملس الت
من اهليئات اليت ينتمون إليها ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، أما املدير العام فهو املسؤول عن سري الوكالة  اقرتاح

ذه الصفة يقوم  مراآلهو مبساعدة أمني عام، ويكلف بتنفيذ مداوالت جملس التوجيه واملراقبة، و  بصرف ميزانية الوكالة، و
  : مبايلي

  .يعد مشروع ميزانية تسيري وجتهيز الوكالة -
  .الوكالةيربم كل الصفقات واالتفاقيات املرتبطة مبهام  -
    أهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالصندوق الوطني لت- 2

 302- 124 فتح حساب التخصيص اخلاص رقم مت 71مبوجب مادته  2006قانون املالية لسنة " يف إطار   
، ويعد الصندوق اآللية املالية )2("أهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةعلي مستوي اخلزينة الذي عنوانه الصندوق الوطين لت

ر مليا 1قيمته  ة اجلزائرية ماـ، وخصصت احلكومأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةاألساسية لتنفيذ الربنامج الوطين لت

                                                 
  .29 ، مرجع سبق ذكره،ص لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنظيمھا و سيرھا المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية )1(
، 45، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد 2006جويلية سنة  4الموافق لـ  1427جمادي الثاني  8المؤرخ في  240-06المرسوم التنفيذي رقم  )2(

 .17، ص 2006جويلية  9الصادر بتاريخ  في 
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بالصرف الرئيسي، وتغطي نفقات  اآلمرسنويا لتنفيذ هذا الربنامج الوطين، ويعترب وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  )1(:الصندوق نشاطات التأهيل املتعلقة بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحميطها، وله كمهام أساسية

  .التكوينت املتعلقة بتحسني نوعية املسامهة يف متويل العمليا -
  .متويل الدراسات القطاعية -
  .تقدمي الدعم للمراكز التقنية  -
دف  -   .تطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة إيلاملسامهة يف كل العمليات اليت 

 اليت تستويف على الصندوق هي تلك املؤسسات إعاناتأما بالنسبة للمؤسسات اليت تستطيع االستفادة من 
  : ةالشروط التالي

  .املؤسسة خاضعة للقانون اجلزائري أن تكون -
  .أال تقل مدة نشاطها عن سنتني -
  .أن تنتمي إيل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية أن تتوفر علي هيكل مايل متوازن -
  اللجان الجهوية للقيادة - 3

خرباء ومتخصصني هلم القدرة النية واملهنية اليت متكنهم من اختاذ قرار  قنية تتكون منهيئات ت هياللجان اجلهوية للقيادة 
التأهيل باإلضافة إيل مكاتب التسهيالت والتدعيم، وتتوزع اللجان اجلهوية للقيادة عرب مناطق جهوية تظم مجيع الواليات 

  )2(:باملهام التالية موتقو 
  .ات يف جمال إعداد خمططات التأهيلمساعدة املؤسس -
  .ديد أفضل الطرق لتمويل خمطط التأهيلحت -
  .تقدمي قرارات التأهيل -
  تطبيقه وإجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمحاور البرنامج الوطني لتأهيل  1-3- 3
  محاور البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  1-3-1- 3

  : يشمل هذا الربنامج أربع حماور رئيسية تتمثل يف
  :محور القطاعيال - أ

حتليل قطاع النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة املعنية بالتأهيل، ويتم ذلك من خالل اجناز دراسات لتحديد خصوصيات 
  : فروع النشاط، من أجل تقييم القدرات املتوفرة عن طريق

  .اجناز دراسات عن فروع النشاطات -
  .اتموقع االسرتاتيجي لفروع النشاطإعداد دراسات حول الت -
  .وضع خطة عملية خاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كل قطاع -

                                                 
االقتصاديات  لي حول سياسات التمويل وأثرھا علىالدو الملتقي، أھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعبدالحق بوعتروس ومحمد دھان، تمويل عمليات ت )1(

  .12نوفمبر، ص  21/22، جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي اسة حالة الجزائر والدول الناميةوالمؤسسات در
رابع للصناعات الصغيرة العربي ال ىالجزائري، الملتق داالقتصاالصغيرة والمتوسطة في  المصغرة و المؤسسات، أساليب تنمية صالح صالحي )2(

 .27، ص  2007نوفمبر 25/26، صنعاء، والمتوسطة
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  .وضع خطة عملية خاصة بتأهيل حميط كل فرع نشاط -
   :المحور الجهوي –ب 

توحيد املعايري واملقاييس للواليات، عن طريق القيام بتحاليل ودراسات شاملة بغية التعرف علي خصوصيات   
 :من انطالقاسطة حسب كل والية للعمل علي ترقيتها، وذلك نسيج املؤسسات الصغرية واملتو 

حتديد وضع قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب كل والية، من إستنتاج نقاط القوة و الضعف و حتديد  -
  .اإلمكانيات املتاحة و غري املستغلة

  .حسب الواليات حتديد النشاطات ذات القدرات العالية من التصدير والنمو وخلق مناصب العمل -
  .وضع خمطط لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب كل والية -
  :محور محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -ج

عن طريق القيام بعمليات البحث ".)1(احمليط املؤسسايت وهياكل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة"ويتمثل يف   
  :توسطة ضمن حميطها، وذلك من خاللغرية واملوالتطوير بغرض اإلدماج الفعال للمؤسسات الص

  ).…اللقاءات املهنية(تأطري برنامج التأهيلعيات املهنية من أجل تعميم فهم و تدعيم القدرات املعنوية لتدخالت اجلم -
  .إنشاء مراكز تكوين مهنية متخصصة حسب احتياجات قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كل والية -
تسهيل احلصول علي القروض  الصغرية واملتوسطة من أجل املالية و املؤسسات ؤسساتاملالية بني امل تطوير الوساطة -

خلق مصاحل خاصة يف البنوك تقوم بتمويل عمليات تأهيل املؤسسات وتطوير أجهزة الدعم (البنكية واملساعدات املالية 
  ).املايل

دليل اإلجراءات، األيام التقنية، الورشات ( طين للتأهيليسي حول الربنامج الو إعداد وتنفيذ خمطط إعالمي وحتس -
  ).وامللتقيات

  .إصدار جمالت متخصصة حول تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
نشاطات املتابعة والتقييم حول مالئمة وأثر الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل خلق  -

امراكز خاصة لرصد تنافسية ا   .ملؤسسات ومدي كفاء
  . إصالح املنظومة القانونية و اجلبائية مبا يتوافق وطبيعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
  :محور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -د 

  :حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحعلها يف املستوي املطلوب، عن طريق القيام بالعمليات التالية  
  .املتعلقة بالتشخيصات القبلية والتشخيصات االسرتاتيجيةالدراسات  
  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبولة إعداد خمططات تأهيل 
  .تنفيذ خمططات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبولة 
  .إعداد دراسة السوق 

