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ةمقدم

ٔادت التحوالت االقتصادية التي يشهدها عالم أالعمال 
المتمثلة في االتجاه المتزايد نحو االندماج في ،المعاصر

التقدم التكنولوجي الهائل وتحرير واالقتصاد العالمي، 
أالسواق من خالل العولمة، إلى خلق مناخ تنافسي وتحديات 

خاصة في الدول السائرة ،جديدة ٔامام المؤسسات االقتصادية
،المؤسسة االقتصاديةّد حيث تع؛في طريق النمو كالجزائر

. المحرك أالساس للتنمية والتطور االقتصادي،بصفة عامة
ومن بين هذه المؤسسات برز بشكل جلي الدور الحيوي 

ها الغالبة في اقتصاديات عّد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب
،الكبرى في هذا القطاعكل البلدان، فهي تمثل الحصة

وتشكل قاطرة التنمية بما تتميز به من خصائص مرونة 
والسيطرة ،القدرة على التحكم في شروط اإلنتاجواإلدارة، 

على قوى العرض والطلب التي تؤهلها لتكون من ٔابرز ٓاليات 
تحقيق التنمية المستدامة، حتى ٔاصبح يعتمد على هذا النوع 

قتصاديات والتركيز عليها لما من المؤسسات في تنمية اال
تملكه من فعالية وسرعة في التٔاقلم مع متغيرات المحيط 

. الخارجي للمؤسسة
المؤسسات الصغيرة تونظرا لهذه أالهمية منح

لمكانة التي تٔامل ٔان نظرالوالمتوسطة في الجزائر اهتماما كبيرا 
تحتلها كمحرك لخلق الثروة خارج المحروقات وإحداث 

ومن هذا المنطلق يتمثل المدخل . مناصب شغل دائمة
الصحيح إلعادة هيكلة االقتصاد الجزائري وتكييفه مع 
متطلبات أالسواق الدولية في االهتمام البالغ بتٔاهيل هذه 

لتنمية المستدامة المؤسسات ومنحها الدور القيادي في تعزيز ا
من خالل تحسين ودعم قدراتها التنافسية وإكسابها لعناصر 

التكنولوجي، واالبتكارالتسيير الراشد، باعتماد التقييس، 
. واالرتقاء باإلنتاج الوطني إلى ٓافاق معايير الجودة العالمية

هما في اإلصالحات مبرنامج تٔاهيل المؤسسات منعطفا عّد وي
حيث كان من ٔابرز ٔاهدافه تحقيق ؛ئراالقتصادية في الجزا

النمو والتوازن على المستويين الجزئي والكلي عن طريق 
تشجيع االستثمار ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، وإكسابها مجموعة من المقومات التي تحسن من 
ٔادائها، وتعزز قدرتها التنافسية مما يحفز هذا القطاع لرفع 

توفير فرص ولنمو االقتصادي، مكانته من خالل دعم ا
.مضاعفة القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامةوالعمل، 

المشكلة ؤاهميتها

بناءا على ما تقدم يتضح ٔان تحقيق التنمية المستدامة 
يتطلب مساهمة مؤسسات ترقى إلى مستوى المؤسسات 
أالجنبية، وبالتالي عملية تٔاهيلها لتحسين ٔادائها وتعزيز قدرتها 

لتنافسية ضرورة ملحة في الوقت الحالي من ٔاجل تطوير ا
وتنمية المؤسسات الجزائرية لضمان البقاء واالستمرارية في 
سوق مفتوحة والمساهمة في النمو وتحقيق التنمية 

كيف تتحقق التنمية : المستدامة، ما يطرح التساؤل التالي
المستدامة من خالل المؤسسات المؤهلة؟

الدراسات السابقة

وفي هذا المجال يوجد كـثير من الدراسات التي 
سهمت في معالجة هذا الموضوع وإثرائه، على المستوى أ 

الدولي مثل دراسة عالقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
، وتقييم سياسات تٔاهيل مؤسسات جنوب 1بتحقيق التنمية 

وقد تمت دراسة الموضوع على مستوى الوطن . 2المتوسط 
ا ما اهتم بضرورة تٔاهيل المؤسسات نتيجة من عدة جوانب منه

مصادر تمويل هذا النوع من و، 3الشراكة أالورو متوسطة 
وإشكالية تٔاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4المؤسسات
لعالقة بين هالحيتوضهووما يميز هذه الدراسة . 5في الجزائر

تٔاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجسيدها للتنمية 
من خالل تحقيقها للمؤشرات اإليجابية المتعارف المستدامة

. عليها

هدف الدراسة

يتمثل الهدف من دراسة المشكلة المطروحة في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة إسهاممعرفة مدى 

في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل اإلصالحات التي 
تعيشها الجزائر من خالل تقييم نجاعة برامج الـتٔاهيل، 

.في إنعاش االقتصاد الوطنيإسهامهأاهدافها، ومدى و

منهج وفرضية الدراسة
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المنهج اعتمدومن ٔاجل تحقيق الهدف المذكور 
على توفير البيانات والمعلومات يقوم ٔاساساي الوصفي الذ

يتماشى ؤاسلوب تحقيق الهدف تفسيرالتحليلها وتفسيرها 
مع العلم ٔان تشخيص المشكلة محل الدراسة استنادا . المذكور 

إلى أالدبيات المتوفرة قد يساعد على اعتماد القناعة التي 
توفير خلق مناخ مالئم لتطبيق برامج تٔاهيل "مفادها ٔان 

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تحقيق التنمية ا
تخمينا مناسبا عّد وهي الفرضية التي ت" المستدامة في الجزائر

.يصبح من الضروري التٔاكد من صحته على ٔارض الواقع
ومن ٔاجل ذلك تم تقسيم الموضوع إلى محاور تتمثل 
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقومات تحقيق التنمية؛ 

ج تٔاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؛ برامو
تحليل نتائج برامج تٔاهيل المؤسسات الجزائرية ومدى تحقيق و

.التنمية المستدامة في الواقع

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقومات - ٔاوال
تحقيق التنمية المستدامة

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- أ 

يرة والمتوسطة من يختلف تصنيف المؤسسات الصغ
دولة إلى ٔاخرى وتختلف المؤشرات المعتمد عليها حسب كل 
دولة لعدم وجود إجماع حول تعريفها، إذ تتوفر مجموعة من 
المؤشرات المعتمدة التي تشكل ٔاساسا لتعريفها والمتمثلة في 

