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 آلية متويل برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية            :                                                     املقدمة

  
  

  أ
 

ة وعميقة يف آثارها وتوجهاا املستقبلية، تتابعم، خرية تغريات عاملية سريعةالسنوات األ العامل خالل شهدي      
الثورة انتشار التحرر االقتصادي واالنفتاح التجاري وبفعل ، ل العامل إىل قرية صغرية متنافسةفلقد حتو

ؤسسات االقتصادية، وقد نتج عن كل هذا بروز مفهوم جماالت املنافسة بني امل توسعالتكنولوجية واملعلوماتية و
العوملة كظاهرة انتشرت على كافة ااالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، كما ظهرت عدة 

منظمة التجارة العاملية اليت تعترب ، لعوملة، ومن بني هذه املنظماتمنظمات سامهت بقوة يف تنامي ظاهرة ا
، كما أن ظهور التكتالت االقتصادية العمالقة ومن أبرزها االحتاد  حترير التجارة العامليةيفعنصرا فاعال 

األورويب وزيادة نفوذ الشركات متعددة اجلنسيات على االقتصاد العاملي وسيادة آليات السوق واالندماج بني 
  .املؤسسات الكربى، كل هذا ساهم بشكل كبري يف إرساء مالمح العوملة

بصفة عامة، حيث على املؤسسات االقتصادية  اقد أثر وحترير التجارة اخلارجية ن ظهور تيار العوملةإ       
السياسية  احلواجزكما تالشت عرفت هذه األخرية تطورات كبرية يف بيئتها االقتصادية والتكنولوجية، 
ولوجيا اإلعالم واالتصال، كما واجلغرافية والثقافية واالقتصادية بني الدول نظرا للتطور الكبري يف جمال تكن

تقاربت األسواق يف خمتلف دول العامل لتشكل سوقا عامليا موحدا لذا فقد ازدادت التحديات اليت تواجه 
  .املؤسسات االقتصادية يف ظل هذه التطورات

أثرت على إستراتيجيات تسيري  اليت يشهدها احمليط االقتصادي على املستوى الدويل إن هذه التطورات
ها جمربة على مسايرة هذه حيث وجدت نفس لوحدها، ؤسسات االقتصادية اليت ال تستطيع مواجهة املنافسةامل
تحقيق بقائها واستمرارها يف األسواق، ونظرا للفوارق االقتصادية اليت لوالبحث عن السبل الكفيلة  طوراتالت

ق وتوسع االستثمارات وتطور اسواأل حتررخرى واملؤسسات عن بعضها البعض، ويف ظل األمتيز كل دولة عن 
القيام مبجهودات كبرية لتعزيز جلأت العديد من املؤسسات االقتصادية إىل ، فسة االقتصادية بني املؤسساتاملنا

عملية إعداد املؤسسة و، يف السوق لضمان بقائها قصد مواجهة ظاهرة املنافسة العامليةوتقوية قدرا التنافسية 
ذاا والثاين يتعلق بإصالح  إصالح املؤسسة حبدهو  لاألومتزامنني،  إصالحينيلية تتطلب ملواجهة املنافسة الدو

  .تطورها لاليت تعرق تلصعوباتتصدى لاملؤسسة حىت تتفادى زواهلا وحمليط العام هلذه ا

يف اآلونة األخرية عدة تغريات على مستوى هياكلها اإلستراتيجية وخاصة  قد شهدتف لجزائربالنسبة لو
قتصادية منها، وهذا ما نتج أساسا عن سعيها لتحرير جتارا اخلارجية وتوقيعها التفاق الشراكة مع دول اال

االحتاد األورويب ورغبتها يف إنشاء منطقة للتبادل احلر، كما قامت اجلزائر بتجسيد برامج إصالحية واسعة 
مت تدعيم هذه  اكم ،سواق الدوليةاألدف من خالهلا إىل االنتقال حنو اقتصاد السوق واالنفتاح على 

  .قصد تشجيع االستثمار خارج قطاع احملروقاتو الربامج اإلصالحات بإصدار مجلة من القوانني 
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حيث فقدت هذه األخرية  ،إن هذه التغريات أثرت بشكل كبري على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
لذا فقد  خاصة األوروبية منها، الشركات األجنبية ة من قبلديدوواجهت منافسة ش احمللية، مكانتها يف السوق

واكتساب  شديدةاملالئمة ملواجهة املنافسة الوالبحث عن الوسائل ، من الضروري إدخال تغيريات عليها أصبح
 خاصة برامج تأهيل بوضع يةاجلزائرمن هنا قامت الدولة تدعيم احلصص السوقية، ولتنافسية  قدراتو مزايا
االجتاه حنو ظاهرة تدويل  وترية خاصة مع تسارع ،تحقيق التنمية االقتصاديةل دية اجلزائريةاملؤسسات االقتصاب

  .و تزايد االهتمام باملواصفات العاملية للجودة اإلنتاج

 احلديثة  صالحات االقتصاديةاإليف اجلزائر من  برامج التأهيلوسعيا لتحقيق هذا اهلدف فقد اعتربت       
 إىلكون هذه الربامج تساعد املؤسسات املعنية بالتأهيل ، وميـة واخلاصة على حد سواءؤسسات العمامل ةرقيلت

من أجل متكينها من املنافسة يف األسواق العاملية يف ، زيادة قدرا التنافسيةفعالية إضافة إىل الكفاءة والحتقيق 
معقدة  تعترب عملية التأهيل عمليةو إطار انفتاح احلدود وتصاعد وترية املنافسة واملسامهة يف حتسني أدائها،

 إذ أنلذلك،  الالزمة التمويلية واردحيث ال ميكن تنفيذها إال بعد توفر املمستمرة يف الزمن، ومكلفة جدا و
 االقتصادية اجلزائرية ل املؤسساتاملالية جل واردامل غياا أو نقصاا يعترب عائقا أمام عملية التنفيذ، ونعلم أن

من خالل متابعتها ومراقبتها طوال فترة عملية  حسن الطرقبأهذه املوارد  البد أن تستعملوعليه ف حمدودة،
  .التأهيل

  إشكاليـة البحـث- 1

 على مستوى على مستوى املؤسسات أو زيادة القدرات التنافسيةإن التوجهات العاملية املعاصرة حنو 
وضمان املنافسة هذه لتخفيف من حدة من أجل اضرورة ملحة تعترب  فروع النشاط أو على مستوى الدول،

من ، لبقاء يف األسواقل ةاألساسي اكتساب مقومات التنافساستمرار املؤسسات احمللية داخل السوق ،من خالل 
احلد بصفة خاصة، و اجلزائرية بصفة عامة واملؤسسة االقتصادية تأهيل املؤسسة االقتصاديةتظهر احلاجة إىل  هنا

 ، وهذا ما يقودنا إىل طرح ،الالزمة لتنفيذها توفري املوارد املاليةليت تواجهها، خاصة من الصعوبات والعراقيل ا
  : الرئيسية هلذا البحث على النحو التايل اإلشكاليةو صياغة 

  ؟ متويل برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية آليةفيما تتمثل 

  البحـث اتفرضيـ - 2

  :التالية اتي بنا إىل وضع الفرضيإن معاجلة اإلشكالية املطروحة تؤد
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جيب أن تتوفر عدة شروط يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف إطار برامج التأهيل  -الفرضية األوىل
  .ااملتفق عليهاملمنوحة و من األموال واالستفادةفيها  قصد قبوهلا لالخنراط

اقتراحات  أساس على ةملالية الالزميتوقف تقدمي املوارد ابرامج التأهيل يف إطار  -الفرضية الثانية
    . خمططات التأهيل تتضمنهاوتوصيات الدراسة التشخيصية العامة للمؤسسة اليت 

يلتزم القائمون على برامج التأهيل بدفع نسب معينة من التكاليف املخصصة لتنفيذ  -ةالثالثالفرضية 
  .أهيلخمططات التأهيل والنسب املتبقية تدفعها املؤسسة املعنية بالت

  مهـية البحـثأ - 3

 يشهدها االقتصاد خرية اليتاالقتصادية األ يف دراسة ظاهرة اقترنت باإلصالحاتتتضمن أمهية البحث  -      
تنفيذ اتفاق الشراكة  انيروسخاصة يف إطار االنضمام املرتقب إىل املنظمة العاملية للتجارة الوطين، 
االنعكاسات اليت تستدعي انفتاح احلدود االقتصادية آلثار ويث ترتب عنها العديد من ا، حجزائريةاألورو

تأهيل  برامج كتسيت ملنافسة بني املؤسسات االقتصادية، ومن هنا وحترير التجارة اخلارجية مما يزيد من حدة ا
تقدمي املنح واملساعدات املالية لتنفيذ خمططات التأهيل على أرض  اسات االقتصادية أمهية خاصة السيمؤسامل
  .والوصول إىل حتقيق نتائج ملموسة لواقعا

  أهداف البحـث - 4

  :أمهها ،نسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف

   املوضوعة؛ التحقق من الفرضيات -

  ؛ ومؤشرات قياسهاحول القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية  ةإعطاء املفاهيم األساسي -

يف تعزيز القدرة خاصة أمهيتها  حتديداجلزائرية و ل اليت تبنتها الدولةالتأهيبرامج على أهم  تعرفال -
   االنفتاح االقتصادي؛ اآلثار املترتبة عنالتنافسية للمؤسسات االقتصادية املؤهلة ملواجهة 

إىل  بالتفصيل التطرق من خاللاجلزائرية حتليل أهداف وإجراءات تأهيل املؤسسات االقتصادية   -
  أهيل؛مراحل عملية الت
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كل لذلك بالنسبة ل املتبعةبرامج التأهيل واآلليات املؤسسات املقبولة يف  ى كيفية متويلالتعرف عل - 
  ؛التأهيل من مراحل مرحلة

تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية للقيام بتحليلها وحماولة إعطاء نظرة تقييميه  برامجنتائج  قدميت -
  ؛2008ية سنة إىل غا تلك الربامج إليهملا وصلت 

  .كونه متهيدا حيفز الطلبة الراغبني يف التوسع والبحث فيه اء املكتبة اجلامعية ذا املوضوعإثر -

  أسباب اختيار املوضوع - 5

موضوعية هذا املوضوع إىل اعتبارات  اختيارسباب اليت جعلتنا تم إىل حد بعيد يف األ أهمتتمثل 
  :ت املوضوعية يفاعتبارات ذاتية، حيث تتمثل االعتباراو

يد اهتمام الدول واملؤسسات كما تزا ،يتميز العصر احلايل بتزايد حدة املنافسة وتنامي ظاهرة العوملة  -
األمر  ،الدولية واجهة ظاهرة املنافسةمل باكتساب قدرات تنافسية متميزة تساعدها على كسب حصص سوقية

من  ،واللحاق بركب التطور االقتصادي املنافسةهذه واجهة ملنفكر يف البحث عن السبل الكفيلة الذي جعلنا 
كل هذا من أجل إعطاء دفع جديد  ،االقتصادية ؤسساتامل وتنمية رقيةوالسعي وراء ت برامج التأهيلخالل تبين 

  ؛ة للصمود أمام املنافسة األجنبيةللمؤسسات اجلزائري

من  ،دادها لتحرير جتارا اخلارجيةاستعو إن توقيع اجلزائر التفاق الشراكة مع االحتاد األورويب  -
سيؤدي إىل تزايد املخاطر  ،خالل طلبها لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة وسعيها إلقامة منطقة تبادل حر

احمليطة باملؤسسات اجلزائرية بسبب عدم تكافؤ القوى بني املؤسسات اجلزائرية واملؤسسات األجنبية وخاصة 
 ؛فوارق املوجودة بني الطرفنيف اليتخفل ي يستدعي البحث عن وسيلة الذاألمر  ،األوروبية منها

الصغرية  املؤسسات إن سعي العديد من الدول إىل تطبيق برامج لتأهيل مؤسساا االقتصادية وخاصة  -
حتقيق  الوصول إىلقصد  ،حيتم على اجلزائر التفكري جديا باالهتمام بربامج التأهيل املسطرة ومتابعتها ،واملتوسطة
تصحيح االختالالت اهليكلية وحتسني اإلنتاجية وحتديث أساليب التنظيم والتسيري  ويتم ذلك من خالل ،فعاليتها

  ؛...معايري اجلودة العامليةمواصفات و والتسويق واعتماد

صادية العاملة فيه باإلضافة باالقتصاد الوطين وتناول برامج تأهيل املؤسسات االقت االهتمامضرورة   -
  .ندرة ونقص الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع خاصة باللغة العربيةإىل 
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  :أما عن االعتبارات الذاتية فتتمثل يف 

حدث اإلصالحات اصة وأنه يتناول احلديث عن أهم وأيندرج البحث ضمن اختصاصنا وتكويننا، خ -
  ة كونه ميس اجلانب التسيريي بصفة عامة واملايل بصفة خاصة؛اليت عرفتها املؤسسة االقتصادية اجلزائري

  الرغبة الشخصية يف البحث يف هذا املوضوع؛-

لمؤسسات الصغرية بالنسبة لخاصة إمكانية مواصلة البحث يف هذا املوضوع كونه موضوع الساعة  -
  .واملتوسطة

  صعـوبات البحـث - 6

 ،تأهيلا البحث يف قلة املراجع اليت تتناول موضوع المتثلت أهم الصعوبات اليت واجهتنا يف إعداد هذ  
لذلك قمنا باالعتماد على امللتقيات واأليام الدراسية واالت  خاصة تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،

اليت ناقشت املوضوع إضافة إىل اعتمادنا على املراجع االلكترونية، أما فيما خيص اجلانب التطبيقي من الدراسة 
  مؤسسة قد واجهنا صعوبة كبرية يف إجياد املؤسسة اليت جنري عليها دراستنا التطبيقية إىل أن مت قبولنا يف ف

DECAFERM  )مجيع عدم استكماهلا لتنفيذ لكننا واجهنا صعوبة متثلت أساسا يف ،)مؤسسة صغرية وخاصة 
 اخلاصة نهائيةعتماد على التقارير اللذلك اكتفينا باالمراحل برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

لصناعة وزارة اهي تقرير و ،ةالثالثة األساسي إعطاء النتائج النهائية لربامج التأهيلبربامج التأهيل من خالل 
 اجلزائري لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -تقرير وحدة تسيري الربنامج األورويب وترقية االستثمارات،

اخلاص بنتائج الربنامج الوطين  ر الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةتقريو) برنامج ميدا(
  .لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  حـدود الدراسـة - 7

 مجع متثلت يف مكانفقد  دود، فبالنسبة للحدود املكانية لقد اشتملت دراستنا على جمموعة من احل
غرفة التجارة بقسنطينة، مديرية املؤسسات الصغرية  برامج التأهيل من التقارير اخلاصة بنتائجاملعلومات و

موقع ، ةباجلزائر العاصم وزارة الصناعة وترقية االستثمارات واملتوسطة والصناعات التقليدية بقسنطينة، موقع
  .ئر العاصمةباجلزا نية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةالوكالة الوطالصغرية واملتوسطة و وزارة املؤسسات
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لربامج تأهيل املؤسسات فقد قمنا بدراسة القوانني املنظمة  ،أما احلدود الزمنية يف اجلانب النظري 
وذلك  2007إىل غاية  2000من خالل تطرقنا جلملة القوانني الصادرة بداية من سنة  ،االقتصادية اجلزائرية

   .عاملي ومسايرة التطورات احلاصلة فيهاالقتصاد القصد إبراز مدى سعي اجلزائر إىل االنفتاح على 

   :فتمثلت يف املدة احملصورة ،نتائج برامج التأهيلبدراسة أما فيما يتعلق باحلدود الزمنية املرتبطة 

   ؛بالنسبة لربنامج تأهيل املؤسسات االقتصادية الصناعية 2008 -  2000ما بني سنة  -
صغرية اجلزائري لتأهيل املؤسسات ال – األورويب بالنسبة لربنامج التعاون 2007 -2002وسنة  -

 واملتوسطة الصناعية اخلاصة؛
   .بالنسبة للربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 2008 - 2007وبني سنة   -

 تأهيل املؤسسات فقد احنصرت دراستنا على املستعملة وفيما خيص حدود املوضوع أو املصطلحات
اصة واستبعدنا بذلك برامج التأهيل بشكل عام، كما أننا استعملنا مصطلح اجلزائرية بصفة خ االقتصادية

 التنافسيةالقدرة   تعريفإىل  ناتطرقحيث  ،القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية التأهيل والذي يعين حتسني
  .عمقا أكثربشكل وضيح مفهوم التأهيل لت على مستوى املؤسسة، قطاع النشاط والدولة

  أدوات البحـثمنهـج و  - 8

اعتمدنا يف دراستنا  املقترحة، اتملطروحة واختبار مدى صحة الفرضيقصد اإلجابة على اإلشكالية ا
 صطلحاتمن خالل سردنا ملختلف املفاهيم وامل ،الذي يتالءم وطبيعة املوضوععلى املنهج الوصفي التحليلي 
منا باستخدام العديد من وقد قحتليلها، ولة منا تقدمينا لنتائج برامج التأهل وحماو يتعقبها شيئا من التحليل،

  :منهااألدوات 

واألوامر واملراسيم املتعلقة  املاليةاليت تتعلق باملوضوع السيما قوانني  اجلرائد الرمسيةخمتلف القوانني و  -
  ؛بربامج تأهيل املؤسسات

قشت املواضيع املرتبطة اليت نا و االت االستعانة بالدراسات السابقة وامللتقيات واأليام الدراسية  -
  ؛بحثذا ال

مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة غرفة التجارة والصناعة بقسنطينة، املعلومات املقدمة من طرف   -
 ،وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، ترقية االستثماراتوزارة الصناعة و، بقسنطينة
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و الصندوق الوطين لضمان قروض املؤسسات الصغرية  املؤسسات الصغرية واملتوسطةالوكالة الوطنية لتطوير 
 .التأهيل املسطرة ونتائجها جسري برامبفيما يتعلق واملتوسطة 

  الدراسـات السابقـة-9

يعترب هذا البحث مبثابة تكملة وتعميق لبعض الدراسات اليت سبقته، ومن بني الدراسات اليت تناولت 
  :جند تأهيل املؤسساتقة مبوضوع اجلوانب املتعل

دراسة حالة  -عبد الرمحان بابنات، دور املراجعة يف التأهيل اإلداري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -
 ؛  2005- 2004للسنة اجلامعية  غواطماجستري جبامعة األمذكرة  -مؤسسة مطاحن األغواط

دراسة حالة  -سسات االقتصادية اجلزائريةدور الشراكة األجنبية يف زيادة تأهيل املؤسهام عبد الكرمي،  -
  ؛2007- 2006للسنة اجلامعية  بليدةماجستري جبامعة المذكرة  – جممـع صيـدال

شهلة قدري، الشراكة االقتصادية األورومتوسطية وانعكاساا على إعادة تأهيل املؤسسات الصناعية  -
  ؛2007-2006للسنة اجلامعية  قيم البواأماجستري جبامعة مذكرة  اجلزائرية،

ماجستري مذكرة  ،أمني عبد القادر عليواش، أثر تأهيل املؤسسات االقتصادية على االقتصاد الوطين -
 .2007-2006للسنة اجلامعية  اجلزائرجبامعة 

  
إال أننا من خالل هذا  ةاجلزائري املؤسسات االقتصاديةتأهيل رغم أن هذه الدراسات تناولت فكرة 

 ،اجلزائرية االقتصادية أداء املؤسساتتنافسية و وزيادة يف حتسنيرامج التأهيل بالبحث حناول أن نربز دور 
تركيزنا على اجلانب إىل  ةوالتطرق إىل مراحل عملية التأهيل بالتفصيل على عكس الدراسات السابقة، باإلضاف

، كونه لب موضوعنا اخلاصة ذه الربامج ألهم هياكل وآليات التمويل ل تطرقنامن خال املايل لربامج التأهيل
بالنسبة لربامج التأهيل  ليهامن خالل تقدمينا للنتائج املتوصل إ،2008سنة  ةإىل ايكما أن دراستنا متتد 

بعضها على دراسة  اقتصرخبالف الدراسات السابقة اليت  على مستوى االقتصاد الوطين ككل،الثالثة األساسية 
  .والبعض اآلخر على فصول كلها نظرية حالة

  خطـة البحـث -10

  :كما يلي مقسمة فصول رئيسية ثالثةلقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على 



 
 آلية متويل برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية            :                                                     املقدمة

  
  

  د
 

تأهل وبالقدرة التنافسية اجلوانب النظرية واملفاهيم األساسية املتعلقة  إىل قاألول التطريف الفصل حناول       
وحتليل  التنافسية القدرةتعريف  فيه تناولن حيث املبحث األول وذلك من خاللاملؤسسات االقتصادية، 

إىل أهم  تطرقمث ن ،قطاع النشاط وعلى مستوى الدولة على مستوىؤشرات قياسها على مستوى املؤسسة، م
مهية برامج نتعرض أليف املبحث الثاين و ،الدول القدرة التنافسية على مستوى مفهوم هلا االنتقادات اليت تعرض

ودوافع من خالل التعريف بتأهيل املؤسسات  ،را التنافسيةيف رفع قداجلزائرية تأهيل املؤسسات االقتصادية 
    .اليت تبنتها اجلزائرالقيام ا والتطرق إىل أهم برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية 

تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت متر ا عملية راحل املأهم إىل  فيه نتطرق الفصل الثاينأما        
املرحلة األوىل من عملية التأهيل  إىل يف املبحث األول التطرق من خالل ل مرحلة، وذلكك آليات متويلو

على  فنركز فيه، أما املبحث الثاين التأهيل ختيار إستراتيجيةالتشخيص اإلستراتيجي العام وا واملتمثلة يف مرحلة
باإلضافة  احمللي والصعيد الدويلعلى الصعيد  آليات الدعم املايل لربامج تأهيل املؤسسات االقتصاديةهياكل و

  .نسب املساعدات واملنح املالية املقدمة يف إطار برامج التأهيل عرضإىل 

لنتائج برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية ثالث إعطاء دراسة حتليلية ال حناول من خالل الفصلكما       
خالل  نتائج برنامج تأهيل املؤسسات الصناعية بتقدميمن خالل املبحث األول  يف البداية إذ سنقوم ،  اجلزائرية
اجلزائري  -إىل نتائج الربنامج األورويبتم التطرق ي، أما املبحث الثاين فلنقوم بتحليلها 2008-2000الفترة 

خالل الفترة املمتدة من سنة ) يف إطار برنامج ميدا( لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية اخلاصة
تم إعطاء النتائج األولية اخلاصة بالربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات يبحث الثالث فامل، و2002-2007

 املراحل األوىل من، حيث يعترب هذا الربنامج األخري يف 2008-2007الصغرية واملتوسطة خالل الفترة 
  .تنفيذه

 اب اختيارهأسبوأهدافه،  أمهية البحث ،تتضمن إشكالية البحث والفرضيات مقدمة اشتمل البحث على
  .البحث والدراسات السابقة واخلطةأدواته واملنهج املتبع،  الدراسة دحدووصعوبات البحث، 

اإلجابة على ا نقوم بار اليت تضمنها البحث كمحوصلة أهم األفكا من خالهل استطعنا خامتةعلى و 
اليت  واالقتراحاتنتائج من الإضافة إىل مجلة  من خالل اختبار فرضيات البحث، املطروحة يف املقدمة شكاليةاإل

 .مناسبة رأينا أا

  
  



 
  

 
  
 
 

 
 
 



 
  تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مفتاح القدرة التنافسية                                                         :   الفصل األول

 
 

2 
 

  
روبا واالخنراط يف عضوية املنظمة العاملية للتجارة ون انضمام اجلزائر إىل منطقة التبادل احلر مع أإ         

 ،األوروبية والعاملية بقدر ما ميثالنه من فرص لالندماج يف االقتصاد العاملي واكتساب حصص يف األسواق
خالل تعزيز تنافسية من ، سني تنافسيتهائرية حتالدولة اجلزايفرض على  حتديا حقيقيا بقدر ما يشكالن

 شديدة من قبل املؤسسات األجنبية، حيث وجدت هذه األخرية نفسها أمام منافسة االقتصاديةمؤسساا 
الوطنية وجعلها يف  اؤسساتنافسية م ولبلوغ ذلك تنتهج السلطات اجلزائرية عدة سبل لتحسني وتطوير

ء واالستمرار يف حتقيق مردودية اقتصادية تضمن شروط البقامستوى املؤسسات الدولية الناجحة حىت 
هذا وسنحاول التطرق إىل  ،"املؤسسات االقتصادية اجلزائريةبرامج تأهيل "ومن بني تلك السبل  جيدة،

 :املوضوع من خالل املبحثني التاليني
  

  مفاهيم أساسية حول القدرة التنافسية ومؤشرات قياسها : املبحث األول
     أمهية برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية يف رفع قدرا التنافسية: ثايناملبحث ال
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  شرات قياسهاومؤ لقدرة التنافسيةا أساسية حولمفاهيم  :األول املبحث
قدرة حتديد مفهوم حمدد ودقيق لل حولمعظم االقتصاديني واهليئات االقتصادية الدولية  اختلف      

جارة، ويستعمل البعض نطلق بعضهم من مفهوم ضيق وخيتصرها يف تنافسية السعر والتفي التنافسية،
كاإلنتاجية الكلية ومستويات  ،النشاط االقتصادي جوانبيكاد يشمل مجيع  اواسعاآلخر مفهوما 
حسب حمل الرؤى مت تصنيف مفهوم القدرة التنافسية  اختالفنتيجة و ،االقتصادي املعيشة والنمو
الكبري  وهذا ما يظهر جليا يف العدد ،ن عن مؤسسة أو قطاع نشاط أو دولةإذا كا احلديث فيما

  :التالية ملطالبا، وميكن مالحظة ذلك من خالل للمؤشرات املستعملة لقياس القدرة التنافسية
  

  على مستوى املؤسسةالقدرة التنافسية  : األولاملطلب 
 التنافسية،هو أفضل مستوى لتطبيق مفهوم القدرة  ةتتفق أغلب الدراسات على أن مستوى املؤسس      

  .فاملؤسسات هي اليت تتنافس يف األسواق الدولية وليست القطاعات وال الدول
  

      على مستوى املؤسسة القدرة التنافسية تعريف: الفرع األول 
 :ة للقدرة التنافسية على مستوى املؤسسةنذكر أهم التعاريف املقدم

 
   :ف الربيطاينالتعري. أوال      
القدرة على إنتاج السلع  "1على أهنا" بريطانيا" تعرف القدرة التنافسية على مستوى املؤسسة يف      

واخلدمات بالنوعية اجليدة وبالسعر املناسب ويف الوقت املناسب، وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني 
ربيطاين حول قدرة املؤسسة على تلبية يتمحور التعريف ال، " أكثر كفاءة من املؤسسات األخرى بشكل

 ، وذلك بتوفري سلع وخدمات ذات نوعية جيدة وجودة عالية بالسعررغبات املستهلكني املختلفة
 .تستطيع من خالهلا النفاذ إىل األسواق الدوليةحىت املناسب ويف الوقت املناسب 

   تعريف اللجنة الرئاسية األمريكية. ثانيا 
املؤسسة اليت ميكنها أن تقدم "  2بأن املؤسسة اليت متلك قدرة تنافسية هي تلكهذه اللجنة ترى       

وبتكلفة منخفضة مقارنة مع منافسيها احملليني والدوليني، ومبا يضمن حتقيق املؤسسة  ،املنتجات النوعية
يف  ةاللجنهذه  اعتمدت، "للربح طويل املدى وقدرا على تعويض العاملني ا وتوفري عائد ملالكيها

                                                 
املوقع نسخة مستخرجة من . 10،السنة الثانية، ص 2003، ديسمرب24، جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العددالقدرة التنافسية وقياسها:حممد عدنان وديع1

: تاريخ التحميل يوم bridge24.pdf-api.org/devbridg/delivery/develop-www.arab: اإللكتروين للمعهد العريب للتخطيط بالكويت 
03/10/2008.  

، ص 2200بر ، أكتو19، أوراق اقتصادية العدد مسح مرجعي، مركز الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة القاهرة ،مفهوم القدرة التنافسية وحمدداهتا: مىن طعمه جرف 2
10.  
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املؤسسة التنافسية هي املؤسسة القادرة  اعتربتحتديد مفهوم القدرة التنافسية من منظور الرحبية حيث 
ققة يف قطاع النشاط الذي تنتمي تكون يف الغالب أعلى من متوسط األرباح احمل اليت رباحاألعلى حتقيق 

نوعية بتدنية تكاليف اإلنتاج وا الطويل وهذا مرتبط كثري إليه املؤسسة، وأن تستمر يف ذلك على املدى
  .طبعا املنتجات دون أن يكون ذلك على حساب األرباح

  
   " Michael Porter "مايكل بورتر"تعريف  . ثالثا

مؤسسة  باستطاعةمن القيمة اليت  "1 القدرة التنافسية للمؤسسة تنشأ أساسا أن هذا األخري يرى        
أو  ،مبنافع متساويةور أقل بالنسبة ألسعار املنافسني أخذ شكل أسعاإذ ميكن أن ت ،ما أن ختلقها لزبائنها

أي أن املؤسسة اليت متلك قدرة  ،"بتقدمي منافع متفردة يف املنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية فيه
  :هي اليت تتميز بقدرا على "ملايكل بورتر"تنافسية بالنسبة 

املؤسسة على تقليل املنافسني، هذه امليزة تنشأ من قدرة  إنتاج أو بيع نفس املنتجات بسعر أقل من -
  من اجلودة والربح؛ ىالتكلفة مع احملافظة على مستو

   جودة أعلى، (إنتاج منتجات وتقدمي خدمات فيها شيء ما له قيمة مرتفعة من وجهة نظر املستهلك  -
  .هااملؤسسة عن منافسي حبيث تنفرد به...) ، خدمات مابعد البيع،سعر أقل

  
  "rKotle"كوتلر"تعريف. رابعا 

، "مقدرة املؤسسة على أداء أعماهلا بالشكل الذي يصعب على منافسيها تقليده2"عرفها على أهناي      
منافسيها يبقيها دائما متميزة وخمتلفة عنهم مبا يساعدها  هذا يعين أن صعوبة تقليد املؤسسة من طرف

  .طويلة بقدرا التنافسية لفترات على االحتفاظ
 
  "علي السلمي "تعريف . خامسا       

ولوجيات واملوارد جمموعة املهارات والتكن"3على أهنالقدرة التنافسية ا "علي السلمي" يعرف          
  :حتقيق أمرين أساسيني مها دف استثمارهاسيقها والقدرات اليت تستطيع اإلدارة تنو
  ملنافسون؛عمالء أعلى مما حيققه اإنتاج قيم ومنافع لل -
 ".فيما بني املؤسسة ومنافسيها االختالفتأكيد حالة من التميز و -
    

                                                 
., Paris, Dunod, 2000, p 08L’avantage concurrentiel:  Michael Porter1 

، اإلدارة العامة، دورية علمية العالقة بين نظم المعلومات والميزة التنافسية في قطاع األدوية األردني: فوائد نجيب الشيخ وفادي محمد بدر2
 .634، ص 2004سبتمبر/، رجب03، العدد44حكمة، الرياض، المجلدمتخصصة وم

مجلة التنمية اإلدارية، ، بين أجزاء العالم المختلفة  واالجتماعية  واالقتصادية  وانهيار الحواجز الجغرافية  األسواق انفتاح: علي السلمي 3
  .8، ص 1997 ، أفريل75العدد
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تلك املؤسسة  "من خالل التعاريف السابقة ميكننا القول بأن املؤسسة اليت هلا قدرة تنافسية هي          
يها ومتكنها خالل تبين إستراتيجية فعالة متيزها عن منافسالقدرة على خلق قيمة لزبائنها من اليت متتلك 

وحتسني الظروف املعيشية  واالستمرارمبا يضمن هلا البقاء األسواق العاملية،  من زيادة رحبيتها والنفاذ إىل
 ال"1 تنافسيةاكتساب قدرة  للزبون من خاللن خلق قيمة وأ ، "ككل االقتصاديلألفراد لتحقيق النمو 

كان يف جودة  سواءبعد من ذلك أ ىلإ، بل ميتد يز على جانب السعر واخنفاضه فحسبالترك يعين
، التلف واألضرار النامجة حيققها مقارنة بغريه من املنتجات، املنافع املختلفة اليت ، األمان املتحقق منهاملنتج

بشىت أنواعها أن  اتفعلى املؤسس ،مجيعها تصب يف رضا الزبون عنها اخل، واليت... عن االستخدام 
بل إذا كانت تريد أن حتقق  ثابتة أو جناح مستمر واىل األبد،تنافسية  تدرك متاما بأنه ليس هناك قدرة

ذلك فعليها أن تعزز من قدراا التنافسية وتطورها مبا يتوافق مع متطلبات السوق واملنافسة القائمة 
  .عرب الزمن "املستهلكني املستمرة يف التغري واحتياجات ورغبة

  
  على مستوى املؤسسة افسيةالقدرة التن قياس مؤشرات: الفرع الثاين

 ،الرحبية، تكلفة الصنع 2:من خالل عدة مؤشرات أمهها ةميكن قياس القدرة التنافسية للمؤسس     
  .الكلية للعوامل واحلصة السوقية ةاإلنتاجي

  
  : ةالرحبي مؤشر .أوال

ط األرباح تكون يف الغالب أعلى من متوسأرباح قدرة املؤسسة على حتقيق " 3ونقصد بالرحبية       
يهم  ، لذلك ما"ذلك على املديني املتوسط والطويل يفأن تستمر و) قطاع النشاط( عة احملققة يف الصنا

ميكن حتقيقه مستقبال حبيث يضمن هلا  حقا ليست األرباح احلالية احملققة يف حلظة معينة وإمنا ما ةاملؤسس
ؤسسة تتعلق بالقيمة القيمة احلالية ألرباح امل"4، أي أنالزمن منلفترة طويلة  واالستمرارالبقاء يف السوق 

  ".السوقية هلا
إن مؤشر الرحبية مرتبط كثريا بتدنية التكاليف وتعتمد األرباح املستقبلية للمؤسسة على          

يف  وتكلفة عوامل إنتاجها وكذلك على اجلاذبية النسبية ملنتجاا على املدى الطويل ،إنتاجيتها النسبية
كما أن الرحبية املستقبلية للمؤسسة ميكن أن تقوم على نفقاا احلالية على البحث والتطوير ، األسواق
  .اليت حتصل عليها  االختراعوبراءات 

                                                 
 .193، 192، ص ص 2008دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، ، استراتيجيات التسويق :ثامر ياسر البكري 1
، الندوة الدولية حول المقاولة اإلبداع آمدخل لنمو وزيادة القدرة التنافسية للشرآات العائلية في ظل العولمة: محمد بزيرية و آمال العقريب 2

  . 272علوم التسيير ، المرآز الجامعي بخميس مليانة، الجزائر، ص واإلبداع في الدول النامية، معهد العلوم االقتصادية و
، ص 2007ماي / 11مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الميزة التنافسية ونموذج اإلدارة اإلستراتيجية، : أحمد باللي 3

250.  
  .10محمد عدنان وديع ، مرجع سبق ذآره، ص  4
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على معطيات  باالعتمادمن الرحبية كمؤشر  انطالقاوميكن قياس القدرة التنافسية للمؤسسة         
  1:تاليةمنها النسب ال نذكر للمؤسسة، اجلداول احملاسبية

  x 100إمجايل قيمة املبيعات / صايف الدخل= هامش الربح من املبيعات  -     
  x 100جمموع قيمة املوجودات / صايف الربح =  االستثمارلعائد من ا  -     
  x100حق امللكية / صايف الربح = لعائد على حق امللكية ا -     

  
املنافسني يعطي مؤشر مهم على حتقيق القدرة هذه النسب مقارنة ب ارتفاعوبطبيعة احلال إن       

  .للمؤسسة، وعليه املؤسسة اليت متلك قدرة تنافسية هي اليت حتقق أرباح أكرب مقارنة مبنافسيها التنافسية
  
   :مؤشر تكلفة الصنع .ثانيا

، " اقدرة املؤسسة على اإلنتاج بأقل التكاليف املمكنة مقارنة مع منافسيه "2نقصد بتكلفة الصنع      
ذو منتجات ( يف فرع النشاط املتجانس  مؤشرا كافيا عن القدرة التنافسية "3تكلفة الصنع ومتثل
أسعارها  اخنفاض، ألن "مل يكن ذلك االخنفاض يف التكاليف على حساب الرحبية املستقبلية ما) متشاة

وياا املتوسطة السائدة يف تكاليفها ميكنها هذا من البيع بنفس األسعار أو أقل من مست اخنفاضبناء على 
رادات ييعين تعظيم العوائد واتساع الفجوة اجيابيا مابني اإل املؤسسات املنافسة هلا وهو ما

ميكن أيضا لتكلفة وحدة العمل أن تكون بديال لتكلفة الصنع املتوسطة عندما تشكل ف،كما والتكالي
  .ولكن هذه الوضعية يتناقص وجودها تكلفة اليد العاملة النسبة األكرب من التكلفة اإلمجالية،

عندما تكون تكلفة الصنع املتوسطة تتجاوز سعر منتجاا يف األسواق "4تعترب املؤسسة غري تنافسية و      
، ويعزى ذلك إما الخنفاض إنتاجيتها  أو أن قيمة املوارد اليت تستعملها املؤسسة تزيد على قيمة السلع 

قدمها  وهذا يعين أن موارد املؤسسة يساء ختصيصها و تسري بطريقة غري اليت تنتجها أو اخلدمات اليت ت
 ")متنوعة( فعالة، أو السببني معا وهذا يف حالة قطاع نشاط ذو منتجات غري متجانسة

  :مؤشر اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج.ثالثا
ة، مما ينعكس على القدرة إن زيادة اإلنتاجية تؤدي إىل خفض تكلفة الوحدة الواحدة املنتج           

" 5بأهنا"منظمة العمل الدولية"وتعرف اإلنتاجية حسب ات يف األسواق احمللية والعاملية،التنافسية للمؤسس
أو مجيع  اليت استعملت يف عمليات اإلنتاج احلسابية بني خمرجات الثروة املنتجة ومدخالت املوارد النسبة

                                                 
  .251ذآره، ص  أحمد باللي، مرجع سبق1
  203ثامر ياسر البكري، مرجع سبق ذآره ، ص  2
  .11محمد عدنان وديع ، مرجع سبق ذآره، ص  3
المؤسسة االقتصادية الجزائرية : ، الملتقى األول حول تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية: آمال رزيق و فارس مسدور  4

 .202، جامعة ورقلة، ص 2003أفريل  23-22د، يومي وتحديات المناخ االقتصادي الجدي
، بحث "دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة" لعاملين االعوامل المؤثرة في إنتاجية : محمد إبراهيم مقداد و ماجد هنية 5

 .581، ص 2005ماي  9-8 اإلستثمار والتمويل في فلسطين، الجامعة اإلسالمية ،:مقدم إلى المؤتمر العلمي األول 
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ملنظمة األوروبية ا"لى تلك املخرجات، ولقد عرفها خرباء عناصر اإلنتاج اليت استخدمت يف احلصول ع
" 2، وتعرف  على أهنا"كمية اإلنتاج بالنسبة لكل عنصر من عناصر اإلنتاج" بأهنا" 1 ياالقتصادللتعاون 

  ."اإلنتاجمقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل 
  
 من عناصر اإلنتاج هي نتاج بعنصر واحد أن عالقة اإل استنتاج ناميكن السابقة التعاريفمن خالل        

ومجيع عناصر اإلنتاج  مثل إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس املال، أما العالقة بني اإلنتاجاإلنتاجية اجلزئية 
أداة يستخدمها املدير يف القياس  باعتبارهويفيد مفهوم اإلنتاجية  ،إىل اإلنتاجية الكلية تشري فهي 

يف نفس قطاع  املؤسسات مؤسسة بالنسبة لغريها من داخلستوى األداء واملقارنة للتعرف على م
  .النشاط، أو يف فترات خمتلفة

  
يف حساب مؤشرات اإلنتاجية يف توفري البيانات حول مقادير املدخالت  ةوتتمثل اخلطوة األساسي       

  :وميكن التعبري عنها بالصيغة الرياضية التالية واملخرجات،
  
   
  
   
  
  
  

تصور  من غري املعقول نافسية، إذوثيقا بالقدرة الت ارتباطاتعد اإلنتاجية مؤشرا هاما وترتبط          
أن القدرة " 3البنك الدويليرى  ، حيثتستند إىل مكونات إنتاجية ضعيفةوجود مؤسسة منافسة 

) وحدة املنتج حسب( اإلنتاجية تتصالن اتصاال وثيقا حبجم ومعدل التغري يف القيمة املضافةالتنافسية و
املوارد ألهنا  استغاللحتسني بزيادة اإلنتاجية و االهتمامومن الضروري . "تاللذين حتققهما املؤسسا

كما أن زيادة اإلنتاجية توفر السلع  تزيد من دخل األفرادو االقتصاديةتساهم يف زيادة أرباح املؤسسات 
نطاق السوق عن طريق تقدمي املزيد من  توسيعتاجها اجملتمع بأقل تكلفة ممكنة وواخلدمات اليت حي

  .املنتجات
  

                                                 
  .نفس المرجع السابق 1
 .3، السنة السادسة، ص 2007مارس  - 61مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، العدد اإلنتاجية و قياسها،مصطفى بابكر،  2
، ة،األمم المتحدة و اإلنتاجية في قطاعات مختارةالتكنولوجيات الجديدة لتعزيز القدرة التنافسي: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آ سيا 3

  .1، ص 2003

  املدخالت الكلية/ املخرجات الكلية = اإلنتاجية الكلية 

  أحد عناصر اإلنتاج/ جات الكليةاملخر= اإلنتاجية اجلزئية 
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  :صة السوقيةمؤشر احل.رابعا
حصة املؤسسة من املبيعات إىل إمجايل مبيعات  يف تقديرمؤشر احلصة السوقية هو مؤشر مهم       

قوة املؤسسة يف  رتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك علىقطاع النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة، فكلما ا
  1:، وميكن أن نعرب عن احلصة السوقية للمؤسسة كما يليوقالس
  
  

         
  

من املمكن ملؤسسة ما أن تكون مرحبة وتستحوذ على جزء هام من السوق الداخلية بدون أن و         
تنافسية على املستوى الدويل، وحيصل هذا عندما تكون السوق احمللية حممية من عوائق  هلا قدرة تكون

ارة الدولية، كما ميكن للمؤسسات الوطنية أن تكون ذات رحبية آنية ولكنها غري قادرة على جتاه التج
، ولتقدير االحتمال هلذا احلدث جيب مقارنة تكاليف املؤسسة مع حترير التجارة االحتفاظ باملنافسة عند

  .تكاليف منافسيها الدوليني احملتملني
  

أخرى إىل جانب املؤشرات السابقة حيث بينت دراسة  وجود مؤشراتاإلشارة هنا إىل وجتدر         
 ا على عدة مؤسسات قام "Mc Fridge " تنافسية  لقياسة واسعة من املؤشرات جمموعوجود

  :2املؤسسة، ومن نتائج هذه الدراسة وصل إىل أنه
  
ار وتكلفة لى األسعيف معظم األنشطة االقتصادية وفروع النشاط فإن التنافسية ال تتمركز ببساطة ع  -

اليد  مثة عوامل عديدة ليست مرتبطة باألسعار تعطي اختالفات عن مستوى إنتاجية عوامل اإلنتاج، بل
... ، عالقات العمل،، اإلدارةوفورات احلجم، سلسلة العمليات، حجم املخزون( العاملة، رأس املال 

  ).اخل
تكنولوجي و أن الوصفة احلسنة ميكن للمؤسسات أن حتسن أدائها من خالل التقليد واإلبداع ال  -

  .عوامل إنتاج أكثر رخصا ن تعطي نتائج حسنة لدى مؤسسات تعتمد على مدخلللمؤسسة ميكن أ
للدولة وتتطلب استعمال  على تنافسية املؤسسة تعين دورا حمدودا من األمهية مبكان معرفة أن التركيز -

ف والتطلع إىل األمد الطويل أكثر من األمد تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة على النوعية والتكالي
 .القصري

 .ضرورة إعطاء أمهية أكرب إىل تكوين وإعادة النظر إىل العامل كشريك وليس عامل إنتاج -
                                                 

  .202ثامر ياسر البكري، مرجع سبق ذآره، ص  1
 .12محمد عدنان وديع، مرجع سبق ذآره، ص  2

 إمجايل قيمة مبيعات قطاع النشاط / قيمة مبيعات مؤسسة  إمجايل= احلصة السوقية 
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إذا كانت تنافسية البلد تقاس بتنافسية مؤسساته فإن تنافسية املؤسسة تعتمد على نوعية إدارا  -
ميكن للدولة مع ذلك أن ، يف جماالت القطاع اخلاص وصاناجح للمؤسسات وخصوالدولة مدير غري 

ين، خلق مناخ توفري استقرار االقتصاد الوطوات ملمارسة إدارة جيدة من خالل هم يف إجياد مناخ ماتس
إزالة العقبات أمام التجارة الوطنية والدولية، إزالة احلواجز أمام التعاون بني تنافسي وعلى اخلصوص 

ثة أمناط من عوامل اإلنتاج هي رأس املال البشري باعتبار الدولة املكون تحسني ثال، كاملؤسسات
  .اخلدمات العموميةحتسني والتسيري و التمويل لناحية التنظيمتوجيه األساسي له، 

  
  على مستوى قطاع النشاط  القدرة التنافسية : الثاين املطلب

قطاع  ه من املهم أوال حتديد مفهومعند احلديث عن مفهوم القدرة التنافسية لقطاع نشاط ما، فإن
، أي أن "ة عنها منتجات بديلأو  جمموع املؤسسات اليت تنتج منتجات متشاة" 1قصد بهيو* النشاط

  . جمموعة من املؤسسات املترابطة فيما بينها واملكملة لبعضها البعض قطاع النشاط يضم
  

  نشاطعلى مستوى قطاع ال تعريف القدرة التنافسية: الفرع األول
  .مفهوم القدرة التنافسية على هذا املستوى باختالف املعايري اليت يستند إليها كل تعريف خيتلف    

  
  " : Mc Fetridge"تعريف .أوال 

  بأن فرع النشاط يكون تنافسيا إذا كانت اإلنتاجية الكلية لعوامل"Mc Fetridge 2"" يقول        
سني األجانب، ويكون فرع النشاط تنافسيا أيضا إذا كان إنتاجه مساوية أو أعلى منها لدى املناف 

، "يساوي أو يقل عن مستواه لدى املنافسني األجانب) املتوسطة( مستوى تكاليف الوحدة الواحدة منه 
كز على مدى مقدرة قطاع النشاط على حتقيق اإلنتاجية املرتفعة مقارنة ر نالحظ أن هذا التعريف

باإلضافة إىل تكلفة الوحدة الواحدة املنتجة لديه تكون أقل من تكلفتهم أو بالقطاعات املنافسة األخرى، 
 .مساوية هلا

   : "Michael .J "تعريف . ثانيا
قدرة مؤسسات قطاع نشاط معني " 3:  بأهناعلى مستوى قطاع النشاط لقدرة التنافسية ا فيعر        

االعتماد على الدعم واحلماية احلكومية  دون يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية
                                                 

  .248أحمد باللي، مرجع سبق ذآره، ص  1
  .قطاع النشاط وفرع النشاط والصناعة آلها مصطلحات تعبر على نفس المعنى*

( Ottawa: Industrie Canada, Avril 1995), La Compétitivité: Notion et Mesures : Fetridgeald G.Mc Don2

aes.nsf/vwapj/op05f.pdf/SFILE/op05f.pdf -www.ic.gc.ca/epic/site/eas:  , p 12.sur sitesérie n°5-Document hors
Dernière visite: 14/01/2009.                                                                                                                        

  ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،  مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة في النفاذ إلى األسواق الدوليةنسرين برآات عادل العلي،  3
api.org/jodep/products/delivery/wps0004.pdf-www.arab  1/06/2008: تاريخ التحميل يوم.  
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ويعين ذلك أن القطاع الذي ميلك قدرة تنافسية هو ذلك القطاع يل متيز الدولة يف هذا القطاع وبالتا،"
الذي يضم مؤسسات حتقق أرباحا يف األسواق احلرة أي هلا قدرة تنافسية حمليا ودوليا، وتقيم القدرة 

  .يف البلدان أو األقاليم األخرى النشاططاعات التنافسية لقطاع النشاط مقارنة بق
  

فإنه من املمكن تطبيق غالبية مؤشرات قياس القدرة  السابقني إىل ما ورد يف التعريفني استنادا      
  .النشاط قطاعلى القدرة التنافسية على مستوى التنافسية على مستوى املؤسسة ع

  
   لى مستوى قطاع النشاطع القدرة التنافسية قياس مؤشرات: الفرع الثاين

 مؤشرات: 1النشاط من بني املؤشرات املستخدمة لقياس القدرة التنافسية على مستوى قطاع        
   .و امليزة النسبية الظاهرة  ،الدولية التكاليف ، ومؤشرات التجارة واحلصة من السوقاإلنتاجية و

ؤسسة معينة ضمن القطاع املدروس، وهذه املؤشرات تعترب متوسطات وقد ال تعكس أوضاع م        
 :عادة إىل تفسريات عديدة مثل االختالفاتبني مؤسسات القطاع حمدودة، وتعود تلك  واالختالفات

  ...،عمر املؤسسات وأحجامهاليفة املنتجات، عوامل اإلنتاج، تو
  
  :والتكاليف اإلنتاجية مؤشرات .أوال

ى نتاجية الكلية للعوامل فيه مساوية أو أعلى منها لدإذا كانت اإل يكون فرع النشاط تنافسيا         
كان مستوى تكاليف الوحدة باملتوسط يساوي أو يقل عن تكاليف املؤسسات األجنبية املنافسة، أو 

ة حول إنتاجية اليد العاملة ما يتم لذلك إجراء املقارنات الدولي وغالبا، األجانب للمنافسني الوحدة
تنافسية تكلفة اليد العاملة  ، ومن املمكن تعريف CUMOة ليد العاملل أوتكلفة الوحدة املتوسطة

  2 :بواسطة املعادلة التالية  tيف الفترة  jيف البلد  iلفرع النشاط 
  
  

         
  :حيث 

 : Wijt   متثل معدل أجر الساعة يف فرع النشاطi  والبلدj  يف خالل الفترةt.  
Rjt   : ألمريكي بعملة البلد متثل معدل سعر الصرف للدوالر اj  يف خالل الفترةt.  