                                                 
(1) Agence nationale de développement de la PME,programme National de Mise à Niveau des petites et moyennes 
Entreprises : présentation du programme 2007,p6 
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   (ISO) . افقة للحصول علي شهادة املواصفات ملطابقة اجلودة العامليةاملو  
   .خمططات تكوين موظفي املؤسسات الصغرية واملتوسطة دعم 
  .أنشطة الدعم يف جمال التقييس وامللكية الصناعية 
  .دعم االبتكار التكنولوجي والبحث والتطوير علي مستوي املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  :التايل) 02:(رقم ميكن متثيل أهداف وحماور الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الشكل
  البيان العام للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: )02(الشكل رقم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 abdelkrim Boughadou, Accord d'association entre L'Algerie et l'union  : املصدر
Européenne: ce que vous devez savoir, Ministére de la petite et Moyenne Entreprise 
et de l'Artisanat, Octobre 2005, p 35.                                                                              
   

 
  أهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإجراءات سير برنامج ت 1-3-2- 3

االتصال بالوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات أول خطوة لبدأ الربنامج يقوم صاحب املؤسسة الصغرية واملتوسطة ب
 préالصغرية باعتبارها املسؤولة علي برنامج التأهيل الوطين، أما اخلطوة الثانية يشرع يف التشخيص األويل 

Diagnostic) ( دف إدماجها يف الربنامج الوطين للتأهيل، بعد حتقق للتعرف علي واقع املؤسسة الصغرية واملتوسطة 
واسطة مأل صاحب املؤسسة ــمطابقة شروط قابلية املؤسسة لالستفادة من الربنامج وتتم عملية املطابقة ب الوكالة من

  :رفقة بالوثائق التنظيمية التاليةاقة تعريفية مستخرجة من الوكالة مـلبط
  .نسخة من السجل التجاري للمؤسسة -
  .نسخة من شهادة التسجيل اجلبائي -
  .لوطين لضمان األجراءنسخة من شهادة الصندوق ا -

 أھداف عامة

 تحليل جھوي تحليل قطاعي

 تأھيل المحيط تأھيل المؤسسة

 تنافسية المؤسسة

 أھداف خاصة
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  .احلصيلة املالية للسنتني األخريتني -
بعد ذلك يتم إعداد التشخيص االسرتاتيجي العام بناء علي التشخيص القبلي، وينجز التشخيص بنية التعرف  

بالغ الالزمة االستثمارات املادية، االستثمارات الالمادية، وحتديد امل(العميق بواقع املؤسسة ومن مث إعداد خمطط تأهيلها 
ا علي استيعاب )لكل االستثمارات ، يسمح هذا املخطط بتنفيذ كافة العمليات الضرورية حبسب طلب املؤسسة وقدر
  .عمليات التنفيذ

مث تأيت مرحلة اجناز األنشطة املسطرة يف خمطط التأهيل، حيث تعطي الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية  
ورئيس املؤسسة املعنية بالتأهيل، وتقوم الوكالة مبتابعة ومراقبة املهمة إيل غاية . حبضور اخلرباء املهمة انطالقواملتوسطة 

دفع املساعدات املالية للدراسات املنجزة من ، ومن مث الشروع يف )التشخيص وخمطط التأهيل( املصادقة علي التقرير 
  من املؤسسات الصغرية و املتوسطةمكاتب الدراسات يتم اإلنتقال إىل األنشطة األخرى بطلب طرف 

من  ابتداءعالقة برامج التأهيل باملسامهة يف حتقيق القدرة التنافسية للمؤسسات املعنية بالتأهيل،  على العموم تتجلى
ا املؤسسة وعلىاخلطوة األويل اليت تتمثل يف القيام بالتشخيص االسرتاتيجي العام لتحديد نقاط ال  قوة والضعف اليت 

لك يتم وضع خمطط التأهيل الذي يضم االستثمارات املادية والالمادية، مث تأيت مرحلة تنفيذ برنامج التأهيل أساس ذ
من املنح واملساعدات املقدمة يف إطار برنامج التأهيل سواء املؤسسات الصناعية أو املؤسسات الصغرية  لالستفادة

دة من الفرص املتاحة لتقدمي سلع وخدمات مبتكرة تتميز من أعباء هذه املؤسسات واالستفا واملتوسطة قصد التخفيف
باجلودة العالية وبأسعار معقولة تكون حمفزة الكتساب قدرة تنافسية مقارنة مبنافسيها احملليني واألجانب، كما تستفيد 

رغبة تلك  عكس، واليت تISOاجلودة العالية  املؤسسات املنخرطة يف هذه الربامج من مرافقة الدولة حلصوهلا علي شهادة
ا أمام زبائنها، خاصة وأن املستهلك أصبح يدرك جيدا أن  للوصول إىل املؤسسات األسواق اخلارجية وحتسني صور

   .املؤسسة اجليدة هي اليت متلك هذه الشهادة
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطني علي تأهيلالأو نتائج برنامج  آثار 2- 3

 يف مراحله األويل من التنفيذ، حيث باشرت وزارة ؤسسات الصغرية واملتوسطةتأهيل املل الوطين ربنامجاليعد 
، لكن االنطالقة الفعلية له كانت يف شهر فيفري 2006املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتجسيده ابتداء من سنة 

  :)1(كمايلي  2008، وقد كانت نتائج هذا الربنامج إيل غاية سبتمرب 2007
  
  
  
  
  أهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنخرطة في البرنامج الوطني لتالمؤسسات الم 2-1- 3

                                                 
(1) Ministére de la petite et moyenne Entreprise de l'artisanat, Agence National de Dévloppement de la PME, BILAN 
Des action du programme national de mise à niveau, Rapport complet, 2008, p 01.      
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  المنخرطة في البرنامج الوطني عدد المؤسسات 2-1-1- 3
ا لالخنراط يف الربنامج الوطين لتأه 375تقدمت   قبول يل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، متمؤسسة بطلبا

، )عامال 20اليت حتتوي علي أكثر من (ة واملتوسطة مؤسسة منها، وهذه األخرية حيث تضم املؤسسات الصغري  305
  : التايل) 05(:كما يوضحه اجلدول رقم،  )عامال 20اليت حتتوي علي أقل من ( واملؤسسات الصغرية جدا

  
  عدد المؤسسات المقبولة في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة): 05(جدول رقم 
  %لمئوية النسبة ا  عدد المؤسسات  النوع

  %45  137  املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  %55  168  املؤسسات الصغرية جدا

موع   %100  305  ا
 Ministére de la petite et moyenne Entreprise de l'artisanat, Agence: املصدر

National de Dévloppement de la PME, BILAN Des action du programme 
national de mise à niveau, Rapport complet, 2008, p 01.                               
                                            

  
من  املقبولة يف برنامج التأهيل أعلى أن نسبة املؤسسات الصغرية جدا) 05(:نالحظ من خالل اجلدول رقم

من برامج التأهيل  ع من املؤسسات الصغرية جدا مستثىنا النو نسبة قبول املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث جند أن هذ
تمع ككل   .السابقة الذكر رغم أمهية هذه املؤسسات بالنسبة لالقتصاد الوطين وا

  في البرنامج حسب قطاعات النشاط  توزيع المؤسسات المقبولة 2-1-2- 3
الذي يقدم ) 06(:بولة ندرج اجلدول رقممن أجل معرفة طبيعة قطاعات النشاط اليت تشتغل فيها املؤسسات املق