التكنولوجيا المستخدمة وحجم رٔاس المال، وعدد العمال، 
يف االتحاد أالوروبي أالقرب تعرّد ويع. 6وحجم سوق المؤسسة

ن المؤسسة الصغيرة هي التي تشغل إإلى الواقع العالمي حيث 
ماليين 7رقم ٔاعمال سنوي ال يتجاوز وتحققٔاجيرا 50ٔاقل من 

ٔاورو، ٔاما المؤسسة المتوسطة فهي التي تشغل ٔاقل من 
.7مليون ٔاورو40ٔاجيرا والتي ال يتجاوز رقم ٔاعمالها السنوي 250

المؤسسات الصغيرة والمتوسطةٔاهمية - ب

وتظهر ٔاهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
دعم وتوفير مناصب عمل، تكوين قوة العمل الماهرة،8في

المؤسسات الكبيرة لتزويدها بالعمالة الماهرة المكـتسبة 
للخبرة، ونتيجة دعم الصادرات ٔاصبحت قادرة على الدخول 

ا وانخفاض تهإلى أالسواق الخارجية بسبب تنوع منتجا

توفير فرص عمل لسكان (تنمية المناطق النائية وتكلفتها، 
والقدرة على مقاومة ) هذه المناطق وتحسين مستوى معيشتهم

االضطرابات االقتصادية لكونها تزيد في حجم االستثمار في 
حالة زيادة الطلب وتخفض من حجم اإلنتاج في حالة الركود 

خالل تطبيقها يمكن االقتصادي، وهي الخصائص التي من 
.في تحقيق التنمية المستدامة سهامالحديث عن اإل

خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- ج

كما تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة 
الكـفاءة 9من الخصائص التي تمنحها مزايا تنافسية ٔاهمها

والفعالية من خالل قدرتها على أالداء واإلنجاز في وقت قصير 
سريعة دوران رٔاس حيث إنهانسبيا، العوائد السريعة والعالية 

في التطور اإلسهامالمال، القابلية للتجديد واالبتكار و
التكنولوجي والبحث العلمي، سهولة القيادة والتوجيه في 

بسيط وواضح إذ يتوفر فيها تحديد أالهداف، نظام معلوماتي
االتصال المباشر، االنتشار الجغرافي الواسع وخاصة في 

فهي ، ومن ثمةالمناطق الريفية للحد من الهجرة إلى المدينة
تسهم في التنمية الريفية، حل مشكلة البطالة التي تعاني منها 
معظم دول العالم باإلضافة إلى ترسيخ أالمن االجتماعي 

.ن البطالة وزيادة نسبة الجريمةلوجود عالقة بي

تعريف التٔاهيل- د

إن تٔاهيل المؤسسات مسار مستمر يستهدف تحضيرها 
وتهدف برامج . وتكييفها ومحيطها لمتطلبات التبادل الحر

التٔاهيل إلى رفع القيود التي تعيق محيط أالعمال 
، كما تحاول جعل المؤسسات )الخ...القوانينوالمؤسسات، (

التجديد، وجعلها - الجودة- باالهتمام بالتكلفةٔاكـثر تنافسية 
ويتعد. قادرة على مواكبة تغيرات السوق والتطورات التقنية

الهدف أالساس من تٔاهيل المؤسسات على المستوى الجزئي ب
ٔان يكون مجرد سياسة من سياسات ترقية االستثمارات ٔاو 
برنامجا من برامج دعم وإنقاذ المؤسسات الصناعية الموجودة 

ي وضعية مالية صعبة بل هو مسار تطوير مستمر يعمل على ف
تحديد والتوقع والتنبؤ، وإدخال طريقة للتحسين والتقدم، 

نقاط الضعف والقوة في المؤسسة، كما ٔانه ال ينحصر في 
التجهيزات والعتاد ٔاو في إعادة تموقع واستبدال آالالت، 
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النشاطات، مما يجعل من التٔاهيل مسارا متواصال من 
تمهين، وتبصر المعلومات بغية اكـتساب سلوكات جديدة، ال

. 10ؤاساليب تسيير ديناميكية ومتجددة

من ٔاجل كل هذا يتم تطوير وترقية الدور المستقبلي 
هم في اقتصاديات الدول كما ملهذا القطاع لما له من دور 

في التنمية في ارتفاع معدالت اإلنتاج بها مقارنة إسهامهايتضح 
المؤسسات الصغيرة عّد يفي الحكومي، وتبالعمل الوظ

والمتوسطة المصدر الرئيس للتجديد واالبتكار ورفع الكـفاءة 
ها عّد اإلنتاجية؛ حيث تعمل على تقديم منتجات جديدة ب

تقديم الخبرة ومصدرا لٔالفكار الجديدة والمنتجات المبتكرة، 
المتكاملة للعمال بتنوع المهام والمسؤوليات وإظهار وتنمية 

ونظرا لصغر متطلباتها . فاءات والمبادرات الفرديةالكـ
االستثمارية وبساطة تقنيات اإلنتاج فهي ٔاكـثر كـفاءة من 
المؤسسات الكبيرة في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية، 

هما مها مصدرا عّد بذلك يمكن وتنمية المهارات البشرية، و
.11للتكوين الرٔاسمالي ومشتال للمهارات التنظيمية

البيئة المالئمة لعمل المؤسسات- و

ويتطلب قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدور 
إنعاش النمو االقتصادي : 12المنوط بها توفر مناخ يشمل

وإدراج تطوير هذه المؤسسات ضمن حركية التطور والتكيف 
تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان والتكنولوجي، 

ت ذات الطابع الصناعي، ترقية نظام المعلوماونشاطها، 
تشجيع تنافسية المؤسسات والتجاري، والتكنولوجي، و

الحث على وضع والصغيرة والمتوسطة وتحسين ٔادائها، 
ترقية اإلطار التشريعي ؤانظمة جباية مكيفة خاصة بها، 

تسهيل حصولها على أالدوات ووالتنظيمي المالئم لتنميتها، 
تحسين ٔاداء البنوك وها، والخدمات المالية المالئمة الحتياجات

ترقية صادرات السلع والخدمات التي وفي معالجة ملفاتها، 
تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع بروز محيط 

علمي، وقانوني يضمن لهذه المؤسسات وتقني، واقتصادي، 
.الدعم الضروري لترقيتها وتطويرها في إطار منسجم