 ( )ijtL
Q

 .يف خالل الفترة  jوالبلد  iمتثل اإلنتاج الساعي يف فرع النشاط :  
 

                                                 
  .14محمد عدنان وديع، مرجع سبق ذآره، ص  1
  .15، 14المرجع السابق، ص ص  2

( )ijtL
Q

jtijt
ijt

RWCUMO ×
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  :بالنسبة إىل مثيالا للبلدان األجنبية لسبب أو أكثر مما يلي  jللبلد  CUMOوميكن أن ترتفع      
  ؛تب بشكل أسرع مما جيري يف اخلارجأن يرتفع معدل األجور والروا -   

  ؛أن ترتفع إنتاجية اليد العاملة بسرعة أقل من اخلارج -
  .ارتفاع قيمة العملة احمللية بالقياس لعمالت البلدان األخرى -
  

تنجم عن غموضها، فإن ارتفاعها لليد العاملة إن املشكلة الرئيسية ملقارنة تكلفة الوحدة املتوسطة       
سعر الصرف، يكون مرغوبا إن كان يعكس زيـادة يف جاذبيـة   يف زيادة يف األجور أو  بسبب ارتفاع
ينبغـي   ،لبلدلليد العاملة يف ا قيمتها يف البلدان األجنبية، وإال فتكلفة الوحدة املتوسطةد أو صادرات البل

 اإلنتاجيـة أو  ستلزم حتسينات يفباملقارنة مع تكلفة شركائه التجاريني، وهذا التراجع ميكن أن ي تقلأن 
  .لعملةقيمة ااخنفاضا يف األجور أو 

تكلفة  لكن هذه الرؤية وجهت هلا انتقادات بناءا على جتربة أملانيا واليابان فقد عرفتا ارتفاع يف        
وتوسع يف حصصهما من السوق الدولية يف آن واحد بسبب أن تكلفة  CUMO لليد العاملةالوحدة 

سم األكرب من التكلفة اإلمجالية، ولكن خربة البلدين تتوافق مع تزايد الطلب اليد العاملة مل تشكل الق
اخلارجي على صادرما وبذلك نشأ توازن جديد برفع سعر الصرف والكميات املخصصة للتصدير 

من تكلفة السلع  العاملة ميكن أال تشكل إال قسما صغريا الدويل، واالنتقاد الثاين كون تكلفة اليد
وبذلك ميكن حتييد أثر تلك التكلفة بواسطة تغري ملحوظ يف قطاعات أخرى  ،ليت يتم تبادهلاواخلدمات ا

  .على سعر الصرف أثرا CUMOأو يف أسعار عوامل اإلنتاج األخرى وبذلك لن يكون لتغريات 
  
  :مؤشرات التجارة واحلصة من السوق الدويل  .ثانيا

 لقياس تنافسية قطاع نشاط اتكمؤشر"1 لسوقاحلصة من اكذلك يستخدم امليزان التجاري و      
عندما تنخفض حصته من الصادرات الوطنية الكلية، أو حصته من  قدرته التنافسيةمعني، فالقطاع خيسر 

يف اإلنتاج أو االستهالك على املستوى يف االعتبار حصة تلك السلعة  لواردات تتزايد لسلعة معينة أخذاا
  ."الوطين

  
  :ة الظاهرة امليزة النسبي .ثالثا

وميكن حسابه *)(RCAالظاهرة على امليزة النسبية  سا للتنافسية مستندامقيا) 1990(أنشأ بورتر       
 : 2كالتايل  iجملموعة منتجات أو فرع نشاط  jلبلد ما 

                                                 
  .17المرجع السابق، ص  1

RCA: Revealed Comparative Advantage. *  
  .ع السابقنفس المرج 2
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، حيث  iميتلك قدرة تنافسية نسبية ظاهرة للمنتج jأكرب من الواحد فإن البلد  RCAijعندما تكون 
الدولية ال ميكن اعتباره من الواردات % 7من الصادرات الدولية و% 6غ حصته تبل عا صناعيان فرأ

  .تنافسيا
 

  القدرة التنافسية على مستوى الدول : املطلب الثالث
ن وكذا املنظمات واهليئات الدولية بتعريف القدرة التنافسية على واالقتصاديوإهتم الباحثون        

ك العديد عريفها على مستوى املؤسسات وقطاع النشاط، لذلك جند أن هنامستوى الدول أكثر من ت
  .الدوليةحسب الزاوية اليت ترى منها التنافسية  ختتلف فيما بينها ،من التعاريف واملؤشرات

  
 

  على مستوى الدول  تعريف القدرة التنافسية: الفرع األول
نظمات الدولية واملعاهد مث ننتقل إىل التعاريف نبدأ أوال بالتعاريف املقدمة من قبل اهليئات وامل     

  :كما يلي االقتصادينياملقدمة من طرف 
  
   :العاملي االقتصاديتعريف املنتدى  .أوال

الوطين على التوصل إىل  االقتصادمقدرة "1: القدرة التنافسية للدولة على أهنا هذا املنتدى يعرف      
 املنتدى" أن أي، "بة مبعدالت التغري السنوي لدخل الفردحمسو االقتصاديمعدالت مستدامة من النمو 

مقاسا مبعدالت منو نصيب الفرد من  االقتصاديالقدرة التنافسية هنا بالنمو ربط  "االقتصادي العاملي
تعكس سيادة منط املؤسسات دولة التنافسية لالقدرة "2 ويف تقرير أخر عرفها املنتدى بأنالناتج احمللي،  
، من خالل هذا املفهوم "قتصادية املدعمة مبعدالت منو اقتصادي مرتفع يف املدى املتوسطوالسياسات اال

، فال ميكن لمؤسسة والقدرة التنافسية للدولةبني القدرة التنافسية ل اوثيق انالحظ أن هناك إرتباط
 الوصول إىل قطاع نشاط تنافسي دون وجود مؤسسات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع

                                                 
  .21، الكويت، ص 2003المعهد العربي للتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
 .16منى طعمة الجرف، مرجع سبق ذآره، ص  2

 jالصادرات الكلية للبلد /  jللبلد  iصادرات املنتج )= (RCAijامليزة النسبية الظاهرة 

  الصادرات الدولية الكلية/  i لمنتج الصادرات الدولية ل                                   
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على  لألفراد الكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدويل، وبالتايل الوصول إىل مستوى معيشة أفضل
  .  مستوى الدولة

  
    :التعاون االقتصادي التنمية و تعريف منظمة  .ثانيا

املدى الذي من خالله " 1:التنافسية على أهنا القدرة"التعاون االقتصاديو التنمية منظمة" تعرف      
ج الدولة ويف ظل شروط السوق احلرة والعادلة، منتجات وخدمات تتنافس يف األسواق العاملية، ويف تنت

نظمة يف كما تعرفها امل، " نفس الوقت يتم حتقيق وزيادة الدخل احلقيقي ألفرادها يف األجل الطويل
ر ونزيه، إنتاج ، يف ظل ظروف سوق حما دولةالدرجة اليت  تستطيع مبوجبها " 2:وثيقة أخرى على أهنا

يف األسواق العاملية وحتافظ يف آن واحد على الدخل احلقيقي ملواطنيها أو  االختبارسلع وخدمات تواجه 
ترى املنظمة أن القدرة التنافسية على مستوى الدولة تتمثل يف الدرجة اليت ميكن وفقها و. "تزيد منه

فظ مبوجبها الدولة على املداخيل احلقيقية إنتاج السلع واخلدمات املوجهة لألسواق الدولية حبيث حتا
  .ملواطنيها وتوسع فيها على املدى الطويل، على أن يكون ذلك وفق سوق حرة

  
  :تعريف جملس التنافسية الصناعية األمريكي.  ثالثا

  اأهن على القدرة التنافسية على مستوى الدول"  جملس التنافسية الصناعية األمريكي"يعرف        
الدولية ويف الوقت نفسه  دمات اليت تستويف شروط األسواق على إنتاج السلع واخل البلدمقدرة "3

، ويعكس هذا التعريف رؤية الدول املتقدمة للقدرة التنافسية باعتبارها "تسمح بتنمية املداخيل احلقيقية
  .وسيلة لتحقيق رفاهية السكان و التنافس فقط يف اجملاالت اليت حتقق ذلك

  
  :عريف املعهد الدويل للتنمية اإلداريةت  .رابعا 
مقدرة البلد على توليد  "4:على أهناالقدرة التنافسية   "املعهد الدويل للتنمية اإلدارية"يعرف         

واهلجومية  باجلاذبيةالقيم املضافة، ومن مث زيادة الثروة الوطنية عن طريق إدارة األصول والعمليات 
اجتماعي قادر على حتقيق  اقتصاديهذه العالقات يف منوذج ، وبربط قترابواال، وبالعوملة )املقدامية(

يربط هذا التعريف حتقيق النمو مبقدرة البلد على إدارة أصوله بطريقة فعالة تسمح له . "هذه األهداف
  البدائل اليت ختتارد أربع أبعاد أساسية تضم عددا من بالتفوق يف األسواق الدولية، حيث قدم املعه

  : 5انتهاجها واليت تشكل يف النهاية مالمح البيئة التنافسية للدولة، وتتمثل هذه البدائل يف  لةالدو
                                                 

على الموقع االلكتروني للمعهد .05ص  ،2002، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، "حالة مصر"دور الحكومة الداعم للتنافسيةطارق نوير،  1
 .03/10/2008تاريخ التحميل يوم   api.org/jodep/products/delivery/wps0302.pdf-www.arab: بالكويت التاليالعربي للتخطيط 

 .1سبق ذآره، ص اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، مرجع  2
  21، مرجع سبق ذآره،  ص2003تقرير التنافسية العربية  3
 .21نفس المرجع السابق، ص  4
  .16،17منى طعمة الجرف ، مرجع سبق ذآره، ص ص  5
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كه من موارد سواء موارد طبيعية متتل حيث تعتمد الدولة على ما: إدارة األصول والعمليات - 1
  .أو خلق موارد جديدة إذا كانت تفتقر إليها بشريةو
     سياسات تستهدف الختراق األسواق الدولية وتشجيع الصادرات،  وذلك بإتباع: اجلاذبية واهلجوم - 2
  .األجنيب املباشر االستثمارالسعي حنو جذب  أو
مفاد ذلك أن القدرة التنافسية يتم حتقيقها يف السوق احمللي مبا : واالقتراب) التباعد( العوملة  - 3

  .قليدية، أو التوجه إىل األسواق العامليةيصاحبها من ارتفاع معدالت احلماية والتركيز على األنشطة الت
   االجتماعية باالعتباراتتؤمن باملبادرات الفردية وتتمسك  بيئة أن تتنافس يفللدولة ميكن  - 4
  

  :تعريف املعهد العريب للتخطيط  .خامسا
  :1قدرته على بأهنا د مالالقدرة التنافسية لب " املعهد العريب للتخطيط" عرفي       

  ؛أكثر وأكفأ نسبيا أن يتنج - 1
أن يبيع أكثر من السلع املصنعة والتحول حنو السلع عالية التصنيع والتقنية وبالتايل ذات قيمة مضافة  - 2

 .عالية يف السوقني الداخلية واخلارجية
 2أهناعلى  يفا آخر للقدرة التنافسية بالنسبة للدول العربيةوتبىن املعهد العريب للتخطيط تعر         

 العربية يف إطار القطاعات واألنشطة اليت تتعرض للمنافسة لالقتصادياتالنسيب احلايل والكامن األداء "
يشري املعهد العريب للتخطيط أن القدرة التنافسية لبلد ما هي نسبية ، و"األجنبية االقتصادياتمن قبل 

ما أو قطاع نشاط ة يف صناعة وليست مطلقة، مبعىن أن الدولة ال ميكن أن تكسب قدرة تنافسية دائم
  .، وإمنا تكون هلا قدرة تنافسية مقارنة بقطاعات النشاط للدول األجنبية يف األسواق الدوليةمعني

  
  : "Scott"و Lodge"   تعريف.سادسا 

على قدرا   " 3 لدولة ما على أهناالقدرة التنافسية   "Scott"و Lodge" كل من  يعرف         
أي أن ، "كسب عوائد متزايدة ملواردهالأو اخلدمات يف التجارة الدولية  توزيع املنتجاتخلق وإنتاج و

سرعة للتسويق، جديدة وعالية اجلودة، وهي القدرة على إجياد منتجات قابلة  نافسية الدوليةالقدرة الت
 .سعر معقول حبيث أن املشتري يرغب بشرائها يف أي مكان يف العاملبإىل السوق، و جإيصال املنت

   :"chsoy SdJeffr" و " Andrew Worer"  عريفت .سابعا
  لتجارة الدولية والتمويل على االدولة  انفتاحدرجة "  4أهنابيعرفان القدرة التنافسية لدولة ما              

                                                 
  .272محمد بزيرية وآمال  العقريب، مرجع سبق ذآره، ص  1
  .26، ص 2003تقرير التنافسية العربية  2
 .5ذآره، ص  محمد عدنان وديع، مرجع سبق 3
، مؤسسة شباب آليات الشرآات لتحسين المراآز التنافسية، مدخل المقارنات التطويرية المستمرة:، المنافسة والترويج التطبيقيفريد النجار  4

 .96، ص 2000الجامعة ، اإلسكندرية، 
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 األجهزةوكفاءة البنية األساسية وكفاءة وتطور أساليب التقنية ومرونة سوق العمل احمللي وكفاءة 
   .عدة مؤشرات لقياس تنافسية الدول ، من خالل هذا التعريف نالحظ أن هنالك"القانونية والسياسية

  
  :"Michael Porter" تعريف. مناثا 

الدولة مفهوم متعدد اجلوانب  ىأن القدرة التنافسية على مستو  Michael Porter""يقول        
ثل أسعار الصرف وأسعار تؤخذ على أهنا ظاهرة كلية داخل االقتصاد وتتأثر ببعض املتغريات مفقد 

املوازنة العامة للدولة أو تعتمد على ملكية املوارد الطبيعية ووفرا أو أهنا دالة عكسية يف  عجز الفائدة و
تكلفة العمل كما أن القدرة التنافسية قد ترجع إىل اختالف ممارسات اإلدارة أو أهنا القدرة على خلق 

إن القدرة التنافسية الدولية تعرب  "  1:التعريف التايليف  "Michael Porter"ويلخصها  ،الوظائف
الدولة تلك إنتاجية الدولة وأن رفع مستوى املعيشة داخل الدولة متوقف على قدرة املؤسسات يف عن 

أن مفهوم القدرة " Porter "، يؤكد لنا "جية وزيادا عرب الزمنعلى حتقيق مستوى مرتفع من اإلنتا
  .دولة مرتبط إرتباطا وثيقا بالقدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة فيها التنافسية على مستوى ال

    
يف قدرة  أساسا تتمثل كثرية،يف نقاط  تشترك غلب التعاريف املستعرضة آنفاأنالحظ أن         

املؤسسات على النفاذ إىل األسواق اخلارجية مبنتجات عالية اجلودة وبأقل التكاليف، وأن يظهر أثر ذلك 
أي أن القدرة سن الناتج الداخلي اخلام والذي بدوره يزيد يف حتسني الظروف املعيشية للمواطنني، يف حت

، حيث افسية وبنائها على املستوى الكليالتنافسية للمؤسسات تساهم بصورة كبرية يف حتقيق القدرة التن
ة تساهم يف زيادة القدرة ألدوات فعالة وتكنولوجيا عالية ومنتجات تنافسي وامتالكهاأن كفاءة املؤسسة 

 هلذا وبالتايل املسامهة بصورة مباشرة يف القدرة التنافسية على املستوى الكليالتنافسية التصديرية للدولة 
 اؤسساظروف مالئمة تستطيع من خالهلا م على توفري الدولهي قدرة " التايلتعريف مجاهلا يف الإ ميكن

  ".حتقيق معدل مرتفع ومستمر ملستوى دخل أفرادهابغية  ،دوليةالنفاذ مبنتجاا إىل األسواق ال
  

  قياس القدرة التنافسية على مستوى الدولمؤشرات : الفرع الثاين
كل املتغريات اليت تعكس هذه  االعتباريتطلب قياس القدرة التنافسية لبلد بأكمله األخذ بعني        

، فإن التنافسية متعدد األوجه ومتشابك القدرةنظرا ألن مفهوم فسية بشكل مباشر أو غري مباشر، والتنا
رات بسيطة وأخرى من الصعب تلخيص أداء أي بلد يف مؤشر جزئي واحد وهلذا جنذ هناك مؤش

  .مركبة
  

                                                 
 .98نفس المرجع السابق، ص  1
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   :املؤشرات البسيطة .أوال
  :من أمهها  نذكر 

  
 1:اإلنتاجيةومؤشر منو الدخل احلقيقي للفرد - 1

 فالدخل متطابقني ليسمفهومان مترابطان واإلنتاجية  يعترب كل من الدخل احلقيقي ومنو         
على اهلبات من رأس املال واملوارد الطبيعية وحدود و مد على اإلنتاجية الكلية للعوامليعت للفرد احلقيقي

 نفس الشيء بالنسبة للزيادة يف لكلية للعوامل يزيد من دخل الفرد،يف اإلنتاجية ا االرتفاعالتجارة، وإن 
من املوارد الطبيعية و رأس املال إضافة إىل التحسني يف حدود التجارة، وتتحسن هذه األخرية ثروة البلد 

وارداته،  أسعارما ترتفع أسعار صادراته مقارنة بيف قيمة عملة ذلك البلد أو عند ارتفاععندما حيدث 
املستويات األصلية  داته املمولة بعائدات صادراته أو أن يقلص صادراته لتمويلراووهنا يتمكن من زيادة 

من الواردات ليبقى حمافظا على توازنه التجاري، إذن التحسن يف حدود التجارة يرفع من حجم 
الداخلي احملتمل، وميكن أن تتحسن حدود التبادل للبلد وبالتايل دخل الفرد فيه، إذا كان  االستهالك

اك عرض دويل فائض من السلع هناك طلب دويل إضايف على السلع واخلدمات اليت يصدرها أو كان هن
واخلدمات اليت يستوردها ، هذا ما جعل مقاربات القدرة التنافسية الوطنية املستندة على حدود التجارة 

  .وتلك املستندة على دخل الفرد مترابطتني
رأس املال الناتج عن االستثمارات سواء على كما أن منو اهلبات الوطنية والثروات الطبيعية و         
كل رأس مال مادي أو على شكل تنقيب عن املوارد الطبيعية  إىل زيادة دخل الفرد، باإلضافة إىل ش

يمي وعن التحسينات يف املهارات التكنولوجي والتنظ االبتكارارتفاع اإلنتاجية الكلية للعوامل الناجتة عن 
، املهم هو توزيع حث والتطويروال املستثمرة يف الباملعارف اإلنسانية اليت تعزى بدورها إىل رؤوس األمو

إن منو دخل الفرد يعترب مؤشرا هاما لقياس .االستثماررؤوس األموال بطريقة فعالة على خمتلف فرص 
  .لقياس القدرة التنافسية الوطنية استعماله، فإنه باإلمكان  عمليا الوطين االقتصادي االزدهار

  
 :النتائج التجارية- 2

تركيبة :2ما، هيللنتائج التجارية املواتية لبلد  ثالث مؤشرات رئيسيةتقترح الدراسات املتخصصة     
  .ة السوقية ورصيد امليزان التجاريالصادرات،احلص

  
 :تركيبة الصادرات-  1.2
  إن التركيز على تركيبة الصادرات يربط القدرة التنافسية املعتمدة على النتائج التجارية مع القدرة       
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منو اإلنتاجية، ويتم استخدام تقنية الصادرات لدولة ما منسوبة إىل القطاعات  املستندة على التنافسية
نت هذه النسبة ذات القيمة املضافة العالية لكل عامل أو إىل القطاعات ذات التقنية العالية، فإذا كا

كون  ت اليت تفهذا يعين حتسن يف امليزة النسبية اخلاصة بالقطاعا االرتفاعأو متيل إىل  كبرية نسبيا
أن إنتاجية البلد أو دخل الفرد فيه أكرب منه يف  على يدل حتما ، إال أن هذا الاألجور فيها مرتفعة

ذات القيمة و لالجتارنتجة للسلع القابلة تاجية تزيد يف قطاعات النشاط املناخلارج، وإمنا يعين فقط أن اإل
  .املضافة املرتفعة للفرد أسرع مما يتم يف القطاعات األخرى

  
  :احلصة السوقية-22.

ألن ذلك يوفر فرصا كبرية ) صاعدة( حصة سوقية أكرب يف سوق مزدهرة  اكتسابمن املهم         
كما أن تراجع احلصة السوقية أو ثباا يف هذه السوق يشري إىل تنافسية من أجل حتقيق قدرة للدولة، 

  .للدولةفقدان الفرص ومن مث زوال القدرة التنافسية 
  

  :د امليزان التجاريرصي -  3.2
ئض ميكن أن يكون ا، وهذا الفة التنافسية لدولة ما بفائض احلساب التجاريغالبا ما تقترن القدر       

، أما العجز يف د أو نامجا عن عوامل أخرى خمتلفةمستندا على الطلب الدويل على صادرات ذلك البل
ضعيف مع مستوى منخفض  ادخارأو معدل امليزان التجاري ميكن أن ينشأ عن عجز يف موازنة الدولة 

وجند عجزا مزدوجا عندما يترافق عجز امليزان  ،أو العاملني معا االقتصاديف جممل  ةاخلاص لالستثمارات
  . اجلاري مع عجز املوازنة 

للفائض يف حساب رأس املال وهذا األخري ميثل  العكسيةهو الصورة  تجاريال مليزاناوعجز         
بينما ميثل عجز احلساب اجلاري حتويال . حاب األموال يف اخلارج إىل املقترضني يف الداخلحتويال من أص

حقيقيا إىل األجانب أي زيادة قيمة السلع واخلدمات املستوردة من اخلارج عن قيمة الصادرات إىل 
ت ذات لمشروعات العاملة يف القطاعال الداخلي السليب والقروض اخلارجية لالدخاروكنتيجة  ج،اخلار

صة من السوق ويف معظم احلاالت فإن احلقل تنافسية، أالسلع املتاجر ا واخلدمات للبلد املعين تصبح 
 .ملنتجي البالد ستتقلص

 
  :املؤشرات املركبة .ثانيا

تقارير عن التنافسية يف العامل وتقدم مؤشرات مركبة عن القدرة تقوم جهات عديدة بإعداد        
التعاريف املعطاة  الختالفتلف هذه املؤشرات حسب اجلهة املصدرة هلا نظرا التنافسية للدول، وخت

  .للقدرة التنافسية للدولة، لذلك سنتطرق ألهم هذه املؤشرات
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  1:االقتصادي العاملي ىمؤشرات املنتد- 1
قدرة يعترب تقرير التنافسية العاملي الذي يصدره املنتدى االقتصادي العاملي مؤشرا هاما لقياس ال       
توجيه كما أنه يعترب أداة لنقاط القوة والضعف يف بيئة األعمال،  لتفحصللدول وأداة  التنافسية

، خاصة يف اجلزئيسواء على املستوى الكلي و اقتصاديااللدول للنهوض بتنافسية  االقتصاديةالسياسات 
التنافسية   مؤشر"التقرير على  العاملي، واعتمد هذا االقتصادظل التحديات واألزمات املتعددة اليت دد 

والذي حيوي يف مكوناته املؤشرات املتعلقة باالقتصاد الكلي واجلزئي معا ليصبح بديال عن " العاملي 
، حبيث يضم ث مؤشرات أساسية، ويبىن هذا املؤشر على ثالاخلاصني بتنافسية النمو واألعمالاملؤشرين 

 :وذلك كما يليكل مؤشر منها جمموعة من املؤشرات الفرعية، 
  

   : املتطلبات األساسية مؤشر -1.1
وهي تلك املتطلبات اخلاصة باالقتصاد املعتمد على املوارد الطبيعية، ويعتمد قياس هذا املؤشر على        

  :أربع مؤشرات فرعية هي
  

  :  مؤشر املؤسسات -11.1.
لبيئة املؤسسية تعد قالبا أساسيا يعكس هذا املؤشر أداء مؤسسات القطاعني العام واخلاص، إذ أن ا     

  .تتمحور من خالهلا العملية التنموية
  

   : مؤشر البنية التحتية -2.1.1
واليت من شأهنا خلق روابط تفاعلية ما بني خمتلف املناطق التنموية  يعكس البنية التحتية املتوافرة      

  .ن ناحية أخرىاحمللية من ناحية، واالنفتاح واالندماج يف االقتصاد العاملي م
 

  : مستوى االستقرار على مستوى االقتصاد الكليمؤشر  -3.1.1
   .ةيعكس مدى أمهية االستقرار على املستوى الكلي ودوره يف دفع عجلة التنمي       

  
  : مؤشر الصحة والتعليم األساسي -4.1.1
أساسيات االقتصاد املنتج  واخلدمات الصحية تعد من ةاألساسين االستثمار يف مراحل التعليم إ         
 .والفعال

                                                 
  :على الموقع االلكتروني. 20، ص 2006/2007تقرير التنافسية العالمي لعام  1
: http://www.jnco.gov.jo/static/pdf/studies_global_compet.pdf  24/12/8200تاريخ  االطالع. 
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   :مؤشر حمفزات الكفاءة -2.1
هي تلك احملفزات اخلاصة باالقتصاد املعتمد على الكفاءة والفعالية، ويعتمد قياس هذا املؤشر         

  :على ثالثة مؤشرات فرعية هي
  

  : مؤشر التعليم العايل والتدريب -1.2.1
الدور الكبري يف رفع تنافسية اقتصاد ما، حبيث يصبح اجملتمع قادرا  إن لكم ونوعية التعليم العايل      

  على اخلوض يف جماالت اإلنتاج املتقدم، والبحث والتطوير املتخصص، هذا إىل جانب رفع مستويات 
  .اإلدارة الكفؤة وتنامي االستثمار يف جماالت التدريب وتطوير املهارات والقدرات ضمن القوى العاملة

 
   :شر كفاءة السوقمؤ -2.2.1
، ويقوم التقرير بتقسيم ص موارده ألفضل استخدام متاح هلاإذا أحسن ختصي اؤكفيعد السوق          

السلع واخلدمات بأكفأ الطرق، وسوق  إنتاجسوق السلع واخلدمات حبيث يتم : السوق إىل ثالثة أنواع
ملايل الذي يعيد توزيع املوارد املالية إىل العمالة حيث يتم توزيع القوى إىل أفضل املواقع هلا، والسوق ا

  .أفضل نواحي االستثمار املتاحة أمامها
  

  :مؤشر اجلاهزية التكنولوجية -3.2.1
االقتصادي يعتمد ويات مرتفعة من اإلنتاجية والنمو لقد أصبح مدى قدرة الدولة على حتقيق مست       

الدولة، ومدى قدرا على االستفادة من التطورات أكثر فأكثر على اجلاهزية التكنولوجية اليت متتلكها 
  .التكنولوجية احلديثة سواء تلك اليت مت الوصول إليها حمليا أو اليت مت استريادها من اخلارج

  
  :  مؤشر عوامل االبتكار -  3.1
وميكن قياس هذا املؤشر من خالل  ،املعتمد على املعرفة باالقتصادوهي تلك العوامل اخلاصة       
  :شرين فرعيني مها مؤ
  

  : األعمالمؤشر مدى تطور بيئة  -1.3.1
  يتضمن نوعية بيئة األعمال ذاا باإلضافة إىل مدى تطور سري األعمال واإلستراتيجيات لدى      

آليات إنتاج الشركات واليت هلا دور فاعل يف حتفيز املقدرة على إنتاج سلع متطورة ومميزة ومتنوعة عرب  
  .متقدمة نسبيا
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  :االبتكار - 2.3.1
إنتاجية مستدامة كفؤة  البد لالقتصاد  قللوصول إىل االقتصاد التكنولوجي املعريف املتميز وخلل       

الوطين أن يعتمد على االبتكار، من خالل إبراز دور مراكز البحث والتطوير، وتوافر العلماء واملهندسني 
  .امللكية الفكرية، والتشديد على احلماية الفعالة حلقوق ناملتميزي

  
أساسا يف تقسيم املؤشر املركب للتنافسية الدولية إىل اعتمد  املنتدى االقتصادي الدويلنالحظ أن       

عدل ، من خالل تفسري مول يستند أساسا على نظرية النموفاملؤشر الفرعي األ "1ثالث مؤشرات فرعية
تفسري مستوى دخل الفرد  الل مؤشراته حياولاملؤشر الفرعي الثاين من خالنمو  متوسط وطويل األجل، و

أساسي للنمو، وقياس العوامل احملددة للتطور  عكداف االبتكارشر الثالث فهو يركز على ، أما املؤاحلقيقي
وتكوين املهارات لتنافسية دعم الطاقات االبتكارية ومن هنا يتطلب تعزيز القدرات ا."التكنولوجي فيها

  .سية مساندةاملالئمة يف إطار بيئة مؤس
  
   :عهد الدويل للتنمية اإلداريةمؤشرات امل - 2

تتنافس من أجل رفع مستوى الرفاهية واعتبار بناء الثروة على أهنا احملرك  أن الدول املعهديرى هذا        
ميكن فإنه ة االقتصادية وعملية بناء الثروة، الذي يدفع عملية حتسني الرفاهية، وبالنظر إىل التفاعل بني البيئ

أربع وهي املعهد لقياسه القدرات التنافسية للدول  عليها يستنداستخالص اجملموعات الرئيسية اليت 
األداء االقتصادي، الفعالية احلكومية، كفاءة قطاع األعمال و البنية التحتية، :رئيسية تتمثل يف جمموعات

 :2منها ،ويندرج حتت هذه اجملموعات مجلة من املؤشرات الفرعية
  :يعتمد على :األداء االقتصادي – 1.2

  االزدهار والرخاء يعكسان األداء االقتصادي؛ -
  تساهم يف حتسني األداء االقتصادي؛ التنافسية املستندة إىل قوى السوق  -
  يعزز قدرة املؤسسات على املنافسة يف اخلارج؛،تعميق التنافس يف االقتصاد احمللي  -
  اخلارجية، حيسن األداء االقتصادي؛ االنفتاح على األنشطة االقتصادية -
بافتراض عدم وجود حواجز  ارتفاع حصة البلد يف التجارة الدولية، يعكس تنافسية اقتصاده الوطين -

  جتارية؛
  ؛االستثمارات الدولية تساهم يف حتقيق التخصيص األمثل للموارد االقتصادية على مستوى العامل  - 
   . صادرات تترافق عادة مع سياسات استهداف النمو يف االقتصاد احملليالتنافسية املستندة إىل تنمية ال -

                                                 
، 2008تموز/، يوليو75، جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، الكويت، العدد المؤشرات المرآبة  لقياس تنافسية الدول: بلقاسم العباس 1

 .5السنة السابعة، ص
 .22تقرير التنافسية العربية، مرجع سبق ذآره، ص  2
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  :تتطلب :الفعالية احلكومية - 2.2
  يف أنشطة األعمال ؛ تقليص تدخل الدولة -
  توفري بيئة اقتصادية واجتماعية شفافة يقلل من تعرض املؤسسات للمخاطر اخلارجية؛ -
  يف حتقيق التوافق مع املتغريات الدولية؛ املرونة يف تبين السياسات االقتصادية تساهم -
  .حتسني جودة التعليم وجعله مبتناول اجلميع يساعد على خلق االقتصاد املبين على املعرفة -
  

  :تعتمد على: كفاءة قطاع األعمال - 3.2
  التمويل حيث يساهم يف تنمية األنشطة املتضمنة للقيمة املضافة؛ -
  االقتصاد العاملي ، يدعم القدرة التنافسية للدولة؛ تطور القطاع املايل واندماجه يف -
  تقوية االندماج يف االقتصاد العاملي يساهم يف احملافظة على مستوى معيشي مرتفع؛ -
  تعزيز روح املبادرة يعترب شرطا ضروريا للنشاط االقتصادي، وخباصة يف املرحلة األوىل لالنطالق؛ -
  تنافسية للدولة؛توافر عمالة ماهرة ، يعزز القدرة ال -
  ارتفاع اإلنتاجية اليت تستند إىل القيمة املضافة؛ -
  .سلوك القوى العاملة وموقفها يؤثران بشكل مباشر يف القدرة التنافسية للدولة -
  

  :ةإن وجود بنية حتتية قوي: البنية التحتية - 4.2
  تتضمن  بيئة أعمال فاعلة، تدعم كفاءة النشاط االقتصادي؛ -
  ا بنية كفؤة لتقنية املعلومات ، وكذلك محاية فعالة للبيئة؛تتضمن أيض  -
  تعزيز القدرات التنافسية يستند إىل اإلبداع والكفاءة يف استخدام التقنيات املتوافرة؛ -
، تساهم يف نقل لق معارف جديدةخل اإلبداعيةاألولية واألنشطة  ثتشجيع االستثمار يف جمال األحبا -

  مرحلة أكثر نضجا؛التنمية االقتصادية إىل 
  والتطوير ، تساهم يف تقوية تنافسية املؤسسات؛ ثتنمية االستثمارات طويلة األجل يف األحبا -
  .احلفاظ على مستوى معيشي مرتفع يعترب أحد عوامل تنافسية الدولة -

  
  :البنك الدويل من التنافسيةمؤشرات  -  3

 ة للعديد من الدول ، لكنه ال يصدر تقريرا هلذايعد البنك الدويل بيانات عن مؤشرات التنافسي        
املتغريات تتضمن هذه املؤشرات جمموعة من و "مؤشرات التنافسية" 1، حيث يقدمها حتت اسم الغرض

                                                 
  .23محمد عدنان وديع ، مرجع سبق ذآره، ص  1
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متغريا، ويضع ترتيبا للبلدان وفق كل هذه املتغريات اليت تتجمع عموما يف اجملموعات  64عددها غيبل
  1:التالية
  ).توزيع الدخل يفل منوه والتفاوت متوسط دخل الفرد ومعد(:  مالعا ياألداء الكل - 1.3

  
األبعاد العامة للتجارة ، االستثمار واإلنتاجية  يفالنمو (ديناميكية السوق واالقتصاد الكلى  - 2.3

.. لصادرات العامليةا وحصة صادرات الدولة يف التجاريان امليز يفاخلارجية للدولة كالعجز أو الفائض 
، العامليالصادرات على ثالثة مصادر وهى منو الطلب  يفية الصادرات حيث يوزع النمو تنافس ،اخل

السياسة  ،هيكل الصادرات ،ية والنمو نتيجة لتنويع األسواقالصادرات العامل يفحصة الدولة  يفوالنمو 
  .)االقتصاد يفالتدخالت احلكومية ، التجارية

  
  .)االئتمان والبورصة، التضخم، قودعرض الن، يالدين اخلارج( الديناميكية املالية - 3.3

  
  .)البنية األساسية املادية ،شبكات االتصاالت واملعلومات ( البنية التحتية ومناخ االستثمار - 4.3

  
  .)...والتكنولوجيا يف الدولةالتعليم ،األمية ( و الفكري رأس املال البشرى-5.3        

 
حجم القيمة املضافة لكل وحدة  ياإلنتاجية، أ يأن التنافسية هيعترب  أن البنك الدويل بالرغم من      

إال أن املؤشرات املقدمة قد  ،الدولة يفالعاملة املؤسسات حتققهما من املدخالت ومعدل منوها اللذان 
 يفحيتل مكانة كبرية  يللتنافسية الذ ياجلزئ ملستوى، ومل تتطرق إىل ايستوى الكلاقتصرت على امل

  .للتنمية اإلدارية للمعهد الدويل يالكتاب السنو يفوإىل حد أقل  ،يالعامل ياالقتصادقرير املنتدى ت
  

 يف تشترك دوليةالتنافسية الالقدرة  لقياس ؤشراامعرضنا  اليت ةأن املؤسسات الثالثومن املالحظ       
عدد ونوعية املؤشرات  يفالتنافسية، ومع ذلك فإهنا ختتلف  قياس القدرة يف اعتبار اإلنتاجية مركز الثقل

فعدد املؤشرات ضخم جدا، واملؤشرات متنوعة وتغطى دائرة  ،حتليل هذه الظاهرة يفتستخدم  اليت
املستخلصة من تطلعات رجال ( يبني مؤشرات الوقائع ومؤشرات الرأواسعة من األنشطة وجتمع 
للتنمية  املعهد الدويلو يالعامل يمؤشرات املنتدى االقتصاد جمموعيت يف ،)األعمال وآخذي القرار

وإن كان ليس بالقليل ( فإن عدد املؤشرات أقل كثريا جمموعة مؤشرات البنك الدويل يفأما  ،اإلدارية
                                                 

 التي" والرهانات ت ـ التحديا االقتصاديالتنافسية والتنمية والتفتح " ورقة مقدمة إلى ندوة ، التنافسية الوطنية والتنمية الشاملة: العيسويإبراهيم  1
 :وثيقة مستخرجة من الموقع االلكتروني. 329، ص 2003أآتوبر 24و 23 يوميتونس  فيعقدت 

oc20IIssaoui.d%www.ieq.nat.tn/cahier19/Ibrahim  23/01/2009:تاريخ االطالع.  
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، كما أنه ال مكان ملؤشرات تغطيها املؤشرات حمدودة اليتألن دائرة األنشطة  ، وذلك نظرا)حد ذاته يف
  .هذه اجملموعة من املؤشرات يفي الرأ

  
   1 :عهد العريب للتخطيطمؤشرات امل - 3

  " مؤشر التنافسية العربية" يستند املعهد العريب للتخطيط يف تقييمه لتنافسية الدول العربية على       
 . مؤشر التنافسية اجلارية ومؤشر التنافسية الكامنة: وهو مركب من مؤشرين أساسني مها 

   :عية، وهيويضم مؤشرات فر: ) احلالية( مؤشر التنافسية اجلارية- 1.4
  
  :الكلي مؤشر أداء االقتصاد- 1.1.4 

تلعب السياسات االقتصادية الكلية دورا مهما وأساسيا يف دعم القدرات التنافسية لالقتصاد           
صادي حلفز ثقة وذلك عن طريق يئة مناخ لعمل القطاع اخلاص وتوفري طمأنينة واستقرار اقت ،الوطين

ولتقييم مدى جناح هذه السياسات يف حتقيق أهدافها يستخدم االقتصاديون األجنيب، املستثمر احمللي و
عن األداء الكلي لالقتصاد مقارنة بالدول العديد من املؤشرات اليت تسعى يف جمملها لعكس صورة عامة 

ؤشر القطاع املصريف وأسواق األخرى، وأمهها مؤشر النمو واالستثمار، ومؤشر االستقرار االقتصادي، وم
  .، ومؤشرات العوملة واالندماجلاملا

  
  :بيئة األعمال واجلاذبيةمؤشر  - 2.1.4
فعالية املؤسسات، البنية التحتية جمال ويتكون من أربعة مؤشرات فرعية تقيس أداء الدول يف        

  .لتوزيع السلع واخلدمات، جاذبية االستثمار وتدخل احلكومة يف االقتصاد
  

  : واملنتجات والتخصص مؤشر ديناميكية األسواق - 3.1.4
التحول التدرجيي حنو اقتصاد السوق وحترير األسواق وحتسني بيئة االستثمار وزيادة  إطاريف        

مشاركة القطاع اخلاص بغرض تعزيز القدرة التنافسية، جيب سن قوانني حلماية املنافسة وترشيد سلوك 
وهياكل قوى السوق والسمات األساسية  قطاع األعمال مبا يتماشى مع أهداف السياسات االقتصادية

ويعكس  ،ألخرى ةللنظام القانوين والقضائي للبلد، مما جعل الدول تتفاوت يف هياكل األسواق من دول
  .هذا املؤشر القدرة التنافسية للدول ومقارنتها يف ظروف املنافسة املتاحة يف األسواق

                                                 
  .84، 35، مرجع سبق ذآره ، ص ص 2003تقرير التنافسية العربية  1
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   :التكلفةمؤشر اإلنتاجية و -4.1.4
أحد احملددات الرئيسية للتنافسية اجلزئية باإلضافة إىل اعتبارات النوعية  لتكلفةانتاجية وتعترب اإل        

للبلد، وقد عمل املعهد العريب للتخطيط عند احتساب هذا املؤشر على تركيب توليفة من تسعة 
و ومعدل من معدل الضريبة ، وحصة الصناعة،: مؤشرات جزئية تقيس جوانب التكلفة واإلنتاجية، وهي

ول يف القطاع، ومعدل األجور، ونسبة األجور يف القيمة املضافة، وسعر الصرف الصناعة، وإنتاجية الد
  .احلقيقي، واإلنتاجية الكلية للعوامل، وأسعار الفائدة

  
  ويضم:  ) املستقبلية( الكامنةمؤشر التنافسية   - 2.4

  
   :توطني التكنولوجيابتكارية والطاقة اال مؤشر -1.2.4    

يف التنمية واألمن واملشاركة لتحقيق غايات الدول مي والتطوير من املهم التركيز على البحث العل      
 ة والتطبيقية سواء يف اجلامعات أوويعترب االستثمار يف ميدان البحوث األساسي ،الفعالة يف التقدم العاملي
مار على املستويني كبري يف االستثاملؤسسات االقتصادية اإلنتاجية ذو عائد أو  ةمراكز البحث املتخصص

  .اجلزئي والكلي
  

  :رأس املال البشريمؤشر  - 2.2.4
  املهمة للنمو املستقبلي يف البلدان باإلضافة إىل خصائص سكاهنا، ألنه يكمل  تعترب أحد احملدداي      

يز والكفاءة، ويسمح بتطويعها وابتكارها وبذلك يقدم لالقتصاد عناصر التم) التقنية( دور التكنولوجيا
احلياة، معدل  معدل توقع، ي واجلامعييف التعليم الثانو هذا املؤشر من معدالت التمدرس الصافيةويقاس 

  .ونسبة اإلنفاق على التعليماخنفاض األمية لدى الكبار 
    

   :التكنولوجيةو البنية التحتيةمؤشر  -3.2.4
حتية املادية تلك اهلادفة إىل حتفيز البنية الت لالدو لتنافسيةني السياسات العمومية الداعمة من ب     
  طاع العام يف جمال االبتكار ويضم هذا املؤشر مؤسسات القلمشروعات وإزالة العقبات أمامها، نية لالتقو
م العايل نية احلكومية واجلامعات ومؤسسات التعليابر البحث ومعاهده واملراكز التقين، مثل خمالتق

  ، حيث ركز املعهد على تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب وهذا نظرا ألمهيتها يناألخرى ذات التوجه التق
املتزايدة، حيث اعتمد مؤشر جزئي لتحديد نوعية البنية التحتية التكنولوجية يف جمال الربط بني شبكة 

  . واستخدام احلاسوب وكثافة استخدام اهلاتف النقال االنترنت
   



 
  تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مفتاح القدرة التنافسية                                                         :   الفصل األول

 
 

25 
 

، س التنافسية متشاة إىل حد بعيدوضعتها اهليئات واملعاهد الدولية لقيااملالحظ أن املؤشرات اليت       
  .يكمن فقط يف األمساء و الترتيبات، فكل حسب مفهومه اخلاص للتنافسية الدولية واالختالف

  
  االنتقادات املوجهة ملفهوم التنافسية على مستوى الدول: الفرع الثالث  
، إال أن هناك من لقدرة التنافسية على مستوى الدولمفهوم االذي ناله  االهتمامبالرغم من       

 االقتصاديالباحثني من اختذ موقف املعارضة لفكرة القدرة التنافسية على مستوى الدول، ومن بينهم 
الذي وجه انتقادا واضحا لفكرة التنافسية الدولية  " Paul Krugman"بول كرومجان" األمريكي 
بل وخطرية يف الوقت ذاته، وأضاف أن أغلبية من يستخدمون مصطلح  فكرة خاطئة " 1 بقوله أهنا
يوجد اختالف يف الواقع  بة هلم الوبالنس ،يف هذا املصطلح عون التوقف حىت للتفكريييستط التنافسية ال

جنريال "وق العاملية أو شركة سكانت الواليات املتحدة تتنافس يف ال إذابني طرح السؤال ملعرفة ما 
تتنافس يف سوق أمريكا الشمالية للسيارات، أي أنه من الصعب التسليم "  General Motors"موترز

  ."املؤسسات لما تتنافسثبأن الدول تتنافس م
 2،على مستوى املؤسسة منه دول أقل سهولةويعترب تعريف القدرة التنافسية على مستوى ال      

ا قادرة على دفع أجور موظفيها ومورديها فامليزانية احملاسبية للمؤسسة تكفي بأن تفصح على أهن"
ومسامهيها وهي الوضعية اليت تعلن فيها إفالسها، يف هذه احلالة وعند التأكد من أن املؤسسة ليست 

أما إذا تعلق األمر بالدولة، فال ميكن أن تطبق  ويف طريقها للزوال، تنافسية تكون حصتها السوقية مهددة
" ونتيجة لذلك إعترب،"أنه جيد أو سيء االقتصاديقول عن أدائها عليها وضعية اإلفالس بل ميكن ال

Krugman "3نتيجة أن وصل إىلو ة على مستوى الدولة صعب التحديد،أن مفهوم القدرة التنافسي 
ويرجع  ."التنافسية كلمة فارغة من املعىن إذا طبقت على االقتصاديات الوطنية وأهنا خاطئة وخطرية"

سسات وليست الدول هي اليت تتنافس على األسواق واملوارد، فإذا كان مكسب انتقاده لفكرة أن املؤ
سياسات  إتباع مؤسسةأخرى مبا قد يلزم  مؤسسةالتنافس على حساب خسائر  إطاريتحقق يف  مؤسسة

  .محائية لدعم تنافسيتها، فإن هذا ال ينطبق بالضرورة على الدول يف التجارة الدولية  وإجراءات
قدرة  "4 يرى أن القدرة  التنافسية تشري إىل" جيفري ساكس"  األمريكي قتصاديأما اال        

، وهذا "على حتقيق النمو يف ضوء اهليكل الكلي لالقتصاد العاملي للدولة وسياساا املؤسسات االقتصادية
ع النمو االقتصادي السري تدعمعامليا إذا كانت مؤسساته و سياساته يكون منافسا  البلديعين أن 
  .واملطرد

                                                 
, Traduit : Vertus et Limites du Libre Echange La Mondialisation n’ est pas Coupable: KrugmanPaul.R. 1

par Anne Saint-Girons avec le Concours de Francisco Vergara ( Paris : Edition La Découverte &Syros, 2000), 
p20.   
2Ibid, p p20,21.    

 3Ibid, p36.   
  .10طارق نوير، مرجع سبق ذآره، ص  4
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أنه يف ظل اقتصاد السوق فإن االستجابة األولية "1قائال، " لستر ثارو" ويضيف االقتصادي          
التكنولوجية و  ؤسسة من خالل تبين أفضل األساليبلتحسني القدرة التنافسية جيب أن تقع على امل

مىت ظهر عائق يف السوق حيد  ولكن ،اإلدارية، ومن خالل مقارنة أدائها باملؤسسات األفضل يف العامل
  ".من قدرة املؤسسات على حتسني أدائها فإن احلكومة جيب أن تتدخل

، وهي القادرة على مهمة رفع مستوى معيشة أفراد وعليه املؤسسات هي اليت تتنافس وليس الدول      
ؤسسات دوهلا، كما أشارت تقارير دولية أن مستوى معيشة دولة ما يرتبط بشكل كبري بنجاح امل

فيها وقدرا على اقتحام األسواق الدولية، وهذا ما جيب إدراكه للتحول حنو دية العاملة االقتصا
يعين أن ليس للحكومات دور فعال يف حتسني وتعزيز القدرات التنافسية  ة، لكن هذا الالتنافسي

ناخ املالئم خلق املل توفري بيئات األعمال اجليدة وللمؤسسات املتواجدة فيها، وذلك من خال
للمؤسسات لكي تستطيع أن حتسن من أدائها وتنافسيتها، حيث أصبحت الدول تتنافس فيما بينها من 

لطويل وتزيد من خالل اختيارها للسياسات و بيئات األعمال واملؤسسات اليت حتفز النمو يف األجل ا
  .تحقيق النمو االقتصادي مستويات املعيشة ل

  
باشرت السلطات العمومية "2 ة التنافسية للمؤسسات االقتصادية اجلزائريةالقدر سنييف سبيل حت      

دف إىل تعزيز موقع املؤسسات يف  اجلزائرية بتنفيذ برامج لتأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 ن اجلزائر على مشارف  االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةأخاصة و ،"وق احمللية والسوق اخلارجيةالس

األمر الذي يستدعي ترقية تنافسية املؤسسات اجلزائرية  وإنشاء منطقة  للتبادل احلر مع االحتاد األورويب،
 تنافسية قدراتألن عهد احلماية انتهى والسبيل الوحيد لضمان البقاء والنمو هو التسلح ب وعصرنتها،

 لكفاءة البشرية،ا ،يةاإلبداعالقدرات  ة،مثل اجلودة واملواصفات العاملي واحملافظة عليها يف اآلجال الطويلة،
  ...،املعاصر التسويقأساليب  ،حلديثةتقنيات التسيري ا

  

      التنافسية هتارفع قدريف  االقتصاديةتأهيل املؤسسات  برامج أمهية :الثاين املبحث
ان كانا ، اللذوالتطهري املايلإعادة اهليكلة تأهيل تصور جديد خيتلف عن تصورات ال نامجإن بر      

بالتعقيد والشمولية كونه يأخذ وقتا طويال حيث يتسم برنامج التأهيل ، يقتصران على االقتصاد اجلزئي
   3:، ويستند أساسا إىل معا يشمل املؤسسة وحميطها إذلتنفيذه، 

  
                                                 

  .نفس المرجع السابق 1
على موقع .2006 نوفمبر 7أمام المنتدى الجزائري الصيني حول التعاون االقتصادي ، بكين، )عبد العزيز بوتفليقة( آلمة رئيس الجمهورية 2  

: تاريخ االطالع Mouradia.dz/arabe/discoursara/2006/11/htmod071106.htm.26k-www.Elرئاسة الجمهورية الجزائرية 
09/09/2008. 

ة   االقتصاد الجزائري ب  :قصاب سعدية  3 ل للشراآة األوروبي المي    و  ين التأهي دماج في االقتصاد الع دولي حول      ، مدا األداء لالن ى ال ة في الملتق خل
  .9،ص 2003 وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  آلية العلوم االقتصادية  نجاعة األداء لالندماج الفعلي في االقتصاد العالمي،و فافية الش أهمية
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  اإلنتاج باملواصفات الدولية؛ - 
 اعتماد املنافسة كمتغرية جيب مواجهتها؛ -  

  .الهتمام بالتصدير كهدف أساسي يف إستراتيجية املؤسسةاإلنتاج للخارج أي ا  -
 
شروط الضرورية كالرغبة الشديدة واإلرادة القوية تأهيل جيب توفر بعض المج وعليه لتنفيذ برنا      

املالية للمؤسسة من أجل حتسني وتطوير االقتصادية وإمكانية إنعاش الوضعية ، باإلضافة إىل لالستمرار
  .لكسب حصة يف السوق احمللي والدويلقدرا التنافسية 

 
  ماهية تأهيل املؤسسات االقتصادية: املطلب األول

يف  1988التجربة الربتغالية اليت مت الشروع فيها سنة "1إىل  يعود أصل استخدام مصطلح التأهيل        
ت غطاء الربنامج حت إىل االحتاد األورويب، الربتغال النضمامهاباشرا اليت ملرافقة إطار اإلجراءات ا

  :2أهدافه األساسية ت والذي كان ،االستراتيجي لتحديث االقتصاد الربتغايل
  حتديث البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعي؛تسريع وترية  -
  حتسني إنتاجية ونوعية النسيج الصناعي؛ -
 التكوين املهين؛) أسس(تدعيم وتعزيز قواعد -
  .خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملنتجة للمؤسسات و توجيه التمويل لالستثمارات -   
 

إن جناح الربامج الربتغالية واليت جيسدها ظهور وتنامي فروع اقتصادية جديدة يف الربتغال، وتطور        
بعض  اهتمامجديدة، استقطب هذا النجاح  النشاطات ذات القيمة املضافة العالية وخلق مناصب شغل

موازاة ) واملغربواجلزائر تونس  (، ودول املغرب العريب )مصر واألردن وسوريا (دول املشرق العريب 
، والذي متخض عنه برنامج 1995مع اتفاقيات التبادل احلر، وكل ذلك من خالل مؤمتر برشلونة عام 

MEDA*، يعد األداة التمويلية األساسية لالحتاد األورويب لتحقيق الشراكة األورومتوسطية،  حيث
اهلياكل االقتصادية واالجتماعية لدول  إلصالحمرافقة مالية وتقنية  يهدف إىل تقدمي إجراءاتوالذي 

  .حوض املتوسط
                                                 

Le programme de mise à niveau des entreprises tunisiennes: fondements,  : treauRaouf et  JAZIRI 1

dernière visite:  .apreis.org/docs/prog.mise.niv.entr.tun.raouf: www , p 3.sur sitedémarche et impacts
01/06/2008.   

 ,MAROC, TUNISIE: ntreprisesles programme des mises a niveau des e:  wa FilipiakHerve Bougault &E2

:  , département de la recherche Agence Française de Développement, p 11.sur site SENIGAL
  18.pdf-www.ffem.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/pubic/publication/motesetdocuments/ND

dernière visite: 01/06/2008 . 
.CCOMPAGNEMEND'ASURES ME  EDA:M *    
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  تعريف تأهيل املؤسسات االقتصادية: الفرع األول 
لقد تعددت التعاريف اليت أعطيت ملفهوم التأهيل لكن جلها تنصب يف حتسني القدرة التنافسية          

 التكنولوجية و التقنية، لذا سنحاول تقدمي ية ملواكبتها تغريات السوق والتطوراتللمؤسسات االقتصاد
  :أمهها

  
   :تعريف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.أوال

ن جمموعة م"  1التأهيل بأنه عبارة عن "منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية" عرفت       
مية اليت متر مبرحلة انتقال من أجل تسهيل اندماجها ضمن اليت وضعت خصيصا للدول النا اإلجراءات

إىل  يهدف التأهيل وحسب هذه املنظمة ."والتكيف مع خمتلف التغريات العاملية االقتصاد الدويل اجلديد
  2:وتطويره ليصبح ذا قدرات وكفاءات تنافسية، ويشترط يف ذلك قطاع صناعي تنافسي ترقية

رية من أجل السماح للمؤسسات من امتالك الوقت الكايف للتكيف مع ضرو انتقاليةفترات القيام ب  -
ينص  ،اتفاق الشراكة املوقع مع االحتاد األوريب ودول املغرب العريب( االنفتاح الكلي على السوق 

  ؛)صراحة على التدرج  يف  التحرير
من أجل  ني االقتصادينيكومة مع املتعامللتفادي أثر التفكك الصناعي جيب أن يقوم البلد مبناقشة احل -

  إجياد إجراءات مرافقة ومساعدات مالئمة؛ 
تأهيل للوصول إىل ، وااللتزام بربنامج يف الالزمكل مؤسسة جيب أن تعمل على بذل جهود التك -

  .عليه من التنافس والعمل من أجل احلفاظ أدىنمستوى 
  

  :"glaceuN. Do"" نورث دوجالس" تعريف .ثانيا
  خذ وقتا طويال حيث أهنا تتضمن   عملية معقدة وتأ" 3بأن التأهيل "دوجالسنورث "  يرى      

واخلاص إضافة إىل املؤسسات احلكومية املساعدة، وهو يتطلب تغيري يف  القطاعني العام مؤسسات
وعلى الدولة أن تضع خطة متوازنة واضحة األفكار والسياسات والقوانني واملفاهيم واإلجراءات، 

خالل هذا التعريف نالحظ أنه ركز على من ، "ا الربنامججنع السبل لتمويل هذإجياد أوصرحية من أجل 
األفراد وقناعام بأن عملية التأهيل هي عملية  دهنيات من تغيري ابتداء متطلبات تنفيذ برنامج التأهيل

تدعيم عملية صعبة وتستغرق وقتا طويال لتنفيذها إىل جانب ذلك تغيري السياسات والقوانني التشريعية ل
                                                 

       
رة متطلبات تأهيل المؤسسات الصغي: ، الملتقى الدولي حولآليات واجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر : نصيرة قريش 1

  .1048، ص 2006أفريل  17/18والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف، يومي 
، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة االقتصادية التصحيح الهيكلي وأثره على المؤسسة االقتصادية في الجزائر: آمال رزيق  وعمار بوزعرور 2

 .10، ص2001أآتوبر 29/30، آلية العلوم االقتصادية  وآلية التسيير، سطيف وتعظيم مكاسب اإلندماج في الحرآية االقتصادية العالمية
 .  24عين شمس، مصر، ب س، ص  رؤية شخصية،: الخوصصة المصرية: محمد صالح المنشاوي 3
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وركز يف األخري على تدخل . لفهم عملية التأهيل ءات املساعدةذلك توضيح املفاهيم واإلجراكوالتأهيل 
  .الدولة يف وضع خطة واضحة وصرحية لتمويله بأحسن الطرق

  
  "Abdelhak Lamiri" "عبد احلق ملريي"تعريف  .ثالثا

ة ورفع القيم، وتطبيقات اإلدارة والتسيري، زياد"1أن التأهيل يقتصر على " عبد احلق ملريي"يقول  
يشري هذا التعريف  ،"ودقيقة وحتسني األداء لبلوغ مستوى املنافسني املستقبليني وذلك ضمن آجال حمددة

إىل أن التأهيل يعرب عن رفع مستوى وأداء املؤسسة إىل مستوى املؤسسات املنافسة هلا مستقبال عن 
  .يري املتطورة طريق تطبيق أساليب اإلدارة والتس

  
 ها السلطاتمما تقدم ميكننا القول أن برنامج التأهيل عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذ        

دف حتسني موقع املؤسسة يف السوق ورفع إنتاجيتها لتكون يف مستوى املؤسسات املنافسة هلا حىت 
   .الدولية احمللية و تضمن شروط كسب حصة يف السوق

  
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املؤسسات اليت جيب أن تستفيد من عملية التأهيل هي املؤسسات اليت       

عملية التأهيل تعترب  ألن ،ملرحلة التصدير استعدادتتوفر على احلد األدىن من القدرات التنافسية واليت هلا 
من خالل تقوية  ةدوديملرمستوى آخر يتميز بالكفاءة وا مبثابة مرحلة انتقال املؤسسة من مستوى إىل

العوامل الداخلية واخلارجية للمؤسسة وذلك لتمكينها من مواكبة التطورات احلاصلة يف امليدان 
 وميكن التعبري عن برنامج التأهيل من خالل الشكلبح منافسة لنظرياا يف العامل، االقتصادي ولكي تص

  .)01(رقم 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
OPU,  Management de l'information, redressement et mise à niveau des entreprises,Abdelhak Lamiri:1

Alger, 2003, p 171.   
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  مسار برنامج التأهيل -01-شكل رقمال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :املصدر
Restructuration et Mise a  niveau , Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi

Alger,  ONUDI&Ministère de L’Industrie ,d'entreprise: guide méthodologique
2003,p7.  

