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 جميع الحقوق محفوظة

 

 بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله ال يسمح

 ن إذن خطي مسبق من رئاسة الملتقىأو استنساخه بأي شكل من األشكال دو  

 

 بومرداس ية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير. جامعة أمحمد بوقرة_ل  منشورات ك      

 3-0-9402-9931-978ردمك: 
 7102االيداع القانوني: السداسي الثاني 

 

 

ر بالضرورة عب  ي   نظر الباحثين أنفسهم وال تر عن وجهاعب  في هذا الكتاب ي   ا وردمكل 
 يةسياسة الكل  عن نظر رئاسة الملتقى أو عن وجهات 
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 الصفحة الجامعة الباحث عنوان المداخلة الرقم

01 
 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مكانة

 املقاوالت حالة دراسة_الوطين  االقتصاد
 اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية

 حيياوي نصرية
 مهدي مراد

 جامعة بومرداس
 01 جامعة تبسة

00 
 الصناعة تطور مسار على تقييم وقفات

 الوطنية
 أمحد دبيش
 مروة بوقدوم

 جامعة بومرداس
 02 0جامعة البليدة 

00 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية  تأهيل

 لتعزيز الصناعة يف اجلزائر
 محيد بوزيدة

 عبد املالك زين
 جامعة بومرداس
 44 جامعة الوادي

 بالنسبة وحمدداته اجلزائري اإلستثمار مناخ واقع 04
 الدولية للمؤشرات

 مغاري عبد الرمحان
 صابة خمتار

 بومرداس جامعة
 بومرداس  جامعة

30 

واقع الصناعة التحويلية و تأثريها على خلق  02
 ديناميكية إمنائية بالدول العربية

 20 جامعة بومرداس بن زروق مراد رمزي

03 
 حتقيق يف التحويلية الصناعات دور

 اجلزائر يف االقتصادية التنمية متطلبات
 -والصلب احلديد قطاع حالة دراسة -

 زرقون حممد
 بوختالة مسري

 ورقلة جامعة
 ورقلة جامعة

100 

00 
اسرتاتيجية الشراكة العربية يف جمال املؤسسات 

واملتوسطة من أجل تنمية اقتصادية الصغرية 
 متبادلة

 شيخي بالل
 فقري سامية

 منصور ناصر الرجى

 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس

جامعة ظفار، صاللة، 
 سلطنة عمان

100 

02 
إدارة املخاطر كأداة لضبط املتغريات 
البيئية لقطاع الصناعات الصغرية و 

 املتوسطة يف اجلزائر

 بوزيدي جملد
 جنيبنور الدين 

 بومرداس جامعة
 102 بومرداس  جامعة
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00 
دور تكنولوجيا املعلومات يف تأهيل 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

 اجلزائر
 120 جامعة بومرداس تلخوخ سعيدة

10 
تأثر االقتصاديات العربية النفطية 

بأحادية اقتصادها مع اإلشارة حلالة 
 اجلزائر و اململكة العربية السعودية

 فيصل سعدي
 بلقاضي بلقاسم

 بومرداس جامعة
 100 بومرداس جامعة

11 
ثقافة املقاوالتية ودورها يف تنمية 

وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 يف اجلزائر

 تلي سيف الدين
 خنشور مجال

 جامعة بسكرة
 جامعة بسكرة

101 

 املؤسسات تأهيل برامج فعالية تقييم 10
 اجلزائر يف الصناعية

 ساسيةعناين 
 عزوزي خدجية

 جامعة قاملة
 010 جامعة قاملة

10 
 اجلزائري وحمدداته االستثمارواقع مناخ 

 بالنسبة للمؤشرات الدولية
 زوينة لاير

 بوقاسي أمال

 
 جامعة بومرداس

 0اجلزائرجامعة 
 

000 

14 
 وتعزيز دعم يف األعمال بيئة دور

 "منوذجا اجلزائر" االقتصادية التنافسية
 عبد اجمليد أونيس

 بن حيي محيدة

 
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس

 

042 

12 

 
متطلبات تأهيل القطاع الصناعي يف ظل 

 املتغريات االقتصادية الكلية
 

 
 أحبري سفيان
 زروقالن كهينة

 

 بومرداس جامعة
املدرسة التحضريية يف 

االقتصادية. العلوم 
 درارية

032 

13 

األعمال ودورها يف إمناء  حاضنات
 قطاع الصناعة "رؤية مستقبلية "

حالة حاضنات األعمال يف -
 االقتصاد اجلزائري

 رحبي كرمية
 سرير احلرتسي حياة

 0البليدة جامعة
 020 0البليدة جامعة
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10 
 -املقاوالتية بني األخالقيات والربح

 مقاربة نظرية
 

 بن حسان حكيم
 دويدي خدجية هاجر

 بومرداس جامعة
 جامعة بومرداس

001 

12 
 جذب  يف باجلزائر االستثمار مناخ دور

 املباشر األجنيب االستثمار
 الصناعي القطاع حالة –

 حريزي ياسني
 عفيف عبد احلميد

 1سطيف جامعة
 000 1سطيف جامعة

10 
املناطق احلرة الصناعية لتصدير كألية 

                            فعالة لتحسني بيئة األعمال  اقتصادية
 الصناعي لالستقطابوعامل هام 

 041 جامعة بومرداس شاشوة محيد

00 
يف اجلزائر الفرص  االستثمارواقع مناخ 

 العوائقو 
 لطيف عبد احلكيم

 كوراد فاطمة
 بومرداس جامعة
 022 بومرداس جامعة

01 
 الصناعي والتنسيق االقتصادي التكامل

 غائبة ةضيفر  .العريب
 عبد الرمحان ياسر

 مرابط حممد
 جيجل جامعة

 جامعة جيجل
002 

00 
تأهيل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية 

 وواقع الربامج املطبقة بني املتطلبات
 شعباين جميد
 كبلويت محزة

 بومرداس جامعة
 002 بومرداس جامعة

00 
دراسة تقييمية لواقع عملية تأهيل 

 واجلزائريةاملؤسسات املصرية والتونسية 
 410 جامعة بومرداس صاحلي سلمى

04 
أثر منو القطاع الصناعي على النمو 

دراسة قياسية  -االقتصادي يف اجلزائر
(1000-0010) 

 عبد احلفيظى عيسى
 عبد احلفيظى احممد

 

 اجللفة جامعة
 440 جامعة اجللفة

 مراحل تطور قطاع الصناعة يف اجلزائر 02
 (0014إىل  – 1030من )

 431 جامعة بومرداس نبيلة عرقوب

دراسة تقييمية ملسار برامج تأهيل  03
 0014 -0000املؤسسات يف اجلزائر 

 حوشني كمال
 بوقابة وردية

 بومرداس جامعة
 420 رج بوعريرجب جامعة
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00 
القطاع الصناعي يف الدول العربية مع 
اإلشارة إىل مسامهة القطاع الصناعي 

 يف النمو االقتصادي باجلزائر

 200 جامعة بومرداس اجلوزي فتيحة

02 
 دور السياسة التمويلية للدولة يف 
مرافقة ترقية املؤسسات العمومية 

 الصناعية اجلزائرية

 بوعريوة الربيع
 رفاع توفيق

 جامعة بومرداس
 214 0جامعة اجلزائر

00 
 واجتاه واملتوسطة الصغرية الصناعة
 اجلزائر يف الكلية االقتصادية السياسة

 فاتحجاري 
 جاب اهلل مصطفى

 جامعة بومرداس
 200 جامعة املسيلة

00 
املقاوالتية يف اجلزائر: ثقافة غائبة أم 

 تغليب ملبدأ التكلفة/العائد
 241 جامعة بومرداس بن شايب حممد

01 
تطور الصناعة اجلزائرية وآليات 

 إنعاشها
 خنفري خيضر
 قرينات حممد

 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس

 
224 
 

00 
واقع املقاوالتية يف اجلزائر بني  غياب 
 الفكر املقاواليت وضعف آليات املرافقة

 عرقوب وعلي
 بطاهر خبتة

 جامعة بومرداس
 200 جامعة مستغامن

33 

La formation continue 
du personnel, Levier clé 

dans l’habilitation de 
l’entreprise industrielle 

DROUAZI 
Yasmine 

BENNAM
ANE Ali 

Université 
de 

Boumerdes 
00 

33 

 
Les effets des incitations 
sur l’investissement en 

Algérie 

Andjechairi  
Samya 

Aliziane 
M.Ouamer 

Université 
de Bouira 
Université 
de Bouira 

12 
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33 

L’essor de l’insertion 
des pays en 

développement dans les 
chaines de valeur 

mondiales (CVM) via 
l’assemblage industriel  :  
quelles possibilités pour 
l’assemblage automobile 

en Algérie  ?  

GUERMA
H Hayet 

OUALIKE
NE Selim 

université 
de Tizi 
Ouzou 

université 
de Tizi 
Ouzou 

02 

 
 
33 

les perspectives d’avenir 
de l’industrie algérienne 
– étude analytique de la 

situation actuelle des 
différents secteurs 

industriels  - 

DEHKAL 
Asmaa 

Kebieche 
Hicham 

Université 
de Mascara 
Université 

de Jijel 

20 

 
 
32 
 
 

La compétitivité et la 
mise à niveau des 

PME-PMI en Algérie : 
Une problématique 

complexe 

MADOUC
HE Yacine 
TIFRANI 

Souad 
SADOUKI 

Yasmine 

université 
de Tizi 
Ouzou 

université 
de Tizi 
Ouzou 

Université 
d’Alger 

30 
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 كـــلمة عميدة الكــليـــة

 يحيـــاوي نـــصيــرةالدكتورة 
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 كلمة عميدة الكلية

 ضيوفنا الكرام أعضاء املؤمتر، السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته     
بكم يف مؤمتركم املتميز حبضوره واملهم مبوضوعه املتعلق بواحدة من اكثر القضايا يسرين أن أرحب       

قتصاد االقتصادية حيوية للعامل بأسره وليس فقط لالقتصاديات الناشئة يف هذا الوقت الذي يعرف فيه اال
العاملي حالة انتقال اىل حقبة جديدة كليا، تتزايد فيها احلاجة إىل تضافر اجلهود الدولية لتسهيل عملية االنتقال 

 وضمان مشوليتها الكونية. ولذا نامل أن يكون مؤمتركم هذا وانعقاده للمرة الرابعة خطوة على هذا الطريق.
ارية وعلوم التسيري، فقد عقدنا العزم على مواكبة التغريات، بالنسبة لنا يف كلية العلوم االقتصادية، التج 

ووضعنا يف وقت مبكر اخلطط الضرورية لتوفري متطلبات التفاعل االجيايب مع االقتصاد اجلديد، حيث كان علينا 
 أن نتحرك يف عدة اجتاهات ويف وقت واحد من أجل نشر الوعي بثقافة املعلومات.

 احلضور... السيدات والسادة      
يطيب يل أن أرحب بكم يف كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جبامعة أحممد بوقرة       

ببومرداس، هذا الصرح العلمي الشامخ الذي حيمل اسم احد شهداء هذا الوطن العزيز، الشهيد أحممد بوقرة، 
نعتز ونفتخر بأن هذه الكلية تلتزم بتحقيق رؤية وطموح هذا الوطن، فهي ماضية تستلهم  طّيب اهلل ثراه. إننا

رؤية حكيمة مبنية على أساس العلم، وتقدمي التعليم املتميز من أجل أن تضحى كليتنا بصفة خاصة وجامعتنا 
يف شهر الشهداء شهر بصفة عامة مركزا علميا هاما. كما كان لزاما علينا أن نرد اجلميل لشهداء هذا الوطن 

، من خالل السعي احلثيث لالرتقاء بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جبامعة بومرداس، نوفمرب
لتكون رائدة وتقدم أفضل معايري التعليم. إن املسؤولية اليت تقع على عاتق طلبة اجلامعة تعكس أمهية دورهم 

من املثابرة والتعاون واملسامهة باإلبداع، حىت نصبح الرقم واحد، والبد من  الفاعل يف بناء وطننا احلبيب، فال بد
 تقدمي املبادرة واالقرتاح، مبا يدعم مسرية التنمية ويعزز مكانة الكلية واجلامعة يف احملافل احمللية والدولية.

وعلوم التسيري جبامعة فبالرغم من التطور املتسارع الذي تشهده كلية العلوم االقتصادية، التجارية        
بومرداس، إال أن شغلنا هو استثمار كافة الوسائل واالمكانيات لتنمية القدرات العلمية واملعرفية لدى أبنائنا 
الطلبة وإعدادهم مبا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إضافة إىل العمل على تنمية وتطوير مهاراهتم وقدراهتم، 

 لتنمية املستدامة.واستثمارها للمسامهة يف حتقيق ا
والعمل اجلماعي والريادة واالنفتاح الذي نتطلع إليه ينبع من االلتزام بقيم التعاون واالبتكار إن النجاح        

 على العامل اخلارجي، يف بيئة يسودها االحرتام املتبادل واألخالق احلميدة.
يف توفري البيئة التعليمية املالئمة، اليت تشجع الطلبة  ومن هنا يربز دور اهليئتني التدريسية واالدارية بالكلية       

على التفوق واالبداع واملبادرة واملسامهة يف خدمة اجملتمع، وتأهيلهم ليصبحوا قادة املستقبل ورواد التطور، مع 
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لتسيري قناعتنا بأن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا احلرص على التعاون، ألنه سر جناحنا ومنه نستمد
 جبامعة بومرداس، ستحقق الكثري من االجنازات اليت جتعلنا يف الطليعة.

السيدات والسادة احلضور، لقد جاء تنظيم هذا املؤمتر ألن مفهوم برنامج التأهيل الصناعي يعترب حديثا      
ل يف مثانينيات القرن مقارنة مع جمموعة الربامج الصناعية القدمية مند االستقالل، حيث طبق لول مرة يف الربتغا

،كضرورة لتحسني تنافسية 1002املاضي وسامهت منظمة األمم املتحدة لتطوير الصناعة يف تأسيسه سنة 
 املؤسسة االنتاجية ملواجهة حتيات العوملة والرهانات االقتصادي اجلديدة.

باملؤسسة والتغلب على اآلثار ولقد بدا تطبيقه يف الدول الغربية نظرا ألمهيته يف مواجهة الظروف احمليطة      
السلبية النفتاح السوق. حيث أنه يعين على السواء املؤسسة الضعيفة القوية، ألن هذا الربنامج ليس فقط عبارة 
عن عمليات إنقاذ املؤسسات من الصعوبات املالية، بل هو كذلك لتحسني تنافسيتها وتفعيل أدائها 

 االقتصادي.
قتصاد اجلزائري يف هناية مثانينيات القرن املاضي تدهور مستمر بسبب تدين ويف هذا الصدد عرف اال      

عائدات الصادرات وكذا اهليكل غري املالئم للديون اخلارجية، فتبنت السلطات جمموعة من االصالحات 
 أن االقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي حىت وصلت إىل برنامج التعديل اهليكلي، إال

هذا االصالح على املستوى الكلي غري كاف ما مل يكن مصحوبا بربنامج إصالحي على املستوى اجلزئي 
للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية حبد ذاهتا، لدعم تنافسيتها وخاصة مع االنضمام املرتقب غلى املنظمة العاملية 

جلزائرية برنامج تأهيل مؤسساهتا الصناعية بغية للتجارة وكذا الشراكة األورو متوسطية، هلذا فقد تبنت احلكومة ا
يف هذا اجملال، واليت تبعتها يف ذلك تونس حتسني تنافسيتها، وذلك على غرار التجربة الربتغالية باعتبارها السباقة 

ة_ لتحقق جناحا كبريا، غري ان جناح هذا الربنامج يف اجلزائر يضل رهني دور الدولة التحفيزي)فكرة الدولة التنموي
 على غرار التجربة اآلسيوية( وكذا تبين هذا املؤسسات له.

وعليه فإن مؤمترنا هذا جاء إللقاء نظرة على هذا الربنامج من خالل حماوره وكيف ميكن للمؤسسة       
 االقتصادية اجلزائرية االستفادة منه ومقارنة أدائها بغريها من التجارب الناجحة للدول األخرى.

 م التوفيق. نتمىن لك       
 اجملد واخللود لشهدائنا األبرار. عاشت اجلزائر حرة مستقلة، والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 

 

 الدكتورة نصيرة يحياوي                                                                                 
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 رئيـــــس المـــــلتـــقى لمةكـــ

 دــمــيش أحــالدكتور دب
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 كلمة رئيس الملتقى

أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على سيدنا 
 ونبينا حممد ابن عبد اهلل خامت األنبياء واملرسلني، وبعد:

من خالل   ،بومرداس بل وشرف كبري، أن تستضيف جامعة أحممد بوقرة_إنه ملن دواعي السرور حقا، 
يوم انعقاد مؤمتر علمي دويل؛ إطارات دولة لوم التسيري، يف هذا اليوم اجلاد، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وع
إمناء "التأهيل الصناعي وحتديات احلضور الكرمي، لتباحث موضوع جاد، سامني وأساتذة وطلبة وكل هذا 

 حالة اجلزائر". االقتصاديات العربية_
السادة إطارات الدولة، السادة األساتذة، إطارات املؤسسات واهليئات االقتصادية، الطلبة الكرام، 
 مراسلو الصحافة الوطنية وكل احلضور الكرمي؛ أصالة عن نفسي ونيابة عن كل منتسيب جامعة أحممد بوقرة_

بة وعمال، أرحب بكم مجيعا شاكرا وممتنا حرص سيادتكم على مشاركتنا بومرداس، مسؤولني وأساتذة وطل
 االنشغال بواحدة من أكرب القضايا االقتصادية، ليس يف اجلزائر فقط بل ويف كل العلم_ قضية التصنيع.

خيفي على السادة احلضور بالتأكيد، أنه مثلما ال قوة فكرية من دون فلسفة وأدب، وكما أنه ال  فال
 قوة سياسية من دون دبلوماسية نشطة، فإنه ال قوة اقتصادية كذلك من دون صناعة متطورة.

 اداهتااقتصلقد بىن الغرب الرأمسايل قوته االقتصادية وتقدمه الباهر بالصناعة، وتبىن بعض دول آسيا 
الناشئة_ وأحسبها قد حققت يف ذلك جناحا وفريا_ بالصناعة أيضا، كما أنه لن يكون بإمكاننا أن ننجح يف 

 بناء اقتصاد قوي ومتزن إال بالتصنيع.
السادة احلضور لقد كانت للجزائر جتربة جد طموحة يف هذا اإلطار، غري أن االنبعاث الصناعي الذي  

ن لذلك تفسريات كثرية بالتأكيد، فإن التفسري األيسر للفهم هو ذلك الذي كان منتظرا مل يتحقق، وإن كا
ترليون دوالر أمريكي، وهذا  0ميكن استنتاجه من حقيقة أن قيمة ما حيوزه الفقراء بالدول النامية جتاوز تسعة 

لقيمة يزيد عن ا مبلغ كبري جدا يعادل ضعف إمجايل عرض النقود املتداولة يف الواليات املتحدة األمريكية، كما
، لكن رغم ذلك اإلمجالية لكل الشركات املسجلة يف البورصات الرئيسية يف أكثر عشرين  بلدا تقدما يف العامل

مل يتمكن أولئك الفقراء من االنعتاق من وضعهم البائس، كما أن بلداهنم مل تتمكن من أن تصبح متطورة أو 
 على األقل غري متخلفة.

العربة ليست يف مقدار ما قد خيصص أو ينفق، بقدر ما هي يف االطار العام  هذه احلقيقة مفادها أن
الذي تتم فيه عمليات التخصيص واالنفاق. وبالتأكيد هذا ما يفسر كيف أنه ورغم اجلهود الكبرية اليت بدلتها 

 اجلزائر إال أهنا مل تتمكن من خلق صناعة حقيقية.
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مليارات الدولة وإن كثرت فإهنا ال ميكن أن تستوعب  "مقولة أرددها أحيانا على الطلبة، مفادها أن 
كل اجلزائريني ولو يف قوت يومهم، يف حني أن دينارات اجلزائريني وإن قلت فبإمكاهنا استيعاب كل اجلزائر 

خالل السنة الواحدة من توليد لتمكنا  ،فقط يوميا 10وتزيد. فلو أن كل واحد منا استثمر عشرة دينارات 
 ".ما نصدره من غري احملروقات يف الوقت الراهنكل قيمة  قيم تزيد عن 

فالعون االقتصادي الواحد وإن حرص، فلن يسعه تأدية كل املهام وتقدمي كل اخلدمات، يف حني 
صصه يف وختبإمكان الكل خدمة الواحد. فاألصح هو أن يساهم كل عون اقتصادي من موقعه وحبسب جماله 

نتاجية مبا خيدم املصلحة االقتصادية للبلد ومبا يستجيب لشروط حتقق التنمية توجيه وتفعيل األنشطة اإل
 عليها وحتميلها مسؤولية كل ذلك. تكالبدل إسناد كل املهمة للدولة واال الشاملة،

االقتصاد، أما إذا فإنك إن أردت حترير العقول وتفجري املواهب والطاقات فعليك بتحرير "وكما يقال 
 ."د املواهبفأنت تعطل العقول وتوئ ،أنت قيدت االقتصاد

السادة احلضور، لقد مت اختيار التصنيع موضوعا مللتقانا العلمي الدويل هذا، اعتبارا من خصوصية 
الظرف االقتصادي احلايل الذي تعرفه اجلزائر بسبب االنعكاسات السلبية لرتاجع أسعار النفط يف السوق 
الدولية من جهة، وبسبب األمهية االسرتاتيجية للصنيع وحاجة اجلزائر امللحة لتجاوز إشكالية اقتصاد القطاع 

 الواحد من جهة ثانية.
شاكرا حرصكم الكبري على حضور فعاليات  ،السادة احلضور حىت ال أطيل، أتقدم إليكم مرة ثانية

حبكم هلذا الوطن وحرصكم الكبري على رؤيته وسائر  هذا امللتقى الذى ما محلكم على حتمل مشقة حضوره إال
األوطان العربية يف مصاف الدول املتقدمة. كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد 

مؤسسة فريغوكار ومؤسسة  ؛املؤسستني املمولتني مسؤوالولو بكلمة طيبة يف تنظيم هذا املؤمتر، وأخص بالذكر 
 ر.آس آن سي عمو 

 أشغال ملتقاكم العلمي الدويل هذا. أعانكم اهلل وسدد خطاكم ملا فيه خري اجلزائر واجلزائريني، ووفقكم يف 
 

 حالة الجزائر" -"التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربية

 والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
 
 

 الدكتور دبيش أحمد
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 الملتقىإشكالية 
 

تواجه الدول العربية إشكالية تنموية معقدة، ارتبطت بعدم قدرهتا على إقامة صناعات حقيقية          
النتائج مل ترقى إىل مستوى التطلعات، حيث تبقى مسامهة  أنّ  منتجة. إذ رغم  احملاوالت املتكررة إالّ 

ناسب مع اإلمكانات االقتصادية قطاعاهتا الصناعية يف إمجايل نواجتها احمللية ضعيفة جدا وهامشية ال تت
املهمة اليت تتوفر عليها، سواء تعلق األمر باملوارد املالية كما هو احلال بالنسبة للدول النفطية كبعض دول 

 اخلليج واجلزائر وليبيا، أو باملوارد الطبيعية والبشرية لدى بعضها اآلخر. 

املعطيات   أنّ قود من الزمن، إاّل العجز الصناعي العريب، وإن كان ميتد ملا يقارب اخلمسة ع
املستجدة، كأزمة االقتصاد الغريب القائمة بتجلياهتا  Eco sociopolitiqueاإليكوسوسيوبوليتيك

تراجع وزيادة شدة ضغوطات السوق والتوجه املتزايد حنو مصادر طاقة بديلة وبداية على املنطقة األفروعربية 
صاديات صناعية تنافسية خيارا أوحدا أمام الدول العربية أسعار النفط، كل هذا جيعل رهان بناء اقت

ملواجهة اقتصاد غريب رأمسايل زادته تطرفا االنعكاسات السلبية ألزمته األخرية  املستمرة اليت مسته حىت 
 يف بعديه الفلسفي واإليديولوجي.  

احلقيقية هذا الواقع يفرض على الدول العربية تعميق وتعجيل البحث يف األسس واملقومات 
لبناء وتطوير أنسجة صناعية جديدة وإعادة تأهيل صناعاهتا القائمة وحتويلها من جمرد هياكل وأطر 

 تنظيمية لتوزيع الريع إىل قواعد منتجة للثروة.  

 بالدراسة والتحليل ملتقانا العلمي االقتصادي الدويل الرابع املوسوم بـ: يتناوهلا اإلشكالية املطروحة
 

 "حالة الجزائر _الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربيةالتأهيل "
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 محاور الملتقى

 
 االقتصاديات العربية وإشكالية األحادية القطاعية المحور األول:
 اإلمناء" -األداء االقتصادي العريب ومتالزمة "الصناعة المحور الثاني:

 املمكنة وموانع الضرف االقتصادي الراهنتأهيل الصناعة العربية: فرص النجاح المحور الثالث: 
 الصناعة اجلزائرية: قراءة تقييمية ملسار تطورالمحور الرابع: 
 بيئة األعمال اجلزائرية وعوامل االستقطاب الصناعيالمحور الخامس: 

 املقاوالتية يف اجلزائر: ثقافة غائبة أم طغيان ملبدأ التكلفة العائدالمحور السادس: 
التجميع الصناعي يف اجلزائر: عودة إىل تصور تنموي سابق أم اسرتاتيجية تأهيل المحور السابع: 

 صناعي وفق تصور تنموي جديد
 
 

 أهداف الملتقى
 
 الوقوف على واقع االقتصاديات العربية وتشخيص نقاط قوهتا ونقاط ضعفها -
 الوقوف على موانع انبعاث الصناعة العربية وحبث إمكانات وفرص النهوض هبا -
تشخيص واقع الصناعة اجلزائرية وحبث مدى إمكانية جناح اسرتاتيجية الرتكيز املعتمدة مؤخرا من طرف  -

 احلكومة يف تأهيلها والنهوض هبا من جديد 
 ضبط شروط ومتطلبات التأهيل الصناعي -
 
 

 المستهدفون بالملتقى
 

 األساتذة اجلامعيني والباحثني والطلبة  -
 املختصني واملهتمني -
 الصناعيني ورجال األعمال -
 اهليئات احلكومية املشرفة على االقتصاد الوطين -
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 رئاسة الملتقى

 أ.د. شريفي ويزة......رئيسة اجلامعة/ الرئيس الشريف للملتقى -    
 د. حيياوي نصرية..... عميدة الكلية/ املشرف العام على امللتقى -        

 دبيش أمحد............. رئيس امللتقىد.  -                            
 أ.د. بوزيدة محيد ........... املنسق العام للملتقى -                            

 

 لجنة تنظيم الملتقى

 د. حوشني كمال.............. رئيس جلنة التنظيم -             
 عام الكلية/ نائب الرئيس خيشان عمر..................أمني -                   

 د. جاري فاتح......................عضو -       
 د. درار عياش.................عضو -                                

 د. بن عمر خالد..............عضو -
 د. بن طاليب فريد..............عضو -
 د. شعباين لطفي...............عضو -

 د. سعيج عبد احلكيم..........عضو -                                
 د. عرقوب نبيلة................عضو - 
 أ. صابة خمتار..................عضو - 

 أ. رمحاين العريب................عضو -
 أ. نور الدين جنيب.............عضو -                               

 أ. تباروت عالل...............عضو -                               
 أ. بن شايب حممد..............عضو -                               
 أ. بن حسان حكيم............عضو -                               
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 اللجنة العلمية للملتقى
 

 اللجنة العلميةأ.د. مغاري عبد الرمحان..........رئيس  -     
 أ.د. بوزيدة محيد................جامعة بومرداس -
 أ.ذ. بن عنرت عبد الرمحان........جامعة بومرداس -
 أ.د. بلوناس عبد اهلل.............جامعة بومرداس - 

 أ.د. أونيس عبد اجمليد............جامعة بومرداس -
 وسرير منور.................جامعة بومرداسأ.د. أ -                                      

 أ.د. بوكساين رشيد...............جامعة بومرداس - 
 جامعة بومرداس.أ.د. أوكيل نسيمة................ -  

 د. بوفجي عبد الوهاب...........جامعة بومرداس - 
 جامعة بومرداس.د. تومي عبد الرمحان............. -   
 شعيب.................جامعة بومرداسد. شنوف  -   
 د.شعباين جميد....................جامعة بومرداس -   

 أ.د محيدات حممود.............املدير العام للمدرسة العليا للصريفة -                   
 ئرأ.د. زعباط عبد احلميد...........جامعة اجلزا -                                      

 جامعة اجلزائر.أ.د. باشي أمحد.................. - 
 .جامعة اجلزائر.أ.د. قدي عبد اجمليد............. - 
 جامعة اجلزائر.أ.د. خللف عثمان................ - 

 ....جامعة اجلزائر.أ.د. بن موسى كمال......... -
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 مكانة المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في اإلقتصاد الوطني
 -دراسة حالة المقاكالت الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر -

 
  نصيرة يحياكم  مراد مهدم 

 :الملخص
إل٪باز مشاريع تعترب أزمة السكن يف ا١بزائر من بْب األكلويات الٍب تعمل الدكلة ا١بزائرية على معا١بتها، من خبلؿ تسطّب برامج        

إذل كرشة كبّبة، تشجع  2011 -2004ضخمة، هبدؼ التخفيف من أزمة إستعصى ٘باكزىا، كعليو ٙبولت ا١بزائر خبلؿ الفَبة 
ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة على اإلستثمار يف قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية، كقد إرتفع عدد ىذه ا٤بقاكالت بشكل ملحوظ مقارنة 

 غّبة كا٤بتوسطة العاملة يف القطاعات األخرل.با٤بؤسسات الص
 : ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة، اإلقتصاد الوطِب.الكلمات المفتاحية

Abstract 
         Is a housing crisis in Algeria are among the priorities that the Algerian state is 
working on them, through Underline programs for the completion of large-scale 
projects, in order to alleviate the crisis was difficult to overcome, and it Algeria 
turned during the period 2004- 2011 to a large workshop, encourages SMEs to 
invest in the sector construction and public works, and the number of these contracts 
increased significantly compared to the small and medium enterprises operating in 
other sectors. 

 
 
 
 

                                                             
   ثِٛوكاً                           -ػ١ّلح و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإللزظبك٠خ ، عبِؼخ أِؾّل ثٛلوح 

  رجَخ  -ة ، عبِؼخ اٌش١ـ اٌؼوثٟ اٌزجَٟ   أٍزبم َِبػل 
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 مقدمة: 
ٙبتل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة مكانة ىامة يف إقتصاديات الدكؿ، مهما كانت إ٘باىاهتا السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية،       

فقد إنتشر مصطلح ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة يف األكنة األخّبة، كتوجهت أنظار الساسة كاإلقتصاديْب إذل البحث عن السبل الكفيلة 
ة ا٢بجم، كذلك كتطوير ىذا النوع من ا٤بؤسسات، بعدما كاف اإلعتماد كبّبا يف تطوير اإلقتصاد كترقيتو على ا٤بشاريع الكبّب  بدعم

 للمزايا الٍب تتميز هبا ىذه األخّبة، كاإلستفادة من كفرات ا٢بجم، كخصوصا األرٰبية عند التوجو إذل مصادر التمويل.
ّبة جعلتها ال تليب كل متطلبات الساسة كاإلقتصاديْب، خاصة إستيعاب العدد الكبّب من العاملْب، إف الر٠بلة يف ا٤بؤسسات الكب     

الذين يتدفقوف على سوؽ العمل سنويا، ىذا جعلها ال تستطيع تغطية كل ٦باالت النشاط اإلقتصادم، كبالتارل بقيت تركز إستثماراهتا 
حملركقات مثبل، كما بقي عددىا ٧بدكدا مقارنة با٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، على القطاعات الٍب ٥با خصوصية اإلستثمار كقطاع ا

الٍب ٥با مزايا ال تتوفر يف ا٤بؤسسات الكبّبة، ٩با جعل عددىا ينمو، كيتزايد اإلىتماـ هبا، خصوصا للدكر الصناعي كاإلجتماعي الذم 
 تلعبو إذل جانب الدكر اإلقتصادم.

ت الصغّبة كا٤بتوسطة يف لل بيةة شديدة التناف  إذل كسب مكانة يف اإلقتصاد الوطِب عن طري  تسعى ا٤بقاكال إشكالية الدراسة:
 إستغبلؿ الطاقة الفكرية كالعقلية لؤلفراد، كعليو ٲبكن طرح السؤاؿ ا١بوىرم االيت:

 ما ىي مكانة المقاكالت الصغيرة كالمتوسطة في اإلقتصاد الوطني الجزائرم؟                
 ٤بعا١بة ىذه اإلشكالية تطرح التساؤالت الفرعية التالية:الت الفرعية: التساؤ 

 ما ا٤بقصود با٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة؟-1
 ما ىي ا٤بعايّب ا٤بعتمدة يف تصنيفها؟-2
 ما ىي أٮبية ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر؟ كما ىي أىم ا٤بشاكل كا٤بعوقات الٍب تعَبضها؟-3

 ة:أىداؼ الدراس
 تعزيز مفهـو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كمكانتها يف اإلقتصاديات اإلقليمية كالدكلية؛ 
  لفت إنتباه القائمْب على اإلقتصاد الوطِب لتشجع ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة على اإلستثمار يف قطاع البناء كاألشغاؿ

 العمومية، نظرا لؤلزمة ا٤بستعصية يف ٦باؿ السكنات؛
 ع الصناعة ا١بزائرية، كٕبث إمكانية ٪باح إسَباتيجية الَبكيز ا٤بعتمدة مؤخرا من طرؼ ا٢بكومة يف تأىيلها تشخيص كاق

 كالنهوض هبا من جديد.
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 :أىمية الدراسة
 أٮبية بالغة إنطبلقا من كوف أف قطاع -حالة ا١بزائر–يكتسي موضوع التأىيل الصناعي كٙبديات إ٭باء اإلقتصاديات العربية         

من خبلؿ ٨بتلف الربامج ا٤بسطرة، كا٤بشاريع  2011- 2004البناء كاألشغاؿ العمومية عرؼ إىتماما متزايدا يف ا١بزائر خبلؿ الفَبة 
ا٤بنجزة خصوصا يف ٦باؿ السكن، فمع تزايد النمو الدٲبغرايف كزيادة الطلب على السكن ىو ٠بة العصر ا٢بديث، كما تفرضو ا٤بعايّب 

 اجملاؿ، ككيفية ٙبسينها كالنهوض ٔبهودىا ٗبا يؤس  لتطوير ا٤بنتجات ا٤بقدمة من طرؼ ا٤بقاكالت.الدكلية علي ىذا 
 منهج الدراسة:

لئلجابة عن إشكالية الدراسة كإثبات أك نفي صحة الفرضيات مت اعتماد ا٤بنهج الوصفي التحليلي، حيث مت استخداـ ا٤بنهج       
ٛب  ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة عموما، كا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة خصوصا، كا٤بنهج  الوصفي يف ا١بانب ا٤بتعل  بعرض مفاىيم
 التحليلي يف التعقيب على ما مت كصفو.

 :  مت تقسيم ا٤بوضوع إذل ثبلث ٧بػػػاكر:خطة الدراسة
 العوامل احملددة ٤بفهـو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة.المحور األكؿ: 

 كأٮبية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة.٩بيزات لمحور الثاني: ا
 : أٮبية ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر.المحورالثالث
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 المحور األكؿ: العوامل المحددة لمفهـو المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة
 

وسطة، كيعود ىذا اإلختبلؼ إٝباال إختلف اإلقتصاديوف يف ٙبديد مفهـو كحيد للمؤسسات الصغّبة كا٤بت  أكال: العوامل المحددة:
 1إذل ثبلثة عوامل أساسية ىي:

 : كتضم مايلي:العوامل اإلقتصادية-1
: يتمثل يف الدكر البلمتكافئ بْب ٨بتلف الدكؿ، كاختبلؼ مستويات النمو؛ فا٤بؤسسة الصغّبة إختالؼ مستويات النمو-1-1

أم بلد صناعي أخر، تعترب كبّبة مقارنة ٗبثيبلهتا يف البلداف النامية كا١بزائر أك  كا٤بتوسطة يف الواليات ا٤بتحدة األمريكية أك الياباف أك
سوريا أك أم بلد إفرقي أخر، كما أف شركط النمو اإلقتصادية كاإلجتماعية تتباين من فَبة إذل أخرل، كما يؤثر ا٤بستول التكنولوجي 

 الذم ٰبدد بدكره أحجاـ ا٤بؤسسات اإلقتصادية.
: فا٤بؤسسات الٍب تعمل يف الصناعة غّب ا٤بؤسسات الٍب تعمل يف ٦باؿ التجارة، كما أف ىذه األخّبة شطة اإلقتصاديةتنوع األن-1-2

ٚبتلف عن ا٤بؤسسات الٍب تنشط يف ٦باؿ ا٣بدمات كىكذا، كما يضفي إختبلؼ التكنولوجيات ا٤بستخدمة يف اإلنتاج )كثيفة العمالة 
ا٤بؤسسات؛ فا٤بؤسسات الصناعية ٙبتاج لرؤكس أمواؿ ضخمة إلقامة إستثماراهتا أك التوسع فيها،   أك كثيفة رأس ا٤باؿ(، تباين أخر بْب

 كما ٙبتاج إذل يد عاملة مؤىلة كمتخصصة، كىذا ما ال يطرح إشكاال يف ا٤بؤسسات التجارية أك ا٣بدمات.
تجارم ينقسم إذل ٘بارة با١بملة ك٘بارة : ٱبتلف النشاط اإلقتصادم كتتنوع فركعو؛ فالنشاط الفركع النشاط اإلقتصادم-1-3

بالتجزئة، كأيضا على مستول اإلمداد ينقسم إذل ٘بارة داخلية ك٘بارة خارجية، كالنشاط الصناعي بدكره ينقسم إذل فركع عديدية منها 
 الصناعات اإلسَباتيجية، الغذائية، التحويلية، الكيماكية كالتعدينية...إخل.

لعامل التقِب يف مستول اإلنتاج بْب ا٤بؤسسات، فحيثما تكوف ىذه األخّبة أكثر إندماجا يؤدم ىذا إذل : يتلخص االعوامل التقنية-2
توحد عملية اإلنتاج، كٛبركزىا يف مصنع كاحد، كبالتارل يتجو حجم ا٤بؤسسات إذل الزيادة، بينما تكوف العملية اإلنتاجية ٦بزأة كموزعة 

 ذل لهور عدة  مؤسسات صغّبة كمتوسطة.إذل عدد كبّب من ا٤بؤسسات، كيؤدم ذلك إ
: تتمثل يف مدل إىتماـ الدكلة كمؤسساهتا بقطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، ك٧باكلة تقدصل ٨بتلف ا٤بساعدات العوامل السياسة-3

 لو، كتذليل الصعوبات الٍب تعَبض طريقو، من أجل توجيهو كدعمو كترقيتو.
 
 

                                                             
ٌٟٚ ؽٛي ر٠ًّٛ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح "، اٌٍّزمٝ اٌلأفبق رًىٌم ورزلٍخ انًؤسسبد انصغٍزح وانًزىسطخ  فً انجشائزفٟٛٔ هاثؼ، ؽَبٟٔ هل١خ:" - 1

، ِٕشٛهاد ِؾجو اٌشواوخ ٚاإلٍزضّبه فٟ اٌّؤٍَبد اٌظغ١وح 2005ِبٞ  28-25ٚاٌّزٍٛطخ ٚرط٠ٛو٘ب ٚكٚه٘ب فٟ اإللزظبك٠بد اٌّغبهث١خ، ٍط١ف 

 .294،ص:2004ِغبهثٟ،-ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌفؼبء األٚهٚ
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 لمتوسطة ثانيا: مفهـو المؤسسات الصغيرة كا
ا٤بعايّب النظرية أك النوعية، كا٤بعايّب ا٤بادية أك العددية أك  2إف ا٤بختصْب إعتمدكا على معيارين يف تعريف ىذا النوع من ا٤بؤسسات:     

 الوصفية، إال أف ا٤بعايّب األكثر إستخداما ىي الثانية )ا٤بادية(، كذلك لوضوحها كرقم األعماؿ، األرباح كالعمالة.
إف من يستخدـ ىذا النوع من ا٤بعايّب يرل بأف النشاط اإلقتصادم كاإلجتماعي ٲبكن أف يكوف ٧بددا لنوع النوعي:  التوجو-1

 ا٤بؤسسة، كيتخذ يف ذلك عدة معايّب منها: نوع التسيّب، نوع اإلنتاج، طرؽ اإلنتاج، طرؽ التوزيع.
بأف العامل احملدد كاألساسي يف تعريف ا٤بؤسسة الصغّبة  1953بالواليات ا٤بتحدة األمريكية سنة   small businessيرل -1-1

كا٤بتوسطة ىو طريقة التسيّب، ٗبعُب أخر ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ىي ا٤بسّبة بطريقة حرة أم ىي ملك للمسّب ، كالٍب هتيمن على 
 السوؽ.

صغّبة كا٤بتوسطة كلفت ا٢بكومة الربيطانية يف الستينات عندما بدأ الربيطانيوف يف ىجر ا٤بؤسسات ال   j.e. boltonكيرل -1-2
لدراسة إشكالية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف بريطانيا، حيث جاء التقرير متضمنا  boltonأماـ ىذه الوضعية ١بنة يرأسها 

 لتعريفها كالذم يعتمد على ثبلثة معايّب ىي:
 ية؛يتميز تسيّب ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة من قبل مبلكها بصفة شخص 
 ٛبتلك ىذه ا٤بؤسسات حصة ضعيفة من السوؽ؛ 
 .إستقبللية ا٤بؤسسة 

، حاكؿ من 1966أجرل دراسة حوؿ ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة بالسوؽ األكركبية ا٤بشَبكة سنة  m. Woitrinأما  -1-3
ْب السابقْب، معايّب أخرل كصفية تسمح خبل٥با تعريف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة إعتمادا باإلضافة إىل ا٤بعايّب ا٤ببينة يف التعريف

 بتحديد تعريف نوعي إذل حد بعيد كذلك يف مايلي:
 نقص ٚبصص عماؿ اإلدارة؛ 
 باألحرل بْب القمة كالقاعدة؛ ،  قلة اإلتصاؿ بْب ٨بتلف فةات ا٥بـر
 إندماج ضعيف مع السلطات احمللية كاستقبللية كبّبة يف ٦باؿ التموين؛ 
  ا٤بالية، كا٢بصوؿ على قركض حٌب القصّبة منها، األمر الذم ٯبعل أصحاهبا يعتمدكف على صعوبة الرجوع إذل األسواؽ

 التمويل الذايت.
 

                                                             
اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ ؽٛي ر٠ًّٛ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ  "،ورطىرهب فً انعبنى :" يبهٍخ انًؤسسبد انصغٍزح وانًزىسطخإٍّبػ١ً شؼجبٟٔ - 2

، ِٕشٛهاد ِؾجو اٌشواوخ ٚاإلٍزضّبه فٟ اٌّؤٍَبد اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ 2005ِبٞ  28-25ٚرط٠ٛو٘ب ٚكٚه٘ب فٟ اإللزظبك٠بد اٌّغبهث١خ، ٍط١ف 

 .294،ص:2004ِغبهثٟ،-اٌفؼبء األٚهٚ
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 3كعليو ٝبع الكثّب من الباحثْب ا٤بعايّب النوعية يف أربعة مهمة كأساسية، تنسجم إنسجاما كليا مع التعاريف السابقة كىي:
أم تكتبلت إقتصادية، كنستثِب بذلك فركع ا٤بؤسسات الكربل، كيطل  على ىذا يقصد هبا إستقبللية ا٤بشركع عن  اإلستقاللية:-أ

ا٤بعيار "ا٤بعيار القانوشل"، كأيضا إستقبللية اإلدارة كالعمل، كأف يكوف ا٤بدير ىو ا٤بالك دكف تدخل ىيةات خارجية يف عمل ا٤بؤسسة، 
مل أصحاب ىذه ا٤بؤسسات ا٤بسؤكلية كاملة فيما ٱبص إلتزاـ ٗبعُب أنو ٰبمل طابع الشخصية مع تفرده يف إٚباذ القرارات، كأف يتح

 ا٤بشركع مع الغّب.
: تتميز ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة با٤بلكية الفردية كعدـ تبعيها ألم مؤسسة كبّبة، كالٍب معظمها تابع للقطاع ا٣باص الملكية-ب

 طة.يف شكل مؤسسات كشركات أمواؿ، كقد تكوف ملكيتها ملكية عامة أك ٨بتل
 إف ا٢بصة السوقية للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة تكوف ٧بدكدة كذلك لؤلسباب األتية:الحصة من السوؽ: -ج

 صغر حجم ا٤بؤسسة؛ 
 صغر حجم اإلنتاج؛ 
 ضألة حجم راس ا٤باؿ؛ 
 ٧بلية النشاط؛ 
 اإلنتاج موجو لؤلسواؽ احمللية كالٍب تتميز بضيقها؛ 
 ٤بتوسطة للتماثل يف اإلمكانيات كالظركؼ.ا٤بنافسة الشديدة بْب ا٤بؤسسات الصغّبة كا 

يقصد هبا أف يقتصر نشاط ا٤بؤسسة على منطقة أك مكاف ٧بدد، كتكوف معركفة فيو، كأف ال ٛبارس نشاطها من محلية النشاط:  -د
متداد النشاط خبلؿ عدة فركع، كما تشكل حجما صغّبا نسبيا يف قطاع اإلنتاج الذم تنتمي إليو يف ا٤بنطقة، كىذا طبعا ال ٲبنع إ

 التسويقي للمنتجات إذل مناط  أخرل يف الداخل أك ا٣بارج.
إف صغر أك كرب حجم ا٤بؤسسة كف  ىذه النظرية يتحدد باإلستناد إذل ٝبلة من ا٤بعايّب كا٤بؤشرات الكمية   4:التوجو الكمي-2

ؤسسات، كٲبكن تقسيم ىذه ا٤بعايّب إذل كاإلحصائية احملددة للحجم، يسمح إستعما٥با بوضع حدكد فاصلة بْب ٨بتلف أحجاـ ا٤ب
 ٦بموعتْب:

 : كتضم مؤشرات تقنية كاقتصادية، ٪بد من ضمنها كل من:المجموعة األكلى-2-1
 عدد العماؿ؛ 

                                                             
"، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، عبِؼخ اٌغيائو، و١ٍخ دراسخ حبنخ انجشائز–انًؤسسبد انصغٍزح وانًزىسطخ وسجم دعًهب ورًٍُزهب والع ػضّبْ ٌقٍف:" - 3

 .4، ص:2004-2003اٌؼٍَٛ اإللزظبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو ٚاٌؼٍَٛ اٌزغبه٠خ"، 

اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ ؽٛي ر٠ًّٛ اٌّشوٚػبد  "،انًزىسطخانزجزثخ انًغزثٍخ فً رزلٍخ ورًىٌم انًؤسسبد انصغٍزح وكِٟٚ ٍّواء، ػطٛٞ ػجل اٌمبكه:" - 4

، ِٕشٛهاد ِؾجو اٌشواوخ ٚاإلٍزضّبه فٟ اٌّؤٍَبد 2005ِبٞ  28-25اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚرط٠ٛو٘ب ٚكٚه٘ب فٟ اإللزظبك٠بد اٌّغبهث١خ، ٍط١ف 

 269،ص:2004ِغبهثٟ،-اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌفؼبء األٚهٚ
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 الَبكيب العضوم لرأس ا٤باؿ؛ 
 حجم اإلنتاج؛ 
 القيمة ا٤بضافة؛ 
 .حجم الطاقة ا٤بستعملة 

 الية:كتتضمن ا٤بؤشرات النقدية الت المجموعة الثانية:-2-2
 رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر؛ 
 .رقم األعماؿ 

يستخدـ الباحثوف معيار عدد العماؿ، كذلك يعود إذل أف حجم العمالة ىو من ا٤بعلومات األسهل من الناحية العددية من جهة، 
مع معيارم كاأليسر ٙبصيبل فيما ٱبص نشاط ا٤بؤسسة من جهة أخرل، كما أنو معيار تعتمده جل الدراسات باإلضافة إذل إشَباكو 

 رقم األعماؿ أك القيمة ا٤بضافة.
 unido5 تعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدك

يف الدكؿ ا٤بتقدمة تعترب ا٤بؤسسة الصغّبة من ا٤بشركعات الٍب يديرىا مالك كاحد، كتتكفل بكامل ا٤بسؤكلية بأبعادىا الطويلة األجل 
عامبل".     يف حْب أف تعريفها  50إذل  10تيكية(، كما يَباكح عدد العاملْب فيها ما بْب )اإلسَباتيجية(، كالقصّبة األجل )التك

للمشركعات الصغّبة يف الدكؿ النامية فقد أخذ التعريف ٗبعيار عدد العماؿ، حيث جاء فيو:" ا٤بؤسسة الصغّبة ىي الٍب يعمل فيها من 
 عامل". 100عامبل، كالكبّبة ىي الٍب يعمل هبا أكثر من  99إذل  20عامبل، كا٤بتوسطة ىي الٍب يعمل فيها من  19إذل  15
يصف البنك الدكرل ا٤بشركعات الصغّبة الٍب عمل هبا تعريف البنك الدكلي كمؤسسة التمويل الدكلية )صندكؽ النقد الدكلي(: *

عامبل"،  100إذل  50ل هبا ما بْب عامبل، أما الكبّبة يعم 50إذل  10عماؿ، يف حْب أف ا٤بتوسطة يعمل فيها ما بْب  10أقل من 
 مليوف دكالر أمريكي. 2.5أما مؤسسة التمويل الدكلية فتحدد ا٤بؤسسات الصغّبة الٍب تستثمر ما مقداره 

: إف صعوبة ٙبديد مفهـو موحد للمؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة دفع تعريف اإلتحاد األكركبي للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة*
، توصلت ىذه اللجنة يف النهاية إذل أف اإلعَباؼ 1992تكوين ٦بمع خاص با٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة سنة  باإلٙباد األكركيب إذل

دعم الدراسات الٍب من شأهنا إٯباد  1996بعدـ قدرهتا على كضع تعريف موحد لكل الدكؿ األكركبية، لكن حاكلت اللجنة سنة 
تعتمد على معايّب مادية كعدد العماؿ مثبل، ككحسب اجملمع ٲبكن ٙبديد ا٤بؤسسة معايّب قريبة من بعضها ١بمع الرؤية، ىذه األخّبة 

 الصغّبة كا٤بتوسطة كما يلي:
  عماؿ؛ 09إذل  01ا٤بؤسسات الصغّبة جدا يَباكح عدد عما٥با من 

                                                             
 .03، اٌّؼٙل اٌؼوثٟ ٌٍزقط١ؾ، اٌى٠ٛذ، ص:2003"، عَو اٌز١ّٕخ، اٌؼلك اٌضبِٓ ػشو، ع١ٍ٠ٛخ  خخصخصخ انجٍُخ انزحزٍؽَبْ فؼو:"- 5
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  عامبل؛ 99إذل  10ا٤بؤسسات الصغّبة يَباكح عدد عما٥با من 
  عامبل؛ 499إذل  100ا٤بؤسسات ا٤بتوسطة يَباكح عدد عما٥با من 
  عامبل. 500ا٤بؤسسات الكبّبة أكثر من 

 6كفيما يلي عينة لتصنيف ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة يف بعض االدكؿ إعتمادا على معيار العمالة:
  في ألمانيا:-أ

  أفراد؛ 5ا٤بؤسسة الصغّبة جدا )اجملهرية(: من فرد إذل 
  فردا؛ 20إذل  06ا٤بؤسسة الصغّبة من 
  فردا؛ 100إذل  21سطة من ا٤بؤسسة ا٤بتو 
  فردا. 101ا٤بؤسسة الكبّبة أكثر من 

 في الواليات المتحدة األمريكية:-ب
  أفراد؛ 09ا٤بؤسسة الصغّبة جدا من فرد إذل 
  فردا؛ 199إذل  10ا٤بؤسسة الصغّبة من 
  فردا؛ 499فردا إذل  200ا٤بؤسسة ا٤بتوسطة من 
  فردا. 500ا٤بؤسسة الكبّبة أكثر من 

 ف:في اليابا-ج
  أفراد؛ 09ا٤بؤسسة الصغّبة من فرد إذل 
  فردا؛ 299إذل  10ا٤بؤسسة ا٤بتوسطة من 
  فردا. 300ا٤بؤسسة الكبّبة أكثر من 

 
 المحور الثاني: مميزات كأىمية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة

 أكال: مميزات المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة
كبّبة يف اقتصاديات الدكؿ نظرا ٤بساٮبتها يف التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية، لقد أصبح للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة أٮبية        

 كذلك للخصائص الٍب تتميز هبا، كالٍب نوجزىا فيمايلي:

                                                             
6 -Rapport : « Pour une politique de développement de la PME en algerie » ،CNES 11،P :02. www.cnes.dz، 17 

Avril 2002 
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 تتماشى مع لاىرة كفرة العمنل كندرة رأس ا٤باؿ، ألهنا تستخدـ فنوف إتنتاج بسيطة كتعترب كثيفة العمل؛ 
 تقدـ سلعا كخدمات حملدكدم الدخل؛ 
 ترب أكثر كفاءة يف استخداـ رأس ا٤باؿ كتعبةة ا٤بدخرات، كاف ال ٲبكن اإلقَباب منها لوال كفرة ىذه ا٤بشركعات؛تع 
 تعترب موردا مكمبل للمشركعات الكبّبة بتوزيع منتجاهتا، كانتاج السلع النهائية؛ 
 قدرهتا على الدخوؿ إذل أسواؽ متخصصة، ال ٘بذب إليها ا٤بشركعات الكبّبة؛ 
 يد التكنولوجيا ا٤بستخدمة كبساطة العمل ؛عدـ تعق 
 بساطة التنظيم ا٤بستخدـ، كسهولة اإلعتماد على مستشارين كخربات جديدة؛ 
 كجود حواجز للعمل كاإلبتكار كالتجديد، كفرص تلبية الغبات الفيزيولوجية كا٤بعنوية لؤلفراد؛ 
 كحجم التكلفة الثابتة؛ إ٬بفاض أسعار السلع نظرا لنقص تكلفة اإلدارة كا٤بصركفات العمومية 
 السرعة كالدقة يف اٚباذ القرارت مقارنة با٤بشركعات الكبّبة؛ 

 رغم ىذه ا٤بميزات تعاشل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة صعوبات نلخصها يف النقاط األتية:
سطة ٗبجموعة كبّبة من العوائ  :  تصطدـ كافة ا١بهود ا٤بتعلقة با٢بركية اإلستثمارية يف ا٤بشاريع الصغّبة كا٤بتو مشاكل إدارية-3-1

، اإلدارية كاإلجراءات البّبكقراطية الٍب تتطلب العديد من الَباخيص كا٤بوافقة على العديد من الوثائ  كا١بهات الٍب تتطلب اإلتصاؿ هبا
فا٤بدة الزمنية فهناؾ تباطؤ يف اإلجراءات بسبب تفسّب ضي  كخاطئ يف بعض األحياف للنصوص ، كنقص تكوين ا٤بولفْب كاإلعبلـ، 

البلزمة للقياـ باإلجراءات اإلدارية إلقامة مشركع تزيد عن ثبلثة أشهر، كا٤بدة ا٤بتوسطة إلنطبلقو يف التشغيل قد تصل إذل ٟبسة 
سنوات، حسب معطيات الغرفة ا١بزائرية للتجارة كالصناعة، كعليو فإف مشكل البّبكقراطية يشكل حاجزا كبّبا للمستثمرين يف ا٤بؤسسة 

 7لصغّبة كا٤بتوسطة.ا
إف أىم ا٤بشاكل الٍب تعَبض طري  تطور ك٭بو ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة ىو مشكل التمويل،  مشاكل متعلقة بالتمويل:-3-2

 كخاصة من ا١بهاز ا٤بصريف الذم يتميز باحملدكدية على ا٤بستويات التالية:
 ويل، كانسيابو با٢بجم ا٤بناسب كيف االجاؿ ا٤ببلئمة، ألف مستول التكاليف كالضمانات اللتاف أضحتا ٙبداف من مركنة التم

التكاليف ٛبثل عبةا كبّبا على ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، إضافة إذل كوهنا ال تستطيع تقدصل ضمانات كافية للبنوؾ 
 كجهات التمويل ا٤بختلفة؛

                                                             
"، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإللزظبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو، عبِؼخ زح وانًزىسطخ فً اإللزصبد انجشائزيأسبنٍت رًٍُخ انًؤسسبد انًصغزح وانصغٍطبٌؾٟ طبٌؼ:" - 7

 .40،ص:2004، 3فوؽبد ػجبً، ٍط١ف، اٌؼلك
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  يتكيف مع كتّبة التحوالت ا٥بيكلية ا٤بسجلة على مستول اإلجراءات كالوثائ  إذ ٪بد يف أغلب األحياف أف ا١بهاز ا٤بصريف دل
 مستول اإلقتصاد الكلي.

 يعاشل أصحاب ا٤بشاريع ا١بديدة من مشاكل متعلقة بالعقار إلقامة إستثماراهتم. مشاكل مرتبطة بالعقار:-3-3
 ثانيا: أىمية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة

o لية، حيث ٲبكن لؤلفراد توجيو مدخراهتم إلنشاء مشركعات صغّبة؛كسيلة ١بمع ا٤بدخرات كٙبفيز ا٤بهارات التنظيمية احمل 
o  كسيلة لتحديث الصناعات التقليدية، الٍب غالبا ما ٛبيز ا٤بشركعات الصغّبة، كالٍب ال ٘بد مكانتها أماـ منافسة ا٤بشركعات

 الكبّبة، كذلك بتحويلها إذل نشاطات صناعية حديثة؛
o كسيلة للتغلب على مشكلة البطالة، ألهنا تصل حٌب إذل ا٤بناط  البعيدة الٍب يصعب  إٯباد فرص العمل، فا٤بشركعات الصغّبة

 على أفرادىا إٯباد مناصب عمل إال بالتوجو إذل ا٤بناط  ا٢بضرية؛
o  التوزيع ا١بغرايف للصناعة؛ فصغر حجم ا٤بشركع ك٧بدكدية إمكانياتو، يعطيو فرصة التوطن خارج ا٤بدف الكربل، كبالتارل كجود

 ة يف إعادة التوزيع ا١بغرايف للصناعة؛سهول
o  تنويع القاعدة الصناعية؛ حيث أف ا٤بشركعات الصغّبة ٲبكن أف تدخل ٦باال ال تدخلو ا٤بشركعات الكبّبة، كىو ٦باؿ السلع

 الٍب ٙبتاجها ىذه األخّبة، غّب أف إنتاجها ال يكوف على نطاؽ كاسع؛
o  ٲبكنها أف تولف ا٤بوارد الٍب لو دل تستخدمها ىذه ا٤بشركعات لبقيت دكف إستخداـ ا٤بوارد العاطلة؛ فا٤بشركعات الصغّبة

 إستخداـ؛
o  ،ا٤بساٮبة يف ٚبفيف الفقر يف الدكؿ النامية؛ عن طري  إٯباد فرص العمل كانتاج السلع اإلستهبلكية الشعبية بأسعار منخفضة

 مقارنة بأسعار ا٤بشركعات الكبّبة. 
٤بتوسطة ىذه األٮبية من ا٤بزايا السالفة الذكر فحسب، بل إضافة إذل ذلك ىناؾ ٦باالت عمل ال تكتسي ا٤بؤسسة الصغّبة كا     

 يدعم مكانتها كيزيد من أٮبيتها:
كىي الٍب ترتبط فيها ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة بعبلقات مباشرة مع ا٤بؤسسات الكربل، كتعترب ىذه األنشطة األنشطة التابعة: -أ

ى حركية ا٤بؤسسات الكبّبة، كيف ىذا اإلطار ٲبكن التمييز بْب نوعْب من العبلقات بْب ا٤بؤسسات الكبّبة تابعة، ألهنا متوقفة عل
 كالصغّبة كا٤بتوسطة: العقود من الباطن كا٤بؤسسات احمليطة.

ز بعاملْب إف نشر العديد من الوحدات الصغّبة الٍب تعمل يف إطار ا٤بقاكلة من الباطن ٲبكن أف يرب العقود من الباطن: -1-أ
 أساسيْب:
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تفوض ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف إ٪باز مهاـ معينة، يف إطار ىذا النوع من العقود، كالقائم  تخفيض تكلفة اإلنتاج:-1-1-أ
على التخصيص، يعِب بالنسبة للمؤسسات الكبّبة تقليص حلقة من حلقات اإلنتاج، األمر الذم يسمح للمؤسسة صاحبة التفويض 

من جهة بَبكيز أكرب إمكانياهتا يف ٦باالت أكثر مردكدية، كمن جهة أخرل ٚبفيض يف تكلفة اإلنتاج، نظرا للخصائص الٍب )الكبّبة( 
 تتميز هبا ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة.

 : كالٍب تظهر يف شكل:تحويل األخطار-2-1-أ
 :سة الكربل، خاصة بالنسبة لبعض حيث تسمح ىذه العبلقات بتقليص نسبة التلف كالضياع يف ا٤بؤس أخطار الصنع

 مكونات ا٤بنتج النهائي، الذم ال تنتجو ا٤بؤسسات الكربل يف إنتاجها بكفاءة.
 حيث تضمن ا٤بؤسسات األقل حجما للمؤسسات الكربل نوعا من اإلستمرارية أثناء األزمات، عن األخطار اإلقتصادية :

 طري  فرض شركط التبادؿ ليست يف صاحل ا٤بؤسسات الصغّبة.
تتمثل يف ٦بموعة ا٤بؤسسات الٍب تنتج منتجات تامة الصنع، كالٍب ٘بد منافد ٥با لدل ا٤بؤسسات  المؤسسات المحيطة:-2-أ

 الكربل، كيف ىذا اإلطار ٲبكن النظر إذل ٦بموعتْب من العبلقات:
ة أك خربة أك مهارة مؤسسة كربل، : تتمثل يف العبلقات الٍب تستغل ٗبوجبها ا٤بؤسسة األقل حجما عبلمالعالقات التعاقدية-1-2-أ

 كىو ما يضمن ٥بذه األخّبة دخبل أنتج يف ا٤بؤسسات الصغّبة.
يف إطار ىذه العبلقة تقـو ا٤بؤسسات الصغّبة بإعداد طلبيات للمؤسسات الكبّبة تكوف مسبوقة بعقد   العالقات الطلبية:-1-2-أ

سب، حيث ٲبكن أف ٙبتاج ا٤بؤسسات الكبّبة إذل ٘بهيزات كمعدات ٰبمي مصاحل الطرفْب، كيضمن ٙبضّب الطلبية يف الوقت ا٤بنا
 مكتبية، كأدكات كمواد أخرل ذات إستهبلؾ هنائي كمبلب  العاملْب...

كىي اجملاالت الٍب ٙبق  فيها ا٤بؤسسة الصغرل قدرة تنافسية أكرب أماـ ا٤بؤسسا الكربل، كذلك لعاملْب  األنشطة المستقلة:-ب
 رئيسيْب ٮبا:

: عندما يتعْب اإلستجابة ٧بلي أك طلب فةة معينة من السكاف، تكوف السوؽ كتخصص الطلب على بعض المواد حجم-1-ب
 ا٤بؤسسة الصغّبة أكثر قدرة على تلبية ىذا الطلب.

: الٍب تؤثر بدكرىا على تكلفة اإلنتاج؛ حيث ٪بد أف بعض ا٤بنتجات تتطلب تقنيات اإلنتاج العوامل التقنية كاإلقتصادية-2-ب
 عالية ا١بودة، على عك  بعض ا٤بنتجات األخرل نظرا لقصر دكرة حياهتا، بسبب تغّب أذكاؽ ا٤بستهلكْب.

 على ىذا األساس ٲبكن تقسيم ىذه األنشطة إذل:
 .القطاعات ا٤بنتجة ٤بواد دكرة حياهتا قصّبة كاأللبسة، اللعب، األثاث...اخل 
 الفركع الٍب يكوف فيها الطلب على منتجاهتا ضعيف؛ 
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 لفركع ا٤بوجو إنتاجها إذل السوؽ احمللية؛ا 
 .الفركع ا٤بوجو إنتاجها إذل السوؽ الوطنية أك الدكلية 

 كتقاس أٮبية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ٗبؤشرات عديدة منها نسبة مساٮبتها يف اإلقتصاد الوطِب يف ا٤بيادين التالية:
 ضمن العمالة ا٤بولفة؛ 
 اشطة يف اإلقتصاد الوطِب؛ضمن العدد اإلٝبارل للمؤسسات الن 
 ضمن القيمة ا٤بضافة احملققة؛ 
 .ضمن الَبكيب للنسيج الصناعي 

يف ٝبيع اإلقتصاديات خصوصا يف األكنة األخّبة، كمحرؾ   ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة نفسهافرضت  كنظرا ٥بذه  ا٣بصائص فقد
عامبل، كحوارل نصف القول العاملة  30ؤسسات تولف ٫بو % من ا٤ب 90فقد كانت مساٮبتها بارزة فمثبل يف ك.ـ.أ ٪بد أف حوارل 

% من ىذه ا٤بؤسسا تقـو بعملية التصدير، كحوارل ربع  كافة ا٤بؤسسات 37عامل، ك 500فيها من قبل مؤسسات تسّب بنحو 
لصغّبة مليوف مؤسسة صغّبة كمتوسطة، كبلغت مساٮبة ا٤بؤسسات ا 22عامل، توجد هبا  100ا٤بصدرة يولف كل منها حوارل 

% 56% يف إسبانيا، 64.3%،  57يف حْب تصل نسبة ا٤بساٮبة يف الياباف حوارل "، PiB" كا٤بتوسطة يف الناتج الداخلي اإلٝبارل
( يوضح أكثر دكر ا٤بؤسسات الصغّبة 01كا١بدكؿ التارل رقم )8% يف أسَباليا. 33% يف كندا،  43% يف النمسا، 44يف فرنسا، 

 بعض الدكؿ ا٤بتقدمة:                كا٤بتوسطة يف إقتصاديات 
 (: دكر المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في اإلقتصاديات الوطنية في أكاخر التسعينات )%(01جدكؿ رقم )

 الدكلة
المؤسسات الصغيرة 

 كالمتوسطة
 PiBمساىمتها في  العمالة الموظفة

 48 53.7 99.7 ك.ـ.أ
 34.9 65.7 99.7 أ٤بانيا

 30 67.2 99.9 بريطانيا
 61.8 69 99.9 فرنسا
 40.5 49 99.7 إيطاليا
 27.1 73.8 99.5 الياباف

"، ا٤بلتقى الدكرل حوؿ: ٛبويل ا٤بشركعات مصادر تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة كالمتوسطة في إطار نظاـ المشاركة: صاحل صا٢بي:" المصدر
، منشورات ٧برب الشراكة كاإلستثمار يف ا٤بؤسسات الصغّبة 2005مام  28-25سطيف  "الصغّبة كا٤بتوسطة كتطوير دكرىا يف اإلقتصاديات ا٤بغاربية

 .13ص:،2004مغاريب،-كا٤بتوسطة يف الفضاء األكرك

                                                             
اٌٍّزمٝ  "،رًىٌم انًشزوعبد انصغٍزح وانًزىسطخ فً انجشائز دراسخ حبنخ انًشزوعبد انًحهٍخ )سطٍف(ثٛ٘يح ِؾّل، ثٓ ٠ؼمٛة اٌطب٘و:" - 8

، ِٕشٛهاد ِؾجو اٌشواوخ 2005ِبٞ  28-25ٍط١ف  ٠ً اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚرط٠ٛو كٚه٘ب فٟ اإللزظبك٠بد اٌّغبهث١خ"اٌلٌٟٚ ؽٛي: رّٛ

 .235ص:،2004ِغبهثٟ،-ٚاإلٍزضّبه فٟ اٌّؤٍَبد اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌفؼبء األٚهٚ
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 الثالث: أىمية المقاكالت الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر المحور
يف التخفيف من معدالت البطالة، كاحتواء  1994يبلحظ يف ا١بزائر أف ىذا النوع من ا٤بؤسسات لعب دكرا فعاال منذ سنة       

الطبقات العمالية الٍب مسها التسريح جراء إعادة ىيكلة اإلقتصاد الوطِب، كتطبي  برامج ا٣بوصصة، كذلك بفضل ٨بتلف األليات 
توسطة كالقطاع كىياكل الدعم كا٥بيةات ا٤بتخصصة الٍب أنشأهتا ا٢بكومة ا١بزائرية لتفعيل كالنهوض بقطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤ب

ا٣باص، باعتباره اإلختيار البديل للنهوض باإلقتصاد الوطِب، كجعلو قادرا على مواكبة كمواجهة ٙبديات عو٤بة النشاط اإلقتصادم 
 2003كاإلنفتاح التجارم، الذم تشهذه السوؽ ا١بزائرية، حيث تشّب اإلحصائيات إذل أف عدد ا٤بؤسسات )ص ك ـ( قد قدر سنة 

سسة، كمع ذلك يبقى دكر ا٤بؤسسات ) ص ك ـ( يف ا١بزائر ضعيف باعتبار أف معظمها حديث النشأة كيعود إذل ما ألف مؤ  200ب 
، سواء من حيث مساٮبتها يف التشغيل أك دفع ANSEjفقط، بعد إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  1996بعد 

% من إٝبارل الصادرات خارج احملركقات كيتمركز معظمها 30ال يتعدل  القدرات التصديرية خارج احملركقات )مساٮبتها يف التصدير
% يف عشر كاليات رئيسية يف الشماؿ(، كىو ما جعل ا٢بكومة ا١بزائرية تسعى حاليا إلٚباذ التدابّب كسياسات  48يف الشماؿ بنسبة 

مبليْب  06ألف مؤسسة تساىم يف توفّب  600سريعة كفعالة لئلرتقاء با٤بؤسسات) ص ك ـ( للوصوؿ إذل ىدفها ا٤بنشود كىو إنشاء 
 .2006منصب شغل يف افاؽ 

 أكال: المقاكالت الصغيرة كالمتوسطة كأىميتها في الجزائر
ٲبكن تعريف ا٤بقاكالت على أهنا:"أعماؿ ىندسية تنفيذية ملموسة ٙبوؿ األفكار كالتصميمات إذل منتجات ثابتة  تعريف المقاكلة:-1

، يف حْب يعرفها البعض األخر على أهنا:"القياـ بأعماؿ إنتاجية تعتمد على ا٤بوارد 9عاـ ٰبق  ا٤بنافع" ٥با مواصفات كجودة كشكل
ا٤بادية كا٣بامات كالقول البشرية ا٤باىرة، كٚبضع يف أدائها ألصوؿ كمهارات فنية، ك٥بذا فهي ٙبق  إنتاجا ملموسا ٲبكن تقديره، كقياس 

أما  )صناعة البناء كاإلنشاء( "، حاجات ضركرية لئلنساف، كلي  غريبا أف يطل  عليها تعبّبجودتو كصبلحيتو لئلستخداـ، كإلشباع 
ا٤بقاكالت ٗبفهومها الواسع ىي:" عملية تنفيذ ألعماؿ معينة متخصصة، ك٤بدة زمنية ٧بددة، مث تسليم تلك األعماؿ مطابقة 

 للمواصفات الفنية ا٤بتعاقد أك ا٤بتف  عليها".
أف ا٤بقاكلة ىي يف حد ذاهتا:" تعِب إتفاقا أك عقدا لتنفيذ عمل من األعماؿ طبقا لؤلصوؿ الفنية كالقواعد ا٤بتعارؼ  ٲبكن القوؿ       

عليها، يف فَبة زمنية معينة ىي مدة العقد كاإللتزاـ، كالٍب ٯبب أال تتعدل ا٤بقاكلة حدكدىا، كٱبضع ا٤بقاكؿ لشركط جزائية يف حالة 
 ا٤بتف  عليها، تتم ىذه العقود عن طري  ا٤بناقصات العامة".ا٤بخالفة أك ٘باكز ا٤بدة 

تبعا للتعاريف السابقة فا٤بقاكالت تتعدد كتتنوع، تصغر كتتسع طبقا لنوع العمل تصنيف المقاكالت الصغيرة كالمتوسطة: -2
 كطبيعتو، لذلك تصنف ا٤بقاكالت إذل عدة أصناؼ ىي:

                                                             
 03ص: 1998:"  أؽّل ِؾّل اٌّظوٞ- 9
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ماؿ التنفيذية ا٣باصة بالبناء كالتشييد كإنشاء مباشل، سواء كانت مصانع أك ىي األعمقاكالت في المباني كاإلنشاءات: -2-1
طرقات أك سكنات، مباشل إدارية أك إنشاء قرل سياحية، سكك حديدية كشبكات توزيع كصرؼ ا٤بياه كغرىا، كيعتمد ا٤بقاكلوف يف ىذا 

يث أف األعماؿ التنفيذية يف مقاكالت البناء كثّبة، كلكل النوع أساسا على ا٣بربة )كىي ما سب  للمقاكؿ إ٪بازه من مباشل كمنشأت( ح
 جزء من العمل لو أفراد متخصصْب فيو.

مقاكؿ الباطن ىو صانع أك عامل فِب، يعمل معو عدد من العماؿ كالصناع كا٤بساعدين لو، كيف ٦باؿ مقاكالت من الباطن: -2-2
فالرئيسي ىو ا٤بتعاقد مع صاحب ا٤بشركع اكؿ من الباطن؛ مقاكؿ رئيسي كمق ا٤بقاكالت ا٥بندسية كاإلنشائية يوجد عادة

MAITRE D’OUVRE   كىو ا٤بلتـز بكافة التعهدات كالتنفيذ، كيسرم عليو الشركط ا١بزائية، كالتعويضات كالتأمينات على
سي أف يتعهد جزء من العمل حيث ٲبكن للمقاكؿ الرئي-عماؿ ا٤بقاكلة، بينما ا٤بقاكؿ من الباطن ىو ا٤بتعهد با١بزء ا٣باص ا٤بسند إليو

كيأخذ عليو الشركط كالعقوبات يف حالة التخلف أك التأخر  - 10للمقاكؿ من الباطن ما دل يوجد شرط صريح أك ضمِب ٲبنعو من ذلك
كتعاقد ، كيوجد شكلْب من ا٤بقاكلة بالباطن: تعاقد أفقي 11يف التنفيذ ٗبا فيها إنشاء األشغاؿ ٤بقاكؿ أخر كٰبملو الفارؽ يف األسعار

 ( يوضح ىذين النوعْب.01عمودم، كالشكل رقم )
 كيفية سير عمل المشركع عن طريق المقاكلة من الباطن(: 01) شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

 

 من إعداد الباحث.: المصدر

                                                             
 .294، ص:2004"، اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش، األٍىٕله٠خ، زكخ وانًمبونخ وانزشاو انًزافك انعبيخانعمىد انصغٍزح، انشأٔٛه ؽٍجخ:" - 10

"، أؽوٚؽخ ِبعَز١و، عبِؼخ اٌغيائو، أثز انزغٍزاد اإللزصبدٌخ عهى رزلٍخ لطبع انًؤسبد انصغٍزح وانًزىسطخ فً انجشائزِؾّل اٌظبٌؼ ى٠ٚزخ:" - 11

 .10، ص:2007-2006ٚاٌؼٍَٛ اٌزغبه٠خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإللزظبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو 

 

 

 تعاقد من الباطن أفقي                                                                                                            

 

 تعاقد عمودم                                                                                                                         

 صاحب العمل

المقاكؿ 

مقاكؿ من  مقاكؿ من الباطنمقاكؿ من 

 مقاكؿ من الباطن مقاكؿ من الباطن مقاكؿ من الباطن

 إنجاز المشركع
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٧بطات التحويل، كتوزيع  : يرتبط ىذا النوع أساسا بأعماؿ التوصيبلت الكهربائية معمقاكالت أعماؿ الكهرباء كالتركيبات-2-3
القوة الكهربائية كغّبىا، كا٤بقاكالت من ىذا النوع ال يسهل الدخوؿ فيها إال ا٤بهندسْب كالفنيْب ا٤بتخصصْب يف ٦باؿ ا٥بندسة 

، كعادة الكهربائية، يف حْب أف الَبكيبات فتتمثل يف تركيب األجهزة ك ٘بهيزات ا٤بنشأت كا٤بصانع، حاصة تلك الٍب ٙبتاج إذل ا٣بربات
ما ٙبتوم عقود الَبكيب على ضماف الصحة كا٤ببلءمة ٤بدة زمنية معينة، أما إذا لهرت عيوب خفية أك أعطاؿ ستقع مسؤكلية ا٤بقاكؿ 

 كا٤بشرفْب عليو.
 ط األتية:: تواجو ا٤بقاكالت سواء الصغّبة أك الكبّبة منها العديد من ا٤بشاكل ٲبكن إٯبازىا يف النقامشاكل المقاكالت في الجزائر-3
: من ا٤بفركض ألية مقاكلة أف ٛبتلك السيولة البلزمة لبدء أشغاؿ ا٤بشركع، كما ٲبكن أف مشكلة السيولة لبدء تنفيذ العمل-3-1

يلجأ ا٤بقاكؿ إذل صاحب ا٤بشركع للحصوؿ على السيولة البلزمة، لكن ٯبد بعض ا٤بقاكلْب صعوبة يف إقناع صاحب العمل بضركرة 
ؿ، إال يف حالة العقود ا٤بكتوبة ا٤بنصوص عليها بضركرة تسديد ىذه ا٤بقدـ فإنو ال يوجد إشكاؿ مطركح، كلكي تسديد مقدـ األعما

 يطمةن صاحب ا٤بشركع إذل جدية ا٤بقاكؿ يقـو ىذا األخّب بأحضار معداتو كمواد البناء إذل موقع ا٤بشركع.
صعوبة توفّب العمالة ا١بيدة إل٪باز العمالة، نظرا إذل أف العمالة الفنية : كثّبا ما يشكوا ا٤بقاكلن من مشكلة توفر العمالة الالزمة-3-2

كىذا ما يضطر البعض منهم إذل  12"المهارة كالندرة"،يف ٦باؿ ا٤بقاكالت أصبحت قليلة العدد، كتتقاضى مبالغ مرتفعة ٙبت إسم
 اإلستعانة باألقل خربة ككفاءة ٩با ينجر عليو إ٬بفاض مستول التنفيذ.

: إف توفر ا٤بواد البلزمة من خبلؿ توريدىا إذل موقع ا٤بشركع أمر ضركرم إلنطبلؽ العمليات ة تأخر التوريدات للموقعمشكل-3-3
اإلنشائية، كمن ا٤بعركؼ أف مواد البناء بعضها ٧بلي الصنع، كالبعض األخر مستورد من ا٣بارج، كيقع بعض ا٤بقاكلْب يف مشاكل 

ٲبكن اإلعتماد عليهم يف التوريد السليم، كيف التوقيت ا٤ببلئم، كللتغلب على ىذه ا٤بشكلة ينبغي على اإلرتباط أك التعاقد مع موردين ال 
 ا٤بقاكؿ توفّب كميات كبّبة يراعي فيها إحتماالت الزيادة لتجنب توقف العمل، بعد إنطبلؽ ا٤بشركع كبالتارل تأخر إ٪باز ا٤بشركع.

ا٤بقاكلْب على مقاكلْب من الباطن، فمن ا٤بمكن أف يكوف البعض منهم ال : يعتمد بعض مشكلة عدـ مطابقة المواصفات-3-4
يتقن العمل، ٥بذا قد ٰبدث يف بعض العمليات إكتشاؼ عيوب يف التنفيذ أك عدـ مطابقة ا٤بواصفات، كما توجد أسباب أخرل تؤدم 

تخدمة يف اإلعداد كالتجهيز أثناء العمل يف ا٤بوقع، إذل ىذه ا٤بشكلة مثل: إٮباؿ العماؿ أك عدـ إنتباه مراقب العمل إذل الكميات ا٤بس
من األفضل معا١بتها منذ البداية، كقد يضطر ا٤بقاكؿ إذل ىدـ ا١بزء الذم لهر فيو عيوب،  -عدـ مطابقة ا٤بواصفات–ىذه ا٤بشكلة 

 كيتحمل على عاتقو تكاليف إعادة البناء.
عندما يتم تعريض حياة ا٤بارة للخطر با٣بركج عن حدكد ا٤بلكية  ٙبدث ىذه ا٤بشكلةمشكلة توقيف العمل من جهة رسمية: -3-5

كضم الرصيف العاـ، أك عند تساقط مواد البناء أك القذؼ بأجزاء منها يف الطري  العاـ، كنتيجة لذلك يتم ٙبرير ٧باضر ٨بالفات أك 
                                                             

 .275-274، ص ص:1999"، كاه اٌوارت اٌغبِؼ١خ، ِظو،  أعًبل انًمبوالد إدارح انًشزوعبد ورُفٍذ انعمىدِؾّل ػٍٟ عؼٍٛن ":- 12
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ؿ نفقات إضافية نتيجة إلٮبالو عمالو أك عدـ اإلزالة أك ٧باضر إيقاؼ العمل عند مركر مفتشنب من ا١بهات الر٠بية، كيتحمل ا٤بقاك 
 إلتزامهم بالشركط، كلتجنب ىذه ا٤بشكلة ٯبب على ا٤بقاكؿ التشدد مع عمالو يف اإللتزاـ بعدـ ا٤بخالفة.

ع كثّبا ما يتعرض موقع البناء إذل السرقة، لذلك من ا٤بسلمات توفّب حراسة دائمة ليبل كهنارا ٗبوق  مشكلة سرقة مواد البناء:-3-6
األشغاؿ، كذلك بتوفّب عدد من ا٢براس الذين يشَبط فيهم األمانة كاليقظة كا٢بذر كالقدرة على توقع األخطار، كما ٯبب عليو إلتزاـ 
مكاف العمل بشكل دائم كبالتناكب، كىنا ال ٱبلو األمر من اإلشراؼ كا٤براقبة كجرد ا٤بواد كا٤بخازف على فَبات زمنية متقاربة، للتأكد 

 الكميات. من سبلمة
: يعاشل ا٤بقاكلن بصفة عامة من تأخر ٙبصيل مستحقاهتم ا٤بالية سواء عند إقَباب ا٤بشركع مشكلة تأخر تحصيل المستحقات3-7

من اإلنتهاء أك بعد التسليم النهائي لو، خصوصا إذا تعامل ا٤بقولوف مع ا١بهات الر٠بية. ا٤بشكلة الٍب ٙبدث للمقاكؿ من جراء التأخر 
٤بستحقات ا٤بالية ىي حدكث عجز يف السيولة النقدية، أك عدـ قدرتو على الغسراع يف التنفيذ طبقا للجداكؿ الزمنية يف ٙبصيل ا

 ا٤بوضوعة، كا٤بتف  عليها مع أصحاب األعماؿ.
من ا٤بشركع، : يظل ا٤بقاكؿ مسؤكال عن األعماؿ الٍب قاـ هبا بتنفيذىا حٌب بعد اإلنتهاء مشكلة مسؤكلية المقاكؿ بعد التسليم-3-8

فقد تكوف ىناؾ عيوب خفية ال يسهل إكتشافها أك التساىل أعضاء اللجنة عند الفحص كاإلستبلـ، لضماف تلك العيوب، ٢بجز 
 أصحاب األعماؿ بنبسة مةوية من باقي ا٤بستحقات، كتعترب ىذه النسبة من ح  ا٤بقاكؿ بعد مركر فَبة الزمنية الضامنة.

يفضل الكثّبكف يف أعماؿ ا٤بقاكالت البداية البسيطة، حٌب يتمكنوف من اكتساب خربة ك٠بعة  :التدرج في أعماؿ المقاكالت-4
جيدة، يتند عليها يف الصعود إذل مستول أعلى، كتزداد بو إمكانياتو كقدراتو الفنية، كعليو ٲبكن للمقاكؿ الصغّب أف يبدأ العمل يف 

قدٲبة ثابتة، كلي  عليها مسؤكلية كبّبة؛ ٕبيث يستطيع من خبلؿ عدة عمليات الَبميم كاإلصبلحات ٤بنشات قائمة، أك أعماؿ 
 عمليات تكوين رأس ماؿ  يكفي لتكوين كتوليف عدد من العماؿ ا٤بساعدين لو.

بعض ا٤بقاكلْب الصغار يبدأ كمهندس خريج جامعة كيتوذل تنفيذ أعماؿ صغّبة يف مناط  نائية أك على أطراؼ ا٤بدف الكربل،      
، لكن بفضل كفاءهتم كنشاطهم كالتزامهم مع األخرين ساىم ذلك يف 13بعض بدأ ىذا العمل ٕبكم الوراثة  أبا عن جدكىناؾ ال

منحهم فرصا أخرل أكثر إتساعا، فتدرجت مهاراهتم شيةا فشيةا حٌب أصبحوا قادرين على الوصوؿ إذل تبِب مقاكالت لعمليات كبّبة 
اكالت الصغّبة عادة ما توجد من الناحية القانونية يف شكل شركة األشخاص )شركة التضامن، ٗببالغ ضخمة، ك٘بدر اإلشارة إذل أف ا٤بق

 كشركة التوصية البسيطة، كشركة احملاصة، إضافة إذل الشركة ذات ا٤بسؤكلية احملدكدة(.
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 ثانيا: أىمية المقاكالت الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر
توسطة يف ا١بزائر من خبلؿ معيارين ٮبا: عدد ا٤بؤسسات العاملة يف القطاع، كالعمالة ا٤بولفة، تظهر أٮبية ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤ب      

 كيتضح ذلك فيما يلي:
 (: توزيع المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة على قطاعات النشاط02جدكؿ رقم )

 التشغيل )%( ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة )%( قطاع النشاط
 38.90  28.93 البناء كاألشغاؿ العمومية

 10.49 16.29 التجارة 
 3.40 9.04 النقل كا٤بواصبلت

 2.90 7.14 خدمات العائبلت 
 7.80 12.40 صناعة ا٤بنتجات الغذائية

 4.10 12.30 الفندقة كاإلطعاـ
 .30،ص:2004مغاريب،-ضاء األكركمنشورات ٧برب الشراكة كاإلستثمار يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف الف "،مرجع سابقصاحل صا٢بي:"  المصدر:

يظهر من خبلؿ ا١بدكؿ الساب  أٮبية قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية يف ا١بزائر من خبلؿ عدد ا٤بؤسسات، حيث يسجل أعلى      
ذه %، كى38.90% من ٦بموع ا٤بؤسسات الصغّبة العاملة، كما ٰبوز على النسبة األكرب يف توليف اليد العاملة بػ:28.93نسبة بػ:

 النسب يعك  أٮبية ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة الٍب تظهر أكثر كثافة، كأكثر توليف لليد العاملة من نظّباهتا يف القطاعات األخرل.
، 2008يظهر ذلك أيضا من خبلؿ اإلحصائيات األخّبة الصادرة من قبل كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كا٣باصة بسنة      

 طات ا٤بهيمنة من خبلؿ عدد ا٤بؤسسات كما يف ا١بدكؿ ا٤بوارل:حوؿ قطاعات النشا
 2008(: قطاعات النشاطات المهيمنة من خالؿ المؤسسات لسنة 03جدكؿ رقم )

 النسبة )%( 2008عدد المؤسسات لسنة  قطاعات النشاط رقم 
 34.84 111.978 البناء كاألشغاؿ العمومية 01
 17.28 55.551 التجارة كالتوزيع 02
 8.99 28.885 النقل كا٤بواصبلت 03
 7.01 22.529 خدمات العائبلت 04
 5.5 18.473 خدمات ا٤بؤسسات 05
 5.68 18.265 الفندقة كاإلطعاـ 06
 5.30 17.045 الصناعة الغذائية 07
 15.14 48.661 باقي القطاعات 08

. ماخوذة من ا٤بوقع 03،ص:14، رقم 2008ة لعاـ كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، نشرية ا٤بعلومات اإلحصائيالمصدر: 
،http://www.pmeart-dz.org/ar/statistiques.php 
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، تَبكز يف قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية من حيث العدد، 2008من خبلؿ ا١بدكؿ االسب  ٪بد أف جل ا٤بؤسسات اإلستثمارية لسنة 
% من إٝبارل ا٤بؤسسات، يليو قطاع التجارة  34.84ألكذل بنسبة مؤسسة، ٧بتبل بذلك ا٤برتبة ا 111.978حيث يضم القطاع 

%، كٲبكن إرجاع ذلك إذل السياسة ا٤بنتهجة من طرؼ الدكلة، كىي توجيو  17.28مؤسسة أم بنسبة  55.551كالتوزيع بػ
-2004الفَبة ا٣بماسية اإلستثمارات ٫بو ا٤بنشأت القاعدية، من خبلؿ ا٤باريع الوطنية الضخمة الٍب عرفتها الببلد خاصة خبلؿ 

 ، كالٍب من بينها مشركع ا٤بليوف سكن.2009
كما أف ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة لديها قدرة إستيعاب كبّبة لليد العاملة مقارنة بنظّباهتا العاملة يف القطاعات األخرل، يظهر      

 ذلك من خبلؿ ا١بدكؿ التارل:
 ة كالمتوسطة العمومية على مختلف قطاعات النشاطتوزيع عدد المؤسسات الصغير (: 04) جدكؿ رقم

 متوسط قدرة إستيعاب اليد العاملة مناصب الشغل عدد المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة قطاع النشاط
 115.20 22.695 197 الصناعة 

 118.12 6.851 58 البناء كاألشغاؿ العمومية
 64.16 15.591 243 ا٣بدمات
 52.67 5.952 113 الزراعة

 113.13 1.697 15 ناجم كاحملاجرا٤ب
 // 52.786 626 المجموع

 .07"، ص:مرجع سابق:"2008كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، نشرية ا٤بعلومات اإلحصائيةلعاـ المصدر: 

د بداية أف تظهر أرقاـ ا١بدكؿ أعبله توزيع عدد ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة العمومية على ٨بتلف قطاعات النشاط، حيث ٪ب     
معظمها تَبكز يف قطاع ا٣بدمات كقطاع الصناعة مث قطاع الزراعة، بينما تَبكز بشكل أقل يف قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية، كقليل 

العمومية يف توفّب مناصب الشغل عرب ٨بتلف قطاعات النشاط، فنجد  PMEمنها يف قطاع ا٤بناجم كاحملاجر، أما عن مدل مساٮبة 
يليها الصناعة  118.12املة يف قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية ىي الٍب ٙبتل ا٤برتبة األكذل ٗبتوسط يقدر بػ: الع PMEأف 
، لتقل النسبة يف بقية القطاعات، كىذا راجع إذل التخصص كالتنوع يف النشاطات 113.13، مث ا٤بناجم كاحملاجر بػ115.20بػ

 دد قليل من اليد العاملة .الصناعية مقارنة بقطاع ا٣بدمات الٍب تتطلب ع
 2011-2008تطور المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة من الفترة  ثالثا:
 ( من خبلؿ ا١بدكؿ التارل:2011-2008كنسبتها خبلؿ الفَبة ) PMEٲبكن توضيح تطور عدد      
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 (2011-2008حسب نوعيتها ) PMEتطور عدد كنسبة (: 05)جدكؿ رقم 
 PME 2008 2011نوعية 

 النسبة العدد النسبة دالعد
 77.63 511.856 75.74 392.013 ا٤بؤسسات ا٣باصة
 0.09 572 0.12 626 ا٤بؤسسات العامة
 22.28 146.881 24.42 126.887 الصناعة التقليدية

 100 659.309 100 519.526 المجموع
-2008، ا٤بتضمنة معطيات السنوات 20ك  14، العددين PMEمن إعداد الباحث بناء على نشرية ا٤بعلومات اإلحصائية ا٣باصة بقطاع  المصدر:
 PME WWW.pmeart_dz.org. ا٤بوقع اإللكَبكشل لوزارة 2011
ية ٥بذه ؛ فيما ٱبص تركيبة النوع2011-2008خبلؿ الفَبة  PMEتبْب األرقاـ الواردة  يف ا١بدكؿ أعبله تطورا نسبيا يف تعداد      

ا٤بؤسسات فهي تتكوف من مؤسسات خاصة كمؤسسات عامة كصناعة تقليدية، كيبلحظ أف ا٤بؤسسات ا٣باصة ٛبثل األغلبية ضمن 
، 2011مؤسسة خاصة هناية  511856%(، كما أف عددىا يف تزايد مستمر، حيث كصل إذل 70)أكثر من  ٦PMEبموع 

% من ٦بموع ىذه ا٤بؤسسات، كيعود الفضل يف ىذا التطور إذل الدعم  22.28ية بنسبة بينما تأيت الصناعة التقليدية يف ا٤برتبة الثان
ا٤بقدـ من قبل السلطات العمومية لتشجيع القطاع ا٣باص كا٤ببادرات ا٢برة كالفردية، أما تراجع نسبة ا٤بؤسسات العامة راجع إذل 

 خوصصة ىذه ا٤بؤسسات كإعادة تنظيم القطاع العاـ.

 (2011-2008حسب فةة األجراء )  PME ركية(: ح06) جدكؿ رقم
 2011 2008 حسب فئة األجراء PMEعدد 

 النسبة العدد النسبة العدد
 93.21 21.461 96.15 26.385 عماؿ( 9-1ا٤بؤسسات ا٤بضغرة )
 4.71 1.087 3.27 896 عامل( 49-10ا٤بؤسسات الصغّبة )
 1.91 438 0.58 160 عامل( 250-50ا٤بؤسسات ا٤بتوسطة )

 100 23.014 100 27.441 المجموع
-2008، ا٤بتضمنة معطيات السنوات 20ك  14، العددين PMEمن إعداد الباحث بناء على نشرية ا٤بعلومات اإلحصائية ا٣باصة بقطاع  المصدر:
 PME WWW.pmeart_dz.org. ا٤بوقع اإللكَبكشل لوزارة 2011
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 (2011-2008) مجاالت نشاط المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة الجزائرية خالؿ الفترة بعا:را
(، فإف نشاطها اإلقتصادم ٧بدكد 5)جدكؿ رقم P¨MEٗبا أف ا٤بؤسسات العامة ال ٛبثل سول نسبة ضةيلة ضمن نسيج       

اصة فيمكن توضيح أىم ٦باالت نشاطها  من ا٣ب PMEكيقتصر على بعض الفركع يف الصناعة، الزراعة كا٣بدمات، أما فيما ٱبص 
 خبلؿ ا١بدكؿ األيت:

 (2011-2008) توزيع المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة حسب النشاط اإلقتصادم(: 07) جدكؿ رقم
 PME  2011عدد  PME   2008عدد  فركع النشاط

 135.752 111.978 البناء كاألشغاؿ العمومية
 69.837 55.551 التجارة كالتوزيع

 36.620 28.885 نقل كا٤بواصبلتال
 26.977 22.529 خدمات العائبلت
 21.251 18.265 الفندقة كاإلطعاـ

 19.172 17.045 صناعة ا٤بنتجات الغذائية
 26.595 18.473 خدمات ا٤بؤسسات

 13.701 11.848 صناعة ا٣بشب، الفلْب كالورؽ
 9.900 8.794 ا٢بديد كالصلب

 8.225 7.154 مواد البناء
 4.727 4.291 ناعة النسيجص

 3.844 3.564 صناعة ٨بتلفة
 4.006 3.599 الفبلحة كالصيد البحرم
 2.603 2.205 كيمياء مطاط كببلستيك

 1.718 1.667 صناعة ا١بلد
 2.424 1954 خدمات ا٤براف  ا١بماعية

 1.329 1.009 مؤسسات مالية
 1.124 916 أعماؿ عقارية

 958 784 ا٤بناجم كاحملاجر
 599 551 احملركقات 

 293 231 خدمات األشغاؿ البَبكلية
 106 94 ا٤بياه كالطاقة

 321.924 321.387 المجموع
-2008، ا٤بتضمنة معطيات السنوات 20ك  14، العددين PMEمن إعداد الباحث بناء على نشرية ا٤بعلومات اإلحصائية ا٣باصة بقطاع  المصدر:
 MEP WWW.pmeart_dz.org. ا٤بوقع اإللكَبكشل لوزارة 2011

http://www.pmeart_dz.org/
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ا٣باصة تنشط يف ٦باالت عديدة تشمل ٨بتلف القطاعات كالفركع كلكن  PMEمن ٙبليل معطيات ا١بدكؿ أعبله، يتبْب أف       
، كىي تضم بصفة أساسية: PME% من ٦بموع  46بنسب متفاكتة، حيث يبلحظ أف ا٣بدمات ٙبتل ا٤برتبة األكذل بنسبة تقارب 

التجارة كالتوزيع، النقل كا٤بواصبلت، خدمات العائبلت، الفندقة كاإلطعاـ، كخدمات ا٤بؤسسات، يليها البناء كاألشغاؿ العمومية بنسبة 
ثل %، أما الفبلحة كالصيد البحرم فهي ال ٛب 18.5% منن ا٤بؤسسات، كباقي الصناعات )كأٮبها الصناعة الغذائية( بنسبة  34

 سول نسبة ضةيلة مقارنة بباقي األنشطة.
 جهات تركز المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر خامسا:

 
العامة، سيتم عرض ا٤بعطيات ا٤بتعلقة با٤بؤسسات ا٣باصة  PMEنظرا لعدـ توفر بيانات كمعطيات حوؿ التوزيع ا١بغرايف ؿ        

 ( كما يلي:2011-2008فقط، كذلك خبلؿ الفَبة )
 (2011-2008توزيع المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة الخاصة حسب الجهات خالؿ الفترة )(: 8)دكؿ رقم ج

 الجهات
 2011 سنة 2008 سنة
 PMEالنسبة  PMEعدد  النسبة % PMEعدد 

 59.38 232.664 60.2 193.483 الشماؿ 
 30.41 119.146 29.98 96.354 ا٥بضاب العليا

 8.22 32.216 7.79 25.033 ا١بنوب 
 1.97 7.735 2.03 6.517 ا١بنوب الكبّب

 100 391.761 100 321.387 المجموع
-2008، ا٤بتضمنة معطيات السنوات 20ك  14، العددين PMEمن إعداد الباحث بناء على نشرية ا٤بعلومات اإلحصائية ا٣باصة بقطاع  المصدر:
 PME WWW.pmeart_dz.org. ا٤بوقع اإللكَبكشل لوزارة 2011

%، تليها ا٥بضاب العليا بنسبة 50تتمركز بصفة أساسية يف ا١بهة الشمالية للوطن بنسبة تفوؽ  PMEيبْب ا١بدكؿ الساب  أف 
 PME% من ٦بموع  10.19فيها ٧بدكدا، فهي ال ٛبثل سول  PME%، أما ا١بنوب كا١بنوب الكبّب فيبقى عدد  30.41
 ٩با يعك  عدـ التوازف بْب ٨بتلف جهات الوطن كخاصة بْب الشماؿ كا١بنوب.ا٣باصة، 
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 الخاتمػػة:
لقد برىنت ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة أهنا قادرة على اف تكوف ٧بركات إستثمارية رائدة يف التنمية اإلقتصادية يف ا١بزائر، حيث      

٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كىي أهنا تقـو بإنتاج ا٤بنتجات الٍب ٚبلت عن إنتاجها أكدت ىذه الدراسة على ا٣باصية الٍب تتميز هبا ا
ا٤بؤسسات الكبّبة، إما ألف ىذه األخّبة دل تنتبو للطلب على ىذه ا٤بنتجات، أك أهنا ترفعت عن إنتاجها ألهنا ترل أف مصلحتها يف 

ت الكبّبة الٍب إختارت إ٪باز مشاريع أخرل ضخمة، ما ٠بح إنتاج منتجات أخرل أكثر مردكدية، كىو ما كجدناه لدل ا٤بقاكال
للمقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة باستغبلؿ ىذه الفرصة كإ٪باز ا٤بشاريع السكنية، كىو الشيء الذم من شأنو أف يساعدىا على البقاء يف 

 السوؽ، كالتطور كالنمو يف ا٤بستقبل.
إذل زيادة عدد ا٤بقاكالت الصغّبة  2011إذل  2005زائرية خبلؿ الفَبة من لقد أدت السياسة ا٤بنتهجة من طرؼ الدكلة ا١ب      

 كا٤بتوسطة بشكل معترب، كذلك من خبلؿ الربامج الضخمة يف قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية عموما، كيف قطاع السكن خصوصا.
 النتائػج:
 ،ألف ىذه ا٤بقاكالت تعتمد بدرجة كبّبة يف  إف معيار عدد العماؿ ىو مقياس جيد يف تصنيف ا٤بقاكالت من حيث ا٢بجم

 إنتاجها على اليد العاملة؛
  ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة قادرة على أف تلعب دكرا ىاما يف إنتاج السكن يف ا١بزائر، كىذا ما يستدعي التكفل هبا من قبل

 ضمن ٦بموع ا٤بؤسسات؛الدكلة من خبلؿ كضع برامج تأىيل تأخذ بعْب اإلعتبار ا٣بصوصية الٍب تتميز هبا 
  قطاع البناء ىو من القطاعات احملركة لئلقتصاد من خبلؿ القدرة اإلستعابية الكبّبة لليد العاملة، كارتباطو ٗبختلف القطاعات

األخرل، كتأثّبه كتأثره هبا، حيث ٠بح ذلك بتسجيل مؤشرات إٯبابية مثل ا٤بساٮبة يف زيادة الناتج احمللي اإلٝبارل كالقيمة 
 افة؛ا٤بض

  تقـو ا٤بقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة بإنتاج ا٤بنتجات الٍب رفعت من إنتاجها ا٤بقاكالت الكبّبة، الٍب ترل مصلحتها يف إنتاج
منتجات أخرل أكثر مردكدية، ٩با ٠بح للمقاكالت الصغّبة كا٤بتوسطة باستغبلؿ الفرصة، كا٢بصوؿ على إنتاج ذلك 

 ا٤بنتجات.
 التوصيػات:
 أكثر با٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة بدؿ اإللتزاـ فقط ٗبتطلبات تأىيل ىذا القطاع ا٢بيوم؛ زيادة اإلىتماـ 
  كجوب التوجو ٫بو ثقافة العمليات كذىنية تسيّبية ٨بتلفة، ٛبكن ا٤بؤسسة من اإلستمرارية كٙبقي  معدالت أداء مرتفعة، من

 خبلؿ تعمي  إلتزاـ اإلدارة العامة أكثر؛
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  للمستثمرين الصغار حوؿ ا٤بقاكالتية؛ ذلك أف الثقافة ٗبا تلعبو من دكر كعامل ٧بدد كشرط أساسي إقامة برامج تكوينية
 لؤلداء، تدفع األفراد ٫بو تركيز ا١بهود، كالعمل على ٙبقي  أىداؼ اإلقتصاد الوطِب؛

  إعادة ىيكلة خريطة 
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 قائمػة المراجع:
"، ا٤بلتقى الدكرل حوؿ ٛبويل ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة ويل كترقية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة  في الجزائرأفاؽ تمخوشل رابح، حساشل رقية:"-1

، منشورات ٧برب الشراكة كاإلستثمار يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف الفضاء 2005مام  28-25كتطويرىا كدكرىا يف اإلقتصاديات ا٤بغاربية، سطيف 
 .294،ص:2004مغاريب،-األكرك

ا٤بلتقى الدكرل حوؿ ٛبويل ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة كتطويرىا  "،:" ماىية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة كتطورىا في العالمإ٠باعيل شعباشل-2
-سطة يف الفضاء األكرك، منشورات ٧برب الشراكة كاإلستثمار يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتو 2005مام  28-25كدكرىا يف اإلقتصاديات ا٤بغاربية، سطيف 

 .294،ص:2004مغاريب،
"، أطركحة دكتوراه، جامعة ا١بزائر، كلية العلـو دراسة حالة الجزائر–كاقع المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة كسبل دعمها كتنميتها عثماف ٣بلف:" -3

 .4، ص:2004-2003اإلقتصادية كعلـو التسيّب كالعلـو التجارية"، 
ا٤بلتقى الدكرل حوؿ ٛبويل ا٤بشركعات الصغّبة  "،التجربة المغربية في ترقية كتمويل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطةلقادر:" دكمي ٠براء، عطوم عبد ا-4

، منشورات ٧برب الشراكة كاإلستثمار يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة 2005مام  28-25كا٤بتوسطة كتطويرىا كدكرىا يف اإلقتصاديات ا٤بغاربية، سطيف 
 .269،ص:2004مغاريب،-ء األكركيف الفضا

 .03، ا٤بعهد العريب للتخطيط، الكويت، ص:2003"، جسر التنمية، العدد الثامن عشر، جويلية  خصخصة البنية التحتيةحساف خضر:"-5
"، ا٤بلتقى الدكرل حوؿ: ٛبويل بوىزة ٧بمد، بن يعقوب الطاىر:"ٛبويل ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر دراسة حالة ا٤بشركعات احمللية )سطيف(-6

، منشورات ٧برب الشراكة كاإلستثمار يف ا٤بؤسسات 2005مام  28-25ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة كتطوير دكرىا يف اإلقتصاديات ا٤بغاربية" سطيف 
 .235،ص:2004مغاريب،-الصغّبة كا٤بتوسطة يف الفضاء األكرك

ئية الصغّبة كا٤بتوسطة يف إطار نظاـ ا٤بشاركة"، ا٤بلتقى الدكرل حوؿ: ٛبويل ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة صاحل صا٢بي:" مصادر ٛبويل ا٤بشاريع الكفا-7
، منشورات ٧برب الشراكة كاإلستثمار يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف الفضاء 2005مام  28-25كتطوير دكرىا يف اإلقتصاديات ا٤بغاربية" سطيف 

 .13،ص:2004مغاريب،-األكرك
عة فرحات عباس، صا٢بي صاحل:"أساليب تنمية ا٤بؤسسات ا٤بصغرة كالصغّبة كا٤بتوسطة يف اإلقتصاد ا١بزائرم"، ٦بلة العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيّب، جام-8

 .40،ص:2004، 3سطيف، العدد
٤بلتقى الدكرل حوؿ: ٛبويل ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة صاحل صا٢بي:" مصادر ٛبويل ا٤بشاريع الكفائية الصغّبة كا٤بتوسطة يف إطار نظاـ ا٤بشاركة"، ا-9

الفضاء ، منشورات ٧برب الشراكة كاإلستثمار يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف 2005مام  28-25كتطوير دكرىا يف اإلقتصاديات ا٤بغاربية" سطيف 
 .13،ص:2004مغاريب،-األكرك

10-Rapport : « Pour une politique de développement de la PME en algerie » ،CNES 11،P :02.   
www.cnes.dz ،17 Avril 2002 

. ا٤بوقع اإللكَبكشل لوزارة 2011-2008، ا٤بتضمنة معطيات السنوات 20ك  14، العددين PMEنشرية ا٤بعلومات اإلحصائية ا٣باصة بقطاع  -11
PME WWW.pmeart_dz.org 

-http://www.pmeart. مأخوذة من ا٤بوقع ،03،ص:14، رقم 2008نشرية ا٤بعلومات اإلحصائية لعاـ  كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة،-12
dz.org/ar/statistiques.php 
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 الوطنية الصناعة تطور مسار على تقييم كقفات
 دبيش أحمد   بوقدـك مركة 

 

 مقدمة

اعي كطِب قوم كمند االستقبلؿ، غّب أف النتائج احملققة حٌب يومنا ىذا رغم اجملهودات الكبّبة الٍب بدلتها ا١بزائر يف سبيل بناء قطاع صن
 تبقى جد ضعيفة ال تستجيب ال للقدرات كاالمكانات ا٤بعتربة ا٤بتاحة كال للطموحات كاألىداؼ ا٤بسطرة.

ن ٙبقي  أىدافها النهائية، ٦بهودات، كإف كنا نقر مراعاة للموضوعية أهنا حققت بعض النتائج ا٢بسنة إال أهنا عجزت يف الوقت ذاتو ع
حيث لل االقتصاد الوطِب حٌب يومنا ىشا أحادم القطاع ٙبكمو تطورات سوؽ النفط العا٤بية، الٍب دفعت بو منتصف ٜبانينيات القرف 

ت السوؽ الذم تشّب فيو معطيا العشرين إذل أزمة اقتصادية حادة، الزالت تداعياهتا أك تداعيات ما ترتب عنها قائمة إذل يومنا ىذا
 .نفسها إذل أف أزمة ثانية قد أصبحت كشيكة إف استمرت األسعار على حلها ألكثر من سنة

فرغم األٮبية االسَباتيجية الٍب أكلتها ا١بزائر للقطاع الصناعي مند االستقبلؿ، إال أهنا دل تنجح حٌب يومنا يف خل  قاعدة         
اع الطاقة، كٙبرره من قبضة السوؽ الدكلية كتأثّبات اضطرابات أسعارىا على استقراره صناعية تفك ارتباط االقتصاد الوطِب ا٤بفرط بقط

 كأمنو. 
لقد كاف يفَبض بالنظر إذل قيم ا٤بخصصات االستثمارية الٍب مت تسخّبىا، أف يكوف للجزائر قطاع صناعي إف دل نقل قويا، يكوف قادرا 

ا٤بنتجات الصناعية، غّب أف الواقع عك  ذلك، حيث تظهر بعض ا٤بعطيات على تلبية حدا أدسل من االحتياجات الوطنية من بعض 
مليار دكالر أمريكي مقارنة ٗبا  600اإلحصائية أف معدؿ تغطية الطلب احمللي باإلنتاج الصناعي الوطِب قد تراجع بعد إنفاؽ زىاء الػ 

 كاف عليو عقب االستقبلؿ مباشرة.
ؽ مواتية الٍب أتيحت للنهوض باالقتصاد الوطِب كبالقطاع الصناعي منو ٘بديدا، بداية من إذ كرغم الظركؼ الٍب ٲبكن تصنيفها بالفو 

أكاخر تسعينيات القرف العشرين، ٛبثلت أساسا يف االستقرار السياسي كاألمِب ا٤بتميز كٙبسن كاستقرار جل ا٤بؤشرات االقتصادم تقريبا 
الصادر عن بنك ا١بزائر،  2013تقرير التطور االقتصادم كالنقدم لسنة كالتطور ا١بيد ألسعار النفط كعائدات التصدير، غّب أف 

  14يظهر أف القطاع الصناعي الوطِب كرغم ما خصص لو من استثمارات ضخمة، مازاؿ ٰبافظ على أدائو الضعيف بل كيتدىور.
                                                             

 ثِٛوكاً -أٍزبم ِؾبػو أ ، عبِؼخ أِؾّل ثٛلوح 

  2ثبؽضخ كوزٛهاٖ ، عبِؼخ اٌج١ٍلح 

 

35، اٌزطٛه االلزظبكٞ ٚإٌملٞ ٌٍغيائو، ص2013َٕٛٞ ثٕه اٌغيائو، اٌزمو٠و اٌ - 14  
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راءة كتقييم قد تسمح رٗبا بفهم خبايا ىذا القطاع الذم االخفاؽ ا٤بستمر يف إقامة صناعة كطنية كلو ناشةة يستوجب منا كبإ٢باح كقفات ق            
 ال يريد أف ينبعث.

 كقفات نقفها عند أربعة ٧بطات نعتربىا مفاتيح لفهم بعض خبايا ىذا القطاع ا٤بتعثر، تتمثل يف:          

 (242 -80إعادة ىيكلة المؤسسات)القانوف  -: إصالحات مطلع الثمانينياتالمحطة األكلى
 : إصالحات مطلع التسعينيات. التصحيح الهيكلي المدعم من طرؼ مؤسسات بريتن ككدزثانيةالمحطة ال

 : الجهد التنموم لمطلع االلفية كبرامج االنعاش كالدعم كالتمويل االستثماريةالمحطة الثالثة
 : ىل تحققت األىداؼ المسطرةالمحطة الرابعة
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  15إعادة الهيكلة -لثمانينياتإصالحات مطلع ا: الوقفة األكلى 

النتائج على ضوء  1980أكتوبر  04ا٤بؤرخ يف  242 -80تقررت إعادة ا٥بيكلة الٍب ٛبت ٗبوجب ا٤برسـو            
      الضعيفة الٍب سجلتها ٨بتلف قطاعات االقتصاد الوطِب أنداؾ.

 نتائج ضعيفة كانت راجعة أساسا ١بملة من األسباب أبرزىا:        

االرتفاع الكبّب لنسبة العاملْب غّب ا٤بنتجْب)البطالة ضعف انتاجية القطاع الصناعي خارج احملركقات، الراجعة اساسا أنداؾ اذل  -
كضعف معدؿ استخداـ الطاقات اإلنتاجية الذم   16من ٦بموع القوة العاملة من جهة. % 52بػ  1978ا٤بقنعة( الٍب قدرت سنة 

 17.جهة ثانيةمن  % 50ك 40كاف متذبذبا بْب 

 -1967التكاليف الزائدة النا٘بة عن تأخر اال٪باز كاألعباء ا٤بضخمة للدراسات التقنية كغّبىا، الٍب تراكحت كقيم تقديرية للفَبة  -
مليار دج   4شهرا يف مشركع استثمارم بقيمة أربعة  12حيث أف تأخرا يف اال٪باز ٤بدة  18مليار دكالر أمريكي. 18يف حدكد  1978
مليار دج. ما يعِب أف كل تأخّب يف اال٪باز بسنة كاحدة يكلف أعباء إضافية تزيد عن ثلث قيمة  1.5لد أعباء إضافية بػ كاف يو 

 19ا٤بشركع االستثمارم.

الَباجع الكبّب ٤بعدؿ تغطية الطلب الوطِب باإلنتاج الصناعي احمللي الذم سجل موازاة مع النمو ا٤بتزايد يف ٨بصصات االستثمار  -
 % 26مث  1973سنة  % 38إذل  1967سنة  % 48تراجعا مستمرا، منتقبل من  1978 -1967عي على مدار الفَبة الصنا
 .1977سنة  % 24 كصوال إذل 1974سنة 

معربة يف جوىرىا عن تصور جديد للتنظيم االقتصادم تبلور لدل على ضوء ىذا األداء الضعيف تقررت إعادة ا٥بيكلة  
  20ية ا٤ببادرة كاستقبللية التسيّب.السلطات أنداؾ، قوامو حر 

                                                             
٠زؼٍك ثئػبكح ١٘ىٍخ اٌّؤٍَبد.  1980اوزٛثو ٍٕخ  04ِؤهؿ فٟ  242 -80رّذ ثّٛعت اٌّوٍَٛ  - 15  

16 - CHIGNIER Antoine, les politiques industrielles de l’Algérie contemporaine, le développement en faillite des 

relation entre Etat et appareil de production dans une économie en développement, séminaire Economie nationale du 

monde Arabe, UNIVERSIT2 LYON2- 2009 , p16   

17 - ABDELHAMID BRAHIMI, op cit, p399     

18- ABDELHAMID BRAHIMI, op cit, p214     

19 - CHIGNIER Antoine, op cit, p20     

 ٠زؼٍك ثئػبكح ١٘ىٍخ اٌّؤٍَبد. 1980أوزٛثو ٍٕخ  4ِؤهؿ فٟ  242 -80ِٓ اٌّوٍَٛ هلُ  2أٔظو اٌّبكح  - 20
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كفعبل مكنت إعادة ا٥بيكلة كف  ىذا التصور التنظيمي ا١بديد من ٙبسْب األداء العاـ لبلقتصاد الوطِب بأف حق  كألكؿ مرة           
موزع للريع إذل جهاز منتج نتائج جد اٯبابية دل يسب  كأف  حق  مثلها. أبرزىا التحوؿ التدرٯبي للجهاز االنتاجي الوطِب من ٦برد إطار 

 كمراكم للثركة.  

مسجبل ٭بوا بػ  1982مليار دج سنة  122.8إذل  1979مليار دج سنة  79.7حيث انتقل الناتج الداخلي ا٣باـ خارج احملركقات من 
 %. 78.3مسجبل ٭بوا بػ  1987مليار دج سنة  220.3إذل  1983مليار دج سنة  142. كانتقل من % 44.1

 1985 -1984كمتوسط كطِب سنٍب   % 80دؿ استخداـ الطاقة اإلنتاجية تطورا معتربا بأف بلغ كألكؿ مرة حدكد كما عرؼ مع
 مثلما سبقت االشارة.  % 50ك 40مقابل معدؿ ضعيف تراكح قبل إعادة ا٥بيكلة بْب 

االنعكاسات السلبية ألزمة النفط  ىذا التحوؿ النوعي يف أداء االقتصاد الوطِب لؤلسف أجهض بفعل عاملْب اثنْب: ٛبثل األكؿ يف
بعاهتا العا٤بية الٍب أفقدتو توازنو. كٛبثل العامل الثاشل يف األزمة السياسية ٤بطلع التسعينات الٍب أعادتو إذل نقطة الصفر كالٍب الزالت ت

.  21السلبية عليو قائمة إذل اليـو

 عم من طرؼ ىيئتي بريتن ككدز إصالحات مطلع التسعينيات_ التصحيح الهيكلي المد: الوقفة الثانية

اضطرت ا١بزائر كما ترتب عنها من اختبلالت حادة يف االقتصاد الوطِب،   89-86على ضوء انعكاسات أزمة النفط العلمية         
 إذل اللجوء ٤بؤسسات بريًب ككدز لطلب ا٤بساعدة ا٤بالية كالتقنية البلزمة.  22أكاخر ٜبانينيات القرف العشرين

أسفر ذلك عن إبراـ نوعْب من االتفاؽ: خص األكؿ آليات كسبل ٙبقي  التوازنات االقتصادية الكربل من خبلؿ  حيث       
(. كخص الثاشل استهداؼ استقرار االقتصاد الوطِب كذلك من خبلؿ اتفاقْب 1991جواف  03كاتفاؽ  1989مام  03اتفاقْب)اتفاؽ 

 .1998ام م 21إذل  1994أفريل  01غطيا الفَبة ا٤بمتدة من 

االصبلحات ا٤بدعمة من طرؼ مؤسسات بريًب ككدز كإف كانت قد مكنت من ٙبقي  نتائج اٯبابية فيما ٱبص التوازنات االقتصادية 
 الكلية، ٛبثلت أساسا يف:

                                                             
بهح ِٓ رؤصو اٌغٙبى اإلٔزبعٟ اٌٛؽٕٟ ٍٍجب ٚثشىً وج١و ثَجت رواعغ ٚاهكاد االٔزبط ِٓ ِغّٛع اٌٛاهكاد االعّب١ٌخ اٌزٟ رواعؼذ ِضٍّب ٍجمذ االش - 21

ؽ١ٓ للهد ثـ  1989. إال أْ االهرفبع اٌىج١و اٌنٞ ٍغٍزٗ ٍٕخ ١ٍِ1987به كط ٍٕخ  40، صُ ١ٍِ1986به كط ٍٕخ  50.8إٌٝ  1985ه كط ٍٕخ ١ٍِب 59.3

 ٌُ ٠ّىٓ ِٓ أجؼبس اٌغٙبى االٔزبعٟ اٌٛؽٕٟ ِٓ عل٠ل.  ١ٍِ1990به كط ٍٕخ  ١ٍِ94.2به كط  صُ  76.6

، ٚاهرفؼذ % 40، ٚرواعؼذ ِؼلالد اٌزشغ١ً ثَٕجخ % 0.6ِو٠ى١خ. ٚأقفغ ِؼلي إٌّٛ االلزظبكٞ إٌٝ كٚالهاد أ 10ـ أقفغ ٍؼو ثو١ًِ إٌفؾ إٌٝ  22

إٌٝ  % 35، ث١ّٕب اهرفؼذ َٔجخ فلِخ اٌل٠ٓ إٌٝ اٌظبكهاد ِٓ 1988ٍٕخ  % 41إٌٝ  1985ٍٕخ  % 30َٔجخ اٌل٠ٓ اٌقبهعٟ إٌٝ إعّبٌٟ إٌبرظ اٌٛؽٕٟ ِٓ 

78 % . 
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% من إٝبارل الناتج احمللي إذل فائض زادت  9بػ  1993انتقاؿ كضعية ا٤بيزانية العامة للدكلة من حالة عجز قدر سنة  -
 . 1997سنة  % 2.4ك 1996سنة  % 3تو عن نسب

، على اثر ٚبفيض قيمة الدينار كٙبرير 1997هناية سنة  % 6إذل حدكد  199423سنة  % 39تراجع معدؿ التضخم من  -
 األسعار.

 مليار دكالر مع 2.1إذل  1993مليار دكالر أمريكي هناية سنة  1.5ارتفاع قيمة االحتياطات الر٠بية من النقد األجنيب من  -
 . 1997مليار دكالر يف هناية سنة  08، مث 1995هناية سنة 

، ليسجل ٭بوا حقيقيا ملحولا 1994سنة  % 1-إذل  1993سنة  % 2-ٙبسن الناتج احمللي ا٢بقيقي، حيث انتقل من  -
  1998.24سنة  % 5، مث 1996ك 1995سنٍب  % 4تراكح يف حدكد 

على التوارل إذل كضع  1995ك 1994سنٍب  % 2.87ك % 4.64ٙبسن ا٤بيزاف التجارم بانتقالو من حالة العجز بػ  -
  25على التوارل. 1997ك 1996خبلؿ سنٍب  % 37ك % 33موجب بتحقيقو فائضا بػ 

بالنسبة لقطاع صناعة  % 22-سلبا على القطاع الصناعي الذم تراجعت فوائضو الصافية بشكل حاد:  إال أهنا أثرت يف مقابل ذلك
صناعة الصلب كالصناعات ا٤بعدنية كا٤بيكانيكية بالنسبة ل % 267-لنسبة للصناعة الكيميائية كبا %15.59-مواد البناء ك
  .% 178كقطاع ا١بلود كصناعة األحذية بػ  % 130(، كما زاد عجز قطاع النسيج بػ ISSMEكالكهربائية)

حٌب أكاخر التسعينيات. كىو ما ٲبكن تطبي  اجراءات االصبلح جعل أداء القطاع الصناعي يَباجع بشكل مستمر كمتزايد       
 توضيحو من خبلؿ معطيات ا١بدكؿ التارل.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .02، ص:1999،اٌلٚهح اٌضبِٕخ، ِبٞ 1998كٞ ٚاالعزّبػٟ، رمو٠و اٌظوف االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ ٌٍَلاٍٟ اٌضبٟٔ ِٓ ٍٕخ اٌّغٌٍ اٌٛؽٕٟ االلزظبـ  23

ٍٕخ  24 ضبٟٔ ِٓ  ٌٍَلاٍٟ ٌا ٛؽٟٕ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ، رمو٠و اٌظوف االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ  ّغٌٍ ٌا ؼبشوح، أفو٠ً 1997ـ ٌا  .26، ص: 1998، اٌلٚهح ٌا

ّوعغ -25  .26أػالٖ، ص:  ٌٔف ٌا
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 بالنسبة المئوية. 1998 - 1989(: تطور اإلنتاج الصناعي خالؿ الفترة 07الجدكؿ رقم)

               78، ص 1998ر االقتصادية كاالجتماعية لربنامج التعديل ا٥بيكلي، الدكرة العامة الثانية عشرة، نوفمرب ٤بصدر: تقرير حوؿ اآلثاا
 * صناعة الصلب كالصناعات ا٤بعدنية كا٤بيكانيكية كالكهربائية كااللكَبكنية            

 
و أيضا على مستول الطاقات اإلنتاجية ا٤بستخدمة الٍب عرفت األثر السليب ٥بذه اإلصبلحات على القطاع الصناعي مت تسجيل       

 تراجعا ملحولا مثلما يظهره ا١بدكؿ التارل.

 1989 1994 1995 1996 1997 1998 89/98 
   18.5 - 81.6 78.5 81.5 87.6 88.4 100 المؤشر العاـ

  27.1- 73.3 69.3 74.1 82.9 84.2 100 خارج المحركقات المؤشر
    32.6 - 67.4 63.4 68.7 79.9 80.1 100 مؤشر الصناعات المصنعة

  43.5 144.0 144.0 138.0 132.4 133.1 100 الطاقة
 18.5 118.5 118.0 113.0 107.6 106.1 100 المحركقات

 27.0 - 73.0 71.1 78.1 81.1 82.4 100 المناجم كالمحاجر
صناعة الص كالص المع كالميك  

 تركنيةكالكهربائية كااللك
100 68.2 74.5 59.6 47.9 49.9 -50.1 

   8.3 - 91.7 88.8 93.7 89.7 86.2 100 مواد البناء الخزؼ كالزجاج
     10.9 - 89.2 78.8 75.0 86.2 94.3 100 الكيمياء المطاط كالبالستيك

  9.2 - 90.8 83.1 85.5 89.0 96.4 100 كالكبريتالصناعة الغذائية، التبغ 
  46.6 - 53.4 49.1 53.1 73.1 82.5 100 النسيج كاأللبسة كالخياطة

  75.8 - 24.3 23.7 29.3 42.6 53.5 100 صناعة الجلود كاألحذية
 52.9 - 47.2 47.3 48.5 60.1 67.1 100 صناعة الخشب كالفلين كالورؽ
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 فركع النشاط. (: تطور استخدـا الطاقات اإلنتاجية للمؤسسات الصناعية العمومية حسب08الجدكؿ رقم)

 80مج التعديل ا٥بيكلي، مرجع سب  ذكره، ص : تقرير حوؿ اآلثار االقتصادية كاالجتماعية لربناالمصدر     
 * صناعة الصلب كالصناعات ا٤بعدنية كا٤بيكانيكية كالكهربائية كااللكَبكنية              

 
باإلضافة إذل ىذه التأثّبات السلبية على القطاع الصناعي، تأثّب سليب آخر من تأثّبات تطبي  إصبلحات بريًب ككدز ٛبثل يف          
 كا١بدكؿ التارل يوضح ذلك.26ماؿ القطاع.تسريح ع

 

 

                                                             
فزوح ث١ٓ  - 26 ِب ٠ي٠ل ػٓ  1998ٚ  1993رُ فالي ٌا ِب عؼً ِؼلي اٌجطبٌخ  ٠ورفغ اٌٝ ؽلٚك  400رَو٠ؼ  % 39أٌف ػبًِ،  1998 ٍٕخ  Hocine BENISSAD 

, ALGERIE DE LA PLANIFICATION SOCIALISTE A L’ECONOMIE DE MARCHE, ENAG EDITIONS                     

ALGER 2004,p 205  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
 52.7 54.7 54.7 53.6 67.6 64.4 70.6 المناجم كالمحاجر

 52.7 54.7 54.7 53.6 67.6 64.4 70.6 الصناعات ح.ـ.ـ.ؾ.إ*
 61.9 58.8 66.3 63.3 65.9 63.3 63.0 مواد البناء

 34.4 39.7 42.8 40.8 37.9 43.2 46.6 الكيمياء
 65.0 61.0 62.7 66.5 62.3 67.3 67.6 الصناعات الغذائية

 36.3 49.6 53.8 59.6 54.1 49.7 54.2 النسيج
 23.8 33.5 45.4 29.8 35.7 47.7 64.1 الجلود

 21.5 27.5 31.2 36.5 28.1 33.2 43.9 الخشب كالورؽ
 42.1 46.7 48.5 51.8 51.2 54.6 57.2 الصناعات المصنعة

2.6- - %الفارؽ   -3.4  +0.6  -3.3  -1.8  -4.6  
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 1998(: حصيلة تسريح العماؿ حتى السداسي األكؿ من سنة 09الجدكؿ رقم)

 مؤسسات عمومية اقتصادية       
 

 مؤسسات خاصة مؤسسات عمومية محلية
 المجموع

 % العدد % العدد % العدد
 36868 31.1 323 7.5 6310 23.6 30235 الصناعة

 92يل ا٥بيكلي، مرجع سب  ذكره، ص تقرير حوؿ اآلثار االقتصادية كاالجتماعية لربنامج التعد در:المص     
 

ىذا، كٲبكن توضيح تراجع أٮبية كدكر القطاع الصناعي يف االقتصادم الوطِب من خبلؿ عرض تطور حصتو يف ٦بموع القيمة      
 . 2000 -1975ا٤بضافة ا٤بولدة خبلؿ الفَبة 

 2000 -1975(: حصة قطاعات االقتصاد الوطني في إجمالي القيمة المضافة المولدة خالؿ الفترة 10الجدكؿ رقم)
 الوحدة: مليوف دينار جزائرم                                                                                                                 

 1975 1980 1986 1990 1994 1998 2000 
إجمالي القيمة المضافة      

 المولدة
47480.0 132526.8 234805.4 429305.7 1155644.0 2217445.4 3430857.3 

 1616314.7 638221.5 327346.7 125193.7 45537.2 51191.3 15567.7 بالقيمة المحركقات

% 32.78 38.62 19.39 29.16 28.32 28.78 47.11 
الصناعة خارج 

 المحركقات
 290749.6 256821.1 161647.6 66921.9 42862.9 1597.1 5894.6 بالقيمة

% 12.41 1.20 18.25 15.58 13.98 11.58 8.47 
 p45  Rétrospective des comptes économiques de 1963 a 2004, ONS. Alger, octobre .2005 المصدر: 

 ، إال أف مهمة بعث الصناعة الوطنية دل تنتو بعد. 1998مام  21إصبلحات بريًب ككدز انتهت بتاريخ         
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 : الجهد التنموم لمطلع االلفية كبرامج االنعاش كالدعم كالتمويل االستثماريةالوقفة الثالثة
ن ، شهدت أسعار البَبكؿ انتعاشا ملحولا، منتقلة م1998مباشرة بعد انتهاء ا١بزائر من برنامج التعديل ا٥بيكلي شهر مام          
مسجلة مستوا قياسيا 28 2008 خبلؿ األسبوع الثاشل من شهر جويليةدكالر للربميل  145إذل  199927دكالر للربميل سنة  17.9

 لتارل يوضح أكثر.كا١بدكؿ اغّب مسبوؽ. 
 2010 -1999(: تطور أسعار البتركؿ للفترة 11الجدكؿ رقم)

 الوحدة: دكالر أمريكي                                                                                      
 2006  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة

 65.8 54.6 38.66 28.9 25.24 24.85 28.50 17.9السعر

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 109.5 111.0 112.9 80.15 62.25 99.86 74.95 65.8 السعر

 http://www.bank-of-algeria.dz(، 2013إذل تقرير  2002لتقرير السنوم)من تقرير ابنك ا١بزائر،  المصدر:         
 Hocine BENISSAD, op cit, p208،1999* سنة                   

 
مليار دكالر سنة  10.14 ىذه األسعار ا١بيدة، ٠بحت بنمو عائدات ا١بزائر من العملة الصعبة بشكل معترب، حيث انتقلت من      

كا١بدكؿ التارل 2013.30سنة  64.4، مث 2011مليار دكالر سنة  72.88مث  2010مليار دكالر سنة  57.09إذل  199829
 يوضح أكثر.

 
 
 
 
 
 

                                                             
27 - Hocine BENISSAD, op cit, p208     

 60، ص 2008ثٕه اٌغيائو، اٌزمو٠و إٌَٛٞ  -  28

 http://www.bank-of-algeria.dz، 2002ثٕه اٌغيائو، اٌزمو٠و إٌَٛٞ  - 29

 227، ص: 2011ثٕه اٌغيائو، اٌزمو٠و إٌَٛٞ  - 30
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 أمريكي دكالر مليار: الوحدة    2013 -1998(: تطور عائدات الجزائر من العملة الصعبة خالؿ الفترة 12الجدكؿ رقم)

 2006  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998                                                          السنة

 54.7 46.3 32.2 24.5 18.8 22.6 25.3 10.1 عائدات التصدير

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 64.4 72.0 72.9 57.1 45.2 78.6 60.6 54.7 عائدات التصدير

 http://www.bank-of-algeria.dz(، 2013إذل تقرير  2002التقارير السنوية لبنك ا١بزائر)من تقرير المصدر:   

مليار دكالر سنة  3.39إذل  199831مليار دكالر سنة  30.2من على إثر ذلك تراجعت ا٤بديونية ا٣بارجية للبلد         
 كا١بدكؿ التارل يوضح أكثر.    قارب الثبلثة عقود من الزمن. جعل ا١بزائر يف أرٰبية دل تعشها مند ما ي ما 2013،32

 2013 -1998(: تطور مديونية الجزائر الخارجية خالؿ الفترة 13الجدكؿ رقم)

 الوحدة: مليار دكالر أمريكي                                                                                                
 2006  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 السنة

 5.61 17.19 21.82 23.35 22.64 22.57 25.26 30.2 المديونية الخارجية

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 3.39 3.69 4.41 5.68 5.41 5.58 5.60 5.61 المديونية الخارجية

 http://www.bank-of-algeria.dz(، 2013إذل تقرير  2002م)من تقرير التقارير السنو ، بنك ا١بزائرالمصدر:       
 Hocine BENISSAD, op cit, p208،1998* سنة                

يف مقابل ذلك ٭بت احتياطات الصرؼ بشكل معترب أتاح للجزائر فرصة نادرة للنهوض بقطاعها الصناعي ا٤بتعثر. كا١بدكؿ         
 ذه االحتياطات.التارل يوضح تطور قيم ى

 

                                                             
31- Hocine BENISSAD, op cit, p208 

 232، ص: ٠2013و إٌَٛٞ ثٕه اٌغيائو، اٌزمو - 32
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 2013 -1998(: تطور احتياطات الصرؼ األجنبي خالؿ الفترة 14الجدكؿ رقم)
 الوحدة: مليار دكالر أمريكي                                                                                                     

 2006  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 السنة

 77.7 56.2 43.1 32.9 23.1 18.0 12.0 6.8 احتياطات الصرؼ

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 194.0 190.6 182.2 162.2 148.9 143.1 110.1 77.7 احتياطات الصرؼ
 (9/4وحد، ا٤بلح )صندكؽ النقد العريب، التقرير االقتصادم العريب ا٤ب 2001، 2000، 1998* السنوات المصدر:      

 بنك ا١بزائر، التقرير السنوم، التطور االقتصادم كالنقدم للجزائر 2013حٌب  2002* السنوات  
 

بقي أداء الصناعة الوطنية خارج احملركقات ضعيفا كدكف ا٤بستول مقارنة 33يف لل ىذا الوضع االقتصادم كا٤بارل االستثنائي األمثل،     
 2013 -2001ر ا١بارية كمتوسط للفَبة ا٤بتاحة، حيث قدرت مساٮبتو يف الناتج احمللي اإلٝبارل باألسعبالفرص كاإلمكانات ا٥بائلة ا

 للصناعة االستخراجية. % 37.8مقابل  % 4.8نسبة 
حيث تظهر ا٤بعطيات االحصائية ا٤بتوفرة أف مساٮبة الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي االٝبارل بقيت ٧بتشمة مقارنة  
 ٮبة ا٤بعتربة للصناعات االستخراجية. كا١بدكؿ التارل يوضح أكثر. با٤بسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
اٌٛػغ اٌّبٌٟ ٠قض أ١ّ٘خ ػبئلاد اٌزظل٠و ٚاؽز١بؽبد اٌظوف ٚاٌَّزٜٛ اٌّمجٛي علا اٌّل١ٔٛ٠خ اٌقبهع١خ. أِب اٌٛػغ االلزظبكٞ ف١قض  - 33

 .10اٌَّزٜٛ اٌؾَٓ ٌٍزٛاىٔبد االلزظبك٠خ اٌى١ٍخ اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌظفؾخ 
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 2013 -2001(: القيمة المضافة للقطاع الصناعي كنسبة مساىمتو في الناتج المحلي اإلجمالي 15الجدكؿ رقم)

 إجمالي القطاع الصناعي الصناعات االستخراجية الصناعات التحويلية 
 القيمة ا٤بضافة

 كالر()مليوف د
ا٤بساٮبة يف الناتج 

 %احمللي االٝبارل 
 القيمة ا٤بضافة
 )مليوف دكالر(

ا٤بساٮبة يف الناتج 
 %احمللي االٝبارل 

 القيمة ا٤بضافة
 )مليوف دكالر(

ا٤بساٮبة يف الناتج 
 %احمللي االٝبارل 

2001 3816 7.0 19389 35.5 23205 42.5 

2002 4108.8 7.3 18339.1 32.8 22447.9 40.1 

2003 4384.9 6.6 23888.3 36.1 28273.2 42.7 

2004 4184.1 4.9 32174.6 37.9 36358.7 42.9 

2005 4426.1 4.3 47192.3 46.0 51618.4 50.4 

2006 4779.1 4.1 53439.4 45.9 58218.5 50.0 

2007 5378.6 4.0 63651.2 47.0 69029.8 51.0 

2008 6540.4 3.8 77454.3 45.5 83994.7 49.3 

2009 5814 4.2 41894 30.0 47708 34.2 

2010 8036 5.0 56185 34.7 64221 39.7 

2011 7126 3.6 72500 36.7 79625 4.03 

2012 7785 4 71567 35 79351 38 

2013 9035 4 65359 28.9 74394 32.9 
 .2013إذل  2002إعداد الباحث اعتمادا على معطيات التقرير االقتصادم العريب ا٤بوحد للسنوات من  المصدر:

، بارتفاع قدره 2011، ليسجل نف  كتّبة سنة 2013مقابل ىذا األداء الضعيف، عرؼ توسع القطاع الصناعي تباطؤا سنة       
. ىذا % 4.8كىو معدؿ تقريبا ٩باثل ٤بتوسط معدؿ الثبلثة عشرة سنة األخّبة يف القيمة ا٤بضافة الصناعية)عمومية كخاصة(  % 4.1
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كىي  % 6.7كيبقى النمو الصناعي خارج احملركقات أضعف ٭بو من كل القطاعات، إذ ال يساىم يف ٭بو اٝبارل الناتج الداخلي إال بػ 
 34مساٮبة تقل عن مساٮبة قطاع الفبلحة بعشرين نقطة.

 7.8ع الصناعات ا٤بتنوعة كفرع صناعة ا١بلود كاألحدية، اللذاف ا٬بفضت قيمتيهما خاصة فيما يتعل  بالفرع األكؿ)إذ باستثناء فر       
 .2012على التوارل(، حققت كل الفركع األخرل معدالت ٭بو موجبة، لكن أغلبيتها اقل من تلك ا٤بسجلة سنة  % 0.5ك %

من  % 16.4اعات ا٤بتنوعة حيث سجل ٭بوا سالبا للسنة الثالثة على التوارل كفقد ٘بدر االشارة إذل الركود الذم عرفو فرع الصن     
 7.0ٛبثلت يف: الصناعة الغذائية  % 4.0قيمتو ا٤بضافة، يف مقابل ذلك برزت أربعة فركع بتحقيقها ٭بوا سنويا اعلى من 

.  ىذه % 4.3كفرع ا٤باء كالطاقة  % 5.0، الكيمياء % 5.5،الصناعات ا٢بديدية كا٤بعدنية كا٤بيكانيكية كااللكَبكنية كالكهربائية %
 35من القيمة ا٤بضافة لبلقتصاد ا٢بقيقي. % 4.5الفركع ٦بتمعة ٛبثل 

، كضع حسن ٲبكن إرجاعو للنشاط الكبّب ٤بعا١بة % 37.3كيبقى فرع الصناعة الغذائية مهيمنا كدافعا للنشاط الصناعي بنسبة       
 ا٢ببوب كصناعة ا٢بليب.

على التوارل. يف  % 1.4ك+  % 1.3يف مقابل ذلك عرؼ فرعي صناعة ا٣بشب كالصناعات الغذائية ٙبسنا يف أدائهما بػ +      
 0.3بالنسبة لفركع مواد البناء ك  % 0.6بالنسبة لفركع ا٤بناجم كاحملاجر ك % 1.8حْب بقيت كتّبة الفركع ا٣برل متواضعة بلغت 

 36بالنسبة لفرع صناعة النسيج. %

يف استغبلؿ االمكانات ا٤بتاحة كالوضع ا٤بستقر للكثّب من ا٤بؤشرات ىذا األداء الضعيف جدا كإف كاف يعرب عن الفشل الكبّب          
)سنوات الوفرة( إال أنو يبْب من جهة أخرل أف التنظيم كاإلنتاج االقتصاديْب يف ا١بزائر 2000االقتصادية الكلية، عل األقل مند سنة 

 أكثر تعقيدا من ٦برد ندرة التمويل كا٤بورد. يعانياف ما ىو 

 ىل تم بلوغ األىداؼ المسطرة : الوقفة الرابعة 

أكاخر تسعينيات القرف العشرين من برنامج التعديل ا٥بيكلي بنتائج حسنة على مستول التوازنات االقتصادية الكربل  ا١بزائر خرجت    
 مثلما سب  كأشرنا. 

                                                             
29، ص2013ثٕه اٌغيائو، اٌزمو٠و إٌَٛٞ  - 34  

  35 30، ص: 2013اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌجٕه اٌغيائو  -

30ٔفٌ اٌّوعغ أػالٖ، ص:  - 36  
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٤ببادئ تواف   كفقا حينها ىو االستمرار يف نف  التوجو الذم حددتو شرطية صندكؽ النقد الدكرل ككاف التحدم الرئيسي        
كاشنطن كاالنطبلؽ اقتصاديا من جديد من أرضية أقل ما يقاؿ عنها أنداؾ أهنا كانت مواتية. رئي  جديد منتخب، كضع أمِب نسبيا 

 فط كعائدات التصدير. حسن، مؤشرات اقتصادية مستقرة كتطورا جيدا يف أسعار الن

 443حل غّب أف الَباجع الكبّب الذم عرفو القطاع الصناعي يف نسيجو االنتاجي أنداؾ بسبب إجراءات اإلصبلح حيث مت         
من جهة، كالَباجع ا٢باد يف مستول الطلب بسبب  37من ٦بموع عماؿ القطاع( %17.3عامل) 36868مؤسسة صناعية كتسريح 

من جهة ثانية، قلل من فرص النجاح يف احداث ية للمواطنْب جراء ٙبرير األسعار كٚبفيض قيمة العملة الوطنية تآكل القدرة الشرائ
 التحريك االقتصادم البلـز كبلوغ ا٤بستول ا٤بطلوب من النمو باالعتماد فقط على قول السوؽ.

مستهدفة توليد طلب داخلي قادر على ٙبفيز اإلنتاج  2001ىذا الوضع دفع السلطات إذل اعتماد مقاربة كنزية بداية من سنة          
حالة السكوف كاالستثمار من جهة، كقادر على استيعاب نواتج ىذه األخّبة من جهة ثانية، كمن مث دعم النمو كامتصاص البطالة ك٘باكز 

 الٍب يعانيها االقتصاد الوطِب.

االنفاؽ ا٢بكومي لتعويض عدـ كفاية الطلب كبالتارل دفع االقتصاد توجو يستند إذل تصور "كنز" كنظريتو بشأف جدكل زيادة       
 38كالعمالة.