طبيق برامج ولكي تتحقق هذه آالليات البد من ت
التٔاهيل ٔالنها تعمل على تنمية هذا القطاع، وتعالج النقائص 

ونقاط الضعف التي يعاني منها للتشجيع على اإلنتاج والتصدير 
إنعاش االقتصاد الوطني والحفاظ على حصص من ثمةو

. أالجيال القادمة من الثروات الطبيعية التي تستنزف حاليا

صغيرة والمتوسطة برامج تٔاهيل المؤسسات ال- ثانيا
في الجزائر

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر- أ 

المؤسسة الصغيرة 13يعرف المشرع الجزائري 
ٔاو الخدمات تشغل /والمتوسطة بٔانها مؤسسة إنتاج السلع و

فردا، ال يتجاوز رقم ٔاعمالها السنوي ملياري 250إلى 1من 
500دينار جزائري ٔاو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 

وتختلف في ذلك المؤسسة الصغيرة عن . مليون دينار
شخصا، 250إلى 50المؤسسة المتوسطة التي تشّغل ما بين 

مليار دج، ٔاو يكون مجموع 2و200ويكون رقم ٔاعمالها ما بين 
14. مليون دج500و مليون دج 100لسنوية ما بين حصيلتها ا

شخصا، وال 49إلى 10وتشغل المؤسسة الصغيرة ما بين 
مليون ٔاو ال يتجاوز مجموع حصيلتها 200يتجاوز رقم ٔاعمالها 

15.مليون دج100السنوية

تعريف عملية التٔاهيل في الجزائر- ب

وتترجم عملية التٔاهيل داخل المؤسسة الصغيرة 
باعتماد ممارسات 16الجزائر بشكل ملموسوالمتوسطة في

تعزيز الموارد وجيدة في التسيير، وهي ضرورية لكل تطور، 
إدراك ٔافضل للسوق و، )تٔاطير وتكوين متواصل(البشرية 

وتموقع الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق إستراتيجية 
ويمكن إضافة ٔاعمال . البحث الدائم على التجديدوتنمية، 

سات الصغيرة والمتوسطة الرامية لالنتقال نحو تٔاهيل المؤس
كـثر تطور  على غرار ما يمارس بالـمؤسسات امراكز المصالح أال

الصغيرة والمتوسطة أالوروبية من بناء إستراتيجية مجموعة 
، إنشاء خاليا تطوير منتجات جديدة، )العناقيد(مؤسسات 

.إدخال مفهوم الذكاء االقتصاديو

فعليا عبر هدفه الرئيس ويعرف برنامج التٔاهيل 
المتمثل في مرافقة الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها 

التحاقها بالمعايير العالمية الموحدة ومن تحسين تنافسيتها، 
للتنظيم والتسيير بغية تدعيم وتٔاطير تنميتها المستقبلية 
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فكرة 17حيث يرتكز من الناحية االقتصادية الجزئية على 
ٔان تٔاهيل مؤسسة ما قد يعني جعلها ذلك)progrès(التقدم 

تتقدم لكي تصبح على أالقل في نفس مستوى تنافسية وكـفاءة 
وفعالية نظيراتها من المؤسسات، وفكرة المقارنة ٔاو 

بتقييم ٔاداء المؤسسة بمثيالتها في ) étalonnage(المعايرة
القطاع على المستوى المحلي ٔاو الدولي وتحديد موقعها 

.التنافسي

شروط االنخراط في برنامج التٔاهيل- ج

ٔاما شروط انخراط المؤسسات في هذا البرنامج 
تنتمي إلى وكون المؤسسة تخضع للقانون الجزائري، 18فهي

القطاع اإلنتاجي الصناعي ٔاو قطاع الخدمات الصناعية، 
عدد والتسجيل في السجل التجاري ورقم التعريف الضريبي، و

ٔالقل بالنسبة للمؤسسات عامال على ا20العمال الدائمين 
عمال على أالقل بالنسبة لمؤسسات الخدمات 10واإلنتاجية 

صافي أالصول موجب (تقديم معايير أالداء المالي والصناعية، 
نتيجة االستغالل موجبة لسنتين وللسنة الحالية ٔاو السابقة، 

).سنوات الثالث أالخيرةالعلى أالقل من 

ة والمتوسطةإجراءات تٔاهيل المؤسسات الصغير - د

وتتلخص إجراءات تٔاهيل المؤسسات الصغيرة 
التشخيص االستراتيجي : 19والمتوسطة في المراحل التالية

العام لوضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد خطة 
تبني برنامج التٔاهيل من طرف والتٔاهيل ومخطط التمويل، 

الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
%100(منح المساعدات الماليةونفيذ ومتابعة خطة التٔاهيل، ت

دج، 600000من تكلفة التشخيص االستراتيجي في حدود 
من تكلفة % 20من تكلفة االستثمارات غير المادية،% 100

). االستثمارات المادية

ٔاهداف برنامج التٔاهيل- ه

كما تهدف غالبية برامج وخطط التٔاهيل عموما 
تحديث المحيط االقتصادي، 20لتحقيق ٔاهداف تتمثل في 

التمكين لتطوير تنافسية المؤسسات، وتقوية هياكل الدعم، و
تطوير وتطوير نظام التنظيم والتسيير، وتطوير التجهيزات، و

تكوين العمال والمسيرين واإلداريين بالطرق ؤانظمة اإلنتاج، 

مساعدة المؤسسات على تحسين الجودة، والعمل والحديثة، 
ترقية وظيفة التسويق و، "إيزو "بمعايير الجودة العالمية مثل 

وحث المؤسسات على استخدام مخططات التسويق، والبحث 
عن ٔاسواق جديدة، لكن تطبيق هذه البرامج واجه عدة 

من نجاعتها وتحقيقها ٔالهدافها ومن بين ٔابرزها عراقيل ٔانقصت
عدم وضوح الصورة في نظر رؤساء وتٔاخر انطالقها، 

عدم وجود و، )صعوبة إقناعهم بٔاهمية التٔاهيل(المؤسسات 
عدم ٔاداء الهيائت ؤادوات إعالمية تحسيسية فعالة ومكـثفة، 

.الممثلة والداعمة للدور المنتظر منها

الجزائرية برامج تاهيل المؤسسات - و

وقد شرع في تنفيذ ٔاولى عمليات تٔاهيل المؤسسات 
في إطار التعاون مع منظمة أالمم 1999الصناعية سنة 