     
  
  
  

 السوق المحلي التصدير

 المؤسسة 

  تشخيص استراتيجي عام

 مخطط التأهيل وخطة التمويل

 الموافقة على مخطط التأهيل

 تنفيذ ومتابعة مخطط التأهيل

  التكوين 
  و

 التأهيل

  النوعية 
  و
 ةيقداالمص

 التنافسيــة

نظام 
 اإلنتاج

عصرنة 
 التجهيزات

نظام 
التنظيم 

 التسييرو

التسويق و 
البحث عن 
 األسواق

  التحالف 
  و

 الشراآة

  المحيـط

  ة و التشريعاتالمؤسس

 البنية التحتية و الخدمات

 اإلصالح المالي و المصرفي

 الحث و التشجيع على االستثمار

 التأهيـل برنامجمسار 
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تعلق األول يأساسيني تعلق جبانبني ل يأن برنامج التأهي) 01(رقم  الشكل نالحظ من خالل         
 خطةواليت تنطلق من التشخيص االستراتيجي الشامل وإعداد خمطط التأهيل و ،املؤسسةبتأهيل 

تأهيل احمليط الذي ، و اجلانب الثاين يتعلق بتهومتابعه التمويل،لتصل إىل املوافقة على املخطط مث تنفيذ 
ة اجلانب القانوين والتشريعي احملفز على تطوير نشاطات والذي يتضمن يئ املؤسسة،هذه تنشط فيه 
زيادة على توفري البنية التحتية واخلدمات الالزمة من أجل الرفع من وترية وأداء املؤسسات  املؤسسة،

والتسهيل من مهام املؤسسات على إجناز خمتلف النشاطات واإلجراءات الالزمة يف إطار عملية 
ضرورة تأهيل القطاع املايل واملصريف والذي يعترب عصب احلياة بالنسبة  التأهيل،هذا مع التأكيد على

وعليه  ،وتنفيذ خمططات تأهيلها للمؤسسات االقتصادية فبدون مال يستحيل على املؤسسات التحرك
فالبد من إصالحات على هذا القطاع حىت تستطيع املؤسسات العمل يف ظروف حمفزة وأكثر مالءة 

قد تزيد من إقبال املؤسسات على احملفزات اليت حمليط االستثماري واتأهيل  لك، إىل جانب ذوشفافية
     .االستثمار بفعل القوانني واإلجراءات واحملفزات املغرية اليت توفرها البيئة اجلديدة لالستثمار

 سواء ،إنتاجهاحسينات على نظام تسيريها وبناء على ما سبق تصل املؤسسة إىل جمموعة من الت        
العمل  ،املوارد البشرية تأهيلتكوين و اإلنتاج،و نظام التنظيم والتسيري تعلق األمر بعصرنة التجهيزات،

ومن خالل ذلك يصبح بإمكان  ،اتفاقيات الشراكة وإبراموالبحث عن األسواق  مبقاييس اجلودة العاملية
  .)األجنيبالسوق ( تصديرال للوصول إىلاملؤسسة تنمية تنافسيتها يف السوق احمللي 

  
   اجلزائرية دوافع القيام بتأهيل املؤسسات االقتصادية: الفرع الثاين 

 إن أهم األسباب والدوافع اليت أدت باجلزائر إىل حتمية تكييف وحتضري مؤسساا لالندماج يف      
   :تكمن يف العوامل التالية القيام بربامج التأهيل واالقتصاد العاملي، 

  
   1: التحديات. أوال  

د الوطين كموجة التحرر نتيجة للتغريات اليت يعرفها االقتصا، تتمثل يف حتديات املنافسة اخلارجية      
منطقة التجارة  إىلالنضمام املناطق ذات التبادل احلر خاصة ااالندماج  ضمن فضاءات االقتصادي، و

متوسطية باإلضافة الشراكة األورويف إطار  2002ريل احلرة مع اإلحتاد األوريب بعد االتفاق املربم يف أف
  . إىل االنضمام املرتقب إىل منظمة التجارة العاملية 

  
  2: والتكوين التسيريضعف  .ثانيا

   تتميز املؤسسات اجلزائرية بعدم إتباعها لألساليب احلديثة يف اإلدارة والتسيري، باإلضافة إىل عدم      
                                                 

  .1048نصيرة قريش، مرجع سبق ذآره، ص  1
  .نفس المرجع السابق 2
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ترتيب الوظائف واحملاسبة واالقتصاد وغريها، وعدم  التخصص الوظيفي باملعىن املعروف يف سجلوجود 
سات املؤس أنه ال تلجأكما العمل يف أقسام وإدارات املؤسسة،  وجود تنظيم إداري واضح املعامل لسري

باإلضافة إىل غياب ثقافة االستثمار يف العنصر عماهلا نتيجة للصعوبات املالية،  إىل تدريب وتكوين 
  .التعليم والتدريب ملتطلبات التنميةالبشري وعدم مالئمة نظم 

  
  :واخلربة التنظيمية ومشاكل نقص املعلومات اإلداريةصعوبات ال .ثالثا 

ختطيط املتمثل يف ختطيط الطاقة اإلنتاجية، التخطيط و"1ة يف إمهالياإلدارتلخص أهم املشاكل ت       
صعوبة ختطيط ووضع برامج للعمل، ،)...، اآلالت واألموالاملواد، العمال( ملوارد الالزمة للتشغيل ا

اختاذ القرارات "2وعدم القدرة على  "ووضع هيكل تنظيمي للمؤسسة حتديد االختصاصات واملسؤوليات
قد تؤدي إىل مقدمات ملشاكل إدارية  ى االقتصادية الدقيقة كل هذه تعتربواالفتقار إىل دراسات اجلدو

 ات االقتصادية الدقيقة وصعوبة احلصول عليها مننقص املعلوم" 3 ويعترب، "فشل املؤسسة وزواهلا
وخمططاا التسويقية لعدم التوسعية واملؤسسات يف رسم سياساا اإلنتاجية اليت تواجه املشاكل اخلطرية 

ظهر النقص يف املعلومات واضحا ، ويتوفر مركز خمتص يف مجع ومعاجلة وتوزيع املعلومة االقتصادية
  ". شاط املؤسساتبالنسبة للظروف احمليطة بن

  
  :4الصعوبات اخلاصة بالعقار .رابعا

من بني العراقيل اليت تواجه املستثمرين هو عدم تنظيم آليات احلصول على العقار الصناعي       
عرف العقار توزيعا حيث  ،وكذلك احلالة السيئة اليت تعيشها أغلبية املناطق الصناعية ومناطق النشاط

نشاطات أخرى خارج لمن األراضي ما زالت غري مستغلة أو استعملت  غري مدروس، إذ جند الكثري
، بينما بقي الكثري من املستثمرين احلقيقيني أو الذين يريدون توسيع نشاطام يعانون من هذا القطاع
 . املشكل

 
  : 5 يلي من املشاكل الفنية اليت تعترض املؤسسات اجلزائرية ما :الصعوبات الفنية.خامسا

 
تكلفة احلصول على املعدات واآلالت واملواد األولية نظرا الستريادها من اخلارج وبكميات  ارتفاع -1

يؤثر على ارتفاع أسعار تكلفة  قليلة ال تؤهلها للحصول على خصومات أو ختفيضات جتارية، وهذا ما
                                                 

  .69، ص 2002، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األولى، إدارة األعمال التجارية الصغيرة: توفيق عبد الرحيم يوسف 1
  .77، ص 2008تراك للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األولى،، إالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكالت تمويلها: رابح خوني ورقية حساني 2
  .31، ص 1995، البنك اإلسالمي، جدة، ، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريبالصناعات الصغيرة في البلدان النامية: عبد الرحمان يسري أحمد 3
، الملتقى  ظيم مكاسب االندماج في الحرآية االقتصادية الدوليةنحو تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر وتع: عبد الرحمان بن عنتر 4

  .7، ص 2007نوفمبر /25/26العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، صنعاء، 
، 28عدد ال ، مجلة العلوم اإلنسانية ،ندماج في ظل التحوالت العالميةالصغيرة والمتوسطة الجزائرية لال ضرورة تأهيل المؤسسات: جمال عمورة  5

  .14/03/2008، تم التحميل يوم  www.ulum.nlموقعها، مجلة الكترونية على 2ص  ،2006السنة الثالثة 
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 تشكل اعتماد مستندي وتوفري النقد األجنيبعملية فتح فضال على أن  واخنفاض هامش الربح، اإلنتاج
  .عائقا يف حد ذاا

، وإن وجدت فقد اقع املناسبة كاألراضي إلقامة املشاريعصعوبة احلصول على املساحات واملو  - 2
األراضي غري مهيئة باملاء والغاز وقنوات صرف املياه وشبكات ( جتدها بعيدة عن مرافق البىن التحتية
ية مما يكلفها نفقات ات التموين باملواد األولونقاط البيع ومستودع) االتصاالت و الطرق غري املعبدة

كنولوجيا نقل إضافية، فضال على مشاكل التخزين املرتبطة بالعملية اإلنتاجية، واخنفاض مستوى الت
واملالية والتأخر  االفتقار إىل دراسات اجلدوى االقتصادية، مع عدم دقة البيانات احملاسبيةاملستخدمة، و
 .يف اجنازها

  
   :وبات التسويقيةالصع .سادسا

  :1 فيما يلي املؤسساتالتسويقية اليت تواجهها  تتمثل أهم الصعوبات      
 
لتسويقية نتيجة لعدم قدرا اءة االكف املالية هلذه املؤسسات مما يؤدي إىل ضعف اإلمكانياتاخنفاض  -1

اكل ارتفاع تكـاليف  املستهلكني باإلضافة إىل مش لتوفري معلومات عن السوق احمللي واخلارجي وأذواق
  . املبيعات وعدم دعم املنتج الوطين بالدرجة الكافية النقل وتأخر العمالء يف تسديد قيمة

منتظمة لتعريف املستهلك احمللي واخلارجي مبنتجات وخـدمات هـذه    عدم وجود منافذ تسويقية -2
يث يف جمال التسويق األسلوب العلمي احلد إتباعنطاق السوق احمللي، وعدم  املؤسسات فضال عن ضيق

األسـواق   الكفاءات التسويقية وعدم االهتمام بإجراء البحوث التسويقية خاصة يف جمال دراسـة  ونقص
األمر الذي حيد من قدرة هـذه  . اخل.... وأساليب النقل والتوزيع والتعبئة والتغليف وأذواق املستهلكني 

 .املؤسسات على تسويق منتجاا
ي للمنتجات األجنبية املماثلة يف بعض األحيان بدافع التقليد أو العتياده علـى  املستهلك احملل تفضيل -3

 . املنتجات احمللية استخدام هذه السلع األجنبية مما حيد من حجم الطلب على
منافسة املنتجات املستوردة ملثيالـا مـن    إىل عدم توفر احلوافز الكافية للمنتجات احمللية مما يؤدي -4

غراقية لتوفري منتجاا لألسواق احملليـة  إسياسات  بإتباعاألجنبية  ية وقيام بعض املؤسساتاملنتجات احملل
يف  أسعار املنتج احمللي، مما يؤدي إىل ضعف املوقف التنافسي للمؤسسات الوطنية العاملة بأسعار تقل عن

 .الصناعاتهذه 
                                                 

إدارة  ،غرفة تجارة وصناعة البحرين ،تطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين آفاق: السندي عبد الرحمن محمد 1
تاريخ االطالع   http://www.bahrainchamber.org.bh/ar/Content.aspx?pid=60:لكتروني التالي، على الموقع االالمعلومات والتجارة

  .03/01/2009:يوم
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بـالبيع لتجـار   و للمستهلك النهائي أاملباشر  جتاه نسبة كبرية من هذه املؤسسات إىل القيام بالبيع -5
 وعدم قيامها بأداء هـذه املهمـة   ؤسساتيؤدي إىل زيادة األعباء التسويقية هلذه امل التجزئة الصغار مما

 .بكفاءة
فيمـا يتعلـق باملؤسسـات     خاصة اجلزائرية تاملتاحة لدى املؤسسانقص املعلومات واإلحصاءات  -6

واإلعالن الكافية  عدم القدرة على القيام بعمليات الدعايةو ،نتجةالسلع املمواصفات شروط واملنافسة من 
  .يف اخلارج نتيجة ارتفاع تكاليف تلك العمليات احمللية ؤسساتملنتجات امل

  
  :1:الصعوبات التمويلية.سابعا
املرتفعة على القروض ر الفائدة أسعاو لمن بني املشاكل اليت تواجه املؤسسات حمدودية التموي      
شروط سدادها وكذا صعوبة احلصول عليها  الرتفاع درجة املخاطرة، وميثل الية الضمانات ووإشك

التمويل حمور اهتمام املؤسسات إىل درجة القول أنه ميثل احلد الفاصل بني بقاء أو زوال املؤسسة لذا 
  .يتوجب عليها اجتياز عقبة املشاكل التمويلية إن أرادت االستمرار ومنو أعماهلا  

 
اجلزائرية بصفة لقد رأينا فيما سبق أهم التحديات والصعوبات اليت تواجه املؤسسات االقتصادية          
وبالتايل من قدراا التنافسية أمام االقتصادية، ا يق عملها واليت حتد من كفاءواملشاكل اليت تع عامة

وقدراا  ،اإلنتاجية املرتفعة، ولعاليةا الكفاءةالوضع اجلديد املتميز بسيطرة وتفوق املؤسسات اليت تتميز ب
لذا سنحاول فيما يلي إلقاء الضوء على برامج التأهيل  .يدةالتسويقية اجلدارية والتقنية والتكنولوجية واإل

افها من خالل التطرق إىل أهد اليت قامت ا اجلزائر من أجل رفع تنافسية مؤسساا االقتصادية
  .وهياكلها وإجراءات تنفيذها

  
  برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائري: طلب الثاين امل

ثالث برامج لتأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، األول برنامج تأهيل املؤسسات "  2 هناك         
إشراف املوجه لدعم وتعزيز تنافسية املؤسسات الصناعية اجلزائرية العمومية واخلاصة حتت  ،الصناعية

يف  (األورويب لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  - التعاون اجلزائريبرنامج ، والثاين وزارة الصناعة 
 ةحتت إشراف وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة و الصناعة التقليدي) MEDAبرنامج  إطار

طة، أهيل املؤسسات الصغرية واملتوسبالشراكة مع االحتاد األورويب ،أما الثالث فهو الربنامج الوطين لت
  .ة واملتوسطة والصناعات التقليديةالذي تشرف عليه وزارة املؤسسات الصغري

                                                 
    .82رابح خوني ورقية حساني، مرجع سبق ذآره، ص  1

, Ministère de la iques d'appui à la compétitivité des Entreprises algériennesPolit:  Boughadou Abdelkrime 2  
Petite et Moyenne Entreprise et de l'Artisanat, Alger , 2006.p 4.  
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  1 ةيالصناعاملؤسسات تأهيل برنامج : لفرع األولا
 لتأهيل املؤسسات الصناعية اد برنامجإجيب1996جلزائرية انطالقا من سنة بادرت احلكومة ا         

يف واالحتاد األورويب، حيث باشرت وزارة الصناعة ض بني اجلزائر التفاواجلزائرية تزامنا مع بداية 
 )PNUD(األمم املتحدة للتنمية  امج بركل من مبشاركة  ،2000برنامج التأهيل الصناعي سنة قانطال
بريطانيا، (  وبعض الدول املقدمة لألموال ) ONUDI(األمم املتحدة من أجل التنمية الصناعية  منظمةو

الربنامج املتكامل لدعم ومرافقة إعادة اهليكلة الصناعية وتقومي " إطار ، وذلك يف...)، أملانيا، فرنسا
  ." املؤسسات الصناعية يف اجلزائر

على إنشاء حساب خاص موجه لتغطية املساعدات املالية  2000حيث نص قانون املالية لسنة         
جل ترقية تنافسية أمن  مؤسسات اخلدمات املرتبطة بالصناعةملؤسسات الصناعية ولتأهيل ااملباشرة 

للتنافسية  ةاللجنة الوطني"وتسري هذا الصندوق ،"صندوق ترقية التنافسية الصناعية"الصناعة حتت عنوان 
 ."الصناعية

 
   :ةالصناعي املؤسسات تأهيلأهداف برنامج . أوال

 جزئية، )MACRO( كليةخمتلفة  وعلى مستويات،إىل حتقيق مجلة من النقاط هذا الربنامج هدفي      
)MICRO( وقطاعية )MESO(  رقم  كما يوضحها الشكلونلخص هذه األهداف)02(:  
  

  أهداف برنامج التأهيل -02-شكل رقم ال
  

  

                        

              

              

              

              

                        

                        
       
  :املصدر

Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi,op-cit,p 74.     
                                                 

 Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem  Abassi, op-cit, p78. 1   
  

  :على املستوى الكلي
  .صناعيعصرنة احمليط  ال

  أهيلبرنامج الت

  :على املستوى اجلزئي
 .املؤسسة حتسني وتطوير تنافسية

  :على املستوى القطاعي
صناعات األكثر ترقية وتنمية ال

  .تنافسية

  :على املستوى القطاعي
تدعيم قدرات اهلياكل 

  .االرتكازية
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  :ما يلي )02(رقم نالحظ من خالل الشكل 
  

  الصناعي مبا يتناسب واملطلوب دوليا يطعصرنة احمل: املستوى الكليعلى   - 1
ميكن تلخيص توجهات السياسة العامة لوزارة الصناعة يف إطار برنامج تأهيل املؤسسات الصناعية و       

  :1يف النقاط الرئيسية التالية ى املستوى الكلي،اليت دف إىل البحث عن مصادر القدرة التنافسية عل
إعداد سياسات صناعية تكون أساسا لربامج الدعم واحلث،وهذا طبعا بالتعاون مع األقسام القطاعية  -

  ؛األخرى مع األخذ باحلسبان الفرص املتاحة من القدرات الوطنية والدولية
العمليات يئات احلكومية اخلوض يف توجيهات تسمح للمؤسسات واهلآليات ووضع قيد التنفيذ  -

 ؛على املستوى القطاعي واجلزئي االقتصادية
 ؛تأهيل املؤسسات وحميطهالوضع قيد التنفيذ برناجما  -
 الصناعية  عملية تأهيل املؤسسات تسهيلوضع قيد التنفيذ برناجما حتسيسيا وإتصاليا من أجل جعل  -

ني مع اإلشارة بوضوح إىل املمثلني والوسائل املتوفرة بالنسبة للمتعاملني االقتصادي فهومةموجعلها 
  .للمؤسسات

  
 جموعة من التعديالت والتغييـرات علـىمباجلزائرية املبادرة  دولةلى الع وجببصفة عامة يت      
تنشط فيها املؤسسات حىت تتمكن من مسايرة الظروف اجلديدة واملنافسة العاملية اليت  ذيلا احمليط

  .رفع قدرا التنافسيةو املؤسسات تساهم يف تأهيل
  

 تدعيم وتقوية قدرات هياكل الدعم ودفع الصناعات املنافسة:املستوى القطاعيعلى  - 2
ركة ااألطراف املش هياكلة درمرهونا مبدى قوة وق الصناعية اتإن جناح برنامج تأهيل املؤسس         

ذا املنطلق من ه ،قوية ية وتطوير صناعة تنافسيةيف تقدمي الدعم عند التنفيذ من أجل ضمان ترق ةسامهاملو
 تعاملة مع املؤسسة،من حيث مهامهااملؤسسات يهدف إىل حتديد اهليئات امل جند بأن برنامج تأهيل

ن اهلدف أوذا نستنتج ب كفاءا يف دعم عملية التأهيل للمؤسسات وترقيتها، مدىتأكيد وإمكاناا و
من يف تدعيم إمكانات اهليئات املساعدة للمؤسسة وحميطها مبا يسمح األساسي على املستوى القطاعي يك

   :2اسا بـ بتحسني املنافسة بني املؤسسات،ويتعلق األمر أس
  ؛يف القطاع الصناعي واجلمعيات املهنيةمجعيات أرباب العمل  -
وين يف مدارس ومعاهد التك استشارية والدراسات يف اجلودة، ب، مكاتتقنيني(شبه عمومية هيئات  -

 ؛...)اإلدارة
                                                 

 1 Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi, op-cit, p 76.   
2Ibid, p75.         
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 ؛التكنولوجية والتجارية صادرمعاهد ومراكز امل -
وهي مكلفة بإعداد إطارات وتكوينهم يف امليدان الصناعي وذلك ،التكوين املتخصصة ومراكز منظمات -

 ؛جلعلهم مكونني وفقا ملتطلبات اقتصاد السوق
حيث جيب أن تكون مسخرة ملساعدة  للمؤسسات،تعترب املرافق املايل  ،املالية ؤسساتالبنوك وامل -

 بالتأهيل؛ومرافقة املؤسسات املعنية 
تعترب املناطق الصناعية مكانا لتنفيذ املشاريع واالستثمارات  ث، حيتسيري املناطق الصناعية هيئات  - 

  .خاصة وأهنا تواجه العديد من العراقيل الصعوبات
  

دعيم قدرات هيئات الدعم للمسامهة يف حتسني املؤسسة هو ت حميطإذا علمنا بأن هدف تأهيل       
تنافسية املؤسسات،من خالل جمموعة من النشاطات اليت تقوم ا واليت ميكن ذكر البعض منها فيما 

  :1يلي
  ؛منهجية تقييم املشاريعيف  التكوين -  
  ؛منهجية تقييم ومتابعة خمططات التأهيل - 

  ؛جديدةهياكل  جنازإإلمكانية اجلدوى  ودراسات ص تشخي -     
  .تنفيذ اهلياكل اجلديدة إنشاء و املساعدة يف -     

  
 الصناعية اتة للمؤسسينافستقدرات الالحتسني :املستوى اجلزئي على  - 3
 جمموعة اإلجراءات اليت ختص حتسني تنافسية املؤسسة االقتصادية،"  2يعرب برنامج التأهيل عن       
املستوى تتجسد يف ذلك املسار الذي يعمل على إجراء  ا فإن أهداف برنامج التأهيل على هذاذهل

أهم النقائص أو الصعوبات اليت تعرب عن نقاط قوة  و حتليل تشخيصبيسمح للمؤسسة  حتسني دائم
انونيا تفرضه الدولة على ق ايوضح بأن هذا الربنامج ال يعترب إجراء وضعف املؤسسة، وهذا ما

ي يهدف إىل مساعدة املؤسسة اليت تكون هلا إرادة االخنراط طوع ، وإمنا هو عبارة عن إجراءاملؤسسات
يف هذا الربنامج ، والدولة هنا تلعب دور املدعم ملساعدة تلك املؤسسة اليت تستجيب لشروط 

    ."االستفادة من برنامج التأهيل
  

ف يستهد ،تهالتطوير تنافسي الصناعية بصفة عامة ميكن القول بأن برنامج تأهيل املؤسسات      
املؤسسات من أجل اندماجها يف حميط املنظمة العاملية للتجارة وفضاءات التبادل  يط حمل اجيد احتضري

لمؤسسات من خالل عصرنة أدوات ل القدرة التنافسية يتمثل ذلك يف دعمو  احلر األورومتوسطي،
                                                 

Ibid, p75. 1   
2 Ibid, p 76.  
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املطابقة  اتشهاد ىللحصول علاجلودة يف املنتجات  قق من خالهلااليت حت تسيريهاأنظمة إنتاجها و
  ...،االتصاليةاملخططات التسويقية ووتطبيق  داري،اإلتكوين اللمواصفات العاملية ول

 
   :ةصناعيالاملؤسسات  برنامج تأهيل هيكلة .ثانيا

ومؤسسات تسهر ات بأن هناك عدة هيئ الصناعية يالحظ من خالل برنامج تأهيل املؤسسات        
  :1حصر هذه اهليئات فيما يلي ميكن ،له ا لألهداف املسطرةعلى تنفيذه بطريقة منظمة ومنسقة وفق

  ؛)هليكلة الصناعيةعادة اإلاملديرية العامة ( وزارة الصناعة .1
  ؛اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية .2
  ؛صندوق ترقية التنافسية الصناعية  .3
  و املؤسسات املالية؛ البنوك .4
ات مكاتب الدراسات واالستشارو  صصة،املراكز التقنية املتخ ص، باألخالدعم ومكاتب مصاحل  .5

 ...،الفنية
  
   ): املديرية العامة إلعادة اهليكلة الصناعية( وزارة الصناعة- 1

بوضع وتنسيق اإلجراءات املديرية العامة إلعادة اهليكلة الصناعية " 2متمثلة يفتتكفل الوزارة       
التشريعية لسري  املالية، تعريف الشروط التقنية،مع  القانونية واملالية لصندوق ترقية التنافسية الصناعية،

،فهي الوطين لترقية التنافسية الصناعية  برنامج التأهيل،كما أهنا تتكفل بتسيري األمانة التقنية للصندوق
لها بصفة يوتشك ،من طرف املؤسسات اليت تريد القيام بعملية التأهيل بفحص امللفات املقدمة املعنية 

  .الوطنية للتنافسية الصناعية اللجنة هنائية لتسلمها إىل
  

باإلضافة إىل ذلك فإن من مهامها التعرف على اهلياكل واملنظمات ذات الصلة واليت تشكل           
ومنه إعداد برنامج التأهيل بعد تشاور وتداول واسع بني  تأهيل املؤسسات، برنامج الواجهة حلركية

برامج لتكوين  وضعمع  برامج اتصال وحتسيس، ضعوو حيث يتم حتديد خمتلف اجلهات املعنية،
أو  زيادة على تصور وتشكيل األطر القانونية مع حتيني املتخصصني املتدخلني يف الربنامج التأهيلي،

وذلك عن  املؤسسات، ترقيةتنظيم والنصوص القانونية اليت هلا عالقة مباشرة ب) mise a jour (تعديل 
لفهم  تستعملهاو حتتاجها لومات بالنسبة للمؤسسات واإلدارات اليتاملع حتديد االحتياجات منطريق 

 .اخلاص باملؤسسات الصناعية برنامج التأهيل
                                                 

Ministère  Projet :Dispositife de Mise à Niveau, , Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle1

de l'industrie et de la restructuration,2000, Alger, p14. 
2 Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi, op-cit, p 76. 
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  :اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية- 2
اآلمر بالصرف املسري وبصفته  وزير الصناعة حتت رئاسةوطنية للتنافسية الصناعية الجنة للا" 1تنشط    

فهو الذي ينجز اإلشعارات اخلاصة باملساعدات املمنوحة  ،"الصناعية التنافسية لصندوق ترقية
الوطنية للتنافسية  وبصفة أدق تتمثل مهام اللجنة ،للمؤسسات ومتويل العمليات املرتبطة مبحيطها

  :2فيما يلي الصناعية
 وكيفية االستفادة من ،لالنضمام إىل برنامج التأهيل ملؤسساتا )أحقية( مالءةحتديد شروط  -

  اإلعانات واملساعدات املالية املقدمة؛
انتهاج مناذج التقييم للطلبات واإلجراءات لالستفادة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية  -

 ؛الصناعية
 ؛من املساعدات بني وزارة الصناعة واملؤسسة املستفيدةاليت تربط تفاقية االإعداد  -
ة للحصول على مساعدات مالية يف العمليات فحص الطلبات املقدمة من قبل املؤسسات املرشح -

 ؛اليت تقوم ا من أجل حتسني تنافسيتها
 ةاملؤسسات اإلنتاجية أو اخلدمية املرتبطأهيل لتمويل للمصاريف املرتبطة بتفحص طلبات ا -

 ؛وحميطها بالصناعة
 ؛اقتراح كل عمل من شأنه أن يساهم يف حتسني التنافسية الصناعية -
  .ومبالغ املساعدات ومتابعة وتقييم جناعة املؤسسات املستفيدةحتديد طبيعة  - 
  

 حيث تتكفل بعدة أنشطة، ابة العقل املدبر لعملية التأهيلإذا ميكن القول بأن هذه اللجنة تعترب مبث        
وفحص امللفات  األحقيةمن حتديد شروط االستفادة و منها ما يسبق احلصول على املساعدات املالية،

املعنية  لالستفادة وتقييمها لتصل إىل إعداد اتفاقية منوذجية بني وزارة الصناعة واملؤسسة املرشحة
اقتراح العمليات واألنشطة والتحركات اليت قد تراها مفيدة يف سري برنامج  لى ذلكزيادة ع ،بالتأهيل

إذا مبتابعة وتقييم  تأهيل املؤسسات واحمليط الذي تنشط فيه،فاللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية مكلفة
  :3األعضاء اآليت ذكرهمتتكون اللجنة من و برنامج عمل صندوق ترقية التنافسية الصناعية،

  ؛ممثل الوزير املكلف باملالية -
  ؛ممثل الوزير املكلف بالصناعة -
  ؛ممثل الوزير مكلف باملسامهة وتنسيق اإلصالحات -
  ؛املتوسطة والصناعات الصغرية واملتوسطةممثل الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية و -     

                                                 
: ، الملتقى الدوليالمغرب -تونس - دور وأهمية التأهيل في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات دراسة مقارنة الجزائر: فاروق تشام و آمال تشام1

   .67، ص 2006أفريل  17/18متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الشلف، يومي 
2 Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi, op-cit, p 79.   

   .Fonds de promotion de la compétitivité industrielle, op- cit p 18 3   
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  ؛ممثل الوزير املكلف بالتجارة -
  ؛ممثل الوزير املكلف بالعالقات اخلارجية -
  ؛ممثل الوزارة املكلفة بالتعليم العايل والبحث العلمي -
 .ممثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

ة متمثلة يف مديرية أمانة تقني هاساعدت تنافسية الصناعيةاللجنة الوطنية للأن  جتدر اإلشارة هنا إىل      
 جديدة أخرى ال عن ذلك فقد مت استدعاء فضاءاتفض،ات على مستوى وزارة الصناعةتأهيل املؤسس

حىت تكون الفائدة أعم واحلوار جدي بني خمتلف  ،..)النقابات البنوك، مجعيات أرباب العمل،(
حمليط سري برنامج التأهيل وتكييفه مع متطلبات ا وخربته يف ساهم كل طرف مبعارفهحيث ي األطراف،

  . املؤسسات هتنشط في ذيال
  

  :ترقية التنافسية الصناعية  صندوق- 3
خلق صندوق ترقية التنافسية الصناعية دف مساعدة املؤسسات  2000شهد قانون املالية لسنة       

كن تقسيم املساعدات املالية املقدمة من طرف الصندوق واهليئات املرافقة هلا ماليا يف عملية تأهيلها، ومي
  :إىل

  
   :للمؤسسات مقدمة مساعدات مالية -  1.3
 من املصاريف اليت تتحملها املؤسسة من أجل اتغطي جزء هذه املساعدات املالية املقدمة للمؤسسات      

  :1القيام بـ
  ؛تيجي الشامل وإعداد خمطط التأهيلالتشخيص االسترا  -
ويتعلق األمر جبميع االستثمارات اهلادفة إىل حتسني القدرة التنافسية " 2 ،الماديةستثمارات الاال -

تكوين املسريين يف املؤسسة، التدريب على ( للمؤسسات الصناعية، خاصة ما يتعلق بالطاقات البشرية 
لعلمية، الدراسات املعارف ا اكتساب..) استعمال التكنولوجيات احلديثة و تطبيق برامج اإلعالم اآليل

منتوجات جديدة، حتسني اجلودة، إعداد  ابتكارق جديدة، اوالبحوث التطبيقية، البحث عن اقتحام أسو
أساليب جديدة يف عمليات  اعتمادبرامج معلوماتية تساعد على الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة، 

  التأهيل؛مج ضمن إطار برنا كلها واليت تدخل...التنظيم التسيري و اإلنتاج 
وتتمثل يف وسائل اإلنتاج اليت تساعد على رفع القدرة التنافسية للمؤسسات " 3االستثمارات املادية، -

الصناعية عن طريق زيادة اإلنتاج والتحكم يف التكاليف وذلك من خالل، تشخيص عام لكل الوظائف 
                                                 

1Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi, op-cit, p 80.   
  .3جمال عمورة ، مرجع سبق ذآره، ص   2
  .نفس المرجع السابق 3
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، ت التقنية والتكنولوجيا اجلديدةالتطورالتجهيزات واملعدات ومواكبتها لاملوجودة يف املؤسسة، حتديث 
 حتسني اإلنتاجيةر من خالل التخفيض يف التكاليف ورفع املردودية أكث إىلجتهيزات جديدة تؤدي  اقتناء

   .واليت تدخل يف إطار برنامج التأهيل
 

   : هليئات الدعممقدمة ساعدات مالية م - 2.3
من أجل تغطية املصاريف ملرافقة للمؤسسات تقدم املساعدات املالية هليئات الدعم واهليئات ا      

  :1مبا يلي املرتبطة
العمليات املوجهة حنو حتسني حميط املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية،خاصة حتسني اجلودة واملواصفات  -

التكوين والبحث والتطوير،مثل املعهد اجلزائري للملكية الصناعية واملعهد اجلزائري  وامللكية الصناعية،
  ؛...للتقييس

  ؛ملناطق الصناعية ومناطق النشاطاتكل العمليات واإلجراءات املرتبطة بربامج حتسني وتطوير ا -
  ؛ملناطق الصناعية ومناطق النشاطاتاأهيل الدراسات اخلاصة بـت -
  ؛طاتالنشامناطق تنفيذ برامج التكوين املوجهة ملسريي املناطق الصناعية و -
  .افسية الصناعيةكل احلركات اهلادفة إىل تطوير التن -
  
 ، نذكرصندوق ترقية التنافسية الصناعية إىل جانب مرتبطة بتأهيل املؤسسةوهناك صناديق أخرى       

 :2منها 
  ؛التهيئة العمرانية صندوق -
  ؛تنمية املناطق اجلنوبية صندوق -
  ؛الصندوق الوطين للبيئة  -
  ؛والتنمية الفالحيةصندوق الضبط   -
  ؛تحكم يف الطاقةالصندوق الوطين لل  -
  ؛ترقية التكوين املهين املتواصل صندوق -
  ؛ترقية التدريب صندوق -
  ؛الشغللحفاظ على مناصب الصندوق الوطين ل  -
  ؛ترقية الصادراتبالصندوق اخلاص   -
  .الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطور التكنولوجي  -

                                                 
1Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi, op-cit, p 80.   

Fonds de promotion de la compétitivité industrielle, op-cit, p18. 2  
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مع مسريي هذه الصناديق إىل البحث عن الوسائل  وتسعى املديرية العامة إلعادة اهليكلة الصناعية      
الشروط  هذا الربنامج وذلك بعد استيفائها إطاراليت جتعل املؤسسات تستفيذ من األموال املخصصة يف 

   .املطلوبة
  
  :الصناعية إجراءات تأهيل املؤسسات.  ثالثا

  : أساسيتني مهاميكن حصر إجراءات استفادة املؤسسة من برنامج التأهيل يف مرحلتني       
  

   :  ملؤسسةاوخمطط تأهيل لعام التشخيص االستراتيجي ا:املرحلة األوىل
  يسمح بتحديد املكانة  عاميف مبادرة املؤسسة بإجراء تشخيص استراتيجي " 1هذه املرحلة تمثلتو       

 " G. Brown"" براون"، ويعرف "للمؤسسة بالنسبة للمنافسة الداخلية واخلارجية اإلستراتيجية
األوىل  يف املؤسسة لتصحيح القوةو اكتشاف وحتديد نقاط الضعف" 2تشخيص املؤسسة بأنه عبارة عن

أي أن التشخيص يساعد على معرفة نقاط القوة والضعف اليت تتمتع ا  ".واستغالل أحسن للثانية
ها إىل نقاط قوة املؤسسة من أجل تعزير نقاط القوة وحماولة القضاء على نقاط الضعف أو حماولة حتويل

  .عن طريق تصحيحها
، وتكوين لعام، وتلخيص نقاط القوة والضعفوبعد القيام بالتشخيص االستراتيجي ا       

ص نقاط قوا يف ظل فر من القضاء على نقاط ضعفها وتعزيز االستراتيجيات اليت متكن املؤسسة
حيث يرفقان مع طلب  أهيلها،عداد خمطط لت، تقوم بعد ذلك بإوديدات احمليط الذي تعيش فيه

وذا يصبح للمؤسسة احلق يف إطار احترام قواعد  املساعدة املالية إىل صندوق ترقية التنافسية الصناعية،
االستفادة من اإلعانات و )فاء شروط املالءة يف املؤسسةياست( احملددة يف وثائق وزارة الصناعةاألحقية 
مستشارين ستراتيجي من طرف مكتب دراسات أووالتشخيص االوعادة ما تنجز هذه الدراسات  ،املالية

  .خارجيني ختتارهم املؤسسة حبرية إلجناز الدراسة
  

  :  الصناعية برنامج تأهيل املؤسسات إجراءاتتنفيذ : املرحلة الثانية
حتديد يتم  بعد املوافقة واملصادقة من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية على خمطط التأهيل،       

احملددة يف خمطط التأهيل تعطي  والالماديةاملادية  االستثماراتحيث أن تنفيذ  كيفية منح اإلعانات،
  .االستفادة من املساعدات املالية للمؤسسة احلق يف

  
                                                 

:  ، الملتقى الوطني األول حولنظرة مستقبلية: إشكالية تأهيل المؤسسات االقتصادية بين العصرنة والعولمة : نجار حياة و مليكة زغيب 1
  المؤسسة 

 .136، ص 2003أفريل  22/23ئرية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد، جامعة ورقلة، يومي االقتصادية الجزا
Rissalah, Alger, 1995, p 10.Comment Diagnostique et Redresser une Entreprise, :  Kamal Hamdi2  
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  :املالية اإلعاناتشروط االستفادة من املساعدات و .ارابع
 رشحة للتأهيل من أجل احلصولاملهناك جمموعة من الشروط البد أن تتمتع ا املؤسسة       

   الصناعية، اتمن قبل صندوق ترقية التنافسية الصناعية للمؤسساملقدمة  املساعدات املالية من واالستفادة
  :1 النقاط التاليةيف بولوبصفة عامة تتمثل معايري الق 

) 3(ثالثذ أكثر من وتنشط منمكونة قانونيا يف اجلزائر  أن تكون املؤسسة تابعة للقانون اجلزائري، - 1
  ؛سنوات

  ؛مهما كانت وضعيتها القانونية بالصناعة، ةاملرتبط اتاخلدم أو تنتمي للقطاع الصناعي - 2
ليصبح كما  2005سنة عامال دائما، ولكن هذا الشرط مت تعديله  30 ملؤسسة أكثر منتضم ا - 3
اخلدمات اليت هلا  ملؤسسات عمال بالنسبة 10و ،اإلنتاجيةبالنسبة للمؤسسات  عامال دائما 20 :2يلي

  ؛ةعالقة بالصناع
  السجل التجاري؛ أن تكون مسجلة ضمن - 4
صايف األصول (املالية وما يثبت ذلك هو النتائج  التوازن املايلأن تكون لديها قدرة على حتقيق  - 5

  ؛)نتيجة االستغالل موجبة لسنتني على األقل من ثالث سنوات حلالية أو السابقة، موجب للسنة ا
إىل شهادة  ةالتأهيل باإلضافشاملة وخمطط ال اإلستراتيجيةتشخيصية الدراسة مرفق بالالتقدم بطلب  - 6

  . )رسالة نية من البنك املمول(  املوافقة على التمويل من قبل البنك بنكية تثبت
  

ملالية املقترحة برنامج التأهيل واالستفادة من املساعدات ا االخنراط إىلكما أن املؤسسة الراغبة يف       
 وقدرةجيدة  صاحب كفاءة اتختتار مكتب دراسعليها أن  من قبل صندوق ترقية التنافسية الصناعية،

للخروج باقتراحات وتوصيات وحتديد وإعداد خمطط التأهيل  عامقيام بالتشخيص االستراتيجي اللل كبرية
  .بدقة نقاط القوة والضعف اليت متتاز ا املؤسسة

باختيارها مع اإلشارة إىل اسم ية لوزارة الصناعة فإن املؤسسة خترب كتابيا األمانة التقن ناه ومن        
كما تتخذ القرار باخلوض يف برنامج التأهيل بإرسال  مكتب الدراسة أو املستشارين املتعامل معهم،

  :3حتتوي على )-01- أنظر امللحق رقم (وثيقة تعريفية باملؤسسة 
، تاريخ اإلنشاء عنوان املؤسسة، الوضعية القانونية، االسم التجاري، ( ؤسسةمعطيات عامة حول امل - 1

رقم التسجيل يف السجل التجاري، رقم التعريف اجلبائي،  اسم وعنوان بنك املؤسسة، رقم احلساب 
  ؛...)البنكي

                                                 
1 Fonds de promotion de la compétitivité industrielle, op- cit, p 21.      

nouveau dispositif, Fonds de Promotion de la Compétitivité l Des Procédures: Manue 2

, Ministère de l’Industrie, p 13.Industrielle   
Questionnaire d’information préalable pour , Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle 3

, p,p 2,3., Ministère de l’Industrie niveaul’adhésion au Programme de mise a    
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رقم تطور  موال اخلاصة،تطور األ رأس املال االجتماعي وتقسيمه،(تقنية وبشرية  ،معطيات مالية- 2
  ....)عدد العمال املوظفني واالستثمارات املنجزة ،وراألج األعمال للسنوات الثالثة األخرية،

  
باالخنراط يف وبناء على ذلك تتمكن الوزارة واهليئة املكلفة بذلك من معرفة املؤسسة املعنية          

 افسية الصناعية،صندوق ترقية التنإذا فاملؤسسة تقوم بإيداع طلب املساعدات املالية مباشرة إىل  لربنامج،ا
ممضيا يف نفس الوقت من قبل  وخمطط التأهيل عامةال اإلستراتيجية يةلتشخيصامصحوبا بالدراسة 
يل حيث يتكون امللف اخلاص بتأه ويسلم إىل األمانة التقنية للجنة، الدراساتاملؤسسة ومكتب 

  :1ةاملؤسسات من العناصر التالي
  مج التأهيل؛طلب االخنراط يف برنا - 1
ي من طرف املؤسسة وخمطط التأهيل ممض امعدراسة التشخيص االستراتيجي البطاقة فنية عن  - 2

  ؛ومكتب الدراسات
  ؛تفاقية التمويل املربمة مع البنكإىل ا ة، باإلضافخمطط متويل االستثمارات - 3
نة مكونة من خرباء جل طرف مصادق عليها من للثالث سنوات األخرية الوضعية املالية واحملاسبية - 4

  ؛سبني معتمدينأو حما حسابات ي، حمافظحماسبيني
  نسخة من السجل التجاري للمؤسسة؛ -  5
 نسخة من شهادة التسجيل اجلبائي؛ - 6
 .لصندوق الوطين للتأمينات االجتماعيةا نسخة من شهادة - 7

  
اعدات املالية اخلاصة ن املؤسسة اليت ترغب يف الترشح لالستفادة من املسأوعليه ميكن القول ب      

وهلذا تتقدم إىل اللجنة التقنية بذلك امللف  البد أن تتوفر فيها عدة شروط ومواصفات، بربنامج التأهيل،
من أجل فحصه بدقة والتأكد ومعرفة مدى قابلية هذه املؤسسة ومالءا للحصول على املساعدات وفقا 

وهو ما يتم من خالل تقدمي خمطط  افسية الصناعية،للمعايري اليت مت حتديدها من قبل صندوق ترقية التن
مسامهني وأموال ( وخمتلف املمولني اآلخرين للتمويل حسب االتفاق املربم مع بنك املؤسسة،

فسوف   يتم احترامها أو أهنا غري كافية،مل ن بعض املعايري والشروطأ،ومنه إذا مت اكتشاف ب...)خاصة
أجل االستفادة من مساعدة توفرها أو تضيفها من  أن جيب يتم إخبار املؤسسة فورا بالشروط اليت

  .الصندوق
  

  :ال خيرج عن أحد احلاالت التالية فإن قرار األمانة التقنية حول ملف املؤسسة، ومن هنا      
                                                 

1Ibid,p2.  
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خيضع امللف للتقييم وتكون بطاقة فنية للمؤسسة وترسل إىل  يف هذه احلالة: حالة القبول: احلالة األوىل

  .لوطنية للتنافسية الصناعيةلجنة اال
املؤسسة بذلك من أجل يف حالة نقص يف امللف، تعلم األمانة التقنية :  حالة التعديل: احلالة الثانية 

  ؛إكمال امللف
تعلمها بقرار الرفض وبالتايل عدم  يف حالة عدم مطابقة الشروط املوضوعة، :حالة الرفض: احلالة الثالثة

  . االستفادة من اإلعانات
  
تقوم األمانة التقنية بتسليم امللف إىل اللجنة الوطنية  حتليل امللف،دراسة وبعد املراحل السابقة و        

علما أن  يتخذ القرار حول طلب املؤسسة، ةوبعد املداول للتنافسية الصناعية مصحوبة بتوصياا،
ال تقدم للجنة سوى ملخص يف وعليه فإن األمانة التقنية  ،ة باملؤسسة تتميز بالسريةاملعلومات اخلاص
بعد ذلك يتم إبالغ املؤسسة بقرار اللجنة من ، ه من طرف املؤسسة ومكتب الدراساتشكل متفق علي

يف حالة املصادقة على  ،مع وزارة الصناعة) Convention( مع تقدمي اتفاق منطي قبل األمانة التقنية،
فيما يتعلق ) وزارة  –مؤسسة ( طراف املتفقةحيث حتدد هذه االتفاقية احلقوق والواجبات لأل امللف،

  .باملساعدات املالية املمنوحة من قبل صندوق ترقية التنافسية الصناعية
  

يف الشكل  ،عملية التأهيلر ا ميكننا تلخيص برنامج تأهيل املؤسسات وخمتلف املراحل اليت مت     
  .)03(رقم
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  تمج تأهيل املؤسساخمطط آلية عمل برنا -03-الشكل رقم 
  

  
      

  
                    
                      
                    

              
  
  
  
  

     
  
  
  
  

 
  

  
  

 :املصدر
Projet :Dispositife de Mise à  , Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle

.,2000, Alger,p17rationMinistère de l'industrie et de la restructu Niveau, 
  
  
  
 

مستشارين وال  مكتب الدراسات
  مختصينال

  المؤسسة

  
  إعادة التوجيه

التشخيص االستراتيجي 
 البنك  الشامل ومخطط التأهيل

  اللجنة  الوطنية للتنافسية الصناعية،

  وزارة الصناعة 
  

  ال

  
  تقييم ملف التأهيل 

  نعم

وزارة والمؤسسة  بين اتفاقية إمضاء -
  .تخص جوانب التأهيلصناعة ال

دفع منحة التشخيص االستراتيجي  -
  .الشامل

التنفيذ العملي 
لمخطط 
 المنحالمؤسسة تطلب الحصول على   التأهيل

 أقساطيتم دفعها على  ي، والتالمالية
من قبل صندوق ترقية التنافسية 

  .الصناعية

المتابعة 
ومراقبة دفع 

  لماليةالمنح ا

موافقة البنك لتمويل 
 المؤسسة
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بأن عملية تأهيل املؤسسات تنطلق من القيام بعملية التشخيص ) 03(يوضح الشكل رقم        
 بالتعاون مع مكتب الدراسات أو مستشارين خمتصني االستراتيجي الشامل وإعداد خمطط التأهيل من قبل

اللجنة الوطنية للتنافسية و ارة الصناعةلوز ليتم بعد ذلك تسليم  امللف إىل األمانة التقنية ،املؤسسة
الصناعية من أجل تقييم امللف واختاذ القرار أو املوقف من طلب املؤسسة لالستفادة من برنامج التأهيل 

فالبد على املؤسسة من إعادة النظر يف النقائص  " ال"ـ وإن كان القرار ب ومنه املساعدات املالية،
 دون استفادا من املساعدات املالية يف إطار برنامج تأهيل املؤسسات،والسلبيات اليت مازالت حتول 

طبعا سيتم إمضاء االتفاقية بني املؤسسة والوزارة واليت تتضمن جوانب  "نعم"ـ وإن كان القرار ب
وكذلك احلصول على بقية  ليبدأ التطبيق العملي خلطة التأهيل، التأهيل وكيفية دفع املساعدات املالية،

املالية على شكل أقساط من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية والذي يتكفل كذلك مبتابعة املنح 
  . ومراقبة دفع املنح وتنفيذ خمطط التأهيل

  
برنامج  ( تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةلاألورويب  -التعاون اجلزائري برنامج  :فرع الثاينال

  )ميدا
رة التنافسية للمؤسسات اق مع اإلحتاد األورويب دف رفع القدلقد قامت اجلزائر بعقد اتف       

أهيل املؤسسات الصغرية لتيدا برنامج م"، ويتمثل هذا االتفاق يفاخلاصة الصناعية الصغرية واملتوسطة
ناعي أو قطاع اخلدمات واليت تنشط يف القطاع الص ،العام 20اليت تشغل أكثر من  ،"واملتوسطة
األوروبية، ويتميز هذا  األجنبية املنافسة خاصة املؤسسات الصمود أمام املؤسسات من هانيتمكالصناعية ل

  1:الربنامج مبا يلي
  
و  وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية هو برنامج مشترك ما بني اللجنة األوروبية و - 1

  ؛الصناعات التقليدية
إىل غاية ديسمرب  2002سبتمرب سنوات بداية من شهر  05 ـحتدد مدة هذا الربنامج ب - 2

  ؛بطلب من وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 2008د إىل سنة أخرى أي إىل غاية وقد مد؛2007
أورو من طرف االحتاد مليون  57، وروأمليون  62,9 ـتقدر امليزانية املخصصة هلذا الربنامج ب - 3

من طرف املؤسسات الصغرية  5,2اقي ، والبن أورو من طرف احلكومة اجلزائريةوليم 4,3األورويب و
  واملتوسطة املستفيدة من الربنامج؛

  ؛األوروبينيو اجلزائريني يسري هذا الربنامج من طرف فريق خمتلط من اخلرباء - 4
  .سطيفاجلزائر العاصمة، عنابة، غرداية، وهران و :زائر العاصمة وله مخس فروع يفمقره اجل - 5

                                                 
Accord d'Association entre l'Algérie et l'Union Européenne: Ce que vous devez  Abdelkrim Boughadou,1

Ministère de la Petite et  Moyenne Entreprise et de l'Artisanat ,Octobre2005, p 3 savoir,  
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  :األورويب لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة –ائري التعاون اجلزأهداف برنامج  .أوال
الصناعية تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  تقويةوحتسني "1يتمثل اهلدف الرئيسي للربنامج يف      

يركز برنامج و."االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر املسامهة أكثر فأكثر يف التنميةمبا يسمح هلا اخلاصة 
  2:ثالثة حماور على املؤسسات الصغرية واملتوسطة أهيلاألورويب لت -زائري التعاون اجل

   :حتسني التسيري العلمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة - 1
للمؤسسات الصغرية  ستراتيجيوال التشخيص اإلينتظر من الربنامج تنفيذ إجراءات تغطي أ      

إلنتاج، صيغ اأنظمة  التسيري، أساليبمن  يف كلجل تقوية مستواها التنافسي وأدائها واملتوسطة من أ
 التوزيع والتصدير،قوة البيع و التسويقية والنشاط التجاري، ت، اإلجراءااملخزونات ، تسيريلالتموي

نوعية والصيانة وغريها الالعمل على حتسني  نظم املعلومات واالتصاالت،إدخال  ،تكوين املوارد البشرية
  .من األمور

تأهيل تدريب و و املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصةمج يهدف إىل حتسني مستوى فالربنا       
وتقدمي الدعم لكل اإلجراءات  ،املتوسطة عرب دورات تكوين مناسبةرؤساء وعمال املؤسسات الصغرية و

اليت متكن املؤسسات من التوصل إىل املعلومة عرب شبكة معلومات وطنية ملساعدا على التأقلم مع 
  .لبات اقتصاد السوقمتط
  
  :وترقية الوسائل اجلديدة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةاالبتكار دعم  -2   

ينتظر من الربنامج املسامهة يف حتسني متويل املؤسسات بإمدادها بالدعم لالبتكار وتكوين          
املؤسسات واملمولني ول الوسائل املالية اليت يف متنا ل توسيع سلسلةن أجمؤسسات مالية متخصصة م

للمؤسسات  ةأهيل الوظائف احملاسبية واملاليلن يكون إال بتشخيص وت املشاريعهم قصد تطويرها، وهذ
  .الصغرية واملتوسطة

  
  : دعم حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة- 3

يف إطار  ،اجلمعيات احلرفيةأرباب العمل و ت، مجعياهيئات الدعم العمومية واخلاصة وذلك بدعم      
معاهد  ،ة مت وضع إجراءات دف إىل حتسنيتلبية حاجيات وانشغاالت املؤسسات الصغرية واملتوسط

الربنامج  م الندوات وامللتقيات للتعريف ذامن خالل تنظي ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات التكوين،
  :3مايلي يسعى هذا الربنامج إىل حتقيقو، ،املعاهد العمومية واإلدارات املركزية