مليار دكالر أمريكي. أك٥با برنامج اإلنعاش االقتصادم  350توجو تبنتو ا١بزائر باعتمادىا لثبلثة برامج مهمة بقيمة مالية جاكزت        
مليار دج  4202.7بقيمة  2009 -2005برنامج دعم النمو  مليار دكالر تقريبا(، مث 7.5مليار دج) 525بقيمة  2004 -2001

 مليار دكالر أمريكي(. 286مليار دج) 21214بقيمة  2014 -2010مليار دكالر تقريبا(، مث الربنامج الثالث لدعم النمو  60)

تضح من خبلؿ مقارنة ىذا اإلنفاؽ الضخم لؤلسف دل يقابلو أم تطور يف أداء القطاع الصناعي خارج احملركقات، حيث ي       
ا٤بعطيات ا٣باصة بنمو ٨بتلف فركع صناعة ا٤بنتجات الصناعية سنة قبل الشركع يف تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادم)الربنامج 

(، 2014 -2010( مع نف  ا٤بعطيات للسنة األكذل من تنفيذ الربنامج الثاشل لدعم النمو)الربنامج الثالث 2004 -2001األكؿ
 اع دل ٰبق  أم ٙبسن يذكر، بل بالعك  عرؼ تراجعا بالنسبة للكثّب من فركعو االنتاجية. كا١بدكؿ التارل يوضح أكثر.أف أداء القط

 

                                                             
 92رمو٠و ؽٛي ا٢صبه االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌجؤبِظ اٌزؼل٠ً ا١ٌٙىٍٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص:  - 37

ؤ٠ل٠ٗ ِٓ عٙخ صب١ٔخ، ألٌغ فٟ أػمبة أىِخ ٘نٖ إٌظو٠خ شىٍذ ٔمطخ علي ؽبك ث١ٓ "عْٛ ١ِٕبهك وٕي" ِٚؤ٠ل٠ٗ ِٓ عٙخ ٚ"فوكه٠ه فْٛ ٘ب٠ه" ِٚ - 38

ِخ اٌؾب١ٌخ اٌىَبك اٌؼظ١ُ ٚاٍزّو ٌَٕٛاد ؽ٠ٍٛخ ٚؽزٝ إٌٝ ٠ِٕٛب ث١ٓ أظبه ١ٍبٍخ اٌزٍٛغ فٟ االٔفبق اٌزٟ ٠ؤ٠ل٘ب "فؤَٛا ٘ٛالٔل" وّلفً ٌؾً األى

 ١ووً" ِٚؤ٠لٚ٘ب وؾً أَٔت ٌألىِخ.ٌاللزظبك األٚهٚثٟ، ٚأٔظبه ١ٍبٍخ اٌزمشف اٌزٟ رؤ٠ل٘ب اٌَّزشبهح األٌّب١ٔخ "أٔغ١ال ِ



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

39 
 

 .2010 -2000(: معدالت نمو مختلف فركع صناعة المنتجات الصناعية للفترة 16الجدكؿ رقم)

 صنػػاعة المنتجػػات الصنػػاعيػػة     
 

الصناعة 
 الغذائية

الحديد، 
ميكانيك ال

ك 
 الكهرباء

الصناعة 
 الكيميائية

الجلود  النسيج
 كالفرك

الخشب  مواد البناء
 كالورؽ

صناعات 
 أخرل

2000 -1.9 -8.9 2.2 6.2 -14.4 -6.0 6.4 -8.2 38.2 

2001 -1.3 -12.5 10.4 -3.1 -14.7 -0.5 0.3 -13.1 2.0 

2002 -1.0 -19.1 7.1 -5.8 3.7 -19.3 8.4 0.9 1.2 

2003 3.5 -20.6 8.9 -10.6 -2.4 -7.7 -7.6 -6.1 -11.9 

2004 -1.3 -15.7 2.0 -2.2 -14.4 15.4 10.3 -0.7 5.2 

2005 -4.5 -14.4 -4.1 3.9 0.6 -18.4 4.8 -15.9 -25.1 

2006 -2.2 -7.6 1.3 -3.1 -14.0 -15.9 -3.8 2.9 -1.0 

2007 -3.9 -2.1 -8.9 -4.4 -15.0 -4.8 2.7 -6.8 -31.2 

2008 1.9 6.8 3.9 2.5 -1.1 -1.2 -1.6 -11.9 -20.6 

2009 0.7 -9.1 6.4 2.0 1.2 -12.0 -1.0 -21.4 0.0 

2010 -2.5 -3.3 -12.6 -10.6 -10.8 -6.3 -5.0 14.8 -21.3 

 إعداد الباحث اعتمادا على التقرير السنوم لبنك ا١بزائرالمصدر: 
  2002التقرير السنوم  2001 -2000* السنوات        
 2006التقرير السنوم  2006 -2002* السنوات         
 2010التقرير السنوم  2010 -2007* السنوات         
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أم خبلؿ السنة األكذل من الشركع يف  2010زائرية خارج احملركقات كأدائها سنة معطيات ا١بدكؿ تظهر أف حاؿ الصناعة ا١ب         
، أسوء ٩با كاف عليو قبل عشرة سنوات، أم قبل الشركع يف تنفيذ برنامج اإلنعاش 2014 -2010تنفيذ الربنامج ا٣بماسي الثالث 

ريكي إلنعاش االقتصاد الوطِب كدعم ٭بوه، دل مليار دكالر ام 350(، ما يعِب أف ٚبصيص ما يزيد عن 2004 -2001االقتصادم)
دكف أف  39مليار دكالر أمريكي 600يثمر أم ٙبسن يف أداء الصناعة الوطنية خارج احملركقات ٗبختلف فركعها. إف إنفاؽ زىاء الػ 

داء االقتصادم الضعيف نتمكن من إنتاج أدسل احتياجاتنا من ا٤بأكل كا٤بلب ، يستوجب منا ٕبث ما ىو أكثر عمقا كمشوال من ٦برد األ
 ككاقع الصناعة ا٤بتعثرة الٍب ال تريد أف تنبعث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 -١ٍِ1970به كط. ػٍٝ ِزٍٛؾ طوف فَّخ ك٠ٕبه/ ٌٍلٚاله اٌٛاؽل، ٌٍفزوح  994.5ل١ّخ  1989 -1967ثٍغذ ِقظظبد االٍزضّبه ٌٍفزوح  - 39

ٌقّب١ٍخ اٌضالصخ)ثؤبِظ ١ٍِبه كٚاله ل١ّخ اٌّشبه٠غ ا ١ٍِ350به كٚاله أِو٠ىٟ. ٚثئػبفخ  200، ٔغل أْ ل١ّخ ٘نٖ اٌّقظظبد رؼبكي اٌـ 1990

١ٍِبه كٚاله( ىائل ِب أفك  ١ٍِ286به كٚاله+ ثؤبِظ كػُ إٌّٛ اٌضبٟٔ ثـ  ١ٍِ60به كٚاله+ ثؤبِظ كػُ إٌّٛ األٚي ثـ  7.5اإلٔؼبُ االلزظبكٞ ثـ 

 ١ٍِبه كٚاله أِو٠ىٟ. 600، رىْٛ لّخ ِقظظبرٕب لل عبٚىد اٌـ 2000 -1990فالي اٌفزوح 
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 الخاتمة
رغم األٮبية االسَباتيجية الٍب أكلتها ا١بزائر للقطاع الصناعي مند االستقبلؿ، إال أهنا دل تنجح حٌب يومنا يف خل  قاعدة          

  .ع الطاقة، كٙبرره من قبضة السوؽ الدكلية كتأثّبات اضطرابات أسعارىا على استقرارهصناعية تفك ارتباط االقتصاد الوطِب ا٤بفرط بقطا 
لقد كاف يفَبض بالنظر إذل قيم ا٤بخصصات االستثمارية الٍب مت تسخّبىا، أف يكوف للجزائر قطاع صناعي إف دل نقل قويا،           

ذلك، حيث تظهر بعض لي  كغّب أف الواقع  ،جات الصناعيةعض ا٤بنتيكوف قادرا على تلبية حدا أدسل من االحتياجات الوطنية من ب
مليار دكالر أمريكي  600ا٤بعطيات اإلحصائية أف معدؿ تغطية الطلب احمللي باإلنتاج الصناعي الوطِب قد تراجع بعد إنفاؽ زىاء الػ 

 مقارنة ٗبا كاف عليو عقب االستقبلؿ مباشرة.
استغبل٥با  دلذم تعرفو ا١بزائر مند ما يزيد عن العشرة سنوات يعترب فرصة ٜبينة قد ال تتكرر، يعإف الوضع ا٤بارل ا٤بريح ا          

برشادة كصدؽ أكرب ٙبد يواجو ا١بزائر اليـو إذا كانت نية بعث صناعة كطنية خارج احملركقات متوفرة فعبل، استغبلال نقدر أف 
 شركطو تتمثل يف. 

كم ٰب ضابطية، بفتح ٦باؿ اإلنتاج كاالستثمار أماـ كل راغب كقادر على ذلك، كف  مبدأ "ال التحرير الكامل للممارسة االقتصاد -
 غّب اإلنتاج".موّجو لبلنتاج االقتصاد غّب االقتصاد كال 

ا ر ٲبكن أف تتنازؿ ا٢بكومة مقابلو عن عقارىألف أكرب سع ،مكن ذلك، كذلكاف ما أتوفّب العقار الصناعي بأقل سعر ٩بكنن كباجملّ  -
 نتاجي الذم سيقاـ فوؽ ذلك العقار.ىو ذلك النشاط اإلالصناعي، 

تبسيط إجراءات التمويل كالتوسع فيو، خاصة لفائدة صغار ا٤بنتجْب ك/أك الراغبْب يف دخوؿ عادل اإلنتاج من باب ا٤بؤسسات  -
٭بو كتطور النسيج ركط التوسع يف اإلنتاج، كمنو ـز بالشركط ا٤ببلئمة، يعترب كاحدا من أىم شالصغّبة كا٤بتوسطة. كذلك أف التمويل البلّ 

 الصناعي الوطِب.
باالقتصاديات الناشةة كأسواؽ التمويل البسيطة، غالبا ما تكوف 40كما أف االنعكاسات االٯبابية للتمويل ا٤بوسع منخفض التكلفة      

 ات.أكرب مقارنة با٣بسائر الٍب قد تلح  بالبنوؾ كمموؿ رئيسي يف مثل ىذه االقتصادي
 14، الٍب تراكحت يف حدكد 2012ىذه ا٢بقيقة يؤكدىا ا٤بستول القياسي لقيمة األمواؿ الراكدة بالبنوؾ ا١بزائرية هناية سنة        

 كافمليار دكالر أمريكي. حيث أف ا٣بسارة الٍب تكبدىا االقتصاد الوطِب بسبب بقاء ىذه األمواؿ دكف توليف تفوؽ كل خسارة  
 41عسرا كليا أك عسر اآلجاؿ. -ع البنوؾ ا٤بقرضة جراء عسر أك عجز ا٤بؤسسات ا٤بقَبضة عن السدادأف تلح  ٗبجمو ٲبكن 

                                                             
ظغ١وح ِضً اٌَٛق اٌغيائو٠خ غبٌجب ِب رىْٛ رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ اٌّورفؼخ هاعؼخ ال إٌٝ ؽغُ اٌطٍت، ٚإّٔب إٌٝ ػٛاًِ إكاه٠خ ث١وٚلواؽ١خ فٟ األٍٛاق اٌ - 40

 ٚ٘ٛ ِب ٠فٛد ػٍٝ االلزظبك اٌٛؽٕٟ فوطب اٍزضّبه٠خ ِؼزجوح.

كٌٚخ. ِب ٠ؼىٌ اٌزؤفو اٌىج١و ٚاألكاء اٌؼؼ١ف علا  185ػب١ٌّب ِٓ ِغّٛع  138طٕفذ اٌغيائو فٟ ِؤشو اٌؾظٛي ػٍٝ االئزّبْ فٟ اٌّورجخ  - 41

، لبػلح ث١بٔبد أكاء األػّبي 2012ٌّٕظِٛخ اٌز٠ًّٛ اٌغيائو٠خ ِٚب ٠ورجؾ ثنٌه ِٓ أؼىبٍبد ٍٍج١خ ػٍٝ االلزظبك اٌٛؽٕٟ. رمو٠و ِّبهٍخ أٔشطخ األػّبي 

 . 2011فٟ اٌغيائو اٌقبطخ ثَٕخ 
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يعترب . كإف كاف ىذا الشرط ا٤بنتجْب ا١بددتدنية العبء الضرييب قدر اإلمكاف كألطوؿ فَبة ٩بكنة خاصة لفائدة صغار ا٤بنتجْب ك  -
لي  فقط ا٤بؤسسات حديثة النشأة ك/أك ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كإ٭با كل  ، إال أننا نؤكد على ضركرة تعميمو ليشملقائمانسبيا 

 ثاشل أىم شركط التوسع يف اإلنتاج بعد شرط التمويل سالف الذكر.يعد مؤسسات النشاط. فتدنية العبء الضرييب 
من النفع الذم ٲبكن أف يتحق  من إنفاؽ  فالعائد العاـ الذم ٲبكن أف يتحق  لبلقتصاد الوطِب جراء تدنية نسب الضريبة أكرب       

ا٢بكومة ٢بصيلة ا١بباية. كذلك أنو ال أكفأ من صاحب رأس ا٤باؿ يف توليف كاستثمار كتثمْب رأس مالو. خاصة عندما يكوف للدكلة 
 42إنفاقها العاـ، مثلما ىو ا٢باؿ بالنسبة للجزائر. لتمويلمصادر أخرل بإمكاهنا اعتمدىا كمصدر 

ا٤بمارسات البّبكقراطية الٍب أصبحت ثقافة ىدامة ٛبنع كل تطور أك ٭بو يف النسيج اإلنتاجي الوطِب. كذلك أهنا ٙبمل  القضاء على -
من قيمة مشركعو االستثمارم، زيادة على أهنا تفوت عليو فرصا لبلستغبلؿ جراء التأخّب  % 6ا٤بستثمر تكلفة إضافية يف حدكد 
ص الشركع يف اإلنتاج، ما قد ينتج عنو إلغاء ا٤بشركع كلية، كىي حالة كثّبا ما صارت تتكرر يف الكبّب يف تسوية ا٤بلفات كتقدصل رخ

 43ا١بزائر.
إذا كاف دفع الضرائب يعد "ذل ا٢بكومة االقتصادية، قياسا ٗبقاربة أنو كتقدٲبو عن غّبه، كاإلسراع يف التحوؿ إتسبي  االقتصادم  -

  ."الوطنية وف منتجا، يعد معيارا ٤با فوؽف تكاإلنتاج، أم أ معيارا للوطنية، فإف
٤با ٥با من تأثّبات ٙبريكية اٯبابية ٙبدثها كإ٭با  ،ال بوصفها مصدرا ٛبويليا ،االنفتاح على االستثمارات األجنبية قدر اإلمكاف -

 .باالقتصاديات ا٤بتلقية
و ركية الٍب يفتقدىا االقتصاد الوطِب كالٍب تعد شرارة كل ٭بخل  ا٢بالٍب ٗبقدكرىا  األ٪بع يعد األداة فهذا النوع من االستثمار        

كذلك بفعل عامل ا٤بنافسة الٍب تفرضها على ا٤بنتجْب احملليْب، من جهة. كبفعل احملاكاة الٍب 44.ناشئمتطورا كاف أـ  ،بكل اقتصاد
 ا.يضطر ا٤بنتجْب احملليْب إذل ٩بارستها حفالا على مكانتهم يف السوؽ، كضمانا لبقائهم هب

كل ىذا طبعا يف إطار تشريعي قادر على ضماف إدارة ىذه االستثمارات باال٘باه الذم يسمح بتحق  كامل األىداؼ الٍب         
 ك قادرا يف الوقت ذاتو على ٘بنيب االقتصاد الوطِب حاضرا كمستقببل أم تأثّب سليب ٲبكن أف يَبتب عنها.  ،ألجلها تاستقطب

 
 

                                                             
كٌٚخ. ِب  185فٟ ِؤشو رَغ١ً اٌٍّى١خ ػب١ٌّب ِٓ ِغّٛع  165اٍزقواط اٌزواف١ض ٚفٟ اٌّورجخ  فٟ ِؤشو 113طٕفذ اٌغيائو فٟ اٌّورجخ  - 42

، لبػلح ٠2012ؼىٌ اٌؼوه اٌىج١و اٌنٞ رٍؾمٗ اٌّّبهٍبد اٌج١وٚلواؽ١خ ٌإلكاهاد اٌغيائو٠خ ػٍٝ االلزظبك اٌٛؽٕٟ. رمو٠و ِّبهٍخ أٔشطخ األػّبي 

 .2011ٕخ ث١بٔبد أكاء األػّبي فٟ اٌغيائو اٌقبطخ ثَ

كٌٚخ. ِب ٠ؼىٌ اٌزؤفو اٌىج١و اٌنٞ رؼوفٗ اٌغيائو٠خ فٟ ٘نا  185ػب١ٌّب ِٓ ِغّٛع  168طٕفذ اٌغيائو فٟ ِؤشو كفغ اٌؼوائت فٟ اٌّورجخ  - 43

فٟ اٌغيائو اٌقبطخ ، لبػلح ث١بٔبد أكاء األػّبي 2012اٌغبٔت ِٚب ٌنٌه ؽجؼب ِٓ أؼىبٍبد ٍٍج١خ ػٍٝ االلزظبك اٌٛؽٕٟ. رمو٠و ِّبهٍخ أٔشطخ األػّبي 

 .2011ثَٕخ 

إٌٝ ٠ِٕٛب، إال أْ االلزظبك اٌٛؽٕٟ ٌُ  ١ٍِ2001به كٚاله أِو٠ىٟ ِٕل ٍٕخ  300غ١بة ٘نٖ اٌؾوو١خ ٘ٛ اٌنٞ ٠فَو و١ف أٔٗ هغُ إٔفبق ى٘بء اٌـ  -44

 .٠ؾمك ثؼل مٌه االٔجؼبس إٌّزظو
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 المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة كآلية لتعزيز الصناعة في الجزائر تأىيل

                                                                                                                         بوزيدة حميد   عبد المالك زين 

 

 الملخص:

يعترب قطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة قطاعا ٮباًّ يف االقتصاد الوطِب كقطاعا ٧بوريا يف ٦باؿ الصناعة، حيث يساىم كبدرجة  
ا كقلة حاجاهتا لرؤكس األمواؿ الضخمة كقدرهتا على توفّب فرص العمل، كبّبة يف عملية التنمية االقتصادية، كىذا اعتبارا لعدت مزاي

سعت ا١بزائر  كيف لل الظركؼ االقتصادية الراىنة كما تشهده من تطورات سريعة، تفرض على ا١بزائر التعامل بآليات اقتصاد السوؽ،
ك من خبلؿ الربامج الوطنية أك الثنائية أك مع ا٥بيةات إذل تأىيل ىذا النوع من ا٤بؤسسات قصد تعزيز تنافسيتها كٙبسْب مردكديتها، كذل

 الدكلية. 

Abstract : 

The small and medium enterprises sector is of paramount importance in the national economy. 
They play a pivotal rolein the industry. They significantly contributed to the process of economic 
development thanks to many advantages such as: 

1-There is no much need to capitals and large funds. 

2- Their ability to create jobs. 

In the light of current economic conditions, rapid developments have been witnessed that imposed 
on Algeria to deal witha market-oriented economy mechanisms. Algeria has sought to qualify this 
type of enterprises in order to enhance their competitiveness and improve profitability 
through national programs, bilateral or with international bodies. 

 

                                                             
 التعلٌم العالً، جامعة بومرداس أستاذ 
 لواديمساعد أ، جامعة ا أستاذ 
 

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a+market-oriented+economy
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 مقدمة:

د تسمح بتنظيم ينطوم على ىيمنة مطلقة على ا٤بؤسسات العمومية إّف التطورات السريعة يف البيةة االقتصادية العلمية دل تع
 الكبّبة ما يف النموذج التنموم الذم اتبعتو ا١بزائر بعد االستقبلؿ كا٤بعتمد على الصناعات ا٤بصنعة كا٤بؤسسة العمومية الكبّبة كأداة

نعداـ الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات العمومية باإلضافة لتنفيذه، كال سيما بعد أف أدت ىذه الوضعية إذل ا٤بزيد من التسيب كالفساد كا
إذل قلة مردكديتها كتفاقم عجزىا ا٤بارل مع مركر السنوات ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فاف احمليط الدكرل ا١بديد الذم يتميز بالتغّب 

ة الٍب تتميز ٗبركنة كبّبة ضركرية ٤بواجهة السريع كشدة ا٤بنافسة يف السوؽ، ىذا ما ٯبعل من ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ىي الوحيد
خصائص احمليط ا١بديد كالتأقلم معو، كلقد سعت ا١بزائر مؤخرا اذل القياـ بعدت إجراءات من اجل ترقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة 

 اكف الدكرل يف ٦باؿ التأىيل.من خبلؿ عدة برامج من بينها برامج التأىيل الوطنية ا٤بعتمدة من طرؼ كزارة الصناعة اك من خبلؿ التع

 ما ىي مقومات تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة لتعزيز القطاع الصناعي يف ا١بزائر؟ :كالسؤاؿ ا٤بطركح يف ىذه اإلشكالية

إذل كبالتارل سنحاكؿ يف ىذه الدراسة أف نلقي الضوء على عملية تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر من خبلؿ التطرؽ 
 العناصر التالية:

 أكال: ماىية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة؛
 ثانيا: ماىية تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة.

 أكال: ماىية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة

ية تعترب ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة اليـو أحد أىم القطاعات االقتصادية بالنسبة للكثّب من الدكؿ، خاصة الدكؿ الصناع -1
الكربل، نظرا ٤با تشكلو من أٮبية يف تعزيز ا١بانب االقتصادم، كوف إقامة ىذه ا٤بؤسسات يساعد يف ٙبقي  العديد من 

ا احملرؾ األساسي للتنمية، فهي تساىم يف ٙبقي  االستخداـ األفضل للموارد ا٤بتاحة كالناتج الداخلي من هناألىداؼ أل
 .الوسيطةية ا٤بؤسسات الكربل با٤بنتوجات خبلؿ ا٢بصوؿ على أكرب قيمة مضافة، كتغذ

 تعريف المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة -1

لقد أدل اختبلؼ درجة النمو االقتصادم من دكلة ألخرل إذل تبِب كل دكلة تعريفا خاصا هبا معتمدة على ا١بانب القانوشل اك 
ثل االٙباد األكركيب اك اٙباد شرؽ آسيا كسنتطرؽ اإلدارم كما توجد كذلك تعاريف ٨بتلفة خاصة ٗبجموعات أك ىيةات دكلية مثل: م

 إذل بعض ىذه التعاريف كىي:
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أجّبا، كرقم أعما٥با عن  250حدد االٙباد األكركيب مفهـو ا٤بؤسسة الصغّبة بأهنا كل مؤسسة يقل عدد أفرادىا عن 
با٤بائة ضمانا لَبكيز  25مؤسسات أخرل عن  أكرك إضافة إذل عدـ ٘باكز نسبة ا٤بلكية من قبل 27(مليوف أكرك، ك٦بموع ا٤بيزانية 40)

 1سلطة القرار يف يد مديرىا.

 01/18كقد عرفتو ا١بزائر حسب النص التشريعي الذم جاء ضمن القانوف التوجيهي لَبقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة رقم 
 .2001الصادر سنة 

لتوجيهي لَبقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الصادر سنة من الفصل األكؿ من القانوف ا 04" كحسب ما جاء يف ا٤بادة الرابعة 
 1: تعرؼ ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية بأهنا مؤسسة إنتاج السلع ك/أك ا٣بدمات كالٍب تشغل من 2001

( 500تها السنوية ٟبسمائة )( دينار أك ال يتجاكز ٦بموع حصيل02شخصا كال يتجاكز رقم أعما٥با السنوم مليارم ) 250إذل 
 2"مليوف دينار".

 كٲبكن تلخيص ا٤بعايّب الكمية ا٤بعتمدة يف تعريف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر من خبلؿ ا١بدكؿ التارل:
 مليوف د ج    1الوحدة:    (: المعايير الكمية لتعريف المؤسسات الصغيرة ك المتوسطة في الجزائر.01ؿ رقم )الجدك 

 ع ا٤بؤسسةنو 
 مجموع الحصيلة السنوية رقم األعماؿ عدد العماؿ

 حدكد قصول  حدكد دنيا حدكد قصول حدكد دنيا حدكد قصول حدكد دنيا
 10 01 20 01 عامل 09 عامل 01 ا٤بؤسسة ا٤بصغرة
 100 10 200 20 عامل 49 عامل 10 ا٤بؤسسة الصغّبة 
 500 100 2000 200 عامل 250 عامل50 ا٤بؤسسة ا٤بتوسطة

 .9-8: القانوف التوجيهي لَبقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ص المصدر

 خصائص كمميزات المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة -2

 3ىناؾ عدت ٩بيزات للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة باإلضافة اذل اٮبيتها ا٤بباشرة يف التنمية االقتصادية كالٍب نوجزىا فيما يلي:

 ت الٍب تنشط فيها ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة تتميز بكثافة عنصر العمل، كىو ما يتناسب مع عنصر العمل: أغلب اجملبل
 فنوف اإلنتاج البسيطة خاصة يف البلداف الٍب تفتقر لرؤكس األمواؿ.

 ؤسسات اختيار السوؽ حيث تتجو اغلب ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة اذل األسواؽ الصغّبة كاحملدكدة كالٍب ال تثّب اىتماـ ا٤ب
 الكبّبة.
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  ال تتطلب ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كوادر إدارية ذات خربة كبّبة ٩با ينعك  على تكلفة اإلنتاج، كما اف ىذه
 ا٤بؤسسات تستعمل طرؽ تسيّب غّب معقدة كبسيطة.

 ى االنتشار يف كل القدرة على جلب ا٤بدخرات الصغّبة كاستخدامها بطرؽ فعالة تتبلءـ كلركؼ الدكؿ النامية، كالقدرة عل
 فركع النشاط االقتصادم.

 .كما تقـو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة بدكر مؤثر يف دعم كرفع الكفاءات اإلنتاجية للمؤسسات الكبّبة 
  كمن خبلؿ نظاـ ا٤بقاكلة بالباطن ا٤بنتشرة يف العديد من الدكؿ لتخفيض تكاليف اإلنتاج كزيادة القيمة ا٤بضافة، تصبح

غّبة كا٤بتوسطة مكملة كمغذية للصناعات الكبّبة، حيث تقـو بإنتاج العديد من األجزاء اك السلع نصف الصناعات الص
 ا٤بصنعة للمؤسسات الكبّبة.

  ال تعتمد ٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة على كثافة التنظيم ا٤بتسم بالتعقيد الذم يتطلب مستويات متعددة مثلما ىو موجود
 الذم يؤدم إذل عرقلة التسيّب ا٢بسن.يف ا٤بؤسسات الكبّبة، األمر 

  تعترب التقنيات ا٤بستخدمة يف الصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة بسيطة كغّب مكلفة، إضافة إذل أهنا تستخدـ موارد كمواد خاـ
 ٧بلية، كىذا ما يناسب حالة الدكؿ النامية بتجنب إرىاؽ ٤بيزانية العملة الصعبة للدكؿ من خبلؿ تقليل االستّباد.

 المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في االقتصاد الجزائرمدكر  -3

على اعتبار أف ا١بزائر من الدكؿ النامية الٍب تسعي إذل ٙبقي  التنمية، الٍب ٗبثابة أكذل اىتمامات ا٤بسؤكلْب، فإّف ا٤بؤسسة 
قلة تكاليف إقامتها عرب كافة أ٫باء الصغّبة كا٤بتوسطة تعترب ٗبثابة النواة األساسية لتحقي  تلك الطموحات، نظرا ٤بميزاهتا من حيث 

الَباب الوطِب كىو ما يساعد يف نف  الوقت على توزيع الثركة كتوازف التنمية، كما تعترب مركزا الستقطاب اليد العاملة كالتدريب، ٩با 
 4.يساعد على رفع مستول التشغيل كالنمو

 تحقيق توازف الثركة كالتنمية جغرافيا - أ

 2011توسطة )ٗبا يف ذلك الصناعات التقليدية( يف ا١بزائر نفسها عدديا، حيث سجلت بداية فرضت ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤ب
لوحدىا،  2013ألف مؤسسة أنشةت خبلؿ سنة 34ألف مؤسسة موزعة بْب القطاع العاـ كا٣باص من بينها  747أكثر من 

 يات األكذل:كالشكل التارل يبْب توزيع قطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة على العشر الوال
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 2013-2012(: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في العشر كاليات األكلى خالؿ 02جدكؿ رقم )

عدد المؤسسات  الوالية  الترتيب
 2012سبتمبر

عدد المؤسسات 
 2013سبتمبر 

 %نسبة الزيادة الزيادة

 7.96 3634 50887 47253 ا١بزائر 01
 9.14 2199 26267 24068 تيزم كزك 02
 8.12 1559 20759 19200 كىراف 03
 9.60 1813 20684 18872 ٔباية  04
 10.06 1815 19859 18044 سطيف 05
 10.76 1759 18109 16350 تيبازة 06
 9.87 1428 15891 14463 بومرداس  07
 10.50 1430 15050 13620 البليدة 08
 7.62 992 14002 13010 قسنطينة 09
 8.53 880 11194 10314 باتنة 10

 : كزارة الصناعة كا٤بناجمالمصدر          

 دكر المؤسسة الصغيرة كالمتوسطة في التشغيل-ب

تعترب البطالة يف ا١بزائر من أىم ا٤بشاكل االجتماعية الٍب تسعى السلطات العمومية إذل إٯباد حلوؿ مناسبة ٥با منذ حصو٥با  
مليوف  1ر9لوحدىا باستحداث  2013أنشةت خبلؿ سنة ألف مؤسسة  34حوارل ٠بح بركز حيث على االستقبلؿ السياسي،

 .منصب شغل جديد

 10كطنية جديدة تطمح إذل امتصاص البطالة الٍب ٛب  أكثر من  اسَباتيجيةكقد مت إضفاء ىذه ا٢بركية على القطاع من خبلؿ 
 با٤بائة من السكاف النشيطْب.
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 الناتج الداخلي الخاـمساىمة المؤسسة الصغيرة كالمتوسطة في  -جػ 

٩باال شك فيو كبالنظر إذل دكر ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف التشغيل، فإهنا  تؤدم دكرا جد معتربا من حيث مساٮبتها يف 
الناتج الداخلي ا٣باـ، يضاىي دكرىا يف الدكؿ ا٤بتقدمة، ألف االقتصاد ا١بزائرم يرتكز عليها بشكل أساسي إذا ما مت استثناء قطاع 

 احملركقات.

 . الصعوبات التي تواجو المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر4
 5تواجو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر ٝبلة من الصعوبات، منها: 

 ؛عدـ كجود ارتباط كتكافػل بْب ا٤بؤسسات الكبّبة كا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة بسبب انعداـ ا٤بعلومة كضعف تدفقها 
  تتعل  باإلجػراءات كثّبة ما كانت تسبب يف العديد من ا٤بشػاكل  كعدـ الفصل بْب ا٤بلكية كاإلدارة، كعدـ ارتباط صعوبات

 السلطة با٤بسؤكلية؛
  قيود تتعل  بصاحب ا٤بشػركع نفسو كعدـ اكتساب التجربة كا٤بستول الكايف إلدارة ا٤بشركع، كإضافة إذل انعداـ ركح ا٤ببادرة

 الفردية؛
 عل  بالتمويل، فغالبا ما ترفض البنوؾ عملية تقدصل القركض النعداـ الضمانات؛صعوبات تت 
 .صعوبات تتعل  بالضرائب كالرسـو الٍب ٙبوؿ دكف ٙبقي  أرباح ىامة تساىم يف تنمية ىذه ا٤بؤسسات 

 ثانيا: ماىية تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة
ات األخّبة كمنها ا١بزائر بوجو عاـ با٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كذلك تزايد اىتماـ دكؿ العادل ا٤بختلفة كخاصة يف السنو 

كما تزايد اىتماـ ا٤بنظمات الدكلية ا٤بتخصصة، كمنها   .نتيجة للدكر االقتصادم ا٥باـ الذم تؤديو ىذه ا٤بؤسسات يف االقتصاد الوطِب
ن ا٤بؤسسات، بتأىيل كتنمية ا٤بؤسسات الصناعية الصغّبة منظمة العمل الدكلية كمنظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية كغّبىا م

لذا أضحى موضوع تأىيل كتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، ٗبثابة   على االندماج يف االقتصاد العا٤بيهتا كا٤بتوسطة لزيادة قدر 
ذ أصبح ٰبظى بكل الرعاية كاالىتماـ  إ .القاسم ا٤بشَبؾ ٤بختلف  االىتمامات االقتصادية يف كافة الدكؿ النامية على حد السواء

كنتيجة منطقية لوعي ا٢بكومات  كالدكؿ بأٮبية كدكر ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية من جهة، 
ـو التأىيل كما ىي فما مفه .كبضركرة ٙبسْب تنافسيتها ٤بواجهة  التحديات الٍب أفرزهتا  التغّبات االقتصادية العا٤بية من جهة أخرل

 متطلباتو؟
 لقد كردت عدة تعاريف خاصة ٗبفهـو التأىيل نستطيع أف نورد منها:"La mise à niveau .تعريف عملية التأىيل: "1
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بأنو عبارة عن ٦بموعة برامج كضعت خصيصا للدكؿ  1995سنة  ONUDIعرفتو منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية
 6االنتقاؿ من أجل تسهيل اندماجها ضمن االقتصاد الدكرل ا١بديد كالتكيف مع ٨بتلف التغّبات. النامية الٍب ىي يف مرحلة

كلقد طورت ىذه ا٤بنظمة مفهـو التأىيل خبلؿ السنوات األخّبة، فأصبح يعِب اإلجراءات ا٤بتواصلة كالٍب هتدؼ لتحضّب 
 .Libre-échangeا٤بؤسسة ككذا ٧بيطها للتكييف مع متطلبات التبادؿ ا٢بر 

زيادة كرفع القيم، كتطبيقات اإلدارة كالتسيّب، "التأىيل بأنّو  يقتصر على  عبدالحق لعميرمكما  عرؼ االقتصادم ا١بزائرم  
، حيث  يشّب ىذا التعريف إذل أف التأىيل يعرب " 7كٙبسْب األداء لبلوغ مستول ا٤بنافسْب ا٤بستقبليْب كذلك ضمن آجاؿ احملددة كدقيقة

 كأداء ا٤بؤسسة إذل مستول ا٤بؤسسات ا٤بنافسة ٥با مستقببل عن طري  تطبي  أساليب اإلدارة كالتسيّب ا٤بتطورة.عن رفع مستول 
كقد سعت كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة با١بزائر لتحديد مفهـو مضبوط لعملية التأىيل خبلؿ األياـ الدراسية حوؿ 

 .2006يسمرب برنامج ميدا لتأىيل ا٤بؤسسات ص ك ـ ا١بزائرية د
ىو قبل كل شيء إجراء مستمر للتدريب، ك  « La mise à niveau des PME/ PMIتأىيل ا٤بؤسسات ص ك ـ »

. 8التفكّب، ك اإلعبلـ كالتحويل، هبدؼ ا٢بصوؿ على توجهات جديدة كأفكار كسلوكيات ا٤بقاكلْب كطرؽ تسيّب ديناميكية كمبتكرة
 ارل:ٲبكننا ٛبثيل عملية التأىيل با٤بخطط الت

 ٨بطط يوضح مراحل عملية تأىيل ا٤بؤسسات ص ك  ـ (:01الشكل رقم )
 
 

 

 

 

 

 .141غدير اٞبد سليمة، تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر دراسة تقييمية لربنامج ميدا، ٦بلة الباحث، جامعة كرقلة، ص: المصدر
 

ثابة انتقاؿ للمؤسسة من مستول إذل آخر يتميز بالكفاءة من خبلؿ ىذا الشكل  ٲبكن القوؿ أف عملية التأىيل تعترب ٗب
كا٤بردكدية من خبلؿ تقوصل العوامل الداخلية كا٣بارجية للمؤسسة كذلك لتمكينها من مسايرة التطورات ا٢باصلة يف ا٤بيداف االقتصادم 

 مساعدة على التشخيص )نقاط القول، نقاط الضعف، الفرص ،التهديدات(
+ 

 + مساعدة على التسيير المبدعاالستراتيجيخاذ القرار مساعدة على ات
 

 إبداع استمرار في: التدريب، اإلعالـ، التنظيم للحصوؿ على مهارات جديدة: تسيير+ تفويض+

 فضال عن اآلالت السلوكياتاستثمار في الوقت، في التكوين، في 

   = 

    = 

 استمرار في: التدريب، اإلعالـ، التنظيم
 إبداع على مهارات جديدة: تسيير+ تفويض+ للحصوؿ

   = 
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مطابقة للتعرؼ عن كاقع ا٤بؤسسة الصغّبة  كٲبر التأىيل بثبلث مراحل كىي التشخيص األكرل كلكي تصبح منافسة لنظّباهتا يف العادل.
كا٤بتوسطة هبدؼ إدراجها ضمن الربنامج بواسطة عملية تأىيل أكلية مبلئمة، يتبعو عملية التشخيص بنية التعرؼ العمي  با٤بؤسسة كمن 

سسة كقدرهتا على مث إعداد ٨بطط التأىيل النهائي. يسمح ٨بطط التأىيل ىذا بتنفيذ ٦بموع األنشطة الضركرية ٕبسب طلب ا٤بؤ 
 .استيعاب عمليات التنفيذ

 أىداؼ عملية التأىيل:.2
 ٲبكن حصر أىداؼ تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من خبلؿ ا٤بخطط التارل:
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 ٨بطط يوضح أىداؼ تأىيل ا٤بؤسسات ص ك  ـ (:02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك 17 يومي .متطلبات تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف الدكؿ العربية :الدكرلعلى: نصّبة قوريش، آليات كإجراءات تأىيل ا٤بؤسسات ص ك ـ يف ا١بزائر، ا٤بلتقى  : مت االعتماد يف إعداد ا٤بخططالمصدر
 .151،جامعة الشلف، ص2006 أفريل18

 

الكفاءة يف رفع المن خبلؿ  تحسين تسيير المؤسسات:
للمؤسسات ص ك ـ حٌب تستطيع ا٢بفاظ على  ةاإلنتاجي

كالبحث عن يف مرحلة أكذل احمللي  حصتها يف السوؽ

 أسواؽ خارجية يف مرحلة موالية)االنفتاح االقتصادم(

المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة: ترقية كتطوير محيط 
من خبلؿ تأىيل ٝبيع عناصر احمليط االقتصادم )البنوؾ، 
 ا٥بيةات ا١ببائية كا١بمركية، كالسياسات االقتصادية..(. 

إما يف شكل زيادة يف : تحسين تنافسية المؤسسات 
اإلنتاج باستخداـ نف  القدر من ا٤بوارد أك تقليل كمية 

على نف  حجم اإلنتاج أك  البلزمة للحصوؿا٤بدخبلت 
 أكثر يف شكل ٙبسْب نوعية اإلنتاج.

أف هتيئ ٝبيع الظركؼ ٙباكؿ الدكؿ ، توفير مناصب الشغل

ا٤بواتية إلنشاء كمرافقة كتأىيل ا٤بؤسسات ص ك ـ لتساعدىا 
على خل  فرص عمل منتجة يستخدـ فيها الفرد العامل 

 .ٝبيع قدراتو كمهاراتو كٰبق  إمكاناتو يف النمو

أهداف عملٌة 

 التأهٌل
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 .متطلبػات عملية التأىيل: 3
مشاكل تعي  عملها كٙبد من كفأهتما االقتصادية كبالتارل من قدراهتما قد تواجو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة صعوبات ك 

التنافسية أماـ الوضع ا١بديد ا٤بتميز بسيطرة كتفوؽ ا٤بؤسسات الٍب تتميز  بكفاءهتا العالية، كإنتاجيتها ا٤برتفعة كقدراهتا التقنية 
 9.قاء الضوء على  بعض العناصر ا٤بتعلقة ٗبتطلبات التأىيللذا سنحاكؿ فيما يلي إل.  كالتكنولوجية كاإلدارية كالتسويقية الكبّبة

يعترب التخطيط   . الٍب تسمح للمؤسسة بتحسْب مردكديتها االسَباتيجيةتتعل  العملية بتحضّب  :. التخطيط االستراتيجي1.3
دية كالتنافسية الٍب تسمح ٥با بعرض فهو يقدـ إذل ا٤بؤسسة كسيلة التحليل بنظاـ التوقعات االقتصا .االسَباتيجي بعملية ٘بديد نظامي
يهدؼ التخطيط االسَباتيجي إذل أخذ القرارات من طرؼ اإلدارة ٕبيث يسمح ٥با بتحديد كدراسة  .خطة عمل على ا٤بدل الطويل

إلعداد أدكات العوامل  الرئيسية الداخلية كا٣بارجية ا٤بؤثرة على ا٤بؤسسة، كما يهدؼ إذل ٙبسْب ا٤بردكدية التنظيمية كيستخدـ كأساس 
 .التسيّب تكييف خدماهتا كنشاطها طبقا الحتياجات أسواقها كزبائنها

على ا٤بؤسسات أف  هتتم ببناء أجهزة قوية لتسوي  منتجاهتا كذلك بوضع سياسات تسويقية تتناسب مع لركؼ : .التسويق2.3
 :ا٤بستهلك كذلك عن طري 

 .يتبلءـ كرغبات ا٤بستهلكْبتطوير ا٤بنتجات لضماف تسويقها على أس  علمية ٩با  -
 .االىتماـ بالدعاية كاإلعبلف ٤بنتجات ا٤بؤسسة-
 .العمل على تنشيط مبيعات منتجات ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة يف األسواؽ احمللية كا٣بارجية-

كنظرا ألٮبية ىذا العامل  .يعد االستخداـ الفعاؿ للموارد البشرية طريقة لتعظيم فعالية النظم األخرل :.تأىيل الموارد البشرية3.3
فعلى مستول ا٤بؤسسة  .يتوجب اٚباذ عدد من التدابّب كاإلجراءات لتكوينو ك تأىيلو كذلك على مستول ا٤بؤسسة كعلى ا٤بستول الكلي

 :ٯبب العمل على
تسوي ، التسيّب إجراء دكرات تكوينية كرسكلة ا٤بولفْب الكتساب التقنيات ا٢بديثة يف ٝبيع اجملاالت، التسيّب، اإلنتاج، ال - أ

 .ا٤بارل...اخل
 .....القضاء على ا٤بظاىر السلبية يف التعامل مع الكفاءات كاإلقصاء كالتهميش، البلمساكاة - ب
 .االحتكاؾ مع ا٤بؤسسات األجنبية لبلستفادة من ا٣بربات كا٤بعارؼ - ت
 .كفاءاتتكري  ثقافة التقاسم بْب أفرادىا كبعث فيهم ركح التبادؿ ا٢بر للمعلومات كا٤بعارؼ كال - ث

فيتطلب من ا٥بيةات ا٤بعنية إٯباد السبل الكفيلة للتأىيل، كإنشاء ىيةات كطنية لرصد كمتابعة التطورات  :أما على ا٤بستول الكلي  
 . ا٤بعرفية كالتأىيلية
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ؼ ا٤بؤسسات  حٌب يتسُب ٤بؤسساتنا االقتصادية ٙبسْب قدرهتا التنافسية كاالرتقاء إذل مصا :العمل بمعايير كقياسات النوعية4.3
الناجحة يتوجب عليها أف تلتـز ٗبواصفات قياسية ٧بددة،  ٚبص مواصفات السلع كا٣بدمات، حيث ال ٲبكن اليـو ألية مؤسسة أف 

 .ٙبق   التنافسية بغياب مواصفات ا١بودة، مواصفات ا٤بواد األكلية، ا٤بواد ا٤بصنعة، مواد التعبةة كالتغليف
تل إسَبا٘بية التجديد التكنولوجي مكاف الصدارة ضمن اسَباتيجيات ا٤بؤسسة ذلك ألف التجديد ٙب.التجديد التكنولوجي :    5.3

أصبح خيارا اسَباتيجيا ال مفر منو فهو السبيل الوحيد لرفع القدرة التنافسية للمؤسسة كاالقتصاد ككل، كعليو ٯبب أف يكوف التجديد 
تجديد يف ا٤بنتجات، التجديد يف العمليات، التجديد يف التنظيم، التجديد يف شامل ا٤بختلف ا١بوانب ا٤برتبطة بإدارة ا٤بؤسسات، ال

 . اخل... ا٤بوارد البشرية
 ٙبدد إسَبا٘بية التناف  من خبلؿ ثبلثة مكونات أساسية:: .تطبيق إستراتيجية التنافس6.3
إسَباتيجية التوزيع، إسَبا٘بية كتشمل إسَباتيجية ا٤بنتج إسَباتيجية ا٤بوقع إسَباتيجية التسعّب، :  طريقة التنافس - أ

 .اخل...التصنيع
 . كتتضمن اختيار ميداف التناف ، األسواؽ كا٤بنافسْب:  حلبة التنافس - ب
 .كيشمل األصوؿ كا٤بهارات ا٤بتوفرة لدل ا٤بؤسسة كالٍب تعترب أساس ا٤بيزة التنافسية ا٤بتواصلة:  أساس التنافس - ت
ا الثركة الٍب تبحث عنها ا٤بؤسسة االقتصادية، نهالتكنولوجية عنصر ضركرم للتنمية أل تعترب  :.التعرؼ على التكنولوجية الجديدة7.3

التطوير الداخلي للتكنولوجية عن طري  اتفاؽ الَباخيص، التحالف مع ا٤بؤسسات ذات ا٣بربة  : كللحصوؿ عليها ىناؾ عدة طرؽ منها
 .اخل...اف ا١بامعيالعا٤بية، األٕباث كالتطوير عن طري  التعاكف، عبلقات مع ا٤بيد

لتطوير اإلبداع التكنولوجي بشكل إٯبايب داخل ا٤بؤسسة ٯبب أف تتوفر عدة  :  . تطوير اإلبداع التكنولوجي داخل المؤسسة8.3
 : عوامل أٮبها

 . كخربات تكنولوجية قنوات توزيع أك شبكة توزيع  الطاقات كاإلمكانيات ا٤بالية كالتسيّبية، كفاءة على ٝبيع مستويات -
 .امتبلؾ معارؼ كمعلومات كافية عن السوؽ أك دراستو -
 .قدرات تسّبية كفاءة كمؤىلة قادرة على إحداث البحث التطبيقي -

إف تأىيل احمليط يشكل أمرا ضركريا لتمكْب ا٤بؤسسة من ٙبسْب أدائها كالوصوؿ إذل الرفع من قدراهتا   :  .تأىيل محيط المؤسسة3.9
كا١بهاز  :كتكمن عملية تأىيل احمليط يف إجراء التعديبلت على كل ا٥بيةات كاألجهزة كاألنظمة .  ااإلنتاجية كٙبسْب تنافسيته

 اإلدارم، ا١بهاز ا١ببائي كا٤بارل، التشريعي، التنظيمي الٍب تتعامل معها ا٤بؤسسة.
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 المحور الثاني: تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر.
أٮبية كبّبة خصوصا يف ا١بزائرية صغّبة كا٤بتوسطة يشكل إحدل األكلويات الٍب أعطتها ا٢بكومة أصبح قطاع ا٤بؤسسات ال لقد

خارج احملركقات أم ما  من ٦بموع ا٤بؤسسات الصناعية10با٤بائة70لل التغّبات الٍب يعرفها االقتصاد الوطِب، كقد كصلت نسبتها إذل 
، كللمحافظة على ىذه النسبة كتنميتها سعت ا١بزائر إذل بناء 201311مؤسسة خبلؿ السداسي األكؿ من سنة  747934يعادؿ 

سياسة متكاملة لتحقي  ىذا ا٥بدؼ، كمن بْب ىذه السياسات ىي سياسة تبِب برامج خاصة لتأىيل كتطوير ىذا النوع من ا٤بؤسسات، 
 .كا٤بخطط التارل يوضح ىذه السياسات

 طوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ٨بطط يوضح سياسة ا١بزائر لدعم ك ت (:03الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤بلتقى الدكرل حوؿ إسَباتيجيات تنظيم كمرافقة ا٤بؤسسات ا : غدير أٞبد سليمة، كيحلي عائشة سلمى، تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا١بزائر كاقع كآفاؽ،المصدر
 .9، جامعة كرقلة، ص:2012أفريل18/19الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر

 

 :المرافقة كالدعم ىياكل
 مشاتل ا٤بؤسسات -               مراكز التسهيل  -
 

 المالية الداعمة: الوسائل
 القركض ضماف صندكؽ -
 االستثمارات قركض ضماف صندكؽ -
 )قيد اإلنشاء(مأإلٯبار  كالقرض االستثمار رأ٠باؿ مؤسسات -
 القركض علىالفائدة  نسبة ٚبفيض -

 : المناكلة ترقية
 ا٤بناكلة مع بورصات للتشاكر ءللمناكلة كفضا الوطِب اجملل  -

 اكةكالشر 
 

 :الوسيطة الفضاءات مع التشاكر تدعيم
 ا٣باص/ للتشاكر العمومي فضاء: االستشارم الوطِب اجملل 

 
 

 :ةاككالشر  التعاكف
 ؿ ادل٦با يف تفاىم راتكمذ  ك والتكبوتو  على بالتوقيع

 .كاءشر عدة  مع ـ.ص.
 

 :اإلعالمية المنظومة
 اإلنَبانت التحتية لشبكة البنية ٨بطط -
 ـ.ص.ـ دٲبوغرافية حوؿ قاعدة معلومات -
 ـ.ص.امت نشاط ٛبوقع متابعة خريطة -
 نشرا٤بعطياتاالقتصاديةذاتالصلةبعادل - 

 للمعلومةا٤بؤسسةعرب٨بتلفالوسائطوالفضاءاتا٤بخصصة
 :االبتكار تطوير برنامج

 الوطنية لبلبتكار ا١بائرة - 
 البحث زاكمر  /ـ.ص.ـ ا٤بنتديات -

 : التنافسية تحسين
 برنامج ميدا-للتأىيل الوطِب الربنامج -

 ـ.ص.لةالوطنيةلتطويـركاو ال -

 متكاملة لدعم ك تطوير المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائرالسياسة ال
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 الوطنية التأىيلأكال: برامج 
 برنامج التأىيل لوزارة الصناعة كإعادة الهيكلة: -1

إف برنامج التأىيل ىذا  ىو ٧بفز لتحسْب تنافسية ا٤بؤسسة كلي  برنامج ترقية  االستثمارات أك احملافظة على ا٤بؤسسات الٍب 
، باإلضافة  إذل  ٙبليل جوانب الضعف يف ا٤بؤسسة، تعيش كضعية صعبة بل ىو برنامج يساعد  ا٤بؤسسة على كضع آليات تطوير

حيث تلعب  الدكلة دكرا لداعم للمؤسسات  الٍب تستجيب ٤بعايّب قبوؿ التأىيل، إال أف ىذا الربنامج دل يعرؼ  تقدما ملحولا، فمن 
يف شهر  ٣12باص،مؤسسات من القطاعْب العاـ كا  10دل يتم تأىيل سول  1998 مؤسسة كاف مقرر تأىيلها سنة  1000 بْب

،  14 مؤسسة أكدعت ملفات طلبا لتأىيل، منها  199 ـ، كحسب كزير  الصناعة كإعادة ا٥بيكلة توجد حوارل  2003 مارس
 مؤسسة فقط تستويف شركطا لتأىيل الٍب حددهتا كزارة الصناعة كإعادة ا٥بيكلة كما يلي:

 .سنوات 03 أف تكوف ا٤بؤسسة قد مارست النشاط على األقل منذ -
 .أف تكوف ا٤بؤسسة ٛبارس نشاط صناعي أك مورد للخدمات ا٤برتبطة بالصناعة -
 .عماؿ  10 عامل، كبالنسبة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة  أزيد من  30 أف تكوف ا٤بؤسسة  تشغل أزيد من -
 تتمثل أىداؼ ىذا الربنامج فيما يلي: ىدافو:أ-1
 . دكليا عصرنة القطاع الصناعي ٗبا يتناسب كا٤بطلوب -
 . تدعيم كتقوية قدرات ىياكل الدعم كدفع الصناعات ا٤بنافسة  -
 . ٙبسْب قدرات ا٤بنافسة للمؤسسة الصناعية  -

إلعادة تأىيل 2008 إذل   2000كلقد قامت كزارة الصناعة كإعادة ا٥بيكلة ا١بزائرية بإعداد برنامج كطِب ٲبتد من سنة
 إذل ثبلث مراحل: ا٤بؤسسات العمومية كا٣باصة، كالذم ينقسم

 2005 إذل 2003 مؤسسة خبلؿ الفَبة 200،كالثانية 2002إذل 2000 مؤسسة خبلؿ الفَبة 150 حيث تشمل ا٤برحلة األكذل
كيهدؼ ىذا الربنامج إذل ٙبديث أنظمة اإلنتاج كتكييفها مع التطورات 13،  2008إذل   2005مؤسسة خبلؿ الفَبة  300 ،كالثالثة

كعلى ىذا  األساس يعترب تأىيل ا٤بؤسسة ا١بزائرية عملية   .  تقدمة حٌب تكوف يف مستول مواجهة ا٤بنافسة العا٤بيةا٢باصلة يف الدكؿ ا٤ب
 . ضركرية ٢بمايتها من ا٤بنافسة الشديدة، ك ٙبقي  بعض ا٤بزايا التنافسية الٍب تضمن ٥با البقاء كالنمو

 : ي الجزائرالبرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة ف-2
  12 ا ٤بؤرخ يف18-01يندرج  الربنامج الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ضمن األحكاـ الواردة يف القانوف رقم 

  ":منو، الٍب تنص على ما يلي  18 ا٤بتضمن القانوف التوجيهي لَبقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، السيما ا٤بادة   2001 ديسمرب 
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ة ا٤بّكلفة با٤بؤسسات كالصناعات  الصغّبة كا٤بتوسطة، يف إطار تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، بوضع برامج التأىيل تقـو الوزار 
  14."ا٤بناسبة من أجل  تطوير تنافسية ا٤بؤسسات، كذلك بغرض ترقية ا٤بنتوج الوطِب، ليستجيب للمقايي  العا٤بية

  :15 إذل ما يلي كتعود األسباب الرئيسية لوضع ىذا الربنامج
من نسيج  ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة   % 97 عامبل، كالٍب ٛبثل  20 قصد التكفل با٤بؤسسات الٍب تستخدـ أقل من 1-

ا١بزائرية حيث دل ٙبظ بالتكفل من خبلؿ برامج التأىيل السابقة، بادرت  ا٢بكومة ا١بزائرية من خبلؿ كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة 
من   2007 فيفرم 25 كمت االنطبلؽ الر٠بي ٥بذا الربنامج يف ."برنامج كطِب لتأىيل  ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة" كا٤بتوسطة بإعداد

 خبلؿ  تنفيذ الربامج اإلعبلمية كالتحسيسية؛
ة الصغّبة إف انتهاج ا١بزائر لسياسة االنفتاح على األسواؽ ا٣بارجية كتفكيك ا٢بواجز ا١بمركية ٰبتم على ا٤بؤسسات ا١بزائري 2-

كا٤بتوسطة الٍب تنتمي إذل ٝبيع القطاعات االرتقاء ٗبستواىا التكنولوجي  كالتسيّبم كالتنظيمي كىذا ما يتطلب تصميم برامج لدعمها 
 كمساندهتا؛

اآلكنة يلعب قطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة دكرا بالغ األٮبية يف االقتصاد الوطِب كما يعرؼ ىذا  القطاع تطورا سريعا يف  3-
 .األخّبة لذا ٯبب االىتماـ هبذه ا٤بؤسسات كترقيتها كتأىيلها

 ثانيا: التعاكف الدكلي في مجاؿ تأىيل كترقية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر
 :ED/PMEبرنامج دعم كتطوير المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر -1

كف الثنائي لربنامج ميدا الثانية ، كمعد خصيصا لدعم كتطوير ا٤بؤسسات ص جاء ىذا الربنامج ضمن إطار الفصل الثاشل للتعا
 Euro- Développement PMEتنمية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا١بزائرية -ك ـ  ا١بزائرية كقد أخذ اسم: أكرك

Algérienne حيز التنفيذ إال يف شهر  ، كدل يدخل1999، كلقد جاء عن طري  اتفاقية التمويل ا٤بمضاة يف شهر سبتمرب من سنة
 .2000أكتوبر من سنة 

 كمقسم إذل جزئيْب، ىدؼ إٝبارل كأىداؼ خاصة.16أىدافو: -1-1
كيتمثل ا٥بدؼ اإلٝبارل يف تأىيل كٙبسْب تنافسية قطاع ا٤بؤسسات ص ك ـ ا٣باص، ليساىم ٔبزء كبّب كمهم يف النمو  

 االقتصادم كاالجتماعي للجزائر.
 تمثل يف:ا األىداؼ ا٣باصة فتأم
 تطوير قدرات ا٤بؤسسات ص ك ـ ا٣باصة للسماح ٥با بالتكيف مع مستلزمات اقتصاد السوؽ. -
 تطوير طرؽ ا٢بصوؿ على ا٤بعلومة ا٤بهنية لرؤساء ا٤بؤسسات كا٤بتعاملْب االقتصاديْب يف القطاع العاـ كا٣باص. -
 ّبة كا٤بتوسطة.ا٤بساٮبة يف اإلشباع ا١بيد لبلحتياجات ا٤بالية لػلمؤسسات الصغ  -
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 تطوير احمليط ا٤بقاكاليت بواسطة ا٤بنشآت كا٤بنظمات ا٤بتعلقة مباشرة بقطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ك. -
 إف السلطات الوصية على ىذا الربنامج متمثلة فيما يلي: الميزانية كالسلطات الوصية:-1-2
  La Commission européenneاللجنة األكركبية  من جهة االتحاد األكركبي: -1
 Le Ministère des affaires étrangères    كزارة الشؤكف ا٣بارجية من جهة الجزائر:  -2

مليوف أكرك، باإلضافة إذل مبلغ من قبل الوزارة ا٤بستفيدة  57كما أف الربنامج يستفيد من ٛبويل أقصى من ا٤بفوضية األكركبية يقدر بػ 
 .17أكرك4125.000أكرك، أما ا٤بؤسسات ص ك ـ كمنظمات الدعم تقدرمساٮبتهابػ 5.320.000ٚبصصو للربنامج كيقدر بػ 

، كما أف 2007إذل غاية ديسمرب  2000سنوات من أكتوبر  7تبلغ مدة ا٪باز الربنامج  المدة كالمؤسسات المستهدفة :-1-3
فركع جهوية)ا١بزائر، عنابة، سطيف، كىراف،  5كالٍب مقرىا بالعاصمة باإلضافة إذل UGPالربنامج يسّب من قبل كحدة تسيّب الربنامج 

 19، كما ٯبب أف تستويف الشركط التالية:18غرداية(
 لديها عماؿ دائمْب يف حدكد عشرين عامل أك أكثر.  -لديها على األقل ثبلث سنوات من النشاط    -
 أف تكوف منظمة على الصعيد ا١ببائي ككذا صندكؽ الضماف االجتماعي. -

ى شكل تقدصل خربات تسيّبية كتقنية ك٘بارية كمالية باإلضافة إذل ا٤بساعدة التقنية الوطنية ككذا الدكلية ذات مستول كيكوف التأىيل عل
عاؿ، كالقياـ بتكوينات للمؤسسة كملتقيات بْب ا٤بؤسسات كما أنو ٲبكن أف يكوف يف شكل تقدصل معلومات حوؿ ا٤بنتجات، 

مؤسسة  668، الربنامج قد اتصل بػ2006أكتوبر  31دات للبحث عن شركاء، ففي التكنولوجيا، ا٤بوردين كاألسواؽ، أك مساع
منها فقط من خضع  435أم  ED/PMEبا٤بائة من الفةة ا٤بستهدفة فقط( قررت االنضماـ إذل الربنامج 28صغّبة كمتوسطة )

 لنشاطات التأىيل فقط.
ّبة كا٤بتوسػػطة ،بتوقيػػع اتفاقيػػات بينهػػا كبػػْب دكؿ كمؤسسػػات كمػػا قامػػت ا١بزائػػر ، يف إطػػار سياسػػة تأىيػػل ك ترقيػػة ا٤بؤسسػػات الصػػغ

دكلية أخرل  ، كىذا  التعاكف يتم فيو تقػدصل مسػاعدات لقطػاع ا٤بؤسسػات الصػغّبة كا٤بتوسػطة، سػواء بصػفة ثنائيػة أك متعػددة األطػراؼ. 
 كنذكر منها:

ة من منظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي، ىدفو دعم دكل 22بتوقيع  1973ديسمرب 16تأس  ىذا البنك يف 20البنك اإلسالمي للتنمية: -1
، كتتجلى مساٮبتو يف 1975أكتوبر  20التنمية االقتصادية كالتقدـ االجتماعي للدكؿ األعضاء، كبدأ العمل الفعلي للبنك يف 

اسة سبل فتح خط ٛبويل للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كتقدصل مساعدات فنية متكاملة لدعم استخداـ النظم ا٤بعلوماتية، كلدر 
٭بوذجية  (Pépinières)تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ٤بواكبة العو٤بة كٙبديات ا٤بنافسة، كا٤بساعدة على إنشاء مشاتل 

لرعاية كتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كتطوير التعاكف مع الدكؿ األعضاء لبلستفادة من ٘بارهبم مثل ماليزيا، إندكنيسيا، 
 تركيا.
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 21الثنائي:التعاكف  -2
  /PME)  يف ٦باؿ التعاكف الثنائي كخصوصا يف ٦باؿ التكوين كاالستشارة، باشر برنامج التعاكف ا١بزائرم األ٤باشل

CONFORM )    تكوينو جملموعة من ا٣برباء كا١بمعيات ا٤بهنية، مث قاـ ىذا الربنامج بتوسيع شبكتو ٤براكز الدعم ا٤بتواجدة يف
  ٨بتلف جهات الوطن.

إذل ذلك ىناؾ العديد من برامج التعاكف الثنائي، كخاصة مع البلداف الٍب تكتسب خربة كاسعة يف ميداف تنمية كترقية  إضافة
ا٤بؤسسات  الصغّبة كا٤بتوسطة كفرنسا كايطاليا كاسبانيا كتركيا ككندا،  كتسعى ا١بزائر يف ىذا ا٤بيداف إذل اكتساب ا٣بربة الضركرية 

 لصغّبة كا٤بتوسطة.لتنمية كتأىيل ا٤بؤسسات ا
بفيينا، لَبقية التنمية الصناعية يف  1967سنة  ONUDIتأسست  ONUDI:22منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  -3

الدكؿ النامية عن طري  كضع برامج صناعية مد٦بة لكل دكلة،  إذ يتمثل ىدفها األساسي يف تدعيم ديناميكية إعادة ا٥بيكلة، 
العمل يف  ONUDIالصناعات كا٤بؤسسات يف إطار مراحل التحرير ك االنفتاح االقتصادم. بدأت  كالتنافسية، كإدماج ك٭بو

مؤسسة صغّبة  40مؤسسات عمومية ك 8، ضمن برنامج تطوير التنافسية كإعادة ا٥بيكلة الصناعية الذم خص 1999ا١بزائر يف 
فنية لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة على تقدصل مساعدات  ONUDIكمتوسطة كصناعات صغّبة كمتوسطة. كما تعمل 

 يف فرع الصناعة الغذائية بإحداث كحدة لتسيّب الربنامج كاختيار مكتب دراسات إلعداد تشخيص ىذا الفرع.
كىو الشركة ا٤بالية الدكلية الٍب قامت بإعداد برنامج تقِب بالتعاكف مع  مت التعاكف مع فرع البنك العا٤بي 23:البنك العالمي  -4
عن طري  برنامج كاحد  يعمل على كضع حيز التنفيذ" لباركمَب ا٤بؤسسات   NAEDامج "مشاؿ إفريقيا لتنمية ا٤بؤسسات"برن

الصغّبة كا٤بتوسطة " قصد متابعة التغّبات الٍب تطرأ على كضعيتها. كسيتدخل ىذا الربنامج أيضا يف إعداد دراسات اقتصادية لفركع 
 .النشاط

 
 
 
 
 
 
 
 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

61 
 

 الخاتمة
ـ ىذه الدراسة ٲبكن القوؿ أّف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من أىم القطاعات االقتصادية كىذا من خبلؿ ما كيف ختا

حققتو ىذه األخّبة من تطورات خاصة يف ٦باؿ الدخل ا٣باـ لدكؿ ا٤بتقدمة، كلذا اعتمدت ا١بزائر مؤخرا على التدعيم ىذه ا٤بؤسسات 
هبا من مستول إذل مستول آخر يتميز بالكفاءة كا٤بردكدية كٛبكينها من مواكبة التطورات  بدال من ا٤بؤسسات الكربل، هبدؼ االنتقاؿ

ككآلية لتطوير الصناعة، كذلك من خبلؿ برامج التأىيل ا٤بسطرة من طرؼ ا٢باصلة يف ا٤بيداف االقتصادم، كتعزيز قدراهتا التنافسية، 
 الدكلة.
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 تهيئة مناخ كبيئة فعالة لألعماؿ كاالستثمار في الجزائر
 

  مختار صابة    الرحمافمغارم عبد 
 

 مقدمة
يتوقف ٙبقي  التنمية االقتصادية يف أم بلد كاف على ٙبقي  ٭بو اقتصادم مستمر يَبتب عنو ٙبسن ملحوظ يف مستول 
مداخيل األفراد. كال ٲبكن ٙبقي  التنمية االقتصادية بدكف توفر إرادة سياسية كاجتماعية تَبجم من خبلؿ سياسة اقتصادية مبلئمة تركز 

 باعتباره العامل احملدد للنمو االقتصادم كٙبسْب مستول اإلنتاج كما ككيفا.على االستثمار 
إف أداء االستثمار لدكره ا٢بيوم يف االقتصاد يتطلب ٝبلة من الشركط من بينها توفر مناخ استثمارم مبلئم. إف ا٤بقصود 

اآلليات تتمثل يف القوانْب ا٤بؤطرة لبلستثمار، ببيةة األعماؿ ىو ٦بموع اآلليات ا٤بستعملة من قبل الدكلة ١بذب االستثمار. ىذه 
السياسة الضريبية، النظاـ اإلدارم كسرعة اٚباذ القرارات كدراسة ملفات االستثمار، النظاـ القانوشل، النظاـ السياسي كاالجتماعي 

 اٚباذ قراراهتم االستثمارية. فتوفر كالثقايف للبلد. كتعترب بيةة األعماؿ احمليط الذم يكوف األساس الذم يعتمد من قبل ا٤بستثمرين يف
مناخ االستثمار ا٤ببلئم سيحق  جوا من الراحة كاالطمةناف للمستثمرين كٲبكنهم يف ما بعد من إ٪باز كتطوير استثماراهتم بشكل يسمح 

ٙبسْب بيةة االعماؿ  بتحقي  الفعالية كالرٕبية للمؤسسة ا٤بستثمرة من جهة كيسمح من جهة ثانية للمجتمع من ٙبقي  منافع عدة. إف
سيسمح برفع مستول التحويبلت االقتصادية ا٤بنتظرة كا٤برغوبة، كما تعطي مصداقية لعمل ا٢بكومة يف التزاماهتا ٘باه الشركاء 

 االقتصاديْب كاالجتماعيْب، إلحداث الرقي كالنمو، كبالتارل يسهل من خل  كانشاء ا٤بؤسسات كاال٭باء كاالستثمار ا٤بنتج. 
يةة األعماؿ عامبل مهما يف جذب االستثمار يف بيةة دكلية تتميز با٤بنافسة ا٢بادة. كا١بزائر كغّبىا من الدكؿ تسعى كتعترب ب

إذل تطوير اقتصادىا كاحتبلؿ مكانة مرموقة يف االقتصاد العا٤بي، كىي يف سعيها ذلك مطالبة بتوفّب ٨بتلف العوامل الٍب تسمح 
 ك األجنيب. باستقطاب رأس ا٤باؿ سواء احمللي أ

إف تشجيع إنشاء ا٤بؤسسات كتسهيل استمرار ما ىو قائم منها يعترب ىدفا تسعى إذل ٙبقيقو السلطات الوطنية. ىذا األمر 
 ال يتحق  دكف تسهيل إجراءات إنشاء ا٤بؤسسات ك٩بارسة نشاطها، كىذا من خبلؿ تقليص تكليف إنشاء كاستغبلؿ ا٤بؤسسات. 

هتتم الدكؿ بشكل كبّب ٔبذب االستثمار األجنيب ا٤بباشر، كىذا باعتباره من بْب أىم مصادر  كيف إطار النهوض باالستثمار
ٛبويل التنمية. كتنافست الدكؿ فيما بينها ١بذب االستثمار األجنيب ا٤بباشر ، كىذا من خبلؿ العمل على ٙبسْب مناخها االستثمارم 

                                                             
 بومرداس -، جامعة امحمد بوقرة ب  قسم محاضر أستاذ 
 بومرداس - بوقرة امحمد جامعة ، العالً التعلٌم أستاذ 
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دـ لو الضمانات كا٢بوافز  الٍب تغريو بالقدـك إذل تلك البلد كطمأنتو ٖبصوص من خبلؿ تبِب قوانْب تشجع ىذا النوع من االستثمار كتق
 مستقبلو. 

كا١بزائر شأهنا يف ذلك شأف الكثّب من البلداف، خاصة البلداف النامية، تبنت العديد من السياسات االستثمارية، خاصة 
يف البلد. كعملت السلطات العمومية على سن قوانْب ابتداء من مطلع تسعينيات القرف العشرين، كىذا هبدؼ تشجيع االستثمار 

 كتوفّب ا٥بياكل القاعدية الٍب تساىم يف توفّب بيةة مبلئمة لبلستثمار.

 إشكالية الدراسة
نسعى من خبلؿ دراستنا ىذه إذل ٙبديد ا٤بقصود ببيةة األعماؿ كٙبديد انعكاساهتا على التنمية االقتصادية كقدرهتا على 

 مواؿ عموما كيف ا١بزائر على كجو ا٣بصوص. استقطاب رؤكس األ

 تتفرع عن ىذه اإلشكالية الكبّبة ٝبلة من التساؤالت التالية: 
 ػػػػ ما ىو تعريف بيةة األعماؿ ا١بيد، كما ىي العوامل ا٤بكونة لو؟

 ػػػ ما ىي خصائص بيةة األعماؿ يف ا١بزائر؟ 
 ة ا١بزائرية لتحسْب بيةة األعماؿ يف ا١بزائر؟ػػػػ ما ىي اإلجراءات ا٤بتخذة من قبل السلطات العمومي

 ػػػػ ىل تعترب بيةة األعماؿ يف ا١بزائر مشجعة على االستثمار؟
 ػػػ ما ىي انعكاسات بيةة األعماؿ يف ا١بزائر على تطور  حجم االستثمار، كخاصة االستثمار األجنيب ا٤بباشر؟

 فرضيات الدراسة
 يات جاءت على النحو التارل: لقد أقمنا ٕبثنا ىذا على ٝبلة من الفرض

 ػػػ توفر بيةة أعماؿ مبلئمة يعترب عامل جذب لبلستثمار احمللي كاألجنيب. 
ػػػػ ضعف االستثمار يف ا١بزائر، كمنو االستثمار األجنيب، راجع إذل عدـ مبلئمة بيةة األعماؿ يف ا١بزائر، كىي البيةة ا٤بتميزة 

 ادية ٙبوؿ دكف القدرة على استقطاب رأس ا٤باؿ األجنيب.بوجود عدة معوقات قانونية، إدارية، اقتص

 أىداؼ الدراسة
 هندؼ من خبلؿ ىذه الدراسة إذل ٙبقي  ٝبلة من النقاط ىي كالتارل: 

 ػػػ ٙبديد مفهـو بيةة األعماؿ. 
 ػػػ ٙبديد مفهـو االستثمار األجنيب ا٤بباشر. 

قدرهتا على تطوير مستول االستثمار احمللي كاالستثمار األجنيب ػػػ الوقوؼ على طبيعة بيةة األعماؿ يف ا١بزائر ، كمدل 
 ا٤بباشر، كىو ما يسمح با٢بكم على مدل ٪باح ٙبسْب بيةة األعماؿ. 
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 أىمية الدراسة 
 تتمثل أٮبية كرقة البحث ىذه يف ٝبلة النقاط التالية: 

 ػػػػ ىي ٧باكلة لئلحاطة ٗبفهـو بيةة األعماؿ من  الناحية النظرية.
 إعطاء نظرة عن كاقع بيةة األعماؿ يف ا١بزائر. ػػػػ

 ػػػػ  تقييم النتائج الٍب حققتها ا١بزائر يف ٦باؿ ٙبسْب بيةة األعماؿ كاستقطاب رؤكس األمواؿ األجنبية. 

 منهجية الدراسة
رض يف الفرع األكؿ إذل ٤بعا١بة موضوع ىذه الورقة البحثية كاإلجابة على اإلشكالية ا٤بطركحة ارتأينا تقسيمها إذل فرعْب. سنتع

لبيةة األعماؿ بصورة عامة. كسنعتمد يف ىذا الفرع على ٙبديد ا٤بفاىيم النظرية ذات الصلة ببيةة األعماؿ، مع ٙبديد  ا١بانب النظرم
 أٮبية بيةة األعماؿ كطرؽ قياسها. أما الفرع الثاشل فسنخصصو لدراسة كضعية بيةة األعماؿ يف ا١بزائر.

راستنا ىذه على ا٤بنهج الوصفي لعرض ككصف الظاىرة ا٤بدركسة. كما دعمنا ىذا ا٤بنهج با٤بنهج التارٱبي كلقد اعتمدنا يف د
الذم أتاح لنا إمكانية الوقوؼ على السياسات ا٤بختلفة الٍب اعتمدىا ا١بزائر يف كقت ساب   يف ٦باؿ توفّب بيةة أعماؿ مناسبة تشجع 

 اس ا٤باؿ الوطِب أك من طرؼ راس ا٤باؿ األجنيب. على االستثمار يف ا١بزائر، سواء من قبل ر 
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 الفرع األكؿ: مفهـو بيئة األعماؿ ككيفية تحديدىا
 أكال: تحديد بيئة األعماؿ كمكوناتها كأىميتها

 أ ػػػ ماىية بيئة األعماؿ 
 ػػػ بيئة األعماؿ كمفهـو ديناميكي مركب من عدة أبعاد 1

أك مناخ االستثمار من ا٤بفاىيم ا٤بركبة، كىذا باعتباره مفهوما ٱبص العديد من ا١بوانب، منها ما يعترب مفهـو بيةة األعماؿ ِ 
 ىو متعل  بتوفر ا٥بياكل القاعدية، كالطرقات، ا١بسور، الكهرباء... كمنها ما يرتبط بالقوانْب ا٤بنظمة لبلستثمار يف البلد، ككذا جانب

. فبل غرابة ا٤بؤسسات كالسياسات االقتصادية ا٤بتبعة م ن طرؼ الدكلة. ىذا اذل جانب البعد السياسي كاالجتماعي كالثقايف ٥بذا ا٤بفهـو
أثّب أف تتأثر بيةة األعماؿ يف أم بلد با١بوانب السياسية كاالجتماعية كالثقافية، إذ تعترب ىذه اجملموعة من العوامل عامبل ٲبارس بعض الت

 على استقطاب رؤكس األمواؿ خاصة األجنبية.
٘بدر اإلشارة إذل أنو زيادة على تعدد ٧بددات بيةة األعماؿ يف أية دكلة كانت، فإف ىذا ا٤بفهـو يتميز بالتغّب ا٤بستمر، كىذا ك 

بالنظر إذل تغّب العوامل ا٤بختلفة احملددة لبيةة العماؿ كاختبلفها من زمن آلخر كمن مكاف آلخر. ىذا األمر ٯبعل من مفهـو بيةة 
اميكيا، كىذا بسبب سعي ا١بهات ا٤بسؤكلة عن ضبط ىذه البيةة إذل مواكبة التغّبات الٍب ٙبدث يف ميداف األعماؿ مفهوما دين

 االستثمار رغبة منها يف استقطاب رؤكس األمواؿ.

 ػػ تعريف بيئة األعماؿ  2
. تعددت التعاريف الٍب تناكلت بالدراسة مفهـو بيةة األعماؿ، كىذا كما سب  القوؿ بسبب الطابع ا٤ب  ركب ٥بذا ا٤بفهـو

  كسعيا منا لتوضيح ىذا ا٤بفهـو سنعمل يف ما يلي على تقدصل بعض التعاريف الٍب تناكلت ىذا ا٤بفهـو بالدراسة.
ػػػػ يرل البنك الدكرل، باعتباره مؤسسة ذات تأثّب مباشر على االستثمارات يف العادل، أف بيةة األعماؿ تتمثل يف ٦بموع 

ة ا٤بؤسسات يف بلد ما، كىي العوامل الٍب تؤثر على قرارات االستثمار من أجل إنتاج منتجات أك تقدصل العوامل ذات الصلة بإقام
خدمات، كمن مث خل  مناصب شغل كتطوير النشاط. كتبقى السياسات العمومية ذات تأثّب كبّب على القرارات االستثمارية الٍب يقـو 

 1على تكاليف إ٪باز االستثمارات، ككذا على ا٤بعوقات الٍب تقف يف كجو ا٤بنافسة. هبا ا٤بستثمركف، كىذا نتيجة انعكاساهتا الكثّبة
ػػ من جهتها تعرؼ ا٤بنظمة العربية لضماف االستثمار بيةة األعماؿ )مناخ االستثمار( بأهنا ٦بموع األكضاع القانونية 

 2ار. كتتميز ىذه البيةة بالتغّب كالتداخل إذل حد كبّب.كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية الٍب تشكل ا٤بناخ الذم يتم فيو االستثم
كال تقتصر التعاريف على تعاريف ا٤بنظمات الدكلية كاإلقليمية بل ىناؾ تعاريف أخرل من كضع مفكرين ككتاب مهتمْب 

ظركؼ كالسياسات كاألطر هبذا ا٤بوضوع. يف ىذا اإلطار ىناؾ من يرل بأف مفهـو بيةة األعماؿ يعرب عن البيةة ا٤بتكونة من ٦بموع ال
االقتصادية كالسياسية الٍب ٛبارس تأثّبا على ثقة ا٤بستثمر كرغبتو يف االستثمار كتدفعو إذل االستثمار يف ىذا البلد دكف ىذا البلد. 

 3.كتتحدد ىذه البيةة كتِِتأثر بالظركؼ االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية كاألمنية السائدة يف البلد ا٤بعِب
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٩با سب  ٬بلص للقوؿ أف بيةة العماؿ تتمثل يف ٦بموع العوامل السياسية، االقتصادية كاالجتماعية، كحٌب الثقافية الٍب ٛبارس 
 تأثّبا على قرارات ا٤بستثمرين كتدفع هبم إذل القياـ باالستثمار أك العزكؼ عنو، كىذا من خبلؿ ا٢بوافز كالفرص الٍب ٘بذهبم كتدفع هبم

مار ، أك من خبلؿ القيود الٍب تثبط عزائمهم عن االستثمار. بعبارة أخرل تتكوف بيةة األعماؿ من ٨بتلف العوامل ا٤بشجعة إذل االستث
 كا٤بثبطة لبلستثمار يف بلد ما.

 ػػػ مكونات بيئة األعماؿ 3
فات ا٢بالية كا٤بستقبلية تتكوف بيةة األعماؿ ألم بلد كاف من عدة عناصر تشمل احمليط السياسي، احمليط ا٤بؤسسايت، التصر 

 ما بْب ا٤بكونات التالية:4(Stern 2002حياؿ االستثمار. كيف ىذا الصدد  ميز ستارف )
ػػػ استقرار االقتصاد الكلي كانفتاح االقتصاد: ىذا ا١بانب يشمل السياسات التجارية ا٤بعتمدة من طرؼ الدكلة، ككذا سياسة 

 رؽ مواجهتو، مستول مديونية البلد...الصرؼ، سياسة ا٤بيزانية، مستول التضخم كط
ػػػ طريقة تصرؼ ا٤بؤسسات العمومية سواء يف ٦باؿ الضرائب أك ٦باؿ ضبط األسعار، شركط كتسهيبلت ا٢بصوؿ على 
التمويل من البنوؾ، طريقة عمل العدالة ككيفية حل النزاعات الٍب ٲبكن أف تنشب ما بْب ا٤بستثمرين أنفسهم كما بْب ا٤بستثمرين 

 دارات، سوؽ العمل كمدل توفر يد عاملة مؤىلة كمستول األجور السائدة، درجة الفساد.كاإل
ػػػ مدل توفر ا٥بياكل القاعدية ا٤بساعدة على ٩بارسة النشاط االقتصادم، مثل توفر الطرقات، الكهرباء، ا٤بياه، ا٤بوانئ، 

 ا٤بطارات، ا٤بواصبلت البلسلكية...

 5ة لبيةة األعماؿ يف ثبلثة ٦بموعة ىي كالتارل:عموما ٲبكن إٝباؿ العناصر ا٤بكون
 المجموعة األكلى 

 ػػػػ توفر البلد ا٤بضيف لبلستثمارات على االستقرار السياسي كاالقتصادم. 
 ػػ كجود قوانْب تضمن حرية ٙبويل األرباح كاالستثمار للخارج، كما تضمن حقوؽ ا٤بلكية، أم باختصار سيادة دكلة القانوف. 

 النسيب ٤بعدؿ صرؼ العملة احمللية. ػػػ الثبات 
ػػػػ سهولة ا٢بصوؿ على رخص إ٪باز االستثمارات ككذا سهولة التعامل مع ا١بهات اإلدارية ا٤بسؤكلة عن االستثمار يف البلد 

 ا٤بضيف. 

 المجموعة الثانية
 ػػػػ توفر إمكانية ٙبقي  عائد مرتفع من االستثمار. 

 ة. ػػػ مستول الضرائب كالرسـو ا١بمركي
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ػػػػ كضوح كاستقرار قوانْب االستثمار بالشكل الذم يسمح للمستثمرين من بناء اسَباتيجيتهم االستثمارية يف البلد ا٤بضيف 
 كمقارنة ذلك مع ما ىو متاح يف بلداف أخرل. 

 المجموعة الثالثة
 ػػػػ توفر شريك من البلد ا٤بستقطب لبلستثمارات. 

 ػػػػ حرية التنقل.
 ر. ػػػ حرية التصدي

 ػػػ توفر فرص استثمارية. 

باإلضافة إذل ىذه الشركط الضركرية الستقطاب رأس ا٤باؿ، خاصة رأس ا٤باؿ األجنيب، ىناؾ شركط أخرل مكملة، كىي 
 تتمثل يف ما يلي: 

ادية ػػػ توفر سوؽ كاعدة تسمح بالتشجيع على االستثمار. فا٤بستثمر يبحث دائما عن ا٤بناط  الٍب تتميز بديناميكية اقتص
 تنبئ بإمكانية اتساع األسواؽ مستقببل.

 ػػػ توفر اليد العاملة ا٤بؤىلة كاحملدكدة التكلفة. 
 ػػػػ توفر بنية اتصاؿ متطورة تسمح بنقل ا٤بعلومة بسهولة كبّبة )كسائل اتصاؿ حديثة، كسائل نقل متطورة. 

ديد من التفاؤؿ بإمكانية النجاح بفعل ػػػ توفر نسيج صناعي كثيف يتكوف من مؤسسات ناجحة يسمح لكل استثمار ج
ذا إذل جانب إمكانية عقد ٙبالفات مع مؤسسات أخرل، ككذا ÷توفر سوؽ للحصوؿ على ا٤بدخبلت كسوؽ لتصريف ا٤بخرجات، 

 القياـ بعمليات اندماج كٛبلك ٤بؤسسات أخرل. 

الكافيْب يعترب أمرا ضركريا، ألنو ال ٲبكن ك٘بدر اإلشارة يف ىذا الصدد إذل أف توفر عناصر بيةة األعماؿ با٢بجم كالشكل 
بناء مناخ استثمارم جذا دكف توفّب بعض عناصر ىذا ا٤بناخ كالسعي إذل تعويضها بعناصر أخرل. فتمتع البلد بتوازنات اقتصادية كلية 

رؤكس األمواؿ، خاصة نتيجة تطبي  سياسات نقدية كمالية صارمة يعترب أمرا جيدا، إال أنو ال ٲبكن أف يكوف عنصرا مستقطبا ل
 األجنبية، إذا كانت ىذه البيةة تتميز بتفشي الفساد، أك باضطراب األحواؿ السياسية كاألمنية يف البلد ا٤بضيف.

 ننهي ىذه النقطة ا٣باصة بالتعريف ببيةة األعماؿ بتقدصل الشكل التارل الذم يبْب ٨بتلف العناصر احملددة لبيةة األعماؿ.
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 يجية التنمية كبيئة االعماؿ: استرات1شكل رقم 
 

 سياسة االستثمار
 

 الحوكمة
 

 
 الهياكل

 
 الموارد البشرية

 
 

 
 

 
 بيئة األعماؿ ػػػ مؤشرات الحكم على مدل أىمية  4

ٲبكن االعتماد على ٝبلة من ا٤بؤشرات للحكم على مدل أٮبية بيةة األعماؿ يف أم بلد من بلداف العادل. فيما يلي سنقـو 
بعرض أربع مؤشرات للتقييم بيةة األعماؿ، كىي ا٤بؤشرات األكثر استعماال من قبل ا٤بنظمات العا٤بية. ىذه ا٤بؤشرات ىي: ا٤بؤشر 

 القطرية، مؤشر ا٢برية االقتصادية، مؤشر الشفافية، مؤشر سهولة أداء األعماؿ. ا٤بركب للمخاطر

 ػػػ المؤشر المركب للمخاطر القطرية. 1.4
 PRS:The Political Riskيستعمل ا٤بؤشر ا٤بركب للمخاطر القطرية، الذم يصدر شهريا عن ٦بموعة ) 

Services .لقياس ا٤بخاطر احمليطة باالستثمار ،) 
 ؤشر ا٤بركب للمخاطر القطرية من ثبلث مؤشرات فرعية تتمثل يف: يتكوف ا٤ب

 يف ا٤بائة من ٦بموع ا٤بؤشر ا٤بركب؛ 50ػػػ مؤشر تقييم ا٤بخاطر السياسية، كىو ٲبثل 
 يف ا٤بائة من ا٤بؤشر ا٤بركب؛ 25ػػػ مؤشر تقييم ا٤بخاطر االقتصادية، كٲبثل 
  ا٤بائة من ا٤بؤشر ا٤بركب.يف 25ػػػ مؤشر تقييم ا٤بخاطر ا٤بالية، كىو ٲبثل 

ترقية كتسهيل 
 العركض

 مجاؿ
 سياسي

 لالستثمار
 سياسة تجارية

 سياسة المنافسة

 طريق أعماؿ   مسؤكلة
 حوكمة المؤسسات سياسة ضريبية
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على صعيد آخر ٲبيز ىذا ا٤بؤشر، بناء على نتيجة ا١بمع بْب ا٤بؤشرات ا١بزئية الثبلثة، بْب عدة مستويات جاءت على النحو 
 6التارل:

 دكؿ تصل فيها درجة ا٤بخاطرة إذل مستويات عالية جدا؛ 49,5إذل  0ػػػ من 
 دكؿ مرتفعة ا٤بخاطرة؛ 59,9إذل  50ػػػ من 
 دكؿ معتدلة ا٤بخاطرة؛ 69,5إذل  60ػػػ من 
 دكؿ منخفضة ا٤بخاطرة؛ 79,5إذل  70ػػػ من 
 دكؿ ذات درجة ٨باطرة منخفضة جدا.  100إذل  80ػػػ من 

 ػػػ مؤشر الحرية االقتصادية 2.4
 Heritageيتوذل كل من تعترب ا٢برية االقتصادية من ا٤بعايّب ا٤بهمة ا٤بعتمدة يف ٦باؿ تقييم بيةة األعماؿ. كيف ىذا الصدد 

Foundation  ك صحيفة كاؿ سَبيتWall Street   إصدار التقرير السنوم للحرية االقتصادية. يتناكؿ ىذا  1995منذ سنة
ا٤بؤشر عدة مسائل منها ٞباية حقوؽ ا٤بلكية ا٣باصة، تعزيز ركح ا٤ببادرة كاإلبداع، مستول التسهيبلت اإلدارية، التسهيبلت التجارية، 

 القانوف، كجود قوانْب تنظم عبلقات العمل. سيادة

 7عناصر جزئية، ىي كالتارل: 10يبُب مؤشر ا٢برية االقتصادية على 
 ػػػ القواعد ا٤بنظمة للسياسة التجارية، منها معدؿ الرسـو ا١بمركية، ا٢بواجز غّب ا١بمركية ا٤بعيقة ٢برية التجارة؛

 دم؛ػػػ مستول الضرائب ا٤بفركضة على النشاط االقتصا
 ػػػ درجة مساٮبة القطاع العاـ يف االقتصاد الوطِب؛

 ػػػ السياسة النقدية ا٤بتبعة من طرؼ البلد، بشكل خاص معدؿ التضخم؛
 ػػػ مستول تدف  االستثمار ا٣باص، سواء الوطِب أك األجنيب؛
 ػػػ مدل تطور القطاع البنكي كمؤسسات التمويل عموما؛

 ككذا ا٤بستول العاـ لؤلسعار: ػػػ مستول األجور السائدة يف البلد
 ػػػ مدل احَباـ حقوؽ ا٤بلكية الفردية؛

 ػػػ القوانْب ا٤بنظمة للنشاط االقتصادية كالعراقيل البّبكقراطية؛
 ػػػ مدل انتشار النشاطات االقتصادية غّب القانونية )االقتصاد ا٣بفي(.

بلداف العادل. كيتم يف ىذا اإلطار ٛبييز عدة مستويات من تسمح ىذه ا٤بؤشرات ا١بزئية بتقدير مستول ا٢برية االقتصادية يف 
 ا٢برية االقتصادية ىي على النحو التارل: 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

71 
 

 : حرية اقتصادية كاملة؛1,95ػػػ  1ػػػ 
 حرية اقتصادية شبو كاملة؛ 2,95ػػ  2ػػػ 
 حرية اقتصادية ضعيفة؛ 3,95ػػػ  3ػػػ 
 : غياب ا٢برية االقتصادية. 5,00ػػ  4ػػػ 
  

 مؤشر الشفافيةػػػ  3.4
يقصد بالشفافية مدل سبلمة النشاط االقتصادم من ٩بارسات الفساد. يف ىذا الصدد تصدر منظمة الشفافية الدكلية منذ 

مؤشرىا ا٣باص بالشفافية كالفساد يف دكؿ العادل. ىذا ا٤بؤشر يبُب على أساس معلومات خاصة ٗبستول الفساد يف البلد  1995سنة 
يةة األعماؿ. ىذه ا٤بعلومات ٘بمع باالعتماد على مسوحات ميدانية من إ٪باز مؤسسات دكلية مستقلة تقـو كمدل انعكاساتو على ب

برصد آراء ا٤بستثمرين احملليْب كاألجانب ا٤بتعاملْب مع اإلدارة احمللية كمدل تعرضهم للمضايقات البّبكقراطية كالفساد أك مدل سهولة 
 تسوية معامبلهتم بالطرؽ القانونية.

الذم يعرب عن شفافية عالية كغياب شبو كلي  10، الذم يدؿ على ارتفاع مستول الفساد، ك0اكح قيمة مؤشر الشفافية تَب 
 للفساد.

 ػػػ مؤشر سهولة أداء األعماؿ  4.4
عربا يعرب مؤشر سهولة أداء األعماؿ، الصادر عن البنك الدكرل كمؤسسة التمويل الدكلية، عن بيةة األعماؿ يف بلداف العادل م

 عنها ٗبختلف القوانْب كاإلجراءات ا٢بكومية ا٤بنظمة للنشاط االقتصادم. يتكوف ىذا ا٤بؤشر من مؤشرات جزئية ىي كالتارل:
 ػػػ الَبتيب يف مؤشر سهولة أداء األعماؿ؛

 ػػػ تأسي  الكياف القانوشل للمشركع؛
 ػػػ استخراج تراخيص البناء؛

 ػػػ توليف العمالة؛
 صل العقارم؛ػػػ تسجيل ملكية األ

 ػػػ ا٢بصوؿ على االئتماف؛
 ػػػ التجارة عرب ا٢بدكد الدكلية؛

 ػػػ ٞباية ا٤بستثمر؛
 ػػػ سداد الضرائب؛

 ػػػ تنفيذ العقود التجارية؛ 
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 ػػػ تصفية كإغبلؽ ا٤بشركع؛ 
 شركاستقطاب االستثمار األجنبي المبا ىا في تحقيق النمو كمواجهة الفقرب ػػػ أىمية بيئة األعماؿ كدكر 

تعترب بيةة األعماؿ ذات أٮبية كبّبة بالنسبة لتحقي  االستثمارات احمللية كاألجنبية. كىذا ما ستكوف لو انعكاسات إٯبابية 
كتعمل ٨بتلف البلداف على ٙبسْب بيةة أعما٥با 8على مستول النمو االقتصادم يف البلد، كمن مث على مستول التشغيل كمستول الفقر.

 األمواؿ األجنبية، كه<ا ٤با ٥با من دكر كبّب يف ٙبقي  التنمية االقتصادية. من أجل استقطاب رؤكس 
 ػػػ أىمية بيئة األعماؿ كدكرىا في تحقيق النمو كمواجهة الفقر 1

يسمح توفر بيةة أعماؿ مبلئمة بدفع ٗبعدؿ النمو االقتصادم إذل مستول عاؿ، كىذا عن طري  تشجيع االستثمارات كتوفّب 
تاج كا٤بدخبلت الٍب من شأهنا ٙبريك عجلة االقتصاد كتنويع نسيجو الصناعي، ا٣بدمي كالزراعي. فتحسن بيةة األعماؿ ا٤بزيد من اإلن

من شأهنا التشجيع على ٙبقي  ا٤بزيد من االستثمارات، كىو ما يؤدم إذل ا٬بفاض تكاليف اإلنتاج كٙبسن اإلنتاجية كبالتارل كزيادة 
 أرباح ا٤بؤسسات.

يسمح اتساع ا٢بركة االستثمارية يف البلد يف توفّب ا٤بزيد من فرص العمل إذل جانب ٙبسن مداخيل العاملْب،  من ناحية ثانية
  كٮبا عامبلف يساٮباف بدرجة كبّبة يف تناقص معدؿ الفقر.

 ػػػ توفير بيئة أعماؿ مالئمة الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر  2
لعوامل ا٤بعتمدة يف الوقت ا٢بارل يف ٙبريك عملية النمو يف العديد من بلداف العادل. يعترب االستثمار األجنيب ا٤بباشر من ا

 كتسعى الدكؿ كتتناف  فيما بينها لتوفّب بيةة أعماؿ قصد ج<ب رؤكس األمواؿ األجنبية.

 ػػػ تعريف االستثمار األجنبي المباشر 1.2
د سنقتصر على تعريفي صندكؽ النقد الدكرل كمؤٛبر األمم تعددت تعاريف االستثمار األجنيب ا٤بباشر. كيف لل ىذا التعد

 .(UNCTADا٤بتحدة للتجارة كالتنمية )
 ػػػ تعريف صندكؽ النقد الدكلي لالستثمار األجنبي المباشر

يعرؼ صندكؽ النقد الدكرل االستثمار األجنيب ا٤بباشر بأنو ٨بتلف االستثمارات الٍب تتم داخل بلد كتنجز من قبل أطراؼ 
مقيمة يف ذلك البلد، ٕبيث تكوف ٥بذه األطراؼ سيطرة فعلية على سياسات كقدرات ا٤بشاريع ا٤بنجزة يف إطار ىذه غّب 

 9االستثمارات.
 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة كالتنمية لالستثمار األجنبي المباشرػػػػ تعريف 
مدل   ا٤بباشر ىو كل استثمار ٲبتد علىاالستثمار األجنيب (UNCTADمؤٛبر األمم ا٤بتحدة للتجارة كالتنمية )حسب 

 % 10زمِب طويل تقـو بو شركة يف بلد غّب بلدىا األـ، كٛبتلك ىذه الشركة حصة من رأس ا٤باؿ الشركة ا١بديدة يساكم أك يزيد عن 
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انتقاؿ رؤكس األمواؿ من األسهم العادية أك قوة التصويت يف ٦بل  إدارة الشركة ٧بل االعتبار. كيَبتب عن ىذا النوع من االستثمار 
 10مصحوبة بنقل التكنولوجيا، اآلالت، ا٤بعارؼ ككذا إمكانية ا٤بشاركة يف إدارة الشركة.

٩با سب  ٲبكن القوؿ أف االستثمار األجنيب ا٤بباشر ىو كل فعل استثمارم يقـو بو طرؼ أجنيب، كيأخذ شكل مشاركة يف 
ٕبيث يكوف للطرؼ األجنيب دكر فعاؿ يف إدارة الشركة ا١بديدة. كٛبارس رأ٠باؿ  يف مؤسسة موجودة يف بلد غّب بلده األصلي، 

الشركات ا٤بتعددة ا١بنسية ىذا الدكر باعتبارىا شركات كبّبة ٛبتلك األمواؿ كالتكنولوجيا كا٤بهارات البلزمة لذلك، تسعى يف غالب 
كلية الوفّبة كالرخيصة، اتساع حجم السوؽ، توفر العملة األحياف إذل العمل يف البلداف الٍب تتوفر على مؤىبلت عدة، مثل ا٤بواد األ
 ا٤بؤىلة كا٤بنخفضة األجور نسبيا... كىي عوامل كلها تشجع على االستثمار.

 ػػػ محددات جذب االستثمار األجنبي المباشر كدكافع االعتماد عليو 2.2
تشجعو على ذلك. لكن با٤بقابل تتوفر للبلد  يتوقف قدـك رؤكس األمواؿ األجنبية إذل بلد ما على ٝبلة من احملددات الٍب

 ا٤بضيف ٝبلة من الدكافع الٍب تدفع بو إذل ٧باكلة جذب رؤكس أمواؿ أجنبية يف إطار االستثمار األجنيب ا٤بباشر. 

 ػػػ محددات جذب االستثمار األجنبي المباشر  1.2.2
  11فر ٝبلة من العوامل ٫بددىا يف النقاط التالية:تتوقف قدرة أم بلد على جذب االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة على تو 

: كيقاس اتساع السوؽ بعدد سكاف البلد كبنصيب الفرد من الدخل توفر سوؽ كاسعة أك سوؽ كاعدة بالتوسع كالنموػػػػ  
 البلد.الوطِب كقدرتو الشرائية. فكلما ازدادت ىذه ا٤بتغّبات كلما حفز ذلك الشركات األجنبية على االستثمار يف ىذا 

: يسمح استقرار السياسات االقتصادية الكلية بطمأنة ا٤بستثمرين احملليْب كأجانب استقرار السياسات االقتصادية الكلية ػػػ
كتدفع هبم إذل االستثمار يف ىذا البلد. كما تسمح سياسات االنفتاح على الرأ٠باؿ ا٣باص الوطِب كتطبي  سياسات خوصصة 

 ألجنيب. باستقطاب رأس ا٤باؿ، خاصة ا
:  ٲبكن لئلطار التشريعي أف يساىم يف جذب رؤكس األمواؿ إذا كجود إطار تشريعي كتنظيمي كاضح خاص باالستثمار ػػػػ

 توفر على الشركط التالية: 
ػػػػ  توفر قانوف استثمار كاضح، شفاؼ كيتميز باالستقرار النسيب كمنسجم مع بقية التشريعات ذات الصلة باالستثمار، ككذا 

 افقو مع القواعد الدكلية ا٤بنظمة لبلستثمار. تو 
ػػػ تقدصل ضمانات كافية ٙبمي ا٤بستثمرين من ٨بتلف ا٤بخاطر الٍب قد تتهدد االستثمار، مثل التأميم، ا٤بصادرة، منع ٙبويل 

 األرباح للخارج...
 ا٤بضيفة كالشركات األجنبية. ػػػػ توفر نظاـ قضائي حيادم قادر على دراسة كحل ا٤بنازعات الٍب قد تنشأ بْب الدكلة 
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ػػػ توفر بيةة تنظيمية مبلئمة لعمل الشركات، بيةة تسمح بتخفيض تكاليف ا٤بعامبلت كتزيد من درجة يقْب ا٤بستثمرين يف 
ل تسهل سبلمة بيةة األعماؿ. فاإلجراءات الواضحة، الشفافة، غّب البّبكقراطية، توفر ا٤بعلومات ا١بيدة عن بيةة األعماؿ ... كلها عوام

 قدـك رؤكس األمواؿ إذل البلد ا٤بضيف. 
إف توفر ا٤بوانئ، الطرقات، الكهرباء، ا٤باء، كسائل االتصاؿ كا٤بواصبلت... كلها عوامل ػػػ توفر ىياكل قاعدية مناسبة: 

 جذب تساىم يف ٙبفيز رؤكس األمواؿ على دخوؿ البلد كالقياـ باالستثمارات فيو.
يعترب توفر البلد ا٤بضيف د عاملة مؤىلة إلى جانب توفر فرص لتطوير كفاءة اليد العاملة: ػػػ توفر البلد المضيف على ي

 على يد عاملة مؤىلة كقابلة للتطور من العوامل ا١باذبة لبلستثمارات األجنبية. فتوفر ىذا النوع من العمالة يعترب مسهبل لبلستفادة من
امعات كمراكز التدريب كمستول تعليمي جيد يعترب عنصرا ىاما يف تطوير اليد العاملة التكنولوجيا ا٤بستوردة. كما أف توفر البلد على ا١ب

 ا٣ببّبة. كىذا بدكره يعترب عامبل مشجعا لرؤكس األمواؿ األجنبية على إقامة استثمارات يف ىذا البلد كتفضيلو على بلداف أخرل ال تتوفر
 على نف  ا٤بؤىبلت البشرية.  

تتناف  الدكؿ يف استقطاب رؤكس األمواؿ األجنبية ٗبنحها حوافز مالية كٛبويلية بلد المضيف: ػػػ توفر الحوافز  في ال
 كحوافز من نوع آخر.

فمن خبلؿ ٝبلة من اإلعفاءات ٲبكن استقطاب االستثمار األجنيب، من ىذه اإلعفاءات نذكر اإلعفاءات الضريبية، إعفاء 
 خرل ٲبكن للبلد ا٤بضيف ٙبفيز الصادرات من خبلؿ منحها تسهيبلت ٨بتلفة ...استّباد السلع من الرسـو ا١بمركية. من ناحية أ

على صعيد آخر ٲبكن للبلداف ا٤بضيف من إعانات مالية لبلستثمارات الداخلة إذل البلد. ىذه اإلعانات تأخذ شكل منح 
ترتفع فيها درجة ا٤بخاطرة، التأمْب على  القركض ا٤بيسرة، مشاركة ا٢بكومة االستثمارات األجنبية عندما يتعل  األمر باستثمارات

 ٘بهيزات كأصوؿ ا٤بؤسسات األجنبية ٗبعدالت تفضيلية...
على صعيد آخر قد يقبل البلد ا٤بضيف ٗبنح حوافز من نوع آخر لبلستثمارات األجنبية ا٤بباشرة، مثل ضماف ٙبويل نسبة من 

الوصوؿ إذل مصادر ا٤بعلومات الصحيحة ٖبصوص السوؽ، توفّب  األرباح كرأس ا٤باؿ إذل ا٣بارج، ٛبكْب الشركات األجنبية من
ا٤بدخبلت بشكل سهل، تدريب اليد العاملة لصاحل الشركات األجنبية، توفّب العقار إل٪باز االستثمارات... ىذه ا٢بوافز تؤدم إذل 

 ذل البلد.خفض تكلفة إ٪باز ا٤بشاريع االستثمارية، كىي بذلك تشجع ا٤بستثمرين األجانب على القدـك إ

 ػػػ دكافع سعي البلداف المضيفة الستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة 2.2.2
  12تطمح الدكؿ ا٤بضيفة كالراغبة يف استقطاب رؤكس أمواؿ أجنبية إذل ٙبقي  ٝبلة من األىداؼ، منها:

 ػػػ ٙبقي  معدالت ٭بو اقتصادية عالية بفضل خربة كقدرة رؤكس األمواؿ األجنبية. 
 ػػ السعي إذل اقتناء التكنولوجيا ا٢بديثة ا٤بملوكة من قبل الشركات العا٤بية الكبّبة. ػػ

 ػػػػ العمل على إٯباد صناعات ٧بلية بفضل مساٮبة ا٣بربة األجنبية. 
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 ػػػػ السعي إذل توفّب مناصب شغل. 
 ػػػ استغبلؿ ا٤بوارد الطبيعية ا٤بتوفرة على مستول البلد. 

لي كإحبلؿ جزء منو ٧بل الواردات الٍب تؤدم إذل خركج موارد مالية بالعمبلت الصعبة. كالعمل من ناحية ػػػ تطوير اإلنتاج احمل
 أخرل على تطوير صادرات البلد بكل ما يَبتب عن ذلك من ٙبسْب مداخيل البلد من العمبلت الصعبة. 

 الفرع الثاني: عرض كتحليل تطور بيئة األعماؿ في الجزائر
سايت با١بزائر ٗبرحلتْب اثنتْب كافقت كل كاحدة منهما نظاما اقتصاديا ٧بددا. الفَبة األكذل امتدت تقريبا من مر احمليط ا٤بؤس

كخبل٥با ساد التوجو اإلدارم لبلقتصاد. أما الفَبة الثانية فقد بدأت تقريبا مع مطلع تسعينيات  1988كاستمرت إذل غاية  1962سنة 
 االقتصاد ا١بزائر صوب النظاـ االقتصادم الرأ٠بارل. القرف العشرين كٛبيزت بتغيّب كجهة 

 
 1988ػػػػ  1962أكال: بيئة األعماؿ في الجزائر خالؿ الفترة 

. كٛبيزت ىاتاف الفَبتاف 1988ػػػ  1967مث فَبة  1966ػػ  1962فَبين جزئيتْب، فَبة  1988ػػػ  1962تضمنت فَبة 
 بتدخل كبّب للدكلة يف تسيّب النشاط االقتصادم.

 1966ػػػ  1962أ ػػػ بيئة األعماؿ خالؿ الفترة 
بصعوبات سياسية كاقتصادية كمالية كبّبة. فخبلؿ ىذه الفَبة كانت ا١بزائر تبحث عن هنج  1966ػػػ  1962ٛبيزت فَبة  

دل تتواف عن  اقتصادم يواف  الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية للبلد. ففي ذات الوقت سعت ا١بزائر إذل بناء اقتصاد اشَباكي لكن
 البحث عن دعم من قبل االستثمار األجنيب.

جويلية  26كا٤بؤرخ يف  277ػػػ  63قانوف االستثمار الذم ٰبمل رقم  1963كٙبقيقا ٥بذا التوجو أصدرت ا١بزائر يف سنة 
 . سعى ىذا القانوف إذل جلب االستثمارات األجنبية من خبلؿ منحها بعض االمتيازات، منها: 1963

ضمانات عامة تتمثل يف حرية االستثمار للشخصيات الطبيعية كا٤بعنوية األجنبية، ضماف ا٤بساكاة ا١ببائية، ضماف عدـ ػػػ منح 
 13مصادرة ا٤بلكية.

% من أرباحها الصافية السنوية، االستفادة من تدعيم  50ػػػ الَبخيص للمؤسسات األجنبية ا٤بعتمدة يف ا١بزائر بَبحيل 
 مقابل تعهد ا٤بؤسسات األجنبية بتكوين اليد العاملة كاإلطارات ا١بزائرية. اقتصادم لئلنتاج، كىذا 

ػػػ ٚبفيض معدالت الفائدة على القركض احملصل عليها من قبل ا٤بؤسسات بالنسبة للمؤسسات األجنبية الٍب تنجز 
زيادة على االمتيازات  منصب عمل. 100سنوات، ىذا إذل جانب خلقها ٢بوارل  3مليوف د.ج خبلؿ مدة  5استثمارات تفوؽ 

سنة، ككذا االستفادة من ٚبفيف جزئي أك  15التمويلية نص ىذا القانوف على استفادة ىذا النوع من ا٤بؤسسات من إعفاء ضرييب ٤بدة 
 كلي للرسـو ا٤بفركضة على السلع كالتجهيزات ا٤بستوردة من أجل تسيّب ا٤بؤسسات.
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من ٙبفيزات الستقطاب رؤكس أمواؿ أجنبية إال أف ىذه األخّبة   1963سنة كبالرغم من كل ما قدمو قانوف االستثمارات ل
كانت حذرة كدل تقبل على االستثمار يف ا١بزائر بسبب تناقض ىذه القوانْب مع ا٤بمارسات على أرض الواقع. ففي الواقع قامت ا١بزائر 

نيب يشك يف نوايا ا٤بسؤكلْب ا١بزائريْب. على ٗبجموعة من التأميمات، كىو ما جعل رأس ا٤باؿ األج 1964ك  1963خبلؿ سنٍب 
صعيد آخر دل يكن الوضع السياسي يبشر ٖبّب بالنسبة لرأس ا٤باؿ األجنيب، كىو ما حدل با٤بستثمرين األجانب إذل هتريب بعض 

 14رؤكس أمواؿ إذل ا٣بارج.

 ب ػػػ مرحلة التوجو االشتراكي لالقتصاد الجزائرم كانعكاساتها على بيئة األعماؿ
صدكر عدة قوانْب ذات صلة برأس ا٤باؿ األجنيب. كٲبكن التمييز خبلؿ ىذه الفَبة ٧بطات  1988ػػ  1966شهدت فَبة 

 ىامة ىي كالتارل: 
  1966ػػػ صدكر قانوف االستثمار لسنة  1

قانونا  1966سبتمرب  15ا٤بتضمن لقانوف االستثمار ا٤بؤرخ يف  284ػػػ  66أصدرت السلطات ا١بزائر ٗبوجب األمر  رقم  
جديدا لبلستثمار. تضمن ىذا القانوف شركط عمل ا٤بستثمرين األجانب يف قطاعي الصناعة كالسياحة، ىذا إذل جانب شركط إنشاء 
الشركات ا٤بختلطة. لكن عموما ٲبكن القوؿ أف ىذا القانوف دل يسمح بتطور حجم االستثمار األجنيب يف ١بزائرم، كىذا باستثناء قطاع 

 الذم شهد تواجدا معتربا للشركات األجنبية.احملركقات 
 
 المتعلق بإنشاء الشركات المختلطة 1982ػػ صدكر قانوف  2

ا٣باص بإنشاء كسّب الشركات ا٤بختلطة االقتصاد. كقد  13ػػػ  82أصدرت السلطات ا١بزائرية القانوف رقم  1982يف سنة 
ا، حجم رأس ا٤باؿ ا٤بكتتب، طرؽ ٙبويل التكنولوجيا... كما نص انصب ىذا القانوف على توضيح موضوع الشركات ا٤بختلطة، مدهت

%  49% من راس ماؿ الشركة ا٤بختلطة، يف حْب ٲبكن للطرؼ األجنب ا٢بصوؿ على  51على ضركرة امتبلؾ الطرؼ ا١بزائرم لػ 
 مع التزامو بنقل التكنلوجيا إذل ا١بزائر ككذا ضماف تكوين اليد العاملة كاإلطارات ا١بزائرية.

، دكرا كبّبا يف 1986بعد ىذا كاف لَباجع مداخيل ا١بزائر من احملركقات، على إثر ا٬بفاض اسعار احملركقات خبلؿ سنة 
، كىو ٗبثابة قانوف 13ػػػ  86دفع السلطات ا١بزائرية إذل االنفتاح أكثر على رأس ا٤باؿ األجنيب. كمت يف ىذا اإلطار إصدار القانوف رقم 

. فقد منح ىذا القانوف ا١بديد بعض االمتيازات لرأس ا٤باؿ األجنيب، متمثلة يف توسيع 1982ستثمار لسنة مكمل كمعدؿ لقانوف اال
 ٦باؿ االستثمار، السماح باللجوء إذل التمويل ا٣بارجي. 

من  شرعت ا١بزائر يف منح ا٤بؤسسة العمومية االقتصادية استقبللية. كمضموف ىذه السياسة ٙبرير ىذا النوع 1988كيف سنة 
 ا٤بؤسسات من الوصاية ك٧باكلة لتحسْب بيةة األعماؿ يف ا١بزائر. 
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 ب ػػػ مرحلة توجو االقتصاد الجزائرم نحو اقتصاد السوؽ
إذل اعتماد إصبلحات 1986دفعت الصعوبات الٍب  كاجهت االقتصاد ا١بزائرم على إثر ا٬بفاض أسعار احملركقات يف سنة 

قتصاد موجو إذل اقتصاد يعمل كف  قواعد السوؽ. كلقد مرت ىذه اإلصبلحات ٗبراحل ثبلث بدأت اقتصادية مت ٗبوجبها االنتقاؿ من ا
كمت فيها تطبي  برنامج  1994ككانت آخرىا خبلؿ سنة  1991، مث تلتها ا٤برحلة الثانية خبلؿ سنة 1988أكالىا خبلؿ سنة 
كمت  2014ػػػ  2001رت ىذه اإلصبلحات خبلؿ الفَبة كدل تتوقف ىذه اإلصبلحات عند ىذا ا٢بد بل استم 15التعديل ا٥بيكلي.

(، 2009ػػػ  2005(، مث الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادم )2004ػػػ  2001خبلؿ اعتماد برنامج اإلنعاش االقتصادم )
 (.2014ػػػ  2010كتلى ذلك ا٤بخطط ا٣بماسي للتنمية )

زائر إصدار ٦بموعة من القوانْب الٍب كانت ترمي إذل ٙبسْب بيةة شهدت مرحلة ما بعد تسعينيات القرف العشرين يف ا١ب
 األعماؿ الداخلية من أجل تشجيع االستثمار احمللي كاألجنيب على العمل با١بزائر. 

ا٤بتعل  بالنقد كالقرض  10ػػػ  90ككاف من أبرز القوانْب الٍب شهدهتا ىذه الفَبة من تاريخ ا١بزائر ا٤بعاصر إصدار القانوف 
 . 1993ا قانوف ترقية االستثمار لسنة ككذ

 
 المتعلق بالنقد كالقرض   10ػػػ  90ػػػ قانوف  1

ات الصلة باالستثمارات األجنبية يف ا١بزائر، من بينها تقدصل \تضمن قانوف النقد كالقرض يف جزء منو ٦بموعة من القواعد 
ا٤بتعلقْب بالشركات ا٤بختلطة  13ػػ  86ك  13ػػػ  82قوانْب رقم ضمانات خاصة بالتحويل مع اإلبقاء على االمتيازات ا٤بتضمنة يف ال

 االقتصاد.
 . 1993ػػػ قانوف ترقية االستثمار لسنة  2

يعرب ىذا القانوف عن نية ا١بزائر ا٢بقيقية يف االنفتاح على االقتصاد العا٤بي كالتكيف مع التغّبات الٍب يشهدىا، كىذا من 
 ص كالعموميْب، قصد مساٮبتهم يف ٙبقي  حيوية اقتصادية كٙبسْب معدؿ ٭بو االقتصاد ا١بزائرم. خبلؿ تسهيل عمل ا٤بستثمرين ا٣بوا

 مرحلة تبني نموذج اقتصاد السوؽج ػػػ تقييم اإلنجازات المحققة في مجاؿ بيئة األعماؿ في الجزائر خالؿ 
طاب رؤكس األمواؿ الوطنية كاألجنبية. إال أف بذلت ا١بزائر جهودا معتربة إلصبلح اقتصادىا كتوفّب بيةة أعماؿ مبلئمة الستق

 ا٤بستول الذم بلغتو بيةة األعماؿ يف ا١بزائر ما زالت ٙبتاج إذل تطوير أكرب كصوال إذل ا٤بستول ا٤بقبوؿ. 
سنعمل خبلؿ ىذه النقطة من ىذه الورقة البحثية على تقييم النتائج ا٤بسجلة يف ٦باؿ توفّب بيةة أعماؿ مبلئمة با١بزائر. 

سنعتمد يف عملية التقييم ىذه على ا٤بؤشرات ا٤بعتمدة من طرؼ بعض ا٥بيةات الدكية ا٤بهتمة هبذا األمر. كسنركز يف ىذه النقطة على ك 
 16أربعة مؤشرات رئيسية ىي: ا٤بؤشر ا٤بركب للمخاطر القطرية، مؤشر ا٢برية االقتصادية، مؤشر الشفافية، مؤشر سهولة أداء األعماؿ.
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 المركب للمخاطر القطريةػػػ المؤشر  1
كما سب  كأف رأينا يف الفرع األكؿ من ىذه الورقة البحثية فإف ا٤بؤشر ا٤بركب للمخاطر القطرية يسمح بقياس ا٤بخاطر احمليطة 

 باالستثمار. 
خاطر القطرية بالنسبة للجزائر تشّب األرقاـ الصادرة عن ا٤بؤسسة العربية لضماف االستثمار أنو بالنظر إذل ا٤بؤشر ا٤بركب للم

 . 78,5ك  63,8كاف ىذا ا٤بؤشر يَباكح بْب   2010ػػػ  2002فإف بيةة األعماؿ يف ا١بزائر شهدت ٙبسنا، إذ خبلؿ الفَبة 
 

  2010ػػػ  2002: تطور المؤشر المركب للمخاطر القطرية للجزائر خالؿ الفترة  01جدكؿ رقم 
 مارس  2006 2005 2004 2003 2002 السنة

2007 
 ديسمبر
2008 

 ديسمبر
2009 

 ديسمبر
2010 

 72.0 70.8 76.8 78.5 77.8 77.3 75.5 65.8 63.8 درجة المخاطرة
: رٰباف الشريف، ىواـ ٤بياء، مرجع سب  ذكره. اعتمادا على تقارير مناخ االستثمار يف الدكؿ العربية. ا٤بؤسسة المصدر

 .2010إذل  2000العربية لضماف االستثمار، الكويت، من 

 مؤشر الحرية االقتصاديةػػػ  2
دكلة مشلتها  179لػ  بة جد متأخرة يف الَبتيب العا٤بيبالنسبة للجزائر يشّب مؤشر ا٢برية االقتصادية إذل احتبلؿ ا١بزائر ٤برت

 .2012ػػ  2009الدراسة خبلؿ الفَبة 

 2012ػػ  2009: الترتيب العالمي للجزائر  كفقا لمؤشر الحرية االقتصادية خالؿ الفترة  02جدكؿ رقم 
 السنة

 الترتيب
2009 2010 2011 2012 

 140 132 105 107 دكلة 179الَبتب العا٤بي من ٦بموع 
 15 14 13 14 دكلة 17الَبتيب على ا٤بستول العريب من ٦بموع 

 51,00 52,40 56,90 56,60 التنقيط حسب ا٤بؤشر
 .85: رٰباف الشريف، ىواـ ٤بياء، مرجع سب  ذكره، ص المصدر

 The Heritage foundation & Wall Street Journal, index of economie عن:      نقبل
freedom,  

http://www.heritage.org/index 
 
 

يبلحظ تذبذب ىذه ا٤ببلحظ من معطيات ا١بدكؿ الساب  أف مرتبة ا١بزائر يف ٦باؿ ا٢برية االقتصادية مرتبة ضعيفة. كما 
 ا٤برتبة بسبب اإلجراءات ا٤بتخذة من حْب آلخر كالٍب ٙبسن من مناخ ا٢برية االقتصادية أك تعيقو أكثر. 

http://www.heritage.org/index
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 ػػػ مؤشر الشفافية 3
يعرب مؤشر الشفافية عن درجة الفساد الٍب يعتقد أهنا سائدة يف االقتصاد.  يف حالة ا١بزائر تشّب معطيات كاردة ضمن تقارير 

، كه مؤشر يدؿ على ارتفاع درجة 2011ػػػ  2003خبلؿ الفَبة  3,2ك  2,6فافية الدكلية أف مؤشر شفافيتها يَباكح بْب منظمة الش
 الفساد. كما نبلحظ من خبلؿ أرقاـ ا١بدكؿ التارل أف كضعية ا١بزائر يف ٦باؿ الشفافية كانت متقلبة كٛبيل يف العمـو إذل التدىور. 

 2011ػػػ  2003فافية في الجزائر خالؿ الفترة : تطور مؤشر الش 03جدكؿ رقم 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

عدد الدكؿ/ 
 الَبتيب

133.8
8 

146/
97 

159/
97 

163/
84 

179/
99 

180/
92 

178/
111 

180/
105 

180/
112 

 2,8 2,9 2,8 3,2 3 3,1 2,8 2,7 2,6 10النقاط/
 .86ياء، مرجع سب  ذكره، ص : رٰباف الشريف، ىواـ ٤بالمصدر

 www.transparancy .orgنقبل عن:     

 ػػػ مؤشر سهولة أداء األعماؿ 4
تواجو أداء األعماؿ يف ا١بزائر العديد من ا٤بعوقات. كيظهر ذلك بشكل كاضح من خبلؿ ترتيب ا١بزائر على ا٤بستول الدكرل 

بلؿ ا١بزائر ٤برتبة متأخرة يف الَبتيب العا٤بي حسب مؤشر سهولة أداء من منظور ىذا ا٤بؤشر. ا١بدكؿ التارل يبْب بشكل كاضح احت
 األعماؿ. 

 2012ػػ  2009: كضع الجزائر من منظور مؤشر سهولة أداء األعماؿ خالؿ الفترة    04جدكؿ رقم 
 

 السنة
 المكونات الفرعية لمؤشر سهولة أداء األعماؿ

2009 2010 2011 2012 

 148 143 136 132 ء األعماؿالترتيب في مؤشر سهولة أدا
 153 150 184 141 تأسيس الكياف القانوني للمشركع

 118 117 110 112 استخراج تراخيص البناء
 ػػػػ 122 122 118 توظيف العمالة

 167 165 160 162 تسجيل ملكية األصل العقارم
 150 139 135 131 الحصوؿ على االئتماف

 127 123 122 118 التجارة عبر الحدكد الدكلية
 79 74 73 70 حماية المستثمر
 164 162 168 166 سداد الضرائب

 122 123 123 126 تنفيذ العقود التجارية
 59 52 51 49 تصفية كإغالؽ المشركع

 .87: رٰباف الشريف، ىواـ ٤بياء، مرجع سب  ذكره، ص المصدر
 World Bank, Doing Business 2009, 2010, 2011& 2012نقبل عن: 
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 خاتمة 
تظهر دراسة بيةة األعماؿ با١بزائر  اعتمادا على مؤشرات متعددة من كضع مؤسسات دكلية أف ىذه البيةة تتميز بالسلبية، 
األمر الذم يؤدم إذل حد كبّب إذل عزكؼ ا٤بستثمرين، خاصة األجانب منهم عن القدـك إذل ا١بزائر، ىذا إذا استثنينا قطاع احملركقات 

 خاص.  الذم يتميز بوضع
فتقرير البنك الدكرل ا٤بعرب عنو ٗبؤشر سهولة أداء األعماؿ يرتب ا١بزائر يف مراتب متأخرة على مستول العادل، كىو ما يدؿ 
على تعقد اإلجراءات ا٣باصة بإنشاء ا٤بشاريع كتنفيذ االستثمارات كيؤدم بالتارل إذل عزكؼ ا٤بستثمرين عن االستثمار يف ا١بزائر. كما 

لشفافية أف ا١بزائر تعاشل من لاىرة الفساد ا٣بطّبة الٍب تشكل هتديدا القتصادىا. كما أف الوضع من زاكية مؤشر ا٢برية يظهر مؤشر ا
 االقتصادية لي  على أحسن ما يراـ، ككذلك ا٢باؿ بالنسبة للمؤشر ا٤بركب للمخاطر القطرية.

ور بيةة األعماؿ. كبالرغم من ا١بهود الكبّبة ا٤ببذكلة إف طموح ا١بزائر إذل استقطاب رؤكس أمواؿ اجنبية تبقى تصطدـ بتدى
يف ىذا ا٤بيداف إال أف الطري  ما زاؿ طويبل. إف ٙبسْب بيةة األعماؿ تتطلب مزيدا من اجملهودات. ىذه اجملهودات ٯبب أف تنصب على 

ءات البّبكقراطية ا٤بعيقة لتجسيد إصبلح القطاع العاـ كتطبي  خوصصة كاضحة. كما يستدعي األمر من ناحية ثانية ٚبفيف اإلجرا
االستثمارات. من ناحية أخرل يستدعي األمر االستمرار يف إصبلح السياسة النقدية، تطوير السوؽ ا٤بارل، تطوير سوؽ العمل، إٯباد 

 ىياكل قاعدية مبلئمة لتطوير االستثمار، كضع إطار تشريعي كمؤسسي كاضح كمرف. 
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 كاقع الصناعة التحويلية ك تأثيرىا على خلق ديناميكية إنمائية بالدكؿ العربية
 مراد رمزم زركؽ بن 

 

 الملخص :

دكؿ العربية إلنشاء قاعدة صناعية ذات تكنولوجية حديثة هبدؼ مواصلة جهود التنمية هبا. ك يف ىذا اإلطار، تبحث كل من ٘بتهد ال
ت الدكؿ العربية الغنية بالنفط أك تلك الٍب ٛبلك ك تستغل مواردىا الطبيعية أك الدكؿ الضعيفة من الناحية اإلقتصادية عن تنويع النشاطا

لقطاعات. حيث ٲبكن للدكؿ العربية أف تبلغ ىذا ا٥بدؼ ٤با ٛبتلكو من موارد ك مصادر للمواد األكلية الٍب ٛبثل اإلقتصادية ٗبختلف ا
أحد ا٤بدخبلت األساسية للصناعة. فرغم تفوؽ الصناعة اإلستخراجية من حيث اإلنتاج ك رقم األعماؿ ك العمالة ك غّبىا من 

ىا يف الثبلثة عقود األخّبة ٯبعلها ٛبثل أحد مصادر خل  الثركة. لكن يبقى مواصلة ٙبقي  ا٤بؤشرات عن الصناعة التحويلية، إال أف تطور 
النتائج اإلٯبابية للصناعة التحويلية يف الدكؿ العربية ك ا٢بديث عن ٪باحات بعض رجاؿ األعماؿ ك الشركات الصناعية مرتبط بضركرة  

ي على مستول كل دكلة عربية حسب خصوصياهتا. ك يف ىذا اجملاؿ، كسب التحديات يف اجملاؿ اإلقتصادم، السياسي ك اإلجتماع
وين ٲبثل العمل العريب ا٤بشَبؾ يف ٝبيع اجملاالت ك بالعودة إذل خربة ك ٘بربة كل دكلة عربية الضماف الوحيد لنجاح اجملموعة العربية ك تك

 ة ك ا٤بالية ا٤بفركضة. تكتل إقتصادم يناف  التكتبلت اإلقليمية ك الدكلية ضمن العو٤بة اإلقتصادي

 الكلمات الدالة : 

 الصناعة التحويلية، الوطن العريب، القطاع الصناعي العريب، التنمية اإلقتصادية العربية.

 

 

 

 

                                                             
 س بومردا – بوقرة امحمد جامعة ،  ب محاضر أستاذ 
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 مقدمة : 

شهدت الدكؿ العربية يف السنوات األخّبة سلسلة من التحوالت العميقة مشلت ا١بوانب السياسية ك اإلجتماعية ك اإلقتصادية. حيث 
رفت بعض الدكؿ تغّب يف النظاـ السياسي القائم أدل إذل لهور إحتياجات ك تطلعات جديدة ملحة خاصة لفةة الشباب تصبو إذل ع

ا٢برية ك أخذ زماـ األمور لغد أفضل. بينما يعرؼ البعض اآلخر من الدكؿ العربية صعوبات أمنية ك حركب مدمرة، ك البقية ىي يف 
 .    حالة ترقب ك قل  من ا٤بستقبل

أما على الصعيد اإلقتصادم فقد عرفت الدكؿ ا٤بنتجة للنفط قفزة نوعية يف مداخيلها من العملة الصعبة ٩با إنعك  إٯبابيا على 
إقتصادية، بينما عانت الدكؿ غّب ا٤بنتجة للنفط من لركؼ إقتصادية صعبة الزمتها التفكّب يف إدخاؿ إصبلحات -ا٤بؤشرات ا٤باكرك

 ف ٭بوا إقتصادم دائم، ك أخّبا تعاشل الدكؿ العربية الٍب تعرؼ تدىورا أمنيا خطّبا من أزمة إقتصادية حادة. ىيكلية من أجل ضما

ىذا، ك ٘بتهد الدكؿ العربية بشكل عاـ يف البحث عن النمط التنموم األمثل من أجل تنويع األنشطة اإلقتصادية ك مصادر الدخل من 
ات اإلقتصادية ا٥بيكلية ا٤بعتمدة إذل اإلنتقاؿ من إقتصاد ريعي يعتمد على عوائد ا٤بواد العملة الصعبة، حيث هتدؼ ٦بمل اإلصبلح

 النفطية أك األكلية إذل إقتصاد منتج يضمن التنمية اإلقتصادية ا٤بستدامة.

ة متواصلة ك خبلقة ك يف ىذا اإلطار، ٲبثل تطوير القطاع الصناعي بالدكؿ العربية الشرط الضركرم من أجل اإلنطبلؽ يف عملية إ٭بائي
 لديناميكية إٯبابية داخل اإلقتصاد.

سنحاكؿ من خبلؿ ىذه ا٤بداخلة التطرؽ إذل توصيف كاقع القطاع الصناعي ك دكره يف خل  ديناميكية إقتصادية ك إ٭بائية بالدكؿ 
عربية لؤلرضية ا٤بناسبة من أجل العربية، مع اإلشارة بشكل خاص إذل الصناعة التحويلية. باإلضافة إذل مدل ٙبضّب اإلقتصاديات ال

ٙبقي  ىذا ا٥بدؼ يف لل اإل٘باىات ا٢بديثة لئلقتصاد العا٤بي من إ٬بفاض ألسعار النفط، تعالم دكر التكتبلت اإلقتصادية، ك تعاقب 
 األزمات ا٤بالية ك اإلقتصادية العا٤بية. 

لية يف اإلقتصادات العربية؟ ك كيف ٲبكن أف يساىم يف خل  ك منو ٲبكن طرح اإلشكالية التالية : ما ىو كاقع قطاع الصناعات التحوي
 ديناميكية إقتصادية ك إ٭بائية شاملة؟. ك ٤بعا١بة ىذه اإلشكالية مت تقسيم ا٤بداخلة إذل احملاكر التالية: 

       .قراءة يف أداء اإلقتصاديات ك القطاع الصناعي العريب 
 لدكؿ العربية.ٙبليل بعض مؤشرات قطاع الصناعة التحويلية يف ا 
         .تقدصل بعض التجارب الناجحة لقطاع الصناعة التحويلية ك متطلبات خل  ديناميكية إ٭بائية بالدكؿ العربية 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

84 
 

I- قراءة في كاقع األداء اإلقتصادم ك الصناعي العربي  

I-1-  قراءة في بعض مؤىالت ك أداء اإلقتصاديات العربية 

كلية ا٤بتخصصة يف اجملاؿ اإلقتصادم ك ا٤بارل تقارير ك تعد قاعدة بيانات تشمل إحصاءات عن تصدر بعض ا٤بؤسسات العربية ك الد
 مؤىبلت ك أداء إقتصاديات الدكؿ العربية، ك الٍب نوجز البعض منها يف النقاط التالية : 

دكؿ العربية على مساحة إٝبالية . تَببع ٦بموع ال1( دكلة عضوة يف جامعة الدكؿ العربية22( يضم الوطن العريب إثنْب ك عشرين )1
. تشكل أربعة دكؿ عربية ك ىي : ا١بزائر، 2014مليوف نسمة سنة  377، ك يبلغ إٝبارل عدد السكاف 2مليوف كم 14تقارب 

مليوف نسمة ك أكثر  191.46% أم ما يعادؿ 50.78السعودية، مصر ك السوداف نصف ا٢بجم اإلٝبارل للسكاف ك ا٤بقدر ب 
 . 22014يف سنة  2مليوف كم 7.52% أم ما يعادؿ 57.75اإلٝبالية  من نصف ا٤بساحة

مليار  688% )40.9( ٲبتلك العادل العريب موارد معدنية ك طاقوية ىامة. حيث يبلغ اإلحتياطي النفطي ا٤بؤكد من البَبكؿ نسبة 2
%(، العراؽ 15.8السعودية )مليار برميل( ك ذلك بكل من  1688) 2013برميل( من إٝبارل اإلحتياطي العا٤بي يف سنة 

. باإلضافة إذل أف نسبة إحتياطي الدكؿ العربية 3%(2.9%( ك ليبيا )5.8%(، اإلمارات العربية ا٤بتحدة )6%(، الكويت )8.9)
الف مليار  185.7) 2013( من ٦بموع اإلحتياطي العا٤بي يف سنة 3الف مليار ـ 38.9% )20.9من الغاز الطبيعي بلغ نسبة 

%( ك العراؽ 4.5%(، ا١بزائر )6.1%(، اإلمارات العربية ا٤بتحدة )13.3كز تلك اإلحتياطات يف كل من قطر )(، ك تَب 3ـ
(3.6)%4    . 

كما ٲبتلك العادل العريب ثركات معدنية ىامة كإحتياطات ك يساىم يف إنتاج البعض منها بنسب معتربة على ا٤بستول العا٤بي، ك من 
 :  5أٮبها نذكر

 ك 2013% على ا٤بستول العا٤بي يف سنة 82.12اطي بعض الدكؿ العربية من صخور الفسفات نسبة يبلغ حجم إحتي ،
% من ٦بموع اإلحتياطي العا٤بي. ك ٛبثل ستة دكؿ عربية ٦بتمعة 74.62تتوفر كل من ا٤بغرب ك الصحراء الغربية على 

% من اإلنتاج العا٤بي لصخور الفسفات يف 18.4)ا١بزائر، مصر، ا٤بغرب ك الصحراء الغربية، السعودية، سوريا ك تون ( 
 . ك تتصدر ا٤بغرب ك الصحراء الغربية الدكؿ العربية ك ٙبتل ا٤برتبة الثالثة عا٤بيا. 2013سنة 

  ك 2013% من اإلنتاج العا٤بي يف سنة 16.59تنفرد ا٤بغرب من بْب الدكؿ العربية األخرل يف إنتاج الزرنيخ، حيث ٛبثل .
 العادل إلنتاج ىذه ا٤بادة بعد الصْب ك الشيلي.  تعترب ثالث دكلة يف
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  )من مادة النَبكجْب على ا٤بستول العا٤بي يف 11.65ٲبثل إنتاج الدكؿ العربية األربعة )السعودية، مصر، قطر ك عماف %
 . ك ٙبتل العربية السعودية ا٤برتبة األكذل عربيا ك الثالثة دكليا.  2013سنة 

 ك ٙبتل العربية 2013% من مادة حجر ا٣بفاؼ على ا٤بستول العا٤بي يف سنة 11.07ية ٲبثل إنتاج بعض الدكؿ العرب ،
 السعودية ا٤برتبة األكذل عربيا ك الثالثة عا٤بيا تليها سوريا مث ا١بزائر على ا٤بستول العريب. 

 إذل قطر، الكويت ك اإلمارات  تساىم بعض دكؿ ا٤بشرؽ العريب ك منها السعودية الٍب ترتب يف ا٤برتبة ا٣بامسة عا٤بيا باإلضافة
 .2013% من اإلنتاج العا٤بي يف سنة 10.75يف إنتاج الكربيت، ك ٲبثل إنتاج ىذه الدكؿ ٦بتمعة 

  من اإلنتاج العا٤بي يف 10.83تتصدر ا٤بملكة ا٤بغربية ا٤برتبة األكذل عربيا ك الثالثة عا٤بيا يف إنتاج الباريت حيث أهنا ٛبثل %
 % من ٦بموع اإلحتياطي العا٤بي للباريت.  2.85ا٤بغرب على إحتياطي ٲبثل . كما يتوفر 2013سنة 

  ك قد إحتلت اإلمارات 2013% من اإلنتاج العا٤بي يف سنة 9.30مثلت مساٮبة بعض الدكؿ العربية يف إنتاج األلومنيـو .
 بية السعودية على ا٤بستول العريب.العربية ا٤بتحدة ا٤برتبة األكذل عربيا ك ا٣بامسة عا٤بيا، تليها البحرين، قطر ك العر 

  من اإلنتاج العا٤بي لبعض ا٤بعادف ا٥بامة مثل : الربكمْب، اإل٠بنت، الفلسبار، 2كما ٲبثل إنتاج الدكؿ العربية أقل من %
 الفلورسبار، ا١بب  ك البوتاس. 

تريليوف دكالر أمريكي ك نصيب  2.8رل    ( أما فيما ٱبص بعض مؤشرات األداء اإلقتصادم العريب، فقد بلغ الناتج احمللي اإلٝبا3
مليوف شخص يف  14. ك يف ا٤بقابل بلغ عدد العاطلْب عن العمل 2014دكالر يف سنة  7480الفرد من إٝبارل الدخل القومي 

ا٤ببلحظات مليوف عامل. ك يفيد ٙبليل ىذه ا٤بؤشرات إذل تقدصل  125الوطن العريب من إٝبارل عدد القول العاملة ك ا٤بقدرة ٕبوارل 
 : 6التالية

  من إٝبارل الناتج 50.68مثلت الثبلث دكؿ عربية األكذل من حيث الناتج احمللي ك ىي السعودية، اإلمارات ك مصر %
 . 2014% من ا٤بساحة اإلٝبالية يف 24.59% من إٝبارل تعداد السكاف ك 32.41احمللي ك 

  مليار  387.6حمللي اإلٝبارل للدكؿ العربية أم ما يعادؿ % من الناتج ا13.74ٙبق  دكلتْب فقط ك ىي قطر ك الكويت
% من ٦بموع سكاف الوطن العريب(، 1.5مليوف نسمة ) 5.7. ك يبلغ عدد إٝبارل السكاف هبا           2014دكالر يف 

 % من ٦بموع ا٤بساحة اإلٝبالية(. 0.22) 2014كيلومَب مربع يف   29000كما تَببع على مساحة قدرىا 
 مليار دكالر( ذاؾ احملق  من قبل ثبلثة عشر دكلة عربية ك ىي  387.6تج احمللي احملق  من طرؼ قطر ك الكويت )يفوؽ النا

: السوداف، تون ، لبناف، ليبيا، سوريا، اليمن، األردف، البحرين، الضفة الغربية ك قطاع غزة، موريتانيا، جيبويت، الصوماؿ ك 
مليوف نسمة ك مساحة إٝبالية  137.45. ك ٛبثل ىذه الدكؿ ٦بتمعة مليار دكالر 374.6جزر القمر حيث يقدر ب 
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% من إٝبارل ا٤بساحة يف 48% من إٝبارل سكاف الوطن العريب ك 36، أم ما يعادؿ 2مليوف كم 6تقدر بأكثر من 
2014 . 

  مبليْب نسمة يف  3ألف دكالر للفرد بالنسبة ألقل من  90يبلغ نصيب الفرد من إٝبارل الدخل القومي يف قطر أكثر من
، ك ىو ما يفوؽ ٦بموع نصيب الفرد من إٝبارل الدخل القومي ألربعة عشر دكلة عربية ٦بتمعة يبلغ عدد سكاهنا 2014
 مبليْب نسمة.  9أكثر من 

  دكالر للفرد يف  3436مليوف نسمة  83يبلغ نصيب الفرد من إٝبارل الدخل القومي يف مصر، الٍب يقطن هبا أكثر من
 25198ألف نسمة  760ا يبلغ نصيب الفرد من إٝبارل الدخل القومي يف البحرين الٍب يقدر عدد سكاهنا . بينم2014

 .    2014دكالر للفرد يف 
  مع ا٤ببلحظة أف بعض الدكؿ 2014% يف 7تسجل الدكؿ العربية معدؿ ٭بو ضعيف للناتج احمللي حيث ال يتعدل نسبة ،

 العربية تسجل نسبا سلبية.  
  ك ٛب  البطالة يف ا٤بقاـ األكؿ 2013% يف سنة 11.39البطالة من ٦بموع القول العاملة يف الوطن العريب تقدر نسبة .

مليوف شخص، يليو عدد من الدكؿ  3.5ٞبلة الشهادات ك خرٯبي ا١بامعات. ك يفوؽ عدد العاطلْب عن العمل يف مصر 
 :ا١بزائر، السوداف، العراؽ ك ا٤بغرب. العربية الٍب يفوؽ عدد العاطلْب عن العمل هبا مليوف شخص ك ىي

( كما يفيد ٙبليل بعض مؤشرات األداء اإلقتصادم ا٣بارجي ا٤بتعلقة ٕبجم ا٤بديونية ا٣بارجية، اإلحتياطات الدكلية ك تدف  4
 :  7اإلستثمارات ا٣بارجية إذل ٙبديد ا٤ببلحظات التالية

 ك إرتفع إٝبارل ىذا الدين  2014مليار دكالر يف سنة  212ا٤بقَبضة  يبلغ إٝبارل الدين العاـ ا٣بارجي يف ذمة الدكؿ العربية
إذ إرتفع  2014مليار دكالر، أم أف كضع ا٤بديونية شهد تدىورا نسبيا يف سنة  68ٗبقدار  2000عن حجمو يف سنة 

ارجية الٍب تبلغ . ك ٛبثل مصر أكؿ دكلة عربية من حيث ا٤بديونية ا٣ب2000% مقارنة بسنة 47حجم الدين ا٣بارجي بنسبة 
. ك يف ا٤بقابل شهدت ا١بزائر تراجعا يف 2014% من ا٢بجم اإلٝبارل لديوف الدكؿ العربية يف 20مليار دكالر ك ٛبثل  44

ك ٛبر بعض    مليار دكالر(. 5) 2014مليار دكالر( ك  25) 2000مليار دكالر بْب سنٍب  20حجم ا٤بديونية بلغ ٫بو 
مؤقتة ك بالتارل ال تصنف ضمن الدكؿ ا٤بدينة من طرؼ ا٥بيآت ا٤بالية الدكلية ك ىي :  الدكؿ العربية بصعوبات مالية

 السعودية، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، البحرين، عماف، الكويت، قطر، ليبيا ك العراؽ. 
  أين قدرت ب سجلت نسبة الدين العاـ ا٣بارجي إذل الناتج احمللي اإلٝبارل إ٬بفاضا جملموع الدكؿ العربية ا٤بقَبضة

%. كما يبلحظ تباين يف النتائج احملققة 49.9أين سجلت  2000مقارنتا ٗبا كانت عليو سنة  2014% يف 23.71
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، يف حْب بلغة ذركهتا يف 2014% سنة 2.44لكل دكلة على حدل حيث ٛبثل خدمة الدين يف ا١بزائر أقل نسبة مسجلة 
 . 2014% سنة 332.93الصوماؿ بنسبة 

 ك تصنف السعودية 2014تريليوف دكالر يف  1.42ياطات اإلٝبالية النقدية ٗبا فيها الذىب للعادل العريب يبلغ حجم اإلحت .
% من إٝبارل 52.44مليار دكالر،  أم ما ٲبثل  744.4يف ا٤برتبة األكذل عربيا من خبلؿ تكوين إحتياطي مارل ٗبقدار 

تريليوف  1.26تريليوف دكالر( ك الياباف ) 3.90ي بعد الصْب )إحتياطات العادل العريب، ك ثالث دكلة على ا٤بستول العا٤ب
 . 2014دكالر( يف 

  ك إستحوذت اإلمارات 2014مليار دكالر سنة  46.22يقدر تدفقات اإلستثمارات األجنبية ا٤بباشرة إذل الدكؿ العربية .
مليار دكالر،  8دكالر، تتبعها السعودية مع  مليار 10.48العربية ا٤بتحدة على ا١بزء األكرب من التدفقات الواردة ك ا٤بقدرة 

. لكن 2014% من اإلستثمارات األجنبية اإلٝبالية الواردة إذل الوطن العريب يف سنة 40لتمثل معا نسبة إٝبالية تقدر ب 
مقابل سنة  2014% يف 111.05تراجعت تدفقات اإلستثمارات األجنبية ا٤بباشرة الواردة إذل الدكؿ العربية بنسبة 

مليار دكالر. ك ىذا ما يؤثر على ضعف جاذبيتها اإلقتصادية يف خارطة اإلستثمارات  97.55أين قدرت ب   2008
 الدكلية.      

ورك ( ك يف األخّب، ٲبكن مقارنة مدل ٪باعة األداء اإلقتصادم للدكؿ العربية بالنتائج احملققة لئلٙباد األكركيب ك أىم إقتصاد ٗبنطقة الي5
 ة أ٤بانيا من خبلؿ ا١بدكؿ التارل : ا٤بتمثل يف دكل

 2014: مقارنة أداء اإلقتصاد العربي مع اإلتحاد األكركبي ك ألمانيا في 1الجدكؿ رقم 

 البياف
 عدد

 الدكؿ

تعداد 
 السكاف
)مليوف 
 نسمة(

 المساحة
  2كم

 الناتج المحلي
)ترليوف دكالر 

 أمريكي(

نصيب الفرد 
من الناتج 

 المحلي
)دكالر 
 أمريكي(

مو نسبة ن
الناتج 

 المحلي
)%( 

معدؿ 
 البطالة
)%( 

العالم 
 العربي

22 377 13 152 829 2.85 7 480 7 
11.3

9 
اإلتحاد 
 10 2.4 673 35 18.46 136 383 4 508 28 األكركبي

 5 2 640 47 3.85 357170 80 1 ألمانيا
 . Eurostat ،2014الدكرل ك  للبنك قاعدة البياناتالمصدر : 
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العرض ا٤بوجز عن ا٤بؤىبلت ك الواقع اإلقتصادم للدكؿ العربية بركز عدد من الفرص ك التحديات. حيث تتعل  يتضح من خبلؿ ىذا 
نفطية. فرص العادل العريب ٗبا يزخر بو من مواد أكلية خامة طاقوية ك معدنية، باإلضافة إذل الوضعية ا٤بالية ا٤بتميزة لبعض الدكؿ العربية ال

موع دكؿ العادل العريب فتكمن يف بناء إقتصاد عصرم، موجو ٫بو اإلنتاج السلعي ك ا٣بدمايت ك مندمج يف أما التحديات الٍب تواجو ٦ب
يف ٙبديد العو٤بة اإلقتصادية. باإلضافة إذل اإلستفادة من الفوارؽ اإلقتصادية ك ا٤بؤىبلت البنيوية بْب الدكؿ العربية النفطية ك الغّب نفطية 

 دمة ا٤بصاحل ا٤بشَبكة للتكتل العريب كقوة إقتصادية تضاىي التكتبلت اإلقتصادية على الصعيد العا٤بي.إسَباتيجية صناعية متكاملة ٣ب

ك يف ىذا الصدد يعترب تطور القطاع الصناعي أحد أركاف بناء تكتل عريب قوم على الصعيد اإلقتصادم ك السياسي ك اإلسَباتيجي 
ا لتدىور أسعار النفط ك ا٤بواد الطاقوية، باإلضافة إذل إ٬بفاض معدؿ النمو العا٤بي العا٤بي، خاصتا يف ضل تراجع عائدات النفط نتيجت

 ك تصاعد حدة اإلضطرابات األمنية ك السياسية يف ا٤بنطقة العربية. 

I-2-  تحليل كضع القطاع الصناعي العربي 

 ور ك تطور الصناعة هبا حٌب إسَبجاع اإلستقبلؿ. ساٮبت ا٢بقبة التارٱبية للدكؿ العربية ك ا٤بتميزة بتعاقب ا٤بستعمرين يف تأخر له

ك يف الفَبة ا٢بديثة حاكلت بعض الدكؿ العربية إنشاء ك تطوير قاعدة صناعية ٧بلية هتدؼ إذل زيادة القيمة ا٤بضافة ك ٚبفيض معدالت 
لرئيسية للقطاع الصناعي العريب ا٤بتعلقة البطالة ا٤بتزايدة. ك للوقوؼ على النتائج احملققة يف ىذا اجملاؿ، ٲبكن ٙبليل بعض ا٤بؤشرات ا

 ٗبدل مساٮبة الصناعة يف الناتج احمللي اإلٝبارل، القيمة ا٤بضافة، العمالة ك الصادرات بالدكؿ العربية.     

I-2-I مساىمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي  

اٮبتو يف تكوين الناتج احمللي اإلٝبارل )ا١بدكؿ ترتبط بعض إقتصاديات الدكؿ العربية بالقطاع الزراعي ك ذلك من خبلؿ مس
%. ك بالنسبة للدكؿ الٍب تشهد 4.4. حيث تفوؽ النسبة ا٤بسجلة يف إثِب عشرة دكلة عربية ا٤بتوسط العا٤بي البالغ 8(1/ا٤بلح 2

درجة أقل %(. ك ب23.6%( ك موريتانيا )41.8%(، السوداف )50.9%(، جزر القمر )60.2كضعية حرجة نذكر : الصوماؿ )
%(.ك يتميز القطاع الفبلحي بالدكؿ العربية بضعف 13.7%( ك ا٤بغرب )14.6%(، اليمن )14.8حدة ٪بد كل من : مصر )

 اإلنتاجية ك إرتفاع العمالة ك ضعف التكوين ك التخصص، ٩با ٯبعلها دكؿ مستوردة إلحتياجاهتا من ا٤بنتجات الفبلحية. 