حيث قامت هذه أالخيرة بتقديم ،المتحدة للتنمية الصناعية
وتم . دوالر1000269مساعدات مالية للجزائر قدرت قيمتها بـ 

وقدر المبلغ ، 2001االنطالق الفعلي في هذا البرنامج سنة 
خصص منه دج، مليار 04المخصص لتمويل هذا البرنامج بـ 

ٔاما المبلغ المتبقي ،مليار دج لتٔاهيل المؤسسات02مبلغ 
21.فخصص لتحديث وإعادة تٔاهيل المناطق الصناعية

ويهدف هذا البرنامج على مستوى المؤسسة إلى 
تشجيع المؤسسات الصناعية من خالل تدابير مالية معينة 

تحديث ٔادوات إنتاجها والرفع من مستوى تنافسيتها بوضع من 
ٔانظمة لإلنتاج والتنظيم والتسيير لتستجيب للمقاييس 

ٔاما على مستوى المحيط . والمعايير المعمول بها في القطاع
المباشر للمؤسسة فقد قامت وزارة الصناعة بتحديد عدة 

ؤاهمها تٔاهيل ،عمليات ارتٔات بٔانها ذات طابع ٔاولوي
سسات واإلشهاد بالمطابقة وفق المواصفات الدولية، المؤ

دعم وإعادة تٔاهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، و
التقييس والملكية الصناعية، والقياسة (وسائل الضبط 

تطوير الخدمات التكنولوجية للدعم واالستشارة و، )القانونية
.22لفائدة الصناعة

ساسين لتٔاهيل كما قامت الجزائر بتجسيد برنامجين أ 
:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هما
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برنامج ميدا وهو مشترك ما بين اللجنة أالوروبية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ووزارة

يهدف هذا البرنامج إلى رفع فعالية ومردودية ٔاكبر والجزائرية، 
عدد من هذه المؤسسات ووضع الشروط المالئمة لتطويرها 

إلى 2002سنوات بداية من شهر سبتمبر 05ددت مدته بـ وح
،مليون يورو62,9، وقدرت ميزانيته بـ 2007غاية ديسمبر 

فريق مختلط من الخبراء أالوروبيين والجزائريين، هر ويسيّ 
ويوجه ٔاساسا لتقوية وتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية 

. وتتمثل غالبيتها في مؤسسات صغيرة ومتوسطة،الخاصة
ومن ٔاجل تحقيق هذا الهدف سعت نشاطات البرنامج إلى 
تحريك وتطوير سلوك ومواقف التسيير للمقاول إزاء السوق، 
وخصوصا عند ظهور السوق أالورومتوسطي وكذا تقنيات 

23.وطرق التسيير الجيدة والفعالة

ٔاما البرنامج الوطني لتٔاهيل المؤسسات الصغيرة 
فقد حظي بموافقة مجلس الحكومة، وامتد على 24والمتوسطة

، ومول من 2006سنوات، تم تنفيذه ابتداء من سنة 06مدار 
طرف صندوق تٔاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث 

تمثلت ٔاهدافه العامة فيجعل .مليار دج06قدرت ميزانيته بـ 
هذه المؤسسات قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في 

عزيز قدرتها التنافسية من خالل تخفيض توأالسواق، 
تشجيع اإلبداع، وتٔاهيل الموارد وتحسين الجودة، والتكلفة، 

ٔاما ٔاهدافه الخاصة فعملت على تحديد ووضع مخطط . البشرية
إعداد وتنفيذ سياسة وطنية ؤاعمال تطوير التنافسية، 

التفاوض حول مخططات ومصادر تمويل البرامج، ولتٔاهيلها، 
يذ ومتابعة برنامج التٔاهيل، ووضع بنك تنفوتحضير و

.للمعلومات يخص هذه المؤسسات

برامج التٔاهيل المعتمدة في الجزائر- ثالثا

تهدف برامج تٔاهيل المؤسسات إلى تنمية وتطوير هذه 
المؤسسات بهدف تحسين ٔادائها وتعزيز قدرتها التنافسية، 

.لهذا سطرت عدة برامج تخدم هذه أالهداف

انطلق سنة : برنامج تٔاهيل المؤسسات الصناعية- أ 
مليار دج بهدف تشجيع المؤسسات الصناعية 4ومّول بــ 2001

.وإعادة تٔاهيل محيطها

2007و2001في برنامج تٔاهيل المؤسسات الصناعية خالل الفترةتوزيع طلبات االنخراط ): 01(جدول رقم 

المجموعالمؤسسات الخاصةالمؤسسات العموميةطلبات المؤسسات
239194433المستقبلة

239188427المعالجة

159151310المقبولة

8037117المرفوضة

Source : Agence National de Développement des Petites et Moyennes Entreprises : Perspectives de la

mise à niveau des entreprises industrielle, aout 2008, page02 .
وحسب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة 

بطلب االنخراط في صناعية مؤسسة 433والمتوسطة تقدمت 
-2001خاصة خالل الفترة 194عمومية و239البرنامج منها 

من %47,6وهو ما يساوي ،مؤسسة310قد قبلتو. 2007
إجمالي المؤسسات التي تقدمت بطلب االنخراط حسب 

من إجمالي 55,20%ويحوز القطاع العام على نسبة . القطاع
.للقطاع الخاص44,80% هذه الملفات، و

من المؤسسات في 66,5%وبعد المعالجة تم قبول 
القطاع الخاص، ويعود التفاوت في في78%والقطاع العمومي 

نسبة القبول بين القطاعين إلى التوجه نحو االهتمام 
وتصل . ها محرك اقتصادي ٔالي دولةعّد بالمؤسسات الخاصة ب

19%و33,5%نسبة الملفات المرفوضة في القطاع العام إلى 

في القطاع الخاص، ويرجع ذلك إلى شروط قبول منها 
المؤسسات لالنخراط في هذا البرنامج والمتمثلة في الخضوع 

االنتماء للقطاع وللقانون الجزائري، نتيجة االستغالل موجبة، 
.فٔاكـثر20الصناعي وعدد العمال 

وكما هو معلوم فإن الهدف من برنامج تٔاهيل هذه 
ز قدرتها التنافسية من المؤسسات هو تحسين ٔادائها وتعزي
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تشجيع وخالل الكشف عن نقاط قوة وضعف المؤسسة، 
. اإلنجازات ومعالجة االنحرافات