                                                 
:  Euro Développement PME, programme d'appui aux petites et moyennes entreprises MEDAProgramme 1

, Commission Européenne&Ministère de la PME et l'Artisanat,juin 2005,p 5.privées  
رة لي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغي، الملتقى الدوأثر الشراآة األوروجزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: نوري منير  2

  .875، جامعة الشلف ، ص 2006أفريل  18و17يومي و المتوسطة في الدول العربية، 
,p11. cit-op , lgériennesA Entreprise ompétitivité des CPolitiques d' appui à la  Abdelkrim Boughadou,  3   
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  تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
  ؛ دعم تطوير األدوات والوسائل اجلديدة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
  الضمان؛ق يداتغطية ضمانات صن -
جمعيات أرباب العمل هياكل الدعم اليت هلا عالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ك تعزيز قدرات -

  .واجلمعيات احلرفية
  
  :تأهيل املؤسساتلاألورويب  –زائريالتعاون اجلبرنامج من  شروط االستفادة.اثاني 

 1:يستفيد من الربنامج كل من       
  :واليت تتوفر فيها الشروط التالية :اخلاصة الصناعية ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل - 1.2

اليت أي  ليت هلا عالقة بالصناعة، واخلدمات ا ملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة باإلنتاج الصناعيا -
  2:متارس نشاطاا يف القطاعات التالية

، السلع املصنعة، مواد البناء، والصناعات الكيميائيةلصيدلة اكانيكية، الصناعات الغذائية، الصناعات املي
  .الصناعات النسيجية وصناعة األلبسة، لصناعة االلكترونية ا،صناعة األحذية واجللود

  نشاط لثالث سنوات على األقل؛ هلان أن يكو  -
  ؛عامال دائما 20 أكثر منعدد العمال  -
شخص طبيعي أو معنوي جزائري  باسممن رأس ماهلا االجتماعي % 60جيب أن يكون على األقل  -

  اجلنسية؛
يف صندوق الضمان االجتماعي خالل  ةعلى الصعيد اجلبائي ومنخرط ةمسجلاملؤسسة كون أن ت -

  األخرية؛ الثالث سنوات
الباقي (للتدخالت املتوقعة ألجل التأهيل  اإلمجاليةمن التكلفة % 20االلتزام بدفع مشاركة قدرها  -

  ).ميول من طرف االحتاد األورويب% 80
  
  :املالية واملشرفني اخلواصاهليئات  -2.2

ون إىل خلق وترقية تتمثل هذه اهليئات يف البنوك واهليئات املالية واملشرفني اخلواص الذين يهدف      
) leasing( أدوات جديدة مثل قرض اإلجيار ماملؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة عامة، وباستخدا

إىل املؤسسات  كل أداة اختيارية للقرض البنكي املوجه و، أ)capital-risque ( س املال املخاطرأور
جيب أن تقوم  التأهيلنامج الصغرية واملتوسطة، وحىت تتحصل هذه اهليئات على الدعم من طرف بر

                                                 
  .875ص ، مرجع سبق ذكره نوري منير، 1

, Commission , Programme MEDA d'appui aux PME/PMI Algériennesuro Développement PMEE 2

Européenn &Ministère de la PME et l'Artisana.     
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، وأن يعات والتنظيمات السارية املفعولبتقدمي مشروع كامل إلنشاء شركة مالية، وتكون مطابقة للتشر
من التكلفة الكلية والباقي % 20تكون مسجلة على املستويني اجلبائي واالجتماعي مع االلتزام بدفع 

  .يدفع من طرف االحتاد األورويب% 80
  

  :وأجهزة الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاهليئات  -23.
مساندة و دعماليت هلا القدرة على ترقية، هذا الربنامج كل الوحدات العمومية واخلاصة  يضم      

  :حتت األشكال التاليةالصغرية واملتوسطة  املؤسسات
  ؛أجهزة الدعم التقين والتكنولوجي -
  ؛رات املركزية االقتصاديةاداإل -
 الوطنية لدعم تشغيل الشباب كالوكالة ،الصغرية واملتوسطة لعمومية خلدمة املؤسساتاهليئات ا -

  ؛...ووكالة دعم االستثمار
  ؛غرف التجارة والصناعة-
     1) بنك للمعطيات(أنشئت كمراكز لإلعالم التقين الصناعي  حيث ؛بورصة املناولة والشراكة-
  ؛مجعيات أرباب العمل-
  ؛ةتخصصامل مراكز ومعاهد التكوين-
  ؛ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات االقتصادية-
والصناعات   مثل وزارة الصناعة ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة:التنظيمات العمومية للتأطري-

  .التقليدية
   :2ـجيب أن تقوم هي األخرى ب هذا الربنامجوحىت يقدم هلا الدعم من طرف 

، دعم قانوين، جتاريسسات الصغرية واملتوسطة يف شكل تقدمي مشروع موجه لتحسني ودعم املؤ-
  إداري، نقايب ومتخصص؛

احل املؤسسات الصغرية تقدمي مشروع موجه خللق خدمات سوقية و غري سوقية  جديدة لص -
  واملتوسطة؛

  حتسني العرض بتنويع التكوين ، وحتسني العرض اخلاص بالنوعية ؛ -
  ارية املفعول؛عات والتنظيمات السااللتزام بالتشري -
يدفع من طرف % 80من التكلفة الكلية للتدخالت املتوقعة والباقي% 20االلتزام بدفع مشاركة  -

  . االحتاد األورويب
                                                 

ض المؤتمر والمعر إستراتيجية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في تنمية وتطوير المناولة الصناعية،: طاهر سيلم 1
  .5، ص 15/09/2006-12العربي األول للمناولة الصناعية، الجزائر،يومي 

 .786منير نوري، مرجع سبق ذآره، ص  2 
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   1 :األورويب لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -التعاون اجلزائريإجراءات عمل برنامج . ثالثا
لف باستخدام إجراءات وتنظيمات اتفاق التمويل هيكل تنفيذي تقين وإداري مك ميلك الربنامج      

وحدة تسيري برنامج تأهيل املؤسسات "النوعي املمضى بني اجلزائر واللجنة األوروبية  واليت تدعى 
 12وتدخل هذه اللجنة يكون على مستوى كامل التراب الوطين باإلضافة إىل ،"الصغرية واملتوسطة

وحدة تسيري  وتلعب والتكوين لفائدة املؤسسات،ام كاإلعالم ملحقة إقليمية تسهر على حتقيق بعض امله
دور مركز الدعم خلربائها، كما تقدم الدعم أيضا  برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

سنوات، وخمططات عملية 5ترة يغطي ف مج وهذا بتحضري خمطط عملي إمجايلمن الربنا نللمستفيدي
باإلضافة إىل تقارير النشاطات األخرى تقدم إىل اهليئات الرقابية يف هناية كل سنة من النشاط سنوية 

  .والسلطات الوزارية 
  
، وذلك بعد االتصال مبقر وحدة ر إليها سابقااملشان الربنامج كل من يستويف الشروط يستفيد مو      

حيث  ،إقليمية ملحقة 12وهلا  ،ةباجلزائر العاصم لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة تسيري الربنامج
وبطلب من  بزيارة ميدانية للمستفيد تكون مربجمة عني من طرف وحدة تسيري الربنامجخبري م قومي

بعدها يقوم هذا اخلبري بتقييمه لتكلفة اإلجراءات التدخالت املنتظرة،  وذلك من أجل حتديد املستفيد
ة لإلجراءات املطلوبة واملصادقة يتم وضع شروط مرجعيواملطلوبة من طرف املستفيد، بعد ذلك املتوقعة 

عليها من طرف املستفيد، مث يدرس ملف طلب التدخل من طرف جلنة املتابعة ، وبعد املوافقة عليه 
، ض خدمات مالئمة  للشروط املرجعيةيوجه إىل مكاتب االستشارة األوروبية وذلك قصد تقييم عرو

  . ل الشروع يف عرض االلتزاممث تقوم اللجنة حبفظ أحسن عرض واستقبال اخلرباء من أج
  

  الصغرية واملتوسطة الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات: فرع الثالث ال
ون طة ضمن األحكام الواردة يف القانالربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوس" 2يندرج       
املؤسسات الصغرية ة املتضمن القانون التوجيهي لترقي 2001ديسمرب  12 املؤرخ يف 18-01رقم 

ؤسسات والصناعات تقوم الوزارة املكلّفة بامل" :منه، اليت تنص على ما يلي 18واملتوسطة، السيما املادة 
املتوسطة، بوضع برامج التأهيل املناسبة من أجل  إطار تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يفالصغرية و

  ."، ليستجيب للمقاييس العامليةج الوطينذلك بغرض ترقية املنتووتطوير تنافسية املؤسسات، 
  
  

                                                 
  .نفس المرجع السابق 1
، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 2008البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البرنامج السنوي التقديري لسنة  2

  .5التقليدية، ص  الصناعات
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  :أسباب وضع الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة . أوال
  1:إىل ما يلي ربنامجال هذا ود األسباب الرئيسية لوضعتع      

 من نسيج %97، واليت متثل عامال 20التكفل باملؤسسات اليت تستخدم أقل من  قصد -1

رية واملتوسطة اجلزائرية حيث مل حتظ بالتكفل من خالل برامج التأهيل السابقة، بادرت املؤسسات الصغ
برنامج وطين لتأهيل "الصغرية واملتوسطة بإعداداحلكومة اجلزائرية من خالل وزارة املؤسسات 

 من خالل  2007فيفري 25مت االنطالق الرمسي هلذا الربنامج  يف و ."رية واملتوسطةاملؤسسات الصغ
  ؛والتحسيسية اإلعالميةفيذ الربامج تن

وتفكيك احلواجز اجلمركية حيتم على  خلارجيةإن انتهاج اجلزائر لسياسة االنفتاح على األسواق ا -2   
االرتقاء مبستواها التكنولوجي اليت تنتمي إىل مجيع القطاعات  املؤسسات اجلزائرية الصغرية واملتوسطة

  لدعمها ومساندا؛ب تصميم برامج والتسيريي والتنظيمي وهذا ما يتطل

يلعب قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا بالغ األمهية يف االقتصاد الوطين كما يعرف هذا  - 3
  .اآلونة األخرية لذا جيب االهتمام ذه املؤسسات وترقيتها وتأهيلها  القطاع تطورا سريعا يف 

  
ؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل مرافقة جمموعة معتربة من ومنه يسعى الربنامج الوطين لتأهيل امل         

موس لقدرا التنافسية من خالل رفع قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة قصد السماح هلا بتحسني مل
تنميتها املستقبلية ضمن حميط املعايري الدولية للتنظيم والتسيري و كذا العمل على  مستواها إىل مستوى

  .مشجع 
  
هلذا الربنامج أهداف عامة   :داف الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةأه. ثانيا

  :ما يليوضحها فيوأخرى خاصة ن
  
   :األهداف العامة- 1

رارية منظومة املؤسسات الصغرية تتمثل األهداف العامة هلذا الربنامج يف السعي إىل ضمان استم      
ضمان حصة يف السوق الدولية يف ظل مناخ السوق الوطنية و على مكانتها يف حمافظتهاواملتوسطة و
  2:وذلك عن طريق تنافسي،

                                                 
1 Abdelkrim Boughadou, op- cit, p 34.   

، مداخلة السيد مصطفى بن بادة حول انطالق تنفيذ البرنامج اإلعالمي والتحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والتوسطة   2
 ؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،، على الموقع االلكتروني لوزارة الم2007أفريل  29قصر الثقافة عنابة، يوم 

dz.org/ar/discours.php#discours2-http://www.pmeart    14/04/2008تاريخ االطالع يوم.  
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 ؛إزالة العقبات اليت تعترض املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
 ؛ترقية رأس املال البشري بواسطة التكوين املستمر  -
  ؛)من حيث التنظيم وحجم القروض(حتسني التمويل  -
  ؛ومراكز البحث والتطوير واجلامعات ن بني املؤسساتإزالة احلواجز أمام التعاو  -

  :كما سيسمح أيضا للوصول إىل مؤسسة صغرية ومتوسطة تكون      
  .األسواق العامليةقادرة على اكتساب تقنيات التكنولوجيات احلديثة ومواكبة التطور يف  -
ل اعتماد أحدث الطرق يف من خال ،عاإلبدا، النوعية، تنافسية على مستوى السعرحتسني قدرا ال-

  النوعية؛بات و املقاييس الدولية املتعلقة جمال التسيري و اإلدارة، و االلتزام باملواصف
  
  :اخلاصةاألهداف  - 2

  1:تتمثل األهداف اخلاصة للربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التايل
دراسات  يات حبسب األولوية عن طريق إعدادضبط إجراءات التأهيل للوالحتليل فروع النشاط و -

دعم  لسبع نشاط وكل فرف عن قرب على خصوصيات كل والية وعامة تكون كفيلة بالتعر
بلوغ الفروع واملتوسطة بواسطة تثمني اإلمكانيات احمللية املتوفرة وقدراا حسب املؤسسات الصغرية و

                                                                   جهوي للقطاع؛ترقية وتطور 
فعال بني ق ذكي وللمؤسسة عن طريق إجناز عمليات ترمي إىل إجياد تنسي اجملاورتأهيل احمليط  -

  ؛                                                                                   ااملؤسسة وحميطه
  ؛خمطط تأهيلها للمؤسسة وإعداد تشخيص استراتيجي عام  -
ؤهالت املهنية بواسطة بـترقية امل املسامهة يف متويل خمطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق -

العامة للنوعية أجهزة التسيري و احليازة على القواعد  حتسني املستوى يف اجلوانب التنظيمية والتكوين و
 ؛التسويقططات  العاملية وخم

   .سائل اإلنتاجت التقنية ووحتسني القدرا -
 

اجلهوي ية مستدامة على املستوى احمللى واقتصاد- تنمية سوسيوحيقق  أنالربنامج  هذا ينتظر منو       
إنشاء قيم و ،تنافسية يف سوق مفتوحقدرة   اتاملتوسطة ذاملؤسسات الصغرية و بواسطة نسيج من

 التقليل من الضعفو ،رات خارج احملروقاتتطوير الصادو ،مناصب شغل دائمة توفريو،جديدة  مضافة
وسائل تسيري  وضعيل من حدة االقتصاد غري الرمسي والتقلو ،املتوسطةالتنظيمي للمؤسسات الصغرية و

                                                 
حصة منتدى التلفزة، نجدها على الموقع االلكتروني لوزارة المؤسسات آلمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في  1

  .14/04/2008: تاريخ االطالع   dz.org/ar/discours.php#discours5-www.pmeartالصغيرة والمتوسطة ، 
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 قطاعمعتمدة لتتبع  توفري منظومة معلوماتيف خدمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة و تكون جوارية
  .لنفع على االقتصاد الوطينحىت يعود ذلك با املتوسطةاملؤسسة الصغرية و

  
   :واملتوسطةاملؤسسات الصغرية  لتأهيلحماور الربنامج الوطين  .اثالث

  1 :يفيشمل هذا الربنامج أربع حماور رئيسية تتمثل 
 : القطاعيور احمل - 1

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

  إجناز دراسات عن فروع النشاطات ؛  -
  ؛إعداد دراسات حول التموقع اإلستراتيجي لفروع النشاطات -
  ؛قطاعوضع خطة عملية خاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كل  - 
  .نشاط كل فرعوضع خطة عملية خاصة بتأهيل حميط  -
  
  :هوياجلاحملور  - 2

عن طريق القيام بتحاليل ودراسات شاملة بغية التعرف على  ،توحيد املعايري واملقاييس للواليات      
حسب كل والية للعمل على ترقيتها، وذلك انطالقا  خصوصيات نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  3:من
من أجل استنتاج نقاط القوة كل والية،  سطة حسبحتديد وضع قطاع املؤسسات الصغرية واملتو -

  وغري املستغلة؛ املتاحة اإلمكانياتوالضعف وحتديد 
  من التصدير والنمو وخلق مناصب العمل حسب الواليات؛ ذات القدرات العالية نشاطاتحتديد ال -
  .الصغرية واملتوسطة حسب كل والية املؤسساتوضع خمطط لتأهيل  -
  
   : سات الصغرية واملتوسطةاملؤس طحمور حمي - 3

 عن طريق القيام  ،"هياكل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطةاحمليط املؤسسايت و" 4ويتمثل يف       
  وذلك ،ات الصغرية واملتوسطة ضمن حميطهاالتطوير بغرض اإلدماج الفعال للمؤسسبعمليات البحث و

  5:من خالل 
                                                 

Programme National de Mise à Niveau des petites et ent de la PME, Agence Nationale de développem 1

:présentation du programme 2007,p6. moyenne Entreprises  
cit, p 36.-op ,lgériennesA Entreprise ompétitivité des CPolitiques d' appui à la Abdelkrim Boughadou: 2   

3Ibid, p37.  
      Agence Nationale de développement de la PME, op-cit,p6         4   

 .7، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ص2008البرنامج السنوي التقديري لستة : البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  5
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 برنامج التأهيل و تأطري املهنية من أجل تعميم فهم لتدخالت اجلمعيات تدعيم القدرات املعنوية -
  ؛..)اللقاءات املهنية(
قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كل  احتياجاتإنشاء مراكز تكوين مهنية متخصصة حسب  -

  والية؛
هيل احلصول تطوير الوساطة املالية بني املؤسسات املالية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل تس -
بتمويل عمليات تأهيل  خلق مصاحل خاصة يف البنوك تقوم( املساعدات املالية لى القروض البنكية وع

 ؛)أجهزة الدعم املايلتطوير املؤسسات و
دليل اإلجراءات، األيام التقنية، (حتسيسي حول الربنامج الوطين للتأهيل إعداد وتنفيذ خمطط إعالمي و -
 ؛)وامللتقياتلورشات ا

 متخصصة حول تأهيل املؤسسات الصغرية املتوسطة؛ إصدار جمالت -
، من أثر الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملتابعة والتقييم حول مالءمة وطات نشا -

  خالل خلق مراكز خاصة لرصد تنافسية املؤسسات ومدى كفاءا؛
  .ؤسسات الصغرية واملتوسطةإصالح املنظومة القانونية واجلبائية مبا يتوافق وطبيعة امل -
  
  :حمور املؤسسات الصغرية واملتوسطة - 4

القيام عن طريق  ،وجعلها يف املستوى املطلوب حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة      
    1:التاليةعمليات الب

  الدراسات املتعلقة بالتشخيصات القبلية والتشخيصات اإلستراتيجية؛ -
  ل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبولة؛إعداد خمططات تأهي -
  تنفيذ خمططات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبولة؛ -
  إعداد دراسات السوق؛ -
  ؛ISO العاملية ودةجلطابقة املاملواصفات   شهادة املرافقة للحصول على -
  دعم خمططات تكوين موظفي املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
  وامللكية الصناعية؛  جمال التقييس أنشطة الدعم يف -
  .دعم االبتكار التكنولوجي والبحث والتطوير على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

الصغرية واملتوسطة يف الشكل الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات أهداف وحماور و ميكن متثيل      
   :التايل )04(رقم

  
                                                 

Ministère de la au des PME, Présentation du Programme National de Mise à Nive:  Ali Chouki  Boudia 1

Petite et Moyenne Entreprise et de l'Artisanat, Alger, 2008, p 10.    
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  ربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالبيان العام لل :) 04(شكل رقم ال  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  :املصدر

Accord d'Association entre l'Algérie et l'Union ,  Abdelkrim Boughadou
op cit, p 35. : Ce que vous devez savoir,Européenne  

  
  

   :هيكلة الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة .  رابعا
  :بواسطة جمموعة من اهليئات أمهها الوطين يتم تطبيق برنامج التأهيل      

  
  :الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة - 1
سسة عمومية ذات مؤ"1تعرف الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أهنا      

وهي حتت وصاية وزير املؤسسات الصغرية  ،قالل املايلالشخصية املعنوية واالست طابع إداري تتمتع
  2:تتوىل هذه الوكالة املهام التالية، و"واملتوسطة 

  ؛تنفيذ اإلستراتيجية القطاعية يف جمال ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطويرها  -
  ؛تنفيذ الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتابعته  -
  ؛ة اخلربة واالستشارة املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطةترقي  -
  ؛تقييم فعالية تطبيق الربامج القطاعية وجناعتها واقتراح التصحيحات الضرورية  -

                                                 
المتضمن انشاء الوآالة الوطنية لتطوير المؤسسات  2005ماي  3الموافق لـ  1426ربيع الول  24المؤرخ في  165- 05المرسوم التنفيذي رقم  1

  .28، ص 2005ماي  4، الصادرة في 32ا ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الصغيرة والمتوسطة و تنظيمها وسيره
  .29، 28نفس المرجع السابق، ص ص  2

 أهداف عامة

  تحليل قطاعي  جهويتحليل 

  أهداف خاصة

  تأهيل المحيط  المؤسسة تأهيل 

   المؤسسةتنافسية 
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  ؛متابعة دميوغرافية املؤسسات يف جمال إنشاء النشاط وتوقيفه وتغيريه  -
ية حول التوجهات العامة للمؤسسات اجناز الدراسات حول الفروع وكذا املذكرات الظرفية الدور  -

  ؛الصغرية واملتوسطة
ترقية االبتكار التكنولوجي واستعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال   -

  ؛احلديثة وذلك بالتعاون مع املؤسسات واهليئات املعنية
  ؛ستغالهلا ونشرهامجع املعلومات حول جمال نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة وا  -
  .التنسيق مع اهلياكل املعنية بني خمتلف برامج التأهيل املوجهة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
  
يتكون و. يديرها مدير عامة فهي مزودة مبجلس توجيه ومراقبة، الوكال أما بالنسبة لتنظيم وتسيري      

  :1من األعضاء اآليت ذكرهم جملس التوجيه واملراقبة
 ممثل عن الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
 كلف باملالية؛زير املممثل عن الو -
 ممثل عن الوزير املكلف بالداخلية واجلماعات احمللية؛ -
 ممثل عن الوزير املكلف بالتجارة؛ -
 ممثل عن الوزير املكلف بالصناعة؛ -
 ارات؛االستثمممثل عن الوزير املكلف بالصناعة وترقية  -
 ممثل عن الوزير املكلف بالطاقة واملناجم؛ -
 ممثل عن الوزير املكلف بالتشغيل والتضامن؛ -
 ممثل عن الوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال؛ -
 عن الوزير املكلف بالتعليم العايل والبحث العلمي؛ممثل  -
 ممثل عن الوزير املكلف بالسكن والتعمري؛ -
 عن الوزير املكلف بالشؤون اخلارجية؛ممثل  -
 ممثل عن الوزير املكلف بالفالحة والتنمية الريفية؛ -
  .رئيس اجمللس الوطين االستشاري لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
  
يعني أعضاء جملس التوجيه واملراقبة مبوجب قرار من الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية و      

  .لى اقتراح من اهليئات اليت ينتمون إليها ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديدواملتوسطة بناء ع
  

                                                 
  .29نفس المرجع السابق، ص  1
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بتنفيذ مداوالت جملس  يكلف ، ومبساعدة أمني عامسؤول عن سري الوكالة املفهو أما املدير العام       
  1:يقوم مبا يلي وذه الصفة و اآلمر بصرف ميزانية الوكالة،التوجيه واملراقبة، وه

  ميزانية تسيري وجتهيز الوكالة؛يعد مشروع  -
  ؛يربم كل الصفقات واالتفاقيات املرتبطة مبهام الوكالة -

  
  : الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطةالصندوق  - 2
حساب التخصيص اخلاص رقم فتح  مت 71مبوجب مادته 2006قانون املالية لسنة " 2يف إطار      

الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية و " نوانهالذي ععلى مستوى اخلزينة  124-302
لتنفيذ الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية  ةيعد الصندوق اآللية املالية األساسي، و"وسطةاملت

 ،مليار دج سنويا لتنفيذ هذا الربنامج الوطين 1 قيمته احلكومة اجلزائرية ما ت، وخصصواملتوسطة
طات اوتغطي نفقات الصندوق نش، واملتوسطة اآلمر بالصرف الرئيسي غريةوزير املؤسسات الص يعتربو

  3:، وله كمهام أساسيةاملتعلقة بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحميطهاالتأهيل 
  املسامهة يف متويل العمليات املتعلقة بتحسني نوعية التكوين؛ -
  متويل الدراسات القطاعية؛ -
  نية؛تقدمي الدعم للمراكز التق -
  .املسامهة يف كل العمليات اليت دف إىل تطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

أما بالنسبة للمؤسسات اليت تستطيع االستفادة من إعانات الصندوق هي تلك املؤسسات اليت       
  4:تستويف فيها الشروط التالية

 أن تكون املؤسسة خاضعة للقانون اجلزائري؛  -
 مدة نشاطها عن سنتني؛ أال تقل -
 أن تنتمي إىل قطاع املؤسسات الصغرية املتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية؛  -
  .أن تتوفر على هيكل مايل متوازن -
  
  :  اللجان اجلهوية للقيادة - 3

  ة اليت ة الفنية واملهنيهلم القدر هيئات تقنية تتكون من خرباء وخمتصني هياللجان اجلهوية للقيادة         
                                                 

  .31، 30نفس المرجع السابق، ص ص  1
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 2006جويلية سنة  4الموافق لـ 1427جمادى الثاني  8المؤرخ في  240- 06المرسوم التنفيذي رقم  2

  .17، ص 2006جويلية  9، الصادرة بتاريخ 45
حول سياسات التمويل وأثرها على : ، الملتقى الدولي تمويل عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة المتوسطة: عبد الحق بوعتروس و محمد دهان 3

 .12، ص 2006نوفمبر  21/22الدول النامية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، يومي االقتصاديات و المؤسسات دراسة حالة الجزائر و
  .8، مرجع سبق ذآره، ص 2008البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البرنامج التقديري السنوي لسنة  4
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باإلضافة إىل مكاتب التسهيالت والتدعيم، وتتوزع اللجان اجلهوية  متكنهم من اختاذ قرار التأهيل 
  :1، وتقوم باملهام التالية للقيادة عرب مناطق جهوية تظم مجيع الواليات

  ؛مساعدة املؤسسات يف جمال إعداد خمططات التأهيل  -
  ؛ خمطط التأهيل لتمويلطرق الحتديد أفضل -
   .تقدمي قرارت التأهيل   -

  
  إجراءات سري برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة :خامسا
لوكالة الوطنية با باالتصال املؤسسة الصغرية واملتوسطة صاحب يقومأول خطوة لبدأ الربنامج       

ع يف وة الثانية يشرأما اخلط ،على برنامج التأهيل الوطين املسئولةباعتبارها لتطوير املؤسسات الصغرية 
للتعرف على واقع املؤسسة الصغرية واملتوسطة دف  ) (Pré Diagnostic التشخيص األويل

ابلية املؤسسة لالستفادة من قحتقق الوكالة من مطابقة شروط د بعإدماجها يف الربنامج الوطين للتأهيل، 
أنظر ( عريفية مستخرجة من الوكالةالربنامج وتتم عملية املطابقة بواسطة مأل صاحب املؤسسة لبطاقة ت

  :2مرفقة بالوثائق التنظيمية التالية )-02- امللحق رقم 
  نسخة من السجل التجاري للمؤسسة؛ -
 نسخة من شهادة التسجيل اجلبائي؛ -
 نسخة من شهادة الصندوق الوطين لضمان األجراء؛ -
 .احلصيلة املالية للسنتني األخريتني  -
 

بناء على التشخيص القبلي، وينجز  لتشخيص االستراتيجي العاما إعداد  يتمذلك  بعد         
ة، ت املادياالستثمارا( ها تأهيلالتشخيص بنية التعرف العميق بواقع املؤسسة ومن مث إعداد خمطط 

كافة  تنفيذب يسمح هذا املخطط  ،)حتديد املبالغ الالزمة لكل االستثمارات و، االستثمارات الالمادية
  .عمليات التنفيذ باستيعاة حبسب طلب املؤسسة وقدرا على ليات الضروريالعم

إجناز األنشطة املسطرة يف خمطط التأهيل، حيث تعطي الوكالة الوطنية لتطوير  مث تأيت مرحلة        
املؤسسات الصغرية واملتوسطة انطالق املهمة حبضور اخلرباء ورئيس املؤسسة املعنية بالتأهيل، وتقوم 

 ، ومن مت)التشخيص وخمطط التأهيل( ومراقبة املهمة إىل غاية املصادقة على التقرير الوكالة مبتابعة
الشروع يف دفع املساعدات املالية للدراسات املنجزة من طرف مكاتب الدراسات، يتم االنتقال إىل 

   .الصغرية واملتوسطة ةنشطة األخرى بطلب من املؤسساأل
                                                 

الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة  ،جزائري، أساليب تنمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة  في االقتصاد الصالح صالحي 1
 .27، ص 2007نوفمبر /25/26والمتوسطة، صنعاء، 

 . 34 - 30، ص 2007، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: علي شوقي بوديعة 2
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املعنية  هيل باملسامهة يف حتقيق القدرة التنافسية للمؤسساتتتجلى عالقة برامج التأ على العموم     
، ابتداء من اخلطوة األوىل اليت تتمثل يف القيام بالتشخيص االستراتيجي العام لتحديد نقاط القوة بالتأهيل

رات خمطط التأهيل الذي يضم  االستثماوضع  يتمعلى أساس ذلك ووالضعف اليت تتمتع ا املؤسسة 
مرحلة تنفيذ برنامج التأهيل لالستفادة من املنح واملساعدات املقدمة يف إطار مادية، مث تأيت املادية والال

التخفيف من أعباء برنامج التأهيل سواء للمؤسسات الصناعية أو املؤسسات الصغرية واملتوسطة قصد 
ة العالية مبتكرة تتميز باجلود االستفادة من الفرص املتاحة لتقدمي سلع وخدماتهذه املؤسسات و

بأسعار معقولة تكون حمفزة الكتساب قدرة تنافسية مقارنة مبنافسيها احملليني واألجانب، كما تستفيد و
، واليت ISOاملؤسسات املنخرطة يف هذه الربامج من مرافقة الدولة حلصوهلا على شهادة اجلودة العاملية 

صورا أمام زبائنها ، خاصة وأن  تعكس رغبة تلك املؤسسات للوصول إىل األسواق اخلارجية وحتسني
  .املستهلك أصبح يدرك جيدا أن املؤسسة اجليدة هي اليت متلك هذه الشهادة 

  
التأهيل جماال رحبا تستطيع املؤسسات االقتصادية وخاصة املؤسسات الصغرية  برامج  وتشكل      

امة على طرق التنظيم، تغريات اهلواملتوسطة من خالله اكتساب معارف تتعلق بإدخال جمموعة من ال
التسيري واإلنتاج بغية االستخدام األمثل للموارد املتاحة، بطريقة تسمح الوصول إىل إرضاء كل من 
العميل الداخلي من خالل االهتمام به، وكذا العميل اخلارجي من خالل توحيد جهود املؤسسة لتلبية 

رب والطويل، وهلذا تعت على املدى املتوسط سةاحتياجاته والعمل على كسب والئه مبا خيدم أهداف املؤس
عملية مكلفة جدا وتتطلب مبالغ مالية ضخمة لتمويلها وإجناحها  املؤسسات االقتصادية تأهيلعملية 

منح اإلعانات واملساعدات املالية هي املرحلة للوصول إىل األهداف املرجوة منها، حيث تعترب مرحلة 
  . وهذا ما سنوضحه يف الفصل الثاين التأهيل واجناز خمططاألخرية لتنفيذ 
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، القطاع ؤسسةعلى مستوى املبالقدرة التنافسية بعد تطرقنا إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة           

من  حتسنهاوها برامج التأهيل يف تعزيز أمهيةبعد ذلك تعرفنا على  الدولة، وأهم مؤشرات قياسها،و
بشيء من  سنتطرق هنا ،برامج التأهيل اليت مست املؤسسات االقتصادية اجلزائرية خالل دراستنا ألهم

 ابتداء من مرحلةعملية تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  املراحل اليت متر ا إىل أهم التفصيل
وصوال إىل مرحلة تنفيذ التأهيل  خمططالتأهيل لوضع  إعداد إستراتيجيةو عامالتشخيص االستراتيجي ال

، وذلك من ة املقدمة يف إطار برامج التأهيلملالياالستفادة من اإلعانات واملساعدات االتأهيل و عمليات
  :خالل املبحثني التاليني

  
  .التشخيص اإلستراتيجي العام واستراتيجيات التأهيل: املبحث األول

  .هياكل وآليات الدعم املايل لربامج تأهيل املؤسسات االقتصادية: املبحث الثاين 
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  واستراتيجيات التأهيل اتيجي العامالتشخيص االستر: املبحث األول 
ستراتيجي من العوامل األساسية اليت تسمح بالتطوير املستمر لتنافسية يعترب التشخيص اإل      

 ،ملية التأهيلقومات جناح عاختاذ القرارات اإلستراتيجية اليت تعترب من أهم م القدرة علىو املؤسسات
 باالعتماد على حتليل كل مكونات يف املعامالت ةاالقتصاديملردودية وذلك من خالل البحث عن ا

 أنوالذي جيب  ومن جهة أخرى البحث عن التنظيم املناسب داخل املؤسسة، ملؤسسة من جهة،ا حميط
  .كله والسرعة يف احلركة ورد الفعليتميز باملرونة يف هيا

  
  التشخيص اإلستراتيجي العام :املطلب األول

  1:جانبني أساسني ومها جي العامالتشخيص اإلستراتي  يشملو      
  للمؤسسة؛ احمليط االقتصادي و الصناعيحتليل  - 1
 .وظائف املؤسسة بصفة معمقة و حتليل تشخيص - 2
 

  الصناعي تشخيص احمليط االقتصادي و: األول الفرع
 من حيث على املؤسسة وهو ما قد يؤثر سلبا أو إجيابا، تصادي متغرياق حميطتنشط املؤسسات يف       

ية االقتصاد و السياسات يف التشريعات والقوانني،  احمليط متغريات عادة ما تتمثلو  ،األداء والتنافسية
يبني لنا مكونات تشخيص احمليط  ،)05(والشكل رقم ...،املؤسساتيةو املادية اهلياكلو  واالجتماعية،

  .بوضوح االقتصادي والصناعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 1Mouhamed Lamine Dhaoui et  Boualem Abassi, op-cit,p 148.     
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  قتصادي والصناعيالا يطتشخيص احمل): 05(الشكل رقم 
  

  
  
  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
              
  
  
  :املصدر    

Mouhamed Lamine Dhaoui et  Boualem Abassi, op-cit,p150  
  
  

  :يف ليتمث صناعيوالاالقتصادي  يطاحمل تشخيصأن  )05(رقم  لالشك من خالل ظنالح
  
  :االقتصادي واالجتماعي يطص احملتشخي. أوال

لى املؤسسات القيام فرض ع ما بالتطور املستمر، هذا االقتصادي واالجتماعيحمليط ميز اتي         
كخطوة أوىل لعملية  ختصني،باالستعانة مبكاتب الدراسات واملستشارين امله و ذلك بتحليل عناصر

ومنه العمل على تفاديها والتغلب عليها يف  ، من أجل معرفة مصادر التهديدات والفرص،صشخيالت
القدرة  ساحنة للرفع من حالة كوا ديدات أو حسن استغالهلا والتصرف معها يف حالة كوا فرص

  :1على العناصر التاليةما  دولةركز حتليل املعطيات االقتصادية لويت ،لمؤسسةلتنافسية ال

                                                 
1Ibid, p 151.   

  محيــط االقتصادي والصناعيتشخيص ال

  التكنولوجي محيطال                               الصناعي محيطال      القتصادي واالجتماعيا محيطال
  
  نقل التكنولوجية -                                   ل الصناعةهيك -                سياسة اقتصادية         - 
  االختيارات التكنولوجية -                                 ل مؤسساتيةهياآ -    سياسة مالية                      -  
  المنتجات البديلة -              مصالح الدعم -                             سياسة ضريبية  - 
  تشريع العمل - 

  عوامل  اإلنتاج
  طرق التسيير

  االستثمارات
  تكاليف وسعر التكلفة

  ةاملؤسسيروتطوتأهيل
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معدل  النمو االقتصادي، لمعد ،ستثماراال ،ستهالكاال الناتج الوطين اخلام، توسط الدخل للفرد،م - 1
  ؛...عملة،صرف ال

  ؛ملنتجات املصنوعة من قبل املؤسسةوا ع، للقطاأو الواردات للبلد/الصادرات و - 2
 لقطاع ا لد،لتوجهات االقتصادية،برامج واستراتيجيات الب أهداف التطور،:السياسة االقتصادية - 3
  ؛...املؤسساتو
اإلجراءات االقتصادية الرئيسية املتخذة من قبل الدولة من أجل ترقية ومتويل الصناعة واخلدمات  - 4
  ؛ترتبط ا اليت
مثل تدهور قيمة  أثر بعض املتغريات االقتصادية والسياسية على جناعة الصناعة، - 5

تسريح و املال، لرأسكاليف املتوسطة الت الـنقـود،ارتفـاع تكاليف بعض عوامل اإلنتاج،
  ....العمال

  
وعليه فالبد من أخذ كل هذه العوامل بعني االعتبار عند إجراء تشخيص احمليط االقتصادي       

 و اجتماعي الوصول إىل حتديد نظرة شاملة ومنسقة من أجل يئة فضاء اقتصادي واالجتماعي بغية
  .اقتصاديا و حتسني صورة الدولة يمساعد على االستثمار واإلنتاج التنافس

  
  :الصناعي يطتشخيص احمل: اثاني 

بنفسها  املؤسسة لمؤسسات ليست مرتبطة فقط باحلركات اليت ختوضهالتنافسية القدرة الإن          
هلذا السبب تلجأ املؤسسات  املؤسسة، يط الذي تنشط فيهك باحملبل حمددة كذل أو عن طريق مسرييها،

وذلك  شارين،عن طريق مكاتب الدراسات واملست الصناعي يطالتأهيل إىل تشخيص احمل ر عمليةيف إطا
 ياكلاهلومن بينها  ملنافسني يف آن واحد،التأثري على نتائج املؤسسة وا هاميكن يتال عواملبتحليل خمتلف ال
مح ،واليت تس…الدعم لسري املؤسسة ومتويلها وتقدمي اخلدمات واملعلوماتهيئات املؤسساتية و

حيث  بتطوير املؤسسة اليت تنشط يف سوق تنافسي،القيود والفرص املرتبطة للمؤسسة بالتعرف على 
   .تنافسية قدرةعود فيه الغلبة لصاحب أحسن ت

  
زداد أمهيتها باستمرار ت إستراتيجيةأدوات  تعترب املختلفة،فإن السياسات الصناعية بأشكاهلا  إذن      

  .األخرى نظرة كلية مع السياسات فهي تتكامل يف ،املؤسساتتنافسية بالنسبة ل
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   : التكنولوجي يطتشخيص احمل .اثالث
اختيار  ،حتليل أنظمة الدعم التقنية" 1:القيام مبا يلي يتعلق األمر يف هذا النوع من التشخيص،        
 نقل التكيف والتحكم يفو ،التجهيزات والعمليات اإلنتاجيةو ،احلديثة التكنولوجيات وحيازة

   ."رف التكنولوجيةاوتطوير املع التكنولوجيات وأخريا رمسلة
  

بتحسني  أن تقومتأهيلها  خمططعلى املؤسسات اليت تريد أن تنجح يف إعداد وتنفيذ  ميتحت إذا      
م التكنولوجية والتحكم يف التكنولوجيات احلديثة،خاصة ما تعلق بتكنولوجيات اإلعال اكفاء

ولكن قبل ذلك البد عليها من  حجر الزاوية للمؤسسة يف ظل اقتصاد املعرفة،رب مبثابة واالتصال اليت تعت
التعرف على نقاط قوا ونقاط ضعفها يف اال التكنولوجي حىت تتمكن من استغالل نقاط قوا 
، وتدعيمها،مع التخلص من نقاط الضعف والقيام باحلركات الالزمة من أجل حتويلها إىل نقاط قوة

 عن ذلك البد على املؤسسات اليت تريد أن تفرض وجودها يف ظل العوملة االقتصادية واملنافسة فضال
العاملية،أن تتسلح مبا يسمى باليقظة التكنولوجية اليت تعترب من أساسيات اندماج املؤسسات يف االقتصاد 

خالل القدرة على الفهم ،من )تسارع اإلبداعات(ومتكنها من مسايرة الديناميكية التكنولوجية  العاملي،
  .املسبق للتطورات التكنولوجية

  
  تشخيص وظائف املؤسسة :الثاين فرعال
  :الوظائف املوجودة داخل املؤسسة، ونذكر أهم هذه الوظائف عمجي يشمل       
  
   :)التسويقي( جاريالتشخيص الت .والأ

،وذلك حىت تتمكن من قياس تقوم املؤسسة بتشخيص نتائجها وأسواقها ومتوقعها االستراتيجي       
 اإلستراتيجيةو وجناعة خمتلف جماالت النشاط يف املؤسسة،مع تقييم السياسات جناعتها التجارية،

وعليه فإن األمر يتعلق بالتعرف على العوامل األساسية والتوصيات اليت يرتبط ا جناح  ،املتبعة ويقيةالتس
يبني لنا مسعى هذا  )06(يه،والشكل رقم نشاطات املؤسسة يف القطاع الصناعي اليت تنشط ف

  :يلي كما التشخيص
 
  
  

                                                 
 Ibid, p 152.  1  
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  )أسواق/منتجات(تجاريالتشخيص ال: )06(الشكل رقم 
  

                        
                        

  

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    
  
  
  

 :المصدر
 Mouhamed Lamine Dhaoui et  Boualem Abassi, op-cit,p152.  

  
  

  :حتليل النتائج التجارية- 1
ق عن طري أن املؤسسة تقوم بتحليل النتائج التجارية، )06(رقم  الشكل من خالل الحظن       

 1:وهي االهتمام بتحليل ثالثة عوامل أساسية،
 

  : قسيم نشاط املؤسسةت- 1.1
وعليه فالتشخيص  جات كثرية وألسواق عديدة،تلجأ إليه املؤسسات اليت تنتج وتبيع منت      

وذلك بغية تصور  ستراتيجي،إيال معمقا لكل نشاط البد أن يعطي حتللوظيفة التسويق االستراجتي 
  .جات واألسواقختالف والتمايز الذي تعرفه املنتويرجع هذا إىل اال ،ؤسسةة باملصاخ إستراتيجية

  
  :ستراتيجيإ النتائج التجارية لكل جمال نشاطحتليل - 2.1
 ،اإلستراتيجيةملختلف جماالت النشاط ) أسواق/منتجات(يتعلق األمر أساسا بإعداد مصفوفة        

 ،...مرونة الطلب مقارنة بالسعر معدل منو الطلب، وهنا جتد املؤسسة نفسها جمربة على حتليل الطلب،
حواجز ، ني واملوردينى املنافسني األساسيكما يتوجب األمر حتليل الفرص من أجل التعرف عل

                                                 
Ibid, p,p 153,154. 1   

  تشخيص املنتجات واألسواق

  سياسة تجارية                  تحقيق اتجاه الزبون                             النتائج التجارية
  و مزيج تسويقي                                                  

                                                                                                                   
  .صورة العالمة –.                     وجسياسة المنت -ات إلى مجاالت نشاط            تقسيم النشاط -

  .االنتباه لألسواق -         .تسعيرسياسة ال –.                                        إستراتيجية      
  .بائنمعرفة حاجيات الز -                   .سياسة التوزيع -   ئج حسب آل مجال نشاط        نتاتحليل ال -

  .ويجسياسة التر –   .                                       استراتيجي    
  .تقييم الوضعية التنافسية - 

  ملخص وتوصيات
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وكذلك من أجل حتديد الفرص والتهديدات وعوامل النجاح يف  رة،املتوفالتكنولوجيات  الدخول،
ومنه  ،نيكل ذلك يسمح للمؤسسة بتحليل وضعية منتجاا يف األسواق مقارنة باملنافس ،السوق

ين من مشاكل وممارسات املنتجات اليت مازالت تعاوى املنتجات ذات التنافسية املرتفعة التعرف عل
  .تجارية والتقنية عن املنافسنيوهو ما يصعب القيام به يف اجلزائر بفعل غياب املعلومة ال املنافسني،

  
  :التنافسية للمؤسسة ةالوضعي تقييم- 3.1
ومنه معرفة تصميم  ،هاأجل التعرف على أداء من تعتمد املؤسسة يف تقييمها لوضعيتها التنافسية      

على عدة  جيات التنافسية سواء بالنسبة للمنتجات األقل مردودية أو ذات املردودية املرتفعة،االستراتي
 Arther D(ADLطريقة  ، Bostton Consulting Group)(BCG طريقة: 1واليت من بينهاطرق 

Little ( طريقة McKinsey،طريقة PORTER منوذج سلسلة القيمة و…  
  
  :ويقيالسياسات التجارية واملزيج التس- 2

 تحباجيا وربطهامزجيها التسويقي سياساا التجارية وبعد ذلك تلجأ املؤسسة إىل حتليل          
  : 2نلخصها فيما يلي ، وهناك عدة سياساتوهذا من الناحية الكمية والنوعية ،زبائنال واجتاهات

  
  :سياسة املنتوج-21.

املنتجات والذي يتكون من عنصرين  جزيمبما يسمى  أوتقدم منتجات متعددة  تاملؤسسا أغلبية      
 :مها  أساسيني
   :خط املنتجات- 1.1.2

وقرارات التوسع   تسويقها،وطرق  إنتاجهاويتضمن جمموعة املنتجات املتشاة من حيث عملية       
 .املستهلكنيباحتياجات ورغبات  أساسابط تاليت تر

 
  :املنتجات عنو- 2.1.2

ام املختلفة للمنتجات اليت تقدمها املؤسسة ويرتبط ذلك بدراسة تتمثل يف األشكال واألحج      
                        ذلك ألنه عن طريق حتديد اجتاهات املستهلك وعاداته الشرائية  املستهلك وحتليل قراراته الشرائية،

  .املنتجات املناسبة، ميكن تكوين مزيج هتفضيالتواحتياجاته و هودراسة تطور رغبات

                                                 
1 Kamel HAMDI, op-cit, p 89. 

، الملتقى الدولي حول تأهيل إستراتيجية التأهيل التسويقي و التوزيعي في المؤسسات االقتصادية: إسماعيل بوخاوة  والطاهر بن يعقوب2
  .7إلى  4، ص 2001أآتوبر  29/30وميالمؤسسات االقتصادية، جامعة سطيف، ي
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  :سياسة التسعري- 2.2
مقابل اخلدمة ذو أمهية خاصة للمستهلك ألنه ميثل الثمن الذي يدفعه  يعترب سعر السلعة أو      

أمام  اونظرا ألن املستهلك مهما بلغ مستوى دخله فانه يبقى حمدود احلصول على السلعة أو اخلدمة ،
وسيلة لالختيار بني بدائل  فالسعرنفق فيها دخله ، وعلى ذلك العدد الكبري من البدائل اليت ميكن أن ي

رغباته لذلك فالبد من دراسة توجهات  إشباعنفاق اليت حتقق للمستهلك املستوى املرغوب فيه من اإل
  .طريقة التسعري املالئمة ، وتغيريها كلما اقتضت الظروف ذلك  اختياراملستهلك مث 

  
   :سياسة الترويج- 3.2

املنتجات وإقناعه ا بدورا هاما يف تعريف املستهلك " 1ظل املنافسة العاملية يلعب الترويجيف         
جمموعة األنشطة املتعلقة  " :2حيث يعرف الترويج بأنه  و االستمرار يف ذلك،" قرارا بشرائها ذواختا

لسلعة عن سلع بتزويد املستهلك مبعلومات عن مزايا السلعة دف إثارة اهتمامه، وإقناعه بتمايز ا
تعترب جزءاً من استراتيجيات التسويق  الترويجسياسة وهذا يعين أن ، "املنافسني ودفعه إىل شرائها 

إىل متكني املؤسسة من مواجهة املنافسة احلادة يف  باإلضافةاملؤثرة بشكل مباشر على املستهلك ، 
سة غري السعرية اليت تتبناها املناف إستراتيجيةمبكانة مرموقة يف  جالترويالسوق، ومن هنا حظي 

     .الناجحة املؤسسات
  

  : سياسة التوزيع-4.2
، وهناك دف إىل توصيل السلع إىل املستهلكيعترب التوزيع من الوظائف الرئيسية للتسويق ويه       

  :العديد من سياسات التوزيع ميكن للمؤسسة اختيارها، نذكر منها
  رق اعتماد املؤسسة على إمكانياا اخلاصة يف التوزيع ؛ويتم ذلك عن ط؛سياسة التوزيع املباشر-
الوكالء ، طاء مثال جتار اجلملة أو التجزئةويتم ذلك باستعانة املؤسسة بوس ؛سياسة التوزيع غري املباشر-

    ...التجاريني أو السماسرة 
 

ن دراسة احتياجات عند القيام بعملية التشخيص التسويقي البد أن تكون االنطالقة منستنتج أنه      
ورغباته حىت تتمكن املؤسسة من تصميم منتجات تتفق مع هذه احلاجات والرغبات أي املستهلك 

ستهلك مقارنة الوصول إىل منتوج ائي يتميز بدرجة عالية من اجلودة وبسعر مناسب يتقبله امل
  .باملنتجات املنافسة

                                                 
، دار الفكر العربي و دار النهضة العربية ومكتبة النهضة المصرية، مصر، يق وتدعيم القدرة التنافسية للتصديرالتسوتوفيق محمد عبد المحسن،  1

  .485،  ص 2003
  259،ص  2000، دار الرضا،  دمشق،األساليب الحديثة للتسويقعلي حسين،  2
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   :تشخيص الكفاءات التقنية .اثاني 
التعرف على القدرات التقنية للمؤسسة ومدى قدرا على مسايرة التغريات  من الضروري       

وجدت املؤسسات  خاصة يف ظل اشتداد املنافسة،حيث والتطورات السريعة يف جمال التكنولوجيا،
ومنه حتديد العمليات التقنية الواجب القيام ا من أجل إنتاجها،  نفسها جمربة على حتليل نظام وأدوات

ويف غالب األحيان جند بأن تشخيص الكفاءات التقنية للمؤسسة  طوير تنافسية املؤسسة،تأهيل وت
  : كما يلي ،)09(متمثلة يف العناصر اليت يبينها الشكل رقم 

  تشخيص الكفاءات التقنية هيكل وهندسة ):07(الشكل رقم 

  
  
     

  
  

  :املصدر
Mohamed lamine dhaoui et  Boualem Abassi,Op-cit ,P163.     

  
بني لنا بأن تشخيص اجلانب التقين للمؤسسة مرتبط بتحليل تي ،)07( مالشكل رقمن خالل       
  :  صرين أساسيني، مهاعن

  
   :حتليل نظام اإلنتاج - 1

  1:من أمهها حيث جترب املؤسسة على حتليل عدة عناصر،      
  ؛...)أولية،أدوات،يد عاملة،طاقة، مواد(خصائص املدخالت  -

                                                 
  1Ibid, p p163,164.                      

  تقييم النتائج التقنية تشخيص أنظمة اإلنتاج
  حتليل املدخالت -
 ات اإلنتاجيةحتليل العملي -
 حتليل املخرجات -

  

  مؤشرات اإلنتاجية و املردودية -
 مؤشرات التكاليف -
  مؤشرات اجلودة -

 ملخص وتوصيات

 ص الكفاءات التقنيةتشخي
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مع اهتمام خاص بعدم التبذير للمواد  أحسن ما ميكن للعتاد واملوظفني والتقنيني،خدام است -
كما يتركز حتليل املدخالت على مالحظة حالة وسري املواد  ،)طاقة،كهرباء،ماء(رط ستهالك املفواال

 كرارمع مالحظة مدى ت لتنبؤات،وفحص تطور استهالكها،طبعا مع مقارنة ذلك باملعايري وا
Fréquence)( ؛عطل العتاد وتكاليف الصيانة  

 ةعاملة، ماديد (ل اإلنتاج املتوفرة تقييم اختيار التكنولوجية املتبعة من قبل املؤسسة بداللة عوام -
ومبرونة وسائل اإلنتاج أي قدرا على تقدمي تشكيلة منتجات موسعة والتكيف مع تغريات  ،...)أولية

  ؛ستيعاب التكنولوجيا وعلى اإلبداعفضال عن حتليل قدرات موظفي املؤسسة على ا احلجم،
سة على تقدمي خمرجات تستجيب ملتطلبات وهو ما يسمح بتقييم قدرة املؤس حتليل عملية اإلنتاج -

  ؛من حيث اجلودة واآلجال والتكلفة الزبائن
اإلنتاج  خمطط ،اإلنتاج أو أنظمة مناهج:الوظائف التالية ص، وباألختقييم طرق تسيري اإلنتاج -

  ؛...وضمان اجلودة ة، مراقبالصيانةو والترتيب، التسيري
، ر، السعة، اجلودطبيعة(بتحليل خصائصها التقنية واإلداريةتقييم املنتجات املصنعة من قبل املؤسسة  -

  .مبخرجات املنافسني وما يطلبه الزبائن ة، مقارن...)ما بعد البيع ة، اخلدمع، التوزيلاآلجا
  
  : تقييم النتائج التقنية - 2

  :1وفقا للعناصر التالية واجلودة، ،التكاليف و تتعلق أساسا باإلنتاجية واملردودية،        
معدل  االستهالك، ،حجما اإلنتاج مؤشرات ة واملردودية بتحليل تطوريتم قياس كال من اإلنتاجي -

وهو ما يسمح باستخراج  استعمال القدرة اإلنتاجية وآجال اإلنتاج ومقارنتها باملعايري واملنافسني،
  ؛مال اآلالت أو املوظفني التقنينيالنقائص واالحنرافات وسوء استع

   ؛...)صيانة طاقة، مواد أولية،(ايف من خالل حتليل كمي لتطورهحتليل التكال -
 ،إرجاع السلع مثل م بتحليل تطور مؤشرات اجلودة،قياس النتائج من حيث اجلودة،والذي يت -

كل هذا يسمح للمؤسسة  ،)فيها عطباليت ( عدد أو قيمة الوحدات الفاسدة شكاوى الزبائن،
ول إىل حتقيق اجلودة ومنه العمليات اليت جيب توفريها ومسرييها من استخالص أسباب عدم الوص

  .املنتجات جودةاملراقبة الالزمة من أجل حتسني وإجنازها  ووسائل 
  

، وكيفية لى مدى عصرنة التجهيزاتيتم التعرف ع الكفاءات التقنية تشخيصمن خالل           
  حلصول على شهادات املطابقة ملواصفات استغالل القدرات اإلنتاجية غري املستعملة، والتقييس وكيفية ا

                                                 
           Ibid,P164   1   
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  اجلودة، ومدى انتهاج طرق جديدة للتموين والتخزين والتوزيع، وتسيري املساحات وورشات العمل، 
  .وحتسني وتغيري عملية الصنع للوصول إىل ترقية وتطوير املؤسسة

  
  :التشخيص املايل .اثالث

األمر  للمؤسسة، على املعطيات احملاسبية واملاليةسا إن تقييم الوضعية املالية للمؤسسة يعتمد أسا       
فاظ عليها ومعرفة نقاط القوة ا ومن مت احل ذ صورة شاملة وخمتصرة عن املؤسسةالذي يسمح بأخ

اإلجراءات والسياسات  نقاط الضعف ومعرفة أسباا واختاذ، وحتديد وتدعيمها أكثر مستقبال
وعادة ما يتضمن التشخيص املايل  ،على األقل لتفاديها مستقبالالتصحيحية املناسبة هلا يف أواا أو 

  ).08(للمؤسسة العناصر املوضحة يف الشكل رقم 

  هيكل وهندسة التشخيص املايل): 08(الشكل رقم 

                       
                      

      
  
  
  
  
                      

                        
      

  
  
      

 
  

  :املصدر
Mohamed lamine dhaoui et  Boualem Abassi,Op-cit,P155.  