يف تكوين الناتج الداخلي اإلٝبارل بالنسبة ألكثر من نصف الدكؿ العربية أين ٰبتل ا٤برتبة كما يوضح ا١بدكؿ أٮبية قطاع ا٣بدمات 
%(. لكن 57.4%( ك ا٤بغرب )68.6%(، األردف )61.2%(، تون  )75.6األكذل حسب النسب ا٤بسجلة يف كل من : لبناف )

 ؿ بعيدة عن ا٣بدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة.  يتف  ا٣برباء أف النشاطات ا٣بدماتية ا٤بقدمة ىي باألساس إدارية ك ال تزا
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 %29.7 تبلغ الٍب ك اإلٝبارل احمللي الناتج يف العا٤بي ا٤بتوسط تتعدل بنسبة العربية بالدكؿ الصناعي القطاع ٦بموع يساىم ا٤بقابل يف

% يف اإلمارات ك 58% يف ليبيا، 65.1% يف السعودية، 62.6% يف قطر ك عماف، 71.4، بينما ٪بدىا يف حدكد 2012يف 
 % يف ا١بزائر. 50.3

، حيث نسجل نسبا 2012% يف سنة 16.6لكن تبقى مساٮبة النشاطات الصناعية اإلنتاجية منخفضة عن ا٤بتوسط العا٤بي البالغ 
%( ك 5.2%(، الكويت )1.7%(، العراؽ )4.2مثل : ا١بزائر ) منخفضة على مستول دكؿ عربية ذات ناتج داخلي إٝبارل عارل 

%(. أما اإلقتصاديات الٍب تساىم النشاطات اإلنتاجية يف الناتج الداخلي اإلٝبارل بنسب قريبة من ا٤بتوسط العا٤بي نذكر : 4.6يا )ليب
 %(.15.2%( ك البحرين )15.2%(، ا٤بغرب )16.2%(، مصر )16.8%(، تون  )17.8األردف )

I-2-2  مساىمة الصناعة في العمالة الكلية 

(، ك ىذا ما ٲبثل 1/ا٤بلح  3)ا١بدكؿ  2012% من ٦بموع العمالة العربية يف سنة 16.8قطاع الصناعي نسبة تشكل العمالة يف ال
% يف 21.7% ك القطاع الزراعي نسبة 61.5مليوف عامل. بينما ٲبثل قطاع ا٣بدمات نسبة  125مليوف عامل من ٦بموع  21قرابة 

92012 . 

اع الصناعي إذل إٝبارل عدد العاملْب يف كافة القطاعات من دكلة ألخرل. ك قد كما يبلحظ إختبلؼ يف نسبة العاملْب يف القط
% يف ليبيا ك مصر ك البحرين ك لبناف ك 33.6% ك  21.9٘باكزت ىذه النسبة نصف إٝبارل عدد العاملْب يف قطر، ك تراكحت بْب 

 %. 5.4بنسبة تون  ك سوريا ك ا١بزائر ك ا٤بغرب، ك كانت ىذه النسبة األدسل يف موريتانيا 

I-2-3  مساىمة الصناعة في الصادرات 

يتضح من ا١بدكؿ أدناه حوؿ ىيكل الصادرات يف الدكؿ العربية إذل ضعف قيمة الصادرات من ا٤بنتجات ا٤بصنعة مقارنتا بقيمة 
نما تقدر بأكثر من  % من ٦بموع قيمة صادرات الدكؿ العربية، بي15. حيث ال تتعدل نسبة 2013الصادرات من ا٤بواد الطاقوية يف 

 % بالنسبة للمواد الطاقوية.  74
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 2013: ىيكل الصادرات في مجموع الدكؿ العربية سنة 2الجدكؿ رقم 
 المجموع مواد مصنعة حديد ك معادف مواد طاقوية مواد أكلية فالحية منتجات غذائية البياف

 قيمة الصادرات
 )مليوف دكالر(

36524 2231 1035374 83347 215407 1380953 

 100 15.60 6.04 74.98 0.16 2.64 النسبة )%(
   (Manuel de statistiques /CNUCED 2014, pp. 110-122) عمل الباحث باإلعتماد على بياناتالمصدر : 

كل من ا١بزائر،   % يف90ك تربز أٮبية نسبة ا٤بنتجات الطاقوية ا٤بصدرة بدرجة أكذل بالنسبة للدكؿ العربية ا٤بصدرة للبَبكؿ، حيث تفوؽ 
 % يف السعودية ك اليمن. 80العراؽ، الكويت، ليبيا ك قطر. كما تتعدل نسبة 

% 73بينما تتميز دكؿ عربية أخرل بالتميز يف تصدير ا٤بنتجات ا٤بصنعة، حيث ٛبثل الصادرات من ا٤بنتجات ا٤بصنعة يف تون  نسبة 
 %. 64مث ا٤بغرب يف ا٤برتبة الثالثة بنسبة  %71من ٦بموع قيمة الصادرات ك يليها األردف بتحقي  نسبة 

، تليها 2013مليار دكالر سنة  8,4ىذا ك تعترب اإلمارات أكؿ دكلة عربية من حيث قيمة الصادرات للمنتجات ا٤بصنعة ك الٍب بلغت 
 مليار دكالر.  1.2قيمتو مليار دكالر ك كل من تون  ك مصر بتصدير ما  1.3مليار دكالر مث ا٤بغرب  4.9السعودية بتصدير ما قيمتو 

II-  تحليل كاقع الصناعة التحويلية في الوطن العربي 
II-1-  مساىمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي 

ك هتدؼ الصناعة التحويلية إذل زيادة القيمة ا٤بضافة للمواد األكلية ك ا٣بامات اإلستخراجية ك ٙبويلها إذل مواد كسيطة ك سلع هنائية. 
إذل  1990تشّب بيانات ا١بدكؿ أدناه إذل تطور مساٮبة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلٝبارل العريب خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من سنة 

 .2013سنة 
 .2013-1990: تطور إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية العربية خالؿ المدة 3الجدكؿ رقم 

 السنة
 ة التحويليةالقيمة المضافة للصناع

 )مليار دكالر(
 التطور السنوم

)%( 
 نسبة القيمة المضافة في الناتج 

 المحلي اإلجمالي )%(
1990 49,5 _ 10,4 
1995 57,8 17 10,8 
2000 71,2 23 10,6 
2005 109,8 54 10 
2010 217,5 98 9,4 
2012 244 12 9,6 

، ك ا٤بؤشرات 17/ ص  32، ص 2010-2009ك  2007  ، التقرير الصناعي العريب لسنٍب: ا٤بنظمة العربية للتنمية الصناعية ك التعدينالمصدر
 .2، ص 2014اإلقتصادية ك الصناعية للدكؿ العربية، 
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إذل  1990يبْب ا١بدكؿ إرتفاعا يف القيمة ا٤بضافة للصناعات التحويلية بشكل متواصل يف البلداف العربية خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من سنة 
، أم 1990مليار دكالر يف  49.5مليار دكالر مقابل  244بلغت القيمة ا٤بضافة للصناعات التحويلية ما مقداره ، حيث 2012
 %.   392.29بزيادة 

ا٤بقدرة ب  1995يف حْب عرفت مساٮبتها يف الناتج احمللي اإلٝبارل العريب إستقرار طيلة الفَبة ا٤بدركسة ك قد حق  أعلى نسبة يف سنة 
 . كٲبكن حصر أسباب ىذا الَباجع، حسب تقارير ا٤بنظمة العربية للصناعة ك التعدين، يف :2012% سنة 9.6إذل  % ليَباجع10.8

  ىيمنة الصناعات اإلستخراجية ا٤بتكونة من صناعة إستخراجية نفطية ك صناعات إستخراج ا٣بامات ا٤بعدنية ك الغّب معدنية
 ؿ العربية. على إٝبارل القيمة ا٤بضافة للقطاع الصناعي بالدك 

 .ال تزاؿ منتجات الصناعة التحويلية للدكؿ العربية غّب متطورة ك أسعارىا منخفضة 
      .عدـ إكتماؿ إصبلحات ا٥بياكل اإلنتاجية الصناعية بالدكؿ العربية 
 عار النفط ك ا٤بواد تأثّب األزمات اإلقتصادية ك ا٤بالية العا٤بية على أداء الصناعات العربية من خبلؿ التقلبات الٍب تشهدىا أس

 األكلية. 
II-2-   مساىمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي للدكؿ العربية 

 .  يفيد التحليل القطرم لتطور توزيع ٦بموع القيمة ا٤بضافة للصناعة التحويلية على األقطار العربية إذل تباينها كما يوضحو ا١بدكؿ أدناه
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 (2012-2006-2001نسبة القيمة المضافة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي في الدكؿ العربية ) : تطور4الجدكؿ رقم 

 2012 2006 2001 الدكلة
 16.5 17.79 13.53 األردف 

 8.95 11.88 13.93 اإلمارات 
 15.25 11.58 11.66 البحرين 
 15.18 17.32 18.59 تون  
 3.68 3.97 6.02 ا١بزائر

 9.8 9.43 10.07 السعودية
 8.8 9.06 6.82 السوداف 
 4.6 8.37 7.96 سوريا 
 2.7 1.86 1.78 العراؽ
 10.25 10.39 8.32 عماف
 9.8 7.35 6.12 قطر 

 5.3 7.08 5.89 الكويت
 7.65 11.17 9.01 لبناف
 3.4 2.61 6.11 ليبيا

 15.6 18.50 17.21 مصر 
 14.77 16.83 16.55 ا٤بغرب
 3.3 3.92 4.64 موريتانيا
 8.7 7.92 6.26 اليمن

ك ا٤بؤشرات اإلقتصادية ك الصناعية للدكؿ ،  196، ص 2010-2009ا٤بنظمة العربية للتنمية الصناعية ك التعدين، التقرير الصناعي العريب  المصدر :
 .42-3، ص ص 2014العربية، 

 لية يف الناتج احمللي اإلٝبارل خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من تعترب مصر الدكلة العربية األكذل من حيث مساٮبة القيمة ا٤بضافة التحوي
 .2008% يف  20.7، ك قد بلغت أقصاىا  2008إذل  2001سنة 

  ،تتصدر كل من مصر، تون ، ا٤بغرب ك األردف الدكؿ العربية يف مساٮبة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلٝبارل هبا
 .     2008إذل  2001 كمتوسط خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من % على التوارل16% ك 18%، 19حيث سجلت نسب 

  ك يف اجملموعة الثانية ٪بد كل من اإلمارات، البحرين ك لبناف، أين بلغ متوسط مساٮبة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي
 % على التوارل. 11% ك 12%، 13اإلٝبارل لكل دكلة 
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  ،السوداف أين يبلغ متوسط مساىة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلٝبارل أما اجملموعة الثالثة فتضم كل من السعودية
%، باإلضافة إذل عماف، سوريا، قطر ك الكويت حيث يقدر متوسط مساٮبة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي 10

 %.  7% ك 9اإلٝبارل
 ج احمللي اإلٝبارل، حيث يبلغ ا٤بتوسط بالنسبة للفَبة ك تتميز اجملموعة األخّبة بضعف مساٮبة الصناعة التحويلية يف النات

 % يف العراؽ.   2% يف كل من ليبيا ك موريتانيا ك 4% يف ا١بزائر ك 5ا٤بدركسة 
  إذل  1995سنة  13ٛبكنت قطر من ٙبسْب ترتيبها يف ٦بموع القيمة ا٤بضافة للصناعات التحويلية حيث إنتقلت من ا٤برتبة

ك ذلك نتيجتا لنمو القيمة ا٤بضافة للصناعات التحويلية هبا.  2013د إذل ا٤برتبة الرابعة سنة لتصع 2005سنة  8ا٤برتبة 
 . 2013ك  2005يف سنة  7إذل ا٤برتبة  1995سنة  5بينما تراجع ترتيب ا١بزائر على غرار بعض الدكؿ من ا٤برتبة 

 
II-3-  ىيكل الصناعة التحويلية العربية 

تحويلية يف الدكؿ العربية على القطاعات الرئيسية التالية : الصناعات الغذائية، صناعة النسيج كالغزؿ ك يَبكز نشاط قطاع الصناعات ال
، الصناعات ا٥بيدرككربونية مثل : تكرير النفط ك الغاز ك  ا٤ببلب ، صناعات مواد البناء مثل : اإل٠بنت ك ا٢بديد ك الصلب ك األ٤بنيـو

الصناعة ا٤بيكانيكية ك الكهربائية، صناعة السيارات باإلضافة إذل الصناعات الدكائية ك ا٤بستلزمات البَبككيماكية، الصناعات ا٤بعدنية، 
 .10الطبية

III-  تأثير الصناعة التحويلية على التنمية اإلقتصادية بالدكؿ العربية 

ا٤بادية ك ا٤بالية ك البشرية لكل  ٱبتلف كاقع الصناعة التحويلية يف الوطن العريب من دكلة ألخرل حسب لركؼ نشأهتا ك ا٤بؤىبلت
دكلة. لذلك سوؼ ٫باكؿ ٙبليل مدل تأثّبىا على التنمية من خبلؿ سرد بعض التجارب الناجحة ك ٧باكلة حصر أىم التوصيات لبلوغ 

 ىذا ا٥بدؼ. 

III-1-  تحليل قطرم لبعض قطاعات الصناعة التحويلية الواعدة في الوطن العربي 

بية يف إنشاء صناعات ٙبويلية كاعدة تسمح بإستغبلؿ ا٤بؤىبلت البشرية ك التطور التكنولوجي عوض ا٤بوارد باشرت عدد من الدكؿ العر 
 ا٤بادية ك ا٤بالية بشكل أساسي ك من بينها نذكر : صناعة األدكية، أنشطة ا٣بدمات التسويقية ك صناعة السيارات.
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III-1-1- دلة  في األردف قطاع صناعة األدكية ك المستحضرات الطبية ك الصي 

يتمتع اإلقتصاد األردشل بوجود قطاع صناعي ٙبويلي متميز ك متنوع يتكوف من الصناعة الغذائية، الصناعة الكيماكية ك البَبككيماكية، 
.ك إرتفعت قيمتو ا٤بضافة من 2012% من الناتج احمللي اإلٝبارل سنة 16.5صناعة اإل٠بنت ك صناعة النسيج. ك قد ساىم بنسبة 

% من القيمة ا٤بضافة للقطاع الصناعي. 83، ك ىو ما ٲبثل 2012مليار دكالر سنة  5.12إذل  2006مليار دكالر يف سنة  2.5
 . 112012% يف الناتج احمللي اإلٝبارل يف   3.2يينما يساىم القطاع الصناعي اإلستخراجي نسبة 

إنتاج ك تصدير األدكية ا١بنيسة الذم يعترب الصناعة الرائدة يف ك منذ ثبلثْب سنة إنطل  قطاع الصناعات الدكائية ا٤بختص أساسا يف 
% ٨90بتربا تستحوذ أربعة منها على  17( ك يضم 2006فرد يف  8000% من القوة العاملة )8اإلقتصاد األردشل، ك يشغل حوارل 

 . 2007من السوؽ احمللية يف 

 430إذل  1990مليوف دكالر سنة  77تقل حجم اإلنتاج من ك يشهد القطاع تطورا ىاما من حيث اإلنتاج ك التصدير. حيث إن
. ك ٲبثل إحدل األنشطة التصديرية األساسية يف األردف، حيث تضاعفت صادرات ا٤بنتجات الدكائية ك 2005مليوف دكالر سنة 

ك  2007ة مليوف دكالر سن 423لَبتفع إذل  2006مليوف دكالر سنة  280إذل  2003مليوف دكالر سنة  185الصيدلية من 
% من اإلنتاج ٫بو ا٣بارج. 70، كيصدر 2008% من إٝبارل الصادرات يف 12.1، ك ىو ما ٲبثل 2008مليوف دكالر سنة  504

 . 122007ك  2003% بْب سنٍب 60ك قد إرتفع ا٤بؤشر القياسي لئلنتاج بأكثر من 

 افة إذل إستثمارات العديد من أكرب ٨بابر الدكاء الدكلية.  ك هتيمن شركة "دار الدكاء" ك "حكمة" على صناعة األدكية يف األردف، باإلض

ك من بْب الفرص ا٤بتاحة يف ىذا اجملاؿ ٪بد إنتاج ك تصدير التكنولوجية ا٢بيوية ك ا٤بعدات الطبية ك ا٤بستشفيات ا٣باصة ك منتجات 
 العناية ك السياحة الطبية.

III-1-2-  قطاع الخدمات التسويقية في اإلمارات 

مساٮبة الصناعة اإلستخراجية يف الناتج احمللي اإلٝبارل باإلمارات العربية ا٤بتحدة تفوؽ مساٮبة الصناعة التحويلية، حيث بلغت  ال تزاؿ
. ك عليو ٙباكؿ اإلمارات جاىدتا يف تنويع إقتصادىا ك تطوير أداء قطاع الصناعات التحويلية من خبلؿ 2012% سنة 40.35

 إلعتماد على ا٤بواد الطاقوية يف الصناعة. تنويع أنشطتو ك ٚبفيض نسبة ا

 34.36، ك ىو ما ٲبثل قيمة مضافة تبلغ 2012% يف الناتج احمللي لئلمارات سنة 8.95ك يساىم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 
 .2001مليار دكالر سنة  9ك  2007مليار دكالر سنة  24.9مليار دكالر مقابل 
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 لئلستثمار يف أنشطة ا٣بدمات التسويقية. ك عليو تتوفر ديب على أىم ا٤بوانئ يف العادل، كما تتوفر ك يف ىذا اإلطار، إ٘بهة إمارة ديب
على قطاعات متطورة يف ٦باالت السياحة ك ا٤بالية ك العقار، باإلضافة إذل قطاع التكنولوجية ا٢بديثة من خبلؿ إنشاء أقطاب ك مراكز 

 وماتية ك الصحة ك البيوتكنولوجية. ٕبثية متخصصة يف ٦باالت اإلتصاالت ك ا٤بعل

III-1-3-  قطاع صناعة تجميع السيارات في مصر 

% من الناتج اإلٝبارل احمللي. ك تساىم كل من 29، أم 2012مليار دكالر سنة  78.7يبلغ الناتج اإلٝبارل الصناعي يف مصر 
لناتج احمللي اإلٝبارل. بينما ٛبثل الصناعة التحويلية % على التوارل يف ا15.6% ك 14.8الصناعة اإلستخراجية ك التحويلية بنسبة 

 % من إٝبارل القيمة ا٤بضافة للقطاع الصناعي يف نف  السنة.51.71

يتنوع النسيج اإلنتاجي ا٤بصرم ليشمل القطاعات الصناعية الرئيسية التالية : صناعة النسيج، صناعة الصيدلة ك األدكية، صناعة ا٢بديد 
 نت، الصناعات الغذائية ك صناعة السيارات. ك الصلب، صناعة اإل٠ب

ك منذ ا٣بمسينات تاريخ بداية أكؿ شركة "فورد" عا٤بية يف إنشاء مصنع ٥با باألسكندرية أصبحت تعتمد الصناعة التجميعية التابعة 
وندام، نيساف، بافاريا يب اـ للقطاع ا٣باص للمركبات بكافة أنواعها على ا٤باركات العا٤بية  يف مصر، مثل : دايو، جنراؿ موتورز، ىي

دبليو، بيجو، سوزككي، سَبكاف ك غّبىا، على ٦بموعة كبّبة من الصناعات ا٤بغذية الٍب تنتمي إذل أنشطة صناعية مثل الصناعات 
السارات % حسب نوع 60% إذل 45ا٥بندسية ك الكيماكية ك الكهربائية ك ا٤بعدنية ك ا١بلدية. كما تَباكح نسبة ا٤بكوف احمللي ما بْب 

 .   2009% سنة 61.5ا٤بنتجة. ك بلغت نسبة اإلكتفاء الذايت من سيارات الركوب يف مصر 

لّبتفع إذل  2007سيارة سنة  101319إذل  2003سيارة سنة  44422ك يف ىذا اإلطار، تزايد اإلنتاج احمللي للسيارات من 
ستثمرين األجانب ٩با إستقطب إستثمارات مهمة ألكرب أماـ ا٤ب 2004. ك قد مت فتح السوؽ يف سنة 2009سيارة سنة  157696

 % من إٝبارل القيمة ا٤بضافة التحويلية.30أنواع السيارات العا٤بية يف سوؽ كاسعة. ك قد حق  قطاع السيارات 

ارات من أجل ك هتدؼ إسَباتيجية صناعة السيارات إذل التخلي التدرٯبي عن التجميع ك تعزيز قطاع ا٤بشركعات ا٤بغذية لصناعة السي
ت توطْب التكنولوجيا ك تطوير العمليات اللوجستية ك رفع نسبة ا٤بكوف احمللي ك ربطو بزيادة اإلنتاج ك تقليل الواردات من أجزاء السيارا

مالة يف ك التصدير للخارج ك ىو ما سيقلل التكلفة ك ٯبعل ا٤بنتج قادرا على ا٤بنافسة يف السوؽ العا٤بي ك يزيد اإلستثمارات ك فرص الع
 .   13ىذا القطاع
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III-2-  تحديات ك آفاؽ الصناعة التحويلية العربية 

 يفيد ٙبليل القطاع الصناعي يف الوطن العريب إذل إختبلؼ التجارب بْب البلداف العربية حسب ا٤بوارد األكلية ك ا٤بادية ك البشرية الٍب
 لتطوير القطاع. ٚبص كل دكلة على حدل، باإلضافة إذل اإلسَباتيجية ا٤بعتمدة 

ك عليو ٲبكن تصنيف الدكؿ إذل ثبلث ٦بموعات، تضم اجملموعة األكذل الدكؿ الٍب تفوؽ مساٮبة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي 
اإلٝبارل هبا مساٮبة الصناعة اإلستخراجية. ك ىي تتميز بقطاع صناعي متنوع ك ديناميكي يساىم يف النمو اإلقتصادم، إمتصاص 

نذكر من بينها : مصر،  2012ة، خل  القيمة ا٤بضافة ك ا٤بساٮبة يف تصدير ا٤بنتجات إذل ا٣بارج. ك حسب إحصائيات سنة البطال
 األردف، تون ، ا٤بغرب، السوداف ك لبناف. 

 هبا مساٮبة الصناعة أما اجملموعة الثانية فهي تضم أساسا الدكؿ النفطية الٍب تفوؽ مساٮبة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلٝبارل
اإلستخراجية ك ىي تبذؿ، بدرجات متفاكتة، جهودا متواصلة لئلنتقاؿ من اإلقتصاد الريعي إذل اإلقتصاد ا٤بنتج ك ىي تشمل البلداف 

 التالية : اإلمارات، البحرين،  ا١بزائر، السعودية، سوريا، العراؽ، عماف، قطر، الكويت، ليبيا ك موريتانيا. 

جملموعة الثالثة الٍب تتميز بتحقي  ناتج ٧بلي إٝبارل ضعيف مقارنتا بالدكؿ العربية األخرل ال يليب اإلحتياجات اإلقتصادية ك أخّبا ٪بد ا
 ك التنموية للبلد، ك من بينها نذكر : الصوماؿ، جيبويت، اليمن ك فلسطْب.   

% سنة 9.6ارل للدكؿ العربية تبقى ضعيفة حيث تقدر بنسبة كما ٘بدر اإلشارة بأف مساٮبة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلٝب
. يف ا٤بقابل تبلغ 14بليوف دكالر( 1084% )40.4بليوف دكالر( مقابل مساٮبة الصناعة اإلستخراجية الٍب تبلغ نسبة  244) 2012

% يف 25% يف ا٥بند، 14.6% يف الصْب، 34على النحو التارل :  2008حصة قطاع الصناعات التحويلية لبعض دكؿ العادل يف 
 % يف الربازيل.  18% يف أندكنسيا ك 28سنغفورة، 

 :  15ك يف األخّب، يبقى كسب رىاف الصناعة التحويلية يف الدكؿ العربية مرتبط بتحقي  عدد من التحديات ا٥بامة الٍب نوجزىا فيما يلي

 لتنويع األنشطة اإلقتصادية.إعتماد إسَباتيجية كطنية شاملة ٙبضى بقبوؿ ٨بتلف الفاعلْب اإلقتصاديْب  
 16مضاعفت حجم اإلستثمارات يف ا٤بشاريع الصناعية التحويلية ذات تكنولوجيا حديثة. 
 .تعزيز دكر مراكز األٕباث ك ا٣بربة الصناعية 
 .إنشاء حاضنات ك أقطاب للتنمية الصناعية ك التكنولوجية 
 .كضع برنامج تأىيلي من أجل ٙبديث النسيج الصناعي 
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 دة من اإلتفاقيات التجارية الدكلية ك العربية من أجل إستقطاب اإلستثمارات الضركرية للقطاع الصناعي.اإلستفا 
  توجو الدكؿ العربية كمجموعة كاحدة يتفاعل فيها العمل القطرم ك القومي معا يف لل إسَباتيجية العمل اإلقتصادم

 . 17ؿ العربيةالعريب ا٤بشَبؾ ا٥بادفة إذل التكامل اإلقتصادم ما بْب الدك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

98 
 

 الخالصة : 

. ك عليو 18إسَباتيجية للبيةة احمللية، اإلقليمية ك الدكلية-تتأثر ٝبيع إقتصاديات الوطن العريب با٤بتغّبات اإلقتصادية، اإلجتماعية ك ا١بيو
دم موحد يهدؼ إذل اإلنتقاؿ أصبح من الضركرم البحث عن تنمية إقتصادية مستدامة تستمد مقوماهتا من مشركع عريب إقتصا

بإقتصادياهتا من اإلعتماد على الدخل الريعي ك التبعية للخارج إذل بناء عبلقات إنتاجية فعالة يف شٌب قطاعات اإلقتصاد ك اإلندماج 
 . 19يف اإلقتصاد العا٤بي

ربية على بعث التكامل اإلقتصادم البيِب لقد أثبتت اجملهودات الفردية يف زمن العو٤بة ٧بدكدياهتا. ك لذلك ٯبب أف تعمل الدكؿ الع
 للقدرة على التموقع يف اإلقتصاد العا٤بي ا٤ببِب على التكتبلت اإلقتصادية ا٤بختلفة. 

ك قد مت الَبكيز يف موضوعنا ىذا على القطاع الصناعي ك باألخص الصناعة التحويلية. تلك الصناعة الٍب ال تزاؿ يف ا٤براحل األكذل 
٤بختلف أنواع الدعم لتطويرىا. كما ينبغي أف تستفيد الدكؿ العربية فيما بينها من التجارب الناجحة، باإلضافة إذل لنشأهتا ك ٙبتاج 

اإلعتماد على مبدأ التخصص حسب ا٤بوارد ا٤بادية ك ا٤بالية ك البشرية ا٤بتاحة لكل منها يف إطار تكاما إقتصادم صناعي عريب يستفيد 
 منو ا١بميع.    

ـز ا٤بزيد من البحث الدقي  ك الدراسة يف ٨بتلف النقاط ا٤بشار إليها حٌب تتمكن الصناعة العربية ك الصناعة التحويلية من ىذا ما يستل
 تغيّب ٭بط اإلقتصاديات العربية. 
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 .4112: ثعض يؤشزاد أداء اإللزصبدٌبد انعزثٍخ فً 1انجذول رلى 
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 انًجبشز

صبفً 

 انزذفمبد
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إجًبنً 

 اإلحزٍبطبد

)يهٍىٌ دوالر 

 أيزٌكً( 

َسجخ انذٌٍ 

انعبو 

 انخبرجً

إنى انُبرج 

 انًحهً 

إجًبنً 

 رصٍذ

انذٌٍ 

 انخبرجً

يهٍىٌ 

دوالر 

 أيزٌكً

ًَى 

إجًبنً 

انُبرج 

 انًحهً

 %(

 سُىٌب(

َصٍت 

 انفزد يٍ 

إجًبنً 

انُبرج 

 انًحهً

)دوالر 

 أيزٌكً(

 بحخانًس

)كٍهىيزز 

 يزثع( 

رعذاد 

 انسكبٌ 

)يهٍىٌ 

 َسًخ(

 انُبرج انًحهً 

)يهٍىٌ دوالر 

 أيزٌكً(
 انزلى انذونخ

 1 انًًهكخ انعزثٍخ انسعىدٌخ 746249 29,37 2149690 25409 3.5 *  *  744440 8011 5,7

 2 اإليبراد انعزثٍخ انًزحذح 401647 9,446 83600 42522 3.6 *  *  78424 10487 3,8

 3 جًهىرٌخ يصز انعزثٍخ 286538 83,39 1001450 3436 2.2 44430 15,51 14927 4783 12,7

 4 انعزاق 220506 34,28 435240 6432 6.4-  * *  77747 2852 16

 5 انجشائز 214063 39,93 2381740 5361 4.1 5231 2,44 186350 1689 9,8

 6 لطز 211817 2,27 11610 93397 6.2 *  *  43215 1040 0,5

 7 انكىٌذ 175827 3,497 17820 52196 1.5 * *  35175 485 3,1

 8 انًغزة 107005 33,49 446550 3140 2.6 39261 36,69 20409 3360 9,2

 9 عًبٌ 81797 3,926 309500 20832 3.9  * *  16324 1625 7,9

 10 انسىداٌ 73815 38,76 1879358 1904 3.1 22415 30,37 181 1277 15,2

 11 رىَس 46995 11 163610 4316 2.5 25826 54,95 7498 1058 13,3

 12 نجُبٌ 45731 4,51 10450 10139 2.0 30946 67,67 50668 3028 6,5

 13 نٍجٍب 41119 6,25 1759540 6575 24.0- *   * 93615 702 19,6

 14 خ انسىرٌخانجًهىرٌخ انعزثٍ 40410 23,3 185180 1734 * 4752 11,76 20631 1469 10,8

 15 انجًهىرٌخ انًٍٍُخ 35954 24,97 527970 1473 4.2 7670 21,33 5344 133- 17,4

 16 األردٌ 35827 6,607 89320 5422 3.1 23969 66,90 16047 1798 12,6

 17 انجحزٌٍ 33869 1,33 760 25198 4.5 *  *  6229 988 7,4

 18 فهسطٍٍ 12738 4,295 6020 2965 1.5- *  *  672 177 23,4

 19 يىرٌزبٍَب 5061 3,98 1030700 1270 6.4 3570 70,54 968 1126 31

 20 جٍجىرً 1582 0,886 23200 1784 5.5 832 52,59 393 286 * 

 21 انصىيبل 917 10,81 637660 85 * 3053 332,93 * 107 6,9

 22 جشر انمًز 648 0,752 1861 860 3.0 146 22,53 171 13 6,5

 اإلجًبنً انعزثً 2820115 377,05 13152829 7479 7 212101 23,71 1419428 46228 11,40

 
 .اٌج١بٔبد غ١و ِزٛفوح *):   (

 (.data.albankaldawli.org/indicator) 2114ػًّ اٌجبؽش ثبإلػزّبك ػٍٝ لبػلح اٌج١بٔبد ٌٍجٕه اٌلٌٟٚ ٌَٕخ انًصذر: 
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 )%( 4114 فً انعزثٍخ ثبنذول اإلجًبنً انًحهً انُبرج فً اإللزصبدٌخ انمطبعبد يسبهًخ: 4 رلى انجذول

 لطبع انخذيبد

 )%( 
 لطبع انفالحخ )%( لطبع انصُبعخ

)%( 
 انزلى انذونخ

 انًجًىع انُشبطبد اإلَزبجٍخ

 1 انًًهكخ انعزثٍخ انسعىدٌخ 1,9 62,6 10,1 35,5

 2 نعزثٍخ انًزحذحاإليبراد ا 0,7 58 8,6 41,3

 3 جًهىرٌخ يصز انعزثٍخ 14,8 37,9 16,2 47,4

 4 انعزاق 4,1 61,2 1,7 34,7

 5 انجشائز 8,8 50,3 4,2 40,9

 6 لطز 0,1 71,4 9,7 28,5

 7 انكىٌذ 0,3 68,6 5,2 31,1

 8 انًغزة 13,7 28,9 15,2 57,4

 9 عًبٌ 1,1 71,4 9,7 28,5

 10 انسىداٌ 41,8 16,6 9,9 41,6

 11 رىَس 8,9 29,9 16,8 61,2

 12 نجُبٌ 5 19,4 7,4 75,6

 13 نٍجٍب 2,3 65,1 4,6 32,6

 14 انجًهىرٌخ انعزثٍخ انسىرٌخ 21 29,6 4,7 49,4

 15 انجًهىرٌخ انًٍٍُخ 14,6 36,1 8,9 49,4

 16 األردٌ 3 28,5 17,8 68,6

 17 انجحزٌٍ 0,3 48,1 15,2 51,6

 18 فهسطٍٍ ,5 23,3 12,3 71,2

 19 يىرٌزبٍَب 23,6 37,5 6,6 38,9

 20 جٍجىرً 3,7 20,3 2,4 75,9

 21 انصىيبل 60,2 7,4 2,5 32,5

 22 جشر انمًز 50,9 10,2 3,7 38,9

 انعبنى 4,4 29,7 16,6 65,9
 إلزصبداد انذول انسبئزح فً طزٌك انًُى 9,3 39,2 20,7 51,4
 إلزصبداد انذول انُبشئخ 5,3 36,3 15,3 58,4
 إلزصبداد انذول انًزطىرح 1,4 23,7 14,2 74,9

 CNUCED, Manuel de statistiques de la CNJUCED 2014 ,Nations Unies, New York انًصذر:

 ,pp. 344-357, 2014 
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 4114: رىسٌع انعًبنخ فً انجهذاٌ انعزثٍخ حست انمطبع اإللزصبدي فً 3انجذول رلى 

 
 انخذيبد

)%( 
 انصُبعخ

)%( 
 انشراعخ

)%( 
 انعًبنخ انكهٍخ

 )انف َسًخ(
 انزلى انذونخ

 يجًىع انذول انعزثٍخ 125844 21,7 16,8 61,5

 1 األردٌ 2045 5,8 13,1 81,1

 2 انعزثٍخ انًزحذح اإليبراد 5833 2,8 9,7 87,5

 3 انجحزٌٍ 653 0,6 24,9 74,5

 4 رىَس 4117 19,6 30,7 49,4

 5 انجشائز 16456 20,5 23,9 55,6

 6 جٍجىرً 379 73,1 8,2 18,7

 7 انسعىدٌخانًًهكخ انعزثٍخ  10390 5 8,4 86,7

 8 انسىداٌ 14806 49,5 8,8 41,7

 9 سىرٌخانجًهىرٌخ انعزثٍخ ان 7271 19,1 31,6 49,3

 10 انعزاق 8422 4,9 15,2 79,9

 11 عًبٌ  1367 28 8,2 63,8

 12 لطز 1337 0,7 53,5 45,8

 13 انمًز 317 68,5  * * 

 14 انكىٌذ 1630 1 14,4 84,6

 15 نجُبٌ 1758 1,6 28,5 69,9

 16 نٍجٍب 2250 2,7 21,9 75,4

 17 انعزثٍخ يصزجًهىرٌخ  27021 23,4 12,2 64,4

 18 انًغزة 12140 24,1 28,6 47,3

 19 بٍَبيىرٌز 1643 49,8 5,4 44,8

 20 ٍخانًٍُانجًهىرٌخ  6009 36,8 8,7 54,5

 21 فهسطٍٍ * * * *

 22 انصىيبل  * * * *

    
  .اٌج١بٔبد غ١و ِزٛفوح *):   (

 ، 2114طٕلٚق إٌمل اٌؼوثٟ، اٌزمو٠و اإللزظبكٞ اٌؼوثٟ اٌّٛؽل  انًصذر :

 .352، أثٛظجٟ، ص 34اٌؼلك 
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 الجزائر في االقتصادية التنمية متطلبات تحقيق في لتحويليةا الصناعات دكر
 -كالصلب الحديد قطاع حالة دراسة -

  محمد زرقوف   سمير بوختالة 
 

 الملخص:
 االقتصادية السياسات خبلؿ من الصناعي، بالقطاع كالنهوض الصناعية التنمية أبعاد ٙبقي  مدل إبراز  إذل الدراسة ىذه هتدؼ
 قرأتنا خبلؿ من الدراسة توصلت كقد الوطِب، االقتصاد على التنموية أثارىا ك  التحويلية الصناعات قطاع ٦باؿ يف ١بزائرا يف ا٤بتبعة

 ٨بتلف على التأثّب على لقدرهتا كذلك الوطِب االقتصاد يف التحويلية الصناعة أٮبية إدراؾ ضركرة إذل الكلى االقتصاد ٤بؤشرات
 ىي الٍب القطاعات على كخلفية أمامية أثار كٙبق  الوطِب الناتج على تأثّب ٥با اف كما ا٤بضافة ةالقيم تركيبة على ك القطاعات

 صناعية تنمية كٙبقي  النفط على اعتمادىا لتخفض اقتصادىا من ا١بزائر تنوع اف لضركرة الدراسة خلصت كما هبا، ارتباط على
 .مستدٲبة
 .كالصلب ا٢بديد صناعة ٙبويلية، صناعية،صناعات تنمية قتصادية،ا تنمية اقتصادية، سياسة:  ا٤بفتاحية الكلمات

Abstract: 
 The purpose of this study is to bring out the progress of the development plan of the industrial 
sector in Algeria, and that by the influence of multiple industrial policies pursued in the domain 
of  the manufacturing sector on the national economy. 
The representation of the different strategies of development and macroeconomic indexes 
helped us to clarify the importance of the manufacturing sector  in Algeria and the direct and 
indirect influences on other sectors, as well as the value added and GDP. 
The study also concluded that the Algerian economy must be not depend only on hydrocarbons 
to achieve sustainable industrial development.Keywords: economic policy, economic 
development, industrial development, The manufacturing sector , The steel industry sector. 
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 المقدمة:

تعد عملية التصنيع شرطا معَبفا بو يف ٦باؿ التنمية حيث تسمح بالتحوالت األساسية للبنية االجتماعية كاالقتصادية،   
القتصاد بواسطة إنشاء ترابط كتبادؿ بْب ٨بتلف القطاعات، كذلك عن طري  انتشار كسائل التقدـ التقِب، كما تساىم يف تكامل ا

لذالك تسعى الدكؿ النامية لتبِب سياسات كبرامج صناعية تنبث  من اسَباتيجيات شاملة ٙبق  التنمية االقتصادية من خبلؿ كجود 
، كيربز القطاع الصناعي التحويلي   قطاع صناعي قادر على ا٣بركج ٗبنتجاتو إذل األسواؽ العا٤بية منافسا ٤بنتجات الدكؿ ا٤بتقدمة

كقطاع قادر با٣بركج باالقتصاديات الريعية من التبعية لقطاع احملركقات كيستمد ىذا القطاع أٮبيتو من حيث كونو القطاع الذم 
ل  فرص أصبح ٧ببلن لتنويع مصادر الدخل، كتنويع الصادرات، كخفض الواردات، كتشغيل العمالة الزراعية ا٤بهاجرة داخليان، كخ

عمل ٤بخرجات النظاـ التعليمي كالتدرييب، كا٤بساٮبة يف زيادة طاقة الوعاء الضرييب، كاألىم من ذلك ا٤بساٮبة ا٤بتوقعة من ىذا 
 القطاع يف إٯباد كتعزيز ا٤بفهـو الواسع للتنمية.

، ك٧باكلة منها للقضاء على عوامل كا١بزائر ٕبكم انتمائها جملموعة البلداف النامية تتميز با٣بصائص العامة ٥بذه البلداف   
التخلف االقتصادم كاالجتماعي انتهجت بعد حصو٥با على استقبل٥با السياسي خططان تنموية أعطت من خبل٥با األكلوية لقاعدة 

ا٤بدل صناعية عمومية متنوعة بأف تأخذ مكاهنا كا٤بتمثلة يف إنشاء الصناعات القاعدية، ٥بذا فاف التنمية ا٢بقيقية للببلد على 
الطويل مرتبطة بإقامة الصناعات القاعدية الضركرية لتلبية االحتياجات الوطنية، كا٤بتمثلة يف إقامة الصناعات التحويلية نظرا لوجود 
ا٤بوارد الطبيعية ا٤بناسبة لتطويرىا ككذلك نظرا للدكر األساسي الذم تلعبو ىذه الصناعة يف االقتصاد الوطِب لدخوؿ منتجاهتا يف 

الفركع الصناعية األخرل كيف ميداف البناء كالتعمّب كنقل البَبكؿ كالغاز، كعلى ضوء ما سب  طرحو كيف لل ا١بدؿ القائم يف ٨بتلف 
ا١بزائر حوؿ دكر الصناعة التحويلية كمكانتها يف التطور االقتصادم للجزائر كعبلقتها بتحقي  التنمية االقتصادية تربز لنا اإلشكالية 

 وضوع على النحو التارل:الرئيسية ٥بذا ا٤ب

ىل استطاعت الصناعة التحويلية  في الجزائر أف تلعب الدكر المنوط بها في التنمية االقتصادية كىذا باعتبارىا قطاعان 
 ؟ استراتيجيان في االقتصاد الوطني

 ك٤بعا١بة مشكلة الدراسة سوؼ نقـو بتقسيم ىذه الورقة البحثية كف  ا٤بنهجية التالية:

 كؿ: لمحة عن الصناعة التحويلية.المحور األ 
 .المحور الثاني: الصناعة التحويلية  الجزائرية كدكرىا في االقتصاد الوطني 
 دراسة حالة لقطاع صناعة الحديد كالصلب. :المحور الثالث 
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 لمحة عن الصناعة التحويلية. -1
 كاىميتها. التحويلية الصناعة مفهـو -1.1

 قطاع الصناعات من تأيت الٍب ا٤بواد ٙبويل مهمة تتوذل كالٍب ، الصناعي القطاع فركع احد ىي الصناعة التحويلية 
 .1االستهبلكية اك االنتاجية ا٢باجات تشبع مفيدة تكوف ٕبيث هتيةتها لغرض الزراعي كالقطاع االستخراجية

 كالسريعة ا٤بثلى الطريقة ،كىي ادماالقتص للتطور ا٢بقيقي القياس فهي ، ا٢باضر عصرنا يف الصناعة اٮبية على اٝباع شبو كىناؾ
  اذل  10 % تشكل القومي الناتج يف الزيادة من حصتها تكوفكٯبب اف .   2القومي الدخل كمستول ا٤بعيشة ٗبستول لبلرتفاع

 كجزء تشمل اف البد التخلف اسباب ٤بعا١بة تتبع سياسة كل اف اذل من الكتاب الكثّب اشار كقد ، االحواؿ اغلب يف 20 %
  3. للتنمية ضركريان  شرطان  دائمان  التصنيع يظل  ٕبيث ، للتصنيع سياسة امنه
 كالتنمية الصناعية ،التنمية االقتصادية عملية اطار يف التحويلية الصناعة اٮبية اف التصنيع ٦باؿ يف ا٤بتخصصْب معظم اتف  كقد

 : 4بااليت تتمثل
 يف مساٮبة ٧بدكدة ذات نشاط اك كاحد منتوج على ا٤بعتمدة االقتصاديات يف االختبلؿ ك االستقرار عدـ لاىرة تقليص 

 القومي. الناتج تكوين
 النمو اف امكانية علمنا اذا خاصة السكاف عدد يف الكبّبة بالزيادة تتميز الٍب الدكؿ يف كخاصة العاملة االيدم امتصاص 

 االخرل. بالقطاعات قياسان  ٧بدكدة غّب القطاع ىذا يف
 اكثر ادخاؿ كسائل طري  عن االنتاج كسائل تطوير اذل يؤدم ٩با الفنية ا٤بهارات اكتساب اذل تؤدم التصنيع عملية 

 لضماف القطاعات تلك ٙبفيز عن فضبلن  القطاعات باقي يف االنتاج كسائل تطوير يف ذلك يؤثر كما ك حداثة را تطو 
 .كمستلزمات االنتاج ا٣باـ ا٤بواد من الصناعة متطلبات توفّب

  الٍب كانت االكلية ا٤بواد استخداـ على يساعد التصنيع ٫بو اال٘باه اف حيث القومي الدخل يف تمرةمس زيادة ٙبقي 
 .ا٤بنتجات ىذه على هبا قامت الٍب التصنيع حلقات ٗبقدار الدخل زيادة ىي كالنتيجة ا٣بارج اذل تصدر

 من استّبادىا بدالن  االحتياجات لسد ٨بتلفة سلع بإنتاج الصناعي القطاع قياـ خبلؿ من ا٤بدفوعات ميزاف يف التأثّب 
 تلك على ٯبرم الَبكيز اف بشرط التصنيع مستلزمات دااستّب  على تساعد كالٍب االجنبية العمبلت توفّب كبالتارل

 . منتجاهتا على الدكرل الطلب يتزايد الٍب الصناعات
 االستقبلؿ  تدعيم اذل يؤدم كذل كاف التطور على لبلقتصاد الذاتية القدرة توفّب على يساعد سب  ما كل اف

 .السياسي االستقبلؿ لتعزيز عنها غُب ال ضركرة يعترب كالذم االقتصادم
 .التحويلية الصناعة تطور متطلبات -2 .1

 هبدؼ قياـ صناعة ناجحة كمتطورة بشكل عاـ البد من هتيةة متطلباهتا كالٍب ٲبكن لنا حصرىا يف اىم النقاط التالية:
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 لطاقة:ا٤بواد ا٣باـ كمصادر ا 
عملية التصنيع تقـو اساسان على ٙبويل ا٤بواد االكلية اذل منتجات كىذا يعِب اف توفّب ا٤بواد ا٣باـ من الضركرات الرئيسية كتشكل 
احد الركائز االساسية لعملية التصنيع، كلكن ما ينبغي االشارة اليو يف ىذا الصدد ىو اف توفر ا٤بواد ا٣باـ كالطاقة ال يضمن قياـ 

  5ناجحة رغم اف كجودىا ٯبعل الطري  ٩بكنان للتطور اال اذا توفر  لبلد ما القدرة كالعـز على استغبل٥با بالشكل ا٤بطلوب.صناعة 

 :رأس ا٤باؿ 
الدكؿ الٍب هتدؼ اذل بناء صناعة ناجحة كمتطورة ٯبب اف تضع يف حساباهتا هتيةة رأ س ا٤باؿ ا٤بطلوب الف توفّبه ضركرم لتمويل 

ٕباث كاالستمرار يف انتاج ادكات االنتاج ، كٲبكن اف يتم ذلك اك جزءان منو من خبلؿ الَبكيز على تكوين االخَباعات كاال
ا٤بدخرات من رأ س ا٤باؿ الوطِب. كاال فإف الدكلة سوؼ تضطر اذل االعتماد على ا٤بدخرات االجنبية لتفادم العجز يف ا٤بوارد ا٤بالية 

 فى ما لذلك من اثار اقتصادية كسياسية خطّبة.سواء يف شكل قركض اك مساعدات ، كال ٱب

 :القول العاملة 
تشمل القول العاملة )العمل ا٤باىر ، الفنيْب كا٤بهندسْب ، كخرٯبي الدراسات العملية كمديرم االعماؿ(،ك الشك من اف للعنصر 

كالتقانة ندرؾ  عندىا باف توفر االيدم  البشرم اٮبية كبّبة يف عملية التصنيع كاذا علمنا اف الصناعة ا٢بديثة تعتمد على العلم
العاملة بالكم كبأجور منخفضة ال يكوف عامبلن حا٠بان لقياـ صناعة متطورة مادل يتم تدريبها كتأىيلها ليكوف لديها القدرة على 

للقول العاملة  الفهم كالسيطرة على االس  ا٤بعقدة للتقنية ا٢بديثة كذلك من خبلؿ الَبكيز على رفع مستول التعليم كالتدريب
الوطنية الف االعتماد على ا٣بارج سوؼ يضيف اعباء اضافية تتمثل جزءان منها يف ارتفاع تكلفة ا٤بنتجات ا٤بصنعة فضبلن عن ارتفاع 

 6تكلفة االستثمارات يف  ا٤بشاريع الصناعية ا١بديدة.

 :)السوؽ ) حجم الطلب 
طور الصناعي كتظهر ىذه االٮبية من خبلؿ عبلقة حجم ا٤بنتجات اف حجم الطلب على منتجات الصناعة من اىم مستلزمات الت

بسعة السوؽ، كعند تفحص سعة السوؽ بالنسبة للمنتجات الصناعية نبلحظ اف كفاية الطلب النقدم ال ٙبدد سعة السوؽ الف 
ٰبدد لوحده سعة السوؽ  االخّب يتحدد ٗبستول االنتاجية كالكمية ا٤بعركضة من رأ س ا٤باؿ ا٢بقيقي ، كما اف حجم السكاف ال

الهنا تسهم فقط يف توزيع ا٤بواد كا٤بنتجات كال ٙبدد كمياهتا ككفاءاهتا، بل اف مستول انتاجية السكاف )معدؿ االنتاج الفردم( ىو 
 7الذم ٰبدد سعة السوؽ ، كيعِب ذلك باف ٭بو االنتاج ا٢بقيقي ىو االساس ا٢بقيقي يف ٭بو السعة ا٢بقيقية للسوؽ.

 يف الدكلي للصناعات التحويلية.التصن-3.1

يقصد بالتصنيف إٯباد معيار معْب تتوحد فيو البيانات ا٤بتنالرة يف فةات معينة لتيسّب دراستها ٕكاجراء ا٤بقارنات ا٤بطلوبة، لذا 
لقياس، كبالنظر يهدؼ التصنيف الصناعي إذل إبراز البيانات كا٢بقائ  ا٤بتوافرة للصناعة كمشاريعها كذلك باعتماد معيار أك أكثر ل
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الزدياد الوحدات كا٤بنشآت الصناعية عددا كحجما كتنوع اإلنتاج ا٤بتزايد، كاالختبلؼ يف طبيعة ا٣بدمات كا٤بواد األكلية ا٤بستعملة 
يف العمليات اإلنتاجية كغّبىا..، كاف البد من إٯباد أس  موحدة تظم األنشطة الصناعية يف ٦باميع متجانسة ٲبكن البحث من 

 .خبل٥با

( مت اعتماده ISICك٥بذا الغرض لقد كضعت تصانيف عديدة للصناعة كفقا ألغراض ٨بتلفة، أال إف دليل النشاط االقتصادم )   
، فضبلن عن أخذه بعْب االعتبار 8كاخذ الصفة الدكلية بعد إف رفع من مستول التصنيف من ثبلث مستويات إذل أربعة مستويات

 االقتصادية . التصانيف الوطنية للدكؿ كاألنظمة

( النشاطات االقتصادية إذل عشرة أقساـ ،من بينها قسم الصناعات  التحويلية الٍب تقع ISICكيقسم دليل النشاط االقتصادم )
( كبدكرىا تضم أنواعان  كثّبة يظم النشاط الصناعي التحويلي انواعان  كثّبة من الصناعات تتباين فيما بينها 3ٙبت رقم التصنيف ) 

اجتها إذل ا٤بواد األكلية أك طرؽ إنتاجها أك طبيعة كاستخدامات منتجاهتا كما اهنا ٚبتلف من حيث حجومها كطاقاهتا من حيث ح
كيف تقنيتها كحاجتها اذل نوع اك آخر من مصادر الوقود كالطاقة ككيفية ٛبويلها كعائدات ملكيتها كحجم العاملْب كمهارهتم اذل 

 ية كا١بدكؿ التارل يوضح لنا ىذا التصنيف:جانب تباينها يف متطلباهتا ا٤بوقع

 (: فركع الصناعات التحويلية كأرقاـ تصنيفها الدكلي01جدكؿ رقم)

 التصنيف الدكلي رقم التحويلية الصناعة فرع

 31 كالتبغ كالمشركبات الغذائية

 32 كالجلود كالمالبس النسيجية

 33 كاألثاث الخشب
 .7، ص 2012ات التحويلية كاىميتها في العراؽ،مجلة جامعة الكوفة، الصناع المصدر:محمد جواد عباس الشبع،

 الصناعة التحويلية في الجزائر كدكرىا في االقتصاد الوطني.-2

هتدؼ الصناعة التحويلية إذل زيادة القيمة ا٤بضافة للمواد األكلية كا٣بامات االستخراجية كٙبويلها إذل مواد كسيطة كسلع  
، كالصناعات هنائية، كمن الصناعات ا لتحويلية ا٤بهمة يف ا١بزائر صناعات مواد البناء مثل اإل٠بنت كا٢بديد كالصلب كاأل٤بنيـو

ا٥بيدركآربونية )صناعات التكرير كالغاز كالبَبكآٲباكيات(، كصناعة األ٠بدة، كصناعة الغزؿ كالنسيج، كصناعة السيارات، كصناعة 
 الدكاء.
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من خبلؿ بعض ا٤بؤشرات االقتصادية ا٤بتعلقة باالقتصاد الكلي يف صورة القيمة ا٤بضافة،  كسوؼ ٫باكؿ ابراز اٮبية ىاتو الصناعة
 الناتج احمللي االٝبارل ، الصادرات ك الواردات ك مؤشر التنافسية كىذا على النحو التارل: 

 القيمة المضافة لقطاع الصناعي التحويلي. -1.2

الٍب  2012% كىي أقل من الٍب سجلت يف  0.8حوارل  2013اـ سبة ٭بو القطاع الصناعي العمومي علقد بلغت ن 
%. كارتفع اإلنتاج الصناعي يف القطاع العاـ 0.4كالٍب بلغت  2011%، لكن أحسن بكثّب من الٍب سجلت يف 1.6بلغت 

طط % خبلؿ الفَبة نفسها من العاـ ا٤باضي. كيهدؼ ا٤بخ2.5% مقابل 3.9بنسبة  2014ا١بزائرم يف الربع األكؿ من 
 .10%10% حاليا إذل 5( للحكومة ا١بزائرية إذل رفع نسبة الصناعة يف القيمة ا٤بضافة الوطنية من 2014 - 2011ا٣بماسي )

 احمللي الناتج من %46 إذل تصل مضافة بقيمة ا١بزائرم، االقتصادم النشاط على ا٥بيمنة يف النفطية ا٤بنتجات تستمر  كتبقى
 الناتج إٝبارل يف التحويلية الصناعات قطاع فإف كزف لذلك كخبلفا ، 200111سنة %33 ,96مقابل  2011سنة  اإلٝبارل
 صعبة ٗبرحلة ٛبر ا١بزائرية التحويلية الصناعات ألف أيضا ك للقطاع االستخراجي ا٤بتزايدة ا٥بيمنة بسبب فأكثر أكثر يتناقص احمللي
%  3 إذل 2001 سنة %  4.2 من      انتقل الذم إلٝبارل،ا احمللي الناتج يف القطاع ٢بصة ىذا ا٤بنتظم اال٬بفاض يف ٘بلت
كا١بدكؿ التارل يبْب لنا توزيع القيمة ا٤بضافة  ،2011سنة اإلٝبارل احمللي الناتج من% 1.8 إذل بشدة ليهوم2004 سنة 

 للصناعات التحويلية يف ا١بزائر:
 الوحدة:ـ دج (2013- 2001(: القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الجزائر  )02جدكؿ رقم)

 السنوات    
انواع  

  الصناعات

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

الصناعة 
التحويلية)خارج 

 المحركقات(

315 
230,5 

337 
556,2 

355 
370,6 

388 
193,4 

418 
294,9 

449 
581,0 

479 
791,1 

519 
631,6 

570 
673,2 

617 
404,9 

663 
756,5 

728 
615,2 

765 
440,4 

 
 المصدر: الديواف الوطني لالحصائيات، الحسابات االقتصادية من 2000-2013، ص 6.

نبلحظ من ا١بدكؿ التطور ا٤بلحوظ للقيمة ا٤بضافة للصناعات التحويلية إال اف ىذا التطور ال يعك  حقيقة الواقع  
 دائما الصناعات االستخراجية ىي ا٤بسيطرة على النشاط االقتصادم االقتصادم يف ا١بزائر حيث كما اشارنا اليو سابقا تبقى

كبالنسبة للقطاعات الٍب حققت نتائج جيدة على مستول القيمة ا٤بضافة ٪بد قطاعات الكيمياء كا٤بطاط كالصلب، إذ ارتفعت 
،  كما ارتفعت 2006ك  2004يف ا٤بائة بْب  20ٗبعدؿ ٭بو يتجاكز  2004القيمة ا٤بضافة لقطاع الكيمياء بشكل سريع منذ 

يف ا٤بائة  13.78حصة ىذا القطاع يف القيمة ا٤بضافة للصناعات التحويلية بأربع نقاط مةوية ، خبلؿ ثبلث سنوات منتقلة من 
 38، كحق  قطاع الصلب أيضا نتائج إٯبابية على مستول النمو، كيضم 200612يف ا٤بائة سنة  18.42إذل  2004سنة 
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الصناعات ا٤بؤسسة الوطنية للصلب الٍب تعد أكرب مؤسسة صناعية يف ا١بزائر، كبلغت القيمة ا٤بضافة  كحدة كهتيمن على ىذه
، كتزايدت مساٮبتو يف القيمة ا٤بضافة للصناعات التحويلية بشكل ملحوظ، منتقلة  2011سنة دكالر مليوف 500لقطاع الصلب 

  2013لكنها عادت لبل٬بفاض اذ بلغت نسبة النمو سنة   2006يف ا٤بائة سنة  10.95إذل  2000يف ا٤بائة سنة  6.15من 
 2012.13سنة  7.4مقابل  5.5

كتتوفر ا١بزائر على قطاع كاعد يعرؼ ٭بو إنتاجو كمساٮبتو يف القيمة ا٤بضافة للصناعات التحويلية تطورا متزايدا كىو قطاع  
يف ا٤بائة  13.38السنوم للقيمة ا٤بضافة ٥بذا القطاع بنسبة ا٤بيكانيك كا٤بنتجات الكهربائية كالسيارات. إذ ارتفع متوسط النمو 

يف ا٤بائة من القيمة  5لتبلغ  2002، كاتسعت حصتو يف ٦بموع القيمة ا٤بضافة بثبلث نقاط مةوية منذ  2006ك  2000بْب 
ناعة الشاحنات ىو القطاع ا٤بضافة للصناعة التحويلية. كيعد قطاع السيارات ٗبثابة قاطرة ٥بذا القطاع، بالنظر إذل أف قطاع ص

نية الوحيد الٍب يتوفر على إنتاج ٧بلي ك خاصة مع ا٤بشاريع االخّبة الٍب تعرفها ا١بزائر يف ىذا الشأف يف صورة الشراكة ا١بزائرية اال٤با
 للصناعات الشاحنات العسكرية كالشراكة ا١بزائرية الفرنسية للمصنع بيجو.

بة النمو فكانت صناعات النسيج كالسيما قطاع ا١بلد كاألحذية كقد عاسل القطاع من أما القطاعات الٍب أدت إذل إ٬بفاض نس
، 14مليوف دكالر 56مليوف دكالر إذل  166آثار العو٤بة كمن مسلسل ا٣بصخصة، ٩با أدل إذل ا٬بفاض مهوؿ للقيمة ا٤بضافة من 

يف ا٤بائة  6.39ضافة التحويلية الذم ىبطت من مقلصة بشكل ملموس حصة قطاع النسيج كا١بلد كاألحذية يف ٦بموع القيمة ا٤ب
رغم اف ىذا القطاع يعرؼ اسَبا٘بية جديدة العادة انعاشو كا٤بتمثلة يف الشراكة مع  2006يف ا٤بائة سنة  1.95إذل  2000سنة 

 االتراؾ يف ىذا اجملاؿ يف ٧باكلة العادة االعتبار ٥بذا القطاع االسَبا٘بي يف الصناعات التحويلية.
كا٬بفض  2006كحدة صناعية سنة  58قطاع الصناعات الغذائية ا٢بكومي ىو اآلخر تراجعا،  ككاف القطاع يضم  ك سجل

٩با قلص من حصتو يف القيمة  2006ك  2000يف ا٤بائة ما بْب  6.75متوسط النمو السنوم للقيمة ا٤بضافة ٥بذا القطاع بنسبة 
،  كاستنادا إذل  2006يف ا٤بائة سنة  31.58إذل  2000ا٤بائة سنة  يف 37.63ا٤بضافة للصناعات التحويلية الٍب مرت من 

يف ا٤بائة من طاقتها  39ديواف الوطِب لبلحصائيات فإف الوحدات العمومية الوطنية للمنتجات الغذائية ال تعمل سول بنسبة 
ئية كمنتجات ا٢ببوب؛ فبسبب العدد كمن بْب الفركع األكثر تضررا ٪بد الزيوت الغذا 1995يف ا٤بائة سنة  67اإلنتاجية مقابل 

يف ا٤بائة من  27الكبّب للمطاحن ا٣باصة كارتفاع الواردات، فإف الوحدات العمومية العاملة يف القطاع ال تعمل سول بنسبة 
نة يف ا٤بائة مقار  90طاقاهتا. كقد تضرر قطاع السكر ىو اآلخر ككذلك إنتاج ا٤بعجنات الغذائية الذم ىبطت بشكل مهوؿ بنسبة 

دائما حسب احصائيات الديواف، أما القطاع العمومي يف ميادين ا٣بشب كالفلْب، الذم سجل بعض اال٬بفاض   1995مع 
مليوف دكالر، كيعزل ىذا التطور  27مليوف دكالر إذل  87ٕبيث انتقل من   2006خبلؿ السنوات األخّبة، فقد اهنار سنة 

طة ىذا القطاع، غّب اف قطاع الصناعات الغدائية عاد لتعايف مؤخرا حيث سجلت السليب إذل ا٥ببوط ا٢باد يف إنتاج ٦بموع أنش
 نتائج الباس هبا يف ٦باؿ النمو.
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 الناتج المحلي االجمالي. -2.2
،  كا٤ببلخط التباطؤ 2012٪ يف عاـ 3.3٪ مقابل 2.8٭بوا حقيقيا قدره  2013حق  االقتصاد ا١بزائرم يف عاـ  

. كيفسر ىذا التباطؤ من قبل اال٬بفاض ا٤بسجل يف قطاع احملركقات كا٬بفاض معدالت 2013اـ الطفيف يف معدؿ النمو يف ع
 النمو يف صناعة البناء كاالشغاؿ العمومية.

،  ام 2012مليار دج سنة  16مليار دج مقابل  16.5حوارل   2013باألسعار ا١بارية، بلغ الناتج احمللي اإلٝبارل يف سنة 
 ٪.0.1٪ ك معامل انكماش يقدر ب 2.8ٗبعدؿ ٭بو ا٠بي  قدره 

٪ يف عاـ 17.8تباطؤا  مقارنة بالسنوات ا٤باضية حيث كاف  2013شهدت معامل انكماش الناتج احمللي اإلٝبارل يف عاـ 
كاف ىذا اال٘باه النزكرل يف مستول معامل انكماش الناتج احمللي اإلٝبارل راجع أساسا اذل 15 .2012٪ يف عاـ 7.4ك  2011
$ للربميل كبلغ يف سنة  110.74سعار الصادرات من ا٤بنتجات النفطية، حيث ارتفع سعر برميل النفط ا٣باـ اذل مستول أ
.كبالنسبة لنصيب الفرد من 2012٪ مقارنة مع عاـ 1.5سجل  ا٬بفاضا ب    2013يف سنة   $109.1حوارل   2012

 .2013يف سنة  $ 451,2 5 مقابل  2012يف سنة  $ 543,3 5الناتج احمللي االٝبارل فقد بلغ 
، كيبقى يف حدكد  2013كعاـ  2012اما عن معدؿ ٭بو الناتج احمللي اإلٝبارل خارج احملركقات فقد  شهدت استقرارا بْب عامي 

(7.1.)٪ 
 لنمو يف الناتج احمللي االٝبارل:كا١بدكؿ التارل يوضح لنا تطور مستول ا

 محلي االجماليتطور مستول النمو في الناتج ال (:03جدكؿ رقم)
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

الناتج 
المحلي 
 االجمالي

3,0 5,6 7,2 4,3 5,9 1,7 3,4 2,4 1,6 3,6 2,8 3,3 2,8 

الناتج 
المحلي 

 الخاـ

3,1 5,8 7,7 4,5 6,4 1,5 3,4 2,0 1,0 3,3 2,4 3,1 2,5 

 .2، ص 2013-2000ي لالحصائيات، الحسابات االقتصادية من المصدر: الديواف الوطن

 اما عن الناتج احمللي االٝبارل للصناعات التحويلية فيمكن لنا اضاحو يف ا١بدكؿ التارل:
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 ( :04جدكؿ رقم) الوحدة: مليار دج                             الناتج المحلي االجمالي للصناعات التحويلية
 

Source: LES COMPTES ECONOMIQUES EN VOLUME de 2000 à 2013,n 670, p 14. 
 

ن ا١بدكؿ تطور الناتج احمللي االٝبارل للصناعات التحويلية كىذا يف طوؿ فَبة الدراسة حيث فاقت نسبة النمو نبلحظ م 
مع البدء يف تطبي  اسَبا٘بية االنعاش الصناعي ك  2011% كىذا راجع اذل ٙبسن اداء القطاع الصناعي ابتداء من سنة  100

مليار دكالر يف عاـ   85.4ي حيث بلغ الناتج احمللي اإلٝبارل الصناعي  ٙبسنان يف أداء القطاع الصناع 2011لقد شهد عاـ 
كيعزل ىذا  2001، كيعترب ىذا أعلى ٭بو صناعي تسجلو ا١بزائر منذ عاـ  2007مليار دكالر يف عاـ 65مقابل  2011

ا٤بضافة لقطاع الصناعة كالذم كاف قوة دافعة الرتفاع القيمة  2008التحسن إذل ارتفاع أسعار النفط العا٤بية منذ عاـ 
 االستخراجية.
مليارات دكالر سنة   6مليار دكالر مقابل  6.8بلغت القيمة ا٤بضافة يف الناتج احمللي اإلٝبارل  2010ففي عاـ  
٪، كلكن يعود ىذا االرتفاع إذل األداء ا١بيد الذم حققو قطاع الصناعات الغذائية الذم  13.5، أم بنسبة ارتفاع قدرىا 2009
ك يعترب من القطاعات ا٥بامة يف االقتصاد ا١بزائرم حيث  2006ك  2003ٙبسن بعد االنكماش الذم شهده مابْب عرؼ 
 16 .2011٪ من الناتج احمللي اإلٝبارل التحويلي سنة 47ٲبثل

يف الناتج احمللي  ال يزاؿ يعترب أدسل مساىم 2013كعلى الرغم من األداء ا١بيد الذم عرفو قطاع الصناعة التحويلية يف ٦بملو عاـ 
٪، كعبلكة على ذلك ال يزاؿ  48٪(  با٤بقارنة مع قطاع الصناعة االستخراجية الذم يساىم بػ5اإلٝبارل لبلقتصاد ا١بزائرم )

  2010شركة تصنيع يف القطاع العاـ كا٣باص عاـ 273القطاع الصناعي يعاشل من فقداف شركاتو حيث مت إنشاء فقط  
 .2000مؤسسة صناعية أغلقت أبواهبا منذ عاـ   629ات(، كيف ا٤بقابل ٪ من إٝبارل الشرك5.4)  

 الصادرات كالواردات. -3.2
  

% من ا٢بجم االٝبارل للصادرات،  96,09تبقى دائما الصادرات البَبكلية  تسيطر على  بنية الصادرات ٕبصة قدرىا  
 66,23مليار دكالر بارتفاع قدره  1,4د بلغت ، أما الصادرات خارج احملركقات فق 7,05%سجلت ا٬بفاضا يقدر ب  فقد

 ، 201217سنة  % مقارنة مع السداسي االكؿ من

السنوا
 ت 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ص ت 
 ف ـ ا

2 
371,1 

2 
628,5 

2 
868,1 

3 
248,8 

3 
627,5 

3 
978,1 

4 
555,5 

5 
318,7 

5 
927,6 

6 
795,9 

8 
100,9 

9 
157,4 

9 
973,5 
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% من ا٢بجم  2,96النصف ا٤بصنعة"، ٕبصة قدرىا "ك ا٤بنتجات االساسية ا٤بصدرة خارج احملركقات ىي : ٦بموعة ا٤بنتجات 
%، ك ٦بموعة "ا٤بواد ا٣باـ"، ٕبصة قدرىا  0,7ٕبصة قدرىا  االٝبارل للصادرات، تليها يف ا٤برتبة الثانية "ا٤بنتجات الغذائية" 

%، أما ٦بموعة " سلع التجهيزات الصناعية" ك ٦بموعة "ا٤بنتجات االستهبلكية غّب الغذائية" فقد بلغت حصتهما  0,17
 18% على التوارل. 0,03ك  %0,05

 سيطةالو  السلع جملموعة ا١بزائر، ككاردات صادراتكا١بدكؿ التارل يبْب لنا 
 

 الوحدة:ماليين الدكالرات               الوسيطة السلع لمجموعة الجزائر ككاردات صادرات ( :05جدكؿ رقم)
 السنة
 البلد

2004 2008 2009 2010 2011 

 - 13751 - 12812 - 12262 - 12094 - 4683 (فائض )+(-الجزائر (عجز)
 1473 1056 728 1283 607 الصادرات
 15224 13868 12990 13377 5291 الواردات

 .122، ص 2013، 1ع  تقرير التنمية العربية، المصدر:المعهد العربي للتخطيط،

 
 سلع ا٤بواد االكلية فهي كالتارل:اما عن صادرات ككاردات ا١بزائر من ال

 
 ماليين الدكالرات(: صادرات ككاردات الجزائر من السلع المواد االكلية           الوحدة: 06جدكؿ رقم )

 .123، ص 2013، 1ع  تقرير التنمية العربية، المصدر: المعهد العربي للتخطيط،

 
دكلْب حقيقة ك كاقع الصادرات كالواردات يف ا١بزائر  من خبلؿ سيطرة الصادرات من ا٤بواد االكلية كا٤بتمثلة اساسا نبلحظ من ا١ب

ا١بزائر ، كفيما يتعل  بالصاردات من ا٤بواد الوسيطة فرغم تطورىا مازالت يف عجز حيث  يف احملركقات على بنية ا٤بيزاف التجارم يف

 السنة
 البلد

2004 2008 2009 2010 2011 

 21729 29713 17971 36883 15498 (فائض )+(-الجزائر (عجز)
 35232 24915 21503 42140 17709 صادراتال

 5518 3186 3531 5257 2210 الواردات
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كٲبكن النظر من ناحية اٯبابية ٥بذه الزيادة الف السلع الوسيطية تعترب  2011اذل غاية  2004 زادت الواردات بشكل كبّب مابْب
 مدخبلت للصناعة غّب اف ىذا ال ٲبكن اعتباره مؤشر على ٙبسن القطاع الصناعي التحويلي.

 
 .الصناعية مؤشر التنافسية -4.2

 الرقم ٕبساب ا٤بشمولة الدكؿك  الصناعية التنافسية بةمرت حسب العادل يف الدكؿ لنا ترتيب كا١بدكؿ التارل يوضح   
 .2009 ك  2005 لعامي الصناعية للتنافسية القياسي

 (: ترتيب الدكؿ في العالم حسب مرتبة التنافسية الصناعية07جدكؿ رقم )
 
 

 .124، ص 2013، 1ع  تقرير التنمية العربية، المعهد العربي للتخطيط، المصدر:
 

 
كىذا مؤشر اخر على تدىور القطاع الصناعي التحويلي بصورة عامة حيث نبلحظ ا٤برتبة ا٤بتأخرة للجزائر يف ٦باؿ  

ي التحويلي مقارنة فقط ببعض الدكؿ العربية يف صورة : تون ، قطر  الٍب ٝبيعها يف مراتب مقبولة نوعا ما تنافسية القطاع الصناع
كيف ٙبسن اما مقارنة مع الدكؿ االخرل يف صورة سنغافورة كماليزيا فإف ا١بزائر متأخرة جدا يف ىذا اجملاؿ كبالتارل ٯبب اعادة النظر 

 ستفادة من ٘بارب ىذه الدكؿ.يف االسَبا٘بية الصناعية ك٧باكلة اال
 
 
 

 2009 2005 انذونخ 

 55 54 رىَس

 60 64 لطز    

 62 73 يصز

 64 88 انكىٌذ

 86 88 فهسطٍٍ

 115 115 انجشائز

 118 95 انسىداٌ

 1 3 سُغبفىرح

 27 20  يبنٍشٌب
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 . دراسة حالة قطاع صناعة الحديد كالصلب.3
يعترب قطاع صناعة ا٢بديد كالصلب من بْب اىم قطاعات الصناعة التحويلية ٤با لو من اثار امامية كخلفية على  

٥با للخركج من  التبعية لقطاع احملركقات القطاعات ا٤برتبطة هبا كخاصة يف ا١بزائر ٤با ٥بذا القطاع من امكانيات ىائلة ٲبكن استغبل
 ك٥بذا سنحاكؿ ابراز اٮبية ىذا القطاع يف االقتصاد الوطِب من خبلؿ بعض ا٤بؤشرات االقتصادية.

 القيمة المضافة.-3-1

( للحكومة ا١بزائرية إذل رفع نسبة الصناعة يف القيمة ا٤بضافة الوطنية من 2014 - 2011يهدؼ ا٤بخطط ا٣بماسي ) 
 .19 %10ليا إذل % حا5

ك بالنسبة لقطاع ا٢بديد كالصلب فقد استطاع أف ٰبق  االستثناء من خبلؿ ٙبقي  نتائج ال بأس هبا  يف ىذا اجملاؿ حيث عرفت 
 كما يوضحو ا١بدكؿ التارل:  2011إذل غاية  2000القيمة ا٤بضافة للقطاع ارتفاع نسيب من 

 الصلب                                     الوحدة:مليوف دج(: القيمة المضافة للقطاع الحديد ك 08جدكؿ رقم )
 السنوات
 القطاع

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ا٢بديد 
 كالصلب

25197,6 20320,6 18293,5 20041,3 22107,0 23603,0 24539,0 28241,0 35628,6 37577,7 42819,9 54045,3 

 .230، ص 14يواف الوطني لالحصائيات،الحسابات االقتصادية، حوصلة احصائية، المحاسبة الوطنية،  الفصل المصدر: الد
 

نبلحظ من ا١بدكؿ تطور القيمة ا٤بضافة للمنتجات ا٢بديد كالصلب رغم بعض التدبدبات حيث يبْب ا١بدكؿ أف  
اذل غاية   2003ائج لتتحسن مع سنة لكنها عادت النت 2003ك 2002ك  2001ىناؾ تراجع طفيف خاصة يف سنوات 

كحدة الٍب يضمها  كالٍب يهيمن  38 النمو، كعلى مستول مستول على إٯبابية نتائج الصلب ، لكن عموما حق   قطاع2011
  2011سنة دكالر مليوف  500الصلب  لقطاع ا٤بضافة القيمة كبلغت ا١بزائر، يف صناعية يعترب اكرب مؤسسة عليها مركب ا٢بجار

، كىو ما يعك  تأثّب صناعة ا٢بديد كالصلب على االقتصاد الوطِب حيث بلغت القيمة ا٤بضافة  و موضح يف ا١بدكؿكما ى
لكن تبقى ىذا  ا٤بساٮبة غّب كافية حيث مازالت الصناعة االستخراجية تسيطر   %8للقطاع التحويلي الصناعي يف ا١بزائر حوارل 

ملية ٙبقي  التنمية عالدكلة الدفع هبذا  القطاع لكي يلعب الدكر ا٤بنوط بو يف على القطاع الصناعي بشكل كبّب ك٥بذا فعلى 
 2000 سنة% 6.15 منتقلة من ملحوظ، بشكل التحويلية للصناعات ا٤بضافة القيمة يف مساٮبتو االقتصادية، حيث تزايدت

 .20 2011سنة  %15إذل حوارل 
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 الناتج المحلي اإلجمالي. -2.3

ا٢بكومة  تستهدؼ حيث االستثمارات لتشجيع إجرائية اعتماد تدابّب مت فقد التحويلية، عاتالصنا قطاعفيما ٱبص  
 كمواد كاأل٠بدة كالبَبككيماكيات ا٤بوارد األكلية ٘بهيز : قطاع ا٢بديد كالصلب، صناعات مثل عالية ٭بو إمكانات ذات القطاعات

 ت الصيدالنية كالسيارات كتكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت.البناء كأيضا الصناعات الواعدة يف ا١بزائر كصناعة ا٤بستحضرا
 اإلنتاج الداخلي ا٣باـ لقطاع ا٢بديد كالصلب: كيف مايلي تطور

 (: تطور االنتاج الداخلي الخاـ للقطاع الحديد كالصلب                     الوحدة: مليوف دج09جدكؿ رقم )

 السنوات  

 القطاع

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 948,1 89 624,7 83 130,9 83 431,2 64 504,4 53 364,9 45 567,7 43 326,1 41 974,8 37 306,3 34 947,6 33 230,1 33 الحديد كلصلب

 .235ص  ،14المصدر: الديواف الوطني لالحصائيات،الحسابات االقتصادية، حوصلة احصائية، المحاسبة الوطنية،  الفصل 

كتشّب معطيات ا١بدكؿ اذل ارتفاع متواصل يف الناتج االٝبارل لقطاع صناعة ا٢بديد كالصلب خبلؿ العشر سنوات  
%،  ك ٲبكن لنا من خبلؿ ىذا العرض أف نستنتج اآلثار التنموية ٥بذا القطاع على االقتصاد 100ا٤باضية كبنسبة تغيّب فاقت 

يساىم يف تطور االقتصاد الوطِب من خبلؿ تزكيد السوؽ الوطنية ٗبادة ا٢بديد  للتنفيذ  الوطِب  فمن خبلؿ  تطور اإلنتاج فهو
ا٤بشاريع الكربل يف االقتصاد الوطِب  كبالتارل قدرة ىذا القطاع على النهوض باالقتصاد الوطِب كٙبقي  متطلبات التنمية 

األخرل الٍب ىي على ارتباط أمامي أك خلفي مع قطاع االقتصادية، حيث كل تطور يف ىذا القطاع ٯبر معو تطور يف القطاعات 
 ا٢بديد كالصلب.

 افاؽ تطوير قطاع صناعة الحديد كالصلب في الجزائر. -3.3

رغم اٮبية قطاع صناعة ا٢بديد كالصلب يف ٙبقي  متطلبات التنمية االقتصادية كدكره االساسي يف أم اقتصاد اذل انو يف   
يلعب بعد الدكر كقطاع قائد للتنمية االقتصادية اال اف ىناؾ ارادة كإسَبا٘بية لئلعادة االعتبار ٥بذا ا١بزائر مازاؿ ىذا  القطاع دل 

 القطاع كٲبكن لنا اف نذكر اىم ا٤بشاريع ا٤بستقبلية ا٣باصة لقطاع ا٢بديد كالصلب:

 3.3-1- مشركع إنجاز مركب الحديد ك الصلب ببالرة كالية جيجل.

ا٢بديد ك الصلب بببلرة كالية جيجل  كيعترب حدث على مستول االقتصاد ا١بزائرم كيأيت  انطبلؽ مشركع إ٪باز مركب  
قطرية"، حيث من  -شراكة جزائرية كمحور أساسي يف الصناعة ا١بزائرية حيث ٛبلك فيو خربة ك ٨بزكف من العمالة، كيأيت يف اطار

يار ك ٔبودة كبتنافسية ٢بماية السوؽ ا١بزائرية مع فتح ٦باؿ ا٤بنتظر اف يوفر ا٤بركب مناصب شغل كمواد موجهة للسوؽ احمللية ٗبع
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تكنولوجي ك ثركة ك قطب صناعي كبّب يف ا٤بنطقة ا٣باص با٢بديد ككل ما يدكر بو من سوؽ للمناكلة أم تنشأ عن ا٤بصنع مةات 
طقة أفريقيا ك للسوؽ ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة الٍب ٥با عبلقة بصناعة ا٢بديد ك الصلب ك ىي ٧باكر مهمة لكل من

األكركبية.كما  سيقلص من فاتورة استّباد ا٢بديد كمشتقاتو كيزيد يف فاتورة التصدير كما سيعطي صورة أساسية للجزائر أهنا بلد 
مليوف طن من الفوالذ الطويل يف  2.5مفتوح لبلستثمارات على ا٤بستول الدكرل يف ٦باؿ ا٢بديد ك الصلب، ك سينتج  ا٤بركب 

مبليْب طن يف مرحلػة ثانية بإنتاج الفوالذ ا٤بصفح كأنواع الفوالذ ا٣باصة كسيساىم  5كذل كىو إنتاج مرشح لبلرتفاع إذل مرحلة أ
ألف منصب شغل موازم  15منصب شغل مباشر ك مستقببل  3000ىذا اإلنتاج أساسا يف تطوير صناعة السكك ا٢بديدية ك

 2020.21آفاؽ 

 الستغالؿ أحد أكبر مناجم الحديد في العالم.بليوف دكالر  15استثمار  -3.3-2

كىذا من خبلؿ  استغبلؿ منجم )غار جبيبلت( أحد أكرب مناجم ا٢بديد يف العادل، ك استغبلؿ ىذا ا٤بنجم سيؤدم إذل  
 .تطوير ا٤بنطقة كخل  فرص عمل جديدة كخفض كاردات ا٢بديد

مبليْب طن سنويا فقط كتستورد الباقي  5بليْب طن سنويا كىي تنتج م 10كتبلغ احتياجات ا١بزائر اإلٝبالية من ا٢بديد كالصلب 
كيلومَب جنوب شرؽ   130كيقع غار جبيبلت على بعد .مبليْب طن سنويا 10بليوف دكالر سنويا، فيما تسعى إلنتاج  10بواقع 

 .195222مدينة تندكؼ ككاف اكتشف عاـ 

ألف فرصة عمل  15طن ٲبكن استغبل٥با، كسيسمح ا٤بشركع بإنشاء  بليوف 1.7بليوف طن منها  3.5كتقدر احتياطات ا٤بنجم بػ
 .جديدة

 اعادة االعتبار للمركب الحجار. -3.3-3

مليوف طن سنويا يف السنوات ا٤بقبلة بعد  2حيث تسعى ا٢بكومة إلعادة ٦بمع ا٢بجار اذل طاقتو اإلٝبالية السابقة عند  
 با٤بائة منو، للطرؼ 51أم  ل أغلبية رأس ا٤باؿ االجتماعي ألرسيلور ميتاؿتنفيذ برنامج االستثمار كالصيانة.  كىذا بتحوي

سيدار( (ا١بزائرم العموميبا٤بائة كاجملّمع  30كستعود ىذه النسبة إذل كل من ا٤بؤسسة الوطنية للحديد كالفوسفات بنسبة  .زائرما١ب
إذل ارتفاع حجم رأس ا٤باؿ االجتماعي مرفوقا  كسيؤدم التوقيع على عقد ا٤بساٮبْب ا١بديد الرسيلور ميتاؿ  ،با٤بائة 21بنسبة 

 .تبسة عادة تأىيل كعصرنة كتطوير ا٤بناجم الواقعة بواليةٗبخطط استثمارم طموح يوجو إل
، إذل اتفاؽ اسَباتيجي مع ٦بمع سيدار، يتضمن ٨بططا استثماريا 2013ككاف ٦بمع ارسيلور ميتاؿ، قد توصل يف شهر سبتمرب 

كمنجمي الونزة كبوخضرة، كيهدؼ إذل مضاعفة طاقة  ر موجو لتطوير مركب ا٢بديد كالصلب با٢بجارمليوف دكال 763بقيمة 
  .2017مليوف طن سنويا يف آفاؽ  2ر2إنتاج ا٤بصنع لتنتقل من مليوف طن إذل 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%A9
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 355ؿ بقيمة مليوف دكالر كالثانية ٚبص االستغبل 600كمت التوقيع  ايضا على اتفاقيٍب قرض، األكذل حوؿ االستثمار بقيمة 
ا٣بارجي كأرسيلور ميتاؿ، ٩با سيسمح بتعجيل تنفيذ ٨بطط عصرنة كتطوير مركب ا٢بجار، حيث  ا١بزائر مليوف دكالر، بْب بنك

، ا١بزائرم لٍب ستسمح لو بالنهوض من جديد بقطاع ا٢بديد كالصلبكل الوسائل ا ستضعاف ٙبت تصرؼ أرسيلور ميتاؿ
 23كا٤بساٮبة يف مواجهة الطلب ا٤بتنامي على منتجات ا٢بديد كالصلب بالسوؽ الوطِب .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ة:الخاتم
يف الوقت الذم تعترب فيو الصناعة التحويلية اساس انطبلقة العملية التنموية يف أم قطر ك٥با دكر فاعل يف معا١بة  

تبقى الصناعة االستخراجية ىي ا٤بسيطرة على النشاط الصناعي ، رغم أف االختبلؿ ا٥بيكلي يف ام اقتصاد، غّب انو يف ا١بزائر 
ة إنعاش القطاع الصناعي يف ٧باكلة إلعادة االعتبار للقطاع الصناعي كإعادة تنظيمو لكي القطاع الصناعي قد عرؼ إسَباتيجي

للمحركقات،  ا١بزائرم االقتصاد تبعية ىو مطركح يبقى الذم ا٤بشكل يلعب الدكر ا٤بنوط بو لتحقي  االزدىار كالتطور للببلد، لكن
 من ىذه ا٣بركج ا١بزائر تنوع يضمن ٥با التنمية االقتصادية فعلىحيث دل تستطع الدكلة رغم كل احملاكالت أف تصل إذل اقتصاد م

االعتماد أكثر على القطاع الصناعي كخاصة صناعة ا٢بديد  بواسطة العا٤بي االقتصاد يف كإدماجو اقتصادىا بتأىيل كذلك التبعية
 .التابع إذل اقتصاد مستقل كمتقدـكالصلب الٍب تضمن ٙبقي  متطلبات التنمية االقتصادية كبالتارل االنتقاؿ من االقتصاد 

إٝباال، فإف القطاع الصناعي ا١بزائرم دل يستفد االستفادة ا٤بنتظرة من ديناميكية ٭بو االقتصاد الوطِب الٍب ٪بمت عن ارتفاع ك 
 النفقات العمومية يف ٦باؿ التجهيز كعن ارتفاع الطلب العا٤بي ا٢بارل.

 التوصيات:

باشرة يف بعض القطاعات كاحملركقات، دل ٤بن نتائج إٯبابية على مستول االستثمارات األجنبية اعلى الرغم ٩با حققتو ا١بزائر م
تستفد بعض الصناعات ا٤بتعلقة بالكيماكيات كالربتوكيماكيات كالصناعات التحويلية بصفة عامة من العوائد اإلٯبابية  لبلستثمارات 

ا كا٤بعارؼ العملية كتطوير مشاريع صناعية ٙبويلية قصد تنويع األجنبية من حيث إحداث مناصب الشغل كنقل التكنولوجي
 الصادرات ا١بزائرية.

كبالنظر إذل ىذه التحديات، ىناؾ ضركرة ألف تنوع ا١بزائر من اقتصادىا لتخفض من اعتمادىا على النفط كٙبق  تنمية  
ناعات أخرل ذات قيمة مضافة عالية كتساىم يف مستدامة. كلبلوغ ىذا ا٥بدؼ، لبد من تطوير صناعة مرتبطة بقطاع احملركقات كص

كلذلك، ينبغي االىتماـ أكثر بالقطاع البنكي كأداة لدعم للتنمية بتعزيز  تكامل األنشطة ذات الصلة بالقطاع الصناعي التحويلي.
يعها قصد دعم القطاعات مساٮبة كدكر القطاع ا٣باص يف ا٢بياة االقتصادية ك استقطاب إضايف لبلستثمارات األجنبية كاحمللية كتنو 

اإلنتاجية، كذلك من خبلؿ ٙبسْب التشريعات اإلدارية كالقانونية ك إعادة ىيكلة ا٤بؤسسات ا٢بكومية، كىناؾ أيضا ضركرة 
لتحسْب منظومة الَببية كالتعليم كتكثيف التدريب ا٤بستمر لتلبية حاجيات ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ك إحداث مناصب عمل 

 لشباب.لصاحل فةة ا

كمن جهة أخرل، يتطلب األمر االىتماـ باألطر الشابة كالعلماء ٤بواجهة إشكالية ىجرة ىذه الفةات إذل ا٣بارج حيث تتمتع ٗبواقع 
 مرموقة كمتميزة كما ٙبظى باىتماـ كبّب خاصة يف دكؿ أكركبا كالواليات ا٤بتحدة األمريكية.
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 استراتيجية الشراكة العربية في مجاؿ المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة من أجل تنمية اقتصادية متبادلة
 

                                                                                       شيخي بالؿ  جىمنصور ناصر الر سامية فقير 
 

 ملخص
 أساسي عاملك التنافسية رو له هآثار  برزأ كمن، السابقةراحل عن ا٤بٚبتلف كلية  سمات كآليات كمعايّباالعماؿ اليـو بعادل  يتمّيز
 العربية الصناعية االقتصاديةا٤بؤسسة  أصبحت ىنا ، كمنمعهودة غّب بدرجة االقتصاديةالصناعية  ا٤بؤسسات فشل أك ٪باح دٙبدّ 
 على االقل أك، األسواؽ يف ةالنسبي مكانتها ٙبسْب جلأل تنافسية ميزات الكتساب ا٤بستمرك  ا١باد العمل عليها ٰبتم موقف يف

 .ا٢باليْب كاحملتملْب ا٤بنافسْب ضغوط واجهةٗب اعليه احملافظة
ا٤بؤسسات االقتصادية العربية اذل  كبتزايد حدة ا٤بنافسة الٍب شكلت هتديدا ٤بستقبل الكثّب من ا٤بؤسسات العا٤بية ،كاف ١بوء

اسَباتيجية شراكة كخيار بديل امرا شبو ٧بتم، ففي لل ىذه االسَباتيجية تغّبت العبلقة من التناف  السليب العدائي اذل تضافر 
السوؽ  جهود كتعاكف يتيح لؤلطراؼ ا٤بعنية ا٢بصوؿ على تكنولوجيا جديدة اك تطوير تكنولوجيا موجودة مسبقا ،فضبل عن توسيع

 .كجلب ا٤بزيد من ا٤بعرفة بأساليب التسيّب ا٢بديثة اخَباؽ اسواؽ خارجية جديدةالداخلية ك 
 الكلمات المفتاحية

 اسَباتيجية الشراكة، الشراكة العربية، التنمية االقتصادية، ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة العربية.

                                                             
 بومرداس –، جامعة امحمد بوقرة  محاضر ستاذأ 
 أستاذ محاضر، جامعة ظفار، صاللة، سلطنة عمان 
 بومرداس - بوقرة امحمد جامعة ، ةمحاضر أستاذة 
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 مقدمة

 ةكحدّ  سرعةالك  بالديناميكية تتسم بيةية لركؼ مع ا٢بارل الوقت يف كخدمية ا صناعيةأشكا٥ب ٗبختلف الصناعية ا٤بؤسسات تتعامل
 البحث عليها فرضت ٙبديات أماـ العربية الدكؿ ذلك يف ٗبا الدكؿ ٨بتلف يف نفسها األعماؿ منظمات كجدت ، كبالتارلالتغّب
 دؼهب اللعبة ىذه مكونات مع تعامللل آليات كتنويع ابتكار خبلؿ من كذلك، السوؽ أك األعماؿ لعبة مع للتعاطي منهج عن

 تها .ستمراريإ ضماف
 الصغّبة ا٤بؤسسات منظور من خاصة العو٤بة ٙبديات ٤بواجهة األعماؿ لعبة قواعد تغيّب يتطلب البقاء ضمانات عن فالبحث 

 .طويرالتك  التغيّب ٫بو والتوجّ  على ٘بربىا ضغوطا عليها فرضت تغّبات ةعدّ  تواجو أصبحت كالٍب، كا٤بتوسطة
٧بتم، فالشراكة ا٤بتبادلة بْب الدكؿ كخاصة  شبو أمرا لشراكة الٍب أصبحتا اسَباتيجية ٫بو التوجو ٪بد، التغّبات ىذه أىم كمن 

 أصبحتحيث دة من أجل ترقية كتنمية الصناعات العربية، اإلقليمية اجملاكرة من بْب أىم األساليب الٍب تضمن ا٤برافقة ا١بيّ 
 كانتهام ٙبسْب أجل من التنافسية ا٤بيزات الكتساب ا١باد كا٤بستمر العمل عليها مٰبتّ  موقف يف العربية اإلقتصادية ا٤بؤسسة
يف لل  ، فالشراكة بالنسبة للمؤسسات العربيةا٢باليْب كاحملتملْب ا٤بنافسْب ضغوط مواجهة يف اعليه احملافظة أك األسواؽ يف ةالنسبي

للحصوؿ على التمويل كاالستفػادة من التكنولوجيػا ا٤بتقدمة كتعزيز مكانتها  ٥با مناسبا حبل توفر مقومات مساعدة على ذلك تعترب
على الغّب  اكما ستسمح ٥با بإعادة ىيكلة رأس ما٥با من خبلؿ انفتاحهجديدة،  يف السوؽ الداخلي كدخوؿ أسواؽ خارجية 

 كالوصوؿ إذل ٙبقي  األىداؼ التنموية الٍب تعترب من أىم مرتكزاهتا.

 تتضح اإلشكالية األساسية ٥بذه الدراسة الٍب نطرح تساؤ٥با كما يلي: ، تقّدـ ا٩ب ك

ما مدل مالئمة استراتيجية الشراكة العربية في مجاؿ المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة لتحقيق تنمية اقتصادية متبادلة -
 كمتكاملة ؟

 اط اآلتية يف البحث :ك لبلحاطة با٤بوضوع كالوصوؿ اذل اجابة على اشكاليتو، نستعرض النق

I. .ماىية اسَباتيجية الشراكة 
II. .التنمية االقتصادية 
III. .ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة العربية 
IV. . مقومات كمعوقات الشراكة العربية 
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I. ماىية استراتيجية الشراكة 
ية كسرعة كحدة التغيّب، تتعامل ا٤بؤسسات الصناعية كا٣بدمية ٗبختلف أشكا٥با يف الوقت ا٢بارل مع لركؼ بيةية تتسم بالديناميك

ٕبيث كجدت منظمات األعماؿ يف ٨بتلف الدكؿ ٗبا فيها الدكؿ العربية نفسها أماـ ٙبديات فرضت عليها تنويع آليات التعامل 
ضمانا لبلستمرارية كالبقاء، خاصة من منظور ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كالٍب أصبحت تواجو ضغوطات تفرض عليها التغيّب 

، كمن أىم ىذه التغّبات ٪بد الشراكة االسَباتيجية خاصة كأف اقتصاديات العمل يف ىذه ا٤بنشآت تتماشى مع متطلبات كالتطوير
 البلمركزية يف التوطْب الصناعي.

 تعريف استراتيجية الشراكة .1
ا مع يقصد باالسَباتيجية كضع ا٤بؤسسة أىداؼ طويلة األجل متناسقة كمنسجمة فيما بينهتعريف االستراتيجية:  -

ٙبديد األكلويات، مث ٙبديد الطرؽ الٍب تسمح ببلوغ تلك األىداؼ، كالٍب تتمثل يف ٦بموعة من االجراءات ا٤بتخذة على مستول 
ا١بهات ا٤بسؤكلة عن تنفيذ االسَباتيجية، مع العلم أف ىذه تتحدد حسب طبيعة الظرؼ الذم تعمل فيو ا٤بؤسسة، كىو لرؼ 

 1يعة ا٤بنافسْب العاملْب يف السوؽ كنوع كحّدة ا٤بنافسة الٍب يفرضوهنا. يتحدد بقوة ا٤بؤسسة ذاهتا كبطب
يقصد بالشراكة تلك العبلقة احملّددة الزمن، القائمة على أساس التعاكف ا٤بشَبؾ من أجل ٙبقي  ا٤بصاحل : الشراكة -

يات ٨بتلفة قائم على التعاكف بْب كاألىداؼ ا٤بشَبكة لؤلطراؼ، كما تعرؼ على أهنا ٘بّمع كاتفاؽ بْب طرفْب أك أكثر من جنس
، 2الشركاء للمساٮبة يف ٙبقي  أىداؼ معينة ك٧بددة الزمن، تبُب على أساس الثقة ا٤بتبادلة كحسن النية يف التعامل بْب األطراؼ 

ستخداـ براءات كىذا التعاكف ال يقتصر على مساٮبة األطراؼ يف رأس ا٤باؿ كإ٭با يشمل ا٤بساٮبة الفنية ا٣باصة بعملية االنتاج كا
 3االخَباع كالعبلمات التجارية كا٤بعرفة التكنولوجية كا٤بساٮبة يف كافة عمليات االنتاج كالتسوي . 

تعترب الشراكة إذف كسيلة فعالة لتنظيم عبلقات مستمرة بْب طرفْب أحدٮبا أجنيب تستهدؼ ٙبقي  التعاكف كبلوغ األىداؼ ا٤بشَبكة 
 نهم خبلؿ فَبة زمنية ٧بددة.استنادا إذل الثقة ا٤بتبادلة بي

حظيت اسَباتيجية الشراكة باىتماـ الفكر االقتصادم الدكرل فصاغ ٥با عدة نظريات قصد ضبط  :استراتيجية الشراكة -
 مفهومها:

يف كل أشكاؿ التعاكف بْب ا٤بؤسسات كمنظمات ٤بدة معينة من أجل ٙبقي  األىداؼ الٍب مت  تتمثلتعرؼ على أهنا  -
 4ٙبديدىا مسبقا. 

كالتنمية بأهنا تلك العقود الٍب ترـب على عدة سنوات بْب متعاملْب اقتصاديْب  للتجارةاألمم ا٤بتحدة  مؤٛبركقد عرفها  -
 5ينتموف إذل أنظمة ٨بتلفة، تذىب إذل أبعد من الشراء البسيط لؤلشياء كا٣بدمات لتشمل ٦بموعة عمليات تكاملية كتضامنية، 

 مرة من قبل ىذه ا٤بنظمة يف أكاخر الثمانينات.كلقد استعمل مصطلح الشراكة ألكؿ 
حيث تنبع اسَباتيجية الشراكة من فكرة متأصلة يف اجملتمع الدكرل أال كىي فكرة التعاكف القائمة على مبدأ ا٤بصاحل ا٤بشَبكة 

 كا٤بتبادلة بْب الدكؿ.
بْب كحدتْب أك أكثر )دكؿ أك إف الشراكة ما ىي إال كسيلة أك أداة لتنظيم عبلقات مستقرة ما : خصائص الشراكة .2

 ٦6بموعات اقليمية(، فهي تتضمن ٝبلة من ا٣بصائص نلخصها فيما يلي: 
التقارب كالتعاكف ا٤بشَبؾ، أم ال بد من االتفاؽ حوؿ حّد أدسل من ا٤برجعيات ا٤بشَبكة تسمح بالتفاىم كاالعَباؼ  -

 ملْب.عبلقة تكافؤ بْب ا٤بتعا فهيبا٤بصلحة العليا لؤلطراؼ ا٤بتعاقدة، 
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 ٙبقي  األىداؼ ا٤بشَبكة. يفخاصية ا٢بركية  -
 7اتفاؽ طويل أك متوسط األجل بْب طرفْب أحدٮبا كطِب كاآلخر أجنيب ٤بمارسة نشاط معْب. -
التقاء أىداؼ ا٤بتعاملْب )على األقل يف ٦باؿ النشاط ا٤بعِب بالتعاكف( كالٍب ينبغي أف تؤدم إذل ٙبقي  نوع من التكامل  -

 8لة على مستول مساٮبات الشركات كا٤بتعاملْب. كا٤بعاملة ا٤بماث
 9من بْب ا٤بزايا الٍب توفرىا الشراكة ما يلي: : المزايا التي توفرىا الشراكة .3

 تعد كسيلة للدخوؿ كاالستفادة من ا٣بربات كالتكنولوجيات ا٢بديثة. -
 العا٤بي.تسمح بدكلية النشاطات الٍب تقـو هبا ا٤بؤسسة كتدفع هبا إذل الدخوؿ يف االقتصاد  -
 سهولة اكتساب األسواؽ احمللية كا٢بصوؿ على ا٤بواد األكلية كبراءة االخَباع كاالبتكارات كاليد العاملة. -
 ا٢بصوؿ على امتيازات كاجراءات تفضيلية بْب الدكؿ ا٤بشاركة. -
 التحويل التكنولوجي كٙبويل مناىج التسيّب كامكانية ا٢بصوؿ على التمويل. -

توفره الشراكة من مزايا إال أهنا ال ٚبلو من بعض االنعكاسات كالسلبيات الٍب نلخصها فيما  رغم ما: سلبيات الشراكة .4
 10يلي: 

يَبتب أحيانا عدـ لهور تكافؤ الفرض التنافسية نتيجة خل  مراكز ٘بارية ضخمة مشَبكة ٩با يؤدم إذل غياب ا٤بنافسة  -
 كبالتارل تدىور القدرة التنافسية لبقية الشركات.

اكة إذل انشاء كيانات كربل تقلل من القدرة التنافسية للصناعات الوطنية يف لل الغاء ا٢بماية، ىذا قد يؤدم تؤدم الشر  -
 إذل القضاء على الصناعات الوطنية.

قد تؤدم ىذه الشراكة إذل فقداف ا٤بركز التنافسي للمؤسسات كالصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة كبالتارل تدىور فرص ٭بو  -
 ات.كتطور ىذه الصناع

 تؤدم الشراكة االسَباتيجية إذل لهور أسواؽ للبائعْب كغياب أسواؽ للمشَبين، حيث تصبح قول السوؽ يف أيدم  -
 عدد قليل من التحالفات نتيجة االحتكار.

 11تتعدد أشكاؿ الشراكة حسب طبيعة العبلقة الٍب تربط بْب الشركاء، كتصنف كف  ذلك إذل:: أشكاؿ الشراكة .5
 ك تضم ا٤بشاريع ا٤بشَبكة، الشراكة العمودية كاالتفاقيات بْب القطاعات،سات غير المتنافسة :الشراكة بين المؤس -
 كٙبوم الشراكات ا٤بتكاملة، شراكات االندماج ا٤بتبادؿ كشراكات شبو الَبكيز.الشراكة بين المؤسسات المتنافسة:  -

 كما تصنف الشراكة حسب قطاعات النشاط إذل ما يلي: 
ٚبص مشاريع التكنولوجيا ة الصناعة ا٤بتطورة، كٛبوف يف شكل اتفاقيات مناكلة باطنية أك عقود  الشراكة الصناعية: -

 تصنيع أك عقود شراء با٤ببادلة،
تسمح بتطوير رقم األعماؿ كٚبفيض تكلفة االستثمار كٙبقي  مردكدية أسرع بفضل أسواؽ أخرل الشراكة التجارية:  -

 ياز، اتفاقيات ترخيص كاتفاقيات ٛبوين.جديدة، كقد تكوف يف شكل عقود منح االمت
 تكوف مع مؤسسة أك مكتب دراسات لتطوير مشركع أك ٕبث معْب .الشراكة في ميداف البحث كالتطوير:  -
 تكوف من خبلؿ مساٮبة مؤسسة يف رأ٠باؿ مؤسسة أخرل أك أكثر.الشراكة المالية:  -
 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

124 
 

II. التنمية االقتصادية 
 التنمية تعِب التقليدية، للمؤشرات فبالنسبة، ا٤بستخدـ ا٤بؤشرات أك ا٤بعايّب تبلؼاخ حسب االقتصادية التنمية مفهـو ٱبتلف

 القومي االقتصاد قدرة ىو للتنمية اآلخر البديل االقتصادم كا٤بؤشر االقتصادم النمو ٙبقي  على القومي االقتصاد قدرة االقتصادية
 اف.السك ٭بو معدالت تفوؽ الفردم الدخل يف ٭بو معدالت ٙبقي  على

 : أهنا على يعرفها من ا٤بفكرين فمنتعددت تعاريف التنمية،  :تعريف التنمية االقتصادية .1
 كٙبديد الذات على كاالعتماد اإلبداع، كحرية اإلنتاجية، كالكفاءة ا٤بهارة، مستويات يف الفردم ا٤بستول على ٙبسنا -

 علىك  12، الذايت النمو ٫بو االنطبلؽ مرحلة قومي اقتصاد دخوؿ ٗبقتضاىا يتم الٍب العملية بأهنا آخركف كيعرفها، ا٤بسؤكليات
 ٙبدث كالٍب ا٢بقيقي الدخل من الفرد نصيب متوسط يف زيادة تتحق  خبل٥با من الٍب العملية ىي االقتصادية التنمية فإف العمـو
 .13كالنوعية  اإلنتاج ىيكل من كل يف تغّبات خبلؿ من

 زيادة أٮبها ةعد أمور على داعتمباال كىذا، اإلنتاجية الطاقة زيادة إذل هتدؼ صاديةاالقت التنمية عملية أف سب  ٩با نستخلص
 تطوير على تساعد الٍب االقتصادية للتنمية ا٤ببلئمة االسَباتيجية اختيار التنمية بعملية القائمْب على يتعْب كىنا ،االستثمار
 تتحق  أف ٲبكن فبل، الذات على االعتماد ىو االقتصادية ميةالتن أساس فإف تأكيد بكلة، ك ا٤بطلوب األىداؼ كٙبقي  االقتصاد
 صناعة كتطوير على فالقدرة جاإلنتا  كألدكات للتكنولوجيا كامل استّباد على كلي بشكل الدكلة اعتمدت إذا ا٤بنشودة التنمية
 . ا٢بقيقية االقتصادية التنمية ٫بو السليم الرئيسي الطري  تعترب اإلنتاجية السلع
 ىذه ٚبتلف ذلك كمع الدكؿ، لكافة متعددة كمتنوعة أىداؼ ذات االقتصادية التنمية: تنمية االقتصاديةأىداؼ ال .2

 مستويات ٙبقي  إذل الدكؿ ىذه سعي كبّب حد إذل تعِب ا٤بتقدمة الدكؿ ففيعربية، ال الدكؿ يف عنها ا٤بتقدمة الدكؿ يف األىداؼ
 اعتبارىايف  فيها التنمية أىداؼ فتكمنالعربية  الدكؿ يف أما، ا٤برتفعة االقتصادية كالتكنولوجي، كا٤بعدالت العلمي التقدـ من عالية
 يف االقتصادية للتنمية العامة األىداؼ أف ٪بد ىنا من، ا٤بستقبل يف الذايت النمو إذل كالوصوؿ التخلف دائرة من للخركج طريقا
 مستول كرفع، اإلنتاج زيادة خبلؿ من كتوازف عدالة يف عاجملتم أفراد ١بميع ا٢باجات إشباع إذل سعيها يف تتلخص العربية الدكؿ
 آلخر ٦بتمع من ٚبتلف االقتصادية للتنمية كثّبة فرعية أىداؼ ىناؾ بأف اعلم، اجملتمع يف الدخوؿ توزيع القومي، كعدالة الدخل
 اجملتمع يف كالتقدـ التطور مراحل نم مرحلة لكل أف اقتصادية، كما أك اجتماعية أك سياسية أكانت سواء ا٤بختلفة لركفها حسب
 14أيضا.  أىدافها
 : منها ا٤بشاكل من ٦بموعة العريب الوطن يف االقتصادية التنمية تواجو: العربية البلداف في االقتصادية التنمية معوقات .3
 حيثر، فقلل ا٤بفرغة ا٢بلقة اإلنتاج ككذلك كسائل األمواؿ كٚبلف رؤكس كفاية عدـ يف تتمثل ىيك :داخلية مشاكل -

 يتمخض الذم األمر اإلنتاجية، مستول ا٬بفاض كبالتارل العمل على ا٤بقدرة مستول ال٬بفاض يؤدم الصحة مستول ا٬بفاض أف
 يؤدم التعليم مستول ا٬بفاض أف إذ، التعليم مستول با٬بفاض ا٤بتعلقة ا٤بفرغة ا٢بلقة ىناؾك  ا٢بقيقي، الدخل مستول ا٬بفاض عنو

 .الدخل مستول ا٬بفاض إذل كبالتارل الفنية ا٤بهارة مستول ال٬بفاض
 التنمية ٤بشاريع البلزمة كا٤بهارات اآلالت على ا٢بصوؿ أف حيث االقتصادية، التبعية يف تتمثلك :خارجية مشاكل -

 للدكلة اأساس يعود مردكدىا يكوف العربية الدكؿ يف األجنبية االستثمارات أف كماة،  الصناعي الدكؿ من باستّبادىا يتم االقتصادية
 يف الكبّبة الزيادة أف حيث الدٲبوغرايف النمو ككذاا٤باؿ كاالستثمار كاالدخار  رأس تراكم مستول ا٬بفاض، باإلضافة إذل ا٤بستثمرة

 ذات الدكؿ أف يبلحظ حيث أسرع بصورة ا٤بتاحة ا٤بوارد تستنفذ فهي، الوطِب االقتصاد على ثقيبل عبةا تفرض السكاف عدد
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 التفاكت تزايد إذل بالنتيجة يؤدم كىذا، السكاف لتزايد سنوم عارل ٗبعدؿ عامة كقاعدة تتميز احمللي الناتج نمول ا٤بنخفض ا٤بعدؿ
 الٍب ا٥بامة العوامل من يعترب العربية البلداف يف السكاف كعدد التطور مستول يف التفاكت أف كما،  احمللي الناتج من الفرد حصة يف

 ، حيثالعربية البلداف بْب التطور مستول يف التفاكت ، ٪بد كذلكالبلداف ىذه بْب فيما لتعاكفكا كالتكامل التنسي  عملية تعي 
 العوامل من عدد يوحدىا كافة العربية الدكؿ أف بيدر، التطو  من متفاكتة كمستويات متباينة لركؼ ذات دكال العريب الوطن يضم
 سب  ما كل إذل إضافة، األخرل ا٤بشَبكة االقتصادية كا٤بصاحل االسبلمية، يةالعرب الثقافةك  ا٤بشَبؾ التاريخ، ا٤بشَبكة غةلكال ا٥بامة
تضاعف ا١بهود  إذل٩با يؤدم  االقتصادم النمو كتسريع الشاملة، التنمية مهمة يف يتمثل كىو بينها، ٯبمع جدا مهم عامل ىناؾ

 . الراىنة التحديات مواجهةمن أجل من  العربية ألقطارلتوحيد ا
III. غيرة كالمتوسطة العربية :المؤسسات الص 

لقد استطاعت ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة اف تربىن على فعاليتها يف التنمية االقتصادية للدكؿ، لذلك تسعى العديد منها 
كٗبختلف درجات النمو االقتصادم إذل تنميتها كتطوريها كذلك للدكر ا٢بيوم الذم ٲبكن أف تلعبو يف توفّب فرص الشغل كٙبقي  

د من التنويع كزيادة اإلنتاجية كا٤بركنة يف االقتصاد، كقدرهتا على التكيف كالنمو يف ٧بيط أعما٥با، كلتعزيز مركزىا التنافسي يف ا٤بزي
منها اسَباتيجية الشراكة الٍب تعترب خيارا اسَباتيجيا للمؤسسة يتماشى  *السوؽ تعتمد ىذه ا٤بؤسسات على اسَباتيجيات ٨بتلفة 

 يف ٧بيط ا٤بؤسسة االقتصادية . كالتحوالت ا٢بادثة
أثار ٙبديد مفهـو للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة جدال كبّبا يف : تعريف المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة .1

الفكر االقتصادم، كيرجع ذلك إذل تنوع االنظمة االقتصادية كالقانونية للدكؿ، كتبقى اشكالية تعريف ىذا النوع من 
مية، حيث ٪بدىا مصنفة تبعا ٤بعايّب كمية رأس ا٤باؿ بأنواعو، القيمة ا٤بضافة كرقم العماؿ، ا٤بؤسسات رىينة معايّبىا ا٢بج

كعدد العماؿ كاألرباح كمعايّب نوعية مثل حجم النشاط كحصتها يف السوؽ كنوع ا٤بنتج...لذا ا٘بهت بعض ا٥بيةات 
 الدكلية إذل كضع تعاريف ٥بذه ا٤بؤسسات ندرج منها يلي:

عامل، كٙبدد مبلغا ال  50الدكلية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة بأهنا الصناعات الٍب يعمل هبا  تعرؼ منظمة العمل -
ألف  100دكالر يف بعض الصناعات على أف ال يزيد رأس ماؿ ا٤بنشأة عن  5000دكالر لكل عامل تصل إذل  100يزيد عن 
 15دكالر، 
عامل، كا٤بتوسطة ىي  19إذل  15سسة الٍب تولف ما بْب كما تعرؼ األمم ا٤بتحدة ا٤بؤسسة الصغّبة بأهنا تلك ا٤بؤ  -

 16عامل.  100عامل، يف حْب أف الكبّبة يعمل هبا أكثر من  99إذل  20الٍب يعمل هبا من 
عامل كٲبكن  250بالواليات ا٤بتحدة األمريكية تعّرؼ ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة على اهنا ا٤بؤسسات الٍب يعمل هبا  -

 17مبليْب دكالر.  9عامل كال تزيد قيمة األمواؿ ا٤بستثمرة فيها  1500أف يصل العدد إذل 
مهما كانت طبيعتها القانونية بأهنا مؤسسة انتاج السلع كا٣بدمات، تشّغل من  01/08عرفها ا٤بشرع ا١بزائرم يف قانوف  -

مليوف دينار  500ها السنوية مليار دينار أك ال يتجاكز ٦بموع حصيلت 2شخص، ال يتجاكز رقم أعما٥با السنوم  250إذل  1
 ، كا١بدكؿ يوضح ا٢بدكد الفاصلة ٥با: 18كتستويف معايّب االستقبللية 
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 حدكد تعريف المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة الجزائرية 01: الجدكؿ رقم

 مجموع الميزانية )دينار جزائرم( رقم األعماؿ )دينار جزائرم( عدد العماؿ المعيار/المؤسسة 

 مليوف 500 -مليوف 100 مليار 2 -مليوف 200 250 -50 متوسطة

 مليوف 100 -مليوف10 مليوف 200 -مليوف 10 49 -10 صغيرة

 مليوف 10أقل من  مليوف 10أقل من  9 -1 صغيرة جدا

حالة ا١بزائر، ا٤بلتقى  : غريب ٞبزة، قماف مصطفى، دكر ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا٢بد من البطالة يف الدكؿ العربية مع االشارة إذلالمصدر
 .04الوطِب حوؿ دكر ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية، ص 

 
 اما ا١بدكؿ التارل فيوضح ٨بتلف تعاريف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف الدكؿ العربية.

 أنواع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف الدكؿ العربية 02: الجدكؿ رقم

 معايير أخرل عدد العماؿ نوع المؤسسة دكلةال

 اليمن
 مؤسسات صغّبة -
مؤسسات  -

 متوسطة

 عماؿ 4أفل من  -
 عماؿ 10أقل من  -

 

 األردف
 مؤسسات صغّبة -
مؤسسات  -

 متوسطة

 عماؿ 10 - 2بْب  -
  عامل 25 –10بْب  -

ا٤بؤسسات  - السوداف
  عماؿ 10أقل من  - الصغّبة

 سلطنة عماف
 مؤسسات صغّبة -
مؤسسات  -

 متوسطة

 عماؿ 10من  أقل -
 عامل 100–10بْب  -

 ألف لاير 50رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر أقل من  -
 ألف لاير 100-50رأس ا٤باؿ ا٤بستمر بْب  -

ا٤بؤسسات  - مصر
 ألف كمليوف جنيو 50رأس ا٤باؿ بْب  - عامبل 50أقل من  - الصغّبة

 مؤسسات صغّبة - السعودية
مؤسسات  -

 عامبل 20-1بْب  -
 مليوف لاير 20ا٤بستثمر ال يفوؽ  رأس ا٤باؿ عامبل 100 -21بْب  -
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 متوسطة

 الكويت
 مؤسسات صغّبة -
مؤسسات  -

 متوسطة

 عماؿ 10أقل من  -
 ألف دينار 200ال يتجاكز رأس ا٤باؿ  عامبل 50 -10بْب  -

 البحرين
 مؤسسات صغّبة -
مؤسسات  -

 متوسطة

 عامبل 19-5بْب  -
  عامبل 100 -20بْب  -

 العراؽ
 مؤسسات صغّبة -
مؤسسات  -

 متوسطة

 عماؿ 9-1بْب  -
 عامبل 29-10بْب  -

رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر للمؤسسات الصغّبة يف حدكد 
 ألف دينار 100

دكؿ مجلس 
 التعاكف الخليجي

 مؤسسات صغّبة -
مؤسسات  -

 متوسطة

 عامبل 30أقل من  -
 عامبل 60أقل من  -

مليوف  2ال يتجاكز رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر  -
 دكالر

 مليوف دكالر 6-2رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر بْب  -
 .03قماف مصطفى، مرجع سب  ذكره، ص : غريب ٞبزة، المصدر

الصغّبة كا٤بتوسطة ٗبجموعة من ا٣بصائص كا٤بميزات ٩با  ا٤بؤسساتتتميز خصائص المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة:  .2
 يعطي أٮبية كبّبة لدل ا٤بستثمرين كخاصة يف القطاع ا٣باص، كمن ىذه ا٣بصائص ٪بد: 

 لى ا٤بركنة كالتكيف مع األكضاع االقتصادية.صغر ا٢بجم ك٧بدكدية التخصص يف العمل ٩با يساعد ع -
ضآلة حجم رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر ٩با يسهل عملية تأسيسها كادارهتا كالقدرة على االندماج يف النسيج الوطِب كذلك يف  -

 إطار فضاء صناعي متطور كمتكامل.
 ل.تأقلم ىذه مع ا٣بصوصيات احمللية كا١بهوية تبعا لدرجة كفرة عناصر االنتاج كا٥بياك -
 19قلة التدرج الوليفي بسبب ٧بدكدية العاملْب فيها، ٩با يساعد يف صنع كاٚباذ القرار بسهولة كسرعة أكرب. -
 مستول من التكنولوجيا متدشل، ٕبيث ال تستعمل ىذه ا٤بؤسسات مستول عاؿ من التكنولوجيا كوف بعض  -

 .الصناعات الٍب تنتمي ٥بذا القطاع ال يستوجب استثمار ذك قيمة مرتفعة
ا٤بقاكؿ من الباطن، كىي تعترب كسيلة لدعم ا٤بؤسسات الكربل أين تقـو بتنفيذ جزء من عمل ىذه األخّبة، فهي عبارة  -

 20 عن نوع من الشراكة بْب شريك كطِب كمقاكؿ من الباطن ٧بلي.
 

 ترتكز يف ما يلي :: أىمية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في التنمية االقتصادية كاالجتماعية .3
من فرص العمل يف مصر، كما تشكل يف دكلة قطر حوارل  %75رب أداة ىامة ٣بل  فرص العمل: ٕبيث تولف حوارل تعت -
فتشكل % يف ا٤بؤسسات ا٤بتوسطة، أما يف سلطنة عماف 47من عدد ا٤بؤسسات كتتوزع القول العاملة كف  حجم ا٤بؤسسة إذل  98%

، يف الكويت تضم %35. كتتمثل نسبة القول العاملة يف السعودية حوارل %46حيث تبلغ نسبة القول العاملة فيها  %97ما حجمو 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

128 
 

من الولائف، كيف األردف فإف ا٤بؤسسات ا٤بصغرة  %90، كيف لبناف فإهنا تساىم بتوليف أكثر من %45قول عمل كافدة تقدر بػ 
 21.%38تولف حوارل 

 جية كمراكز استثمار تعمل على تعترب إحدل آليات جذب كتعبةة ا٤بدخرات، فهي عبارة عن كحدات انتا -
 22تعبةة ا٤بدخرات ا٣باصة باألفراد لتشغيلها داخل االقتصاد الوطِب. 

تساىم يف تنمية الصادرات كذلك من خبلؿ توفّب سلع تصديرية قادرة على ا٤بنافسة أك توفّب سلع ٙبل ٧بل السلع  -
 ا٤بستوردة .

ىدؼ العدالة يف توزيع الدخل، فحاجتها إذل امكانيات استثمارية التوسع يف انتشار ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ٱبدـ  -
متواضعة سيسمح لعدد كبّب من أفراد اجملتمع بإنشاء تلك ا٤بؤسسات، كىذا األمر سيساعد على توسيع حجم الطبقة ا٤بتوسطة 

 ي االٝبارل.من الناتج احملل %50كتقليص حجم الطبقة الفقّبة، حيث تساىم ا٤بؤسسات يف السعودية عن ما يقل 
تنفرد ا٤بؤسسات بقدرهتا على االنتشار ا١بغرايف يف ا٤بناط  الصناعية كالريفية كا٤بدف كاجملتمعات العمرانية ا١بديدة، ٗبا  -

 ٰبق  التنمية االقليمية ا٤بتوازنة كٱبفف من مشاكل االسكاف كتلوث البيةة يف ا٤بدف الكبّبة، 
 23ناعي. للمؤسسات دكر مهم يف ٦باؿ تنويع ا٥بيكل الص -
لقد أسهمت التغّبات الٍب مست األنظمة كاألدكات : التحديات التي تواجو المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة .4

االقتصادية يف إعادة تشكيل معادلة القول االقتصادية عا٤بيا، فما يشهده العادل من تغّبات يف التكنولوجيا كاالتصاؿ كا٤بنافسة 
جهات منظمات األعماؿ خاصة الٍب تنشط يف احمليط العريب، كالٍب أصبح لزاما عليها سيؤدم إذل حدكث تعديبلت جذرية على تو 

 24التكيف مع ٙبديات القرف من أجل البقاء كاالستمرارية: 
الٍب أصبحت ٛبثل األساس ا٤بادم للنظاـ االقتصادم ا١بديد، كالدليل على ذلك تقارب األسواؽ العا٤بية ثورة المعلومات:  -

االندماجات بْب الشركات الصغّبة يف ٧باكلة منها لبلستجابة ٤بتطلبات البيةة العا٤بية كالٍب من أٮبها االنتاج  بشكل كبّب كتشجيع
 ا٤بتخصص.

 الذم أد إذل تسهيل عمليات االتصاؿ كاالنتقاؿ بْب الدكؿ ك٘باكز ا٢بدكد السياسية ٥با  التطور التكنولوجي: −
 لصفة العا٤بية الذم أدل إذل تشابو أ٭باط االستهبلؾ يف العادل ك اتساع األسواؽ بصورة جعلت ا٤بنتجات تأخذ ا -

 بْب شعوب ٨بتلفة الثقافات.
لقد أدل التقدـ الفِب يف ٦باؿ االتصاالت إذل جعل الشركات كا٤بؤسسات تعمل يف بيةة عا٤بية شديدة عالمية االتصاؿ:  -

يف ٝبيع أسواؽ دكؿ العادل سواء من خبلؿ الفضائيات أك التناف ، فا٤بنتج الذم يظهر يف دكلة ما ٪بده كيف نف  اللحظة يطرح 
 شبكات األنَبنيت.

كالٍب هتدؼ إذل ٙبرير التجارة العا٤بية كبصفة  1995من خبلؿ انشاء منظمة التجارة العا٤بية يف سنة عالمية التجارة:  -
 لكية الفكرية كاالستثمار...أساسية ٙبرير ٘بارة السلع الزراعية كالصناعية، ككذا ٙبرير ا٣بدمات باإلضافة إذل ا٤ب

الٍب ترتبت عن ازدياد ا٤بنافسة العا٤بية، فأصبحت شهادات ا١بودة ٛبنح من منظمات عا٤بية للتوحيد عالمية الجودة:  −
 القياسي كالٍب تعترب جواز مركر دكرل للتجارة العا٤بية .

أصبحت لزاما عليها ترشيد استخدامها الذم أصبح من أخطر التحديات الٍب تواجهها، لذا عالمية الحد من التلوث:  -
 للموارد ككضع اسَباتيجيات خاصة ٢بماية البيةة من ا٤بخلفات االنتاجية .
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ٛبيزت الساحة العا٤بية بتوجو العديد من الدكؿ زيادة التكتالت االقتصادية كاالتجاه نحو االندماج كاالستحواذ:  -
لتنافسية ٥با عن طري  ٘بميع ا٤بوارد كزيادة الفاعلية، ٩با أغرل العديد من للدخوؿ يف اتفاقيات اقتصادية كتكتبلت لزيادة القوة ا

 الدكؿ للدخوؿ يف تكتبلت ٤بوجهة الكيانات االقتصادية ا١بديدة .
سنتناكؿ من خبلؿ ىذه النقطة إذل بعض : تجارب بعض الدكؿ العربية في تطوير المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة .5

 ؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة :٘بارب الدكؿ العربية لتطوير ا٤ب
  :إف االىتماـ بقطاع ا٤بؤسسات كدراسة اقتصاديات كاحتياجات كخصائص ىذا القطاع، كدكره يف التجربة السعودية

التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف ا٤بملكة ىو توجو حديث نسبيا، لكنو توجو متسارع كمتعالم إف كاف على ا٤بستول 
ألعماؿ، فلقد نفّذت السعودية العديد من الربامج لتشجيع إقامة كتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة ا٢بكومي أك مستول قطاع ا

 كا٤بتوسطة مثل:
 :يعطي قركضا بدكف فائدة ضمن برنامج قركض البنك ا٤بهنية الذم يهدؼ إذل تشجيع كدعم  بنك التسليف السعودم

 ألف لاير.200ه األعلى ا٤بؤسسات ا٢برفية كا٤بهنية ٤بمارسة مهنهم، على اف ال يتجاكز حد
  :حيث بادرت ا٢بكومة إذل إعداد برنامج مستقل للقركض ا٤بهنية، ٛبنح ٣برٯبي برنامج اقراض المهنيين السعوديين

، كيتم التمويل بعد اجراء 25ألف لاير للقرض الواحد 100مركز التدريب ا٤بهن كمدارس التعليم الفِب ٕبد أقصى مقداره 
 اؽ أصحاهبا يف دكرات تدريبية يف ٦باؿ عملهم كيف ٦باؿ االستثمار.دراسات جدكل للمشاريع كا٢ب

كما قامت ا٤بملكة السعودية إلنشاء ىيةة عليا لدعم ا٤بؤسسات الصغّبة تتوذل التنظيم العاـ للقطاع فتقـو بالتخطيط كاإلشراؼ 
 مج الدعم كا٤بشورة على ا٤بستول االقليمي .كالرقابة كالتوجيو، توجد فركعها يف ٨بتلف ٧بافظات ا٤بملكة فتقـو بذلك بتقدصل برا

  :يتوذل عملية خل  قنوات ٛبويلية متخصصة، يتكوف رأس مالو من خبلؿ مساٮبة انشاء صندكؽ تمويلي للمؤسسات
 الدكلة كمشاركة البنوؾ كا٤بؤسسات الكربل با٤بملكة .

 :قراض ا٤بؤسسات أماـ ا١بهات تتوذل عملية ضماف ا انشاء شركة لضماف نخاطر االئتماف للمؤسسات الصغيرة
 التمويلية ا٤بختلفة، إضافة إذل بناء قاعدة معلومات تساىم يف دعم كتطوير عمل كافة ا٥بيةات التمويلية كا٤بصرفية .

  :بالتعاكف مع ا١بامعات السعودية كالشركات الكربل كالٍب تكوف على نوعية انشاء حاضنات األعماؿ الصغيرة
 .26ية كالٍب ٲبكن ٥با ا٣بركج من مظلة ا٢باضنة كاالعتماد على قواىا الذاتيةا٤بؤسسات ذات ا١بودة العال

باإلضافة إذل ىذه القنوات الر٠بية ىناؾ العديد من القنوات ا٣بّبية ا٣باصة كمنها على سبيل ا٤بثاؿ صندكؽ األمّب سلطاف عبد 
ف لاير كٲبوؿ الصندكؽ ا٤بؤسسات الٍب يقل عدد مليو  100العزيز، صندكؽ عبد اللطيف ٝبيل لدعم ا٤بؤسسات الصغّبة كرأ٠بالو

 27سنوات.  5إذل  3ألف لاير تسدد خبلؿ  100أشخاص، كقيمة القرض للمشركع الواحد ال تتجاكز  10عما٥با عن 
ال أحد ينكر أف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف األردف تسهم يف استيعاب نسبة عالية من حجم التجربة األردنية:  -

لة كالتخفيف من حجم البطالة كٙبقي  النمو ا٤بتوازف بْب األقاليم كاحملافظات، بسبب انتشارىا الواسع، كهبدؼ دعم القول العام
 28ىذه ا٤بؤسسات قامت األردف بإنشاء عدة ىيةات داعمة ٥با ندرجها يف ا١بدكؿ التارل: 
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 في األردف المؤسسات الحكومية كغير الحكومية المهتمة بدعم المؤسسات 03: الجدكؿ رقم

 الفركع تأسيس المؤسسات غير الحكومية الفركع تأسيس المؤسسات الحكومية
 مؤسسة االقراض الزراعي

 بنك اال٭باء الصناعي
 كزارة التنمية االجتماعية
 صندكؽ ا٤بعونة الوطنية

 صندكؽ التنمية كالتشغيل

1960 
1975 
1985 
1988 
1989 

20 
4 
20 
17 

 ككالة الغوت الدكلية
 ردشل ا٥بامشيالصندكؽ األ

 الشركة األردنية للتمويل
 األىلية لتنمية كٛبويل ا٤بشاريع الصغّبة

 

1992 
1992 

13 
48 

 .102: دليلة حضرم، مرجع سب  ذكره، ص المصدر

كما قامت ا٢بكومة األردنية بتخصيص موارد مالية من منح كمساعدات لتمويل عدة برامج كمشاريع إلعادة تأىيل قطاع الصناعة 
 سسة الشراكة األردنية األمريكية لؤلعماؿ، برنامج التعاكف األردشل الياباشل .كىي: مؤ 

 إدراجها مت كقد ،تون  يف التنمية تيجيةَبااس يف متميزة مكانة كا٤بتوسطة الصغّبة ا٤بؤسسات ٙبتلالتجربة التونسية:  -
 كتعزيز الشباب بطالة ٤بكافحة عمل فرص توفّب يف دكرىا ا٥باـ إذل بالنظر كاالجتماعية االقتصادية التنمية ٨بططات أكلويات ضمن
 الصغّبة ا٤بشركعات لتنمية األساسية احملاكر من العديد ىلع التونسية ا٢بكومة كترتكز .االجتماعي التوازف كدعم ا٣باصة ا٤ببادرة

 ياتلعم تركيج يف كاالستثمار لتمويلل احملورم الدكر بينيا من الٍب االقتصادية ةلالعج تنشيط يف فاعبلرا  دك عبلت يك كا٤بتوسطة
 لتنميتها األمثل اتيجياالسَب  كالتخطيط االستشارية كا٤بكاتب البشرية ا٤بوارد دكر إذل باإلضافة ا٤بنشآت، ذهى كتشغيل تأسي 
 كصنادي برامج  هزهتاأج خبلؿ من التونسية ا٢بكومة خصصت كقد استمراريتو كضماف النجاح سبل لتوفّب قدما اهب كالسّب
 29ىي: ك  كالصنادي  الربامج خبلؿ من كذلك االقتصادية التنمية يف ةلالفاعٮبة ا كا٤بساهب للنهوض الصغّبة ا٤بشركعات ضافالحت
 ا٤بستقل لعملامج التأىيل لبرن. 
 الصغّبة نهكا٤ب التقليدية بالصناعات وضلنهل الوطِب صندكؽال. 
 الوطِب. التضامن صندكؽ 
 للتشغيل. الوطِب ندكؽالص 
  الصغّبة نها٤ب باب يف تضامنلل نسيالبنك التو. 
 االنطبلؽ. ىلع ا٤بساعدة ندكؽص 
 التقليدية. ا٢برؼ يف كالتدريب االنشاء مركز 
تواجو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف الدكؿ العربية تغّبات على : أسباب لجوء المؤسسات العربية إلى الشراكة .6

و التغيّب كالتطوير، حيث أف ىذه ا٤بؤسسات تواجو عدة مشاكل داخلية ا٤بستول العا٤بي تفرض عليها ضغوطا من أجل التوجو ٫ب
منها ما ىو متعل  با٤بقومات األساسية للصناعات كىي مشاكل تتعل  بالتمويل كالتكنولوجيا كالتسوي ، باإلضافة إذل الظركؼ 

 30كا٤بناخ العاـ الذم تعمل فيو تلك ا٤بؤسسات: 
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ٗبختلف  كبّب متوسط، غّب،ص صناعي مشركع أم إنشاء كتشغيل مكونات ىمأ من ا٤باؿ رأس توافرمشاكل التمويل:  -
 ٛبويل كمصادر األفراد مدخرات كانت فإذا ا٤بشركع، احتياجات حسب التمويل مصادر ٚبتلف قد ا٤براحل ىذه كيفمراحلو، 

 .البنكي التمويل اصةا٤بؤسسات كخ ىذه لتمويل بديلة مصادر ىناؾ أف شك فبل كافية غّب الصغّبة كا٤بتوسطة للمؤسسات
 ىو ةعربيال الدكؿ أغلب يف الصغّبة كا٤بتوسطة ا٤بؤسسات خصائص أبرز من لعل: بالتكنولوجيا المتعلقة المشاكل -
 يعرضها الذم األمر ة،كاسع أسواؽ إذل الدخوؿ بينها كبْب كٰبوؿ هاأمام عثرة حجر يقف تقليدم تكنولوجي أسلوب إتباعها

اجملاالت  أىم من عدي ا٢باصل التطور من االستفادةك  التكنولوجيا فنقل، جديدة أسواؽ إذل الدخوؿ من هناالقاتلة كحرما للمنافسة
التجديد كاالبتكار  مشكلة :٪بد التكنولوجيا ٦باؿ يف تواجهها الٍب ا٤بشاكل بْب منذه ا٤بؤسسات، ك ٥ب بالنسبة أٮبيتها تزداد الٍب
 .البحث كالتطوير ٦باؿ يف يةعال فنية مؤىبلت ذكم متخصصْب كجود تتطلب كالٍب

 ا٤بستول على سواء التسوي  مشكل من العربية الدكؿ يف الصغّبة كا٤بتوسطة ا٤بؤسسات تعاشل: التسويقية المشكالت -
 ا٤بنتجات غزك جانب من أك الكبّبة ا٤بؤسسات جانب من سواء تواجهها الٍب ا٤بنافسة إذل أساسا ذلك عود، كيا٣بارجي أك الداخلي
 يؤدم ، كقدمنتجاهتا تصريف خبل٥با من يتم الٍب التسويقية ا٤بنافذ ضي  بسبب قهاسو  حجم ضي  عنو ينجم كالذم ،سواقهاأل األجنبية
 الصغّبة كا٤بتوسطة ا٤بؤسسات منتجات تواجو الٍب الصعوبات بْب فمن، النهائي أك ا٤بؤقت التوقف احتماالت إذل تعرضها إذل ذلك

 :ا٣بارج العربية يف
 ههاتواج الٍب ا٤بنافسة طبيعة ككذا األسواؽ كطبيعة ا٢بجم حيث من ا٣بارجية لؤلسواؽ ساتدرا كجود عدـ 
 ينتج ا٤بنتج يظل حيث األجانب، ا٤بستهلكْب أذكاؽ مع يتناسب ٗبا الصغّبة ا٤بؤسسات منتجات بتطوير االىتماـ عدـ 

 ر.تطوي أك تعديل أم إجراء دكف طويلة لفَبة ا٤بواصفات بنف 
 تكاليف ارتفاع نتيجة ا٣بارج يف الصغّبة ا٤بؤسسات ٤بنتجات الكافية الدعاية كاإلعبلف بعمليات القياـ على القدرة عدـ 
 .العمليات تلك
 الصغّبة كا٤بتوسطة ا٤بؤسسات منتجات لتسوي  متخصصة مؤسسات كجود عدـ. 
 ٘باكزىا الصغّبة للمنشآت كنٲب ال الٍب األساسية ا٤بشكبلت من ا٤بدربة الفنية العمالة مشكلة تعترب: العمالة مشكالت -

 :ػل نظرا ذلكها ك تواجه الٍب العقبات أىم من يعترب ا٤بدربة العمالة فنقص بسهولة،
 الصناعية التنمية ٤بتطلبات التعليم كالتدريب نظم مبلئمة عدـ . 
 أعلى أجور دفع على هتالقدر  الكبّبة ا٤بنشآت يف العمل ا٤بدربة العمالة تفضيل. 
 كبّبة ٗبجموعة الصغّبة كا٤بتوسطة ا٤بؤسسات يف االستثمارية با٢بركة ا٤بتعلقة ا١بهود كافة دـطتص :اإلدارية المشاكل -
 . الَباخيصك  الوثائ  من العديد تتطلب الٍب ا٤بعقدة البّبكقراطية اإلدارية كاإلجراءات العوائ  من

 العربية الدكؿ اقتصاديات تعاشل: طةالصغيرة كالمتوس للمؤسسات التنافسية بالقدرات المتعلقة االقتصادية المشاكل -
 الٍب االقتصادية للمؤسسات التنافسية با٤بستويات متعلقة كأكيدة كبّبة ٙبديات متوسطية األكرك الشراكة اتفاقيات أبرمت الٍب

 هتابكفاء تتميز كالٍب األكركبية ا٤بؤسسات بْب األكضاع اختبلؿ استمرار لل يف متوازنة غّب منافسة إطار يف حرة منطقة ستدخل
 كبْب اندماجها كارتباطها، آليات تطورت الٍب الكبّبة كالتكنولوجية كاإلدارية كالتسويقية التقنية هتاكقدرا، ا٤برتفعة كإنتاجيتها، العالية

 ٧بسومة ا٢برة ا٤بنطقة يف االقتصادية ا٤بنافسة نتائج ٯبعل ٩با السابقة، ا٤بستويات كافة على الفعالية احملدكدة العربية ا٤بؤسسات
 . القوم الطرؼ لصاحل
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 ،الضريبية باألنظمة المتعلقة المشاكل -
 .بالعقار المتعلقة المشاكل -

IV. : مقومات كمعوقات الشراكة العربية 
 فعالية من لتزيد استغبل٥با باإلمكاف العربية هبا الدكؿ تتمتع خاصة مقومات ىناؾ أف بالشراكة ا٣باصة االقتصادية الدراسات تدؿ

 كللوقوؼ ىذه الشراكة، مسّبة عرقلة يف تسهم عوامل ا٤بقابل توجد يف يف ٦باؿ ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، لكن العربية الشراكة
إذل  الوصوؿ أجل من كذلك ،التجربة ٥بذه الفشل اتقو عم على نعرج مث النجاح مقومات يف البداية سنورد ا٤بقومات ىذه على
 منها. العربية الدكؿ كاستفادة االقتصاديةتطوير الشراكة  يف تسهم أف ٲبكن الٍب اآللية

ة االقتصاديشراكة ال فاعلية من تزيد أف انهبإمكا خاصة ٗبقومات العربية الدكؿ تتمتع: الشراكة العربية نجاح مقومات .1
 ي: يل فيما ا٤بقومات ىذه تلخيص كٲبكن
 كيبلحظ معدنية، كثركة مالية، كثركة بَبكلية، كثركة حيوانية، زراعية كغابات كمراع كثركة أراضي من الطبيعية ا٤بوارد توفر -

 140 ٕبوارل العربية الدكؿ يف الزراعية األراضي تقدر حيث األمثل، االستغبلؿ بعد يستغل دل ا٤بوارد ىذه من األكرب ا١بزء أف
 مساحة تقدر كما ا٤بزركعة، األراضي مساحة من % 88 حوارلا مو٠بي ا٤بزركعة األراضي ، كٙبتل1012 سنةار يف ىكت مليوف

 ٕبوارل ا٤براعي مساحة كتقدر العربية، للدكؿ اإلٝبالية ا٤بساحة من % 6 كٛبثل ىكتار مليوف 84,6 ٕبوارل السنة نف  يف الغابات
 ة.اإلٝبالي ا٤بساحة من %40 بنسبة أم 2012سنة  يف ىكتار مليوف 494
 تنمية يف جدم بشكل تسهم ؿ دلاألموا ذهى أف إال البَبكؿ، عائدات ضخامة نتيجة ىائل بشكل األمواؿ رؤكس توفر -
 248,5 إذل 2004 عاـ يف العربية النفطية الصادرات عوائد كصلت حيث ا٣بارج، يف االستثمار ٫بو تتجو كإ٭با العربية، الدكؿ
 .دكالر مليار

 نسمة مليوف 370 وارلح 2013 سنة العربية الدكؿ يف السكاف عدد بلغ حيث العريب، الوطن يف البشرية ا٤بوارد توفر -
 .عريب عامل ليوفم 180حوارل  2012 سنة يف العماؿ عدد بلغ كما ،العادل سكاف عدد من %10 يعادؿ ما أم

 مليوف 306,4 من أكثر يضم كالذم األطلسي احمليط إذل العريب ا٣بليج من ٲبتد الذم العريب الوطن يف السوؽ تساعا -
 .مستهلك

 آسيا، ىي قارات ثبلث بْب زا متوسطامرك ٰبتل حيث ا٣باصة، االقتصادية يتوأٮب لو اسَباتيجي موقع العربية الدكؿ موقع -
 كتتميز البعض بعضهاب العادل دكؿ بربط ٥با يسمح ٩با العادل ك٧بيطات ٕبار على العربية الدكؿ معظم كتطل كأكركبا، إفريقيا

 .ىائلة كهربائية طاقات بتوليد تسمح مائية كمساقط ٦بارم بوجود تضاريسها
الشراكة  دكر تفعيل يف تسهم أف ٲبكن الذكر كالٍب السابقة ا٤بقومات من الرغم على: ات الشراكة العربيةمعوق .2

 ه الشراكة كمنها:ىذ مثل فشل يف تسهم قد أسباب ىناؾ أف الة، إاالقتصادي
 : تتلخص في االتي: االجتماعية المعوقات-3 -
 بد حيث ،عقباتال كأقول أىم من العربية الدكؿ ٨بتلف بْب ا٤بعيشة مستويات يف كالتباين الكبّب االختبلؼ يعترب٪ 
 أخرل عربية دكؿ عاشلكت قوية باقتصاديات البَبكلية ا٣بليج دكؿ تتمتع فبينماؿ غنية كدكؿ فقّبة، دك  العربية الدكؿ يف

 مثل اليمن كموريتانيا. الفقر كيبلت
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 ساىم ٩با الدكؿ، ىذه يف كاألغنياء الفقراء بْب لفجوةا تعمي  إذل العربية الدكؿ بعض يف السكاف ٭بو معدالت تزايد أدل 
 األمية لاىرة كتفشي ا٤باىرة العمالة كتناقص البطالة معدالت ارتفاع عن أسفرت كاجتماعية اقتصادية مشكبلت خل  يف

 . القطرية القرارات إصدار عن ا٤بسؤكلوف الٍب يصاب هبا التكاملية األمية، باإلضافة إذل كبّب بشكل
 فقد العربية، الوحدة أجل من مناضلة شعبية حركة غياب الر٠بية، باألجهزة ةالعربي يةاالقتصاد الشراكة أعماؿ ارتباط 

 . فقط الفكرم النطاؽ يف عملهما ا٫بصر كلكن العريب القومي عماف كا٤بؤٛبر يف العريب الفكر منتدل تشكل
 : يلي فيما السياسية العوائ  نلخص: السياسية العوائق -
 بشكل انعك  حل، ٩با دكف الصراعات ىذه بعض تزاؿ ال :العربية الدكؿ بْب ا٢بادة السياسية كا٣ببلفات تالصراعا 

 إدراجها يتم مشَبكة سياسة على االتفاؽ عليها الصعب من كاف حيث العربية، الدكؿ بْب االقتصادية العبلقات على مباشر
 العوامل من ٦بموعة ٙبددىا ة هباخاص سياسة دكلة كل تطب  بينما ا٤بتباينة، الوطنية كسياستها ا٢بكومية نضمها ضمن

 .كحدىا ٚبصها الٍب كا٣بارجية الداخلية كا٤بصاحل
 انهشؤك يف ليتدخل العربية الدكؿ بْب التناقضات ىذه ينتهز الغرب ٯبعل ٩با العامة ا٤بصاحل على الضيقة ا٤بصاحل تغليب 

 الغربية ا٤بصاحل ٢بماية كىذا الصناعة، على قضاءكال اهتقو  من للتقليل مباشرة غّب أك مباشرة بطرؽ
 ا٤بتبادلة الكبّبة الفوائد كضوح عدـ، أٮبها عديدة عوامل السياسية اإلرادة ضعف كراء كافك  :السياسية اإلرادة ضعف 

 كراء وضوعيا٤ب االقتناع ال السياسي ا٢برج كاف لقدف ،كجديتها عدـ أك ا٤بعلومات قلة بسبب إدراكها أك للشراكة االقتصادية
 .العربية االتفاقيات من العديد تبِب
 : االقتصادية المعوقات -
 بْب ا٤بعيشة مستويات بْب ا٥بوة اتساع من يزيد الذم األمر االقتصادم، النمو درجات حيث من العربية الدكؿ تتفاكت 

 ،ا٤برتفع االقتصادم النمو معدؿ ذات الدكؿ يى من أكثر ا٤بستفيد أف حيث العربية الدكؿ
 السياسات بْب التنسي  العربية كغياب الدكؿ يف التنمية السَباتيجية ا٣بارجي اإلنتاجية كالتوجو القاعدة عفض 

 .االقتصادية
 السعي من ا٢باحا أكثر عربيةة دكل لكل ا٣باصة ا٤بصاحل ٘بعل التبعية ا٤بتقدمة، كىذه للدكؿ االقتصادية كا٤بالية التبعية 

 لصاحل ذلك كل كيتم العربية الدكؿ بْب تفتت حدكث إذل يؤدم الوضع العربية، كىذا لدكؿا موعلمج العامة ا٤بصلحة لتحقي 
 .العربية الدكؿ بْب للشراكة ٧باكلة كل إعاقة إذل جاىدة تسعى الٍب ا٤بتقدمة الدكؿ
 يستلـز الذم األمر العربية، الدكؿ بْب كاالنقطاع التخلف من القطاع ىذا يعاشل حيث النقل كا٤بواصبلت، ضعف كقلة 
 ىذه كتوحيد توسيع مع ا٢بديدة السكك من كاسعة شبكة تنمية كإنشاء لفرض العربية الدكؿ بْب مشَبكة سياسة قياـ

 العربة ألف التجارم التبادؿ كتوسيع، االقتصادية التنمية احتياجات ٤بواجهة البحرية كا١بويةك  الربية األساطيل كإنشاء ا٣بطوط،
 . ذلك لتحقي  البلزمة اإلمكانيات توفّب يف بل، كاألشخاص لعالس انتقاؿ حرية تقرير يف لي 
 ا٤بنخفضة اإلنتاجية ذات ا٤بتنافسة ا٤بتماثلة الصناعات من كبّب عدد فهناؾ، العربية الدكؿ القتصاديات التنافسي البنياف 

 من كثّب على القضاء إذل يؤدم ةالشراك قياـ أف يعِب الذم األمر ا٢بماية، لل يف إال تنتج ال الٍب ا٤برتفعة اإلنتاج كنفقات
 :خبلؿ من ذلك على التغلب ا٤بمكن من أنو إال فيها، ا٤بشتغلْب كالعماؿ هباأصحا تضرر كبالتارل الصناعات، ىذه
  خاصة معاملة الصناعات ىذه يعامل الذم الصناعي التنسي. 
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 من قليل عدد أك كاحدة سلعة على امعظمه يف اعتمادىا من ذلك كيتضح، العربية للدكؿ االقتصادية ا٥بياكل اختبلؿ 
 31. القصّب األجل يف االقتصادم االستقرار ٙبقي  أك الطويل األجل يف التنمية معدالت تدفع أف تستطيع ال حيث، السلع
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 الخالصة
اجهة تداعيات اسَباتيجية شراكة فيما بينها كبْب مؤسساهتا ٤بو  ، كاف كاف ذلك يف كقت متأخرا ،ضركرة انتهاجالعربية الدكؿ ادركت

كل من العو٤بة كالتكتبلت االقليمية الناشةة من جهة كإتاحة الفرصة للمجتمعات العربية يف استغبلؿ امكانياهتا كمواردىا الذاتية 
 ا٢برة التجارة منطقةمثل مشركع  بعض ا٤بشاريع ا٤بهمة إ٪باح إذل السعي خبلؿ من ك يتجلى ىذا التوّجو،ا٥بائلة من جهة اخرل 

 ة .العربية االقتصادي الشراكة جهود إلحياء جريةة ٧باكلة تعد الٍب الكربل العربية
 قدمت األمريكية ا٤بتحدة فالوالياتاف ٪باح ىذا ا٤بسعى تواجهو عدة ٙبديات يف ا٤بنطقة، كيهدؼ كثّب من االطراؼ اذل ٙبطيمو، 

 عدـ فرصة مستغلْب يف ذلك آخر كبديل ركعربيةاألك  الشراكة األكركيب االٙباد كاقَبح، كبديل األكسطية الشرؽ السوؽ مشركع
 بينها الثنائية ا٤بشاكل بعض كتذليل عبلج جز الدكؿ العربية علىعة، كما اف العربية االقتصادي الشراكة ٘بارب من العديد ٪باح
 لذم يبقى مستمرا .اٛباـ ىذا ا٤بسعى ا دكف حالت ةمنفردبصفة  ا٣بارجي العادل يف مصا٢بها عن البحث ذلإ عربية دكؿ ١بوء كلك 
٪باح اسَباتيجية الشراكة العربية تعترب كبّبة مقارنة مع مثيبلهتا يف العادل،فهي ذات موارد بشرية كمالية كطبيعية كبّبة قّل  مقومات اف

كز ٲبثل عامل مهم يرت العربية الصغّبة كا٤بتوسطة ا٤بؤسسات،كما اف كجود عدد ىائل من  ما تتوفر يف مناط  اخرل من العادل
الٍب تتطلب من  عصرال ٙبديات واجهةٗب يسمحك  عليو لتجسيد ىذه الشراكة كٙبقي  تنمية اقتصادية كاملة كمتبادلة لصاحل ا١بميع

 :ىذه ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة العمل على 
 القرار يف كةالشرا  مستول إذل تصل ٞبيمة عبلقة بناءك  ا٤بستمر ا٤بناف  كالتطوير التفوؽ على مقومات اقتناص كاكتساب -
 .العمبلء كا٤بوردين مع

 ا٤بعرفة ٫بو السعيك  ا٤بؤسسة القتصاد النوعي التأىيل خبلؿ منتنافسية ال رهتاقد كزيادة ىاداءأ كفاءة رفع إذل اللجوء -
 . ةا٤بنافس الشركات من أفضل بشكل الفنية ا٤بعرفة تنفيذ على القدرة ككذاي، العا٤ب ا٤بستول إذل ترقى تصنيع عمليات لتحقي 
 ة.العالي العلمية الكفاءة ذات ا٣بربات من االستفادةة ك البشري العناصر أفضل اختيار خبلؿ من ا٤بعارؼ تنمية على العمل -
 التعليم مؤسساتك  با١بامعات البحث كالتطوير ٗبراكز الصغّبة كا٤بتوسطةالصناعية  ا٤بؤسسات ربط يف ا٤بساٮبة ضركرة -
 .ا٤بختلفة
 .البشرية للموارد لا٤بتواص التأىيلك  ا٤بستمر الفِب التعليم كالتدريب من مرتفع مستول على احملافظة -
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 ي الجزائرإدارة المخاطر كأداة لضبط المتغيرات البيئية لقطاع الصناعات الصغيرة ك المتوسطة ف
 لمجد بوزيدم   نجيب نور الدين 

 
 الملخص :

تعمل ا٤بؤسسات اليـو يف لل بيةة أعماؿ تتسم بالتعقد ك التغّب ا٤بتسارع، مشل ٝبيع أكجو كميادين  ا٢بياة االقتصادية     
األمر الذم جعل ٙبقي  التميز ا٤بعاصرة، ارتفعت يف للها حاالت عدـ التأكد ا٤برتبطة بسّبكرة األحداث ا٢بالية ك ا٤بستقبلية، 

يتطلب اإلعداد ا١بيد، من خبلؿ بناء اسَباتيجية كاضحة تسهم يف ٙبقي  ا٤بوازنة ا٤بثلى بْب العوائد كا٤بخاطر ا٤برتبطة ٗبختلف 
ة أنشطة ا٤بؤسسة، باعتبار ا٤بخاطر  الٍب تواجو منظمات األعماؿ  اليـو تشكل ٙبدم صعب ك كبّب يتوجب التصدم ٥با ك ٧باكل

تقليل أثارىا ا٤بتعددة، باعتماد طريقة فعالة ىدفها إدارة ىذه ا٤بخاطر كٙبويلها إذل فرص تنافسية، ك خل  مركز قوة تلعب فيو 
 ا٤بؤسسة دكر الريادة كالقيادة يف قطاع النشاط  الذم ٛبارسو. 