  :لنا اإلحصائيات اخلاصة بتوزيع هذه املؤسسات علي قطاعات النشاط
  
  
  
  
  
  
  

 توزيع المؤسسات المقبولة في برنامج التأهيل حسب قطاعات النشاط ): 06(جدول رقم 
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  %النسبة المئوية  عدد المؤسسات  القطاع
  35  108  البناء

  21  65  الصناعة الغذائية
  03  08  اخلدمات املرتبطة بالنقل

  02  06  صناعة الورق والورق املقوى
  02  06  نشر، طباعة ، نسخ

  02  06  صناعة األثاث والصناعات األخرى
  02  06  الفندقة واإلطعام

  02  06  والتجهيزات واملعدات اآلالتصناعة 
  02  05  صناعة املعادن
  01  04  صناعة النسيج

  01  04  خدمات للمؤسسات
  01  03  استخراج املعادن: دينالتع

  01  03  صناعة جتهيزات املكاتب وأجهزة احلاسوب
  01  03  جتارة اجلملة
  01  03  النقل البحري

  01  03  الصيد البحري وتربية املائيات
  01  02  السمعية البصرية واألجهزةتصنيع األجهزة الطبية الدقيقة 

  01  02  إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والتدفئة
  01  02  ارة التجزئةجت

  01  02  واالتصاالتالربيد 
  01  02  واألجهزة الكهربائية اآلالتتصنيع 

  0  01  صناعة التبغ
  0  01  صناعة األلبسة والفرو

  0  01  النجارة وصناعة اخلشب
  0  01  واالتصاالتصناعة أجهزة الراديو والتلفاز ، 

  
املؤسسات  الوطين لتأهيل بولة يف الربنامجأن معظم املؤسسات املق) 06(:خالل اجلدول رقمالحظ من ن

  :الصغرية واملتوسطة متمركزة يف قطاعني أساسيني مها
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  )1(.مؤسسة 65مؤسسة وقطاع الصناعات الغذائية حبوايل 108قطاع البناء حوايل 
  لة في البرنامج حسب مناطق الوطن توزيع المؤسسات المقبو  2-1-3- 3

باجلنوب %39بالشرق، % 33،بالوسط% 25حسب مناطق الوطن فنجد وبالنسبة لتوزيع املؤسسات املقبولة 
بالنسبة األخرى لذا جيب االهتمام أكثر باملؤسسات الصغرية واملتوسطة هذه النسبة األخرية ضعيفة جدا مقارنة وتعترب 

  .ق الوطنيوضح لنا أكثر توزيع املؤسسات املقبولة حسب مناط) 07(:املتواجدة يف املناطق اجلنوبية واجلدول رقم
  المقبولة حسب مناطق الوطن توزيع المؤسسات: )07(الجدول رقم 

  %النسبة المئوية   عدد المؤسسات  المناطق
  25  77  الوسط
  33  101  الشرق
  39  119  الغرب
  3  08  اجلنوب
موع   %100  305  ا
 Ministére de la petite et moyenne Entreprise de l'artisanat, Agence National de: املصدر

Dévloppement de la PME, OP., cit., p.4.                                                                
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالعمليات المرتبطة بتأهيل  2-2- 3
 عدد العمليات المرتبطة ببرنامج التأهيل 2-2-1- 3 

صغرية واملتوسطة واملؤسسات الصغرية جدا املقبولة يف الربنامج عملية مرتبطة بتأهيل املؤسسات ال 186جند 
  ).08(:الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهي موزعة كما يوضحها اجلدول رقم

 بالتأهيل علي المؤسسات المقبولة توزيع عدد العمليات المرتبطة): 08(جدول رقم 
  ( % )النسبة المئوية   عدد العمليات  النوع

  62  116  ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل
  38  70  باملؤسسات الصغرية جدا

موع   100  186  ا
 Ministére de la petite et moyenne Entreprise de l'artisanat, Agence National de: املصدر

Développement de la PME,OP.cit,p6.                                                             
 
  امج التأهيل الوطني حسب مراحله درجة تقدم عمليات برن 2-2-2- 3

  ):09(يف هذه العمليات بالنسبة لكل مرحلة من مراحل برنامج التأهيل من خالل اجلدول رقم صل وسنف      
  درجة تقدم عمليات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ): 09(الجدول رقم 

                                                 
 .149ه، ص مرجع سبق ذك ابتسام شريط، )1(
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  (%)النسبة المئوية   دد العملياتع  المرحلة
  73  135  التشخيص السريع/األويلالتشخيص 

  16  30  طة ماليةوسا
  09  17  )فردي ومجاعي(التأهيل 
  02  04  التكوين
موع   100  186  ا
 Ministére de la petite et moyenne Entreprise de l'artisanat, Agence National de: املصدر

Dévloppement de la PME,OP.cit,p6.                                                             
 
  طبيعة عمليات التأهيل 2-2-3- 3

بالنسبة لطبيعة عمليات برنامج التأهيل جند العمليات املرتبطة بتحسني أساليب اإلدارة واإلنتاج وتطوير نظم اجلودة       
  :)10(ويل، كما يوضحها اجلدول رقم للجودة والتمواحلصول علي شهادة املطابقة العاملية 

  سات المستفيدة من برنامج التأهيلتوزيع عمليات التأهيل علي المؤس): 10(جدول رقم 
  (%)النسبة المئوية   عدد المؤسسات  نوع العملية

  73  135  التشخيص السريع/التشخيص األويل
  05  09  إدارة األعمال 

  02  03  اإلنتاج
  03  06  اجلودة
  18  33  املالية
موع   100  186  ا
 Ministére de la petite et moyenne Entreprise de l'artisanat, Agence National de: املصدر

Dévloppement de la PME,OP.cit,p6.                                                             
التشخيص األويل والتشخيص بص واملتمثلة يف القيام مرحلة التشخي) 01(:رقمنالحظ من خالل اجلدول 

مقارنة بعمليات التأهيل % 73األعلىمؤسسة وهي حتتل النسبة  135عدد معترب من املؤسسات  مست السريع
، وهذا راجع إيل كون هذا الربنامج يف مراحله )األعمال، اإلنتاج، اجلودة واملالية بإدارةعملية تأهيل خاصة  53( األخرى
  %.18من التنفيذ، ونالحظ أن نسبة عمليات التأهيل اليت مست وظيفة املالية حتتل املرتبة الثانية بـ  األوىل

  
  توزيع المؤسسات المقبولة حسب مناطق الوطن 2-2-4- 3

حماولة منها إلجناح سري هذا الربنامج واخنراط عدد أكثر من املؤسسات الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة عملت 
يام اإلعالمية وامللتقيات التحسيسية للتعريف بالربنامج الوطين لتأهيل سسات الصغرية واملتوسطة على القيام باألة املؤ وزار 
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كما يوضحه اجلدول . شمل كامل مناطق الوطن من جهة أخرىاملؤسسات الصغرية واملتوسطة من جهة ونشره لي
  :التايل) 11(:رقم