  التشخيص المالي

   nالمعطيات المحاسبية للسنة قويمت
 .المصاريف اإلعدادية -
 .القيم الثابتة -
 .المخزونات و الزبائن -
  .الحقوق والديون -

  ).سنوات  3( تحليل الميزانيات 
  .رأس المال العامل -
  .المال العاملاحتياجات رأس  -
  .نسب التحليل المالي -

  ):سنوات  3(تحليل نتائج التسيير 
  .جدول تحليل نتائج التسير -
  .نسب المردودية  -
  .نسب النشاط -

  عملية التحليل حسب آل منتوج
  .قيمة اإلنتاج -
  تكاليف اإلنتاج -
  .تكاليف التوزيع -
  .سعر التكلفة -

  :اتملخص وتوصي
  .ضعفالو ةقوال نقاط  -                                                     

  .المالية  المردودية -
  .التوازن المالي  -                                                      
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التأكد من  املؤسسة تقوم بالتشخيص املايل من أجل أن) 08(رقم  نالحظ من خالل الشكل      
استغالهلا، وتتطلب عملية التشخيص املايل القيام بعدة خطوات، نوجزها فيما قدراا املالية وحسن 

    1: يلي
        
  : تقومي املعطيات احملاسبية - 1

ية تسوية املعطيات احملاسبية واملالية من أجل ضمان إمكانية الوصول إىل أحسن تقييم تتم عمل      
، القيم الثابتة، املصاريف اإلعدادية :التالية ساباتالقتصادية،وعليه تشمل العملية احلحلقيقة املؤسسة ا

  .احلقوق والديون بالعملة األجنبية ،الزبائن، املخزونات
    
  : حتليل امليزانيات - 2
حيث أن  ينطلق هذا التحليل بطبيعة احلال من ميزانيات السنوات الثالثة األخرية للمؤسسة،       

، )-03-أنظر امللحق رقم ( التحليل املايل يعتمد على إعداد جدول لسنوات متعددة للتدفقات املالية
قتصادي واملايل وعليه يعد دراسة تطور جدول التمويل من الوسائل الرئيسية والديناميكية للتحليل اال

متويل (ألنه يبني لنا عدة عناصر مهمة للحكم على الوضعية املالية للمؤسسة  واألكثر استعماال،
فضال عن التحليل  ).املنجزة ثماراتإمكانيات اخلزينة واالست االستثمارات،تغريات رأس املال العامل،

ة التحليل املايل عن طريق النسب تلجأ املؤسسات إىل تقني املعتمد على جدول النتائج لعدة سنوات،
)RATIOS (توازنات اخلزينة وعمليات  للمؤسسة، اهليكل املايل: "تسمح للمؤسسة من تقييم واليت

   ." االستغالل
نسب املنافسني األكثر فعالية يف بة باملؤسسة انطالقا مما سبق حتاول املؤسسة مقارنة النسب اخلاص       
تقييم ، واملالية أحسن تقييم للمردودية: ةالتالي إىل الوصول إىل النتائج املؤسسة وهو ما يقود القطاع،

  .يف قطاع نشاطها وضع املؤسسة، ومعرفة للتوازن املايل للمؤسسة
  
  :حتليل النتائج - 3

من أهم اجلداول املعتمد عليها يف حتليل  )- 04-أنظر امللحق رقم(ج يعترب جدول حسابات النتائ       
كما  االستغالل، ةمردودي لقياس ةلنتائج واألرصدة الوسيطيح للمؤسسة باستخراج االنتائج،حيث يسم

املردودية املالية  بتقييم املردودية وذلك باالعتماد على حتليل منو املبيعات والقيمة املضافة،يسمح اجلدول 

                                                 
1Ibid p p 156,157.   
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حها كما يوضوهنا كذلك تعتمد املؤسسة على جمموعة من النسب لتحليل املردودية، واإلنتاجية،
  :التايل) 01(اجلدول رقم

  نسب حتليل املردودية): 01(اجلدول رقم 

                 
  %: الوحدة 

 الــتـعـريــف  النسبة
 )1- رقم األعمال بدون ضريبة للسنة ن( –) بدون ضريبة للسنة نرقم األعمال(  منو املبيعات

  )  1- األعمال بدون ضريبة للسنة نرقم (                  
     القيمة املضافة  ملضافةا القيمة حصة

   قيمة اإلنتاج
 النتيجة الصافية  املالية املردودية

  املوارد اخلاصة 
  املصاريف املالية يف حصة
  اإلنتاج قيمة

 املصاريف املالية
  قيمة اإلنتاج 

 جمموع االهتالكات  الثابتة تقادم األموال
  األموال الثابتة الصافية       

 مصاريف املوظفني  املوظفني مصاريف
  املوارد اخلاصة 

 القيمة املضافة  املوظفني إنتاجية
  عدد العمال

  :املصدر
Mohamed lamine dhaoui et  Boualem Abassi,Op-cit P161.  

  
  
  :حتليل التكاليف وأسعار التكلفة - 4

 يعترب هذا التحليل أو الدراسة مكملة للتحاليل السابقة املعتمدة على جدول حسابات النتائج،       
 ىسعأواملل اهلدف الرئيسي هلذا التحليل ويتمث وباألخص يف حالة وجود نظام فعال للمحاسبة التحليلية،

    :ليتنييف النقطتني التا
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  ؛ليف وأسعار التكلفةاأحسن توقع وتقدير للتك -           
  .أحسن معرفة ملسامهة كل منتوج يف النتيجة النهائية للمؤسسة -  
  

على  هلذه األسباب عادة ما تعمل املؤسسات الراغبة يف التحكم يف تكاليفها بصفة جيدة،
حه جدول حتليل حتليلي حسب املنتجات وهو ما يوض معرفة املراكز األكثر تأثريا يف التكلفة،

)Tableau d’analyse analytique par produit " TAAP " )  05-أنظر امللحق رقم -(.   
  

من خالل هذا اجلدول ميكننا التعرف على الطاقات اإلنتاجية للمؤسسة واإلنتاج احملقق وذلك 
واد املستهلكة من أجل صنع وخمتلف امل املواد األولية املستهلكة حسب كل مادة، لعدة سنوات،

مصاريف املوظفني،االستشارة التقنية،أو بعبارة أخرى كل املصاريف اليت حتملتها  الكراء، املنتوج،
طبعا مع  والذي يعطينا تكلفة اإلنتاج النهائية لكل منتوج، املؤسسة لصنع كل منتوج من منتجاا،

ومنه تتوصل املؤسسة  املالية واملصاريف العامة،هتالكات واألعباء التوزيع واال إضافة نفقات التغليف،
  .إىل معرفة سعر تكلفتها اإلمجايل لكل منتوج من منتجاا

  
تضح لنا األمهية القصوى هلذا النوع من ت من خالل ما سبق حول التشخيص املايل للمؤسسة،      

اءة واإلمكانيات ريد الدخول إىل السوق بقوة ومتسلحة باملردودية والكفتالتحليل لكل مؤسسة 
وهلذا فالتشخيص املايل يعطيها نظرة شاملة عن قدراا ومكانتها يف السوق،حيث يسمح  الالزمة،

  :للمؤسسة بالتوصل إىل معرفة ما يلي
بالعمل على  وهو ما يسمح للمؤسسة تلف أنواعها،الديون مبخ مبلغ رؤوس األموال الدائمة، -  

  ؛املؤسسة تأهيلالضرورية ل ماديةالال ثمارات املادية وومتويل االست تسوية وضعيتها املالية
  ؛ رأس املال العامل ومصدر متويلهاحلاجة إىل -      
  .عتبة املردودية للمؤسسة -      

  
  : تشخيص الكفاءات اإلدارية والتنظيمية .ارابع

شل وجناح التنظيم من األسباب الرئيسية لفو قد خيفى عن كثري من املسريين بأن اإلدارة      
أجل وذلك من  وعليه جند من متطلبات تأهيل املؤسسات القيام بالتشخيص اإلداري، املؤسسات،

بعاد الثقافية وما جيب القيام به فيتم دراسة اهليكلة التنظيمية واأل اإلدارية، الوقوف على الكفاءات
 ).09(هو ما يوضحه الشكل رقم و لتحسني الكفاءات،



  
  اتصادية اجلزائرية وآليات متويلهمراحل تأهيل املؤسسات االق              الفصل الثاين                                      

  
 

76 
 

  فاءات اإلداريةتشخيص الكندسة هيكل وه): 09(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  :املصدر

. Mohamed lamine dhaoui et  Boualem Abassi,Op-cit,P166  

  
بأن أهم العناصر اخلاصة بتقييم الكفاءات  نالحظ )09( رقم شكللل من خالل القراءة األولية
  :اإلدارية تتمثل يف ثالثة نقاط وهي

  
  :ات اإلداريةتقييم الكفاء- 1

لكل مؤسسة أهداف تسعى إىل حتقيقها وسياسة عامة جمزأة إىل خطوط عريضة ذات        
أولويات،وعليه يتحتم على املؤسسة تقييم كفاءاا اإلدارية واليت تتمثل أساسا يف الطريقة واملناهج 

إلجناز املهام واألهداف  املصممة واملتبعة من طرف مسؤول املؤسسة وإدارته العامة اإلداريةو التسيريية
  .احملددة

املتمثلة و ية سري الوظائف األساسية لإلدارةبطبيعة احلال فالبد من التعرف وتقييم كيف        
  تشخيص والتعرف على خمتلفالحيث تتم عملية ،"والتنشيطالتنسيق ، املراقبة ،التخطيطالتحليل، "1:يف

 يتم تقييم عملية  ا، كمأدوات التحليل املعتمد عليهااألدوات وااالت ودورية التحليل وفحص جودة 

                                                 
 1Ibid, p p 166,167.  

  تشخيص الكفاءات اإلدارية

  تقييم الكفاءات اإلدارية لإلدارة
  
معرفة األهداف،السياسة  -

  .واإلستراتيجيةالعامة 
  .آفاءات إدارية -
  .نمط اإلدارة -
  .عملية مراقبة التسيير -

  تقييم الهيكلة
 
  .الهيكل التنظيمي  -
  .هيكل الموظفين -
  التنظيم إجراءات -
  .روالتسييات نظام المعلوم -

  تقييم األبعاد االجتماعية والثقافية
  
  .المناخ االجتماعي -
  .البعد الثقافي -
  .تسيير الموارد البشرية -
  أنظمة التعويضات -

  .والتحفيز

  الملخص والتوصيات
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تتمثل أساسا يف إجراءات إعداد ومتابعة ومراجعة املخططات،لتصل العملية  ، واليتالتخطيط يف املؤسسة
بالتعرف على منشطيها،جماالت وأدوات  اإلدارية بعد ذلك إىل تشخيص عملية املراقبة يف املؤسسة،

لنجاعة ونظام العقوبات والتحفيز،وهذا كله دون إمهال تقييم وحتليل إجراءات املراقبة،فضال عن معايري ا
التنسيق بني خمتلف الوظائف يف املؤسسة،وأخريا تقييم عملية التنشيط اليت تتعلق بتطوير التالحم 
الداخلي وتشكيل مناخ اجتماعي يساعد على العمل اجلدي واحليوي وحيفز العمال على بذل املزيد من 

      .املؤسسة دات يف سبيل حتقيق أهدافاهو
  
  :تقييم اهليكلة التنظيمية- 2

 ح بتعريف وترسيم الوظائفيسمألنه السبيل املناسب الذي  ضروريأمر " 1 إن تقييم اهليكلة      
حيث يتم تقييم فعالية التنظيم ومطابقة املوظفني  والعالقات بني خمتلف الوحدات املشكلة للمؤسسة،

درجة الثبات والتكيف مع التحوالت البيئية  يم،درجة املرونة لإلجراءات واملسامهات،لقواعد التنظ
مالءة قنوات املعلومة ودرجة التعاونية بني خمتلف  وأخريا نوعية االتصال، وتطورات نشاط املؤسسة،

  ."الوحدات
  
  : تقييم األبعاد السوسيو ثقافية - 3

فة املؤسسة والتعرف على املناخ االجتماعي املسيطر يف يتعلق األمر هنا بقياس مدى انتشار ثقا      
  :2ويتم تقييم ذلك باالعتماد على جمموعة من املعايري املؤسسة،

  ؛)قانون العمل(لعمل به يف املؤسسةاالنسجام مع تشريع العمل الساري ا -
  ؛لقطاع نشاط املؤسسةاالتفاقية اجلماعية  -
  ؛املؤسسة تأسيس اتفاقية -
  ؛اخليالقانون الد -
 ؛سلم األجور -
                                                                                 ؛منوذج عقد العمل -
  ...).،حتويل،أقدميه،ة، خربن، تكوين، سم، اسلقب(حالة مفصلة للموظفني-

 
 عامشخيص االستراتيجي الراسة والتالقائم بالد املشخص ميكن للمستشار أو باإلضافة إىل ما سبق      

واليت من بينها  حتليل العناصر االجتماعية األساسية املرتبطة باملؤسسة، للمؤسسة املقبلة على التأهيل،

                                                 
   Ibid, p167. 1    
      Ibid, p167. 2    
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 الغيابات، التكوين، التكاليف االجتماعية، املهنية وحسب الطبيعة، املوارد البشرية حسب الرتبة تطور(
 )....،الدائمني معدل املوظفني معدل التأطري، معدل الدوران،

 
متكن من  قات اليت مت إعدادها من قبل احملللني و املستشارين،التحاليل املنجزة ونتائج التحقين إ      

البحث عن األسباب  متومن  التنظيمية،اهليكلة و حتديد املشاكل اليت متس الكفاءات اإلدارية،
ملمكنة وضع الطرق ا ومنه صادية للمؤسسة،ئج االقتواستخالص اآلثار املباشرة وغري املباشرة على النتا

تلجأ ومن هنا . الالزمة لضمان أحسن استعمال للموارد البشرية واالستراتيجياتاليت تضمن احللول 
على إجناز  التنظيمية والبشرية من أجل التأكد من قدراااإلداري لقيام بالتشخيص املؤسسات إىل ا

  .أهيلالت برنامج تطلبهايخمتلف العمليات اليت 
  

املتمثلة يف تقدمي امللخص والتوصيات  هكذا نصل إىل املرحلة األخرية من التشخيص االستراتيجي،      
القابلية على وضع خمطط للتأهيل العملي للمؤسسة والذي يتميز باملصداقية و شخصنياليت تساعد امل

من أجل البحث  املمول مع البنك والذي يسلم إىل اهليئات اليت تقوم باملداولة ،لإلجناز يف آجال مقبولة
األرباح  من خالل خطة التمويل واليت تضم التأهيل خمطط يف هو منجز لتمويالت الضرورية،كماعن ا

  .التكاليف، اإلنتاجية وخمططات اإلجناز املمكنة،

  تأهيل املؤسسات استراتيجيات:الثايناملطلب 

ت من أهم مقومات جناح عملية تأهيل وعصرنة تعترب عملية تصميم واختيار وتنفيذ االستراتيجيا       
متغري و منافسة  حميطوهو ما جيب أن تدركه املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت تنشط يف ، املؤسسات
مما يفرض عليها اليقظة الدائمة واالنتباه اجليد لكل صغرية وكبرية حىت تتمكن من تصميم  ،شديدة

مع جتنب التهديدات اليت قد  يطيحها احمليتا باستغالل الفرص اليت املناسبة اليت تسمح هل اإلستراتيجية
  .تقلل من تنافسيتها احمللية والدولية

  1التفكري اإلستراتيجي للمؤسسة: الفرع األول 

وحتصيل املعطيات الالزمة للخروج بالتوصيات  عامبعد القيام بعملية التشخيص االستراتيجي ال      
كن للمستشارين أو احملللني أخذ صورة جيدة عن العمليات اليت جيب أن مي املقترحة كمرحلة أوىل،

األمر الذي يقود املؤسسة إىل التفكري  التنافسية،قدرا وفقها املؤسسة من أجل تقوية  تعمل
هذا ما حيتم على  ،االستراتيجي عن مستقبلها يف سوق متيزه املنافسة الشرسة اليت ال تعترف باحلدود

                                                 
178  1  Ibid,p 169-   
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نظر ورؤية شاملة وثاقبة ومستقبلية ملختلف  دني واملستشارين أن يكون لديهم بعللواحمل املسئولني
وخاصة يف ظل تعقد  العناصر اليت من شأا أن تؤثر على نشاط املؤسسة وعلى جناح عملية تأهيلها،

األوضاع االقتصادية يف الوقت الراهن وظروف عدم التأكد اليت تعمل فيها املؤسسات وكثرة العناصر 
 )االختيارات( البدائلليت تؤثر على تنافسية املؤسسات،كل هذه املتغريات جتعل من املؤسسة تعدد من ا

بعني االعتبار يف  املتغري باستمرار وضرورة أخذه يطفضال عن احمل، واحد بديلوعدم االعتماد على 
 .اإلستراتيجية املناسبةالتفكري االستراتيجي للمؤسسة وعملية التأهيل وتشكيل 

 
البد و األسس اليت تتبناها،  على املؤسسات فهم بأن التنظيم الداخلي والقواعد يفترضومن هنا       

ومنه فإن  ،ه و رغباتهالتفكري فيما تشبع احتياجاتفاملؤسسة جمربة على  الزبون رضى توضع من أجل أن 
عتباره حمور اهتمام اإلدارة كل عمليات التصميم والتنفيذ والتقييم ينبغي أن تتم من وجهة نظر الزبون با

فضال عن ذلك فإن ،واحتياجاته ومنه حتول االهتمام من املنتوج إىل الزبون ورغباته اإلستراتيجية
املؤسسات االقتصادية ذات الفكر االستراتيجي احلديث أدركت بأن نقاط قوا وضعفها والفرص 

وأن التهديد احلايل قد يتحول  وض غدا،ما هي إال أمور نسبية ألن فرصة اليوم قد ال تع والتهديدات،
نقطة قوة إىل نقطة  تحوللنقاط القوة ونقاط الضعف،فقد تإىل فرصة يف املستقبل،ونفس الشيء بالنسبة 

 .ضعف وقد حيدث العكس
 

وتقدمي أفكار جديدة يصعب على املنافسني  واإلبداع االبتكاروهلذا البد من االعتماد على       
وهو ما يتم من خالل العمل يف مناخ التشاور داخل  عالية أو بعد وقت طويل، تقليدها إال بتكلفة
باإلضافة إىل ضرورة  أكثر حرية يف التعبري عن مشاكلهم والسماع ألفكارهم، عمالاملؤسسة بإعطاء ال

 .املتواجدين يف نفس القطاع مقارنة نقاط القوة والضعف باملنافسني
 

املؤسسات ميكنها االعتماد على عدة استراتيجيات يف عملية إىل ما سلف ذكره فإن  نتيجة      
، أهداف املؤسسة ،حجم املؤسسة:وهذا طبعا من خالل مراعاة عدة عوامل واليت من بينها ،التأهيل

القدرات املالية  ،زهااملزايا التنافسية اليت حتو ،)شهرا(وكفاءاا مكانتها يف السوق، منافسي املؤسسة
 .والبشرية للمؤسسة
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  اإلستراتيجيةتشكيل  :الفرع الثاين

حيث يتطلب من  وحتديدها كمرحلة من مراحل التأهيل، اإلستراتيجيةتأيت مرحلة تشكيل        
  :1املؤسسة يف هذه املرحلة حتديد ما يلي

حتسني النجاعة من حيث اإلنتاجية والنمو وذلك من خالل احلد من املشاكل ( األهداف املرتقب -
  ؛)القوة،مع تدعيم تنافسية املؤسسةن نقاط الضعف وتدعيم نقاط والتقليل م

  ؛توفري الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك -
  .إجياد النموذج التنظيمي املناسب لتنفيذ وحتقيق األهداف -

أخذ بعني البد أن ت انطالقا من نتائج التشخيص، اإلستراتيجيةمن هذا املنطلق فإن إعداد البدائل 
  :وهو ما يتم من خالل مراعاة عدة عوامل بديل االستراتيجي املختار،الة إجناز إمكانيـ االعتبار

  ؛األهداف املشار إليها -
  ة،ا احملتملااحلالية للمؤسسة وتطوراألوضاع  -
  .القيود القانونية،املالية،التجارية،التقنية والبشرية والتطور احملتمل لبيئتها -
  

 ميكن أن متارس عدة تأثريات على املؤسسات عند بناء على هذه املعطيات والعناصر اليت
 إستراتيجيةبفعل عدم وجود  تشكيل واختيار البديل االستراتيجي املناسب واملالئم لتأهيل املؤسسة،

واليت تساعدها على حتسني جناعة  منوذجية للتأهيل تعتمد عليها كل املؤسسات الراغبة يف التأهيل،
فإنه باإلمكان أن جند حىت يف  ،ألخرىالتأهيل من مؤسسة  اتيجيةإستروفضال عن اختالف  نشاطاا،

التأهيلية وذلك حبسب كل جمال للنشاط وحسب  لإلستراتيجيةداخل نفس املؤسسة تصورات خمتلفة 
  .دورة حياة كل واحدة منها

  
إىل اليت تسمح للمؤسسة بالوصول  اإلستراتيجيةللتأهيل هي تلك  إستراتيجيةنستنتج بأن أحسن       

وبالتايل فإن  حتقيق األهداف املسطرة بأقل الوسائل وتلقى الدعم واملساندة من قبل كل املمثلني املعنيني،
أو بإمكانه املسامهة يف إجناح  دور لديه نمبالتشاور بني كل  ن تكونالتأهيل البد أ إستراتيجيةاختيار 
وهو ما يعين  يف عملية التأهيل، ،حيث كل طرف على دراية تامة بالدور املنوط بهالتأهيل برنامج

ضرورة حتديد املهام والصالحيات واملسؤوليات بدقة،حىت يتسىن لعملية التأهيل أن تأخذ مسارا سليما 
  .تنافسية املؤسسة االقتصادية اجلزائرية واملتمثل يف الرفع من وسريعا للوصول إىل املبتغى،

  

                                                 
    1 Ibid,p176.  



  
  اتصادية اجلزائرية وآليات متويلهمراحل تأهيل املؤسسات االق              الفصل الثاين                                      

  
 

81 
 

،حيث ةتأهيل املؤسسل إستراتيجيةتبعة لتشكيل يوضح لنا أهم اخلطوات امل) 10(والشكل رقم       
ل تتطلب نوعا ب بالعشوائية، ليست بالعملية السهلة وال ،اإلستراتيجية تنفيذو يتبني لنا بأن عملية إعداد

فعالة،متكن  إستراتيجيةحىت تتمكن املؤسسة من ضمان إعداد  من اليقظة والتسلح بالفكر االستراتيجي،
  .ها حمليا ودوليامن حتسني تنافسيتاملؤسسة 

  املؤسسة إستراتيجيةتشكيل ): 10(الشكل رقم 
  

  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
  

  
  :املصدر

Mohamed lamine dhaoui et  Boualem Abassi,Op-cit,P177. 
 
  

تنطلق املؤسسة من التأهيل  إستراتيجيةأن عملية اختيار ) 10( نالحظ من خالل الشكل رقم      
ومن جهة أخرى فإن  على الفرص والتهديدات من جهة، بغرض الوقوف ياحمليط اخلارجدراسة 

سمح للمؤسسة من استخالص نقاط القوة ي،...)اج،مالية،تسويق،موارد بشريةإنت(التحليل الداخلي 
تقييم هذه البدائل يف ضوء قدرا  ائل اإلستراتيجية من خاللتأيت مرحلة اختيار البدا، مث  والضعف

  .ه املرحلة باالختيار االستراتيجيتنظيمية، وتنتهي هذعلى  حتقيق األهداف والغايات ال
 
وحتديد اإلستراتيجية الواجب إتباعها لتأهيل املؤسسة فإنه  االنتهاء من عملية إعداد وصياغةمبجرد       

الكافية  ختصيص املوارد املالية: ذلك تطلبوي اإلستراتيجية املختارةهذه تنفيذ جيب البدء يف عملية 
  .املطلوبة البشريةتوافر األعداد واملهارات لتنفيذها، و

  تشخيص استراتيجي شامل

  نقاط القوة والضعف للمؤسسة  االستراتيجيةياراتاخل يطقيود وفرص احمل

  اجتماعية وسياسية تطلعات
 بدائلاختيار ال

  املسريين اتوطموح قيم  اإلستراتيجية

حسب  إستراتيجيةبدائل 
  السيناريوهات

  اختيار االستراتيجية
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  االقتصاديةاملؤسسات  تأهيلربامج لالدعم املايل آليات و هياكل:املبحث الثاين
، كان من االقتصاديةة لربامج تأهيل املؤسسات نظرا لألمهية اليت أولتها السلطات العمومية اجلزائري      

الضروري العمل على القضاء على كل املشاكل اليت تعاين منها هذه الربامج والسيما املشاكل 
، اتيجية التأهيلية العامة للمؤسسةاإلستر ىثر التمويلي سلبيا كان أو إجيابيا عليتجسد األ"  1التمويلية، إذ

 عرب القنوات التمويلية لذلك، ميكن أن يعرف طريقه للتطبيق إال  مؤسسة الذلك أن الربنامج التأهيلي لل
وعلى هذا األساس بادرت السلطات اجلزائرية  ،"يعترب عائقا أمام عملية التنفيذ فإن غياا أو نقصاا

  :نذكر أمهها الدويل ،ك على الصعيدين احمللي و، وذلآليات لتمويل هذه الربامجوبوضع عدة هياكل 
  
  :على الصعيد احمللي: املطلب األول   

ت ، عملاجلزائرية االقتصاديةنظرا لعدم وجود بنوك متخصصة لتمويل برامج تأهيل املؤسسات       
بتمويل برامج وخطط تأهيل املؤسسات  هياكل مالية تقوم استحداثو إقامةالسلطات العمومية على 

  :ل، نذكر أهم هذه اهلياكاملستفيدة من برامج التأهيل 
  

  :)*FPCI(صندوق ترقية التنافسية الصناعية : الفرع األول
بعملية تأهيل  الركيزة املالية األساسية لألنشطة اخلاصة" 2صندوق ترقية التنافسية الصناعية يعد       

، حيث 2000من قانون املالية لسنة  92ادة مبوجب املقد أنشئ الصندوق و ،املؤسسات الصناعية
صندوق ترقية التنافسية «3عنوانه 302-102زينة حساب ختصيص خاص رقم يفتح يف كتابات اخل

  .، واآلمر بصرف هذا احلساب هو وزير الصناعة»الصناعية
 
   :مدونة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. أوال

ة إيرادات حيدد هذا القرار مدون 192-2000من املرسوم التنفيذي رقم  3تطبيقا ألحكام املادة       
  :4يلي و نفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية، وذلك كما

  
  :إيرادات صندوق ترقية التنافسية الصناعية-1
  :يليتتمثل فيما        

                                                 
، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات آثار السياسة النقدية والمالية على تأهيل المؤسسات االقتصادية: عبد اللطيف بلغرسة و رضا جاوحدو1

  .8ص   2001أآتوبر 29/30الندماج في الحرآية العالمية، سطيف ، يومي  االقتصادية ل
ndustrielle.Iompétitivité Cromotion de la Ponds de F: *FPCI 

 .135حياة نجار و مليكة زغيب ، مرجع سبق ذآره، ص  2
  .74، ص1420رمضان  17الصادرة بتاريخ 92/من قانون المالية ، الجريدة الرسمية العدد92المادة  3
 .2001ديسمبر سنة  12الجريدة الرسمية الصادرة بتلريخ   192- 2000المرسوم التنفيذي رقم 4



  
  اتصادية اجلزائرية وآليات متويلهمراحل تأهيل املؤسسات االق              الفصل الثاين                                      

  
 

83 
 

 ختصيصات ميزانية الدولة؛ -
 ؛)متيازيةامج ميدا ، القروض التعاقدية واالبر( التمويالت اخلارجية  -
 أخرى؛يق ق صنادأو مسامهات عن طري اقتطاعات -
 .اهلبات والوصايا -

 
    :عيةنفقات صندوق ترقية التنافسية الصنا - 2

  :وق ترقية التنافسية الصناعية إىلمتنح مسامهة صند        
 

   :عيةطات املرتبطة مبحيط املؤسسات الصناالنشا - 1.2
  :تبادر ا وزارة الصناعة، وتضم ليتا       

امللكية الصناعية، اإلستراتيجية الصناعية،  ،اجلودة ،التقييس:لتاليةنية يف امليادين ااخلربة واملساعدة التق -
  البحث والتنمية؛التكوين ،اإلعالم الصناعي والتجاري و 

 جلمعيات املهنية يف قطاع الصناعة؛ترقية ا -
  .نشاطات اإلعالم واالتصال املرتبطة بترقية التنافسية الصناعية -
 

 :لصناعة يف القطاعني العام واخلاصمات املرتبطة باالصناعية ومؤسسات اخلداملؤسسات -2.2
 :النفقات املرتبطة بتأهيل املؤسسات الصناعية يف تتمثل       

 إعداد الدراسات التشخيصية؛ -
 صياغة خمططات التأهيل؛ -
واالستثمارات املادية  يف خمتلف جوانبه، االستثمارات الالماديةتنفيذ ومتابعة توصيات خمطط التأهيل  -
  .بطة بترقية التنافسية الصناعيةملرتا

 
  :املرتبطة بتأهيل املناطق الصناعية ومناطق النشاط النفقات - 3.2

 :يف تتمثل       
 الدراسات املتعلقة بتأهيل املناطق الصناعية ومناطق النشاط؛ -
 اجناز أعمال تأهيل املناطق الصناعية ومناطق النشاط ؛ -
 ي املناطق الصناعية ومناطق النشاط؛برامج التكوين املوجهة ملسري -
  .كل النشاطات األخرى ذات الصلة بربامج تأهيل املناطق الصناعية ومناطق النشاط  -
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  :  اإلعانات املالية املقدمة من طرف الصندوقنسب املنح و. ثانيا
  :يقدم صندوق ترقية التنافسية الصناعية املساعدات املالية وفق املعدالت التالية      

ثالثة  وخمطط التأهيل يف حدودالتشخيص اإلستراتيجي العام  إلعداداإلمجالية  تكلفةالمن  70% -
  ماليني دج؛ )03(

 الستثمارات املادية املمولة باألموال اخلاصة للمؤسسة؛اإلمجايل ل بلغ املمن  15% -
 بالقروض؛ ةالستثمارات املادية املمولاإلمجايل ل بلغاملمن  10% -
 . الماديةال مجايل لالستثماراتاإل بلغ املمن  50% -
 

، جيب أن تقوم بإجنازها دة املالية جلميع االستثمارات املقبولةحىت تتحصل املؤسسة على املساعو      
بني املؤسسة ووزارة الصناعة، كما ميكن متديده  االتفاقيةيف أجل أقصاه عامني، من تاريخ إمضاء عقد 

  .لسنة أخرى بطلب من املؤسسة
إعداد خمطط التأهيل بعد موافقة وزير اعدات املالية اخلاصة بالتشخيص واحلصول على املس يتمو      

تنفيذ أما املساعدات املالية اليت ختص  ،الصناعة، واليت تكون بعد رأي اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية
، املؤسسة مدير مليات التأهيل وبطلب منال يتم دفعها إال بعد إجناز ع استثمارات خمطط التأهيل،
  :دفعات) 03( ثالث وهذه التسديدات تتم وفق

 
 الماديةأو ال/على األقل من املبلغ اإلمجايل لالستثمارات املادية و % 30بعد اجناز :الدفعة األوىل

 .املقبولة
 أو الالمادية/ت املادية وعلى األقل  من املبلغ اإلمجايل لالستثمارا % 60بعد اجناز  :الدفعة الثانية

 ملقبولة؛ا
  .بعد االجناز الكامل ملخطط تأهيل املؤسسة الرصيد الباقي :الدفعة الثالثة

 
بعد التحقيق الكلي ، وهذا على املساعدة املالية مرة واحدة كما ميكن للمؤسسة أن تتحصل       

هيل كامال ة من إجناز خمطط التأالتقني ، حيث يتم دفع املساعدة املالية بعد حتقق األمانةملخطط التأهيل
فحص الوثائق القانونية املربرة، إىل جانب ذلك تقوم من التحقق املادي للمعلومات ذلك من خالل و

دراسة املستندات والفواتري امليدانية لالستثمارات املنجزة ومن خالل قيامها باملراقبة  اليت تقدمها املؤسسة
 .اليت تثبت العمليات االستثمارية
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  اعدات املالية وآجال تسديدهاتعديل نسب املس-ثالثا
بتعديل نسب املساعدات املالية وآجال تسديدها، وهذا  2005وزارة الصناعة يف سنة قامت        

أكرب عدد ممكن من املؤسسات الصناعية هلذا الربنامج  والنضماممن أجل تبسيط اإلجراءات التمويلية 
  :فسية الصناعية، ونذكر هذه التعديالت فيما يليموارد صندوق ترقية التنا باإلضافة إىل تسريع استهالك

  
  :1 ميكن التمييز بني نوعني من الدراسات مها أصبح :بالنسبة ملرحلة التشخيص العام-  1
  

  : Etude Globaleالدراسة العامة -  1.1
هذه حتتوي ودراسات ختتاره  املؤسسة بكل حرية، يقصد ا الدراسة املقدمة من طرف مكتب       
مل االستثمارات املادية الذي يشستراتيجي العام وخمطط التأهيل وة على التشخيص اإلالدراس

 (DMNE*) وخيضع ملديرية تأهيل املؤسسات ضر خالل مثانية أسابيع كأقصى أجل،، وحيوالالمادية
  .ية لتنفيذ خمطط التأهيلمن أجل احلصول على مبالغ مالية من صندوق ترقية  التنافسية الصناع

  
  : Etude Allégéeدراسة املخففة ال-  1.2
حتتوي  هذه حرية، ومكتب دراسات ختتاره املؤسسة بكل يقصد ا الدراسة املقدمة من طرف       

 ،يشمل االستثمارات املعنوية فقطالدراسة على التشخيص اإلستراتيجي العام وخمطط التأهيل والذي 
 وخيضع ملديرية تأهيل املؤسساتبعة أسابيع، ودة يف أجل أقصاه أرحمدحيضر خالل مدة زمنية قصرية وو

 تنفيذ برامج االستثمارات الالماديةقصد احلصول على مبالغ مالية من صندوق ترقية التنافسية الصناعية ل
  .فقط
  :هي اليت يتوىل صندوق ترقية التنافسية الصناعية تغطيها على مستوى مرحلة التشخيص ةالنسب إن      

                 )  دج مليون1,5(مليون ونصف دج  لتشخيص اإلستراتيجي العام على أن ال تفوقمن تكلفة ا 80%       
  .من تكلفة إجناز الدراسة املخففة دج 800.000و ن تكلفة إجناز الدراسة اإلمجاليةم      

  
  :على مرحلتنيوذلك ، ةإىل مكتب الدراسات لصاحل املؤسس مباشرة الدراسةيتم دفع تكلفة و     

  عند إبرام العقد؛من التكلفة اإلمجالية للدراسة %30 دفع:  املرحلة األوىل
 .كاملة املخففة أوبعد تنفيذ الدراسة اإلمجالية  ن التكلفة اإلمجالية للدراسةم%70 دفع: املرحلة الثانية

                                                 
1FONDS DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE, MANUEL DES  PROCEDURES, op-cit, 
p 3.  

.  ntreprisesEiveau des N ise àMirection de D:  DMNE* 



  
  اتصادية اجلزائرية وآليات متويلهمراحل تأهيل املؤسسات االق              الفصل الثاين                                      

  
 

86 
 

  :خمطط التأهيل تنفيذلة رحمل بالنسبة- 2
  :ري الصريح عن رغبة املؤسسة يف إجناز عملية التأهيل فهو حيدديعكس خمطط التأهيل التعب      

  ة ذات األولوية؛املادية والالمادي االستثماراتاملقاييس و : إجراءات التأهيل  -
 التأهيل؛ظروف حتقيق عملية   -
 ...)، اإلنتاج، ومشتريات املواد األولية،تقدير املبيعات( فرضيات العمل  -

  :1هذه املرحلة فتقدر نسبتها بـ  أما عن املساعدات املقدمة يف
سواء ) برجميات، مساعدات فنية، دراسات، تكوين(  املقبولة الالمادية االستثماراتمن تكلفة  80% -

  .تعلق األمر بالدراسة اإلمجالية أو املخففة
 يف) حمليا أو مستوردة اقتناؤهاجتهيزات إنتاجية يتم (  املقبولة املادية االستثماراتمن تكلفة  10% -

 .دج 20.000.000إطار الدراسة اإلمجالية على أن ال تفوق 
 

  :تدفع هذه املساعدات على مرحلتني وأصبحت       
  بعد إمضاء عقد التأهيل؛من التكلفة اإلمجالية لالستثمارات  %30دفع : املرحلة األوىل
  .تأهيلبعد تنفيذ خمطط ال من التكلفة اإلمجالية لالستثمارات %70 دفع :املرحلة الثانية

 
 إمكانية معسنتني شهرا بعد ما كانت  12بالنسبة آلجال تنفيذ الربنامج فقد قلصت املدة إىل و        

  . كانت سنة كاملة ما متديد املدة األوىل بثالثة أشهر كأقصى حد بعد
  

 :*)FGAR( صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة: الفرع الثاين 
آلية متويلية تسهل على املؤسسات الطريق للوصول خلطوط القروض "2هي إن صناديق الضمان      

أهم آليات ترقية  وتعد آلية ضمان االقتراض من برامج تأهيلها،و" استثماراااحمللية واألجنبية لتمويل 
و مؤسسات ) املؤسسات الصغرية واملتوسطة( لتعامالت املصرفية بني املشاريع اليت تفتقد للضمانات ا"3
طرفا ثالثا  ى، أو بعبارة أخرجم معني من الثقة ألطراف التعاملمن خالل توفري ح) البنوك( مويل الت

هلذا الغرض قامت اجلزائر ، و"اب املشاريع يف غياب شرط الضمانميثل حلقة وصل بني البنوك وأصح
 ضمان يكفل الصندوق حيث ،بإنشاء صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة

                                                 
nouveau dispositif, Fonds de Promotion de la Compétitivité s: Manuel Des Procédure1

cit, p6.-op,  Industrielle  

antie. Garonds de F/ FGAR* 
  .13عبد الحق بوعتروس و محمد دهان، مرجع سبق ذآره، ص  2
دولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات  ، ملتقىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاآل تمويلها في الجزائر :سمير سحنون و شعيب بونوة  3

 .427، ص  2006أفريل  18- 17الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف، يومي  
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والقروض متوسطة وطويلة األجل الالزمة لذلك، وهو يتحمل األقساط  ارات للمشروعاتاالستثم
املتعثرة سدادها من القرض تدفع فورا للبنك وفق النسب احملددة يف العقد، أما يف حالة اإلفالس يقوم 

  .، والباقي يتحمله صاحب املشروعض النسب اليت مت ضماا من القرضالصندوق بتعوي
  
   :صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعريف نشأة .أوال

رمضان  06املؤرخ يف  373-02 املرسوم التنفيذي رقم" 1مبوجب هذا الصندوق   أنشئ      
التوجيهي للمؤسسات الصغرية  املتعلق بتطبيق القانون 2002نوفمرب  11ـاملوافق ل 1423

، "ةللمؤسسات الصغرية و املتوسط القروضاملتوسطة املتضمن للقانون األساسي لصندوق ضمان و
  ." مليار دج مكتتب كليا من اخلزينة 1.1" 2برأس مال

  
مؤسسة عمومية حتت "3على أنهصندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة يعرف و      

 التقليدية، ويتمتـع هذا الصندوق بالشخصية اتالصناعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ووصاية وزار
  .2004مارس  14بصورة رمسية يف  وقد بدأ نشاطه ،"املعنوية واالستقالل املايل

  
أداة مالية متخصصة لفائدة  لأو"4يعترب صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة       

هذه املؤسسات، ويعاجل أهم مشكل تعاين منه املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتمثل يف نقص 
ول على التمويل البنكي، ويندرج ضمن الفعالية االقتصادية واالستخدام األمثل الضمانات للحص

للموارد العمومية، وذلك بتحويل دور الدولة من ماحنة لألموال إىل ضامنة للقروض املقدمة لقطاع 
  ".  املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  
   :أهداف صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة .ثانيا
  األجل  لقروض املتوسطةا تسهيل احلصول علىهو صندوق ضمان القروض إن اهلدف الرئيسي ل      

                                                 
  : موقع صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1

www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=29http://www.fgar.dz/index.php?opti
m_content&task=view&id=18&Itemid=29 on=co  

    23/12/2008 :.تاريخ االطالع يوم
ملتقى دولي مداخلة في ، الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة :بن طلحة وبوعالم معوشي صليحة 2

 .356،ص  2006أفريل  18- 17حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف، يومي  
القروض للمؤسسات  ضمان، يتضمن إنشاء صندوق 2002نوفمبر  11الموافق  1423رمضان  6 مؤرخ في 373- 02مرسوم تنفيذي رقم 3  

  .13، ص 2002نوفمبر  13، الصادرة بتاريخ 74الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، مداخلة في ملتقى دولي حول متطلبات تأهيل 2بازل إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مقرارات لجنة :بلعزوز بن علي4

  .491،492ص  ص 2006أفريل  18- 17المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف، يومي  
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، وذلك من خالل منح كإنشاء املؤسسات وتطويرها اليت تدخل يف التركيب املايل لالستثمارات ادية
  عنه  نبثق، وهذا اهلدف تالبنوك للمؤسسات اليت تفتقر للضمانات العينية الالزمة اليت تشترطها الضمان

  :أهداف أخرى منها اقتصادية وأخرى اجتماعية وهي 
  
  : ص األهداف االقتصادية يف النقاط التاليةلختت :االقتصاديةاألهداف - 1
صغرية واملتوسطة أو تسهيل احلصول على القروض البنكية عند االستثمار يف إنشاء املؤسسات ال -

  إىل النمو والرقي ؛، وبالتايل الدفع بعجلة االستثمار جتديدها كلها
  حتفيز البنوك على تقدمي قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛  -
تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنافس املنتجات املستوردة وذلك عن طريق إنتاجها حمليا  -

  وإمكانية تصديرها إىل اخلارج ؛
  من االسترياد ؛تشجيع االستثمار احمللي من أجل زيادته وتنويعه والتقليص  -
  األولية؛تشجيع عمليات حتويل املواد  -
وذلك مد بشكل كبري على قطاع احملروقات، الوطين الذي يعتالعمل على حتسني توازن االقتصاد  -

  بتقدمي ضمانات وأولويات للمؤسسات اليت تقوم بتصدير منتجات خارج نطاق احملروقات ؛
طالعه على معلومات اقتصادية خاصة نصحه وا ثمر تتمثل يف توجيهه ،تقدمي خدمات للمست -

  باملشروع ؛
  .تشجيع اإلنتاج ودعمه وتوجيهه إىل سوق املنافسة  -
  
  :االجتماعيةاألهداف - 2

من خالل زيادة تنحصر األهداف االجتماعية للصندوق يف العمل على إحداث مناصب شغل       
 ختفيض نسبة البطالة ، باإلضافة إىل حتقيق إنشاء ومساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، وبالتايل

نوع من التوازن اجلهوي مبنح األولوية يف الضمان للمؤسسات املتواجدة يف املناطق النائية خاصة 
  .اجلنوب 

  
   :مهام صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ثالثا

  1:هام التاليةيتوىل صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة امل      

                                                 
  .13،14، مرجع سبق ذآره، ص ص 373 -02مرسوم تنفيذي رقم 1
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التدخل يف منح الضمانات لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنجز استثمارات يف ااالت  -
  املؤسسات؛توسيع  التجهيزات،جتديد  املؤسسات، إنشاء : التالية

  ا للتشريع والتنظيم املعمول ما؛وفق تصرفهتسيري املواد املوضوعة حتت  -
  املطلوبة؛والضمانات  إقرار أهلية املشاريع -
  حتصيل املستحقات املتنازع عليها؛ التكفل مبتابعة عمليات -
  طر النامجة عن منح ضمان الصندوق؛متابعة املخا -
  ائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛اليت تضمنها اهليئات الدولية لف جضمان متابعة الربام -
توسطة املستفيدة من ضمان ات الصغرية واملواملساعدة التقنية لفائدة املؤسس ةضمان االستشار -

  الصندوق؛
  :كما كلف الصندوق القيام باملهام التالية 

سات الصغرية واملتوسطة ترقية االتفاقيات املتخصصة اليت تتكفل باملخاطر اليت تنشط يف ترقية املؤس -
  تطويرها؛و
اصة بكل صيغ لضمان اخلضمان متابعة املخاطر النامجة عن ضمان الصندوق ، وتسليم شهادات ا -

  التمويل ؛
 الضمان املوضوعة من قبل الصندوق؛التقييم املستمر ألنظمة  -
 حل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛إعداد اتفاقيات مع البنوك واملؤسسات املالية لصا -
ة على التدابري املتعلقة بترقية املؤسسات الصغرية واملتوسط إىل املصادقة القيام بكل عمل يهدف -
، حيث حيل الصندوق حمل البنوك واملؤسسات املالية فيما خيص دعيمها يف إطار ضمان االستثماراتوت

  املخاطر طبقا للتشريع املعمول به؛، ويف حدود تغطية تآجال تسديد املستحقا
 

   :ات الصندوقلالستفادة من ضمان املؤسسات املؤهلة وغري املؤهلة. رابعا
لصغرية واملتوسطة االستفادة من ضمانات الصندوق، باستثناء بعض ميكن جلميع املؤسسات ا      
وفيما يلي نذكر املؤسسات اليت تستفيد من ضمانات الصندوق و املؤسسات اليت ال ميكنها  ساتاملؤس

  .االستفادة من ضماناته
  
  :املؤسسات املؤهلة لالستفادة من الصندوق - 1

  املتوسطة اليت تستثمر يف مشاريع تستجيب موعة إن األولوية موجهة للمؤسسات الصغرية و       
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  :1من املعايري نذكر منها 
 ؛)اجلزائريف غري موجودة ( املؤسسات اليت تساهم أو اليت تقدم خدمات جديدة  - 
  ق قيمة مضافة معتربة ؛حتقاملؤسسات اليت  -
  ؛ادة الصادراتيتساهم يف تقليص الواردات ، أو يف تنمية وزاملؤسسات اليت  -
  باجلزائر؛ املوجودة األولية املواداملؤسسات اليت تسمح باستخدام  -
  ؛ب مع عدد مناصب الشغل اليت ستخلقهاحتتاج إىل حجم متويل يتناس اليتؤسسات امل -

  ي عاملة من الشباب ذوي الكفاءات؛أيد اليت توظفاملؤسسات  -        
  ة؛تنشأ يف مناطق ا نسبة بطالة مرتفع اليت املؤسسات -
  . احلديثة تالتكنولوجيااستعمال تساهم يف عملية االبتكار و اليت املؤسسات -
  
  :الصندوقاملؤسسات غري املؤهلة لالستفادة من  - 2

  :2نذكرهاالستفادة من ضمانات الصندوق وميكن لبعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة ا ال      
تسيريية عن الوفاء عجزت ألسباب لبنكية وسابقا من التسهيالت ااملؤسسات اليت استفادت  -      

  بالتزاماا؛
املؤرخ يف  18-01تستجيب للشروط املنصوص عليها يف القانون املؤسسات اليت ال  -   

أنظر امللحق رقم ( لصغرية واملتوسطة وشروط تأسيسهابتعريف املؤسسات اتعلق وامل 12/12/2001
  ؛)-06-
  البنوك واملؤسسات املالية؛ -  
  كات التأمني؛شر -  
  الوكالت العقارية؛ -  
  ؛)املسعرة يف البورصة( ول أسهمها يف سوق القيم املنقولةاملؤسسات اليت يتم تدا -  
تستثىن منها املؤسسات ، دواإلستراالتصدير (املؤسسات اليت تنشط يف جمال التجارة فقط  -  

  ؛)اإلنتاجية
  ة؛القروض اليت دف إىل إعادة متويل قروض قدمي -  
  .حتدث تلوث كبري للبيئة   املشاريع اليت -  

  
                                                 

http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=34 1

dernière visite 23/12/2008  
2Ibid.  
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  :خطوات منح الضمان من الصندوق  .خامسا
لنمح الضمان من صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية  طوات األساسيةنلخص اخل      

  :1فيما يلي ،)-07-أنظر امللحق رقم( واملتوسطة
  

  
   :التوجه إىل البنك .اخلطوة األوىل      
مرفق مبلف يدرس  *بطلب قرض بنكي من أحد البنوك املعتمدة املؤسسةصاحب تقدم حيث ي      

إذا كانت ة خماطر القرض، ونات كافية لتغطيالبنك، هذا امللف يكون مرفق بضما على مستوى
الضمانات غري كافية ففي هذه الوضعية ال ميكن للبنك أن يقبل طلب التمويل إال إذا صوحب بضمان 

  .ان معتمدة مناسب من هيئة ضم
  

  ): FGAR( التوجه إىل صندوق ضمان القرض .اخلطوة الثانية      
يتوجه صاحب املشروع إىل صندوق الضمان من أجل التعريف باملشروع وتقدمي خطة العمل       

للصندوق، أين يتم استقباله على صاحب املؤسسة قدمها ياقتصادية  -واليت هي عبارة عن دراسة تقنو
حبيث يقوم املكلف بالدراسات بإلقاء نظرة  ،)-08-أنظر امللحق رقم( تااللتزاما مستوى مديرية

، وبعد ذلك تنتقل هذه الدراسة إىل رئيس دائرة املشروع، ويبدي هذا األخري رأيه يف ذلكعلى مبدئية 
صاحب ل، يف حالة متاشي املشروع مع الربنامج العام للصندوق يقدم ليعطي رأيه كذلك تااللتزاما

، روع مؤهل للدراسة من طرف الصندوق، والذي ميثل موافقة على أن املش"وصل استالم  "ؤسسةامل
، كما جيب تقدمي ت املطلوبة من أجل استكمال امللفعلومااملمن ويكون هذا الوصل مرفقا بقائمة 

  .الدراسة من جهته ةنسخة من امللف للبنك املعين قصد مباشر
   

  :طرف املكلف بالدراسات  دراسة امللف من. اخلطوة الثالثة
  ف ، ويف اية الدراسة يقوم املكلبدراسة امللف املقدم دراسة معمقةيقوم املكلف بالدراسات       

                                                 
   http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=40:موقع صندوق الضمان1

  .23/12/2008  :تاريخ االطالع يوم
 : البنوك المعتمدة هي* 

ارجي ، البنك الخBADR ، بنك الفالحة والتنمية الريفية BNA ، البنك الوطني الجزائري  BDLبنك التنمية المحلية : البنوك العمومية       
  CNMAوالصندوق الوطني للتعاون الفالحي BEA الجزائري

،        Algeria Gulf Bank بنك الخليج الجزائرHousing Bank ,الجزائر -بنك البرآة، بنك االسكلن والتجارة والتمويل: البنوك الخاصة       
 Algeria Leasing Corporation جزائرية لإليجار المالي،الشرآة الSOFINANCE والمساهمة وتوظيف األموال  رالمؤسسة المالية لالستثما
  , Algéri  Société Générale،. Natexis Algérie الشرآة الجزائرية العامة
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، ليقوم هذا األخري بإرسال التقرير لرئيس الدائرة بامللف بإعداد املخطط التحليلي إضافة إىل التوصيات
 )Term sheet (عمل ورقة لة فتح امللف مرفقة ب، وهنا يتم إرسال رساوره يسجل مالحظاتهالذي بد

، ولكن تأكيد على أن املشروع لورقة ال متثل قبوال مبنح الضمانحبيث أن هذه ا إىل املؤسسة املستفيدة
املستفيد دفع  ومن مث وجب على) جلنة االلتزامات (قررة مقبول حلد كبري ، وسيتم رفعه إىل اللجنة امل

امن مع الدراسة التحليلية للملف من قبل الصندوق من جهة والبنك من ، وبالتزعالوة دراسة امللف
) املؤسسة(، تقوم هذه األخرية بوعد املؤسسة مبنح القرض بشروط الضمان جهة أخرى، يقوم البنك

  .م رسالة الوعد للصندوقبتسلي
    

   :تااللتزاماقرار جلنة . اخلطوة الرابعة
) توصيات  +تقرير(املكلف بالدراسات امللف  ، يرفعح امللفقة املستفيد على رسالة فتبعد مواف      