ا١بزائر ضركرة ملحة، يف لل احتداـ ا٤بنافسة اليـو يف قطاع ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة يف  لقد أصبح تبِب إدارة ا٤بخاطر     
كالتدف  ا٥بائل للسلع الغذائية األجنبية، من خبلؿ قدرهتا على التأثّب يف السّبكرة التنافسية ٥بذه ا٤بؤسسات، بواسطة تعبةة  ٨بتلف 

ؿ موقع تنافسي مناسب ، يؤمنن ا٤بوارد، هبدؼ ٦باهبة ا٤بخاطر أكال مث العمل على دعم  ا٤بزايا التنافسية ك تطويرىا ، قصد احتبل
ة البقػاء ٥با ضمن ٝبػاعػة ا٤بنافسيػػػػن ك الّنمّو يف الّسوؽ، باعتباره ٲبثل القطاع ا٤بستقبلي ك ا٤بنشود  للخركج من التبعية ا٤بطلق

 للمحركقات.
.ة ك ا٤بتوسطةالبيةة التنافسية، إدارة كتسيّب ا٤بخاطر، تقييم ا٣بطر ، الصناعات الصغّب  :الكلمات المفتاحية   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 بومرداس -، جامعة امحمد بوقرة  أ قسم مساعد أستاذ 
 بومرداس - بوقرة امحمد جامعة ، أ قسم مساعد أستاذ 
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 تمهيد:  
لقد أصبح عادل األعماؿ الراىن يتميز بسمة جوىرية، تتمثل يف سرعة التغّب السريع كا٤بفاجئ، ٕبيث أصبح عا٤با أكثر تعقيدا      

داخل فيها من أم كقت مضى، بسبب ما أضحى يعرؼ بعو٤بة ٦باؿ األعماؿ، ليبدك كقرية صغّبة تتبلشى فيها ا٢بدكد كا٤بعادل، كتت
األسباب كا٤بسببات بشكل جعل عواملو عرضة ٢بركية متسارعة نتج عنها ما يعرؼ بالطفرات، خاصة كأف عادل اليـو يعيش تغّبات 
يف ا٣بارطة االقتصادية كالسياسية كاإلجتماعية...، ساٮبت ٝبيعها بشكل مباشر يف بركز بيةة مفعمة با٣بطر، ٕبيث أصبحنا ندير 

عادل ٧بفوؼ با٤بخاطر كالتهديدات، جعلت الفرد يقف حائرا يف كثّب من األحياف، على إعتبار أف تأثّبىا قد  شؤكف حياتنا يف لل
 أصبح ٲب  جوانب كاسعة من ا٢بياة ا٤بعاصرة.

، كا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة باعتبارىا أحد مكونات عادل األعماؿ ا٤بعاصر باتت أيضا يف مرمى تأثّب األحداث ا٤بتسارعة     
كما نتج عنها من ٨باطر أصبحت هتدد كياهنا كتواجدىا ا٢بارل كا٤بستقبلي، كىذا يف لل ىشاشة كضعف ٛبركزىا يف النسيج 
االقتصادم، بسبب ا٥بيمنة الٍب أضحت تبسطها الشركات الكربل خاصة الشركات ا٤بتعددة ا١بنسيات على ٦بريات ا٢بياة 

كتنفو ٨باطر تتصف با١بملة كالتنوع، ساىم يف تعزيزىا كتقويتها التعدد يف االقتصادية، ٕبيث أصبح ٧بيط ىذه ا٤بؤسسات ت
مصادرىا كمسبباهتا، ككذا الدرجة العالية من حاالت عدـ التأكد كالغموض الذم يلفها، ٩با ٯبعل التوقع كالتنبؤ هبا يبدك من 

 األمور العسّبة كالصعبة يف لل الظركؼ الراىنة. 
 إشكالية الدراسة:

شكلة البحث يف كيفية دعم كتطوير قطاع ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة يف ا١بزائر، من خبلؿ التحكم الفعاؿ يف تتبلور م 
٨بتلف ا٤بخاطر االقتصادية الٍب يواجهها ىذا القطاع، بناء على طرؽ كأساليب علمية ك منهجية، داعمة الٚباذ القرار األمثل ا٘باه 

 ٨بتلف ىذه ا٤بخاطر.

 ياغة اإلشكالية التالية كنقطة ارتكاز يعا١بها موضوعنا : من ىنا ارتأينا ص

كيف يمكن استخداـ إدارة المخاطر كطريقة علمية داعمة التخاذ القرارات المثلى، للتعامل مع مخاطر البيئة المرتبطة 
 بقطاع الصناعات الصغيرة ك المتوسطة في الجزائر؟ 

 لة الفرعية التالية:كمن اجل معا١بة ىذه اإلشكالية استعنا ٔبملة األسة

 ؟ ما ىو مفهـو إدارة ٨باطر البيةة االقتصادية 
 ماىي أبرز ا٤بخاطر البيةية ا٤برتبطة بقطاع الصناعات الصغّبة ك ا٤بتوسطة يف ا١بزائر؟ 
  كيف يتم ادارة ك تسيّب ا٤بخاطر ا٤برتبطة بالصناعات الصغّبة ك ا٤بتوسطة يف ا١بزائر بطريقة علمية؟ 
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 تكتسي الدراسة أٮبيتها من خبلؿ:  :أىمية الدراسة
  لفت االنتباه إذل ضركرة تفعيل إدارة ا٤بخاطر كآلية كأداة فعالة للتحكم يف ٨بتلف ا٤بخاطر الٍب تواجو قطاع

الصناعات الصغّبة ك ا٤بتوسطة، بطريقة علمية كمنهجية، تكفل يف النهاية ٙبقي  مزايا تنافسية ٥با يف لل 
 . ا٤بنافسة الشرسة

 ية تعزيز النشاط االستثمارم يف قطاع الصناعات الصغّبة ك ا٤بتوسطة  داخل االقتصاد ا١بزائرم، توضيح أٮب
لقدرتو الفعالة يف ٙبريك عجلة التنمية، باعتباره فرعا ذا حساسية كبّبة للتغّبات االقتصادية الٍب يشهدىا 

 االقتصاد العا٤بي، ك مرتبط بعنصر مهم أال كىو ٙبقي  األمن الغذائي.
  از ضركرة تبِب كاعتماد الطرؽ العلمية ك ا٤بنهجية يف أنظمة اٚباذ القرار ا٤بوجهة ٫بو معا١بة ٨بتلف ا٤بخاطر إبر

 البيةية، هبدؼ زيادة فعالية ككفاءة أساليب إدارهتا ك التحكم فيها.
 أىداؼ الدراسة:

أف تلعبو األدكات كاألساليب اإلحصائية ك  بناء على اإلشكالية ا٤بطركحة يف الدراسة، فإهنا هتدؼ إذل فهم الدكر الذم ٲبكن 
الرياضية ا٤بختلفة، يف تدعيم ك تقوية القرارات ا٤بتعلقة بالكيفيات ك طرؽ التعامل مع شٌب ا٤بخاطر الٍب تفرضها البيةة االقتصادية، 

ثل قطاع ا٤بؤسسات الصغّبة خاصة إذا كاف ىذا القطاع االقتصادم أكثر حساسية للتقلبات ك التغّبات ا٤بتسارعة يف ىذه البيةة، م
ك ا٤بتوسطة، ك الذم ٲبثل األمل ا٤بنشود لبلنتقاؿ إذل مرحلة ما بعد البَبكؿ، باعتبار أف اٚباذ القرار الصحيح يؤدم بضركرة إذل 

 نتائج صحيحة.
 

 ىيكل الدراسة: 
 لقد قمنا بتكييف اشكالية ك اىداؼ الدراسة ا٤براد الوصوؿ اليها كف  احملاكر التالية:

 :  دراسة ٨باطر البيةة االقتصادية لقطاع الصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر.كالأ
 إلدارة ا٤بخاطر يف قطاع الصناعات الصغّبة ك ا٤بتوسطة يف ا١بزائر كأداة لتهيلو صناعيا. اقَباح آليةثانيا:  

 
 ي الجزائر.أكال:  دراسة مخاطر البيئة اإلقتصادية لقطاع الصناعات الصغيرة كالمتوسطة ف

 
أف التحوالت العا٤بية كالتطورات التكنولوجية السريعة تشّب إذل أف الوضع ا٢بارل دل يعد كما اعتدنا عليو أف يكوف، فحضارة اليـو 

.  كما أف 1كا٤بستقبل ىي حضارة تستند على ا٤بعلومات كمادة أكلية كأساسية ٥با، كىي ا٢بضارة الٍب ستعيد بناء التعليم القائم
ر النا٘بة عن ىذه التطورات ا٤بتداخلة كانعكاسها يف كل ميادين ا٢بياة بعامة كعادل االعماؿ فتح األبواب مشَرعة لدخوؿ ا٤بخاط

أكثر إ٢باحا، كازدادت ا٢باجة لفلسفة  ٨باطر دل تكن معركفة مسبقا كغّب متوقعة، كأصبح حل مسألة البحث عن األمن كاألماف
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ا٤بخاطر، كأصبحت عملية إٯباد التوازف يف ىذه ا٤بعادلة موضوع عمل مهم لشركات كا٤بؤسسات كتقنية أكثر مشولية كعلمية إلدارة 
 العاملة يف البيةة االقتصادية.

تعيش ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ٧بيط جد متقلب ٗبا يتضمن من معيقات سياسية كاجتماعية كاقتصادية 
كسياسات اإلنفتاح كالتوجهات االقتصادية كالسياسية ا٤بختلفة، كتأثّبات العو٤بة كتكنولوجية....اخل، فتغّب القوانْب بشكل متتارل، 

كتطور ا٤ببادالت الدكلية كا٤بنافسة القوية احمللية منها كاألجنبية، كلها صفات ٩بيزة أصبحت مصدر خطر دائم على ىذا النوع من 
من ا٤بخاطر كالتهديدات، كخطر فقداف الثقة لدل ا٤بؤسسات، كما أف نشاطها يف حد ذاتو يفرز بشكل مستمر أشكاؿ جديدة 

الزبائن كالذم يعترب من بْب أىم التحديات الٍب تواجهها، ٗبا يفرض عليها ٙبكم أكثر صرامة كعمل جاد، كإستغبلؿ أمثل لكل ما 
تمراريتها كبقاءىا، ىو متاح من أجل التأقلم ا١بيد كالتعامل الكفئ مع كل أنواع ا٤بخاطر كف  منهجية سليمة ككاضحة لضماف اس

 حيث تنبع   من البيةة ا٢بالية ٝبلة ٨باطر مؤثرة على نشاط ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ندرجها يف مايلي:
 مخاطر مرتبطة بالبيئة الداخليةػػػػ  1

صغّبة كا٤بتوسطة كأدائها كتتمثل يف ٝبلة ا٤بخاطر الٍب تنتج عن ا٤بتغّبات كالعوامل ا٤برتبطة كا٤بؤثرة تأثّبا مباشرا على ا٤بؤسسة ال
 كنذكر منها:

 
 المخاطر التنظيمية أك اإلدارية 
تعاشل ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة من قصور كاضح يف ا٣بربات اإلدارية كالقدرات التنظيمية، كذلك بسبب سيادة إدارة اإلدارة      

ة، كالٍب تتميز ٗبركزية اٚباذ القرار كعدـ االستفادة من الفردية أك العائلية الٍب تقـو على مزيج من التقاليد كاالجتهادات الشخصي
مزايا التخصص كتقسيم العمل يف زيادة اإلنتاجية، كغياب ا٥بياكل التنظيمية للمؤسسة كعدـ اتساؽ القرارات بسبب نقص القدرة 

و أف تنجر عليو ٨باطر عدة، كخطر كا٤بهارات اإلدارية للمدير ا٤بالك غّب احملَبؼ كتدخلو يف كافة شؤكف ا٤بؤسسة، ىذا كلو من شأن
زكاؿ ا٤بؤسسة يف ا٤براحل األكذل من حياهتا ككذا خطر فقداف الثقة بْب أفراد ا٤بؤسسة كنتيجة للصراعات كا٣ببلفات كغّبىا من 

 ا٤بخاطر ا٤برتبطة بضعف التسيّب كالتحكم يف العمليات اإلدارية.
 المخاطر المالية 
تواجو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف مشكلة اإلئتماف كالتمويل، فهي ال ٙبظى بنف  فرص  تتمثل أىم أبرز ا٤بشكبلت الٍب     

ا٢بصوؿ على ا٤بوارد ا٤بالية من القطاع ا٤بارل كما ىو الشأف يف ا٤بؤسسات الكبّبة، فغالبا ما ٙبجم مؤسسات التمويل عن تزكيد 
راض التكوين الرأ٠بارل أك التوسع أك ٤بواجهة نفقات اإلستغبلؿ، كيرجع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة باحتياجاهتا ا٤بالية سواءن ألغ

ذلك لزيادة درجة ا٤بخاطرة يف عمليات إقراض ىذه ا٤بؤسسات بسبب غياب الضمانات ا٤بناسبة، األمر الذم ينعك  عليها ٔبملة 
،كجل األخطار  2٘باه الشركاء االقتصاديْب٨باطر كخطر ضعف ا٥بيكل ا٤بارل ككذا خطر عدـ الوفاء بااللتزامات كا٢بقوؽ ا٤بالية إ
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الٍب ٲبكن أف تنبع من ضعف اإلئتماف كالسيولة داخل ىذه ا٤بؤسسات، ىذه األخطار أصبحت تشكل هتديدا مستمرا إلستمرارية 
 ىذه ا٤بؤسسات كتطورىا.

 المخاطر اإلنتاجية 
كلية بشكل دائم ككذا عدـ ثبات أسعارىا، كبالتارل عدـ تعاشل أغلب ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة مشكلة عدـ توفر ا٤بادة األ     

قدرة ىذه ا٤بؤسسات يف ا٢بصوؿ على ىذه ا٤بواد بأقل تكلفة نسبيا، األمر الذم ينتج عنو ٨باطر إنتاج منتجات معيبة أك ذات 
ف ينجر عليو حوادث أك تكلفة عالية باإلضافة إذل كجود ٨باطر نا٘بة عن تقادـ معدات ك تقنيات اإلنتاج الشيء الذم ٲبكن أ

إنفجارات كحرائ ، بسبب كثرة األعطاؿ كصعوبة تدبّب قطع غيار كعمل اإلصبلحات ا٤بطلوبة، األمر الذم يكوف نتيجتو عدـ  
 .3كفاءة العملية اإلنتاجية كما ٲبكن أف ينجر على ذلك

 المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية. 
اإلطارات الفنية ألسباب كثّبة، أٮبها عدـ مبلئمة نظم التعليم كالتدريب ٤بتطلبات تفتقر ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة إذل    

التنمية يف ىذا القطاع كتفضيل العمالة ا٤باىرة العمل يف ا٤بؤسسات الكبّبة حيث األجور األعلى كا٤بزايا األفضل كالفرص أكرب 
ة غّب مهرة كتدريبهم أثناء العمل األمر الذم ٲبكن أف للَبقي، لذا يضطر صاحب ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة إذل توليف عمال

ينجر عليو ٨باطر نا٘بة عن حدكث خسائر مادية فادحة نتيجة ضعف كفاءة ىؤالء العماؿ، كما توجد ٨باطر أخرل تتمثل يف 
لتارل عدـ قدرهتا على إمكانية خركج ا٤بهارات كالكفاءات البشرية من ا٤بؤسسة ٩با ٰبوؿ دكف قدرهتا على االستمرار يف نشاطها كبا

 ٙبقي  أىدافها كىو ما يعرؼ با٤بخاطر الفكرية.
مخاطر مرتبطة بالبيئة الخارجية الخاصةػػػػػ  1  

 كىو ما يعرؼ ٗبخاطر بيةة النشاط، كتضم ا٤بخاطر النا٘بة عن ا٤بتغّبات األكثر إحتكاكا كتفاعبل مع ا٤بؤسسة كتتمثل يف:     
  مخاطر المستهلكين 
عتبار ا٤بستهلكْب الركيزة األساسية لنشاط ألم مؤسسة صغّبة كا٤بتوسطة ك٪باحها فإهنم يعتربكف سبلحا ذك حدين، نظرا ال     

كتتمثل ٨باطرىم يف إمكانية تغّب أذكاقهم كتفضيبلهتم ٩با قد يتسبب للمؤسسة خسائر نا٘بة عن رفضهم منتجاهتا، إف دل تتناسب 
 .(Customer loss risk)خسارة العمبلء  مع ميو٥بم كرغباهتم كىو ما يعرؼ ٗبخاطرة

 مخاطر الموردين 
يعرب ا٤بوردكف عن األفراد كا٤بنظمات الٍب تقـو بتزكيد ا٤بؤسسة با٤بدخبلت الضركرية لذا فإف ا٤بخاطر الناٝبة عنهم تكمن يف       

منهم، ٩با ٯبعلها ضعيفة يف مساكمتهم إمكانية التبعية الدائمة للمؤسسة ٥بؤالء ا٤بوردين خصوصا إذا كانت تعتمد على عدد قليل 
كبالتارل فإهنم يشكلوف خطرا على ىوامش أرباحها، باإلضافة إذل ٨باطر تتمثل ألم إمكانية أف يكوف منافسْب ٥با يف ا٤بستقبل يف 

 .4حالة إذا قاموا بالتكامل الر٠بي األمامي
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 مخاطر الوسطاء. 
ة كا٤بتوسطة كعمبلئها ا٤بستهدفْب كعليو فاف ا٤بخاطر ا٤بتعلقة هبم تكوف نا٘بة الذين يعتربكف ٮبزة الوصل بْب ا٤بؤسسة الصغّب      

عن إمكانية تبعية ا٤بؤسسة ٥بم، إذا ما كانت تعتمد على عدد قليل من الوسطاء ٩با ٯبعلها الطرؼ األضعف يف ا٤بساكمة كبالتارل 
 بالتكامل الرأسي للخلف. يؤثر على ىامشها الرٕبي، كما توجد ٨باطر منافستهم ٥با إذا ما قاموا

 مخاطر المنافسة 
تعترب ا٤بنافسة كلها ٨باطر خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كما تعانيو مع ا٤بؤسسات الكربل، إذ أهنا تسعى      

القائم دائما لتوسيع حصتها السوقية على حساب ىذه ا٤بؤسسات، من خبلؿ استقطاب عمبلئها سواء عن طري  التميز ا٤بعنوم 
على الدعاية كاإلشهار الضخم أك التميز ا٤بادم القائم على تطوير منتجات جديدة كمبتكرة من خبلؿ سياسات تسعّبية أك 

 توزيعية أقول.
 المخاطر المرتبطة بالبيئة الخارجية العامةػػػػ  1

يع ا٤بؤسسات، كالٍب تؤثر عليها بشكل كتشمل كل ا٤بخاطر النا٘بة عن كل القول كالعوامل البيةية الٍب تعمل يف ضلها ٝب     
 مباشر كغّب مباشر كٲبكن توضيح ٨باطرىا فيما يلي:

 مخاطر البيئة الطبيعية 
كتتمثل يف ٝبيع الكوارث الطبيعية الٍب من ا٤بمكن أف تؤثر على مصادر أك موارد ا٤بؤسسة أك على أصو٥با أك على نشاطها      

 خل.بشكل عاـ، كخطر الزالزؿ، الفيضانات...ا
 مخاطر البيئة السياسية كالتشريعية 
كتتمثل ىذه ا٤بخاطر يف ا٣بسائر الٍب ٲبكن أف تلح  با٤بنظمة يف حاؿ صدكر قوانْب كتشريعات جديدة تتعاك  مع بعض أك       

كشراكة كل أىداؼ ا٤بؤسسة سواء على ا٤بستول احمللي أك الدكرل مثاؿ ذلك ا٣بطر الذم ٲبكن أف ينتج عن االتفاقيات الدكلية  
األكركمتوسطية كدكرىا يف إغراؽ السوؽ احمللي با٤بنتجات العا٤بية، الشيء الذم يؤثر كثّبا على نشاط ا٤بؤسسات الصغّبة 

 كا٤بتوسطة.
 مخاطر البيئة االقتصادية 
الشرائية ك٨باطر كتتمثل ٨باطرىا يف ٝبيع ا٤بخاطر النا٘بة عن ا٤بتغّبات االقتصادية، كمخاطر أسعار الفائدة ك٨باطر القوة      

 .5االئتماف كغّبىا، كالٍب من شأهنا أف تؤثر على خل  القيمة داخل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة
 مخاطر البيئة االجتماعية 
كىي تتمثل يف ارتباط ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة باجملتمع الذم تتواجد فيو، من خبلؿ التوزيع ا١بغرايف للسكاف ككذا      

رم ٥بم، لكوف ىؤالء السكاف ىم الركيزة األساسية للنشاط التسويقي للمؤسسة، كما ٲبكن أف ينجر عليو من ٨باطر التوزيع العم
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تتمثل يف ا٣بسائر الٍب ٲبكن أف تتكبدىا ا٤بؤسسة يف حاؿ تغيّب بعض أك كل معادل اجملتمع ا٤بستهدؼ مثل تغّب قيمة كعادتو 
 ؿ مؤسسات بأكملها.كتوجهاتو، الشيء الذم ٲبكن أف يؤدم إذل زكا

 مخاطر البيئة التكنولوجية 
كتعترب ٨باطرىا من أقول ا٤بخاطر الٍب تواجهها ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، نتيجة تأثّبىا على أغلب الولائف يف ا٤بؤسسة،      

٨باطر ضعف استخداـ كمن أىم ٨باطرىا، ٨باطر تقادـ أساليب اإلنتاج كا٤بنتجات، كضعف كفاءاهتا االقتصادية باإلضافة إذل 
كسائل تكنولوجيا ا٤بعلومات كالذم ٲبكن أف يسبب ضياع كتسرب للمعلومات. كل ىذه ا٤بخاطر ا٤بتنوعة كا٤بتشابكة يف بعضها 

 البعض أكجب على ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ضركرة تبِب منهجية كاضحة يف التعامل مع ىذه ا٤بخاطر.
 

ر في المؤسسات الصغيرة ك المتوسطة في الجزائر.اقتراح آلية إلدارة المخاط ثانيا:   

تتعرض ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كما رأينا ١بملة من ا٤بخاطر ا٤بتعددة كالٍب ترجع لطبيعتها كسّبكرة العمل فيها، الشيء الذم 
ة نوعا ما من عنصر عدـ يفرض عليها ضركرة إٯباد طرؽ ك٭باذج فعالة كقادرة على جعلها تعمل يف لل بيةة مستقرة نسبيا كخالي

التأكد ككذا التقليل من ا٤بوارد كالعوامل ا٤بعرضة للخطر، باإلضافة إذل أهنا تسمح بتسيّب أفضل لؤلعماؿ كٙبقي  أفضل نتائج 
كاألىداؼ البعيدة عن ا٤بفاجآت كا٢باالت الغّب متوقعة، مع إستغبلؿ جيد للفرص عن طري  ٙبسْب كتوزيع ا٤بوارد  بْب ٨بتلف 

 . ك ٲبكن تعريف إدارة ا٤بخاطر على أهنا:6اؼ )زبائن،موردين..اخل(األطر 
 "7يرل "ىاينز" أف إدارة ا٤بخاطر ىي "الوليفة الرئيسية الٍب هتتم بإكتشاؼ ا٣بطر كتقوٲبو كالتأمْب عليو 
  أم خطر، كتعرؼ أيضا على أهنا "٦بموعة األساليب العلمية الٍب ٯبب أخذىا يف ا٢بسباف عند اٚباذ القرار ٤بواجهة

 . 8كذلك من أجل منع كتقليل ا٣بسائر ا٤بادية احملتملة كمن مث ا٢بد من لاىرة عدـ التأكد"
  كينظر إليها على أهنا "عملية إكتشاؼ كمعا١بة ا٣بطر من خبلؿ فهم كإدراؾ الفرص كا٤بخاطر النا٘بة عن البيةة الداخلية

 9كا٣بارجية، هبدؼ إضافة قيمة مضافة لنشطات ا٤بؤسسة"
 ر إذل إدارة ا٤بخاطر أيضا على أهنا " تلك اإلجراءات الٍب تتبعها ا٤بؤسسة بشكل منظم ٤بواجهة ا٤بخاطر ا٤بصاحبة كينظ

 .10ألنشطتها، هبدؼ ٙبقي  ا٤بزايا ا٤بستدامة من كل نشاط"
 الفعلية  إدارة ا٤بخاطر ىي "الوقاية من حدكث ا٤بشكبلت احملتملة، كأيضا على قدـ ا٤بساكاة اكتشاؼ كتصحيح ا٤بشاكل

 .11يف حاؿ حدكثها "
من خبلؿ كل ىذه التعاريف ٲبكن أف نقوؿ أف إدارة ا٤بخاطر ىي "عبارة عن منهج أك مدخل علمي للتعامل مع ا٤بخاطر عن 
طري  التوقع كالرقابة كالسيطرة على ا٣بسائر احملتملة ككذا تصميم كتنفيذ إجراءات من نشأهتا أف تقلل إمكانية حدكث ا٣بسارة أك 

 ثر ا٤بارل للخسائر الٍب تقع إذل ا٢بد األدسل". األ
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إف القوؿ بأف ا٤بخاطر ٛبثل منهجا أك مدخبل علميا للتعامل مع ا٤بخاطر يوحى ضمنيا بأف العملية تتضمن سلسلة منطقية من 
 ا٤براحل. ا٣بطوات مرتبة ترتيبا دقي  يضمن تتبع دقيقا ٤بسار ا٣بطر داخل ا٤بؤسسة، الشكل التارل يتضمن تلخيصا ٥بذه

 خطوات إدارة المخاطر: (1الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الباحث باالعتماد على مرجع أسامة عزمي سالـ، إدارة الخطر كالتأمين المصدر :

 
تحديد الهدؼ.ػػػػ  1   

ارة ا٤بخاطر ا٣باص هبا بدقة، كىي ٛبثل ا٣بطوة األكذل يف عملية إدارة ا٤بخاطر يف تقرير ما تود ا٤بؤسسة أف يفعلو برنامج إد     
كللحصوؿ على أقصى فائدة من النفقات ا٤برتبطة بإدارة ا٤بخاطر يلـز كضع خطة دقيقة كإال نشأ ميل لعملية إدارة ا٣بطر، فمثبل قد 

ة ا٣بطر تكوف التكلفة ا٤بتدنية ىدؼ أساسي إلدارة ا٤بخاطر، كلكن قد ينتج عن الَبكيز على عنصر التكلفة إتباع برنامج يف إدار 
غّب كايف أك غّب مبلئم، كقد ينتج عن ذلك ٙبمل تكاليف ضخمة جدا نا٘بة عن ا٣بسائر الكبّبة الٍب من ا٤بمكن أف تتحملها 

 ا٤بؤسسة يف لل برنامج غّب كاؼ أك غّب مبلئم.
أخطار حالية أك لذلك ٯبب أف يكوف ا٥بدؼ األساسي إلدارة ا٤بخاطر ىو ٞباية كافة أنشطة ا٤بؤسسة للتأكد من عدـ كجود  

 خسائر متوقعة تعي  من ٙبقي  أىداؼ ا٤بنظمة، ىذا ٥بدؼ يتضمن أمرين ٮبا:
 .٘بنب ا٣بسائر الضخمة الٍب ٲبكن أف تعي  ا٤بنظمة من أداء أنشطتها ا٤بختلفة 

 تحدٌد الهدف

 كتشاف الخطرإ

 ٌٌم الخطرتق

 ختٌار الوسٌلة المناسبة لمواجهة الخطر ل وإتحدٌد البدائ

 تنفٌذ القرار

 التقٌٌم والمراجعة
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 .ٞباية العاملْب با٤بنظمة من أخطار األشخاص ككذا الوقاية من حوادث العمل ا٤بختلفة 
اكتشاؼ الخطر  ػػػػ  2  

كيتم ذلك من خبلؿ كجود إدارة للمخاطر يكوف ىدفها دراسة أكجو النشاط ا٤بختلفة للمؤسسة، من إنتاج كٚبزين كشراء كبيع      
كٛبويل كغّبىا، هبدؼ إكتشاؼ األخطار الٍب تتعرض ٥با ا٤بؤسسة سواءن كانت ىذه األخطار قابلة للتأمْب أك غّب قابلة للتأمْب، 

ن طري  كجود عبلقات كثيقة بْب إدارة ا٤بخاطر كاإلدارات األخرل ا٤بختلفة با٤بؤسسة، ٗبا يضمن تبادؿ كٲبكن ٙبقي  ىذه ا٤بهمة ع
البيانات كا٤بستندات كالتوصيات بْب ٨بتلف اإلدارات كإدارة ا٤بخاطر، كلتسهيل عملية إكتشاؼ ا٣بطر با٤بنظمة تقـو إدارة ا٤بخاطر 

وقع أف تواجهها ا٤بنظمة يف مراحل نشاطها ا٤بختلفة، كقد يتم التبويب الساب  على بإعداد تبويب شامل لؤلخطار ا٤بختلفة الٍب تت
أساس موضوع ا٣بسارة أم ا٣بطر، كأخطار األشخاص كأخطاء ا٤بمتلكات كأخطار ا٤بسؤكلية ا٤بدنية أك نوع ا٣بطر مباشر أك غّب 

ية ا٣بطر كالطرؽ ا٤بختلفة ٤بواجهتو، كيتم ذلك عن مباشر باإلضافة إذل تبويب ٤بسببات ا٣بطر كالعوامل ا٤بساعدة للخطر، كأٮب
طري  إعداد دليل للخطر يتضمن توضيح األخطار حسب نوعيتها كبيانات تفصيلية أخرل عن مسببات ا٣بطر كالعوامل ا٤بساعدة 

 للخطر، كأنواع ا٣بسائر كأنسب الطرؽ ٤بواجهتها، كمن خبلؿ ىذا الدليل ٚبتار اإلدارة ما يتناسب مع حالتها.
  تقييم الخطر. -3

بعد أف يتم التعرؼ على ا٤بخاطر ٯبب أف يقـو مدير ا٤بخاطر بتقييمها، كيتضمن ذلك قياس ا٢بجم احملتمل للخسارة      
كاحتماؿ حدكث تلك ا٣بسارة مث ترتيب أكلويات العمل، كسوؼ تتطلب ٨باطر أخرل بسبب شدة ككطأة ا٣بسارة احملتملة ٥با، 

أخرل كيف معظم األحواؿ سوؼ يكوف ىناؾ عدد من ا٤بخاطر الٍب تتطلب ايبلء قدر متساكم من االىتماـ هبا قبل ٨باطر 
االىتماـ هبا  كيوجد عدة ٭باذج ٨بتلفة ىدفها ٙبليل ا٣بطر، كل من حيث الزاكية الٍب ينظر إليها، إال أهنا تتف  يف جعل القرارات 

 اإلسَباتيجية  ا٤برتبطة با٤بخاطر أكثر عقبلنية كدقة.
  BALL et LORANGE:(BL)نموذج  -أ

مصفوفة لتحليل ٧بفظة نشاطات ا٤بؤسسة، حيث يركز على ا٣بطر من عدة زكايا، كتتضمن مصفوفة  (BL)يقَبح ٭بوذج      
 التحليل ٧بفظة نشاطات ا٤بؤسسة األبعاد التالية:

 درجة تأثّب احمليط االجتماعي كاالقتصادم. -
 دث حمليطها.كالشكل التارل يوضح ذلك:قدرة تفاعل ا٤بؤسسة مع التغّب الذم ٰب -
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 (: مصفوفة تحليل نشاطات المؤسسة2شكل رقم)
 

 خطر ضعيف 

  خطر عارل
 

 
 .13حفام عبد القادر، مرجع ساب ، صالمصدر: 

على  فإذا كانت درجة تأثّب احمليط ضعيف، ككانت قدرة تفاعل ا٤بؤسسة مع تأثّب احمليط قوم فانو ال يشكل أم خطر     
 ا٤بؤسسة.

أما إذا كانت درجة تأثّب احمليط قويا كقدرة تفاعل ا٤بؤسسة مع ىذا احمليط ضعيف فإف ا٤بؤسسة ستتعرض ٣بطر عارل،      
األمر الذم يستوجب على ا٤بؤسسة  باعتبار أف ا٤بتغّبات البيةية ٥بذا احمليط شديدة التأثّب يف عناصر البيةة الداخلية للمؤسسة،

 سَباتيجية دفاعية كمبلئمة إما لتجنب ىذا التأثّب أك على األقل التخفيف من آثاره إف حدث.ضركرة إعداد إ
تقدـ ٙبليل لدرجة ا٣بطر بناءا على عبلقة ا٤بؤسسة مع بيةتها ا٣بارجية، كقدرهتا على التكيف  BL)لذلك فمصفوفة )     

إدارهتا كالتعامل معها قصد تذليلها كجعلها ٚبدـ أىداؼ  كمواجهة األخطار النا٘بة عن احتكاكها مع ا٤بتغّبات ا٣بارجية، حسب
 ا٤بؤسسة.

 نموذج التحليل العاملي: -ب
تعتمد ىذه الطريقة على اعتبار أف ا٣بطر ٲبكن أف ٯبزأ إذل خطر مشَبؾ كخطر نوعي فا٣بطر ا٤بشَبؾ يتمثل يف تذبذب      

جهيزات كإستخداـ نف  نقاط التوزيع، أما ا٣بطر النوعي فيتمثل يف الت ا٤بردكدية، نتيجة تغّب العوامل ا٤بشَبكة مثل إستخداـ نف 
 تقلب العوامل ا٣باصة با٤بنتج، 
 ك الشكل التارل يوضح ذلك:

 
 
 
 
 
 
 

 قوي

 ضعٌف
 قوي ضعٌف

قدرة تفاعل المؤسسة 

 مع المحٌط

 درجة تأثٌر المحٌط
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 (: تشخيص تسيير محفظات المنتجات3الشكل )
 خطر مشَبؾ         

 
     Xٛبثل ا٤بنتج : 
 

 خطر نوعي         
 
 

 
 

 .15ص  ،2003/2004يّب ا٤بخطر ا١ببائي يف ا٤بؤسسة، مذكرة ماجستّب، جامعة عمار تليجي، األغواط، ا٤بصدر: حفام عبد القادر، تس
 

فالتحليل العاملي يقَبح ثبلث ٧بفظات نشاط كثبلث منتجات غّب مرتبطة ببعضها البعض كلاىرة عدـ ارتباط ا٤بنتجات تكوف 
 ترتفع، أم أف ٝبلة ىذه التاثّبات ك التغّبات تساىم يف إٯباد تقييم لو تأثّب على ٙبسْب ارتباط العاملْب ا٤بشَبكْب كنسبة التغّب

 كاضح لنوع ا٣بطر ا٤بشَبؾ ك النوعي، بناء على العوامل ا٤بسببة يف ا٣بطر.
تحديد البدائل كاختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة الخطر - 4  

بة ٤بواجهة كل خطر على حدا، كتعد ىذه ا٤برحلة من مراحل بعد ٙبديد ا٤بخاطر كٙبليلها تأيت مرحلة إختيار الوسيلة ا٤بناس     
اٚباذ القرار بشأف أنسب الطرؽ ا٤بتاحة يف التعامل مع كل خطر، كأحيانا يتخذ أصحاب ا٤بشركع القرار بشأف ذلك كأحيانا قد 

هة خطر معْب، كيف ىذه يوجدكف خطة مسبقة للتعامل مع ا٤بخاطر ا٤بختلفة أك تطبي  معيار إلختيار الوسيلة ا٤بناسبة ٤بواج
ا٢باالت ال يعترب مدير ا٤بخاطر مسةوال عن برنامج إدارة ا٤بخاطر فقط، كإ٭با صانع قرار إسَباتيجي ٱبص ا٤بؤسسة كالٚباذ قرار 
اختيار كسيلة معينة ٤بواجهة خطر معْب، فإف مدير ا٤بخاطر يأخذ بعْب االعتبار احتماؿ كقوع ا٣بسارة كحجم ا٣بسارة ا٤بادية 

تملة كالعوامل ا٤بساعدة للخطر كا٤بوارد ا٤بتاحة ٤بواجهة ا٣بطر كٲبكن اختيار الوسيلة الٍب تزيد فيها ا٤بزايا عن التكاليف، ككلما  احمل
كاف االختيار دقيقا للوسيلة ا٤بساعدة يف مواجهة ا٣بطر كاف من شأنو أف يوجد كفاءة أكرب كفعالية أكثر يف مواجهة كمقاكمة 

 .12لقرار أكرب كفعالية أكثر يف مواجهة كمقاكمة ا٤بخاطر أم اٚباذ القرار ا٤بناسب يف ا٤بكاف ا٤بناسبا٤بخاطر، أم اٚباذ ا
 
 
 

  II العامل

  I العامل
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تنفيذ القرار - 5  

فمثبل إذا كاف القرار ىو ٙبويل ا٣بطر إذل جهة أخرل ىي شركة التأمْب فبل بد لنا من إختيار ا٤بؤمن ا٤بناسب كالتفاكض      
، كلو كاف القرار يقتضي إختيار أسلوب منع ا٣بسارة فبل بد من تصميم برنامج معْب ٤بنع كقوع معو، مث التعاقد على التأمْب

 ا٣بسارة، كإذا كاف القرار التأمْب ذايت فعلى ا٤بؤسسة أف تقـو بإنشاء إدارة أك صندكؽ خاص ٥بذا الغرض.
التقييم كالمراجعة - 6  

 لسببْب ٮبا: ٯبب إدراج التقييم كا٤براجعة يف برامج إدارة ا٤بخاطر
  األكؿ أف عملية إدارة ا٤بخاطر ال تتم يف الفراغ فاألشياء تتغّب كتنشأ ٨باطر جديدة كٚبتفي ٨باطر أخرل، كلذلك فالتقنيات

الٍب كانت مناسبة يف ا٤باضي قد ال تكوف ا٤بثلى يف ا٢باضر كا٤بستقبل. الشيء الذم يستدعي ضركرة اإلنتباه ا٤بتواصل 
 كا٤بستمر.

 شل ىو أف األخطاء ترتكب أحيانا ، حيث يسمح إجراء تقييم ك مراجعة برامج إدارة ا٤بخاطر من إكتشاؼ ىذه كالسبب الثا
 األخطاء الٍب ترتكب، ككذا تصويب القرارات قبل أف تصبح باىظة التكاليف.

كات تستعْب باستشاريْب كرغم أف التقييم كا٤براجعة ٯبب أف يكونا كليفتْب متواصلتْب ٤بدير ا٤بخاطر، إال أف بعض الشر      
مستقلْب بشكل دكرم ٤براجعة برا٦بها كتقوٲبها، إال أف ىذا ال ٲبنع ا٤بؤسسة من ضركرة إٯباد كسائل كسياسات داخلية، تعمل 

 على حسن إدارة ا٣بطر كتدنةة خسائره إذل أقصى حد ٩بكن.
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 خاتمة: 
 الذم أصبحت تلعبو يف ا٢بياة االقتصادية من خبلؿ دكرىا ا٤بتنامي يف ٙبقي  كا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة نظرا للدكر الكبّب     

أعلى معدالت التنمية ألغلب الدكؿ، فرضت عليها سّبكرة األحداث ككثرة ا٤بخاطر ضركرة إٯباد أفضل السبل كالطرؽ القادرة على 
عن ا٣بطر كلما سهل ٙبديد طبيعتو كتقييمو كمن اإلكتشاؼ ا٤ببكر إلشارات ا٣بطر، حيث ككما نعلم أنو كلما مت الكشف بسرعة 

 مث معا١بتو بطريقة فعالة، ٛبكنها من إكتساب خربة مستقبلية يف التعامل مع ا٤بخاطر ا٤بتشاهبة، أم زيادة رصيد التعلم لديها.
قائمة على أس   فا٤بخاطر الٍب يفرضها احمليط اليـو أصبحت تلح على أم مؤسسة ضركرة إدارهتا كتسيّبىا كف  منهجية سليمة

علمية ككاضحة، فعامل ٙبقي  النجاح كإنتهاز الفرص كا٢بد من التعرض للخسائر، كلها ٛبثل ا٤بربرات الرئيسية إلدارة ٨بتلف 
 ا٤بخاطر احمليطة هبا بصفة أكثر كفاءة كفعالية.

بصفة حكيمة كذكية كمنظمة مع ٝبلة كبالتارل فتحقي  البقاء كاالستمرارية أصبح مرتبط يف لل ىذه ا٤بخاطر بالقدرة على العمل 
ا٤بتغّبات كالعوامل ا٤بتسارعة ككذا بصفة أكثر حيطة كحذر، قائمة على فعالية أكرب على إستشراؼ ا٤بستقبل، هبدؼ ضماف ٙبقي  

 عنصر اآلماف يف لل ىذه الظركؼ ا٤بضطربة.
 كتتجلى يف العناصر التالية:نتائج الدراسة: 

  ا٤بتوسطة تلعب دكرا ٧بوريا يف إقتصاديات الدكؿ ا٤بتطورة، بالنظر إذل مساٮبتها الفعالة لقد أصبحت الصناعات الصغّبة ك
 يف دفع عجلة التنمية االقتصادية كاالجتماعية الشيء الذم انعك  يف مستول تطور ىذه الدكؿ.

 نواعها كأبعادىا، ٕبيث تواجو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف الوقت الراىن ٝبلة ٙبديات كرىانات تتعدد يف أشكا٥با كأ
فرضت عليها ٝبلة ٨باطر جديدة تنبع أساسا من الطبيعة كا٣بصوصية الٍب ٛبيز ىذه ا٤بؤسسات عن ا٤بؤسسات الكبّبة، 

 الشيء الذم أكجب عليها ضركرة إعداد العدة كاإلستعداد ا١بيد ٤بواجهتها، 

  كا٤بتوسطة ضركرة كضع ك إعداد خطة إلدارة ا٤بخاطر فرضت األكضاع كالتغّبات البيةية ا٤بختلفة على الصناعات الصغّبة
قائمة على التوقع كالتنبؤ ا١بيد با٣بطر، ٙبديد نوع كطبيعة ا٣بطر، تقييم ا٣بطر، التحليل كالسيطرة عليو، ا٤بعا١بة كالرقابة، 

م عالية يف كف  ىذه ا٤براحل ٲبكن أف نقوؿ أف ا٤بخاطر قد أديرت بطريقة علمية كمنهجية، تكفل للمؤسسة قوة ٙبك
 ا٤بخاطر الٍب تعَبضها.

 كتتمثل يف:: توصيات الدراسة
  ضركرة بناء إسَباتيجية كاضحة إلدارة ا٤بخاطر تكوف مبنية على ٙبليل دقي  للبيةة الداخلية كا٣بارجية، ككذا تصور

، فإدارة األعماؿ ٤بختلف السيناريوىات الٍب قد تكوف عليها ا٤بخاطر مستقببل بشكل يضمن لشركة النجاح كاالستمرارية
 اليـو أصبحت بكل ا٤بقايي  إدارة للمخاطر ا٤بتنوعة، كالٍب أصبحت عامل رئيسي يف بيةة األعماؿ ا٤بعاصرة.
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  تطوير ٨بتلف األساليب كاإلجراءات ا٤بتخذة يف إدارة ا٤بخاطر من خبلؿ بناءىا على قاعدة تكنولوجية جيدة تعتمد على
على أحدث الربامج ا٤بستعملة للتوقع كالتنبؤ با٣بطر، بشكل ينعك  مباشرة على  ٨بتلف نظم ا٤بعلومات ا٤بتطورة، ككذا

 فعالية أعلى يف التعامل مع ٨بتلف ا٤بخاطر.
  أملت ا٤بخاطر الكثّبة كا٤بتنوعة يف احمليط حتمية على الشركة يف إستحداث قسم جديد يكوف نشاطو األساسي إدارة

 لى استشراؼ التقلبات ك التغّبات ا٤بتسارعة يف احمليط.٨بتلف ا٤بخاطر، بصفة فعالة ك أكثر قدرة ع
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 .12، ص 2008نوفمرب  26-25جامعة الشلف،  يومي 
  3-SORAYA.CHAIB, Mustapha KARADJ , la gestion des risques en droit , idARA, revue de l’école 
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سات، فاتح ٦باىدم ،إدارة ٨باطر البيةة التسويقية باالعتماد على نظم معلومات األعماؿ، ملتقى دكرل حوؿ إسَباتيجية إدارة ا٤بخاطر يف ا٤بؤس   - 4
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 دكر تكنولوجيا المعلومات في تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر
 

ةتلخوخ سعيد  
 

  الملخص
طالبة بالصمود أماـ التغّبات البيةية كمواجهة أصبحت ا٤بؤسسات كباألخص الصغّبة كا٤بتوسطة، يف لل اقتصاد ا٤بعرفة، م

التحديات التكنولوجية، كىذا فرض تأىيلها من أجل ٛبكينها من ٙبسْب قدراهتا التنافسية، كىذا باعتماد العديد من الربامج 
ار التكنولوجي يف ٲبكن أف ٙبق  النتائج ا٤برجوة منها دكف استغبلؿ تكنولوجيا ا٤بعلومات الٍب تعزز االبتك كاآلليات الٍب ال

 ا٤بؤسسات الصناعية ٩با أدل إذل لهور ا٤براكز التقنية الصناعية لَبقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة .
 

 تكنولوجيا ا٤بعلومات،  ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، التأىيل، ا٤براكز التقنية الصناعية.الكلمات الدالة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ثالثة، جامعة بومرداس باحثة دكتوراه، سنة 
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 مقدمة
ا٤بعلوماتية على ا٤بؤسسات الصناعية كالصغّبة كا٤بتوسطة  كفرضت عليها انتهاج بعض األساليب التكنولوجية أثرت الثورة الرقمية ك 

كاإلدارية ا٢بديثة، يف لل دعم السلطات ا١بزائرية ٥با بتخصيص برامج عدة لتأىيلها كترقيتها ،كحٌب االستعانة ببعض ا٤براكز 
الصغّبة كا٤بتوسطة ٙبظى بأٮبية كربل بالنسبة لبلقتصاد كالتنمية االقتصادية ٩با  كا٤بنظمات الدكلية يف سبيل ذلك، كوف ا٤بؤسسات

ٯبعل تأىيلها أكلوية يف لل التوجو ٫بو االقتصاد ا٢بر ، كمن ىذا ا٤بنطل  تسعى ىذه الورقة البحثية إذل التعرؼ على دكر تكنولوجيا 
 كذلك من خبلؿ ٧باكلة اإلجابة على اإلشكالية التالية:ا٤بعلومات يف تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر 

 كيف ساىمت تكنولوجيا المعلومات في تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر ؟
 مدخل مفاىيمي للدراسة -أكال

 ٯبب تعريف أىم ا٤بصطلحات ا٤بتعلقة هبذه الورقة البحثية قبل ا٣بوض يف التحليل.
 تتعريف تكنولوجيا المعلوما -1

(، تكنولوجيا ا٤بعلومات ىي "دراسة، تصميم ك تطوير أنظمة  AAIIحسب تعريف ٦بموعة تكنولوجيا ا٤بعلومات األمريكية ) 
ا٤بعلومات، خصوصا ا٤برتبطة بربامج الكمبيوتر، إذ هتتم باستخداـ أحدث التقنيات يف: ٙبويل ا٤بعلومات، ٚبزينها، ٞبايتها، 

 ٤1بعطيات، كبناء ا٢بلوؿ الرب٦بية الذكية للمؤسسات كاإلدارات العمومية ك ا٣باصة. "معا١بتها، تأمينها، إدارة قواعد ا
كما تعرؼ أيضا على أهنا "٦بموعة من التقنيات الٍب تسمح بإدخاؿ، معا١بة، ٚبزين، ك إرساؿ ا٤بعلومات، باالعتماد على مبدأ 

 2ا٤بعا١بة االلكَبكنية."
ات ىي استخداـ: ا٢باسوب، بر٦بياتو ك شبكاتو بغرض إنتاج ا٤بعرفة، كذلك باالعتماد ك عليو، ٲبكن القوؿ أف تكنولوجيا ا٤بعلوم

 على ا٤بعلومات.
 تعريف تأىيل المؤسسات -2

عملية تأىيل ا٤بؤسسات ىي عملية تستهدؼ رفع قدراهتا التنافسية كزيادة فعاليتها يف ا٪باز أىدافها،باإلضافة إذل االىتماـ بعملية 
للتغّبات البيةية،كباألخص التطورات التكنولوجية،كذلك من خبلؿ رفع جودة العمليات كٙبسْب األداء، فهي تكييفها كتطويرىا تبعا 

تتضمن ٦بموعة من اإلجراءات كالعمليات ا٤بتكاملة كا٤بتناسقة الٍب هتدؼ إذل رفع فعالية النظاـ كٙبسْب قدرتو على النمو 
 3كاالستمرار كمواجهة ٙبديات ا٤بنافسة .

 سسات الصغيرة ك المتوسطة تعريف المؤ  -3
ال ٲبكن إعطاء تعريف ٧بدد ٥بذا النوع من ا٤بؤسسات، فقد كضعت عدة معايّب ٢بديد تعريف كاضح ٥با من حيث ا٢بجم ك من 
بينها :عدد العماؿ، رقم األعماؿ، كالقيمة ا٤بضافة. لكن ا٤بعيار األكثر استعماال ىو عدد العماؿ، ك على ىذا األساس عرؼ 

 4ىذه ا٤بؤسسات كما يلي : 7، 5زائرم حسب ا٤بواد ا٤بشرع ا١ب
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أفراد، ك ٙبق  رقم أعماؿ يقل  9-1النسبة للمؤسسة الصغّبة، تعرؼ على أهنا ا٤بؤسسة الٍب تشغل ما بْب  -
 مليوف دينار .20عن 

 عامبل، ك يَباكح رقم أعما٥با بْب 250ك  50بالنسبة للمؤسسة ا٤بتوسطة، ىي تلك ا٤بؤسسات الٍب تشغل بْب  -
 مليار دينار .2مليوف ك 200

 تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة -ثانيا
سعت كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة با١بزائر لتحديد تعريف لعملية تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة خبلؿ األياـ 

حيث عرفتها على أهنا إجراء مستمر  ،2006الدراسية حوؿ برنامج تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا١بزائرية يف ديسمرب 
للتدريب كالتفكّب كاإلعبلـ كالتحويل هبدؼ ا٢بصوؿ على توجهات جديدة كأفكار ك سلوكات ا٤بقاكلْب كطرؽ تسيّب ديناميكية 

  كمبتكرة كىذا هبدؼ تأىيل كتطوير جانب اإلدارة كالتسيّب ، باإلضافة إذل تأىيل احمليط العاـ ٥بذه ا٤بؤسسات.
 تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة دكافع -1

إف أىم األسباب كالدكافع الٍب ألزمت ا١بزائر بتكييف كٙبضّب مؤسساهتا لبلندماج يف اقتصاد ا٤بعرفة بفضل التطور التكنولوجي، 
 5يكمن يف العوامل ا٣بارجية كالداخلية التالية:

ت الٍب يعرفها االقتصاد ا١بزائرم كموجة التحرر االقتصادم، التحديات، كتتمثل يف ٙبديات ا٤بنافسة ا٣بارجية نتيجة للتغّبا -أ
االندماج ضمن فضاءات ا٤بناط  ذات التبادؿ ا٢بر، خاصة االنضماـ إذل منطقة التجارة ا٢برة مع االٙباد األكركيب بعد االتفاؽ 

رتقب إذل ا٤بنظمة العا٤بية للتجارة، كما ، كذلك يف إطار الشراكة األكركمتوسطية، باإلضافة إذل االنضماـ ا٤ب 2002ا٤برـب يف أفريل 
 تواجو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة عددا من الصعوبات الٍب تعرقل عملها كمساٮبتها يف دفع عجلة النمو االقتصادم.

 الصعوبات التمويلية، ٘بد ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة صعوبات يف ا٢بصوؿ على التمويل من البنوؾ بسبب: -ب
 الفائدة على القركض. ارتفاع أسعار -
 قصر فَبة سداد القركض. -
 تعدد إجراءات ا٢بصوؿ على القركض. -
 عدـ توفر الوعي ا٤بصريف لدل أصحاب ا٤بؤسسات كعدـ اعتيادىم على التعامل مع البنوؾ. -
 عدـ منح إعفاءات كامتيازات خاصة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة. -
 كلويات.٧بدكدية التمويل ا٤بتعلقة با٢بجم كالشركط كاأل -

صعوبة ا٢بصوؿ على ا٤بعلومة، صعوبة ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات االقتصادية ا٤بضبوطة كاحملينة ٩با يعرقل  - ج
ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف رسم سياساهتا اإلنتاجية ك٨بططاهتا التسويقية لعدـ توفر مركز ٨بتص يف ٝبع 

 كمعا١بة كتوزيع ا٤بعلومة االقتصادية.
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ا٤بؤىل، ٩با ٯبعل أغلب مسّبم ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ال يتبعوف األساليب  ضعف التكوين كالعمل - د
اإلدارية كالتسيّبية ا٢بديثة، حيث يسودىا ٭بط ا٤بدير ا٤بالك الذم ٯبمع عادة بْب كلائف اإلدارة كالتمويل 

عادل لسّب العمل يف كالتسوي  كغّبىا، باإلضافة إذل عدـ كجود التخصص الوليفي كالتنظيم اإلدارم الواضح ا٤ب
أقساـ ا٤بؤسسة، فضبل عن عدـ ١بوء ا٤بؤسسات إذل تكوين، تدريب كرسكلة عما٥با نتيجة للصعوبات ا٤بالية، 

 إضافة إذل غياب ثقافة االستثمار يف ا٤بورد البشرم كعدـ مبلئمة نظم التعليم كالتدريب ٤بتطلبات التنمية .
القرارات اإلدارية على مستول ا١بهاز التنفيذم تتسم بالتعقيد الصعوبات اإلدارية، حيث مازالت اإلجراءات ك  - ق

 كالتباطؤ كالبّبكقراطية، كذلك بسبب تعدد مراكز القرارات كضعف ٘بسيد سياسة تقريب اإلدارة من ا٤بواطن .
الصعوبات ا٣باصة بالعقار، عدـ تنظيم آليات ا٢بصوؿ على العقار الصناعي، ككذلك ا٢بالة السيةة الٍب ٛبر  - ك

 أغلب مناط  النشاط كا٤بناط  الصناعية إذ ال يزاؿ الكثّب من العقارات غّب مستغل. هبا
الصعوبات الفنية، تعتمد أغلب ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة أساسا على خربات كمهارات أصحاهبا يف  - م

 تتبع العمل، كما أهنا تستخدـ أجهزة كمعدات أقل تطورا من تلك ا٤بستخدمة يف غّبىا من ا٤بؤسسات أك ال
أساليب الصيانة كاألساليب اإلنتاجية ا٤بتطورة الٍب تساعدىا على ٙبسْب جودة منتجاهتا ٗبا يتماشى مع 
ا٤بواصفات العا٤بية يف األسواؽ الدكلية، كما أف اختيار ا٤بواد ا٣باـ كمستلزمات اإلنتاج البلزمة ألعماؿ ىذه 

 ا يعي  ٙبقي  األىداؼ ا٤برجوة.ا٤بؤسسات قد ال ٱبضع ٤بعايّب فنية كىندسية مدركسة، ٩ب
الصعوبات ا١ببائية، حيث تعاشل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من اقتطاع الرسـو كالضرائب ا٤بطبقة يف دكرهتا  - ز

االستغبللية العادية،باإلضافة إذل تطبي  الرسم اإلضايف ا٣باص، كما يتميز النظاـ ا١ببائي بعدـ ا٤بركنة ٩با ٰبوؿ 
 ثمار .دكف توفّب فرص لبلست

 الصعوبات التسويقية ، كتتمثل أٮبها يف ما يلي: - س
عدـ كجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف ا٤بستهلك ٗبنتجات ىذه ا٤بؤسسات، ضي  السوؽ احمللي، كعدـ إتباع  -

األسلوب العلمي ا٢بديث يف ٦باؿ التسوي ، نقص الكفاءات التسويقية، عدـ االىتماـ بإجراءات البحوث 
يف ٦باؿ دراسة األسواؽ كأساليب النقل التوزيع كالتعبةة كالتغليف كأذكاؽ ا٤بستهلكْب، ٩با ٰبد من التسويقية خاصة 

 قدرة ىذه ا٤بؤسسات على تسوي  منتجاهتا.
تفضيل ا٤بستهلك احمللي للمنتجات األجنبية ا٤بماثلة بدافع التقليد أك احملاكاة ٩با ٰبد من حجم الطلب على  -

 ا٤بنتجات احمللية .
ر ا٢بوافز الكافية للمنتجات احمللية ٩با يؤدم إذل منافسة ا٤بنتجات ا٤بستوردة ٤بثيبلهتا احمللية كقياـ بعض عدـ توف -

ا٤بؤسسات األجنبية بسياسات إغراؽ عن طري  توفّب منتجاهتا بأسعار أقل من أسعار ا٤بنتجات احمللية، كىذا ما 
 ية.يضعف ا٤بوقف التنافسي للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الوطن
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عدـ القدرة على القياـ ٕبمبلت الدعاية كاإلعبلف الكافية ٤بنتجات ىذه ا٤بؤسسات يف ا٣بارج نتيجة ارتفاع  -
 تكاليفها.

 عدـ التطوير يف مواصفات ا٤بنتج ٗبا يتبلءـ كرغبات ا٤بستهلك كتطلعاتو. -
 إجراءات عملية تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة-2
 6ؤسسة من برنامج التأىيل يف مرحلتْب أساسيتْب ٮبا:ٲبكن حصر إجراءات استفادة ا٤ب 

ا٤برحلة األكذل، تتمثل يف مبادرة ا٤بؤسسة بإجراء تشخيص اسَباتيجي كامل يسمح بتحديد ا٤بكانة اإلسَباتيجية  -
للمؤسسة بالنسبة للمنافسة الداخلية كا٣بارجية ٨بطط لتأىيلها، يرف  مع طلب ا٤بساعدة ا٤بالية إذل صندكؽ ترقية 

  ( les règles d’éligibilité)لتنافسية الصناعية،كهبذا يصبح للمؤسسة ا٢ب ، يف إطار احَباـ قواعد األحقيةا
 احملددة يف كثائ  كزارة الصناعة كإعادة ا٥بيكلة، من أجل االستفادة من اإلعانات ا٤بالية.

و يتم منح ا٤بساعدات ا٤بالية الضركرية ا٤برحلة الثانية، بعد موافقة كتصدي  اللجنة الوطنية للمنافسة الصناعية فإن -
 ٤بباشرة عملية التأىيل ا٤بادية/ أك البلمادية كف  الصيغتْب التاليتْب:

تقسم فيها اإلعانة إذل ثبلثة شرائح ، حيث ال يتم دفع الشرٰبة الثالثة إال عند هناية عملية تنفيذ ٨بطط األعماؿ  الصيغة األكلى
 يخ اإلشعار بالقبوؿ.كالٍب ال تتعدل سنتْب بدء من تار 

 يتم تقدصل اإلعانة ا٤بالية دفعة كاحدة ٕبيث ٯبب أف ال تتعدل فَبة التنفيذ سنتْب . الصيغة الثانية
ٗبثابة الركيزة ا٤بالية األساسية لؤلنشطة ا٣باصة بعملية التأىيل، كذلك بفضل إسهاماتو  صندكؽ ترقية التنافسية الصناعية حيث يعد

 ٤بؤسسات ا٤بعنية على شكل إعانات مالية متمثلة يف:ا٤بالية الٍب خص هبا ا
مساعدات مالية للمؤسسات ٨بصصة لتغطية جزء من مصاريفها يف إطار إعداد: التشخيص االسَباتيجي الشامل ك٨بطط  -

الربامج كالتكوين  التأىيل، االستثمارات ا٤بادية الٍب تساىم يف ٙبسْب التنافسية الصناعية، االستثمارات ا٤بعنوية )البحث كالتطوير،
 على تطبي  برامج اإلعبلـ اآلرل كٙبسْب التسيّب( الٍب تساىم يف ٙبسْب التنافسية الصناعية.

تتعل  ٗبختلف ا٤بصاريف الٍب تندرج يف إطار عمليات ٙبسْب  (structures d’appui)مساعدات مالية ٥بياكل اإلسناد  -
حسْب ا١بودة كا٣باصية الصناعية، كٙبسْب التكوين كالبحث كالتطوير، إذل ٧بيط ا٤بؤسسات االقتصادية، كالعمليات ا٥بادفة لت

 جانب ٙبسْب ا٤بعلومات الصناعية كالتجارية، كالسياسات كاالسَباتيجيات .

 المؤسسات الصغيرة كالمتوسطةبرامج تأىيل   -3

 الربامج.قدمت ا١بزائر يف ىذا اإلطار العديد من الربامج كليا أك جزئيا كيف ما يلي أىم ىذه 
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 البرنامج الوطني للتأىيل الصناعي-أ

ٙبت كصاية كزارة الصناعة ك إعادة ا٥بيكلة، كىو يسعى لدعم كمرافقة ا٤بؤسسات  2000انطل  تطبي  ىذا الربنامج سنة 
ؿ ثبلث الصناعية العمومية كا٣باصة، بغية تطويرىا كترقية تنافسيتها كٙبسْب كفاءهتا ك هتيةة ٧بيطها ا٤بباشر، كذلك من خبل

عمليات للدعم التقِب ٣بمسْب مؤسسة عمومية كخاصة.فهو يهدؼ إذل عصرنة احمليط الصناعي ك تدعيم قدرات ىيةات الدعم، 
 7ككذا تطوير كترقية الصناعات األكثر قدرة على ا٤بنافسة.

 البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة -ب

،  16حوؿ ترقية ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسط، ككذا ا٤بادة  2001ؤرخ يف ديسمرب ا٤ب 18.01حسب القانوف التوجيهي رقم 
فإف الوزارة ا٤بكلفة با٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة تعد برامج تأىيل مبلئمة لتطوير تنافسيتها كرفع ا٤بنتج الوطِب ليساير ا٤بعايّب 

 الدكلية.

إذل غاية  2002عن العشرين عامبل ، ك قد امتد من سنة  يشمل ىذا الربنامج كل ا٤بؤسسات الٍب يقل عدد عما٥با
، كرصدت لو ميزانية سنوية مقدرة ب مليار دينار جزائرم ، ٚبصص  2004،حيث كاف  ٦بل  الوزارة عليو يف مارس 2013

كما   % منو للقياـ بدراسات كطنية حوؿ فركع نشاطات ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ك ٛبوقعها على مستول الواليات،5
 % لتأىيل  ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة.75% لتأىيل ٧بيط ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، ك 20ٱبصص 

يهدؼ ىذا الربنامج لتطوير تنافسية ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ك احملافظة على حصتها السوقية احمللية، ك الدخوؿ احملتمل 
 ديدة، كذلك من خبلؿ الَبكيز على احملاكر األساسية التالية:لؤلسواؽ ا٣بارجية ، فضبل عن توفّب مناصب شغل ج

 ٙبديث التجهيزات كالوسائل. -
 تطوير أنظمة اإلنتاج. -
 تطوير إدارة األعماؿ. -
 تطوير كفاءات ا٤بوارد البشرية. -
 تطوير ا١بودة من خبلؿ ٚبطيط نظاـ إدارة ا١بودة. -
 تطوير األٕباث يف كليفة التسوي . -
 ا٤بؤسسات األجنبية.تطوير برامج الشراكة مع  -
 التكوين يف تقييم ا٤بشاريع. -
 طرؽ التقييم للمتابعة ا٣باصة بربامج التأىيل. -
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 مج ميداابرن - ج
، كىو ٲبثل األداة الرئيسية لبلٙباد األكركيب لتنفيذ الشراكة االكركمتوسطية كأنشطتها ك ىو يهدؼ  1995انطل  برنامج ميدا سنة 

 8لتحقي  ما يلي:

 ياسي ك الدٲبقراطية يف منطقة مشَبكة للسبلـ كاألمن .تعزيز االستقرار الس -
 إقامة منطقة للرخاء ا٤بشَبؾ كلدعم إقامة منطقة للتجارة ا٢برة بْب االٙباد األكركيب ك الشركاء ا٤بتوسطْب . -
ك  توثي  العبلقات بْب : ا١بزائر، تون ، ا٤بغرب، مصر، األردف، سوريا ، لبناف، فلسطْب عن طري  الشراكة الثقافية -

 االجتماعية كاإلنسانية.
يقع ىذا الربنامج ٙبت كصاية اللجنة األكركبية عن االٙباد االركيب، ككزارة الشؤكف ا٣بارجية عن ا١بزائر، باعتبار أف ىذه األخّبة 

قدر ، كما يستفيد من ٛبويل أقصى من ا٤بفوضية األكركبية ي1998ىي ا٤بنس  الوطِب حسب اتفاقية اإلطار ا٤بمضاة يف جويلية 
أكرك ، أما ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ك  5320000مليوف أكرك ، باإلضافة إذل مبلغ من الوزارة ا٤بستفيدة يقدر ب  57ب

 أكرك .  4125000منظمات الدعم فتقدر مساٮبتها ب 

ائم مكوف من ، بفضل نشاط فري  عمل د2007إذل غاية ديسمرب  2000سنوات ٩بتدة من أكتوبر 7كتبلغ مدة إ٪باز الربنامج 
 أركربيوف(.4منهم جزائريوف ك  21خبّبا )  25

 9أما عن شركط استفادة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من برنامج ميدا فهي كما يلي:

% من رأ٠با٥با 60عامبل، كأف يكوف  250ك  10أف تفوؽ مدة نشاطها ثبلث سنوات، يبلغ عدد العماؿ فيها مابْب  -
 معنوم جزائرم ا١بنسية. االجتماعي باسم شخص طبيعي أك

 اال٬براط يف صندكؽ الضماف االجتماعي ك التسجيل على ا٤بستول ا١ببائي خبلؿ الثبلث سنوات األخّبة. -
 % ٲبوؿ من قبل االٙباد األكركيب(.80% من التكلفة الكلية ا٤بخصصة للتأىيل التنافسي ) 20االلتزاـ بدفع  -

 EM//DEطة في الجزائر برنامج دعم كتطوير المؤسسات الصغيرة ك المتوس - د
تنمية ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ا١بزائرية( ضمن -جاء يف إطار الفصل الثاشل للتعاكف الثنائي لربنامج ميدا الثانية )برنامج أكرك

،كىو يهدؼ لتحسْب تنافسية 2000، كدل يدخل حيز التنفيذ إال يف أكتوبر  1999إتفاقية التمويل ا٤بمضاة يف سبتمرب 
ات الصغّبة كا٤بتوسطة ا٣باصة، من خبلؿ تطوير قدراهتا للتكيف مع اقتصاد السوؽ، كذلك عن طري  ا٤بساٮبة يف اإلشباع ا٤بؤسس

 ا١بيد الحتياجاهتا ا٤بالية ك تطوير احمليط ا٤بقاكاليت بواسطة ا٤بؤسسات ا٤بتعلقة مباشرة بقطاع ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة، كينتظر
التنافسية كا٤بساٮبة يف تقدصل خدمات فعالة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من طرؼ منظمات الدعم من ىذا الربنامج ٙبسْب 
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العامة كا٣باصة، مع توفّب التمويل ا٤بواف  الحتياجاهتا  بتوفّب شبكة للمعلومات ك ا٣بدمات العامة ك ا٣باصة يف ٦باؿ التسيّب 
 10خصصة لقطاع ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة.كتوزيع ا٤بعلومات االقتصادية ك ا٤بالية ك التقنية ا٤ب

 (DE2/برنامج دعم المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة ك التحكم بتكنولوجيا المعلومات ك االتصاؿ ) - ق
عند هناية برنامج ميدا، مت الشركع يف تطبي  برنامج آخر بالتعاكف مع االٙباد األكركيب كالذم تضمن تقدصل دعم مباشر للمؤسسات 

٤بتوسطة من خبلؿ مرافقتها لتكثيف استعماؿ تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاؿ، إذل جانب إرساء نظاـ للجودة كالقياسة الصغّبة كا
على مستول تلك ا٤بؤسسات، كمن مث ٙبسْب أدائها ك توسيع حصتها السوقية . ك يعترب االٙباد األكركيب ا٤بموؿ األساسي ٥بذا 

مبليْب أكرك  4مليوف أكرك(،  أما  44مليوف أكرك من ا٤ببلغ ا٤بخصص لو ) 40ة ب الربنامج، حيث تساىم ا٤بفوضية األكركبي
 11. 2009شهرا بداية من انطبلقو شهر مام  34فتمثل حصة مساٮبة ا١بزائر ، كقد مت ٙبديد مدة الربنامج ب

 ZTGبرنامج الهيئة األلمانية للتعاكف التقني  - ك
دؼ ٙبسْب تنافسية ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ا١بزائرية ا٣باصة، بغية ينشط يف ا١بزائر منذ ما يزيد عن ربع قرف ، يه

االستغبلؿ ا١بيد إلمكانياهتا يف ميداف التشغيل، أك من خبلؿ التقليل من ا٤بنتجات ا٤بستوردة ك ٧باكلة نفوذىا إذل السوؽ األجنيب 
 12وين يف ميادين التسيّب، كذلك من خبلؿ :ك التصدير، باإلضافة إذل توفّب ا٤بهنية ك اإلتقاف بفضل التوجيو ك التك

 تكوين مستشارين ٨بتصْب يف تسيّب ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة. -
 تكوين احملاضرين لفائدة مسّبم ا٤بؤسسات عن طري  ٙبضّب مواضيع التكوين كتكوين ا٤بكونْب . -
 سيّب لبلتصاؿ على سبيل ا٤بثاؿ(.دعم مراكز ك ىيةات الدعم عن طري  ٙبسْب كفاءات ا٤بسّبين) فيما ٱبص طرؽ الت -

مت تنفيذ ىذا الربنامج ٙبت كصاية كزارة ا٤بؤسسات ك الصناعات الصغّبة ك ا٤بتوسطة كالوكالة ا١بزائرية لتنفيذ الربنامج، أما معاىد 
عهد الدكرل للمناٝبنت التكوين يف التسيّب فهي تشمل مراكز الدعم ا١بهوية يف كسط الببلد ، الغرفة ا١بزائرية للتجارة كالصناعة ك ا٤ب

 ك ا٤بعهد العارل للتسيّب يف ا١بهة الغربية كمعهد تطوير ا٤بوارد البشرية يف كىراف ، ا٤بعهد العارل للتسيّب يف عنابة، كا٤بعهد العارل
 لتسيّب يف كرقلة.

 برامج أخرل - م
لتنمية، كمنظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية مت التعاكف بْب ا١بزائر كمنظمات دكلية ٛبثلت يف : البنك العا٤بي، البنك اإلسبلمي ل

حيث مت إعداد برنامج تعاكف تقِب على  IFAبا٣بصوص مع الشركة ا٤بالية الدكلية التعاكف مع البنك العالمي الصناعية، حيث مت 
بعة التغّبات الٍب برنامج مشاؿ إفريقيا لتنمية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة إلعداد باركمَب ا٤بؤسسات ككضعو حيز التنفيذ، قصد متا

البنك  تطرأ على كضعيتها، كما يدخل ىذا الربنامج أيضا يف إعداد دراسات اقتصادية لفركع النشاط، أما بالنسبة للتعاكف مع
فهو يهدؼ للمساٮبة يف تعزيز قدرات ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كإدماجها يف االقتصاد الوطِب، ك كذا اإلسالمي للتنمية 
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( ، ك إ٪باز حاضنات ا٤بؤسسات، ك إعداد IAIIك ىذا من خبلؿ كضع نظاـ إعبلمي اقتصادم ك إحصائي )  ٙبسْب ٧بيطها،
منظمة األمم المتحدة للتنمية برنامج تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، ك دراسة فعالية رأ٠باؿ ٨باطرة. يف حْب بدأت 

مؤسسات عمومية  8تنافسية ك إعادة ا٥بيكلة الصناعية الذم خص ضمن برنامج تطوير ال 1999العمل يف ا١بزائر سنة الصناعية 
مؤسسة صغّبة ك متوسطة، ىدفو األساسي إدماج الصناعات ك ٭بو ا٤بؤسسات يف إطار مراحل التحرير ك االنفتاح  40ك 

ائية، ك إحداث االقتصادم، كما تعمل على تقدصل مساعدات فنية لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف فرع الصناعة الغذ
 13كحدة لتسيّب الربنامج ك اختيار مكتب دراسات إلعداد تشخيص ىذا الفرع.

 الهيئات المكلفة بالبرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة-4
 سخرت ا١بزائر عدة ىيةات لتنفيذ برامج تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة نذكر أٮبها فيما يأيت.

 لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة الصندكؽ الوطني - أ
ا٤بؤرخ يف  240-06من ا٤برسـو التنفيذم رقم  04، ك حسب ا٤بادة  2006مت إنشاء ىذا الصندكؽ ٗبوجب قانوف ا٤بالية لسنة 

فإف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا٤بؤىلة لبلستفادة من ىذا الصندكؽ ىي ا٤بؤسسات ا٣باضعة للقانوف  2006جويلية  4
 ئرم الٍب تنشط يف القطاع منذ سنتْب .ا١بزا

 صندكؽ ضماف القرض - ب
، ك ىو ٙبت كصاية كزارة 2002نوفمرب  11ا٤بؤرخ يف  373-02مت إنشاء ىذا الصندكؽ ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم رقم 

ت يف ٦باؿ ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، حيث يقـو ٗبنح ضمانات لفائدة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الٍب تنجز استثمارا
إنشاء ا٤بؤسسات ، ٘بديد التجهيزات كعمليات التوسيع، بشرط توفّب معايّب األىلية للقركض البنكية، حيث حدد ا٢بد األدسل 

 مليوف دينار. 50للقركض القابلة للضماف ب 

 صندكؽ ضماف قوض استثمارات المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة - ج
، ك ىو شركة ذات أسهم برأ٠باؿ  2004أفريل  19ا٤بؤرخ يف  134-04 تأس  ىذا الصندكؽ ٗبوجب ا٤برسـو الرئاسي رقم

% ، ك يهدؼ لضماف تسديد القركض البنكية 60% من رأس ا٤باؿ ك ا٣بزينة بنسبة 40مليار دينار تساىم فيو البنوؾ بنسبة  30
ك ا٤بؤسسات ا٤بالية ا٤بساٮبة يف الٍب تستفيد منها ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة لتمويل االستثمارات ك الٍب تقدمها البنوؾ 

مليوف دينار باستثناء القركض االستهبلكية الٍب ال تستفيد  50الصندكؽ، ك ٰبدد ا٤بستول األقصى للقركض القابلة للضماف ب 
 من ضمانات ىذا الصندكؽ، كىو يغطي ٨باطر التصفية القضائية ك عدـ تسديد القركض ا٤بمنوحة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة.
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 الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة - د
، ك ىي تعمل ٙبت كصاية كزير  2005مام 3ا٤بؤرخ يف  165-05أنشأت ىذه الوكالة ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم رقم 

اتيجية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كتتجسد مهامو يف تنفيذ الربنامج الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ك اإلسَب 
القطاعية يف ٦باؿ ترقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، ككذا تقييم فعالية تطبي  ىذه الربامج ك اقَباح التصحيحات الضركرية يف لل 

 متابعة دٲبوغرافية ا٤بؤسسات يف ٦باؿ إنشاء النشاط توقيفو ك تغيّبه.
 تقييم عملية تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر -5
إطار برنامج ميدا لتنمية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر ، كضمن التعاكف االكركمتوسطي الذم يهدؼ باألساس إذل يف 

( ٙبقي  حوارل 2007-2002ٙبسْب القدرة التنافسية ٥بذه ا٤بؤسسات،  عن طري  تأىيلها كتأىيل ٧بيطها، مت يف ا٤برحلة األكذل )
مؤسسة صغّبة كمتوسطة لبلنضماـ  668يف إطار الدعم ا٤بباشر، حيث تقدمت  عملية تأىيل كتشخيص كتكوين 448

% من إٝبارل عدد ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الٍب تنشط يف القطاع الصناعي كالٍب تقدر 31للربنامج، كٲبثل ىذا العدد نسبة 
% كتطوير  36ة ترقية اإلدارة ا٤بقدرة ب مؤسسة. ككانت أىم النشاطات الٍب ركز عليها ىذا الربنامج يف ىذه العملي 2147ب 

% ليدخل 09% للتسهيبلت ا٤بصرفية ، أما التسوي  فقد قدرت نسبتو ب 14% للجودة ك 15% كنسبة  26اإلنتاج بنسبة 
( كتيسّب 1، من اجل تعزيز مكاسب الربنامج األكؿ )ميدا2009( حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 2يف مرحلتو الثانية )ميدا

 همة ىذه ا٤بؤسسات يف اعتماد ا٤بقايي  كإدراج تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ا٢بديثة .م
كيف إطار الربنامج ا١بديد لدعم تنافسية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من خبلؿ استعماؿ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، مت 

 .2009  يف مام مؤسسة جزائرية بالتعاكف مع االٙباد األكركيب الذم انطل 450تأىيل 
مؤسسة صغّبة كمتوسطة  40كضمن برنامج تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كدعمها من اجل التصدير مت اختيار أكثر من 

الفرنسي ىذا القطاع ا٤بصدرة خارج احملركقات، الذم -مصدرة لبلستفادة من مرافقة تقنية خبلؿ سنتْب، يف إطار الربنامج ا١بزائرم
تيم ايكسبورت" حيث اختّبت ىذه ا٤بؤسسات لفائدة قطاعات خاصة بالتجهيزات الصناعية كالصناعة الغذائية أطل  عليو "اكب

 2.5مؤسسة على ا٤بستول الوطِب أعربت عن اىتمامها هبذا الربنامج الذم موؿ بقيمة  600كالصناعة الكيميائيةػ كمن ضمن 
مؤسسة  44تأىيل  2009، فانو مت يف هناية 2010ديسمرب  30يف مليوف أكرك، كضمن ىذا الربنامج الذم حدد فَبة انتهائو 

، كتوسيعو ليشمل أكرب عدد ٩بكن من ا٤بؤسسات 2012صغّبة كمتوسطة للتصدير، كبناء على ذلك مت ٛبديد فَبتو إذل غاية 
للتجارة كالصناعة ١بعلو أداة دعم  ا٤بصدرة ، حيث تتكفل بتمويلو كبل من الوكالة الوطنية لَبقية التجارة ا٣بارجية، كالغرفة ا١بزائرية

 14دائمة لَبقية الصادرات خارج احملركقات.
 تكنولوجيا المعلومات كتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة -ثالثا

ٙبظى تكنولوجيا ا٤بعلومات بدكر جوىرم ك٧بورم يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كما تساىم يف تأىيلها، حٌب أف بعض برامج 
 عتمدت بشكل أساسي على تكنولوجيا ا٤بعلومات.التأىيل ا
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 حوسبة المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة  -1
ينتج عن حوسبة )استخداـ أدكات تكنولوجيا ا٤بعلومات كعلى رأسها ا٢باسوب( يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة عدد من النتائج 

 15االٯبابية، نذكر منها ما يلي:
 رير الفواتّب، كإرساؿ الغّب مسدد منها، كٚبزين الوثائ  أكتوماتيكيا.كسب الوقت البلـز إلٛباـ العمليات كٙب -
 الوصوؿ السهل كالسريع إذل ا٤بعلومات زمنيا كمكانيا. -
سهولة اٚباذ قرارات أفضل تكوف ذات فعالية كدقة اكرب ، كذلك بفضل متابعة نتائج ا٤بؤسسة كدراسة كضعيتها  -

 ا٤بالية كالتجارية.
 ر.تشجيع التجديد كاالبتكا -
 ٙبسن كتطوير ا٤بنتجات ا٤بقدمة للعمبلء من سلع كخدمات. -
 ٙبسْب الرقابة الداخلية على أنشطة ا٤بؤسسة. -
 ا٤بساٮبة يف التشخيص ا٤ببكر لبلزمات كا٤بشكبلت الٍب قد تصادفها ا٤بؤسسة. -
 ا٤بساٮبة يف زيادة اإلنتاجية . -
 سطةأنواع مشاريع تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصغيرة كالمتو  -2

 16ٲبكن تقسيم مشاريع تكنولوجيا ا٤بعلومات يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة إذل أربعة أنواع كىي:
 المشاريع القائمة على العالقات الداخلية للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة - أ

كتنمية ا٤بوارد البشرية كىي التطبيقات الٍب تسمح بتحسْب عملية تدف  ا٤بعلومات داخل ا٤بؤسسة كتسهيل تسيّب رأس ا٤باؿ الفكرم 
كتسريع اٚباذ القرارات، كمن ىذه التطبيقات: إدارة ا٤بعلومات كا٤بعارؼ، اليقظة كالذكاء االقتصادم، كالشبكات الداخلية، كمن 

رشيف فوائدىا: تقييم ا٤بوجودات البلمادية)إدارة ا٤بعلومات كاليقظة( ، حسن إدارة كتسيّب ا٤بؤسسة رغم البعد ا١بغرايف، تقليل األ
 الورقي، كتوحيد االتصاالت ضمن الشبكة.

 المشاريع القائمة على العالقات الخارجية للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة - ب
كىي عبارة عن التطبيقات الٍب تسمح بالتسيّب ا٢بسن لعبلقات ا٤بؤسسة مع احمليط ا٣بارجي من أصحاب ا٤بصاحل، الرأم العاـ، 

ىذه التطبيقات ٪بد ا٤بواقع االلكَبكنية )االنَبنت(، كمن فوائدىا إٯباد قيمة مضافة بتكلفة الصحافة كالسلطات اإلدارية، كمن بْب 
 منخفضة )على ا٣بط( ، كالقدرة على االتصاؿ بسهولة كسرعة مع عدة أطراؼ.

 المشاريع القائمة على العالقات العليا للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة - ج
مبلت كالعبلقات مع موردم ا٤بؤسسة كشركائها، كىي تؤثر مباشرة على ٙبسْب عمليات كىي التطبيقات الٍب من شاهنا ٙبسْب ا٤بعا

كسياسات الشراء، كمن أمثلة ىذه التطبيقات: الشراء االلكَبكشل، األسواؽ االلكَبكنية، الشبكات ا٣بارجية مع ا٤بوردين، كمن 
 يع كتنسي  عمليات الشراء.فوائدىا أهنا ٚبفض عدد ا٤بوردين كتكاليف الشراء ، فضبل عن تبسيط كتسر 
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 المشاريع القائمة على العالقات السفلى للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة - د
كىي التطبيقات الٍب من شأهنا ٙبسْب ا٤بعامبلت كالعبلقات مع الزبوف النهائي من خبلؿ عمليات البيع كاألنشطة التسويقية  

ع االلكَبكشل، إدارة العبلقة مع الزبوف، الشبكات ا٣بارجية مع الزبائن كا٣بدمات اللوجيستية، كمن أمثلة ىذه التطبيقات ٪بد: البي
كغّبىا، كمن فوائدىا أهنا تعزز مبيعات ا٤بؤسسة كرقم أعما٥با كحصتها السوقية ، تسهل كصو٥با إذل أسواؽ جديدة ، ٚبفض 

 سسة على كالء زبائنها .تكاليف معامبلهتا، تساعد على فهم احتياجات الزبائن بصورة أفضل، كبالتارل حصوؿ ا٤بؤ 
 مؤشرات األداء التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة -3

 17من أىم مؤشرات األداء ا٤بستخدمة يف ٙبديد القدرة التكنولوجية للمؤسسات ما يلي:
معدؿ االبتكار التكنولوجي، كيعِب اختيار كاحد أك أكثر من مقايي  األداء التكنولوجي للمنتجات كالعمليات  -

 لرئيسية كرصد تقدمها عرب الزمن.ا
إنتاجية البحوث كالتطوير، حيث ٲبكن ٙبديد أم مقياس لئلنتاجية كنسبة التغّب يف ا٤بخرجات إذل التغّب يف  -

 ا٤بدخبلت )مثبل التحسن يف أداء ا٤بنتج كالعملية مقسوما على االستثمار اإلضايف يف البحوث كالتطوير (.
لبحوث كالتطوير، كىو مقياس الربح ا٤بتولد عن قدر معْب من االستثمار يف معدؿ العائد على االستثمار يف ا -

 البحوث كالتطوير.
ا٤بوارد ا٤بخصصة للبحث كالتطوير، كىو مقياس ٤بستول اإلنفاؽ ٤بختلف ا٤بشاريع ككحدات النشاط كيف لل  -

 مستول ا٤بؤسسة ككل.
ة ا٤بقدمة سنويا، عدد براءات االخَباع معدؿ تقدصل منتج جديد، كىو يقاس من خبلؿ عدد ا٤بنتجات ا١بديد -

 ا٤بتحصل عليها ، أك نسبة ا٤ببيعات ا٤بشتقة من منتجات جديدة.
التنويع ا٤بعتمد على التكنولوجيا، طا٤با أف إسَباتيجية التكنولوجيا موجهة جزئيا ٫بو ىدؼ التنويع فانو من ا٤بهم  -

 ا٤ببيعات النا٘بة عن اجملهودات ا٣باصة بالتنويع.قياس درجة النجاح يف ا٪باز ىذا ا٥بدؼ كذلك من خبلؿ نسبة 
مقايي  أخرل مبلئمة ٚبتلف من مؤسسة ألخرل حسب طبيعتها، كمنها: حقوؽ االخَباع أك مبيعات  -

التكنولوجيا، زمن تدريب األفراد على التكنولوجيا ا١بديدة ، زمن دكرة تنمية منتج جديد، تكلفة التطوير لكل 
 نولوجي.مرحلة كمستول التفوؽ التك

٩با سب  ٲبكن القوؿ أف القدرة التكنولوجية مكونة من أربعة عناصر أساسية )كىي: القدرات ا٥بندسية ، االستثمارية، اإلنتاجية، 
 كاإلبداعية( حيث يعطي توافرىا على ا٤بستول ا١بزئي كلو بشكل متفاكت بْب ا٤بؤسسات  قدرة تكنولوجية على ا٤بستول الكلي .

 سات الصغيرة كالمتوسطة في ضوء التطور التكنولوجيآليات تأىيل المؤس -4
ىي ٦بموعة من اإلجراءات ا٤بتخذة لتحسْب موقع ا٤بؤسسات يف إطار االقتصاد التنافسي ، خاصة يف لل عو٤بة ا٤ببادالت كترابط 

يتجاكزٮبا ليشمل أيضا  العبلقات، كتبعا ٥بذا فاف ىدؼ تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ال يقتصر على اإلدارة كالتسيّب، بل
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احمليط العاـ ا٤برتبط هبذه ا٤بؤسسات، حيث يعترب التأىيل عامبل أساسيا من عوامل البقاء كٙبقي  ا٤بركز التنافسي للمؤسسات 
 18الصغّبة كا٤بتوسطة، كذلك من خبلؿ ما يلي:

ةة أك كسط دقي ، كال ٲبكنها ترقية ٧بيط ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، تتطور ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف بي -
أف تتطور يف حيز مغل ، كا٤ببلحظ أف احمليط الذم يفَبض أف تنشا بو كتنمو فيو ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة 
كتفتح فيو سوؽ الشغل أماـ الراغبْب يف العمل مازاؿ يعاشل من بعض االختبلالت على ٨بتلف ا٤بستويات ، السيما 

 جهيز كالتهيةة.مستول التنظيم كالتسيّب كالت
إقامة نظاـ معلومات خاص بقطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ، حيث أدت التطورات ا٢بديثة يف ٦باالت  -

األعماؿ إذل زيادة ا٢باجة إذل معلومات عن ا١بوانب ا٤بختلفة للمؤسسات كاألنشطة، فإقامة نظاـ متخصص لتوفّب 
ات الصغّبة كا٤بتوسطة . تعد نظم ا٤بعلومات ا٤بصدر األساسي ىذه ا٤بعلومات يرفع من كفاءة كفعالية أداء ا٤بؤسس

كا٢بيوم الذم يزكد ىذه ا٤بؤسسات با٤بعلومات السليمة ا٤بتجددة يف ا٤بكاف كالزماف ا٤بناسبْب ٕبيث تعك  التفاعل 
لتقنية، الذم ٰبدث يف بيةة ىذه ا٤بؤسسات كبينها كبْب البيةة ا٣بارجية ككل، كباألخص ا٤بؤثرات التكنولوجية كا

حيث تساىم معلومات البيةة الداخلية كا٣بارجية يف زيادة قدرة ا٤بؤسسات برسم ا٣بطط كالسياسات الصحيحة 
كالنجاح يف ٙبقيقها كإٯباد التنسي  ا٤بتكامل بْب العوامل ا٤بختلفة، كما أف قيم نظاـ معلومات ٥بذا القطاع يسمح 

لتطبيقات ا٤بيدانية، قصد تشجيع كترقية استثمار األنشطة بتبسيط اإلجراءات كٚبفيف الطرؽ الٍب تعرقل بعض ا
اإلنتاجية ككذا تنمية كل العمليات الٍب من شأهنا ٙبقي  الفعالية فيما بْب القطاعات الٍب تورل أٮبية لبلستثمار ، 

 فضبل عن ٞباية منتوج ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من تدف  السلع األجنبية.
رب سبلح ا٤بنظمات الراغبة يف البقاء يف لل اقتصاد ا٤بعرفة ىو مواردىا البشرية، الف العمالة تأىيل ا٤بورد البشرم، يعت -

ا٤بزكدة با٤بعارؼ مسالة ٧بورية كخاصة يف لل تأثّب تكنولوجيا ا٤بعلومات، كعليو ٲبكن اعتبار الفَبة الٍب ٲبضيها الفرد 
ة لتوليد رأس ا٤باؿ الفكرم، ٩با يسمح للمؤسسات يف التدريب كالتعليم كاكتساب ا٤بهارات كعملية مطابقة كمشاهب

 الصغّبة كا٤بتوسطة بالتحكم أكثر يف التكنولوجيات ا١بديدة كاالستجابة بسرعة للتغيّب كإدارتو )الرشاقة التنظيمية(.
 آليات أخرل لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، عن طري  األخذ بعْب االعتبار عوامل التأىيل التالية: -
ليل فركع النشاط كضبط إجراءات التأىيل للواليات حسب األكلوية، كذلك عن طري  إعداد برامج كفيلة بالتعرؼ عن قرب ٙب-

 على خصوصيات كل كالية ككل فرع نشاط كسبل دعم ا٤بؤسسات بواسطة تثمْب اإلمكانيات احمللية ا٤بتوفرة.
 سي  بْب ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كمكونات ٧بيطها القريب.تأىيل ٧بيط ا٤بؤسسة عن طري  ا٪باز عمليات ىادفة إذل التن-
ا٤بساٮبة يف ٛبويل ٨بطط تنفيذ عمليات التأىيل خاصة فيما يتعل  بَبقية ا٤بؤىبلت قصد ٙبسْب ا٤بستول يف ا١بوانب التنظيمية -

 كأجهزة التسيّب.
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الذم أصبح السبيل الوحيد لتحسْب تنافسية ا٤بؤسسات ك٘بدر اإلشارة إذل أف أىم إسَباتيجية للتأىيل ىي التجديد التكنولوجي 
من خبلؿ التطوير التنظيمي ، ٘بديد ا٤بنتجات، ككل جوانب ا٤بؤسسة فضبل عن تطوير اإلبداع التكنولوجي كاالبتكار داخل 

 ا٤بؤسسة.
 المراكز التقنية الصناعية لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر -5

قطاعات صناعية ٨بتلفة قائمة على مقاربة على أساس الشراكة للمساٮبة يف ترقية االبتكار التكنولوجي ىي ىياكل متخصصة يف  
كٙبسْب تنافسية ا٤بؤسسات الصناعية، خاصة الصغّبة كا٤بتوسطة ، من خبلؿ القياـ بأعماؿ البحث كالتطوير كتثمْب نتائج البحث 

عمل على نشر كتعميم نتائج البحث العلمي كا٤بساعدة على ٘بسيدىا ضمن العلمي يف القطاعات الصناعية ا٤بختلفة ، كمن مث ال
ا٤بشاريع الصناعية ٤بختلف ا٤بؤسسات الٍب تفتقد يف الغالب للموارد ا٤بالية كالبشرية البلزمة إل٪باز األٕباث التطبيقية يف ٦باؿ 

أك تقدصل منتجات جديدة ، حيث تعمل ىذه  ٚبصصها، دكف ٙبمل أعباء التجارب كاالختبارات ا٤بتعلقة بتحسْب منتجات قدٲبة
ا٤براكز كوسيط بْب ا٤بؤسسات الصناعية كمراكز ك٨بابر البحث التابعة ٤بؤسسات كىيةات البحث العلمي ، إذ تعمل على  التعاكف 

توطْب ا٤بتبادؿ بينهما، كما تساىم يف ضماف اليقظة التكنولوجية من خبلؿ رصد التطورات التكنولوجية كالعمل على نقل ك 
التكنولوجيا ا١بديدة حسب احتياجات فركع الصناعة ا٤بختلفة، فضبل عن ا٤بساٮبة يف أنشطة االبتكار التنظيمي يف ا٤بؤسسات 
الصناعية من خبلؿ ا٤بساعدة على التحكم يف األداء كٙبسينو كتصميم حلوؿ مبتكرة للمشكبلت ا٤بتجانسة الٍب تواجهها 

تنتمي لفرع صناعي معْب، ٩با قد يساعد على ضماف استمرار أنشطة ىذه ا٤بؤسسات من ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الٍب 
خبلؿ ا٤بساعدة على ٙبسْب نوعية ا٤بنتجات كفقا ٤بقتضيات ا١بودة كمتطلبات السوؽ، مع إمكانية تدخل ىذه ا٤براكز يف ٦باالت 

 قنية ا٣باصة .أخرل مثل: الذكاء االقتصادم، التدريب كالتكوين ا٤بستمر، كا٤بساعدة الت

تتمثل ا٤بهاـ الرئيسية للمراكز التقنية الصناعية يف : ا٤بساعدة على ٙبسْب ا٤بنتجات كالطرؽ خاصة توقع االحتياجات كالتطور  
التكنولوجي يف القطاع كاالبتكار عرب: القياـ بنشاطات ٕبث كتطوير مشَبكة،نشر ا٤بعارؼ التكنولوجية، كنقل نتائج البحث 

 لصناعة عرب خدمات ٘بارية .كالتطوير إذل ا

 19كعليو ٲبكن تقسيم ا٤براكز التقنية الصناعية حسب طبيعة نشاطها كمهامها إذل ثبلثة أقساـ كىي:

 مراكز إلعداد البحوث التطبيقية كنشرىا. -
 مراكز تقدـ باإلضافة إلعداد البحوث التطبيقية خدمات يف ٦باؿ ٚبصصها. -
 بحث كا٤بؤسسات الصناعية.مراكز تضمن الربط بْب مراكز ك٨بابر ال -

تزايد االىتماـ با٤براكز التقنية الصناعية يف ا١بزائر بالنظر لدكرىا احملورم الذم ٲبكن أف تؤديو يف تعزيز تنافسية ا٤بؤسسات خاصة 
البحث كالتطوير يف  الصغّبة كا٤بتوسطة منها، كيتجلى ىذا الدكر يف أىدافها الرامية إذل تسخّب ا٤بوارد ا٤بالية كا٤بادية للقياـ بأعماؿ

قطاعات النشاط الصناعية لتطوير االبتكار التكنولوجي يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كيتم التأكيد على أٮبية ىذه ا٤براكز 
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 التقنية انطبلقا من خصوصية ىذه ا٤بؤسسات الٍب تفتقد يف الغالب للقدرة على تعبةة ا٤بوارد ا٤بالية كا٤بادية للقياـ بأعماؿ البحث
كالتطوير يف ٦باؿ نشاطها كتثمْب نتائج البحث العلمي للجامعات كمراكز ك٨بابر البحث الوطنية . إف اىتماـ ا١بزائر با٤براكز التقنية 
الصناعية حديث العهد، حيث تزامن مع إطبلؽ برامج تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية كا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الٍب ٛبت 

كاالٙباد األكركيب . كبالرغم من تأكيد نتائج التشخيص  (ONUDI)ا٤بتحدة للتنمية الصناعية بالتعاكف مع منظمة األمم 
كالتقييم ٤بختلف ىذه الربامج على ضركرة إنشاء مراكز تقنية لقطاعات صناعية ٨بتلفة مثل الصناعات الغذائية، إال أف النتائج  

 2011جانفي  25بتاريخ  17-11ا٤برسـو التنفيذم رقم  كانت يف الواقع ٨بيبة كغّب  كافية ، يف انتظار ٘بسيد مضموف
كالقاضي بتنظيم اإلدارة ا٤بركزية يف كزارة الصناعة كا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كترقية االستثمار ، حيث أشار إذل ضركرة االعتماد 

 ؿ البحث كالتطوير .على ا٤براكز التقنية الصناعية لتعزيز تنافسية ا٤بؤسسات الصناعية كتعزيز قدراهتا يف ٦با

تأكدت أٮبية ا٤براكز التقنية الصناعية يف ا١بزائر مع انطبلؽ برامج تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية كتأىيل االقتصاد ا١بزائرم كترقية  
فع ، كىو الدا2017تنافسية كل منهما ٙبضّبا إلبراـ اتفاؽ الشراكة مع االٙباد األكركيب كإنشاء منطقة التبادؿ ا٢بر يف أف  سنة 

إلطبلؽ برامج تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية كا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الٍب ٛبت بالتعاكف مع منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية 
 الصناعية كاالٙباد األكركيب.

، كالذم يعترب ٜبرة التعاكف بْب  1998الذم بدأ تنفيذه سنة  ( PI programme intégré)يعترب الربنامج ا٤بتكامل  
ر كمنظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية، للمساعدة على ٙبرير كانفتاح االقتصاد ا١بزائرم، يف سياؽ التحوؿ من االقتصاد ا١بزائ

 ا٤بوجو اذل اقتصاد السوؽ كٙبسْب التنافسية كدعم إعادة ا٥بيكلة الصناعية يف ا١بزائر، كيغطي ىذا الربنامج ٟبسة مكونات رئيسية :

 فيذ سياسة كإسَباتيجية صناعية.ا٤بساعدة يف إعداد كتن -
 تعزيز خدمات الدعم كاالستشارة ا٤بوجهة للصناعة. -
 مؤسسة جزائرية. 48الربنامج النموذجي للدعم ألجل إعادة ىيكلة كتأىيل  -
 دعم كتعزيز القدرات ا٤بؤسسية يف إطار بناء شبكة معلومات. -
 ترقية بيةة ايكولوجية نظيفة كمستدامة يف ا١بزائر. -

التقييم عند عرض النتائج بالنسبة للمكوف الثاشل أف فعالية الربنامج ا٤بتكامل يف تعزيز كإنشاء ا٤براكز التقنية الصناعية  ألهر تقرير 
كانت متغّبة كأكدت على إسَباتيجية إنشاء مركز تقِب للصناعات الغذائية، عدة أعماؿ أ٪بزت يف ىذا السياؽ مكنت من 

 ير النور كحولت األمواؿ ا٤بخصصة لو إذل نشاط آخر.مشركع متكامل للمركز التقِب الذم دل 

كالقاضي بتنظيم اإلدارة ا٤بركزية يف كزارة الصناعة كا٤بؤسسات  2011جانفي  25بتاريخ  17-11بصدكر ا٤برسـو التنفيذم 
يف ا١بزائر كالقائمة على  الصغّبة كا٤بتوسطة كترقية االستثمار كمت اعتماد ا٤بقاربة ا١بديدة يف مرافقة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة
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أساس إنشاء مراكز تقنية صناعية، حيث أشارت ا٤بادة الثالثة ا٤بتعلقة بتنظيم ا٤بديرية العامة للتنافسية الصناعية يف النقطة األكذل 
قدراهتا يف ٦باؿ  ا٣باصة بقسم التأىيل إذل ضركرة االعتماد على ا٤براكز التقنية الصناعية لتعزيز تنافسية ا٤بؤسسات الصناعية كتعزيز

البحث كالتطوير، كالواقع أف ٘بربة ا١بزائر مع ىذا لنوع من ا٤براكز حديثة ك٧بدكدة ٕبيث يعمل يف ىذا ا٤بيداف ىيةتاف كطنيتاف 
 20تقدماف خدمات ٧بدكدة يف قطاعي نشاط ٨بتلفْب كٮبا:

 مركز الدراسات كالخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء  - أ
ز إذل خربة ثبلثْب عاما يف ىذا التخصص كيسعى إذل ٙبقي  كل الشركط ليتوذل ا٤برافقة التقنية للمؤسسات العاملة يستند ىذا ا٤برك 

 ٦باؿ ٚبصصو لدعم االبتكار ا١بودة كالتنافسية،  فضبل عن ا٤بهاـ التالية:

ائي، ككذلك تشخيص خطوط الدعم عند اإلنتاج، عرب مراقبتو من بداية استخراج ا٤بواد األكلية إذل غاية ا٤بنتج النه -
 اإلنتاج ، كإعداد ا٤بيزانية الطاقوية.

 ا٤بساعدة يف إجراء الدراسات ا١بيولوجية كا٤بنجمية كالطبوغرافية . -
إدارة النوعية كالبيةة، من خبلؿ مرافقة ا٤بؤسسات على القياـ بالتأىيل كا٤براقبة اإلحصائية ، ككذلك التدقي  يف تقييم  -

 آثار استغبلؿ ا٤بناجم كتشغيل مصانع مواد البناء على البيةة. ٨بابرىا، فضبل عن دراسة
 المركز الوطني للتكنولوجيات كاالستشارة - ب

اقتصرت خدمات ىذا ا٤بركز يف البداية على قطاع صناعة النسيج كا١بلود، كذلك باالعتماد على إسَباتيجية ا٤بالك الوحيد الذم 
أىيل كإعادة تأىيل كتقييم ا٤بؤسسات لتحضّب ا٤بؤسسات التابعة لو لعملية رغب أف تنجز ٢بسابو مهاـ كدراسات حوؿ تطوير كت

ا٣بوصصة، كلكن ٙبرير التجارة كا٤بنافسة فرض على ىذا ا٤بركز التفكّب يف إسَباتيجية جديدة موجهة ٫بو استهداؼ قطاعات 
 نشاط جديدة. 

صناعية ، غّب أف ذلك يسّب بوتّبة متباطةة، رغم تسجيل عدة كيف ىذا السياؽ يتضح توجو ا١بزائر ٫بو زيادة عدد ا٤براكز التقنية ال
برامج مثل مشركع إنشاء مركز جديد يف قطاع ا٤بيكانيك )ا٤بركز التقِب للصناعات ا٤بيكانيكية كٙبويل ا٤بعادف( كالذم كاف مقررا أف 

ت برامج التأىيل باالتفاؽ مع الشركاء ، ككذلك األمر بالنسبة لباقي ا٤براكز التقنية الٍب أكص 2012يشرع يف العمل مع بداية 
 الدكليْب بتكوينها خاصة بالنسبة للقطاعات ذات األكلوية.
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 الخاتمة
إف تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يعترب فرصة ىامة إلنقاذ ا١بزائر من ا٣بضوع لبلقتصاد الريعي، ا٤بعتمد على البَبكؿ، 

شغل كيناف  االقتصادات العا٤بية، كىذا ما ال ٲبكن ٙبقيقو إال إذا ما مت االستغبلؿ كاالنتقاؿ إذل اقتصاد حقيقي يوفر مناصب ال
  األمثل لتكنولوجيا ا٤بعلومات كالتطور التقِب، كتطوير الربامج ا٤بعتمدة على ذلك مثل ا٤براكز التقنية الصناعية، كلكن ا١بزائر دل ٙبق

زاؿ فتية كلكن األمل يف إ٪باحها كمساٮبتها يف النهوض باالقتصاد ا١بزائرم بعد تلك ا٣بطوات ا٥بامة يف ىذا اجملاؿ فالتجربة ما ت
 يطرح نفسو أماـ ٙبديات األعماؿ ا٤بعاصرة.

 :الهوامش
 
مع عرض  –أثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تطوير التفاعل مابين الحكومة ك المواطن في الدؿ النامية الطيف عبد الكرصل، شتواف نسيم،  1

نوفمرب   13-12، ا٤بلتقى الدكرل حوؿ جودة ا٣بدمة العمومية يف لل ا٢بوكمة االلكَبكنية حالة البلداف العربية يـو  -لجمهورية التونسيةلتجربة ا
 .3، جامعة ا٧بمد بوقرة، ا١بزائر، ص 2014

1R .REIX, Théorie d’organisation système d’information, édition veuibert,Paris , 
1995,p58 . 

، ٦بلة الواحات للبحوث كالدراسات، دكر تنمية الموارد البشرية في تأىيل المؤسسات في ظل اقتصاد المعرفةبن نافلة قدكر، قلش عبد اهلل، 1
 .285، ص2009، 07العدد 

، منشورات ٨برب الشراكة  ، ٛبويل ا٤بشركعات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ماىية المؤسسات الصغيرة ك المتوسطة ك تطورىا في العالمإ٠باعيل شعباف ، 1
 . 63،ص  2003كاإلستثمار يف ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ، 

، ا٤بلتقى الدكرل: متطلبات تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة آليات كإجراءات تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائرقوريش نصّبة، 1
 .1049-1048ص ،سيبة بن بوعلي بالشلف ا١بزائر، جامعة ح2006أفريل  18-17يف الدكؿ العربية ، 

، 2010، 01، ٦بلة دفاتر اقتصادية، العدد  إدارة التغيير كمدخل لنجاح مشاريع تأىيل المؤسسات  في الجزائرا٥بادم بوقلقوؿ، بومدين بلكبّب، 1
 .142الصادرة عن جامعة زياف عاشور يا١بلفة، ص

ا٤بلتقى الدكرل حوؿ متطلبات تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة يف الدكؿ  الصغيرة ك المتوسطة ، ، تأىيل المؤسساتعركب رتيبة، رٕبي كرٲبة 1
 .724، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ا١بزائر، ص 2006أفريل  18-17العربية، يومي 

 .19-18، ص 2005في ، ا٤بفوضية األكركبية ، جان األنشطة اإلقليمية لبرنامج ميدامذكرات إعبلمية أكركمتوسطية ، 1
1commossioneuropéenne , note d’information sur le programme MEDA d’appui aus 
PME , PMI, UGP , Avril 2002, P6 . 
1dispositives techniques et administratives , appui au développement des PME en 
algerie , ministère de PME et de l’artisanat , commission européenne, p 19.   

، ٦،09بلة الباحث، العدد(DE2/)سياسة تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامجسهاـ عبد الكرصل ، 1
2011 . 

حة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، ، أطرك  تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة كدكرىا في عملية التنمية االقتصادية بالجزائرفراجي بلحاج ،  1
 .170-166، ص  2011-2010جامعة ايب بكر بلقايد تلمساف ، 
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 .1057، مرجع سبق ذكره، صقوريش نصّبة 1
 .131، ص2012، 10، ٦بلة الباحث، العددنحو أداء تنافسي متميز للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائرمُب مسغوشل، 1

1O.MIDIERE, mission TIC & TPE, “objectif  economie numérique “ ,ministére des PME 
, du commerce , de l’artisanat et des professions libérales,France, 2006, p24 . 
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 تأثر اإلقتصاديات العربية النفطية بأحادية اقتصادىا مع اإلشارة لحالة الجزائر ك المملكة العربية السعودية
 

  سعدم فيصل  بلقاضي بلقاسم 
 

 مقدمة: 
  

ا٣باـ يف  إف معظم الدكؿ العربية ا٤بنتجة للنفط ىي دكؿ نامية ،كغالبا ما تكوف مقدرتو على االستفادة من ميزة ارتفاع أسعار النفط
السوؽ العا٤بية ٧بدكدة ،سواء بسبب تدشل سياستها االقتصادية الوطنية ، أـ بسبب امتصاص التجارة الدكلية ٤بعظم ا٤بنافع الناٝبة 

 من ارتفاع أسعار نفطها أك بسبب االثنْب معا .
ْب األسعار ا٤بنخفضة ىي الٍب تشكل كمن جهة أخرل إف ارتفاع أسعار نعمة ٠باكية على الدكؿ العربية ا٤بنتجة كا٤بصدرة ، يف ح

صدمة للمنتجْب نظرا آلثار السلبية على اقتصادياهتا ألف النفط يف اغلب ىذه الدكؿ  يعترب الركيزة األساسية نظر ألحادية 
االقتصادية  اقتصادياهتا ، ك ا١بزائر ك ا٤بملكة العربية السعودية تعترب إحدل ىذه الدكؿ العربية الٍب تعاشل من إشكالية األحادية

 ،كمن كل ما سب  ارتأينا طرح إشكالية ٕبثنا يف السؤاؿ ا١بوىرم التارل:
ما مدل تأثر االقتصاديات العربية النفطية بأحادية اقتصادياتها بصفة عامة كعلى الجزائر ك المملكة العربية  السعودية 

 ؟ بصفة خاصة
، األكؿ سنتناكؿ فيو عرض اثر  األحادية االقتصادية على ثة ٧باكرقصد اإلجابة عن ىذه اإلشكالية قمنا بتقسيم ٕبثنا إذل ثبل

الدكؿ العربية ،أما يف احملور الثاشل سنتطرؽ ألثر األحادية االقتصادية على أىم مؤشرا االقتصاد ا١بزائرم ، كيف أما احملور الثالث 
  هار تباعيتو ا٘باه قطاع النفط. سنتناكؿ فيو عرض ٘بربة التنمية االقتصادية للمملكة العربية السعودية مع إل

 
  

    
 
 
 

                                                             
 بومرداس. -امحمد بوقرة جامعة  ،  أستاذ محاضر ب 
 بومرداس. -امحمد بوقرة  جامعة  ،  أستاذ محاضرأ 
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 األحادية االقتصادية للدكؿ العربية النفطية كأثرىا: -1
بإعتبار أف النفط ٲبثل غالبية صادرات الدكؿ العربية ا٤بصدرة للنفط فإف لتدىور أسعار النفط  آثار كبّبة على ىذه الدكؿ من  

إلنفاؽ ا٢بكومي يف معظم الدكؿ ا٤بصدرة للنفط ، كبالتارل تباطؤ النمو خبلؿ تراجع عوائدىا ، ىذا ما يؤدم إذل تراجع ا
 االقتصادم فيها.

،حيث يف  1949لو أخدنا مثاال عن دكلة قطر ال كجدنا أف النفط ا٤بصدر األساسي إليرادات الدكلة من بداية  تصديره يف عاـ 
ا األخر يستثمر يف بريطانيا )نذكر أنو كانت ٛبارس ا٢بماية ا٣بمسينات كانت ٚبصص نصف العوائد النفطية ٤بيزانية الدكلة كربعه

عليها يف تلك الفَبة( لكن يف الستينات مع تراجع سعر النفط كبا٤بقابل زادت النفقات العمومية ، ألغي ٚبصيص استثمار ربع 
 1العائدات النفطية يف بريطانيا.

للدكؿ العربية ا٤بصدرة للنفط ، فإف أثر ىذه ا٥بيمنة بقيت مستمرة  منذ كنظرا إذل ىيمنة  عوائد النفط على ٦بمل اإليرادات العامة  
،حيث 1986السبعينات  إرل يومنا ا٢باضر ك كاف عقد الثمانينات مثاال كاضحا عندما اهنارت أسعر النفط يف مطلع عاـ 

كانعك  ذلك على  1986عاـ مليار  51,8إذل  1985مليار دكالر عاـ  91ا٬بفضت عوائد الدكؿ العربية  ا٤بصدرة لنفط من 
 2%. 36مليار دكالر للمدة نفسها أم ارتفع العجز ب 9,7مليار دكالر إذل 4,5ارتفاع العجز يف ا٢بساب التجارم من 

كقد عانت الدكؿ العربية ا٤بصدرة  للعاملة من عودة العاملْب  منهم ا٤بصرين  كغّبىم من دكؿ ا٣بليج  كا١بزيرة العربية  كما يَبتب 
ن  ضياع ٙبويبلت  العاملْب با٣بارج  من عملة صعبة  ك الٍب كانت تستخدـ  يف ٛبويل احتياجات البلد ا٤بصدر للعاملة عنها م

بعدما عرفت ىذه الدكؿ  زيادة ا٥بجرة إذل الدكؿ النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط ،ىذا ما يؤدم بدكره إذل زيادة التحويبلت 3،
 1986مليوف دكالر أمريكي ك مع اهنيار أسعار النفط يف سنة  7337ألكؿ من الثمانينات العاملْب حيث بلغت يف النصف  ا

  4مليوف دكالر أمريكي . 4990تراجعت التحويبلت إذل 
ك البد أف نشّب إذل نقطة مهمة، تتمثل يف مدل اختبلؼ تأثّب تراجع أسعار سوؽ النفط العا٤بية على الدكؿ العربية ا٤بصدرة كىذا 

ؼ  إمكانياهتا االقتصادية  كحجم االحتياطات الٍب تتمتع هبا ،فقد حفز بعض الدكؿ العربية منها السعودية ،إذل بسبب اختبل
زيادة حجم إنتاجها لتعويض النقص يف عوائد النفط ٩با يؤدم إذل سرعة استنزاؼ مواردىا االقتصادية ، كيدفع أكثر األسعار إذل 

  قتصاديات  ىذه الدكؿ.أسفل ٩با زاد حجم اآلثار السلبية على ا
ك ٩با سب  ذكره نستخلص أف تدىور أسعار سوؽ النفط العا٤بية لو اثر بليغ على إيرادات الدكؿ ا٤بصدرة للنفط ،ىذا ما يؤدم إذل 
تراجع مداخيل الدكؿ العربية ا٤بصدرة ك دخو٥با يف أزمة مديونية خانقة خاصة إذا كاف اقتصادىا ريعي يعتمد على احملركقات يف 

  .ويل اقتصادىاٛب
كبعبارة أخرل ٲبكن القوؿ أف احملركقات تعترب الركيزة األساسية لبلقتصاديات الدكؿ العربية ا٤بنتجة ٕبيث تعد ا٤بصدر األساسي أك 

% من إيراداهتا  80الكلي يف بعض األحياف للثركة الوطنية حيث تدخل يف موارد ميزانية الدكلة كمن ىم الدكؿ ٪بد إيراف ما يعدؿ 
 % .٤50بالية من النفط كالغاز الٍب ٛبوؿ ميزانيتها العامة بنسبة ا
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% من نا٘بها  40% من حجم صادراهتا ك  90% من إيرادات الدكلة ك 70أما بالنسبة للعربية السعودية ٲبثل الذىب األسود 
 . 2005احمللي ا٣باـ يف سنة 

 75م إيراداهتا ، كسلطنة عماف يساىم الريع النفطي بنسبة % من حج95باإلضافة إذل دكؿ أخرل مثل العراؽ الذم ٲبثل النفط 
% من نا٘بها   57%  كٲبثل  92% يف اإليرادات العمومية، أما الكويت ىي األخرل يساىم النفط ا٣باـ يف صادراهتا بنسبة 

 5. 2003% من إيرادات الدكلة لسنة  75احمللي ا٣باـ كيساىم بنسبة 
%  58% من إٝبارل صادرهتا كتساىم بنسبة  97على تصدير احملركقات حيث بلغت نسبتها  ك حٌب ا١بزائر تعتمد  بشكل كبّب

يف ميزانية الدكلة ، ك إف أم ا٬بفاض بدكالر كاحد يف سعر برميل النفط  يؤدم إذل تراجع كل من معدالت  الصادرات ب 
 ـ.% من الناتج احمللي ا٣با 5,8% ك نسبة  6,2% كيف نسبة إيرادات الدكلة ب 4,3

باإلضافة  1997% عما كانت عنو يف أكتوبر  40كٲبكن استدالؿ قولنا ىذا بسرد اال٬بفاض يف األسعار النفط ا١بزائرم ٗبقدار 
ألف برميل يوميا يف إطار سياسة األكبك الٍب ىي عضوا فيها ٩با أدل إذل تراجع  80إذل تعهد ا١بزائر بتخفيض إنتاجها ب 

 % فقط . 2% إذل  6أكبك( كمعدؿ ٭بوىا الذم كاف متوقع من  %)حسب أرقاـ 35إيراداهتا بنسبة 
كمن جهة أخرل البد أف نشّب أف ىذه الدكؿ العربية ٧بظولة إذ أهنا ٛبكنت بفضل إنتاجو من النفط من ا٢بصوؿ على دخل 

  7مرتفع من صادراهتا ساعدىا يف ٚبفيف حدة العجز يف ميزاف مدفوعاهتا.
ٙبسنت ا٤بستويات  ا٤بالية  ٤بختلف األقطار العربية  ا٤بنتجة للنفط ، ٩با أدل   1973يف خريف خاصة بعد تعديل أسعار النفط  

هبا إذل تبِب سلسلة من اال٪بازات الصناعية اتسمت  بالسعة  كالتسارع ، لكن دل تستمر  ىذه ا٤بسّبة  اإل٭بائية  طويبل، إذ بدأ يف 
 8يب ألسعار النفط.بالتباطؤ مع مطلع الثمانينات نظرا للَباجع  النس

" ٗبعهد اإلدارة العامة  بالرياض للمملكة العربية السعودية ، أف اإلنتاج النفطي ىو أنور إسماعيل الهوارم كىذا ما يفسره ا٣ببّب "
غّب الذم  يؤثر  كٰبدد النفقات العامة يف الدكؿ النفطية مث تؤثر ىذه النفقات العامة على اإلنتاج فيما يتعل  بالفركع األخرل 

  9النفطية من خبلؿ ا٤بخططات التنموية مثل ما أعتمد يف ا١بزائر ك السعودية  كغّبىا من الدكؿ النفطية .
ك٤با تضاعف أسعار النفط ثبلثة إذل أربعة مرات خبلؿ السنوات األلفينات، دل يؤثر سلبا على كل الدكؿ ا٤بنتجة ، حيث انتقلت 

حيث السعودية ك حدىا كاف  2005مليار دكالر  يف 1500مليار دكالر إذل  600 كمداخيل الدكؿ ا٤بنتجة ك ا٤بصدرة لنفط من
 .  2005مليار دكالر عاـ  200عائدىا 

كبصفة عامة ٙبسن أسعار سوؽ نفط تؤدم بالدكؿ العربية ا٤بنتجة للنفط إذل معدالت ٭بو ىائلة فيما ٱبص اإلنفاؽ نظر ٢باجات 
  10غّب نفطي  كتوفّب ا٣بدمات الٍب من شأهنا النهوض الفورم ٗبستول معيشة شعوهبا.ا٤باسة ٥بذه الدكؿ  إذل توسع يف القطاع 

كما نشّب إذل أف غالبية الدكؿ العربية ا٤بنتجة للنفط تعاشل من تباعية ألف اقتصادىا مبِب على أساس الريع النفطي ،ك تعد األسعار 
مليار دكالر  30كعلى سبيل ا٤بثاؿ ٙبصلت إيراف على أكثر من  ا٤برتفعة للنفط العامل الرئيسي للنمو االقتصادم ٥بذه الدكؿ 

 11. 2005% سنة 5أمريكي من جراء تصدير النفط ٩با ٠بح ٥با من ٙبقي  ٭بو يف الناتج احمللي ا٣باـ بنسبة 
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ا٤بداخيل  كقد استفادت البلداف العربية ا٤بصدرة للنفط )خاصة دكؿ ا٣بليج ( من الزيادات الكبّبة يف األسعار ، حيث كلفت
، كتوفّب رعاية اجتماعية أفضل ، كبناء قوات مسلحة كاذل جانب خل  العديد من  التحتية ك ا٤بنشآت القاعديةالنفطية إلنشاء بنية 

كاذل جانب استّباد ا٣بدمات  12مناصب العمل كىذا ما أدل إذل جلب العماؿ األجانب ك التقنيْب خاصة إلدارة مشاريعها،
 13ع من الدكؿ الغربية الصناعية.التكنولوجية كالبضائ

كمن زاكية أخرل البد أف نشّب ٥بذه الثمار ا٤بفاجةة ك العجيبة الٍب عادت على ىذه الدكؿ ا٤بصدرة من جراء ارتفاع أسعار سوؽ 
صادية  النفط ، كىذا ما أثر على مركنة الدخلية للسلع االستهبلكية  من خبلؿ نظرية  سلوؾ ا٤بستهلك  حيث تفيد النظرية االقت

طبقا لقانوف "ا٪بل" أنو كلما زاد الدخل زاد اإلنفاؽ االستهبلكي على السلع الكمالية بنسبة أكرب بينما على السلع الضركرية 
بنسبة أقل  كىذا ما نراه  بالفعل يف دكؿ ا٣بليج خاصة ،ك بالتارل كلدت أ٭باطا جديدة من اإلنفاؽ التبذيرم كا٥بذر كبذات الوقت 

  عتماد على العوائد النفطية.تعمقت درجة اال
عبلكة على ذلك ، مكن الكسب ا٤بفاجئ ىذا معظم البلداف ا٤بنتجة للنفط خاصة العربية منها من توطيد دكلة الرفاه كاإلعفاء 
الضرييب، القائمة على دخل ريعي من النفط كمن مت بدأت الدكلة بدعم كل شيء، كاألكثر من ذلك خطورة ، كلدت الزيادات 

يف عائدات اآلتية من النفط نزعة ٫بو تصعيد الضخم لئلنفاؽ العسكرم كالتساب  ٫بو التسلح كغّب ضركرم ك أحسن  الفلكية
  14مثاؿ على ذلك حركب  يف دكؿ ا٣بليج الٍب حصدت الكثّب من الدماء كالتهمت ا٤بداخيل النفطية .

الصندكؽ العريب لئل٭باء االجتماعي ك االقتصادم  مدير عاـ كرئي  ٦بل  إدارة  "عبد اللطيف الحمد"كيف نف  السياؽ أكد 
على أف ارتفاع  أسعار النفط سينعك  اٯبابيا على ٙبسن الوضع االقتصادم للدكؿ العربية ا٤بصدرة للنفط كذلك برغم من كجود 

 ة التحتية .صعوبات كٙبديات كبّبة ،عليو اٚباذ اإلجراءات الٍب ٛبكنها من االستفادة من ىذه الزيادة يف ٙبسْب البني
 أثر األحادية االقتصادية على بعض أىم المؤشرات القتصاد الجزائرم:-2

 % من احتياجاتو 70  إف االقتصاد ا١بزائرم ىو اقتصاد ريعي يعتمد على الصادرات النفطية بنسبة كبّبة ، كيقـو بإستّباد حوارل
فطي ا٤بصدر األساسية للتمويل االقتصاد ا١بزائرم ،٩با ٯبعلو ) للفائدة العائبلت ك ا٤بؤسسات( من ا٣بارج ، كما يعترب الريع الن

أكثر عرضة  للتقلبات أسعار سوؽ النفط العا٤بية ، كىذا ما سوؼ نبينو من خبلؿ عرض اثر تقلبات السوؽ النفطية العا٤بية على  
 كل من اإليرادات العامة ، ميزاف مدفواعاتو ك أثره على االحتياطيات الصرؼ .

 ادية االقتصادية على اإليرادات العامة الجزائرية:أثر األح2-1 
% ،٩با جعلها تتأثر هبذه التقلبات السوقية ك٥بذا ارتأينا توضيح ىذه العبلقة بْب 97تعتمد ا١بزائر  على الصادرات النفطية بنسبة 

إذل غاية  1997لة نوعا ما من سنة مستويات أسعار النفط يف سوؽ العا٤بية كتطور اإليرادات العامة ا١بزائرية كذلك بأخذ فَبة طوي
الٍب أثرت  1997حيث ىذه الفَبة ٛبيزت بتقلبات حادة من صدمات اهنيار أسعار النفط نتيجة األزمة اآلسيوية سنة  2010

 على مستول الطلب العا٤بي على النفط نتيجة تراجع معدالت النمو االقتصاد العا٤بي.
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بلغ  2008الفَبة ا٤بختارة أرقاما قياسية دل يسب  ٥با من قبل مثبل يف جويلية  كفضل عن ذلك سجلت السوؽ النفطية خبلؿ ىذه
 دكالر أمريكي . 147سعر الربميل من النفط ا٣باـ الربنت للبحر الشماؿ 

باإلضافة  2010إذل غاية  1997كفيما يلي سوؼ نقـو بعرض يف جدكؿ تطور أسعار ا٣باـ ا١بزائرم ) صحارم ا١بزائر ( من 
طورات مستويات اإليرادات العامة ا١بزائرية لنف  الفَبة السالفة الذكر حٌب نربز أثر تقلبات أسعار السوؽ العا٤بية على إذل عرض ت

 اإليرادات العامة ا١بزائرية من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ ا٤بوارل.
 (: يوضح العالقة بين تطور أسعار النفط كاإليرادات العامة الجزائرية 01الجدكؿ رقم )

 ( 2010 – 1997للفترة ) 
 سعر البرميل من الخاـ الجزائرم السنوات

 ) بالدكالر األمريكي ( 
 اإليرادات العامة 

 ) مليار دينار جزائرم (
1997 19,5 926,6 
1998 12,9 774,6 
1999 17,8 950,5 
2000 28,5 1578,1 
2001 24,3 1505,5 
2002 25,2 1603,2 
2003 29,0 1974,4 
2004 38,7 2229,7 
2005 54,6 3081,7 
2006 65,7 3639,8 
2007 74,8 3687,8 
2008 99,9 5190,5 
2009 62,2 3676,0 
2010 80,2 4379,6 

 ديرية الخزينة العامة الجزائرية من تجميع الباحث من م المصدر:
 

دكالر أمريكي  19,5ند مستول مليار دينار جزائرم ع 926,6( يتضح لنا أنو بلغت اإليرادات العامة 01من خبلؿ ا١بدكؿ رقم )
مليار دينار جزائرم أم تراجعا  774,6سجلت اإليرادات العامة ا١بزائرية  1998، أما يف سنة 1997للربميل من ا٣باـ عاـ 

بسبب  % 33,84دكالر أمريكي للربميل أم ا٬بفاض بنسبة  12,5% نتيجة تراجع سعر النفط حيث بلغ  ٧16,4بسوسا بنسبة 
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األزمة اآلسياكية على مستول العا٤بي ، ٩با أدل إذل تراجع معدالت ٭بو اقتصاد العا٤بي كبالتارل ا٬بفاض مستول انتشار تدعيات 
 الطلب العا٤بي على النفط ٩با انعك  سلبا على سعر النفط.

ائرم ك مليار دينار جز  950,5( حيث بلغت  1998ككما سجلت زيادة يف اإليرادات العامة ا١بزائرية ) ٗبقارنة مع سنة 
 28,5ك  17,8على التوارل، نظرا للتحسن سعر النفط )  2000ك  1999مليار دينار جزائرم يف كل من عامي  1578,1

عرفت اإليرادات العامة تراجعا  2001على التوارل (،كيف عاـ  2000ك  1999دكالر أمريكي للربميل من ا٣باـ لكل من عاـ 
مليار دينار جزائرم كىذا راجع  1505,5ا٬بفضت إذل  2000ئرم عاـ مليار دينار جزا 1578,1طفيفا بعدما كانت 

 دكالر أمريكي للربميل من ا٣باـ (. 24,3إذل  28,5إل٬بفاض سعر النفط ) من 
ما ٲبكنو استنتاجو نف  ا٤ببلحظات السابقة، أم أف ىناؾ عبلقة كطيدة ما بْب تطور  2010إذل غاية  2002أما يف الفَبة 

العا٤بية كمستول اإليرادات العامة للدكلة ا١بزائرية أك بصفة عامة نستنتج كلما ٙبسن أسعار النفط يف األسواؽ  أسعار أسواؽ النفط
العا٤بية كلما زادت اإليرادات العامة ا١بزائرية كالعك  صحيح كلما تراجعت أسعار النفط كلما ا٬بفضت اإليرادات العامة ك ىذا 

 ما يوضحو ا٤بخطط البياشل ا٤بوارل.
 (: العرض البياني للعالقة بين مستويات أسعار النفط كاإليرادات العامة الجزائرية. 01شكل رقم )ال

 اإليرادات العامة)مليار دج(
 سعر النفط للبرميل )دكالر امريكي(

 
  

 
 
 
 
 
 

 (01من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات الجدكؿ رقم )  المصدر:
 

تعرضت ميزانية الدكلة للصدمات خارجية بسبب  1999ك  1998خبلؿ كل من سنة كمن كل ما سب  ٲبكن أف نستنتج أنو 
 ا٬بفاض أسعار النفط يف األسواؽ العا٤بية ٩با أثر سلبا على توازف ا٤بيزانية العامة للدكلة.
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دكلة كذلك من خبلؿ ككما ٲبكن التأكيد على ما رأينا سابقا أف ا١بزائر تعتمد على العائدات النفطية للتمويل ا٤بوازنة العامة لل
 ة كىذا ما يوضحو ا١بدكؿ ا٤بوارل.ا١بباية النفطية الٍب تساىم بنسبة كبّب 

 
 ( 2011 – 2006(: نسبة مساىمة الجباية النفطية في اإليرادات العامة للفترة ) 02الجدكؿ ) 

 مليوف دج الوحدة:
    

 البياف
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

اإليرادات 
 العادية

767.294 858.288 1.047.600 1.158.100 1.245.700 1.520.000 

٦بموع ا١بباية 
 النفطية

 
916.000 

 
973.000 

 
1.715.400 

 
1.628.500 

 
1.835.800 

 
1.472.400 

٦بموع اإليرادات 
 العامة

 
1.683.29

4 

 
1.831.288 

 
2.763.000 

 
2.786.600 

 
3.081.500 

 
2.992.400 

نسبة مساٮبة 
 ا١بباية البَبكلية
يف اإليرادات 

 العامة

 
 
 

54,41 % 

 
 
 

53,13 % 

 
 
 

62,08 % 

 
 
 

58,44 % 

 
 
 

59,57 % 

 
 
 

49,20 % 
المتاحة في  2011 - 2009 - 2008 - 2007  - 2006من إعداد الباحث باالعتماد على ميزانية الدكلة للسنوات    المصدر:

 الجرائد للجمهورية الجزائرية.
 

الكبّبة للمساٮبة ا١بباية النفطية يف ٦بموع اإليرادات العامة للدكلة ا١بزائرية حيث ىذه النسبة  (على النسبة02يؤكد ا١بدكؿ رقم )
( كىذا راجع لتحسن أسعار النفط ا٣باـ يف األسواؽ العا٤بية  رغم األزمة  2011 – 2006% يف أغلب السنوات ) 50تفوؽ 

عدالت النمو االقتصاد العا٤بي لكن يف ٝبيع ا٢باالت دل (  الٍب أدت إذل مراجعة م Subprimeالعا٤بية لرىن العقارم ) 
 دكالر أمريكي للربميل. 30ينخفض سعره عن 

( لكن نسبة تزايدىا تبقى عرضة للتطورات كتقلبات أسعار  2011 – 2006كما أنو عرفت جباية النفطية تزايدا خبلؿ الفَبة ) 
العقارم العا٤بية إل٬بفاض أسعار النفط إذل تراجع نسبة اإلنتاج بنسبة  سوؽ النفط العا٤بية فعلى سبيل ا٤بثاؿ أدت األزمة  الرىن
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كىذا بسبب تراجع مستول الطلب العا٤بي على النفط نتيجة تراجع مستول النمو االقتصادم يف الدكؿ  2009% يف سنة 3,5
 ا٤بستوردة للنفط بنسبة 

 ندكؽ النقد الدكرل أثار األزمة كىذا حسب تقرير ص 2008% يف عاـ  5% بعدما بلغت نسبة النمو  3,6
 .2010على االقتصاد العا٤بي لسنة 

ك ماٲبكننا أف نقوؿ أف ميزانية الدكلة ا١بزائرية عرضة للصدمات ا٣بارجية الٍب تأيت من تقلبات أسعار النفط يف األسواؽ العا٤بية 
زائرية عندما ترتفع أسعار ىذه ا٤بادة كيف ا٢بالة سواءا كقد تعود ىذه التقلبات ألسعار النفط باإلٯباب على ميزانية الدكلة ا١ب

 ا٤بعاكسة ٤با تنهار أسعار النفط يف األسواؽ العا٤بية يؤثر سالبا على ميزانية الدكلة ا١بزائرية.
 أثر األحادية االقتصادية على ميزاف المدفوعات الجزائرم:-2-2

ك  لنا درجة التقدـ االقتصادم للبلد معْب كٲبكننا من ٙبديد للميزاف ا٤بدفوعات أٮبية كبّبة ألنو من خبلؿ دراسة مفرداتو يع
مركزه ا٤بارل بالنسبة للعادل ا٣بارجي، ك إذل جانب قابليتو كدرجة تكييفو مع ا٤بتغّبات ا٢باصلة يف االقتصاد الدكرل، ألنو يعك  

ات كدرجة التوليف، كمستول األسعار حجم كىيكل كل من الصادرات كالواردات، ٗبا فيو العوامل ا٤بؤثرة عليو كحجم االستثمار 
  16كالتكاليف كغّبىا .

يشكل ميزاف ا٤بدفوعات أداة ىامة تساعد السلطات العامة على ٚبطيط كتوجيو العبلقات االقتصادية ا٣بارجية للبلد بسبب كما 
الية كالنقدية، كلذلك تعد ىيكلو ا١بامع، كتخطيط التجارة ا٣بارجية من ا١بانب السلعي كا١بغرايف أك عند كضع السياسات ا٤ب

 ا٤بعلومات ا٤بدكنة فيو ضركرية للمختلف ا٤بتعاملْب يف التجارة ا٣بارجية.
 ا٤بدفوعات ا١بزائرم الذم ال ٱبتلف يف ىيكلو عن غّبه من ا٤بوازين ا٤بدفوعات يف باقي الدكؿ إال من كما ال بد أف نشّب  ٤بيزاف

كيظهر كفاءة اآللة اإلنتاجية احمللية  كيسجل موقعها يف ا٤بعامبلت الدكليةحيث ما يعكسو من كضع اقتصادم خاص با١بزائر ، 
 . كيتأثر باألكضاع االقتصادية العا٤بية كا٤بوقع التنافسي لبلقتصاد ا١بزائرم الذم يؤثر

اد الوطِب يف إطار كما أنو  رغم كانت ىناؾ ٧باكلة إلقامة قاعدة  صناعية ك ثورة زراعية  يف فَبة السبعينات من أجل تنمية االقتص
االقتصاد ا٤بوجو ك بإعتمادىا على الصادرات النفطية من أجل ٛبويل تنميتها ،٩با أدل  إذل اختبلالت ىيكلية يف  ميزاف ا٤بدفوعات  

 مكىذا ما  استدعى  اإل٘باه ٫بو إصبلح اإلقتصاد ا١بزائر  كىو ما نتج عنو أزمة مديونية حادة الٍب تفاقمت خبلؿ فَبة التسعينيات
 بإعتماد برامج إصبلح مدعومة من قبل ا٤بنظمات الدكلية.

( للتطور ميزاف ا٤بدفوعات ا١بزائرم لي  صدفة ك إ٭با إللهار انو رغم تبِب ا١بزائر  2010-1997لقد قمنا بإختيار فَبة )ك 
٥بذه تقلبات أسعار النفط يف  ٦بموعة  اإلصبلحات اقتصادية كاالنتقاؿ إذل االقتصاد السوؽ ، يبقى قطاع التجارة ا٣بارجية عرضة

السوؽ العا٤بية خاصة ك أف ىذه الفَبة عرفت عدة ٛبوجات بسبب عدة عوامل من ناحية الطلب أك العرض أك االثناف معا ، ٕبيث 
،ىذا ما انعك  سلبا على    ٩با أدل إذل تراجع ٭بو االقتصاد العا٤بي 1997ٛبيزت ىذه الفَبة بوقوع األزمة االسياكية سنة 

دكالر أمريكي  19.5تول الطلب العا٤بي للنفط باإلضافة إذل تراجع مستول أسعاره ٕبيث بعدما كاف سعر النفط ا١بزائرم مس
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( للتطور الصادرات النفطية 03دكالر أمريكي للربميل ىذا ما يوضحو ا١بدكؿ رقم ) 12.9ترجع إذل  1997للربميل سنة 
 ( ا٤بوارل.2010-1997ا١بزائرية للفَبة )

 ( 2010 – 1997(: تطور الصادرات النفطية الجزائرية للفترة ) 03ؿ رقم ) الجدك 
 

 السنوات
سعر البرميل الواحد من 

 الخاـ الجزائرم 
) صحارم الجزائر ( 

 بالدكالر األمريكي

 
 الكمية المصدرة
 ) مليوف برميل (

 
 القيمة المصدرة

 ) مليوف دكالر أمريكي (

1997 19,5 136,6 2661,7 
1998 12,9 150,2 1942,9 
1999 17,8 151,5 2724,3 
2000 28,5 169,1 4815,1 
2001 24,3 164,4 3994,4 
2002 25,2 200,5 5056,1 
2003 29,0 266,2 7719,7 
2004 38,7 326,0 12559,7 
2005 54,6 354,3 19340,7 
2006 65,7 345,3 55697,4 
2007 74,8 339,1 25373,7 
2008 99,9 305,5 30513,7 
2009 62,2 272,8 16855,6 
2010 80,2 258,7 20724,9 
 ، لوزارة الطاقة كالمناجم.2010ة إلى غاي 1997من تجميع الباحث من جداكؿ صادرات المحركقات من سنة  المصدر:

 

عودة ٭بو االقتصاد العا٤بي خاصة يف  الصْب ك ا٥بند ٕبيث   كمع بداية األلفينات عرفت ٙبسن يف مستويات أسعار النفط  نتيجة
لتاف ،ك ىذا ما دعم زيادة الطلب على الطاقة كٖبصوص على النفط ٩با أدل إذل أصبحت تعرؼ معدالت ٭بو برقمْب ىاتاف الدك 

،ىذا ما يوضحو ا١بدكؿ  رقم  2008-2001ارتفاع أسعار النفط بصفة عامة ك النفط ا١بزائرم بصفة خاصة  خبلؿ الفَبة 
 ( للتطور الصادرات النفطية ا١بزائرية السالف الذكر.03)

بسبب تداعيات أزمة الرىن العقارم الٍب أدت إذل انكماش   ٤2009بية تدىورا كبّبا يف سنة كقد عرفت السوؽ النفطية العا
اقتصادم يف العديد من الدكؿ ) خاصة الواليات ا٤بتحدة األمريكية ك دكؿ االٙباد األكركيب( ، ٩با انعك  على مستول الطلب 

مليوف  305.5 تراجع الكمية ا٤بصدرة من النفط ا١بزائرم منالنفطي العا٤بي  ٕبيث تراجعت الكمية ا٤بطلوبة ، كىذا ما أدل إذل
% كما عرفت أسعار النفط ا١بزائرية يف نف  الفَبة 10.7أم بنسبة  2009مليوف برميل سنة  272.8إذل  2008برميل سنة 
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ر على ميزاف دكالر أمريكي للربميل ، ىذا ما أث 62.2دكالر أمريكي للربميل إذل  99.9%  أم من 37.73تراجعا  بنسبة 
( الذم 4ا٤بدفوعات ا١بزائرم خاصة  مع ىيمنة احملركقات على الصادرات ا١بزائرية كىذا ما نستنتجو من خبلؿ تتبع جدكؿ رقم)

( ٕبيث قمنا برصد  2010 – 1997يلخص ك يوضح  لنا أثر تقلبات أسعار النفط على ميزاف ا٤بدفوعات ا١بزائرم  للفَبة   ) 
النفط ا٣باـ ا١بزائرم، رصيد ميزاف ا٤بدفوعات ك احتياطي الصرؼ ، باإلضافة إذل نسبة تغطية  كل من متوسط سعر برميل

 الواردات من السلع ك ا٣بدمات باألشهر.
 ( 2010 – 1997(:  أثر تقلبات أسعار النفط على ميزاف المدفوعات الجزائرم للفترة ) 04الجدكؿ رقم )

 
 البياف 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
38,6

6 
29,0

3 
25,2

4 
24,8

5 28,5 
17,7

1 
12,9

4 
19,4

9 
 متوسط سعر الربميل خاـ  
 ا١بزائر ) دكالر أمريكي (

9,25 7,47 3,65 6,19 7,57 
-

2,38 
-

1,74 1,16 
 رصيد ميزاف ا٤بدفوعات 

 ) مليار دكالر أمريكي ( 
43,1

1 
32,9

2 
23,1

1 
17,9

6 11,9 4,4 6,84 8,05 
 العملة االحتياطي الصرؼ يف

 الصعبة ) الدكالر األمريكي( 

23,7
2 

24,3
2 

19,1
4 

18,0
8 

12,1
9 4,58 7,56 9,39 

نسبة تغطية الواردات  يف 
 السلع 

 كا٣بدمات ) باألشهر (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصادرة يف تقارير بنك ا١بزائر 2010إذل غاية  1997من إعداد الباحث باالعتماد على موازين ا٤بدفوعات من سنة  المصدر:
 

 البياف 2005 2006 2007 2008 2009 2010

80,15 62,15 99,97 74,95 65,85 54,64 
 متوسط سعر الربميل خاـ
 ا١بزائر ) دكالر أمريكي (

15,58 3,86 36,99 29,55 17,73 16,94 
 رصيد ميزاف ا٤بدفوعات
 ) مليار دكالر أمريكي (

162,22 147,22 143,1 110,18 77,78 56,18 
 االحتياطي الصرؼ يف العملة
 الصعبة ) الدكالر األمريكي(

38,33 36 34,99 39,73 36,66 27,87 
 نسبة تغطية الواردات  يف السلع

 (كا٣بدمات ) باألشهر 
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كاذل  1998دكالر أمريكي سنة  12,94( أف عند تراجع متوسط سعر النفط ا٣باـ ا١بزائرم إذل  4نستخلص من ا١بدكؿ رقم )
دكالر أمريكي للربميل، ىذا ما اثر سلبا على  ميزاف ا٤بدفوعات  19,49بعد ما كاف  1997دكالر أمريكي سنة  17,71

على التوارل، 1999ك 1998( مليار دكالر أمريكي يف كل من عامي -2.38( ك )-1.74ا١بزائرم ٕبيث سجل عجزا  بقيمة )
مليار دكالر أمريكي سنة  8.05ما كانت ىذا ما انعك  على احتياطات الصرؼ ا١بزائرية حيث ىي األخرل عرفت  تراجعا بعد 

% 46مليار دكالر أم ٕبوارل  4,4تراجعت إذل  1999كيف عاـ  1998مليار دكالر أمريكي عاـ  6.84، أصبحت 1997
 . 1997ٗبقارنة مع سنة 

ت بالصادرات  كىذا ما كمن أثر تدىور أسعار النفط يف السوؽ العا٤بية على قطاع التجارة ا٣بارجية ، ىو تراجع نسبة تغطية الواردا
شهر يف  4.58شهر ك  7,56( السالف الذكر ، حيث بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ا١بزائرية 4يوضحو ا١بدكؿ رقم )

%مقارنة مع  20أم تراجعت ٕبوارل  1997شهر عاـ  9.39على التوارل ، بعد ما كانت  1999ك  1998كل من عامي 
 .1999% سنة 49كٕبوارل 1998سنة 

لكن مع بداية األلفينات عرؼ اقتصاد عا٤بي ٭بوا معتربا، ىذا ما أدل إذل زيادة الطلب على الطاقة ك يف مقدمتها النفط  ىذا ما 
انعك  بدكره على أسعار يف السوؽ النفطية العا٤بية ، حيث بلغت أرقاما قياسية خاصة مع تضافر عدة عوامل ،كا٤بتغّبات 

عصار" كَبينا" يف خليج ا٤بكسيك ، باإلضافة  إذل تراجع طاقة التكرير ك بعض التوترات السياسية ا٤بناخية مثل األعاصّب منها إ
 الٍب عرفتها تلك ا٤برحلة كغّبىا من العوامل كىذا ما أدل إذل ٙبسن أسعار النفط .