مؤسسةلتطبيق 145وكان نتيجة ذلك ٔان قامت 
مؤسسة 55مؤسسة عمومية و90برنامج التٔاهيل فعليا، منها 

مؤسسة عامة 122خاصة، وتم تنفيذ مخطط التٔاهيل كامال في 
ت من اإلعانات والمساعدات المالية المقدمة واستفاد،وخاصة

من طرف صندوق ترقية التنافسية وتقدر نسبة هذه 
من المؤسسات التي تم قبولها، بينما 39,4%المؤسسات بــ 

مؤسسة اقتصرت على مرحلة التشخيص ولم تنفذ مخطط 23
. من مجموع المؤسسات المقبولة07,40%التٔاهيل وتساوي 

أالرقام ضعيفة بالمقارنة مع وعلى العموم تبدو هذه
عدد المؤسسات الصناعية حسب الرزنامة التي حددتها وزارة 

مؤسسة 150(حيث كانت تهدف إلى تٔاهيل )25(الصناعة

مؤسسة للفترة 200و، 2002و2000خالل الفترة 
حيت تم . )2007و2006مؤسسة للفترة 300و،2005و2003

من مجموع المؤسسات المبرمج %47,7قبول ما يقارب 
من إجمالي المؤسسات المخطط %22,3تٔاهيلها، وتم تٔاهيل 

.تٔاهيلها

هو برنامج مشترك بين اللجنة :برنامج ميدا- ب
أالوربية ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات 

لصغيرة التقليدية الجزائرية، ويهدف إلى تٔاهيل المؤسسات ا
والمتوسطة الخاصة التي تنشط في القطاع الصناعي ٔاو قطاع 

عامال بهدف رفع 20الخدمات الصناعية وتشغل ٔاكـثر من 
فعاليتها ومردوديتها، باإلضافة إلى تقوية هذه المؤسسات 

.ر السوق أالورومتوسطيو لمواجهة المنافسة الشديدة بظه

2007و2002نخرطة في برنامجميدا خالل الفترة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الم):02(جدول رقم 

عدد المؤسساتمرحلة االنخراط في برنامج التٔاهيل
2150المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي

445المؤسسات التي تم دخولها الفعلي في البرنامج

61المؤسسات التي تحصلت على التغطية المالية

205على مرحلة التشخيصالمؤسسات التي اقتصرت 

179البرنامجالمؤسسات التي تخلت عن 

.42وثيقة داخلية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار، ص : المصدر

كما هو مبين في الجدول ٔاعاله يصل عدد المؤسسات 
برنامج التٔاهيل الصغيرة والمتوسطة التي تم دخولها في

من مجموع % 20,7وهو ما يعادل نسبة ،مؤسسة445إلى
205المؤسسات التي تنشط في القطاع الصناعي، منها 

مؤسسة اقتصرت على مرحلة التشخيص ولم تكمل عمليات 
، مؤسسة على التغطية المالية61التٔاهيل، بينما تحصلت

ٔاكملت عمليات التٔاهيل، وتخلت باقي وهذا يعني ٔانها
.لمؤسسات عن البرنامجا

مؤسسة من إجمالي 61ومن المالحظ ٔان تٔاهيل 
مؤسسة تنشط في القطاع الصناعي ال يحقق أالهداف 2150

المرجوة منه، وترجع ٔاسباب ذلك لعدة صعوبات واجهت 
متطبيق هذا البرنامج سواء تعلقت بالمؤسسات ؤاصحابها، أ 

.بالقائمين على البرنامج

ٔاهيل المؤسسات الصغيرة البرنامج الوطني لت- ج
والمتوسطة

يخص هذا البرنامج تٔاهيل المؤسسات الصغيرة 
عامال، 20والمتوسطة العامة والخاصة التي تشغل ٔاقل من 

وقد حددت شروطه لتتماشى مع معايير مجمل المؤسسات 
.الجزائرية خاصة فيما يتعلق بمعيار عدد العمال
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2009و2005وضعية المؤسسات المنخرطة في البرنامج الوطني لتٔاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة):03(جدول رقم
المؤسسات التي نفذت برنامج التٔاهيلالمؤسسات المقبولةالمؤسسات المتقدمةطبيعة المؤسسات

172137116مؤسسات صغيرة ومتوسطة

20316870مؤسسات صغيرة جدا

375305186المجموع

Source : Agence National de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, document interne,

bilan des actions des programmes nationaux de mise à niveau, rapport complet, 2008, page10.
مؤسسة بطلب االنخراط في البرنامج 375تقدمت 

وتم تٔاهيل ،الوطني لتٔاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
منها، وقدرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بــ % 49,6

منها، % 67,4مؤسسة تم تنفيذ برنامج التٔاهيل على 172
منها عمليات % 34,5مؤسسة صغيرة جداونفذت 203و

.التٔاهيل

توزيع المؤسسات المقبولة في البرنامج الوطني للتٔاهيل حسب قطاع النشاط): 04(جدول رقم
النسبةعدد المؤسساتقطاع النشاط

29,18%89الصناعات الغذائية

17,70%54الميكانيك والمعادن

15,73%48الخشب والفلين/موادالبناء

09,83%30الورق /الصيدلة/ الكيمياء

12,78%39الصناعات البالستيكية

06,55%20صناعة النسيج والجلود

04,91%15خدمات صناعية

03,27%10لكـترونيكواإل الكهرباء 

100%305المجموع

Source : Agence National de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, document interne,

bilan des actions des programmes nationaux de mise à niveau, rapport complet, 2008,page12.
خالل الجدول ٔان ٔاكبر حصة من يتضح من

المؤسسات المقبولة في برنامج التٔاهيل تعود لقطاع الصناعة، 
الخشب / يليه قطاع الميكانيك والمعادن، ثم قطاع البناء

والفلين، ٔاما القطاعات أالخرى فكانت نسبتها من برنامج 
التٔاهيل ٔاقل رغم ٔاهمية هذه المؤسسات ودورها في إنعاش 

.االقتصاد
لبرنامج الوطني لتٔاهيل المؤسسات الصغيرة ويهدف ا

تجنب سلبيات كل من البرنامجين السابقين إلى والمتوسطة 
، حيث )برنامج تٔاهيل المؤسسات الصناعية وبرنامج ميدا(