، أين يكون حمل مناقشة من طرف تواملتابعة الذي يرفع امللف إىل جلنة االلتزاما تإىل مدير االلتزاما
   .عدة أطراف

  
  : منح رسالة عرض الضمان. اخلطوة اخلامسة

رسالة عرض ضمان واليت تتضمن كل  ، يتم منح املؤسسة املستفيدةيف حالة قبول طلب الضمان      
وطريقة  نسبة الضمان، قيمة الضمان، مدته اللجنة واملتمثلة يفالشروط والعناصر اليت اتفقت عليها 

الصندوق ملنح يف حالة رفض أما ، ، وتعترب هذه الرسالة قبوال تاما مبنح الضمان للمؤسسةالتسديد
  .يتم إعالم املؤسسة بالقرار الضمان

   
  : إبرام االتفاقية مع البنك .سادسةاخلطوة ال

تقوم املؤسسة بوضع نسخة يف البنك، ومن هذا املنطلق يقوم البنك بإعداد اتفاقية القرض مع       
، ويتم إرسال )مؤسسة -بنك(صادق عليها من قبل الطرفني املؤسسة بعد حترير اتفاقية القرض، وامل

  .نسخة إىل صندوق الضمان 
  

  : ير شهادة الضمانحتر. اخلطوة السابعة
  لشهادة الضمان للبنك  ، وبتقدمي املؤسسةاد شهادة الضمان بإشعار من البنكيقوم الصندوق بإعد      
    .، تكون مجيع الشروط مستوفاة لقيام البنك مبنح القرضاملعين
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  : 1تكلفة منح الضمانكيفيات التغطية و.دسااس 
تسديد  القرض، يتحملها البنك يف حالة عدم  ة اليتيتعلق األمر بضمان تسديد جزء من اخلسار      
بكل ملف حسب  من القرض البنكي حتدد النسبة املتعلقة %80و  %10 تتراوح نسبة الضمان بنيو

املبلغ األقصى دينار و ماليني 4املبلغ األدىن للضمان يساوي ، ودرجة املخاطرةتكلفة القروض و
يعين  حتديد مبلغ الضمان الإن .سنوات) 7(ان هي سبعواملدة القصوى للضم،مليون دينار 25 يساوي

يأخذ ، وكضمان ممتلكات املؤسسةيأخذ البنك ، حيث ال كلفة املشروعحتديد مبلغ القروض و
املبلغ  عالوة من مبلغ القروض كتكلفه دراسة املشروع، ويف حالة عدم منح الضمان يرد هذا الصندوق
مرة واحدة عند منح العالوة  تسدد هذه بلغ القرضميأخذ الصندوق عالوة التزام من و ه،لصاحب
   :كما يليوهي  ،الضمان
  .يف السنة من قيمة القرض املتبقي بالنسبة لقروض االستثمار 0,60%

  .بالنسبة لقروض االستغالل يف السنة  30,0%
  

  :2 ميدابرنامج  يف إطار صندوق ضمان القروض عمل.سابعا
إطار برنامج ميدا عن وسيط مايل بني منح ومساعدات برنامج  يعترب صندوق ضمان القروض يف       

  . ميدا وبني املؤسسات املستفيدة من هذه املنح
  
  :يف وتتمثل: الضمان املؤهلة للحصول على  قروضال-1
  ؛قروض االستغالل املتعلقة بقروض االستثمار -
  ؛االستغالل قروض -
   .جديد يف حال وجود استثمارالقروض املرتبطة بإعادة هيكلة الديون السابقة،  -
  
  :وتتمثل يف :القروض غري املؤهلة -2
  ؛إنشاء املؤسسة -
  نقل املؤسسة -
  
  

                                                 
   php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=36http://www.fgar.dz/index.:موقع صندوق الضمان  1

  .23/12/2008:تاريخ االطالع يوم
  Itemid=41http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=39&,: موقع صندوق الضمان   2

  .23/12/2008:تاريخ االطالع يوم
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   1:ومبلغ الضمان كيفيات التغطية-3
ومبلغ  دج، مليون 50من جمموع القرض البنكي احملدد للمؤسسة بدون جتاوز  % 80 يغطي      
سنوات  07املدة القصوى هي  ، مليون دج 150يستطيع يف بعض احلاالت أن يصل إىل  التغطية
  .سنوات للقروض عن طريق اإلجيار 10واالستثمار العادية،  لقروض

  
  :صندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة:الفرع الثالث     

  ، حيث 2004أفريل 19املؤرخ يف  134-04أنشئ الصندوق مبقتضى املرسوم الوزاري رقم       
شركة ذات أسهم ، يتكون رأمسال الصندوق "  2وهو عبارة عن ،2006 مارساطه الفعلي يف بدأ نش

مليار دينار منها ) 20(مليار دينار، ويقدر الرأمسال املكتتب بعشرين ) 30(املسموح به من ثالثني 
الرأمسال املسموح به على البنوك، ويتكون الفرق بني  %40نسبة مكتتبة على اخلزينة و %60نسبة 
   ".الصندوق على ذمة اخلزينة  ة حيوزهاأمسال املكتتب من سندات غري مكافئوالر

وميكن اإلشارة أنه ميكن للبنوك واملؤسسات املالية أن تساهم يف رأمسال الصندوق بواسطة          
  .احلقوق واملمتلكات اليت حتوزها يف شركات التأمني وضمان قروض االستثمار

  
  :3هدف الصندوق إىل حتقيق ما يليي :أهداف الصندوق .أوال
 ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتمويل  - 1
 زات املؤسسات وتوسيعها، حيث الستثمارات املنتجة للسلع واخلدمات املتعلقة بإنشاء جتهيا

  .مليون دينار 50املستوى األقصى للقروض القابلة للضمان  يكون
فيد من ضمان الصندوق القروض املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف البنوك تست - 2

كما ميكن أن تستفيد البنوك واملؤسسات املالية غري املسامهة  واملؤسسات املالية املسامهة يف الصندوق،
  .من ضمان الصندوق

وض اخلاصة بالنشاطات ال تستفيد من ضمان الصندوق القروض املنجزة يف قطاع الفالحة والقر - 3 
  .التجارية وكذا القروض املوجهة لالستهالك

  
 

  
                                                 

  http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=43: موقع صندوق الضمان 1 
  .23/12/2008:تاريخ االطالع يوم

، يتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض 2004أفريل 19الموافق لـ  1425صفر  29المؤرخ  في  134- 04مرسوم  رئاسي رقم 2
  .31، ص 2004أفريل 28الصادرة بتاريخ  27استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .31ص نفس المرجع السابق ،  3
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  :1تتمثل املخاطر املغطاة من الصندوق يف: املخاطر املغطاة والضمانات املقدمة من الصندوق .ثانيا
 .عدم تسديد القروض املمنوحة - 1
 .التسوية أو التصفية القضائية للمقترض - 2

لنسب املغطاة، لطبقا  املستحقة ل االستحقاق بالرأمسال وكذا الفوائدويتم تغطية املخاطر على أجا      
عندما يتعلق األمر بقروض ممنوحة عند إنشاء مؤسسة  %80وحيدد مستوى تغطية اخلسارة بنسبة 

حتديد العالوة يف احلاالت األخرى املذكورة سابقا، كما يتم  %60نسبة ، وصغرية ومتوسطة
من القرض املضمون املتبقي، وتسددها املؤسسة سنويا،  %0,5أقصاها بنسبة  املستحقة لتغطية اخلطر

  .حيث يتم حتصيل هذه العالوة من قبل البنك لفائدة الصندوق
  
  :2 تتشكل اجلمعية العامة للصندوق من:  إدارة الصندوق وعمله. ثالثا

  وزير املالية أو ممثله؛ -
 وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة أو ممثله؛ -
 من بنك أو مؤسسة مالية مسامهة يف الصندوق؛ ممثل عن كل -
 رئيس الس الوطين االستشاري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، والذي حيضر كمالحظ؛ -

حتدد صالحيات اجلمعية العامة مبوجب القانون األساسي الذي يتم إعداده أمام موثق طبقا ألحكام 
  .القانون التجاري

  
  :من يدير الصندوق جملس إدارة يتكون   

  وزير املالية أو ممثله، رئيسا؛ -
 وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة أو ممثله؛ -
 املدير العام للخزينة؛ -
سنوات قابلة ) 3(ة ثالث تنتخبهما البنوك و املؤسسات املالية املسامهة يف الصندوق ملد) 2(ممثلني  -

على % 5صندوق احلائزين نسبة الترشح لتعيني هذين املمثلني إال للمسامهني يف ال زوال جيوللتجديد، 
 .قل من الرأمسالاأل
 

، وخيول له اإلدارة بدون ممارسة حق التصويت حيضر املدير العام للصندوق اجتماعات جملس       
   ، وميثل الصندوق يف مجيع أعمال احلياة املدنيةوإدارتهالصالحيات الواسعة لضمان سري الصندوق 

                                                 
  .31، مرجع سبق ذآره، ص 134- 04المرسوم الرئاسي رقم  1
 .32نفس المرجع السابق، ص  2
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  .دمنيميارس السلطة السلمية على املستخو
  :يدرس ويصادق جملس اإلدارة ويبلغ اجلمعية العامة مبا يلي      

  مشاريع الربامج العامة للنشاطات؛ -
 امليزانية؛ -
 مشاريع ميزانية الصندوق وحسابات النتائج؛ -
 مشاريع عقود الشراكة؛ -
 مشاريع فتح الرأمسال؛ -
 جلماعية والنظام الداخلي للصندوق؛التنظيم العام واالتفاقية ا -
 .ط العامة املتعلقة مبنح الضماناتالشرو -

بعد أن يدرسها ويوافق عليها  لصالحيتها إىل اجلمعية العامة املشاريع اليت ختضع للموافقة النهائية ترسل
  .جملس اإلدارة

  
  تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالوطين لصندوق ال: الفرع الرابع

ة يعد اآللية املالية األساسية لتنفيذ الربنامج الوطين إن صندوق تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسط      
-06لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث أنشئ هذا الصندوق مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 302- 124، حيدد كيفيات سري حساب التخصيص اخلاص رقم 2006جويلية  4املؤرخ يف  240
  "سسات الصغرية واملتوسطةالصندوق الوطين لتأهيل املؤ"  1الذي عنوانه

  
  :2وتتمثل يف  إيرادات الصندوق .أوال

  خمصصات ميزانية الدولة؛ -
 اهلبات والوصايا؛ -
 .كل املوارد و املسامهات أو املساعدات األخرى -

    
 

                                                 
، يحدد آيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 2006 يوليو 4 الموافق لـ 1427جمادى الثانية  8 المؤرخ في 240-06مرسوم تنفيذي رقم 1 

، الصادرة 45، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزايرية، العدد "ت الصغيرة والمتوسطةالصندوق الوطني لتأهيل المؤسسا" الذي عنوانه  302- 124

 . 17، ص 2006يوليو  9بتاريخ 
- 124، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 2007فبراير 7الموافق لـ  1428محرم  19قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2

، الصادرة بتاريخ 18أهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الصندوق الوطني لت:الذي عنوانه 302
 .17، 16، ص ص 2007مارس  18
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  :وتتمثل يف  :نفقات الصندوق .ثانيا
املتعلقة باملصاريف طات الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، السيما تلك اويل نشمت

والفروع ونشر املعلومة االقتصادية، وتغطي نفقات الصندوق نشطات القطاعات املرتبطة بدراسات 
  :التأهيل اآلتية

  
 :تشملو :طات التأهيل لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطةانش- 1

  ؛اإلستراتيجيةالدراسات املتعلقة بالتشخيصات القبلية والتشخيصات  -
 تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبولة؛إعداد خمططات  -
 إعداد دراسات السوق؛ -
 املرافقة قصد احلصول على شهادة مطابقة اجلودة؛ -
 دعم خمططات تكوين موظفي املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛ -
 أنشطة الدعم يف جمال التقييس وامللكية الصناعية؛ -
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة التكنولوجي والبحث والتطوير على مستوى االبتكاردعم  -

 
  :وتشمل طات التأهيل لفائدة حميط املؤسسات الصغرية و املتوسطةانش - 2
  طات؛اإجناز دراسات عن فروع النش -
  إعداد دراسات حول املوقع االستراتيجي لفروع النشاطات؛ -
  إجناز دراسات عامة لكل والية؛ -
  وفهم وتأطري برنامج التأهيل؛ تقدمي الدعم للجمعيات املعنية من أجل تعميم -
املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل تسهيل احلصول املالية بني املؤسسات املالية و تطوير الوساطة -

  على القروض البنكية؛
إعداد وتنفيذ املخططات اإلعالمية والتحسيسية حول الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية  -

  واملتوسطة؛
  ت املتخصصة حول تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛إصدار اال -
أثر الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية ونشاطات املتابعة والتقييم والسهر حول مالءمة  -

  .واملتوسطة
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  : صندوقالعانات املالية املقدمة من طرف اإلنح ونسب امل .ثالثا
  :1توسطة دعمه للمؤسسات املقبولة على النحو التايليقدم صندوق تأهيل املؤسسات الصغرية وامل      

دج لكل  600.000 يف حدود، %100متويل مصاريف التشخيص اإلستراتيجي العام بنسبة  -
  مؤسسة؛

 ؛ %100 بنسبة لالماديةمتويل مصاريف االستثمارات ا -
 .%20متويل مصاريف االستثمارات املادية بنسبة  -
-  

لكل  دج 5.000.000ة يف حدود املادية والالمادي ستثماراتاالاحلد األقصى لتمويل  قدريو      
مؤسسة، كما تقوم وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتحمل تكلفة أجر عامل متخصص ملدة سنتني 

عض املؤسسات اليت حتددها الوزارة، إضافة إىل من أجل حتسني تنافسية املؤسسة وهذا اإلجراء يشمل ب
دج لكل مؤسسة ترغب يف احلصول على عالمة  1.200.000 حدود دعم يف" 2هذا يقدم الصندوق

  )".ISO 9001(العاملية  اجلودة
 

  :3مراحل) 3(وفق ثالث  على شكل منح ه املايلدعم الصندوقويقدم 
ة واملتفق املقبول)املادية و الالمادية( الستثماراتعلى األقل من إمجايل ا %40 بعد إجناز: املرحلة األوىل
  .التأهيل عليها يف خطة
املقبولة ) املادية والالمادية( إمجايل االستثمارات على األقل من  %70 بعد إجناز : املرحلة الثانية

  .خطة التأهيلواملتفق عليها يف 
  .بعد انتهاء املؤسسة من إجناز خطة التأهيل  :املرحلة الثالثة

  
  على املستوى الدويل: املطلب الثاين

قدمي املساعدات واإلعانات املالية سواء بصفة ثنائية أو متعددة األطراف، ت على هذا املستوىيتم       
  :ونذكر منها

  
  

                                                 
1 Programme Nationale de Mise à Niveau de la PME Algérienne, sur site 

-PME-la-de-Niveau-de-Mise-de-nalNatio-http://www.algeria.smetoolkit.org/algeria/fr/1989/Programme
last visited.21/11/2008 ,p 01.Alg%C3%A9rienne,  

    
  .13مرجع سبق ذآره، ص ،عبد الحق بوعتروس ومحمد دهان  2

 Programme Nationale de Mise à Niveau de la PME Algérienne, op-cit, p 02. .3   
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  :دويلالبنك المساعدات  :الفرع األول 
 مجيع أحناء لتقدمي املساعدات املالية والفنية للبلدان النامية يفا مهم مصدرا"1يعترب البنك الدويل      

بلدان النامية على ختفيض أعداد الفقراء عن طريق توفري ويساعد البنك الدويل حكومات ال ،العامل
األموال واخلربات الفنية اليت حيتاجون إليها لصاحل جمموعة واسعة النطاق من املشروعات، كمشروعات 
التعليم والرعاية الصحية والبنية األساسية واالتصاالت وإصالحات األجهزة احلكومية، وأغراض أخرى 

 تعاونية مؤسسة دولية"  2باملعىن العادي الشائع هلذه الكلمة، فهو" بنكا"يل ليس و البنك الدو ، "كثرية
  ."، متقدمة وناميةبلدا 185متلكها البلدان األعضاء فيه البالغ عددها 

  
، حيث بدأ بتمويل املشروعات التنموية 1946سنة  "3قد بدأ البنك الدويل أعماله يفو      

األعضاء  " كانت تعاين من آثار احلروب مث بعد ذلك الدول الناميةاالقتصادية لدول غرب أوروبا اليت
عادة بناء أوروبا يف يف البداية دف توفري املعونة إلأنشئ البنك الدويل ومن هنا  ،يف مجيع أحناء العامل

شجيع وت لة البنك الدويل يف حماربة الفقرأعقاب احلرب العاملية الثانية، أما يف الوقت احلاضر فتتمثل رسا
التنمية، خاصة من خالل تشجيع استثمارات القطاع اخلاص الذي يؤدي إىل خفض النمو االقتصادي و

  .معدالت الفقر

يتم باخلصوص مع فيما يتعلق بتنمية القطاع اخلاص  وبالنسبة لتعامل اجلزائر مع البنك العاملي      
 برنامج مشال إفريقيا لتنمية املؤسساتمت إعداد برنامج تعاون تقين مع  4"مؤسسة التمويل الدولية حيث

(*NAED) سيتدخل هذا التغريات اليت تطرأ على وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة و قصد متابعة
  .اقتصادية لفروع النشاط الربنامج أيضا يف إعداد دراسات

  : جمموعة البنك الدويل. أوال

                                                 
  :موقع البنك الدولي 1

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTFAQSARABIC/0,,contentMDK:20
.~menuPK:727314~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:727307,00.html#one   410672  

   .14/02/2009االطالع يوم تاريخ 
 :، على الموقع االلكتروني3،ص 2007، آتيب البنك الدولي، جوان " العمل من أجل عالم خال من الفقر" مجموعة البنك الدولي 2

worldbank.org/EXTABOUTUSARABIC/Resources/MANGO.pdf    14/02/2009تاريخ اإلطالع يوم . 
، ص 2009، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، )التجربة الجزائرية(وسياسة التشغيل اإلصالح االقتصادي :مدني بن شهرة 3

  .84، 83ص
 ، علىفي حصة منتدى التلفزة المتوسطة و الصناعة التقليدية وزير المؤسسات الصغيرة و عرض السيد مصطفى بن بادة 4

تاريخ االطالع   dz.org/ar/discours.php#discours5-http://www.pmeart: موقع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  25/04/2008يوم 

   .evelopmentDtreprise Enfrica Aorth N: NAED*         
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  املسامهة امة واخلاصة يف أقاليم الدول األعضاء إن توسع البنك الدويل يف تقدمي قروض للهيئات الع      
ضطلع ت *عدة مؤسسات وما يتطلب ذلك من تلبية احتياجات التنمية جلأ البنك الدويل إىل إنشاءفيه 

  .الشاملة واملستدامة تنميةبدور خمتلف لكنه مساند لتعزيز الرؤية اخلاصة بال كل مؤسسة
  
   1:البنك الدويل لإلنشاء والتعمري- 1

املتمتعة  ن املتوسطة الدخليف البلدا يستهدف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ختفيض أعداد الفقراء      
تشجيع التنمية املستدامة، من خالل تقدمي القروض والضمانات وأدوات  باألهلية االئتمانية عن طريق

   .واخلدمات التحليلية واالستشارية إدارة املخاطر،
  

ملساعدة أوروبا على االنتعاش واستعادة  1944، يف عام 2  لإلنشاء والتعمريتأسس البنك الدويل      
األصلية موعة البنك  ليكون املؤسسة ،اآلثار املدمرة اليت خلفتها احلرب العاملية الثانية عافيتها من

يتم  بلدا 185ن األعضاء البالغ عددهم للبلدا مملوكة الدويل، حيث يشبه بنيانه اهليكلي مؤسسة تعاونية
  .تشغيلها لصاحلهم

  
   : 3املؤسسة الدولية للتنمية - 2

حتويل انتباه البنك، يف غضون سنوات  إىل تأسيس البنك الدويل لإلنشاء والتعمريأدى جناح قد       
 تياج البلدان النامية األشد فقرااح ن، أضحى جلياالعشري ويف مخسينيات القرن البلدان النامية قليلة، إىل

األموال اليت  اض، وذلك حىت يتسىن هلا اقتراليت كان يقدمها البنك آنذاك لشروط أخف وطأة من تلك
البلدان األعضاء  ومببادرة من الواليات املتحدة األمريكية، قررت جمموعة من  لتحقيق النمو حتتاجها

وقد أطلقوا على ، شروط ميسرة ممكنة األشد فقراً مبوجببالبنك إنشاء وكالة ميكنها إقراض البلدان 
من  أا تعترب سبيال سو هذه الوكالةمؤس وقد رأى ،"املؤسسة الدولية للتنمية" تسمية هذه الوكالة

                                                 
   مخس" جمموعة البنك الدويل"عبارة يف حني تضم ،)IDA(واملؤسسة الدولية للتنمية ) IBRD(ء والتعمري فقط إىل البنك الدويل لإلنشا" البنك الدويل"تشري عبارة  * 

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري واملؤسسة (البنك الدويل : مؤسسات ترتبط إحداها باألخرى بصورة وثيقة، وتتعاون معا لتحقيق اهلدف املتعلق بتخفيض أعداد الفقراء، وتتمثل يف
  ).ICSID(، واملركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار )MIGA(، والوكالة الدولية لضمان االستثمار   )IFC(، ومؤسسة التمويل الدولية )دولية للتنميةال
 :يموقع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير االلكترون1   

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIBRDA
2342,00.htmlRABIC/0,,menuPK:4442568~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:444  

  :لمزيد من المعلومات حول اتفاقية تأسيس البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على موقعه االلكتروني 2
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/0,,contentMD
K:20464670~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:676331,00.html?   

  :موقع المؤسسة الدولية للتنمية االلكتروني 3
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIDAAR

uPK:3440391~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:1774633,00.hABIC/0,,contentMDK:21216974~men
tml  

  .12/04/2009:تاريخ االطالع يوم
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دار أن ت إال أم أرادوا أيضا ،"فقراء العامل املعسرين"مساعدة " سرونوأغنياء العامل امل" خالله يستطيع
 وهلذا الدويل لإلنشاء والتعمري مؤسسة التمويل الدولية على النهج وبنفس النظام الذي يدار به البنك

، أن االقتراحوافقته على هذا م، "دويت دي أيزاور" يف ذلك الوقت السبب اقترح الرئيس األمريكي
 املؤسسة الدولية اتفاقية تأسيس وقد أصبحت، من البنك الدويل ن املؤسسة الدولية للتنمية جزءاتكو

عرف ت ، ومتت املوافقة على تقدمي أول قروض للمؤسسة،1960للتنمية سارية النفاذ يف عام 
  .نوالسودا اهلند هندوراس، إىل كل من شيلي، 1961باالعتمادات، يف عام 

  
لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية  لدان املؤهلةويف الوقت احلايل، تشكل املشروعات يف الب       
 يف 30وهي موطن لنحو (إفريقيا  وتشكل ،القائمة يف املائة من حمفظة الوكالة للمشروعات 35.6

املساندة يف السنة املالية  يف املائة من املشروعات اليت قدمت الوكالة هلا 38 )املائة من فقراء العامل
2008.  

  
  :الدوليةمؤسسة التمويل - 3

هو تعزيز التنمية االقتصادية عن طريق تشجيع منو  مؤسسة التمويل الدولية،إنشاء "1الغرض من       
تتميز بفائدا االقتصادية، وسالمتها املالية  ، اليتيف البلدان األعضاء اإلنتاجية املشروعات اخلاصة

بالتايل و ،وحتسني أحوال الناس املعيشية تخفيض أعداد الفقراءل ،واجتماعيا بيئياوالتجارية، واستدامتها 
مؤسسة  وأنشئت، تتمتع باستقاللية قانونية ومالية، لكنها " تكمل أنشطة البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

ولكي يتمكن أي بلد من االنضمام إىل  ،بلدا عضوا 179تضم  و، 1956سنة  التمويل الدولية
  2:مؤسسة التمويل الدولية جيب

  ؛)البنك الدويل لإلنشاء والتعمري( يف البنك الدويل عضواأن يكون   - 
  ؛مؤسسة التمويل الدولية )إنشاء( تأسيس اتفاقيةأن يوقع على   -         

كون قد أودع لدى األمانة املؤسسية موعة البنك الدويل وثيقة إعالن قبول اتفاقية إنشاء أن ي - 
  .مؤسسة التمويل الدولية

  
  :شروط احلصول على قروض من مؤسسة التمويل الدولية- 1.3
   أن يستويف عددا عليهويل الدولية،للحصول على متويل من مؤسسة التم قبواليصبح املشروع مو      

                                                 
  :إتفاقية تأسيس مؤسسة التمويل الدولية، على الموقع اإللكتروني 1

http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/AttachmentsByTitle/ByLaws_Arabic/$FILE/ByLaws_Arabic.pdf  
  :موقع مؤسسة التمويل الدولية  2

.dernière visite: 12/04/2009 http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/MemberCountries  



  
  اتصادية اجلزائرية وآليات متويلهمراحل تأهيل املؤسسات االق              الفصل الثاين                                      

  
 

102 
 

 : 1وهي ،عايريمن امل
        ؛يف مؤسسة التمويل الدولية اعضويكون  ،أن يقام يف أحد البلدان النامية  - 
  للقطاع اخلاص؛ أن يكون تابعا  -
  من الناحية الفنية؛  ن يكون سليماأ-
  ات جيدة لتحقيق األرباح؛ أن تتوفر فيه إمكاني-
  أن يعود بالفائدة على االقتصاد احمللي؛ - 
  .وكذلك معايري البلد املضيف ملعايريمستوفيا امن الناحية البيئية واالجتماعية،  أن يكون سليما-
  

  2 :كيفية احلصول على قروض من مؤسسة التمويل الدولية- 2.3
قائمة  ةمشروع جديد أو توسيع مؤسس إقامةأو صاحب مشروع يسعى إىل  مؤسسةكن ألي مي      

وصف : 3يتضمن( " مقترح استثمار"من خالل إرسال  التمويل الدولية ؤسسةأن يتصل مباشرة مب
، والقوى للمشروع اجلدوى الفنية ،السوق واملبيعات للمشروع، اجلهة الراعية ،موجز للمشروع
 ،املتطلبات االستثمارية، ومتويل املشروع، والعوائد، البيئة ، القضاياألوليةاواد املالعاملة، وموارد 

  ).اجلدول الزمين املتصور إلعداد وإجناز املشروعاملساندة، واللوائح التنظيمية احلكومية
  
ضي مؤسسة التمويل الدولية أويل، من املمكن أن متإجراء استعراض بعد هذا االتصال املبدئي و      

يتألف ،بطلب دراسة جدوى تفصيلية أو خطة عمل ما إذا كانت ستجري تقييماً للمشروع أم ال قدما
سيقام  بالدولة اليتفريق تقييم املشروع عادة من مسؤول لشؤون االستثمار يتمتع باخلربة املالية واملعرفة 

وتقع على عاتق هذا الفريق ، الفنية املعنية، واختصاصي بيئي باخلربة ا املشروع، ومهندس يتمتع
وتتضمن تلك العملية القيام ،اجلوانب الفنية واملالية واالقتصادية والبيئية للمشروع مسؤولية تقييم

وبعد العودة إىل . بزيارات إىل املوقع املقترح إلقامة املشروع وإجراء مناقشة واسعة مع رعاة املشروع
اإلداريني يف إدارة مؤسسة التمويل الدولية  ولنيؤاملسقر الرئيسي، يبعث هذا الفريق بتوصياته إىل كبري امل

  .املعنية
  

إذا متت املوافقة على متويل املشروع على مستوى اإلدارة، تقوم اإلدارة القانونية مبؤسسة التمويل        
  ويتم التفاوض ، اغة مسودة الوثائق املناسبة، بصيالدولية، مبساعدة مستشار قانوين خارجي إذا لزم األمر

                                                 
  :موقع مؤسسة التمويل الدولية1 

: 12/04/2009. , dernière visitehttp://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/HowtoApplyforFinancing    
dernière visite:12/04/2009. ,http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Project_Cycle 2

 
     .: 12/04/2009 , dernière visiteroposalshttp://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Investment_P 3  
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  .ثل احلكومات أو املؤسسات املاليةحول املسائل املعلقة مع الشركة وغريها من األطراف املشاركة م
   

 ،يرسل املشروع إىل جملس إدارة مؤسسة التمويل الدولية، الستعراض االستثمار املقترحبعد ذلك        
ة على االستثمار، وإذا مت استيفاء الشروط املتفق عليها يف املفاوضات املسبقة، إذا وافق جملس اإلدار و

يتم صرف و، املعنية االتفاق، وتصوغ التزاما قانونيا ستوقع كل من مؤسسة التمويل الدولية والشركة
مبجرد صرف األموال، تقوم  ،األموال مبوجب شروط االلتزام القانوين املوقع من قبل مجيع األطراف

مع جهاز إدارة املشروع، عن  ستثماراا عن كثب وتتشاور دورياؤسسة التمويل الدولية برصد ام
كما تطلب أيضا إعداد تقارير فصلية عن مدى تقدم ،طريق إرسال البعثات امليدانية لزيارة املشروع

روع الذي تنفيذ العمل حتتوي على معلومات عن العوامل اليت ميكنها أن تؤثر تأثريا ماديا على املش
عند سداد  قة من قبل حماسبني عامني مستقلنيتستثمر أمواهلا فيه، مبا يف ذلك بيانات مالية سنوية مدق

قيمة االستثمار بالكامل، أو عند خروج مؤسسة التمويل الدولية من االستثمار عن طريق بيع حصتها 
  . اصة باملشروعيف أسهم رأس املال، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بإقفال دفاترها اخل

  
   :األدوات و اخلدمات املالية املقدمة من طرف مؤسسة التمويل الدولية - 3.3
تواصل مؤسسة التمويل الدولية إعداد أدوات مالية جديدة متكن الشركات من إدارة املخاطر       

  : ا املاليةومن بني أدوا ،وتوسيع نطاق وصوهلا إىل أسواق رأس املال األجنبية واحمللية
  

     1:قروض حلساب مؤسسة التمويل الدولية - 1.3.3
ملشروعات  تقدم مؤسسة التمويل الدولية قروضا بأسعار فائدة ثابتة ومتغرية حلساا اخلاص"       

تسمى  التمويل الدولية حلساب مؤسسة اليت تقدموهذه القروض ، القطاع اخلاص يف البلدان النامية
القروض بالعمالت الرئيسية، ولكن ميكن أيضا  هذه وتصدر معظم، )من الفئة ألف(القروض العادية 

سنة من  12سنوات و  7وتتراوح آجال استحقاق القروض عادة بني  ،احمللية تقدمي قروض بالعمالت
 وفقا الحتياجاتالسداد على أساس كل حالة  جداولوحتدد فترات السماح و ،القروض تاريخ تقدمي

 وفترات مساح أطول وتقدم مؤسسة التمويل الدولية قروضا بآجال أطول ،املقترض إىل التدفقات النقدية
                     .سنة 20تصل إىل  اتلفتر وقد مددت آجال استحقاق بعض القروض، إذا كان املشروع يربر ذلك

يف املائة من جمموع التكاليف التقديرية  25الفئة ألف عادة على متويل نسبة  تقتصر القروض منو      
 يف املائة يف املشروعات 35بالنسبة للمشروعات اجلديدة، أو على أساس استثنائي نسبة  للمشروع

                                                 
  .12/04/2009:، تاريخ االطالع  يوم  http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/IFC_Loans:   موقع مؤسسة التمويل الدولية 1
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يف املائة  50 ات التوسع، ميكن أن تقدم مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إىلوبالنسبة ملشروع ،الصغرية
جمموع رأس مال شركة  يف املائة من 25من تكاليف املشروع، شريطة أال تتجاوز استثماراا 

 .مليون دوالر 100دوالر و  مليون 1وتتراوح قيمة القروض من الفئة ألف عادة بني  ،املشروع

 
     1 :مجاعية قروض- 2.3.3

التمويل  ، تتيح مؤسسة)أو القروض من الفئة باء(من خالل برناجمها اخلاص بالقروض اجلماعية "      
متوهلا مؤسسة اليت  للمشروعات واملؤسسات املالية األخرى فرصة تقدمي قروض الدولية للبنوك التجارية

، يف متويلها بدون اشتراك املؤسسة فيها التمويل الدولية، وهي مشروعات قد ال تفكر هذه املؤسسات
مؤسسة التمويل الدولية لتعبئة متويل إضايف من القطاع  رئيسيا من جهود وتشكل هذه القروض جزء
ومن خالل هذه اآللية، تشترك . وبذلك توسع نطاق األثر اإلمنائي للمؤسسة اخلاص يف البلدان النامية،

مؤسسة  املالية بصورة كاملة يف حتمل املخاطر االئتمانية التجارية للمشروعات، بينما تظل املؤسسات
ئة قروض مؤسسة التمويل الدولية من الف ويتقاسم املشتركون يف ،التمويل الدولية هي املقرض األصلي

مؤسسة إمنائية متعددة األطراف، مبا يف ذلك  باعتبارها يةالتمويل الدول مؤسسةباء املزايا اليت تتمتع ا 
 ،يف العمالت األجنبية يف بلد معنياألجنيب يف حالة حدوث أزمة  ميزة حصول الدائن املفضل على النقد

ة أيضا من شروط ختصيص احتياطيات إجبارية ركمنطبقا، تعفى هذه البنوك املشت وحيثما يكون ذلك
 للمشروعات تفرضها السلطات التنظيمية إذا قدمت هذه البنوك قروضا مباشرة اليت قد ليةاحمل للمخاطر

  .يف البلدان النامية

  2  :متويل أسهم رأس املال  -3.3.3
األخرى  ؤسساتال الشركات واملتأخذ مؤسسة التمويل الدولية حصصا يف أسهم رؤوس أمو "      

التابعة للقطاع اخلاص مثل املؤسسات املالية، وصناديق حوافظ األوراق املالية وصناديق االستثمار يف 
األجل وحتتفظ عادة باستثمارات يف  وتعترب مؤسسة التمويل الدولية مستثمرا طويل ،البلدان النامية

وحني حيني وقت بيعها، تفضل مؤسسة  ،سنة 15سنوات و  8أسهم رأس املال لفترة تتراوح بني 
  التمويل الدولية اخلروج عن طريق بيع أسهمها من خالل سوق األوراق املالية احمللية بطريقة تفيد 

                                                 
، تاريخ االطالع يوم   http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Syndicated_Loans:   دوليةموقع مؤسسة التمويل ال1

12/04/2009.   
، تاريخ االطالع  يوم   http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Equity_Financing:     موقع مؤسسة التمويل الدولية 2

12/04/2009.  
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 . مؤسسة األعمال املعنية، ويتم ذلك يف أحيان كثرية يف طرح عام

رية يف املشروعات اليت وتستثمر بصورة حص ،وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على أساس جتاري      
ولضمان اشتراك ، تستهدف الربح وتتقاضى األسعار السائدة يف السوق مقابل أدواا وخدماا
يف  15يف املائة و  5مستثمرين آخرين من القطاع اخلاص، تكتتب املؤسسة عادة يف نسبة تتراوح بني 

هي أكرب مساهم يف أي مشروع  وال تكون مؤسسة التمويل الدولية أبدا ،املائة من أسهم مشروع ما
  . يف املائة 35وال حتتفظ عادة إال حبصة ال تزيد على 

وتستند استثمارات مؤسسة التمويل الدولية يف أسهم رأس املال إىل احتياجات املشروع والعوائد       
دولية وختاطر مؤسسة التمويل ال ،وال تضطلع املؤسسة بدور نشط يف إدارة الشركة املعنية ،املتوقعة

غري أنه لتلبية شروط امللكية الوطنية، ميكن معاملة  ،برأس ماهلا اخلاص وال تقبل أي ضمانات حكومية
  ".حصص األسهم اليت حتتفظ ا املؤسسة باعتبارها رأس مال حمليا أو أسهما حملية

                                              1:صناديق األسهم والديون  -4.3.3
تشجع مؤسسة التمويل الدولية االستثمار يف حوافظ األسهم األجنبية يف البلدان النامية عن "    

طريق إنشاء جمموعة واسعة من الصناديق، مثل صناديق األسهم اخلاصة وصناديق الديون اليت تستثمر يف 
الصناديق تشجيع مثل هذه  وعن طريق ،لناشئة، وتستثمر يف هذه الصناديقألوراق املالية يف األسواق اا

 . حوافظ األسهمفت مؤسسة التمويل الدولية كثريين من املستثمرين الدوليني يف يف البلدان النامية، عر

الكبرية والصغرية  ؤسساتملومن خالل جهود التعبئة اليت تبذهلا مؤسسة التمويل الدولية، حتظى ا      
ويساعد احلصول على متويل من  ى املوارد املالية األطول أجال،يف البلدان النامية بإمكانية احلصول عل

األكثر انفتاحا يف خمتلف  تاالقتصادياعلى حتسني قدرا التنافسية يف  ؤسساتاألسواق الدولية هذه امل
  ."أحناء العامل

                                                                        2:خدمات الوساطة  -3.35.
وجه جزء كبري من املوارد املالية ملؤسسة التمويل الدولية إىل مشروعات القطاع اخلاص يف ي"       

وتستخدم مؤسسة التمويل الدولية اموعة  ،)مؤسسات وسيطة(لنامية من خالل وسطاء البلدان ا
ويتيح العمل من ، الكاملة من أدواا املالية لتوفري التمويل موعة واسعة ومتنوعة من الوسطاء املاليني

                                                 
ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Equity_Debt_Fundshttp://www. dernière visite 12/04/2009., 1 

.dernière visite 12/04/2009http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Financial_Intermediaries,  2  
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ت، خاصة خالل وسطاء ملؤسسة التمويل الدولية تقدمي متويلها الطويل األجل لعدد أكرب من الشركا
 . وأصحاب املؤسسات الصغرية جدا ؤسسات  الصغرية واملتوسطةامل

اخلاصة الصغرية هي احملركات الرئيسية للنمو  ؤسساتيف كثري من مناطق العامل، تعترب امل      
ولكن االستثمارات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم تتحمل . االقتصادي وخلق فرص العمل

وعن طريق  ،األجل ةلحصول على موارد مالية طويلل قدرا من ت كبرية، مما حيدتكاليف معامال
العمل مع املؤسسات املالية احمللية أو املتخصصة، ميكن للموارد املالية ملؤسسة التمويل الدولية أن تصل 

  .ؤسساتإىل هذه امل

 :وتشمل األمثلة على االستثمارات يف الوسطاء املاليني ما يلي      

ة للبنوك إلعادة إقراضها لتسهيالت االئتمانية احملددة واعتمادات املسامهة يف رأس املال املقدما -
وتساعد هذه االستثمارات البنوك على توفري رأس املال العامل ومتويل االستثمارات . احملليةمؤسسات لل

  . لعمالئها من الشركات

ستندة ملؤشرات األوراق املالية والصناديق صناديق األسهم واالستثمار اخلاصة، مثل الصناديق امل-
كما تستثمر مؤسسة التمويل الدولية يف صناديق رأس املال املخاطر اليت تساعد على توجيه  ،القطرية

  . اليت ال تكون عادة مسجلة يف البورصة وال تتسلم إخطارات كبار املستثمرينؤسسات التدفقات إىل امل

ية لتنمية مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة نظرا ألن شركات التأجري اليت تعترب ضرور  -
ويلعب التأجري دورا حاسم  ،األصغر حجما تستأجر عادة معدات رأمسالية عالية التكلفة ؤسساتامل

د وق ،الصغرية أو الدخول الفردية املنخفضة تاالقتصاديااألمهية يف تنمية القطاع املايل يف البلدان ذات 
  .على إنشاء صناعات تأجري يف بلدان خمتلفة يف كافة أحناء العامل الدولية ساعدت مؤسسة التمويل

  1 :التمويل بالعملة احمللية   -3.36.
حتقق إيرادات اليت  املؤسساتسعار الصرف، عادة على تفادي املخاطر النامجة عن تقلب أل"      
ومي األصول واخلصوم، ميكن وعن طريق توفيق عمليت تق ،لة احمللية أن تقترض بنفس العملةبالعم
التركيز على نشاط عملها األساسي بدال عن القلق بشأن مدى تأثري عدم استقرار أسعار  مؤسساتلل

  .الصرف على الرحبية

                                                 
dernière visite:12/04/2009.          , http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Local_Currency 1 
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ة احمللية من بني أولوياا وذلك للمساعدة على كما جعلت مؤسسة التمويل الدولية التمويل بالعمل      
 مؤسساتبنفس عملة إيراداا تعترب  اليت حتصل على متويل ؤسساتأسواق رأس املال احمللية واملتنمية 

  ."ذات أهلية ائتمانية أكرب بالنسبة ملؤسسة التمويل الدولية

  1:متويل البلديات   -3.37.
 ،بني البنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية البلديات عبارة عن مبادرة مشتركة صندوق متويل       

ويستهدف توفري االستثمارات الرأمسالية الالزمة للبلديات والكيانات العامة احمللية األخرى يف البلدان 
واإلصدارات اليت يقدمها صندوق متويل البلديات جتعل ، احلكومة املركزيةبدون ضمانات من النامية 

األدوات واخلدمات املالية اجلديدة ودخول أسواق رأس املال متاحة للواليات والبلديات واملؤسسات 
اليت تسيطر عليها البلديات، دف تعزيز قدرا على تقدمي خدمات البنية األساسية الرئيسية وحتسني 

  .وتشمل هذه اخلدمات إمداد املياه، وإدارة املياه املستعملة، والنقل، والكهرباء ،ةالكفاء
  

  :املساعدة الفنية واخلدمات االستشارية - 8.3.3
ملساندة  املساعدات الفنية واخلدمات االستشاريةتقدم مؤسسة التمويل الدولية جمموعة متنوعة من       

  .تنمية القطاع اخلاص يف البلدان النامية
  
   2:الوكالة الدولية لضمان االستثمار - 4

االستثمار األجنيب املباشر إىل بلدان  بتشجيع تدفق الدولية لضمان االستثمار الوكالة  تقوم"      
تشجع و ملعيشية،ا عدد الفقراء وحتسني أحوال الناس نمو االقتصادي وخفضاألسواق الناشئة ملساندة ال

واإلخالل  االستثمارات اليت تعود مبنافع إمنائية من خالل إتاحة التأمني ضد خماطر نزع امللكية الوكالة
  .األهلية واالضطرابات بالتعاقدات واحلروب

وكالة الدولية لضمان االستثمار على خلق فرص تساندها ال تعمل املشاريع اليت  باإلضافة إىل ذلك      
وغريمها من خدمات البنية األساسية، كما تعمل على  املياه والكهرباء عمل جديدة، وتوفري إمدادات

التكنولوجية،  األنظمة املالية املنهارة وحتقيق إيرادات ضريبية ونقل املهارات واملعرفة واخلربات إعادة بناء
 .مستدام بيئيا دان يف االستفادة من املوارد الطبيعية على حنوعالوة على مساعدة البل

                                                 
Dernière visite12/04/2009 http://www.ifc.org/ifcext/arabic.nsf/Content/Municipal_Finance1  

 :، على الموقع االلكتروني2007الدولية لضمان االستثمار في منطقة  الشرق األوسط وشمال إفريقيا األوسع نطاقا، فبراير  الوآالة 2
www.miga.org/documents/mena_arabic.pdf   24/02/2009تاريخ االطالع يوم .  
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فرص : الدولية لضمان االستثمار مبنافع واسعة النطاق وحتظى املشاريع اليت تساندها الوكالة        
وحتصل اتمعات  ،بيق معايري بيئية واجتماعية أعلىالتكنولوجيا، وتط عمل، وإيرادات ضريبية، ونقل

 على منافع ثانوية كبرية من خالل حتسني البنية التحتية اليت تشمل الطرق والكهرباء احمللية عادة
تساندها الوكالة  وتساعد االستثمارات األجنبية املباشرة اليت. واملستشفيات واملدارس واملياه النظيفة

وم العديد من إذ لن يق ،ذات الصلة على حتفيز منو الشركات احمللية اليت تقوم بتوريد السلع واخلدمات
باملسامهة يف املشاريع يف البلدان الفقرية بدون الوكالة  املستثمرين وجهات اإلقراض وشركات التأمني

   .االستثمار الدولية لضمان
 
  :املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار- 5

 بني الدول  مؤسسة دولية مستقلة أنشئت مبوجب اتفاقية تسوية منازعات االستثمار" 1ملركز هوا      
 14ودخلت حيز النفاذ يف  1965مارس  18التوقيع عليها يوم  متوقد ، املضيفة املستثمرين األجانب

  ".عضوا140، ويضم املركز 1966أكتوبر
تقدمي تسهيالت للتوفيق والتحكيم يف منازعات االستثمار " 2والغرض الرئيسي من هذا املركز هو       
املوازنة بني مصاحل ف يف سبيل حتقيق هذا اهلد التأسيسية هلذا املركز االتفاقيةو قد راعت  ،الدويل

أمر " 3اللجوء إىل املركزالقول بأن ، وميكن املضيفة هلذه االستثمارات "مصاحل الدول الناميةاملستثمرين و
  ".، ويقتصر على املنازعات القانونية الناشئة عن عقود االستثمارات الدوليةاختياري

   
  البنك اإلسالمي للتنمية : الفرع الثاين

مؤسسة مالية دوليـة أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصـادر عن مؤمتر "4البنـك اإلسالمي للتنمية      
ديسمرب (هـ 1393وزراء مالية الدول اإلسالمية، الـذي عقد يف مدينة جدة، يف شهر ذي القعدة 

يف مدينة الرياض، يف شهر رجب وانعقـد االجتمـاع االفتتاحـي لس احملافظني ) .م1973
العشرين (هـ 1395وافتتح البنك رمسيا يف اخلامس عشر من شوال ). م1975يوليو (هـ 1395

  ).م1975من أكتوبر 
  

                                                 
  :http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/AboutICSID_Home.jsp   : مرآز الدولي لتسوية منازعات االستثمارموقع ال  1
  .24/04/2009تاريخ االطالع يوم  
  .429، ص 1976، الهيئة المصرية العامة للكتاب، شاط البنك الدولي لإلنشاء والتعميرالجوانب القانونية لن: عبد المعز عبد الغفار نجم 2
  .431نفس المرجع السابق، ص  3
  : للتنمية موقع البنك اإلسالمي4

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://3ca00786a6465ab7df898afdd5ed1f7c&gu   
                                                                                                                    est_user=idb_ar  

  .01/02/2009تاريخ االطالع يوم  
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   : صالحياتهو هأهدافـ.أوال
دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول " 1يهدف البنك اإلسالمي للتنمية إىل      

ولكي حيقق البنك ".تمعات اإلسالمية جمتمعة ومنفردة، وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالميةاألعضاء وا
  :2الوظائف والصالحيات التاليةهدفه تكون له 

  املشاركة يف رؤوس أموال املشروعات واملؤسسات اإلنتاجية يف الدول األعضاء؛ - 1
ول األعضاء عن طريق املشاركة داالستثمار يف مشروعات البنيان االقتصادي و االجتماعي يف ال- 2
  طرق التمويل األخرى؛أو
منح قروض لتمويل املشروعات والربامج اإلنتاجية يف القطاعني اخلاص والعام يف الدول غري  - 3

  األعضاء؛
إنشاء و إدارة صناديق خاصة ألغراض معينة من بينها صندوق ملعاونة اتمعات اإلسالمية يف  -4

  الدول غري األعضاء؛
  لرقابة على صناديق األموال اخلاصة؛ا - 5
  األموالقبول الودائع واجتذاب  - 6
  ؛املساعدة يف تنمية التجارة اخلارجية بني الدول األعضاء وخاصة السلع اإلنتاجية - 7
  استثمار األرصدة اليت ال حيتاج إليها البنك يف عملياته بالطريقة املناسبة، - 8
  ؛اءتقدمي املعونات الفنية للدول األعض - 9

  توفري وسائل التدريب للمشتغلني يف جمال التنمية بالدول األعضاء؛ -10
إجراء األحباث الالزمة ملمارسة النشاطات االقتصادية واملالية واملصرفية يف الدول اإلسالمية وفقا  -11

  ؛اإلسالميةألحكام الشريعة 
  .القيام بأي نشاطات أخرى تساعد البنك على حتقيق هدفه -12

ملساعدة اإلمنائية ة من اعلى تقدمي أشكال خمتلف اإلسالمي للتنمية البنك أهداف تشتمل من هناو       
ن خالل التنمية البشرية، والتعاون االقتصـادي، وتعزيـز دور ومكافحة الفقر م شاريعلتمويل امل

 .التمويـل اإلسالمي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

        

                                                 
  ، وثيقة مستخرجة من  الموقع االلكتروني6من اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية، ص ) ١(المادة  1

 internet/arabicwww.isbd.org/irj/go/km/docs/doucuments/IDBDevelopments/  01/02/2009تاريخ االطالع يوم.  
 .6من اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية، نفس المرجع السابق، ص ) ٢(المادة  2
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 "1ن اجلزائر مع البنك اإلسالمي للتنمية، اليت تعترب اجلزائر من أبرز مؤسسيه، متيف إطار تعاوو        
متكاملة لدعم  ، وكذا تقدمي مساعدة فنيةاملتوسطةل للمؤسسات الصغرية واالتفاق على فتح خط متوي

متطلبات العوملة  استحداث نظم معلوماتية و لدارسة سبل تأهيل الصناعات الوطنيـة ملواكبـة
املؤسسات الصغرية و املتوسطة  منوذجية لرعاية و تطوير) مشاتل(فسـة ، و إحداث حما ضن املناو
متقدمة يف امليدان كماليزيا وأندونسيا  اليت متلك جتاربوير التعاون مع الـدول األعضاء وتطو

يون مل 9,9توقيع اتفاقيتني يقدم مبوجبهما مبلغ " 2، و قد أعلن البنك اإلسالمي للتنمية عن"وتركيا
دوالر للمسامهة يف متويل مشروعات إمنائية يف اجلزائر حيث تنص إحدى االتفاقيتني على تقدمي قرض 

مليون دوالر لصاحل وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية للمسامهة يف دراسة  5,1بقيمة 
يف اجناز دراسات  وتنفيذ نظام جديد للمعلومات االقتصادية، وذلك دف دعم وتعزيز قدرات الوزارة

اجلدوى، وتطوير طاقات هذه املؤسسات والنهوض باالستثمارات اخلاصة، وسيتم تسديد القرضني من 
  ". عاما مع مخس سنوات فترة مساح  20قبل احلكومة اجلزائرية للبنك اإلسالمي خالل 

  :جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية  .نياثا
، ويعترب البنك لتمويل التنمية فجمموعة متعددة األطرا "3يجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية ه      

، اإلسالمي للتنمية املؤسسة األم على مستوى اموعة كلها ، واليت تتألف من أربعة كيانات خمتلفة
، وتدعيم التنمية اإلسالميةتركة ورسالة واحدة ملكافحة الفقر يف الدول لكنها مجيعها تتقاسم رؤية مش

العلوم التقنية واألنشطة االقتصادية واملصرفية واملالية اإلسالمية، وتعزيز التعاون مع  البشرية، وتطوير
  :وهي ،"الدول األعضاء و الشركاء اآلخرين

  
    4:البنك اإلسالمي للتنمية-1.2

  صناديق خاصة ألغراضهمة إنشاء وإدارة مبلبنك ا يقومكما  يف اموعة هو املؤسسة املركزية       
على  الرقابة مية يف الدول غري األعضاء، وتويلمن بينها صندوق إلعانة اتمعات اإلسالمعينة، و

ومن  ، توافق أحكام الشريعة اإلسالميةوللبنك تعبئة املوارد املالية بالوسائل اليت ،اخلاصة صناديق األموال
                                                 

  
عرض السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مندى التلفزة، على الموقع  1

 . 25/01/2009تاريخ االطالع يوم  . dz.org/ar/discours.php-http://www.pmeart:االلكتروني
، الملتقى الدولي حول الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دورها في القضاء على البطالة: صليحة بن طلحة و بوعالم معوشى2

  .358، ص 2006أفريل 17/18لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، يومي، متطلبات تأهيل ا
  :، على الموقع اإللكتروني2005، المملكة العربية السعودية،  لمحة موجزة عن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،البنك اإلسالمي للتنمية3

http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/Arabic/IDB/CM/Publications/IDBGr 
oup_in _Brief2005.pdf02/01/2009االطالع يوم  تاريخ.  