تضاعف إذل  1999مليار دكالر أمريكي عاـ 4,40باإلضافة إذل ىذا،عرفت احتياطات الصرؼ ٙبسنا معتربا ،بعدما كاف 
شهر عاـ  4,58مليار دكالر أمريكي  ىذا ما أثر باإلٯباب على نسبة  تغطية الواردات ا١بزائرية  حيث انتقلت من   11,90
كصلت إذل ثبلثة  2008بلغت نسبة التغطية سنتْب كيف عاـ  2003كيف عاـ   2000شهر (عاـ 12,19إذل سنة ) 1999

% نتيجة تدشل 44كوهنا يف ىذه السنة عرفت تراجعا يف قيمتها الصادرات بنسبة    2009سنوات تقريبا ، كما نستثِب سنة 
سجلت ٙبسنا  2010كيف سنة 17،،2008أسعار النفط يف السوؽ العا٤بية بسبب تداعيات  األزمة االقتصادية العا٤بية لسنة 

 18 .2009% ٗبقارنة مع سنة 26بنسبة 
نظرا ٙبسن أسعار النفط يف السوؽ العا٤بية، كمنو نستنتج أف ميزاف ا٤بدفوعات ا١بزائرم كما يعك   ا٢بالة  ا٤بالية ا١بيدة للجزائر 

عرضة لتقلبات أسعار النفط يف السوؽ العا٤بية ، كبعبارة أخرل قطاع التجارة ا٣بارجي عرض ٥بذه التقلبات ما داـ ا٤بيزاف التجارم 
 أما على 19ات ا١بزائرية ، كىذا ما يؤكد انو اقتصادم أحادم،% ٧بركقات من إٝبارل الصادر 97ا١بزائرم نسبة صادراتو تفوؽ 

ك ىذا ما يبقو عرضة للتقلبات أسعار ا٤بواد األكلية سواء على مستول  ،مستول الواردات يتأثر بأسعار العا٤بية للمواد أساسية 
 صادرات )أسعار سوؽ النفط العا٤بية(أك على مستول الواردات.

ىيكلية يعك  اإلختبلؿ ا٥بيكلي لبلقتصاد  ميزاف ا٤بدفوعات ا١بزائرم ىو اختبلؿ ذك طبيعة كعموما نستخلص من أف اختبلؿ
التمويل) خاصة  النفط يف تسّب دكاليبو، إذل جانب اعتماده الكبّب على القركض ا٣بارجية يف عملية الذم أكذل أٮبية مفرطة لقطاع
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 ليها من آثار سلبية على ميزاف ا٤بدفوعات من خبلؿ تسديد أصليف فَبة الستينات ك السبعينات ك الثمانينات(  كما يَبتب ع
كامل لبلستثمارات األجنبية ا٤بباشرة  الدين كفوائده، الشيء الذم يزيد من حدة العجز يف ميزاف ا٤بدفوعات كذلك يف لل غياب

 رغم اإلصبلحات الٍب باشرهتا ا١بزائر منذ التسعينات .
 للمملكة العربية السعودية للخركج من األحادية االقتصادية: عرض التجربة التنموية االقتصادية-03

يف ىذا الش  سوؼ نعرض التجربة التنموية االقتصادية للمملكة العربية السعودية مع إلهار ٨بتلف السبل كالسياسات ا٤بنتهجة يف 
 طية العربية .٨بتلف القطاعات االقتصادية كنموذج حيا للتنمية الشاملة يف إحدل الدكؿ االقتصادية النف

 تشخيص األكضاع االقتصادية للمملكة العربية السعودية منذ إكتشاؼ النفط: 3-1
كانت ا٤بملكة العربية السعودية قبل إكتشاؼ النفط تعاشل من أسباب التخلف كتعتمد على االيرادات الٍب ٙبصل عليها ا٢بكومة 

% من السكاف بدائيا، أما الصناعة فغّب موجودة باستثناء بعض 90 كمنها رسـو ا٢بج كالعمرة، ككاف قطاع الزراعة الذم يعمل فيو
ككاف مؤس  ا٤بملكة العربية السعودية كموحدىا ػ ا٤بلك عبد العزيزيصبو إذل قياـ دكلة ٗبفهومها ا٢بديث، كقد  20ا٢برؼ البسيطة،

ىػ/ 1366يات ٘بارية منذ عاـ ـ كزيادة دخل ا٤بملكة نتيجة تدفقو بكم1938ىػ/ 1356ٙبق  ذلك بعد إكتشاؼ النفط عاـ 
 21ـ. 1948

بعد منح امتيازات التنقيب عن النفط للشركات البَبكلية األمريكية، دل يكن لدل ا٤بملكة ا٣بربة الكافية أك التقنية الصناعية النفطية 
ك أعدت أكؿ ميزانية ر٠بية ( 45)،الستغبلؿ ىذه الثركة الباطنية، غّب أهنا كجهت جزءا كبّبا منها ٫بو التنمية االقتصادية كاالجتماعية

ـ. كما استكملت بعض ا٤براف  ا٢بيوية ا٢بديثة مثل ا٤بوانئ كا٤بطارات كالطرؽ،إضافة إذل بعض 1969ىػ/1348للمملكة يف عاـ 
ـ. بلغت نفقاهتا ٟبسة عشر ضعفا للموازنة 1948ىػ/ 1367التجهيزات األساسية إلنتاج النفط، ككضعت موازنة أخرل عاـ 

 22األكذل.
كاستمرت حكومة ا٤بملكة يف تدعيم النمو االقتصادم كمساندة التنمية الوطنية، على الرغم من الظركؼ السياسية الصعبة خبلؿ 

ـ. كبعد التوسع الكبّب يف 1967ـ، 1956تلك الفَبة، كخاصة بعد العدكاف االسرائيلي على مصر كإغبلؽ قناة السوي  عامي 
ككضعت ا٣بطط التنموية الشاملة  23كالصناعية التحويلية، بدأت عائدات ا٤بملكة يف االزدياد،تقدصل ا٣بدمات التعليمية كالصحية 

الٍب هتدؼ إذل تنمية التجهيزات األساسية كا٤بوارد البشرية يف لل ا٢برية االقتصادية، مع الَبكيز على ٙبقي  تقليل االعتماد على 
ط التنموية إقامة دكلة حديثة، عن طري  تنويع اإلنتاج كزيادتو إذل ا٢بد النفط ا٣باـ كمصدر رئيسي للدخل الوطِب. استهدفت ا٣بط

 23الذم يفي ٕباجات الدكلة، إلكسابو خصائص كمفاىيم ككسائل جديدة بقصد ٙبقي  التنمية االجتماعية.
 2-3 مدل ارتباط التنمية االقتصادية في المملكة السعودية بالنفط:

بّبة على النفط كنتيجة طبيعية لتوفره بكميات كبّبة. كقد أدل التوسع السريع يف إنتاج لقد اعتمد االقتصاد السعودم بدرجة ك
الزيت إذل تأمْب اإليرادات، كالعمبلت األجنبية البلزمة لتمويل عملية التنمية، بالقدر الذم ٲبكن القوؿ معو إف النمو االقتصادم 
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حيث استهدفت التغيّب التدرٯبي،عن طري   ّب خطة التنمية األكذل،الذم حققتو ا٤بملكة، يرجع إذل قطاع الزيت. كىذا مابرر تغ
 24 تنويع االنتاج كالصادرات كمصادر ايرادات ا٢بكومة.

كمع أف الدكلة السعودية حديثة العهد يف مضمار التطور الصناعي، إال أهنا عرفت كيف تكيف نفسها بفضل حـز ا٢بكومة، 
ات سريعة ٫بو التقدـ الصناعي كالزراعي، باإلضافة إذل االستقرار الداخلي الذم كتستخدـ طاقاهتا كطاقات الشعب، فخطت خطو 

 25حققتو أكال، كالذم كاف عامبل أساسيا للسعي يف دركب التطور كالتصنيع.

كما كضع ا٤بلك الفيصل بذلك قاعدة بناء اقتصادم، لتحقي  ٭بو اقتصادم إنتاجي متنوع ليقل االعتماد على النفط إذ يعترب 
كانت أساس القاعدة االقتصادية االنتاجية الٍب كضعها 26ورد الرئيسي ك األساسي لبليرادات. فوضعت خطط تنموية مدركسةا٤ب

الفيصل، كالٍب تعتمد على النظاـ االقتصادم ا٢بر.كقد شرح الفيصل يف مؤٛبر صحفي عقد معو يف كاشنطن، عن تصميم ا٤بملكة 
 ىػ . 1385ربيع األكؿ 11، 225بادئ الشريعة االسبلمية السمحة يف الندكة، العدد على إتباع نظاـ اقتصادم حر يستند على م

كىناؾ كثّب من التجارب الناجحة الٍب تؤكد على فعالة نظاـ االقتصاد ا٢بر، من حيث أف التغّبات االقتصادية كاالجتماعية ال 
ن ٪باح تلك التغّبات يعتمد على مساٮبة كافة كلك 27ٲبكن فرض ٪باحها يف أم ٦بتمع بواسطة االجراءات ا٢بكومية كحدىا.

 عناصر اجملتمع يف األخذ هبا كالتفاعل معها.
كقد أدركت ا٤بملكة، أف اقتصادىا لن يتمكن من اإلفادة ٛباما من امكانيات كمبادرات كافة أفراد الشعب، إال عن طري   

 ؿ خطوات كاسعة.تشجيعها للمشاريع ا٣باصة بصورة مستمرة، كبالتارل خطت يف ىذا اجملا
ك تضمنت األىداؼ العامة ٣بطة التنمية األكذل ا٢بفاظ على القيم االسبلمية الدينية كاألخبلقية، تنمية اجملاالت االقتصادية 

 كاالجتماعية يف ا٤بملكة، كزيادة نسبة دخل كمستول معيشة األفراد ذلك لتحقي :
 زيادة معدؿ ٭بو اإلنتاج احمللي اإلٝبارل. -
وارد البشرية لتتمكن عناصر اجملتمع ا٤بختلفة من زيادة مساٮبتها اإلنتاجية، كٛبكينها من ا٤بشاركة الكاملة يف عملية تطوير ا٤ب -

 التنمية.
 العمل على تنويع مصادر الدخل الوطِب كٚبفيف االعتماد على البَبكؿ عن طري  زيادة مساٮبة القطاعات اإلنتاجية األخرل.-
  

 3-3 التطور الصناعي، مقوماتو، دكر الحكومة في دعم حركة التصنيع:
يعترب التصنيع ا٢بديث من أىم أعماؿ اإلنساف ا٤بعاصر كأكثرىا تطورا كأكسعها رٕبا، كللتصنيع أٮبية اقتصادية عا٤بية يف عصرنا ىذا 

 28، حيث يساىم أيضا يف تطوير استخدامات النفط كتطوير استعماالتو.

ملكة العربية السعودية دل تتمكن  من قبل أف تكوف بلدا صناعيا ،حٌب قامت برفع التحدم كما ال بد من اإلشارة إذل أف ا٤ب
التارٱبي الكبّب الذم كاجهتو آنذاؾ، كىو كيفية ٙبويل ا٤بواطنْب إذل عناصر بشرية فعالة) نذكر ا٤بواطنْب السعوديْب كانوا عبارة عن 

 29متْب لرفع الكفاءة اإلنتاجية.بدك رحل(، كال يتأيت ذلك إال بالرعاية كالعناية البلز 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

185 
 

كمن األمور الٍب ٙبث الدكلة على االىتماـ بالصناعة إحساسها با٢باجة إذل تنويع ا٥بيكل الصناعي، كالرغبة ا١بادة يف اٯباد فرص 
اة ا٤بدنية، عمل يف ا٤بناط  الصناعية ٧بورا لعملية القضاء على البطالة، كإفساح ٦باالت العمل أماـ الكثّب، كنقلهم كذلك للحي

 كٙبويل ا٤بناط  النائية إذل مناط  أكثر إنفتاحا على العادل.

كما شهدت ا٤بملكة كا٤بنطقة الشرقية بصفة خاصة، منذ القدـ صناعات معينة مثل الرماح ا٣بطية كالثياب كا٢بلي كاجملوىرات، 
أ ٙبوؿ جذرم على الصناعات احمللية يف ا٤بملكة كبرع الصناع كا٢بدادكف كغّبىم من الصناع التقليديْب. غّب أنو بظهور النفط طر 

عامة ك ا٤بنطقة الشرقية بصفة خاصة، فقد ساعد تدف  النفط على توفّب فرص العمل، كجذب األيدم العاملة للمنطقة، ك أيضا 
 استيطاف البدك كاستقرارىم يف مدف النفط ا١بديدة ٩با ساعد على ٭بو الصناعة كتطور ا٤بنطقة.

 القتصاد السعودم بعدة مراحل أٮبها:كقد مرت تنمية ا
 ـ. 1950ىػ/ 1375ػ اعترب اقتصاد ا٤بملكة يف ىذه الفَبة غّب منظم، كافتقر إذل مقومات ا٢بياة األساسية، ككاف ذلك عاـ  1
عدـ التخطيط إذل ػ نشاط ا٢بركة التجارية  إلستّباد مواد البناء، مث استّباد ا٤بواد الغذائية كالصحية كا٤بنسوجات، كأدل اإلنفاؽ ك  2

 ىبوط موارد البَبكؿ.

ـ من فَبة حكم ا٤بلك فيصل بنمو موارد الدكلة باإلضافة إذل استخداـ نظاـ دقي  للرقابة على إقامة  1973ػ ٛبيز عاـ   3
 ا٤بشركعات، كقد أنشةت ىيةة التخطيط لدراسة إمكانية االستفادة من موارد الدكلة البَبكلية يف صناعات بَبك كيميائية.

كمن أىم نتائج تلك السياسة إقامة صرح صناعي شامخ مفخرة ألم حكومة من ا٢بكومات، إضافة إذل إقامة عدد من ا٤بشاريع 
الكهربائية الطموحة الٍب ٛبثل حجر الزاكية يف برنامج  يهدؼ إذل ايصاؿ الكهرباء إذل كل قرية كىجرة، كمن نتائج ىذا التخطيط 

الرتقاء با٤بواطن كرفاىيتو، باإلضافة إذل ربط أجزاء ا٤بدف كالقرل كا٥بجر بشبكة من خطوط النقل الذم تسعى ا٢بكومة إذل تنفيذه ا
 30كمشركعات التصنيع.

ـ يف توقيع عدد من االتفاقيات 1945ىػ/ 1365كأخذت ا٤بملكة منذ اشَباكها كعضو مؤس  داخل ىيةة األمم ا٤بتحدة عاـ  
ـ قاـ مندكب عن معهد 1969ىػ/  1389ذم القعدة  19ع ٥بيةة األمم ا٤بتحدة. ففي مع مركز األٕباث كالتنمية الصناعية التاب

يف ا٤بملكة ك٧باكلة اٯباد ا٢بلوؿ ٥با، باإلضافة إذل تدريب  استاند فورد لؤلٕباث بدراسة ا٤بشاكل الٍب ٲبكن أكف تواجو الصناعات
 ا٤بولفْب يف ا٤بركز، كتقدصل ا٣بدمات االستشارية للصناعات القائمة.

كقد الحظ ا٤بخططوف أف مساٮبة القطاع الصناعي يف اإلنتاج احمللي بدأ يتزايد نتيجة االىتماـ كالتشجيع ا٤بستمرين من قبل 
 ا٤بسؤكلْب يف الدكلة.

كما طلب من  ـ لدراسة الشؤكف اال٭بائية يف ا٤بملكة.1960كذلك اىتمت الدكلة بإنشاء ١بنة " التنمية االقتصادية " يف عاـ   
 لدكرل لئلنشاء كالتعمّب إرساؿ بعثة متخصصة لدراسة امكانيات التطوير االقتصادم يف ا٤بملكة، ككضع برنامج تنموم ٥با.البنك ا

كما أنشةت " كزارة التخطيط " الٍب تولت كضع خطة التنمية األكذل، فكانت ٗبثابة القاعدة أك اللبنة األكذل للتخطيط كالتنمية   
ـ باحبلؿ " اللجنة ا٤بركزية للتخطيط " مكاف اجملل   1965يناير 20ىػ/ 1384يف  19رقم االقتصادية.ك صدر مرسـو ملكي 
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كمن ىنا أخذت اللجنة على عاتقها التخطيط كالدراسة إلقامة هنضة صناعية شاملة، مع توفّب ٝبيع 31األعلى للتخطيط ،
 االمكانيات ا٤بادية لدل الدكلة.االمكانيات البلزمة لذلك خاصة بعد أف تدف  النفط بكميات ٘بارية، كتوافرت 

 1384كبدأت " كزارة التخطيط" بوضع خطط تنموية للنهوض بالصناعة، كيتضح من ميزانية الدكلة ا٤برصودة للصناعة من عاـ 
ـ مدل العطاء الكبّب الذم قدمتو الدكلة للنهوض هبذا القطاع ا٥باـ، كالذم أسهم بدكره يف 1975ىػ / 1395ـ ػ 1964ىػ/ 

 32نمو كالتطور االقتصادم كاالجتماعي للدكلة.حركة ال

كباإلضافة إذل ما قدمتو الدكلة من دعم مادم للنشاط الصناعي فقد ساندتو حٌب يستطيع االعتماد على ا٤بصانع الوطنية. كبذلك 
العامة ـ يقضي بإنشاء " ا٤بؤسسة  1963ىػ/1383فإهنا دل تغفل أم جانب من جوانب العطاء، كأصدرت مرسوما ملكيا يف 

 33للبَبكؿ كالثركة ا٤بعدنية " بَبكمْب "، الٍب عمدت إذل التدعيم ا٤بستمر للصناعة كا٤بشاركة يف النهضة الصناعية للببلد.
من خبلؿ الدعم ا٤بتواصل فقد ذكر بأف ا٢بكومة ساعية إلٯباد مصانع لبلستفادة من مشتقات البَبكؿ، كمن الصناعات 

 البَبككيميائية.

ـ مت تأسي  " مركز البحوث الصناعية "، كهيةة استشارية، مقره الرياض، كىدفو تقدصل ا٣بدمات 1966ىػ/  1386كيف عاـ  
 البلزمة يف ٦باؿ الصناعة كمساعدة ا٢بكومة على ٚبطيط، كتنفيذ ا٤بشركعات الصناعية. كمن أىم أعماؿ ا٤بركز:

 اجتماعية دكلية. ػ تنسي  األنشطة يف اجملاؿ الصناعي سواء ٗبوجب برامج ثقافية أك 1
بالتعاكف مع مركز األٕباث كالتنمية الصناعية على انشاء مناط  صناعية يف كل من الرياض ك   ػ عملت كزارة الصناعة كالتجارة 2

 جدة كالدماـ.
 ػ تقدصل ا٣بدمات الفنية من قبل ا٣برباء كالفنيْب ا٤بختصْب. 3
 منخفضة يف تلك ا٤بناط . ػ تقدصل ا٣بدمات األساسية للماء ك الكهرباء بأسعار 4
 ػ انشاء شبكة كاسعة من الطرؽ كصيانتها. 5
 ػ إقامة مراكز التدريب ا٤بهِب لتزكيد الصناعة بالعماؿ كالفنيْب ا٤بدربْب. 6
 ػ افتتاح البنك الصناعي. 7
 ػ دراسة إلقامة مصانع لؤلنابيب الببلستيكية، ك األلواح العازلة كاألدكية. 8

ىػ/  1374تصنيع يف ا٤بملكة فقد خطت خطوات متقدمة. كبدراسة كمقارنة ا٤بصانع ا٤بسجلة كا٤برخصة عاـ ك بالرغم من حداثة ال
مصنعا، يف حْب كصل عدد ا٤بصانع ا٤برخصة  42ـ إذل 1971ىػ/ 1394مصنعا، يرتفع يف عاـ  18ـ ٪بد عددىا  1964

 مصنعا. 304ـ إذل  1975ىػ / 1395حٌب هناية عاـ 
ىػ كيقضي ٔبواز تعديل فةات الرسـو ا١بمركية بغرض ٞباية كتشجيع 1388/ 2/ 28يف  52برقم كقد صدر مرسـو ملكي 

الصناعات الوطنية كا٤بنتجات الزراعية. كهتدؼ سياسة ا٢برية االقتصادية الٍب انتهجتها ا٢بكومة السعودية، إذل إعطاء الفرصة 
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الصناعي، كبصفة خاصة يف اآلكنة األخّبة كذلك بفضل التسهيبلت  للقطاع ا٣باص للمساٮبة الفعالة كا٤بتزايدة يف ٦باؿ االستثمار
 الٍب قدمتها ا٢بكومة للمستثمرين.

كبذلك ٛبكنت الصناعات احمللية بفضل التشجيع كالدعم ا٤بتواصلْب من جانب الدكلة، من تصدير الفائض من إنتاجها إذل الببلد 
 اجملاكرة .

ء ا٤بصانع لزيادة الدخل كتنوعو، دكف االعتماد على مصدر كاحد ىو البَبكؿ، كرفع  كقد كاف نتيجة لتزايد طموح الدكلة يف إنشا
كفاءة القول البشرية السعودية العاملة للحد من استقداـ العمالة األجنبية، باإلضافة إذل رصد الطاقات كتكثيف ا١بهود، كاف 

بّبة يف ا٥بيكل التعليمي للمجتمع، كلذا فقد قاؿ الفيصل لكل ىذا أثر فعاؿ يف التعجيل با٢بركة الصناعية، ك٩با استلـز ٙبوالت ك
  35أنو باستطاعتنا إنشاء مدف صناعية، كلكن ذلك يستدعينا الستّباد جيوش من ا٣برباء الفنيْب.

لذا ركز االىتماـ على إنشاء معاىد للتدريب ا٤بهِب، كتدريب الشباب السعودم على العمل، كتنظيم بعثات دراسية خارجية 
الوطنيْب يف ا٤بصانع لبلستزادة كاالستفادة، باإلضافة إذل عمل دكرات تدريبية ٥بم. كبذلك ٛبكنت الدكلة من األخذ بيد  للعماؿ

الشباب السعودم ا٤بدرب، كهتيةة اإلدارة كتشغيل ا٤بصانع،كبذلك ٙبويل اجملتمع البدكم إذل ٦بتمع صناعي ٰبظى بتقدير أكثر 
 التطور االقتصادم تطور اجتماعي متزامن معو معززا برباعم قول اجتماعية جديدة بناءة.الشركات الصناعية العا٤بية. كاكب 

كجاء يف الدراسة الٍب أعدهتا الدكتور ٪ببلء بكر األستاذة ا٤بساعدة بقسم االقتصاد بكلية اإلدارة كاالقتصاد ٔبامعة ا٤بلك سعود 
أف قطاع الصناعات التحويلية يف ا٤بملكة اعتمد على  (2000 -1930فرع القصيم بعنواف "٘بربة التصنيع يف ا٤بملكة) 

الصناعات ذات رأس ا٤باؿ الضخم، كتضيف الدراسة إف مساٮبة قطاع الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلٝبارل ال تزاؿ 
دكلة مؤخرا إذل تشجيع با٤بائة، ٩با يشّب إذل أف القطاع مازاؿ يف حاجة إذل التدعيم كالنمو، لذا كاف ا٘باه ال 15عند مستول 

االستثمار األجنيب، الذم سيكوف لو تأثّب اٯبايب يف ٭بو قطاع الصناعات التحويلية، كاستيعاب فائض العمالة، كزيادة األٮبية 
 النسبية لقطاع الصناعة.

ا٤بنتجات الٍب ٙبل كأشارت الدراسة إذل أف ا٤بملكة قد انتهجت يف بداية مرحلة التصنيع إسَباتيجية إحبلؿ الواردات كتصنيع 
٧بل كارداهتا من ا٣بارج، مث استعانت بإسَباتيجية اإلنتاج للتصدير خاصة يف أكاخر الثمانينات مع لهور البَبككيماكيات 
كالصناعات ا٤بساندة كا٤بكملة كالٍب تعتمد على كفرات ا٢بجم الكبّب كٙبتاج إذل أسواؽ كبّبة كأصبحت ا٤بملكة من الدكؿ 

 يف تصدير ا٤بنتجات البَبككيماكية كمنتجات البناء. ذات النصيب الكبّب

با٤بائة من اٝبارل الناتج الصناعي  50كما نذكر أف الصناعات الكيماكية تتصدر قائمة الصناعات التحويلية فهي ٛبثل 
صناعة البناء با٤بائة من األيدم العاملة السعودية، تليها  23با٤بائة من إٝبارل االستثمارات كتستوعب ٫بو  56كتستأثر بػ

كالتشييد،لكن يبقى االقتصادم السعودم اقتصاد أحادل نفطي كىذا  ما يشكل ىشاشتها، رغم اجملهودات ا٤ببذكلة لتنويع 
 اقتصادىا .
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 الخاتمة:
٤بية ك ا١بزائر إف االقتصاديات العربية ا٤بصدرة للنفط ٛبتاز بتباعية ا٘باه ىذه ا٤بادة ٩با ٯبعلها عرضة لتقلبات أسعارىا يف األسواؽ العا

أحد ىذه الدكؿ العربية الٍب تعاشل من باألحادية االقتصادية بسبب تباعيتها لصادرات النفطية كىذا ما يؤثر على السياسة ا٤بالية 
النفط للدكلة ا١بزائرية ) ٗبا فيها ميزانية الدكلة ( من أىم ما ٲبيزىا اعتماد إيراداهتا بشكل كبّب على ا١بباية النفطية كٗبأف أسعار 

ٙبدد خارجيا ضمن األسواؽ العا٤بية كسوؽ نيويورؾ كسوؽ لندف كغّبىا كبالتارل فإف استقرار كتوازف ا٤بيزانية العامة للدكلة ا١بزائرية 
مرتبط بالتغّبات كالتقلبات الٍب ٙبدث يف أسواؽ النفط،كىذه إشكالية األحادية االقتصادية، ٩با ينعك  على كضعية  ميزاف 

 ئرم بسبب عدـ تنوع صادراهتا.مدفوعات ا١بزا
كما اتسم االقتصاد السعودم باعتماده على النفط كقاعدة القتصادياتو، لذا حاكلت ا٢بكومة إٯباد مصادر اقتصادية أخرل ، 
لكن رغم ىذه ا١بهود يبقى القطاع النفطي مهيمن على اقتصادىا رغم ٨بتلف السياسات ا٤بتبناة من أجل ا٣بركج من األحادية 

 ادية.االقتص
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 ثقافة المقاكالتية كدكرىا في تنمية كتطوير المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر
 ؿ خنشور  اجم  سيف الدين تلي 

 
 ملخص:

ة من هتدؼ ىذه الدراسة إذل تسليط الضوء على أساليب ا٤برافقة كالدعم كتنظيم ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الٍب تتبعها الدكل   
أجل إنشاء كتفعيل ىذه ا٤بؤسسات ا٢بيوية حٌب تساىم يف بناء تنمية اقتصادية كاجتماعية شاملة، حيث توفر ا٤بؤسسات الصغّبة 

كا٤بتوسطة طرؽ إنتاج أقل تعقيدا كأكثر مركنة كمبلئمة كتكيف مع النسيج االقتصادم، كما أف مساٮبتها الفعالة يف التصدير 
فع معدالت التنمية ٘بعلها من أفضل الوسائل ا٤بتاحة لئلنعاش االقتصادم، كما هتدؼ ىذه الدراسة إذل كزيادة قدرات االبتكار كر 

 إبراز دكر ىيةات ا٤برافقة ا٤بقاكلتية يف تطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر.
، ANSEJ ،ANDI ،ANGEMالكلمػػػػػػات ا٤بفتاحيػػػػػػة: ا٤بقاكالتيػػػػػػة، ا٤بؤسسػػػػػػات الصػػػػػػغّبة كا٤بتوسػػػػػػطة، ىيةػػػػػػات ا٤برافقػػػػػػة، 

FGAR ،.CNAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، عبِؼخ ثَىوحأٍزبم 

 أٍزبم َِبػل، عبِؼخ ثَىوح 
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 المقدمة
لقد عرؼ النظاـ االقتصادم العا٤بي تطورات كبّبة ٲبكن اعتبارىا السبب الرئيسي يف تبياف ا٤بكانة الٍب احتلتها ا٤بقاكالتية، حيث 

تفػػػوؽ ٭بػػوذج ا٤بؤسسػػػة الكبػػػّبة، دل ٙبػػظ ىػػػذه الظػػاىرة باىتمػػػاـ لبػػاحثْب كاالقتصػػػاديْب إال مػػػن فػػَبة قريبػػػة مػػن الػػػزمن كذلػػػك بسػػبب 
كاالزدىػػار منقطػػع النظػػّب الػػذم عرفػػو ىػػذا الشػػكل مػػن ا٤بؤسسػػات، كالػػذم أدل إذل تسػػليط كػػل األضػػواء علػػى ا٤بسػػّب كذلػػك علػػى 

 حساب ا٤بقاكؿ ك مؤسستو الصغّبة.
ئػػػدات النا٘بػػة عػػن نشػػػاط إف للمقاكالتيػػة أٮبيػػة كبػػّبة حيػػػث ال يقتصػػر دكرىػػا فقػػػط يف الرفػػع مػػن مسػػػتويات االنتػػاج، كزيػػادة العا

بلؿ تعػويض ا٤بؤسسػات الفاشػلة خػا٤بؤسسات ا١بديدة الٍب مت إنشائها، بل يتعػداه ليشػمل دكرىػا يف ٘بديػد النسػيج االقتصػادم مػن 
كإعػػادة التػػوازف لؤلسػػواؽ، باإلضػػافة إذل دكرىػػا الكبػػّب يف تشػػيع االبتكػػار عػػن طريػػ  إنشػػاء مؤسسػػات مبتكػػرة جديػػدة ٲبتػػد تأثّبىػػا 

 ا٤بؤسسػػات القائمػػة الػػٍب ٘بػػد نفسػػها مضػػطرة إذل التكيػػف مػػع التغػػّبات ا٢باصػػلة مػػن اجػػل تعزيػػز قػػدراهتا التنافسػػية ٗبػػا ليشػػمل حػػٍب
يضػمن بقائهػا يف األكاؽ، كمػا ٛبثػل أيضػا كسػيلة إلعػادة االنػدماج االجتمػاعي للعمػاؿ الػذين فقػدكا مناصػب عملهػم نتيجػة أسػباب 

 ٣بربات الكبّبة الٍب ٲبتلكوهنا.اقتصادية خارجية عن نطاقهم خاصة يف لل ا
كتشكل ا٤بقاكالتية أيضا متنفسا يسمح للمقاكلْب با٣بركج من ٭بوذج العمػل ا٤بػأجور الػذم سػيطر علػى األذىػاف لفػَبة طويلػة مػن 

لبشرية الضركرية الزمن، كاللجوء إذل العمل ا٢بر، فا٤بقاكؿ كيف سبيل أنشاء مؤسستو ا٣باصة يقـو ٔبمع ٨بتلف ا٤بوارد ا٤بالية، ا٤بادية كا
من أجل إنتاج سلعة أك تقدصل خدمة معينة، كمن مث يتكفػل ٗبهمػة تسػيّب مؤسسػتو كجػِب ٜبػار ٪باحهػا، كأيضػا ٙبمػل مػا كػل يقابلهػا 

 من أخطار ٧بتملة، كٲبكنو حٍب التعلم من التجارب الفاشلة الٍب قد ٲبر هبا.
ّب ٨بتلف الشركط األساسية لذلك، األمر الػذم نلمسػو جليػا مػن فمن أجل نشر ا٤بقاكالتية يف ا١بزائر عملت السلطات على توف

خبلؿ اإلجراءات القانونية كالتنظيمية ا٤بتخذة لفائدة ىػذا النػوع مػن األنشػطة، كاآلليػات ا٤بسػخرة لتطػوير ىػذا النػوع مػن ا٤بشػركعات  
٤بسػاندة الػٍب سػػعت ا١بزائػر جاىػدة مػػن كإنشػاء كزراه خاصػة با٤بؤسسػػات الصػغّبة كا٤بتوسػطة، باإلضػػافة إذل ٨بتلػف أجهػزة الػػدعم كا

 خبل٥با إذل توفّب ٨بتلف الشركط الضركرية ٤بساعدة ا٤بقاكؿ على النجاح يف أنشاء مؤسستو ا٣باصة كتلبية ٨بتلف احتياجاتو.
 كعلى ضوء ما سب  ٲبكن صياغة إشكالية الدراسة يف السؤاؿ الرئيسي التارل:  

 تية في دعم المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر؟ما مدل مساىمة ثقافة المرافقة المقاكل -
 من أجل معا١بة اإلشكالية ا٤بطركحة مت التطرؽ إذل احملاكر التالية: تقسيمات الدراسة:

 اإلطار النظرم المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة كالمرافقة المقاكالتية  -1
 الخدمات التي تقدمها ىيئات الدعم كالمرافقة. -2
 اكالتية كمرافقة المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر.أىم ىيئات دعم المق -3
 .تطور المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر -4
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 اإلطار النظرم للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة كالمرافقة المقاكالتية: -1
الصػغّبة، ٗبػا يَبتػب عنهػا مػن يعترب مفهـو مرافقة ا٤بؤسسات الصغّبة الناشةة من أىم اآلليات ا١بديػدة ا٤ببتكػرة لَبقيػة ا٤بؤسسػات 

خل  مناصب شغل جديدة، كالنهوض بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية، إف أٮبية دكر ىيةػات الػدعم كا٤برافقػة نا٘بػة مػن الػدكر الػذم 
ريع تلعبو ىذه ا٥بيةات يف إ٪باح مسار ىذه ا٤بؤسسات من خبلؿ تذليل ا٤بشػاكل كالصػعوبات الػٍب تعػَبض عمليػة إنشػاء كتنميػة ا٤بشػا

 الصغّبة
ال يوجػػد اتفػػاؽ مسػػب  حػػوؿ تعريػػف موحػػد للمؤسسػػات الصػػغّبة كا٤بتوسػػطة،  :مفهػػـو المؤسسػػات الصػػغيرة كالمتوسػػطة -1-1

ديسػػمرب 12ا٤بػػؤرخ يف  01/18ا٤بؤسسػػات الصػػغّبة كا٤بتوسػػطة كإدراؾ منهػػا بأٮبيػػة ىػػذه ا٤بؤسسػػات، كطبقػػا للقػػانوف  كحسػػب كزارة
ت الصػػػػغّبة كا٤بتوسػػػطة مهمػػػػا كانػػػػت طبيعتهػػػا القانونيػػػػة بأهنػػػػا مؤسسػػػة إنتػػػػاج السػػػػلع ا٤بؤسسػػػػا "تعػػػرؼ 1تعػػػرؼ كمػػػػا يلػػػػي: 2001

شػػخص، كأف ال يتجػػاكز رقػػم أعما٥بػػا السػػنوم مليػػارين دج، أك ال يتجػػاكز ٦بمػػوع حصػػيلتها  250إذل  1كا٣بػػدمات، كتشػػغل مػػن 
 مليوف دج، كتستويف معايّب االستقبللية".  500السنوية 
مليػار دينػار  2شخصا، كال يتجػاكز رقػم أعما٥بػا  250ك 50توسطة على أهنا مؤسسة تشعل ما بْب حيث تعرؼ ا٤بؤسسة ا٤ب      

شػخص، كال يتجػػاكز رقػػم أعما٥بػػا  49إذل  10مليػػوف دينػػار، أمػا ا٤بؤسسػػات الصػػغّبة فهػػي الػٍب تشػػغل مػػا بػػْب  200كال يقػل عػػن 
مليػوف  20عماؿ كال يتجاكز رقم أعما٥با  9عامل إذل 1مليوف دينار، بينما ا٤بؤسسات ا٤بصغرة فهي الٍب تشغل من  200السنوم 
 دينار. 
فمن خبلؿ التعريف السػاب  نبلحػظ أف تعريػف ا٤بؤسسػات الصػغّبة كا٤بتوسػطة اعتمػد علػى ا٤بعيػار العػددم كا٤بػارل كىػي أكثػر       

 ا٤بعايّب شيوعا كاستخداما.
 2تتمثل فيما يلي: كا٤بتوسطة ا٤بؤسسات الصغّبةأيضا فهناؾ إٝباع بشكل عاـ على أف بعض خصائص 

 اعتمادىا على ا٤بصادر احمللية للمواد األكلية، كعلى العمالة الكثيفة كالتكنولوجيا البسيطة.     -
 صغر رأس ا٤باؿ ا٤بستثمر كالكميات ا٤بنتجة، كاالعتماد يف التوزيع على السوؽ احمللية.       -
 ها كاستقبلليتها.                          سهولة التأسي  كالتنفيذ، ك٧بدكدية ا٤بخاطر في -
 صعوبة ا٢بصوؿ على قركض ميسرة من طرؼ ا١بهات ا٤بمولة. -
انطبلقػػا مػػن األٮبيػػة كاألىػػداؼ الػػٍب جػػاءت مػػن أجلهػػا ٲبكػػن إٯبػػاد عػػدة تعريفػػات للمرافقػػة أبرزىػػا  :المرافقػػة المقاكلتيػػة -1-2

 ا:ا٤بتخصصوف يف ىذا اجملاؿ، نذكر فيما يلي البعض منه
"ا٤برافقة ىػي إجػراء مػنظم يف شػكل مواعيػد متتابعػة، هتػدؼ إذل دعػم منشػةي ا٤بؤسسػات يف الفهػم كالػتحكم يف إجػراءات اإلنشػاء، 

 3ككذلك التحكم يف ا٤بشركع كالقرارات ا٤برتبطة بو"
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ت األعماؿ الصػغّبة الػٍب كتعرؼ ا٤برافقة أيضا "بأهنا عملية ديناميكية لتنمية كتطوير مشركعات األعماؿ خاصة مشركعات أك منشآ
 start-up ٛبر ٗبرحلة التأسي  أك اإلنشاء كبداية النشاط حػٌب تػتمكن مػن البقػاء كالنمػو بصػفة خاصػة يف مرحلػة بدايػة النشػاط 

period"4، كذلك من خبلؿ العديد من ا٤بساعدات ا٤بالية كالفنية كغّبىا من التسهيبلت األخرل البلزمة أك ا٤بساعدة. 
 ٤5برافقة أمر معقد نوعا ما كذلك راجع إذل:يعترب تعريف ا

 تعدد الفاعلْب يف ىذا اجملاؿ كتشعبهم.  -
 كتنوع أشكاؿ ا٤برافقة كإجراءات تنفيذىا. -

٘بنيػػد ا٥بياكػػل كالوسػػائل ٣بدمػػة ا٤بؤسسػػة، كتشػػمل االسػػتقباؿ كاإلعػػبلـ كالتوجيػػو كاالستشػػارة خػػبلؿ كػػل مسػػار  كتػػتم المرافقػػة    
ككػذا ا٤بتابعػة يف مرحلػة االسػتغبلؿ، كا٤بسػاعدة كا٤برافقػة يف إنشػاء ا٤بؤسسػات كتطويرىػا كتقػدصل ا٣بػدمات  إنشاء كتوسيع ا٤بؤسسػات،

 ا٤بناسبة.
 ا٤بشػركعات الصػغّبة كا٤بتوسػطة،يف تسػخّب معرفػة كحنكػة كذكػاء كمهػارات ا٣بػرباء يف خدمػة كمسػاعدة  المرافقػة الماليػة كتتمثل   

ديػد حاجياهتػا ا٤باليػة لتجنػب ا٤بؤسسػة الػدخوؿ يف كضػع مػارل حػرج أك صػعب مػن أجػل كعلى تشخيص كضعها ا٤بارل من خبلؿ ٙب
ضماف النجاعة ا٤بالية، كا٢برص على استمرارية االسػتغبلؿ،  الصغّبة كا٤بتوسطة، كما هتدؼ ا٤برفقة ا٤بالية إذل إ٭باء كتطوير ا٤بؤسسات

  كٙبسْب القدرة التنافسية للمؤسسة.
من بْب ىؤالء كانتيوف كجػاف يػوؿ سػام ك شػومبيَب، كيعػد  المقاكلةؿ عدد من االقتصاديْب الركاد مسألة من الناحية النظرية تناك    

  ،"6"اقتصػاد مقػاكلْب اقتصػاد تسػيّب" إذل "إذل ٙبػوؿ االقتصػاديات ا٢بديثػة مػن 1985بيَب دراكر مػن األكائػل الػذين أشػاركا يف سػنة 
ّبىم دكر يف ترقيػػة الفكػر ا٤بقػاكرل التنظيمػػي، كيف توضػيح خصػائص القائػػد كمػا كػاف ألعمػاؿ كػػل مػن تػايلور , كفػػايوؿ كسػيموف كغػ

 .الناجح يف ٦باؿ األعماؿ
لبلنضػماـ إذل االٙبػاد  1988كما تولد مفهـو تأىيل ا٤بؤسسات كا٤برافقة من خبلؿ اإلجراءات ا٤برافقة الٍب باشرهتا الربتغاؿ عػاـ     

 ، كالذم كانت من أىدافو األساسية: PEDIP 7االقتصاد الربتغارل   األكركيب من خبلؿ الربنامج االسَباتيجي لتحديث
 تسريع كتّبة ٙبديث البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعي. -
 تدعيم قواعد التكوين ا٤بهِب، كٙبسْب إنتاجية كنوعية النسيج الصناعي. -
 وسطة.توجيو التمويل لبلستثمارات ا٤بنتجة للمؤسسات كخاصة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بت -

"حركيػػػة إنشػػػاء كاسػػػتغبلؿ فػػػرص األعمػػػاؿ مػػن طػػػرؼ فػػػرد أك عػػػدة أفػػػراد عػػػن طريػػػ  إنشػػػاء  8علػػى أهنػػػا تعريػػػف المقاكلػػػةكٲبكػػن    
   منظمات جديدة من أجل خل  قيمة مضافة ".

 :الخدمات التي تقدمها ىيئات الدعم كالمرافقة -2
ا٤باضي، حيث برز ىذا التوجو بشػكل كبػّب يف الػدكؿ ا٤بتقدمػة لقد تطورت ىيةات الدعم كا٤برافقة منذ سنوات الثمانينات من القرف 

 9)الو ـ أ، كندا، بريطانيا، فرنسا، أ٤بانيا،...كغّبىا(، كارتكزت عمليات دعم كمرافقة ا٤بؤسسات الصغّبة على ثبلثة ٧باكر أساسية:
 الدعم ا٤بارل: ٤بعا١بة مشكل عدـ كفاية األمواؿ البلزمة عند انطبلؽ ا٤بشاريع. 
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 ر شبكات النصح كالتكوين: يف ٦باؿ إنشاء كتسيّب ا٤بؤسسات الصغّبة...كغّبىا.تطوي
الػدعم الوجيسػتيكي: تػوفّب مقػر لنشػاط ا٤بؤسسػػات الصػغّبة يف ٧بػبلت متاحػة كخػبلؿ فػػَبات زمنيػة ٧بػدكدة كخػدمات إداريػة ٨بتلفػػة 

معقػػدة حسػػب ا٤بشػػركع الصػػغّب كتقػػـو هبػػػذه كذلػػك بشػػركط ٙبفيزيػػة أقػػل تكلفػػة، باإلضػػافة إذل تقػػدصل بعػػػض النصػػائح البسػػيطة أك 
 العمليات من خبلؿ االنفتاح على ٝبيع شبكات األعماؿ كا٥بيةات ا٢بكومية ا٤بختلفة لتدعيم ىذه ا٥بيةات.

كعمومػػا ألهػػػرت الدراسػػات العلميػػػة ٦بموعػػة مػػػن ا٣بػػدمات الػػػٍب ٲبكػػن أف تقػػػدمها ىيةػػات ا٤برافقػػػة للمؤسسػػات الصػػػغّبة، قبػػػل     
 ء ا٤بؤسسة، تتمثل ىذه ا٣بدمات خبلؿ كل مرحلة فيما يلي:كخبلؿ كبعد إنشا

 : يظهر التحليل ا٤بقارف الذم قامت بو الدراسة العديد من ا٤ببلحظات على النحو التارل:(accueilleاالستقباؿ) 2-1
شػكل االسػتقباؿ مػن  عند قدـك أم مقاكؿ إذل ىيةة ا٤برافقة ألكؿ مرة تقاـ معو جلسات أكذل تسمى ٗبرحلػة االسػتقباؿ، كٱبتلػف   

ىيةة ألخرل، حيث أف بعضها يكتفي بأكؿ لقاء لتقدصل بعض ا٤بعلومات كتوجيػو ا٤بقاكؿ)حامػل ا٤بشػركع( ، أمػا األخػرل فهػي تقػـو 
 منذ اللقاء األكؿ ٙبليل كتقييم إمكانيات ا٤بشركع)شكل ا٤بشركع، ا٤بنتج، السوؽ...(.

التعارؼ بْب كل من حامػل ا٤بشػركع كا٥بيةػة ا٤برافقػة، كمػا تسػعى إذل معرفػة حالػة  كبالتارل فمرحلة االستقباؿ تقـو يف األساس على  
 تقدـ ا٤بشركع؛ احتياجات ا٤بشركع؛  التوفي  بْب حاجيات ىيةة الدعم كمتطلبات حامل ا٤بشركع.

كريػة، أك عبػارة كٚبتلف مدة كشكل االستقباؿ من ىيةة ألخرل، حيث ٲبكن أف تكوف عبارة عن مقاببلت ك/أك مكا٤بػات ىاتفيػة د
عن مواعيد مستمرة، كمػا ٲبكػن أف يكػوف اسػتقباؿ حػاملي ا٤بشػاريع بشػكل فػردم أك ٝبػاعي، باإلضػافة إذل ذلػك فمػدة االسػتقباؿ 

 متغّبة أيضا من موعد كاحد إذل عدة مواعيد كمن بضع دقائ  إذل عدة ساعات حسب أٮبية كنوع ا٤بشركع.
امػل ا٤بشػركع كىيةػة ا٤برافقػة، كالػٍب يطغػى عليهػا الطػابع اإلعبلمػي، حيػث يػتم فيػو أخػد فعملية االستقباؿ ىي أكؿ اتصاؿ بْب ح    

فكرة حوؿ ىدؼ ا٤بشركع كأٮبيتو ككذلك كضعية صاحب ا٤بشركع كما ىي طموحاتو كما ينتظػره، يف ا٤بقابػل تسػعى ىيةػة ا٤برافقػة يف 
ل ا٤بشػػػركع، كإلهػػػار أٮبيػػػة ا٤برافقػػػة يف ٪بػػػاح كاسػػػتمرار ىػػػذه ا٤برحلػػػة إذل تسػػػليط الضػػػوء علػػػى ا٣بػػػدمات الػػػٍب ٲبكػػػن أف تقػػػدمها ٢بامػػػ

ا٤بشركع، كلذلك ٙبتاج ىذه ا٥بيةات إذل كفاءات مهنية كخربات عالية يف ا٤بيداف  الستقباؿ كتوجيو حاملي ا٤بشاريع، كاإلجابػة علػى 
 حة.األسةلة ا٤بختلفة للمقاكلْب الذين ٱبتلفوف يف أىدافهم كطموحاهتم كيف أشكاؿ ا٤بشاريع ا٤بقَب 

 : تتميز ىذه ا٤برحلة ٗبجموعة من ا٣بدمات الٍب تقدمها ىيةات ا٤برافقة تتمثل فيما يلي:المرافقة خالؿ اإلنشاء 2-2
إعداد كتشكيل ملػف إنشػاء ا٤بشػركع: يتمثػل يف خطػة عمػل تتضػمن: تقػدصل صػاحب ا٤بشػركع؛ كصػف ا٤بشػركع؛ كصػف السػلعة أك 

رية؛ كسائل اإلنتاج؛ ا٤بلف ا٤بػارل: جػدكؿ حسػابات نتػائج تقػديرم، االحتيػاج يف رأس ا٣بدمة؛ السوؽ؛ رقم األعماؿ؛ الوسائل التجا
 ، عتبة ا٤بردكدية.  TVAا٤باؿ العامل، خطة التمويل، ٨بطط ا٣بزينة، الرسم على القيمة ا٤بضافة

 البحث عن الوسائل ا٤بالية: )قركض، إعانات، مساعدات،...(.
 ، كالقانونية.القياـ با٣بيارات ا١ببائية، االجتماعية

 ا٤برافقة ٲبكن أف تصل إذل غاية ا٤بساعدة يف ٚبطيط كإ٪باز خطوات إنشاء ا٤بشركع.
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إف ىػذه ا٣بػدمات ا٤بػػذكورة موجػودة يف أغلػػب ىياكػل الػػدعم كا٤برافقػة، إال أف تنظػػيم ىػذه العمليػػات ٱبتلػف مػػن ىيةػة ألخػػرل،      
بشػػكل فػردم أك ٝبػػاعي يف حالػة التػػدف  ا٥بائػل ٢بػػاملي ا٤بشػػاريع، كيف فهنػاؾ بعػػض ا٣بػدمات الػػٍب ٲبكػن أف تقػػدـ ٢بػاملي ا٤بشػػاريع 

 ىذه األخّبة يتم ٙبقي  ا٢بد األدسل من األبعاد الفردية)ا٣بصوصية(، كذلك يف شكل مواعيد فردية مع حاملي ا٤بشاريع.
الػػٍب ٚبصػػص مػػن عػػدة كىنػػاؾ اخػػتبلؼ أيضػػا يف الوقػػت ا٤بخصػػص ٢بامػػل ا٤بشػػركع كمػػدة تركيػػب ا٤بشػػركع: فهنػػاؾ بعػػض ا٥بيةػػات 

سػػاعات، أمػػا بالنسػػبة للمشػػاريع  10سػاعات إذل مػػدة ٧بػػدكدة بالنسػػبة للمشػػاريع البسػػيطة حيػػث تػَباكح مػػدهتا ا٤بتوسػػطة يف حػػدكد 
يػـو كحػػد أدشل كٲبكػن أف تصػػل إذل  15سػاعة كمػدة تركيػػب ا٤بشػركع تكػػوف خػبلؿ  40إذل 30األكثػر تعقيػدا ٲبكػػن أف تصػل مػػن 

 غاية سنة كاملة.
 لية: ٙباكؿ ىيةات الدعم كا٤برافقة تشجيع استقبللية ا٤بقاكؿ يف اٚباذ القرارات ا٣باصة ٗبشركعو كذلك راجع لسببْب:االستقبل

األكؿ ىو أف االعتماد على الذات ٲبكن ا٤بقاكؿ من الػتعلم الػذايت ألسػاليب قيػادة كتسػيّب ا٤بشػركع، كذلػك باالعتمػاد علػى الشػركاء 
يسػتفيد ا٤بقػػاكؿ مػن ىػذه ا٤بعػػارؼ حػٌب يف حالػػة فشػل ا٤بشػركع ألهنػػا تعتػرب مكسػػب معػريف يف حالػػة  كا٤بتعػاملْب االقتصػاديْب، ٕبيػػث

القياـ ٗبشركع جديد، أما السبب الثاشل ىو ٛبكْب ىيةة ا٤برافقة من ٙبقيػ  اقتصػاد يف ا٣بػدمات ا٤بقدمػة، هبػدؼ ربػح الوقػت كالتوجػو 
دعم باالسػػػػتعانة ٗبؤسسػػػػات أخػػػػرل ٣بدمػػػػة ا٤بقػػػػاكلْب مثػػػػل الغػػػػرؼ إذل مشػػػػاريع جديػػػػدة، كيف ىػػػػذا اإلطػػػػار تقػػػػـو أغلػػػػب ىيةػػػػات الػػػػ

 االستشارية، كمكاتب الدراسات،...إخل.
،كمػع ذلػك هتػتم 10القليل من ىيةػات الػدعم تقػـو ٗبتابعػة ا٤بؤسسػات الصػغّبة بعػد إنشػائهاالمرافقة بعد اإلنشاء )المتابعة(: 2-3

، كالسػػبب يف ذلػػك بػػدكف شػػك ىػػو ٧باكلػػة التحقػػ  مػػن إمكانيػػة إسػػَبجاع ا٥بيةػػات ا٤بتخصصػػة يف الػػدعم ا٤بػػارل كثػػّبا هبػػذه العمليػػة
األمواؿ ا٤بقركضة، كعموما تتضمن ا٤بتابعة بعد اإلنشاء مواعيد شهرية مع صاحب ا٤بشػركع طػواؿ السػنتْب األكليتػْب، يػتم فيهػا ٕبػث 

 العناصر التالية:
 التسيّب: ا٣بزينة، الوضعية ا٤بالية، تشكيل لوحة قيادة مالية؛ -
 انب التجارم: البحث عن الزبائن، اإلتصاؿ؛ا١ب -
 الرؤية اإلسَباتيجية؛ -
 أسةلة ٨بتلقة: العقود، ا٤بناقصات...إخل. -

 كيف حالة كجود بعض ا٤بشاكل احملتملة يف بعض ا٤بشاريع، يتم تنظيم مواعيد دكرية مع صاحب ا٤بؤسسة ٢بل ىذه ا٤بشاكل.  
ة كػػل شػهرين أك ثبلثػػة أشػهر يقػػـو بتنشػيطها ٨بتصػػوف، تتمحػور حػػوؿ تسػػيّب كىنػاؾ بعػػض ا٥بيةػات تقػػـو بتنظػيم اجتماعػػات إعبلميػ

 ا٤بؤسسات الصغّبة، طرؽ التوليف، تأمْب ا٤بمتلكات كاألشخاص، اإلعفاءات،...إخل.
ات ىناؾ اختبلفات كبّبة بْب ا٤برحلتْب، مػن مػدة ا٤برافقػة، اإلجػراءات ا٤بتبعػة كاألدكات كالوسػائل ا٤بسػتخدمة، كترجػع ىػذه االختبلفػ

 إذل أسباب:
السػػبب األكؿ ىػػو قلػػة التمويػػل ا٤بخصػػص للمتابعػػة بعػػد اإلنشػػاء، ىػػذه النقطػػة تفسػػر يف جػػزء منهػػا تشػػابو عمليػػة اإلنشػػاء  -

 القانوشل، كالعمل على تشجيع استقبللية ا٤بشاريع.
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ديدة، ىذه الكفػاءات أما السبب الثاشل مرتبط بالكفاءات الواجب ٘بنيدىا من أجل تأمْب ا٤بتابعة بعد إنشاء ا٤بشاريع ا١ب -
مطلوبة يف ىذه ا٤برحلة أكثر من ا٤براحل السابقة، الٍب ٙبتػوم إجػراءات إداريػة بسػيطة كخػدمات أقػل تعقيػدا، أمػا يف ىػذه 
ا٤برحلػة ٰبتػاج ا٤بشػركع الصػغّب إذل مراقبػة كمتابعػة ا٤بتخصصػػْب يف ٦بػاالت التنظػيم، التسػيّب ا٤بػارل، مراقبػة التسػيّب، التسػػيّب 

 ليل القرارات االسَباتيجية، تسيّب ا٤بوارد البشرية، التسيّب ا١ببائي كالقوانْب االجتماعية.التجارم، ٙب
لكػن يف الواقػع مػن الصػعب تػوفّب كػل ىػذه الكفػاءات، كىػو أمػر يتحقػ  نػادرا يف بعػض ىيةػات ا٤برافقػة، باإلضػافة إذل ذلػك مػن    

ت، كبالتػػارل فػػا٤بطلوب تػػوفر ا٤بػػرافقْب علػػى ا٤بعػػارؼ األساسػػية الصػػعب إٯبػػاد أشػػخاص ٲبتلكػػوف معػػارؼ عميقػػة يف كػػل ىػػذه اجملػػاال
 كبعض ا٣بربة ا٤بيدانية إف أمكن، للوصوؿ يف النهاية إذل اإلجابة على انشغاالت أصاب ا٤بشاريع.

السبب الثالث يكمن يف خصوصية ىذه ا٤برحلة، فا٤بتابعة بعد اإلنشاء تقتضي إجابة ا٤برافقْب علػى األسػةلة ا٤بطركحػة مػن  -
رؼ أصػحاب ا٤بشػاريع، ىػذه األسػةلة تغطػػي ٦بػاؿ كاسػع كمعقػد )ٙبليػل ا٤بشػػاكل مػع العمػاؿ، مشػاكل تسػديد الزبػػائن، طػ

معا١بة مشاكل تسيّبية كاجتماعية،...إخل(، حيث انو عادة ما يطلب ا٤بقاكلوف أجوبة دقيقػة عػن ىػذه ا٤بشػاكل كيف حالػة 
لػى ا٤بشػركع، كبالتػارل ٯبػب أف ترتكػز ا٤بتابعػة بعػد اإلنشػاء علػى عدـ ٙبقي  ذلك ٲبكن أف يؤدم إذل نتائج سػلبية كبػّبة ع

 عبلقة تشاكرية بْب ا٤بؤسسة كجهاز ا٤برافقة.
نصل يف النهاية إذل أنو حٌب ىذه ا٥بيةات تعاشل من مشػكل كبػّب كىػو صػعوبة ا٢بصػوؿ علػى الكفػاءات البلزمػة ٤برافقػة ا٤بشػاريع، ٩بػا 

 مها ىذه ا٥بيةات     يؤدم إذل صعوبة تطوير ا٣بدمات الٍب تقد
                                

 :الهيئات المرافقة للمقاكلتية -3
مػػػن أجػػػل ٙبقيػػػ  دعػػػم كامػػػل للمقػػػاكلْب ١بػػػأت ا١بزائػػػر إذل اسػػػتحداث ٦بموعػػػة مػػػن كسػػػائل الػػػدعم كىيةػػػات ا٤برافقػػػة، كمسػػػاعدة  

 اؼ ا٤بنوط هبا، كالٍب نذكر منها:ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة على النمو كالتطور كمكينها من بلوغ األىد
مت إنشػاء الوكالػة الوطنيػة لػدعم تشػغيل الشػباب ٗبوجػب ا٤برسػـو   (:ANSEJالوكالة الوطنية لػدعم تشػغيل الشػباب ) -3-1

، كىػػػػػي ىيةػػػػػة كطنيػػػػػة ذات طػػػػػابع خػػػػػاص تتمتػػػػػع بالشخصػػػػػية ا٤بعنويػػػػػة 1996سػػػػػبتمرب  08ا٤بػػػػػؤرخ يف  296-96التنفيػػػػػذم رقػػػػػم 
باإلضػػافة إذل تسػػعى لتشػػجيع كػػل الصػػيغ ا٤بؤديػػة إلنعػػاش قطػػاع التشػػغيل الشػػبايب مػػن خػػبلؿ إنشػػاء ا٤بقػػاكالت، كاالسػػتقبلؿ ا٤بػػارل، ك 

 ترقية كنشر الفكر ا٤بقاكاليت، كمتنح إعانات مالية  كامتيازات جبائية خبلؿ كل مراحل ا٤برافقة.
 نذكر منها: للوكالة عدة مهاـ (:ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) مهاـ -3-1-1
 تدعم كتقدـ االستشارة كتراف  الشباب ذك ا٤بشاريع يف إطار تطبي  مشاريعهم االستثمارية. -
 تسّب كفقا للتشريع كالتنظيم ا٤بعموؿ هبما ٚبصيصات الصندكؽ الوطِب لتشغيل الشباب. -
 انات.تبليغ الشباب ذكم ا٤بشاريع الذين ترشح مشاريعهم لبلستفادة من القركض ٗبختلف اإلع -
 تقـو ٗبتابعة االستثمارات الٍب أ٪بزىا الشباب مع ا٢برص على احَباـ بنود دفاتر الشركط. -
 تشجيع كل أشكاؿ التدابّب األخرل الرامية إذل ترقية تشغيل الشباب. -
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 ( كهيئة مرافقة:ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -3-1-2
 11الوكالة على النحو التارل: كتتم عملية ا٤برافقة ا٤بقاكلتية من طرؼ

سػػنة )يف حالػػة عمػػر  40ك 19لكػػي يسػػتفيد ا٤بقػػاكؿ مػػن ا٤برافقػػة كا٤بزايػػا ا٤بمنوحػػة مػػن طػػرؼ الوكالػػة ٯبػػب أف يػػَباكح سػػنو بػػْب  -
سنة(،أيضػػا ٯبػػب عػدـ انتمائػػو للنشػػاط االجتمػػاعي أف يكػػوف ذك  35ٯبػػب ادخػػاؿ شػػريك عمػره أقػػل مػػن  40ك  35الشػاب بػػْب 
 هنية.خربة ككفاءة م

عند التحاؽ الشاب بالوكالة يقـو ٗبلئ استمارة معلومات، مث ٰبدد لو موعد ٢بضور حصة ٝباعية لتكوف لديو فكرة كاضحة عػن  -
جهػػاز الوكالػػػة كاالمتيػػازات ا٤باليػػػة كا١ببائيػػػة الػػٍب تقػػػدمها، مث يػػػتم االنتقػػاؿ بالشػػػاب إذل ا٢بصػػة  الفػػػردم )قػػػد تكػػوف حصػػػة أك عػػػدة 

نػػو كبػػْب ا٤برفػػ  يػػتم مػػن خبل٥بػػا دراسػػة ا٤بشػػركع مػػن ٝبيػػع جوانبػػو االقتصػػادية كا٤باليػػة كٙبديػػد االختيػػارات حصػػص( إلقامػػة عبلقػػة بي
 الرئيسية للمشركع.

بعػػد ٙبضػػّب ا٤بلػػف االدارم )شػػهادات ا٤بػػؤىبلت ا٤بهنيػػة، شػػهادة عػػدـ االشػػَباؾ يف الضػػماف االجتمػػاعي لؤلجػػراء كالغػػّب أجػػراء،  -
، الفػػاتورة الشػػكلية للتأمينػػات متعػػددة  شػػهادة عػػدـ ا٣بضػػوع للضػػريبة...(، كا٤بلػػف كا٤بارل)الفػػاتورة الشػػكلية للعتػػاد معفيػػة مػػن الرسػػـو

األخطػػار...(، يػػتم توجيهػػو كتقييمػػو تقنيػػا كا٤بوافقػػة عليػػو مػػن طػػرؼ "١بنػػة انتقػػاء كاعتمػػاد كٛبويػػل ا٤بشػػاريع" ا٤بكونػػة مػػن مػػدير الوكالػػة 
كارل الواليػة، ٩بثػل عػن السػجل التجػارم، ٩بثلػْب عػن مديريػة التجػارة كالضػرائب كغرفػة رئيسا للجنة، أعضاء البنػوؾ احملليػة، ٩بثػل عػن 

 الصناعات، كمديرية التخطيط كمديرية التشغيل.  
بعد قبوؿ اللجنة بتمويل ا٤بشركع يتم تبليغ الشاب كتسليمو شهادة التأىيل من طرؼ الوكالة، كيقـو الشاب ا٤بقاكؿ بعدىا بإٛبػاـ  -

التجػػارم كالبطاقػػة ا١ببائيػػة كبػػدفع ا٤بسػػاٮبة الشخصػػية لتػػيم ٛبويلػػو يف حالػػة التمويػػل الثنػػائي، أمػػا يف حالػػة التمويػػل اجػػراءات السػػجل 
 الثبلثي فيتم توجيو ا٤بلف اذل البنك ا٤بستقبل ليتم قبو٥با من طرؼ ١بنة البنك

الشػػاب ا٤بقػاكؿ يف ا٢بسػػاب ا٤بفتػػوح  بعػد قبػػوؿ البنػػك ٛبويػل ا٤بشػػركع يػػتم تسػديد مبلػػغ ضػػماف أخطػار القػػرض البنكػػي مػن طػػرؼ -
 مليوف. 500يف حالة أكثر من %  2مليوف ك  500من قيمة ا٤بشركع يف حالة أقل من  %1باسم الصندكؽ كالٍب نسبتها 

يتجػو ا٤برافػػ  مػػع الشػاب ا٤بقػػاكؿ يف مرحلػػة التجهيػز حيػػث يتحصػػل الشػػاب علػى امتيػػازات جبائيػػة متمثلػة يف االعفػػاء مػػن الرسػػم  -
(، كٚبفيض نسبة الفوائد البنكية بػْب %5يتم تسديد فقط  %7.4مة ا٤بضافة لشراء العتاد، كٚبفيض يف الرسـو ا١بمركية )على القي

 حسب طبيعة ا٤بشركع. %95ك % 80
يتم معاينة العتاد من طرؼ الوكالة مث البنك مع كجود ٧بضػر قضػائي، كيسػتفاد الشػاب ٤بػدة سػنة مػن التػأمْب مػن ٝبيػع األخطػار  -

 بة للعتاد ا٤بقتُب، كيرىن العتاد عن طري  موث  من طرؼ البك بالدرجة األكذل مث الوكالة بالدرجة الثانية.بالنس
 يتم منح الشاب ا٤بقاكؿ قرار االمتيازات مرحلة االستغبلؿ كتشمل ىذه االمتيازات ما يلي:   -
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، كالضػريبة علػى IRGدخل االٝبػارل سنوات حسب موقع ا٤بشركع من الضريبة على الػ 6سنوات إذل  3إعفاء تاـ ٤بدة  -
)علػػى حسػػب صػػيغة TVA، كالرسػػم علػػى رقػػم األعمػػاؿ ATB، كالرسػػم علػػى النشػػاط ا٤بهػػِب IBSأربػػاح الشػػركات

 ا٤بشركع( ، كاالعفاء من حقوؽ التسجيل.
 الشَباكات أصحاب العمل بالنسبة للمرتبات ا٤بدفوعة ألجراء ا٤بؤسسة.%  7االستفادة من ا٤بعدؿ ا٤بخفض لػػ  -
 .الوكالة موضوع دعم للمشركع العقارية احملازة األصوؿ على نقل ا٤بلكية رسـو إلعفاء منا -

 تبقى ا٤بتابعة خبلؿ فَبة االستغبلؿ من طرؼ مرافقي الوكالة من خبلؿ الزيارات ا٤بيدانية  -
 (:ANSEJحصيلة االنجازات المقدمة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) -3-1-3
منصػب شػغل، كا١بػدكؿ  418923مشػركع للشػباب كالػٍب خلقػت  151298قامػت الوكالػة بتمويػل  2012سنة يف منتصف   

 التارل يوضح ذلك:  
 30/06/2012حتى  ANSEJ(: عدد المشاريع الممولة كمناصب الشغل في01جدكؿ رقم)

 قيمة االستثمار )دج( عدد مناصب الشغل عدد المشاريع الممولة قطاعات النشاط
 109982400010 127523 47162 الخدمات

 28437428867 34050 13716 نقل المسافرين
 49853599246 76839 23189 الصناعات التقليدية 

 66998399161 48197 24588 نقل البضائع
 38585765865 41141 15677 الزراعة 
 29363564744 28697 8106 الصناعة

 34665770385 38748 10581 البناء كاألشغاؿ العمومية
 5544311829 9463 3862 األعماؿ الحرة

 5872560687 9376 3399 الصيانة
 3623209757 3182 608 الصيد 

 2423634960 1707 410 الرم
 375350650511 418923 151298 المجموع

 ANSEJالمصدر: كثائق مقدمة من طرؼ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 

أنشػأت ا٢بكومػة ا١بزائريػة ككالػة ترقيػة كدعػم كمتابعػة  2001قبػل سػنة  (:ANDIوير االسػتثمار )الوكالة الوطنية لتط -3-2 
مت اسػػػتبداؿ ىػػػذه الوكالػػػة بالوكالػػػة الوطنيػػػة لتطػػػوير االسػػػتثمار  2001(، كٗبوجػػػب قػػػانوف االسػػػتثمار لسػػػنة   APSI) االسػػػتثمار

(ANDI ):12كا٥بادفة إذل 
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طاعات من خبلؿ ا٣بدمات الٍب تقػدمها، مػع مػنح مزايػا ضػريبة معتػربة ٥بػا، كىػذا كلػو تشجيع كتطوير االستثمارات يف ٨بتلف الق -
 .من أجل ا٤بساٮبة يف ٚبفيض نسبة البطالة

 ٙبقي  كتبسيط إجراءات تأسي  ا٤بؤسسات كا٤بشاريع. -
 (:ANDIتحفيزات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ) -3-2-1

 13( فيما يلي:ANDIالة الوطنية لتطوير االستثمار )الوك كتتمثل التحفيزات ا٤بمنوحة من طرؼ
 تطبي  النسبة ا٤بخفضة يف ٦باؿ ا٢بقوؽ ا١بمركية للتجهيزات ا٤بستوردة الٍب تدخل يف إ٪باز ا٤بشركع.  -
 االعفاء من الرسم على القيمة ا٤بضافة للسلع كا٣بدمات الٍب تدخل مباشرة يف إ٪باز ا٤بشركع. -
 قل ا٤بلكية لؤلصوؿ العقارية الٍب تدخل يف إ٪باز ا٤بشركع.االعفاء من الرسم على ن -
 التكفل بكل أك ٔبزء من تكاليف األشغاؿ ا٤بتعلقة با٤بنشآت األساسية بالنسبة للمناط  ا٣باصة. -
( 10) االعفاء من الضػريبة علػى الػدخل االٝبػارل، الضػريبة علػى أربػاح الشػركات، الػدفع ا١بػزايف كالرسػم علػى النشػاط ا٤بهػِب ٤بػدة -

 عشر سنوات  من انطبلؽ ا٤بشركع بالنسبة للمناط  ا٣باصة.
 
 
 (:ANDIحصيلة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ) -3-2-2
 الصػغّبة ا٤بؤسسػات اسػتثمارات دعػم يف فعػاال دكرا 2001 سػنة يف اتهنشػأ منػذ االسػتثمار لتطػوير الوطنيػة الوكالػة لعبػت   

 ٗبعػدؿ زيػادة الوكالػة طػرؼ مػنهبػا  ا٤بصػرح ا٤بشػاريع ٥بػا، فقػد شػهدت منحػت الػٍب الواسػعة للصػبلحيات نتيجػة كذلػك كا٤بتوسػطة،
 االسػتثمارية ا٤بشػاريع زيػادة يف الوكالػة مسػاٮبة مػدليوضػح  التػارل كا١بػدكؿ ، 2002 -2012الفػَبة خػبلؿ خاصػة متزايػد

 :كا٤بتوسطة الصغّبة للمؤسسات
 -2002حسػػػػػػب قطػػػػػػاع النشػػػػػػاط للفػػػػػػَبة ) ANDIالشػػػػػػغل لػػػػػػػػ  غػػػػػػدد ا٤بشػػػػػػاريع كقيمتهػػػػػػا كمناصػػػػػػب(: 02الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػم )

30/06/2012) 
 % عدد الناصب % المبلغ مليوف دج % عدد المشاريع قطاع النشاط مجتمعة

 24.84 240936 16.41 1256493 58.17 41758 النقل كا٤بواصبلت
 26.80 259921 17.63 1350098 17.98 12906 البناء األشغاؿ العمومية

 27.21 263926 38.36 2936529 10.74 7709 الصناعة
 12.79 124106 15.63 1196731 09.30 6682 ا٣بدمات
 01.35 13108 00.75 58001 00.84 603 الصحة
 03.98 38692 09.92 759384 00.71 514 السياحة
 03.00 29102 01.26 96451 02.23 1602 الفبلحة
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 100 969791 100 7653687 100 71774 المجموع
SOURCE : http://www.andi.dz/fr/  

 (:FGARصندكؽ ضماف القركض للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة ) -3-3
رمضػاف  06ا٤بػؤرخ يف  02/373أنشئ صندكؽ ضماف القركض للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسػطة ٗبوجػب ا٤برسػـو التنفيػذم رقػم    

ا٤بتعل  بتطبي  القانوف التوجيهي للمؤسسػات الصػغّبة كا٤بتوسػطة ا٤بتضػمن للقػانوف األساسػي  2002مرب نوف 11ا٤بواف  لػ  1423
 لصندكؽ ضماف القركض للمؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة.

كصندكؽ ضػماف القػركض للمؤسسػات الصػغّبة كا٤بتوسػطة ىػو مؤسسػة عموميػة ٙبػت كصػاية كزارة ا٤بؤسسػات الصػغّبة كا٤بتوسػطة   
 14التقليدية، كيتمتػع ىذا الصندكؽ بالشخصية ا٤بعنوية كاالستقبللية ا٤بالية، انطل  الصندكؽ يف النشاط بصػورة ر٠بيػة يف كالصناعة 
 .2004مارس 

 (:FGARصندكؽ ضماف القركض للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة )أىداؼ  -3-3-1
جػل الػٍب تػدخل يف الَبكيػب ا٤بػارل لبلسػتثمارات يهدؼ صندكؽ ضماف القركض إذل تسهيل ا٢بصوؿ علػى القػركض ا٤بتوسػطة األ   

تَباكح نسبة الضماف  .اجملدية، كذلك من خبلؿ منح الضماف للمؤسسات الٍب تفتقر للضمانات العينية البلزمة الٍب تشَبطها البنوؾ
بلػػغ األدسل ٪ مػػن القػػرض البنكػػي ٙبػػدد النسػػبة ا٤بتعلقػػة بكػػل ملػػف حسػػب تكلفػػة القػػركض كدرجػػة ا٤بخػػاطرة، كا٤ب80٪ ك 10بػػْب 

 .14مليوف دينار 25مبليْب دينار كا٤ببلغ األقصى يساكم  4للضماف يساكم 
 
 (:FGARصندكؽ ضماف القركض للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة )حصيلة  -3-3-2
مليػػار  13بلػػغ ا٤ببلػػغ االٝبػػارل للضػػمانات ا٤بمنوحػػة مػػن طػػرؼ الصػػندكؽ مػػا يقػػارب  2012كإذل غايػػة  2004منػػذ شػػهر أفريػػل   
 مليار دينار جزائرم التزامات هنائية. 4.4ار جزائرم ٗبا فيها دين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andi.dz/fr/
http://www.andi.dz/fr/
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 2012إذل غاية  2004منذ FGAR (: حصيلة 03الجدكؿ رقم )
 عركض الضماف                  شهادات الضماف                                                 

 عدد الضمانات ا٤بمنوحة
 ريع دجالكلفة االٝبالية للمشا

 مبلغ القركض ا٤بطلوبة دج
 ا٤بعدؿ ا٤بتوسط للتمويل ا٤بطلوب 

 مبلغ الضمانات ا٤بمنوحة دج
 ا٤بعدؿ ا٤بتوسط للضمانات ا٤بمنوحة

 ا٤ببلغ ا٤بتوسط للضماف دج
 عدد مناصب الشغل الٍب ستنشأ

530 
54915939985 
31259842935 

57% 
12986334509 

42% 
24502518 

26991 

209 
20808176206 
10420971467 

50% 
4399814862 

42% 
21051746 

10312 
 األثر حسب الشغل المنشأ دج

 االستثمار حسب الشغل
 القرض حسب الشغل
 الضماف حسب الشغل

2034602 
1158158 
481136 

2017860 
1010567 
426669 

  . 32، ص: 19رقم كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ، المصدر: نشرية المعلومات االحصائية، 
 

، حيػث 1999لهر القرض ا٤بصغر ألكؿ مرة يف ا١بزائر سػنة  (:ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر) -3-4
نشاط يف ٨بتلف القطاعات، إال أنو دل يعرؼ يف صيغتو السابقة النجاح الذم كانػت تتوخػاه ٠15000بح آنذاؾ بإنشاء أكثر من 

 .15افقة أثناء مراحل إنضاج ا٤بشاريع كمتابعة إ٪بازىاالسلطات ا١بزائرية منو، بسبب ضعف عملية ا٤بر 
جػػانفي  22ا٤بػػؤرخ يف  14-04ثػػل الوكالػػة الوطنيػػة لتسػػيّب القػػرض ا٤بصػػغر آليػػة جديػػدة أنشػػأت ٗبوجػػب ا٤برسػػـو التنفيػػذم رقػػم ٛب  

 يف منتصػػػف سػػػػنة إال أنػػػو دل ينطلػػػػ  نشػػػاط الوكالػػػة فعليػػػػا علػػػى أرض الواقػػػػع إال لَبقيػػػة الشػػػغل الػػػػذايت كدعػػػم ا٤بؤسسػػػػات، 2004
الوطنيػػػػة لتسػػػػيّب القػػػػرض ا٤بصػػػػغر أداة لتجسػػػػيد سياسػػػػة ا٢بكومػػػػة فيمػػػػا ٱبػػػػص ٧باربػػػػة الفقػػػػر ك ا٥بشاشػػػػة  ، كتشػػػػكل الوكالػػػػة2005

 .16االجتماعية
 (:ANGEMأىداؼ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر) -3-4-1

 ضالتهم.كتساعد األفراد يف اندماجهم االجتماعي ك إٯباد  تنمية ركح المقاكلة -
يف ا٤بنػػاط  ا٢بضػػرية كالريفيػػة عػػن طريػػ  تشػػجيع العمػػل الػػذايت كا٤بنػػزرل إضػػافة إذل الصػػناعات  محاربػػة البطالػػة كالهشاشػػة -

 التقليدية كا٢برؼ خاصة لدل فةة النسوة.
يف منػػاطقهم األصػػلية بعػػد خلػػ  نشػػاطات اقتصػػادية ثقافيػػة، منتجػػة للسػػلع كا٣بػػدمات ا٤بػػدرة  اسػػتقرار سػػكاف األريػػاؼ -

 داخيل.للم
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 (:ANGEMللوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر) المهاـ األساسية -3-4-2
 17يف: ANGEMتتمثل ا٤بهاـ األساسية لػػ  

 تسيّب جهاز القرض ا٤بصغر كف  التشريع ك القانوف ا٤بعموؿ هبما. -
 دعم كنصح كمرافقة ا٤بستفيدين من القرض ا٤بصغر يف إطار إ٪باز أنشطتهم.  -
 ائد.منح سلف بدكف فو  -
 إببلغ ا٤بستفيدين ذكم ا٤بشاريع ا٤بؤىلة للجهاز ٗبختلف ا٤بساعدات الٍب ستمنح ٥بم. -
ضماف متابعة األنشطة الٍب ينجزىا ا٤بسػتفيدكف مػع ا٢بػرص علػى احػَباـ بنػود دفػاتر الشػركط الػٍب تػربط ىػؤالء ا٤بسػتفيدين  -

 بالوكالة، كمساعدهتم عند ا٢باجة لدل ا٤بؤسسات كا٥بيةات ا٤بعنية.
با١بزائر العاصػمة(  2تنسيقيتو كالئية ) منها  49كألجل ضماف ا٤بهاـ ا٤بسندة إليها، تبنت الوكالة ٭بوذج تنظيمي ال مركزم  لذا

 كمراف  كاحد لكل دائرة، ىذا النموذج ٲبكن من تنفيذ العمل ا١بوارم كتقصّب اآلجاؿ الٚباذ القرارات السريعة ا٤بناسبة. 
-2005كػػاف العػػدد اإلٝبػػارل للسػػلف بػػدكف فوائػػد ا٤بمنوحػػة خػػبلؿ الفػػَبة   :(ANGEM) تقيػػيم نشػػاط الوكالػػة -3-4-3

 سلفو موزعة كما يلي: 274776يقدر بػػ: 2012
 ( 2011– 2005حصيلة السلف بدكف فوائد موزعة حسب قطاعات النشاط كحسب جن  ا٤بستفيد ) (: 04الجدكؿ رقم )

 حسب جنس المستفيد حسب قطاعات النشاط
 البياف

 تالقطاعا
 النسب المئوية عدد السلف  النسبة المئوية عدد السلف

 % 60.75 166926 النساء % 23 63054 الصناعات التقليدية
 % 39.25 107850 الرجاؿ % 31 84839 الصناعة

    % 22 59297 الخدمات
    % 18 49742 الفالحة

    % 06 17844 البناء كاألشغاؿ العمومية
 % 100 274776  % 100 274776 المجموع

SOURCE : www.angem.Dz    
 

 من خبلؿ اإلحصائيات ا٤ببينة أعبله حوؿ حصيلة السلف ا٤بمنوحة ٲبكن أف نستخلص ما يلي:
لتقليديػػة مث ، مث قطػاع الصػناعات ا% 31كػاف ا١بػزء األكػرب مػن السػلف ا٤بمنوحػة بػدكف فوائػػد مػن نصػيب قطػاع الصػناعة بنسػبة   -

 ا٣بدمات مث الفبلحة.
 .  % 60.75كما أف ا١بزء األكرب من السلف ا٤بمنوحة بدكف فوائد من نصيب النساء بنسبة   -

http://www.angem.dz/
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باسػػػػتحداث كلػػػػائف تقػػػػدر بػػػػػ  2011كقػػػػد اسػػػػتطاعت الوكالػػػػة الوطنيػػػػة لتسػػػػيّب القػػػػرض ا٤بصػػػػغر منػػػػذ إنشػػػػائها إذل غايػػػػة سػػػػنة   
  التارل:، كليفة كىو ما يبينو الشكل البياشل412160

   2011 – 2005خبلؿ الفَبة  ANGEMتطور كلائف العمل لػ (: 01الشكل )
 

 
SOURCE :http://www.angem.dz/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=145:e
mplois-crees&catid=65:realisations-angem   
 

كلػو عبلقػة بالفةػات ا٤بسػرحة مػن العمػل  1994ة أنشػأ سػن (: CNACالصندكؽ الوطني للتأمين عػن البطالػة ) -3-5
اجملػاؿ  السػارية يف ٙبسػْب مسػتول التحفيػزاتألسػباب اقتصػادية خاصػة با٤بؤسسػة كالسػعي إلدمػاجهم  مػرة ثانيػة يف العمػل، ك 

االسػػتثمارات، كتتمثػل ىػػذه التحفيػزات علػػى كجػو ا٣بصػػوص يف ٚبفيػف أعبػػاء  ا١ببػائي كشػبو ا١ببػػائي كيف ٦بػاؿ تشػػجيع تنميػة
 (. IBS(، كالضريبة على أرباح الشركات ) IRGالضماف االجتماعي، كٚبفيض الضريبة على الدخل اإلٝبارل )

 من أف تتوفر ما يلي:  كلبلستفادة من مزايا الصندكؽ ٯبب
 سنة. 50-35أف يَباكح سن ا٤بستفيد ما بْب  -
 عدـ ٩بارسة نشاط خاص منذ سنو. -
 اط.عدـ االستفادة من نشاط أخر خاص بإحداث نش -
 امتبلؾ مهارات كتأىيبلت ٥با عبلقة بالنشاط ا٤برغوب فيو.  -

 18كتتمثل أىم االمتيازات ا٤بمنوحة من الصندكؽ باإلضافة إذل االستشارة كمرافقة خاصة يف:
 االعفاء من الرسم على القيمة ا٤بضافة للتجهيزات ا٤بقتُب. -
 االعفاء من حقوؽ التحويل. -
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 %.5ٚبفيض الرسـو ا١بمركية إذل  -
الشػاب  مػن شخصية مالية كمساٮبة ٨بفضة بفوائد بنكي كقرض فوائد بدكف الوكالة من قرض إذل موزعة هنافإ التمويل صيغة أما    

، 2010يف سػنة  البطالػة عػن للتػامْب الػوطِب بالصػندكؽ ا٤بتعلقػة كاألحكػاـ ا٤براسػيم بعػض علػى تعػديبلت إدخػاؿ مت كقػد ا٤بقػاكؿ،
% إذل 5كحػددت التعػديبلت ا١بديػدة نسػب الػدعم كجعلتهػا تػَباكح مػا بػْب سػنتيم  مليػار 1 إذل االسػتثمار مبلػغ رفػع مت حيػث
% من القيمة اإلٝباليػة لبلسػتثمار عنػدما تكػوف أقػل أك تعػادؿ 5%حسب قيمة االستثمار، كعليو فإنو مت ٙبديد اإلعانة بنسبة 25
مبليْب دينػار، كألػـز ا٤برسػـو التنفيػذم  10ل أك تعادؿ مبليْب دينار كتق 5% من القيمة عندما تفوؽ 10مبليْب دينار، كبنسبة  5

مكػػرر، كمػػا نػػص  23ا٤بؤسسػات ا٤باليػػة بأجػػل أقصػػاه شػػهراف مػػن تػػاريخ إيػػداع الطلبػػات للفصػػل يف ا٤بلفػػات ٗبوجػػب ا٤بػػادة ا١بديػػدة 
فػػركع الصػػندكؽ الػػوطِب  ا٤برسػػـو التنفيػػذم علػػى إجػػراء جديػػد لتسػػريع إطػػبلؽ ا٤بشػػاريع االسػػتثمارية مػػن خػػبلؿ إنشػػاء ١بػػاف انتقػػاء يف

 19للتأمْب على البطالة العتماد كٛبويل ا٤بشاريع.
مليػػار ك  16% منهػا، كرصػػد ألجػل ٛبويلهػا  87ألػػف ملػف مت قبػوؿ  35حػوارل  2010فيمػا بلػغ عػدد ا٤بلفػػات ا٤بعا١بػة سػنة     
  .  20 2009مليوف دينار، كىو ضعف ما رصد لتمويل مشاريع سنة  73
 غيرة كالمتوسطة في الجزائر:تطور المؤسسات الص -4

 مؤسسة صغّبة كمتوسطة تتوزع على: 687386مت تسجيل  2012عند هناية السداسي األكؿ لسنة 
 .%59.66مؤسسة بنسبة  383594األشخاص ا٤بعنويْب:  -
 .%18.24مؤسسة بنسبة  117260األشخاص الطبعيْب:  -

 (2012 -2003)(: تطور تعداد ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة خبلؿ06جدكؿ رقم )
قطاع 
 النشاط

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

القطاع 
 الخاص

202979 225449 245842 269806 293946 392013 408155 473482 500854 686825 

القطاع 
 العاـ

788 778 874 739 666 626 598 560 599 
561 

صناعة 
 تقليدية

79850 86732 96072 106222 116347 126887 162058 133255 141460 154123 

 687386 642913 607297 570838 519526 410959 376767 342788 312959 288587 المجموع
Source :Ministére de I’industrie, de la prne et de la promotion de I’investissement, Bulletins 
d’information statistique de la pme, no :18-20-21 
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من خبلؿ ا١بدكؿ يتضح أف عدد ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر يتزايد باضطراب مػن سػنة ألخػرل، كأنػو خػبل ىاتػو الفػَبة 
ألف  200ىو إنشاء  2014-2010مؤسسة صغّبة كمتوسطة، فيحْب أف ا٥بدؼ خبلؿ ا٤بخطط ا٣بماسي  99892مت انشاء 

 مؤسسة صغّبة كمتوسطة جديدة.
، كيتمثػل ىػذا التزايػد %5.39بنسػبة  2009عدد ا٤بؤسسات الصػغّب كا٤بتوسػطة تزيػد علػى سػنة  2010ظ أنو يف سنة كما يبلح
مؤسسة عمومية ك الٍب أصبحت غّب موجودة يف ٧بفظػة مؤسسػات التسػيّب  34مؤسسة جديدة مع التاجع بػ:  31612يف إنشاء 

خاصػة  23417مؤسسػة جديػدة، منهػا  31587يقػدر بػػ  2010نة كا٤بساٮبة، ليصػبح إٝبػارل ا٤بؤسسػات الصػغّبة كا٤بتوسػطة لسػ
 مؤسسة . 68، كا٤بؤسسات ا٤بتوسطة بػ: %97ذات شخصية معنوية الٍب ٛبثل ا٤بؤسسات ٤بصغرة ا٢بصة الكربل منها بنسبة 

 : مساىمة المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الناتج الداخلي الخاـ للجزائر 4-2
 ا١بدكؿ التارل: تتضح ىاتو ا٤بساٮبة من خبلال

 
-2003مسػػاٮبة ا٤بؤسسػػات الصػػغّبة كا٤بتوسػػطة يف النػػاتج الػػداخلي للجزائػػر خػػارج قطػػاع احملركقػػات للفػػَبة )( 07الجػػدكؿ رقػػم)

2007.) 
 2007 2006 2005 2004 2003 المؤسسات

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة
 80 3153.77 79.55 2740.06 78.41 2364.5 78.2 2146.75 77.4 1884.2 القطاع الخاص

 20 749.86 20.45 704.5 21.59 651 21.8 598.65 22.6 550.6 القطاع العاـ
 100 3893.63 100 3444.11 100 3015.5 100 27453 100 2434.8 المجموع

دامة، مػذكرة مقدمػة ضػمن متطلبػات نبػا المصدر: مشرم محمد الناصر: دكر المؤسسات المتوسطة كالصغيرة في تحقيق التنمية المحلية المسػت
 .128ص، 2011شهادة الماجستير في العلـو االقتصادية، تخصص استراتيجية المؤسسة كالتنمية المستدامة، جامعة سطيف، 

ـ من خبلؿ ا١بدكؿ يتضح الزيادة ا٤بستمرة يف مساٮبة ا٤بؤسسات الصػغّبة كا٤بتوسػطة خػارج قطػاع احملركقػات يف النػاتج الػداخلي ا٣بػا
 .  2007مليار دكالر سنة  3.9إذل أف بلغت:  2003مليار دكالر سنة  2.43بداء من 

كما يتضح أيضا من ا١بػدكؿ تفػوؽ مسػاٮبة القطػاع ا٣بػاص علػى القطػاع العػاـ، حيػث أف نسػبة مسػاٮبة ىػذا األخػّب تػنخفض سػنة 
 بعد أخرل.

 :مساىمة المؤسسات الصغير كالمتوسطة الجزائرية في التشغيل 4-3
 ح با١بدكؿ التارل:كتوض
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 (2012السداسي األكؿ  -2009مساٮبة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا١بزائرية يف التشغيل للفَبة )(: 04الجدكؿ رقم )
 2012السداسي األكؿ  2011 2010 2009 المؤسسات

 1728046 1676111 15770330 1494949 الخاصة
 48415 48086 48656 51635 العامة

 1776461 1724197 1625686 1546584 المجموع
Source : MIPMEPI, Bulletins d’information statistique de la pme,no : 18-20-21 
 

 2009سػنة  1546584من خبلؿ ا١بدكؿ نبلحظ تطور حجم التشغيل من طرؼ ا٤بؤسسػات الصػغّبة كا٤بتوسػطة، حيػث بلػغ: 
بعػػدد مؤسسػػات  1776461ينتقػػل عػػدد العمالػػة ا٤بشػػغلة إذل: مؤسسػػة، ل 587494أيػػن كػػاف عػػدد ىػػذا النػػوع مػػن ا٤بؤسسػػات 

 .%14.8، أم ما يعادؿ زيادة بنسبة: 2012مؤسسة خبلؿ السداسي األكؿ من سنة  687386يقدر بػ: 
عػػػن السػػػنة  2010يف سػػػنة  %5.11كمػػػا نبلحػػػظ أف نسػػػبة تطػػػور مناصػػػب الشػػػغل للمؤسسػػػات الصػػػغّبة كا٤بتوسػػػط تقػػػدر بػػػػ: 

يف حْب تراجعت مناصب الشغل يف ا٤بؤسسػات العموميػة  %5.5تطور عن طري  ا٤بؤسسات ا٣باصة بنسبة السابقة، كٙبقي  ىذا ال
 نتيجة تراجع عددىا.  %6ٕبوارل: 

، %3، ٙبققت أساسا عن طري  ا٤بؤسسات الصػغّبة كا٤بتوسػطة ا٣باصػة ٕبػوارل %3تقدر نسبة التطور ٕبوارل:  2011أما يف سنة 
 من إٝبارل التشغيل. %0.6ية ٕبوارل: يف حْب ساٮبت ا٤بؤسسات العموم

 :مساىمة المؤسسات الصغير كالمتوسطة في الصادرات الجزائرية4-4
 كنوضحها يف ا١بدكؿ التارل:

 (2008-2004مساٮبة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف الصادرات ا١بزائرية ارج قطاع احملركقات للفَبة )(: 08الجدكؿ رقم )
 2004 2005 2006 2007 2008 

 1893 1190 1066 907 788 قيمة الصادرات
 2.41 1.99 2.01 1.97 2.48 نسبة المساىمة في الصادرات

 .129مشرم ٧بمد الناصر، مرجع ساب ، ص:: المصدر
 

من ا١بػدكؿ يتبػْب أف مسػاٮبة ا٤بؤسسػة الصػغّبة كا٤بتوسػطة ٧بػدكدة يف الصػادرات ا١بزائريػة، كىيمنػة قطػاع احملركقػات، حيػث سػجلت 
كىي األعلى خبلؿ ىذه الفَبة، إال أهنا األقل قيميا حيػث أف قيمػة مسػاٮبة ا٤بؤسسػة الصػغّبة  %2.48نسبة مساٮبة  2004سنة 

 كا٤بتوسطة ترتفع من سنة آلخرل.
كعليو يتضح لنا من كاقع االحصائيات ا٤ببنية يف ا١بدكؿ الساب  بأف االقتصاد ا١بزائرم يعتمد كبشكل أساسي على صادرات قطػاع 

 كقات، كعملية إحبلؿ ىذا القطاع تبدك صعبة كبعيدة ا٤بناؿ.احملر 
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  الخاتمة:
يف هنايػػة ىػػذه الورقػػة ٲبكننػػا القػػوؿ أف التجربػػة ا١بزائريػػة ال زالػػت يف  بػػدايتها يف ٦بػػاؿ عػػم ا٤بقاكالتيػػة كمرافقػػة ا٤بؤسسػػات الصػػغّبة    

اليب العلميػة يف عمليػػات الػػدعم كا٤برافقػػة ك تفعيػػل كا٤بتوسػطة، لكػػن ٔبػػب تفعيػػل ىػذه ا٥بيةػػات مػػن خػػبلؿ العمػل علػػى انتهػػاج األسػػ
القػػوانْب السياسػػات ا٤برسػػومة باإلضػػافة إذل بعػػض التعػػديبلت ا٤بتعلقػػة بػػاحمليط االسػػتثمارم، فالتنميػػة االقتصػػادية كتنميػػة ركح ا٤بقاكلػػة 

عػم ا٤بقاكالتيػة كمرافقػة ا٤بؤسسػات كإنشاء ا٤بؤسسات ىي نتيجة لتفاعل ٦بموعػة مػن العوامػل، كالثقافػة، كالنظػاـ التعليمػي كىيةػات د
 الصغّبة باإلضافة إذل توفّب ا٤بناخ االستثمارم ا٤ببلئم إل٪باح ىذا التوجو.

كمن أجل أف تكوف المقوالتية نظاما كسياسة فعالة في مجاؿ االقتصاد، البد من األخذ بعين االعتبار النقاط التالية 
 كمحاكلة العمل في إطارىا:

 تية يف ٦باؿ التكوين العارل كالبحث العلمي.إرساء الثقافة ا٤بقوال -
 ٙبضي ندكات لطبلب ا١بامعات يف ىذا اجملاؿ. -
 .الَبكيز على جانب اإلعبلـ كالتوجيو الذم يعترب أكؿ عناصر ا٤برافقة، هبدؼ توجيو التنمية إذل القطاعات األكثر أٮبية -
ؤسسات الصغّبة: االستقباؿ مبادئ دراسات ا١بدكل العمل على تكوين أعواف ىيةات ا٤برافقة يف ٨بتلف مراحل مرافقة ا٤ب -

 .كإنشاء ا٤بشاريع، ا١بانب اإلدارم كجانب التسيّب ا٤بؤسسات
 .تغيّب مفهـو ا٤بؤسسة يف اجملتمع ا١بزائرم -
 الَبكيز على جانب اإلعبلـ كالتوجيو الذم يعترب أكؿ عناصر ا٤برافقة، هبدؼ توجيو التنمية إذل القطاعات األكثر أٮبية. -
 عيل دكر حاضنات األعماؿ كمشاتل ا٤بؤسسات يف دعم ا٤بؤسسات الصغّبة كتوسيعها يف كافة ا٤بناط تف -
تشكيل ١باف ٧بلية تظم ٩بثلْب عن ٨بتلف الفاعلْب يف عملية إنشاء ا٤بؤسسات على غرار ٦بل  التوجيو على مستول  -

 ا٤بديرية العامة، لزيادة التنسي  كتسهيل إجراءات اإلنشاء.
 عالة الٍب ٛبكن من حسن التسيّب.ا٣بربة الف -
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 الجزائر في الصناعية المؤسسات تأىيل برامج فعالية تقييم
 ساسية عناني   خديجة عزكزم 

 

 الملخص:
ٝبلة من اإلصبلحات يف إطار التوجو إذل اقتصاد السوؽ، إال أف النتائج دل ترقى إذل األىداؼ شهد القطاع الصناعي       

أصبح يواجو منافسة قوية نتيجة التوجو إذل االنفتاح  ا٤بسطرة، كعليو مت التفكّب يف البحث عن إجراءات للنهوض بالقطاع الذم
على االقتصاد العا٤بي من خبلؿ التوقيع على اتفاقية الشراكة مع االٙباد األكركيب، ككذا مفاكضات االنضماـ إذل ا٤بنظمة العا٤بية 

تسعى الدكلة من خبلؿ ىذه ا٤بؤسسات الصناعية، ك للتجارة، كمن بْب االجراءات الٍب مت اٚباذىا كضع برامج خاصة لتأىيل 
 تكييف ىذه الشرٰبة من ا٤بؤسسات مع متطلبات اقتصاد السوؽ كتعزيز موقعها التنافسي. الربامج إذل 

هتدؼ ىذه الدراسة إذل تقييم فعالية برامج تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر يف لل اإلحصائيات ا٤بتوفرة على امتداد 
 (.2014-2001الفَبة )

 ا٤بؤسسات الصناعية، برامج التأىيل، االنفتاح اإلقتصادم، التنافسية. لمفتاحية :الكلمات ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 أٍزبمح َِبػلح ، عبِؼخ لبٌّخ 

 أٍزبمح َِبػلح ، عبِؼخ لبٌّخ 
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 مقدمة: 
حجر الزاكية يف عملية التنمية االقتصادية كا٤بنفذ الرئيسي إلرساء قواعد اإلنتاج كتعظيم القدرات التصديرية تعترب الصناعة 

ويات كعنصر حاكم لبناء اقتصاد كطِب قادر على ا٤بنافسة يف لل ا٤بتغّبات لبلقتصاد الوطِب، كىي بذلك تأيت على رأس األكل
 .الدكلية

ا٤بنافسة إف إدراؾ السلطات ا١بزائرية ألٮبية القطاع الصناعي يف ٙبقي  التنمية االقتصادية كا٤بخاطر الٍب تواجهو نتيجة 
من برامج التأىيل هتدؼ يف ٦بملها إذل عها إذل تبِب ٦بموعة ، دفالشديدة من قبل ا٤بؤسسات األجنبية ذات ا٤بزايا التنافسية العالية

تطوير القدرة التنافسية للقطاع كٙبسْب أداءه بشكل يسمح بتمكينو من مواجهة ا٤بنافسة يف األسواؽ احمللية كالدكلية. كعليو من 
لؤلىداؼ مدل ٙبقيقها تقييم زائر ك الصناعية ا٤بطبقة يف ا١با٤بؤسسات  برامج تأىيلخبلؿ ما تقدـ، ٙباكؿ دراستنا عرض كٙبليل 

ما مدل مساىمة برامج التأىيل في زيادة القدرات ا٤بتوخاة من إدراجها، كىذا من خبلؿ اإلجابة على التساؤؿ الرئيسي التارل: 
 التنافسية للمؤسسات الصناعية في الجزائر؟.

 يتفرع ىذا التساؤؿ إذل التساؤالت الفرعية التالية:
 ة التأىيل، كما ىي أٮبيتو؟؛ما ا٤بقصود بعملي -
 ما ىي ٨بتلف الربامج ا٤بطبقة لتأىيل ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر؟؛ -
 ما حجم النتائج احملققة من تطبي  يرامج تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر؟. -

 من أجل مناقشة التساؤؿ الرئيسي سننطل  من الفرضيات التالية: فركض الدراسة:
ة تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية ا١بزائرية ضركرة حتمية ال ٲبكن االستغناء عنها بغية زيادة تنافسيتها ٤بواجهة ا٤بنافسة تعترب عملي -

 الدكلية؛
 كجود مساعي لتأىيل قطاع ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر، لكنها دل ترقى إذل ما ىو مطلوب، كبالتارل فهي ٙبتاج إذل تطوير.-

ية الدراسة يف دراسة لاىرة اقَبنت باإلصبلحات االقتصادية األخّبة الٍب يشهدىا االقتصاد ا١بزائرم تتمثل أٮبأىمية الدراسة: 
خاصة يف لل التوجو إذل االنفتاح االقتصادم، حيث ترتب عليها من اآلثار كاالنعكاسات الٍب تفرض فتح ا٢بدكد االقتصادية 

٩با يستدعي زيادة حدة ا٤بنافسة بْب ا٤بؤسسات الوطنية كاألجنبية، كمن ية من خبلؿ إلغاء الرسـو ا١بمرككٙبرير التجارة ا٣بارجية 
ىنا تكتسي برامج تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية أٮبية خاصة السيما تقدصل ا٤بنح كا٤بساعدات ا٤بالية لتنفيذ ٨بططات التأىيل على 

 أرض الواقع كالوصوؿ إذل نتائج ملموسة.

 لٍب جاءت الدراسة لتحقيقها يف النقاط التالية:تَبكز أىم األىداؼ ا أىداؼ الدراسة: 
 التعرؼ على مفهـو التأىيل كإبراز أٮبيتو بالنسبة للمؤسسات؛  -
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تقصي ما إذا كانت ىناؾ برامج جادة لتأىيل ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر، كمدل تطبيقها، كمدل فعاليتها كانعكاسها على  -
 األداء ا٢بارل للمؤسسات؛

م النتائج اإلٝبالية لربامج تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية ا١بزائرية من خبلؿ قياس فعاليتها كالوقوؼ على درجة ٙبقيقها ٧باكلة تقيي -
 لؤلىداؼ احملددة مسبقا.

ا٣بركج ببعض التوصيات الٍب يؤمل أف تساىم يف تطوير القطاع الصناعي با١بزائر. -  

لية، مت اعتماد ا٤بنهج الوصفي عند عرض ا٣بلفية النظرية للموضوع، كما مت إل٪باز الدراسة كاإلجابة عن اإلشكا منهجية الدراسة:
 اعتماد ا٤بنهج التحليلي عند ٙبليل نتائج برامج التأىيل ك٧باكلة إعطاء نظرة تقييمية ٤با كصلت إليو ىذه الربامج.

مت تقسيم الدراسة إذل ثبلثة ٧باكر رئيسة  لئلجابة على اإلشكالية ا٤بطركحة كاإل٤باـ با٤بوضوع من ٨بتلف جوانبو،  ىيكل الدراسة:
 كما يلي:

، كاألىداؼ. المحور األكؿ: برنامج التأىيل: ا٤بفهـو  
الربامج ا٤بطبقة لتأىيل ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر. المحور الثاني:   

تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية ا١بزائرية: تقييم كقياس فعالية برامج المحور الثالث  
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، كاألىداؼال  محور األكؿ: برنامج التأىيل: المفهـو

  تعريف برنامج التأىيل: -1

كردت عدة تعاريف تتعل  ٗبفهـو برنامج التأىيل، كلكن تتف  ٝبيعها على أنو تلك العملية الٍب تقَبف بتحسْب تنافسية 
موعة برامج كضعت خصيصا للدكؿ بأنو" ٦ب 1995سنة  ONUDI)ا٤بؤسسة. عرفتو منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية)

النامية الٍب ىي يف مرحلة انتقاؿ من أجل تسهيل اندماجها ضمن االقتصاد الدكرل ا١بديد كالتكيف مع ٨بتلف التغّبات، مث طورتو 
خبلؿ السنوات األخّبة ليصبح يعِب اإلجراءات ا٤بتواصلة الٍب هتدؼ لتحضّب كتكييف ا٤بؤسسة ك٧بيطها يف مستول متطلبات 

 . (1)تبادؿ ا٢بر"ال

تعرؼ الوكالة الوطنية لتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف ا١بزائر برنامج التأىيل على أنو: " عملية مستمرة كمتواصلة 
 .(2)من التدريب، األفكار، ا٤بعلومات كمعرفة الوضعيات ا٢بديثة كا٤ببتكرة "

ا٤بغربية فتعرفو على أنو عملية التحضّب كالتكييف الدائم للمؤسسة أما الوكالة الوطنية لَبقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة 
 :(3)٤بتطلبات السوؽ، كالٍب تكوف من خبلؿ

 ٙبسْب إنتاجية ا٤بؤسسة بعرض منتوج ٔبودة كبتكلفة أفضل؛ -

 تعزيز ا٤بوقع  التنافسي للمؤسسة؛ -

 التحكم يف تطوير التقنية كاألسواؽ؛ -

اءات الٍب تتخذىا السلطات ا٢بكومية بغية ٙبسْب موقع ا٤بؤسسة يف إطار االقتصاد يعرؼ أيضا على أنو ٦بموعة اإلجر 
 .(4)التنافسي أم أف يصبح ٥با ىدؼ اقتصادم كمارل على ا٤بستول الدكرل

ٲبكن القوؿ ٩با تقدـ أف التأىيل ىو عبارة عن ٦بموعة اإلجراءات الٍب تتخذىا السلطات ا٢بكومية هبدؼ ٙبسْب موقع 
مستول ا٤بؤسسات ا٤بنافسة حٌب تضمن شركط كسب حصة يف األسواؽ احمللية  السوؽ كرفع إنتاجيتها لتكوف يفا٤بؤسسة يف 

 كالدكلية.

  أىداؼ برنامج التأىيل: -2

إف ا٥بدؼ األساسي لربامج تأىيل ا٤بؤسسات االقتصادية ىو ٙبسْب تنافسيتها ككضعها يف مستول ا٤بؤسسات العا٤بية  
قدرة على التحكم كتطوير تقنياهتا كأسواقها، كىذا من أجل مواجهة ٙبدم العو٤بة كشركط انفتاح األسواؽ من خبلؿ ٛبكينها من ال

الدكلية. كقد حددت منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية ٦بموعة أىداؼ لربامج تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية، تتمثل يف النقاط 
 :(5)التالية 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

214 
 

 ٙبديث البيةة الصناعية؛ -

 ىياكل الدعم؛  تعزيز -

 ترقية كتطوير الصناعات التنافسية؛ -

 ٙبسْب تنافسية ا٤بؤسسات الصناعية. -

 البرامج المطبقة لتأىيل المؤسسات الصناعية في الجزائر المحور الثاني:

علها إف كاقع الصناعة ا١بزائرية كما تتصف بو من خصائص يشّب إذل ضعفها كتأخرىا عن مواكبة التطورات العا٤بية، ٩با ٯب
غّب قادرة على االستمرار كا٤بنافسة إذا ما بقيت على كضعها الراىن، األمر الذم يفرض ضركرة تأىيلها ٗبا يتناسب مع التطورات 

 ا٢باصلة يف ىذا اجملاؿ، لكي تتمكن من االستمرار كالصمود أماـ التحديات الدكلية.    
عملية هتدؼ إذل رفع األداء التنافسي للمؤسسات الصناعية، تتمثل ىذه تبنت ا١بزائر ٦بموعة من الربامج فيما ٱبص ىذه ال      

 الربامج فيما يلي:

 أكال: برامج التأىيل الوطنية
تشمل تنفيذ ثبلثة برامج تتمثل يف:        

  البرنامج الوطني للتأىيل الصناعي: -1
الصناعة كإعادة ا٥بيكلة، يسعى إذل دعم  من طرؼ كزارة الوطِب للتأىيل الصناعيأطل  الربنامج مضموف البرنامج:  -1-1

عامل لَبقية التنافسية الصناعية، كذلك بتحسْب كفاءاهتا  20كمرافقة ا٤بؤسسات الصناعية العمومية كا٣باصة الٍب تشغل على األقل 
(. قدر ا٤ببلغ ا٤بخصص بتكييف ٝبيع مكوناتو من أنشطة )مالية كمصرفية، جبائية، إدارية، كاجتماعية... كهتيةة احمليط ا٤بباشر ٥با

مليار دينار منو لتأىيل ا٤بؤسسات كخصص ا٤ببلغ ا٤بتبقي لتحديث كإعادة تأىيل ا٤بناط   2مليار دينار، خصص  4للربنامج ب 
 . (6)2001كشرع يف تنفيذه بصورة ر٠بية سنة  2000الصناعية. أطل  الربنامج سنة 

 :(7)يسعى الربنامج إذل ٙبقي  األىداؼ التالية
 نة احمليط الصناعي ٗبا يتناسب مع الظركؼ الدكلية؛عصر  -
 تطوير كترقية الصناعات األكثر قدرة على ا٤بنافسة؛ -
 تدعيم قدرات ىيةات الدعم؛ -
 ٙبسْب كتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية القادرة على النمو كاالستمرار. -

 :(8) امج على ا٤بؤسسة إيفاء ٦بموعة من الشركط، نذكرىا يف النقاط التاليةلبلستفادة من الربنشركط االستفادة من البرنامج:  -1-2
 أف تنتمي إذل قطاع إنتاج صناعي أك تكوف ٩بونة للخدمات ا٤برتبطة بالصناعة؛ -
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 مسجلة يف السجل التجارم، كٙبمل رقم تعريف ضرييب؛ -
 ة األخّبة نتائج موجبة؛٥با من النشاط ما ال يقل عن ثبلثة أعواـ كحققت يف األعواـ الثبلث -
 من أصو٥با الصافية ٩بلوكة لشخص طبيعي أك معنوم، كما ٛبلك رأس ماؿ عامل موجب؛ %50أكثر من  -
 عامل. 20أف تشغل على األقل كبصفة دائمة  -

نامج حصيلة الرب  ٛبثلت ، 2008شهر أكت  غاية كإذل 2001سنة  التأىيل الصناعي منذ بداية برنامج نتائج البرنامج: -1-3
        :(9)يلي فيما
اال٬براط،  بطلبات  )خاصة مؤسسة 194ك عمومية مؤسسة 239 (مؤسسة 433تقدمت  االستراتيجي: التشخيص مرحلة -

 عمومية مؤسسة 80( مؤسسة  117 طلب رفض مت حيث ا٤بعا١بة، طور يف مؤسسات 6كبقيت  مؤسسة 427 معا١بة كٛبت
 .خاصة( مؤسسة 151ك عمومية مؤسسة 159ؤسسة ) م 310 قبوؿ مت خاصة(، بينما مؤسسة 37ك
 55ك عمومية مؤسسة 90) مؤسسة 145 قبوؿ مت فقد التأىيل برنامج بتنفيذ يتعل  فيما التأىيل: مخطط تنفيذ مرحلة -

مؤسسة،  160من إٝبارل  الصناعية التنافسية ترقية صندكؽ طرؼ من ا٤بقدمة ا٤بالية ا٤بساعدات من لبلستفادة )مؤسسة خاصة
الباقية استفادت من إعانة مالية مقتصرة على الدراسة  مؤسسة 23مؤسسة،ك 122 لػ التأىيل إجراءات اٚباذ حيث مت

 عملية 1110 منها عملية 1904ا٤بقبولة  للمؤسسات التأىيل ٨بطط بتنفيذ ا٤بتعلقة التأىيل عمليات عدد بلغ .التشخيصية
 .إجراءات مادية فهي عملية 794 أما المادية

 برنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة:ال -2
يندرج الربنامج الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف إطار القانوف التوجيهي لَبقية كتطوير مضموف البرنامج:  -2-1

وسطة يف إطار تأىيل ىذه الٍب تنص على قياـ كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بت 18ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ال سيما ا٤بادة 
، 2004مارس  8قد صادؽ عليو ٦بل  الوزراء يف gا٤بؤسسات بوضع برامج التأىيل ا٤بناسبة من أجل تطوير تنافسيتها. 

بعد استكماؿ آليات تنفيذه، ٲبتد تنفيذه على امتداد ستة سنوات، كيتم ٛبويلو من طرؼ  2007كانطلقت أكذل مراحلو سنة 
 . (10)مليار دينار 6الصغّبة كا٤بتوسطة بقيمة مالية تقدر ب صندكؽ تأىيل ا٤بؤسسات 

 :(11)يسعى الربنامج إذل ٙبقي  األىداؼ التالية
ٙبليل فركع النشاط كضبط إجراءات التأىيل للواليات ٕبسب األكلوية عن طري  إعداد دراسات عامة كفيلة بالتعرؼ عن قرب  -

 ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة بواسطة تثمْب اإلمكانيات احمللية ا٤بتوفرة؛على خصوصيات كل كالية ككل فرع نشاط كسبل دعم 
تأىيل احمليط اجملاكر للمؤسسة؛ -  
إعداد تشخيص اسَباتيجي عاـ للمؤسسة ك٨بطط تأىيلها؛ -  



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

216 
 

القواعد العامة  ترقية ا٤بؤىبلت ا٤بهنية بواسطة التكوين كٙبسْب ا٤بستول يف ا١بوانب التنظيمية كأجهزة  التسيّب كا٢بيازة على -
 للنوعية العا٤بية )اإليزك( ك٨بططات التسوي ؛

ٙبسْب القدرات التقنية ككسائل اإلنتاج. -  

 :(12) لبلستفادة من الربنامج على ا٤بؤسسة إيفاء ٦بموعة من الشركط، نذكرىا يف النقاط التاليةشركط اإلستفادة من البرنامج:  -2-2
 ط على األقل ٤بدة سنتْب؛أف تكوف ا٤بؤسسة جزائرية، ك٥با نشا -
 انتماءىا إذل قطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة؛ -
 أف يكوف ٥با ىيكل مارل متوازف؛ -
 ا٤بؤسسات الٍب ٥با القدرة على تصدير منتجاهتا كخدماهتا؛ -
 ٥با معايّب التنمية التكنولوجية. ا٤بؤسسات الٍب ٛبتلك قدرات تنموية أك -

 :( 13)التالية  النتائج تسجيل ، مت 2010مام غاية كإذل 2007الربنامج سنة  دايةب منذ نتائج البرنامج: -2-3
 مؤسسة 529منها  كتقدمت للتأىيل، الوطِب الربنامج يف لبل٬براط رغبتها كمتوسطة صغّبة مؤسسة 1700 أبدت

مؤسسة استفادت  279مؤسسة ىناؾ  351منها، كمن بْب  مؤسسة 351حيث مت اٚباذ إجراءات التأىيل ؿ اال٬براط، بطلب
 ا٤بيادين من ٦بموعة التأىيل التأىيل. كقد مشلت عمليات مؤسسة من كافة عمليات 32من عمليات التشخيص، بينما استفادت 

 إدارة األعماؿ، اإلنتاج، ا١بودة، كا٤بالية. :أٮبها

 البرنامج الوطني الجديد لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة:  -3

مؤسسة صغّبة كمتوسطة من أىم الربامج ا٤بعتمدة  20000يعترب الربنامج الوطِب ا١بديد لتأىيل : مضموف البرنامج -3-1
لتنمية كتطوير القطاع، نظرا لئلمكانيات ا٤بالية كالبشرية ا٥بائلة الٍب مت تسخّبىا إل٪باحو كٙبقي  األىداؼ ا٤بسطرة. كىو برنامج 

، تشرؼ على تنفيذه الوكالة الوطنية لتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، موجو لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ك٧بيطها
سنوات إبتداءا من تاريخ ا٤بصادقة عليو من طرؼ ٦بل   05مليار دينار، ٲبتد تنفيذه على مدل  386مارل يقدر بػحوارل بغطاء 

دج ٩بولة من طرؼ الصندكؽ  19.287.000، حيث تبلغ التكلفة ا٤بتوسطة لكل مؤسسة ب 2010جويلية  11الوزراء يف 
 .2011. انطل  تنفيذ الربنامج يف الفاتح جانفي (14)كا٤بتوسطة الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة

يهدؼ الربنامج إذل مرافقة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة هبدؼ ٙبسْب تنافسيتها، كيتفرع عن ىذا أىداؼ البرنامج:  -3-2
 :(15)تشملا٥بدؼ الرئيسي ٦بموعة من األىداؼ 

 تأىيل قدرات التسيّب كالتنظيم؛ -
 تأىيل قدرات إتقاف ا٤بعرفة كاالبتكار؛ -
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 تأىيل نوعية ا٤بؤسسة؛ -
 ؛دعم اإلستثمارات ا٤بادية لئلنتاجية -
  تأىيل ا٤بوارد البشرية. -

ربنامج يف الفاتح جانفي منذ انطبلؽ السجلت الوكالة الوطنية لتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة  نتائج البرنامج: -3-3
ا٤بارل ٤بباشرة عملية التأىيل،  مؤسسة منها على الدعم 1100مؤسسة، ٙبصلت  2384انضماـ  2013إذل غاية أفريل  2011

 . (16)مؤسسة يف انتظار استكماؿ اإلجراءات لباقي ا٤بؤسسات 1000ؿ التشخيص كمت إطبلؽ إجراءات 

 ثانيا: برامج التأىيل الدكلية
كتشمل برنامج ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر، برامج التأىيل ا٤بربمة مع االٙباد األكركيب من أىم الربامج ا٤بطبقة لتأىيل  تعترب      
 .2، كبرنامج ميدا 1ميدا

 (: 1برنامج ميدا لدعم كتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة )ميدا -1

ٙباد األكركيب يف إطار الشراكة األكرك جزائرية، يهدؼ إذل تأىيل جاء ىذا الربنامج بالتعاكف مع اال مضموف البرنامج: -1-1
عامل، كالٍب تنشط يف القطاع الصناعي أك قطاع ا٣بدمات  20ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا٣باصة الٍب تشغل على األقل 

يوف يورك من كزارة ا٤بؤسسات مل 3.4مليوف يورك من ا٤بفوضية األكركبية،  57مليوف يورك) 62.9الصناعية، بغبلؼ مارل يقدر ب
كامتد إذل  2002مليوف يورك ٛبثل مساٮبة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة(. انطل  تنفيذ الربنامج سنة  2.5ك الصغّبة كا٤بتوسطة،

 .(17)2007غاية سنة 
ساٮبة بشكل فعاؿ يف ٙبسْب تنافسية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ٗبا يسمح ٥با با٤ب 1يتمثل ا٥بدؼ العاـ لربنامج ميدا 

  :(18)يف عملية التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كيرتكز على ثبلثة ٧باكر رئيسة تشمل
ٙبسْب التسيّب العلمي للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من خبلؿ تطوير كفاءة كتأىيل رؤساء كعماؿ ا٤بؤسسات كتطوير طرؽ  -

  ا٢بصوؿ على ا٤بعلومة؛
 الصغّبة كا٤بتوسطة؛ ل ا١بديدة لتمويل للمؤسساتدعم االبتكار كترقية الوسائ -
 .كذلك باالعتماد على ا٤بؤسسات كا٥بيةات ا٤برتبطة بشكل مباشرة بالقطاعالصغّبة كا٤بتوسطة  دعم ٧بيط ا٤بؤسسات -

 :  (19) : تلتـز ا٤بؤسسة لبلستفادة من ىذا الربنامج بتوفّب عدد من الشركط تتمثل يفشركط االستفادة من البرنامج -1-2
 من رأ٠با٥با باسم شخص طبيعي أك معنوم جزائرم ا١بنسية؛ %60حفظ على األقل  -
 عامل؛ 20إذل  10أف تولف ما بْب  -
 ٥با من النشاط ثبلثة أعواـ على األقل، كحققت نتيجة موجبة يف األعواـ الثبلثة األخّبة؛ -
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 ثة األخّبة؛أف تكوف منخرطة يف صندكؽ الضماف االجتماعي خبلؿ األعواـ الثبل -
 أف تكوف منظمة على الصعيد ا١ببائي خبلؿ األعواـ الثبلثة األخّبة؛ -
 من التكلفة اإلٝبالية الكلية ا٤بتوقعة من عملية التأىيل. %20االلتزاـ بدفع  -

 :( 20)النتائج التالية  2007ديسمرب 31إذل غاية  2002منذ بدايتو سنة  1حق  برنامج ميدا نتائج البرنامج: -1-3
 للربنامج، مؤسسة صغّبة كمتوسطة لبلنضماـ685 تقدمت فيما يخص الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة:  -
 الدخوؿ يف الراغبة من إٝبارل ا٤بؤسسات% 65نسبة  ٲبثل ٗبا التأىيل إجراءات ضمن مؤسسة 445 لػ الفعلي الدخوؿ كمت

% من إٝبارل 26نامج بعد قيامها بعملية التشخيص األكرل بنسبة مؤسسة صغّبة كمتوسطة عن الرب  179للربنامج، مع ٚبلي 
% فقد قامت بعملية التشخيص بصفة هنائية كاقتصرت على ىذه 9مؤسسة الباقية الٍب تشكل  61ا٤بؤسسات ا٤بنخرطة، أما 

عملية تشخيص،  477) عملية 1373ا٤بقبولة  با٤بؤسسات ا٤بتعلقة التأىيل عدد عمليات بلغ ا٤برحلة مث انسحبت من الربنامج.
 .عملية تأىيل مست كلائف ٨بتلفة منها: اإلنتاج، اإلدارة، ا١بودة، التسوي ، التمويل( 896ك
عملية لصاحل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من أجل تطوير  27عملية،  171مت القياـ ب  فيما يخص دعم الهيئات المالية: -

 تسهيل كصوؿ ا٤بؤسسات إذل مصادر التمويل. عملية من أجل 144أنظمة احملاسبة كا٤بالية، ك
عملية أجريت من أجل دعم ٧بيط ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، استفادت  187مت القياـ ب  فيما يخص الهيئات الداعمة: -

 .منها ىيةات حكومية كىيةات دعم مثل كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كالصناعة التقليدية، كغرفة الصناعة كالتجارة

 (: 2برنامج دعم المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة كالتحكم في تكنولوجيا المعلومات كاالتصاؿ )ميدا -2

عند هناية برنامج ميدا األكؿ مت الشركع يف تطبي  برنامج آخر مع االٙباد األكركيب، تضمن تقدصل دعم  مضموف البرنامج: -2-1
ا يف لل االنفتاح االقتصادم من خبلؿ مساعدهتا كمرافقتها على تكثيف مباشر للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة لتحسْب تنافسيته

مليوف يورك ٩بولة من ا٤بفوضية  40مليوف يورك) 44استعماؿ تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاؿ. قدر ا٤ببلغ ا٤بخصص للربنامج 
مؤسسة، كمت التوقيع على الربنامج يف  200مليوف يورك ٛبثل مساٮبة الطرؼ ا١بزائرم(. يقـو االتفاؽ على تأىيل  4ك األكركبية،

 .(21)2009إال أف االنطبلقة الفعلية كانت يف شهر مام  2008شهر مارس 
ٙبسْب القدرة التنافسية للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة لتمكينها من ا٢بفاظ على حصتها يتمثل ا٥بدؼ األساسي للربنامج يف      

 :(22) كيتفرع عن ىذا ا٥بدؼ ٦بموعة من األىداؼ تشمل ٤بية،يف السوؽ احمللي كالدخوؿ إذل األسواؽ العا
 ٙبسْب تنافسية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من خبلؿ إدماج تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ يف تسيّبىا؛ -
 تشجيع نقل ا٤بمارسات ا١بيدة كأساليب التسيّب ا٢بديثة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة؛ -
 ايّب الدكلية يف ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة؛دعم إنشاء ا١بودة كا٤بع -
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 دعم تطوير سوؽ ا٣بدمات للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من خبلؿ دعم إنشاء كتعزيز ا٤براكز التقنية الصناعية كاالٙبادات -
 ا٤بهنية؛

 تعزيز الربامج كا٤بؤسسات الوطنية ا٤بعنية بتطوير قطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة. -

 : (23)تلتـز ا٤بؤسسة لبلستفادة من الربنامج بتوفّب عدد من الشركط  البرنامج: شركط -2-2
 أف يكوف ٥با من النشاط سنتْب على األقل؛ -
مليوف دينار)  100إطارات على األقل، كأف تكوف قد حققت رقم أعماؿ يفوؽ  3عامل من بينهم  20أف تولف على األقل  -

 بالنسبة للمؤسسات الصناعية(؛
مليوف دينار) بالنسبة ٤بؤسسات ا٣بدمات ا٤برتبطة  20عماؿ، كأف تكوف قد حققت رقم أعماؿ يفوؽ  5ولف على األقل أف ت -

 بالصناعة(.

خبلؿ الفَبة األكذل من انطبلؽ الربنامج، مت الشركع يف تطبي  التنظيمات كإٛباـ إجراءات العمل  نتائج البرنامج: -2-3
 :( 24)الثبلثة للربنامج، كتشمل كاإلجراءات العملية على ا٤بستويات

مت القياـ باإلجراءات اآلتية:دعم المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة:  -  
ٙبديد اختيار معايّب ا٤بؤسسات ا٤بعنية بالربنامج؛ -  
مؤسسة لتنفيذ الربنامج؛ 200ٙبديد أكثر من  -  
الدعم؛إجراء دراسات ٙبديد احتياجات ا٤بؤسسات من أجل إعداد مشاريع ا٤برافقة ك  -  
مليوف يورك إلنشاء مركز للخربة. 10.05إطبلؽ مناقصة بقيمة  -  
تضمن ىذا الدعم العناصر التالية:الدعم المؤسساتي:  -  
ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة؛دعم الوكالة الوطنية لتطوير  -  
دعم كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة إلنشاء كتنفيذ ا٤براكز التقنية الصناعية؛ -  
م كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة لتطوير إسَباتيجية ا٤بناكلة؛دع -  
دعم بيةة األعماؿ التشغيلية للمؤسسات؛ -  
دعم النظاـ الوطِب لضماف القركض للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة؛  -  
.دعم ا١بمعيات كىياكل دعم ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة -  
: تضمن ىذا الدعم ما يلي:دعم الجودة -  
 ؛لتنفيذ كدعم السياسة الوطنية للجودة  كالتقيي  دعم كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة -
 لتعزيز تنظيمها كتوطيد أنشطتها؛دعم ا٥بيةات ا٤بسؤكلة عن ا١بودة  -



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

221 
 

 ؛)٨بتربات ا٤بعايرة كاالختبار كالتحليل...( دعم ىيةات تقييم ا٤بطابقة -
 .ISO9001لتنفيذ نظاـ إدارة ا١بودة  زائريةا٤بعهد الوطِب للملكية الصناعية ا١ب دعم -

 نقل ملفات مت 2011، حيث أنو منذ مارس %60نسبة تقدـ الربنامج بلغت مدير الربنامج أف كعن نتائج الربنامج، صرح      
من ى الدعم للحصوؿ عللتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة مؤسسة تستويف معايّب األىلية للربنامج إذل الوكالة الوطنية  120

 :(26)( مت ٙبقي  النتائج التالية2013-2011خبلؿ السنوات ). ك (25)خبلؿ الربنامج الوطِب للتأىيل
 مدير مؤسسة؛ 20التدريب يف ٦باؿ إدارة مشركع تكنولوجيا ا٤بعلومات كإعداد شهادة إدارة ا٤بشاريع الفنية لصاحل  -
 ؛9001مؤسسة إلصدار شهادات ا١بودة اإليزك 20التدريب ؿ  -
 ؛9001مؤسسات يف تنفيذ نظاـ إدارة ا١بودة اإليزك 5مرافقة  -
 :اجملاالت التالية مؤسسة صناعية يف 18عملية تأىيل لصاحل  20إجراء  -
 مؤسسات؛ 7تشخيص نظاـ ا٤بعلومات ؿ  -
 مؤسسات؛  4تطوير ا٤بواصفات إلنشاء نظاـ ا٤بعلومات يف -
 مؤسسات. 7دعم تنفيذ نظم ا٤بعلومات ؿ  -

افة إذل برامج التأىيل ا٤بربمة مع االٙباد األكركيب، تبنت ا١بزائر ٦بموعة أخرل من الربامج كذلك يف إطار التعاكف إض
الدكرل مع بعض ا٤بنظمات أٮبها: التعاكف مع البنك اإلسبلمي، البنك العا٤بي، منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية. إضافة إذل 

ا خربة يف ٦باؿ تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية مثل: أ٤بانيا، فرنسا، ايطاليا. كقد ركزت ىذه الربامج التعاكف مع بعض الدكؿ الٍب ٥ب
بصفة خاصة على ا١بانب التوجيهي كالتكويِب يف العديد من اجملاالت )التسيّب، التسوي ، التصدير...(، إضافة إذل اىتمامها 

 .9000iso (27)من ا٢بصوؿ على شهادة ا١بودة بتدعيم قدرات ا٥بيةات ا٤بكلفة با١بودة لتمكْب ا٤بؤسسات 

 فعالية برامج تأىيل المؤسسات الصناعية في الجزائر قياستقييم ك المحور الثالث: 
٫باكؿ من خبلؿ ىذا احملور تقييم حصيلة الربامج ا٤بد٦بة لتأىيل ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر من حيث مقارنة النتائج      

امج على حدل، حيث أف عملية البحث يف الكتابات كالدراسات مكنتنا من معرفة األىداؼ الكمية باألىداؼ احملددة لكل برن
الٍب حددهتا السلطات ا١بزائرية ٥بذه الربامج، كعند مقارنتها باإل٪بازات على امتداد عقد كنصف تقريبا ٲبكن القوؿ أف ىناؾ تأخر 

 جلي يف ٙبقي  األىداؼ ا٤بسطرة.

كالذم كاف من ا٤بفركض  2001لتأىيل الصناعي الذم أشرفت عليو كزارة الصناعة كإعادة ا٥بيكلة منذ سنة بالنسبة لربنامج ا    
 مؤسسة عرب ثبلثة مراحل:  650(، 2008-2001أف تكوف اال٬براطات فيو خبلؿ الفَبة )

 ؛ 2002إذل سنة  2000مؤسسة خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من سنة  150 -
 ؛ 2005إذل سنة  2003متدة من سنة مؤسسة خبلؿ الفَبة ا٤ب 200 -
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 .2008إذل سنة  2006مؤسسة خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من سنة  300 -
كٲبكن إرجاع أسباب مؤسسة  433مؤسسة لبل٬براط يف الربنامج من أصل  310مت قبوؿ  2008٪بد أنو إذل غاية سنة       

ادة من الربنامج كأف تكوف قادرة على النمو كاالستمرار كأف قلة قبوؿ ا٤بؤسسات إذل الشركط الواجب توفرىا يف ا٤بؤسسة لبلستف
بينما ٪بد أف إٝبارل ا٤بؤسسات الٍب أ٪بزت  .غّب أف ا٤بؤسسات العاجزة تكوف أكثر حاجة إذل ىذه العمليةنتائج موجبة تكوف ٥با 

مع األىداؼ ا٤بسطرة عند  مؤسسة، كىو عدد ضةيل مقارنة ٨145بططات التأىيل كاستفادت من ٨بتلف منح الربنامج تقدر ب 
كما نشّب إذل أف   .مقارنة مع األىداؼ ا٤بسطرة %22,31انطبلؽ الربنامج، حيث قدرت نسبة ا٤بؤسسات ا٤بستفيدة من الربنامج 

كالسبب الرئي  يعود إذل طوؿ مدة تكوين ا٤بلفات بالنسبة للمؤسسات % 51,61ا٤بؤسسات الٍب ٚبلت عن الربنامج قدرت ب 
 اءات ا٢بصوؿ على التمويل من البنوؾ ألف ذلك يعترب من الوثائ  البلزمة يف ملف الَبشح.إجر  بسبب تعقد

ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كانطل  الذم أشرفت عليو كزارة بالنسبة للربنامج الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة       
مؤسسة  1000، فقد حدد عند بدايتو ىدؼ تأىيل 2004رغم أنو شهد تأخر ملحوظ منذ ا٤بصادقة عليو سنة  2007سنة 

سنويا على امتداد ستة سنوات، إال أف التأخر يف االنطبلؽ كالفعالية يف اإل٪باز كعوامل أخرل جعلت اال٬براطات يف الربنامج عند 
ىذا الربنامج  من األىداؼ الكلية، كإذا أخذنا باالعتبار أف حياة %8,82مؤسسة بنسبة  529تقدر ب  2010هناية سنة 

، يف حْب ٪بد أف عدد ا٤بؤسسات الٍب أ٪بزت كل %13,22سنوات ٪بد أف نسبة ٙبقي  الربنامج ألىدافو تقدر بنسبة  4بلغت 
من األىداؼ الكلية. ىذا الضعف  %5,85مؤسسة ما ٲبثل نسبة  351عمليات التأىيل كاستفادت من منح الربنامج ىو

مة إذل تطبي  قرارات جديدة إلعادة بعث الربنامج تضمنت كضع برنامج تكميلي لتأىيل الواضح يف أداء الربنامج أدل با٢بكو 
 (. 2014-2010مليار دينار خبلؿ الفَبة) 386 مؤسسة صغّبة كمتوسطة بقيمة مالية تقارب 20000

بعيدة عن األىداؼ  ٲبكن القوؿ أهنا ال تزاؿكعن النتائج األكلية للربنامج ا١بديد لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، 
مؤسسة  20000ملف سنويا ) 5000ا٤بسطرة، حيث كاف من ا٤بفَبض أف ا٤بعدؿ السنوم للمصادقة على ا٤بلفات كقبو٥با ىو

كاف من ا٤بفَبض أف يسجل   2013(، كبعد مركر حوارل سنتْب كنصف أم حٌب أفريل 2014-2011على امتداد الفَبة 
مؤسسة صغّبة  2384ل التأخر ا٢باصل يف ٘بسيد الربنامج حيث مت انضماـ مؤسسة، كىنا نسج 12500الربنامج تأىيل 

 .% 16,8مؤسسة أم بنسبة  2100يف حْب دل يتم قبوؿ سول  %19,07كمتوسطة أم بنسبة 

تاج الذم يهدؼ إذل عصرنة ٘بهيزات اإلن 1أما بالنسبة لربامج التأىيل بالتعاكف مع االٙباد األكركيب فنجد أف برنامج ميدا       
مؤسسة، ك٪بد عند  2150ا٬براط (، حدد عند بدايتو ىدؼ 2007-2002كٙبديث تنظيم ا٤بؤسسات الصناعية خبلؿ الفَبة )

من ىذا ا٥بدؼ، يف حْب أف عدد ا٤بؤسسات الٍب أ٪بزت ٨بتلف عمليات التأىيل  % 31,86دل ٰبق  سول  2007هنايتو سنة 
درجة ٘باكب ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة مج. كما سجل ضعف من ىدؼ الربنا %20,70مؤسسة كىوما ٲبثل  445كاف 

 من ا٤بؤسسات انسحبت كدل تكمل ٝبيع مراحل عملية التأىيل.  %35مع الربنامج، حيث ٪بد أف 
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( يهتم 2كىوما دفع ا٤بفوضية األكركبية إذل التفكّب يف إطبلؽ برنامج ثاشل لصاحل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة )ميدا
-2009مؤسسة خبلؿ أربعة سنوات ) 200، الذم حدد ىدؼ مساندة 2009ا٤بعلومات كاالتصاؿ سنة بتكنولوجيا 

من أىداؼ الربنامج. كما قاـ الربنامج بنشاطات موازية ىامة ٛبثلت يف  %60مت ٙبقي   2011(، كإذل غاية مارس 2012
ا٤بتوسطة، الدعم ا٤بؤسسايت من خبلؿ: إنشاء مليوف يورك إلنشاء مراكز خربة لصاحل ا٤بؤسسات الصغّبة ك  10.5ٚبصيص مبلغ 

دعم النظاـ الوطِب لضماف القركض، دعم ا١بمعيات كىياكل الدعم،  كتنفيذ ا٤براكز التقنية الصناعية، تطوير اسَباتيجية ا٤بناكلة،
     ا١بودة. أنظمة إضافة إذل دعم 
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 خاتمة: 

ل يعترب أحد ا٣بيارات اإلسَباتيجية لتحقي  األداء ا٤بتميز للقطاع الصناعي ا١بزائرم مت التوصل من خبلؿ الدراسة إذل أف التأىي
١بعلو أكثر قدرة على التكيف كمواجهة احمليط ا٣بارجي. إال أنو على الرغم من تبِب الدكلة لعدة برامج لتأىيل ا٤بؤسسات 

ق  النتائج ا٤برجوة منها سواء إذا قورنت باألىداؼ ا٤بسطرة الصناعية، غّب أف النتائج ا٤بتحصل عليها تربز أف عملية التأىيل دل ٙب
. حيث أف الواقع يوضح أف القطاع الصناعي يف ا١بزائر ال يزاؿ قطاعا ىشا يعاشل العديد (46)أك إذا قورنت بدكؿ ٦باكرة مثل تون 

الفشل يف تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية يف  من ا٤بشاكل الٍب ٙبد من تطوره كأنو غّب مؤىل بعد ٤بواجهة ا٤بنافسة الدكلية، كيرجع ىذا
 اعتقادنا إذل ٦بموعة من األسباب نذكر من أٮبها:

عدـ كعي الكثّب من مسّبم ا٤بؤسسات ٗبفهـو كأٮبية برامج التأىيل نظرا لغياب ا٢بمبلت التحسيسية من طرؼ ا٥بيةات ا٤بشرفة  -
 على تنفيذ الربامج؛ 

ت لبلستفادة من منح برامج التأىيل باإلضافة إذل كثرة كتعقد إجراءات القياـ ٗبراحل كثرة الشركط الواجب توفرىا يف ا٤بؤسسا  -
 التأىيل كاستغراؽ كقت طويل لبلنتهاء منها؛

 الصعوبات الكبّبة الٍب تتلقاىا ا٤بؤسسات يف ٛبويل برامج التأىيل ا٣باصة هبا يف إطار رفض البنوؾ ٛبويل مثل ىذه الربامج؛ -
ؤسسات يف ٙبمل جزء من تكاليف عمليات التأىيل حيث أف الدخوؿ يف ىذه الربامج يفرض على عدـ رغبة أصحاب ا٤ب-

 ا٤بؤسسات دفع نسبة معينة من تكاليف التأىيل؛
 معوقات مرتبطة بتسيّب الربامج نظرا لنقص ا٤بتخصصْب يف تسيّب مثل ىذه الربامج؛ -
 تغبل٥با جيدا؛نقص ا٤بوارد ا٤بالية لسّب كتنفيذ برامج التأىيل كعدـ اس -
 كضع برامج التأىيل كعدـ متابعتها بشكل مستمر من ا١بهات الوصية األمر الذم أدل إذل عدـ ٙبقيقها لؤلىداؼ ا٤بنتظرة منها؛-
 .تعدد برامج التأىيل ما أدل إذل ضعف كانقساـ اإلمكانيات ا٤بادية كا٤بالية كالبشرية -

يتم تقدصل بعض التوصيات الٍب ٲبكن أف تسهم يف تفعيل برامج تأىيل  من خبلؿ ما مت التوصل إليو من نتائج، التوصيات:
 ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر، كما يلي:

 زيادة الدعم ا٤بقدـ لربامج التأىيل من خبلؿ توفّب كل ا٤بوارد إل٪باحها؛ -

                                                             
ِؤٍَخ ) ثؤبِظ رؤ١ً٘  10349( ِب ٠ؼبكي 2013-2001ػلك اٌّؤٍَبد اٌز١َٔٛخ اٌّلِغخ ػّٓ ثواِظ اٌزؤ١ً٘ فالي اٌفزوح اٌّّزلح )ثٍغ   -46

ِؤٍَخ(، ٚمٌه  72ِؤٍَخ، ثؤبِظ إػبكح ا١ٌٙىٍخ اٌّب١ٌخ :  6561ِؤٍَخ، ثؤبِظ االٍزضّبهاد اٌزىٌٕٛٛع١خ ماد األ٠ٌٛٚخ : 3716اٌظٕبػخ: 
 ؽَت:

Ministère de l’industrie ,bureau de mise à niveau de l’industrie ,situation  du programme de mise à niveau ,

approbations en cours  et déblocages Situation à fin décembre2013 ,site internet: www.pmn.nat.tn/instruments-

de la mise à niveau.  

http://www.pmn.nat.tn/instruments-de
http://www.pmn.nat.tn/instruments-de
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التأىيل كأىدافها كضركرهتا ٤بواجهة تفعيل الربامج التحسيسية ٤بسّبم ا٤بؤسسات الصناعية ا١بزائرية كتوعيتهم بأٮبية برامج  -
 ا٤بنافسة األجنبية كالنهوض باالقتصاد ا١بزائرم؛

ضركرة مراجعة برامج التأىيل بصورة مستمرة للوقوؼ على نقاط القوة كالضعف كمعا١بتها، خاصة تلك ا٤بمولة من طرؼ االٙباد  -
 األكركيب كاألخذ ٖبصوصية ا٤بؤسسات ا١بزائرية؛

شاملة على مستول ٨بتلف القطاعات ذات الصلة بالربامج مثل القطاعات ا٤بصرفية، اإلدارية، ا١ببائية القياـ بإصبلحات  -
 كغّبىا، تكوف كف  إسَباتيجية متكاملة بعيدة ا٤بدل؛

 تقليص اإلجراءات ا٤بعرقلة لبلستفادة من برامج التأىيل؛ -
 ّب عملية التأىيل؛االستعانة با٣بربات ا١بامعية كالكفاءات ا٤بتخصصة يف ٦باؿ تأط -
توطيد العبلقة بْب القطاع الصناعي كىياكل التعليم العارل كمراكز البحث التطبيقي باعتبار أف ىذه األخّبة مصدر ىاـ  -

 الستقطاب األفكار كاإلبداعات التكنولوجية؛
 االستفادة من ٘بارب الدكؿ بإقامة التعاكف يف ىذا اجملاؿ. -
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 بالنسبة للمؤشرات الدكلية كاقع مناخ اإلستثمار الجزائرم كمحدداتو

  لاير زكينة   بوقاسي أماؿ 

 

 ملخص :

ملو يعيش العادل عصرا أبرز ما ٲبيزه تفاعبلت كٙبوالت جذرية غّب مسبوقة ، أٮبها تزايد اال٘باه ٫بو تدكيل النظاـ االقتصادم بكا
كجعلو متفتحا ك متحررا أكثر فأكثر. كبذلك أصبحت الدكلة مطالبة أف تلعب دكرا اٯبابيا كفاعبل يف إحداث التنمية كزيادة 
الدخل كٙبسْب القدرة التنافسية ،من خبلؿ خل  بيةة مواتية  لذلك، كمن مث فإّف السؤاؿ احملورم ما ىو دكر ا٢بكومة " الدكلة"  يف 

 قادر على مواجهة األكضاع الراىنة كٙبقي  التنمية من خبلؿ جذب اإلستثمارات احمللية كاألجنبية. توفّب مناخ استثمارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ًأٍزبمح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ، عبِؼخ ثِٛوكا 

 3اٌغيائو  ؽبٌجخ  كوزٛهاٖ ،  عبِؼخ 
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 مقدمػػػػػة:

يلعب مناخ اإلستثمار كاألكضاع العاّمة الٍب تتميز هبا الببلد دكرا كبّبا يف أداء أم اقتصاد، ذلك أف األداء االقتصادم يرتبط إذل 
الٍب تتسم هبا البيةة االستثمارية سلبا أك إٯبابا إذ ٙبكم العبلقة بْب مناخ االستثمار كاألداء االقتصادم  حد كبّب ٗبجمل األكضاع

ثمر الكثّب من ا٤بؤشرات خاصة فيما يتعل  باالستثمار األجنيب الذم ٘بتذبو دائما ا٢بوافز كا٤بزايا الٍب توفرىا البيةة االستثمارية للمست
 األجنيب.

تبذؿ ا١بزائر جهودا إلعادة ىيكلة اقتصادىا لتتماشى مع التحوالت اإلقتصادية كالسياسية الٍب تشهدىا كعلى ىذا األساس 
 الساحة الدكلية من خبلؿ توفّب مناخ استثمارم مبلئم كتطبي  سياسات اقتصادية  كمالية كاجتماعية داعمة .