،على حد سواء،فتح مجاال ٔاوسع للمؤسسات العامة والخاصة
.عامال20التي تشغل ٔاقل من 

عدد المؤسسات توفر اإلمكانات إال ٔانمن رغمعلى الو
التي انخرطت في البرنامج قليل مقارنة بعددها اإلجمالي في 

مؤسسة سنة 376767(الفترة التي تم فيها تجسيد البرنامج 
مؤسسة سنة 519526و2007مؤسسة سنة410959و2006
.)2009مؤسسة سنة 587494و2008

مدى :تحقيق التنمية المستدامة في الواقع- رابعا
سهاماإل

في تحقيق التنمية المستدامة ما إلسهاممدى ايترجم 
تقدمه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نتائج إيجابية على 

وتظهر ٔاهمية هذه . المستوى االقتصادي واالجتماعي



وايلمرميٕاسهام املؤسسات 

في الناتج إلسهاماوالمؤسسات في توفير مناصب عمل، 
دعم الصادرات والدخول إلى أالسواق ووالقيمة المضافة، 
تنمية وا وانخفاض تكلفتها، تهنوع منتجاالخارجية بسبب ت

المناطق النائية لتوفير فرص عمل لسكان هذه 
المناطقوتحسين مستوى معيشتهم، وهي الخصائص التي من 

في تحقيق التنمية إلسهامخالل تطبيقها يمكن الحديث عن ا
من خالل حساب إلسهامااوللوقوف على مدى هذ. المستدامة

تم 2012و2006التغير في البيانات المتوفرة في الواقع بين 
I = ti+1/ tiاستخدام الصيغة 

سنة ti+1-سنة أالساس ti-نسبة التغيرI: حيث تمثل 
.المقارنة 

عدد المؤسسات والتشغيل- 1

2012و2006للفترة في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل (%) التغير ): 05(جدول رقم

تغيريةالالسنة
2006200720082009201020112012

%80%6,50%5,80%13,30%26,41%09,08%) 100(376767م ص م
9%07.1%06.05%05.11%00.41%13.63%08.19)100(%1252707التشغيل

2006، للفترة 22،21،18،17،16،15،14نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم : المصدر

،2012.)26(

يحتوي الجدول على البيانات الخاصة بتعداد 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين على مستوى 

هذه البيانات في وتساعد . 2012و2006الوطن في الفترة 
الوقوف على تطور كل من عدد المؤسسات والتشغيل في 

ويمكن متابعة التطور من خالل حساب ،الفترة المذكورة
. سنة ٔاساس2006سنة بعّد التغيرية بين السنوات المتتالية 

88،93%وعلى العموم وصل التغير اإلجمالي للمؤسسات إلى 

بي معتبر لحصول وهو تطور إيجا،خالل الفترة المالحظة
55844زيادة متوسطة سنوية في عدد المؤسسات تقدر بــ 

،إّال ٔان هذه الزيادة شهدت تذبذبا بين السنوات. مؤسسة
في عدد المؤسسات % 26,41حيث سجلت ٔاكبر نسبة زيادة

في عدد المؤسسات سنة 05.8%ؤاصغر نسبة تغير 2008سنة 
2010.

خالل % 47,52ٔاما التغير اإلجمالي للتشغيل فقدر بــ 
وهي زيادة محتشمة ال تصل إلى مستوى زيادة ،نفس الفترة

بذلك يصل متوسط زيادة التشغيل وعدد المؤسسات، 
وحسب السنة سجلت ٔاكبر نسبة . عامال في السنة99235إلى

سنة 00.41%ؤاصغر ،2008سنة13.63%تشغيل 
في زيادة اليد العاملة إلى الزيادة وبذلك يرجع الفضل ،2009

السنوية لعدد المؤسسات التي تسهم في خلق مناصب شغل 
ؤسسات مع المعدد تتطابق الزيادة في من ثمةو،جديدة

.زيادة مناصب العمل

الناتج الداخلي الخام- 2

يعرف الناتج الداخلي الخام على ٔانه القيمة اإلجمالية 
من قبل الوكالء ) قيمة السلع والخدمات المنتجة(نتاج الثروة إل

االقتصاديين المقيمين داخل التراب الوطني، كما ٔانه جملة 
)27(.الدخل الذي تحققه وسائل اإلنتاج ببلد ما
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2011و2006حسب اإلطار القانوني للفترة بالمليار دينار جزائري التغير في الناتج الداخلي الخام ):06(جدول رقم 

السنة
200620072008200920102011تغيرية القطاع

11.57%01.31%07.34%01.5%06.5%)100%(704,05الخاص

09.73%12.48%16.45%13.32%15.09%)100(%2740,06العام

10.01%10.65%14.48%11.05%13.34%)100(%3444,11المجموع

وزارة الصناعة ،20،18،17،16،15،14نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم : المصدر
.2012-2006والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار للفترة 

الهدف من استخدام معيار الناتج الداخلي الخام 
كل منهما في إنتاج الثروة إسهامللقطاعين تكمن في معرفة 

ترجمة بعّدهوالتوصل إلى المكانة التي يحتالنها في االقتصاد، 
.لما تنتجه البالد كل سنة

القطاع إسهامكان 2012و2006وعلى مدار الفترة 
؛القطاع الخاصإسهامالعام في الناتج الداخلي الخام ٔاكبر من 

هشاشة ٔالن ضعف الصادرات خارج قطاع المحروقات يرجع ل
قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها مؤسسات 

.خدماتية ٔاكـثر منها إنتاجية
% 57,97التغير اإلجمالي للناتج الداخلي الخام يقدر بــ

حصة الناتج الداخلي 2011حصة الناتج الداخلي الخام لسنة (
ويقدر التغير اإلجمالي لحصة القطاع العام بــ ). 2006الخام 

16,45%بة معتبرة، حيث ٔاكبر نسبة تغير وهي نس%87,49

لتغير أاما .2011سنة 09,73%، ؤاصغر نسبة 2008سنة 
وهي نسبة % 31,14اإلجمالي لحصة القطاع الخاص فيقدر بــ 

ؤاصغر ،2011سنة % 11,57ٔاكبر نسبة تغير ّد محتشمة، وتع
.2009سنة %01,31نسبة 

إسهامالقطاع الخاص جد ضعيف مقارنة بإسهامبقى يو
القطاع العام مع ٔان الدولة اتجهت للخصخصة وشجعت هذه 
المؤسسات إلنعاش االقتصاد، فٔاهمية برامج التٔاهيل تكمن 
في عملها على تشجيع وتطوير المؤسسات اإلنتاجية من ٔاجل 