نك اإلسالمي للتنمية، موقع الب 4
uhttp://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://3ca00786a6465ab7df898afdd5ed1f7c&g 

est_user=idb_ar  2009./01/01تاريخ االطالع يوم  
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يعزز التبـادل  يف تنمية التجارة اخلارجية للدول األعضاء، وأن ةساعدامل كذلك مسؤوليات البنك
، وأن يقدم هلا املساعدة الفنية، وأن يوفر التدريب للموظفني ينها، وخباصة يف السلع اإلنتاجيةالتجاري ب

 ريعةشلا ا ألحكامطبق مية،الدول اإلسلاالقتصادي واملايل واملصريف يف ااط واع النشالذين يتولون أن
 .الميةاإلس

و أن تكون الدولة عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، الشرط األساسي للعضوية يف البنك هو      
 56دد الدول األعضاء وقد بلغ ع ،ك وفقا ملا يقرره جملس احملافظنيوأن تكتتب يف رأمسال البن

مايو  31(هـ 1427من مجادى األول  4رأس مال البنك املصرح به بتاريخ أما  ،دولة
 6.9دينار إسالمي واملكتتب فيه مبقدارمليار  30مليار دينار إسالمي ليصبح  15 هو) م2006

تبلغ قيمة الدينار اإلسالمي، وهو الوحدة (مليار دينار إسالمي 15مليار دينار إسالمي ليصبح 
                       .)احلسابية للبنك، وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدويل

 و بالنسبة للسنة املالية، لكة العربية السعوديةة جدة يف املمقع املقر الرئيس للبنك يف مدينيو
، وتستعمل اللغتان اإلجنليزية الرمسية هي اللغة العربية تهلغو ،)القمرية(هي السنة اهلجرية  لبنـكل

  .والفرنسية لغيت عمل

   :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب- 2.2
أنشطة البحوث والتدريب الع على طلالض )ـه1401(م1981عام"1يفاملعهد نشئ أ      

كما ينظم املعهد الندوات واملؤمترات اليت تتناول االقتصادية واملالية واملصرفية،  واملعلومات يف ااالت
لع املعهد أيضا بأنشطة ويضط سات القطرية واإلقليمية والدولية،خمتلف املواضيع بالتعاون مع املؤس

ستخدامها يف ميدان االقتصاد اإلسالمي و األنشطة املصرفية ، كتطوير نظم املعلومات الاملعلومات
واملالية اإلسالمية، كما يهدف املعهد إىل تعزيز قدرات العاملني يف ميدان االقتصاد اإلسالمي يف الدول 

  .األعضاء لسد احتياجات املؤسسات امللتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية يف أعماهلا
   

   2 :راتمني االستثمار وائتمان الصاداملؤسسة اإلسالمية لتأ- 3.2
  ، دف )هـ 1415صفر 24( 1994أغسطس عام / أوت 1املؤسسة يف هذه أنشئت"       

 و حتقيقا هلذا اهلدف تقدم  ألعضاء،توسيع نطاق املعامالت التجارية والتدفقات االستثمارية بني الدول ا
  ات التأمني و إعادة التأمني يف جمال ائتمانات ، خدمبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامهااملؤسسة وفقا مل

                                                 
  :للمزيد من المعلومات اإلطالع على موقعه  اإللكتروني 1

                                                                             ttp://www.irti.org/irj/portal/anonymous?guest_user=irti_enh  
  :للمزيد من المعلومات اإلطالع على موقعها اإللكتروني 2

                                                                       :http://www.iciec.com/irj/portal/anonymous?guest_user=iciec_en   
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أو خماطر ) يف جانب املشتري( التصدير لتغطية املخاطر املقترنة بعدم السداد، سواء كانت خماطر جتارية
كما تقدم املؤسسة أيضا خدمات التأمني وإعادة التأمني يف جمال ). يف جانب الدولة( غري جتارية 

قطرية الناشئة أساسا من قيود حتويل النقد األجنيب واملصادرة ، واحلروب االستثمار لتغطية املخاطر ال
، وقد بدأت أعماهلا بصفة رمسية يف عام واالضطرابات املدنية واالنتهاكات احلكومية للعقود

دولة من الدول األعضاء يف  34من  املؤسسة، ويتألف املسامهون يف رأمسال )هـ1416(1995
  .من رأمسال املؤسسة  %50ويسهم هذا األخري وحده بنسبة  للتنمية ، اإلسالميالبنك 

 
  :ة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاصاملؤسس- 4.2
دف تنمية القطاع اخلاص ) هـ1420رجب (م 1999نوفمرب " 1أنشئت هذه املؤسسة يف       

ليت ميكن يف الدول األعضاء، ومن أهداف املؤسسة التعرف على الفرص املتاحة يف القطاع اخلاص وا
التمويل ( ة من املنتجات واخلدمات املاليةاإلفادة منها يف دفع عجلة النمو، وتقدم املؤسسة جمموعة واسع

، ) املباشر، خطوط التمويل، إدارة األصول، التمويل املهيكل ملشروعات خاصة، اخلدمات االستشارية
اء وتسهم يف تطوير التمويل اإلسالمي يف الدول األعضكما تقوم بتعبئة املوارد اإلضافية للقطاع اخلاص 

يساهم البنك اإلسالمي : ، أما تركيبة رأس مال املؤسسة املصرح به فهي كالتايلاملال سوأسواق رأ
، واملؤسسات املالية العامة يف الدول األعضاء %30نسبة و الدول األعضاء ب %50للتنمية بنسبة 

بلغ عدد الدول األعضاء يف املؤسسة اليت ) 2005فرباير 9(هـ 1425، وحىت اية عام %20بنسبة 
مؤسسات مالية عامة،  5دولة إىل جانب البنك اإلسالمي للتنمية و 44 تأسيسهاصادقت على اتفاقية 

  .دول أعضاء أخرى على اتفاقية التأسيس ولكنها مل تصادق عليها بعد 6وباإلضافة إىل ذلك وقعت 
  

   : الصناديق املتخصصة -5.2
و توسع أنشطة البنك اإلسالمي للتنمية قام بإنشاء صناديق متخصصة إىل جانب جمموعة  ونظرا لتطور  

  :أمهها يف البنك تتمثل
 

   :صندوق حصص االستثمار - 1.5.2
  ،ية تأسيس البنك اإلسالمي للتنميةمن اتفاق) 23(م مبوجب املادة 1989عام "2صندوق الأنشئ       

                                                 
  :للمزيد من المعلومات اإلطالع على موقع المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص اإللكتروني1  

idb.org/irj/portal/anonymous?guest_user=icd_eng-http://www.icd  
: موقع صندوق حصص االستثمار 2

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://f552f75aaca4ec3d67623482310ae733&Li
45120ghtDTNKnobID=6353  ،  02/01/2009تاريخ االطالع يوم  . 
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ميع مدخرات املؤسسات ذلك جبللدول األعضاء و ةاالقتصادي دف املشاركة و املسامهة يف التنمية
واألفراد من املستثمرين، واستثمار هذه املدخرات يف مشاريع إنتاجية بالدول األعضاء ومن مث يوفر 

يديره البنك اإلسالمي للتنمية وفقا ،ورحبة ومتوافقة مع أحكام الشريعةاستثمارية م اللمستثمرين فرص
مليون  500رأس املال املصرح به للصندوق  و يقدر.سالمية ووفقاً للوائح الصندوقملفهوم املضاربة اإل
  . دوالر أمريكي

        
   1:صندوق البنية األساسية - 2.5.2

لبنية األساسية هو األداة االستثمارية اخلاصة األوىل من نوعها اليت تركز على تطوير اصندوق       
عبارة عن شركة توصية بسيطة  وهو لبنك اإلسالمي للتنمية،يف ا دولة عضوا56البنية األساسية يف 

مليون دوالر ال  200مليون دوالر أمريكي، ومتويل تكميلي بقيمة  730,5 برأمسال ملتزم به يبلغ
شركة األسواق "تتوىل إدارته  .م1998عام  نشئ الصندوقأُ وقد ستخدامه إال مقترناً برأس املالميكن ا

   ." الناشئة بالبحرين
  

  2:صندوق االستثمار يف ممتلكات األوقاف - 3.5.2

هـ 1421أنشئ صندوق االستثمار يف ممتلكات األوقاف يف شهر ذي القعدة من عام       
يديره البنك اإلسالمي ،ومن اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية 23مبوجب املادة ) م2001(

االكتتاب يف صندوق االستثمار يف ممتلكات و. قضاربة اإلسالمية ونظم الصندوللتنمية وفقا ملفهوم امل
نوك واملؤسسات املالية األوقاف مفتوح أمام وزارات ومديريات ومؤسسات األوقاف، وكذلك أمام الب

التنمية واالستثمار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية يف ممتلكات األوقاف ه حتقيق اهلدف منو ، اإلسالمية
صادية واملالية يف الدول األعضاء بالبنك ويف اتمعات اإلسالمية يف ذات اجلدوى االجتماعية واالقت

م يقدو مليون دوالر أمريكي 57رأس املال املصرح به واملكتتب فيه للصندوق هو  .الدول غري األعضاء
 ،الصندوق التمويل لتنمية ممتلكات األوقاف يف كل من الدول األعضاء بالبنك والدول غري األعضاء به

 يقوم ا صندوق التمويل اإلسالمية اليت غاألوقاف صيصندوق االستثمار يف ممتلكات  ستخدموي
  .االستثمارحصص 

                                                 
 :  لبنية األساسيةاصندوق موقع  1

url://fa13b11e2623b111bac23e40ff62d464http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=nav 
  .04/01/2009: االطالع يوم  تاريخ

 :موقع صندوق االستثمار في ممتلكات األوقاف 2
ortal/anonymous?NavigationTarget=navurl://dab00230508ee0c4f2952b7eb916f1ebhttp://www.isdb.org/irj/p 

  .04/01/2009:  تاريخ االطالع يوم
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  :منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية: الفرع الثالث
وكالة مستقلة و أصبحت  يف فيينا، 1967 عام األمم املتحدة للتنمية الصناعية منظمة تأسست      

 وهدف املنظمة النهائي هو إجياد حياة أفضل للناس ، 1986ة يف عام من وكاالت األمم املتحد
يف  التأكيد على التصنيع كعنصر أساسي"  1من خالل بإرساء قاعدة صناعية القضاء على الفقر ،و

ملا يقتضيه القضاء على الفقر، وخلق فرص العمل ومصدرا خصبا  للبلدان النامية، لتنمية املستدامةتعزيز ا
لرخاء والقوة ، لتحقيق ا"املرأة يف عملية التنمية وإدماج خل، وحتقيق التكامل االجتماعي،وتوليد الد

أي منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تسلم باحلاجة إىل تعزيز الدور االقتصادية على املدى الطويل، 
 :مبا يلي من خالل قيامها، الذي تؤديه الصناعة يف مكافحة ميش الدول النامية 

                  ؛ةانتقالي مبرحلة ااقتصاديا يت مترالالبلدان و النامية  ستدامة يف البلدان ع التنمية الصناعية املشجت -
                  الصناعي القادر على املنافسة؛ اإلنتاجالقطاع اخلاص لتشجيع ر القوى املشتركة للحكومات وتسخ -
  .املنصفة اجتماعيا والسليمة بيئياتعمل على إقامة شراكات صناعية دولية وتشجيع التنمية الصناعية  -

هذا تؤكد منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، فيما خيص البلدان النامية، على أمهية  إىل جانب      
التمويل املخصص للتنمية الصناعية، مبا يف ذلك اآلليات والوسائل ذات األساس السوقي إىل جانب 

خصيصا ، مصممة االئتمانية، اليت من نوع خطط التمويل املشترك والصناديق ةاملبتكرطرائق التمويل 
  .عزيز القدرات الصناعية للبلدان الناميةتل

 برنامج "ضمن  1999منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية العمل يف اجلزائر سنة "2و قد بدأت       
  املساعدات الفنية لتأهيل كما تعمل املنظمة على تقدمي، "تطوير التنافسية وإعادة اهليكلة الصناعية 

  
أن " اليساندرو بارالنور"السيد  حيث أعلن ممثلها يف اجلزائر " 3ملتوسطة ، املؤسسات الصغرية وا 

ماليني ) 07(بتكلفة تقدر بسبعة  الغذائيةمركز تقين للصناعات  إنشاءاجلزائر ستستفيد من مشروع 
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة و دعم هياكلها وتطوير الربنامج األممي املوجه لتحسني إطار، يف دوالر

اليت ستساهم بصفة  املشروع يعد من أهم املشاريع أنوأضاف ، ماشى مع معطيات السوق الدوليةتتل
 أنوأوضح ، واملتوسطة يف اجلزائر للمؤسسات الصغرية اإلنتاجيةكبرية يف تفعيل وتطوير القدرات 

ثة ملواجهة الغذائية عن طريق تبين طرق وآليات تسيري حدي اجلزائر مطالبة بتحسني قدراا يف الصناعات
                                                 

 :من جدول األعمال، على الموقع االلكتروني 93، البند 25منشورات األمم المتحدة،، الجمعية العامة، الدورة  1
http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm 02/01/2009: تاريخ االطالع يوم.  

 .عرض السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في منتدى التلفزة، مرجع سبق ذآره 2
: ، على موقعها االلكتروني40، السنة 11692،العددم19-06-2005 هـ الموافق12-05-1426 ألحدا جريدة اليوم االلكتروني،   3

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11692&P=15&G=2   12/02/2009: تاريخ االطالع يوم.  
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هناك  أن إىلوأشار ممثل املنظمة ، منظمة التجارة العاملية إىلبعد انضمامها  املنافسة األجنبية وخباصة
تستمر لغاية سنة  مشاريع عدة يف جمال التنمية ينتظر أن تدعمها منظمة األمم املتحدة يف اجلزائر

2010".  
  

  :التعاون الثنائي :رابعالفرع ال
من خالل  ، جند التعاون مع أملانيا يف جمال التكوين واالستشارة،ج التعاون الثنائييف مقدمة برام      

اليت قامت أهم برامج التعاون الثنائية  هذا الربنامج منحيث يعترب  ،برنامج اهليئة األملانية للتعاون التقين
  .نذكر أمهها اجلزائر بالتعاون معها، وهناك برامج تعاون أخرى

  
   :األملاين- اجلزائري عاونالتبرنامج  -أوال

  
  : 1تقدمي الربنامج - 1

ينشط برنامج اهليئة األملانية للتعاون التقين يف اجلزائر يف إطار التعاون التقين لثنائي منذ أكثر من       
  :تكمن يف مرافقة عملية حتول االقتصاد واملؤسسة اجلزائرية يف أربع جماالت وهي هسنة، مسامهت25

  
  :رانالسكن والعم-  1.1
هذا القطاع يكمن يف تشجيع خلق واستعمال املساحات كأداة أساسية لتحرير سوق  مدع      

العقار،تكييف حبوث اكرب مدرسة عليا للهندسة املعمارية باجلزائر مع املتطلبات اجلديدة للسكن 
واطنني وبالطبع والعمران،باإلضافة إىل انطالق عملية إعادة يئة امعات السكنية وفقا القتراحات امل

  .وفق ضوابط قانونية
  

  :الفالحة والصيد البحري-2.1
املوجه للنشاط  يالربنامج يرافقون التحول احلاصل يف القطاع الفالحي واإلنتاج يمستشار      

  .اجلزائرية ةإىل إدخال نظام موجه لتقييم املوارد الصيدلي ةالتجاري واخلصخصة، باإلضاف
   :ملوارد املائيةمحاية احمليط وتسيري ا-3.1
أولوية الربنامج األملاين ويهدف هذا الربنامج إىل تقوية الطاقات املؤسسية يف جمال احمليط،على  لميث      

املستوى البلدي واجلهوي والوطين خللق إطار للقانون اإلداري ووضع أنظمة للمراقبة واإلعالم خاصة 

                                                 
 .878مرجع سبق ذآره، ص نوري،  منير 1
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رة لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف باحمليط الستخالص إجراءات وأدوات جديدة وهي استشا
جمال احمليط وحتليل أثار احمليط على املستوى احمللي،كما أن الربنامج القطاعي اخلاص باملياه يرمي إىل 

  .مساعدة املسامهني يف وضع السياسة اجلديدة للمياه يف اجلزائر
  

   :ترقية النشاط االقتصادي والشغل- 4.1
سات الصغرية واملتوسطة اليت تواجه صعوبات عديدة بانفتاح السوق الوطنية يهتم خصوصا باملؤس      

ارة املوجهة ملراكز الترقية ل نشاطات التكوين املستمر واالستشواهلدف هو تطوير هذا القطاع من خال
ة التجارية احمللية وبواسطة اجلمعيات املهنية للحد من ظاهرة البطالة املرتفعة يف أوساط الشباب باإلضاف

إىل توجيه النظام اجلزائري اخلاص بالتكوين املهين اهلادف إىل التعرف أكثر وبدقة على االحتياجات 
  .املؤسسات

  
  1 :املسامهني يف الربنامج- 2

والصناعات الصغرية واملتوسطة  نفذة  للربنامج هي وزارة املؤسساتتعترب الوصاية أو اهليئة امل      
غرفة بالنسبة لوسط البالد جند ال ،التسيري جند مراكز الدعم اجلهوية ما معاهد التكوين يفأالتقليدية، 

جند  ملنطقة الغرببالنسبة ، هد العايل للتسيريواملع ،اجلزائرية للتجارة والصناعة واملعهد الدويل للمنامجنت
للتسيري  د املعهد العايلأما يف الشرق جنبوهران،  الدويل زبوهران، واملركمعهد تطوير املوارد البشرية 

  ".ويف اجلنوب جند املعهد العايل للتسيري بورقلة ،بعنابة
ارة هذا وقد قدمت معاهد جديدة ملفات ترشحها وتلقى واحدا منها ردا اجيابيا من قبل الوز      

  .)* MBI( مبعهد املعامالت اإلدارية هذا املعهد الكائن بسطيف يسمىالوصية واملساعدة التقنية، 
  

وجند  نادي املقاولني والصناعيني للمتيجة بالبليدة،للجمعيات ذات الطابع املهين جند سبة أما بالن       
  ."واجلمعية املهنية للصناعيني بوادي ميزاب بغرداية رويبة باجلزائر،العتاد االلكتروين بمجعية 

  
  

   :أهداف الربنامج- 3
  ملؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية حماولة الرفع من تنافسية ا"2يتمثل اهلدف العام للمشروع يف      

                                                 
  .878نوري، مرجع سبق ذآره، ص  منير 1

.nstitutI usinessBanagement M. MBI:*  
2 Programme Algéro-Allemand (GTZ) "Développement économique durable"sur site  

, dernière visite 20/06/2008. dz.org/fr/prog_gtz.php-http://www.pmeart, 
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اخلاصة من اجل االستغالل اجليد إلمكانياا ومنتجاا يف ميدان التشغيل ومن خالل التقليل من 
وميكن حتديد األهداف املباشرة يف ، السوق األجنيب أو التصدير إىلاملنتجات املستوردة وحماولة نفوذها 

وحتسني الطلب من  ن التسيري واالعتماد على مراكز الدعم اجلهوية،توجيه واإلرشاد والتكوين يف مياديال
  ".خالل حث املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة على طلب خدمات مراكز الدعم

  
  :مراحل الربنامج- 4

يف إطار حترر وانفتاح السوق قد مت  ، االندماج ومنو الصناعات،حركية التأهيل من اجل دعم      
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وهذا يف إطار الشراكة التقنية اجلزائرية  صياغة برنامج لدعم

مليون  2.3بقيمة  2003إىل اية افريل  2000األملانية يف مرحلتها الثانية اليت انطلقت يف جانفي 
 2003ة دوتش مارك ويف املرحلة الثالثة يهتم الربنامج بتكوين مستثمرين ومتتد هذه املرحلة من جويلي

دف حتديث  2007إىل 2005انطلق من سنة "1وهناك برنامج آخر ، 2006جانفي  إىل
تقوية كفاءا ازية واالرتكعن طريق تأهيل هياكلها رية واملتوسطة وتطوير تنافسيتها، املؤسسات الصغ

 ".الداخلية
  2:من هذا الربنامج هياملؤسسات املستهدفة و      

صناعة احلديد : عامل يف الفروع التالية250اىل 50طة واليت تتكون من الصناعية املتوس تاملؤسسا -
  .صناعة مواد البناء، الصناعات الكيمائية الصيدالنية، الصناعات الفالحية الغذائية، والصلب وامليكانيك

وكالة عمال واملنشأة من طرف الشباب يف إطار ال10اىل 1املؤسسات الصغرية واملصغرة املكونة من  -
 . وما شابه ذلكية لدعم تشغيل الشباب، الوطن
بالنسبة خلدمات مركز الدعم للمؤسسات الصناعية املتوسطة يتم إعداد جمموعة من اآلراء       

، اإلدارة العامة:والتوصيات يف ميدان التسيري وتتعلق أساسا بالوظائف احليوية يف املؤسسة واملتمثلة يف
هذه  كما أقامت.دارة املاليةواإلتيسري املوارد البشرية ، البيعالتوزيع ووالتسويق لتموين، اإلنتاج وا

  9رات وساعة من احملاض 200(سريي املؤسسة املراكز ملتقيات من اجل تأهيل قدرات التسيري لدى م
 .تطوير ثقافة التسيري، التفكري االستراتيجي،  تقنيات و طرق التسيري:فيما خيص) من امللتقيات أشهر

يتم تقدمي دروس تكوينية يف إنشاء املؤسسات عن  لصغرية جداة والمؤسسات الصغريوبالنسبة ل     
من  نواملستفيديملشروع أو املؤسسة بالنسبة للشباب املشرف على ا*CEFE) (برنامج طريق 

                                                 
  .1057ش، مرجع سبق ذآره، ص نصيرة قوري 1
 .878نوري، مرجع سبق ذآره، ص  منير 2

. spritEormation a l'Fconomique par la Eompétence C/ CEFE * 
  

 .   
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كما وتكوين مرشدين،  ق مساعدةكما يتم متابعة مراكز إنشاء املؤسسات بإنشاء فرالقروض املصغرة، 
تكوين مستشارين يف التسيري وذلك بإنشاء جمموعات ذات كفاءة عالية من لت مت حتديد نشاطا

مستشارين يف كل مركز دعم وذلك  5اىل 4املستشارين يف تسيري الصناعات الصغرية واملتوسطة من 
متابعات ملهام املستشارين  حتسني األداء والتوجيهات، من خالل تكوين قاعدي خاص مبهنة املستشار،

لتقنيات البيداغوجية للمكونني املكلفني تكوين املكونني عن طريق حتسني ا منوذجي،ووضع برنامج 
بإقامة امللتقيات واحملاضرات ملسريي املؤسسات ويتم ذلك من خالل حتضري مواضيع التكوين ومتابعة 
املكونني،والتنشيط املشترك للمحاضرات والدروس عن طريق إنشاء فريق من املنشطني املساعدين يضم 

وتنظيم شراكة  CEFEمساعدين لكل مركز دف تكوين قاعدي يعتمد على منهجية  3اىل2ن م
وحتسني قدرات مسريي الدعم فيما خيص التخطيط وتسيري أطوار املشروع  دولية مع هذا الربنامج،

وتقنيات االتصال وتسيري وفرز التوصيات عن طريق دعم وظائف التسويق والعالقات العامة ومراكز 
إضافة إىل تطوير اهلياكل الوسيطة عن طريق دعم اهلياكل واملبادرات يف قطاع املؤسسات الدعم 

  .الصغرية واملتوسطة وكذا مجعيات املستشارين واملكونني
 

  : الكندي-التعاون اجلزائري .ثانيا
دوالر كندي  ماليني 10يف إطار صندوق تطوير القطاع اخلاص مت ختصيص غالف مايل قدرة       

  1 :هذا الشريك من أجل من طرف
  .تسهيل التعرف املتبادل على القطاعات اخلاصة اجلزائرية الكندية -
دعم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، بتمكينه من احلصول على املهارة و اخلربة الكندية من أجل  -

 .حتسني إنتاجه
 .ملتوسطةتشجيع عملية ختفيف العراقيل اليت تعترض توسيع قطاع املؤسسات الصغرية وا -

 
  2 :االسباين-التعاون اجلزائري .ثالثا

ني وإطارات مسرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يمت إبرام اتفاق مع الطرف االسباين لتكوين تقن      
 .التسيري اجلديدة واملعمول ا يف هذا البلدا قصد متكينهم من اكتساب تقنيات يف فرع اجللود وهذ

  

                                                 
1

 تاريخ  dz.org-http://www.pmeart:موقع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية على موقعها االلكتروني التالي

 .12/08/2008م االطالع يو
  .نفس المرجع السابق  2
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وحتصيل املعطيات  عامالتشخيص االستراتيجي ال رحلةبعد القيام مب هل أننستخلص من هذا الفص      
 ميكن للمستشارين أو احملللني كمرحلة أوىل،يف خمطط التأهيل الالزمة للخروج بالتوصيات املقترحة 

 التنافسية، قدراوفقها املؤسسة من أجل تقوية  ة عن العمليات اليت جيب أن تعملأخذ صورة جيد
يقود املؤسسة إىل التفكري االستراتيجي عن مستقبلها يف سوق متيزه املنافسة الشرسة اليت ال األمر الذي 

نظر ورؤية  دني واملستشارين أن يكون لديهم بعهذا ما حيتم على املسؤولني واحمللل.تعترف باحلدود
ى جناح عملية ثاقبة ومستقبلية ملختلف العناصر اليت من شأا أن تؤثر على نشاط املؤسسة وعل، شاملة
وخاصة يف ظل تعقد األوضاع االقتصادية يف الوقت الراهن وظروف عدم التأكد اليت تعمل  تأهيلها،

املتغري باستمرار  يطفضال عن احمل نافسية املؤسسات،فيها املؤسسات وكثرة العناصر اليت تؤثر على ت
وعملية التأهيل وتشكيل  بعني االعتبار يف التفكري االستراتيجي للمؤسسة مكوناته وضرورة أخذ
  . املناسبة لتأهيل املؤسسات وتنفيذها اإلستراتيجية

  
 التمويلية لذلك،  فإن غياا أوبعد توفر املصادر التأهيل ال ميكن تنفيذها إال  خمططاتونعلم أن       

لزمن وجد رة يف امعملية مست التأهيلومن هنا تعترب عملية  ،نقصاا يعترب عائقا أمام عملية التنفيذ
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة االقتصادية اجلزائرية موارد جل املؤسسات مكلفة، ونعلم أن

، وعلى املسؤولني والقائمني على برامج بأقصى فعاليةهذه املوارد  البد أن تستعملوعليه ف حمدودة،
ختيار واملفاضلة جل االبرامج التأهيل من أاملستفيدة من  التأهيل خلق فرص متويل إضافية للمؤسسات

الذي ميكن املؤسسة من رفع مستواها إىل مستوى يتميز  للوصول إىل التمويل األحسن بني تلك املصادر
  .بالكفاءة واملردودية
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بعدما تطرقنا يف الفصل الثاين إىل أهم املراحل اليت متر ا عملية تأهيل املؤسسات االقتصادية من       

ترحات والتوصيات املدونة يف خمطط القيام مبرحلة التشخيص االستراتيجي العام للخروج بأهم املق
جلهة ت املالية املقدمة من طرف اوكيفية االستفادة من املنح واملساعدا التنفيذوصوال إىل مرحلة  التأهيل،

التأهيل  متويل كل مرحلة من مراحل برنامج يةكيف، وذلك بتطرقنا إىل الوصية على كل برنامج تأهيل
برامج التأهيل الثالثة هم نتائج أبدراسة وحتليل  الفصل يف هذا سنقوم  فإننا واهليئات املكلفة بذلك،

 حيث نبدأ بتحليل وتقييم نتائج املتوصل إليها، دية اجلزائريةاالقتصااملتعلقة بتأهيل املؤسسة  ةاألساسي
الربنامج األورويب اجلزائري لتأهيل  مث نتطرق إىل نتائجالربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصناعية، 

الربنامج الوطين لتأهيل  تقدمي نتائجنقوم ب خريملتوسطة الصناعية اخلاصة، ويف األاملؤسسات الصغرية وا
نتائج كل  نقوم بتحليل وتقييمو، من التنفيذ رغم أنه يف مراحله األوىل ت الصغرية واملتوسطة،املؤسسا
  : املباحث التالية من خاللبرنامج 

  
 تأهيل املؤسسات الصناعيةالوطين ل ربنامجالنتائج : األول بحثامل

  املتوسطةاملؤسسات الصغرية و اجلزائري لتأهيل -نتائج الربنامج األورويب: املبحث الثاين
  نتائج الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املبحث الثالث
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  نتائج الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصناعية: املبحث األول
خالل الفترة املمتدة من سنة  لربنامج تأهيل املؤسسات الصناعية نقوم بعرض النتائج املرحلية           

  :على أساس نوعني من التقييم مها، 2008إىل غاية اية شهر أوت  2001
  
  Evaluation Physique التقييم املادي: األولطلب امل

إىل غاية  2001عام  التأهيل برنامج انطالقمنذ وحسب وزارة الصناعة و ترقية االستثمارات         
  :متثلت حصيلته فيما يلي ،2008اية أوت 

  
    Phase Diagnostic :رحلة التشخيصم -لوالفرع األ
مؤسسة لوضع ملفاا بنية االخنراط يف الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات  433تقدمت           

وكانت  ،لوطين لترقية التنافسية الصناعيةالصناعية للحصول على املساعدات املالية من الصندوق ا
  :التايل )02(على النحو الذي يوضحه اجلدول رقم  وضعية امللفات

  
  يف برنامج تأهيل املؤسسات الصناعية راطحالة ملفات طلب االخن): 02(اجلدول رقم 

  
طلبات 

  املؤسسات
  مالحظات  املؤسسات اخلاصة املؤسسات العمومية  اموع

    194  239  433  املستقبلة

  قيد الدراسة أو مؤجلة 6  188  239  427  املعاجلة

    151  159  310  املقبولة

مؤسسات ليس هلا عالقة   37  80  117  ةاملرفوض
  بالقطاع الصناعي

  :املصدر
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, ETAT DES 
LIEUX & PERSPECTIVES DE LA MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, Août 
2008, p2.  
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 مؤسسة 239منها ( صناعية  مؤسسة 433 ، أن) 02(اجلدول رقم  خالل  نالحظ من   
 310مت قبول حيث  ،التأهيل برنامجتقدمت بطلبات لالنضمام إىل ) خاصة مؤسسة194عمومية و
من طرف اللجنة الوطنية للتنافسية  ) خاصةمؤسسة  188عمومية و مؤسسة  239منها( مؤسسة

املؤسسات الصناعية يف برنامج تأهيلها شروط قبول  استنادا إىل تشخيص الصناعية للقيام مبرحلة ال
وتعود ) مؤسسة خاصة 37مؤسسة عمومية و  80( مؤسسة  117مت رفضو، )معايري األهلية(

األسباب يف ذلك إىل عدم انتماء هذه املؤسسات إىل القطاع الصناعي  و ميكننا ذكر أهم القطاعات 
لربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصناعية، املقبولة يف ا الصناعية املؤسسات اهفيتنشط الصناعية اليت 

  :التايل) 03(اليت يوضحها اجلدول رقم و
  

  حسب قطاع النشاط التأهيلبرنامج قبولة يف امل الصناعية ؤسساتامل ):03(دول رقم اجل
  

  % النسبة املئوية  عدد املؤسسات  فرع النشاط
  29.35  91 الغذائيةالصناعات

  18.06  56 املعادن/امليكانيك

  13.22  41 الفلني/ اخلشب/مواد البناء

  10.32  32 ورقال/ الصيدلة/الكيمياء

  8.06  25 البالستيكيةالصناعات

  7.10  22 اجللود/يجيةسلناالصناعات
  7.10  22 اخلدمات املرتبطة بالصناعة

  6.77  21 اإللكترونية/ةالكهربائيالصناعات

  100  310  اموع

  :املصدر
         MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, 

op-cit, p 3  
  
  

بنسبة أي  ( مؤسسة 91بقبول نالحظ أن أكرب حصة تعود لقطاع الصناعات الغذائية       
 مؤسسة  56، يليه قطاع امليكانيك واملعادن بـ)من امجايل املؤسسات الصناعية املقبولة 29.35%

  ....،)%13.22بنسبة( مؤسسة 41بـ مث قطاع مواد البناء و اخلشب و الفلني  ،)%18.06بنسبة (
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و اجللود من خالل عدم استطاعته لصعوبات اليت تواجه قطاع النسيج كما جيب التنويه إىل ا      
إذ مل يتجاوز عدد ، املؤسسات اليت تنشط يف هذا القطاع أمهيةرغم  األهلية،االستجابة لشروط 

، أما مؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع اخلدمات اليت هلا عالقة بالصناعة 22ات املقبولة املؤسس
فقط، رغم  مؤسسة 21الصناعات اإللكترونية والكهربائية فنالحظ أا احتلت املرتبة األخرية بـ 

احلديثة  ومدى حاجته الستخدام التكنولوجيات التطورات اليت يعرفها هذا القطاعاملنافسة الشديدة و
    .املتطورةو

  
الرزنامة  حسبعدد املؤسسات الصناعية  معتبدو هذه األرقام ضعيفة باملقارنة وعلى العموم         

  :تأهيلحيث كانت دف إىل اليت حددا وزارة الصناعة 
  ؛2002 إىل 2000   سنة مؤسسة خالل الفترة املمتدة من150 - 
  ؛ 2005إىل  2003 خالل الفترة املمتدة من مؤسسة200 -
  .مؤسسة 650 أي مبجموع ، 2008إىل 2006 املمتدة من الفترةسسة خالل مؤ300  -

من جمموع  %47.69ته ما نسبأي  مت قبوهلا لالخنراط يف برنامج التأهيل مؤسسة 310 حيث جنذ
  .املؤسسات املربمج تأهيلها

  
شروط االستفادة من برنامج تأهيل  إىل قلة قبول املؤسساتيف  ةب الرئيسياسباأل وميكن إرجاع       

خاصة املؤسسات اليت  املؤسسات بعض املعرقلة الخنراطحيث جنذ بعض الشروط ، املؤسسات الصناعية
ليات التعديل اليت قامت ا وزارة رغم عم تعاين من العجز املايل فهي غري معنية بربنامج التأهيل هذا

من تكاليف عمليات برنامج التأهيل الغري مستحب إىل حتمل جزء باإلضافة ، و 2005سنة  الصناعة
  .لدى املؤسسات املعنية بالتأهيل

الشكل رقم ف أما بالنسبة لقطاعات النشاط اليت تعمل فيها املؤسسات املقبولة يف برنامج التأهيل       
  :يف برنامج التأهيل كما يلي ةو عدد املؤسسات املقبول اعاتقطهذه اليوضح لنا ) 11(
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  النشاط تأهيل حسب قطاعاتالعدد المؤسسات المقبولة في برنامج ): 11(شكل رقمال
  

91

56

41
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25 22 22 21
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الصناعات الغذائية  الميكانيك و المعادن
مواد البناء والخشب والفلين  الكيمياء والصيدلة والورق 
تيكية  الصناعات البالس ود  الصناعات النسيجية والجل
الخدمات المرتبطة بالصناعة  الصناعات الكهربائية وااللكترونية 

  
  .باالعتماد على وثائق مقدمة من وزارة الصناعة وترقية االستثمارات طالبةمن إعداد ال: املصدر

    

  :خمطط التأهيلتنفيذ  مرحلة  .الفرع الثاين
، التأهيل اتخمططت يف مرحلة إعداد وتنفيذ دى تطور املؤسسايوضح لنا م) 04(اجلدول رقم        

الصندوق الوطين لترقية التنافسية  طرف املالية املقدمة من تاملساعداو  وبالتايل االستفادة من اإلعانات
  :ليالصناعية، كما ي

  من إعانات صندوق ترقية التنافسية الصناعية املستفيدةوضعية املؤسسات ) : 04( دول رقم اجل
املؤسسات   اموع  وضعية امللفات 

  العمومية
  مالحظات  املؤسسات اخلاصة

    65  95 160 املعروضة
قبلت ملساعدة الصندوق، 145  56  94 150 املعاجلة

  مرفوضة 3و  مؤجلة2

قامت بتنفيذ خمطط  122  55  90 145 املستفيدة
على اقتصرت 23و التأهيل
  التشخيصية ةالدراس

  :املصدر
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS,op-cit, p 3.  
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  :أنه) 04(أهم ما ميكن استنتاجه من اجلدول رقم 
 صندوق ترقية املقدمة من طرف املساعدات املالية اإلعانات و لالستفادة من مؤسسة 145 قبولمت  -

ا اططخم نفيذلت مؤسسة استفادت 122منها  ،مؤسسة معروضة 160 إمجايلمن  التنافسية الصناعية
لتمويل االستثمارات املادية  %10وعلى األكثر لتمويل االستثمارات الالمادية،  %80( التأهيلية

مؤسسة الباقية استفادت من إعانة مالية مقتصرة على الدراسة  23و ،) مليون دج 20كحد أقصى
  .)مليون دج 1.5لتمويل مرحلة التشخيص كحد أقصى  %80( التشخيصية فقط

  
) نقصد ا االستثمارات اليت يتضمنها خمطط التأهيل( التأهيل غ العدد اإلمجايل لعملياتيبلو      

 794، والباقي عمليات لكل مؤسسة 9عملية المادية مبعدل يقارب  1110منها  ،عملية 1904
  . تعترب عمليات مادية

  
ملف مقارنة  Soumis( 160( وميكننا تفسري ولو جزئيا العدد القليل من امللفات املعروضة        

إىل آجال تشكيل امللفات اليت تبدو طويلة بالنسبة  ملف، Retenues( 310( قبولة بامللفات امل
 تأخر ،  أو بسبب)رسالة نية البنك بالتمويل( للمؤسسات سواء تعلق األمر بالشهادات البنكية 

  .من طرف البنوك اإلجابات املقدمة عند طلبهم للقرض
  

  1:قييم املايلالت :الثاين طلبامل
عنصرين  حناول تقدمي تقييم مايل لربنامج تأهيل املؤسسات االقتصادية الصناعية، وذلك من خالل      

 :أساسيني مها
  :)املوارد( اإليرادات  :الفرع األول

مليون 2489: جمموع الغالف املايل املرتبط بربنامج تأهيل املؤسسات الصناعية يقدر بـ          
  .دينار جزائري

  
   ):االلتزامات( النفقات اتتقدير :الثاينالفرع 

عمليات برنامج مراحل  لتنفيذ خمتلف املقدمة ملساعدات املالية لإلعانات وا  العام موعيقدر اجمل     
 مؤسسة 145بني وزارة الصناعة و (conventions signée)ات املوقعةياالتفاق ابتداء من التأهيل،

  مليون دينار جزائري  19يف حدود  جزائريمليون دينار  2753 :وه مستفيدة من برنامج التأهيل

                                                 
               ETAT DES LIEUX &  S,MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT1 

3 Août 2008, p ,REPRISES INDUSTRIELLESPERSPECTIVES DE LA MISE A NIVEAU DES ENT  
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  :التايلعلى النحو لكل مؤسسة، و هو مقسم 
  ؛فيها الدراسات التشخيصية ، مباال مادية  عملية 1133 لقيام بـلمليون دينار جزائري 1367منح  -1
 .عملية مادية 794 لقيام بـلمليون دينار جزائري  1386منح  -2

 
مؤسسة مستفيدة من  145املبالغ املقدرة للنفقات اخلاصة بعمليات تأهيل شارة إىل أن وجتدر اإل      

مت حتديدها على أساس اليت ، وهلا األقصى احلد اإلعانات واملساعدات املالية مت تقديرها على أساس
 علىم تقديرها فت ة، أما العمليات الالماديلتنافسية الصناعية لوطنية اللجنة ال من قبل املوضوعةاملعدالت 

 ة الفواتري أو التكاليف املقدرةلشكيت وفق ات املعنية بالتأهيل ؤسسمن التكاليف املقترحة من قبل املمجلة 
  .الربنامج ستفيدة من لالستثمارات املقترحة يف خمطط تأهيل كل مؤسسة م

  
اكرب ) جزائرير مليون دينا 2753(حيث نالحظ هنا أن التزامات صندوق ترقية التنافسية الصناعية   

، هلذا البد من اقتراحات إلعطاء موارد إضافية لصندوق )مليون دينار جزائري 2489( مقارنة بإيراداته
يعطينا مقارنة بني ) 12(الشكل رقم ، و2010ترقية التنافسية الصناعية بالنسبة لقانون املالية لسنة 

عية املرتبطة بعمليات تأهيل املؤسسات املوارد وااللتزامات اخلاصة بصندوق ترقية التنافسية الصنا
  .الصناعية اجلزائرية

 
  مقارنة بني موارد والتزامات صندوق ترقية التنافسية الصناعية) : 12(شكل رقم ال

 فيما خيص عمليات التأهيل
 

2489

2753

2300
2400
2500
2600
2700
2800

الموارد االلتزامات
 

  .من وزارة الصناعة وترقية االستثماراتمقدمة  باالعتماد على وثائق  ةطالبمن إعداد ال :املصدر
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  :حتقيق مستويات االستثمارات :لثالثاملطلب ا
) 05(تأهيل املؤسسات الصناعية نوضحها يف اجلدول رقم  خططاستثمارات مب اجناز إن مستوى      

  :على النحو التايل
  املقدرة واملنجزة التأهيلمقارنة بني استثمارات خمططات ) 05(دول رقم اجل

  
   %النتائج بالنسبة المئوية

  )2)/(1(لـ           
 

   

(*)االنجازات  
Réalisations 

 

 التقديرات
Prévisions 

  

  نوع االستثمارات

المبلغ 
  بمليون دج

 عدد العمليات
(1) 

المبلغ بمليون 
 دج

 عدد العمليات
(2) 

ةاالستثمارات المادي 741 313 12 402 496 6 %54,25  

 االستثمارات الالمادية 960 936 1 458 930 %47,71

 المجموع 1701 249 14 860 426 7 %50,56

  
  استثمارات قيد االجنازمبا فيها   (*)

  :املصدر
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS,op-cit, p 4. 

   
  

عدد نصف حوايل بأن عدد االستثمارات املنجزة متثل  )05(من خالل اجلدول رقم  حظنال     
حيث جنذ بأن االستثمارات املادية املنجزة متثل  ،%)50.56( االستثمارات املتوقع تنفيذها

 من  إمجايل االستثمارات  املادية املتوقع اجنازها، يف املقابل جنذ بأن االستثمارات الالمادية 54.25%
) 13(رقم  و األشكال.من إمجايل االستثمارات الالمادية املتوقع اجنازها  %47.71املنجزة متثل 

  :تالية توضح لنا ذلكال) 15(و ) 14(و
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  املقدرة واملنجزة املادية مقارنة بني عدد عمليات االستثمارات): 13( شكل رقم ال
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االستثمارات المادية المقدرة االستثمارات المادية المنجزة
  

  باالعتماد على وثائق مقدمة من وزارة الصناعة وترقية االستثمارات طالبةمن إعداد ال: املصدر
  

  ة املقدرة واملنجزةمقارنة بني عدد عمليات االستثمارات غري املادي): 14(شكل رقم ال
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االستثمارات غير المادية المقدرة االستثمارات غير المادية المنجزة

  
  .باالعتماد على وثائق مقدمة من وزارة الصناعة وترقية االستثمارات طالبةمن إعداد ال :ملصدرا

  
  
  



  
  دراسة حتليلية لنتائج برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية                          الفصل الثالث                    

  
  

129 
 

  مقارنة بني إمجايل عمليات االستثمارات املقدرة واملنجزة): 15(شكل رقمال
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المقدرة المنجزة
  

  .ة االستثماراتة باالعتماد على وثائق مقدمة من وزارة الصناعة وترقيطالبمن إعداد ال: املصدر
  
  
  

  
وبالنسبة للمبالغ املالية املنفقة واملتوقع إنفاقها على االستثمارات بنوعيها املادية والالمادية نوضحها       

بتفصيل أكثر من خالل اإلشارة إىل أهم اجملاالت والعمليات اليت أجنزت فيها هذه االستثمارات ، كما 
  :التايل )06(هو مبني يف اجلدول رقم
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  نوعية االستثمارات املنجزة لتأهيل املؤسسات الصناعية): 06(دول رقم اجل
  جمليون د: الوحدة                                                                                                                       

  
 المبلغ المقبول  نوع االستثمارات

Montant Eligible  
 المبلغ المنجز 

Montant Réalisé 
 المحققة  المئوية النسبة

Taux  Réalisation 
  

  االستثمارات المادية
  

  اإلنتاج
  

11831  6226  52.62%  

  برتالمخ
  

482  270  56.01%  

االستثمارات  مجموع
  المادية

  

12313  6496  52.75%  

  
  ة ماديالال االستثمارات

  
  ضمان الجودة مساعدات
  

602  321  53.32%  

  التدريب
  

397  139  35.01%  

  المساعدة التقنية
  

221  108  48.87%  

   الدراسات
  

373  239  64.07%  

  البرمجيات
  

343  122  35.57%  

االستثمارات  مجموع
  ماديةالال

   

1936  930  84.04%  

  
  المجموع الكلي

  

14249  7426  52.12%  

  
  :المصدر

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA  PROMOTION DES INVESTISSEMENTS,op-cit, p4.  
  

، وهذا يدل %52.8باملبالغ املستحقة جندها متثل لغ االستثمارات املادية املنجزة مبقارنة مبا       
االستثمارات املادية املوجودة ضمن خمططات تأهيل هذه على عدم استغالل مجيع املبالغ املستحقة لتنفيذ 

وهذا بدوره  مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعيةمن  ةداملستفي) مؤسسة 122(املؤسسات 
   .ذه املؤسساتأثر على تأخري اجناز مجيع مشاريع االستثمارات املادية هل
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 األوىلاملادية جنذها ختص بالدرجة  إليها مبالغ االستثماراتوبالنسبة ألهم اجملاالت اليت وجهت       
ذلك و اإلنتاج نظيم عملياتوت اإلنتاجوعصرنة معدات  حتديث من اإلنتاجاملرتبطة بوظيفة  عملياتال

وحتسني القدرة التنافسية  اإلنتاجيةاملؤسسات لالرتباط الشديد بني  إنتاجيةمن أجل حتسني وزيادة 
حيث درة التنافسية على مستوى املؤسسة، من مؤشرات الق اإلنتاجيةباملؤسسات حيث يعترب مؤشر 

ة مقارنة باملؤسسات املنافسة هلا دل ذلك على زيادة قدرا داخل املؤسس اإلنتاجيةكلما زادت 
 وأدواتحصتها السوقية، بعد ذلك جنذ شراء معدات ومستلزمات املخابر  عاتساالتنافسية وبالتايل 

واليت تعترب   لتحقيق اجلودة يف اإلنتاج، صناعيةالرامية يف جمملها إىل دعم قدرات املؤسسات ال ،القياس
من أجل احلصول على شهادة مطابقة معايري اجلودة  يات املهمة داخل املؤسساتبدورها من العمل

  . "ISO"العاملية ايزو
  

أما مبالغ االستثمارات غري املادية املنجزة مقارنة مببالغها املستحقة جندها أقل من النصف يف           
غري  االستثمارات ايلإمجمن  %80وهذا شيء ليس باجليد ، ألن الدولة تساهم حبوايل  %48حدود 

من مبالغ االستثمارات املستحقة غري  %52رغم ذلك جند أن  التأهيلاملادية املتضمنة يف خمططات 
موارد صندوق (  تغالل املبالغ املوجهةعدم حسن اسل على شيء فإنه يدل على د إنمنجزة فعال وهذا 

مادية يف إطار الالاريع االستثمارات لتنفيذ مش) ترقية التنافسية الصناعية املوجهة لعمليات التأهيل
مادية املوجودة يف الال تأدى إىل تأخر تنفيذ مجيع عمليات االستثمارا وهذا ما، خمططات التأهيل

  .املؤسسات املستفيدة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية تأهيلخمططات 
  

االستثمارات غري املادية جند املساعدات مبالغ  إليهاوبالنسبة ألهم اجملاالت اليت وجهت            
ة من اجل ضمانه اجلودة واحلصول على شهادة اجلودة العاملية، حتسني مؤهالت املوظفني من ماملقد

 اإلنتاجوأنظمة  احلديثةخالل القيام بدورات تكوينية وتدريسهم على التحكم يف تقنيات التسيري 
حماسبة التكاليف  إدخالمن خالل  اإلداريةالكفاءات ، وحتسني العصرية واآلالتاملتطورة واملعدات 

استخدام التكنولوجيات احلديثة للمعلومات وعلى العموم نالحظ أن النتائج احلديثة و اإلدارةونظم 
املتحصل عليها ترب أن عمليات التأهيل مل تتقدم بشكل قوي وذلك لبعض العراقيل والشروط اليت حالت 

 ةالصناعي تأهيل املؤسساتامج نها يف املؤسسة لالستفادة من بردون ذلك كالشروط الواجب توفر
األسباب ختتلف من مؤسسة إىل و ة التنافسية الصناعية،وبالتايل االستفادة من مساعدات صندوق ترقي
  : 1أخرى، ميكن إمجال أمهها يف األسباب التالية

  
                                                 

ETAT DES LIEUX & PERSPECTIVES DE  S,MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT1

Août 2008, p5 ,LA MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES   
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  تدهور احلالة املالية ملعظم املؤسسات الصناعية؛ -
 اإلجراءات للحصول على متويل خمططات التأهيل؛صعوبة وتعقد  -

 املنافسة يف القطاع غري الرمسي؛ -

 .التغيري يف رؤساء إدارة املؤسسات -
  

أهيل املؤسسات الصغرية اجلزائري لت -التعاون األورويب برنامجنتائج : الثاينبحث امل
   واملتوسطة

إىل غاية  2002 املمتدة من سبتمربمتثلت النتائج احملققة هلذا الربنامج خالل الفترة       
  :فيما يلي 2007ديسمرب

  
  مرحلة التشخيص: املطلب األول

  
  برنامج التأهيل املنخرطة يفاملؤسسات الصغرية واملتوسطة : الفرع األول

صناعية  متوسطةمؤسسة صغرية و 685 وضيح درجة تقدمنقوم بت )16(من خالل الشكل رقم       
لتعاون األورويب اجلزائري لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية ضمن مراحل برنامج  ا خاصة
مؤسسة صغرية ومتوسطة كلها تنتمي إىل القطاع الصناعي  2150من بني  )MEDA( اخلاصة

  .وتعترب هذه النسبة ضعيفة نوعا ما  %32اخلاص، أي ما يعادل 
  

من إمجايل  %65، أي ما  يعادل مؤسسة صغرية ومتوسطة 445حيث مسح الربنامج من تأهيل      
مؤسسة صغرية ومتوسطة فقد ختلت عن الربنامج بعد قيامها  179املؤسسات املنخرطة يف الربنامج، 

 61من إمجايل املؤسسات املنخرطة يف الربنامج، و  %26بعملية التشخيص األويل وهي متثل نسبة 
، أي ما نسبته على هذه املرحلة ترائية واقتصمؤسسة صغرية ومتوسطة الباقية فقد شخصت بصفة 

  :يليا كم ،9%
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مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مراحل برنامج التأهيل 685درجة تقدم ): 16( الشكل رقم

26%

9%65%

لى مرحلة التشخيص األولياقتصرت ع % 26 قامت بتنفيذ عملية التأهيل % 65 اقتصرت على مرحلة التشخيص% 9

  
  :ملصدرا

             Rapport final - Euro Développement PME  - PROGRAMME D’APPUI AUX PME/PMI, DES 
RESULTATS ET UNE EXPERIENCE A TRANSMETTRE, Décembre 2007,p 2  

  
  :التايل) 17(يف الشكل رقم ملؤسسات الصغرية واملتوسطة املنخرطة يف الربنامج نوضحه وبالنسبة لعدد ا       

  
  مؤسسة صغرية ومتوسطة يف برنامج تأهيلها 685درجة تقدم ): 17(شكل رقم ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .طوزارة املؤسسات الصغرية واملتوس موقع منمستخرجة ة باالعتماد على وثائق الطالب إعدادمن : املصدر
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 قامت بتنفيذ مخطط التأهيل اقتصرت على مرحلة التشخيص اقتصرت على مرحلة ماقبل التشخيص
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يف تنفيذ مجيع   استمرارهاإىل عدم  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أدت ب سبابنذكر أهم األو      
  :1مراحل برنامج التأهيل فيما يلي

كامل مراحل برنامج  على مواصلةالصغرية واملتوسطة املعنية بالتأهيل  ؤسسةعدم رغبة صاحب امل -
عدم القدرة على (عن نتائج الربنامج  لديهم وفر نظرة مستقبليةنظرا لطول فترة اإلجناز وعدم ت ؛التأهيل

  ).دراسة تقييم جدوى املشاريع املتعلقة بربنامج التأهيل
من برنامج األوىل  احلها املرعدم مرونة اهلياكل الداخلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتجاوز - 
سسات املنخرطة دفع جزء من ى املؤحيث يفرض عل، )والتشخيص النهائي األويل التشخيص( هيلالتأ

  .التأهيلتكاليف 
وبة احملافظة على صعمعظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ خاصة اليت تعاين منها الصعوبات املالية  -

  .التوازن املايل
  

  توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قطاعات النشاط: الفرع الثاين 
 الرئيسية ؤهلة حسب قطاعات النشاطاملة صغرية ومتوسطة مؤسس 445توزيع درجة بالنسبة ل      

 :التايل )18(يوضحها الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  Rapport final - Euro Développement PME, op-cit, p 27.    1   



  
  دراسة حتليلية لنتائج برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية                          الفصل الثالث                    

  
  

135 
 

 
  

  :املصدر            
Rapport final - Euro Développement PME  - op-cit,p 29.   