 أىمية الدراسة:  -1
٤برتبطة بالقدرة على جذب االستثمارات األجنبية كمصدر أساسي لتمويل إف موضوع مناخ االستثمار من ا٤بوضوعات ا٥بامة ا

االستثمارات يف القطاعات االقتصادية اإلنتاجية كا٣بدمية يف لل ندرة ا٤بوارد احمللية كبالتبعية تأثّبىا ا٤بباشر يف امتصاص البطالة 
تاج احمللي يف لل سياسة تنوع قاعدة اإلنتاج كاإلحبلؿ كتقليص نسبة الفقر يف اجملتمع كرفع مستول ا٤بعيشة للمواطن كزيادة اإلن

٧بل الواردات، كالتوسع يف حجم الصادرات هبدؼ ٙبقي  فائض اقتصادم يف ا٤بوازين االقتصادية الكلية، كمن مث ٙبقي  زيادة يف 
 معدؿ النمو االقتصادم. 

 إشكالية الدراسة: -2
ا٤بدخل ا٢بقيقي ١بذب االستثمارات األجنبية كبالتبعية توفّب ٛبويل ا٤بشاريع تدكر مشكلة الدراسة حوؿ مناخ االستثمار باعتباره 

اإلنتاجية كا٣بدمية هبدؼ التوسع يف القاعدة اإلنتاجية كا٣بدمية بالتارل ٙبقي  التنمية. مع األخذ يف االعتبار أف ٙبقي  ذلك مرتبطة 
 االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة. بتوافر ٧بددات أك مقومات معينة حٌب يستطيع البلد ا٤بعِب  جذب 

 كبناءا على ذلك تسعى ىذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكاؿ الرئيسي التارل:

 ىل ٪بحت ا١بزائر يف هتيةة ا٤بناخ اإلستثمارم ا٤ببلئم ١بذب اإلستثمار األجنيب ؟

 ٲبكن ٘بزئة ىذه اإلشكالية إذل األسةلة الفرعية التالية :

 إلستثمار؟ما ا٤بقصود ٗبناخ ا -
 ما ىي احملددات األساسية الٍب ٯبب توفرىا لتهيةة مناخ االستثمار يف أم بلد ؟ كما أثرىا على جذب ا٤بستثمر األجنيب؟ -
 ما ىو كاقع ىذه احملددات يف ا١بزائر  -
 ما ىي السسياسات ا٤بتبعة لتحسْب مناخ اإلستثمار يف ا١بزائر؟ -
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 فرضيات الدراسة: -3
 يات األساسية التالية:تستند الدراسة إذل الفرض

يتمثل مناخ اإلستثمار يف ٝبلة من األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالقانونية ا٤بؤثرة على جذب كتشجيع  -
 اإلستثمارات األجنبية ك احمللية.

 ؛الدكرلا٤بستول  على من جاذبيتها يف ا١بزائر من شأهنا أف تضعف االستثمار ٗبناخ ا٣باصة ا٤بؤشرات أغلب سلبية -
 الدكلية. ا٤بؤشرات ضمن ترتيبو لتحسْب اإلصبلحات من ا٤بزيد إذل ا١بزائرم االقتصاد ٰبتاج -
 الوطِب. لبلقتصاد كٙبسْب مناخ اإلستثمار تعزيز بغية كالسياسات ضركرة تبِب ٝبلة من االسَباتيجيات -
 ىدؼ الدراسة:  -4

تثمار كآثاره على جذب االستثمارات أم أف الدراسة يف لل استهدفت الدراسة كما ىو كاضح من عنواهنا معرفة مناخ االس
 فركضها العلمية تسعى إذل التعرؼ على: 

أىم ٧بددات مناخ االستثمار يف لل العو٤بة االقتصادية باعتبار أف ىذه احملددات صادرة عن مراكز إٔباث كمعاىد  -
 علمية متخصصة كتطب  على كل بلداف العادل. 

 قة بْب ٧بددات مناخ االستثمار كالقدرة على جذب االستثمارات . التعرؼ على طبيعة العبل -
 التعرؼ على كاقع ىذه احملددات يف ا١بزائر كفقا لدراسات كمؤشرات دكلية . -

 منهج الدراسة: - 5
قرهتا اعتمد الدراسة على منهج التحليل االقتصادم الوصفي، يف ٙبديد مفاىيم مناخ اإلستثمار ك٧بددات مناخ االستثمار الٍب أ

ا٤بعاىد كا٤بؤٛبرات كا٤بؤسسات الدكلية كاستخدمت الدراسة من أدكات التحليل الكمي لتحديد موقع ا١بزائر بالنسبة للمؤشرات 
 الدكلية.

 :محاكر الدراسة -6

ذل ٘بربة تظم الدراسة مزيج من األفكار األكادٲبية التنظّبية للموضوع ٧بل البحث، مع ٧باكلة ٧باكاة الواقع العملي باإلشارة إ
 ا١بزائر يف ىذا اجملاؿ، ك بغية اإل٤باـ با٤بوضوع ٧بل الدراسة، فقد مت تقسيمو على النحو   التارل:

 مفهـو ا٤بناخ االستثمارم ك٧بدداتو -أكال 
 الوضع ا٢بارل ٤بناخ االستثمار يف ا١بزائر -ثانيا
 مناخ االستثمار يف ا١بزائر حسب ا٤بؤشرات الدكلية تقييم -ثالثا
 سياسات ٙبسْب مناخ اإلستثمار ا١بزائرم -رابعا
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 أكال: مفهـو المناخ االستثمارم كمحدداتو
I- :مفهـو مناخ اإلستثمار 
 « با٤بناخ االستثمارم، كيقصد أجنيب، أك ٧بلي كاف سواء ا٣باص االستثمار دكافع أىم من ا١بيد االستثمارم ا٤بناخ توافر يعترب

 يتم الٍب البيةة تكوف الٍب كا٤بؤسسية كالتنظيمية كالقانونية كالتشريعية كاالجتماعية نيةكاألم كالسياسية االقتصادية الظركؼ ٦بموعة
 (01) » االستثمار فيها

 الذم للمحيط ا٤بكونة كالظركؼ األكضاع ٦بمل « إذل االستثمار مناخ تعريف ينصرؼ االستثمار لضماف العربية ا٤بؤسسة كحسب
 على كبالتارل االستثمارية، ا٤بشركعات ٪باح فرص على إٯبابا ك سلبا كالظركؼ األكضاع كتل كتأثّب االستثمارية، العملية فيو تتم

 األكضاع تشمل كما ، كاألمنية كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية كالظركؼ األكضاع تشمل كىي االستثمارات، كا٘باىات حركة
 (02)»  اإلدارية كالتنظيمات القانونية

 قرارات اٚباذ يف تؤثرك العاـ  االقتصادم ا٤بناخ كتشكل االستثمار فيها يتم الٍب بالبيةة تتصل الٍب يةاألساس العوامل فإف مث كمن
 العوامل  ىذه كتشمل ٜباره، جِب كحٌب االستثمار فكرة من بدءا االستثمار

  )اخل ...كالتنظيمي السياسي كالتشريعي ك االقتصادم االستقرار (
II- االستثمار بمناخ الخاصة المحددات 
 :االقتصادم االستقرار -1

 :االقتصادم االستقرارمفهـو  1-1
 تضخم( كالتوازف بدكف الكامل الداخلي )التولف االقتصادم التوازف ٙبقي  « التوازف بلغة االقتصادم باالستقرار يقصد

  (03) » ا٤بدفوعات(  ميزاف يف )التوازف ا٣بارجي االقتصادم
 ميزاف كتوازف كالكساد التضخم أكضاع كتفادم الكامل التولف ٙبقي  إذل قدمةا٤بت الدكؿ يف االقتصادم االستقرار كيهدؼ

 ميزاف كتوازف األسعار، استقرار الكامل، التشغيل :ىي أمور ثبلثة بتحقي  يعُب الدكؿ ىذه يف االستقرار أف أم ا٤بدفوعات،
 ٥با ا٤برتفعة ا٤بعدالت كاحملافظة على االقتصادية ميةالتن ٙبقي  إذل االقتصادم االستقرار فينصرؼ النامية الدكؿ يف أما ا٤بدفوعات،

 عجبلت دفع الستمرار ا٤ببلئم كالنقدم السعرم االستقرار ٙبقي  مع كا٤بالية كا٤بادية البشرية للموارد الراشد التشغيل خبلؿ من
 .داخلية  أك خارجية ضغوط دكف التنمية
 االقتصادم: االستقرار عدـ اثر 1-2      
 الخاص االستثمار على )التضخم  (االقتصادم  تقراراالس عدـ اثر -
 معدؿ على التغّبات ىذه تنعك  حيث الكلي، االقتصادم االستقرار مؤشرات أىم من النقود عرض ٭بو معدؿ يف التغّب يعد

 عدـ زيادة النقود إذل عرض ٭بو معدؿ استقرار عدـ يؤدم أف ا٤بتوقع من ك الكلي كالطلب العمالة ك الناتج مستول ك التضخم
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 حٌب كاالنتظار االستثمارية مشاريعهم تنفيذ تأجيل إذل يدفعهم الذم األمر االقتصادم الوضع مستقبل حوؿ األعماؿ قطاع تيقن
 ا٤بستقبل. حوؿ من التصورات ا٤بزيد لديهم يتوفر

 االستثمار جذب على الدكلة قدرة األثر على -
 التكاليف زيادة إذل يؤدم التضخم أفاألكلى  :زاكيتْب من االستثمار جذب على الدكلة قدرة على التضخم يؤثر 

 :الثانيةك ا٤بشركعات، ىذه إذل يؤكؿ الذم االقتصادم الفائض حجم تقليل إذل يؤدم ٩با ا١بديدة، للمنشآت االستثمارية
 ( 04)التجارم  ا٤بيزاف يف عجزا يولد ٩با التصدير على القدرة كإضعاؼ االستّباد زيادة إذل يؤدم التضخم أف
 الثركة توزيع إعادة نتيجة الطبقات بْب االجتماعي التمايز منها كالٍب للتضخم االجتماعية اآلثار ىناؾ ذلك جانب إذل

 العملة يف الفرد ثقة كإضعاؼ اإلدارم، كالفساد الرشوة كتفشي ا٣بارج، إذل البشرية القدرات كتسرب ضوابط، ببل كالدخل
 .اخل ... الوطنية

 :سيالسيا االستقرار  -2
 االستثمار، قرار اٚباذ عملية يف تؤثر كالٍب االستثمارم للمناخ ا٤بكونة العوامل مستول على بارزا مكانا السياسية األكضاع ٙبتل
 ا٤بستثمر أف ذلك االقتصادية، التوجهات ٙبكم الٍب كالفلسفة السياسي االستقرار درجة السياسية األكضاع ىذه مقدمة يف كيأيت
 تتخذىا الٍب اإلجراءات عن عادة الٍب تنتج االقتصادية غّب ا٤بخاطر من ٝبلة ا٢بسباف يف يأخذ االستثمار ارقر  اٚباذ بصدد كىو

 ضد ا٤بستثمر تأمْب يف يساعد السياسي االستقرار فإف مث، كمن العامة، كاألمنية كاالقتصادية السياسية باألكضاع كتتصل الدكؿ
 .اراالستثم قرار اٚباذ على كيشجع ا٤بخاطر ىذه
 ما بكل كىنا االستثمارم ا٤بناخ عناصر من ككعنصر السياسية البيةة مقومات كأحد السياسي االستقرار توافر أف إذل اإلشارة ك٘بدر
 على يَبتب ما ككل السياسي، كالنضوج  الوعي كدرجة الطبقية، أك ا٢بزبية كاألكضاع ا٢باكمة، الطبقة كشكل ا٢بكم، بنظاـ يتعل 
 (05)كاجتماعية  كاقتصادية سيةسيا مشكبلت من ذلك
 خاصة لبلستثمار، ا٤بناسب ا٤بناخ توفر أف ٲبكنها ال مستقرة كغّب دٲبقراطية غّب سياسية أكضاع تسودىا الٍب الدكؿ أف كالواقع

 من خريؤ  االستقرار فعدـ االستثمار، كتوليف استيعاب على االقتصاد قدرة من ٙبد كبالتارل كاألجنيب، الوطِب ا٣باص االستثمار
 االستقرار عدـ يؤدم أخرل جهة كمن ا٤بستقبل، إزاء الضماف كعدـ التأكد عدـ إذل باألمور يفضي ألنو ا٤برسومة التنمية خطوات

 إذل أك الوطِب االقتصاد يف التنمية بناء إذل تضيف ال مشركعات إذل أموا٥بم توجيو إذل النامية الدكؿ يف األعماؿ برجاؿ ىذا
 االستثمار. ٦باالت عن دابعي ككضعها اكتنازىا
 كمن السياسي الفساد أك السياسي يارنهباال يسمى ما النامية الدكؿ يف ا٤بدنية السياسية كا٢بريات ا٢بقوؽ ٩بارسة عدـ عن كيتولد
 السياسي، ـللنظا ا٤بستمرة كا٤بقاكمة العليا، القيادات مع ـنهتعاك كعدـ ا٤بواطنة، سلبية النامية يف الدكؿ السياسي يارنهاال مظاىر

 كالشغب اإلرىاب كأعماؿ األىلية كا٢بركب السياسية كاالغتياالت العمالية االضطرابات (كاالجتماعية   السياسية كاالضطرابات
 العامة السلطة استخداـ ساءةإ(ي السياس الفساد كمظاىر كمن .السياسي النظاـ على كالثورة كالتخريب  )اخل  ... كاالختطاؼ
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 الضرائب من التهرب عن فضبل .اإلجراءات اءنهإ أك العامة ا٣بدمات تقدصل عن رشاكل على صوؿا٢ب خاص كسب لتحقي 
 (06)) العامة ا٤براف  أك الشعب بقول للتبلعب ٦باال القانوف ثغرات كاٚباذ
 السياسية ا٥بيمنة أشكاؿ لسيطرة نتيجة إال لي  النامية الدكؿ من العديد يف التنمية عمليات تعثر أف البعض يرل الصدد ىذا كيف

 ذلك على كيَبتب .احملسوبيات كغلبة اإلدارم كالفساد كالشللية البّبكقراطية بسيادة األشكاؿ ىذه تقَبف حيث كالقبلية، كالعسكرية
 االستثمار. يف التوسع دكف كٰبوؿ التنمية مسّبة يعوؽ ٩با األمواؿ رؤكس ىجرة

 : التنظيمي ك التشريعي االستقرار -3
 كاإلدارية كغّبىا، كا٤بالية االقتصادية نواحيها كافة يف عنها للتعبّب أك للدكلة االستثمارية السياسة لَبٝبة داةأ التشريع يعترب

 بقوانْب تتعل  الٍب كىي مباشرة غّب كإما ا٤باؿ، رأس استثمار تنظيم عملية على تنصب الٍب كىي مباشرة إما االستثمار كتشريعات
 .اخل ...كاالستّباد التصدير كقوانْب األجنيب، النقد
 تعالم يف لل فإنو ا٤بستثمر، فيو يعمل الذم االقتصادم ا٤بناخ تكوين يف ا٤بؤثرة العناصر أىم أحد التشريعية األكضاع كانت ك٤با
 لبلستثمار ا٤بنظمة القوانْب كضوح خبلؿ من القانونية البيةة هتيةة يصبح ا٣باصة االستثمارات جذب على الدكلية ا٤بنافسة حدة
 كتسيّب القانونية فا٢بماية ككل، االقتصادم النظاـ جدارة يف الثقة درجة كرفع االستثمار، بيةة لتحسْب جوىريا مطلبا استقرارىاك 

 الشعور ا٤بستثمر منح يف كتسهم االستثمار، على تشجع أمور كلها السليم القانوشل اإلطار يوفرىا الٍب كاإلجراءات ا٤بعامبلت
 األجل. طويل لبلستثمار طلوبا٤ب ا٢بقيقي باالستقرار
 يف تنجح ما بقدر العا٤بية األكضاع مع كا٤بتجاكبة الداخلية ألكضاعها ا٤ببلئمة التشريعات إصدار يف الدكؿ ٪باح فبقدر كلذلك،
 نظاـ يساندىا أف ٯبب لبلستثمار ا٤ببلئمة القانونية البيةة أف إذل ىنا الدراسات كأشارت االستثمارات، من ا٤بزيد على ا٢بصوؿ
 يف كثرة أك ا٣باصة باالستثمار كالقرارات القوانْب يف تضارب ىناؾ يكوف كأال كسرعة، سبلسة يف يعمل كقضائي سياسي
  (07)االستثمار كقرارات قوانْب ٠بة ىي ا٤بركنة تكوف أف عن فضبل ،هتاتعديبل
 تقليل كعلى ا٤بعامبلت، تكلفة على لتأثّبىا نظرا ٣باصا القطاع استثمارات ٭بو على بالغا تأثّبا كا٤بؤسسية التنظيمية للبيةة أف كما
 بسبلسة يتميز االستثمار إدارة على القائم اإلدارم النظاـ كاف كلما حيث احملتملْب؛ للمستثمرين بالنسبة التيقن درجة زيادة أك

 الواحدة ا٣بطوة مراكز إنشاء خبلؿ من االستثمار على ا٤بوافقة قواعد كتبسيط البّبكقراطية، تفشي كعدـ ككضوحها، اإلجراءات
 كدقي ، تفصيلي، بشكل متوفرة ا٤بستثمر ٰبتاجها الٍب كالبيانات ا٤بعلومات كانت ككلما ، )الوحيد الشباؾ نظاـ أم(الدكلة  داخل
 االستثمارات.  من ا٤بزيد جذب على ذلك ساعد كلما
 :كاالجتماعية المادية التحتية ا لبنية 4- 

 -ركنشتين بوؿ" أمثاؿ من التنمية اقتصاديو يصفها كثّبة أنشطة يضم جامع تعبّب التحتية البنية أك ةاألساسي البنية تعبّب إف
 توفرىا خدمات تتضمن األساسية البنية أف ذلك العاـ، االجتماعي ا٤باؿ رأس انهبأ" ىيرشماف البرت"ك"راجنرنيركسو"ك" ركداف
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 النمو يف يتمثل حديث اقتصاد كإٯباد للمواطنْب، كاالجتماعي االقتصادم لا٤بستو  لتحسْب ا٤بتاحة االقتصادية باإلمكانات الدكلة
  االقتصادية القطاعات ٤بختلف ا٤بتواصل
 ا٤بياه كشبكات كالبلسلكية، السلكية كاالتصاالت الكهربائية، القول(مة العا ا٤براف  يف ٩بثلة األساسية التجهيزات ركيزتو كتكوف
 السكك(األخرل  النقل كقطاعات ) كالصرؼ الرم كقنوات كالسدكد الكربل الطرؽ( عامةال كاإلشغاؿ) الغاز الصحي كالصرؼ
 البشرم العنصر مثل أخرل جوانب األساسية البنية تتضمن ذلك جانب إذل ك ) ا٤بائية اجملارم ك ا٤بطارات ك ا٤بوانئ ك ا٢بديدية
 .علوماتا٤ب شبكات ك ا٤بالية، األكراؽ سوؽ ك ا٤بصريف، للنظاـ التمويل كنواحي
 أف كما . البيةة لركؼ الفقر كٙبسْب عبء من كالتخفيف االقتصادية للتنمية كبّبة منافع توفّب على األساسية البنية تعمل

 ا٤بعيشة. مستول ٙبسْب إذل يؤدم ك اإلنتاج تكاليف يقلل ك اإلنتاجية يزيد ا١بيدة األساسية البنية يف االستثمار
 قطاعات توزيعها بْب ك  ا٣باصة ك العامة  ا١بديدة لبلستثمارات العاـ ا٤بناخ هتيةة  على ألساسيةا البنية تعمل ، الصدد ىذا يف ك

 أحجاـ من حجم كل عند ا٤بتوقع ك الصايف العائد زيادة يعِب ٗبا ، لبلستثمار ا٢بدية الكفاءة زيادة على تساعد ك ، ٨بتلفة
 منها تستفيد كفرات خارجية يف تتمثل عامة منافع االساسية بنيةال تقدـ مثبل الصناعات قطاع ففي . ا٤بنفذة االستثمارات
 معدؿ رٕبها. رفع ك الصناعة يف االستثمار عجلة دفع الوفرات ىذه خل  على يَبتب ك ، الصناعات
 :كالخارجي المحلي السوؽ حجم  -5
 ٧بليا، ا٤بنتجة السلع على واطنْبا٤ب طلب( ٗبعُب ا٤بنتجة،  السلع على كاألجنيب احمللي الكلي الطلب حجم السوؽ ٕبجم يقصد
 (نذكر احمللي السوؽ حجم لقياس ا٤بستخدمة ا٤بقايي  كمن ) الصادرات ( السلع ىذه على ا٣بارجي العادل يف األفراد كطلب
 كبالتارل للسوؽ ا٤بطل  للحجم مؤشرا يعد إذ السكاف ،كعدد ا١بارم للطلب مؤشرا باعتباره احمللي الناتج من الفرد نصيب
  )ا٤بستقبلية ماالتوالحت

 حيث حجم السوؽ، على )القائمة ا٤بشركعات يف التوسع أك جديدة استثمارية مشركعات إقامة (االستثمار على ا٢بافز كيتوقف
 كبّبة ٧بلية بأسواؽ تتمتع الٍب النامية الدكؿ فإف كلذلك االستثمار، على الدافع قلة إذل األسواؽ يف الطلب كفاية عدـ يؤدم

 يؤثر حيث (الصناعية القطاعات كخاصة االقتصادية هتاقطاعا إذل االستثمار تدف  يزيد االقتصادية التنمية من رتفعةم كمستويات
 باال٬بفاض. اإلنتاجية العمليات تكاليف على التنمية كمستويات ا٤بوارد كفرة كمستول السوؽ حجم

 ثانيا : الوضع الحالي لمناخ االستثمار في الجزائر:
 منتدل " ر٠بية غّب جهات من أك " كاالجتماعي االقتصادم ل لمجا تقارير " ر٠بية جهات من الصادرة تقاريرال ٨بتلف تشّب

 على بالتارل تؤثر كالٍب ا١بزائر يف اإل٭بائية السياسة تنفيذ تواجو الٍب ا٤بعوقات من العديد ىناؾ أف إذل ا٤بثاؿ، سبيل على " دافوس
 .يف ببلدنا مناخ اإلستثمار

 الٍب تنشرىا ا٤بؤشرات من ٦بموعة إذل استنادا يتعل  ٗبناخ االستثمار، فيما ا١بزائر أكضاع إذل التطرؽ سنحاكؿ ذلك لىع بناء ك
 .الدكلية ا٥بيةات بعض
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موعات لمجا أىم يضم دافوس الذم ٗبنتدل ا٤بعركؼ العا٤بي األعماؿ منتدل عن 31/10/2003بتاريخ الصادر التقرير اعتربف
 ا١بزائر مرتبة كتراكحت مستقر، كغّب مبلئم غّب ا١بزائر يف األعماؿ مناخ أف األعماؿ، كرجاؿ ا٤بستثمرين كأكرب العا٤بية كالشركات

 102 ٦بموع من 96 ك 72 بْب ما ٥بم مقرا السويسرية دافوس من يتخذكف الذين االقتصاديوف ا٣برباء كضعو الذم يف التصنيف
 العا٤بي الَبتيب يف مرة ألكؿ ا١بزائر كقد أدرجت متوفر، غّب كاالستثمارات ألعماؿا باستقطاب ا٣باص ا٤بناخ بأف يوحي ٩با .دكلة
 2003 عاـ يف

 52 الرتبة متقدمة ) مراتب يف ا١بزائر صنفت حيث الكلي، ا٣باصة باالقتصاد ا٤بؤشرات ىي كاحدة إٯبابية نقطة التقرير يسجل ك
 .دنيا مراتب يف صنفت ما غالبا زائرا١ب فإف اإلٯبابية ا٤برتبة ىذه كباستثناء دكلة( 102 من

 ٝبيع يف الدكلية كالشركات موعاتلمجا أكرب منشركة  1000 من أكثر ٘بمع منظمة عن صادر كونو التقرير ىذا أٮبية كتأيت
 كىو االقتصادم ك السياسي القرار صانعي كأكرب أىم إذل إضافة ا١بنسيات، ا٤بتعددة كالشركات كالتجارية التخصصات الصناعية

 . للمغرب 61 ك ٤بصر 58 ك أفريقيا ١بنوب 42 ك عا٤بيا 38 الرتبة يف تون  صنفت فقد كللمقارنة يدعم مصداقيتها، ما

رجاؿ  حدد فقد شراكة، أك مباشر استثمار شكل يف العا٤بي ا٤باؿ رأس تدف  تواجو الٍب كالعقبات العراقيل أىم الدكرل التقرير كحدد
 (14%) بنسبة ة كالبّبكقراطي اإلدارة تأيت مث (،23%) بنسبة العراقيل قائمة على البنوؾ كلةكمش التمويل إذل الوصوؿ األعماؿ

 تشكل لو ا٤بصاحبة كالتقلبات السياسي الوضع كمسؤكرل الشركات العمل كأرباب ا٤بستجوبْب األعماؿ رجاؿ من   10 %كاعترب
 .ا١بزائر يف األعماؿ بركز عائقا أماـ

 %كالسياسة7التحتية  كالبنية للعمل ا٤بقيدة كالتشريعات القوانْب فنجد عامبل، 14 ٦بموع من ٙبديدىا مت الٍب األخرل العراقيل أما
 . 8% الرشوة بنسبة كتفشي الضريبية

٧بيط  كمستول نوعية ٦باؿ يف  81 الرتبة كيف األعماؿ ٦باؿ يف التنافسية القدرة حيث من 83 الرتبة على ا١بزائر حصلت كما
 الوصوؿ ٦باؿ يف 74 الرتبة يف ا١بزائر صنفت فقد ا١بزائرم، االقتصاد منها يعاشل الٍب النقائص من العديد التقرير كحدد األعماؿ،
 ا١بزائر ترتيب جاء فقد القضاء باستقبللية يتعل  فيما أما الضرييب ك ا١ببائي التهرب ٦باؿ يف 87 كالرتبة البنكي، التمويل إذل عملية
 التشريعات من العديد مسايرة كعدـ  كالقضائية ا٤بصرفية ا٤بنظومة إصبلح ٦باؿ يف ا٤بسجل التأخر يبْب ٩با عا٤بيا، 76 يف الرتبة

 العقبات أىم من يعترب الذم العقار كخاصة ا٤بلكية ح  ٦باؿ يف 70 الرتبة يف ا١بزائر صنفت السياؽ ذات كيف للتطورات العا٤بية،
 جاء ا١بزائر ترتيب فإف ، التكنولوجيا كتطوير ترقية يف ا٢بكومة ٪باح بدرجة يتعل  فيما أما األجنيب، ا٤بستثمر يركز عليها طا٤با الٍب
 .العا٤بي ا٤بستول على فقط دكلة 11 أم قبل91 الرتبة يف
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احملركقات،  باستثناء اتهقطاعا ٝبيع يف ا١بزائر قبل من ا٤بسجل التأخر مدل العا٤بي تكشف كالتصنيف التقرير يف الوارد األرقاـ إف
 ك دخلت الٍب ا٤بؤسسات مواجهة يستطيع مؤسسايت كياف بناء ٫بو ا٤بستمر السعي ىو ا٢بكومة ينتظر الكلية. كما ا٤بؤشراتك 

 العمومية كاألجنبية احمللية الشركات ٤بختلف ا٤بناخ يةةته ٗبقتضاىا يتم آليات كضع مع االستثمار أجل من للجزائر سوؼ تدخل
 اتفاقيات خبلؿ من أك للتجارة العا٤بية ا٤بنظمة إذل االنضماـ خبلؿ من العا٤بي االقتصاد يف االندماج ٥با حٌب يتسُب كا٣باصة،
 .العو٤بة لاىرة اتهأفرز الٍب السلبية اآلثار من كالتقليل ا٤بكاسب تعظيم من التمكن أجل من االٙباد األكركيب مع الشراكة

 لية:مناخ االستثمار في الجزائر حسب المؤشرات الدك  تقييم -ثالثا

 اإلٯبابية النتائج ا١بزائر،ك رغم يف االستثمار مناخ ك األعماؿ بيةة ٙبسْب ٫بو كا٤بوجهة التسعينات بداية منذ ا٤ببذكلة ا١بهود رغم
٤بسار  ا٤براقبة كا٤بتابعة ا٥بيةات العا٤بية استحساف ٦بموعها يف نالت الٍب ك الكربل االقتصادية ا٤بؤشرات مستول على احملققة

ألجل معرفة مكانة ا١بزائر ك ، لذا ك كافيا مؤىلة تأىيبل بأهنا غّب توصف ا١بزائر يف االستثمار بيةة تزاؿ ال ا١بزائر، يف اإلصبلح
تقييم مناخ االستثمار فيها ندرج أىم ا٤بؤشرات ا٤بعتمدة من طرؼ أىم ا٤بؤسسات الدكلية ا٤بهتمة ٗبناخ االستثمار، فلقد ازدادت 

شف عن مدل جاذبية مناخ االستثمار، حيث توجد العديد من ا٤بؤشرات الدكلية الٍب ٙباكؿ رصد بيةة أٮبية ىذه ا٤بؤشرات يف الك
 األعماؿ كمناخ االستثمار يف الدكؿ، ك سيتم التطرؽ لبعض من ىذه ا٤بؤشرات فيما يلي: 

I- :المؤشر المركب للمخاطر القطرية 

من خبلؿ  The Political Risk Services «PRS)»(ا٤بؤشر ا٤بركب للمخاطر القطرية يصدر شهريا عن ٦بموعة 
، حيث 1980منذ عاـ  International Country Risk Guide «ICRG)»(الدليل الدكرل للمخاطر القطرية 

دكلة عربية. ك يتكوف ىذا ا٤بؤشر من ثبلث  18دكلة من بينها  140يهدؼ إذل قياس ا٤بخاطر ا٤بتعلقة باالستثمار، ك ىو يغطي 
 :يمؤشرات فرعية ى

 من ا٤بؤشر ا٤بركب(،   %50مؤشر تقييم ا٤بخاطر السياسية ) يشكل  -
 من ا٤بؤشر ا٤بركب(،   %25مؤشر تقييم ا٤بخاطر االقتصادية ) يشكل  -
 من ا٤بؤشر ا٤بركب(.  %25مؤشر تقييم ا٤بخاطر ا٤بالية ) يشكل  -

 (08):طرة كما يلييقسم ا٤بؤشر ا٤بركب للمخاطر القطرية الدكؿ إذل ٟب  ٦بموعات ٕبسب درجة ا٤بخا 
 دكؿ ذات درجة ٨باطرة مرتفعة جدا؛            49.5إذل  0من  -
 دكؿ ذات درجة ٨باطرة مرتفعة؛             59.5إذل  50من  -
 دكؿ ذات درجة ٨باطرة معتدلة؛       69.5إذل  60من  -
 دكؿ ذات درجة ٨باطرة منخفضة؛       79.5إذل  70من  -
 درجة ٨باطرة منخفضة جدا.دكؿ ذات        100إذل   80من  -
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 01ا١بدكؿ التارل رقم، ك كىذا يعِب أف درجة ا٤بخاطرة تنخفض كلما ارتفع ا٤بؤشر يف حْب ترتفع درجة ا٤بخاطرة يف حاؿ ا٬بفاضو
 يوضح كضع ا١بزائر يف ا٤بؤشر ا٤بركب للمخاطر القطرية.

 2010-2002 للفترة كضع الجزائر في المؤشر المركب للمخاطر القطرية  :01جدكؿ رقم 
 

 السنوات
2002 2003 2004 2005 2006 

مارس 
2007 

ديسمبر 
2008 

ديسمبر 
2009 

ديسمبر 
2010 

درجة  مخاطرة 
 الجزائر

63.8 65.8 75.5 77.3 77.8 78.5 76.8 70.8 72.0 

 .2010إذل  2002 لضماف االستثمار، الكويت، منمناخ االستثمار يف الدكؿ العربية، ا٤بؤسسة العربية من إعداد الباحثْب باالعتماد على تقارير المصدر: 

خبلؿ السنوات من  نبلحظ أف ا١بزائر ٛبيزت بدرجة ٨باطرة تراكحت ما بْب معتدلة إذل منخفضة 01من خبلؿ ا١بدكؿ رقم 
 االستثمار. مناخ ، ٩با يدؿ على ٙبسن كضعية ا١بزائر من حيث2010إذل  2002
II- :مؤشر الحرية االقتصادية 

معهد  من كل عن تصدر الٍب البحثية األنشطة أىم أحد ك الذم يعتربقرير السنوم للحرية االقتصادية العا٤بي يأيت إصدار الت
Foundation Heritage  ك صحيفة Wall street هبدؼ قياس مدل التجان  بْب السياسات  1995منذ عاـ

ك  لؤلصوؿ ا٣باصة ا٤بلكية حقوؽ ٞباية العريض، فهومهاٗبة ا٤بتبعة لدل الدكؿ كمؤسساهتا ا٤بختلفة الرامية إذل دعم ا٢برية االقتصادي
للحكومة يف  القسرم اإلكراه غياب تعِب كما كاإلبداع، ا٤ببادرة ركح كتعزيز لؤلفراد، االقتصادم ٢برية االختيار ٦باالت توفّب

 ا٢برية مؤشر ة؛ كما يساىمالعام ا٤بصلحة ٞباية مستلزمات غّب من كا٣بدمات للسلع كاالستهبلؾ كالتوزيع اإلنتاج عمليات
 اإلدارية با٤بعوقات ا٤بتعلقة يأخذ باالعتبار التطورات لكونو البلد، يف االستثمار مناخ حوؿ عامة صورة إعطاء يف االقتصادية،
 كتتبعو االقتصادية ا٢برية مؤشر أٮبية ازدادتحيث  القانوف ك قوانْب العمالة، سيادة كمدل للتجارة عوائ  ك كجود كالبّبكقراطية،

 الَبكيج عمليات يدعم ك البلد، عن اٯبايب انطباع خل  ١بهة القرار كا٤بسؤكلْب أصحاب األكذل ككذلك بالدرجة ا٤بستثمرين قبل من
 .ا٤بباشر األجنيب االستثمار حصة متزايدة من الستقطاب لبلستثمار

 (09)عوامل متمثلة فيما يلي :  10ى علك يعتمد ىذا ا٤بؤشر 
 ة ) معدؿ التعريفة ا١بمركية ككجود حواجز غّب ٝبركية(السياسة التجاري -
 كضع اإلدارة ا٤بالية ٤بوازنة الدكلة )ا٥بيكل الضرييب لؤلفراد ك الشركات( -
 حجم مساٮبة القطاع العاـ يف االقتصاد -
 السياسة النقدية )مؤشر التضخم( -
 تدف  االستثمار ا٣باص ك االستثمار األجنيب ا٤بباشر -
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 التمويل كضع القطاع ا٤بصريف ك -
 مستول األجور ك األسعار -
 حقوؽ ا٤بلكية الفردية -
 التشريعات ك اإلجراءات اإلدارية ك البّبكقراطية -
 أنشطة السوؽ السوداء. -
 الفرعية، ك الذم ٲبكن توضيح قيمو ىذه ا٤بؤشرات بأخذ متوسط ا٤بؤشر متساكية، ك يتم حساب ىذا أكزانا ىذه ا٤بكونات كٛبنح

 كما يلي:
    كاملة؛ اقتصادية حرية على داللة  (     1.95 –1) -
      كاملة شبو اقتصادية حرية داللة على       (2.95 -2) -
 ؛االقتصادية ا٢برية ضعف على داللة(       3.95 –3) -
 االقتصادية ا٢برية انعداـ على داللة(       5.00 –4) -

إذل  2009لة مشلتها الدراسة للفَبة ا٤بمتدة ما بْب سنة دك  179ا٤بوارل ينب لنا مرتبة ا١بزائر العا٤بية ضمن  02ك ا١بدكؿ رقم 
 من خبلؿ مؤشر ا٢برية االقتصادية. 2012

 2012-2009مرتبة الجزائر الدكلية من خالؿ مؤشر الحرية االقتصادية للفترة  : 02جدكؿ رقم 

 2012 2011 2010 2009 السػػػػػنوات

 140 132 105 107 دكلة 179الترتيب عالميا/
 15 14 13 14 دكلة 17عربيا/ الترتيب

 51.00 52.40 56.90 56.60 التنقيط في المؤشر
Source: The Heritage foundation & wall street journal, index of economic freedom, 

http://www.heritage.org/index 
 

عا٤بيا يف مؤشر ا٢برية  140ا١بزائر تقع يف منطقة ا٢برية االقتصادية الضعيفة، إذ احتلت ا٤برتبة ٕبسب معطيات ا١بدكؿ أعبله ف
 دكلة 17أصل  من 15 ا٤برتبة ٙبصلت ا١بزائر  على فقد نقطة مةوية، أما عربيا 51.00ٕبصو٥با على  2012االقتصادية لسنة 

ة من ا٤بعايّب الرئيسية الٍب يتم أخذىا بعْب االعتبار، على غرار عربية من خبلؿ مؤشر ا٢برية االقتصادية الذم يشتمل على ٝبل
نقطة  47.9نقطة مةوية، اإلنفاؽ ا٢بكومي  72.8نقطة مةوية، حرية التجارة   66.3 حرية األعماؿ، أين حصلت ا١بزائر على

قطة مةوية، باإلضافة إذل معايّب ن 30.0نقطة مةوية، فيما بلغت نسبة حرية القطاع ا٤بارل  20.0ك كذا حرية االستثمار  مةوية،

http://www.heritage.org/index
http://www.heritage.org/index
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 يف ضركرة إعادة النظر على للجزائر، يؤكد بالنسبة الوضع ىذا العماؿ. ك أخرل مت قياسها كا٤بلكية الفكرية ك٧بدكدية الفساد كحرية
 .اطيةكالبّبكقر  اإلدارية  ك اإلجراءات التشريعات  جانب إذل التجارية ك النقدية، أدكات السياسات ك االستثمار، مناخ

III- :مؤشر الشفافية  
لتعك  درجة التحسن يف ٩بارسات اإلدارة  1995تصدر منظمة الشفافية الدكلية سنويا مؤشر الشفافية أك النظرة للفساد منذ 

ا٢بكومية ك الشركات العا٤بية لغرض تعزيز الشفافية ك جهود ٧باربة الفساد. ٰباكؿ ا٤بؤشر عرب ٦بموعة من ا٤بسوحات ك مصادر 
 ا٤بؤشر يستندعتمدة ٙبديد مدل تفشي الفساد يف الدكلة ك درجة تأثّبه يف مناخ االستثمار كأحد ا٤بعوقات داخلها، معلومات م

 اإلدارات مع كا٤بتعاملْب كاألجانب احملليْب ا٤بستثمرين أراء ترصد مستقلة دكلية مؤسسات 7 بو قامت ميدانيا، مسحا 14 إذل
 حوؿ آراءىم ٛبزج ك مشاريعهم، تنفيذ يف تعَبضهم الٍب ا٤بعاناة ك درجة ا٤بتبعة اإلجراءات وؿح كاحملللْب كا٣برباء ا٤بعنية ا٢بكومية

 يف الدكلة لقبوؿ كالبد مرة، ألكؿ الضبابية كمؤشر األعماؿ، أداء بيةة مؤشر أدخلت كما كالرشوة، الفساد تفشي مدل يف هتمنظر 
تَباكح قيمة ا٤بؤشر بْب الصفر الذم . ك األقل على للفساد النظرة حوؿ للرأم مسوحات 3 إجراء فيها مت قد يكوف أف من ا٤بؤشر

يستعرض ترتيب ا١بزائر يف ا٤بؤشر للفَبة  03ك ا١بدكؿ التارل رقم  الذم يعِب درجة شفافية عالية. 10يعِب درجة فساد عالية ك 
2003-2011. 

 2011 -2003تطور مؤشر الشفافية في الجزائر للفترة  :03 جدكؿ رقم
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 تالسنوا
عدد 

 الدكؿ/الترتيب
133/88 146/97 159/97 163/84 179/99 180/92 178/111 180/105 180/112 

 2.8 2.9 2.8 3.2 3 3.1 2.8 2.7 2.6 10النقاط /
   www.transparency.org: من إعداد الباحثْب باالعتماد على تقارير منظمة الشفافية الدكلية، ا٤بوقعالمصدر: 

 2003من خبلؿ السنوات  3.2ك 2.6للجزائر قد تراكحت قيمو ما بْب  الدكلية الشفافية حسب ا١بدكؿ أعبله ٪بد أف مؤشر
 ذات من البلداف جانباأل األعماؿ كرجاؿ الدكلية ا٤بنظمات رأم ك حسب ك ىذا يدؿ على أف ا١بزائر 2011إذل سنة 
الصادر عن ا٤بنتدل االقتصادم العا٤بي ك الذم يتم فيو  2012-2011ك حسب تقرير التنافسية لعاـ العالية للفساد.  ا٤بعدالت

استقصاء شركات دكلية ك ٧بلية حوؿ عقبات ٩بارسة األعماؿ يف دكلة ما، فإف الفساد يعترب ثالث عقبة من حيث األٮبية يف 
 كضعية ا١بزائر بالنسبة النظر إذل .كمن خبلؿ%15.7ك التمويل  %20.5بعد كل من البّبكقراطية  % 14بنسبة  (09)ا١بزائر 
 أداء األعماؿ. يف شفافية أقل اقتصادية تتمتع ببيةة أف ا١بزائر ٪بد  ا٤بؤشر، ٥بذا

 

http://www.transparency.org/
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IV- :مؤشر سهولة أداء األعماؿ 
ء األعماؿ الٍب تصدر سنويا من البنك الدكرل كمؤسسة التمويل الدكلية يقي  مؤشر سهولة أداء األعماؿ يف قاعدة بيانات بيةة أدا

 مدل تأثّب القوانْب كاإلجراءات ا٢بكومية على األكضاع االقتصادية. 2004منذ عاـ 
يتكوف ا٤بؤشر من متوسط عشرة مؤشرات فرعية تكوف ٗبجملها قاعدة بيانات أداء األعماؿ ك تشمل تلك ا٤بؤشرات: بدء  

لتعامل مع الَباخيص، توليف العاملْب، تسجيل ا٤بلكية، ا٢بصوؿ على القركض، ٞباية ا٤بستثمرين، دفع الضرائب، ا٤بشركع، ا
 التارل: 04التجارة عرب ا٢بدكد، تنفيذ العقود، كإغبلؽ ا٤بشركع. كما ىو موضح يف ا١بدكؿ رقم 

 
  2012-2009اؿ للفترة : كضع الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة أداء األعم04جدكؿ رقم 

 2012 2011 2010 2009 مكونات المؤشر الفرعية /السنوات
 148 143 136 132 الترتيب في مؤشر سهولة أداء األعماؿ

 153 150 148 141 تأسي  الكياف القانوشل للمشركع
 118 117 110 112 استخراج تراخيص البناء

 - 122 122 118 توليف العمالة
 167 165 160 162 ل العقارمتسجيل ملكية األص

 150 139 135 131 ا٢بصوؿ على االئتماف
 127 123 122 118 التجارة عرب ا٢بدكد الدكلية

 79 74 73 70 ٞباية ا٤بستثمر
 164 162 168 166 سداد الضرائب

 122 123 123 126 تنفيذ العقود التجارية
 59 52 51 49 تصفية ك إغبلؽ ا٤بشركع

Source: World Bank, Doing Business 2009, 2010, 2011, and 2012 

من خبلؿ تفحص بيانات ا١بدكؿ أعبله يتبْب لنا الوضعية السيةة كالسلبية الٍب يتوفر عليها ا٤بناخ االستثمارم يف ا١بزائر من مناخ 
 ا١بزائر.األعماؿ كالظركؼ احمليطة بو، ما أدل إذل عزكؼ ا٤بستثمرين احملليْب كاألجانب عن االستثمار يف 
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بالوجهة الصعبة للمستثمرين، بالنظر إذل اإلجراءات ا٤بعقدة كالطابع  وتقرير البنك الدكرل عن مناخ األعماؿ يف ا١بزائر كصفإف 
ا٥بيةات كا٤بؤسسات الٍب تساىم يف كثرة كتعدد اإلجراءات كالتدابّب  ا٤بركزم كالبّبكقراطي لئلدارة، فضبل عن عدـ فعالية بعض

 2011القرارات كارتفاع تكلفتها، حيث ٙبصلت ا١بزائر خبلؿ سنة  من الوثائ  للقياـ بأم مشركع كثقل اٚباذ عديدكا٤بطالبة بال
دكلة مشلها الَبتيب سنة  183من بْب  148دكلة، يف حْب تراجعت إذل ا٤بركز  183عا٤بيا من بْب اقتصاديات  143على ا٤برتبة 
تغيّبا كبّبا يف مؤشرات البنك ا٤بعتمدة خبلؿ ىده ا٤برحلة رغم اإلصبلحات  ، كىي بالتارل من البلداف الٍب دل ٙبق 2012

مناخا جذابا لبلستثمار بالنظر إذل عوامل عديدة؛ حيث جاءت ا١بزائر  االقتصادية ا٤بتخذة. حيث سجل التقرير أف ا١بزائر ال توفر
كثيقة ٗبعدؿ  14إجراء إلزاميا ك 14ب ا٤برحلة ؛ حيث تتطلتأسي  الكياف القانوشل للمشركعفيما ٱبص مؤشر  153يف ا٤برتبة 

كثيقة كإجراء، لذلك صنفت ا١بزائر يف  19البناء، فإف األمر يتطلب  يوما لكل مرحلة. أما فيما ٱبص ا٢بصوؿ على رخص 25
يف مؤشر  150 يف الرتبة يف تسوية ا٤بلكية، كما جاءت ا١بزائر 167جانب آخر صنف التقرير ا١بزائر يف ا٤برتبة  ، من118ا٤برتبة 

القوانْب يف ىذا اجملاؿ، ٩با جعل البنك يضع ا١بزائر ضمن أسوء البلداف  االستفادة من القركض البنكية، مع اإلشارة إذل عدـ ليونة
، رغم إقداـ  .ا٤بؤشر يف ىذا ا١بزائر على ٚبفيض الضغط  كما يواجو ا٤بستثمركف مشاكل عديدة يف ٦باؿ تسوية الضرائب كالرسـو

يف  164حلت ا١بزائر يف ا٤برتبة  ، فقدلل الَبتيب ا١بزائرم متواضعا كالحظ التقرير ٙبسنا يف عمليات ا١بمركة، كمع ذلكا١ببائي، 
 فيما ٱبص تنفيذ العقود، فيما كانت أفضل ترتيب حصلت عليو 122التجارة ا٣بارجية ك يف ٦باؿ ٦127باؿ الضرائب كالرسـو ك

أف مرحلة التصفية تأخذ بعدىا كقتا  االستثمارم الذم يتم بسرعة كيف كقت قصّب، رغمكيتعل  بإهناء ا٤بشركع  59ا١بزائر ىو 
ف ك ىو ما تعكسو ا٤بعطيات دل تسجل ٙبسنا ملحولاإٝباال نبلحظ أف بيةة األعماؿ يف ا١بزائر ك  .طويبل جدا كٛبتد لسنوات عدة

ا يف مؤشرم إغبلؽ الشركات كٞباية هنيث ٪بد أالسابقة لكن رغم ىذا تبقى بعض ا٤بؤشرات إٯبابية لبلد مثل ا١بزائر ح
 االستثمارات تعترب مقبولة مقارنة بعدد الدكؿ ا٤بوجودة.

 سياسات تحسين مناخ اإلستثمار الجزائرم:  -رابعا

يعد بناء كتنمية مناخ استثمارم جيد منطلقا أساسيا جملاهبة ٙبديات النظاـ العا٤بي، األمر الذم يتطلب جهودا جادة للقياـ 
تعديبلت كتغيّبات جوىرية يف منظومة متكاملة من العوامل، كما أف ا٤بركر من كضعية اقتصادية ٞبائية إذل اقتصاد السوؽ عملية ب

 توفّب خبلؿ من اإلنتاجية،من قدرهتا  الرفع هبدؼ جديدة كاسَباتيجيات سياسات يف تفكر الدكلة جعل اشاقة كصعبة، ٩ب
 لئلستثمار، ا٤بعززة اإلدارية كاإلجراءات االقتصادية السياسات كإتباع كا٣بدمية، السلعية طاعاتللق ا٤بساندة التحتية البنية خدمات
أىم  كمن ،االقتصادية القطاعات ٤بختلف ا٤ببلئمة االستثمارية للبيةة ا٤بنظمة كالتشريعات القوانْب كشفافية كضوح ككذلك

   (11) زائرم ما يلي :السياسيات الٍب تسعى إذل دعم  مناخ اإلستثمار لبلقتصاد ا١ب

كضع لعمل على تهيئة البيئة االستثمارية المناسبة لتشجيع االستثمارات المحلية ك اجتذاب االستثمارات األجنبية:  -1
إطار تشريعي مبلئم يساعد على ٙبفيز االستثمارات احمللية ك األجنبية ك يكوف متسم بالشمولية ك ا٤بركنة كالوضوح يف منح 
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لتسهيبلت ضمن ضوابط تنموية ك استثمارية كاضحة ك ٧بددة ك تبسيط إجراءات الَبخيص ك التسجيل للمشاريع اإلعفاءات ك ا
االستثمارية ا١بديدة ك كضع اإلطار ا٤بؤسسي البلـز لئلشراؼ على كافة القضايا ا٤بتعلقة باالستثمارات ك إدارهتا، ك بالتارل توجيو 

 ثر أٮبية يف االقتصاد.مشركعات ىذا االستثمار إذل اجملاالت األك
ذلك أف تطوير أداء ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية ك رفع كفاءهتا ك إصالح القطاع العاـ ك تسريع عمليات الخصخصة:  -2

زيادة إنتاجيتها ك ذلك ضمن إجراءات التصحيح ا٥بيكلي لكل القطاعات. كما ٯبب تنظيم عمليات ا٣بصخصة الٍب باشرهتا 
دين ك اإلسراع يف تنفيذىا ك تعزيز دكر القطاع ا٣باص من خبلؿ قيامو بعمليات اإلنتاج ك االستثمار ك الدكلة ٗبختلف ا٤بيا

 التصدير ٕبيث ذلك ال يلغي الدكر الرقايب ك اإلشرايف ك التنظيمي للحكومة.
الصناعة البَبككيماكية  ك يكوف ذلك بتحفيز كتشجيع استغبل٥با ك ٙبويلها ك ىو شأفتثمين الثركات ك الموارد االقتصادية:  -3

 ك السياحة ك الصناعات التقليدية ك الصيد البحرم ك ىي قطاعات مولدة للثركة ك مناصب الشغل ك الصادرات ا١بديدة.
ك يكوف ذلك من خبلؿ دعمها الفعلي بتخفيف اإلجراءات البّبكقراطية ك تشجيع الصادرات خارج قطاع المحركقات:  -4

ة مبلئمة  ك خاصة يف اجملاالت التنافسية فبمثل ىذا ا٤بسعى ٲبكن للبلد أف ٯبسد تدرٯبيا قدـك موارد كضع ٙبفيزات جبائية ك مالي
 مالية خارجية بديلة.

ك ىذا للوصوؿ إذل االستقرار النقدم الذم يعترب ٗبثابة الركن األساسي لتحقي  النمو مواصلة إصالح السياسة النقدية:  -5
درة التنافسية، كيكوف ذلك من خبلؿ االستفادة ٕبجم احتياطات الصرؼ ا٥بائلة لدل البنك االقتصادم ا٤بستداـ ك زيادة الق

 ا٤بركزم ك تعزيز سبلمة ا١بهاز ا٤بصريف من خبلؿ تفعيل مستويات الرقابة ك اإلشراؼ ٗبا يتبلءـ مع ا٤بعايّب الدكلية.
قيم ا٤بنقولة يف ٙبقي  النمو االقتصادم ك تعزيز القدرة إف األٮبية الٍب توفرىا بورصات ال تطوير السوؽ المالية الجزائرية: -6

التنافسية لبلقتصاد الوطِب باعتبارىا كعاء ضركرم لبناء االدخار الوطِب ك قاعدة ٢بفز االستثمارات احمللية ك جذب األجنبية منها، 
كل ا٤بؤسسي ا٤بناسب لو ك استكماؿ ك يكوف ذلك من خبلؿ إعادة ىيكلة ك تنظيم السوؽ ا٤بالية ا١بزائرية من خبلؿ إٯباد ا٥بي

 البنية التحتية لو ٗبا يتناسب مع ا٤بعايّب الدكلية ٙبقيقا للشفافية ك سبلمة لتعامل باألكراؽ ا٤بالية. 

 تطوير سوؽ العمل الجزائرم:  -7
لك من خبلؿ اٚباذ ٝبلة إف تطوير سوؽ العمل يعد أحد الركائز األساسية لتحسْب اإلنتاجية ك تعزيز القدرة التنافسية، ك يكوف ذ

من التدابّب ترمي إذل تطويره بدأ بوضع إطار تشريعي مبلئم ك إعطاء دكر للقطاع ا٣باص يف إعداد السياسات ك الربامج ٤بتعلقة 
بتطوير ك تأىيل القول العاملة ا١بزائرية فضبل عن التوسع الكمي ك النوعي يف برامج التأىيل ك التدريب ا٤بهِب ك تطوير سياسات 

 التعليم العا٤بي ٗبا يتبلءـ مع سوؽ العمل.
 
 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

242 
 

  تطوير الهياكل القاعدية ك مشركعات البنية التحتية: -8
ك يكوف ذلك من خبلؿ الَبكيز على كفرة ك نوعية ا٣بدمات البنية التحتية ك٧باكلة إشراؾ القطاع ا٣باص يف إقامتها ك تسيّبىا ىذا 

ي ك التنظيمي ٣بدمة البنية التحتية لتحسْب كفاءهتا ك نوعيتها ٤با للدكر ا٥باـ الذم باإلضافة إذل تطوير ك تفعيل اإلطار التشريع
 تلعبو ىذه ا٤بنشآت يف ٙبسْب ا٤بناخ االستثمارم ك زيادة القدرة التنافسية.

 االىتماـ ك السعي إلى تطوير العلـو ك التكنولوجيا:  -9
كٙبسْب جودة اإلنتاج ك تعظيمو ك رفع مستول اإلنتاجية، ك يكوف ذلك يلعب ىذا القطاع دكر ىاـ يف عملية التنمية االقتصادية 

من خبلؿ إٯباد العديد من ا٤براكز ك ا٤بؤسسات الٍب تعُب بالعلـو ك التكنولوجيا لبناء قاعدة علمية تكنولوجية كطنية ك العمل على 
مردكديتها ك إدامتها هبدؼ زيادة القدرة اإلنتاجية تطويرىا، ك تبِب سياسة تكنولوجية موائمة يف أنشطة القطاعات التنموية ك رفع 

للصناعات الوطنية إضافة إذل تشجيع البحث العلمي يف القطاع االقتصادم بإجراءات مناسبة الذم يعترب عامل حاسم من أجل 
 التنمية.

 تطوير اإلطار التشريعي ك المؤسسي: -10
 كالقدرة اإلنتاجية كٙبسن فعالة تنمويةأحد اإلجراءات ا٥بامة النطبلقة  يعترب ٙبسْب البيةة التشريعية ك التنظيمية ك ا٤بؤسسية 

ك مواكبة متطلبات ٙبرير ك عو٤بة االقتصاد ك االنفتاح على األسواؽ ا٣بارجية، ك يكوف ذلك من خبلؿ مراجعة ١بملة  التنافسية
الضرائب ك قانوف ا٤بنافسة كمنع االحتكار كقانوف لتشريعات ك القوانْب االقتصادية كقانوف االستثمار كالشركات كقانوف ا١بمارؾ ك 

استقبلؿ القضاء...اخل. كإنشاء عدد من ا٤بؤسسات لتشجيع االستثمار أك ترقية الصادرات، أك مؤسسات للمواصفات 
 كا٤بقايي ...اخل.

 المواصلة في تأىيل المؤسسة االقتصادية:  -11
وعية ك كضع آليات تطوير ك ٙبليل نقاط ضعف ا٤بؤسسة كبالتارل اقَباح ك ذلك هبدؼ توجيو ا٤بؤسسة االقتصادية إذل ٙبسْب الن

طرؽ التقوية ك االىتماـ باالستثمارات غّب ا٤بادية كا٤براف  التقنية ك الرب٦بيات ك التكوين ك التدريب ك إدارة ا١بودة الشاملة ك 
ك ٧باكلة تزكيدىا بأ٭باط تسيّب حديثة تعتمد على جودة  معايّب نظاـ ا٤بعلومات ك االستثمارات ا٤بادية يف جلب التكنولوجيا ا٢بديثة

األداء ك الفعالية يف التنفيذ ك الوضوح يف اإلعبلـ. فسياسة تأىيل ا٤بؤسسة الوطنية العمومية أك ا٣باصة القائمة ٛبكنها من مواجهة 
ٚبفيف التكاليف ا٤بالية للقركض ا٤بصرفية ا٤بنافسة األجنبية ك تتم ىذه السياسة من خبلؿ اإلعانات العمومية ا٤بباشرة ك إجراءات 

 بواسطة دعم نسب الفائدة ك أخّبا بتنظيم دكرات تدريب ك إعادة تأىيل لليد العاملة ك اإلطارات
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 الخاتمة:

اخ من أف إال ، األجنبية االستثمارات من ا٤بزيد جذب أجل من ا١بزائرية ا٢بكومة ابه تقـو الٍب  ا١بادة احملاكالت من الرغم على
 ا٤بنتديات ٨بتلف عن الواردة ا٤بؤشرات ىودات لتحسْبلمجا من الكثّب إذل ٰبتاج يزاؿ ال سابقا ذكرنا كما ببلدنا يف االستثمار

 باألىداؼ كتعمي  اإلصبلحات يف ٝبيع ا٤بيادين. ترتبط دقيقة حوافز تقدصل خبلؿ من كا٥بيةات الدكلية
 :التالية العناصر في البحثية الورقة ىذه نتائج أىم حصر يمكننا

 مازاؿ أف االقتصاد ا١بزائرم إال ، الكلية ا٤بؤشرات بعض ٙبسن ا٤بيادين، كرغم كل يف ا١بزائر باشرهتا الٍب اإلصبلحات رغم -
الدكلية، حيث تظهر ا٤بؤشرات  التقارير ٨بتلف ا٤بنشورة يف بالنسبة ٤بختلف ا٤بؤشرات للجزائر بدليل ا٤بركز ا٤بتدشل متأخرا، 

 ٧بددات ا٤بناخ اإلستثمارم ا١بزائرم. النسيب يف لضعفا الدكلية
 الدكؿ الٍب ٙبتل بْب من عا٤بيا ا١بزائر صنفت كلقد كا٤بعوقات، العراقيل من بالعديد ا١بزائر يف االستثمارية البيةة تتميز -

 االستثمارم. ا٤بناخ ا٤براتب األخّبة حسب
أعماؿ مبلئمة،  كذلك بتوفّب بيةة ىذا الصدد، يف ا٥بامة األمور نمناخها اإلستثمارم م كٙبسْب تدعيم يف الدكلة دكر يعترب -

مالية كنقدية،  من سياسات اإلنتاجية كا٣بدمية النشاطات تنافسية تدعيم بغية كاجتماعية كمالية اقتصادية سياسات كتطبي 
إصبلح التشريعات  سياسة الذاتية، القدرات التكنولوجية تعزيز سياسات االستثمارم، ا٤بناخ كهتيةة سياسات االستثمار

 .اخل…كاإلدارم ا٢بكومي ٙبديث ا١بهاز األساسية، ٙبديث البنية سياسة الرشيدة، اإلدارية أساليب ا٤بمارسة كا٤بؤسسات،
 :التالية االقتراحات نقدـ إليها، المتوصل كالنتائج السابقة، دراستنا ضوء على

ارم الشامل الذم يكفل ٙبسْب مستويات اإلدارة هبدؼ تعزيز ضركرة مواصلة العمل على ٙبقي  اإلصبلح كالتطوير اإلد -
 فرص النجاح أماـ جهود التنمية االقتصادية كاالجتماعية القادرة على مواجهة متطلبات ا٤برحلة القادمة

 اريعمن عوائ  االستثمار كالبّبكقراطية، تأخر مش األقل على التخفيف أك القضاء إذل يؤدم ٩با األعماؿ مناخ تأىيل إعادة -
 االستثمار اخل، ككذا توفّب ا٤بناخ ٣بل .…ك جهاز العدالة القوانْب بعض إصبلح االتصاؿ، ىياكل خاصة البنية التحتية،

 .لو كا٤بساندة الداعمة كا٢بكومة سياسي استقرار كفاءة إدارية، من
ا٤بتزامن مع قضاء عادؿ ٲبارس ضركرة كجود بنية تشريعية كقضائية تتميز بالبساطة كالوضوح كعدـ التناقض يف القوانْب  -

 نشاطو بشفافية كسرعة يف الفصل بْب ا٤بتنازعْب. 
 تسهيل إجراءات تأسي  كتسجيل ا٤بشاريع االستثمارية كاختصار ا٣بطوات البّبكقراطية لكل ما يتعل  بالنشاط االقتصادم.  -
 -تلف اجملاالت سواءن كانت مهارات )إداريةتطوير مستول التعليم كا٤بهارات الفنية كتقنيات ا٤بعلومات لليد العاملة يف ٨ب -

 تسويقية(. -تقنية -فنية
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ص  ص ، 1998 الزقازي  جامعة ، التجارة كلية الثالث، العلمي ا٤بؤٛبر مصر، في المباشر االستثمار لتحفيز كأداة التشريع٧بمود،  ا٣بال  عبد سعيد  -7

312-313 
 56-66،ص ص 2011لتفاصيل أكثر حوؿ ا٤بؤشر أنظر:تقرير مناخ اإلستثمار يف الدكؿ العربية،ا٤بؤسسة العربية لضماف اإلستثمار، الكويت،  -8
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االقتصادية  للملتقى الدكرل حوؿ:"آثار ك انعكاسات اتفاؽ الشراكة على االقتصاد ا١بزائرم ك على منظومة ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة"،كلية العلـو
 13-12،ص ص  2006نوفمرب  14-13علـو التسيّب، جامعة فرحات عباس، سطيف،  ك
 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.heritage.org/index/


 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

245 
 

 نموذجا الجزائر_اإلقتصادية التنافسية تعزيزك  دعم في األعماؿ بيئة دكر


 حميدة يحي بن   المجيد عبد أكنيس 
  

 
 الملخص: 

يتناكؿ البحث دكر ا٢بكومة ا١بزائرية يف توفّب بيةة أعماؿ معززة للتنافسية على ا٤بستول العا٤بي من خبلؿ ٙبليل بيةة أعماؿ    
سها على تنافسية اإلقتصاد من كجهة نظر ٧بايدة، كا٤بتمثلة يف ا١بهات الدكلية ا١بزائر بعد ٦بموعة اإلصبلحات الٍب مستها، كانعكا

الٍب تصدر مؤشرات تقيم هبا بيةة أعماؿ الدكؿ الٍب يشملها ا٤بؤشر ككذا قدرهتا التنافسية بأكثر مصداقية كموضوعية، حيث 
ةة كما ٯبب مقارنة ٗبنافسيها من دكؿ العادل كحٌب بعض توصلنا إذل نتيجة مفادىا أف بيةة األعماؿ ا١بزائرية مازالت تعاشل كغّب مهي

 الدكؿ العربية ٩با انعك  على تنافسية اقتصادىا.
Le résumé : 
   Cette étude traite le rôle de l’État algérien dans l’amélioration du niveau de la 
concurrence mondiale, l’impact de ce dernier sur la compétitivité d’un point de 
vue neutre, représenté par les pays avec plus de crédibilité et objectivité. 
   Nous avons constaté que le climat des travaux en Algérie est toujours 
inconvenable, ni attractif pour l’investissement comparé avec les autres pays 
concurrents même arabes, qui mènent négativement à la faible compétitivité 
économique. 
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 مقػػػػػػػػػػدمة:  
شهدت بيةة األعماؿ الدكلية العديد من التحوالت اإلقتصادية، أدت إذل نشأة أكضاع إقتصادية جديدة تدكر حوؿ           

مفاىيم ٙبرير التجارة الدكلية كتأكيد أٮبية دكر القطاع ا٣باص كالتحوؿ ٫بو اقتصاديات السوؽ يف كثّب من دكؿ العادل، إذل جانب 
 علومات كاالتصاالت الٍب أنتجت كاقعا جديدا زاد من ديناميكية بيةة األعماؿ كحدة تنافسيتها.ثورة ا٤ب
كيف لل ىذه التحوالت، أكلت ا٢بكومات أٮبية كبّبة لتدعيم التنافسية سواءا على ا٤بستول الكلي أك ا١بزئي، كأخذ دكرىا يف    

خ ٰبفز إقامة األعماؿ يف األسواؽ احمللية كالعا٤بية كتبِب الدكلة ألفضل تعزيز التنافسية أشكاال غّب تقليدية ٛبثلت يف هتيةة منا 
 ا٤بمارسات يف ٦باؿ السياسات اإلقتصادية ا٤بختلفة.

كباعتبار التنافسية اإلطار ا١بامع ٤بختلف التدابّب البلزمة لقطف ٜبار اإلندماج يف اإلقتصاد العا٤بي، قامت العديد من الدكؿ    
بعدة تدابّب ٤بسايرة ىذه التحوالت، أٮبها توفّب ا٤بقومات األساسية الٍب ٚبل  بيةة أعماؿ مبلئمة كجاذبة كمن بينها ا١بزائر 

 لئلستثمارات احمللية كاألجنبية، كالٍب تؤدم يف النهاية إذل تعزيز تنافسية اإلقتصاد الوطِب، ىذا ما يقودنا إذل طرح اإلشكاؿ الرئيسي
 -التارل:

 ػػأثير بيػػػػػئة األعػػػػماؿ الجزائػػػػرية على تنافسػػػػية اإلقتػػػػػصاد الوطنػػػػي؟مػػػا مػػػػدل تػػػ    
 -كقد انبثقت من السؤاؿ الرئي  الساب ، األسةلة الفرعية التالية:

 ماذا نعِب ببيةة األعماؿ كبالتنافسية اإلقتصادية؟ .1
 ما كاقع بيةة األعماؿ ا١بزائرية يف لل ا٤بؤشرات الدكلية؟ .2
 أىم ا١بهود ا٢بكومية الرامية لتحسْب بيةة األعماؿ ا٤بعززة للتنافسية اإلقتصادية؟ما ىي  .3

 :التاليةالفرضيات  لئلجابة على ىذه التساؤالت إعتمدنا علىالفرضيات: 
 التنافسية أداة لتلبية ا٢باجات اإلقتصادية للدكلة. .1
كرة ك٪باعة التدابّب كاإلصبلحات الٍب تطبقها كاقع بيةة األعماؿ يف لل ا٤بؤشرات الدكلية ىو مرآة عاكسة ٤بدل سّب   .2

 ا٢بكومة ا١بزائرية.
 .البشرية كغّبىا ا٤بوارد كتنمية االستثمار ترقية إصبلح سياسات إذل كبّبة ٕباجة يزاؿ ال ا١بزائرم االقتصاد .3

 -سعينا من خبلؿ البحث لتحقي  األىداؼ التالية: أىداؼ البحث:
 وطنية كمدل امتبلؾ قدرات تنافسية تؤىل ا٢بكومة إذل ٙبقي  األىداؼ يف لل التعرؼ على ا٤برتكزات التنافسية ال

 التغّبات ا٢باصلة يف ا٤بيداف اإلقتصادم الٍب تشهدىا ا١بزائر.
 ا١بزائرم. االقتصاد لتنافسية الداعم ا٢بكومة دكر ٙبليل 
 تنافسية اقتصادىا. اإلستفادة من التجارب الدكلية الناجحة الٍب استطاعت ٙبسْب بيةة أعما٥با كتعزيز 
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تكمن أٮبية البحث يف أٮبية ا٤بوضوع ٕبد ذاتو، باإلضافة إذل أف البيةة العا٤بية شهدت العديد من التغّبات أىمية البحث: 
ها كذلك بتعزيز قدراهتا التنافسية يف ٦باؿ الصناعة. فضركرة اإلىتماـ بالتنافسية من قبل تكالتطورات الٍب على الدكؿ مواكب

 دفعها إذل التفكّب يف كيفية تدعيمها. ا٢بكومات
 

إعتمدنا يف البحث على ا٤بنهج الوصفي التحليلي للكشف عن كل ما يتعل  ٔبوانب التنافسية كأىم مؤشراهتا، منهجية البحث: 
اىا ملمة لكل باإلضافة إذل كل ما يتعل  ببيةة األعماؿ ا٤بعززة للتنافسية الدكلية، كذلك من خبلؿ تقسيمو لثبلث ٧باكر أساسية نر 

 ما تتطلبو الورقة البحثية  كمايلي:
 احملور األكؿ: اإلطار النظرم للتنافسية كمؤشراهتا؛ 
 احملور الثاشل: ٙبليل بيةة األعماؿ ا١بزائرية كا٤بتطلبات التنافسية لتحسينها؛ 
 .احملور الثالث: عرض بعض التجارب الناجحة يف التنافسية 
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 إلطار النظرم للتنافسية كمؤشراتهاالمحور األكؿ: ا
 أكال: تعريف التنافسية:   
باتت التنافسية حاجة ملحة لؤلفراد ليحظوا بفرص العمل كالشركات لكي تبقى كتنمو كحٌب للدكؿ لتضمن استدامة كٙبسن    

هـو ضي  يرتكز على تناسب مستويات معيشة شعوهبا، لكن التنافسيػة ال تزاؿ غّب معرفة بشكل كاضح كدقي ، إذ تَباكح بْب مف
 التنافسية بتعريف ا٤بتعلقة الكتابات إذل بالرجوع، كالسعر كالتجارة، كبْب حزمة شاملة تكاد تتضمن كل نشاط االقتصاد كاجملتمع

 :1كىي حقائ  عدة مبلحظة ٲبكن
 الدكلة أك الصناعة أك ا٤بؤسسة مستول إما كىو التحليل ٤بستول كفقا التنافسية مفهـو اختبلؼ. 
 أف إال الصناعة، أك ا٤بؤسسة مستول على التنافسية القدرة مفهـو ٙبديد حوؿ طفيف اختبلؼ ىناؾ يكوف قد 

 .الدكلة مستول على التنافسية مناقشة عند كضوحا يظل أكثر ا٣ببلؼ ىذا
 ث ٦بموعات ىي:كإزاء ىذه الصعوبات يف ٙبديد مفهـو دقي  للتنافسية مت تقسيم ا٤بفاىيم الشائعة للتنافسية إذل ثبل   

تعرؼ التنافسية على صعيد ا٤بؤسسة اإلقتصادية بأهنا " تعِب القدرة  تعريف التنافسية على مستول المؤسسة اإلقتصادية: .1
على تزكيد ا٤بستهلك ٗبنتجات كخدمات بشكل أكثر كفاءة كفعالية من ا٤بنافسْب اآلخرين يف السوؽ الدكلية ٩با يعِب ٪باحا 

الصعيد العا٤بي يف لل غياب الدعم كا٢بماية من قبل ا٢بكومة، كيتم ذلك من خبلؿ رفع إنتاجية  مستمرا ٥بذه الشركة على
 .    2عوامل اإلنتاج ا٤بولفة يف العملية اإلنتاجية ) العمل ك رأس ا٤باؿ ك التكنولوجيا("

، كٗبا أف التنافسية 3زة تنافسية"كنقوؿ عن مؤسسة أهنا تنافسية "إذا كانت ٥با القدرة على ٙبمل ا٤بنافسة عن طري  خل  مي   
، فإف للمنافسة الٍب تواجهها ا٤بؤسسة دكرا ىاما يف التأثّب على ٙبقي  أىدافها، ٩با يتطلب 4ىي كذلك القدرة على ا٤بنافسة

ة الٍب ضركرة التعرؼ على ا٤بنافسْب كٙبليل موقفهم التنافسي كاسَباتيجياهتم التنافسية لتتمكن ا٤بؤسسة من ٙبديد اإلسَباتيجي
 ستتبعها.

: تلعب التنافسية على مستول القطاع اإلقتصادم دكرا ىاما يف تعزيز تعريف التنافسية على مستول القطاع اإلقتصادم .2
٪ من التجارة الدكلية، من ىنا تربز ا٢باجة إذل بناء تنافسية 80تنافسية اإلقتصاد، خاصة القطاع الصناعي الذم ٲبثل 

ـو عليها اإلقتصاد الكلي لَبٝبة ا٤بكاسب إذل ازدىار مستداـ، كيف حالة فشل ٙبقي  القطاعات اإلقتصادية الٍب يق
 اإلصبلحات كتطوير الشركات كالبلد، فإف الدكلة تتعرض إذل ا٫بسار قدرهتا التنافسية كاقتصادىا ٤بخاطر اجتماعية. 

ح مستمر يف األسواؽ الدكلية دكف تنافسية القطاع ىي "قدرة شركات قطاع صناعي معْب يف دكلة ما على ٙبقي  ٪با    
. كتفَبض دراسة قطاع اقتصادم ما بأف 5االعتماد على الدعم ك ا٢بماية ا٢بكومية، كبالتارل تتميز الدكلة يف ىذه الصناعة"

ة تكوف الوسائل كاإلمكانيات القطاعية ىامة كمعتربة، رغم أننا قد ٪بد فركقا داخل نف  القطاع، كالٍب ترجع باألساس إذل ٝبل
 . 6من العوامل أٮبها: مكاف النشاط، عوامل اإلنتاج، تشكيلة ا٤بنتجات، عمر ا٤بؤسسة، الظركؼ اإلنتاجية كعوامل أخرل
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إف الوصوؿ إذل تعريف دقي  للتنافسية على مستول الدكلة، يواجو عدة صعوبات، ألنو يتداخل مع عدة مفاىيم أخرل مثل    
 دكؿ إذل جانب أف ىذا ا٤بفهـو ديناميكي يتغّب كيتطور باستمرار.النمو، التنمية اإلقتصادية، كازدىار ال

 :7كإزاء ىذه الصعوبات مت تقسيم تعاريف التنافسية إذل الفةات الثبلثة التالية 
 مفهـو ربط يتم التعاريف من موعةلمجا ٥بذه كفقا تعريف يأخذ بعين اإلعتبار أكضاع التجارة الخارجية للدكؿ فقط: ( أ

 ا٬بفاض يعِب العجز ككجود تنافسية للدكلة، قوة على فيو الفائض يدؿ حيث للدكلة، التجارم ا٤بيزاف بأكضاع التنافسية
 يف الياباف مع األمريكية مقارنة ا٤بتحدة الواليات تنافسية لتدىور التعريف ىذا أستخدـ كقد الدكلة، تنافسية يف كتدىور

 يف التجارم ا٤بيزاف كضع إذل استنادا التنافسية تعريف تعميم نٲبك ال أنو البعض يرل كلكن .ا٤باضي القرف من الثمانينات
 يف ا٢باؿ ىو كما الدكلة تنافسية تدىور إذل األحياف بعض يف ا٤بيزاف التجارم يف الفائض يشّب فقد ا٢باالت، ٝبيع
 ا٤بمكن فمن د،لبلقتصا قوة عبلمة يعِب التجارم يف ا٤بيزاف عجز كجود فإف العك  كعلى النامية، البلداف من العديد
 ٰبدث، قد أيضا كالعك  يف الثمانينات(، أمريكا )حالة متنامي ٘بارم عجز كجود خبلؿ من مرتفعة مستويات بلوغ

 بعد ا٤بتحدة )حالة ا٤بملكة للدكلة ا٤بعيشة مستويات فيو تنخفض الذم الوقت نف  يف يتوازف قد التجارم فا٤بيزاف
 سعينات(.الت يف كأمريكا الثانية، العا٤بية ا٢برب

 كفقا مفهـو التنافسية يشّب تعريف يأخذ بعين اإلعتبار أكضاع التجارة الخارجية للدكؿ كمستويات المعيشة معا:  ( ب
مستويات  ٙبسْب على اتهقدر إذل باإلضافة التجارم انهميزا يف للتوازف الدكلة ٙبقي  إذل التعاريف من موعةلمجا ٥بذه

 سلع إنتاج على الدكلة قدرة ىي فإف التنافسية :التنافسية للسياسة يكياألمر  ل لمجألفرادىا.  كحسب ا ا٤بعيشة
 .الطويل األجل يف مطردة ٙبق  الوقت نف  كيف العا٤بية األسواؽ يف كخدمات تناف 

 كمطردة، متزايدة معينة مستويات ٙبقي  على الدكلة قدرةىي  تعريف يأخذ بعين اإلعتبار مستويات المعيشة فقط:  ( ت
 على بناءا .اإلٝبارل احمللي الناتج من نصيب الفرد ٭بو ٗبعدؿ مقاسا االقتصادم النمو من مرتفعة تمعدال خبلؿ كمن

 أكجو لتعدد كذلك كمتعدد ا١بوانب معقد مفهـو التنافسية أف نرل موعة،لمجا ىذه إطار يف تندرج الٍب التعاريف ٨بتلف
، ىذا  ٧بددة تدعمو سياسات ىناؾ تعريف كل مع ألنو ةللتنافسي دقي  تعريف كضع الضركرم من فإنو لذا ا٤بفهـو

 .كتسانده
 :8:  تعد ىيةات عديدة تقارير عن التنافسية كفقا ٤بؤشرات ٚبتارىا ك ىذه ا٥بيةات ىيثانيا: مؤشرات قياس التنافسية

عوامل ك ىي: ىياكل ك أداء  8يقدـ تصنيفا سنويا يرتكز على  (:IMD) تصنيف المعهد الدكلي لتنمية اإلدارة .1
االقتصادم الوطِب، الصبلت مع ا٣بارج، ا٢بكومة، ا٤بالية، البيةة التحتية، اإلدارة، العلم ك التكنولوجيا، ا٤بوارد البشرية. ك 

 مؤشرا. 290بػ  2000عنصرا لكل منها مؤشرات بلغ تعدادىا سنة  45لكل من ىذه العوامل عناصر يبلغ ٦بموعها 
 )سويسرا(:   (WEFتصنيف المنتدل اإلقتصادم العالمي ) .2

 متغّبا. 184عوامل ك  8يقدـ مؤشرا ٰبتوم على        
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 عوامل كىي: 5متغّب يف  64: يعتمد على تصنيف البنك الدكلي .3
 .) اإل٪باز اإلٝبارل ) الناتج القومي اإلٝبارل للفرد، معدؿ النمو السنوم ا٤بتوسط 
 اجية، حجم التجارة اإلٝبارل، تنافسية التصدير(.الديناميكية الكلية ك ديناميكية السوؽ )النمو ك االستثمار، اإلنت 
 .الديناميكية ا٤بالية 
  البنية التحتية ك مناخ االستثمار )شبكة ا٤بعلومات ك االتصاالت، البنية التحتية ا٤بادية، االستقرار السياسي ك

 اإلجتماعي(.
 .رأس ا٤باؿ البشرم ك الفكرم 

بالواليات ا٤بتحدة األمريكية ك قد   HERITAGEمعهد مؤشر طوره  تصنيف حسب مؤشر الحرية االقتصادية : .4
( ك ىذه  50اعتمد لدراسة درجة ا٢برية على عشرة عوامل ك كل عامل يتكوف من ٦بموعة من ا٤بتغّبات ) ٦بموع ا٤بتغّبات 

رأس ا٤باؿ ك العوامل ىي : حرية التجارة، العبء الضرييب للحكومة، تدخل ا٢بكومة يف االقتصاد، السياسة النقدية، تدفقات 
االستثمار األجنيب،ا١بهاز ا٤بصريف، األجور ك األسعار،حقوؽ ا٤بلكية،األنظمة كالسوؽ السوداء كحسب تصنيف ىذا ا٤بؤشر 

 .110، مصر ٙبتل ا٤برتبة 74،  تون  ٙبتل ا٤برتبة 4، بينما دكلة البحرين ٙبتل ا٤برتبة 108فإف ا١بزائر ٙبتل ا٤برتبة 
 

 ا٥بيكل سياؽ يف للتنافسية الداعم ا٢بكومات دكر تبياف ٲبكن :9التنافسية دعم في الحكومات رلدك  النظرم اإلطارثالثا: 
 لتشجيع ا٢بكومة تتدخل إطارىا يف كالٍب اإلسَباتيجية، التجارة نظرية باسم عرؼ فيما كخاصة ا٣بارجية التجارة لنظريات ا٢بديث
 كذلك الوطِب، اإلقتصاد إذل األجنبية اإلقتصاديات من األرباح بجذ ككذلك إٯبابية، خارجية كفورات خل  على األنشطة ٨بتلف
 عن احمللية األسواؽ إذل األجنبية الشركات دخوؿ من كا٢بد الصناعة، يف كالتطوير البحث لدعم تنافسية إعانات تقدصل خبلؿ من

 على اإلستحواذ من األجنبية لشركاتا ٛبكْب لعدـ كا٣باصة العمومية احمللية للشركات التنافسية القدرات كتطوير تنمية طري 
 .احمللية األسواؽ

 كالذم لؤلمم، التنافسية عن ا٤بزايا  M. Porterإليو تطرؽ ما خبلؿ من للتنافسية الداعم ا٢بكومي الدكر ٤ب  كٲبكن   
 تكوف احملددات ىذه األنشطة، من كغّبىا للصناعة التنافسية ا٤بيزة تفسر الٍب احملددات من العديد تضمن منهج متكامل أستحدث

 ك الدكلة بيةة خارج يقع اآلخر كا١بزء فيو، التحكم ٲبكن العوامل ىذه من فجزء ، العا٤بية ا٤بنافسة يف للنجاح ٧بفزة أك معوقة إما
 .فيو التحكم يصعب

 األكذل وعةملمجا، ٦بموعتْب يف كضعها التنافسية ا٤بيزة كتعزيز ٙبقي  عملية تفسر ٧بددات ستM. Porter كقد استعرض    
 كا٤بكملة، ا٤بغذية الصناعة دكر كخصائصو، احمللي الطلب أكضاع كخصائصها، اإلنتاج عوامل يف كتتمثل الرئيسية احملددات كتضم

 كدكر الصدفة دكر كىي ا٤بساعدة احملددات كتضم الثانية موعةلمجا .احمللية ا٤بنافسة كسيادة كأىدافها ا٤بؤسسات إسَباتيجية
 ا٤بختلفة. كسياستها ا٢بكومة
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 فا٤بؤسسة ، ا١بزئي ا٤بستول على يبدأ أف ٯبب التنافسية القدرة ٙبليل أف 2002 األخّبة كتاباتو يف M. Porterكيؤكد    
 الصناعة شرائح إحدل يف أك ما صناعة يف تتناف  الٍب ىي الدكؿ كليست كا٤بؤسسات ، األساسية التحليل كحدة ىي رأيو حسب

 ا.به العاملة كالصناعات الشركات من اتنافسيته الدكلة كتستمد ،
 قد الدكر ىذا كلكن التنافسية، ا٤بيزة ٧بددات على التأثّب يف مساعدا عامبل ٲبثل كسياستها ا٢بكومة دكر أف بالذكر كا١بدير   
 سيطرة مرحلة كىي الوطِب ا٤بستول على التنافسي للتطور مراحل أربع M. Porterآثار إٯبابية أك سلبية، كقد كضع  ٱبل 
 للصناعات التنافسية ا٤بيزة تتحق  حيث ، الثركة مرحلة كأخّبا االبتكار سيطرة فمرحلة االستثمار، سيطرة مرحلة مث اإلنتاج، عوامل
 التنافسية ا٤بيزة فيها فتتدىور األخّبة ا٤برحلة أما ، االقتصادم باالزدىار ا٤براحل ىذه كترتبط األكذل الثبلث ا٤براحل خبلؿ

 على ا٤بؤسسات تسعى حيث ، التنافسية مناخ يةةته يف فاعبل دكرا ا٢بكومة تلعب األساس ىذا كعلى ، ختلفةا٤ب للصناعات
 .السائد التنافسي احمليط مع كالتأقلم التفاعل من لتتمكن ا٤بتميز تبِب األداء على كأشكا٥با أنواعها اختبلؼ

 
 لتنافسية لتحسينهاالمحور الثاني: تحليل بيئة األعماؿ الجزائرية كالمتطلبات ا

 أكال: تحليل بيئة األعماؿ الجزائرية   
إف تقييم اإلصبلحات الٍب قامت هبا ا١بزائر، يتضح من ٤ب  النتائج على مستول بيةة األعماؿ، كذلك من خبلؿ أداة تكوف    

سنحاكؿ من خبلؿ ىذه  أكثر مصداقية كموضوعية لعرض كاقع بيةة األعماؿ كا٤بتمثلة يف ا٤بؤشرات الدكلية ا٤بختلفة. حيث
 ا٤بؤشرات معرفة مركز ا١بزائر ضمن كل مؤشر مقارنة بالدكؿ الٍب مشلتها ىذه ا٤بؤشرات.

 العا٤بية، كا٤بنظمات ا٤بؤسسات تنشرىا الٍب ا٤بؤشرات من العديد : لهرتالجزائر في األعماؿ لبيئة المركبة المؤشرات .1
 الكثّب ابهيشو ا٤بؤشرات ىذه أف من الرغم كعلى الدكؿ، كتنافسية راالستثما كمناخ األعماؿ بيةة تقييم دؼ إذلته كالٍب
 الدكلة مستول على القرار ٤بتخذم كبّبة منافع تقدـ انهأ إال إليها، تستند الٍب يتعل  بالفركض فيما القصور أكجو من

 ببيةة يتعل  فيما قارنةا٤ب ا١بزائر أكضاع إذل التطرؽ ما سب  سنحاكؿ على بناءا ك.كا٤بستثمرين األعماؿ كرجاؿ نفسها
 كمؤشر األعماؿ بيةة مؤشر كىي الدكلية ا٥بيةات بعض الٍب تنشرىا ا٤بؤشرات من ٦بموعة إذل استنادا التنافسية، األعماؿ
 .الثركة كمؤشر الشفافية، كمؤشر االقتصادية، ا٢برية

فقد  2014الصادرات لسنة  حسب تقرير ا٤بؤسسة العربية لضماف اإلستثمار كائتماف :األعماؿ مؤشر بيئة أداء ( أ
سجلت الدكؿ العربية أداء متوسطا مقارنة با٤بتوسط العا٤بي، كعلى مستول اجملموعات العربية فقد احتلت دكؿ ا٣بليج 
الصدارة بأداء متوسط، مث حلت دكؿ ا٤بشرؽ العريب يف ا٤برتبة الثانية ٗبستول أداء متوسط أيضا، مث حلت دكؿ األداء 

 .  10الثالثة ضمن األداء الضعيف كأخّبا دكؿ ا٤بغرب العريب يف ا٤برتبة الرابعة ٗبستول أداء ضعيف جداا٤بنخفض يف ا٤برتبة 
فقد سجلت ا١بزائر يف تقرير حوؿ مناخ األعماؿ كاالستثمار الصادر عن البنك العا٤بي، تراجعا   2015أما لسنة "   

عا٤بيا، ما يعك  عدـ تغّب ا٤بناخ العاـ  154إذل  147كبّبا، فقد فقدت سبع مراتب جديدة كتدنت من الرتبة 
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لبلستثمار يف ا١بزائر، حيث يبقى ىذا ا٤بناخ مرىقا كمعقدا كبّبكقراطيا، رغم الوعود الٍب تقدمها دكريا السلطات العمومية 
تعاملوف نظرا للصعوبات الٍب يواجهها ا٤ب” مسار ا٤بقاتل»يف ا١بزائر، بل إف من ا٤بستثمرين من يصف ا٤بناخ العاـ بػ 

رغم ٙبضّب ا١بزائر لتقرير خاص ٗبناخ األعماؿ بالتعاكف مع البنك العا٤بي، إال أف ىيةة بركتوف ككدز اعتربت  .كا٤بستثمركف
أف ا١بزائر ال تسجل تقدما ملحولا، بل تَباجع يف العديد من ا٤بؤشرات، كىو ما  2015يف تقريرىا األخّب لسنة 

اء أتعل  األمر ٗبراحل إنشاء ا٤بؤسسات كبداية ٘بسيد ا٤بشاريع، أك ا٣بدمات الٍب تعكسو كافة التقييمات ا٤بقدمة. كسو 
تستفيد منها ا٤بؤسسات أك آليات كلركؼ االستفادة من التمويل ا٤بصريف كالبنكي، ككيفية تسوية النزاعات، فإف ا١بزائر 

كسواء أتعل   .الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا تبقى متأخرة جدا مقارنة با٤بقايي  ا٤بعتمدة يف منطقة البحر ا٤بتوسط كمنطقة
األمر با٤بصاحل كا٥بيةات مثل البنوؾ كالقضاء كالضرائب كاإلدارة، أك ا٥بيةات الوصية، فإف االختبلؿ قائم يف ٦باؿ ٧بيط 
ر األعماؿ يف ا١بزائر، ما يصعب من مهمة ا٤بتعاملْب سواء أكانوا كطنيْب أك أجانب، فتداخل ٦باؿ الصبلحيات كالدك 

السليب لئلدارة البّبكقراطية، كنقص الفعالية، يبقي ا١بزائر يف مؤخرة الَبتيب يف ٨بتلف التصنيفات، حيث تأيت يف ا٤براتب 
ا٤بتأخرة عربيا كإفريقيا، كتسب  ا١بزائر ثبلث دكؿ عربية ىي سوريا كموريتانيا كليبيا، مع تسجيل عدـ تقدـ يف كافة 

  يبْب ترتيب ا١بزائر عا٤بيا يف بعض ا٤بؤشرات ا١بزئية لبيةة األعماؿ كمايلي:كا١بدكؿ التارل .ا٤بؤشرات ا٤بعتمدة
 

   2015: ترتيب الجزائر عالميا حسب مؤشرات بيئة أداء األعماؿ سنة (01) الجدكؿ رقم
 الَبتيب العا٤بي ا٤بؤشر

 141 مؤشر إنشاء ا٤بؤسسات
 171 مؤشر ا٢بصوؿ على القركض البنكية

 176 كالضرائبمؤشر تسديد الرسـو 
  http://www.medafco.org/node/506891: من إعداد الباحثاف باإلعتماد على ا٤بوقع التارل: المصدر     

 
عا٤بيا يف مؤشر إنشاء ا٤بؤسسات مقابل الرتبة  141ككفقا للمؤشرات ا٤بعتمدة يف ا١بدكؿ فإف ا١بزائر تأيت يف ا٤برتبة  

فيما ٱبص مؤشر ا٢بصوؿ على القركض البنكية مقابل  171، كما جاءت ا١بزائر يف ا٤برتبة 2014يف تصنيف  139
فيما يتعل   2014يف  174مقابل  2015يف تقرير  176، بينما جاء ترتيب ا١بزائر 2014يف تقرير سنة  169

 .11ائب"بتسديد الرسـو كالضر 
الذم  2015-2014من ٙبسْب ترتيبها يف تقرير التنافسية العا٤بي لعاـ  ا١بزائر ٛبكنت مؤشر التنافسية العالمي: ( ب

عا٤بيا. ككشف التقرير الذم يعد أبرز مؤشرات قياس  79مركزا لتحتل ا٤برتبة  21أصدره ا٤بنتدل االقتصادم العا٤بي ب
تبة ٙبسن بفضل الوضعية االقتصادية الكلية ا٤بتينة ليقفز إذل ا٤بر  ا١بزائرم التنافسية االقتصادية يف العادل أف ترتيب االقتصاد

"استند  . ك122013-2012يف تقرير  110( ك2014-2013يف تقرير السنة ا٤باضية ) 100مقابل ا٤برتبة  79اؿ

http://www.medafco.org/node/506891%20consulter%20le%2008/04/2015
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 144من بْب  11فيو ا٤برتبة  ا١بزائر ىذا الَبتيب إذل عدة مؤشرات من بينها احمليط االقتصادم الكلي كالذم احتلت
عا٤بيا من حيث حجم السوؽ. كساىم أيضا يف ٙبسْب  47ا٤برتبة  ا١بزائر بلدا مشلها ا٤بسح. كما احتلت

األداء ا١بيد لقطاع الَببية كالتعليم ككذا الصحة ال سيما فيما يتعل  بالوقاية من األمراض الفتاكة كا٤باالريا  ا١بزائر مرتبة
م سجل نتائج متدنية حيث كداء فقداف ا٤بناعة ا٤بكتسبة. غّب أف التقرير شدد على ضركرة العناية بالقطاع ا٤بارل الذ

من حيث  72من حيث متانة البنوؾ كاؿ 133من حيث كفرة ا٣بدمات ا٤بالية كاؿ 133يف ا٤برتبة اؿ ا١بزائرجاءت 
كزيادة االىتماـ بفعالية  ا١بزائرم اجعة اإلطار ا٤بؤسسايت لبلقتصادسهولة ا٢بصوؿ على القركض. كما أكصى التقرير ٗبر 

أسواؽ العمل كالسلع كاألسواؽ ا٤بالية كشركط ضركرية لوضع الببلد يف سكة تنمية أكثر استدامة. كيف ىذا السياؽ 
يف ٦باؿ فعالية سوؽ السلع بالنظر لعدة عوامل منها ضعف كثافة ا٤بنافسة احمللية  136يف ا٤برتبة  ا١بزائر صنف التقرير

من حيث ا٤بنشآت  106ا٤برتبة  ا١بزائر (. كما احتلت139( كتعقد اإلجراءات إلطبلؽ مشاريع )ا٤برتبة 136)ا٤برتبة 
( كمنشآت 117( كا٤بوانئ )ا٤برتبة 107القاعدية يف الوقت الذم يشّب فيو التقرير إذل رداءة نوعية الطرقات )ا٤برتبة 

كفقا ٤بؤشر االبتكار بالرغم من كفرة العلماء كا٤بهندسْب  128يف ا٤برتبة  ا١بزائر (. كما صنفت128النقل ا١بوم )ا٤برتبة 
(. كيستقي التقرير معلوماتو أساسا من ا٤بؤشرات االقتصادية للبلداف ا٤بعنية إذل جانب نتائج ا٤بسح ا٤بيداشل. 61)ا٤برتبة 

ا٤برتبة األكذل  سويسرا ي للتنمية يف إجراء ىذا ا٤بسح بالنسبة للجزائر. كاحتلتكيساىم مركز البحوث يف االقتصاد التطبيق
كفنلندا كأ٤بانيا. فيما يتذيل الَبتيب كل  األمريكية ا٤بتحدة الواليات يف تصنيف تقرير التنافسية العا٤بي متبوعة بسنغافورة مث

يف الَبتيب  12األكذل عربيا يف ا٤بركز  ا٤بتحدة العربية اإلمارات (. كجاءت144( كغينيا )ا٤برتبة 143)ا٤برتبة  تشاد من
 .2413 فالسعودية يف ا٤بركز اؿ 16ركز اؿيف ا٤ب قطر العاـ تلتها

 قياس يف الناشةة، لبلقتصاديات األمم لثركة ا٤بركب الثبلثي ا٤بؤشر يستخدـ الناشئة: لالقتصاديات األمم ثركة مؤشر ( ت
 توفّب على اتهقدر مدل ككذلك االجتماعية، األكضاع كٙبسْب االقتصادم النمو ٙبقي  على الناشةة قدرة الدكؿ مدل
 .مستقرة كجاذبة تثماريةاس بيةة
 أف يبلحظ ا١بزائر كضع إذل النظر خبلؿ كمن الثركة، مكونات حيث من جيد كضع على ا٤بؤشر قيمة ارتفاع كيدؿ  

كبا٢بديث عن ا١بزائر، "دل تتمكن أم دكلة افريقية  .النمو طري  يف السائرة بالدكؿ حٌب مقارنة مرتبة متأخرة ا١بزائر ٙبتل
اديات الصاعدة كال الناشةة، فما باؿ بإفريقيا حٌب كلو كانت ٦بتمعة؟ حيث دل ٙبتل أم دكلة من تبوأ مصاؼ االقتص

دكؿ فقط تتقدمهم ليبيا يف  4مصاؼ التنمية البشرية ا٤برتفعة جدا. أما يف الصف الثاشل من التنمية البشرية ا٤برتفعة ٪بد 
نقطة  0.717ب 93نقطة كا١بزائر يف الَبتيب  0.724ب 90يف ا٤برتبة  تون  نقطة، تليها 0.784ب 55الَبتيب 

 39دكلة يف الَبتيب الثالث أم ذات التنمية ا٤بتوسطة، كأخّبا  13نقطة مث تأيت  0.705ب 100كسوريناـ يف ا٤برتبة 
 .14ة، كالٍب تعِب تقهقرا يف الَبتيب العا٤بي"دكلة يف الَبتيب الرابع يف التنمية ا٤بنخفض
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 :يف ا٤بؤشرات ىذه تتمثلالجزائرية:  األعماؿ لبيئة البسيطة المؤشرات .2
 الرأ٠بارل التكوين كإٝبارل اإلٝبارل احمللي الناتج من كل إذل ا٤بباشر األجنيب االستثمار نسبة. 
 القركض على الفائدة سعر. 
 الشركات أرباح على الضريبة معدؿ. 
 ا٤برصوفة الطرؽ نسبة. 
 اإلٝبارل احمللي الناتج إذل كا٤بعلومات االتصاالت تكنولوجيا على اإلنفاؽ نسبة. 
 كالتطوير البحث نشاط يف العاملْب كا٤بهندسوف العلماء عدد. 

 األمر النمو، طري  يف السائرة الدكؿ ببعض كحٌب الدكؿ بباقي مقارنة ا٤بؤشرات ٥بذه بالنسبة متواضعة جد مرتبة ٙبق  ا١بزائر إف   
 الذم الوقت يف العا٤بية، التغّبات مع للتأقلم ا١بزائرية األعماؿ بيةة ٤بكونات كبّبة عناية توجيو ضركرة على أخرل مرة الذم يؤكد
 بشكل األجنبية االستثمارات من حجم أكرب الستقطاب ا٤ببلئم ا٤بناخ يةةته يف الشرقية أركبا كدكؿ آسيا ٭بور دكؿ تسعى فيو

 كا٤بصرفية، اإلنتاجية ا٤بنظومة ا٣بصوص على مست كاسعة إصبلحات تبنت بعد العا٤بية، الشركات مع إطار الشراكة يف أك باشرم
 كمواجهة السوقية، حصتها على احملافظة من مكنتها تنافسية قدرات البلداف ىذه يف االقتصادية اكتسبت ا٤بؤسسات حيث

 .العمبلقة األجنبية الشركات
ذيلت ا١بزائر الَبتيب العريب كالعا٤بي يف مؤشر ا٢برية فقد  الذكر السالفة ا٤بؤشرات على بناءاة اإلقتصادية: مؤشر الحري ( أ

  .دكلة 178عا٤بيا من أصل  157، حيث حلت يف ا٤بركز 2015االقتصادية لعاـ 
نقطة  48.9، ”رناؿككؿ سَبيت جو ”سجلت ا١بزائر حسب ا٤بؤشر العا٤بي الصادر عن مؤسسة ىّبيتيج بالتعاكف مع    

نقطة عن العاـ ا٤باضي كارجع ا٤بؤشر سبب ذلك إذل اال٬بفاض الكبّب  1.9يف ا٤بؤشر العاـ، مَباجعة بػ  100من أصل 
يف حرية االستثمار كإدارة اإلنفاؽ ا٢بكومي إذل ا٢بد الذم يفوؽ إدخاؿ ٙبسينات يف التحرر من الفساد، كما احتلت 

دكلة يف منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا، كيبقى رصيدىا أقل من كل من ا٤بتوسطات  15من بْب  14ا١بزائر ا٤برتبة 
اإلقليمية كالعا٤بية. ٩با يدؿ على أف اقتصاد ا١بزائرم يسّب يف مسار تنازرل يف ٦باؿ ا٢برية االقتصادية على مدل السنوات 

ت ا٢بفاظ على الكفاءة التنظيمية كاألسواؽ ا٣بم  ا٤باضية. كقد يعود السبب إذل إٮباؿ ا٢بكومة ا١بزائرية لسياسا
ا٤بفتوحة، حيث أصبح االقتصاد أكثر اعتمادا على قطاع الطاقة الذم هتيمن عليو الدكلة، إذل جانب األنظمة التجارية 

عي كاالستثمارية الٍب اعتربىا مرىقة كمعرقلة للمستثمرين، ما أدل إذل عرقلة تطور القطاع ا٣باص. كعلى صعيد ا٤بؤشر الفر 
نقطة يف مؤشر التحرر من الفساد، كقالت ا٤بؤسسة يف ىذا  36نقطة، فيما سجلت  30حقوؽ ا٤بلكية، سجلت ا١بزائر 

تعديبلت دستورية تبدك ككأهنا مؤيدة للدٲبقراطية، كلكن ال يتوقع التقرير إدخاؿ  2014الصدد أف ا٢بكومة أدخلت سنة 
تويات العالية للفساد يف قطاع األعماؿ كالقطاعات العامة. إذ أف ما ٙبسينات يف النظاـ القضائي بشكل عاـ، بسبب ا٤بس

يربو عن نصف ا٤بعامبلت االقتصادية ٙبدث يف القطاع غّب الر٠بي، كال تزاؿ معظم العقارات يف يد ا٢بكومة. كفقان ٤بعيار 
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صادية، سجلت ا١بزائر يف حجم ا٢بكومة الذم يعِب السماح للحكومة بأدسل درجات التدخل يف ا٢بريات الشخصية كاالقت
 .نقطة يف مؤشر ا٢برية ا٤بالية 80نقطة كىو ما تعترب متأخرة فيو، فيما سجلت  38.7ا٤بؤشر الفرعي، اإلنفاؽ ا٢بكومي 

نقطة،   66.6من جهة أخرل، جاءت ا١بزائر يف مرتبة متأخرة بالنسبة ٢برية ٩بارسة أنشطة األعماؿ، إذ سجلت    
. كتقوؿ ا٤بؤسسة انو بالرغم من بعض 71.2نقطة، أما يف حرية النقد فسجلت  50.5كذلك بالنسبة ٢برية العمل 

التحسينات الٍب أدرجت لتعزيز بيةة األعماؿ، ال تزاؿ العراقيل البّبكقراطية يف النشاط التجارم كالتنويع االقتصادم قائمة،  
تقدا سياسة دعم الغذاء كالوقود، كسياسة كما ال تزاؿ سوؽ العمل جامدة، كمعدؿ البطالة بْب الشباب مرتفع جدا. من

 30نقطة يف مؤشر حرية االستثمار، ك 25نقطة، ك 60.8تسقيف األسعار. ىذا كسجلت الببلد يف مؤشر حرية التجارة 
نقطة يف ا٢برية ا٤بالية. يعتمد تصنيف مؤسسة ىّبتيج يف مؤشر ا٢برية االقتصادية على عشرة معايّب تدخل ضمن مؤشر 

ف، كحجم ا٢بكومة، كالكفاءة التنظيمية، كاألسواؽ ا٤بفتوحة. كعلى صعيد ا٤بنطقة، جاءت البحرين يف ا٤بركز سيادة القانو 
عا٤بيان، أما أسوأ الدكؿ  32عا٤بيان، كقطر يف ا٤برتبة  25عا٤بيان، بينما حلت اإلمارات يف ا٤بركز  18األكؿ إقليميان كخليجيان، ك

ا١بزائر كاليمن. أما عا٤بيا حلت ىونغ كونغ يف ا٤بركز األكؿ عا٤بيا يف مؤشر ا٢برية العربية يف ا٢بريات االقتصادية فكانت 
االقتصادية ٥بذا العاـ، تلتها سنغافورة، مث نيوزلندة ثالثان، كأسَباليا رابعا، مث سويسرا خامسا، ككندا سادسا، كتشيلي سابعا، 

 .15كإستونيا ثامنا، كإيرلندا تاسعا، كموريشيوس عاشران 
مؤشر أداء ىندسة الطاقة الصادر عن ا٤بنتدل االقتصادم العا٤بي لعاـ  ٱبص فيما أما: 16أداء ىندسة الطاقةمؤشر  ( ب

، فقد احتلت ا١بزائر ا٤بركز الثاشل عربيا، كحافظت تون  على ا٤بركز األكؿ، كا٤بغرب يف ا٤بركز الثالث كمصر الرابع، 2014
 . الثامنة فيما جاءت ا٤بملكة العربية السعودية يف ا٤برتبة

دكؿ يف  105دكلة على مستول العادل، مقارنة بػ  124كيقي  ىذا ا٤بؤشر، الذم يصدر للعاـ الثاشل على التوارل،   
كيقيم تقرير ا٤بنتدل االقتصادم العا٤بي قدرة أنظمة الطاقة يف ىذه البلداف على ٙبفيز النمو االقتصادم  .2013مؤشر 

 .، كأمن الطاقة كحسن استخدامهاكالتنمية بنجاح، كاالستقرار البيةي
كيستخدـ ا٤بؤشر أيضنا ٦بموعة من ا٤بؤشرات إلبراز أداء الدكؿ يف كل مظهر من مظاىر ىندسة طاقتها، لتحديد مدل    

كهبدؼ تسجيل كتصنيف أداء ىندسات الطاقة يف البلداف،  .قدرة كل بلد على خل  أنظمة طاقة آمنة كمستدامة كرخيصة
ا كفقنا إذل ثبلث أكلويات لتمثيل الطاقة ىي النمو كالتنمية االقتصادية، كاالستدامة البيةية، كالولوج إذل مؤشرن  18مت ٘بميع 

 .الطاقة كضماف توافرىا
مراتب عا٤بينا  10، لكنها تراجعت 2013كأشار التقرير، إذل أف تون  حافظت على مركزىا األكؿ عربيا مقارنة ٗبؤشر    

كجاءت ا١بزائر ثانينا، تلتها ا٤بغرب مث مصر، ليبيا خامسا، مث اإلمارات، قطر، السعودية. كعلى عا٤بينا،  60لتحتل ا٤بركز 
نقطة، تلتها نيوزلندا مسجلة  0.75الصعيد العا٤بي، احتلت النركيج ا٤بركز األكؿ عا٤بينا يف مؤشر ىندسة الطاقة كسجلت 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

256 
 

نقطة، مث سويسرا خامسنا  0.72سويد رابعا مسجلة نقطة، كال 0.72نقطة، مث فرنسا يف ا٤بركز الثالث كسجلت  0.73
 .نقطة 0.72مسجلة 

، كأسبانيا 0.70نقطة، ككولومبيا سابعنا ٗبجموع نقاط  0.71فيما جاءت الدا٭بارؾ يف ا٤برتبة السادسة عا٤بيا مسجلة    
جاءت التفيا كسجلت  نقطة، كيف ا٤برتبة العاشرة 0.67نقطة، مث كوستاريكا ٗبجموع نقاط 0.67ثامننا ٗبجموع نقاط 

 .نقطة 0.66
ككفقنا للتقرير، فإنو يف لل تغّب مشهد الطاقة العا٤بي، فإف الدكؿ تسعى لعدة سبل إلدارة التحوؿ إذل أنظمة طاقة   

جديدة ٲبكنها أف ٙبق  ىذه األىداؼ بشكل أفضل، كيقدـ ا٤بؤشر أداة لصناع القرار ٤براقبة أداء نظمهم يف الطاقة، 
 .النواحي الٍب ينبغي ٙبسينها ككأساس لتقييم

تتقدـ ا١بزائر بأية درجة من خبلؿ الَبتيب ا١بديد للتنمية فلم  البشرية التنمية مؤشر ٱبص فيما أمامؤشر التنمية البشرية:  ( ت
، حيث حافظت على نف  ا٤برتبة الٍب حققتها سنة 2014البشرية يف العادل الصادر عن برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي لسنة 

 .دكلة مشلها التقرير 187عا٤بيا من بْب  93عربيا ك  11، كىي ا٤برتبة 2013
يا، تلتها السعودية  31كتصدرت قطر قائمة الدكؿ العربية يف التنمية البشرية،للسنة الثانية على التوارل، كاحتلت ا٤بركز الػ  

ن
عا٤ب

(، 56(، عماف )ا٤برتبة 55(، كليبيا)ا٤برتبة 46)ا٤برتبة (، مث الكويت40(، مث اإلمارات العربية ا٤بتحدة )ا٤برتبة 34)ا٤برتبة
 (.107(، فلسطْب )93(، ا١بزائر )90(، تون )77(، األردف )65لبناف )ا٤برتبة 

كقد احتلت دكلة النركيج ا٤برتبة األكذل يف التنمية البشرية، تلتها أسَباليا، سويسرا، ىولندا، الواليات ا٤بتحدة مث أ٤بانيا، بينما   
 .النيجر ا٤برتبة األخّبة يف التنمية البشرية احتلت

 .75، بينما احتلت إيراف ا٤برتبة 69، يف حْب احتلت تركيا ا٤برتبة 19كتبعا للتقرير، احتلت إسرائيل ا٤برتبة   
كيعتمد مؤشر التنمية البشرية على عدد من ا٤بؤشرات أٮبها الدخل، التعليم، العمر، الصحة، الفوارؽ بْب ا١بنسْب   
 .لتمكْب كسوؽ العمل، اإلنفاؽ العاـ، االبتكار كالتكنولوجيا، االستدامة البيةية، كالتكامل االجتماعيكا
 

 ثانيا: أثر تحسين بيئة األعماؿ على التنافسية الدكلية 
بة إف ٙبسْب بيةة األعماؿ من خبلؿ السياسات ا١بيدة، كاألسواؽ ا٤بفتوحة، كاإلنفاؽ ا٢بكومي ا١بيد، كمعدالت الضري   

ا٤بنخفضة، كأسواؽ العمل ا٤برنة ككجود نظاـ سياسي مستقر كقضائي كفء، كذلك البنية األساسية كاإلدارية كالتكنولوجية ا١بيدة،  
كل ىذه العناصر تؤثر على التنافسية الدكلية، كذلك من خبلؿ تأثّبىا على مرتكزات ىذه األخّبة، كتتمثل مرتكزات التنافسية 

 :17الدكلية فيما يلي
 كيتمثل ىذا األداء يف: داء اإلقتصادم:األ .1

 اإلزدىار كالرخاء يعكساف األداء اإلقتصادم للدكلة؛ 
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 التنافسية ا٤بستندة إذل قول السوؽ تسهم يف ٙبسْب األداء اإلقتصادم؛ 
 تعمي  التناف  يف اإلقتصاد احمللي، يعزز قدرة ا٤بؤسسات على ا٤بنافسة يف ا٣بارج؛ 
 الدكلية، يعك  تنافسية اإلقتصاد الوطِب بافَباض عدـ كجود حوافز ٘بارية؛ ارتفاع حصة البلد يف التجارة 
 اإلنفتاح على النشطة اإلقتصادية ا٣بارجية ٰبسن من األداء اإلقتصادم؛ 
 اإلستثمارات الدكلية تسهم يف ٙبقي  التخصيص األمثل للموارد اإلقتصادية على مستول العادل؛ 
  درات، تَباف  عادة مع سياسات استهداؼ النمو على اإلقتصاد احمللي.التنافسية ا٤بستندة إذل تنمية الصا 

 كتربز ىذه الفعالية من خبلؿ: الفعالية الحكومية: .2
 تقليص تدخل الدكلة يف أنشطة األعماؿ ٯبب أف يتم ٗبعزؿ عن السعي لتوفّب ا٤بنافسة بْب الشركات؛ 
 ت للمخاطر ا٣بارجية؛توفّب بيةة اقتصادية كاجتماعية شفافة، يقلل من تعرض الشركا 
 ا٤بركنة يف تبِب السياسات اإلقتصادية تساىم يف ٙبقي  التواف  مع ا٤بتغّبات الدكلية؛ 
 .ٙبسْب جودة التعليم كجعلو يف متناكؿ ا١بميع يساعد على خل  اإلقتصاد ا٤ببِب على ا٤بعرفة 

 كفاءة قطاع األعماؿ: .3
 يةة التنافسية، باعتبارٮبا من العناصر اإلدارية األساسية يف تعزيز الَبكيز على الكفاءة كالقابلية للتكيف مع تغّبات الب

 التنافسية على مستول ا٤بؤسسة؛
 التمويل يسهم يف تنمية األنشطة ا٤بتضمنة للقيمة ا٤بضافة؛ 
 تطور القطاع ا٤بارل كاندماجو يف اإلقتصاد العا٤بي يسهم يف دعم التنافسية الدكلية؛ 
 عا٤بي تسهم يف احملافظة على مستول معيشي مرتفع؛تقوية اإلندماج يف اإلقتصاد ال 
 تعزيز ركح ا٤ببادرة يعترب شرطا ضركريا للنشاط اإلقتصادم، خاصة يف ا٤برحلة األكذل لئلنطبلؽ؛ 
 ارتفاع اإلنتاجية الٍب تستند إذل القيمة ا٤بضافة؛ 
  .سلوؾ القول العاملة كموقفها يؤثراف بشكل مباشر يف تنافسية البلد 

 حتية: البنية الت .4
 كجود بنية ٙبتية متقدمة، تتضمن بيةة أعماؿ فعالة كفاعلة، يدعم من كفاءة النشاط اإلقتصادم؛ 
 البنية التحتية ا٤بتقدمة تتضمن أيضا بنية كفؤة لتقنية ا٤بعلومات ككذلك ٞباية فعالة لبيةة األعماؿ؛ 
 يات ا٤بتوافرة؛تعزيز ا٤بيزات التنافسية تستند إذل اإلبداع كالكفاءة يف استخداـ التقن 
 تشجيع اإلستثمار يف ٦باؿ األٕباث األكلية كاألنشطة اإلبداعية ٣بل  معارؼ جديدة أكثر نضجا؛ 
 تنمية اإلستثمارات طويلة األجل يف األٕباث كالتطوير يسهم يف تقوية تنافسية ا٤بؤسسات؛ 
 .ا٢بفاظ على مستول معيشي مرتفع يعترب أحد عوامل ا١بذب للبلد 
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 عرض بعض التجارب الناجحة في التنافسية. المحور الثالث:
من بْب التجارب الناجحة، سنتناكؿ ٘بربة سنغافورة الٍب حافظت على ا٤براتب األكذل يف تقرير التنافسية العا٤بي لعدة سنوات،    

 على غرار ٘بربة كوريا ا١بنوبية كمثاؿ جيد للدكؿ الناشةة.
نغافورة من ا٢بفاظ على ا٤برتبة األكذل يف تقرير التنافسية العا٤بي لعدة ٛبكنت س: 18تجربة سنغافورة في مجاؿ التنافسية .1

مبليْب نسمة،  4 كيقارب عدد سكاهنا ²كلم   648سنوات، ك تعترب دكلة قائمة يف مدينة كاحدة ال تتجاكز مساحتها 
 .، كلقد عانت كثّبا من افتقار ا٤بياه كا٤بوارد الطبيعية  1965ٙبصلت على استقبل٥با يف سنة 

كرغم ىشاشة اقتصادىا ، فقد اتبعت سياسات اقتصادية مفتوحة شجعت التجارة كاالستثمار، ككنتيجة لذلك ارتفع    
 يف ٝبيع السنوات منذ ذلك ا٢بْب% 7ك٘باكز  1980يف ا٤بائة حٌب  10متوسط معدؿ النمو االقتصادم السنوم إذل حوارل 

اآلف من بْب األعلى يف العادل، كٙبتل سنغافورة كباستمرار مرتبة متقدمة كتعترب حصة الفرد من الناتج احمللي اإلٝبارل    
 باعتبارىا إحدل الدكؿ األكثر قدرة على التناف  يف العادل. كيستند ٪باح سنغافورة على االستثمارات كالتجارة ا٣بارجية .

عت إذل جذب االستثمارات األجنبية، فنجد مرات الناتج احمللي اإلٝبارل، كلقد س 3يبلغ حجم التجارة السنوية لسنغافورة    
أف ا٥بيةات ا٢بكومية ا٤بعنية باإلسَباتيجية االقتصادية مثل ٦بل  التنمية االقتصادية، تديرىا ٦بال  إدارة تضم ٩بثلْب بارزين من 

 القطاع ا٣باص كمديرين تنفيذيْب لشركات متعددة ا١بنسيات.
 لية يف ٙبقي  ىذا النجاح الكبّب ما يلي: كمن أىم العوامل كالسياسات الٍب كاف ٥با فعا

 تشجيع االستثمارات األجنبية كالتجارة الدكلية ٩با أدل إذل : ( أ
  بليوف دكالر أمريكي يف عاـ 19.7إذل  1970بليوف دكالر أمريكي يف سنة  8.2رفع إٝبارل صادرات سنغافورة من

 .1995 بليوف دكالر أمريكي يف سنة 120، كإذل حوارل 1980
 ستثمار األجنيب بسبب البيةة االقتصادية ا٤بتحررة، كقد مت ٚبفيض مستويات ضريبة الدخل للشركات من جذب اال

% يف الوقت ا٢باضر، كٯبرل حاليا إعداد خطط إلجراء ا٤بزيد من التخفيضات.   26إذل  1986يف ا٤بائة يف  40
يها على الشركات احمللية، كال يوجد كما يتم فرض الضرائب على الشركات األجنبية كف  نف  األس  الٍب تفرض ف

 حد أدسل لؤلجور كال تعويضات على البطالة.
 .الَبكيز على التعليم، حيث كجهت جهودىا إذل رعاية رأس ا٤باؿ الفكرم كإدخاؿ التقنيات األكثر حداثة 
 كالربيد   ةالبنية التحتية كالتكنولوجيا، حيث تتصدر سنغافورة بلداف آسيا يف استخداـ ا٢بواسب اإللكَبكني

 اإللكَبكشل، أما فيما ٱبص التجارة اإللكَبكنية فإف سنغافورة على كشك أف تكوف الدكلة األكذل يف العادل .  
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 : 19تجربة كوريا الجنوبية .2
تها ألجل ٘بمع التقارير حوؿ القدرة التنافسية للدكؿ على الدكر ا٢بيوم للموارد البشرية ا٤ببدعة كقدرة ا٤بؤسسات على تعبة   

إنتاج ا٤بعرفة كتشكيل القاعدة الوطنية للعلـو كالتكنولوجيا. كيرتبط ٪باح ىذه العملية ٖبل  القنوات كاآلليات الٍب تضمن 
التواصل ا٤بستمر كاالنسجاـ بْب تنمية ا٤بعرفة كتراكمها كبْب نشرىا كتطبيقها يف اجملاالت. كيُعترَب النقص يف أعداد العلماء 

رة، كيف ضعف ا٤بؤسسات الٍب تعمل على تعبةتها كتثمينها، من مصادر تأخر البلداف العربية كعجزىا عن تنويع كا٤بهندسْب ا٤به
 .نسيجها االقتصادم كتعزيز قدرهتا التنافسية يف األسواؽ الدكلية

ا٤بوارد البشرية ذات كتشّب التجارب التنموية الناجحة يف آسيا كما يف مناط  أخرل إذل أف إعطاء األكلوية القصول إلنتاج    
ا١بودة العالية، خصوصان يف ٦باؿ العلـو كالتكنولوجيا، عامل أساسّي يساىم يف النمو االقتصادم عرب تطوير األىلّية العلمية 
الوطنية يف استيعاب التكنولوجيا بشكل متواصل. كتقّدـ ٘بربة كوريا ا١بنوبية خبلؿ العقود ا٣بم  األخّبة دركسان قّيمةن ٲبكن 

 .تفيد ا٢بكومات العربيةأف 
يف مطلع الستينيات، كانت األكضاع االقتصادية يف كوريا مَبّدية بعد حرب أىلّية مدمرة سبقتها عقود من ا٥بيمنة   

االستعمارية. كيف بداية األمر شّكلت اإلعانات الدكلية جزءان من طوؽ النجاة لدعم االقتصاد، إال أف اسَباتيجية التنمية يف  
ة على مستول ا٤بوارد الطبيعية، سرعاف ما توجهت ٫بو التعليم الفاعل كالتدريب الفِب كالعمل على االستفادة من كوريا الفقّب 

 .قدرات ا٤بوارد البشرية لتحويل اقتصادىا من كضعو البدائي ا٥بّش إذل اقتصاد يقـو على التصنيع كاإلنتاجية العالية
ة كمنسجمة إسَباتيجية تنمية الصناعات ا٣بفيفة كالكثيفة العمالة هبدؼ كاختار البلد، عن طري  خطط اقتصادية متتالي   

امتصاص القوة العاملة الفائضة من القطاع الزراعي. كتركز اىتماـ ا٢بكومة على استيعاب التكنولوجيات األجنبية ا٤بستوردة 
كىدفت ىذه ا٣بطة إذل  .ػػديلة للوارداتعن طري  تطبيقها مث اعتمادىا يف تطوير منتجات جديدة تنّمي الصناعات احمللية البػ

جعِل كوريا مكتفيةن ذاتيان يف ٦باؿ ا٢باجات األساسية. كيف مرحلة ثانية سنت ا٢بكومة سياسات صناعية لدعم الصادرات 
كاكتساح األسواؽ األجنبية، بعدما أصبح الطلب داخل األسواؽ احمللية غّب كاؼ الستيعاب كميات اإلنتاج الصناعي 

 .ةا٤بتزايد
كيف ا٤برحلة الثالثة، رّكزت ا٢بكومة على تنمية الصناعات الثقيلة كالكيميائية من خبلؿ استيعاب التكنولوجيات ا٤بستوَردة    

 .كتكييفها، كٙبويل الصادرات الرئيسة من سلع استهبلكية إذل سلع معّمرة ذات قيمة مضافة عالية كبأسعار شديدة التنافسية
تلك السياسات، توّسع االقتصاد كصار يتجو أكثر ٫بو الصناعات الكثيفة التكنولوجيا لتصبح  كبسبب النجاح الذم عرفتو 

 .كوريا ا١بنوبية يف مصاؼ الدكؿ األكثر ابتكاران يف العادل
كشّكلت سياسات تنمية ا٤بوارد البشرية، خصوصان يف العلـو كالتكنولوجيا، جزءان متسقان ال يتجزأ من اسَباتيجية التنمية   
قتصادية الشاملة. كدل تعمل ا٢بكومة على ضماف األعداد الكافية من الكوادر العليا كا٤بتوسطة يف ٦باؿ العلـو كالتكنولوجيا اال

كحسب، بل كضعت أيضان إطاران ٙبفيزيان مبلئمان هبدؼ جذب مزيد من األفراد ذكم ا٤بهارات العليا إذل ا٤بهن العلمية كالتقنية. 
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اـ بضركرة االبتكار يف البحث كالتطوير كيف ٦باؿ العلـو كالتكنولوجيا جزءان من الثقافة اجملتمعية كسرعاف ما أصبح الوعي الع
 .السائدة، كصارت ىذه النشاطات كالقائموف عليها ٰبظوف بالتقدير كاالحَباـ

ا٤بادم كا٤بعنوم كبفضل التناغم بْب السياسات التعليمية كالبحث كالتطوير، كبْب السياسات الصناعية، ارتفع العائد   
لبلستثمار من خبلؿ الولائف ا١بيدة الٍب يولدىا االقتصاد، ففرص التوليف ٙبّفز األفراد على اكتساب مستويات أعلى من 
التعليم كا٤بهارات. كمنذ البداية، أقّرت ا٢بكومة بأٮبية كضع العلـو كالتكنولوجيا يف صلب األكلويات الوطنية من أجل ٙبقي  

ككضع سياسات ٥با بعد النظر، منحت يف إطارىا إمكانات مهمة لوزارة التعليم كتنمية ا٤بوارد البشرية، ككزارة  النمو االقتصادم
العلـو كالتكنولوجيا، بقصد تلبية حاجة الصناعة إذل العلماء كا٤بهندسْب رفيعي ا٤بستول. كيف خبلؿ السنوات الثبلثْب األخّبة، 

يف ا٤بةة، كما  3.5يف ا٤بةة من الناتج احمللي اإلٝبارل إذل  0.6اعان متواصبلن من سّجل اإلنفاؽ على البحث كالتطوير ارتف
 .60يف أكاخر السبعينيات إذل  3.5آالؼ شخص من  10ارتفع عدد الباحثْب لكّل 

أقل كاستطاعت كوريا ا١بنوبية أف تنتقل ٗبستول دخلها الفردم السنوم من أقل من مةة دكالر يف بداية الستينيات، كىو    
ألف دكالر حاليان، يف حْب بقي مَباكحان ما بْب ثبلثة آالؼ  20من الدخل الفردم يف تون  كا٤بغرب كمصر آنذاؾ، ليتجاكز 

دكالر يف مصر كا٤بغرب كأربعػػػػة آالؼ دكالر يف تون . كمن ا٣بطأ االعتقاد أف كوريا ا١بنوبية اليـو تنتشي حبلكة إ٪بازاهتا من 
ل، فالبلد يشعر بالتهديد االقتصادم من الصْب، أكرب شركائها االقتصاديْب، كمن بقية النمور دكف االكَباث با٤بستقب

اآلسيوية، كتشتغل مؤسساتو ا٤بعنية بتخطيط كتوجيو اسَباتيجية العلـو كالتكنولوجيا يف شكل جاد كمستمر من أجل ا٢بفاظ 
 .على سبقو بل كتعزيزه

قت الدكؿ العربية مبالغ مهمة يف ٦باؿ تكوين ا٤بوارد البشرية، إال أهنا ركزت على رفع كيف تناقض تاـ مع التجربة الكورية، أنف  
مؤشرات الولوج إذل التعليم من دكف إيفاء ا١بانب النوعي ما يكفي من االىتماـ. ككلف معظم ا٤بوارد البشرية عالية الكفاءة 

كفشلت السياسات الصناعية  .ماعية مقارنةن بالولائف العلميةيف مناصب بّبكقراطية نظران إذل جاذبيتها ا٤بادية كرمزيتها االجت
ا٤بشوىة الٍب تأّسست على احملاباة كالعبلقات الريعية، يف بناء نسيج اقتصادم يستوعب ا٤بهارات الٍب ترغب يف البحث 

ا٤بؤىبلت العلمية كالتطوير. كبسبب ضبابية ا٤بستقبل العلمي للبلداف العربية، ١بأت أعداد مهمة من األفراد من أصحاب 
العالية إذل ا٥بجرة إذل ا٣بارج ٕبثان عن ٧بيط أرحب إلنتاج العلم كا٤بعرفة كاستثمارٮبا يف إطار ىجرة األدمغة. فهل تستفيد 
 ا٢بكومات العربية اليـو من التجربة الكورية، أـ تستمر يف سياسات ىدر مواردىا البشرية كما حدث خبلؿ العقود ا٤باضية؟

النجاح يف ٦باؿ التنافسية من خبلؿ الدكؿ ا٤بذكورة سابقا أك من خبلؿ ٘بارب بعض الدكؿ األخرل العديد من  تعك  ٘بارب  
ا٣بصائص فهي تشمل الَبكيز على التعليم، كالسعي ١بذب اإلستثمارات األجنبية، كا١بهود الكبّبة ا٤ببذكلة لتنظيم بيةة األعماؿ 

ا٢بكم الراشد كاإللتزاـ بالشفافية كقد تبْب أف ىناؾ دكر كبّب للتدخل ا٢بكومي يف دعم كتكييفها مع ا٤بتغّبات الدكلية، إذل جانب 
 القدرات التنافسية  ٥بذه الدكؿ.
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إف معرفة الوضعية التنافسية لئلقتصاد ا١بزائرم، ألزمت الوقوؼ على ا٤بعطيات األساسية لبيةة أعماؿ ا١بزائر يف لل  الخػػػػػػػػػػاتمة:
 طرؽ لواقعها ضمن ا٤بؤشرات الدكلية، كٲبكن استخبلص ما تطرقنا إليو من خبلؿ النتائج التالية:اإلصبلحات، مت الت

   إف بيةة األعماؿ ىي ا٤بيداف التطبيقي كا٤برآة العاكسة لسلسلة اإلصبلحات الٍب قامت هبا ا١بزائر، حيث نقي  نتائج
ر دكلية، كا٤بتمثلة يف ٝبلة من ا٤بؤشرات الدكلية ىذه اإلصبلحات من خبلؿ عرض كاقع بيةة أعماؿ ا١بزائر من كجهة نظ

 الٍب تتمتع با٤بوضوعية كا٤بصداقية.
  .يتطلب معرفة كاقع بيةة أعماؿ ا١بزائر على ا٤بستول الدكرل، الوقوؼ على ا٤بركز الذم ٙبتلو يف ا٤بؤشرات الدكلية 
  صورهتا أماـ ا٤بستثمرين األجانب، ٩با أثر على أف بيةة األعماؿ ا١بزائرية الزالت ٕباجة للمزيد من العمل كا١بد لتحسْب

تنافسيتها كذلك من خبلؿ ٛبثيلها الضعيف يف مؤشر التنافسية العا٤بية مقارنة مع الدكؿ الٍب مشلها ا٤بؤشر خاصة يف 
 بعض الدكؿ العربية )تون  كدكؿ ا٣بليج( الٍب ٛبيزت باقتصاديات ذات تنافسية قوية.

 التأثّب على تنافسية اإلقتصاد ككل، فبيةة األعماؿ ا١بزائرية غّب ا٤ببلئمة  كالعائقة أف نوع بيةة األعماؿ لو دكر يف 
لئلستثمارات أدت إذل ضعف تنافسية اإلقتصاد، يف حْب أف بيةة األعماؿ ا٤ببلئمة كا١باذبة لئلستثمارات لكل من 

 .سنغافورة ككوريا ا١بنوبية أدت إذل ٛبيز اقتصاديات ىذه الدكؿ بتنافسية قوية
كيف األخّب ٲبكننا تقدصل بعض التوصيات الٍب نراىا ضركرية لتمكْب اإلقتصاد الوطِب من مواكبة متطلبات التوجو   التوصػػػػػػػيات:

 ٫بو عو٤بة االقتصاد كاالنفتاح على األسواؽ ا٣بارجية :
 لصمود كا٤بنافسة أماـ ا٤بنتجات اإلىتماـ بتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية من السلع كا٣بدمات لتمكينها من ا

األجنبية يف األسواؽ احمللية كالعا٤بية، كذلك من خبلؿ دراسة كتشخيص ا٤بعوقات الٍب ٙبد من قدرة ىذه ا٤بنتجات على ا٤بنافسة 
 كالعمل على إٯباد ا٢بلوؿ ٥با ٩با يؤدم إذل تعزيز ا٤بيزة التنافسية لتلك ا٤بنتجات ؛

 ل مع اإلقتصاد العا٤بي كاإلستفادة من اإلتفاقيات التجارية الٍب تسهل عملية التبادؿ مواصلة العمل على ٙبقي  التكام
التجارم كفتح األسواؽ العا٤بية أماـ الصادرات كجلب اإلستثمارات األجنبية ، كيف ىذا اجملاؿ ، البد من استكماؿ السياسات 

 رة العا٤بية كاتفاقية الشراكة األكركبية بكفاءة ؛كاإلجراءات الكفيلة للتعامل مع متطلبات اإلنضماـ إذل منظمة التجا
  ضركرة مواصلة العمل على ٙبقي  اإلصبلح كالتطوير اإلدارم الشامل الذم يكفل إزالة الركتْب كٙبسْب مستويات اإلدارة

 قادمة؛هبدؼ تعزيز فرص النجاح أماـ جهود التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية القادرة على مواجهة متطلبات ا٤برحلة ال
  تفعيل دكر القطاع ا٣باص يف النشاط اإلقتصادم كتعزيز شراكتو مع القطاع العاـ من جهة كاقتصار دكر ا٢بكومة على

 معا١بة التشوىات الٍب تعي  عمل آلية السوؽ؛
 تاجية،  كبْب إف الوصوؿ إذل ٙبقي  القدرة التنافسية كاحملافظة عليها يتطلب التكامل يف األداء بْب اإلنساف كا٤بؤسسات اإلن

النشاط التعليمي كاإلطار التشريعي يف الداخل، كا١بهد التسويقي كالوعي الكامل كالدائم بكل ا٤بستجدات على الساحة العا٤بية 
 يف نف  الوقت.
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 متطلبات تأىيل القطاع الصناعي في ظل المتغيرات االقتصادية الكلية
  أبحرم سفياف   زركقالف كهينة 

 
 

Résumé :  
Aux débuts des années 1990, l’Algérie s’est rapproché des institutions de Bretton Woods en vue 
de conclure un premier accord d’ajustement ainsi le passage à l’économie de marché dont les 
résultats dépendent des mutations actuelles et futures de l’économie mondiale dans le contexte 
du libre échange et de la mondialisation. La période 1980-1990 visait à rétablir les équilibres 
fondamentaux de l’économie (maìtriser l’inflation, accroìtre le PIB, assurer l’équilibre du 
commerce extérieur, assurer l’équilibre de la balance des paiements). C’est la décennie des 
réformes économiques qui ont démarré avec la restructuration organique et financière des 
entreprises entre 1981,1984 et 1985. Différente réformes de l’entreprise sont engagés dans le 
cadre de l’économie centralisé et dans le cadre de la transition vers l’économie du marché. Le 
programme de la mise à niveau des entreprises publiques, à travers la création des petites et 
moyennes entreprises (PME, PMI), vise à mettre en place un tissu économique. A travers des 
politiques de développement industriel :  
Politiques de mise à niveau et de modernisation compétitive ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ًأٍزبم ِؾبػو لَُ ة ، عبِؼخ ثِٛوكا 

   كهاه٠خ -فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ  اٌّلهٍخ اٌزؾؼ١و٠خ َِبػلح لَُ أ ، أٍزبمح 
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 :مقدمة
تقف السياسة االقتصادية أماـ ٙبديات كبّبة ٗبا تفرزه ا٤بنافسة العا٤بية يف القطاع الصناعي ك ما ٙبملو من آثار سلبية على   

لنمو االقتصادم أماـ كل من ا٢بكومة ك القطاع ا٣باص، كدكر كل منهما يف تأىيل االقتصاد ا١بزائرم ك ما يقدمو من فرص كبّبة ل
 القطاع الصناعي، كىذا ما يتطلب اإلجابة على السؤالْب التاليْب:

مالذم ٯبب فعلو لتأىيل القطاع الصناعي، كزيادة الفرص االٯبابية نتيجة ا٤بنافسة العا٤بية، كما ىي شركط تعظيم ىذه الفرص  -
 اآلثار السلبية؟ كتقليل

 ما ىو ا٤بطلوب من جانب ا٢بكومة ا١بزائرية كالقطاع ا٣باص عملو لتحقي  التوازف ا٤بطلوب؟ -
ك نظرا إلفرازات العو٤بة ا٣باضعة لتحرير حركة ا٤بنتجات الصناعية. فاف استفادة الدكلة من ىذا ا١بانب كقدرهتا على تقليل    

فع يف األجل الطويل. تتوقف على ٪باحها بتنمية القطاع الصناعي، كٙبديثو هبدؼ زيادة ا٣بسائر يف األجل القصّب، كزيادة ا٤بنا
 :47الصادرات الصناعية. ٩با يساىم يف رفع معدؿ النمو االقتصادم من خبلؿ الَبكيز على دكر كل من

 
 دكر الدكلة يف النشاط االقتصادم؛ -أكال
 دكر القطاع ا٣باص كمساٮبتو يف النمو؛ -ثانيا
 

 .دكر الدكلة في تأىيل القطاع الصناعي أكال:
يتوقف دكر الدكلة، بالقياـ بعملية إصبلح عمي  كشامل لبلقتصاد الوطِب سواء، على صعيد السياسات االقتصادية ا٤بتبعة، أك    

را ألٮبية ىذا بنيتو ا٥بيكلية، كإصبلح اإلطار ا٤بؤسسي هبدؼ جذب االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة، كٙبديث الصناعة الوطنية نظ
الدكر يف خل  كبناء القدرة التنافسية يف لل ما تشهده البيةة العا٤بية من تطورات كتزايد للمنافسة. خاصة بعد أف أصبح مفهـو 
 ا٤بيزة التنافسية ٲبثل التطور ا٢بديث ٤بفهـو ا٤بيزة النسبية يف التجارة الدكلية كالذم يعترب مفهوما ديناميكيا يعتمد على خل  عوامل
لٍب اإلنتاج ٗبا يضمن ٙبقي  الثركة. بينما تعترب ا٤بيزة النسبية مفهوما استاتيكيا يعتمد على الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج ا٤بوركثة ا
 .48ٙبدد تكلفتها النسبية، كتأيت أٮبية بناء القدرة التنافسية باعتبارىا العامل الثاشل البلـز لتحقي  النمو بعد إصبلح االقتصاد الكلي

باإلضافة إذل عوامل اإلنتاج كخصائصها، كلركؼ الطلب احمللي كالصناعات  49حيث تعترب السياسات ا٢بكومية أحد ٧بدداهتا

                                                             
١ٍّو ٍؼ١فبْ: اٌقلِبد فٟ ارفبل١خ اٌشواوخ اٌَٛه٠خ األٚهٚث١خ، ثؾش ِملَ إٌٝ ٔلٚح اٌضالصبء االلزظبك٠خ، ؽٛي اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚ  -  47

 18/1/2005ٌغب٠خ  21/12/2004االعزّبػ١خ فٟ ٍٛه٠ب عّؼ١خ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ اٌَٛه٠خ، كِشك 

htt://Syrian..economy.org/index.html 

عبِؼخ اٌمب٘وح، ،، ِووي اٌجؾٛس ٚ اٌلهاٍبد االلزظبك٠خ19ِٕٝ ؽؼ١ّخ اٌغوف: ِفَٙٛ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ِٚؾلكارٙب، أٚهاق الزظبك٠خ، اٌؼلك -  48

 .29، ص 2002و١ٍخ االلزظبك ٚ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، أوزٛثو 

 اٌّي٠ل ؽٛي ِؾلكاد اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٠ّىٓ اٌؼٛكح إٌٝ اٌجؾش اٌّنوٛه أػالٖ. ٌالؽالع ػٓ -  49
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. كيعرب عن القدرة التنافسية للدكلة بإمكانيتها 50ا٤بكملة كا٤بغذية، كإسَباتيجية ا٤بؤسسة كأىدافها كسيادة ا٤بنافسة احمللية، كالصدفة
 .51للقيمة ا٤بضافة أك زيادة اإلنتاجية ٗبعدؿ أسرع من الدكؿ األخرل على خل  النمو ا٤بستمر

كرغم معارضة اال٘باه الليربارل ٤بفهـو التنافسية ٤با تربره من تدخل حكومي لدعم قدرات الدكلة التنافسية كٞباية مصا٢بها    
هة نظرىم. إال أهنا القت قبوال كبّبا عند غالبية الوطنية. كبالتارل إىدار ا٤بوارد االقتصادية كاحتماالت قياـ حركب ٘بارية من كج

االقتصاديْب الذين اختلفوا فيما بينهم حوؿ طبيعة التدخل ا٢بكومي ا٤بطلوب لبناء القدرة التنافسية كتطويرىا كضماف استمراريتها 
ى ضركرة األخذ بالسياسة بْب مؤيد للتدخل ا٤بباشر االستهدايف كبْب مؤيد للتدخل غّب ا٤بباشر. حيث يركز الفري  األكؿ عل

الصناعية االنتقائية مستشهدا بنموذج الدكؿ اآلسيوية حديثة التصنيع الذم اعتمد يف تعزيز التنافسية على سياسة صناعية نشطة 
  كاستهداؼ انتقائي لقطاعات ذات مزايا ديناميكية كتقدصل إعانات كدعم كٞباية كتوفّب حوافز ضريبية كائتمانية كتصديرية كالتنسي

 بْب سياسات التعليم كالتدريب استجابة ٤بطالب القطاعات النامية.
بينما يرفض الفري  الثاشل ىذه السياسة القائمة على االنتقاء كيربرىا يف ا٤براحل األكذل فقط لبناء القدرة التنافسية، كيرل ضركرة    

ا٤بباشر مثل إقامة ا٤بؤسسات الٍب ٙبد من حالة عدـ  قياـ الدكلة بدكر ا٤بوجو كا٤بساعد كا٤بشجع كاستخداـ أساليب التدخل غّب
التأكد كتشجيع ا٢بصوؿ على ا٤بعرفة يف ا٤براحل األكثر تطورا لضماف توفّب البيةة ا٤ببلئمة ٢بث ا٤بؤسسات على التجديد كاالبتكار 

ه من تغّبات بتكرار النموذج . كلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىل تسمح البيةة العا٤بية ٗبا تشهد52كدعم القدرة التنافسية
 اآلسيوم يف الدكؿ النامية الذم أتاحت لو البيةة العا٤بية يف حينو الكثّب من الفرص؟

 
 :53إصالح شامل كعميق لالقتصاد الوطني -1
يقع على عات  ا٢بكومة ا١بزائرية لعب دكر جديد كأكثر فعالية يف إدارة االقتصاد الوطِب من خبلؿ آليات االستثمار    
السياسات النقدية كاالئتمانية احملفزة على النمو شرط إجراء إصبلح شامل لبلقتصاد الوطِب. ألف االقتصاد الوطِب ٰبتاج إذل ك 

إصبلح شامل للقضاء على ا٤بشاكل ا٥بيكلية، الٍب يعاشل منها، كعدـ القدرة على الصمود ٘باه الصدمات ا٣بارجية. كبعد ما أفرزتو 
أصبح ذلك فريضة يتوجب القياـ هبا يف لل التحديات الٍب تنشأ عنها، كالفرص الٍب يتيحها. ٩با يفرض  العو٤بة من منافسة شرسة،

على صانعي السياسة االقتصادية ضركرة اإلسراع بتنفيذ برنامج شامل لئلصبلح ا٥بيكلي، كتبِب حزمة كاسعة من اإلصبلحات الٍب 
الكفاءة كا٤بنافسة، يف مناخ مفتوح من شأنو أف يزيد القدرة التنافسية  تؤدم إذل خل  مناخ مناسب، يشجع القطاع ا٣باص، كيعزز

لبلقتصاد الوطِب، كٯبذب ا٤بستثمرين من ا٣بارج، كإٯباد بنية مؤسساتية كاضحة كتوجيو السياسة الصناعية لتدعيم قطاعات 
 االقتصاد الٍب تعترب مصادر ٧بتملة للنمو كاستحداث فرص العمل.

                                                             
 .25اٌّوعغ اٌَبثك، ص  -  50

 .18اٌّوعغ اٌَبثك، ص  -  51

 .40 – 39، 20 – 19اٌّوعغ اٌَبثك، ص ص:  -  52

ح اٌضالصبء االلزظبك٠خ : رؾذ ػٕٛاْ االلزظبك ثؾش ِملَ اٌٝ ٔلٚ ِٚزطٍجبد اٌشواوخاالٚهٚث١خ اٌّزٍٛط١خ، نسىريِطب١ًٔٛ ؽج١ت: االلزظبك ا -  53

 .32، ص 2000-1-21إٌٝ   2000-1-18كِشك ِٓ  اٌَٛهٞ ػٍٝ ػزجخ اٌموْ اٌؾبكٞ ٚ اٌؼشو٠ٓ،
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تطبي  برنامج إصبلحي شامل يتم كف  برنامج زمِب ٧بدد، من شأنو معا١بة نقاط الضعف الٍب تعاشل منها كيتطلب ٙبقي  ذلك    
الصناعة الوطنية. ٕبيث هتدؼ ىذه اإلصبلحات ا٤بطلوبة إذل كسر حالة ا١بمود يف إنتاج ٝبيع القطاعات، كتطوير القطاع ا٣باص، 

يف إطار إسَباتيجية تنموية تضعها الدكلة  كفقا الحتياجاهتا، كٗبا يضمن ٥با  كإصبلح النظامْب ا٤بارل كالتعليمي. على أف يتم ذلك
اختيار الطرؽ ا٤بناسبة للتكيف مع ا٤بشاكل ا٥بيكلية، كالعقبات ا٤بؤسساتية، ككذلك التكيف مع التحديات كالفرص، الٍب تنشأ عن 

 ة ال يتناسب مع متطلباهتا.طري  ا٤بنافسة، بعيدا عن أم برنامج إصبلحي تنموم قد تفرضو جهات خارجي
 على صعيد اإلجراءات كإصالح اإلطار المؤسسي: -2
يشّب اإلطار ا٤بؤسسي إذل ٦بموعة القواعد كالسياسات كا٤بؤسسات، الٍب ٙبملها الدكلة متابعة كضماف تطبي  االلتزامات، ٘باه    

اف ا١بودة كٙبديد اختصاصات األجهزة كا٤بؤسسات، تأىيل القطاع الصناعي، خاصة ا٥بيةات ا٣باصة با٤بواصفات كا٤بقايي ، كضم
 يف ٦باؿ التطوير ككيفية اٚباذ القرارات فيها.

كنظرا للتأثّبات السلبية للقيود ا٤بؤسساتية، كالفساد كسوء اإلدارة، كغياب احملاسبة، كضعف القانوف، كعشوائية الضرائب كاألطر    
. فاف اإلصبلح ا٤بؤسسي يصبح 54الوطِب ، كعلى تدف  االستثمارات األجنبيةالتشريعية ا٤بعقدة كالغامضة على أداء االقتصاد 

ضركرة لزيادة فعالية ا٣بدمات ا٢بكومية كاألىلية ككفاءة النظاـ القانوشل، كفعالية أسواؽ ا٤بواد كا٤بنتجات، ٤با لو من دكر ىاـ يف 
 تجارية، كبالتارل زيادة اإلنتاجية.خفض تكلفة ا٤بعامبلت االقتصادية من خبلؿ ٚبفيض الركتْب كا٤بنازعات ال

شرط أف يكوف ىدؼ اإلصبلح ا٤بؤسسي تعزيز الشفافية كانسجاـ األطر التشريعية، كبناء الثقة بْب ا٢بكومة كالفاعلْب    
 االقتصاديْب.

 أما على صعيد اإلجراءات فيجب أف نتناكؿ ما يلي:   
 فحة االحتكار كتطوير األنظمة التشريعية.إصدار كتطبي  التشريعات ا٣باصة ٕبماية ا٤بنافسة، كمكا 
 .كضع برنامج لسياسة ا١بودة يضمن االرتقاء ٗبواصفات جودة اإلنتاج احمللي كمطابقتو للمواصفات العا٤بية 
  ٞباية الصناعة الوطنية من ا٤بنافسة كاإلغراؽ، كاٚباذ اإلجراءات الوقائية الٍب ٲبكن للدكلة أف تطبقها على كارداهتا من
 ألخرل.السلع ا
 55رفع مستول التعليم كتكثيف برامج تأىيل كتدريب العمالة، كتشجيع اإلنفاؽ على ا١بودة كالتطوير. 
  اٚباذ كافة اإلجراءات البلزمة لتحفيز القطاع ا٣باص ٫بو ٙبقي  جودة ا٤بنتج النهائي كالدخوؿ يف استثمارات جديدة

 كمنحو التسهيبلت االئتمانية بأسعار فائدة فعالة.