.في االقتصاد الوطنيإسهامها

القيمة المضافة- 3

حسب المفهوم التجاري والصناعي للقيمة المضافة 
القيمة المضافة الثروة الحقيقية التي ٔاضافتها المؤسسة ّد تع

وتترجم هذه . )28(مهما كان نوعها بفعل عمليات استغاللها
القيمة ضمن نشاطها وتعكس الفعالية التي تم بها دمج عناصر 
اإلنتاج، فهي تقيس الوزن االقتصادي للمؤسسة وتشكل 

.اإلنتاجيةٔاحسن معيار لقياس حجمها ونموها وتكامل هياكلها 

كل قطاع اقتصادي في إسهاميوضح الجدول الموالي 
القيمة المضافة والذي يمكن معرفة القطاع أالعلى مساهمة 
لتشجيعه وتحفيز القطاعات أالخرى على زيادة نسبة 

.إسهاماتهم
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جزائري حسب القطاع االقتصاديتطور القيمة المضافة بالمليار دينار التغيرفي : )07(جدول رقم
السنة

200620072008200920102011تغيرية القطاع

15,61%09,58%30،15%01,07%09،80%)100(%641,29الزراعة
17,85%07,14%14,94%18,73%20,10%)100(%610,07البناء وأالشغال العمومية

06,24%08,05%05,88%04,05%11،63%)100(%743,53النقل والمواصالت 
12,43%24,13%17,30%18,08%10,78%)100(%64,24خدمات المؤسسات

06,15%08,47%15,65%12,91%07,38%)100(%75,20الفندقة واإلطعام 
17,37%05,32%14,24%07,90%04,18%)100(%146,02الصناعة الغذائية

00,38%01,56%00,80%06,30%07,39-%)100(%2,57صناعة الجلد
12,90%11،10%14,79%20,43%14,36%)100(%728,37التجارة والتوزيع

وزارةالصناعة 20،18،17،16،15،14نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم : المصدر
.2011-2006والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار للفترة 

تقــوم البيانــات القيمــة المضــافة التــي يحققهــا كــل قطــاع 
يقــدمها هــي التـي ن ٔاعلــى قيمـة مضـافة إمـن سـنة ٔالخــرى، حيـث 

مـع العلـم ٔانــه قطـاع خـدماتي ولــيس ،قطـاع النقـل والمواصــالت
البنـــــاء وأالشـــــغال والزراعـــــة، وإنتـــــاجي، يليـــــه قطـــــاع التجـــــارة، 

، ثــم الصــناعات الغذائيــة علــى التــوالي، ثــم تــٔاتي بقيــة العموميــة
وهـــو مـــا . ضـــئيل مقارنـــة بالقطاعـــات أالخـــرى إســـهامالقطاعـــات ب

إسـهامالمؤسسات اإلنتاجية ٔاقل بكـثيـر مـن إسهاميدل على ٔان 
.المؤسسات الخدماتية

الميزان التجاري - 4

الميــــــزان التجــــــاري مــــــن المؤشــــــرات االقتصــــــادية ّد يعــــــ
قـــــيس مجمـــــل الفـــــرق بـــــين الصـــــادرات همـــــة، وهـــــو مؤشـــــر يمال
ــــة ) اإلنتــــاج( ــــواردات الخاصــــة بالســــلع فــــي الدول حيــــث . )29(وال

يهدف إلى معرفة مدى تطور اإلنتاج من خـالل تطـور التصـدير، 
ومتابعـــــة تغيـــــر االســـــتهالك لـــــنفس الفتـــــرة مـــــن خـــــالل فـــــاتورة 

.االستيراد

قيمـــــــة فـــــــاتورة وتتضـــــــح مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول التـــــــالي 
االســـــــــــــــــــتيراد والتصـــــــــــــــــــدير ومؤشـــــــــــــــــــر الميـــــــــــــــــــزان التجـــــــــــــــــــاري 

.2012و 2010للفترة ) بالمليون دوالر(تطور قيمة الميزان التجاري :)08(جدول رقم
السنةالتعيين

2006200720082009201020112012

01.70%15.52%02.33% 00.35%42.70%27.9%)100(%21456االسـتيــراد

00.12%29.51%25.38% 42.33% - 31.44%09%)100(%54613التصدير

39.70%- 63.72%178.86% 84.9%- 21.81%03.25% - )100(%33157الميزان التجاري 

وزارة الصناعة ، 20،18،17،16،15،14نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم : المصدر
.2012-2006والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار للفترة 
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%. 48,98وصل التغير اإلجمالي للميزان التجاري 

ؤاصغر ،2010سنة % 178,86وسجلت ٔاكبر نسبة تغير 
.2009سنة -84,9%نسبة 

.2,20%يراد بــ ويقدر التغير اإلجمالي في فاتورة االست

سنة 01,70% ، ؤاصغر نسبة 2008سنة 42,70%ٔاكبر نسبة 
2012.

ٔاكبر %. 01,34ويقدر التغير اإلجمالي في التصدير بــ 
- 42,33%، ؤاصغر نسبة2008سنة31,44%نسبة تغير 

.2009سنة 

والمالحظ ٔان فاتورة االستيراد في ارتفاع متزايد مقابل 
ه من المفروض ٔان فاتورة التصدير تذبذب فاتورة التصدير مع ٔان

هي التي تشهد هذا التزايد مع تطوير المؤسسات وتنميتها 
ٔاما وضع الميزان التجاري . ومشاركـتها في تصدير المنتجات

فتكون له داللة واحدة هي تغطية العجز " حالة فائض مستمر"
.قطاع المحروقاتإسهاموالفرق بين الفاتورتين تتم ب

للمؤسسات الصغيرة التوزيع الجغرافي - 5
والمتوسطة

: قسمت الجزائر إلى ٔاربع مناطق جغرافية وهي
الجنوب الكبير والهضاب العليا طبقا والجنوب، والشمال، 

ولكل منطقة جغرافية مميزات معينة . للمواصفات الطبيعية
) الساحلية(تقوم على جذب االستثمارات، فالمناطق الشمالية 

بوابة التجارة العالمية، وكلما تقع على البحر المتوسط وهو 
بعدت المسافة عن الشمال قل االستثمار، كذلك هو الحال 
بالنسبة للكـثافة السكانية التي تزيد في الشمال وتقل كلما 