  من البرنامج الوطني للتأهيل حسب المناطق توزيع المؤسسات المستفيدة: )11(الجدول رقم 

  عدد الملتقيات  المنطقة
عدد المؤسسات 

  المستفيدة
عدد المؤسسات 

  المشاركة
  104  54  05  الوسط
  103  80  06  الشرق
  59  57  02  الغرب
  50  34  03  اجلنوب
موع   316  225  16  ا

 Ministére de la petite et moyenne Entreprise de l'artisanat, Agence National de: املصدر
Dévloppement de la PME,OP.cit,p6.                                                              

  
لملتقيات والندوات اإلعالمية والتحسيسية بأمهية برامج التأهيل أن ل) 11(:نالحظ أنه من خالل اجلدول رقم

اط املؤسسات من خالل انتشار وفهم برامج التأهيل يف أوساط املؤسسات املعنية جد مهمة وهلا وقع كبري علي تزايد اخنر 
وسطة الذي يعترب يف بالتأهيل أي اليت تتوفر فيها شروط القبول، خاصة الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملت

ة واملتوسطة، أي أنه يستهدف من التنفيذ ويستهدف شرحية مهمة من املؤسسات الصغرية جدا والصغري  مراحله األوىل
املؤسسات اليت تتمتع مبؤهالت وخصوصيات ترتبط باألداء اجليد واليت هلا قدرة لغزو األسواق الدولية عن طريق التصدير 

  .وفتح مناصب شغل للكفاءات اجلديدة
ا كل من وزارة الصأما بالنسبة للسنو    ناعة واملؤسسات ات األخرية فكانت النتائج لعمليات الدعم اليت قامت 

  :الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار وكذا برنامج التأهيل جتاه قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة كالتايل
لس الوزراء يوم األحد : ترأس رئيس اجلمهورية السيد   املوافق لـ  1431رجب  28عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا 

منها اخلاصة بالربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث أن عدة ملفات قدمت و  2010يوليو  11
ذا األخري   . متت مناقشة عرض يتعلق 

هذه املبادرة املنبثقة من برنامج رئيس اجلمهورية واليت تستجيب لتطلعات العاملني اجلزائريني متنح دعما هاما من الدولة 
  :ات اآلتيةلتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة طبقا للكيفي

من تكاليف التشخيص األويل والتشخيص النهائي احملددة  %80ختصيص إعانة عمومية تغطي نسبة  :أوال  
  .ماليني دج  مرفقة بقرض بنكي معفى من كافة الفوائد بالنسبة للحصة املتبقية من النفقة هذه 3قيمته مببلغ 

  :ماليني دج طبقا للكيفيات اآلتية 3عرض دعم لالستثمار غري املادي املطلوب يف حدود  :ثانيا  
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من هذا االتفاق باإلضافة إىل قروض ميسرة متاما للمؤسسات اليت يعادل رقم أعماهلا  %50إعانة عمومية بنسبة  -
 .مليون دج 500مليون دج ويقل عن  100

يقل رقم أعماهلا  من هذا االستثمار مرفقة بقروض ميسرة متاما بالنسبة للمؤسسات اليت %80عمومية بنسبة إعانة  -
 .مليون دج 100عن 

مليون دج  500للمؤسسات اليت يرتاوح رقم أعماهلا بني  %4التمويل عن طريق قرض بنكي ميسر بنسبة فوائد تبلغ  -
 .ومليار دج

للمؤسسات اليت يرتاوح رقم أعماهلا بني مليار واحد  %2التمويل عن طريق قرض بنكي ميسر بنسبة فوائد تبلغ  -
 .يناروملياري د
  :مليون دج طبقا للشروط اآلتية 15دعم االستثمار املادي املطلوب يف حدود نفقات قدرها  :ثالثا

بالنسبة للمؤسسات اليت يقل رقم أعماهلا عن  %3.5وقروض بنكية ميسرة بنسبة فوائد  %10إعانة مباشرة بنسبة  -
  .مليون دج 100

حسب خمتلف تسويات أرقام أعمال املؤسسة  %1و  %3بني التمويل بقروض بنكية ميسرة بنسبة فوائد ترتاوح  -
  ).مليون دينار وملياري دينار 100وترتاوح بني (املعنية 

مساعدات وإعفاءات جزئية من الفوائد على القروض البنكية من أجل اجناز االستثمارات  املادية ذات  :رابعا  
بذلك فإن الدولة اليت . ري وإخضاع املؤسسة إلجراءات التصديقاألولوية واالستثمارات التكنولوجية والعلمية وتطوير التأط

مقبلة يف هذا السبيل على ختصيص أكثر من  2014و 2010مؤسسة صغرية ومتوسطة مابني  20.000تعتزم تأهيل 
مليار دج من املوارد العمومية من خالل مساعدات مباشرة وإعفاءات من الفوائد على القروض البنكية قد تصل  380

  .مليار دج1000جمموعها إىل أكثر من يف 
وسيستفيد برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة هذا على اخلصوص من فتح مندوبيات حملية للوكالة   

الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وإنشاء جملس وطين للتأهيل وتطوير مكاتب دراسات للتأهيل وتعزيز اهليئات 
بإجراءات التصديق على املؤسسات إىل جانب تطوير مناطق صناعية جديدة على امتداد الطرق الربية العمومية املكلفة 

  .واخلطوط السككية الرئيسية يف البالد
    

وجيدر التذكري بأن الدعم العمومي هذا لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتضافر مع مجلة االمتيازات اليت مينحها 
ملني ومع التمويل املعترب الذي ختصصه الدولة لتوظيف الشباب من محلة الشهادات باملؤسسات قانون االستثمارات للعا

ومع التوسيع اجلاري لشبكة هيئات البيع باإلجيار لصاحل املؤسسات والشروط التفضيلية اجلديدة اليت ينص عليها قانون 
  .لبات العموميةالصفقات العمومية من أجل رفع مشاركة املؤسسات احمللية يف اجناز الط

ماليري دوالر من  5وعقب املصادقة على الربنامج هذا أكد رئيس اجلمهورية أن هذه العملية اليت متثل ما يعادل   
وأوضح الرئيس عبد العزيز . األموال العمومية ستهيئ املؤسسات الوطنية ملواجهة املنافسة الدولية وتتيح لنا تنويع صادراتنا
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آلن فصاعدا على العاملني اجلزائريني أن يتجندوا الستدرار الفائدة من هذا الربنامج الذي تضعه بوتفليقة أنه يتعني من ا
السلطات العمومية يف خدمتهم وإلنشاء مقابل ذلك الكثري من املناصب وإمداد املستهلكني بإنتاج على قدر واف من 

  .اجلودة
توسطة وترقية االستثمار، عموري براهييت، أنه مت إنشاء حوايل كما صرّح املدير العام لرتقية املؤسسات الصغرية وامل" ) 1(

مؤسسة خالل السداسي األول من  23400، من بينها 2010ألف مؤسسة صغرية ومتوسطة خالل سنة  46
2010.  