                                                             
، كِشك، 58، اٌجؼش االلزظبكٞ، اٌؼلك انشزاكخ انسىرٌخ األوروثٍخ وأهى يُعكسبرهب االلزصبدٌخ فً إطبر انعىنًخػظبَ فٛهٞ:  -  54

 .8. ص 15/6/1999

، ثؾش ِملَ إٌٝ ٔلٚح اٌضالصبء االلزظبك٠خ، ؽٛي اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ رطىٌز انزعهٍى ودورِ فً ثُبء الزصبد انًعزفخ فً سىرٌبؽَبْ ه٠شخ:  -  55

 http://www.Syrian، 6/7/2004ٌغب٠خ  23/3/2004ٚاالعزّبػ١خ فٟ ٍٛه٠خ، عّؼ١خ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ اٌَٛه٠خ، ، ِٓ 

economy.org/index.html 
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  الشركات ا٤بنتجة الٍب هتدؼ إذل التصدير، كجذب االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة للصناعات التصديرية، كتقدصل تطوير
الدعم الفِب للشركات لكي ترتقي إذل مستول الكفاءة التصديرية. مع الَبكيز على الشركات الصغّبة كا٤بتوسطة باعفاءىا من شرط 

 شاؤه بتمويل من برنامج ٙبديث الصناعة، نظرا لضعف قدرهتا ا٤بادية.دفع نسبة من رأس ماؿ ا٤بشركع الذم يتم إن
 ضركرة أف يتم الَبكيج إعبلميا لربنامج ٙبديث الصناعة حٌب يتم تعريف كل الشركات ٗبزايا الربنامج؛ 
  ج الوطِب استكماؿ إصبلحات النظاـ الضرييب، كتقريب معدالت الضرائب الوطنية من ا٤بستويات العا٤بية الٍب تكفل لئلنتا

 أكضاع ا٤بنافسة ا٤بقبولة؛
  توجيو جانب ىاـ من ا٤بساعدات األكركبية إذل البحث العلمي كتطبيقاتو، كبصفة خاصة يف ٦باؿ الصناعات التحويلية من

 ؛56أجل تطويرىا كٙبديث أساليب العمل فيها كزيادة قدرهتا التنافسية
 شاكل الفنية كاإلدارية كالتنظيمية لقطاع الصناعة؛توفّب آليات ميسرة للتمويل كنقل التكنولوجيا، كعبلج ا٤ب 
 توفّب ا٤بعلومات كالبيانات ذات الصلة باألنشطة الصناعية، كإتاحة استخدامها يف ترشيد قرارات االستثمار؛ 
 تبِب برامج كطنية كزيادة ا٤بوارد ا٤بخصصة للتعليم األساسي كالصحة كالتدريب كالكفائة ا٤بهنية؛ 
 طوير تشريعاتو، للمحافظة على ح  ا٤بنتج يف مواءمة حجم العمالة تبعا للتغّب يف لركؼ اإلنتاج ٙبرير سوؽ العمل كت

 ؛57كالتكنولوجيا كاختيار العناصر األفضل
  االىتماـ بصناعة التعبةة كالتغليف، كٚبفيض رسـو النقل ا١بوم كالبحرم كتطوير ا٤بوانئ كا٤بطارات بشكل يؤدم إذل زيادة قدرة

 ية على مواجهة ا٤بنافسة مع السلع األخرل؛ا٤بنتجات الوطن
 خل  ا٥بياكل الداعمة للصناعة. خاصة الصناعات الصغّبة لزيادة قدرهتا على مواجهة ا٤بنافسة ا٤بتزايدة من الواردات؛ 
 علومات عن إقامة ا٤بعارض الداخلية كا٣بارجية للمنتجات الوطنية، كتوفّب ا٤بعلومات للمصدرين إذل األسواؽ ا٣بارجية، كتوفّب ا٤ب

 ا٤بصدرين ا١بزائرين كمنتجاهتم على شبكة االنَبنيت.
 على صعيد السياسات االقتصادية المتبعة: -3
تبْب الدراسات ا٣باصة بتأىيل القطاع الصناعي أف تعظيم ا٤بزايا االٯبابية ٥بذا التأىيل. تتوقف على اعتماد سياسة اقتصادية    

 :58ناجحة تراعي ما يلي
 السياسة االستثمارية:فيما يتعلق ب -أ

( من الناتج %18نظرا ال٬بفاض معدالت االدخار كاالستثمار يف ا١بزائر. حيث دل يتجاكز معدؿ االدخار احمللي أكثر من )   
 سنويا على األقل. %7احمللي اإلٝبارل مع بداية األلفية الثالثة، كٗبا أف ا١بزائر تسعى لبلوغ معدؿ ٭بو اقتصادم مقداره 

 :59طلب ما يليفاف ىذا يت

                                                             
، ِوعغ ٍجك مووٖ،                                    انزعهٍى ودورِ فً ثُبء الزصبد انًعزفخ فً سىرٌب رطىٌزَبْ ه٠شخ: ؽ - 56

http://www.Syrian economy.org/index.html                 

 http://www.Syrian economy.org/index.html، ِوعغ ٍجك مووٖ، انخذيبد فً ارفبلٍخ انشزاكخ...١ٍّو ٍؼ١فبْ:  -  57

، و١ٍخ 4، ٍٍٍَخ كهاٍبد الزظبك٠خ، اٌؼلك ثٍٍ يصز و االرحبد االوروثً اَثبر انًحزًهخ الرفبلٍخ انًشبركخٕ٘بء ف١و اٌل٠ٓ ٚآفوْٚ،  -  58

 االلزظبك

 .26 – 21، ص ص: 2001ٚ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ ، عبِؼخ اٌمب٘وح، رشو٠ٓ االٚي       

59 - Ahmed Galal, Bernard Hoekman :Egypt and the partnership.., Agreement. With EU the egyptien center 

for Econo,ic studies cairo juin 1996, p. 20. 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

271 
 

  كٙبقي  زيادة ٩باثلة يف ا٤بدخرات احمللية كاإلجراءات البلزمة  %25رفع معدؿ االستثمار كنسبة من إٝبارل الناتج احمللي إذل ٫بو
 للتمويل؛

 ٚبصيص ا٤بوارد لتحقي  أعلى كفاءة يف استخدامها؛ 
 .تنشيط كدعم كفاءة رأس ا٤باؿ ا١بارم كا١بديد 

الفرؽ بْب االستثمار كاالدخار يظهر  بْب االدخار كاالستثمار يف االقتصاد الوطِب، لذلك فاف ىذاكٗبا أنو يوجد فجوة كبّبة 
 :60كجود عجز يف ا٢بساب ا١بارم، ٲبكن ٛبويلو عن طري  أحد ا٤بصادر التالية

 ،ٚبفيض االحتياطات من النقد األجنيب 
 االقَباض من ا٣بارج؛ 
 اشر.جذب ا٤بزيد من االستثمار األجنيب كخاصة ا٤بب 
كٗبا أف ٚبفيض االحتياطات لو شركط معينة، تتعل  بضركرة احملافظة على حدكد آمنة ٥بذا االحتياطي لضماف ٛبويل الواردات،    

كالذم ٰبدد بستة أشهر كحد أدسل. فاف ىذا ا٣بيار يلجأ إليو كأخر خيار ٲبكن اللجوء إليو بعد اللجوء إذل االقَباض من ا٣بارج 
تدشل حجم الديوف ا٣بارجية للجزائر، إال أف ىذا سوؼ يزيد من عبء خدمة الدين. لذلك فاف ا٣بيار  بدرجة ٧بدكدة يف لل

الثالث ا٤بتعل  ٔبذب ا٤بزيد من االستثمار األجنيب، يعترب ا٤برشح األكؿ لتوفّب ا٤بدخرات الكافية ا٤بطلوبة يف اآلجل القصّب، لكن 
منها ٰبتاج إذل جهود كبّبة إلحداث تغّبات يف السياسة االقتصادية، كخاصة  زيادة تدفقات االستثمار األجنيب. خاصة ا٤بباشر

االستثمارية هبدؼ إٯباد بيةة استثمارية مواتية من خبلؿ االلتزاـ بتطبي  الربامج كالسياسات اإلصبلحية ا٤بتمتعة با٤بصداقية من 
 خبلؿ:
 تطوير قانوف االستثمار ؛ 
 تبسيط قوانْب االستثمار؛ 
 ت تأسي  الشركات؛تبسيط إجراءا 
 .توفّب البنية التحتية البلزمة يف ا٤بناط  الصناعية 
كما أف زيادة االدخار احمللي يتطلب ٚبفيض حجم ا٢بكومة هبدؼ خفض حجم اإلنفاؽ ا٢بكومي كمعدالت الضرائب إذل     

 جانب تقليص حجم القطاع العاـ ا٤بسيطر على النشاط االقتصادم يف ا١بزائر.
 :61لسياسة الضريبيةفيما يتعلق با -ب
  .عدـ اللجوء إذل رفع صايف معدالت الضرائب احمللية غّب ا٤بباشرة، بغرض تعويض اال٬بفاض ا٢باصل يف اإليرادات ا٢بكومية

النا٘بة عن ٚبفيض الرسـو ا١بمركية على الواردات إذل الصفر. ألف زيادة صايف الضرائب غّب ا٤بباشرة ٰبد من النتائج االٯبابية 
 صرىا بتأثّبىا السليب على األداء االقتصادم الكلي.ٔبميع عنا

 .العمل على خفض معدالت الضرائب ا٤بباشرة. نظرا ألثرىا االٯبايب على كافة ا٤بتعاملْب باستثناء ا٢بكومة 
                                                             

60 - Ahmed Galal, Bernard Hoekman : Egypt and the partnership.., op. cit.., p. 21. 

61- George t. Abed: Trade liberalization and tax reform in the southem Mediterranean Region, IMF 

Working paper, Washington D. C, 1998, p 17 
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دم إف ىذه اإلجراءات ا٣باصة بالسياسة الضريبية، قد تؤدم يف إطار التحليل الساكن إذل خفض اإليرادات العامة بشكل يؤ    
إذل بلوغ عجز ا٤بوازنة نسبة غّب مقبولة سياسيا. كلكن يف إطار التحليل الديناميكي ٲبكن أف يصاحب النمو ا٤بتوقع يف مستول 
النشاط االقتصادم زيادة الوعاء، الذم تفرض عليو الضرائب، كىذا ما يسهم يف تعويض النقص ا٢باصل يف اإليرادات ا٢بكومية. 

 العامة. التارل خفض عجز ا٤بوازنةكب
 فيما يتعلق بسياسة سعر الصرؼ: -ج
 عن طري  ٘بنب ا٤بغاالة يف تقييم العملة  زائريةضركرة إتباع سياسة مرنة لسعر الصرؼ، لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات ا١ب

بأقل من ا٤بستول  الوطنية ك٘بنب ا٤ببالغة يف ٚبفيضها من خبلؿ احملافظة على ا٤بستول التوازشل، نظرا ألف ٚبفيض قيمة العملة
التوازشل سوؼ يؤدم إذل زيادة الصادرات على حساب ٚبفيض األجور ا٢بقيقية، كعناصر اإلنفاؽ احمللي بشكل عاـ، 
كاالستثمار بشكل خاص إذل الدرجة الٍب ينتج عنها ٙبقي  فائض يف ا٤بيزاف التجارم، إضافة إذل أف ٙبقي  فائض يف ا٤بيزاف 

نيب ا٤بتدف  إذل رقم سالب غّب مرغوب أيضا يف مرحلة التنمية ا٢بالية، حيث أف دخوؿ مدخرات ا١بارم بتحويل االدخار األج
إضافية أجنبية إذل جانب ا٤بدخرات الوطنية ا٤بتوفرة، يسرع ٖبطى النمو، شرط أف تكوف الدكلة قادرة على سداد ىذه ا٤بوارد يف 

 .62األجل الطويل
 فيما يتعلق بالسياسة التجارية: -د
 لسعي إذل ٙبرير التجارة مع كافة الشركاء التجاريْب، سواء يف إطار منطقة التجارة ا٢برة أك مع التجمعات اإلقليمية ضركرة ا

العربية مثل ٘بمع أغادير، ك٦بل  التعاكف ا٣بليجي. نظرا ألف التحرير الكامل للتجارة مع كافة الشركاء يؤدم إذل زيادة خل  
 .63طرؼ كاحد فقط الذم يؤدم إذل زيادة ٙبوؿ التجارة أكثر من خلقها التجارة ٖببلؼ التحرير التفضيلي مع

باعتباره عنصر رئيسي لنجاح ىذه الدكؿ كمن بينها ا١بزائر يف تعظيم الفوائد من فتح  64كتأيت أٮبية التكامل ا٤بغرب العريب   
ة عن فتح التجارة ك الٍب تؤدم إذل توطْب التجارة ا٣بارجية. إضافة إذل أٮبية ذلك بالنسبة الحتواء التأثّبات السلبية النا٘ب

االستثمارات األكركبية ا١بديدة يف االٙباد األكركيب. بدال من التوجو إذل الدكؿ ا٤بتوسطية. كما أف القسم األكرب من ٘بارة دكؿ 
ؿ ا٤بتوسط. حيث بلغت نسبة ا٤بغرب العريب البينية باستثناء النفط تتم مع الدكؿ ا٤بتوسطية كالٍب بلغت أعلى نسبة مقارنة بباقي دك 

با٤بتوسط من إٝبارل الصادرات ا٤بغاربية إذل العادل باستثناء النفط خبلؿ  %35.82الصادرات ا٤بغاربية إذل الدكؿ ا٤بتوسطية ٫بو 
با٤بتوسط من إٝبارل الواردات  %10.25. كبلغت نسبة الواردات ا٤بغاربية من الدكؿ ا٤بتوسطية ٫بو 2003 – 1995الفَبة 
اربية من العادل، باستثناء النفط لنف  الفَبة. بينما غالبية ٘بارة دكؿ ا٤بغرب العريب غّب النفطية تتم مع االٙباد األكركيب )أكثر ا٤بغ
 (. ٩با ٯبعل من ٙبرير التجارة مع الدكؿ العربية يف إطار منطقة التجارة ا٢برة العربية ذات أٮبية خاصة لؤلسباب التالية:%60من 

                                                             
62 Quere, Benassy, Mean Countries in the competition for FID: Designing an Exchange rate Strategy, ERF, 

cairo, 1999, pp 15 – 18. 

63 Ahmed Galal, Bernard Hoekman, Egypt and the partnership…, op. cit…, p, 26. 

64 Sebastian, Dessus :Regional Integration in the Middle East World Bank, Washington, D.C., 1992. P 25. 

  .ِْظو، ٌجٕبْ، ١ٌج١ب، اٌّغوة، رٌٛٔ، اٌغيائو، روو١ب، األهك 
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بة الصادرات ا٤بغاربية غّب النفطية إذل الدكؿ العربية، مقارنة هبذه النسبة إذل الدكؿ االخرل، كالٍب يَبكز . ارتفاع نس1
 معظمها بالنفط. 

 . ضماف سوقا كاسعة لبلستثمار ا٣باص العريب كاألجنيب.2
ستنادا إذل إمكانياهتا لذلك ٯبب على دكؿ ا٤بغرب العريب السعي لبناء موقعها ا٣باص ضمن إطارىا اإلقليمي ا٤بباشر، ا

الزراعية، كرخص أجور اليد العاملة فيها رغم ضعف إنتاجيتها كمستول مهارهتا، الٍب ٲبكن التغلب عليها، كأف تستفيد من ميزهتا 
 النسبية لتلبية طلب ا٤بنطقة الكبّب على ا٤بنتجات الزراعية، كالصناعات الغذائية كالنسيجية.

 ية كاإلسراع بوضع كتنفيذ برنامج لتحديث الصناعة الجزائرية:فيما يتعلق بالسياسة الصناع -ىػ
إف ٛبتع الصناعة ا١بزائرية با٢بماية لفَبة طويلة، كتوقفها عند إسَباتيجية إحبلؿ الواردات، كعدـ قدرهتا على االنتقاؿ إذل    

 إسَباتيجية التوجو التصديرم جعلها تعاشل من عدة مشاكل تتلخص فيما يلي:
 خلل بنيوم؛ 
 لف تكنولوجي؛ٚب 
 عمالة فائضة؛ 
 منتجات تقليدية؛ 
 ضعف يف ا١بودة كعدـ القدرة على ا٤بنافسة؛ 
 ا٬بفاض اإلنتاجية؛ 
 .البّبكقراطية كالفساد 
 88فاف دكؿ ا١بزائر تأيت يف ا٤براتب األخّبة من أصل  2004كحسب تقديرات منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية لسنة    

ستخداـ التقنية ا٤بعقدة يف الصناعات التحويلية، ككذلك من حيث األداء الصناعي التنافسي بالنسبة للدكؿ دكلة نامية يف ٦باؿ ا
 النامية ك دكؿ الشرؽ األكسط.

لذلك فاف ىذا الوضع يتطلب رسم سياسة صناعية موجهة للخارج، تقـو على كضع معايّب كاضحة ذات أكلوية لتحديد    
تثمارات األجنبية إليها كدعمها. ىل ىي تتمتع ٗبزايا نسبية كذات قدرات تصديرية مرتفعة أـ  الصناعات، الٍب ٲبكن جذب االس

 كثيفة العمالة أـ ذات مكوف تكنولوجي مرتفع أـ ذات مزايا تنافسية كامنة كصناعة الرب٦بيات كالصناعات ا٥بندسية؟
ا٤بكوف ا٤بعريف كالبحثي إذل ا٤بكوف ا٤بادم يف ا٤بنتجات إضافة إذل إعداد خريطة صناعية متكاملة، كتطوير أساليب زيادة نسبة    

 الصناعية، كتنمية الصادرات الصناعية.
كما ٯبب أف تسعى السياسة الصناعية إذل دعم عمليات التكامل الصناعي بْب الدكؿ ا٤بغاربية ا٤بتوسطية، كتوحيد قواعد ا٤بنشأ،     

 لزيادة التبادؿ التجارم بينها
 الصناعية الناجحة تتميز بعدة خصائص من أٮبها:كعموما فاف السياسة 

 أف يكوف ىدفها األساسي تشجيع الصادرات أكال كمن مث ٞباية السوؽ احمللي؛ 
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  أف يتحدد دكرىا األساسي يف تقدصل الدعم ا٤بناسب لكافة الصناعات كفقا ألدائها كمساٮبتها يف زيادة معدؿ ٭بو الصادرات
 أكثر من دكرىا يف تعويض ا٣بسائر.

 .)أف تكوف مرحلية كمؤقتة كليست دائمة )مثل تقدصل اإلعفاءات الضريبية ٤بشركعات التصدير 
 إال أف ذلك يبقى ناقصا إذا دل يتم كضع برنامج لتحديث الصناعة   
 أىم عناصر برنامج تحديث الصناعة الجزائرية المقترح: -1 

عة ا١بزائرية كأىدافو، البد من اإلشارة أف للحكومة ا١بزائرية دكرا قبل التطرؽ إذل متطلبات إعداد كتنفيذ برنامج ٙبديث الصنا   
 رئيسيا يف ٙبديث الصناعة على ثبلثة مستويات ىي:

 المستول الجزئي )مستول المؤسسة الصناعية(: -أ
قيمة  من خبلؿ توفّب برامج دعم فِب كتدريب متخصصة، كا٤بشاركة يف ٛبويل الدراسات الفنية كتقدصل دعم مارل كنسبة من

 ا٤بؤسسة.
 المستول القطاعي )أك مستول الصناعة(: -ب

يتمثل دكر ا٢بكومة يف ىذا ا٤بستول من خبلؿ الدعم ا٤بباشر، إلقامة صناعة مغذية ال تستهدؼ التصدير حٌب تثبت 
عينة، كتقدصل الدعم أقدامها يف السوؽ احمللي، كإقامة ٦بمعات صناعية كا٤بتابعة ا٤بستمرة لتأثّب التحرير التجارم على قطاعات م

 للصناعات التصديرية.
 المستول الوطني )أك المستول الكلي(: -ج

يتحدد دكر ا٢بكومة ىنا برفع كفاءة ا٣بدمات ا٤برتبطة بالصناعة، كاالىتماـ بشبكات ا٤بعلومات كإتاحة استخدامها كٛبييز 
 مة بنية أساسية تتف  مع احتياجات الصناعة.الصناعات الٍب تنجح يف ٙبقي  التعاكف الصناعي، كمنحها ضرائب ٨بفضة كإقا

 أكال: متطلبات اإلعداد كالتنفيذ:
 متطلبات اإلعداد: -

 * تشخيص الوضع الراىن للقطاعات الصناعية.
 * تكوين ٦بموعات عمل من ا١بهات كا٤بنظمات ذات العبلقة بالصناعة.

 متطلبات التنفيذ: -
 ماف سرعة األداء.* كجود إدارة مركزية لئلشراؼ على التنفيذ كلض

 * كجود نظاـ للمتابعة كتقييم أداء ا٤بشركعات ا٤بستفيدة.
 * ا٤براجعة كالتقييم للخطوات الٍب يتم اٚباذىا أكال بأكؿ.

 * أف تتم عملية ا٤بشاكرة بْب ا١بهات كالفةات ا٤بعنية قبل اٚباذ القرارات كىو ما يضمن ا٤بركنة كالقبوؿ ٥با.
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 لبرنامج المقترح:ثانيا: العناصر األساسية ل
 * زيادة القدرة التنافسية للسلع الصناعية الوطنية يف األسواؽ العا٤بية؛

 * زيادة جاذبية االستثمار الصناعي؛
 * تنمية الصناعات الصغّبة؛

 * تكييف الصناعة الوطنية مع إسَباتيجية النمو ا٤بوجهة بالصادرات؛
 * تطوير قطاع التأمْب؛

 زاريت الصناعة كالتجارة؛* الَبكيز على دكر كل من ك 
 * إصبلح سوؽ العمل.

 ثالثا: ما ىي األىداؼ التي يجب أف يسعى إليها برنامج تحديث الصناعة الوطنية؟
 ىناؾ ٦بموعة من األىداؼ الٍب ٯبب أف ٰبققها الربنامج تتمثل ٗبا يلي:

 * زيادة قدرة الصناعة الوطنية على ا٤بنافسة داخليا كخارجيا؛
 ا٤بضافة كبالتارل مساٮبة الصناعة يف الناتج احمللي اإلٝبارل؛* زيادة القيمة 

 * الَبكيز على الصناعات ذات ا٤بيزة التنافسية؛
 * زيادة فرص العمل؛

 * زيادة الصادرات الصناعية كا٢بد من الواردات؛
 * تشجيع الصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة؛

 يا ا٢بديثة كتوفّب إمكانيات التطوير احمللي.* جذب االستثمارات الصناعية األجنبية كتوليف التكنولوج
 ثانيا: دكر كمساىمة القطاع الخاص في عملية النمو كتأىيل القطاع الصناعي.

إف سعي الدكلة لتحقي  معدالت ٭بو عالية كمستقرة يتطلب قياـ القطاع ا٣باص بدكر قيادم يف العملية اإلنتاجية هبدؼ رفع    
تراجع دكر الدكلة االقتصادم. نظرا ألف االنفتاح االقتصادم سوؼ تؤدم إذل جعل الصناعيْب معدالت االستثمار ا٣باص يف لل 

احملليْب أكثر قدرة على ا٤بنافسة من خبلؿ ٙبرير التجارة. إال أف ضخامة حجم القطاع العاـ يف ا١بزائر سيعوؽ ىذه ا٤بنافسة يف 
فاعل مع ا٤بتغّبات الدكلية. نظرا العتمادىا لفَبة طويلة على لل عدـ قدرة السياسة االقتصادية يف ا٤بغرب العريب على الت

االعتبارات السياسية كلي  االقتصادية، كالٍب كاف من نتيجتها ىيمنة القطاع العاـ على النشاط االقتصادم، كعدـ مركنة ا١بهاز 
 اإلنتاجي.

قل، على اعتبار أف ا٣بوصصة تؤدم إذل لذلك فاف ىذا الوضع يتطلب خوصصة قسم كبّب من منشآت القطاع العاـ على األ   
زيادة كفاءة استخداـ رأس ا٤باؿ، كزيادة الكفاءة االقتصادية على ا٤بستول الكلي، كتوقف تدف  ا٤بوارد إذل ا٤بؤسسات ا٣باسرة، 

دة االستثمار كتعك  تراجع دكر ا٢بكومة يف بعض قطاعات النشاط االقتصادم، كالتوجيو األمثل للموارد. إضافة إذل دكرىا يف زيا
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ا٣باص، كجذب االستثمار األجنيب من خبلؿ دكرىا يف ٙبسْب ا٢برية االقتصادية. إال أف تطبي  ا٣بوصصة يتطلب كجود سوؽ 
مارل نشط، كقطاع مارل تنافسي، كتوفّب بيةة اقتصادية تنافسية، كطبقة من ا٤بديرين األكفاء. من ىنا فاف انتهاج سياسات 

صة يعترب أفضل بديل لبلستفادة من ا٤بتغّبات الدكلية كالتفاعل معها. حيث تتيح السياسة التجارية اقتصادية مبنية على ا٣بصخ
 تنشيط دكر القطاع ا٣باص يف ٦باؿ التصدير مراعية متطلبات السوؽ العا٤بية كاالستفادة من الظركؼ الدكلية ا٤بتاحة.

 ثمارات األجنبية، يتوقف على توفر شرطْب.إال أف ٪باح ا٣بوصصة كتشجيع ا٤بدخرات احمللية، كجذب االست   
أف يسب  خوصصة ا٤بؤسسات البنية األساسية، إدخاؿ ا٤بنافسة لؤلسواؽ ا٤بعنية، كحل ا٤بؤسسات القائمة، كإتباع اإلجراءات  -1

 كالقواعد القانونية ا٤بناسبة بالنسبة ألسعار ا٣بدمات كاالتصاالت مثبل كخل  أجهزة تشريعية مستقلة فعبل؛
ف يتم استخداـ اإليرادات الناشةة من عمليات ا٣بوصصة يف سداد الدين العاـ احمللي، ٩با يسمح بتخليص ا٤بوازنة الناشةة من أ -2

 عبء خدمة الدين، كزيادة ا٤بدخرات العامة.
م عمليات إصبلح إال أف رفع مساٮبة القطاع ا٣باص يف عملية النمو، تتطلب منو أف ٯبرم تغيّبا يف ثقافتو اإلدارية، كأف ٯبر    

عميقة لنفسو يف لل ا٤بشاكل العديدة الٍب يعاشل منها ا٤بتمثلة، باالفتقار إذل مهارات اإلدارة كالتنظيم كمهارات استخداـ أدكات 
كتقنيات ا٤بعلومات كاالتصاالت، كمهارات االبتكار، كضعف الشفافية كالتهرب الضرييب، كأف يضع لنفسو سياسة صناعية حديثة، 

 لديو الرغبة ا٢بقيقية يف التحديث. لذلك عليو تنفيذ ما يلي: كأف يكوف
 استخداـ التكنولوجيا ا٢بديثة يف اإلنتاج كترشيد القرارات؛ 
 التفاعل مع ا٤بتغّبات على الساحة الدكلية؛ 
 تطوير اإلنتاج كابتكار منتج جديد غّب تقليدم؛ 
 .االىتماـ با٤بوارد البشرية كتدريبها 
 ماؿ الصناعية كالغرؼ الصناعية ٥با دكر متميز يف اإلسهاـ يف جهود ٙبديث الصناعة من خبلؿ:كما أف ٝبعيات األع    

* ا٤بتابعة ا٤بستمرة ٢بركة األسواؽ، كتوفّب البيانات كاإلحصاءات ا٣باصة بنشاطات القطاعات الصناعية كتطورىا. خاصة الَبكيج 
طاعات الٍب تتمتع ٗبزايا كالعمل على تعظيمها كٙبديد متطلبات للمنتجات كدراسة األسواؽ ا٣بارجية كالداخلية، لتحديد الق

 التطوير الصناعي لتنمية الصادرات ككضعها أماـ جهات صنع القرار با١بهات ا٢بكومية كالتمويلية.
القدرة  * بلورة ا٤بقَبحات ا٣باصة بتطوير ا٤بناخ احمليط بالنشاط الصناعي كا٤بساعدة يف كضع السياسات الصناعية الٍب تزيد من

 التنافسية للصناعة الوطنية.
* تعمي  التعاكف كالتكامل الصناعي بْب ا٤بنتجْب كتنسي  األنشطة لزيادة القيمة ا٤بضافة كزيادة مساٮبة القطاع الصناعي يف الناتج 

 الوطِب.
ة كا٤بساٮبة يف جذب * تكوين مراكز خربة تساىم يف رفع القدرات ا٤بهنية كاإلدارية لؤلعضاء كتوفّب ا٣بدمات االستثماري

 االستثمارات احمللية كاألجنبية إذل قطاع الصناعة كاقَباح كسائل ٙبفيز االستثمارات الصناعية.
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* التعاكف مع ا٢بكومة يف ٦باؿ االستفادة من ا٤بنح الدكلية لتوفّب القول ا٤بدربة كٙبديد التخصصات كبرامج التدريب ا٤بعربة عن 
 احتياجات سوؽ العمل.

ة الفعالة يف دراسة االتفاقيات الدكلية كتأثّبىا على القطاعات الصناعية كمتطلبات تطوير الصناعة لتتواءـ مع متطلبات * ا٤بساٮب
 ىذه االتفاقيات لتعظيم االستفادة منها ك٘بنب آثارىا الضارة.
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 الخالصة:
الصناعي كدكر كل من الدكلة كالقطاع ا٣باص يف ذلك على اعتبار  كما أف متطلبات تعظيم استفادة ا١بزائر من تأىيل القطاع    

 أف التأىيل يقدـ فرصا كبّبة لبلقتصاد الوطِب.
لذلك فإف تعظيم ا٤بزايا يتوقف على ضركرة قياـ الدكلة بإجراء إصبلح اقتصادم شامل يعطي ا٤بصداقية للسياسات ا٢بكومية مع    

ح االقتصادم، كٙبديث الصناعة الوطنية كرفع اإلنتاجية يف كافة أنشطتها من خبلؿ االبتعاد عن سياسة البلمباالة يف اإلصبل
 االستفادة من ا٤بعونة ا٤بالية كالفنية ا٤بقدمة من االٙباد األكركيب.

نفسو كيَبكز دكر القطاع ا٣باص برفع مساٮبتو يف عملية النمو ٩با يستدعي قيامو بإجراء تغيّب يف ثقافتو اإلدارية كأف يصنع ل   
سياسة صناعية، كأف يكوف لديو الرغبة ا٢بقيقية يف التحديث كبالتارل العمل على إقامة ركابط عميقة إنتاجية كتكنولوجية بْب 

 الشركات احمللية كالشركات العا٤بية كا٤بساٮبة يف تسوي  اإلنتاج الصناعي  يف السوؽ الدكلية .
 

 التوصيػات:

صادم شامل يعطي ا٤بصداقية للسياسات ا٢بكومية مع االبتعاد عن سياسة ا٣بطوة ضركرة قياـ ا٢بكومة بإجراء إصبلح اقت -1
من أجل ا٣بطوة يف اإلصبلح االقتصادم، كذلك من خبلؿ إجراء إصبلحات ىيكلية يف االقتصاد الوطِب توفر الشركط 

 البلزمة لزيادة اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج، كخاصة بإعادة ىيكلة الصناعة الوطنية.

إجراء إصبلحات مؤسسية تعمل على خفض تكاليف التعامل الٍب تعد ٗبثابة قيود غّب ٝبركية على أنشطة االستّباد  -2
 كالتصدير كتكبل األنشطة اإلنتاجية كٙبوؿ دكف انطبلقها.

ال٬بفاض اعتماد ا٢بكومة سياسة ضريبية تقـو على خفض معدالت الضرائب غّب ا٤بباشرة كعدـ اللجوء إذل رفعها لتعويض ا -3
 ا٢باصل يف اإليرادات ا٢بكومية الناتج عن خفض الرسـو ا١بمركية على الواردات .

إتباع سياسة مرنة لسعر الصرؼ لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات عن طري  ٘بنب ا٤بغاالة يف تقييم العملة ك٘بنب ا٤ببالغة يف - 4
يف ا٤بيزاف التجارم، سوؼ يؤدم إذل خفض األجور ا٢بقيقية كعناصر  ٚبفيض قيمة العملة بأقل من ا٤بستول التوازشل لتحقي  فائض

اإلنفاؽ احمللي بشكل عاـ، كاالستثمار بشكل خاص، كما أف ٙبقي  فائض يف ا٤بيزاف ا١بارم يعترب أمرا ضارا يف مرحلة التنمية، 
 .ألنو يعِب ٙبويل االدخار األجنيب إذل رقم سالب ٩با يعي  تدف  االستثمارات األجنبية

العمل على ٙبديث الصناعة الوطنية  بالسرعة القصول كاعتماد سياسة صناعية موجهة للخارج تراعي ا٤بيزة النسبية لبلقتصاد - 5
الوطِب كتعطي دكرا فاعبل للقطاع ا٣باص، ككضع معايّب كاضحة ذات أكلوية لتحديد الصناعػات الٍب ٲبكػن جػذب 

االىتماـ برفع مستول التعليم الفِب كالتكنولوجي لزيادة نسبة ا٤بكوف ا٤بعريف كالبحثي إذل كدعمها، ك  االستثمػارات األجنبيػة إليػها
 ا٤بكوف ا٤بادم كا٤بنتجات الصناعية.
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 اعتماد سياسة استثمارية جاذبة لبلستثمارات األجنبية ا٤بباشرة تقـو على ما يلي: - 6

 تطوير قانوف االستثمار؛ 

 تبسيط كتوحيد قوانْب االستثمار؛ 

  ط إجراءات تأسي  الشركات؛تبسي 

 .توفّب البنية التحتية البلزمة يف ا٤بناط  الصناعية 
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 حاضنات األعماؿ كدكرىا في إنماء قطاع الصناعة "رؤية مستقبلية "
 -حالة حاضنات األعماؿ في االقتصاد الجزائرم-

 كريمة ربحي   حياة الحرتسي سرير    
 
 

 ملخص:
 لياتاآل من النوع ٥بذا اإلسَباتيجية لؤلٮبية نظرا ا١بزائر يف األعماؿ حاضنات ترقية سبل معرفة إذل الدراسة ىذه هتدؼ

 ىذه تصبح حٌب الزمة مساعدات ك تسهيبلت من تقدمو لدا الواقع ارض على ٙبويلها ك الريادية ا٤بشاريع كتشجيع دعم يف
 .اقتصادية غايات ٙبقي  ك ا٤بنافسة ك االستمرار على قادرة ا٤بشاريع

 لدكؿ العا٤بية التجارب عضب إذل ك لديها االحتضاف كآليات األعماؿ حاضنات مفهـو إذل التطرؼ مت الدراسة ىذه كيف
األعماؿ  حاضنات لتطوير ا١بزائر على ا٤بفركضة التحديات على الَبكيز مع األعماؿ، حاضنات يف ٦باؿ نامية كدكؿ متقدمة
 .الريادية ا٤بشاريع ا٘باه األعماؿ حاضنات من الفعلية الغاية ٙبق  ك كجو أكمل على مهامها لتؤدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 2البلٌدة جامعة،  أ محاضرة أستاذة                                                                    
 2البلٌدة جامعة أ ،  ةمساعد ةأستاذ                                         
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 تمهيد:
 كبديل برزت الٍب ا٢بديثة اال٘باىات كٛبثل التنمية يف الرائدة الرئيسية احملركات احد الصغّبة ك ا٤بتوسطة اتا٤بؤسس تعترب

 النمو كتّبة من كيسرع البطالة اقتصاد ٲبتص لبناء األساسية النواة ا٤بؤسسات ىذه تعترب كما ا٤بعاصر، لبلقتصاد بالنسبة اسَباتيجي
 .الكلية االقتصادية ناتالتواز  على كاحملافظة االقتصادم،
 ك االقتصادم الطابع ذات األىداؼ من العديد ٙبقي  على قدرهتا من تنبع ا٤بتوسطة ك الصغّبة ا٤بؤسسات أٮبية إف
 ا٤بتوازنة التنمية كٙبقي  ، الفردية ا٤ببادرة ركح كترقية كاالبتكارات، ا٤بواىب كتنمية ، استمرارية أكثر عمل فرص كخل  االجتماعي،

 استمرارىا ضماف من ٲبكن كحٌب ، ا٤بؤسسات ىذه فيها تنشط الٍب ا٢بادة التنافسية للبيةة كنظرا .ا٤بناط  ٨بتلف بْب اجغرافي
 ا٤بتوسطة ا٤بؤسسات دعم مفهـو ٙبديث إذل هتدؼ الٍب ا٤بستحدثة العمل منظومات أٮبية مؤخرا برزت ا٤بنافسة، ٤بواجهة كتطورىا
 تسوي  ك كتصميم خبلؿ تطوير من ا٤بؤسسات ىذه مرافقة يف كبّب دكر ٥با كالٍب ألعماؿا حاضنات تفعيل غرار على كالصغّبة
 إمكانية كدعم العالية التوسعية اإلمكانات ذات الريادية األعماؿ مشاريع تطور تدعم الٍب القطاعات كل يف اإلبداعية ا٤ببادرات
 .االستدامة إذل صوالك  الفعالة ا٤بشاريع ٭بو كتطوير كٙبسْب لؤلفكار التجارم التسوي 

 ا٤بتوسطة ا٤بؤسسات مرافقة كتبِب للتأىيل متكامل تنموم مشركع أهنا أساس على ٥با ينظر األعماؿ حاضنة جعل ما ىذا
 منها النامية كبا٣بصوص الدكؿ من كثّب يف الصعوبات من الكثّب تواجهها أهنا ،إال كاستمرارىا ٪باحها حظوظ كتامْب ، الصغّبة ك
 .ا٤بؤسسات من الكثّب ٤برافقة كصعوبات تذبذب ا٢باضنات ىذه ٭بوا يعرؼ الٍب ا١بزائر يف اؿا٢ب ىو كما ،

 االختصاص، كذكم األكادٲبيْب على يقتصر أمرا ا٤بؤسسات مرافقتها كمدل العماؿ حاضنات ٗبوضوع االىتماـ يعد كدل
 كاالجتماعية الوليفية مواقعهم عن النظر بغض العا٤بية كالسياسات القرارات صانعي اىتماـ موضوع ليصبح ذلك تعدل بل

 العلمية الورقة هبذه نساىم جعلنا ما كىو كالدكلية، كاإلقليمية كاحمللية كا٤بلتقيات ا٤بؤٛبرات من العديد أجلها من كانعقدت كالدكلية،
 : التالية اإلشكالية بناء خبلؿ من

الهيئات  طرؼ من المستداـ النمو تحقيق عن البحث ظل في لها ينظر ككيف ؟ األعماؿ لحاضنات الفكرم اإلطار ما ىو
 ؟ الجديد التنموم المفهـو في مستقبلها كما ىو الحكومية، كغير الحكومية
 :الدراسة فرضيات
 الصغّبة ك ا٤بتوسطة ا٤بؤسسات لدعم اسَباتيجيا خيارا تعترب كركائز كليفة من كمتحملة األعماؿ حاضنات مفهـو أف 

 .الريادية ك الفكرية ٤ببادراتا كتنشيط لئلبداع كفلسفة
 لل يف النمو ا٤بستداـ لتحقي  الصغّبة ك ا٤بتوسطة ا٤بؤسسات لدعم الناجحة النماذج احد األعماؿ حاضنات اعتبار ٲبكن 

 .ا٤بعاصر االقتصاد
 ابقاس الصغّبة ك ا٤بتوسطة ا٤بؤسسات بو حظيت كما البالغ باالىتماـ ا١بزائرم االقتصاد يف األعماؿ حاضنات ٙبض دل.
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 .الدراسة أىداؼ
 ا٤بؤسسات قطاع لتنشيط األعماؿ حاضنات كاليات دكر تفعيل مضموف يف البحث ىو الدراسة ٥بذه الرئيسي ا٥بدؼ إف 

 حاضنات األعماؿ كاقع على الوقوؼ ك٧باكلة ا٤بستدامة، التنمية ٙبقي  يف ٙبدثو أف ٲبكن الذم كاألثر الصغّبة، ك ا٤بتوسطة
 . ا١بزائرم االقتصاد يف
 ا٤بشاريع  كتطوير تنمية على أثرىا كٙبديد األعماؿ حاضنات يف الناجحة العا٤بية التجارب بعض على الضوء تسليط ٧باكلة

 الدكؿ. ىذه يف ا١بديد
 :الدراسة أىمية
 كما العا٤بي االقتصاد على الوطِب االقتصاد انفتاح أٮبها من كالٍب ا١بزائر، تشهدىا الٍب كاالجتماعية االقتصادية للتحوالت نظرا

 الريادية ا٤بشاريع كحاملي كا٤بتوسطة الصغّبة ا٤بؤسسات كخصوصا ا١بزائرية، االقتصادية ا٤بؤسسات على بالغة آثار من عليو يَبتب
 ٦باالت تتيح الٍب العوامل أىم أحد تعترب األعماؿ حاضنات فإف ا١بزائرية، ا٤بؤسسات لنسيج الرئيسي ا٤بكوف تعد كالٍب ا١بديدة،
 . الريادية ا٤بشاريع ك ا٤بؤسسات ىذه لتنمية كاسعة

 كلئلجابة على اإلشكالية مطركحة أعبله قسمنا الورقة البحثية إذل:
 كالتفعيل التمكْب بْب عملها كآلية األعماؿ حاضنات :األكؿ احملور . 
 .احملور الثاشل: ٘بارب دكلية يف ٦باؿ حاضنات األعماؿ 
 عماؿ يف االقتصاد ا١بزائرم.احملور الثالث:  دراسة لواقع حاضنات األ 

 كالتفعيل. التمكين بين عملها كآلية األعماؿ .حاضنات1
 األعماؿ حاضنات .مفهـو1.1

 غّب األطفاؿ من الوالدة ٢بديثي ا٣باصة كالرعاية ا٢بماية يعِب الذم ا٢بضانة مصطلح من مستوحاة ا٢باضنات فكرة إف
 كتقدصل كاستمراريتها، ٕبياهتم ٙبيط قد الٍب الصعوبات ٚبطي أجل من ، مكالدهت فور فيها األطفاؿ كضع ٯبرم حيث .ا٤بتمكنْب
 يتم أف بعد ا٢باضنة، الوليد يغادر ذلك بعد .كالدٲبومة البقاء حالة تدعم الٍب ا٤بتاحة السبل كهتيةة ٥بم البلزمة الطبية كالعناية الرعاية
 قريبان  األعماؿ مشاريع ٦باؿ يف ا٢باضنات مفهـو يكوف كىكذا .ديةاالعتيا البيةة مفردات معايشة قادرا على أصبح أنو من التأكد
 يف دكرىا كتلعب لتأخذ طريقها انطبلقها، مرحلة بداية يف كيدعمها يرعاىا من إذل ٕباجة فا٤بشاريع األطفاؿ، حضانة مفهـو من

 .1كاإلنتاج العمل سوؽ
 كالتسهيبلت ا٣بدمات من ٝبلة توفّب على تعمل ) القانوشل اكياهن ٥با ( بذاهتا قائمة مؤسسات" : بأنها األعماؿ حاضنات تعرؼ

 مرحلة أعباء ٘باكز من ٲبكنهم أكرل بدفع شحنهم هبدؼ ، صغّبة مؤسسات إقامة إذل يبادركف الذين الصغار للمستثمرين
 مؤسسات أك اصةخ مؤسسات تكوف أف أك للدكلة تابعة أف تكوف  ا٤بؤسسات ٥بذه كٲبكن ، ) سنتْب أك مثبل سنة ( االنطبلؽ
   ٤2بختلطة.
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 للشركات مشَبكة تسهيبلت ا٢باضنات تزكد ا١بديدة، إذ األعماؿ كتنمية كدعم لتشجيع مؤسسة" أنها على تعرؼ كذلك
 ا٢باضنة الشركات تدخل قد إذ ا٤بركنة ككذلك االتصاؿ شبكات ربط كفرص للعمل، مساعدة كخدمات كالصغّبة، ا١بديدة

 ملموسة منافع ا٢باضنات توفر كما السوؽ، يف مناف  إذل تتحوؿ كقد فاعبلن  يصبح عندما العمل َبؾت مث زمنية كلفَبة كمستأجر
 لآلخرين كالنصيحة ا٤بعنوم الدعم مثل ا٤بلموسة غّب األرباح عن فضبلن  كا٣بدمات التشغيل تكاليف تقليل مثل الشركات إذل

             3ا٤بعلومات. على ا٢بصوؿ كتسهيل
ضنة لؤلفكار كا٤بواىب اإلبداعية تتكوف من منظومة متكاملة من ا٣بدمات كالتسهيبلت كاآلليات ا٤بساندة ك ىي ٗبثابة حا

كاالستشارية، تتعامل مع ا٤بشركعات كاألفكار كا٤بواىب اإلبداعية لتمكنها فيما بعد من االنتقاؿ إذل أسواؽ العمل ا٣بارجية، كعادة 
 4ما تكوف داخل حـر جامعي أك مراكز البحوث.

 األعماؿ  حاضنات أنواع.2.1
 5:األيت إذل تصنيفها كٲبكن نظره كجهة من كلو األعماؿ حاضنات أنواع إذل الدراسات جل تطرقت
 العلمية األٕباث مراكز ا١بامعات يف عاـ بشكل الصناعية ا٢باضنات تتواجد أك التقنية)التكنولوجية(: الصناعية الحاضنات 

 خبلؿ من كالتكنولوجي، كذلك الصناعية ا٤بشاريع قدرات كتطوير تعزيز ىو الرئي  اتا٢باضن ىذه ىدؼ كالتكنولوجية. إف
 مدركس. بشكل ٥با البلزمة ا٤بتطلبات توفّب

 ألصحاب ا٤بطلوبة كا٤بستلزمات ا٤بتطلبات هتيةة إذل التكنولوجية األٕباث حاضنات هتدؼ : التكنولوجية األبحاث حاضنات 
 اإلبداع ٦باالت يف العلمية ٕبوثهم كتوليف أفكارىم لتنمية ا٣بربات كا٤بؤىلْب كلذكم كالتكنولوجية، الفكرية اإلبداعات
  سلعية. منتوجات إذل لتحويلها ٛبهيدان  كالتجديد،

 ا٤بشاريع ٭بو يف تساعد الٍب ا٢باضنات كىي التمكْب، أيضان حاضنات االقتصادية ا٢باضنات كتسمى :االقتصادية الحاضنات 
 كالبطالة. كاألمية الفقر ٙبديات على التغلب إذل هتدؼ الٍب
 ىذا من كا٥بدؼ .األعماؿ من كمتداخلة متنوعة شبكة بدعم هتتم حاضنات كىي : )مختلطة( األغراض متعددة الحاضنات 

 تقدمها. كا٣بدمات الٍب ا٤بشاريع إنتاجية يف التكامل حالة خل  ىو الدعم
 ىدؼ كإف أماكن، عدة على يتوزع نشاطها أف إال ٧بددان، مكانان  تتطلب ال الٍب ا٢باضنات تلك كىي :المفتوحة الحاضنات 

 ا٤بكاف عن النظر بغض كا٤بطلوبة ا٤بختلفة خدماهتا بتقدصل كذلك مواقعها، يف ا٤بشاريع كاحتضاف مساندة ىو ا٢باضنات ىذه
 ا٤بشركع. لبدء البلـز

 ا٢باضنات ىذه ىدؼ كإف .كا١بامعات وماتا٢بك إذل عمومان  الرٕبية غّب ا٢باضنات ملكية تعود :ربحية غير حاضنات 
 لديها. احملتضنة ا٤بشاريع من الرسـو من نوع أم الرٕبية غّب ا٢باضنات تستويف كال .فيها تتواجد الٍب ا٤بنطقة تطوير يف اإلسهاـ
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 إذلا٢باضنات  ىذه هتدؼ حيث .خاصة أك شركات كٝباعات أفراد قبل من الرٕبية ا٢باضنات إنشاء يتم :ربحية حاضنات 
   .لديها احملتضنة ا٤بشاريع ا٤بقدمة إذل ا٣بدمات رسـو الرٕبية ا٢باضنات كتستويف .احتضاهنا يتم الٍب إذل ا٤بشاريع خدماهتا تقدصل
 العمل. سوؽ كدخو٥با ٚبرجها بعد ا٤بشاريع أرباح من نسبة على ا٢بصوؿ كذلك ا٢باضنات ىذه تشَبط كما

 : .األىمية حاضنات األعماؿ3.1
 الٍب األدكار بْب كمن ا٤بشركعات ا١بديدة، لدعم كسيلة كوهنا خبلؿ من متباينة ادكار عدة ا٤بختلفة بأنواعها ضناتا٢با تؤدم
 :6اآليت من كل ا٢باضنة تؤديها ٲبكن

 ا١بديدة ا٤بشركعات كتنمية خل  تشجيع. 
 احمللي اجملتمع تنمية. 
 االقتصادية التنمية دعم. 
 كالتقانية الصناعية التنمية دعم. 
 العمل فرص كخل  البشرية ا٤بوارد كتنمية مدع. 
 ٧بددة اقتصادية مشاكل حل على العمل. 

 مرتكزات  األعماؿ ٢باضنات الرئيسة ا٤بنافع ٛبثل كما اجملتمع، ريادية تعزيز يف يساىم ذلك ككل
 :7األيت من كل كىي األعماؿ، ريادة تشجيع يف أساسية
 سريع العمل يف التنظيمية نعكا٤بوا االختناؽ مناط  على التغلب على تساعد. 
 احملتملْب األعماؿ رجاؿ كٙبفيز توجيو. 
 األكائل األعماؿ رجاؿ كثقة قابلية ٙبسْب. 
 ٧بلية اقتصاديات لتقوية كحرجة جديدة تقنيات كإدخاؿ الولائف إٯباد خبلؿ من ،"ا٢باضنة خرٯبي" عمل ٙبسْب 

 .ككطنية
 حاضنة بدكف كاحد بعبر  مقارنة ا٢باضنة عمل أرباع ثبلثة ٪باح احتماؿ. 

 .أىداؼ حاضنات األعماؿ:4.1

 8تسعى حاضنات األعماؿ اإلبداعية ٙبقي  األىداؼ التالية:

تقدـ االستثمارات الفنية يف ٦باؿ ا١بدكل االقتصادية، كالسوؽ، كاإلنتاج، كحجم السوؽ، كالعمالة، كتوفر ا٤بواد األكلية  .1
 التفصيلية كاالستثمارات ا٤بالية، كالفنية كالقانونية؛ البلزمة لبدء اإلنتاج، كتسهم يف كضع خطط العمل

تعمل على تطوير عبلقات متميزة مع ا٤بؤسسات احمللية كالعا٤بية ذات العبلقة بالتطوير اإلدارم، كنقل التكنولوجيا إذل  .2
يات، كغرؼ التجارة ا١بامعات احمللية كالعا٤بية، كمراكز البحث كالتطوير، كا٤بدف الصناعية، كالتجمعات الصناعية كالبلد
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كالصناعة كغّبىا من ا٤بؤسسات الٍب ٲبكن االستفادة من مواردىا كا٤بعلومات الٍب تتوفر لديها يف عملية بناء مشاريع 
 ناجعة؛

تساعد خرجي ا١بامعات كأصحاب األفكار ا٤ببدعة على إقامة مشاريعهم ا٣باصة، كاالنتفاع من األٕباث الٍب ينفذكهنا  .3
 العلمي هبدؼ اإلنتاج التجارم؛إذل مرحلة التطبي  

 تنفذ دكرات تدريبية مكثفة للمؤسسات حوؿ بعض القضايا ذات العبلقة بنجاح ا٤بشركع صاحب العبلقة؛ .4
تساعد يف إقامة الصبلت بْب احملتضن كا١بهات العلمية ) ا١بامعات كا٤بعاىد ك٨بابر األٕباث ( الستخداـ ا٤بخابر  .5

 ى االستشارة العلمية كالفنية ا٤بطلوبة؛كالتجهيزات ك٤بساعدتو يف ا٢بصوؿ عل
تسهم يف توطْب التكنولوجيا كاالتصاالت كنقل ا٤بعلومات كتدفقها، من الدكؿ ا٤بتقدمة كا٤بتطورة تكنولوجيا كتعزيز  .6

 استخدامها كتطبيقها يف اجملتمع احمللي ٗبا ٱبدـ عملية البناء االقتصادم.
صاد كطِب قادر كمتقدـ، كمؤسسات التعليم العارل مطالبة ٗبواكبة التقدـ يف ىذا اجملاؿ  إف حاضنات األعماؿ ىي خطوة إلٯباد كبناء اقت

كدراسة إمكانية إنشاء مثل ىذه ا٢بواضن يف ا١بامعات، كالٍب تستطيع حل الكثّب من ا٤بشاكل مثل البطالة كتقدصل خدمات متكاملة 
 كالشكل التارل يوضح طريقة عمل حاضنات األعماؿ :  9.للمجتمع، قد تساىم كلو بقدر ضةيل يف خل  فرصا جديدة للتوليف

 
 ( خطة عمل حاضنات األعماؿ01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حاضنات 

 األعمال

براءات االختراع  للعلماء و 

 الباحثٌن 

 لماء و الباحثٌنتشغٌل الع

تشغٌل خرٌجٌن الجامعات و 

 المعاهد الفنٌة

البحوث العلمٌة الجامعٌة الغٌر 

 مستغلة

 دعم انطالقة مؤسسات وطنٌة

توفٌر أعمال مستدامة للعلماء و 

 الباحثٌن

المساهمة فً القضاء على بطالة 

 الجامعٌٌن و المهنٌٌن

 المساهمة فً بناء مجتمع المعرفة

 نٌة المستدامة التنمٌة الوط

الفرٌق 

 التنظٌمً

الجهات 

 المالٌة 

الدعم 

الحكومً 

والجهات 

الغٌر 

 حكومٌة

فرق الدعم 

 الفنً 

فرق الدعم 

 االداري

العلماء و 

 الخبراء

 خرجاتالم التحوٌل المدخالت

 ْبتمن إعداد الباحث المصدر:
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 األعماؿ حاضنات .تنظيم5.1
 التكنولوجية األفكار على القائمة ا٤بؤسسات على تركز بكوهنا ا٢باضنات أنواع باقي عن التقنية األعماؿ حاضنات تنفرد  

 مراحل بعدة ٛبر االحتضاف عملية أف كما لبلحتضاف، ا٤برشحة ا٤بؤسسات الختيار دقيقة معايّب توفر من بدال فإنو لذا ا١بديدة،
 ا٢باضنة. من ا٤بؤسسة غاية ٚبرج إذل

 .االحتضاف كآليات األعماؿ حاضنات إنشاء خطوات .1.5.1
 أعماؿ: حاضنة إنشاء .خطوات1.1.5.1

 :10فيما يلي ا٢باضنات ءإنشا عملية هبا الٍب ٛبر ا٤براحل تلخيص ٲبكن
 كآفاقها كمشاكلها األعماؿ حاضنات ٗبفهـو توعية ٞبلة إطبلؽ . 
 كتكاليفها كأىدافها كمؤسسيها األعماؿ ٕباضنة ا٤بعنية األطراؼ لتحديد جدكل دراسة إجراء . 
 أصحاب الختيار  ا٤بقايي ككضع ٥با ا٤ببُب ا٤بناسب كانتقاء للحاضنات، الرئيسية ا٤بعايّب لتحديد مفصلة خطة إعداد 

 . برا٦بها لتنفيذ مفصلة خطة كرسم ٖبدماهتا لبلنتفاع ا٤بؤىلْب ا٤بؤسسات
 كيتم ا٢باضنة إلدارة فري  كتدريب تشكيل كيتم كلائفو، ٩بارسة يف اإلدارم اجملل  خبل٥با يبدأ كالٍب : التنفيذ مرحلة 

 كيبدأ ا٤بعدات، كتوريد ا٤بباشل تأىيل ستكملكي التشغيلية، ا٤بمارسات كٙبدد ا٤بشاريع، ألصحاب الدقي  االختيار
 . النامية الدكؿ معظم يف شهرا 12 إذل 9بْب ما التحضّبم العمل ىذا مدة كتَباكح التشغيل

 من ٲبكنها ذايت دخل ٙبقي  يف ا٢باضنة تبدأ حْب إذل سنوات 4 ك 3 بْب ما مدهتا كتَباكح : ا٤بدعومة التشغيل مرحلة 
 . التشغيلية نفقاهتا سد
 العبلقة ذات كاألطراؼ با٤بؤسسات كربطها أدائها مستول رفع اجل من كىذا : كعو٤بتها ا٢باضنة عمليات راقبةم 

 . العا٤بي الصعيد على كاالىتماـ
 .تقدمها التي كالخدمات األعماؿ حاضنات لدل احتضاف .آليات2.1.5.1

 :األعماؿ حاضنات لدل احتضاف - آليات -أكال
 :11لالحتضاف المرشحة اتالمؤسس اختيار معايير -أ

 احتضاف؛ إذل فعبل كٕباجة ،)تقريبا سنوات ثبلث غضوف يف( بسرعة تنمو كجيدة، جديدة أفكار 
 دائمة؛ سوؽ ذات ا١بودة عالية منتجات كإنتاج ، التكنولوجية كا٤ببادرات االبتكارات على قائمة 
 كالقائمة؛ احملتضنة ا٤بؤسسات مع كالتكامل الَبابط التجان ، برقي  على قادرة 
 الفنية؛ ا٤بهارات كتنمية إدارية إطارات تأىيل يف تساىم 
 التمويل على كا٢بصوؿ للتحقي  العمل خطة كقابلية كاقعية. 
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 ا٤براحل خبلؿ با٢باضنة ا٤بلتحقة ا٤بؤسسات كمتابعة رعاية كتتم : بالحاضنة الملتحقة المؤسسات احتضاف مراحل -ب  
 :التالية على النحو ا٢باضنة داخل إقامتها من ا٤بختلفة
 ا٢باضنة إدارة بْب الشخصية ا٤بقاببلت خبلؿ كمن ا٤برحلة، ىذه يف :كالتخطيط االبتدائية كالمناقشة الدراسة مرحلة 

 : من التأكد يتم كا٤بتقدمْب ٗبشركعاهتم،
 كمشركعاهتم؛ ا٤بستفيدين على االختيار معايّب انطباؽ كمدل ،)ا٤بشركع أك(الفكرة صاحب جدية •
 ا٤بشركع؛ إدارة على ا٤بقَبح العمل ري ف قدرة •
 لؤلسواؽ؛ الدخوؿ على ا٤بنتج قدرة تضمن الٍب كا٣بطط التسويقية الدراسة •
 . ا٤بشركع لتوسعات ا٤بستقبلية ا٣بطط •

 ا٤بشركع جدكل دراسة إعداد أثناء األكذل ا٤برحلة يف إليها التوصل يتم الٍب النتائج ضوء يفالمشركع:  خطة إعداد مرحلة 
 .ا٤بشركع خطة بإعداد ا٤بشركع صاحب يقـو كتسويقيان، يا كفنيان اقتصاد

 ا٢باضنة، مع كالتعاقد ا٤بشركع تأسي  ا٤برحلة هبذه خبلؿ كيتمالنشاط:  كبدء للحاضنة كاالنضماـ التأسيس مرحلة 
 . كحجمو نشاطو نوع مع يتناسب موقع أك مكاف لو كٱبصص

 برقي  على كمعاكنتها ا٢باضنة داخل تعمل الٍب ا٤بشركعات أداء متابعة خبل٥با كيتمالمشركع:  كتطوير نمو مرحلة 
 على عبلكة ا٢باضنة، بإدارة ا٤بعاكنة ا٤بتخصصة الفنية األجهزة من كاالستشارات ا٤بساعدات خبلؿ من عالية ٭بو معدالت
 .ا٤بعنية سساتا٤بؤ  مع بالتعاكف ا٢باضنة داخل تتم الٍب التدريبية كالدكرات العمل ككرش الندكات يف ا٤بشاركة

 فَبة تَباكح بْب  بعد عادة كتتم ا٢باضنة، داخل للمشركعات بالنسبة النهائية ا٤برحلة كىيالحاضنة:  من التخرج مرحلة
 قد ا٤بشركع يكوف أف يتوقع حيث للتخرج، ٤بعايّب ٧بددة طبقان  كذلك با٢باضنة، ا٤بشركع قبوؿ من سنتْب  ذل ثبلث سنوات

 . أكرب أعماؿ ٕبجم ا٢باضنة خارج نشاطو بدء على ان  قادر كأصبح و،كالنم النجاح من قدران  حق 
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 الحاضنة عمل نموذج (02) رقم الشكل

 
 .140ص ذكره، سب  مرجع قطاؼ، بن اٞبد :ا٤بصدر

 
 األطراؼ عبلقة كيظهر العادل دكؿ بو حوؿ ٗبا ىو معموؿ عامة بصفة األعماؿ حاضنات عمل كيفية يظهر (02) الشكل يف
 ا٣باص. القطاع ككذا العلمي البحث كمراكز جامعات ك حكومي قطاع من ا٢باضنة عمل آلية تأثّبىا يف ك ٣بارجيةا

  األعماؿ حاضنات من المقدمة الخدمات-ب
 12 :يلي فيما كتتمثل التطور ك النمو على احملتضنة ا٤بؤسسات تساعد الٍب ا٤بتنوعة ا٣بدمات من ٝبلة بتقدصل األعماؿ حاضنات تقـو
 تسهيل الوصوؿ إذل مصادر التمويل.  - 5التحتية.              بالبنية ا٤بتعلقة ا٤براف  توفّب - 1
 توفّب ا٣بدمات القانونية. -6الفنية.                           ا٣بدمات تقدصل - 2
 بناء شبكات التواصل. -7اجملهزة.                 ا٤بكاتب ك توفّب األماكن - 3
 االستشارية. ك التسويقية ك التدريبية ك اإلدارية ا٣بدمات من العديد توفّب -4
 

 يبْب لنا بينما احملتضنة، للمشاريع مشَبنكة خدمات تقدصل يف ا٢باضنات بْب التعاكف لعبلقات ٭بوذجا (03رقم ) الشكل لنا كيصور
 ا٢باضنة. خارج ا٤بتواجدة كا٤بؤسسات ضنةاحملت ا٤بؤسسات بْب ا٣بدمات كتبادؿ التعاكف لعبلقات ٭بوذجا (04رقم ) الشكل
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 كليهما من احملتضنة ا٤بؤسسات تستفيد حاضنتْب ٭بوذج (03رقم ):الشكل

 
 حوؿ ا٤بؤسسات الوطِب األكؿ ا٤بلتقى احملاضن، نظاـ ا١بزائر: يف ا٤بتوسطة ك الصغّبة ا٤بؤسسات ك الصناعات دعم شبكة ترقية حسْب رحيم، ا٤بصدر:

 .18، ص 2002أفريل، 09 /08 األغواط، تليجي، عمار جامعة التنمية، يف رىاكدك  صغّبة كمتوسطة
 

 ا٢باضنة خارج مؤسسات كبْب بينها كما كاحدة حاضنة يف ٧بتضنة مؤسسات بْب ما ا٣بدمات تبادؿ (: ٭بوذج04رقم ) الشكل

 
 .174ص  ،ذكره سب  مرجع رحيم، حسْب :المصدر

 
 :استدامتها قاتكمعو  األعماؿ حاضنات نجاح عوامل.2.5.1

 :األعماؿ حاضنات نجاح .شركط1.2.5.1
 ٙبقيقو سبيل يف تقف ٤بعوقات يتعرض قد كما الشركط من حزمة توفر ٪باحو يتطلب إدارم كياف كأم األعماؿ حاضنات إف

 :13العنصر ىذا خبلؿ من تناكلو يتم سوؼ ما كىذا ألىدافو
 ا٢باضنات؛ تقدمها سوؼ الٍب با٤بكاسب الصغّبة األعماؿ كأصحاب ا٤ببادرين كعي 
 تطبيقو؛ إمكانية مدل كمبلحظة مشركع أم يف الشركع قبل بدراسات القياـ ٯبب 
 كا٣باص؛ العاـ القطاعْب تعاكف ٙبكم الٍب كاألنظمة التشريعات كتطوير استحداث 
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 تطويره؛ إلمكانية كا٤بعاىد ا١بامعية ا٤براكز من كقريب جيد مكاف اختيار 
 ا٤بزايا كاستغبلؿ ا٤بوارد لتوفّب اإلقليمي الصعيد على التكنولوجي بالتجديد ا٤بعنية ا١بهات ْبب تعاكنية عبلقات إقامة 

 ٦باكرة؛ بلداف يف ا٤بتوفرة التحتية كالبِب
 مراقبة ٦برد كال يشمل ذلك منتظم ٫بو على كأدائها عملياهتا تقييم إذل ٕباجة ا٢باضنات إف :ا٤بستمر كالتحسْب التقييم 

 ا٢باضنة؛ من ٚبرجها بعد الشركات كتطوير ٭بو أيضا يشمل بل كحسب، ا٤بنتسبة ا٤بنشآت و٭ب حيث من األداء
 األعماؿ ٚبطيط يف ٦باؿ ا٤بهارات بعض فيو تتوفر أف ٯبب ا٢باضنة، ٪باح يف رئيسيا دكرا يؤدم باعتباره :ا٢باضنة مدير 

 كالتسوي ؛ كاإلدارة
 على القدرة ٛبتلك أفكار اجتذاب فرص زادت ك٦بددة كاضحة اراالختي معايّب كانت كلما :ا٢باضنة مشركعات انتقاء 

 .النجاح
 خاصة - لدينا يوجد ال ك الثانية ا٤برحلة يف نشاطها يتوقف ا٢باضنات معظم أف نستنتج أف ٲبكن ذكره سب  ما من خبلؿ

 حيث التمويل، مستول على حٌبك  إليو ٙبتاج ما توفّب يف نفسها على تعتمد ك ذايت اكتفاء لديها حاضنات - العربية الدكؿ يف
 .ا٢بكومي ك ا٣بارجي الدعم إذل ٕباجة دائما تبقى

 ٲبكن كالٍب عملها يف ٪باحها ضماف أجل من العوامل من ٦بموعة االعتبار بعْب األخذ يتم أف ٯبب ا٢باضنة إنشاء بعد
 :14فيما يلي حصرىا
 ٗبرافقة اٯبابية ستسمح خبل٥با من الٍب ، نموكال التطور على الصغّبة ا٤بؤسسات تساعد مناسبة عمل بيةة توفّب 

 .للمؤسسات
 خدمة أك ا٥بدؼ الربح ٙبقي  التأسي  من ا٥بدؼ أكاف سواء ٙبقيقو إذل ا٢باضنات تسعى الذم الرئيسي ا٥بدؼ ٙبديد 

 ك للعاطلْب عمل فرص يف توفّب ا٤بساعدة هبدؼ جديدة مشاريع كتنمية تطوير على ا٤بساعدة تقدصل حيث من اجملتمع،
 .البطالة نسبة تقليل يف ا٤بساٮبة

 ىذا ك كٙبديد نوعيتها، استضافتها على ا٢باضنات تعمل الٍب ا٤بشركعات يف توافرىا الواجب الشركط ٙبديد على العمل 
 .ا٢باضنة أىداؼ ٙبقي  يف يسهم ٩با ٥با ا٤بناسبة ا٣بدمات توفّب على سيساعدىا

 إدارية، كمالية فنية، كانت سواء للشركات توفّبىا على ا٢باضنة ستعمل الٍب ا٣بدمات نوعية ٙبديد. 
 مشاريع إذل أفكارىم ٙبويل أماـ الكبّب ا٢باجز التمويل عقبة تشكل حيث للرياديْب، البلـز التمويل تقدصل على الَبكيز 

 .التنفيذ قيد
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 :األعماؿ حاضنات نجاح معوقات .2.2.5.1
 ا٤بشاكل ىذه بْب كمن كدكرىا، فعاليتها تعي  الٍب القيود من العديد توجد أنو إال األعماؿ حاضنات تلعبو الذم الدكر أٮبية رغم
 15:يلي ما ا٤بعوقات أك

 ٧بدكدة؛ كالبشرية ا٤بالية ا٢باضنة قدرات تكوف قد حْب يف احملتضنة ا٤بؤسسات طموح مستول يرتفع قد -

 ا٤بؤسسة احملتضنة؛ عمل لتسهل ا٢باضنة تستهدفها الٍب األطراؼ فعل كرد االتصاالت نوعية ك ٔبودة الثانية ا٤بشكلة تتعل  -

 اجملاالت؛ ٨بتلف يف ا٢باضنات على احملتضنة ا٤بؤسسات اعتماد أم :االعتمادية -

ا٤بساعدات  تقدصل عند ا٢باضنة ستتحملو الٍب ا٣بطر بدرجة يتعل  فيما خاصة كا٢باضنة احملتضنة ا٤بؤسسات أىداؼ اختبلؼ -
 .ٛبنح القركض الٍب ا٤بالية ؤسساتا٤ب أماـ ضماهنا حٌب أك ا٤بالية

 إدراجها خاصة ٲبكن بصفة العربية الدكؿ ك عامة بصفة النامية الدكؿ من الكثّب فيو تشَبؾ ا٤بعوقات من ٦بموعة اعتبار ٲبكن كما
 : فيما يلي
 كالتطوير؛ كالبحث كاالخَباع االبتكار لنشاط ا٤بسهلة كالقانونية التشريعية النصوص قلة 
 الصناعية؛ كالشركات ا١بامعة بْب بلقةالع مستول ضعف 
 العارل؛ التأىيل ذات كالتكنولوجية العلمية الكفاءة نقص 
 ا٣بارج؛ ٫بو األدمغة ىجرة 
 كاالبتكار؛ اإلبداع لنشاطي ماليا كا٤بدعمة ا٤بساعدة ا٥بيةات انعداـ 
 كاالبتكار؛ كالتطوير للبحث مشجع ديناميكي مارل ٧بيط انعداـ 
 أيضا؛ الدكؿ ٤بيزانيات كبالنسبة الصناعية الشركات داخل كاالبتكار التطويرك  البحث ميزانيات ضعف 
 فّعاؿ؛ بشكل التمويل عمليات يف ا٣باص القطاع مشاركة عدـ 
 البحثية؛ العلمية كا٤بؤسسات الداعمة الوسيطة ا٤بؤسسات بْب االتصاؿ قنوات ضعف 
 العلمي؛ البحث كمؤسسات التصنيع قطاعات بْب كبّبة فجوة كجود 
 كاحد صناعي ٦باؿ يف ا٤بتشاهبة الصناعية ا٤بشاريع بْب كالتعاكف التنسي  غياب. 

 يف ٦باؿ حاضنات األعماؿ لناجحة.٘بارب دكلية ا2

 األمريكية: المتحدة الواليات .تجربة1.2
 يف سيأسا كتطويره يشكل استحداثو مت ا٢باضنات مفهـو أف حيث العا٤بية التجارب أقدـ من األمريكية التجربة تعدّ  
 جديدة عمل فرص كخل  الصغّبة ٤بشركعات النمو معدؿ كزيادة الفشل معدالت لتخفيض ىناؾ ا٢باضنات أقيمت أمريكا، كقد

 كتقدـ احمللية التعليمية ا٤بعاىد أك با١بامعات ا٢باضنات ىذه من كبّبة نسبة االقتصادية، كترتبط للتنمية جديدة أداة أهنا إذ
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 ا٢باضنات ىذه من  90% حوارل أف األرقاـ أثبتت األمريكية ا٤بتحدة الواليات مستول على يرالتقار  متنوعة، كتشّب خدمات
 بتشجيع ا٤بتزايد كاالىتماـ األعماؿ مراكز نشاط تطوير ٧باكلة إذل األعماؿ حاضنات جذكر ، كتعود1983عاـ عملها بدأت

 16ا١بديدة. األعماؿ ٤بشركعات كحاضنات لناجحْبا با٤بشركعات القائمْب دكر أٮبية كزيادة التكنولوجيا كنقل االبتكار

 األعماؿ حاضنات ٦بموع من  27% أف فيبلحظ األمريكية ا٤بتحدة الواليات يف األعماؿ حاضنات خصائص أما عن 
 حاضنات بعض مع التعليمية، كتشَبؾ كا٤بعاىد با١بامعات ترتبط تكنولوجية حاضنات ىي األمريكية ا٤بتحدة الواليات داخل
 9 %التخصص، ك ٧بددة تصنيعية أىداؼ ذات حاضنات ٛبثل النسبة ىذه من10 % األىداؼ،  يف كا٣باصة العامة اؿاألعم
 األعماؿ حاضنات ٦بموع من 16%  ك (...ا٤بعلومات ا٢بيوية، تكنولوجيا متخصص )التكنولوجيا تكنولوجي توجو ذات

 معظم ا٣باصة، كيف كا١بهات ا٢بكومية غّب ا٤بنظمات ٛبويلها يف شَبؾي ا٤بشَبؾ، حيث النوع من تعترب األمريكية ا٤بتحدة بالواليات
كا٣بربات،  االستشارات بتوفّب ا٣باص القطاع يقـو ا٢بكومية، بينما ا١بهات إذل ا٢باضنات كإقامة التمويل يَبؾ ا٢باضنات ىذه

 17.ا٤بشركعات ٛبويل إذل باإلضافة

 :األمريكية المتحدة الواليات في ألعماؿا لحاضنات كاالجتماعية االقتصادية .األىمية1.1.2
 بالنقاط إٯبازىا ٲبكن كالٍب األمريكية ا٤بتحدة الواليات يف األعماؿ ٢باضنات كاالجتماعية االقتصادية األٮبية تربز ىنا كمن
 :18اآلتية
 .نةللحاض ا٤بنتمية للمشركعات ا٤بباشر كالتمويل القركض ضماف خبلؿ من الصغّبة ا٤بشركعات ٛبويل ضماف-
 كالسيما كاإلدارة كالتنظيم التقنية اجملاالت يف كا٤بشورة ا٤بساعدة بتقدصل كذلك كاستمراريتها، الصغّبة ا٤بشركعات ٪باح يف ا٤بساٮبة-
 .اإلنشاء من األكذل ا٤براحل يف
 يف إعدادىا يتم الٍب تكاالبتكارا البحوث نتائج نقل يتم حيث الصناعي، كالقطاع العلمي البحث مراكز بْب الَبابط أكاصر تعزيز-

 تعيْب مثل ا٢باضنات تقدمها منافع ىناؾ أخرل ناحية كمن الصناعي، القطاع يف التطبيقي ا١بانب إذل البحوث كمراكز ا١بامعات
 بصفة كالباحثْب التدريسية ا٥بيةة بأعضاء كاالستعانة احملتضنة كالشركات ا٢باضنات تشغيل أنشطة إلجراء ا٤بؤىلْب ا٣برٯبْب
 .كغّبىا.....ينمستشار 

 عائد معدؿ ٙبقي  يف ا٤بساعدة .النجاح ٫بو كتقدمها كاألعماؿ االستثمارات كتطوير لتنمية ا٤بطلوبة ا٤بساعدات كافة بتوفّب تقـو-
 .احمللية اجملتمعات ك٠بعة صورة كٙبسْب الفقّبة ا١بغرافية ا٤بناط  كتنمية االستثمار على جيد
 .االستثمار على العائد معدؿ كارتفاع اإلنتاج تكاليف ٚبفيض يف مساعدهتا-
 ا٤بتحدة الواليات يف التكنولوجيا على القائمة ا١بديدة ا٤بشركعات تتسم حيث البشرية ا٤بوارد كتنمية البطالة مشكلة معا١بة-

 .العمل قوة تطوير يف تساىم استثمارية مشاريع األعماؿ حاضنات كتعد العمالة، استيعاب معدالت بارتفاع
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 وذج الماليزم    .النم2.2

يرتبط إنشاء ا٢باضنات التكنولوجية يف ماليزيا على الرؤيا الٍب كضعت ٥با يف الدخوؿ إذل االقتصاد ا٤بعريف عن طري  ىذا النوع من 
  :ا٢باضنات ككذا تنمية قطاع الصناعات الصغّبة ك ا٤بتوسطة، ك لقد كضعت ا٢بكومة ا٤باليزية من أجل ذلك خطتاف طويلتا األجل 

ركزت على تنشيط ك تنمية الصناعات الصغّبة الٍب تتوجو لتلبية احتياجات السوؽ احمللى  2000-1996 :طة القومية األكذل ا٣ب
 ا٤باليزم. 

مت اعتماد سياسة التجمعات الصناعية )حاضنات األعماؿ ( ، كما ركزت على تنمية   2005-2000ا٣بطة القومية الثانية 
ت التصديرية يف ا٤بقاـ األكؿ من ىذه القطاعات ٪بد شركات ا٣بدمات ا٤بتخصصة، شركات القطاعات اإلنتاجية ك القطاعا

 البحث ك التطوير، شركات تصنيع ا٤بعدات، شركات التغليف ا٤بتقدمة. 
 .البرنامج الماليزم لحاضنات األعماؿ 3.2

تكنولوجيا ا٤باليزية كجامعة مبليا، جامعة بيَبا تتميز حاضنات التكنولوجيا يف ماليزيا بالتنوع الكبّب  ك ىي تشمل أيضا  مشاتل ال
 19ماليزيا،جامعة كيباٯبساف ماليزيا، ا١بامعة التكنولوجية ا٤باليزية، مركز ا٢بضانة التكنولوجي، حدائ  اإلبداع التكنولوجي.

يا الكبّبة ك الٍب تتضمن بدأت عمل ا٢باضنات التكنولوجية يف ماليزيا عن طري  ا١بامعات، ك مراكز البحثية، ك شركات التكنولوج
أىدافها األعماؿ اإلبداعية، تطوير التكنولوجيا، تطوير ا٤بنتجات، البحوث التجارية، تطوير رأس ا٤باؿ ا٤بغامر، ككذلك فرص 

 االستثمار يف األعماؿ. من ا٤براكز الٍب أقامتها شركة تطوير التكنولوجيا ا٤باليزية.
حيث تعترب ٭بوذجا ناجحا، ساعدت على  1997ا٢باضنة التكنولوجية يف أفريل   مت افتتاح ىذه :الحاضنة التكنولوجية -  

 تنفيذ عدد من ا٤بشركعات ا٢بكومية ك خصوصا يف ٦باؿ بر٦بيات ا٢باسب اآلرل، ك الوسائط ا٤بتعددة.
تخصصة يف ، يعمل بو عدد من الشركات ا٤ب 1999مت افتتاح ىذا ا٤بركز بشكل ر٠بي عاـ   :مركز اإلبداع التكنولوجي -

 ٦باالت تكنولوجيا االتصاالت ك تصنيع االليكَبكنيات .
معظم الشركات ا٤بتواجد بو تعمل يف ٦باؿ التكنولوجيا ا٢بيوية  ك صناعة الدكاء ك التطبيقات  :مركز التكنولوجيات الذكية -

ركز، يلعب ىذا ا٤بركز دكر حلقة الوصل ا٥بندسية الكيمائية، ك قد مت كضع آلية الختيار الشركات الٍب ترغب يف االلتحاؽ هبذا ا٤ب
بْب ا١بامعات ك الصناعة، حيث توفر ىذا ا٤بركز بيةة عمل صا٢بة لنشاط البحث ك التطوير، ك عمليات التوسع يف الشركات،ك 

 البحوث لفائدة األنشطة الصناعية.تطوير ا٤بنتجات،كما توفر ىذه ا٤براكز أيضا ا٤بعامل ا٤بتخصصة ك كرش ا٣باصة ب
 standards etالمعهد الماليزم للمواصفات ك البحوث الصناعية( )   نموذج  حضانة األعماؿ التكنولوجية .4.2

industrial researches institu of Malaysia   SIRIM)  :  ( 
ية، كجعلت ارتباطها ككلت ٥با ا٢بكومة ا٤باليزية لتكوف منظمة كطنية للمعايّب ك ا١بودة، ك كمركج للتميز التكنولوجي لصناعة ا٤باليز 

  .فرع  كيعترب ىدا ا٤بعهد كجزء من ا٣بطة الٍب بدأهتا ا٢بكومة 21بوزارة ا٤بالية، كيقع مقرىا الرئيسي  يف شاه علم سيبل نغور يتبعها 
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يعترب احملرؾ الرئيسي يف ٦باؿ البحوث الصناعية ك أعماؿ التطوير ك كعامل يساعد يف ٙبقي  الدينامكية  SIRIMيعرب 
 صادية الوطنية من خبلؿ التفوؽ يف ٦باؿ التكنولوجيا ك يقـو ىذا ا٤بعهد على:  االقت

 تشجيع البحوث العلمية الصناعية ؛
 زيادة الكفاءة الصناعية ؛

 نقل التكنولوجيا ك توفّب ا٣بدمات االستشارية
 كضع ا٤بعايّب ا٤باليزية من أجل ضماف ا١بودة لزيادة القدرة التنافسية. 

  SIRIMل في الحاضنة التكنولوجية .مراحل العم5.2
مرحلة التنمية الريادية  ىي ا٤برحلة األكذل  لعمليات االحتضاف، الٍب تزكد با٤ببادئ األساسية كاألس  الضركرية للتنمية الفعالة -

ت، ك تعزيز ا٤بعرفة ك لؤلعماؿ الريادية ك ٯبرل يف ىذه ا٤برحلة تقدصل ا٤بساعدات لتطوير مفهـو االبتكار ك اإلبداع، ك بناء الكفاءا
 20رفع ا٤بهارات ؛

مرحلة التكوين ا٤بؤسسي  تتجو ىذه ا٤برحلة إذل تنمية ا٤بؤسسات الصغّبة يف حد ذاهتا ك تشمل توفّب األبنية ك ا٤بعدات  ك -
 ؛االستشارات التكنولوجية، ك التنظيمية، كاإلدارية  ك ضماف بيةة مسيطر عليها سعيا لتنمية ك تطوير ىذه ا٤بؤسسات

مرحلة تنمية  السوؽ  الربط بْب التكنولوجيا ك ا٢باضنة ك العملية الكاملة لبلنتقاؿ إذل مفهـو التسوي ، مع الريادم الذم يقـو -
 بعمل الوكيل ألعماؿ ا٢باضنة مع الشركات الكبّبة، ك اجملتمع األعماؿ احمللي كالدكرل.

٤بتوسطة بتقدصل تقنيات ا٤بعرفة التكنولوجية لتكوف أكثر كفاءة ىو كضع آلية ٤بساعدة ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا SIRIMإف ىدؼ 
  ك احَباؼ يف السوؽ العا٤بي.

 .دراسة لواقع حاضنات األعماؿ يف االقتصاد ا١بزائرم.3

 .نشأة حاضنات األعماؿ في الجزائر.1.3
 يتم دل حيث خصوصا، العربية كالدكؿ ميةالنا بالدكؿ مقارنة ما نوعا متأخرة التقنية األعماؿ حاضنات ٦باؿ يف ا١بزائر ٘بربة تعد

 القانوف ا٤بتضمن 18/01 رقم القانوف باستثناء ،2003سنة غاية إذل ا٢باضنات نشاط ينظم مرسـو أك قانوف أم صدكر
 أف نبلحظ أننا كما ا٤بؤسسات، مشاتل إذل أشار كالذم 2001 سنة يف الصادر صغّبة كا٤بتوسطة ا٤بؤسساتلَبقية  التوجيهي
 دعم على ا٤بشاتل أشكاؿ من كشكل احملضنة تقتصر حْب يف التسهيل، كمراكز ا٤بؤسسات مشاتل ٗبفهـو أخذ قد ا١بزائرم ا٤بشرع

أنواع  كل كالنامية ا٤بتقدمة الدكؿ يف ا٢باضنات مفهـو يشمل بينما ، فقط ا٣بدمات تقدصل على القائمة ا٤بشاريع كمساعدة
 مفهـو إذل األقرب النموذج ا٤بؤسسات نزؿ كتعترب . ا٤بتميزة التكنولوجية بادراتا٤ب على القائمة ا٤بشاريع كخصوصا ا٤بشاريع،
 يف ٦باؿ العاملة ا٤بؤسسات على تركيزىا حيث من ، ا٤بيداف يف ٘بارب لديها الٍب الدكؿ يف بو ا٤بعموؿ التقنية األعماؿ حاضنات
 . كالتطوير البحث
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 كالصناعة كا٤بتوسطة الصغّبة ا٤بؤسسات كزارة سعت ا١بزائر يف التسهيل اكزكمر  ا٤بؤسسات ك٧باضن مشاتل إقامة ٤بشركع ك٘بسيدا
 كىراف، قسنطينة، عنابة، سطيف، تلمساف، البليدة، باتنة، األغواط، :التالية الواليات من كل يف ٧بضنة 11 إنشاء إذل التقليدية
 الربنامج إطار كيف . كىراف ، قسنطينة ، سطيف ائر،ا١بز  : من كل يف ربط كرشات 04 إذل باإلضافة . ا١بزائر كزك، تيزم الوادم،
 . 21كمتوسطة صغّبة ا٤بؤسسات لدعم التكميلي

 االنتشار عوائق ك االنطالؽ تأخر .أسباب2.3
 الٍب السيةة االجتماعية ك االقتصادية الظركؼ إذل ا١بزائر يف األعماؿ حاضنات مشاريع انطبلؽ تأخر أسباب ترجع

 مثل ألٮبية اقتصادم ك سياسي كعي بربكز تسمح تكن دل الٍب ك 2000 كسنة 1990 سنة بْب ا٤باضية السنوات يف ا١بزائر مرت
 تأخر إذل أدت الٍب األسباب ك العوامل حصر ٲبكن إٝباال ك كاالجتماعية، االقتصادية التنمية ٙبقي  يف ا١بديدة األدكات ىذه

 :22التالية النقاط يف ا٤بشاريع ىذه مثل انطبلؽ
 2003 سنة إذل ا٤بؤسسات حاضنات لنشاط ا٤بنظمة كا٤براسيم القوانْب صدكر تأخر 
 كا٤بتوسطة الصغّبة ا٤بؤسسات تنمية يف األعماؿ حاضنات بأٮبية كاالقتصادم السياسي الوعي عدـ. 
 ا٢باضنة جعل ا١بزائرم ا٤بشرع أف ٪بد حيث القانوشل، رىا إطا يف خصوصا األعماؿ ٕباضنات ا٤بتعلقة ا٤بفاىيم غموض 

 .ا٣بدمي القطاع يف ٚبتص الٍب ا٤بؤسسات مشاتل أشكاؿ من شكبل
 ا١بزائر يف كا٤بتوسطة الصغّبة ا٤بؤسسات قطاع منها يعاشل الٍب كالعقبات ا٤بشاكل. 
 ا٢باضنات كتسيّب إلدارة البلزمة الكفاءات توفر عدـ. 
 ئرا١بزا يف العمومية كا٥بيةات اإلدارات منها تعاشل تزاؿ ال الٍب البّبكقراطية. 

 شكل أخذت الٍب التسهيل كمراكز ا٤بؤسسات ٧باضن بإنشاء الدكلة قامت كا٤بتوسطة الصغّبة ا٤بؤسسات كمرافقة تنمية إطار يف
 الصغّبة للمؤسسات كا٤بالية ا٤بادية كا٤بساعدات كالفنية االقتصادية ا٤بشورة تقدصل على تعمل الدعم كىيةات كآليات ىياكل

 .كا٤بتوسطة
 :أٮبها ا١بزائر يف األعماؿ حاضنات مفهـو انتشار يف تؤثر عوائ  عدة ىناؾ أخرل جهة من
 جهة من اإلنتاج كقطاع جهة من البحث كمؤسسات ا١بامعات بْب ذلك يف ٗبا التنمية ىيةات ٨بتلف بْب التنسي  ضعف -

 كاالستشارات؛ كاألٕباث التمويل مؤسسات بْب فيما ككذلك أخرل،
 ذىنية. تنتشر بينما مستغلة كغّب خاملة تزاؿ ال الريادية ا٤بهارات أف حيث ةالرياد ركح تنمية مشاريع ضعف -

 : الجزائر في األعماؿ حاضنات نجاح .شركط3.3
 من مناط  عدة يف ٭بوذجية حاضنات إلقامة ا٤بوارد ك للجهود شاملة تعبةة ا١بزائر يف األعماؿ حاضنات ٪باح ضماف يتطلب
 :23االعتبار بعْب التالية األمور بأخذ ذلك ك الوطن،
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 ركح فيو تتوفر ٦بتمع يف إال تزدىر أف ٲبكن ال الصغّبة ا٤بشركعات فتنمية ا٤بقاكلتية، ركح ك ا٢بر العمل ثقافة كانتشار كجود -
 كتبِب للمخاطرة، كاالستعداد ا٣باصة، اإلدارية ا٤بواىب أصحاب األعماؿ رجاؿ من ٦بموعة تتواجد ك ا٢بر، العمل كحب الريادة
 جديدة؛ أفكار

 كا٤بادم ا٤بعنوم الدعم ألف ا٣باص القطاع كمؤسسات الدكلة مؤسسات بْب مشاركة ٧بل ا٢باضنات تكوف أف على العمل -
 فاعلية؛ كأكثر أيسر يصبح ا٤بطلوب

 ك ا٢باضنة ٪باح لتأمْب ٰبتاجها الٍب كا٢برية الصبلحيات إعطائو من كالبد ا٤بناسب، ا٤بدير اختيار يف الدقة من البد -
 احملتضنة؛ لمؤسساتل

 إمكانات ك االقتصادية، ا١بدكل مراعاة ك احمللية الظركؼ مع تتناسب الحتضاف، ا٤بؤسسات اختيار عند ٧بددة معايّب كضع -
 التطوير ك للعمالة، أكرب فرص ٙبقي  ك التصدير، على القدرة ٙبسْب ك احمللية، ا٤بضافة القيمة زيادة ذلك يف ٗبا ا٤بستقبلية توسعها

 البيةية؛ الظركؼ مراعاة ك تحديثال ك
 موقع اختيار أف كما للمؤسسات، ا٢بقيقية االحتياجات مع ا٢باضنة تقدمها الٍب التسهيبلت ك ا٣بدمات تتواف  أف ٯبب -

 ٗبنطقة ك البحوث مراكز ك ا١بامعات ك األعماؿ ٦بتمع من قريبة تكوف أف ٯبب ٕبيث ا٢باضنة، ٪باح يف ىاـ دكر لو ا٤بؤسسات
 اخل؛...ا٥باتفية ا٣بطوط ك النقل كسائل ك طرقات من القاعدية ا٥بياكل على تتوفر
 أماـ للتمويل جديدة مصادر توفّب ك التمويلية القدرة كتطوير دعم هبدؼ ا٤بصرفية القركض نظاـ خارج التمويل أنظمة تشجيع -

 كالبنوؾ التأجّب كشركات ا٤بخاطر ٤باؿا رأس كشركات األمواؿ توليف شركات مشركعات مثل كا٤بتوسطة، الصغّبة الصناعات
 اإلسبلمية؛

 كلكن فقط، جديدة منتجات أك جديدة إنتاج طرؽ إدخاؿ على يقتصر ال التكنولوجي فالتغّب كاالبتكار، اإلبداع ركح توافر-
 التخيل على قدرةفال ا٢بالية، ا٣بدمة أك ا٤بنتج يف كالكبّبة الصغّبة كاإلضافات التحسينات من سلسلة خبلؿ من ٰبدث أف ٲبكن

 .للفرد الذاتية كا٤بوارد احمليط اجملتمع بْب التفاعل عن تنتج كاإلبداع
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 الخاتمة:
 الفكرم الطرح مع مَبابطة جد تشابكيو عبلقة ٥با األعماؿ حاضنات أف تأكيدا زدنا ا٤بوضوع ٥بذا دراستنا خبلؿ من

 للتغّبات ا١بديد با٤بفهـو التنمية ٙبقي  يف فاعلة أداة تعترب األخّبة هىذ أف على الصغّبة ك ا٤بتوسطة ا٤بؤسسات تلبو الذم للدكر
 القيم إحداث يف كا٤بساٮبة ثركة خل  جديدة، عمل فرص من للمجتمع تقدمو ما من خبلؿ ككذلك ، العا٤بي االقتصاد يعرفها الٍب

 الٍب اإلسهامات خبلؿ من األعماؿ حاضنات ىي مكانتو كتعزيز القطاع ىذا فاعلية زيادة يف ساىم كما .تنتجها الٍب ا٤بضافة
 اخل...مارل إدارم؛ فِب؛ كدعم مساعدات من تتقدمها
 يف الكثّب حققت أداة أٮبلت أهنا إال كا٤بتوسطة، الصغّبة ا٤بؤسسات لقطاع ا١بزائرية الدكلة أكلتو الذم كاالىتماـ الدعم من كبالرغم

 ا٢باضنات ٘بعل سياسية إرادة غياب نسجل كما الورؽ على حربا تزال ما حيث األعماؿ حاضنات كىي مشاهبة اقتصاديات
 نتائج تقدصل ٲبكن إليها التطرؽ مت الٍب السابقة احملاكر خبلؿ كمن .للدكلة بالغة أٮبية ذا ا٤بستدامة التنمية مفهـو يف جديد كالطرح
 : فيما يلي الدراسة
 با٤بشاكل كا٣بدمات ا٤بساعدات ىذه كترتبط هبا، لتحقةا٤ب لؤلعماؿ ا٣بدمات من متكاملة حزمة األعماؿ حاضنات تقدـ

 :ا٣بدمات ىذه بْب كمن كاالنطبلؽ، البدء مرحلة يف خاصة األعماؿ ىذه تواجو الٍب كا٤بعوقات

 فيو؛ العمبلء كتستقبل منو كتسوؽ تنتج لكي هبا ا٤بلتحقة لؤلعماؿ ٦بهزة كمساحات أماكن األعماؿ حاضنات تؤمن -

 رجاؿ شبكة أك القركض أك ا٢بكومة ٛبويل برامج اؿ خ من الغرض ٥بذا ا٤بتخصصة الربامج خبلؿ من ا٤بارل الدعم توفّب -
 الغرض؛ ٥بذا كعبلقات اتصاالت ا٢باضنة معهم تقيم الذين كا٤بستثمرين األعماؿ

 هبا؛ ا٤بلتحقة لؤلعماؿ ...تسويقي إدارم، فِب، دعم من الدعم أنواع ٨بتلف توفّب -

 باألعماؿ ا٤بتعلقة كاحملاسبية القانونية االستشارات ٨بتلف تقدصل على تعمل متخصصة إدارة بلق من ا٢باضنات ىذه تدار -
 ا٢بكومية؛ ا١بهات مع العبلقة كذات كا٤بتوسطة الصغّبة

 منتجاتو تسوي  على كمساعدهتا احمللية كالدكلية، با٤بعارض ا٤بشاركة على مساعدهتا خبلؿ من لؤلعماؿ التسويقي الدعم تقدصل -
 ا٢باضنة؛ تقيمها الٍب كالعبلقات االتصاالت شبكة بلؿخ من

 كمستمر؛ دكرم بشكل هبا ا٤بلتحقة ا٤بشاريع كتقييم متابعة على ا٤بتخصصة كاإلدارات ا٢باضنة تقـو -

 البشرية كا٤بتعلقة األمور ٨بتلف على ا٤بستمر التدريب اؿ خ من هبا كالعاملْب مبلكها مهارات تنمية على األعماؿ مساعدة -
 عموما؛ كالعمل اإلنتاجية مليةبالع

 ....انَبنت فاك ، ىاتف، :االتصاؿ كسائل ك٨بتلف ا٤بكتبية كالتجهيزات اآلرل با٢باسب ا٣باصة كاألجهزة ا٤بعدات توفّب -

 ا٢باضنة؛ يف ا٤بتوفرة التسهيبلت ىذه من االستفادة كضركرة -
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 : كاالقتراحات التوصيات
 التوعية خبلؿ من خاصة بصفة العريب اجملتمع ك عامة بصفة العربية لدكؿا اقتصاديات يف الصغّب ا٤بشركع ثقافة نشر .1

 الوطِب؛ االقتصاد يف ا٤بشاريع من النوع ىذا بأٮبية كالتحسي 
 الواقع ارض على الر٠بية كا٥بيةات ا٢بكومات طرؼ من ك٘بنيدىا رائدة كفكرة األعماؿ حاضنات فكرة بتجسيد اإلسراع .2

 يعرفها الٍب التطورات خبلؿ من التنافسية ا٤بيزة ٙبقي  االقتصادم، النمو تدعيم يف َباتيجيةاإلس ا٣بيارات كأحد كتبنيها ،
 العا٤بي؛ االقتصاد

 أداء على ا٢باضنات ىذه كتساعد ،تدعم داعمة ىيةة خل  اجل من العربية الدكؿ بْب معلومات بنك خل  على العمل .3
 الدائم؛ تستوجب اإلطبلع متغّبة بيةة لل يف مهامها

 يف أساسا كا٤بتمثلة ا٤بؤسسات العمومية بْب كعبلقات اتصاالت شبكة خل  خبلؿ من ا٢باضنة ٥بذه ا٤ببلئم ا٤بناخ فّبتو  .4
 أخرل؛ جهة من كا٣بواص جهة من كمنظماهتا ا٢بكومة

 األفضل لتجسيد ا٢باضنة كمكاف كبْب األفكار ٣بل  كمصدر كا٤بعاىد ا١بامعات بْب تعاكف عبلقة إٯباد على العمل .5
 ها؛من

 األعماؿ؛ حاضنات كأىداؼ بربامج كربطها األكركمتوسطية االتفاقيات لل يف التأىيل برامج تفعيل .6
 ا٣بربات من كاالستفادة العادل يف الناجحة نظّباهتا كبْب ٘بسيدىا حالة يف ا١بزائر يف األعماؿ حاضنات بْب شراكة خل  .7

 ا٤بستطاع. قدر
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 المقاكلتية بين األخالقيات كالربح - مقاربة نظرية –
 

 حكيم حساف بن  ىاجر خديجة دكيدم 
  

 ملخص :

لعبو يف النهوض باقتصاديات الدكؿ، إذ تعترب األعماؿ تعترب ا٤بقاكلتية منذ سنوات التسعينات ذات أٮبية، كذلك للدكر الذم ت
الناشةة عن ا٤بقاكلتية، أعماال ذات خصائص متميزة عن ا٤بنشأت العادية، حيث أف الرائد فيها أك ا٤بقاكؿ ٲبتاز ٖبصائص ٛبكنو من 

ف ا٤بردكدية أك العائد. كبالنظر االستمرار كا٣بوض ببسالة ٦باؿ األعماؿ، يف لل بيةة مليةة بعدـ االستقرار كالغموض، كعدـ ضما
لطموحات ا٤بقاكؿ ٫بو ٙبقي  العائد كالربح، فمن األفضل أف ال يزيح النظر عن ا٤بؤشرات األخرل للنجاح يف طريقو للبحث عن 
 الثركة، ٕبيث يهتم با١بوانب الٍب ٛب  مصاحل اآلخرين )عاملْب، زبائن، ٦بتمع، موردين، بيةة ...(، كلي  كما حصل مع كربل
مؤسسات األعماؿ، الٍب أفلست نتيجة ا١بشع كحب الثركة. لذلك فإنو من خبلؿ ىذا ا٤بقاؿ نعاجل اشكالية تواف  األخبلقيات 

 كالربح بالنسبة للمقاكؿ يف سبيل ٙبقي  تنمية مستدامة.

 ا٤بقاكلتية، ا٤بقاكؿ، األخبلقيات، األخبلؽ، العائد. الكلمات المفتاح :

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 بومرداس – بوقرة امحمد جامعة،  - ب قسم - محاضر أستاذ  
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 مقدمة :

اكلتية يف قلب التنمية يف السنوات األخّبة، كذلك ٤با ٲبكن ٥با أف تقدمو من ترقية كازدىار القتصاديات األمم، بالنهوض تأيت ا٤بق
با٤بشاريع االقتصادية الصناعية، ا٣بدمية، الزراعية ...إخل. حيث تعترب خالقا معتربا لفرص العمل، كمعوال للتنمية كعنصرا جالبا 

 للثركة.

قاكلتية كمحرؾ ىاـ لبلقتصاد، فإنو يتوجب االىتماـ بكل النواحي الٍب تتم هبا، كىو ما يعِب معايّب ٪باحها. إذ  كنظرا ٤بكانة ا٤ب
كثّبا ما ينظر للمعيار ا٤بارل كمعيار كحيد ألعما٥با، يف حْب انو يتوجب النظر يف مصاحل األطراؼ األخرل ا٤بؤثرة كا٤بتأثرة 

ر يف ا١بوانب االجتماعية كالبيةية كالٍب تكوف مدعومة من خبلؿ ا٤بعيار األخبلقي. األمر بنشاطات ىذه األعماؿ كىو ما يعِب النظ
الذم جعل أسلوب تنفيذ األعماؿ كا٥بدؼ من إنشائها مؤخرا يف موضع شك، من خبلؿ الفضائح األخّبة الٍب مت تسجيلها ضد  

 Vivendiك Parmalatة، كيف الواليات ا٤بتحد Worldcomك Enronكربيات األعماؿ يف العادل ) مثل 
Universalis  يف أكركبا( ، كأيضا الفضائح ا٤بتكررة لركاد األعماؿ يف الكثّب من الدكؿ عموما كا١بزائر خصوصا، الٍب تطالعنا

 هبا األخبار.

 : إشكالية البحث 
باألس  ا٤بختلفة للتنمية  نطرح ىنا تساؤال جوىريا حوؿ مساٮبة األخبلقيات يف مقاكلتية مستدامة، ٚبدـ ٝبيع األطراؼ كتنهض

دكف االىتماـ ٔبانب دكف اآلخر، إذ أف الكثّب من ا٤بقاكلْب يعتمدكف على الربح كمعيار أساسي لنجاح أعما٥بم، مهملْب بذلك 
ْب ا١بوانب األخبلقية )االجتماعية كالبيةية( الٍب ٯبب أخذىا بعْب االعتبار، كالٍب أصبحت اليـو مؤشرات أساسية يف ٪باح ا٤بقاكل

 كمقاكالهتم، كعليو، فإننا نطرح ىنا تساؤال حوؿ أم ٪باح للمقاكؿ بْب معيارم الربح كاألخبلقيات؟

 : ىيكلة البحث 
 نقـو بتناكؿ ىذا البحث من خبلؿ العنصرين الرئيسيْب التاليْب :

 مفهـو ا٤بقاكلتية كا٤بقاكؿ : تعريف، ا٤بقاكلتية يف ا٤بدارس التنظيمية، خصائص ا٤بقاكؿ ؛ -

اكلتية بْب الربح كاألخبلقيات : تعريف األخبلقيات، أزمة األخبلقيات كفضائح كربيات األعماؿ، بْب الربح ا٤بق -
 كاألخبلقيات.

 : أىداؼ البحث 
يهدؼ ىذا البحث إللقاء الضوء على جوانب ا٤بقاكلتية كا٤بقاكؿ من تعاريف كدراسة ٣بصائص ا٤بقاكؿ ؛ ككذلك التعرؼ على 

يعترب اصطبلحا جديدا يف علـو التسيّب، كعبلقتو بنجاح ا٤بقاكلتية كإدماجو كعنصر من عناصرىا،  اصطبلح األخبلقيات الذم
 ككضعيتها ٗبواجهة الربح.



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

313 
 

 ماىية المقاكلتية : .1
 مفهـو المقاكلتية كالمقاكؿ : .1.1

ؿ على ، كلمات كإف اختلفت تسميتها، فإهنا تدEntreprenariat ،Entreprenariashipا٤بقاكلتية، ريادة األعماؿ، 
نف  ا٤بعُب، حيث يفضل الباحثوف يف ا١بزائر التسمية األكذل، يف حْب أف الباحثْب يف ا٤بشرؽ العريب يفضلوف تسمية ريادة 

. حيث مت اشتقاؽ كلمة Entreprenariashipكباال٪بليزية   Entreprenariatاألعماؿ ككلتاٮبا تعِب بالفرنسية 
Entreprenariaship " عن الكلمػة الفرنسيةentrepreneur كالتػػػي ترمز إذل ذلك الفرد الذم يتوذل مشػركعا أك ،"

 .65نشاطا مهما

، ُعرفت كلمة الريادة أك ا٤بقاكؿ ألكؿ مرة يف اللغة الفرنسية يف بداية القرف السادس عشر، كقد تضمن مفهومها آنذاؾ  كعلى العمـو
كرية، كدخل مفهـو ا٤بقاكؿ إذل النشاطات االقتصادية يف معُب ا٤بخاطرة كٙبمل الصعاب الٍب رافقت ٞببلت االستكشاؼ العس

( الذم كصف التاجر الذم يشَبم سلعا 1680 – 1734)  Richard Cantillonمطلع القرف الثامن عشر من قبل 
 Jean baptiste sayبسعر ٧بدد ليبيعها يف ا٤بستقبل بسعر ال يعرفو مسبقا، كىو ما يعرب عن ركح ا٤بخاطرة كا٤بغامرة، كيعود لػ 

الفضل يف ٛبييزه ٤بقدرة الريادم على اإلدارة، فا٤بقاكؿ أك الريادم لديو، ىو ذلك الشخص الذم يدير العملية اإلنتاجية، كينظم 
عناصرىا فيها، كيشرؼ على ٦بمل ىذه العملية بالكامل، كعليو أف يكوف قادرا على الربط كالتوجيو كاإلشراؼ باعتباره حجر 

إلنتاجية، كتنبع قدرة ا٤بقاكؿ من ركح الوالء للعمل الٍب تتضمن معرفة دقيقة ببيةة النشاط االقتصادم كالسرعة يف الزاكية يف العملية ا
 . 66اٚباذ القرار، كإبقاء العيوف مفتوحة على كل ا٤بتغّبات، إضافة إذل قدرة متميزة لدل ا٤بقاكؿ على إدارة أمواؿ ا٤بشركع

( ا٤بقاكلتية بأهنا مثل تسجيل أية شركة خاصة، تشمل أصحاب 1848) John Stuart Millكيف السياؽ نفسو، كصف 
 .67آخذم ا٤بخاطر كاألفراد الذم يأملوف ٙبقي  الثراء من خبلؿ إدارة اقل ا٤بوارد لتأسي  شركات أعماؿ جديدة

اؿ لتمويل اخَباعاهتم، أين لقد مت يف القرف التاسع عشر الفصل بْب ا٤بقاكؿ كبْب مالك رأس ا٤باؿ، إذ أف ا٤بخَبعْب دل ٲبلكوا ا٤ب
حصلوا عليو من مصادر ٨بتلفة، ك قاموا بابتكار سلع جديدة، كلذلك اعتربكا مقاكلْب كليسوا أصحاب األمواؿ، كلذلك دل يكن 

 Josephمن السهل الفصل بْب ا٤بقاكؿ كبْب اإلدارم، كذلك ألف من مهاـ ا٤بقاكؿ إدارة ا٤بشركع أيضا، كقد جاءت أراء 

                                                             
65

، "ِلفً ِمزوػ ٌزفؼ١ً َِبّ٘خ ِٕشآد األػّبي فٟ كػُ 2014ثٓ ػجل اٌؼي٠ي. ٚ ِؾّل، ؽ١َٓ ا١ٌَل ؽ١َٓ. اٌلغ١شُ، ِؾّل   

ٔؾٛ ث١ئخ كاػّخ ٌو٠بكح األػّبي فٟ اٌشوق األٍٚؾ،  طٕبػخ ه٠بكح األػّبي"، اٌّؤرّو اٌَؼٛكٞ اٌلٌٟٚ ٌغّؼ١بد ِٚواوي ه٠بكح األػّبي

 .43ص  ىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌَؼٛك٠خ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، أوبك١ّ٠خ اٌزله٠ت، اٌو٠بع،وزبة أثؾبس اٌّؤرّو، عّؼ١خ ه٠بكح األػّبي، ٚ
66

، "إٌّظّبد اٌو٠بك٠خ ٚؽو٠مٙب ٔؾٛ رؾم١ك علاهح ك٠ٕب١ِى١خ رٕبف١َخ"، اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ ؽٛي : إٌّبفَخ 2010فٍٛؽ، ػٛاؽف.  

و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو  فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ٚاالٍزوار١غ١بد اٌزٕبف١َخ ٌٍّؤٍَخ اٌظٕبػ١خ فبهط لطبع اٌّؾوٚلبد 

 .3، 2ِقجو اٌؼٌّٛخ ٚالزظبك٠بد شّبي إفو٠م١ب، اٌشٍف، ص  ثغبِؼخ ؽ١َجخ ثٓ ثٛػٍٟ، ثبٌزؼبْٚ ِغ :
67

١ٕٟ"، . "ٚالغ ه٠بكح األػّبي اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٍٚجً رؼي٠ي٘ب فٟ االلزظبك اٌفٍَط2011هٍالْ، ِؾّل. ٚ ٔظو، ػجل اٌىو٠ُ.   

 .53ِغٍخ عبِؼخ اٌملً اٌّفزٛؽخ ٌألثؾبس ٚاٌلهاٍبد، اٌؼلك اٌضبٌش ٚاٌؼشوْٚ، اٌّغٍل اٌضبٟٔ، عبِؼخ اٌملً اٌّفزٛؽخ، اٌملً، ص 
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Schumpeter (1934أيضا لتعطي بعدا جديدا ٤بفهـو ا٤بقاكؿ كا٤بقاكلتية )إذ يرجع تعريف ا٤بقاكؿ ا١بديد إليو، باعتبار 68 ،
، حيث أشار لئلبداع ٗبا 69أنو ذلك الشخص الذم لديو اإلرادة كالقدرة لتحويل فكرة جديدة أك اخَباع جديد إذل ابتكار ناجح

فكرة كصف ا٤بقاكؿ بأنو الشخص الذم  Drucker"، كقد طور ٠Creative destructionباه بالفوضى ا٣ببلقة "
يبحث عن التغيّب كيسػتجيب لو كيسػتغلو كفرصة، كما عرؼ ا٤بقاكلتية بأهنا عمل ينطوم على االبتكار كمنح ا٤بػػػوارد ا٤بوجودة 

 .70قدرات إنتاجية جديػدة

متنوعة مرتبطة بتعددية ا٤بشركعات اإلنتاجية ا٤برتبطة كلقد اكتسب مفهـو ا٤بقاكلتية يف هناية القرف العشرين خصائص جديدة ك 
أف ا٤بقاكؿ ىو من  Hoselitzبالتطور الصناعي كالتكنولوجي، فلم يعد ىذا ا٤بفهـو قاصرا على ا٤بخاطرة كاالبتكار، ففي نظر 

األشياء كتسويقها دكف التنبؤ  يتمتع بركح اإلدارة كالقيادة، كيركز على ا٤بقاكلتية يف القطاع الصناعي الذم ٲبثل مزٯبا من تصنيع
 .71ٗبدل قبو٥با لدل اآلخرين، األمر الذم يعِب أف يبقى عنصر ا٤بخاطرة مبلزما لسلوؾ ا٤بقاكؿ

 : 72كيذكر عدد من ا٤بؤلفْب تعريفات ٨بتلفة للمقاكلتية، نذكرىا كما يلي

 Stevenson (1985ىػػػي العملية الٍب يسػتطيع الفرد من خبل٥با متابعة كاستغبل ) ؿ الفرص بغض النظر عن ا٤بوارد
 الٍب يسيطركف عليها حاليا ؛

 Gartner (1988 ىي إنشاء مؤسسات، كىػػػي كذلك العملية الٍب من خبل٥با تأيت مؤسسات جديػدة إذل حيز )
 الوجود ؛

 Timmons (1997 ىي طريقة التفكيػر، كا٤بنط ، كالتمثيػل احملرؾ للفرصة، كٰبوم هنجا شامبل، كقيػادة متز ).نة 
 :  73كما قد مت تعريف ا٤بقاكلة من خبلؿ ٦بموعة من ا٤بقاربات الٍب منها ما يلي

 ا٤بقاربة الوصفية الٍب سعت لفهم دكر ا٤بقاكؿ يف االقتصاد كاجملتمع مستعملة العلـو االقتصادية يف ٙبليبلهتا ؛ 
  لركفهم ا٣باصة ؛ ا٤بقاربة السلوكية الٍب سعت لتفسّب نشاطات ا٤بقاكلتية كسلوكات ا٤بقاكلْب كف 
  ا٤بقاربة ا٤برحلية الٍب حللت ضمن منظور زمِب كموقفي ا٤بتغّبات الشخصية كاحمليطة، الٍب تشجع أك ٛبنع كتعي  الركح

ية ا٤بقاكلتية، كتعرؼ ا٤بقاربة ا٤برحلية ا٤بقاكلة على أهنا ٦بموعة من ا٤براحل ا٤بتعاقبة تبدأ من امتبلؾ الشخص ٤بيوؿ مقاكالتية إذل غا
                                                             

68
 .3فٍٛؽ، ػٛاؽف. ِوعغ ٍبثك، ص  

69
 .43اٌلغ١شُ، ِؾّل ثٓ ػجل اٌؼي٠ي. ٚ ِؾّل، ؽ١َٓ ا١ٌَل ؽ١َٓ. ِوعغ ٍبثك، ص   

70
، "ِزطٍجبد ٚرؾل٠بد ه٠بكح األػّبي ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ"، اٌّؤرّو اٌَؼٛكٞ اٌلٌٟٚ 2014ِٙلٞ، ١ٍف اٌل٠ٓ ػٍٟ.   

ٔؾٛ ث١ئخ كاػّخ ٌو٠بكح األػّبي فٟ اٌشوق األٍٚؾ، وزبة أثؾبس اٌّؤرّو، عّؼ١خ ه٠بكح األػّبي،  ٌغّؼ١بد ِٚواوي ه٠بكح األػّبي

 .109ص  ١ّخ اٌزله٠ت، اٌو٠بع،ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌَؼٛك٠خ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، أوبك٠
71

 هٍالْ، ِؾّل. ٚ ٔظو، ػجل اٌىو٠ُ. ِوعغ ٍبثك، ٔفٌ اٌظفؾخ.  
72

 ِٙلٞ، ١ٍف اٌل٠ٓ ػٍٟ. ِوعغ ٍبثك، ٔفٌ اٌظفؾخ.  
73

. "اٌزٛعٗ اٌّمبٚالرٟ ٌٍشجبة فٟ اٌغيائو : ث١ٓ ِزطٍجبد اٌضمبفخ ٚػوٚهح اٌّوافمخ ) 2010ٍالِٟ، ١ِٕوح. ٚلو٠شٟ، ٠ٍٛف.   

، عبِؼخ لبطلٞ ِوثبػ، 8ٌخ اٌٍٛبؽخ ٚاٌؼجؾ اٌؼمبهٞ ٚرغوثخ اٌؾظ١وح اٌزىٌٕٛٛع١خ ثبٌغيائو("، ِغٍخ اٌجبؽش، اٌؼلك رغوثخ ٚوب

 .60ٚهلٍخ، ص 
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 السلوؾ ا٤بقاكاليت، كيتوسط ىذه ا٤براحل اٚباذ قرار الدخوؿ جملاؿ ا٤بقاكلة، كىذا األخّب تسبقو مرحلة تسمى بالتوجو ا٤بقاكاليت تبْب
 الذم يعرؼ بأنو إرادة فردية أك استعداد فكرم يتحوؿ إذل إنشاء مؤسسة، كذلك يف لل لركؼ معينة. 

 : 74متمثلة فيما يلي كعليو، ٲبكن مبلحظة اف للمقاكلتية ثبلثة أبعاد
 اإلبتكارية : كتتمثل يف ابتكار حلوؿ إبداعية غّب مألوفة ٢بل ا٤بشػػػكبلت كتلبية ا٢باجات كالٍب مػػػن التقنيات ا٢بديثة ؛ 
  : كالتػػػي تعترب ٨باطرة ٧بسػوبة كمقصودة، كتتضمن الرغبة يف توفّب موارد أساسػية االسػػػتثمار فرصة موجودة مع  ا٤بخاطرة

 ا٤بسػةولية عن الفشػل كتكلفتو ؛ ٙبمل
 كالٍب تتصل بالتنفيذ مع العمل على أف تكوف ا٤بقاكلتية مثمرة. : االستباقية أك ا٤ببادرة 

كمنو، كمن ما سب ، فإنو ٲبكن أف نعطي تعريفا للمقاكلتية بأهنا : إرادة فردية يف استغبلؿ فرصة أك تنفيذ اخَباع تتحوؿ إذل إنشاء 
 بنجاح ا٤بشركع. مؤسسة يف لل ٨باطرة

 المقاكلتية في المدارس التنظيمية : .1.2
، كالٍب Frederick Taylorبالرجوع إذل ا٤بدرسة التقليدية، ٲبكن أف نعد اإلشارة الضمنية لرائد ا٤بدرسة العلميػة لػئلدارة

قاكلتية كجوانبها )اكتشاؼ مفادىا أف البحث التجرييب يؤدم إذل اكتشاؼ أفضل طريقة ال٪باز العمل ىي بداية التفكيػر ٗبفهـو ا٤ب
إذل ا٤ببادرة بوصفها كاحدة من القواعد اإلدارية األربع عشرة الٍب كضعها لئلدارة  Henry Fayol الفرص(، فضبل عن إشارة

 .75الناجحة

أف يكوف أما ا٤بدرسة اإلنسانية )السلوكية(، فقد أشارت الدراسات ا٢بديثة إذل أف الفرد كمػن خػبلؿ عبلقتػو با١بماعة يستطيع 
ا٤بستندة إذل العلـو السلوكية، كالٍب تنص على أف  (Y) كذلك يف إحدل افَباضػات نظريػة   McGregorخبلقا يف عملو، كيرل

 .76القدرة على اإلبداع كالتطوير موزعة بْب عدد كبّب مػن األفراد كمن ا٤بفركض استغبلؿ جزء كبّب منها

وع إذل بدايات لهور ا٤بقاكلتية يف حقل اإلدارة كيف اإلدارة اإلسَباتيجية بشكل خاص أما يف ا٤بدرسة ا٢بديثة ا٤بعاصرة، فيمكن الرج
الٍب كشف فيها عن التقاطع بْب حقوؿ اإلدارة اإلسَباتيجية كا٤بقاكلتية، كذلك بتقدٲبػو فكػرة  Mintzberg (1973) إذل مقالػة

ـو ا٤بقاكلتية نتيجة لتفاعل مزيج من العوامل البيةيػة كالتنظيمية )صػنع اإلسَباتيجية ا٤بقاكلتية(، كتظهر االختبلفات يف تناكؿ مفه
 .77كالفردية الٍب تؤثر يف مسببات ا٤بقاكلتية

 
                                                             

74
 اٌلغ١شُ، ِؾّل ثٓ ػجل اٌؼي٠ي. ٚ ِؾّل، ؽ١َٓ ا١ٌَل ؽ١َٓ. ِوعغ ٍبثك، ٔفٌ اٌظفؾخ.    

75
اٌو٠بكح فٟ ِٕظّبد األػّبي ِغ اإلشبهح ٌزغوثخ  Business Entrepreneurship. "ه٠بكح األػّبي 2013ؽ١َٓ، ١َِْٛ ػٍٟ.   

،عبِؼخ ثغلاك/ و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك، ثغلاك، ص 2، اٌؼلك 21ثؼغ اٌلٚي، ثؾش ٔظوٞ"، ِغٍخ عبِؼخ ثبثً، اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، اٌّغٍل 

386. 
76

 ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك، ٔفٌ اٌظفؾخ.  
77

 ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك، ٔفٌ اٌظفؾخ.  
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 التنمية :  فيدكر المقاكلتية  .1.3
 : 78يتمثل دكر ا٤بقاكلتية يف التمنية يف عدة جوانب نذكر من بينها ما يلي

 : رب السوؽ عػػػن ٦بموعة من األفراد الذيػػػن لديهػػػم الرغبة كالقدرة كفقا للمفهـو ا٢بديث للتسػوي ، يع إنشاء أسواؽ جديدة
إلشباع احتياجاهتم، كىذا ما يسمى اقتصاديا بالطلب الفعاؿ، فا٤بقاكلوف ىم أناس مبدعوف كمنشةوف للموارد كالفرص، فهم بذلك 

يؤدكف الولائف اإلدارية التقليدية مثل  ٱبلقوف عمبلء كبائعْب، كىذا ما ٯبعلهم ٨بتلفْب عن رجاؿ األعماؿ التقليدين الذم
 التخطيط كالتنظيم كٙبديد ا٤بهاـ ؛

 : ٰباكؿ ا٤بقاكلوف عدـ االكتفاء با٤بصادر التقليدية أك ا٤بتاحة للموارد، كإ٭با يعملوف على  إكتشاؼ مصادر جديدة للموارد
الوضع يف مؤسساهتم يف كافة ٦باالت اكتشاؼ مصادر جديدة للموارد بسبب طبيعتهم االبتكارية، كذلك من خبلؿ ٙبسْب 

األعماؿ، كمن مث، فإف ا٤بقاكلوف يسعوف بشكل مستمر ٫بو تطوير مصادر جديدة للمواد تتسم ٗبيزة تنافسية من حيث النقل 
 كالتكلفة كا١بودة ؛

 : العاملة كرأس ا٤باؿ، فهم  باعتبار ا٤بقاكلْب منظمْب ٧بددين ٤بعظم عناصر اإلنتاج مثل األرض كالقوة تنمية الموارد الرأسمالية
ٲبزجوف عناصر اإلنتاج ىذه لصناعة منتجات سلعية كخدمات جديدة، كيستطيعوف ٗبا يتمتعوف بو من ٠بات االبتكار كالثقة يف 

 النف  أف يقوموا أيضا بتجميع كتنمية كٙبريك رؤكس األمواؿ إلنشاء أعماؿ جديدة أك توسيع أعماؿ قائمة ؛
 عػػػبلكة علػػػى كوهنػػػم مبتكريػػػن كأهنػػػم مسػػػتعدكف لتحمػػػل ا٤بخاطػػػرة  ديدة كمنتجات جديدة :تقنيات جديػدة كصناعات ج

ا٤بسػػػؤكلة، فػػػإف ا٤بقاكلْب ٰبسنوف كذلك استغبلؿ الفرص البتػػػكار أعماؿ جديدة كٙبويلها إذل مكاسػب مادية كاجتماعية ملموسة. 
ػياء جديدة ك٨بتلفة على السوؽ، إف مثل ىذه الػػػركح الرياديػػػة لػػػدل ا٤بقاكلْب تسػػػاىم بقػػػوة كبذلك يتمكن ا٤بقاكلوف من تقدصل أشػػ

 يف ٙبديػػػث كازدىػػػار اقتصاديات الػػػدكؿ ؛
 : ها من ٗبا أف أكرب موفػػػر لفرص العمل ىػػػو القطاع ا٣باص، فإف مبلييػػػن فرص العمل يتم تقدٲب خلػػػق فػػػرص عمػػػل جديػػػدة

أف قبل القطػاع الصناعي كالقطػػػاع ا٣بدمي كالقطػػػاع الزراعي كالتجارم، كعلى سػػػبيل ا٤بثاؿ ٪بد فػػػي ا٤بملكة العربية السػػػعودية 
ػػػاىم يف الشػػػركات كا٤بتاجػػػر الكبػػػرل، كالٍب ٝبيعهػػػا نشػػػأت كمبػػػادرات مػػػن قبل أفػػػراد طموحْب كمغامريػػػن أصبحت اليـو تس

ا تسػػػاىم بدكرىػػػا توليػػػف أالؼ من العاملْب سػػػواء الوطنييػػػن أك الوافديػػػن، ككلمػػػا تػػػم إنشػػػاء فكػػػرة رائدة كٙبقػػػ  ٥با النجاح، فإهن
عمل ضخمة مثل ىػػػذه ٥با  يف خل  فػػػرص عمل حقيقية، كتسػػػاىم بػػػبل شػػػك يف تقليل نسػػػبة البطالة يف اجملتمػػػع، فخل  فػػػرص

مضاعفات كتأثّبات تسػػػرع مػػػن ٭بػػػو االقتصػػػاد ككل، أم أف خل  مزيد من الولائف يعِب زيادة الدخل، كىذا بدكره يسػػػاىم فػػػي 
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. " ّٔٛمط ِمزوػ ِٓ اٌزغبهة اٌل١ٌٚخ ألكٚاه اٌغٙبد فٟ كػُ ه٠بكح األػّبي، اٌّؤرّو 2014شّوٞ، رووٟ. ٚاٌشواػ، هِؼبْ. اٌ  

ٔؾٛ ث١ئخ كاػّخ ٌو٠بكح األػّبي فٟ اٌشوق األٍٚؾ، وزبة أثؾبس اٌّؤرّو، عّؼ١خ  اٌَؼٛكٞ اٌلٌٟٚ ٌغّؼ١بد ِٚواوي ه٠بكح األػّبي

 .125ص  اٌؼبٌٟ اٌَؼٛك٠خ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، أوبك١ّ٠خ اٌزله٠ت، اٌو٠بع، ه٠بكح األػّبي، ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ
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ى الولائف مرة أخرل كىكذا زيادة الطلب على ا٤بنتجات مػػػن السػػػلع كا٣بدمػػػات كبالتالػػػي يزيد اإلنتػػػاج، كبالتارل يزيد الطلػػػب عل
 ..تسػػػّب عجلػػػة التنمية

 خصائص المقاكؿ : .1.4
 : 79ٲبكن تلخيص أىم ٠بات أك خصائص ا٤بقاكؿ يف العناصر التالية، كالٍب نبوهبا كما يلي

  : الشجاعة 
 ناؾ رغبة االستعداد لتحمل ا٤بخاطر، برغم عدـ تواجد الضمانات الكافية كالتامة بأف العمل ناجح دكما، لكن دائما ى

 قوية كقدرة عالية على مواجهة ا٤بخاطر كالتفاعل معها كٙبمل نتائجها ؛
 القػدرة على اٚباذ القػرار ا٤بناسب كا١بػرمء يف الوقت ا٤بناسػب يف لل بيةة معقدة متغّباهتا كثّبة كتتحرؾ بسػرعة بالغة ؛ 

  : الطموح 
 إرادة قوية الستشراؼ ا٤بستقبل ككضع رؤية كٙبديد أىداؼ ؛ 
 درة متميزة على خل  كاقتناص الفرص كتنميتها كاستثمارىا بكفاءة غّب عادية ؛ق 
 رؤية شاملة كاضحة لكيفية ٙبقي  ا٥بدؼ حٌب كإف دل تكتمل التفاصيل ؛ 
 مهارة عالية لرؤية األحداث الكافية ا٤بناسبة للتفاعل معها ؛ 
 دة ما يلـز نفسو ٗبسػػػتويات فائقة ا١بػػػودة يف األداء صاحػػػب ٮبػة عاليػػػة ال يرضى كال يقتنع باألىداؼ ا٤بتواضعة كعا

 كاال٪بازات ؛
 : التميز 

  حداثة األفكار كجديتها، فعادة ينشغل ا٤بقاكؿ بفكرة مسػػػتحدثة كىي ٛبثل لػػػو ىدؼ مدعـو بالعديػػػد مػػػن األفكار
 ا١بديػػػدة كالقوية كاحملػػػددة الٍب لي  ٥با مثيل يف السػػػوؽ ؛

 اإلصرار : 
 دافع ذايت مستمر للعمل كٙبقي  األىداؼ ؛ 
 ا٤بقاكمة يف بيةة مليةة بالغموض )معلومات قليلة، متغّبة كمعقدة( ؛ 
 القػػػدرة على التعلم مػػػن التجربة كعدـ االىتماـ بالفشل احملق  بقدر االىتماـ بالدرس الذم تعلمو ؛ 
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 ػل إٌٝ :  

. "ِٕظِٛخ ه٠بكح األػّبي ٚاٌج١ئخ اٌّؾفيح ٌٙب"، اٌّؤرّو اٌَؼٛكٞ اٌلٌٟٚ ٌغّؼ١بد 2014أثٛ ثىو، ِظطفٟ ِؾّٛك.  -

أثؾبس اٌّؤرّو، عّؼ١خ ه٠بكح األػّبي،  ٔؾٛ ث١ئخ كاػّخ ٌو٠بكح األػّبي فٟ اٌشوق األٍٚؾ، وزبة ِٚواوي ه٠بكح األػّبي

 ؛ 66، 65ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌَؼٛك٠خ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، أوبك١ّ٠خ اٌزله٠ت، اٌو٠بع، ص 

.  "اٌزؼ١ٍُ اٌو٠بكٞ ِلفً ٌزؾم١ك ٌالٍزمواه االلزظبكٞ ٚاألِٓ االعزّبػٟ"، اٌّؤرّو اٌَؼٛكٞ 2014ػ١ل، أ٠ّٓ ػبكي.  -

ٔؾٛ ث١ئخ كاػّخ ٌو٠بكح األػّبي فٟ اٌشوق األٍٚؾ، وزبة أثؾبس اٌّؤرّو، عّؼ١خ  ح األػّبياٌلٌٟٚ ٌغّؼ١بد ِٚواوي ه٠بك

 . 153ص ه٠بكح األػّبي، ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌَؼٛك٠خ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، أوبك١ّ٠خ اٌزله٠ت، اٌو٠بع، 

 .124اٌشّوٞ، رووٟ. ٚاٌشواػ، هِؼبْ. ِوعغ ٍبثك،  ص  -
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 احملاكلة كمعا١بة األخطاء كاالستمرارية يف احملاكلة ؛ رغبة عالية يف اإلصرار كقدرة فائقة على ا٤بثابرة كتكرار 
 اإلصرار كالتصميػػػم على تنفيػػػذ مشػػػركعو علػػػى أرض الواقػػػع، لتحويػػػل حلمػػػو إلػػػى كاقػػػع ملموس ؛ 

 : العمل الجاد المتواصل 
 ما ىو ٨بطط ؛درجة عالية من الدقة يف كضع خطط األعماؿ كٙبديد ا٤بهاـ كااللتزاـ بتنفيذىا كف   
  درجة عالية من الثقة كالتوازف النفسي كا٤بهِب يف توليف قدراتو كتوليف قدرات اآلخرين؛ 
 على درجة من ا٤ببادرة كا٤ببادأة بتقدصل ا١بديد كتطوير القائم ؛ 

 : يعرؼ ما يفعل 
 رة على ٙبقيػػػ  األفكار االعتماد على النف  كعدـ التوكل على ا٢بظ، كاإلٲباف الكبّب با٤بهارات كالشخصية، كالقد

 كٙبويلها إذل كاقػػػع عملي حقيقي ؛
 مهارة عالية يف ٙبديد األكلويات كترتيب األىداؼ كا٤بوضوعات كتوجيو االىتماـ النسىب ا٤بتوازف لكل األطراؼ ؛ 

 : المركنة 
 ؛ التوجو العاـ باألىداؼ كالنتائج مع مركنة التفكّب كالتصرؼ إل٪باز األىداؼ كٙبقي  النتائج 
 كفاءة عالية يف تنظيم كإدارة الوقت كاستثماره كتقليل الفرص الضائعة ؛ 
 قدرة كجاىزية عالية لتفهم ا٤بشكبلت كمواجهتها كإدارة األزمات كالسيطرة عليها ؛ 
 التفكيػػػر االٯبايب إذ يتفػػػاءؿ ا٤بقاكؿ بصػػػورة دائمة حٌب ال يضيع الفرص ؛ 

 : االستقاللية 
 ية الفردية يف العمل، ٕبب ا٤بقاكؿ للسيطرة على األمور ؛النزعة إذل االستقبلل 

 : االتصاؿ 
 التمتع بعديد من ٠بات القيادة كقدرة عالية للتأثّب على العاملْب كٙبفيزىم كتوجيههم ؛ 
 مهارة تفاكضية عالية كقدرة فائقة على التأثّب كاإلقناع كاكتساب ثقة اآلخرين كتعاكهنم ؛ 
 بناء كتنمية العبلقات كتوليفها ٗبا ٰبق  ا٤بنافع ا٤بشَبكة مع اآلخرين؛مهارة عالية كقدرة متميزة يف  

 : األخالقيات 
 صاحب مبادئ مستقرة كأخبلؽ سامية ٙبكم تفكّبه كتصرفاتو مع من يعمل أك يتواصل معهم. 

 المقاكلتية بين الربح كاألخالقيات .2
ء من صفات ا٤بقاكؿ الناجح، كىذا ما يطرح تساؤال اآلف كمن خبلؿ ا٣بصائص الواردة أعبله، ٪بد اليـو أف األخبلقيات ىي جز 

حوؿ فضائح كربل ا٤بؤسسات يف العادل بشكل عاـ كا١بزائر بشكل خاص. فبمقدار أٮبية ىذا ا٤بقاكؿ كأعمالو يف إ٪باز ٪باحات 
وىريا يف نوع النجاحات عالية كٙبقي  معدالت معتربة يف التنمية، فإف السلوؾ األخبلقي ٲبثل جزءا مهما من يومياتو كعنصرا ج
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احملققة من قبلو. كعليو، نتساءؿ ىنا حوؿ رحلة ٕبث ا٤بقاكؿ عن النجاح كأم مؤشرات معتمدة لقياسو، ىل مؤشرات ىذا النجاح 
ستكوف كافية لو أهنا اعتمدت ا١بانب ا٤بارل فقط أـ أف ىذا النجاح ٯبب أف يعتمد على مؤشرات أخبلقية حٌب تكوف ىناؾ تنمية 

 ؟ مستدامة

لذلك فقد تساءؿ الكثّب يف ٦باؿ األعماؿ حوؿ غاية األعماؿ ىل ىي مالية ٕبتة أـ أهنا أيضا أخبلقية أم بالنظر للمسؤكلية 
 االجتماعية كالبيةية لؤلعماؿ ؟ كىو ما سنقـو بتوضيحو، بعد التطرؽ لتعريف األخبلقيات كأزمة غياهبا.

 تعريف األخالقيات : .2.1
 :  كاألخالقيات األخالؽ .2.2

، إذ يُنظر أف لؤلخبلؽ 80كاف ىناؾ خبلؼ دائم صعبت إزالتو بْب فبلسفة األخبلؽ يف كوف األخبلؽ نظرية أـ عملية  لقد
كجهتْب، كجهة نظرية كأخرل عملية. كعليو، فإنو يتم التفري  بْب األخبلؽ النظرية من حيث أهنا تعرب عن قواعد كأكامر قطعية، 

 ب العملي لؤلخبلؽ يف سياؽ معْب.كبْب األخبلؽ العملية الٍب هتتم با١بان

يف كلتا ا٢بالتْب يتم االعتماد على السلوؾ ا٤بتواف  مع قواعد تسمح بالتمييز بْب ا٢ب   أنو J. Pasquero (2007)فّبل 
كالباطل، ما ٯبعل بعض ا٤بؤلفْب يصنعوف من األخبلقيات أساسا لؤلخبلؽ، بينما بعض آخر ٛبثل األخبلؽ بالنسبة ٥بم أساسا 

 . 81بلقياتلؤلخ

كعموما، ٲبيل الفبلسفة األمريكيوف للَبادؼ الكامل للكلمتْب، كعلى العك ، فإف ا٤بفكرين األكربيْب، يفضلوف ٙبديد 
فإنو من الضركرم أف ٙبفظ كلمة "أخبلقيات" لكل ا٤بسائل الٍب  P. Ricoeur  (1988) ، ككفقا لػ ٦82باالت ا٤بسؤكلية

، حيث يُنظر إليها على أهنا مسألة 83يشار باألخبلؽ لكل ما يتعل  باألكامر كاإللزامية تسب  إدخاؿ فكرة قانوف األخبلؽ، كأف
 .84فلسفية فردية، يف حْب أف األخبلقيات ىي خيار حياة، كتتفاعل مع بيةة الفرد كاجملتمع
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ر كاف ٯبب أف يكوف ىناؾ فرؽ، فإشل أفضل اعتبا  ( أنو " إذا ما2007) J. Pasqueroكيف ىذا السياؽ، يرل 
، من ٦بتمعناجدؿ ا٤ببادئ، ك"األخبلؽ" كتطبي  قواعد السلوؾ احملكـو عنها كمرغوبة من قبل "األخبلقيات" كفرع من فلسفة 

 . 85خبلؿ ىذه ا٤بقاربة، فإف األخبلقيات ىي منط  كتفكّب نقدم، يف حْب أف األخبلؽ ىي تطبي  مبلحظ كمقاس"

القيم كالفضائل األخبلقية لتحقي   ألخبلؽ، بكوف األخبلقيات ىي منهج تطبي يتم اقَباح ٛبييز األخبلقيات عن ا، كبناءا عليو
 الغاية من األخبلؽ. 

 أزمة األخالقيات كفضائح األعماؿ : .2.3

كيف السنوات األخّبة أيقظت فضائح ا٤بؤسسات العادل الرأ٠بارل . 60ٲبكن مشاىدة العديد من فضائح ا٤بؤسسات منذ سنوات الػ 
عالية يف األخبلقيات، كذلك بتفشي سيطرة ا١بشع كحب ٝبع الثركة، حيث ٰبصي البنك العا٤بي الكثّب مرة أخرل، بسبب أزمة 

 :  86من ا٢باالت يف ىذا اجملاؿ كالٍب من أبرزىا ما يلي

   الواليات المتحدة األمريكية" ENRON :" صنف عمبلؽ االستشارة يف الطاقة شركةENRON  منذ كقت
، بعد أف صارت قاصرة 2001 البلد، كاعتربت كمستثمر جيد، لكنها أفلست يف ديسمرب طويل من بْب عشر أكرب مؤسسات

فوائد العديد من القركض، إذ تبْب أف ا٤بؤسسة اىتمت لسنوات عدة بتعظيم أرباحها كباستعماؿ أجهزة ٧باسبية للتمويو  دفععن 
بارتكاب عمليات االحتياؿ كغّبىا من ا١برائم، كأصبح أقر العديد من مسّبيها يف ا٤بستول األعلى بالذنب كذلك عن ديوهنا، كقد 

األمريكية، الٍب أكذل حلقات سلسلة اإلفبلس كاالختبلس ٤بؤسسات ٗبستويات عالية يف الواليات ا٤بتحدة  ENRONاهنيار 
 قطعت الثقة يف استقامة كنزاىة ا٤بؤسسات يف الببلد ؛

 بريطانيا "EQUITABLE LIFE : "ة الٍب تعمل يف قطاع التأمينات، بعد انكشافها أفلست تقريبا ىذه الشرك
منذ سنوات ٫بو ا٤بكتتبْب ا٤بستفيدين بفوائد تتجاكز األصوؿ، كما كاف أحد أكرب األسباب يف اهنيار ىذه ما تعهدت بو حوؿ 

 Lordور من قبل الشركة ىو شركعها يف الدفع األقصى بدؿ تكوين احتياطات للوفاء بالتزاماهتا ا٤بستقبلية، كقد بْب تقرير منش
Penrose أف كبار ا٤بسؤكلْب يف ا٤بؤسسة كانوا منفصلْب عن اإلدارة العليا كبأهنم كانوا "كليا غّب قادرين ، 2004 يف مارس

 على ٩بارسة أم تأثّب كاف" ؛

 إيطاليا  "PARMALAT : " بعد  2003يف ديسمرب ىذه الشركة  أفلستتعترب عمبلؽ ا٢بليب يف البلد، كقد
على تعويض التزاماهتا، األمر الذم أثار ٙبقيقات حوؿ مالية ا٤بؤسسة، كالذم اتضح من خبللو أف مسؤكرل ا٤بؤسسة  عدـ قدرهتا

                                                             
85 Pasquero, Jean. 2007, Op. cit,   p 113.  
86
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gouvernance d’entreprise ? », Guide 2, Volume 1, p 42, 43.  
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قد ابتكركا أصوال كقاموا بتزكير ا٢بسابات ٤بدة ٟبسة عشر سنة، ككانت قد شاركتهم بذالك ا٤بؤسسات احملاسبية الدكلية الٍب 
 داع.عملت مع الشركة ألهنا دل تكشف عن ىذا ا٣ب

 بين األخالقيات كالربح : .2.4
من خبلؿ أزمة األخبلقيات الٍب سارعت يف هتدصل كربل مؤسسات األعماؿ يف العادل، فقد كجب إعادة النظر فيها، كيف إمكانية 
إدماجها كمعيار من معايّب ٪باح األعماؿ، إذ كثّبا ما يهتم با١بانب ا٤بارل فقط، كمن ىنا فقد تولد تياراف من الفكر حوؿ 

 مسؤكلية األعماؿ ىل ىي الربح فقط أـ أنو ٲبكن إدماج معايّب أخرل ؟ كىذا ما يتم تناكلو فيما يلي :
 توجهات تيارات مسؤكلية األعماؿ : .2.4.1

لهر إذل الساحة االقتصادية كاألكادٲبية تياراف حوؿ تواف  األخبلقيات كالربح : التيار األكؿ : يّدعي عدـ تواف  األخبلقيات مع 
(، التيار الثاشل : يدعي أفضلية ٕبث ( نظرية القيمة للمساٮبْب1970) M. Friedmanتكلفة ) ٚبل أهنا الربح حيث 

 ا٤بؤسسة عن الربح على ا٤بدل الطويل كىو ما يعِب اىتماـ ا٤بؤسسة بتسيّب عبلقاهتا مع األطراؼ أصحاب ا٤بصلحة

 (E. Freeman (1984عند طلب الربح، األمر )نظرية أصحاب ا٤بصلحة )  الذم ٲبنحها البقاء يف السوؽ كبذلك
 استدامتها، كىو ما ٯبعل األخبلقيات متوافقة مع الربح يف ىذا األمد.