         

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤهلة تنشط يف أربع من ا %68أن  )18(الشكل رقم ظهر لنا ي      
صناعة مواد البناء والصناعات  ،الصناعات الكيميائية ،الصناعات الغذائية: هي قطاعات نشاط رئيسية 
 انفتاح، ويرجع سبب ذلك إىل ديناميكية هذه القطاعات ومدى جتاوا مع ظاهرة امليكانيكية والتعدين

يوية داخل السوق فسة شديدة خاصة من قبل منتجات الدول األوروبية واآلسالسوق ملا تتميز به من منا
احمللية وخارجها، باإلضافة إىل أن أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط ضمن هذه 

ونالحظ  .القطاعات يتميزون باحلركية أكثر من أصحاب املؤسسات اليت تنشط يف القطاعات األخرى
 5يقارب  أي ما ، %1حذية حتتل املرتبة األخرية بنسبة ضعيفة جدا يف حدود واأل أن صناعة اجللود

رغم أمهية هذا القطاع يف السوق الوطنية واملنافسة الشديدة اليت يعرفها من قبل املنتجات  مؤسسات
  .األجنبية

  
  
  

 
 مؤسسة صغرية ومتوسطة مؤهلة حسب قطاع النشاط445توزيع):18(مالشكل رق

18%10%

8%

11 %

29%

1%
3%3%4%

6%

7%

الصناعات الكيميائية % 18 الصناعات الغذائية % 29
مواد البناء والسيراميك والزجاج 11 ينالصناعات الميكانيكية و التعد 10
الصناعة اإلليكترونية والكهرباء % 8 النسيج وصناعة األلبسة % 7

صناعات مختلفة% 4 لوازم التغليف والتعبئة % 6
الخشب وصناعة األثاث % 3 الخدمات الصناعية % 3
صناعة الجلود واألحذية % 1
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م يح عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤهلة حسب قطاع النشاط من خالل الشكل رقتوضوميكن 
   : التايل )19(
  

  النشاط اتحسب قطاعاملؤهلة املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدد  توزيع): 19(الشكل رقم
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مواد البناء و صناعة الزجاج الصناعة الميكانيكية و التعدين
االلكترونيك و الكهرباء النسيج وصناعة األلبسة
التغليف وتعبئة السلع صناعات متنوعة
الخشب وصناعة األثاث خدمات لها عالقة بالصناعة
صناعة الجلود واألحذية

  
  .الطالبة باالعتماد على وثائق من وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة إعدادمن : املصدر

  

 مرحلة تنفيذ عمليات برنامج التأهيل: الثاين املطلب

  
  ت برنامج التأهيلطبيعة عمليا: الفرع األول

جودة املنتجات تعد أهم تنظيم اإلدارة ووطرق التسيري واإلنتاج  وتطوير لوحظ أن حتسني   
استعمال  ، باإلضافة إىلسطة املستفيدة من برنامج التأهيلمطالب أصحاب املؤسسات الصغرية واملتو

نوضح ذلك وى املطلوب، ووذلك من أجل تطوير وترقية املؤسسات إىل املست ،تقنيات التسويق احلديثة
 النسب املئوية املتعلقة بالعمليات الضرورية يف برنامج التأهيل بإعطاء )20(الشكل رقم من خالل 

  :التايلك
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  مؤسسة صغرية ومتوسطة 445طبيعة عمليات التأهيل املوزعة على ):20( رقم  الشكل

%38
%35

%15
%11

%1

0

10

20

30

40

إدارة األعمال اإلنتاج الجودة التسويق المالية
  

  :املصدر                     
                             Rapport final - Euro Développement PME  - op-cit ,p26             

  
  

ارة، التسويق، اإلدل وظيفة من وظائف اإلنتاج، اخلاصة بكبالنسبة لتطور عدد عمليات التأهيل و      
ىل غاية سنة إ 2002أي من سنة عرب سنوات تنفيذه حلصول على شهادات اجلودة والرغبة يف ا اليةامل

2007  
  : تتمثل فيما يلي         

 عملية؛ 339 تصل إىلإدارة األعمال للعمليات اخلاصة ببالنسبة  -

 عملية؛ 313بالنسبة للعمليات اخلاصة بإدارة اإلنتاج تصل إىل -

 عملية؛134 صل إىلتللعمليات اخلاصة باجلودة بالنسبة  -

 عملية؛103تصل إىل للعمليات اخلاصة بالتسويق بالنسبة  -

 .عمليات فقط 7 داصة بالتمويل جنأما العمليات اخل -
 

أن العمليات اخلاصة بتسيري وإدارة املؤسسات حتتل أعلى نسبة بالنسبة لبقية  ومن هنا جند      
الوظائف األخرى اليت مسها برنامج التأهيل، مث تليها نظم اإلنتاج واالهتمام بتحسني اإلنتاجية داخل 

، بعد ذلك تأيت عمليات احلصول على اجلودة وعمليات إدخال تقنيات التسويق احلديثة، إال املؤسسات
أننا نالحظ أن العمليات اليت مست وظيفة املالية فهي قليلة جدا مقارنة بعدد العمليات األخرى، ميكن 
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ملايل، وكذلك شرط برنامج التأهيل الذي يقوم بإبعاد املؤسسات اليت تعاين من العجز اإرجاع ذلك إىل 
حساسية تلك الوظيفة وعدم رغبة أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤهلة تدخل أطراف إىل 

العمليات  عن طبيعة أكثر تاليفصعطي توسن.خارجية يف العمليات اخلاصة بوظيفة املالية والتسيري املايل
   :األشكال التالية من خاللالسابقة 

  
  :التايل) 21( نوجزها يف الشكل رقم  :إدارة األعمالة بللعمليات اخلاصبالنسبة  -أوال

  
  عملية خاصة بإدارة األعمال يف إطار برنامج التأهيل 339توزيع ): 21(شكل رقمال
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ع عمليات التأهيل اخلاصة بإدارة األعمال أساسا إىل متكني املؤسسات الصغرية واملتوسطة دف مجي     
  :احلديثة واملتطورة، وأهم هذه العمليات تتمحور حول و اإلدارة تقنيات التسيري الستعمال

  
 مثل :عمليات التنظيم  -1

 هيكلة وتنظيم املؤسسة الصغرية واملتوسطة؛ -1.1

تقنيات التسيري احلديثة، لتمكينها من  ستعماهلاات الصغرية واملتوسطة القة املؤسسإعداد ومراف-2.1
  ؛)ISO9001(احلصول على شهادة اجلودة العاملية
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  . Systeme d’information de gestionلإلدارةإنشاء نظام معلومات -3.1
  
 مثل:  يةاصة باإلدارة اإلستراتيجخعمليات  -2

 التطوير؛ إستراتيجيةتنفيذ  -1.2

  .والتكنولوجيا ستثمارارات االخيوجيه ت-2.2
 

 مثل :عمليات تسيري املوارد البشرية -3

الكفاءات البشرية  وتوظيف الختيارالصغرية واملتوسطة املؤسسات  مرافقة ومساعدة أصحاب -1.3
 املتخرجة حديثا؛

داخل املؤسسات الصغرية  وضع  أساليب وقواعد تسيري املوارد البشرية وتأهيل األفراد -2.3
  .املتوسطةو

 
 

 :التايل) 22(نوجزها يف الشكل رقم : إدارة اإلنتاجللعمليات اخلاصة ببالنسبة  -ثانيا
 

 
  يف إطار برنامج التأهيل خاصة باإلنتاجعملية  313توزيع ):22(شكل رقم ال
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           حتسني اإلنتاجية أساسا إىل إعطاء قيمة للمنتجات ودف عمليات التأهيل اخلاصة باإلنتاج
  :لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤهلة، وذلك بالتركيز على

  
 مثال :عمليات تسيري اإلنتاج-1

 صناعية جديدة؛وضع تنظيمات -1.1

 تقنيات التسيري احلديثة وتقسيم وختطيط عمليات اإلنتاج؛ وإدخالوضع -2.1

 .يف املنتجات واالبتكارتطوير القدرة على التنويع -3.1
 
 مثل:عمليات خاصة بتكاليف اإلنتاج-2

وضع تقنيات حديثة حلساب تكاليف اإلنتاج تتماشى مع خصوصية املؤسسات الصغرية -1.2
 واملتوسطة؛

 ). Tableaux de bord  لوحة القيادة( إدخال ووضع قواعد مراقبة التسيري-2.2
 
 مثل: عمليات الصيانة-3

 ؛وضع نظام للصيانة الوقائية -1.3
  .احلديثة تسيري املخزون وأساليبتقنيات  ماستخدا -2.3
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  : التايل) 23(نوجزها يف الشكل رقم : عمليات احلصول على شهادات اجلودة -ثالثا

  
  إطار برنامج التأهيل يف باجلودةعمليةخاصة 134توزيع ): 23(شكل رقمال
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  :املصدر                    

                         Rapport final - Euro Développement PME , op-cit,p31.      
  

  
  :دف أساسا عمليات التأهيل اخلاصة باجلودة إىل

  
  ISO 9001لحصول على شهادة املواصفات للجودة العامليةالعمليات اخلاصة ل-1

 املواصفات العاملية؛مع وضع هيكل تنظيمي للمؤسسة يتماشى -1.1

 .تعزيز اجلودة داخل املؤسسة-2.1
 
 ISO2200وشهادة   CE بشهادة اجلودة األوروبيةالعمليات اخلاصة -2

 ؛عن طريق عمليات التصدير األسواق اجلديدة دخول -1.2
  .امتالك قدرة تنافسية -2.2
 
   HACCPنظام  املراقبة بتحليل نقاط اخلطورة احلرجةالعمليات اخلاصة ب -3

  .الغذائيةتوصل إليه العصر احلايل يف جمال مراقبة املواد  والذي يعترب أحدث ما           
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  BPLرباتوشهادة املمارسة السليمة للمخت GMPشهادة ممارسة التصنيع اجليدبالعمليات اخلاصة -4

 حتسني كفاءة املؤسسة ومنتجاا؛-1.4

 ترضي الزبون، تعزيز قدرة املخترب على تقدمي خدمات فحص أو معايرة ذات ثقة عالية-2.4

املتبادل بني اجلهات العاملية املاحنة لشهادات  االعترافتقليل العوائق التجارية، من خالل -3.4
  .االعتماد

  
    :التايل) 24(نوجزها يف الشكل رقم : بالتسويقللعمليات اخلاصة  بالنسبة -رابعا

  
  عملية خاصة بالتسويق يف إطار برنامج التأهيل103توزيع : )24(شكل رقم ال

  
  

  
  :املصدر                   

                      Rapport final - Euro Développement PME , op-cit,p30  

نالحظ أن عمليات التأهيل اخلاصة بوظيفة التسويق ) 24(نالحظ من خالل الشكل رقم            
هدفها األساسي يتمثل يف ادخال أساليب وتقنيات التسويق يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك 

  :من خالل
 :عمليات التسويق العملي -1

   احلديثة؛ التسويقأساليب ناسب األعمال التجارية وإنشاء بنية حتتية ت-1.1
  ؛" املستخدمني \اختبارات املنتجات "فة احتياجات األسواق من خالل حتقيق حتسني معر -2.1
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  ؛املدخالت الالزمة لبناء العرضتوفري  -3.1 
   .تجارة واملبيعاتالقدرات املشرفني على و تمهارا تطوير-4.1 
  
   :يالتسويق االستراتيج عمليات-  2

 لتدريب يف جمال تطوير خططا"من خالل مؤسسة وتركيز اجلهود التسويقية لل توجيه -1.2
                                                                             ؛"قلتسويا واستراتيجيات

تطورات  مواكبةن ملتمكينها  التنافسية اليقظة إستراتيجيةيف تصميم وتنفيذ  ؤسساتدعم امل -2.2
  .يطالسوق واحمل

األورويب اجلزائري لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة نتائج حسنة حقق الربنامج  على العموم      
عملية خاصة بإدارة األعمال واإلنتاج واجلودة والتسويق وحىت وظيفة التمويل  896 متيزت بتحقيق 

كل هذا لفائدة  عمليات يف جمال التسيري املايل واستخدام تقنيات احملاسبة بأدوات حديثة 7 ـخصت ب
  .ة ومتوسطة، من أجل اعطاء فرصة لتحسني تنافسية املؤسساتمؤسسة صغري 445
 
  لعمليات التأهيل التقييم املايل -الثالث طلبامل

 ميكننا مالحظة توزيع ميزانية الربنامج األورويب اجلزائري لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة      
يدة من متويالت هذا الربنامج مستف مؤسسة 445على عمليات التأهيل اليت مسها هذا الربنامج لـ 

  :)25(، كما يوضحها الشكل رقم عملية 1373أورولـ  15.039.692 حيث جنذ إمجايل املبلغ
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  أورو على عمليات التأهيل15.039.692ميزانية توزيع ):25( شكل رقم ال

  :املصدر

                                    Rapport final - Euro Développement PME , op-cit,p39.

.

أن املساعدات املالية اخلاصة مبرحلة التشخيص متثل أعلى  )25(الشكل رقم نالحظ من خالل        
إىل أن هذا الربنامج ال يركز على  األخرى ، وسبب ذلك راجع نسبة مقارنة بباقي عمليات التأهيل

، ودف هذه املنح واملساعدات املالية الماديةلادية بل يركز على االستثمارات ااملمتويل االستثمارات 
أساسا إىل توفري مساعدة مباشرة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية اخلاصة من أجل ترقية 

يدة ، وتوجه هذه املساعدات املالية وفق برنامج حمدد تتبعه املؤسسة املستفتنافسيتها احمللية والدولية، 
والذي يسمح هلا مع مرور الوقت بتحسني طاقاا اإلنتاجية والتسيريية وقدراا التسويقية وتطوير نظم 

   .هلا اجلودة داخلها واستعمال التمويل األمثل
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  توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤهلة حسب مناطق الوطن-املطلب الرابع

  لصغرية واملتوسطة املؤهلة على مناطق الوطن فهي كما يوضحها الشكلأما بالنسبة لتوزيع املؤسسات ا      
  :التايل )26(رقم  
  

 
  :املصدر

                            Rapport final - Euro Développement PME , op-cit,p43. 
 

سات الصغرية واملتوسطة املؤهلة من املؤس %71أنه حوايل ) 26(نالحظ من خالل الشكل رقم      
بالشرق أما بالنسبة للغرب فنجذ  %35بالوسط و  %36متمركزة بوسط وشرق البالد، حيث جنذ 

باجلنوب وهي متثل نسبة البأس ا مقارنة مبنطقة الغرب، وان دل هذا على شيء فإمنا  %11و  19%
الوسائل فضال عن لف مناطق الوطن طات برنامج التأهيل كان هلا وقع كبري على خمتايدل على أن نش

االتفاقات اخلاصة باملتابعة ة والتحسيسية والورشات التقنية واملستعملة من أجل تنظيم األيام اإلعالمي
  .والتكوين
 على العموم حقق برنامج التعاون األورويب اجلزائري لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة    

عملية  896عملية تشخيص و  477( عملية  1373بتحقيق  الصناعية اخلاصة نتائج حسنة متيزت
، ويعترب هذا الربنامج 2007إىل غاية  2002املمتدة من مؤسسة خالل الفترة  445 ةلفائد) تأهيل

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حسب المناطق 445توزيع ) : 26(الشكل رقم 

 الوسط
36 %

 
 جنوبال

12 %

 الغرب
17 %

 الشرق
35 %

الشرق  % 35 الوسط  % 36  الجنوب % 12  الغرب% 17 
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فرصة لتحسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، حيث تكفل بأهم املشاكل والنقائص اليت تعاين 
  طة من حتسني أساليب اإلدارة والتسيري وتدريب املوارد البشريةمنها املؤسسات الصغرية واملتوس

  .   باإلضافة إىل تطوير تقنيات اإلنتاج وادخال نظم اجلودة والتسويق 
 

  نتائج الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة :املبحث الثالث
طة يف مراحله األوىل من التنفيـذ، حيـث   يعد الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوس        

الفعلية له  االنطالقة، لكن 2006باشرت وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتجسيده ابتداء من سنة 
  1:يلي كما 2008، وقد كانت نتائج هذا الربنامج إىل غاية سبتمرب 2007كانت يف شهر فيفري 

  
  الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤسسات املنخرطة يف الربنامج: املطلب األول

  
  عدد املؤسسات املنخرطة يف الربنامج الوطين: الفرع األول

الصغرية واملتوسطة،  املؤسسات لتأهيليف الربنامج الوطين  لالخنراطمؤسسة بطلباا  375تقدمت       
اليت حتتـوي  (  ملتوسطةاصغرية وال املؤسسات تضم حيث، وهذه األخرية  امنه مؤسسة 305 مت قبول 
، كمـا  )عامال 20اليت حتتوي على أقل من  (الصغرية جدا ؤسسات املو  ،)عامال 20أكثر من  على

  :التايل) 08( يوضحه اجلدول رقم 
  
  

  عدد املؤسسات املقبولة يف الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة): 08( دول رقم اجل
  

  %بة املئوية النس  عدد املؤسسات  النوع

  %45  137 املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  %55  168 املؤسسات الصغرية جدا

  %100  305  اموع 

  :املصدر     
Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat, Agence Nationale de 

IONAL DE , BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME NAT Développement de la PME
p1.,2008, ,RAPPORT COMPLET MISE A NIVEAU 

 
      

                                                 
Agence Nationale de Développement de la Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat,   1

,RAPPORT  BILAN DES ACTIONS DU PROGRAMME NATIONAL DE MISE A NIVEAU , PME
COMPLET ,2008,p 1     
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أن نسبة املؤسسات الصغرية جدا املقبولة يف برنامج التأهيل ) 08(نالحظ من خالل اجلدول رقم       
أعلى من نسبة قبول املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث جند هذا النوع من املؤسسات الصغرية جدا 

الوطين واجملتمع  لالقتصادبالنسبة ل السابقة الذكر رغم أمهية هذه املؤسسات مستثىن من برامج التأهي
  .ككل

  
  قطاعات النشاطتوزيع املؤسسات املقبولة يف الربنامج حسب : الفرع الثاين

ومن أجل معرفة طبيعة قطاعات النشاط اليت تشتغل فيها املؤسسات املقبولة ندرج اجلدول رقم       
  .إلحصائيات اخلاصة بتوزيع هذه املؤسسات على قطاعات النشاطالذي يقدم لنا ا) 09(
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  



  
  دراسة حتليلية لنتائج برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية                          الفصل الثالث                    

  
  

148 
 

  توزيع املؤسسات املقبولة يف برنامج التأهيل حسب قطاعات النشاط) : 09( دول رقم اجل
  

  القطاع اتمؤسسالعدد  %المئويةالنسبة 
  البناء 108  35
 الصناعة الغذائية 65 21
 يةالصناعة الكيماو 15 5
 صناعات أخرى إلنتاج المعادن غير المعدنية  14 5
 الصناعات البالستيكية والمطاط 10 3
   االجتماعيةالصحة والخدمات  10 3
 الخدمات المرتبطة بالنقل  8 3
 صناعة الورق والورق المقوى 6 2
 نشر، طباعة، نسخ 6 2
 والصناعات األخرى صناعة األثاث 6 2
 دقة واإلطعامالفن 6 2
 صناعة اآلالت والتجهيزات والمعدات 6 2
 صناعة المعادن 5 2
 صناعة النسيج  4 1
 للمؤسسات خدمات  4 1
 المعادن استخراج: التعدين 3 1
 أجهزة الحاسوب ة تجهيزات المكاتب وصناع 3 1
 الجملة  ةتجار 3 1
 النقل البري  3 1
 اتتربية المائيصيد البحري وال 3 1
 السمعية هزة الطبية الدقيقة واألجهزةتصنيع األج 2 1

 البصرية
 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والتدفئة 2 1
 ةالتجزئ ةتجار 2 1
 واالتصاالتالبريد   2 1
 تصنيع اآلالت واألجهزة الكهربائية 2 1
 صناعة التبغ 1 0
 صناعة األلبسة والفرو 1 0
 الخشب النجارة وصناعة  1 0
 واالتصاالتلراديو والتلفاز، صناعة أجهزة ا 1 0
 العقارات 1 0
 نشاط اإلعالم اآللي 1 0
 النفايات ر، وتسييالصرف الصحي، والطرق 1 0

 المجموع 305 100%
  :املصدر                 

Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat, Agence Nationale de 
Développement de la PME , op-cit, p4. 
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أن معظم املؤسسات املقبولة يف الربنامج الوطين لتأهيل ) 09(نالحظ من خالل اجلدول رقم        
مؤسسة  108قطاع البناء حبوايل  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة متمركزة يف قطاعني أساسيني مها 

  .مؤسسة  65قطاع الصناعات الغذائية حبوايل و
  

   يع املؤسسات املقبولة يف الربنامج حسب مناطق الوطنتوز: الفرع الثالث
بالشرق،  %33،بالوسط % 25فنجذ وبالنسبة لتوزيع املؤسسات املقبولة حسب مناطق الوطن       
وتعترب هذه النسبة األخرية ضعيفة جدا مقارنة بالنسب األخرى لدى  باجلنوب %3بالغرب و 39%

) 10(، واجلدول رقم املتوسطة املتواجدة يف املناطق اجلنوبيةاالهتمام أكثر باملؤسسات الصغرية وجيب 
  .املؤسسات املقبولة حسب مناطق الوطن عأكثر توزي يوضح لنا

  
  توزيع املؤسسات املقبولة حسب مناطق الوطن) 10(دول رقم اجل

  
  %النسبة املئوية   اتؤسسعدد امل  املناطق
  25  77 الوسط

  33  101 الشرق

  39  119 الغرب

  3  8 اجلنوب

  100  305  اموع

  :املصدر                      
 Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat, Agence Nationale de 

Développement de la PME , op-cit, p5. 
  

  
  

  لعمليات املرتبطة بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةا:املطلب الثاين 
  

  عدد العمليات املرتبطة بربنامج التأهيل : ول الفرع األ
عملية مرتبطة بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الصغرية جدا املقبولة يف  186جند      

) 11(، وهي موزعة كما يوضحها اجلدول رقم الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  :التايل
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  العمليات املرتبطة بالتأهيل على املؤسسات املقبولةعدد ع توزي): 11(دول رقم اجل
  

  %النسبة املئوية  تعددا لعمليا  النوع
  62  116 املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  38  70 املؤسسات الصغرية جدا

  100  186  اموع
  

  :املصدر
Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat, Agence Nationale de 
Développement de la PME , op-cit, p6.  

      
  مراحله بحس الوطين درجة تقدم عمليات برنامج التأهيل: الفرع الثاين

اجلدول  بالنسبة لكل مرحلة من مراحل برنامج التأهيل من خاللسنفصل يف هذه العمليات و      
  ) 12(رقم

  :التايل

  ربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةلدرجة تقدم عمليات ا): 12( رقم دول اجل
  

  %النسبة املئوية  العمليات عدد  املرحلة 
  73  135 التشخيص السريع/األويلالتشخيص

  16  30 وساطة مالية

  9  17 )فردي و مجاعي(التأهيل

  2 4 التكوين

  100  186  اموع

  :املصدر
Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat, Agence Nationale de 
Développement de la PME , op-cit, p6.  

  
  
  

  طبيعة عمليات التأهيل: الفرع الثالث
العمليات املرتبطة بتحسني أساليب اإلدارة واإلنتاج  دجن برنامج التأهيل تعمليا لطبيعة بالنسبة      

العاملية للجودة والتمويل كما يوضحها اجلدول رقم  وتطوير نظم اجلودة واحلصول على شهادة املطابقة
  :التايل) 13(
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  برنامج التأهيل هيل على املؤسسات املستفيدة من توزيع عمليات التأ): 13(دول رقم اجل
  

  % النسبة املئوية  اتؤسسامل عدد  العملية نوع
  73  135 التشخيص السريع/التشخيص األويل

  5 9 إدارة األعمال

  2 3 اإلنتاج

  3 6 اجلودة

  18  33 املالية

  100  186  اموع

  :املصدر
Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat, Agence Nationale de 
Développement de la PME , op-cit, p6. 

 
 ويلأن مرحلة التشخيص واملتمثلـة يف القيـام بالتشـخيص األ   ) 13( نالحظ من خالل اجلدول رقم

 % 73علـى وهي حتتل النسبة األمؤسسة  135مست عدد معترب من املؤسسات  والتشخيص السريع
 ،)واملاليـة عملية تأهيل خاصة بإدارة األعمال، اإلنتاج، اجلودة  53( التأهيل األخرى مقارنة بعمليات 

ات التأهيل اليت عملي  ، ونالحظ أن نسبةوهذا راجع إىل كون هذا الربنامج يف مراحله األوىل من التنفيذ
  . %18مست وظيفة املالية حتتل املرتبة الثانية بـ 

 
  

 
  توزيع املؤسسات املقبولة حسب مناطق الوطن: الفرع الرابع

 ةجدا والصغري ةط عدد أكثر من املؤسسات الصغريحماولة منها إلجناح سري هذا الربنامج واخنرا      
على القيام باأليام اإلعالمية وامللتقيات  ةوسطعملت وزارة املؤسسات الصغرية واملتواملتوسطة 

التحسيسية للتعريف بالربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ونشره ليشمل كامل مناطق 
  :التايل) 14( ، كما يوضحه اجلدول رقممن جهة أخرى الوطن
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  حسب املناطق للتأهيلين توزيع املؤسسات املستفيدة من الربنامج الوط) : 14(دول رقم اجل

  
  

  :املصدر
Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat, Agence Nationale de 
Développement de la PME , op-cit, p6.  

  

للملتقيات والندوات اإلعالمية والتحسيسية بأمهية  أن) 14(من خالل اجلدول رقم  نالحظ أن      
 وفهم برامج انتشارتزايد اخنراط املؤسسات من خالل وهلا وقع كبري على جد مهمة  التأهيل امجبر

خاصة الربنامج الوطين  ، تتوفر فيها شروط القبولعنية بالتأهيل أي اليتالتأهيل يف أوساط املؤسسات امل
لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي يعترب يف مراحله األوىل من التنفيذ ويستهدف شرحية مهمة 

، أي أنه يستهدف املؤسسات اليت تتمتع مبؤهالت الصغرية واملتوسطةو الصغرية جدا من املؤسسات
رتبط باألداء اجليد واليت هلا قدرة لغزو األسواق الدولية عن طريق التصدير و فتح وخصوصيات ت

  .مناصب شغل للكفاءات اجلديدة
  

هامة جدا لالهتمام أكثر  ةيعد خطوفالربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة       
فسية أمام املؤسسات األجنبية املنافسة وتعزيز قدراا التنا،الصغرية واملتوسطةو الصغرية جدا باملؤسسات

وبالنسبة للنتائج األولية ها إىل املنظمة العاملية للتجارة، هلا، خاصة وأن اجلزائر على مشارف انضمام
ميكن القول بأا نتائج الصغرية واملتوسطة  املؤسساتربنامج الوطين لتأهيل من قبل ال  اإليه توصلامل

  .ةمشجعطموحة و
  

 
 
 
 

 عدد املؤسسات املشاركة املؤسسات املستفيدةعدد   عدد امللتقيات  املنطقة
  104  54 5 الوسط

  103  80 6 الشرق

  59  57 2 الغرب

  50  34 3 اجلنوب

  316  225 16  اموع
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ستخلص من خالل دراستنا وحتليلنا لنتائج برامج التأهيل الثالثة أا مل تتقدم بشكل قوي عموما ن      
الشروط  ضلبع عراج كذل تأهيلها ضمن أهداف برامج التأهيل، وجندمقارنة بعدد املؤسسات املربمج 

ح من من لالستفادةوالعراقيل اليت حالت دون ذلك، كالشروط الواجب توافرها يف املؤسسات 
وآجال تكوين امللفات اليت تبدو أا طويلة، خاصة فيما يتعلق باستخراج ، ومساعدات برامج التأهيل

على متويل خمطط التأهيل من طرف البنوك، وميكن إمجال  ةالوثائق اإلدارية واملصرفية، كشهادات املوافق
  :العراقيل فيما يلي أهم

ية طوعية، ونظرا لعدم توفر دراسات جدوى حول تلك بدءا من مضمون برامج التأهيل اليت تعترب اختيار -
الربامج فذلك حيول دون اخنراط أعداد كبرية من املؤسسات وختوف أصحاا من مواصلة كامل مراحل 

  ؛برامج التأهيل
املعنية بالتأهيل لتحمل جزء من تكاليف عمليات التأهيل،  تاملؤسسا وصوال إىل عدم رغبة أصحاب -

مج التأهيل يفرض على املؤسسات املنخرطة دفع نسب معينة من تكاليف حيث أن الدخول يف برا
 ، وهذا أمر ال حيبذه الكثريون من أصحاب املؤسسات والقائمني عليها؛)التأهيل

 اء منها وتعزيز القدرة التنافسيةكثرة وتعقد إجراءات القيام مبراحل التأهيل واستغراق وقت طويل لالنته -
 ؛تللمؤسسا

تسيري برامج التأهيل خاصة الربامج الوطنية نظرا لنقص اخلرباء واملختصني يف سري مثل معوقات مرتبطة ب -
 هذه الربامج؛

م استغالهلا جدا وعد) الربنامج تأهيل املؤسسات الصناعية( نقص املوارد املالية لسري وتنفيذ برامج التأهيل -
 ة؛ضخم، نظرا ألن برامج التأهيل حتتاج إىل مبالغ مالية )برنامج ميدا(

املادية ،تشتت اإلمكانيات و املوارد البشرية وتعدد برامج التأهيل هذا ما يؤدي إىل ضعف وانقسام  -
 .واملالية

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 



  متويل برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائريةآلية                                                                املراجع 
  
 

160 
 

  قائمة املراجع

  باللغة العربية -أوال

  الكتب -

التوزيع، عمان، الطبعة ، دار الصفاء للنشر وإدارة األعمال التجارية الصغرية: توفيق عبد الرحيم يوسف - 1

 .2002األوىل، 

دار النهضة العربية ، دار الفكر العريب والتسويق وتدعيم القدرة التنافسية للتصديرتوفيق حممد عبد احملسن،  - 2

 .، دون سنةتبة النهضة املصرية، مصرومك

  .2008، ية للنشر والتوزيع، عمان، دار اليازوري العلماستراتيجيات التسويق: ثامر ياسر البكري - 3

، القاهرة، ، إتراك للطباعة والنشراملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشكالت متويلها: رابح خوين ورقية حساين - 4

 .2008الطبعة األوىل، 

، جدة، ملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، االصناعات الصغرية يف البلدان النامية: ي أمحدعبد الرمحان يسر - 5

1995. 

، اهليئة املصرية العامة اجلوانب القانونية لنشاط البنك الدويل لإلنشاء والتعمري: عبد املعز عبد الغفار جنم - 6

 .1976 ،دون بلد للكتاب،

 2000. ،لرضا، دمشق، دار ااألساليب احلديثة للتسويقعلي حسني،  - 7

آليات الشركات لتحسني املراكز التنافسية، مدخل املقارنات :املنافسة والترويج التطبيقي النجار،فريد  - 8

 .2000، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية، التطويرية املستمرة

 .، دون سنةرؤية شخصية، عني مشس، مصر :اخلوصصة املصرية: حممد صاحل املنشاوي - 9

، دار احلامد للنشر والتوزيع، )التجربة اجلزائرية(اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل : مدين بن شهرة -10

 .2009عمان، الطبعة األوىل، 



  آلية متويل برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية                                                               املراجع 
  
  
 

 

 .2007، كتيب البنك الدويل، جوان  العمل من أجل عامل خال من الفقر: جمموعة البنك الدويل -11

 

  االت والدوريات -

جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، رة اإلستراتيجية، امليزة التنافسية ومنوذج اإلدا: أمحد باليل -12

  .2007ماي / 11العدد 

، الكويت، ة، املعهد العريب للتخطيط، جسر التنمياملؤشرات املركبة  لقياس تنافسية الدول: بلقاسم العباس -13

 .، السنة السابعة2008متوز/، يوليو75العدد 

، الصغرية واملتوسطة اجلزائرية لالندماج يف ظل التحوالت العامليةضرورة تأهيل املؤسسات : مجال عمورة  -14

مت  ،2006لسنة الثالثة  ،28لعدد ا ،nlwww.ulum. جملة العلوم اإلنسانية ، جملة الكترونية على موقعها

 .14/03/2008التحميل يوم 

اعية  بني أجزاء العامل انفتاح األسواق  واهنيار احلواجز اجلغرافية  واالقتصادية  واالجتم: علي السلمي -15

 .1997، أفريل 75جملة التنمية اإلدارية، العدد ، املختلفة

، العالقة بني نظم املعلومات وامليزة التنافسية يف قطاع األدوية األردين: فادي حممد بدرفوائد جنيب الشيخ و -16

 .2004سبتمرب/، رجب03، العدد44الد الرياض، ،اإلدارة العامة

 .2002الكويت، ،، املعهد العريب للتخطيط "حالة مصر"كومة الداعم للتنافسيةدور احلطارق نوير،  -17

، 24الكويت، العدد، ، جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيطالقدرة التنافسية وقياسها:حممد عدنان وديع -18

 .،السنة الثانية2003ديسمرب

مارس  - 61الكويت ، العدد، للتخطيط جملة جسر التنمية، املعهد العريب اإلنتاجية و قياسها،مصطفى بابكر،  -19

  .، السنة السادسة2007

مسح مرجعي، مركز الدراسات االقتصادية واملالية،  ، مفهوم القدرة التنافسية وحمدداهتا: مىن طعمه جرف -20

 .2200، أكتوبر 19جامعة القاهرة، أوراق اقتصادية العدد 



  آلية متويل برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية                                                               املراجع 
  
  
 

 

، املعهد العريب جحة يف النفاذ إىل األسواق الدوليةمفهوم التنافسية والتجارب النانسرين بركات عادل العلي،  -21

 .للتخطيط، الكويت

 

 الندوات وامللتقيات -

التنافسية والتنمية والتفتح " ورقة مقدمة إىل ندوة ، التنافسية الوطنية والتنمية الشاملة: إبراهيم العيسوي -22

وثيقة . 329، ص 2003وبرأكت 24و 23 يوميتونس  يفعقدت  اليت" والرهانات ت ـ التحديا االقتصادي

  20IIssaoui.do%www.ieq.nat.tn/cahier19/Ibrahim:مستخرجة من املوقع االلكتروين

 .23/01/2009تاريخ االطالع يوم 

، إستراتيجية التأهيل التسويقي و التوزيعي يف املؤسسات االقتصادية: إمساعيل بوخاوة  والطاهر بن يعقوب -23

 .2001أكتوبر  29/30يومي، ات االقتصادية، جامعة سطيفامللتقى الدويل حول تأهيل املؤسس

  ، مداخلة يف2إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مقرارات جلنة بازل :بلعزوز بن علي -24

دويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، يومي  ال لتقىامل

 . 2006أفريل  17-18

 لتقى امل مداخلة يف، املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشاكل متويلها يف اجلزائر: مسري سحنون و شعيب بونوة  -25

 18-17دويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، يومي  ال

 .2006أفريل 

 مداخلة يف ،رية واملتوسطة  يف االقتصاد اجلزائري، أساليب تنمية املؤسسات املصغرة والصغصاحل صاحلي -26

 .2007نوفمرب /25/26امللتقى العريب الرابع للصناعات الصغرية واملتوسطة، صنعاء، 

الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف القضاء على  :صليحة بن طلحة وبوعالم معوشي -27

ات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة دويل حول متطلباللتقى امل مداخلة يف، البطالة

 .2006أفريل  18- 17الشلف، يومي 
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إستراتيجية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية يف تنمية وتطوير املناولة : طاهر سيلم -28

 .15/09/2006-12ومي املؤمتر واملعرض العريب األول للمناولة الصناعية، اجلزائر،ي الصناعية،

امللتقى مداخلة يف ، متويل عمليات تأهيل املؤسسات الصغرية املتوسطة: عبد احلق بوعتروس وحممد دهان -29

حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات و املؤسسات دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، : الدويل 

 .2006نوفمرب  21/22جامعة حممد خيضر بسكرة ، يومي 

حنو تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر وتعظيم مكاسب االندماج يف : عبد الرمحان بن عنتر -30

امللتقى العريب الرابع للصناعات الصغرية واملتوسطة، صنعاء،  مداخلة يف ، احلركية االقتصادية الدولية

 .2007نوفمرب /25/26

 ،دية واملالية على تأهيل املؤسسات االقتصاديةآثار السياسة النق: عبد اللطيف بلغرسة ورضا جاوحدو -31

امللتقى الدويل حول تأهيل املؤسسات االقتصادية لالندماج يف احلركية العاملية، سطيف ، يومي   مداخلة يف

 .2001أكتوبر 29/30

، وزارة املؤسسات الصغرية الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: علي شوقي بوديعة -32

 .2007وسطة،واملت

 -دور وأمهية التأهيل يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات دراسة مقارنة اجلزائر: فاروق تشام وكمال تشام -33

متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، : امللتقى الدويل مداخلة يف ،املغرب -تونس

  .2006أفريل  17/18الشلف، يومي 

  
  

، صاد اجلزائري بني التأهيل للشراكة األوروبية و األداء لالندماج يف االقتصاد العاملياالقت :قصاب سعدية -34

كلية العلوم   الشفافية و جناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي، مداخلة يف امللتقى الدويل حول أمهية

  .2003،االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر
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امللتقى  مداخلة يف ،تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية: سدور فارس مكمال رزيق و -35

 23-22يومي  جامعة ورقلة،املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد، : األول حول 

 .2003أفريل 

 مداخلة يف ،ية يف اجلزائرالتصحيح اهليكلي وأثره على املؤسسة االقتصاد: كمال رزيق و عمار بوزعرور -36

امللتقى الدويل حول تأهيل املؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج يف احلركية االقتصادية العاملية، كلية 

 .2001أكتوبر 29/30العلوم االقتصادية وكلية التسيري،سطيف 

شركات العائلية يف ظل اإلبداع كمدخل لنمو وزيادة القدرة التنافسية لل: حممد بزيرية و كمال العقريب -37

الندوة الدولية حول املقاولة واإلبداع يف الدول النامية، معهد العلوم االقتصادية وعلوم مداخلة يف ، العوملة

 .التسيري ، املركز اجلامعي خبميس مليانة، اجلزائر

على قطاع الصناعات  دراسة تطبيقية" لعاملني االعوامل املؤثرة يف إنتاجية : حممد إبراهيم مقداد و ماجد هنية  -38

والتمويل يف فلسطني، اجلامعة  االستثمار:، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول "اخلشبية  يف قطاع غزة

 .2005ماي  9-8اإلسالمية ، 

، نظرة مستقبلية: إشكالية تأهيل املؤسسات االقتصادية بني العصرنة والعوملة : جنار حياة و مليكة زغيب -39

املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد، جامعة :  لوطين األول حولامللتقى امداخلة يف 

 .2003أفريل  22/23ورقلة، يومي 

امللتقى الدويل مداخلة يف ، آليات واجراءات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر:  نصرية قريش -40

أفريل  17/18سطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، يومي متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتو: حول

2006.  

امللتقى الدويل  مداخلة يف ،أثر الشراكة األوروجزائرية على تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: نوري منري  -41

أفريل  18و17حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، يومي 

2006. 
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، يف حصة منتدى التلفزة املتوسطة و الصناعة التقليدية وزير املؤسسات الصغرية و عرض السيد مصطفى بن بادة -42

 :موقع وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على

 discours5dz.org/ar/discours.php#-http://www.pmeart    25/01/2009تاريخ االطالع يوم. 

أمام املنتدى اجلزائري الصيين حول التعاون االقتصادي، بكني، ) عبد العزيز بوتفليقة( كلمة رئيس اجلمهورية  -43

 :على موقع رئاسة اجلمهورية اجلزائرية.2006نوفمرب 7

-www.ElMouradia.dz/arabe/discoursara/2006/11/htmod071106.htm.26k                                          

 .9/09/2008تاريخ االطالع يوم  

التقليدية يف حصة منتدى التلفزة ، جندها على املوقع كلمة وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة  -44

االلكتروين لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،                                                

dz.org/ar/discours.php#discours5-www.pmeart   14/04/2008: يوم االطالع. 

مداخلة السيد مصطفى بن بادة حول انطالق تنفيذ الربنامج اإلعالمي والتحسيسي حول الربنامج الوطين   -45

، على املوقع االلكتروين 2007أفريل  29لتأهيل املؤسسات الصغرية والتوسطة ، قصر الثقافة عنابة، يوم 

 :                                  ة التقليديةة واملتوسطة والصناعلوزارة املؤسسات الصغري

dz.org/ar/discours.php#discours2-http://www.pmeart    14/04/2008تاريخ االطالع يوم. 

، 2005، اململكة العربية السعودية،  ي للتنميةحملة موجزة عن جمموعة البنك اإلسالم ،البنك اإلسالمي للتنمية -46

 :على املوقع اإللكتروين

rj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/Arabic/http://www.isdb.org/i

IDB/CM/Publications/IDBGroup_in_Brief2005.pdf ،02/01/2009االطالع يوم  تاريخ. 
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 الوثائق واجلرائد الرمسية -

، الذي حيدد 2001ديسمرب سنة  12صادرة بتاريخ اجلريدة الرمسية ال  192-2000مرسوم تنفيذي رقم  -47

، "صندوق ترقية التنافسية الصناعية" الذي عنوانه 302- 102يفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم ك

 .2000يوليو 19الصدرة بتاريخ 37، السنة 43اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

، يتضمن إنشاء 2002نوفمرب  11املوافق  1423رمضان  6مؤرخ يف  373-02مرسوم تنفيذي رقم   -48

، 74القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ضماندوق صن

 .2002نوفمرب  13الصادرة بتاريخ 

املتضمن إنشاء  2005ماي  3املوافق لـ  1426ربيع األول  24املؤرخ يف  165-05تنفيذي رقم مرسوم  -49

الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة و تنظيمها وسريها ، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

 .2005ماي 4، الصادرة يف 32اجلزائرية، العدد 

، 2006جويلية سنة  4املوافق لـ 1427مجادى الثاين  8املؤرخ يف  240-06تنفيذي رقم مرسوم   -50

 .2006جويلية  9، الصادرة بتاريخ 45اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 

 .1420رمضان  17الصادرة بتاريخ 92/من قانون املالية ، اجلريدة الرمسية العدد92املادة  -51

، حيدد 2006 يوليو 4 املوافق لـ 1427مجادى الثانية  8 املؤرخ يف 240-06مرسوم تنفيذي رقم  -52

الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات " الذي عنوانه  302- 124ري حساب التخصيص اخلاص رقم كيفيات س

 .2006يوليو  9، الصادرة بتاريخ 45رية، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائ، "الصغرية واملتوسطة

ت ونفقات ، حيدد مدونة إيرادا2007فرباير 7املوافق لـ  1428حمرم  19قرار وزاري مشترك مؤرخ يف   -53

الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية :الذي عنوانه 302-124حساب التخصيص اخلاص رقم 

 .2007مارس  18، الصادرة بتاريخ 18واملتوسطة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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 التقارير-

 :اللكترويناتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية، وثيقة مستخرجة من  املوقع ا -54

www.isbd.org/irj/go/km/docs/doucuments/IDBDevelopments/internet/

 arabic  01/02/2009تاريخ االطالع يوم. 

 :خرجة من  املوقع االلكترويناتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية، وثيقة مست  -55

www.isbd.org/irj/go/km/docs/doucuments/IDBDevelopments/internet/

 arabic  01/02/2009تاريخ االطالع يوم. 

التكنولوجيات اجلديدة لتعزيز القدرة التنافسية و اإلنتاجية يف : غريب آ سيااللجنة االقتصادية واالجتماعية ل -56

 .2003، ةاألمم املتحد ،قطاعات خمتارة

 .، الكويت2003املعهد العريب للتخطيط، تقرير التنافسية العربية  -57

، على 2007ير الوكالة الدولية لضمان االستثمار يف منطقة  الشرق األوسط ومشال إفريقيا األوسع نطاقا، فربا -58

تاريخ االطالع يوم    www.miga.org/documents/mena_arabic.pdf:املوقع االلكتروين

24/02/2009.  

 .تقارير الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة -59

 ععلى املوق. 2006/2007تقرير التنافسية العاملي، عام  -60

يوم http://www.jnco.gov.jo/static/pdf/studies_global_compet.pdf :االلكتروين

 .24/12/2008االطالع 

 :ول األعمال، على املوقع االلكتروينمن جد 93، البند 25منشورات األمم املتحدة،، اجلمعية العامة، الدورة  -61

http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm تاريخ االطالع يوم :

02/01/2009. 

امج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية الربن ،رة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليديةوزا -62

  .2008واملتوسطة، الربنامج السنوي التقديري لسنة 
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.., Ministère de l’Industriede la Compétitivité Industrielle   

:  Euro Développement PME, programme d'appui Programme MEDA -79
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-01-امللحق رقم  
 بطاقة تعريفية باملؤسسات الصناعية املنخرطة يف برنامج التأهيل 

 
 

1.INFORMATIONS  GENERALES  
 
Raison sociale  

Adresse du Siège Social  

Objet social  
 

Téléphone   

Fax   

Dirigeant Principal Nom  Prénom Fonction  

   

Date de création   

Date d’entrée en activité  

Capital social en milliers de DA  

Forme juridique   

Banque de l’entreprise ( Nom, et adresse  

N° du compte bancaire   

Activité Principale  

Chiffre d’affaires en  KDA  Total Date exportations 

  Année n-3 - - 

Année n-2 - - 

Année n-1  - 

Localisation du marché  

Investissements en KDA  

Emploi année n-1  

Evolution de l’actif net en KDA Année n-3 - 

 Année n-2 - 

Année n-1  
Liste des unités de production Localisation Effectif 

 U.C.C Hussein Dey  

U.C.M.L Laghouat  
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1. INFORMATIONS TECHNIQUES 

 
 Principaux produits fabriqués par l’entreprise. 
 

Produits  Unité de 
mesure 

Capacité 
nominale de 
production 

Production 
réelle 

(année n-1) 

TUC : Taux 
d’Utilisation 
Des capacités 

     

     

     

 
 
 Processus de fabrication (décrire le processus).. 

 
 
 Matières premières utilisées (Liste). 

 
 
 Principaux goulots d’étranglement limitant la production 

 
 

 Principaux équipements de production 
 

Désignation Origine Technologie Date 
d’acquisition Etat actuel 

     
     
     
     
     
     

 
 
 

 Certification ISO 
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 بطاقة تعريفية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة املنخرطة يف برنامج التأهيل
Entreprise :  EP SNC EURL SARL SPA ASS AUTRES 

       
Siège social  W : 
Tél.             :   Fax           : 
E-mail        :  Site Web : 
Usine         :  W : 
Tél.             :  Fax           : 
Dirigeant   :  Fonction : GSM : 
Reçu Par   :  Fonction : GSM : 
CS              :  Répartition Famille : Autres : 
RC              :   IF :  CNAS : 

 
 

Date de création : Date de démarrage : 
Membre d’une association :                           Sectorielle : 
Syndicale :                                                          Autres        : 
Origine du contact 
Origine du contact   Demande PME  
Recommandations  Séminaire/journées 

d’info/formation 
 

Presse/Pub  Etude de filière/Questionnaire  
Secteur d’Activité : 

 
 
 

Activité 
Principale : 
 

Secondaire : 

Nombre de Salariés :  
 

Dont cadres : Nombre Equipes : 
 

Saisonnalité : 

CA en MDA : Année  
Infrastructures : 
En pleine propriété : 
En location :  
Certification ISO :…………………. Exportation :…………………….. 
Autres :  
Avez-vous un/des partenaire(s) ?  
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   املالية جدول السنوات املتعددة للتدفقات 

Tableau Pluriannuels des Flux  Financière 
)TPFF(  

 
En % de 
la V.A

Année 
200 x+1  

Année 
200x    

 Production vendue 
+ Production stockée 

+ Production immobilisée 
=PRODUCTION DE L'EXERCICE 

1 

 Consommations  matières 
+Sous-traitance et services extérieurs 

=CHARGES EXTERNES

2 

 =VALEUR AJOUTEE (Solde 1-2 )3 

 -Impôts et taxes 
-Charges de personnel 

=EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

4 

 -Investissement dans le stock d'exploitation 
-désinvestissement net dans les créances et dettes    

d'exploitation courantes 
VARIATION EN BFR 

D'EXPLOITATION(SOLDE 4-5)  =  

5 

 =EXCEDENT DE TRESORERIE 
D'EXPLOITATION (ETE) (SOLDE 4-5)

6 

 Investissements dans actifs d'exploitation 
Variation en BFR lie aux investissements 

=DISPONIBLE APRES FINANCEMENT NET 
DE LA CROISSANCE (DAFIC)

7 

 Excèdent ou déficit exceptionnel ou hors exploitation 
Variation du BFR lie aux opérations exceptionnelles 

TRESORERIE EXCEPTIONNELLE

8 

 Produits financiers courants 
Charges financières (hors amortissements) 

Variation du cette lie aux opérations financières 
= TRESORERIE CONSOMMEE PAR LES 

OPERATIONS FINANCIERES COURANTES

9 

 Impôts bénéfices 
Dividendes 

=VARIATION ENCETTE LIE AUX 
OPERATIONS DE REPARTITION DU PROFIT

10 

 Augmentation du capital social 
Variations des dettes a long terme 

Variations des actifs financiers long terme 
=VARIATION EN CETTE LIE AUX 

OPERATIONS DE REPARTITIONS DE 
CAPITAL

11 

 VARIATION DE TRESORERIE SOLDE (7-8-9-
10) 

12 
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جدول حسابات النتائج -04-مالملحق رق  

 

 Annee DesignationN- des 
comptes  

nn-1 n-2 
  Ventes de marchandises

Marchandises consommees
70 
60 

1 
2 

  Marge brute (1-2)80 3 

  Margr brute
Production vendue
Production stockee

Production de l'entreprise pour elle meme
Prestations fournies

Tansfert de charges de production
Matieres et fournitures consommees

Services 

80 
71 
72 
73 
74 
75 
61 
62 

4 
5 
6 
7 
80 
9 
10 
11 

  Valeur ajoutee (4+5+6+7+8+9-10-11)81 12 

  Valeur ajoutee
Produits divers

Transfert de charges d'exploitation
Frais de personnel

Impots et taxes
Frais financiers

Frais divers
Dotations aux amortissements et provisions 

81 
77 
78 
63 
64 
65 
66 
68 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

  Resultat d'exploitation (13+14+15-16-17-18-19-20)83 21 

  Produits hors exploitation
Charges hors exploitation 

79 
69 

22 
23 

  Resultats hors exploitation (22-23)84 24 

  Resultats d'exploitation (21)
Resultats hors exploitation (24) 

83 
84 

25 
26 

  Resultats brut de l'exercice (21+24)880 27 

  Impots sur les benefices 889 28 

  Resuktats de l'exercice (27+29)88 29 

  Cash-flow net ( ± 29+20) 30 
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  جدول حتليل حتليلي حسب املنتجات

 Tableau d’analyse analytique par produit  
 )TAAP(  

 
 

Années UnitéDésignation    n n-1  n-2 n-3 n-4 
       Capacité de production

 
Production réalisée

1  
 

2 
       

En %  En %  En % En % En %  Valeur de la production vendue 3  

       
 
 

Matieres premieres consommees au cout 
d'achat (MP) 

MP1
MP2
MP3

Matieres et consommables au cout 
d'achat(MC)

MC1
MC2
MC3

Loyer 
Travaux,et services extérieurs 

Autres frais de production 
Frais de personnel 
Assistance technique 
Couts de production (4+5+…+10) 

4  
 
 
 

5 
 
 

  
  
  
6  
7  
8  
9  

10  
11  

       
 
 

       
       
       
       
       
       

       Emballages  
Frais de distribution  
Couts de distribution (12+13)  
Prix de revient avant amortissements et 
charges de financement (11+14)  

12  
13  
14  
15  

       
       
       
       Amortissements de l'exercice  

Charges de financement  
Prix de revient avant frais généraux  
Frais généraux  
Prix de revient global (18+19 )  

16  
17  
18  
19  
20  

       
       
       
       
       Résultat avant impots (3-20 ) 21  
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  -06- امللحق رقم 

  2001ديسمرب  12املؤرخ يف  18-01القانون رقم 
   واملتوسطة املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية 

  2001ديسمرب   15ليوم  77اجلريدة الرمسية رقم 
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القروض ضمانلطلب احلصول على ضمان من صندوق املراحل األساسية   

FGAR 
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  :امللخص

ملرتقـب للمنظمـة العامليـة    إن جناح اتفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب واالنضمام ا
 ،اليت تساعد على خلق مناخ تنافسـي يتطلب اعتماد مجلة من السياسات واإلجراءات املرافقة  للتجارة،

ومن بـني هـذه    الوطين،لية اليت يعيشها االقتصاد من شـأنه أن يؤدي إىل تصحيح االختالالت اهليك
، اخنراطها يف هذه الربامجوالعمل على تشجيع اجلزائرية  االقتصادية تأهيل املؤسساتبرامج : اإلجراءات

أو ) املؤسسة( على املستوى اجلزئي سواءنظرا ملا هلذه األخرية من دور فعال يف عملية التنمية االقتصادية 
  .على املستوى الكلي

 بتوفريهـا  السلطات العمومية اإلجراءات املختلفة اليت تقومموعة من وتتطلب برامج التأهيل جم
نافسـة  قصد تعزيز تنافسيتها وحتسني مردوديتها يف ظل املاجلزائرية  ةاالقتصاديلفائدة تأهيل املؤسسات 
التأهيـل  ليـات  امج مرهونة بتوفري املبالغ املالية الالزمة لتنفيذ عمفعالية هذه الرب نالعاملية املتنامية، غري أ

  .املقترحة

  :الدالة الكلمات

  .، التشخيص االستراتيجي، استراتيجيات التأهيلالقدرة التنافسية، تأهيل املؤسسة 
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:Résumé 

                                   
la réussite de l'accord d’association entre l'Algérie et l'Union européenne et 
l’adhésion prochaine  à l'Organisation mondiale du commerce, exige 
l'adoption de politiques et une série de  mesures d'accompagnement qui 
contribuent à créer un environnement concurrentiel afin de corriger les 
déséquilibres structurels  que vit l'économie nationale. Parmi ces mesures: 
les programmes de mise à niveau des entreprises économiques algériennes 
et l’ encouragement à l’adhésion massive  à ce programme constituent  un 
atout  majeur  eu  égard au rôle important que jouent les entreprises dans le 
processus de développement économique, tant au niveau, micro  que 
macro-économique.                                 

En effet  les programmes de mises à  niveau  nécessitent  la prise en 
charge, par les pouvoirs publics,  d’un ensemble  de mesures  visant  
l’amélioration de la compétitivité et de la rentabilité  des entreprises 
économiques algériennes    surtout dans un contexte d’une concurrence 
mondiale effrénée.                            

A l’évidence,  l’efficacité du programme de mise  à niveau  reste  
tributaire, en grande partie, de l’importance de moyens financiers  
mobilisés  pour l’exécution des actions  proposées dans les  programmes  
de mise à niveau.              

  
:Mots clés  

 Compétitivité, la mise à Niveau des Entreprise, le Diagnostic Stratégique, 
les Stratégies de la mise à Niveau  
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:Abstract  
 
 
the success of the Association Agreement between Algeria and the 
European Union and the forthcoming accession to the World Trade 
Organization requires the adoption of policies and a series of measures 
which contribute to a  competitive environment in order to correct the 
structural imbalances that saw the national economy among these 
measures: the upgrading of economic enterprises and the encouragement of 
mass membership in this program are a major advantage given the 
important role that businesses play in the process of economic development 
at both micro and macro – economic. 
                                      
Indeed programs upgrades require supported by the government, a set of 
measurements aimed to improve competitiveness and profitability, 
especially in an environment of unbridled global competition the 
engagement in the process of upgrading should lead to improved 
productivity and rising level of competitiveness en front of the national and 
international markets.               

 
Clearly, the effectiveness of the program upgrade is largely although, the 
significance of financial resources mobilized for the implementation of the 
actions are proposed in the program upgrade.                                                
    

 
 

:Key words 
 
Competitiveness, the upgrade of Enterprise, Strategic Diagnostics, 
Strategies upgrade  

 
 