مؤسسة  629897وبفضل هذه الزيادة انتقل العدد اإلمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من   
أن  2010كما أوضح براهييت خالل حفل تسليم اجلائزة الوطنية لالبتكار . 2009مؤسسة يف  583897مقابل 

ذه الوترية  100هذه الزيادة قد مسحت كذلك باستحداث  ألف منصب شغل جديدة خالل السنة اجلارية، معتربا أنه 
وأكد . 2014 أفق ألف مؤسسة صغرية ومتوسطة جديدة يف 200سوف يتحقق اهلدف املنشود واملتعلق بإنشاء 

براهييت أن الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ستنطلق عمليات إعادة التأهيل األويل ابتداءا من شهر 
، مضيفا أن مهمة التكفل بانضمام املؤسسات املهتمة أنيطت بفروع جهوية من الوكالة بالتعاون مع 2011جانفي 

  .يلمديريات الواليات ومراكز التسه
ألف  20مليار دج إىل استفادة  386ويرمي الربنامج اجلديد إلعادة التأهيل والذي خصص له غالف مايل بـ   

، ويرمي إىل حتسني أنظمة النوعية وتكوين العمال ودعم  2014-2011مؤسسة صغرية ومتوسطة خالل الفرتة 
  .".االستثمارات املادية للمؤسسات الفاعلة

الصغرية واملتوسطة بوزارة الصناعة وترقية االستثمارات السيد عموري براهييت، أن كما كشف مدير املؤسسات   
الوزارة بصدد إمتام وضع قانون جديد حمدد ومسري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما أشار على هامش اللقاء الذي 

ألف  618ضم حاليا أكثر من نظم بفندق الشرياطون حول القروض املصغرة للمؤسسات الصغرية، أن السوق اجلزائرية ت
أثبتت أنه  2010مؤكدا أن إحصائيات سنة . أشخاص 9باملائة منها توظف أقل من  94مؤسسة صغرية ومتوسطة، 

 94مؤسسة عن العمل، كما أشار كذلك إىل أن تواجد أكثر من  7900ألف مؤسسة يف حني توقفت  43مت خلق 
 .أشخاص أثر سلبا على تطور املؤسسات الصغرية جدا 9وظف أقل من باملائة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ت

  آثار برنامج التأهيل على النمو االقتصادي 3- 3
  :2009-2008- 2007-2006: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بمقارنة بين 3-1- 3

 -  2006ة وذلك باملقارنة بني سنتطرق خالل هذا اجلزء إىل املكونات الرئيسية للمؤسسات الصغرية واملتوسط  
2007  - 2008 - 2009    

  ) 2(:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                                                 
:30h. le 04/03/2011 à 16 http://www.djazairess.com/alfadjr/170009,visité) 1( 

le 08/05/2011 à 09:30h.  /elmassa/26602,2009,visitéhttp://www.djazairess.com)  2( 
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تكشف اإلحصائيات الرقمية املستفادة من خمتلف املصاحل، منها وزارة الصناعة وترقية االستثمار والصندوق   
الوطين للسجل التجاري، حول  الوطين للضمان االجتماعي والصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء واملركز

ا عند  تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حيث بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة املصرح 
 321387قدرت بـ  2008ويف عام  293649قدرت بـ  2007مؤسسة خاصة ويف  269806بـ  2006اية 

  .335486بـ  2009ويف عام 
ا وفرت تعد املؤسسات اخل    977942اصة األغلبية يف تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة باإلضافة إىل أ

أما مع زيادة عدد املؤسسات  126887بلغ  2008ويف سنة  649830بلغ  2007ويف سنة  2006منصب سنة 
اية    .منصب 324000فكان عدد مناصب الشغل يفوق  2009اخلاصة يف 

  كية المؤسسات الخاصةديناميكية وحر ) : 12(جدول رقم 
  2006  2007  2008  2009  

  395486  27950  24835  24352  إنشاء
  1634  2966  2481  2702  استئناف النشاط

  4698  3475  3176  3090  شطب
  www.pmeart.dz.org ) 1(:املصدر

 
  
  
  
  
  

  )2(:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية أو التابعة للدولة جزءا ضئيال من حميط املؤسسات الصغرية تشكل   
اية سنة  حيث أصبح عدد  2006واملتوسطة، فقد عرفت تراجعا يف عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية يف 

اية  666دولة لتصبح مؤسسة وهذا الرتاجع ناتج عن خوصصة املؤسسات التابعة لل 939املؤسسات  مؤسسة مع 
مؤسسة كما مت تسجيل تراجع يف عدد  626أصبحت  2008ويف عام . مؤسسة متت خوصصتها 73أي  2007

وهذا راجع عن عمل اقتصادي متمثل يف تغيري البنية اهليكلية وإعادة تنظيم . أجري 52786إىل  57146األجراء من 
هذه . مؤسسة 598إىل  626اجعا مقارنة بالسنة املاضية حيث انتقلت من عرفت تر  2009القطاع العام إال أن الفرتة 

                                                 
(1 ) htt://www.pmeart.dz.org, visité le 08/05/2011 à 9 :30 h.  

18:45 h. le 09/05/2011 à  http://www.djazairess.com/elmassa/26602,2009,visité)  2( 

 
  



�الجزائر في المتوسطة و الصغيرة لمؤسساتا تأهيل برنامج آثار                                                         الفصل الثالث

 

66 

يف قطاع اخلدمات  219مؤسسة يف القطاع الصناعي و 194األخرية اليت تتوزع على خمتلف قطاعات النشاط منها 
  .مؤسسة يف قطاع املناجم 12مؤسسة يف قطاع البناء واألشغال العمومية و 60يف قطاع الزراعة و 113و

  
  يمثل تعداد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) : 13(ل رقم جدو 

  2009  2008  2007  2006  نوعية املؤسسات ص و م
  335486  321387  293649  269806  *املؤسسات اخلاصة
  598  626  666  939  **املؤسسات العامة

  162000  126887  116347  106222  ***املؤسسات التقليدية
موع   498084  448900  410662  376967  ا
  :من إعداد الطالبة باالعتماد على البيانات اإلحصائية لكل من: املصدر

  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي*
  وزارة الصناعة وترقية االستثمار**

  غرفة الصناعة التقليدية واحلرف***
  .والشكل املوايل ميثل تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  
  
  
  
  
  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتطور ): 03(رقم  الشكل
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 www.pmeart.dz.org : املصدر

 
  :مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب شغل 3-2- 3

ت يف استحداث مناصب املؤسسات الصغرية واملتوسطة برزت القدرات الكبرية هلذه املؤسسا تعداد مع تطور  
عمل جديدة، واستيعاب عدد كبري من الطبقة العاملة، ومن املالحظ أن مسامهة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
كانت بنسبة أكرب، وهذا نتيجة اهتمامها باملهن احلرفية اليت تعتمد على اليد العاملة البسيطة وعدم استخدامها 

  .هاللتكنولوجيا املتطورة الرتفاع مثن
  مناصب الشغل المصرح بها حسب الفئات) : 14(جدول رقم 

  2008  2007  2006  املؤسسات ص و م
املؤسسات 
  اخلاصة

  841060  771037  708136  أجراء
  392013  293946  269806  أرباب مؤسسات

  52786  57146  61661  **مؤسسات عمومية
  254308  233270  113044  ***نشاطات صناعية تقليدية