حيث تسعى المؤسسات للتموقع في المناطق . اتجهنا جنوبا
وهذا ما يفسر . التي تحتوي على أالسواق ٔاو التي تقرب منها

حيث تعمل الدولة على ،ي منطقة الجنوبغالء أالسعار ف
تنمية مناطق الجنوب الكبير والجنوب، من خالل صيغ 

.تشجيع وخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة
يتم توزيع عدد المؤسسات على مستوى الوطن وتنال 
كل منطقة جغرافية حصتها حسب مميزاتها الجغرافية، التي 

عوامل البيئة الخارجية للمؤسسة المتحكمة في تعد عامال من
لكن هذا التوزيع ال تتحكم فيه الدولة وإنما . مستوى اإلنتاج

تعمل على إعادة التوازن بين مجموع هذه المناطق وتنمية 
ويوضح الجدول الموالي توزيع عدد ،المناطق غير النامية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن في ٔاربع 
.2012- 2006ناطق جغرافية خالل الفترة م

.2012و2006توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الجهات الجغرافية للفترة) 09(جدول رقم 
2006200720082009201020112012المنطقة

163492177730193483205857219270232664248985الشمال

20803225762503327902301533221634569الجنوب

5439597465177058756177358247الجنوب الكبير

800728766696354105085112335119146128316الهضاب العليا

26980629394632387345902369319391761420117المجموع

وزارة الصناعة ، 22،20،18،17،16،15،14نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم : المصدر
.2012-2006والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار للفترة 

يتضح ٔان عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
تزايد مستمر في مختلف ٔانحاء الجهات الجغرافية، فٔاعلى نسبة 

ليها منطقة الهضاب من المؤسسات تتموقع في الشمال ت
وتترجم هذه الزيادة . العليا، ثم الجنوب ؤاخيرا الجنوب الكبير

بزيادة اليد العاملة ويبرز االهتمام بتنمية المناطق الجنوبية 

من خالل زيادة خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها، 
. زيادة التشغيل في المنطقة وتنميتهامما يؤدي إلى
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جتقييم النتائ- خامسا

إسهاميمكن القول ٔان النتائج المحققة تدل على ٔان 
وذلك الخاص والعام،المؤسسات محدودة في القطاعين

لجملة من العراقيل التي تواجه برامج التٔاهيل والصعوبات 
التي يعاني منها هذا القطاع، فالعدد الذي ينخرط في هذه 

م البرامج قليل وال يحقق أالهداف المرجوة وهو ٔاحد ٔاسباب عد
.نجاحها

توفير وخلق " ٔان لوبالرجوع إلى الفرضية التي تقو
مناخ مالئم لتطبيق برامج تٔاهيل المؤسسات الصغيرة 

، "والمتوسطة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 
قد تم اعتماد برامج تٔاهيل لتحسين ٔاداء المؤسسات الصغيرة ف

العمل على والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية من خالل
خلق قيمة والمؤشرات المتمثلة في زيادة اليد العاملة، 

في الناتج الداخلي الخام تحقق فائض في سهاماإلومضافة، 
منرغمعلى الالميزان التجاري ، وتنمية المناطق الجنوبية، و

إيجابية النتائج السابقة ال يمكن نفي ٔان هذه المؤسسات 
العوائق والعراقيل التي مناتنشط في محيط يضع ٔامامها كـثير 

ها في التنمية إسهامتحد من نشاطها وتقلل من نسبة 
البيئة والبنية التحتية، والمستدامة كاالستقرار السياسي، 

االستثمارية القانونية والجبائية، وتوفر الكـفاءات والمهارات، 
باإلضافة إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ برامج تٔاهيل 

قد تخص المؤسسة كغياب الوعي المؤسسات وهي عراقيل 
لدى ٔاصحاب المؤسسات، ونقص الخبرة، وقد تتعلق 
بمضمون البرامج كالشروط التي ال تتوافق وواقع قطاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تخص تنفيذ البرنامج 
وتتمثل في تٔاخر انطالق برامج التٔاهيل، قلة الحمالت 

اإلعالم في سهامإالتحسيسية، ٔاو تخص المناخ العام لعدم 
. التعريف ببرامج التٔاهيل، وبيروقراطية التسيير

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٔاحد الخيارات بماو
لالقتصاد الجزائري من ٔاجل تنويع مصادر دخله االستراتيجية

ومواجهة التحديات التي تنتظره محليا وخارجيا، ٔاصبح تٔاهيل 
ة من ٔاجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٔاكـثر من ضرور 

تحسين موقعها في إطار االقتصاد التنافسي، ومجاراة النسق 
الذي تفرضه عولمة المبادالت الدولية لتشجيع المؤسسات 

على اجودة، وقادر اذاجزائريااإلنتاجية التي تنتج منتج
للتصدير هذا ما سيسهم في تحقيق التنمية المنافسة وقابال

.المستدامة
لهذا البد من تخصيص برامج تٔاهيل مصغرة لكل فئة 
معينة من المؤسسات، فالمضمون واإلمكانات المالية 

،والمادية لبرامج تٔاهيل المؤسسات الصغيرة جدا تختلف
عنها في برامج تٔاهيل المؤسسات الصغيرة، وعنها ،بالتٔاكيد

وكل هذه البرامج ،وسطةفي برامج تٔاهيل المؤسسات المت
وهكذا يتم ،تصب في برنامج موحد خالل فترة زمنية محددة

التوفيق بين شروط البرامج ومواصفات المؤسسات، كذلك 
عدم تبني تجارب ٔاجنبية وتطبيقها على المؤسسات الجزائرية، 
بتشخيص وضعية وحالة المؤسسات الجزائرية ووضع برامج 

التي تواجهها ليتم تٔاهيل خاصة بمشاكلها والصعوبات
زيادة الحمالت التحسيسية في و االستفادة من تنفيذ البرامج، 

نشر الوعي بٔاهمية وضرورة تٔاهيل ومختلف وسائل اإلعالم، 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها الريادي في االقتصاد 
الوطني باإلضافة إلى تكوين وتدريب ٔاصحاب القرار والعمال 

االلتزام بٓاجال تنفيذ مراحل البرنامج وة، لزيادة الخبرة والكـفاء
ومحاولة تقليص العراقيل اإلدارية من ٔاجل ترقية وتطوير هذا 

.القطاع



وايلمرميٕاسهام املؤسسات 