  :ن إعداد الطالبة باالعتماد على البيانات اإلحصائية لكل منم: املصدر
  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء*

  وزارة الصناعة وترقية االستثمار**
  غرفة الصناعة التقليدية واحلرف***

 
 مناصب الشغل المصرح بها حسب الفئات): 04(الشكل رقم 
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ا حسب الفئات جند قد ارتفعت بـ عند حت   أجري بالنسبة ألرباب  62901ليلنا ملناصب الشغل املصرح 
أما  2007بـ 2006هذا فيما خيص املؤسسات اخلاصة مقارنة  %8.95أي بنسبة  24140املؤسسات قد زادت بـ 

 57146قدرت بـ  2007منصب شغل ويف سنة  61661تقدر بـ  2006عن املؤسسات العمومية فنجد يف 
  .%7.32مبا يعادل  4515منصب أي اخنفاض بـ 

 2007ويف سنة  213044تعادل  2006أما بالنسبة لنشاطات الصناعة التقليدية فقد كانت يف سنة 
  . %9.49أي ما يعادله  20626أي تطوره قدره  233270أصبحت 

لنسبة ألرباب با 98067أجري و 70023فنجد األجراء قد ارتفع عددهم ليقارب  2008أما عن سنة 
أي أن املؤسسات  4360أي اخنفضت بنسبة  52786قدرت بـ  2008املؤسسات، املؤسسات العمومية يف سنة 

  .العمومية يف اخنفاض مستمر
أجري وهذا الرتاجع راجع إىل  52786إىل  57146من  2008كما سجل تراجع لعدد األجراء خالل عام 

  .ية وإعادة تنظيم القطاع العامعمل اقتصادي متمثل يف تغيري البنية اهليكل
نشاط خالل سنة  160000ة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية أزيد من ا أحصت الغرفزيادة عن هذ"  
نشاط حريف  462000اليت كان يضمها ذات القطاع، ليصبح هذا األخري حيوز على  300000تضاف إىل  2008

مؤسسة مصغرة،  250000هن احلرة والصناعة التقليدية يضم أزيد من متعدد املهن، وبرأي الوزير بن بادة فإن قطاع امل
اية  400000مّكن من استحداث أكثر من  ووصول عدد املؤسسات املصغرة اخلدماتية  2008منصب شغل حىت 

اية العام  كما أضاف املسؤول األول عن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن . 400000إىل  2009مع 
دف إىل الوصول إىل  2014القطاع املمتدة إىل غاية إسرتاتيجية  مؤسسة  600000يف إطار خمطط التنمية اخلماسي 
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وحسب بن بادة فإن قطاعه مطالب بتوفري نسبة معتربة من مناصب العمل . منصب شغل 2400000مصغرة مبجموع 
 1)(.نوات اخلمس املقبلةمنصب خالل الس 1300000املدرجة يف برنامج الرئيس بوتفليقة واملتضمنة حتقيق 

أما فيما خيص نشاط االستثمار واملقاوالت، فقد كشفت النشرية اإلحصائيات اخلاصة باحلصيلة املسجلة على   
، 2009مستوى الوكالة الوطنية لرتقية وتطوير االستثمار، ومت يف إطار نشاطها تسجيل عدد معترب من املشاريع سنة 

  .منصب شغل 95000يف خمتلف القطاعات مسحت مجيعها خبلق ما يقارب  ألف مشروع استثماري 12قارب عددها 
  :PIBمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الوطني الخام  3-3- 3

  مليار دينار جزائري: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي): 15(جدول رقم        
  الطابع
  القانوين

2005  2006  2007  
 %  القيمة %  القيمة %  لقيمةا

نسبة القطاع 
العام يف املنتوج 
 الداخلي اخلام

651,0  21,59  704,05  20,44  749,86  19,20  

نسبة القطاع 
اخلاص يف 
املنتوج 

 الداخلي اخلام

2 364,5  78,41  2 740,06 79,56  3 153,77 80,80  

  .2008الديوان الدويل لإلحصاءات : املصدر
 
  
  
  
  
  
  
  

  تطور المنتوج الداخلي الخام خارج المحروقات): 05(الشكل رقم 

                                                 
le 13/05/2011 à 18:45 h.  http://www.djazairess.com/eljadida/1228,visité)1( 
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ما يالحظ على الناتج الداخلي اخلام أنه قسم حسب قطاعني العام واخلاص، حيث يالحظ أن القطاع العام يف   
 أما 749,86إىل  2007ليصل سنة  704,05عادل  2006ويف  651كان بقيمة   2005ارتفاع ففي سنة 

أما سنة   2 740,06إىل  2006مث سنة  2 364,5عادل  2005القطاع اخلاص بات كذلك يف ارتفاع ففي سنة 
  . 3 153,77بات  2007

أما عن مقارنة القطاع العام بالقطاع اخلاص ومسامهة كل واحد يف الناتج احمللي جند من خالل دراستنا أن 
ع العام، فالقفزة النوعية اليت عرفتها املؤسسات الصغرية واملتوسطة من مسامهة القطاع اخلاص دائما أكثر من مسامهة القطا 

من الناتج  %75حيث مسامهتها يف الناتج الداخلي اخلام تعترب حقا ناتج تارخيي حققه هذا القطاع، حيث ساهم بنحو 
  .الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  خلق القيمة المضافة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 3-4- 3
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  2006/2007مساهمة المؤسسات الصغيرة في القيمة المضافة : )16(جدول رقم 

  طابع قانوين  قطاع النشاط
2006  2007  

 %  القيمة %  القيمة

  زراعة
  99,55  701,03  99,84 638,63  خاص
  0,45  3,16  0,16  1,00  عام

بناء وأشغال 
  عمومية

  80,94  903,16  79,72  486,37  خاص
  19,05  139,62  20,27  123,69  عام

 النقل واملواصالت
  79,19  657,72  75,39  576,941  خاص
  20,80  56,60  24,61  188,291  عام

خدمات 
  املؤسسات

  78,92  15,11  80,69  50,23  خاص
  21,07  71,12  19,31  12,04  عام

  الفندقة
  88,07  9,63  87,24  65,30  خاص
  11,92  127,98  12,76  9,55  عام

  عة غذائيةصنا
  84,12  24,14  82,18  110,86  خاص
  15,87  2,08  17,82  24,04  عام

  صناعة اجللد
  87,39  0,30  86,67  2,21  خاص
  12,6  776,82  13,33  0,34  عام

  التجارة
  93,25  776,82  94,02  675,05  خاص
  6,74  56,18  50,98  42,91  عام

  .17الديوان الوطين لإلحصائيات، رقم : املصدر
لقيمة املضافة ذلك املؤشر الذي يقيس املسامهة اإلنتاجية يف االقتصاد الوطين مبعىن الثروة اإلضافية تعترب ا  

  .للمؤسسة وعلى مستوى االقتصاد الكلي يكون جمموع القيم املضافة يدعى بالناتج الداخلي اخلام
قطاع اخلاص مقارنة بالقطاع مبا أن معطيات اجلدول أعاله تشري إىل تطور القيمة املضافة فمن املالحظ أن ال  

يف قطاع التجارة كانت أكرب من باقي  2006العام أكرب منه يف كل النشاطات حيث جند مسامهة القطاع اخلاص لعام 
  .فكانت مسامهة كبرية يف خلق القيمة املضافة لدى قطاع البناء واألشغال العمومية 2007القطاعات، أما عام 

فكانت  2007لقطاع النقل واملواصالت أكرب على عكس عام  2006ته لعام أما القطاع العام فكانت مسامه  
  .املسامهة يف خلق القيمة املضافة بنسبة كبرية يف قطاع صناعة اجللد على عكس باقي القطاعات

 
  :خالصة الفصل الثالث
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ا نستخلص من خالل الدراسة وحتليل نتائج برامج التأهيل وآثارها على قطاع املؤسسات الصغرية    واملتوسطة أ
ا مل تتقدم بشكل قوي عموما مقارنة بعدد املؤسسات املربمج تأهيلها ضمن أهداف  بالرغم من جتديدها وتطويرها إال أ

  :برامج التأهيل وميكن إمجال أهم العراقيل فيما يلي
حول تلك الربامج فذلك بدءا من مضمون برامج التأهيل اليت تعترب اختيارية طوعية، ونظرا لعدم توفر دراسات جدوى  -

ا من مواصلة كامل مراحل برامج التأهيل؛   حيول دون اخنراط أعداد كبرية من املؤسسات وختوف أصحا
وصوال إىل عدم رغبة أصحاب املؤسسات املعنية بالتأهيل لتحمل جزء من تكاليف عمليات التأهيل، حيث أن  -

ة رفع نسب معينة من تكاليف التأهيل، وهذا ال حيبذه الكثريون الدخول يف برامج التأهيل يفرض على املؤسسات املنخرط
  من أصحاب املؤسسات والقائمني عليها؛

  كثرة وتعقد إجراءات القيام مبراحل التأهيل واستغراق وقت طويل لالنتهاء منها وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات؛  -
  نية نظرا لنقص اخلرباء واملختصني يف سري مثل هذه الربامج؛معوقات مرتبطة بتسيري برامج التأهيل خاصة الربامج الوط -
  .تعدد برامج التأهيل يؤدي إىل ضعف وانقسام وتشتت اإلمكانيات واملوارد البشرية املادية واملالية -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملخص 
تلف امليادين متيزه تطورات عديدة يف خم عاملي جديد، اقتصاديات ظهور تيار نلقد عرف العامل خالل الثماني

التأثريات الدولية على نشاط  ازديادخاصة يف العلوم اإلدارية وتأثري التغريات التكنولوجية واملعرفية يف أساليب اإلنتاج و 
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وغريها من  جية،يوتسارع التطور التكنولوجي مع بروز دور متميز لنظم املعلومات اإلسرتات ،االقتصاديةاملؤسسات 
مما جعل من الضروري على  العاملية يف ظل ما أصبح يسمى بالعوملة، االقتصادياتواجهها التحديات التنافسية اليت ت

اخمتلف الدول خاصة النامية منها تأهيل  لبناء مركز اسرتاتيجي وتنافسي متميز يضمن هلا  باستمراروالسعي  اقتصاديا
وتأهيل هياكلها التنظيمية  قتصاديةاالوهذا من خالل دعم املؤسسات  الصعبة، االقتصاديةالصمود يف هذه البيئة 

  .العاملية خاصة يف الدول املتطورة االقتصادية واإلنتاجية مبا يتماشى مع املتغريات
،وإمجاع وإن من بني أهم ما مييز التيار العاملي اجلديد هو الظهور البارز للمؤسسات الصغرية واملتوسطة    

ومسامهتها يف  صادي الذي أصبحت تلعبه إىل جانب املؤسسات الكربى،االقتصاديني والسياسيني على أمهية الدور االقت
 .تساعد الدول املتطورة والنامية على السواء على مواجهة التحديات االقتصادية اجلديدة بناء قاعدة اقتصادية تنافسية،

 إىل املنظمة العاملية للتجارة، وهلذا حتاول اجلزائر الرتكيز على هذا النوع من املؤسسات لتحضري االقتصاد الوطين لإلنظمام
إال أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرية على بداية االنفتاح االقتصادي يف  وعقد الشراكة مع اإلحتاد األورويب،

إال أننا نتطلع  يواجه العديد من التحديات، فإن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يزال يف طور التأسيس، اجلزائر،
  . واسعة جتعل منه احملرك القوي القتصادنا الوطين إىل آفاق
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  خاتمة
لقد تناولت هذه الدراسة حتليل آثار سياسة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على النمو االقتصادي وذلك   

التصنيفات اليت قد تأخذها هذه من خالل تطرقي إىل املفهوم العام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة باإلضافة إىل خمتلف 
ا يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،  املؤسسات، واملكانة اليت أصبحت حتتلها يف اقتصاديات الدول، لكفاء

  .ومعاجلة االختالالت اهليكلية إىل جانب املؤسسات الضخمة
ا االقتصادية وبعدها تناولت أهم برامج التأهيل واالسرتاتيجيات املسطرة من طرف الدو  لة اجلزائرية قصد تأهيل مؤسسا

لتحسني تنافسيتها والصمود أمام منافسة منتجات املؤسسات األجنبية ومتثل ذلك يف الربنامج الوطين للتأهيل املسطر من 
  .طرف الوزارة املكلفة  باملؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة 

نامج الوطين للتأهيل وإىل آثار هذا األخري على نسيج املؤسسات ويف األخري قمنا بعرض كل من أسباب وأهداف الرب 
  .الصغرية واملتوسطة

ولقد بينت لنا الدراسة التحليلية ألهم النتائج املتوصل إليها من قبل برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
ا ال تزال بعيدة عن أنه على الرغم من تطور املكانة اليت حتتلها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  االقتصاد الوطين، فإ

حتقيق أهداف التنمية االقتصادية اليت تسعى اجلزائر إىل الوصول إليها يف ظل حميط اقتصادي عاملي متيزه التكتالت 
االقتصادية والسياسية نتيجة العديد من املشاكل والعراقيل اليت تواجهها على خمتلف املستويات، مما يزيد من فرض حتد 

  .عب أمام املؤسسات الوطنيةص
  :نتائج اختبار الفرضيات

أثبتت الدراسة صحة الفرضية األوىل حيث وجدنا أن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حضى مبجموعة من   
اآلليات واإلجراءات التحفيزية اليت ساعدت هذه األخرية يف جتسيد املهام واألهداف املوكلة إليها وذلك من خالل 

  .الوطين للتأهيل الذي سيقوم بتهيئة املؤسسات الوطنية ملواجهة املنافسة الدويل، ويتيح تنويع الصادراتالربنامج 
أما فيما يتعلق بالفرضية الثانية فأثبتت الدراسة صحتها هي األخرى حيث مبا أنه اجلزائر تقبل على تغريات   

عقد الشراكة مع االحتاد األورويب فإن هذا يفرض تدخال  اقتصادية هامة كاالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة وتطبيق
أكثر حزما من طرف الدولة ويظهر ذلك من خالل الربامج املقدمة وإنشاء جملس وطين للتأهيل وتطوير مكاتب دراسة 

ا قانون للتأهيل، كذلك الدعم العمومي هذا لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتضافر مع مجلة االمتيازات اليت مينحه
  .االستثمارات للعاملني ومع التمويل املعترب الذي ختصصه الدولة لتوظيف الشباب من محلة الشهادات باملؤسسات

كما أثبتت الدراسة صحة الفرضية الثالثة حيث وجدنا أن طبيعة نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة جتعلها   
نشاط االقتصادي للمؤسسات يؤدي حتما إىل اختالف تواجه العديد من املشاكل والصعوبات ذلك أن اختالف ال

  .اهليكل التنظيمي واملايل للمؤسسات
 
  

  :نتائج البحث
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ما مييز املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدم وجود مفهوم موحد، بل هي عبارة عن نسيج غري متجانس من املؤسسات  -
دمية أو فالحية، كما ختتلف خصائصها، ومستوى ذات أمناط خمتلفة ومتعددة حسب األنشطة اليت متارسها، إنتاجية، خ

ا قد تنتمي إىل القطاع الرمسي، كما قد تنتمي للقطاع غري الرمسي   التكنولوجيات املستعملة، وما مييز هذه املؤسسات أ
 .كما هو حال املؤسسات املصغرة جدا والصغرية خاصة يف الدول النامية

جناعتها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، من خالل جتارب العديد ولقد أثبتت املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
ا املتميزة يف توفري مناصب الشغل، وخلق الثروة مما يساعد على حماربة مشكلتني  من الدول النامية واملتقدمة، وهذا لقدر

ه املؤسسات ال يعين إمهال الدور الذي كما أن عد فضائل هذ. رئيسيتني تعاين منها خاصة الدول النامية البطالة والفقر
تلعبه املؤسسات الضخمة يف تطوير وتنمية االقتصاد، بل ال بد من اإلشارة إىل التكامل الصناعي بني هذين النوعني من 
ا على االبتكار  املؤسسات، حيث تعمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على توسيع وتنويع النسيج الصناعي، وقدر

ا بتكاليف أقل من تكاليف إنتاج نفس  ةاالت دقيقة تساعدها على جتهيز املؤسسات الكبري والتخصص يف جم باحتياجا
  .السلع واخلدمات من طرف املؤسسات الكبرية

إن اهلدف الذي تسعى إليه برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو رفع مستواها إىل املستوى املطلوب ودعم  -
اليت تتطور حاليا يف سياق االنفتاح االقتصادي واملنافسة الشرسة، فبتأهيل املؤسسات وتطويرها  تنافسية هذه املؤسسات

وترقيتها خنلق ظروفا مواتية لتنمية اقتصادية قوية ودائمة وظروفا مساعدة لتوفري مناصب شغل وبالتايل القضاء على حدة 
  .        البطالة

السلطات اجلزائرية جد حمفزة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل رفع   تعترب برامج التأهيل اليت قامت بتنفيذها -
ا ويظهر ذلك جليا من خالل املساعدات املادية والالمادية املقدمة من طرف اجلهات الوصية، ا وتطوير قدر إال  كفاء

تطوير املؤسسات الصغرية أن النتائج احملققة من خالل هذه الربامج هي ضعيفة مقارنة بأمهية هذه الربامج يف دعم و 
  .واملتوسطة

على الرغم من كافة اإلجراءات اليت تبنتها اجلزائر لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تزال هذه األخرية تواجه  -
العديد من العراقيل اليت تعيق التطور املتسارع هلذه املؤسسات أهم هذه املشاكل ما يتعلق بطرق التمويل، ومشاكل العقار 
الصناعي، باإلضافة إىل عدم توفر بنوك معطيات اقتصادية عن القطاع، كما أنه بالرغم من اخلروج من مرحلة االقتصاد 

كل هذا يعترب من بني أسباب عزوف االستثمار . اإلداري ال تزال ظاهرة البريوقراطية من أهم مميزات اإلدارة اجلزائرية
  . تكتسبها السوق الوطنيةاخلاص يف اجلزائر على الرغم من األمهية اليت

  
  
  
  
  
  



 

76 

  :االقتراحات والتوصيات
تم برتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة البد من مراعاة جوانب من بينها     :قبل تبين أي سياسة أو قوانني 

 التعرف على اخلصائص العامة للسوق اليت تعمل فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهذا للتحقق من مدى مالءمتها -
  .لتطور هذه املؤسسات

التعرف على واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخمتلف السياسات السابقة ملناقشتها باشرتاك كافة األطراف املعنية  -
  .خاصة املستثمرين أنفسهم، لتشخيص النقائص واملشاكل اليت تعيق السياسات من حتقيق أهدافها

لرعاية هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل توفري الظروف  إن وضع سياسات مالئمة وتوفر أجهزة تنفيذية -
املالئمة لتطوير هذه املؤسسات ال يكفي، إمنا يتطلب أيضا املراقبة املستمرة ملختلف مراحل تنفيذ السياسات والربامج 

لرقابة على السياسات للوقوف على نقاط القوة والضعف حملاولة معاجلتها يف األوقات املناسبة، على أن ال تقتصر هذه ا
املرتبطة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة فقط، بل تتعداها إىل خمتلف السياسات األخرى اليت تؤثر على النشاط 

  .االقتصادي، أمهها السياسات املالية، النقدية والتجارية
قا بضرورة إجراء دراسات لفرص إن جناح إسرتاتيجية ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يرتبط ارتباطا وثي -

االستثمار على املستوى القطاعي واجلهوي وحتديد القطاعات اليت تتوفر فيها اجلزائر على ميزة تنافسية، وهذا التوجيه 
  .إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة

تأهيل املؤسسات ملسريي املؤسسات  الصغرية واملتوسطة تفعيل الربامج اإلعالمية والتحسيسية املصممة ضمن برامج  -
  .وتوعيتهم بأمهية برامج التأهيل وأهدافها يف العصر احلايل للنهوض باالقتصاد اجلزائري

ضرورة دعم الدولة اجلزائرية لربامج التأهيل من خالل توفري كل املوارد البشرية واملالية واملادية الالزمة إلجناحها وتسهيل  -
  .اخنراط املؤسسات اجلزائرية يف هذه الربامج عملية

 
 إىل حتتاج قد البحث من املستخلصة النتائج ضوء على املقدمة والتوصيات االقرتاحات أن إىل األخري يف وأشري  
البلسم لكل مشاكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتنمية يف اجلزائر، كما أشري إىل  هو اقرتح واالستكمال وما التفصيل

أنه مل أمتكن من معاجلة كافة اجلوانب احمليطة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحميطها إال أنه يبقى موضوع آثار سياسات 
ال أمام حبوث أخرى لتبيان ما له وما عليه ومدى صالحيته،  لتأهيل املؤسسات على النمو االقتصادي حماولة لفتح ا

  .للتطبيق يف اجلزائر مستقبال
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  01  04  صناعة النسيج

  01  04  خدمات للمؤسسات
  01  03  استخراج المعادن: التعدين
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  0  01 صناعة أجھزة الراديو والتلفاز ، واالتصاالت
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