إف ما يقدمو التيار األكؿ بعدـ تواف  األخبلقيات مع الربح، كوف أنو الحَباـ األخبلقيات كلفة كالٍب تعترب غّب قابلة للتكميم، 
( عن فكرة أنو من ا٤بستح  أف تقصى كل  1990)  Baumolلة، كيعرب ىنا حيث أنو ستقصى من السوؽ ا٤بؤسسة الفاض
فكرة أف السلوؾ السيئ يصطاد  Buchnananك Brennanيشرح  1980كلفة ال تدخل يف رفع الربح، كرجوعا لسنوات 

و ما ( أف الدكر ا٢بصرم للمؤسسة كعامل اقتصادم، ى1970) M. Friedmanيف ىذا السياؽ يؤكد ، ك 87ا١بيد يف السوؽ
يركز مسؤكليتها حوؿ قدرهتا على تعبةة ا٤بوارد للحصوؿ على أرباح باحَباـ قواعد لعبة ا٤بنافسة ا٢برة كا٤بفتوحة، حيث السوؽ ىي 

 . 88ا٢بكم األفضل على األداء

تصادم ال ( أف : قواعد مثل ىذا النظاـ االق1973) Arrowكردا على ىذه الرؤية ا٤بالية )كىو ما ٲبثل التيار الثاشل(، يؤكد 
تكفي لتعظيم الرفاه ا١بماعي عندما تظهر إحتكارات أك أخراجات سلبية، ففي كضعية االحتكار، تشجع ا٤بؤسسة على ا٢بصوؿ 

(، فإنو ٯبب أف يدرؾ Externalisationعلى فائض من إيرادات غّب عادؿ بسبب موقعها ا٤بهيمن، أما عن اإلخرجات )
يف عملية األخرجة، كقد تتعل  مثبل : بتلوث ا٤بياه أك ا٥بواء، أين   اليف الناٝبة عن أفعا٥بم٦بموع التك -متخذك القرار  -ا٤بسّبكف 

                                                             
87

 Darbelet, Michel. Et  al. 2007, «  L'essentiel sur le Management », Edition 5 ème Alger, p 86. 
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. كيف ىذا 89ٰباؿ إصبلح ىذا التلوث إذل اجملتمع، كحسب البعض، ٯبب على مثل ىذه ا٤بشاكل أف تعطى األفضلية للدكلة
 Strategic Management:  A Stakeholderيف كتابو "  E. Freemen (1984)اإلطار يطرح

Approach فكرة األطراؼ ا٤بتأثرة بنشاطات ا٤بؤسسة )األطراؼ أصحاب ا٤بصلحة(، حيث ٯبب مراعاة مصلحة ىاتو "
( BMW)ا٤بسؤكؿ ا٤بكلف با٤بسؤكلية االجتماعية يف شركة  Christian Schutz. كحسب 90األطراؼ أثناء قيادة ا٤بؤسسة

ـ با٤بساٮبة يف التطوير االقتصادم ىو التصرؼ بتواف  مع األخبلقيات"، حيث أف للمسؤكلية االجتماعية فإف "القيا نظرتويف 
 . 91ضماف النجاح االقتصادم على ا٤بدل الطويل يأخذ باالعتبار كل األطراؼ أصحاب ا٤بصلحة

 األخالقيات كالربح : أم توافق ؟ .2.4.2

دة سلوؾ إنساشل، حيث ٚبل  إطارا كاألخبلقيات ٚبلقاف سياؽ قيا (Praxéologie) أف ا٤بمارسة W. Gasparskiيرل 
في إطار معا١بة األخبلقيات داخل سياؽ الفعالية، يأيت ما يسمى بػ لتطوير النشاطات االقتصادية كسلوكات ا٤بؤسسات، ف

« Triple E »  ،92كالٍب تعِب : 

ية لفعال « Praxéologique »)بعد ا٤بمارسة   « Efficacité »كالفعالية   « Efficience » الفاعلية -
 النشاط( ؛

 )بعد أخبلقي لتواف  النشاط(. « Ethique»األخبلقيات  -
 : 93أف   « Triple E »إجابة عن ٤باذا  W. Gasparskiكيضيف 

 ا٤بعرفة التكنولوجية كمعرفة العلـو االقتصادية دل تعد كافية لتطوير اٯبايب لسلوؾ ا٤بؤسسات ؛ -
لسلوؾ  (Axiologiqueمعارؼ سياقية خبلقية  ) ٯبب على االقتصاد ا٤برتكز على ا٤بعرفة أف ٰبتوم على -

 ا٤بؤسسات.
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كىذا ما ٯبعل ىاتو ا٤بعارؼ أساسية لسلوؾ ا٤بؤسسات الناجحة. غّب أف األخبلقيات ا٤بنفذة يف ا٤بؤسسة تقدـ غالبا تكلفة على 
 ا٤بدل القصّب إذل الربح نشاط ا٤بؤسسة يفَبض ٘باكز البحث البسيط عن النتيجة يف استمراريةا٤بدل القصّب، كلكن البحث عن 

يف ا٤بدل الطويل، فهي تفَبض االبتعاد عن ا٤بمارسات غّب الشريفة، كتفَبض احَباـ الشركاء، كهتمل كذلك بعض ا٤بصادر الدقيقة 
ا حيث ٯبب على ا٤بؤسسة، باإلضافة للبحث عن األداء ا٤بارل أف هتتم أيضا بنتائج أفعا٥ب. 94للربح، كبعض ا٤بصاحل القصّبة ا٤بدل

على األطراؼ أصحاب ا٤بصلحة الٍب ىي يف عبلقة تعاقدية معهم )ا٤بساٮبْب، الدائنْب، العماؿ، ا٤بوردين، الزبائن كالسلطات 
 . 95العامة( أك ا٤بتأثرة على نطاؽ أكسع بنشاطات ا٤بؤسسة )البيةة...(

لوؿ ا٤برٕبة على ا٤بدل القصّب، كىو ما بذلك تدخل أخبلقيات األعماؿ يف الطموح التنافسي على ا٤بدل الطويل بالتخلي عن ا٢ب
يعِب االستثمار يف ا١بانبْب : االجتماعي كالبيةي ) مثبل : األخذ با٢بسباف السلوكات غّب النزيهة كالٍب ٲبكن أف تؤثر سلبا على 

ييم السوقي لؤلسهم األداء ا٤بارل )إصبلح صورة ا٤بؤسسة ألجل التق -االجتماعي كالبيةي  -معنويات العماؿ( حيث ٱبدـ ا١بانباف
 .G. Lipovetsky (1992 ،)A) 90كلتحقي  رقم أعماؿ أفضل(. فقد اعتربت األخبلقيات يف ا٤بؤسسة منذ سنوات الػ 

Boyer (2002 ،)Y. Pesqueux كY. Biefnot (2002 كوسيلة إسَباتيجية تسمح ٖبل  ميزة تنافسية )...)
كعملي مرتكز على تطوير الكفاءات الفردية كالتنظيمية، كأصبحت مستدامة، من ىنا، دخلت األخبلقيات يف منظور نفعي 

 . 96جتماعية كاجملتمعيةأىدافها ا٤بعلنة ىي ٙبسْب العبلقات اال

( إذ يرياف أنو : 1987) Johnsonك  Kaplanلقد أعيدت صياغة كجهة النظر التسيّبية كا٤بالية القصّبة األمد من قبل 
القصّب ٗبؤشرات متعددة ليست مالية كالٍب ٛبثل أفضل استهداؼ، ك٥با قيمة إنتاجية أفضل من "ٯبب أف يتم استبداؿ معايّب ا٤بدل 

( بقولو : ما ىو أداء ا٤بؤسسة ؟ 2001) P. Lorinoكعليو، يتساءؿ  .97الرٕبية الطويلة األجل للمؤسسة" األىداؼجهة 
دم، فسيعَبؼ ٖبل  الثركة الصافية )تسجيل أقل نسبة كٯبيب على ذلك بأنو إذا قبلنا أف أداء ا٤بؤسسة ىو أساس الوقود االقتصا

من استهبلؾ ا٤بوارد(، ألف ا٤بؤسسة تستهلك موارد )كقت األشخاص، األمواؿ، ا٤بواد، ا٤بساحة...( إلنتاج الفوائد، فيبدك بذلك 
للفوائد  Vؤسسة( كالقيمة للموارد ا٤بستهلكة )التكاليف ا٤برتبطة بتشغيل ا٤ب  Cاألداء كنسبة قابلة للقياس دائما، بْب القيمة

 . 98نادرا ما تكوف ىذه ا٤بقاربات كافية إلعطاء ٧بتول عملياحملصلة، غّب أنو يشّب إذل أنو 
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االىتماـ بالرٕبية يف D. P. Norton (1987 )ك  R. S. Kaplanكبذلك يطرح كاحد من العناصر األساسية ألعماؿ 
نشاطها، حيث ال ٯبب إٮباؿ مؤشرات األداء على ا٤بدل الطويل، كالٍب  ا٤بدل الطويل، كىو ما يسمح للمؤسسة باالستمرار يف

تعترب مهمة نسبيا مقارنة با٤بؤشرات يف ا٤بدل القصّب، كبذلك يستدعي النقاش حوؿ أداء األعماؿ استكماؿ معايّب للتسيّب غّب 
العوامل الضركرية لتحقي  األداء ث تتمثل . حي٧99بصورة يف ا١بوانب ا٤بالية كاالقتصادية فقط، ٗبعايّب تصف جوانب أخرل لعملها

:  ٭بو النشاطات، اإلسَباتيجية، ثقافة ا٤بؤسسة الديناميكية، التحفيز القوم ألعظاء ا٤بؤسسة، قدرة ا٤بؤسسة على  يف االسَباتيجي
 .Gك J.-Y. Saulquinخل  القيمة لزبائنها، جودة التسيّب كمنتوجات للزبائن، التحكم يف البيةة، كيضيف ٥بذه العوامل 

Schier (2007) حيث تصبح ىذه األخّبة مسعى يسمح "بالوصوؿ ، 100أخذ ا٤بسؤكلية االجتماعية للمؤسسات باالعتبار
ىو ما ال يتقبلو عدد من أصحاب ا٤بؤسسات . 101للنجاح التجارم بتقدير القيم األخبلقية، احَباـ األشخاص، اجملتمعات كالبيةة"

أف لعبة العرض كالطلب تؤدم  Siegel (2001)ك  Mc Williamsالت من الواقع، فيذكركا٤بسّبين، ألنو ال يتماثل مع حا
يف حالة التوازف ألرباح متماثلة للمؤسسات، بغض النظر عن مستول أدائها اجملتمعي، ففي الواقع، ٲبكن أف تأمل مؤسسة بزيادة 

ذه ا٤بنتوجات، كبالتارل زيادة رقم أعما٥با، كللقياـ بذلك، ٯبب مسؤكليتها اجملتمعية ا٤برتبطة ٗبنتوجاهتا أك تصنيعها ٭بوا يف جاذبية ى
أف تتحمل زيادة يف التكاليف، كقد يشتمل ذلك مثبل على : زيادة يف رسـو البحث كالتطوير هبدؼ ٙبسْب ا٤بنتوجات، االستثمار 

فية الٍب تستهدؼ زبائن منشغلْب يف مراف  جديدة أكثر احَباما للبيةة، زيادة تعويضات العاملْب أك تكاليف اإلشهار اإلضا
بالقضايا اجملتمعية، بينما ٪بد يف ا٤بقابل أف مؤسسة منافسة أقل التزاما با٤بخطط اجملتمعي ٙبصل على مردكدية مساكية لؤلخرل، 

ز . باإلضافة إذل ذلك، يف حالة عدـ كجود حاج102رغم ٙبقيقها رقم أعماؿ أقل إال أف الربح يبقى مواز لتكاليف مقيدة أكثر
للدخوؿ، ال تتأخر أم مؤسسة ٲبكن أف ٙبصل على أداء مارل أعلى متأيت عن ا٤بسؤكلية االجتماعية، أف تنسخ تصرفاهتا يف ىذا 
٦باؿ، األمر الذم ٯبعل ا٤بؤسسات ا٤بتميزة بأدائها االجتماعي تفقد ا٤بيزة التنافسية ا٤بكتسبة، كبالتارل، ٲبكن ٥بذه ا٤بؤسسات أف 

أكد غّب أف ىذا لي  نتيجة فصل يف ا٤بسألة. فقد   .103وؿ على أفضل أداء مارل يف ا٤بدل الطويلتأمل بصعوبة يف ا٢بص
Porter  ك Kramer (2006)  على مساٮبة ا٤بسؤكلية االجتماعية االسَباتيجية يف االقتصاد الصناعي، أين تبدك كوسيلة

  .١104بذب دخوؿ احتكارية بالتمييز ككضع حواجز للدخوؿ
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 الواقع ىي فن النجاح على ا٤بدل الطويل، الذم يُقَبح من باب األفضل للذات، كلكن فقط يف إطار احَباـ إف األخبلقيات يف
 J. Mousséكأخّبا يذكر  .105اآلخرين، فيفَبض احَباـ الذات كاآلخرين ا٤براعاة الدقيقة للمبادئ األكلية لؤلخبلؽ العامة

 .106ري أف األخبلقيات ىي مسّبة لي  ٥با مدل لكنها ط (1992)
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 الخاتمة 

ال بد أف للمقاكلتية أٮبية بارزة للنهوض باقتصاديات الدكؿ، كذلك من خبلؿ خل  فرص العمل، ابداع منتوجات جديدة، فتح 
كربل أسواؽ جديدة، جلب الثركات ...إخل، ٩با ٯبعل االىتماـ بطريقة عملها أمرا غاية يف األٮبية، كىو األمر ا٤بتعل  ٗبا أحدثتو  

(، حيث 2009مؤسسات األعماؿ يف العادل من فضائح، تسبب فيها غياب األخبلقيات يف أزمة بالغة ا٣بطورة )خاصة سنة
عملت أزمة األخبلقيات على اإلطاحة بالعديد من مؤسسات رائدة يف القطاع، كقطع الثقة بْب ىذه ا٤بؤسسات 

(PARMALAT ،EQUITABLE LIFE، ENRONكزبائنها الدا )خليْب أك ا٣بارجيْب. ..إخل 

كعليو فإنو من خبلؿ ىذه الدراسة يظهر أف األخبلقيات كالربح كمعيارين لنجاح ا٤بقاكلتية غّب متنافيْب على ا٤بدل البعيد بالدرجة 
األكذل، يف حْب قد ٰبدث تناقض فيما بينهما على ا٤بدل القصّب أك ا٤بتوسط، كذلك من خبلؿ التكاليف الٍب تتولد عن ٩بارسة 

ألخبلقيات كالنهوض هبا يف اإلجراءات كالعمليات اليومية للمقاكؿ. لكن دائما يعترب إحَباـ اآلخرين قيمة ال ٲبكن ٘باكزىا كلو ا
على حساب التكاليف، فبل ٲبكن إٮباؿ تقدصل أحسن لركؼ عمل لعمالنا، أك منتوجا ٔبودة عالية للمستهلكْب، أك إدارة 

ساٮبة يف األعماؿ ا٣بّبية )ا٤بساٮبة يف بناء مدارس، مستشفيات...(....فحٌب كلو كاف الربح النفايات للحفاظ عن البيةة، أك ا٤ب
قليل ا٤بناؿ يف الوقت ا٢باضر إال أنو ٲبكن أف يكوف ٩بكنا جدا على ا٤بدل الطويل، بذلك فإف حصر األخبلقيات من خبلؿ 

ثل مصدر ربح للمؤسسة، إال أف ذلك سيم  باألطراؼ ذات النتيجة ا٢بالية للمؤسسة ال ٲبكن أف ٰبق  التنمية الشاملة كإف م
ا٤بصلحة مع ا٤بؤسسة )عماؿ، زبائن، ٝبعيات، بيةة...(، ككذلك األجياؿ ا٤بستقبلية، كعليو فإف مسألة األخبلقيات تتجاكز 

 النتيجة اآلنية لتتعداىا لؤلخذ باالعتبار النتائج االٯبابية على ا٤بدل البعيد.

خبلؿ ىذا ا٤بقاؿ ا٤بقاكلْب كركاد األعماؿ للتحلي باألخبلقيات كإعبلء القيم األخبلقية كتسيّب ٧بفظة  لذلك، فإننا ندعو من
طموحاهتم بشكل ال ٲب  ٗبصاحل اآلخرين، حٌب يتم تشييد تنمية مستدامة، ما يعِب النهوض بكل جوانب التنمية كلي  ا١بانب 

 ا٤بارل فقط. 
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 المباشر األجنبي االستثمار جذب  في بالجزائر ماراالستث مناخ دكر
 -الصناعي القطاع حالة – 

 ياسين حريزم   عبد الحميد عفيف 

 :ملخص

 على أجنبية تساعدىا استثمارات جذب سبيل يف األجنيب لبلستثمار ٧بفزة بيةة خل  على ا٤باضي القرف أكاخر منذ ا١بزائر عملت
 مناخ مساٮبة مدل على الوقوؼ البحثية الورقة ىذه خبلؿ من ٫باكؿ سوؼ. العادل دكؿ  باقي غرار على تنموية كثبة ٙبقي 

 أبرز ك األجنيب االستثمار جذب عوامل ألىم التعرض  خبلؿ من كذلك ا١بزائر، يف األجنيب االستثمار جذب يف االستثمار
 كأثر الدكلية ا٤بؤشرات كف  ا١بزائرم االقتصاد نافسيةت مدل على الوقوؼ ككذا االستثمار، مناخ بتقييم ا٤بتعلقة الدكلية ا٤بؤشرات

 الصناعي القطاع على الَبكيز مع ا١بزائر إذل األجنبية االستثمارات تدف  على ذلك
 .الصناعي القطاع ا١بزائر، يف األجنيب االستثمار األعماؿ، بيةة األجنيب، االستثمار االستثمار، مناخ:  ا٤بفتاحية الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 11 سطٌف جامعة،  مؤقت أستاذ 
 11 سطٌف جامعة ، مؤقت أستاذ 
 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

321 
 

 ة: قدمم

تزايدت خبلؿ السنوات ا٤باضية اىتمامات دكؿ العادل بقضايا جذب اإلستثمار األجنيب ا٤بباشر، كاحتدمت ا٤بنافسة  
بينها للفوز بأكرب نسبة ٩بكنة من إٝبارل تدف  االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة على مستول العادل. كتشّب الدراسات إذل أف تدف  

بلد معْب يرتبط أساسا ٗبجموعة من احملددات االقتصادية، السياسية، االجتماعية كاإلدارية كالٍب  االستثمارات األجنبية إذل داخل
يطل  عليها مناخ االستثمار، كىو الذم ٰبدد شكل الفرص كا٢بوافز الٍب ٛبكن الشركات من االستثمار على ٫بو منتج كمربح 

 كخال  لفرص كمساعد أيضا لتوسيع نطاؽ عمل ىذه ا٤بؤسسات.

 إشكالية الدراسة: – 1

قامت ا١بزائر منذ بداية عهد اإلصبلحات االقتصادية بتقدصل العديد من ا٢بوافز كا٤بزايا لتشجيع االستثمار األجنيب، كما  
سعت لتحسْب مناخ االستثمار فيها على ٫بو يزيد من جاذبيتها لبلستثمار كيعزز قدرهتا التنافسية إقليميا كعا٤بيا، خاصة يف 

القتصادية ذات القيمة ا٤بضافة الكبّبة كاالنتاجية العالية كعلى رأسها قطاع الصناعة ، كذلك من خبلؿ القوانْب القطاعات ا
 التنظيمية احملفزة لبلستثمار األجنيب، كالربامج التنموية الطموحة كاإلصبلحات السياسية كغّبىا. 

 بناء على ما سب  تتضح إشكالية ىذه الورقة البحثية كما يلي: 

 مدل مساىمة مناخ االستثمار بالجزائر في جذب االستثمار األجنبي المباشر؟  كما أثر ذلك على القطاع الصناعي؟ ما

 كيندرج ٙبت ىذا السؤاؿ األسةلة الفرعية التالية:

 ما ىي أىم  مقومات مناخ االستثمار يف ا١بزائر؟ 
 ما ىي مكانة ا١بزائر ضمن ا٤بؤشرات الدكلية ٤بناخ االستثمار؟ 
  أثرت سياسات ٙبسْب مناخ االستثمار يف ا١بزائر على جذب االستثمار األجنيب ا٤بباشر إليها؟ كما ىو ٧بل القطاع ىل

 الصناعي منها؟
 ما مدل تأثّب مناخ االستثمار يف أداء القطاع الصناعي با١بزائر؟ 
 أىمية الدراسة: – 2

واىر ا٤بهمة بالنسبة لبلقتصاد ا١بزائرم، حيث أف موضوع تنبع أٮبية ىذه الدراسة من كوهنا ٛبثل ٧باكلة لدراسة أحد الظ 
مناخ االستثمار من ا٤بوضوعات ا٥بامة ا٤برتبطة بالقدرة التنافسية يف جذب االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة كمصدر أساسي لتمويل 

١بزائرم عن ٨برج لتبعيتو االستثمارات يف القطاعات االقتصادية اإلنتاجية، خاصة القطاع الصناعي يف لل ٕبث االقتصاد ا
ا٤بطلقة للمحركقات كالتأثّب ا٤بباشر لذلك  يف ا٤بؤشرات االقتصادية الكلية هبدؼ ٙبقي  فائض اقتصادم يف ا٤بوازين االقتصادية 



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

322 
 

 الكلية، كمن مث ٙبقي  زيادة يف معدؿ النمو االقتصادم. كما أف نتائج ىذا البحث ٲبكن أف تسهم بصورة فاعلة يف إلقاء الضوء
على التجربة ا١بزائرية يف ىذا ا١بانب كتوضيح جوانب القوة كالضعف فيها، ٩با ٲبكن القائمْب على أمر اإلستثمار من إدخاؿ 

 اإلصبلحات ا٤بطلوبة على السياسات ا٤بتبعة كذلك بغرض دفع كتطوير ا٤بناخ اإلستثمارم.

 أىداؼ الدراسة: – 3

مار يف ا١بزائر، كأثر ذلك يف استقطاب االستثمار األجنيب ا٤بباشر، بالَبكيز على يهدؼ ىذا البحث بصفة عامة لتقييم مناخ االستث
 القطاع الصناعي كذلك من خبلؿ اآليت:

 التعرؼ على ٧بددات االستثمار األجنيب ا٤بباشر يف ا١بزائر كعبلقة ذلك ٗبناخ االستثمار؛ 
 إبراز مكانة مناخ االستثمار ا١بزائرم يف ضوء ا٤بؤشرات الدكلية ؛ 
 ،متابعة حركة االستثمار األجنيب ا٤بباشر با١بزائر كا٘باىات تغّبه كتوزيعو القطاعي 
 .التعرؼ على أثر تدف  االستثمار األجنيب ا٤بباشر على القطاع الصناعي 

 ر كما يلي: : لئلجابة على التساؤؿ الرئيسي كاألسةلة الفرعية، ارتأينا تقسيم ىذه الورقة البحثية إذل ثبلثة ٧باك محاكر الدراسة -4
  احملور األكؿ: مناخ االستثمار ا١باذب كا٤بعايّب الدكلية ؛ 
  احملور الثاشل: كاقع مناخ االستثمار يف ا١بزائر؛ 
 .احملور الثالث: أثر مناخ األعماؿ على االستثمار األجنيب با١بزائر 

 المحور األكؿ: مناخ االستثمار الجاذب كالمعايير الدكلية  

 ناخ االستثمار الجاذبة لالستثمار األجنبي) مقومات جذب االستثمار(أكال: محددات م     

بداية، ٘بدر اإلشارة إذل أف ىناؾ حدا أدسل من الشركط الواجب توفرىا لدخوؿ االستثمارات إذل أم بلد، أم أف اٚباذ 
ة، كيتوقف ىذا األمر على العديد القرارات االقتصادية مرىونة بضماف سبلمة ا٤بشركع كٞبايتو كتعظيم الربح يف لل الفرص البديل

من ا٤بقومات الٍب ٯبب توافرىا يف البلد ا٤بضيف، كلعل أٮبها يتمثل يف ا٤بوارد الطبيعية كاالستقرار السياسي كاألمِب، كالقانوشل، 
ا٤بادية كا٤بوارد البشرية  كاالقتصادم، كالنقدم، كا٤بارل ا٤بتزامن مع توافر البيانات ا٤بالية السليمة كا٤بنتظمة كتوفر البنية األساسية

٦بمل األكضاع القانونية كاالقتصادية، ٲبثل مناخ االستثمار  ا٤بؤىلة، فضبلن عن سعة السوؽ الداخلية ا٤بقركنة بالقوة الشرائية للمواطن.
ديد أىم ٧بددات ، كٲبكن ٙب1كالسياسية، كاالجتماعية الٍب تكونف البيةة االستثمارية الٍب على أساسها يتم اٚباذ قرار االستثمار

 مناخ جذب االستثمار األجنيب فيما يلي: 
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 المحددات االقتصادية لمناخ االستثمار األجنبي الجاذب – 1

يعترب كجود سياسة اقتصادية كلية مستقرة ك مرحبة باالستثمار من أىم العناصر الٍب تشجع  السياسة االقتصادية: 1- 1
اشر خصوصا، كيف ا٤بقابل فإف تعدد السياسات االقتصادية يؤثر على استثمار الشركات االستثمار عموما كاالستثمار االجنيب ا٤بب

أكد   2005األجنبية، كيتطلب ٙبسْب مناخ االستثمار استقرار السياسة االقتصادية الكلية، ٥بذا فإف تقرير التنمية يف العادل سنة 
رة كىذا حسب االستقصاء الذم أجراه البنك الدكرل للشركات على الدكر ا٥باـ الذم تلعبو ا٢بكومة يف إٯباد بيةة آمنة كمستق

بلدا، كالذم أشار إذل أف غموض السياسات االقتصادية كعدـ االستقرار يف االقتصاد  48االجنبية حوؿ مناخ االستثمار يف 
 .2من ٨باكؼ الشركات األجنبية ا٤بتعلقة ٗبناخ االستثمار%51الكلي ٛبثل 

ٲبيل االستثمار األجنيب ا٤بباشر إذل التوجو ٫بو االقتصاديات ا٤بفتوحة، كا٘باه التعامل مع  صادم: درجة االنفتاح االقت 2 – 1
العادل ا٣بارجي معناه عدـ كجود رقابة على حركة التبادؿ التجارم، أك عناصر االنتاج األمر الذم يضمن حسن الكفاءة 

واؽ، كذلك أف ا٤بستثمر االجنيب يسعى لتحقي  افضل رٕبية ٩بكنة االقتصادية يف توجيهها كعدـ كجود أية اختبلالت يف ىذه األس
فإنو يهتم  بالكفاءة االقتصادية بعيدا عن فرض القيود، كما أف اتساع حجم التجارة ا٣بارجية يعترب ٗبثابة حافز  للمستثمر 

 األجنيب.

ت ، فقد جاء يف بعض الدراسات أف : يعترب النمو االقتصادم عامبل مهما الستقطاب االستثماراالنمو االقتصادم 3- 1
معدؿ النمو يف الدكؿ ا٤بضيفة ىو احملدد ا٥باـ الذم ٱبضع لو حجم االستثمارات األجنبية، إذ أف ارتفاعا ٗبعدؿ نقطة من نسبة 

مبليّب  10ة بػمعدؿ النمو ا٤بتوسط للناتج احمللي اإلٝبارل للدكؿ النامية يَبجم يف الوقت ا٢بارل بارتفاع حجم االستثمارات األجنبي
كما أف معدؿ النمو مرتبط أساسا بالبنية التحتية، العنصر البشرم، البحث كالتطوير، كعموما فإف النتيجة الرئيسية ىي   ،  3دكالر

أف النمو االقتصادم سيتم تعظيمو عندما تكوف ٙبفيزات االستثمار يف رأس ا٤باؿ البشرم كا٤بادم كيف التكنولوجيات ٧بددة بقول 
٢بر، كتقـو الدكؿ بتدعيم ىذه العملية بإقامة ٧بيط استقرار اقتصادم كلي كسياسي كخدمات البنية التحتية األساسية ذات السوؽ ا

 . 4نوعية مبلئمة 

يعد العائد على االستثمار أحد العوامل ا٥بامة كالرئيسية يف جذب االستثمار االجنيب ا٤بباشر، ألف  العائد على االستثمار: 4- 1
ألجنيب ال يقـو باالستثمار يف ا٣بارج إال توقعا للعائد األعلى بعد تعديلو ٗبعدؿ ا٤بخاطرة التجارية كغّب التجارية، مع ا٤بستثمر ا

 األخذ بعْب االعتبار احملددات ا٣باصة ٗبناخ االستثمار كالقدرة التنافسية عند اٚباذ قرار االستثمار يف دكلة معينة.

: يعترب توفر بنية ٙبتية مبلئمة ٧بددا ىاما كرئيسيا يف جذب االستثمار األجنيب ا٤بباشر للدكؿ توفر البنية التحتية األساسية 5- 1
ا٤بضيفة، إذ أهنا تسهم يف ٚبفيض تكلفة األعماؿ للمستثمر كمن مث رفع معدؿ العائد على االستثمار، كيراعي ا٤بستثمر األجنيب 

وصوؿ إذل األسواؽ داخل الدكؿ ا٤بضيفة ككذلك العادل ا٣بارجي، توفر الدكؿ ا٤بضيفة على شبكة نقل حديثة تسهل عملية ال



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

324 
 

ككسائل  اتصاالت متطورة كالٍب ٛبكن من سهولة كسرعة االتصاؿ بْب فركع الشركة يف الدكلة ا٤بضيفة كا٤بركز الرئيسي يف الدكلة 
 األـ، كما أهنا تسهل من عملية تبادؿ البيانات ك ا٤بعلومات بْب الفركع كا٤بركز .

 العوامل التشريعية كالتنظيمية كالحوافز الممنوحة للمستثمر األجنبي   - 2

يتأثر االستثمار األجنيب ا٤بباشر بسياسة الدكلة ا٤بضيفة ك قوانينها، كٙبتوم ىذه السياسة على ٦بموعة من حوافز  
 االستثمار مقابل القيود ا٤بختلفة ا٤بفركضة عليو:

: تؤدم العوامل القانونية دكرا متميزا يف استقطاب االستثمار األجنيب ا٤بباشر ك٭بوه ماراإلطار التشريعي كالتنظيمي لالستث 1- 2
 ،  5كتطوره، ذلك أف ا٤بستثمر األجنيب فردا كاف أـ شركة لن يقدر على االستثمار يف ا٣بارج إال إذا توفرت لو ا٢بماية القانونية 

سم بالوضوح كاالستقرار كالشفافية كالتواف  مع القواعد كالتنظيمات  كلكي يكوف اإلطار التشريعي جاذبا لبلستثمار فيجب اف يت
 الدكلية الصادرة ٢بماية ا٤بستثمر، كما تلعب البيةة التنظيمية كا٤بؤسساتية  يف الدكلة ا٤بضيفة دكرا ىاما يف تدف  االستثمار األجنيب

 للمستثمر. ا٤بباشر نظرا لتأثّبىا على تكلفة ا٤بعامبلت كعلى درجة اليقْب بالنسبة

: تلعب ا٢بوافز ا٤بالية كالتمويلية دكرا ىاما يف ٙبسْب مناخ االستثمار، نظرا ٤با تقدمو من الحوافز الممنوحة  لالستثمار 2 – 2
مزايا من شأهنا أف تشجع الشركات األجنبية على االستثمار يف اجملاالت ا٤برغوب فيها ٗبا يؤدم إذل زيادة يف االنتاج أك تشجيعها 

النتاج لغرض التصدير، كتشمل ا٢بوافز ا٤بالية كالضريبية بصفة أساسية، أما ا٢بوافز التمويلية  فتتمثل يف اإلعانات ا٢بكومية على ا
 .6ا٤بباشرة 

يعترب النظاـ السياسي القائم يف البلد أحد أىم العوامل ا٤بشكلة للبيةة السياسية، حيث أف البيئة السياسية كاالجتماعية:  – 3
سياسي مستقر يقـو على ا٢برية ككفالة حقوؽ اإلنساف كيناؿ رضا كاستحساف عدد كبّب أك نسبة مقدرة من مواطِب  كجود نظاـ

تلك الدكلة يعترب متطلب رئيسي ٣بل  بيةة سياسية جاذبة لبلستثمار، ألف ا٤بستثمر األجنيب ال يأيت لبلستثمار يف أم بلد إال بعد 
انية استقرار ذلك النظاـ، فبل نتوقع أف يقـو مستثمر بإنشاء مشركعات إستثمارية يف دكلة أف يطمةن للنظاـ السياسي القائم كإمك

 تنعدـ فيها مظاىر االستقرار السياسي كتسود فيها االنقبلبات أك تتغّب فيها ا٢بكومة بصورة سريعة.

 ثانيا: بعض مؤشرات تنافسية مناخ االستثمار

إذا كانت تستطيع التناف  على ا٤بستول الدكرل، يف جذب االستثمار أصبحت الدكؿ تصنف بأهنا ذات قدرة تنافسية 
األجنيب ا٤بباشر. كتتنوع مؤشرات االستثمار العا٤بي طبقان للجهات ا٤بصدرة لو، كتستخدـ تلك ا٤بؤشرات معايّب ٨بتلفة تصنف من 

ناؾ العديد من ا٤بؤسسات كا٤بعاىد كا٤بنتديات خبلؿ الدكؿ كترتيبها طبقان لتنافسيتها كدرجة جذهبا لبلستثمار األجنيب ا٤بباشر، كى
 :7ا٤بتخصصة يف دراسة تلك ا٤بؤشرات كالٍب تتشابو يف أغلب مكوناهتا كمن أٮبها 
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مؤسسة عا٤بية قياس  109يتوذل ا٤بنتدل االقتصادم الدكرل يف دافوس بسويسرا بالتعاكف مع  مؤشرات التنافسية العالمية:  - 1
 ـ كيتكوف من مؤشرين فرعيْب كٮبا :1979نافسة كلقد لهر ىذا ا٤بؤشر عاـ قدرة الدكلة على النمو كا٤ب

سنوات كينقسم بدكره إذل  8-5: كيعك  قدرة الدكلة على النمو االقتصادم لفَبة تَباكح بْب مؤشر النمو للتنافسية 1- 1
 ثبلثة مقايي :

ط بشبكة اإلنَبنت، عدد أجهزة ا٢باسوب ا٤بستخدمة، كثافة : ٱبتص بقياس األٮبية النسبية لقطاع التكنولوجيا، الربالمقياس األكؿ
 % من ا٤بؤشرات. 50استخداـ خطوط ا٥باتف النقاؿ، عدد ا٥بواتف الثابتة لكل ألف شخص كٲبنح كزف 

: كيقي  أداء ا٤بؤسسات العامة من خبلؿ دراسة البيةة التشريعية كمدل سيادة القانوف كالنظاـ كدرجة الفساد المقياس الثاني
 % من ا٤بؤشرات. 25البّبكقراطية كٲبنح ك 

: كيقي  أداء االقتصاد الكلي كيتكوف من عدة متغّبات ىي معدؿ النمو ا٢بقيقي، نسبة االستثمار من الناتج المقياس الثالث
ارم إذل الناتج احمللي احمللي اإلٝبارل استقرار أسعار الصرؼ، نسبة ا٤بوازنة إذل الناتج احمللي اإلٝبارل، معدؿ التضخم نسبة ا٤بيزاف ا١ب

 % من ا٤بؤشرات.25اإلٝبارل كٲبنح كزف 
 يرتكز ىذا ا٤بؤشر على قياس ٧بفز النمو االقتصادم كينقسم إذل مقياسْب:   مؤشر األعماؿ التنافسية 2- 1

  .درجة تطور قطاع األعماؿ 

  .ا٤بناخ االستثمارم 

تساكم، مث تقاس قدرة الدكلة كف  ٭بوذج إحصائي يتم تطويره ٲبنح لكل منها كزف م عوامل 8كيستند ىذا ا٤بؤشر الثاشل على 
 باستمرار .

 Wall Street( بالتعاكف مع صحيفة )Heritage Foundationأصدر معهد )مؤشر الحرية االقتصادية :   - 2
Journal ا٢برية  ـ ىذا ا٤بؤشر كيقي  مدل تدخل ا٢بكومة يف األنشطة االقتصادية كتأثّبىا يف كافة مناحي1995( عاـ

متغّب .  50االقتصادية كالسياسية، كأداء األعماؿ كعبلقاهتا ا٣بارجية كيستند مؤشر ا٢برية االقتصادية إذل عشرة عوامل يدخل هبا 
مع األخذ يف االعتبار أف ٥بذه العوامل أكزاف نسبية يتم من خبل٥با حساب ا٤بؤشر بأخذ ا٤بتوسط ا٢بسايب للمعايّب العشرة السابقة،  

ع دليل لقياس ا٢برية االقتصادية بناءن على النقاط الٍب تسجلها الدكلة يف ىذه ا٤بكونات، ٕبيث تنقسم الدكؿ إذل أربع كقد كض
( يدؿ على حريػة 2.95-2( يدؿ على حرية اقتصادية كاملة، )1.95-٦1بموعات كف  رصيدىا اإلٝبارل على النحو التارل: )

 ( يدؿ على حرية اقتصادية ضعيفة جدان.5.00-4ية اقتصادية ضعيفة، )( يدؿ على حر 3.95-3اقتصادية شبو كاملة، )
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 مؤشر األداء كمؤشر اإلمكانيات لالستثمار األحنبي المباشر الوارد – 3

ـ كطورتو 2002ألكؿ مرة يف تقريرىا عن االستثمار يف العاـ  UNCTDأصدرتو أمانة مؤٛبر األمم ا٤بتحدة للتجارة كالتنمية 
 حقة كينقسم إذل مؤشرين ٮبا: يف التقارير البل

: كيشّب إذل مدل ٪باح الدكلة يف جذب االستثمار األجنيب ا٤بباشر من خبلؿ قياس حصة الدكؿ يف مؤشر األداء 1- 3
االستثمار األجنيب ا٤بباشر الوارد عا٤بيان كنسبة من الناتج احمللي اإلٝبارل، كيتم أخذ متوسط آخر ثبلث سنوات للحد من تأثّب 

 ا٤بو٠بية.  العوامل

مكوف لقياس ىذه اإلمكانيات  13يقي  إمكانية الدكلة يف جذب االستثمار األجنيب كينقسم إذل  مؤشر اإلمكانيات: 2- 3
كىي )معدؿ ٭بو الناتج احمللي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إذل الناتج احمللي، خطوط ا٥باتف الثابت، خطوط ا٥باتف 

اقة للفرد، نسبة اإلنفاؽ على البحوث من الناتج احمللي اإلٝبارل، نسبة ا٤بلحقْب بالدراسات العليا احملموؿ، متوسط استهبلؾ الط
إذل إٝبارل السكاف، نسبة صادرات ا٤بوارد الطبيعية للعادل، نسبة الواردات من قطع الغيار لؤلجهزة الكهربائية كصادرات السيارات 

 ، كنسبة الرصيد الَباكمي لبلستثمار األجنيب بالدكلة من العادل(. للعادل، نسبة صادرات الدكلة من ا٣بدمات للعادل

 كتقسم اإلنكتاد الدكؿ كف  نقاط ا٤بؤشرين السابقْب إذل أربع ٦بموعات كذلك على النحو اآليت: 
 ٦بموعة الدكؿ السباقة )أداء مرتفع كإمكانيات مرتفعة(.  -
 تفعة(. ٦بموعة الدكؿ دكف اإلمكانات )أداء منخفض كإمكانيات مر  -
 ٦بموعة الدكؿ أعلى من اإلمكانيات )أداء مرتفع كإمكانيات منخفضة(.  -
 ٦بموعة الدكؿ ذات األداء ا٤بنخفض )أداء منخفض كإمكانيات منخفضة(. -
 
: يقي  مؤشر سهولة أداء األعماؿ يف قاعدة بيانات أداء األعماؿ الٍب تصدر عن البنك الدكرل مؤشر سهولة أداء األعماؿ – 4

، مدل تأثّب القوانْب كاإلجراءات ا٢بكومية على األكضاع االقتصادية، كيتكوف ا٤بؤشر 2004التمويل الدكلية منذ عاـ كمؤسسة 
من متوسط عشرة مؤشرات فرعية تكوف قاعدة بيانات أداء األعماؿ كتشمل ) بدء ا٤بشركع، التعامل مع الَباخيص، توليف 

ٞباية ا٤بستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عرب ا٢بدكد، تنفيذ العقود كإغبلؽ  العاملْب، تسجيل ا٤بلكية، ا٢بصوؿ على القركض،
 ا٤بشركع.

من خبلؿ تقاريرىا عن ٨بتلف الدكؿ،  Political Risk Services: كيصدر عن مؤسسة مؤشرات المخاطر القطرية – 5
ا٤بخاطر القطرية، الٍب تندرج ٙبت ثبلث  كتقـو بَبتيبها ٕبسب درجة ا٤بخاطر كالٍب تقاس من خبلؿ إعطاء قيم عددية لعدد من

٦بموعات ىي: )ا٤بخاطر السياسية، االقتصادية، كالتمويلية( كٛبثل ٦بموعة نقاط تلك ا٤بخاطر الفرعية مؤشران للمخاطر اإلٝبالية 
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الدكؿ ٨باطرة إذا ما للدكلة. كبالتارل يستطيع ا٤بستثمر االعتماد على ىذه ا٤بؤشرات قبل اٚباذ قراره باستثماره ٕبيث ٱبتار أقل 
 تساكت العوامل األخرل.

 المحور الثاني : كاقع مناخ االستثمار في الجزائر

تسعى ا١بزائر على غرار باقي دكؿ العادل على تشجيع االستثمار االجنيب، مقدمة العديد من ا٢بوافز كاالمتيازات ٧بسنة  
 اؼ من ا٤بشاريع يف سبيل تعزيز التنمية .ألكضاعها االقتصادية كاالجتماعية، كالٍب من شأهنا جذب قدر ك

 أكال: مقومات االستثمار في الجزائر

 تتمتع ا١بزائر بعديد ا٤بقومات الٍب تتيح إمكانية االستثمار يف ا١بزائر يف ٝبيع النواحي، نستعرض أٮبها من خبلؿ ما يلي: 

النقدية إال أنو احتول نصوصا تنظيمية تسمح  ىدؼ أساسا لتفعيل السياسة 10-90: رغم كوف القانوف قوانين االستثمار - 1
 لؤلجانب ٗبزاكلة أنشطتهم االستثمارية يف ا١بزائر، التخلي عن التمييز بْب ا٤بقيمْب كغّب ا٤بقيمْب، القبوؿ ٗببدأ التحكيم الدكرل عند

قانوف النقد كالقرض كألغى الذم أكد األحكاـ الواردة يف  12-93مت إصدار ا٤برسـو التشريعي 1993النزاع...إخل.  ك يف سنة 
٤بعا١بة النقائص الواردة  2001يف سنة  03-01التمييز بْب األجانب كاحملليْب كبْب القطاع ا٣باص كالعاـ كالذم مت تعزيزه باألمر 

كالذم أتاح عدة  03-01قانوف جديد لبلستثمار يعدؿ كيتمم  األمر  2006. ك صدر يف سنة 12-93يف ا٤برسـو التشريعي 
ات للمستثمرين احملليْب كاألجانب على قدـ ا٤بساكاة، كما يوفر عدة ضمانات ٢بماية أم مستثمر تتمثل أساسا يف إمكانية امتياز 

ٙبويل رؤكس األمواؿ كعائداهتا ككجود تغطية ٥بذه االستثمارات من خبلؿ ا٤بعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كحٌب اللجوء للمحكمة 
 .8الدكلة ا١بزائرية كا٤بستثمرين غّب ا١بزائريْبالدكلية يف حالة كجود نزاع بْب 

ٙبسًّن مناخ االستثمار يف ا١بزائر كلكن ببطء نوعا ما مقارنة بالدكؿ  المقومات االقتصادية لالستثمار في الجزائر: – 2
زيادة قدراهتا التوزيعية األخرل، فقد عملت ا١بزائر يف السنوات األخّبة على زيادة قدراهتا االنتاجية يف ٦باؿ النفط كالغاز ككذلك 

٩با ا٪بر عنو زيادة ا٢باجة لبلستثمارات األجنبية يف ىذا القطاع، ٩با استوجب تعديل قانوف احملركقات حٌب يكوف ٧بفزا قويا ١بلبها.  
استقرار كما أف ا١بزائر ٛبلك طاقات ىائلة يف ٦باؿ االستثمار فيها كٝبيع الشركط متوفرة، إذ نلم  رجوع االستقرار السياسي، ك 

االقتصاد الكلي، كمت ٙبديد السياسات التنموية كتنفيد برامج اإلنعاش االقتصادم، فا١بزائر ٙبتوم على منهجية عمل مشجعة 
 ، كنستعرض فيما يلي أىم ا٤بزايا االستثمارية الٍب ٙبوزىا ا١بزائر:9لؤلعماؿ ألهنا بلد ديناميكي

كالٍب تبقى دكف  -عطى من خبلؿ إلقاء نظرة على أىم ا٤بؤشرات االقتصادية ٲبكن إبراز ىذا ا٤باالستقرار االقتصادم:   1 – 2
لكن يطغى عليها التحسن يف ٦بملها، فنجد أف الناتج الداخلي ا٣باـ قد تطور بشكل ملحوظ، حيث تضاعف ٕبوارل  -ا٤بأموؿ

،  2013ر دج سنة مليا 15569إذل  2000مليار دج سنة  4123لّبتفع من  1014-2001مرات خبلؿ الفَبة من  4



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

328 
 

كمتوسط خبلؿ الفَبة   %6.8مقابل   2012سنة %7.1كما سجلت ا١بزائر ٭بوا مشجعا خارج قطاع احملركقات بلغ يف 
مليار دكالر سنة  30مقابل  2012مليار دكالر سنة  3.9، كما ا٬بفضت الديوف ا٣بارجية إذل مستول 2005-2012
مليار  18مقابل  2012مليار دكالر سنة  193رتفاع احتياطي الصرؼ ليبلغ ، راف  ىذا اال٬بفاض يف الديوف ا٣بارجية ا2001

، مع ما راف  ذلك من ا٬بفاض معدؿ البطالة كبقاء معدؿ التضخم عند مستول مقبوؿ عموما، زيادة على 2001دكالر سنة 
 ستثمار األجنيب.تسطّب ا٢بكومات ا١بزائرية اسَباتيجيات لتنمية القطاعات االقتصادية، كىو ما ٰبفز عموما اال

كما سب  اإلشارة إليو، تعترب البنية التحتية  من الركائز األساسية للنمو االقتصادم كعامل جذب    توفر البنية التحتية: 2 – 2
مهم لبلستثمار األجنيب، حيث أف البنية التحتية مٌب ما توافقت مع ا٤بعايّب العا٤بية ٠بح ذلك بتخفيض التكلفة، ٩با يشجع 

االجنيب على االستثمار يف البلد ا٤بعِب. كيف ىذا الصدد سعت الدكلة ا١بزائرية لتطوير البنية التحتية كأكلتها مكانة ىامة  ا٤بستثمر
 ضمن ٨بتلف برامج اإلنعاش االقتصادم كىذه ىي السمات األساسية للبنية التحتية يف ا١بزائر:

غرب الذم يربط شرؽ الببلد بغرهبا، ك  -السيار شرؽكلم، أٮبها الطري  112039يبلغ طوؿ شبكة الطرؽ يف ا١بزائر 
مطارا دكليا تتوزع على مناط  الببلد، كيتم حاليا تطوير شبكة السكة  13مطارا من بينها  35يقدر عدد ا٤بطارات يف ا١بزائر ب
كلم ٕبلوؿ   12000كلم، ٗبا يف ذلك جزء مكهرب، كاألشغاؿ جارية لتبلغ الشبكة   4200ا٢بديدية الٍب يقدر طو٥با حاليا بػ 

ميناء ٘باريا ك  مينائْب  11ميناء ٕبريا من بينها  51.  ك فيما يتعل  بالبنية التحتية البحرية، يقدر عدد ا٤بوانئ يف ا١بزائر بػ 2017
 لتوزيع الكهرباء، كتوفرىا على االنَبنيت ذات التدف  العارل.  زيادة على شبكة، 10للبَبكؿ 

سنة،   35ك 15من السكاف تَباكح أعمارىم بْب  %54تعترب ا١بزائر بلدا شابا، حيث أف  ؤىلة: توفر اليد العاملة الم 3 – 2
كما أف ا١بامعات لديها طاقات شابة كمؤىلة  كالٍب يتخرج منها سنويا مةات اآلالؼ من ا٤بتخرجْب ا٤بؤىلْب، فمثبل يف سنة 

 600000لْب يف مراكز التكوين ا٤بهِب فبلغ طالب أما عدد ا٤بسج 1314000بلغ عدد ا٤بسجلْب يف ا١بامعات  2013
 549-180أكرك فقط، حيث أف االجور يف القطاع العاـ  تَباكح ما بْب  180مَببص، كما أف ا٢بد األدسل لؤلجور يقدر ب

اكرك شهريا كىي أجور تنافسية مقارنة بعدد من  700-180أكرك يف الشهر، أما القطاع ا٣باص فتَباكح فيو االجور ما بْب 
 .11لبلداف العربية كا٤بتقدمة األخرلا

قدمت ا١بزائر عديد ا٢بوافز ا٤بالية ك ا١ببائية من أجل استقطاب االستثمار كمن بينها  الحوافز الجبائية كالمالية:  4 – 2
ت ٚبفيض الضرائب على أرباح الشركات ، ٛبديد فَبة اإلعفاء من الضريبة لبعض ا٤بؤسسات...إخل،  كما كفرت الدكلة آلليا

متعددة  ١بذب كٙبفيز االستثمارات  من خبلؿ اٚباذ إجراءات فعالة  فيما يتعل  ٗبصادر التمويل  من خبلؿ شبكة من البنوؾ 
 كا٤بؤسسات ا٤بالية الٍب تقدـ تسهيبلت  كٙبفيزات تصب عموما يف إطار دعم االستثمار.
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 ثانيا: تقييم مناخ االستثمار في الجزائر في ضوء المؤشرات الدكلية

٫باكؿ فيما يلي الوقوؼ على كضع مناخ االستثمار يف ا١بزائر، كذلك من خبلؿ رصد ترتيب ا١بزائر يف أىم ا٤بؤشرات الدكلية 
 ا٤بعتمدة لتعريف ا٤بستثمر األجنيب با٤بناخ االستثمارم يف ا١بزائر كما يلي : 

ب  اإلشارة إليو يف احملور الساب ، فإف مؤشر كما س  كاقع تنافسية االقتصاد الجزائرم حسب تقرير التنافسية العالمي: – 1
التنافسية العا٤بي يعترب من ا٤بؤشرات الفاعلة لقياس القدرة التنافسية ككسيلة لقياس نقاط القوة كالضعف يف اقتصاد معْب. كيورد 

 . 2014ا١بدكؿ ا٤بوارل أىم ا٤بعطيات ا٤بتعلقة با١بزائر كالٍب كردت يف تقرير التنافسية العا٤بي لسنة 

 2014-2013ك  2013-2012(: ترتيب الجزائر في تقرير التنافسية العالمي للفترة 01الجدكؿ)

 السنة
 

 محاكر التصنيف

 فرؽ األداء 2013-2014 2012-2013

 المرتبة
(1-144) 

 النقاط
(1-7) 

 المرتبة
(1-148) 

 النقاط
(1-7) 

 +10 3.79 100 3.7 110 تصنيف التنافسية اإلجمالي
 -4 4.27 92 4.2 89 األساسيةالمتطلبات 

 -6 3.04 135 2.7 141 مؤشر المؤسسات
 -6 3.14 106 3.2 100 مؤشر البنية التحتية

 -11 5.48 34 5.7 23 مؤشر االقتصاد الكلي
 +1 5.40 92 5.4 93 مؤشر الصحة كالتعليم األساسي

 : المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على 
World Economic Forum The Global Competitiveness reports 2013-2014p 18 . 

 من خبلؿ معطيات ا١بدكؿ نبلحظ ما يلي: 

ٗبجموع  100إذل ا٤برتبة  2014رغم أف ا١بزائر قد حققت ٙبسنا كبّبا يف الَبتيب كتقدمت عشر مراتب يف تصنيف 
(، إال أف النظرة الدقيقة تبْب 3.7/7ٗبجموع نقاط ) 2013يف تصنيف  110(بعد أف كانت يف ا٤برتبة 3.79/7نقاط )

تقهقر ترتيب ا١بزائر يف ٝبيع ا٤بؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر الصحة كالتعليم كالذم تقدمت فيو ا١بزائر برتبة كاحدة دكف 
(، 3.04/7ٗبجموع نقاط ) 2014مراتب يف مؤشر ا٤بؤسسات  سنة  6ٙبسن تنقيطها، فنجد أف ا١بزائر تراجعت 

 92( إذل ا٤برتبة 4.2/7ٗبجموع نقاط ) 2013سنة  89يف مؤشر ا٤بتطلبات األساسية من ا٤برتبة  مراتب 4كتراجعت بػ 
(، يف حْب أف اكرب تراجع  سجلتو ا١بزائر يف مؤشر االقتصاد الكلي 4.27/7ٗبجموع نقاط يكاد ىو نفسو ) 2014سنة 
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( سنة 5.48/7عا٤بيا ٗبجموع ) 34 ا٤برتبة إذل 2013( سنة 5.7/7عا٤بيا ٗبجموع ) 23رتبة  من ا٤برتبة  11كذلك بتأخر 
كىذا دليل على ضعف تنافسية االقتصاد ا١بزائرم كذلك نتيجة كثرة ا٤بشكبلت الٍب تواجو رجاؿ األعماؿ زيادة على  2014

 األداء ا٤بتواضغ للجزائر حسب بعض ا٤بؤشرات األخرل مثل عوامل تطور اإلبداع كاالبتكار كمعززات الكفاءة .

يساىم مؤشر ا٢برية االقتصادية يف إعطاء صورة عامة حوؿ مناخ   الجزائر كفق مؤشر الحرية االقتصادية: ترتيب – 2
االستثمار يف البلد، كونو يأخذ يف االعتبار التطورات ا٤بتعلقة  با٤بعوقات اإلدارية كالبّبكقراطية ككجود عوائ  للتجارة كمدل سيادة 

ليات الَبكيج لبلستثمار الستقطاب حصة متزايدة من االستثمار األجنيب ا٤بباشر، كيورد القانوف كقوانْب العمالة، كما يدعم عم
 ا١بدكؿ ا٤بوارل ترتيب ا١بزائر كف  ىذا ا٤بؤشر.

 (2014-2009(: مرتبة الجزائر من خالؿ مؤشر الحرية االقتصادية )02الجدكؿ)

 2014 2012 2011 2010 2009 السنوات

 157 140 132 105 107 الترتيب عالميا
 14 15 14 13 14 الترتيب في المنطقة

 48.9 51.00 52.40 56.90 56.60 التنقيط في المؤشر

Source :Index Of Economic Freedom, 2015, p99 ,http://www.heritage.org/index 

 14/15عا٤بيا كا٤برتبة  157ٕبسب معطيات ا١بدكؿ فا١بزائر تقع يف رتبة ا٢برية االقتصادية الضعيفة، حيث احتلت ا٤برتبة 
 Index Ofنقطة عن العاـ الذم قبلو، فحسب التقرير )  1.9متأخرة ب 48.9يف منطقة ا٤بينا ٗبجموع نقاط 

Economic Freedom, 2015 نقطة يف مؤشر مكافحة الفساد  36عا٤بيا ٗبجموع  95(احتلت ا١بزائر ا٤برتبة
، كما جاءت Business Freedom) مؤشر حرية األعماؿ)نقطة يف 66.6عا٤بيا ٗبجموع  85، كا٤برتبة  2014سنة 

كف  مؤشر السوؽ  (، أماlabor Freedomنقطة كف  مؤشر حرية العمل ) 50.5عا٤بيا ٗبجموع  138يف ا٤برتبة 
 ( فجاء ترتيبها كما يلي:Open Marketا٤بفتوح)

 (حرية التجارةTrade Freedom ا٤برتبة )؛60.8عا٤بيا ٗبجموع نقاط  164 
  حرية(االستثمارInvestment Freedom ا٤برتبة )؛25.0عا٤بيا ٗبجموع نقاط  158 
  حرية التمويل ا٤برتبة(Financial Freedom)131  30.0عا٤بيا  ٗبجموع نقاط .  



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

331 
 

إف الوضعية الٍب ٙبتلها ا١بزائر كف  ىذا ا٤بؤشر، تبْب بوضوح الوضع ا٣بطّب كالصعب جدا الذم تعيشو ا١بزائر فيما يتعل  
كىو ما يستدعي إعادة النظر يف مناخ االستثمار ك٧بارية الفساد كٙبسْب التشريعات اإلدارية كٚبفيف  ية االقتصادية،با٢بر 

 البّبكقراطية .

يف الوقت الذم تتساب  الدكؿ الستقطاب االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة، من خبلؿ توفّب  مؤشر سهولة أداء األعماؿ: – 3
ات، تبقى ا١بزائر من بْب الدكؿ ا٤بتأخرة يف ٦باؿ مناخ األعماؿ كاالستثمار، كىو ما تؤكده دكريا مناخ جذاب كتسهيل اإلجراء

تقارير البنك العا٤بي حوؿ مناخ األعماؿ، حيث يتم الَبكيز على غياب إصبلحات فعلية يف العديد من القطاعات كعلى سيادة 
اد، ما ٯبعل ا١بزائر من بْب الوجهات األكثر إرىاقا يف مسار يشبو ٗبسار البّبكقراطية كدكر اإلدارة السليب، فضبل على انتشار الفس

يف ا٤بائة على كل القطاعات، حٌب كلو  49ك 51ا٤بقاتل بالنسبة للمستثمرين. كرغم ذلك، فإف ا٢بكومة تصر على تطبي  قاعدة 
 Doing“مناخ األعماؿ كفقا لتقرير  كلفها ذلك نفور الكثّب من ا٤بتعاملْب. رغم اعتماد ا١بزائر برنا٦با خاصا ٗبراجعة

Business ” ا٣باص بالبنك العا٤بي، فإف اإلصبلحات ا٤بوعودة التزاؿ تراكح مكاهنا، فبل البّبكقراطية زالت كال الفساد قل كال
ة الٍب تدخل الدكلة يف الدائرة االقتصادية ضبط كال مسار القياـ با٤بشاريع مت تطهّبه بصورة ملحولة ككبّبة، حيث تظل ا٤بد

يستغرقها ا٤بتعاملوف إلنشاء مؤسسة أك القياـ ٗبشركع استثمارم يعَبيها الكثّب من البطء كالضبابية كتداخل صبلحيات ا٥بيةات 
كا٤بؤسسات. كرغم الشكاكل ا٤بتعددة للمستثمرين كا٤بتعاملْب، فإف التدابّب ا٤بعتمدة التزاؿ تعاشل من مركزية القرار إذل عدـ رد 

لئلدارة كتأخر التعامبلت كضعف كبّب للمنظومة البنكية كا٤بالية كا٤بصرفية، حيث تصنف ضمن األضعف يف ا٤بنطقة الفعل السريع 
مراتب عن تصنيف  7مَباجعة ب 2015بلدا مشلها التصنيف سنة  189عا٤بيا من أصل  154، كقد احتلت ا١بزائر ا٤برتبة 12

وارل ترتيب ا١بزائر كف  ا٤بؤشرات الفرعية ٤بؤشر سهولة أداء األعماؿ لسنٍب ، كيورد ا١بدكؿ ا٤ب147أين كانت ٙبتل ا٤برتبة  2014
 . 2015ك 2014
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 2015-2014( مراتب الجزائر كفق المؤشرات الفرعية لسهولة أداء األعماؿ ما بين 03الجدكؿ )

 التغيرفي الترتيب DB2014 DB* 2015 المؤشر

 -2 141 139 بدء النشاط التجارم
 -5 127 122 تراخيص البناء استخراج

 +3 147 150 الحصوؿ على الكهرباء
 -1 157 156 تسجيل الملكية

 -2 171 169 الحصوؿ على اإلئتماف
 -9 132 123 حماية المستثمرين األقلية

 -2 176 174 دفع الضرائب
 التغيير 131 131 التجارة عبر الحدكد

 التغيير 120 120 إنفاذ العقود
 -3 97 94 اإلعسار تسوية  حاالت

 Source: World Bank Group,doing business, 2015 
http://www.doingbusiness.org 

 DB : DOING BUSINESS 

دكرل من خبلؿ معطيات ا١بدكؿ نبلحظ أف مناخ األعماؿ يف ا١بزائر يتسم بالتعقيد كالصعوبة، لذلك شبو البنك ال 
مراتب، دل تسجل ٙبسنا يف أم من  7مسار ا٤بستثمر يف ا١بزائر ٗبسار ا٤بقاتل، حيث أنو زيادة على تراجع ترتيب ا١بزائر بػ 

 9مَباجعة بػ 132ا٤بؤشرات الفرعية عدا مؤشر ا٢بصوؿ على الكهرباء، ففيما يتعل  ٕبماية ا٤بستثمرين األقلية احتلت ا١بزائر ا٤برتبة 
عا٤بيا كنف   127مراتب فيما يتعل  باستخراج تراخيص البناء إذل ا٤برتبة  5، كما تراجعت بػ2014تصنيف مراتب كاملة عن 

الشيئ بالنسبة لباقي ا٤بؤشرات أين سجلت ا١بزائر تراجعا ما بْب مرتبتْب إذل ثبلث مراتب كعدـ تغّب يف مؤشرم التجارة عرب 
هما ا١بزائر يف ا٤برتبة العشرين بعد ا٤بائة، كعزل البنك الدكرل ىذا اإلخفاؽ إذل ا٢بدكد كإنفاذ العقود لسنتْب متواليتْب كجاءت كفق

اإلجراءات ا٤بعقدة كالطابع ا٤بركزم كالبّبكقراطي لئلدارة فضبل عن عدـ فعالية بعض ا٥بيةات كا٤بؤسسات، الٍب تساىم يف كثرة 
 اٚباذ القرار كارتفاع تكلفتها . كتعدد اإلجراءات كالتدابّب كا٤بطالبة بالعديد من الوثائ ، مع ثقل 

يتبْب بعد دراسة ا٤بكونات األساسية كالفرعية  للمؤشرات سلبية أغلبها، ٩با ٯبعل مناخ االستثمار يف ا١بزائر مرىقا كغّب  
بية جاذب، بل منفرا يف كثّب من األحياف، األمر الذم يستدعي القياـ بتشخيص ا٤بشكلة كإٯباد حلوؿ سريعة كفعالة لتحسْب جاذ

 ا١بزائر يف استقطاب االستثمار األجنيب . 

 

http://www.doingbusiness.org/
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 المحور الثالث: أثر مناخ األعماؿ على االستثمار األجنبي في الجزائر

٫باكؿ من خبلؿ ىذا ا١بزء يف ٕبثنا تتبع أىم التطورات ا٢باصلة يف حجم االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة  با١بزائر، ككذا  
 كيز على القطاع الصناعي.أىم القطاعات ا٤بستقطبة ٥با مع الَب 

 تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر – 1

تستقطب رؤكس األمواؿ األجنبية  أكرب ال سيما بعد هتيةة مناخ االستثمار من خبلؿ  2000أصبحت ا١بزائر منذ سنة  
ادل إذل زيادة مشاريع ا٤بستثمرين األجانب ، ضف إذل ذلك اشتعاؿ أسعار النفط يف األسواؽ الدكلية، األمر الذم 2001قانوف 

يف ا١بزائر كباألخص يف قطاع احملركقات، كما بدأت قطاعات أخرل تنشط كتعرؼ استقطابا  ملحولا ٥بذه التدفقات على غرار 
، باإلضافة قطاع الصناعة، األشغاؿ العمومية كغّبىا، نتيجة إنشاء ىيةة مكلفة باستقباؿ كتوجيو ا٤بستثمرين االجانب كاحملليْب
كىو ما  .لتسهيل عملية االستفادة من ا٤بزايا كا٢بوافز ا٤بختلفة عرب الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كغّبىا من ا٥بيةات األخرل

 يعك  رغبة لدل الدكلة يف جذب االستثمارات األجنبية. 

جة لذلك صارت ا١بزائر أكؿ بلد مستقطب كمنذ بداية األلفية الثالثة زادت جاذبية ا١بزائر لبلستثمارات األجنبية كنتي
، كيرجع ذلك أساسا لبعض االستثمارات يف قطاعات ا٢بديد كالصلب ككذا 2002لبلستثمارات األجنبية يف ا٤بغرب العريب سنة 

 2008كاستمرت االستثمارات األجنبية تدفقها إذل ا١بزائر مسجلة ارتفاعا من سنة ألخرل السيما يف سنة  ، 14قطاع االتصاالت
مليار دكالر كمثل ذلك نقطة ٙبوؿ كبّبة يف حجم االستثمارات األجنبية الوافدة إذل ا١بزائر، مث قفزت  2.593أين بلغت مستول 

، لتكوف بذلك أحسن سنة سجلت هبا ا١بزائر أكرب حجم لتدفقات 2009مليار دكالر سنة  2.746ىذه التدفقات  إذل حجم 
بار أف  حجم التدفقات عرؼ بعد ذلك  تراجعا ٧بسوسا، حيث بلغت التدفقات مستول االستثمار األجنيب ا٤بباشر، على اعت

 . 2012ك 2011، 2010مليار دكالر كذلك يف كل من سنوات  1.484ك  2.571، 2.264

وقعها، كيرجع ذلك االرتفاع كالتحسن يف جاذبية ا١بزائر عموما إذل الفرص الكبّبة الٍب خلقتها ا١بزائر، باإلضافة إذل مزايا م 
بفضل ا٤بخططات ا٣بماسية للتنمية ك الٍب ٛبركزت أغلبها يف ٦باؿ البناء كاألشغاؿ العمومية، ٩با ساىم يف جذب ا٤بزيد من ا٤بستثمرين 

 .2008األجانب، إضافة إذل رؤكس األمواؿ الٍب للت تتدف  يف قطاع احملركقات ، كذلك بالرغم من تبعات األزمة العا٤بية سنة 

 القطاعي  لالستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر التوزيع  – 2

  االستثمارات األجنبية في قطاع المحركقات 1 – 2

تَبكز غالبية االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة با١بزائر يف قطاع احملركقات، يف حْب يبقى نصيب باقي القطاعات منها   
 ه القطاعات.ضعيفا، بالرغم من الفرص كا٤بؤىبلت الٍب تتمتع هبا ىذ
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يرجع السبب يف استةثار قطاع احملركقات بأكرب نسبة من االستثمارات األجنبية با١بزائر الرتفاع معدؿ الرٕبية كقلة ا٤بخاطرة،  
كالذم فتح الباب أماـ الشركات األجنبية للمشاركة يف االنتاج كاالستثمار  1991الصادر سنة  21-91خاصة بعد صدكر قانوف 

 17، كبلغت االستثمارات يف ىذا القطاع حسب كزارة الطاقة كا٤بناجم 1971ات ألكؿ مرة منذ تأميم احملركقات سنة يف قطاع احملركق
 2012ك 2011، مع مبلحظة ا٬بفاض تدفقات االستثمار يف ىذا القطاع  بْب سنٍب 162008ك   2002مليار دكالر ما بْب 

، كيُعزل ذلك إذل الصعوبات ا٤بالية 2012مليار دكالر سنة  2.3 إذل 2011مليار دكالر سنة  3.1مَباجعة بذلك من  %27بػ
  17الٍب عانت منها بعض الشركات يف ا١بزائر كالٍب ٛبثل الشركات األكركبية فيها ثبلثة أرباع ا٤بستثمرين يف قطاع احملركقات

 االستثمار األجنبي خارج قطاع المحركقات: 2 – 2
شرة يف ا١بزائر باستثناء قطاع احملركقات يف قطاعات ٧بدكدة ، حيث تتوزع على كل من تتمركز االستثمارات األجنبية ا٤ببا  

، كاستطاع 2007مليار أكرك سنة  1.6قطاع ا٢بديد كالصلب، البَبككيمياء كاالتصاالت، كما بلغت االستثمارات يف قطاع التعدين 
حجم االستثمارات األجنبية خارج قطاع احملركقات مليوف اكرك. كعلى العمـو ال يرقى  746قطاع الصناعة الكيماكية جذب 

لئلمكانيات ا٢بقيقية ٥بذه القطاعات،  حيث دل يتعد عدد ا٤بشاريع االستثمارية االجنبية ا٤بصرح هبا، حسب الوكالة الوطنية لتطوير 
 ة كالتارل:( موزع2012 -2002مليوف دج خبلؿ الفَبة ) 2.120.549مشركعا استثماريا بقيمة  423االستثمار، سول 

 (2012-2002(: التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المنجزة خالؿ الفترة )04الجدكؿ)
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عدد  طاع النشاطق
 المشاريع

القيمة بالمليوف  %
 دينار

 % عدد المشاريع %

 %57 23450 %74 599200 %56 220 الصناعة
 %24 10363 %21 167118 %23 97 الخدمات

البناء، األشغاؿ 
ية ك العموم

 الهيدركليك

63 15% 12082 1% 6698 14% 

 %1 505 %0 3991 %4 16 النقل
 %2 82 %1 887 %1 6 الفالحة
 %0 737 %0 6192 %1 5 الصحة

 %1 1124 %2 13587 %1 3 السياحة
 %100 42959 %100 803057 %100 410 المجموع

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements
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بالتمعن يف معطيات ا١بدكؿ، ٪بد أف قطاع الصناعة ٰبتل ا٤برتبة األكذل يف استقطاب االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة   
من  %46.15(،ك بنسبة 2012-2002ا٤بشاريع ا٤بصرح هبا خبلؿ الفَبة )من ٦بموع  %56.5خارج قطاع احملركقات، بنسبة 

إٝبارل التدفقات، كتتوزع ىذه االستثمارات يف القطاع الصناعي ما بْب الصناعات الغذائية، الصناعات ا٤بيكانيكية، االستثمار يف 
ت يف اجملاالت ا٢بيوية  كا٤برٕبة كصناعة األدكية ٦باؿ السكك ا٢بديدية الذم يتواله اجملمع األمريكي " جنراؿ موتورز"، االستثمارا

الٍب استقطبت عددا من الشركات األجنبية، ككذلك مشاريع ٙبلية مياه البحر الذم يعرؼ تنافسية كبّبة بْب عدد من الشركات 
ية، باإلضافة إذل مشركع مصنع األجنبية، كما يربز يف ٦باؿ الصناعة الثقيلة ا٤بشركع ا١بزائرم األ٤باشل اإلمارايت النتاج مركبات عسكر 

 السيارات ركنو ا١بزائر بالشراكة مع الشركة الفرنسية النتاج السيارات .

من إٝبارل التدفقات من  %0.11أما القطاع الفبلحي كرغم أٮبيتو، ال يزاؿ يعاشل التهميش، حيث دل يستقطب سول 
زائر من إمكانيات يف ىذا اجملاؿ كيرجع السبب إذل ضعف ا٢بوافز االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة ا٤بصرح هبا رغم ما تزخر بو ا١ب

القانونية كا٤بتعلقة با٤بردكدية، كما تبقى حصة قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية ضعيفة من إٝبارل التدفقات ا٤بصرح هبا إذ دل ٛبثل 
ة، أما قطاع الصحة فقدرت حصتو فقط رغم نسبة النمو العالية الٍب حققها ىذا القطاع يف السنوات االخّب  %1.94سول 

فقط ، كما بلغت حصة قطاع  %0.45من إٝبارل التدفقات، فيما بلغت حصة  قطاع النقل كرغم أٮبيتو االقتصادية  %0.64بػ
من إٝبارل تدفقات االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة ا٤بصرح هبا، أما قطاع ا٣بدمات فقد احتل ا٤برتبة الثانية بعد  %22.7السياحة 

من إٝبارل التدفقات ا٤بصرح هبا، كٰبوم ىذا  %23.79القطاع الصناعي يف استقطاب االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة بنسبة 
 %4.22القطاع فرصا ك٦باالت استثمار عديدة خاصة يف القطاع ا٤بارل مثل البنوؾ كالتأمْب، فيما بلغ نصيب قطاع االتصاالت 

 .18 من إٝبارل التدفقات خبلؿ ىذه الفَبة

 المباشر على النسيج الصناعي الجزائرم  أثر االستثمار األجنبي – 3

 %74من إٝبارل عدد ا٤بشاريع االستثمارية األجنبية كٕبوارل  %56كما سب  اإلشارة إليو يستحوذ قطاع الصناعة على  
رنة  بسيطة مع مشاريع االستثمار احمللية يف من قيمة ا٤بشاريع االستثمارية اإلٝبالية كالٍب مت إ٪بازىا من ِقبل األجانب ، لكن ٗبقا

من إٝبارل االستثمارات الكلية يف ىذا القطاع  خبلؿ الفَبة  %1قطاع الصناعة ٪بد أف االستثمارات األجنبية دل تساىم سول بػ 
ت من إٝبارل التدفقا % 32مليوف دج أم بنسبة  803057مشاريع كبقيمة مالية تبلغ  410(، كذلك بػ 2002-2012) 

من إٝبارل   %14منصب شغل أم بنسبة  42959ا٤بالية الكلية يف ىذا القطاع خبلؿ نف  الفَبة . كما أهنا دل تساىم سول بػ 
منصب شغل أم ما  256156مساٮبة قطاع الصناعة يف التولف مقارنة ٗبساٮبة االستثمارات احمللية يف ىذا القطاع الٍب خلقت 

طاع الصناعة، كيوضح ا١بدكؿ ا٤بوارل مساٮبة االستثمار األجنيب يف القطاع الصناعي خبلؿ من إٝبارل التوليف يف ق %86نسبتو 
 .2012-2002الفَبة 
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-2002(: نسبة االستثمارات األجنبية إلى االستثمارات الكلية يالجزائر في قطاع الصناعة خالؿ الفترة )05الجدكؿ )
2012) 

مصدر رؤكس  عدد المشاريع ٪ القيمة المالية بالمليوف دينار ٪ مناصب الشغل %
 األمواؿ

اإلستثمارات  594 31 99٪ 783 743 1 68٪ 156 256 86٪
 احمللية

اإلستثمارات  410 1٪ 057 803 32٪ 959 42 14٪
 األجنبية

100٪ 299 115 10
0٪ 

2 546 840 100
٪ 

 اجملموع 004 32
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ٲبكن تفسّب ما كرد يف ا١بدكؿ، بتوجو معظم االستثمارات األجنبية ٫بو قطاع احملركقات ، كىذا األمر ٰبد كيقلل كثّبا 
ع الصناعة كعلى االقتصاد الوطِب عموما، حيث سجل اإلنتاج الصناعي للقطاع من أثر االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة على قطا 

ك  %1.6، ك الٍب بلغت 2012سنة  المسجلةأم أقل من النسبة  % 0.8، ارتفاعا طفيفا بنسبة 2013العمومي الوطِب سنة 
 19ة بالقطاع الصناعي يف ا١بزائركفيما يلي بعض ا٤بعطيات ا٤بتعلق  % 0.4ك الٍب بلغت  2011لكن أكرب من تلك احملققة سنة 

   .2013سنة 

، بينما 2011سنة  %2.4ك  2012سنة  %5.5مقابل  %2.2خارج احملركقات، بلغت نسبة النمو الصناعي 
ك مت ٙبقي  ىذا النمو  .2012بعد الركود ا٤بسجل خبلؿ سنة  %1.8ارتفعت النسبة احملققة من قبل الصناعات التحويلية ب

لصناعي للقطاع العمومي، بفضل ٙبسن االنتاج يف عدد من النشاطات، السيما صناعات الفوالذ ك ا٤بعادف ك احملتشم لئلنتاج ا
ك أخّبا مواد  % 2ر1-ك ا٣بشب  ك الفلْب  % 4، ك صناعات النسيج +%5.5الصناعات ا٤بيكانيكية ك الكهربائية بنسبة +

 .% 0ر3البناء بػ +

 %2.3-بنسبة  2013سجلت الصناعة الكيميائية تراجعا سنة   %1.5+ 2012بعد االنتعاش ا٤بسجل سنة ك 
بينما تراجعت كافة الفركع األخرل  %6.7ك ا٤بواد الوسيطة الببلستيكية + %1.5باستثناء فركع انتاج ا٤بواد الصيدالنية +

 24 -لعضوية القاعدية ك كذا الكيمياء ا % 49للقطاع. ك شهدت الصناعة الكيميائية ا٤بعدنية القاعدية ا٬بفاضا ٧بسوسا بنحو 
كما تراجعت الصناعات  . % 6ك  %2.2ك بدرجة أقل صناعة الطبلء ك ا٤بواد الكيميائية األخرل على التوارل بنسبة  %

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements


 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

337 
 

، كىذه األرقاـ تبْب  %2.1-الٍب شهدت تراجعا أكرب بنسبة  2012، با٤بقارنة مع سنة 2013سنة  %0.6الغذائية بنسبة 
يب دل ٰبسن أداء  القطاع الصناعي يف ا١بزائر، كالدليل على ذلك ضعف مساٮبة ىذا األخّب يف بوضوح أف االستثمار األجن

تواجو عدة مشاكل متعلقة   ا٤بؤشرات االقتصادية الكلية. ك٦بمل القوؿ أف  الصناعة الوطنية، الٍب تزخر بإمكانيات دل تستغل،
. ك لتدارؾ ىذا الوضع كجب العمل على كضع سياسة  اح االقتصادبالتسيّب ك االبتكار ك التنافسية على مستول االسواؽ ك انفت

هتدؼ إذل االرتقاء هبا يكوف نقل التكنولوجيا كا٤بعرفة أحد ركائزىا األساسية من خبلؿ الشراكات كاالستثمار األجنيب، كلن يتأتى 
 يتواف  مع ا٤بعايّب العا٤بية.ذلك إال ٗبناخ استثمارم ٧بفز كجاذب لبلستثمارات تعمل الدكلة على ٙبسينو سريعا ٗبا 
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 الخاتمة: 

٠بحت لنا دراسة كٙبليل موضوع مناخ االستثمار با١بزائر كعبلقتو ٔبذب االستثمار األجنيب خاصة يف قطاع الصناعة،  ٗبعرفة أىم 
مناخ االستثمار على ا٤بستول  مكونات ا٤بناخ ا٤ببلئم الستقطاب االستثمار األجنيب، كأىم ا٤بؤشرات الدكلية ا٤بتعلقة بتصنيف

الدكرل، كمكانة االقتصاد ا١بزائرم ضمن ىذه الدائرة، كحيث أف صناع القرار يف ا١بزائر يسعوف للتخلص من حالة االرهتاف الشديد 
الضركريات  لبلقتصاد ا١بزائرم لقطاع احملركقات، فإنو ينبغي عليهم ٙبسْب مناخ االستثمار يف ا١بزائر ألف االستثمار األجنيب إحدل

 الٍب ينبغي إيبلئها أٮبية كبّبة يف سبيل دفع األنشطة االنتاجية مثل الصناعة من أجل ٙبسْب كضعية االقتصاد.

  إنطبلقا ٩با سب  ذكره، ٲبكننا حصر أىم نتائج ىذه الدراسة يف ما يلي:

 ناخ االستثمار، على أف تنمية االستثمار تدؿ ٦بموعة اإلجراءات كالقوانْب الٍب عملت ا١بزائر على إقرارىا يف سبيل ٙبسْب م
 األجنيب يف ا١بزائر أصبحت توجها ضمن ٨بتلف السياسات ا٤بتبعة يف ا١بزائر بعد اإلصبلحات .

  إف اإلجراءات ا٤بتخذة من طرؼ ا١بزائر فيما يتعل  بتعزيز مناخ االستثمار تبقى غّب كافية كٕباجة إذل مزيد من اإلبداع
االت، حيث ٯبب مسايرة كافة التحوالت السياسية كاالقتصادية العا٤بية يف سبيل تعزيز قدرات كالتطوير يف ٨بتلف اجمل

 االقتصاد الوطِب.
  تبقى طبيعة االقتصاد ا١بزائرم الريعي  حائبل دكف ٛبكن االستثمار األجنيب من لعب دكره التنموم خاصة يف القطاعات

 .%4.7تو يف تكوين الناتج احمللي ا٣باـ االنتاجية مثل الصناعة الذم دل تتجاكز نسبة مساٮب
  تتميز البيةة االستثمارية  يف ا١بزائر بالعديد من ا٤بعوقات كالصعوبات األمر الذم جعل ا١بزائر تتبوأ مراتب متأخرة جدا يف

 معظم إف دل نقل كل التصنيفات الدكلية ا٤برتبطة ٗبناخ االستثمار.
 مراتب كاملة يؤشر على أف ا١بزائر مطالبة ببذؿ مزيد  7بػ  2015ماؿ لسنة إف تراجع ا١بزائر يف مؤشر سهولة أداء األع

من ا١بهود من أجل ٙبسْب مكانتها يف ىذا ا٤بؤشر رغم التحسن الذم يظهر بْب الفينة كاألخرل يف بعض ا٤بؤشرات الفرعية 
 ا٤برتبطة بو. 

 ول القواعد الٍب ٙبكم ٨بتلف العبلقات بْب ينبغي إجراء بعض التعديبلت على مستول اإلطار القانوشل، ككذا على مست
 الفاعلْب يف العملية التنموية، كذلك حسب االقتصاد ا٤بؤسسايت ا١بديد.

   رغم أف قطاع الصناعة استأثر بأكرب نسبة استثمار خارج قطاع احملركقات إال أف االستثمار األجنيب يف ىذا القطاع يبقى
 جدا الذم ٙبققو فركع ىذا القطاع .دكف ا٤بأموؿ، تعكسو نسب النمو ا٤بتواضعة 

 يف ضوء الدراسة كالنتائج ا٤بتوصل  إليها  نقدـ التوصيات اآلتية:



 : التأىيل الصناعي كتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر  بع حوؿالملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرا

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

339 
 

  اختصار كتقليص عدد اإلجراءات اإلدارية كتكلفتها ك الوقت البلـز إلعدادىا، كٚبفيض معدالت الضريبة، كتنفيذ برامج
 بيل ٙبسْب بيةة األعماؿ؛ا٢بكومة االلكَبكنية فيما يتعل  بالنشاط االستثمارم يف س

 اإللتزاـ بكافة ا٤بعاىدات الٍب كقعت عليها ا١بزائر ا٣باصة بتشجيع كٞباية االستثمار االجنيب 
 إلغاء تعدد القوانْب ا٤بنظمة لعلمية االستثمار كد٦بها يف قانوف كاحد كاضح كسهل يتسم باالستقرار كالشفافية ؛ 
 كم الراشد من أجل ا٢بد من الفساد الذم يعترب من أىم معوقات النمو تطوير نظاـ ا٢بكم من خبلؿ تعزيز آليات ا٢ب

 كاالستثمار؛
 خل  بيةة تنافسية ٘بعل السوؽ أكثر ٪باعة .؛ 
  ،العمل على ٙبسْب جاذبية القطاع الصناعي، ٗبا يضمن تدف  االستثمارات االجنبية ٫بوه، من قبيل توفّب الوعاء العقارم

،  مع تقدصل ٙبفيز   ات استثنائية لبلستثمار يف ىذا القطاع؛ٚبفيض الرسـو
  إصبلح ا١بهاز ا٤بصريف ٗبا يضمن الوصوؿ إذل جهاز مصريف متطور كفعاؿ يسمح ٗبسايرة التطورات االقتصادية العا٤بية  كٲبكن

 من استقطاب رؤكس األمواؿ احمللية كاألجنبية؛
 طتها كتعزيز القدرات البشرية لكوادرىا؛تطوير نشاط ا٤بؤسسات ا٤بكلفة بَبقية االستثمار من خبلؿ تفعيل أنش 
  العمل على تسوي  الفرص االستثمارية للجزائر، بدءا بتحسْب ا٣بدمات ا٤بقدمة للمستثمرين، بناء صورة جيدة عن مناخ

 األعماؿ يف ا١بزائر .
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                            المناطق الحرة الصناعية لتصدير كألية إقتصادية فعالة لتحسين بيئة األعماؿ 
 كعامل ىاـ لإلستقطاب الصناعي

 شاشوة حميد 
 

 مقدمة

توفّب ا٤بقومات األساسية لئلستقطاب الصناعي ٧بلي كاف أـ أجنيب ،كىذا راجع لتوفّب الظركؼ  تساىم بيةة األعماؿ ا١بيدة يف
 كاإلمكانيات ا٤بادية كالبشرية الفعالة الٍب تساىم يف كسب ا٤بيزة التنافسية للمستثمر على ا٤بستول احمللي كالعا٤بي .

للمستثمر، من عوامل طبيعية )مواد أكلية ،ا٤بوقع ا١بغرايف ...(،كعوامل النسبية الٍب يوفرىا البلد  كا٤بيزة التنافسية تكتسب من مزايا
بشرية ،تسّبية ،كىيكلية... ككل ىاتو العوامل ٱبفض فيها ا٤بستثمر التكاليف كٰبسن من نوعية ا٤بنتوج مع كفاءة األداء لتمنحو 

 ميزة تنافسية عا٤بية .

إذل دراسة ا٢بالة ا١بزائرية مع إٯباد ا٢بلوؿ اإلستعجالية من أجل رفع من  كألٮبية بيةة األعماؿ يف اإلستقطاب الصناعي  إرتأينا
 فاءة بيةة األعماؿ ا١بزائرية .  مستول ك
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 بيئة األعماؿ في الجزائر  -1

ركب من من أجل  قياس  بيةة األعماؿ ىناؾ  ا٤بؤشرات الفرعية ا٤بكونة ٤بؤشر سهولة أداء األعماؿ، حيث يتكوف ا٤بؤشر العاـ ا٤ب 
عشر مؤشرات فرعية كىي: مؤشر تأسي  ا٤بشركع، مؤشر إستخراج الَباخيص، مؤشر ا٢بصوؿ على الكهرباء، مؤشر تسجيل 
ا٤بمتلكات، مؤشر ا٢بصوؿ على اإلئتماف، مؤشر ٞباية ا٤بستثمر، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر التجارة عرب ا٢بدكد، مؤشر إنفاذ 

 ـ: 2013ا١بدكؿ ا٤بوارل يبْب ترتيب الدكؿ العربية يف مؤشر بيةة أداء األعماؿ لعاـ  العقود كأخّبا مؤشر إغبلؽ ا٤بشركع.ك

 :2013: ترتيب الدكؿ العربية يف مؤشر بيةة أداء األعماؿ لعاـ   1ا١بدكؿ 
 185الَبتيب عا٤بيا  الدكلة ترتيب عربيا

 دكلة. 

 

عدد اإلصبلحات خبلؿ  التغّب يف الَبتيب
 العاـ

2013 2012 

 2 ↑ 1 22      23 السعودية 1

 3 ↑ 3 26      29 اإلمارات 2

 1 →   0 40      40 قطر 3

 0 ↓ - 3 42      39 البحرين 4

 2 →  0 47      47 سلطنة عماف  5

 0 ↓ - 5 50      45 تون  6

 0 ↓ - 5 82      77 الكويت  7

 1 ↓ - 4 97      93 ا٤بغرب 8

 0 ↓ - 1 106    105 األردف 9

 0 ↑  1 109    110 مصر 10

 0 ↓ - 3 115    112 لبناف 11

 0 ↓ - 17 118    101 اليمن 12

 1 →  0 135    135 فلسطْب  13

 0 ↓ - 3 143    140 السوداف  14

 1 ↓ - 7 144    137 سورية 15
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 1 ↓ - 2 152    150 ا١بزائر 16

 0 ↓ - 2 165    163 العراؽ 17

 0 ↓ - 3 167    164 موريطانيا 18

 0 →  0 171    171 جيبويت 19

 .09. ص 2013ا٤بصدر: ضماف.تقرير بيةة أداء األعماؿ يف السوؽ العربية لعاـ 

إذل  22من  2013من ا١بدكؿ نبلحظ تفاكت كبّب بْب الدكؿ العربية على الصعيد العا٤بي حيث يَباكح الَبتيب  لسنة  -
عا٤بيا، تأيت األردف يف ا٤برتبة  29، كتليها اإلمارات يف ا٤بركز الثاشل عربيا ك 23حيث تتصدرىم السعودية بَبتيب  171

 185عا٤بيا من بْب  150دكلة عربية ك 19عربيا من بْب  16عا٤بيا، كتأيت ا١بزائر يف ا٤برتبة  105التاسعة عربيا ك
 دكلة.

 ،   ،كما يوضحو ا١بدكؿ التارل :  شر العاـ يعود ىذا التأخر للجزائر لتخلفها يف ا٤بؤشرات الفرعية ا٤بكونة للمؤ     
 للجزائر: 2013ترتيب بعض ا٤بؤشرات الفرعية ا٤بكونة ٤بؤشر بيةة أداء األعماؿ لسنة  2جدكؿ 

 الَبتيب العريب الَبتيب العا٤بي
 ا٤بؤشرات الفرعية  2013 2012 2013  

 مؤشر ا٢بصوؿ على الكهرباء  19 161 165
 ٤بمتلكات مؤشر تسجيل ا 19 172 172
 مؤشر ٞباية ا٤بستثمر  5 79 82
 مؤشر دفع الضرائب  18 165 170
 مؤشر انفاذ العقود  13 125 126
 مؤشر اغبلؽ ا٤بشركع  4 60 62

 2013ٝبعت ا٤بعلومات من تقرير بيةة أداء األعماؿ يف الدكؿ العربية لعاـ  -ا٤بصدر   

باقي الدكؿ الٍب ٥با نف  ا٤بؤىبلت كاإلمكانيات البشرية كانت أـ نبلحظ بأف ا٤بؤشرات ا١بزائرية  متخلفة جدا عن  
طبيعية ،كمن جهة أخرل العديد من الدكؿ حسنت كضعيتها كمراتبها اذل األفضل، أما ا١بزائر تراكحت مكاهنا أك تقهقرت ،فمن 

ة النضر يف ٙبسْب ا٤بؤشرات الفرعية أجل ٙبسْب بيةة مناخ اإلستثمارات ا١بزائرية، كجب إٚباذ إجراءات جدية كحالية بشركع إعاد
،كىذا بسن قوانْب تساير متطلبات اإلستثمارات األجنبية ا٤بباشرة فنحن نرل بأف ىذا التخلف سببو القيود اإلدارية ،أك ٗبا يسمى 

ذالك مؤشر بالبّبكقراطية اإلدارية من جهة كمن حيث اإلمكانيات كا٥بياكل ك ا٤بؤىبلت التسّبية من جهة أخرل ،   فمثاؿ عن 
التجارة عرب ا٢بدكد الذم نستطيع ٙبسينو بتشيد موانئ ذات معاير عا٤بية تستقبل كل أنواع ك أحجاـ البواخر ،ألف األف معضم 
السلع ا٤بوجهة للجزائر ٛبر  ٗبوانئ عا٤بية أخرل أين يتم تفريغها كإعادة شحنها مرة أخرل يف بواخر أقل حجم  تستطيع الرسو يف 
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ماٯبعل التكلفة عالية ك ىدر للوقت، ككذا عدـ كجود كسائل ا٤بناكلة ا٢بديثة الٍب تسهل كتسرع حركة السلع دخوال ك موانةينا ،ىذا 
خركجا أكثر إنسياب لفك اإلكتضاض ك اإلنتطار لسفن يف عملية التفريغ ك الشحن، أين ٚبسر ا١بزائر ا٤ببلير الدكالرات سنويا 

 العملة الصعبة . ب  les suristarésبدفع غرامات التأخر 

أنو الٲبكن ٙبقي  جذب لئلستثمارات األجنبية ا٤بباشرة إال إذا ٛبت هتيةة  ،(107) 2012كمن تقرير التنافسية العربية سنة  
بيةة أعماؿ موائمة تتميز باإلستقرار كالشفافية، كإٯباد مؤسسات فاعلة باإلضافة إذل بنية ٙبتية أساسية داعمة كمستول تدخل 

كغّب طارد للقطاع ا٣باص كمكمل لنشاطاتو كاليكبح تفعيل ا٤بنافسة احمللية كالعمل على ٚبفيض تكاليف ٩بارسة حكومي معقوؿ 
األنشطة كالقياـ باألعماؿ، كل ىذه العوامل مت تضمينها  يف مؤشر فرعي، يقي  مستول أداء بيةة األعماؿ يف الدكؿ العربية. فقد 

كيندرج ضمن مؤشر بيةة األعماؿ ،   0.51بينما بلغ يف دكؿ ا٤بقارنة  0.44عماؿ بلغ متوسط الدكؿ العربية ٤بؤشر بيةة األ
كجاذبية كل من ا٤بؤشرات التالية: ا٢باكمية كفعالية ا٤بؤسسات، البنية التحتية األساسية، تدخل ا٢بكومة يف اإلقتصاد، تكلفة القياـ 

 باألعماؿ، جاذبية اإلستثمار.
 كا١باذبية للدكؿ العربية كالدكؿ ا٤بقارنة: كا١بدكؿ التارل يبْب بيةة األعماؿ

 : بيةة األعماؿ كا١باذبية3جدكؿ  
ا٢باكمية  الدكلة

كفاعلية 
 ا٤بؤسسات

البنية 
 التحتية

جاذبية 
 االستثمار

تكلفة القياـ  تدخل ا٢بكومة
 باألعماؿ

مؤشر بيةة 
 األعماؿ

 الَبتيب

 26 0.31 0.30 0.71 0.45 0.15 0.24 ا١بزائر

 18 0.41 0.47 0.61 0.39 0.15 0.42 األرجنتْب

 5 0.59 0.68 0.69 0.59 0.54 0.46 البحرين

 24 0.38 0.32 0.71 0.45 0.19 0.24 الربازيل

 6 0.58 0.63 0.73 0.54 0.19 0.81 تشيلي 

 3 0.63 0.60 0.92 0.58 0.61 0.43 الصْب

 16 0.47 0.57 0.36 0.55 0.26 0.62 التشيك

 19 0.41 0.50 0.51 0.46 0.22 0.34 مصر

 25 0.38 0.33 0.21 0.52 0.30 0.54 اليوناف

 1 0.67 0.85 0.49 0.65 0.43 0.92 ايرلندا

                                                             
 . 73.. ص، المعهد العربي لمتخطيط، الكويت2102تقرير التنافسية العربية لسنة  -107
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 22 0.39 0.34 0.23 0.68 0.26 0.47 األردف

 2 0.65 0.74 0.74 0.62 0.50 0.63 كوريا ا١بنوبية

 10 0.52 0.48 0.59 0.51 0.47 0.54 الكويت

 21 0.40 0.38 0.55 0.52 0.27 0.28 لبناف

 20 0.40  0.73 0.38 0.29 0.21 ليبيا

 7 0.56 0.72 0.70 0.55 0.32 0.53 ماليزيا

 27 0.36 0.33 0.81 0.25 0.04  موريتانيا

 11 0.50 0.64 0.85 0.48 0.15 0.39 ا٤بكسيك

 23 0.39 0.40 0.44 0.47 0.13 0.54 ا٤بغرب

 12 0.49 0.59 0.64 0.51 0.19 0.50 عماف

 14 0.48 0.74 0.15 0.62 0.33 0.56 تغاؿالرب 

 8 0.56 0.48 0.76 0.44 0.60 0.50 قطر

 9 0.52 0.77  0.63 0.22 0.46 السعودية

 17 0.45 0.68 0.47 0.62 0.18 0.29 جنوب إفريقيا

 29 0.29 0.29 0.69 0.37 0.06 0.04 السوداف

 28 0.35 0.32 0.70 0.33 0.07 0.36 سوريا

 13 0.48 0.66 0.64 0.47 0.18 0.46 تون 

 13 0.48 0.66 0.64 0.47 0.18 0.46 تركيا

 4 0.62 0.58 0.83 0.55 0.65 0.49 اإلمارات

 30 0.29 0.52 0.46 0.37 0.01 0.10 اليمن

متوسط الدكؿ 
 العربية

0.37 0.26 0.47 0.62 0.48 0.44  

  0.51 0.61 0.59 0.54 0.29 0.53 متوسط دكؿ ا٤بقارنة

 .37در: ا٤برجع الساب  .ص.ا٤بص
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من ا٤بعطيات  نبلحظ أف العديد من الدكؿ العربية قامت بالرفع من جاذبيتها بإقرار إصبلحات عميقة ٤بكونات بيةة  
األعماؿ حيث تصدرت كل من البحرين، الكويت، قطر، السعودية كاإلمارات ا٤براتب األكذل متفطنة لضركرة  توفّب ا٤بناخ ا٤ببلئم 

ألعماؿ من أجل ٙبفيز اإلستثمارات احمللية ككذا األجنبية لدعم كتطوير النسيج الصناعي احمللي كبديل لسياسة إحبلؿ لئلدارة كا
 الواردات.

 من جدكؿ بيةة األعماؿ ك ا١باذبية، قاـ الباحث بالتصنيف حسب مؤشر بيةة األعماؿ لدكؿ العربية  : 

 عماؿ:تصنيف الدكؿ العربية حسب مؤشر بيةة األ :04ا١بدكؿ 

 بيةة األعماؿ جيدة:

(، اإلمارات 9(، السعودية )8(، قطر )10(، الكويت )5البحرين )
(4.) 

 بيةة أعماؿ معتدلة:

(، 12(، عماف )20(، ليبيا )21(، لبناف )22(، األردف )19مصر )
 (. 13تون  )

 بيةة أعماؿ متوسطة: 

 (.23(، ا٤بغرب )26ا١بزائر )

 بيةة أعماؿ ضعيفة:

 (29السوداف )

 (28سوريا )

 (30اليمن )

Source : Office word                                                                                   

من ا١بدكؿ نبلحط بأف ا١بزائر موجودة يف مربع بيةة أعماؿ متوسطة رغم كل ا٤بؤىبلت الطبيعية ك البشرية بينما تأيت  
معتدلة رغم ا٤بوارد الطبيعية احملدكدة .كالشكل التارل يوضح ترتيب بعض الدكؿ فيما ٱبص مؤشر دكينغ  األردف ك تون  يف مربع

 ـ2014-2006بيزن  للسنوات 
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 ـ 2014-2006: ترتيب بعض الدكؿ فيما ٱبص مؤشر دكينغ بيزن  للسنوات ـ 01شكل    

 

 
  Source : office word  avec l’aide des rapports douing business des années 2006-2014  

نقطة يف مدة حوارل تسع سنوات، على خبلؼ  30نبلحظ اف معضم الدكؿ حسنت من ترتيبها إال ا١بزائر بفقداف ؿ  
ـ ،كنف  التحسن  2006عاـ  117ـ بعدما أف كانت يف ا٤برتبة 2014لعاـ  87ا٤بغرب الٍب حسنت من ترتيبها لتحق  ا٤برتبة 

 ـ. 2014لعاـ  51ـ اذل 2006عاـ  77مرتبتها من  لتون  حيت قفزت

فالوضعية الغّب االئقة للجزائر يف ما ٱبص مناخ األعماؿ جعلها تتموقع يف ا٤بربع األسؤ للمصفوفة الٍب تبْب متوسط  
 ح ذالك :الَبتيب يف ٦بموعة من ا٤بؤشرات دكينغ بزن  حسب البلد ك٦بموع الدخل على ا٤بستول العا٤بي ،كالشكل ا٤بوارل يوض
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 مصفوفة  متوسط الَبتيب يف ٦بموعة من ا٤بؤشرات دكينغ بزن  حسب البلد ك٦بموعة الدخل على ا٤بستول العا٤بي:: 02شكل 

 
 .12.ص2013.الطبعة العاشرة . اجراءات حكومية أكثر ذكاء.2013ا٤بصدر البنك الدكرل .تقرير ٩بارسة أنشطة األعماؿ 

ائر ٥با ٛبوقع ضعيف، حيث  اإلجراءات ا٢بكومية فيها مكلفة ك معقدة ككذا ضعف من من ا٤بصفوفة نبلحظ بأف ا١بز  
 حيث قوة ا٤بؤسسات القانونية .

فيجب على أم دكلة ٙبسْب موقعها على ا٤بصفوفة ك ىذ بتسهيل اإلجراءات ا٢بكومية كٙبسْب من أداء ا٤بؤسسات  
 القانونية .

ليها ٙبسْب ىذه البيةة لتدارؾ العجز يف اإلستقطاب الصناعي  من أجل الرفع من نضرا لتخلف ا١بزائر يف بيةة أعما٥با ،كجب ع
با٤بةة . كلكن با٬بفاض أسعار البَبكؿ اذل دكف  5نسبة مشاركة القطاع الصناعي يف الناتج الداخلي ا٣باـ الذم تراجع إذل نسبة 

يف األف  نضرا لطبيعة االقتصاد ا١بزائرم ا٤بتصف بالريعي  ـ ،بدأت أزمة مالية تلوح 2015ا٣بمسوف دكالر منذ بداية السنة ا٢بالية 
 با٤بائة .  98إلعتماده   على مداخيل العملة الصعبة من صادرات احملركقات  بنسبة 

كمن أجل تدارؾ األمر بتحسْب ا٤بناخ اإلستثمارم على كل ربوع الوطن ،ىذا يستغرؽ كقت طويل كتكلفة باىظة ك٥بذا صب 
 ا٤بناط  ا٢برة لتصدير الٍب تعترب مناط  إمتياز  لئلستثمار .  إختيارنا على انشاء
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 : لإلستقطاب الصناعي   المناطق الحرة الصناعية لتصدير كآلية فعالة لتحسين بيئة األعماؿ-2

ستقطاب العديد من الدكؿ النامية اإلنتقالية من إقتصاد موجو اذل إقتصاد حر كلفت ا٤بناط  ا٢برة الصناعية لتصدير كألية إ
 : اإلستثمارات األجنبية ا٤بباشرة، كاإلنتقاؿ السل  ك التدرٯبي إلقتصاد السوؽ  ٣بصائصها التالية

الطبيعة التنضيمية ٥بذه ا٤بناط  الٍب إرتكزت فلسفتها على التصنيع ا٤بوجو للتصدير،إال أنو يسمح بدخوؿ السوؽ احمللية نسبة  -
 ها ا٢بقوؽ ا١بمركية  كما كأهنا مستوردة من ا٣بارج كىذا ٢بماية ا٤بنتوج احمللي .كلكن يفرض علي %20قليلة تَباكح احيانا اؿ

إمداد ركابط أمامية كخلفية ٥بذه ا٤بناط  مع ا٤بؤسسات احمللية، لئلحتكاؾ ككسب ا٤بهارات كجلب التكنولوجيا ،ك الرفع من  -
 مستول التنافسية للمنتوجات احمللية . 

للمستثمرين من جهة  ، ك توفّب األس  التنضيمية ا٢بديثة من شباؾ موحد ك الرد على اإلنشغاالت توفّب كل ا٥بياكل القاعدية  -
 يف كقت قياسي من جهة أخرل .مع مواكبة ىذه ا٤بناط   لتقدـ السريع يف كل اجملاالت لتحقي  التطلعات الطارئة للمستثمرين .

٤بباشرة ا٤بستعينة با٤بناط  ا٢برة ىي الدكؿ الٍب كافقت بْب فالدكؿ الناجحة يف ٦باؿ إستقطاب اإلستثمارات األجنبية ا 
مصاحل كإسَباتيجيات ىذه اإلستثمارات األجنبية ،مع ا٤بصاحل كإسَبتيجيات اإلقتصادية لدكؿ ا٤بضيفة .إذا فا٤بناط  ا٢برة الصناعية 

 ٤بضيف .  للعملية اإلنتقالية لئلقتصاد ا٢بر حسب خصوصية البلد ا   (régulateure)تعترب منضم 

العديد من إقتصاديات النامية إند٦بت يف السبلسل القيم العا٤بية ٖبل  مناط  حرة صناعية للتصدير، فهذه ا٤بناط   
تستطيع منح قوانْب خاصة للمستثمرين األجانب كاحملليْب ،مع توفّب كل الشركط كا٤بناخ ا١بيد لئلستثمار، فتجلب اإلستثمارات 

كل قاعدية ذات نوعية عالية كحزمة من التسهيبلت اإلدارية كاإلعفاءات الضريبية، ما ٯبعل إ٬بفاض األجنبية إليها بتوفّب ىيا 
 تكاليف اإلنتاج كتسهيل عمليات التصدير كاإلستّباد.

 بنسبة للمكسيك. %40( من صادرات الصْب ك ب%50فا٤بناط  ا٢برة الصناعية للتصدير ساٮبت بنصف ) 

طة ا٤بناط  ا٢برة الصناعية للتصدير ٯبب تشجيع كتقوية القدرات الصناعية احمللية بزيادة كمن أجل اإلندماج الفعلي بواس 
 يف اإلنتاجية كتطوير اإلبتكارات كالتوسيع يف ا٤بشاركة يف سلسلة القيم العا٤بية، كالشكل التارل يبْب القيمة ا٤بضافة يف سبلسل القيم

 ـ. 2009-1995العا٤بية الصناعية لبعض االقتصاديات   
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 . 2009-1995:  القيمة ا٤بضافة يف سبلسل القيم العا٤بية الصناعية لبعض االقتصاديات   03شكل   

 
 

Source : OCDE, Economies interconnectées : Comment tirés Parti Des Chaines de valeur  
mondiales-Rapport du Synthèse 2013  ,p43. 

    
قتصاديات بعض الدكؿ الٍب إعتمدت على سبلسل القيم العا٤بية كإسَبا٘بية للتنمية قد من خبلؿ الشكل نبلحظ أف إ 

مليار دكالر كىذا سنة  400مليار دكالر .ا٥بند  425مليار دكالر الربازيل  1827حققت قيم مضافة عالية منها الصْب أكثر من 
 كة فيها.كىذا ما ٯبعل اإلىتماـ يف ا٤بشار  1995،كىي نتائج أحسن من سنة  2009

، الصْب أصبح األكؿ مصدر عا٤بي للمناطق الحرة الصناعية للتصديربفضل ديناميكية النشاطات التصديرية   
 2011كا٤بصدر األساسي منذ عاـ  2008للمتوجات الصناعية يف عاـ 

ميزة النسبية  كىذه إف استقطاب ا٤بناط  ا٢برة الصناعية للتصدير لفركع شركات متعددة ا١بنسيات كىذا للتوفرىا لل     
ا٤بيزة ليست يف إنتاج ا٤بنتوج النهائي كلكن تكمن ا٤بيزة النسبية يف األداء للعملية اإلنتاجية. فاىذه ا٤بناط  ا٢برة ساعدت على ٭بو 

السبلسل  التجارة الدكلية يف ترابط التجارم بْب ٨بتلف فركع اإلنتاج للتموينها با٤بواد األكلية كالنصف ا٤بصنعة ،ما يؤدم يف ٭بو
   القيم العا٤بية كىذا ما يوضحو الشكل التارل:

 :عناصر السبلسل القيم العا٤بية ك التجارة الدكلية 04شكل 
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 زيادة ٭بو تبادالت منتوجات الوسيطية                 الطلب العا٤بي           تطوير ا٥بياكل    كالسياسة التجارية

                                                                                
   
  

 ا٤بناط  ا٢برة الصناعية                                                                                       
 
 

                                                        العا٤بية                       –إسَبا٘بية إعادة التوطْب                                       
 كاالستثمارات األجنبية ا٤بباشرة

 
   

Source :  Ibid ,p.4 
   

نبلحظ بأف ا٤بناط  ا٢برة الصناعية ٥با تأثّب يف ٭بو السبلسل القيم العا٤بية كالتجارة الدكلية،  ٗبشاركة ىذه ا٤بناط  يف  
لعا٤بي، فالعديد من الدكؿ النامية جعلتها أداة من أدكات التميز أم أقطاب التميز ،٘بذب إليها عملية توزيع شبكة اإلنتاج ا

 الدعم ك اإلستقرار كخاصة ا١بانب اللوجسٍب لتسهيل عملية التصدير كاالستّباد.  ا٤بستثمرين ٗبنحهم كل

 يكا .كمن بْب الدكؿ الٍب ساٮبت ا٤بناط  ا٢برة يف تصنيعها ىي موري  ك كوستار      

نظرا لفشل سياسة التصنيع بإحبلؿ الواردات ، فقد  1970:   أنشأة ا٤بناط  ا٢برة ا٤بوريسية سنة المناطق الحرة الموريسية
، حصتها من النتائج الداخلي ا٣باـ يفوؽ حصة 1986حققت ىذه ا٤بناط  ٪باح كبّب حيث عملت على خل  الثركة، ففي سنة 

صناعي  ا٤بوريسي .فا١بدكؿ التارل  يبْب حصة ا٤بناط  ا٢برة من الناتج الداخلي ا٣باـ   صناعة السكر كأصبحت ٧برؾ النمو ال
 : 2004، 1994، 1976لسنوات 

 

 

السالسل القٌم 

 العالمٌة

 التجارة الدولٌةو 

قلٌمً تأثٌر المحلً /ا

 لسالسل القٌم العالمٌة 

 رالحاجة الى معاٌٌ

احصائٌة جدٌدة لتجارة 

 الدولٌة 
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 : 2004، 1994، 1976( لسنوات  % :حصة ا٤بناط  ا٢برة من الناتج الداخلي ا٣باـ ) 05جدكؿ   

 2004 1994 1976 السنوات / القطاع

 %21 %23 %15 الصناعة 

 %1 %1 %5 السكر صناعة 

 %13 %13 %3 مناط  حرة 

 %11 %9 %7 باقي الصناعة 

SOURCE : Laurence Buzenot,zones franches industrielle d’exportation et system urbain à 
Maurice,2007. in http://mappemonde.mgm.fr/num16/articles/art07403.html , P 03. 

تضاعفت نسبة حصة  % 3كا٤بناط  ا٢برة   1976عاـ   %5السكر من الناتج الداخلي ا٣باـ صناعة   حصة فبعد أف كانت 
لصناعة السكر ىذا ما يبْب مكانة ا٤بناط  ا٢برة ا٤بوريسية يف اإلقتصاد  % 1مقابل  2004لعاـ  % 13ا٤بناط  ا٢برة إذل 

 لية لئلستقطاب كالتنويع الصناعي.ا٤بوريسي كآ

 كوستاريكا :  

الدكؿ الٍب تفطنت لتنويع من إقتصادياهتا خارج ا٤بواد التقليدية متبنيتا  ا٤بناط  ا٢برة الصناعية للتصدير لئلنضماـ إذل كمن بْب   
 :2000-1970يع الصادراهتا لسنوات السبلسل اإلنتاج العا٤بية ىي كوستاريكا ،كا١بدكؿ التارل يبْب تنو 
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 .2000-1970لسنوات  : تنويع الصادرات كوستاريكا  06جدكؿ   
 1970 صنف ا٤بواد   

(% ) 
1975  

(% ) 

1980 

(%) 

1985 

(%) 

1990 

(%) 

1995 

(%) 

2000 

(%) 

النمو 
(1970-

2000) 

 48- 12 27 26 39 47 52 60 مواد تقليدية 

باقي مواد القطاع 
 األكذل

5 5 7 8 10 10 07 02 

 10 11 17 15 14 3 2 1 ا٤ببلب   

باقي الصناعات 
 يةاإلنتاج

0 5 4 10 18 17 41 41 

سوؽ ا٤بشَبكة 
 لؤلمركيا الوسطى

16 18 23 10 5 8 7 -9 

 3 21 22 25 18 16 19 18 ا٣بدمات

 Sorce : Engman Michael ,Osamu onodora, zones franches d’éxportation :leur role  
passé et future dans les echanges et le dévelopement ,OCDE,12-06- 2007 , p31 . 

  
ساٮبت ا٤بناط  ا٢برة الصناعية لتصدير يف تغّب إسَباتيجية الصناعية لكسَبيكا، من بلد مصدر للمواد التقليدية اذل بلد      

،حيث صادرات صناعات العالية التكنولوجية إرتفعت  مصدر للمنتوجات الصناعية ،كخاصة الصناعات ذات التكنولوجيا العالية
الصناعية الكلية لكسَبيكا   من الصادرات%41بنسبة  2013ك1999مليار دكالر ما بْب سنوات  5.9اذل  .مليار دكالر1من 

من أجل التحوؿ من نسيج صناعي للَبكيب اذل  1990أخذتا ا٤برتبة الرابعة عا٤بيا ك ىذا راجع لسياسة العمومية ا٤بنطلقة سنوات 
 . ز بواسطة إنشاء ا٤بناط  ا٢برة الصناعية صناعة ذات القيمة ا٤بضافةالعالية، كىذا اإلنتقاؿ حف

 

 توفره لما لتصدير الصناعية  الحرة المناطق إنشاء في اإلسراع كجب الصناعي اإلستقطاب في األعماؿ مناخ ألىمية نضرا
.  العالمية التنافسية عن يبحثوف الذين كالمحلين األجانب للمستثمرين  ممتاز أعماؿ كمناخ كحوافز مقومات من
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 العوائقاخ اإلستثمار في الجزائر الفرص ك كاقع من
 الطيف عبد الكريم   كوراد فاطيمة 

 

 الملخص
أدت التطورات كالتغّبات ا٤بتسارعة ٧بلينا كدكلينا لتكثيف ا١بهود الرامية لتحسْب مناخ االستثمار، لفائدة  تطوير ا٤بؤسسات 

لبيةة ٗبختلف أنشطتها يف ا١بزائر كٙبسْب قدرهتا على ا٤بشاركة  يف التنمية كالنمو االقتصادم، كال يتأتى ذلك إال من خبلؿ توفّب ا
االستثمارية ا٤بناسبة، كأحد أىم ا٤بتطلبات البلزمة لتنمية ىذه ا٤بؤسسات كتعزيز مشاركتها يف اإلنتاج كتوفّب ا٤بزيد من فرص العمل، 

 كتوليد القيمة ا٤بضافة . 
تعمل على  فةا٤بختل ٗبواردىا كمرنة، غنية منظمة حتمية مرتبطة بوجود سوؽ ٲبثل تطور النشاط الصناعي ٗبختلف أنواعو نتيجة

 التطور. كدفع عجلة كالنمو، التفاعل كاالحتياجات للمؤسسات الصناعية حٌب تتمكن من العوامل توفّب ٨بتلف
 

 الكلمات الدالة: بيئة المؤسسة، مناخ االستثمار، مؤشرات قياس مناخ االستثمار، الحوافز، المعوقات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 عبِؼخ ثِٛوكاً -أٍزبم ِؾبػو 

 عبِؼخ ثِٛوكاً -أٍزبمح َِبػلح 
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 المقدمة
تعمل  ا٤بختلفة ٗبواردىا كمرنة، غنية منظمة حتمية مرتبطة بوجود سوؽ ختلف أنواعو نتيجةٲبثل تطور النشاط االقتصادم ٗب    

 االجتماعي التطور كدفع عجلة كالنمو، التفاعل كاالحتياجات للمؤسسات االقتصادية حٌب تتمكن من العوامل على توفّب ٨بتلف
 الواضح من أنو إال كأخرل، دكلة بْب األعماؿ بيةة كنظم أشكاؿ من اختبلؼ كتعدد الرغم كاالقتصادم كالثقايف للمجتمع، كعلى

 كمن ألخرل دكلة من ٔبزئياهتا ٚبتلف أداءىا تضبط أساسية عمل آليات ك النظم، عليها ىذه تبُب مشَبكة عامة مفاىيم كجود
 .آلخر اقتصادم نظاـ
ٙبليل ٩بيزاهتا كخصائصها خطوة ضركرية يف منهجية  تعترب دراسة البيةة الٍب تنشط فيها ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر من حيث    

 الدراسة، ٤با ٥با من تأثّب أساسي يف توضيح عبلقة التأثّب كالتأثر الٍب ٘بمعهما.
لتحليل ٨بتلف ا١بوانب ا٤بؤثرة يف مناخ االستثمار يف ا١بزائر كالوقوؼ عند مسبباهتا كآثارىا كالتدابّب الواجب مباشرهتا لتفعيلها 

 سنحاكؿ اإلجابة على السؤاؿ التارل: كٙبسينها، 
 ما ىي أىم التحديات كالمشاكل على مستول مناخ االستثمار التي تعيق تطور كتنمية القطاع الصناعي في الجزائر؟ 

 البحث أىمية
رص الٍب البحث كونو يركز على ٙبليل ٩بيزات كخصائص مناخ االستثمار يف ا١بزائر، ٩با يسمح بالوقوؼ عند أىم الف أٮبية ترجع

ٲبكن أف يفتحها االقتصاد ا١بزائرم أماـ استقطاب الفرص االستثمارية كرؤكس األمواؿ احمللية كا٣بارجية ك ا٤بعوقات الٍب تشكل 
هتديدات كأخطار أماـ سياسة االستثمار كتشجيع النهوض بالقطاعات االقتصادية كعلى رأسها القطاع الصناعي الذم ٲبثل قاطرة 

 .ي  التنمية االقتصاديةأساسية يف طري  ٙبق

  البحث أىداؼ       

مناخ االستثمار يف ا١بزائر كأثره ا٤بباشر كالغّب مباشر على ا٤بؤسسات الصناعية كاالقتصاد  عن جزئي تأطّب بناء اذل البحث يهدؼ
 عامة.

 لتحليل ٨بتلف جوانب البحث مت تقسيم الدراسة كف  اآليت:

األساسية ا٤برتبطة ٗبناخ االستثمار ٤با لو من أٮبية بالغة يف توضيح العبلقة بينو كبْب القطاع القسم األكؿ يعاجل ٨بتلف ا٤بفاىيم  -
 الصناعي.

القسم الثاشل ٰبلل كيشخص مناخ االستثمار يف ا١بزائر مركزا على عوامل االستقطاب الٍب ٲبكن أف ٛبثل فرص أماـ ترقية  -
 االستثمار كتنمية القطاع الصناعي.

ث ٰبلل كيعرض أىم ا٤بؤشرات االقتصادية الٍب تناكلت دراسة مناخ االستثمار يف ا١بزائر ك٨بتلف العوائ  الٍب تأثر القسم الثال -
 على تنمية كتطوير االستثمار يف ا١بزائر. 
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 اإلطار النظرم لبيئة المؤسسة كمناخ االستثمار -1-        
بطبيعة البيةة كمناخ االستثمار الذم تنشط فيو، كعليو البد من ٙبليل كتطورىا، مرتبط بدرجة كبّبة  ا٤بؤسسات االقتصادية إف ٭بو

 ما ٤بقصود ببيةة ا٤بؤسسة كمناخ االستثمار كخطوه أكذل يف ٙبليل ٨بتلف جوانب البحث.
 مفاىيم عامة حوؿ بيئة المؤسسة: -1-1-

 بيةتها، حيث تؤثر بينها كبْب ا٤بتبادلة التأثّبات فهم جدا ا٥باـ فمن تعمل يف لل بيةة مفتوحة، ا٤بؤسسات االقتصادية أف ٗبا       
ا٤بدخبلت من  تشكل كتضمن ٥با أهنا االقتصادية، ذلك ٨بتلف ا٤بؤسسات أداء على كالتكنولوجية كاالجتماعية االقتصادية العوامل

 بْب ا٤بتبادؿ التأثّب فهم يةأٮب لهرت ىنا كمن ٨برجاهتا، اجملاؿ الذم تطرح فيو تكوف الوقت يف نف  عناصر اإلنتاج ا٤بختلفة، كىي
 .ا٤بؤسسات الصناعية أداء العاـ يف لل ٨بتلف متغّبات البيةة كبْب األداء االقتصادم

إف البيةة ىي ما ٰبيط با٤بؤسسة بشكل عاـ كيؤثر يف حركتها كعملها كأداءىا بشكل مباشر أك غّب مباشر، فالبيةة ٙبدد 
خبلهتا من عناصر اإلنتاج )رأس ماؿ كعمل كمواد أكلية كتكنولوجيا ا٘باىات عمل ا٤بؤسسة كأطرىا كوهنا مصدر مد

كا٤بعلومات....(، الٍب ٛبكنها من التواصل مع ٧بيطها كٙبقي  أىدافها مثل ا٤بعلومات الٍب ٚبص األسواؽ )العرض ك الطلب، 
 هلكْب، ا٤بنافسْب...اخل.السعر، ا٤بواد األكلية، التشريعات كالقوانْب، التكنولوجيا، ا٤بفاىيم االجتماعية، ا٤بست

كما تفرض البيةة على ا٤بؤسسة ٙبديات كتأثّبات، يتوجب عليها االستجابة ٥با، ككفقا لذلك فاف عمليات التنوع كاالختبلؼ       
 كالتغّب يف ا٤بؤسسة مصدرىا البيةة الٍب تتفاعل معها.

ة، كبالتارل تفرض على ا٤بؤسسة إجراءات كقواعد البيةة دائما تعتمد على أشياء ٨بتلفة ك٥با كلائف كمهاـ كحاجات ٨بتلف
  .٨1بتلفة لوجهتها 

 مناخ االستثمار: -1-2-
حسب ا٤بؤسسة العربية لضماف االستثمار ينصرؼ تعريف مناخ االستثمار إذل ٦بمل األكضاع كالظركؼ ا٤بكونة للمحيط 

ح ا٤بشركعات االستثمارية كعلى حركة االستثمارات، كىي الذم تتم فيو العملية االستثمارية، الٍب تأثر سلبا كإٯبابا على فرص ٪با 
 .2تشمل األكضاع كالظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاألمنية، ككذلك القانونية كالتنظيمات اإلدارية 

دكؿ كما يتسم يقصد ٗبناخ االستثمار ٦بمل األكضاع كالظركؼ ا٤بؤثرة يف ا٘باىات تدف  رأس ا٤باؿ كتوليفو، فالوضع السياسي لل
بو من استقرار، بتنظيماهتا اإلدارية كما تتميز بو من فاعلية ككفاءة، كنظامها القانوشل كمدل كضوحو كثباتو كتوازف ما ينطوم عليو 
من حقوؽ كأعباء كسياسات الدكؿ االقتصادية كإجراءاهتا، كطبيعة السوؽ كآلياتو كإمكانياتو من ىياكل قاعدية كعناصر اإلنتاج، 

                                    . 3يز الدكؿ من خصائص جغرافية ك دٲبوغرافية  كما ٲب
 مقومات مناخ االستثمار في الجزائر -2-

األمواؿ احمللية  رؤكس ا٤بزيد من كاستقطاب احمللى ا٣باص االستثمار ٙبفيز أىداؼ إعادة صياغة أكلويات سياسة ضمن
من التدابّب كاإلجراءات ا٤بشجعة  سلسلة التسعينيات من القرف العشرين مطلع منذ ا١بزائر السلطات العمومية يف اعتمدت ا٤بعطلة،
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تهيةة ا٤بناخ االستثمارم ا٤بناسب خاصة فيما ٱبص سن القوانْب كالتشريعات كالضمانات البلزمة لبلستثمار، ىدفت يف جوىرىا ل
ة لبعض األنشطة مثل ا٤بيكانيك، األدكات الكهرك منزلية، االقتصادم مع إعطاء األكلويلذلك، كتبِب سياسة جديدة لئلنعاش 

 الكهربائية ككذلك ا٤بناكلة كغّبىا. الصناعة الصيدالنية، صناعة النسيج، إنتاج مواد البناء، الكاببلت كا٤بعدات 

    :      4ر من أٮبها  ٛبتلك ا١بزائر مقومات ىائلة ٲبكن أف تكوف قاعدة ٧بفزة ١بلب كاستقطاب االستثمار يف ٦باالت متعددة نذك 

 المناخ الجغرافي كالطبيعي:  -2-1-

تتمتع ا١بزائر ٗبواصفات خاصة كعناصر تنافسية، فلديها موقع جغرايف ٩بيز يتوسط بلداف ا٤بغرب العريب على مقربة من 
  1200ريط ساحلي حوارل كش 2كلم  2381741بلداف االٙباد األكركيب ك إفريقيا، ك تتميز باتساع الرقعة ا١بغرافية ا٤بقدرة بػ 

، إضافة إذل تنوع األقاليم ا٤بناخية فيها من ا٤بناخ الصحراكم إذل القارم إذل مناخ البحر األبيض ا٤بتوسط، كما تغطي الغابات 2كلم
 يف السنة، كما ٛبلك احتياطي كبّب من الغاز الطبيعي 3مليار ـ 100مبليْب ىكتار كتستقبل كميات ىائلة من األمطار ٗبعدؿ  4

إضافة إذل حقوؿ البَبكؿ ا٤بكتشفة، باإلضافة إذل مناجم ا٢بديد كا٤بعادف األخرل كالنحاس كالفوسفات... ما يؤىلها  ألف تكوف 
 جاذبة لبلستثمار. 

 المناخ االقتصادم كالبنية التحتية: -2-2- 

قدراهتا اإلنتاجية هبدؼ تلبية احتياجات للجزائر قاعدة صناعية ىامة، ا٪بزهتا منذ االستقبلؿ كىي ٙبتاج إذل استثمارات لزيادة 
ها السوؽ احمللية كالتصدير، كباشرت ا١بزائر عملية االنضماـ إذل ا٤بنظمة العا٤بية للتجارة، كتتوفر ا١بزائر على موارد طبيعية متنوعة أٮب

 االحتياطي من البَبكؿ كالغاز كا٤بعادف النفيسة، إضافة إذل مؤىبلت أخرل منها:

مليوف نسمة كىي تستورد العديد من ا٤بوارد ا٤بصنعة لبلستهبلؾ  37.1يقارب عدد سكاف ا١بزائر حجم السوؽ:  -أ-
  . 2011مليار دكالر سنة  116إذل  2008مليار دكالر سنة  86كالتجهيز، حيث قفز حجم التبادؿ ا٣بارجي من 

أسواؽ  (7ا١بزائر سبع ) دحيث ٙب يقية كالعربيةاسَباتيجي ىاـ، فهي ٘باكر األسواؽ األكركبية كاإلفر  تتوفر ا١بزائر على موقع 
   )تون ، ليبيا، النيجر، مارل، ا٤بغرب، الصحراء الغربية، موريتانيا(.  حدكدية

إذ تتوفر على الطرؽ أ٪بزت ا١بزائر بنية ٙبتية متطورة ٣بدمة اقتصاد يشهد ٭بوا مضطربا كمن أٮبها البنية التحتية:  -ب-
 299منها  2ألف كلم 21.50من الطرؽ ا٤بعبدة إضافة ٣بط سكك حديدية طو٥با  2ألف كلم 120.696شبكة طو٥با 
ميناء تقدـ ٨بتلف ا٣بدمات كميناءاف ٨بصصاف لتصدير ا٤بنتجات  11الساحلي فإهنا تتوفر على  ٤بوقع ا١بزائر مكهربة، كنظرا

 مطارا دكليا.   13مطار منها  35ود مرفأ من ا٢بجم الصغّب للصيد البحرم كالسياحي، إضافة لوج 31النفطية إضافة إذل 
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ألف طالب سنويا،  40مؤسسة جامعة تستوعب أكثر من  80من السكاف حيث ٪بد أف ىناؾ  %70تبلغ نسبة ا٤بتعلمْب  
سنويا من مراكز  ألف مَببص 150ألف خريج جامعي ك  120إضافة إذل اىتماـ ا١بزائر بالتكوين حيث يسجل ٚبرج ٫بو 

 التكوين ا٤بهِب.

 المناخ القانوني: -2-3-

 03-01كالقانوف رقم  1993ا٤بتعل  بَبقية االستثمار لعاـ  1993أكتوبر  5ا٤بؤرخ ب  12-93فتح القانوف رقم       
أبوابا جديدة  لتشجيع االستثمار احمللي كاألجنيب  2001أكت  20ا٤بواف  ؿ  03-01الصادر ٗبوجب األمر الرئاسي رقم 

كالشباؾ   ((ANDIيف تقدصل الدعم كاالمتيازات من خبلؿ الوكالة الوطنية لدعم االستثمار كتنظيمو،  كحصر تدخل الدكلة
 الوحيد.

 كما عرفت قوانْب االستثمار العديد من القوانْب كا٤براسيم كاألكامر ا٤بتممة كا٤بعدلة ٥با الٍب صدرت خبلؿ السنوات األخّبة.

، ا٤بتضمن 2001أكت  20ا٤بؤرخ يف  03-01عي الساب  بإصدار األمر رقم ٘بدر اإلشارة إذل أنو مت تعديل ا٤برسـو التشري     
، ا٤بتعل  بتنظيم ا٤بؤسسات العمومية 2001أكت  20ا٤بؤرخ ىو اآلخر يف  04-01تطوير االستثمار، باإلضافة إذل األمر 

إلصبلحات االقتصادية كاالقتصادية كخصخصتها إذل جانب نصوص قانونية أخرل ذات طابع تشريعي كتنظيمي، بغرض تعمي  ا
      كٙبسْب فعاليتها، كخل  مناخ مبلئم لتحفيز االستثمارات  األجنبية كالوطنية.

يف العادل من   07من حيث االحتياطي النفطي ا٤بؤكد كا٤برتبة  ٤15برتبة معتربة، فهي ٙبتل ا االقتصادية مقدرات تتوفر ا١بزائر على
ساعة سنويا( كٙبتوم على ثركات  3000تصل إذل  مسية احملتملة )مدة أشعة الشم  حيث موارد الغاز ا٤بؤكدة كيف الطاقة الش

، النحاس، ... اخل،    مرىوف مثلى يبقى بصورة استغبل٥با أف إالباطنية ىائلة من الفوسفات الزنك، ا٢بديد، الذىب، اليورانيـو
 بعض أك ا١بوار دكؿ ببعض مقارنة البيةة تلك عدـ جاذبية إذل ا٤بيدانية تشّب الشواىد فالعديد من السائدة، بطبيعة بيةة األعماؿ

الصناعي  كنقص العقار التمويل، بسب تفشي الكثّب من ا٤بمارسات السلبية كالرشوة كالبّبكقراطية كالفساد كنقص النامية؛ الدكؿ
 العائد، رغم ما حققتو ا١بزائر إضافة لغياب ثقافة االستثمار لدل أصاحب الرأس ا٤باؿ احمللي، بسبب ارتفاع درجة ا٤بخاطرة كتدشل

 2011مليار دكالر أمريكي يف عاـ  183  الناتج الداخلي الخاـمن نتائج إٯبابية على ا٤بستول االقتصادم الكلي، حيث بلغ 
 2.6مقابل  2013٪ يف عاـ 3.1 معدؿ النمو في الناتج الداخلي الخاـ ، ك2001 مليار دكالر أمريكي يف عاـ  55مقابل 

 374.5  الديوف الخارجية، ك2011٪ يف عاـ 5.8قدر ب  معدؿ النمو خارج مجاؿ المحركقات ، ك2001 ٪ يف عاـ
 194أكثر من  احتياطي الصرؼ، ك2000مليار دكالر أمريكي يف عاـ  25.26مقابل  2013مليوف دكالر أمريكي يف عاـ 
 .2000اـ مليار دكالر أمريكي يف ع 13.55مقابل  2013مليار دكالر أمريكي يف عاـ 
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(، بعد 2013إذل  2000٪بحت ا١بزائر إذل حد  كبّب يف ٙبقي  التوازنات االقتصادية الكلية خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من )
تطبي  برنامج اإلصبلح االقتصادم مع صندكؽ النقد الدكرل كالبنك العا٤بي، حيث استطاعت على حساب ا١بانب االجتماعي 

لة كا٤بديونية ا٣بارجية، كما أف ا٤بيزاف التجارم كا٤بيزانية العامة سجبل فائضا خبلؿ السنوات أف تتحكم يف معدالت التضخم  كالبطا
األخّبة كمت التغلب على خطر ا٤بديونية ا٣بارجية كٙبقي  زيادات كبّبة يف احتياطي الصرؼ الذم قدره ٧بافظ بنك ا١بزائر بأكثر 

 .2013مليار دكالر لسنة  194من  

باحثْب كا٤بختصْب، يوعزكف ىذا التحسن الكبّب يف مؤشرات االقتصاد الكلي، إذل توافر ا٤بوارد ا٤بالية غّب أف الكثّب من ال
دكالر   21ك  16الضخمة لدل السلطات العمومية نتيجة االرتفاع الكبّب يف أسعار البَبكؿ، الٍب قفزت من سعر تراكح بْب 

، ٩با أتاح  للجزائر 2013حٌب سنة  2000ر للربميل بعد سنة دكال 100ك  140إذل سعر تراكح مابْب  1994للربميل سنة 
ٙبقي  فوائض مالية ضخمة مكنتها من تسديد ديوهنا ا٣بارجية كإعادة  ٛبويل مشاريعها االستثمارية ا٤بعطلة كبعث أخرل جديدة 

 على مستول البنية التحتية .  

 تقيم مناخ االستثمار في الجزائر: -3-       

اـ بتقييم مناخ االستثمار يف ا١بزائر من خبلؿ االعتماد على بعض ا٤بؤشرات الدكلية يف ىذا اجملاؿ كعلى تكمن أٮبية القي
 بعض الدراسات كالتحقيقات ا٤بيدانية الٍب قامت هبا  بعض ا٤بؤسسات كا٥بيةات العمومية / ا٣باصة أك الدكلية. 

 مناخ االستثمار:كضع الجزائر في بعض المؤشرات الدكلية كالمحلية لقياس  -3-1-

ألجل تقييم مناخ االستثمار يف ا١بزائر، سنقـو بتوضيح كٙبديد مكانتها حسب ترتيب بعض أىم ا٤بؤشرات العا٤بية 
 ا٤بعتمدة من طرؼ ا٤بؤسسات الدكلية ا٤بهتمة بتقييم مناخ االستثمار،

 سنتطرؽ ألٮبها فيما يلي:

 مؤشر التنافسية العالمي: -3-1-1-

فسية العا٤بي، مؤشرا فاعبل لقياس القدرة التنافسية للدكؿ كأداة لتشخيص نقاط القوة كالضعف يف مناخها يعترب تقرير التنا 
االستثمارم، كما يعترب أداة تصحيح للسياسات االقتصادية على ا٤بستول الكلي كا١بزئي بغية تطوير التنافسية خاصة يف لل 

شر يف مكوناتو ٧بددات مرتبطة باالقتصاد الكلي كا١بزئي، كيهدؼ ا٤بؤشر إذل ٰبوم ا٤بؤ   التحديات كاألزمات االقتصادية ا٤بتعددة.
قياس ا٤بنظومة ا٤بَبابطة كا٤بتكاملة )العوامل األساسية، ا٤بؤسسات، السياسات الشاملة( الٍب تشكل معا قاعدة مستدامة إلحداث 

 . النمو االقتصادم على ا٤بدل القصّب كا٤بتوسط
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 قدر تراجعا سجلت ا١بزائر أف(1الجدكؿ رقم ) من نبلحظ :األساسية المتطلبات عةمجمو  حسب الجزائر ترتيب -أ
 سنة اجملموعة ٥بذه ا٤بكونة احملاكر أغلب يف احملق  الَباجع إذل يعود ذلك يف السبب ك ،2012 -2011سنة  عن مرتبة 14ب

 يلي: فيما نربزىا كالٍب ،2013 -2012

يف  بَبتبها مقارنة مرتبة 14 ب تراجعا سجل قد ا١بزائرم اء االقتصادأد فإف ا٤بؤشر ىذا حسب :المؤسسات مؤشر -
 شفافية مؤشر أبرزىا كمن لو، ا٤بكونة ا٤بؤشرات أغلب تراجع إذل ذلك كيعود 127 كاف كالذم 2012 -2011التقرير الساب  

 ىذا حسب تراجع الَبتيب حيث ، 144 التقرير األخّب خبلؿ فيها ا١بزائرم ترتيب االقتصاد كاف كالٍب ا٢بكومية السياسات
 .مراتب 07 ب الفرعي ا٤بؤشر

مقارنة  طفيفا تراجعا بذلك مسجبل ا٤بؤشر ىذا حسب 100 ا٤برتبة احتل االقتصاد ا١بزائرم :التحتية البنية مؤشر -
 مؤشر يف لا٤بسج الَباجع الَباجع يعود إذل كىذا مراكز، 07 تراجع ب  حيث 2012 -2011 تقرير يف احتلتها الٍب با٤برتبة
 ككذلك ،2012 - 2011سنة  122 كانت حْب  يف 131 ا١بزائر ا٤برتبة فيو احتلت كالذم للموانئ التحتية البنية جودة

 مرتبة 19 ب قدر كالذم كا٤بواصبلت للطرقات التحتية البُب الفرعي ١بودة ا٤بؤشر حسب ا٤برتبة كذلك  يف الَباجع الطفيف
 .2013 -2012 سنة 125 ا٤برتبة ليحق 

 سنة 23 ا٤برتبة إذل  2012 -2011 خبلؿ 19 ا٤برتبة من تراجع طفيفا عرؼ ىذا ا٤بؤشر  :الكلي االقتصاد مؤشر -
 مراتب نتيجة الَباجع يف بقية ا٤بؤشرات الفرعية. 4ليسجل تراجع قدر ب  2013 -2012

 ا٤بتطلبات األساسية، عة٦بمو  ضمن األساسي كالتعليم الصحة مؤشر ٱبص فيمااألساسي:  كالتعليم الصحة مؤشر -
-2011 تقرير يف الٍب احتلتها با٤برتبة مقارنة تراجعا طفيفا بذلك مسجلة ا٤بؤشر ىذا حسب 93 ا٤برتبة ا١بزائر احتلت فقد

 يف ا٤بسجل كالَباجع رجع الفرعية ا٤بؤشرات بقية يف ا٤بسجل إذل الَباجع يعود كالسبب مرتبة، 11 ب تراجعت حيث 2012
 سنة   129 ا٤برتبة ليحق  مرتبة 16 ب قدر كالذم التعليم األساسي جودة مؤشر يف الفرعي ا٤بؤشر سبح ا١بزائر مرتبة

2012- 2013. 

 14 ب اجملموعة ىذه حسب ا١بزائر تراجعت لقد :الكفاءة معززات مجموعة االقتصاد الجزائرم حسب ترتيب -ب
  2012كف  التقرير الصادر لسنة  136اجع إذل ا٤برتبة لتَب  2012 – 2011العاـ  خبلؿ 122 ا٤برتبة ضمن حيث كانت مركزا

 فقط على كلي  ا٤بوارد استخداـ يف كالفعالية الكفاءة على كليا تعتمد أصبحت ا١بزائرم االقتصاد تنافسية ألف ذلك  2013
 :يليكما  تراجعا جملموعة ا مؤشرات ىذه جل سجلت حيث ا١بيدة، التحتية كالبنية الطبيعية ا٤بوارد توافر مدل

-2012عاـ  يف 101 با٤برتبة مقارنة 108 ا٤برتبة ا٤بؤشر ىذا ا١بزائر يف سجلت :كالتدريب العالي التعليم مؤشر -
 الذم ك التعليم جودة الفرعية كمؤشر ا٤بؤشرات بعض يف الطفيف الَباجع إذل ذلك يعزل حيث مراتب، 07 بَباجع بلغ 2011
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 حيث ا٤بدارس إدارة جودة مؤشر ا٤بسجل يف الَباجع كذلك ك ، 131 ا٤برتبة تللتح مراتب 08 ب تراجعت مرتبة ا١بزائر فيو 
 .يف التقرير ا٤بشاركة الدكؿ ضمن 131 ا٤برتبة لتسجل مرتبة 30 ٗبقدار تراجعت

 دكلة مشلها 144 بْب من 143 ا٤برتبة مراتب أم 09 تراجعت ا١بزائر ب ا٤بؤشر ىذا يف :السلع سوؽ كفاءة مؤشر -
 فقد ا١بزائر، يف السلعية كفاءة األسواؽ عدـ عن صورة لنا تعطي كىي ا٤بطلوب ا٤بستول إذل ترقى كال متدنية رتبةم كىي التقرير

 04 ب تراجعت فيو الذم ك ا٤بشركع لبدء اإلجراءات البلزمة عدد كمؤشر ا٤بؤشرات الفرعية بعض ا١بزائر يف تراجعت مرتبة
 .92 ا٤برتبة يف مراتب لتحل

 حلت ك 2012 -2011 مراتب عن السنة 07 ب قدر ا٤بؤشر ىذا تراجعت ا١بزائر حسب :العمل سوؽ كفاءة مؤشر -
 األجور مؤشر أبرزىا من كلعل ا٤بؤشر ٥بذا ا٤بكونة ا٤بؤشرات الفرعية يف الَباجع احملق  إذل يعود ذلك يف كالسبب ، 144 ا٤برتبة يف بدلك

 . 2012 -2011  العاـ يف 136 با٤برتبة مقارنة 144 ا٤برتبة تلمراتب لتح 08 ا١بزائر ب  ترتيب حيث تراجع اإلنتاجية ك

مراتب  5مع تراجع ب  التقرير مشلها دكلة 144 بْب من 142 ا٤برتبة ا١بزائر احتلت : المالية األسواؽ تطور مؤشر -
 143 سهماأل سوؽ يف التمويل ك ذلك بسبب تراجع مراتب بعض ا٤بؤشرات الفرعية كمؤشر 2012 – 2011عن ترتيب سنة 

 رأس توفر مؤشر يف الَباجع ك 128 ا٤برتبة يف ليحل مرتبة33 ب القركض على ا٢بصوؿ سهولة كمؤشر مراتب 04 مَباجعة ب
 بالنسبة الَبتيب ذيل يف تعترب فهي بالتارل ك 2013 – 2012خبلؿ سنة  138  ا٤برتبة يف ليحل مرتبة 28 ب البشرم ا٤باؿ
 .ا٤بالية األسواؽ ٦باؿ يف التخلف تعاشل زلت ا ا١بزائر ما أف القوؿ ٲبكن األساس ىذا كعلى ا ٤بؤشر ٥بذا

سنة  عن مرتبة 13 تراجعا ب التكنولوجية ا١باىزية مؤشر ا١بزائر يف ترتيب حق  :التكنولوجية الجاىزية مؤشر -
توافر  كمؤشر ورىذا احمل ضمن الفرعية بعض ا٤بؤشرات  الَباجع يف إذل ذلك يعزل حيث ، 133ا٤برتبة لتحتل 2012-2011

 التكنولوجيا نقل على القدرة كمؤشر 142  ا٤برتبة لتحتل مرتبة 20 ب تراجعت ا١بزائر فيو كالذم التكنولوجية التقنيات أحدث
 .2012 -2011 سنة  بَبتيب مقارنة 140 ا٤بركز لتحل مرتبة 17 تراجعت ب أين

 – 2011سنة  مراتب عن 02 ب 49 ا٤برتبة إذل جدا طفيف تراجعت مرتبة ا١بزائر بشكل :السوؽ حجم مؤشر -
 ا١بزائرم ىو سوؽ ٧بفز لبلستثمار. السوؽ حجم أف القوؿ ٲبكن العمـو كعلى 2012

 ا١بزائر حسب تراجع ترتيب لقد :االبتكار ك اإلبداع تطور عوامل مجموعة الجزائرم حسب ترتيب االقتصاد – ج
التقرير،  يف مشاركة 144 بْب من 144 ا٤برتبة بذلك تحتلل 2012 -2011 بَبتيب مراتب مقارنة 8اجملموعة ب  ىذه

 .طرأت على ا٤بؤشرات الفرعية التغّبات الٍب إذل يعود ذلك يف كالسبب

 تراجع ب ا٤بؤشرات حيث سجلت ٝبيع يف ما نوعا ا١بزائر متواضعة نتائج كانت :األعماؿ بيئة تطور مدل مؤشر -
 ا٤بوردين عدد مؤشر  :إبراز أىم مؤشرات ىذه اجملموعة كما يلي كٲبكن العاـ، الَبتيب يف 144 ا٤برتبة إذل مراتب لتصل 09
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 كمؤشر مرتبة، 02 ب للقطاعات ا٢بكومي كمؤشر تطوير مراتب، 09 ب احملليْب ا٤بوردين نوعية كمؤشر مرتبة، 46 ب احملليْب
 مراتب. 06 ب السلطة تفويض مدل

مراتب ليسجل  09 تراجع ب االبتكار ك اإلبداع تطور عوامل ٦بموعة ضمن االبتكار مؤشر شهد :االبتكار مؤشر -
حيث تراجعت مؤشراتو  132ك الذم كاف  2012-2011مقارنة بَبتيب سنة  2013 – 2012خبلؿ سنة  141 ا٤برتبة

 تبةا٤بر  ليسجل رتب ا ـ 08 كالذم تراجع ب التطوير ك البحث يف الصناعية كا٤بؤسسات ا١بامعات بْب الفرعية كمؤشر التعاكف
 ليسجبل مرتبة 18 ب االبتكار على القدرة كمؤشر مرتبة 15 ب العلمي البحث مؤسسات جودة تراجع مؤشر ككذلك 144
 2013. -2012 العاـ  خبلؿ التوارل على 143 ك 141ا٤براتب  

 2013 -2011ترتيب االقتصاد الجزائرم كفق مؤشر التنافسية العالمي للفترة : (1الجدكؿ رقم )

 تقرير حسب ائرالجز  مرتبة 

2012-2011 

 تقرير حسب الجزائر مرتبة

2013-2012 

 المرتبة األداء فرؽ

(1-
142) 

 النقاط

(1-7) 

 المرتبة

(144-1) 

 النقاط

(7-1) 

 23 3.7 110 4.0 87 اإلجمالي التنافسية تصنيف

 14 4.2 89 4.4 75   األساسية المتطلبات

 14 2.7 141 3.1 127   المؤسسات مؤشر

 7 3.2 100 3.4 93 التحتية لبنيةا مؤشر

 4 5.7 23 5.7 19 مؤشر االقتصاد الكلي

 ك الصحة مؤشر

   األساسي التعليم

82 

 

5.5 

 

93 

 

5.4 11 

 14 3.1 136 3.4 122  الكفاءة معززات

 7 3.4 108 3.5 101ك  العالي التعليم مؤشر
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     التدريب

 9 3.0 143 3.4 134 السلع سوؽ   كفاءة مؤشر

 7 2.8 144 3.4 137   العمل سوؽ كفاءة مؤشر

 5 2.4 142 2.6 137 المالية تطور األسواؽ مؤشر

     الجاىزية مؤشر
  التكنولوجية

120 

 

2.8 

 

133 2.6 13 

 2 4.3 49 4.3 47  السوؽ حجم مؤشر

ك  اإلبداع تطور عوامل
  االبتكار

136 

 

2.7 

 

144 

 

2.3 8 

 بيئة تطور مدل مؤشر
   األعماؿ

135 

 

2.9 

 

144 

 

2.5 9 

 9 2.1 141 2.4 132   االبتكار مؤشر

 للعلـو بغداد كلية ، ٦بلةدكر مناخ االستثمار في دعم ك ترقية تنافسية االقتصاد الوطني الجزائرمرٰباف شريف ، ىواـ ٤بياء،  المصدر:
 .80، ص 2013الثبلثوف،  ك السادس العدد ا١بامعة االقتصادية

 

 : 5لمخاطر القطريةالمؤشر المركب ل -3-1-2-

منذ عاـ  ICRG))  من خبلؿ الدليل الدكرل للمخاطر القطرية (PRS)يصدر ىذا ا٤بؤشر شهريا عن ٦بموعة 
دكلة عربية كيتكوف ا٤بؤشر من ثبلث  18دكلة منها  140، لغرض قياس ا٤بخاطر ا٤بتعلقة باالستثمار ك يغطي ا٤بؤشر 1980

 مؤشرات فرعية ىي:

 % من ا٤بؤشر ا٤بركب؛50لسياسية ٲبثل مؤشر تقيم ا٤بخاطر ا -

 %؛    25مؤشر تقييم ا٤بخاطر االقتصادية ك ٲبثل  -

 % .25مؤشر تقييم ا٤بخاطر ا٤بالية ك ٲبثل  -
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 ينقسم ا٤بؤشر الدكرل إذل ٟب  ٦بموعات حسب درجة ا٤بخاطرة: 

 درجة ٨باطرة مرتفعة جدا؛ 49.9إذل  0من  -

 ة؛  درجة ٨باطرة مرتفع 59.9إذل  50من   -

 درجة ٨باطرة معتدلة؛ 69.9إذل  60من  -

 درجة ٨باطرة منخفضة؛ 79.9إذل  70من  -

 درجة ٨باطرة منخفضة جدا. 100إذل  80من  -

 2010 - 2002تقيم الجزائر كفق المؤشر المركب للمخاطر القطرية للفترة : (2الجدكؿ رقم )

مارس  2006 2005 2004 2003 2002 السنوات
2007 

 ديسمبر

2008 

ديسمبر 
2009 

ديسمبر  
2010 

درجة 
المخاطرة 
 في الجزائر

63.8 65.8 75.5 77.3 77.8 78.5 76.8 70.8 72.0 

 .84رٰباف شريف، ىواـ ٤بياء، نف  ا٤برجع الساب ، ص المصدر:

٨باطرة  ىذا يعِب أف درجة ا٤بخاطر تنخفض كلما ارتفع ا٤بؤشر، كٕبسب ىذا ا٤بؤشر يتميز مناخ االستثمار يف ا١بزائر برجة
 . 2010إذل  2002تراكحت بْب ا٤بعتدلة كا٤بنخفضة خبلؿ السنوات من 

 الجزائرية : تقييم مناخ االستثمار حسب مؤشر منتدل رؤساء المؤسسات -3-1-3-

قاـ منتدل رؤساء ا٤بؤسسات االقتصادية ا١بزائرية بوضع مؤشر عاـ لقياس مدل تطور مناخ االستثمار الذين ينشطوف فيو، ٛبيز 
ا ا٤بؤشر بكونو كضع حسب ا٤بعايّب الدكلية، إذ يسمح بتقدصل معلومات موضوعية حوؿ الظركؼ االقتصادية الوطنية على ىذ

 ا٤بستول الصناعي.   

 مؤشر االتجاه العاـ للمناخ االقتصادم ) ثالثة أشهر قادمة(: -3-1-3-1- 

سؤاؿ  21إجابة رؤساء ا٤بؤسسات الوطنية على  ، يتم كضعو شهريا من خبلؿ2003بدأ العمل هبذا ا٤بؤشر يف أفريل    
 ذات طبيعة نوعية، لتحديد اال٘باه العاـ ٤بناخ االستثمار ك مدل ثقتهم  ٗبستقبل نشاطهم الصناعي .
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نتائج ا٤بؤشر عبارة عن رصد حوؿ أراء معرب عنها بنسبة مؤكية من عدد ا٤بستجوبْب، كعلى العمـو كاف مؤشر اال٘باه 
تصادم ) ثبلثة أشهر قادمة( سالبا طيلة فَبة إعداد ا٤بؤشر، ىذا ما يؤكد أف أغلب رؤساء ا٤بؤسسات ال يثقوف للمناخ العاـ االق

 ٗبناخ االستثمار ك يعتقدكف أنو مازاؿ غّب ٧بفز ك ال يشجع على االستثمار يف ا٤بستقبل .

( ما يعِب أف عدد رؤساء ا٤بؤسسات، الذين  26 -أشار إذل تقدير سليب ) 2003أكؿ ٙبقي  قاـ بو ا٤بنتدل كاف يف شهر أفريل 
عربكا عن عدـ ثقتهم كتفاؤ٥بم ٗبناخ االستثمار للفَبة ا٤بقبلة أم ثبلثة أشهر قادمة يفوؽ عدد الذين أبدك تفاؤ٥بم باحتماؿ ٙبسن 

 % .26أك استقرار الوضع ب 

 41% كإذا قمنا ٔبمع قيم ا٤بؤشر لفَبة 45، إذ سجل نتيجة سالبة ب 2003سجل ا٤بؤشر تراجعا كبّبا يف شهر جويلية      
 . 5( 356 -شهر سنجدىا ذات قيمة سالبة تصل إذل ) 

 مؤشر الثقة الصناعي ) ثالثة أشهر قادمة (: -3-1-3-2-

يعترب مؤشر الثقة الصناعي الذم كضعو ا٤بنتدل أكثر دقو من مؤشر ا٤بناخ االقتصادم، إذ ال يقـو على تقديرات شخصية         
 : 6الساب ، ك يستند ٤بعطيات كمية خاصة بإنتاج ا٤بؤسسات االقتصادية ك يقاس ىذا ا٤بؤشر من خبلؿ العبلقة التالية  كا٤بؤشر

 مخزكف المنتجات التامة الصنع ( –مؤشر الثقة الصناعي= متوسط ) اإلنتاج المتوقع + مجموع الطلبيات 

٤بؤشر الساب ، حيث سجل على العمـو قيم سالبة كقد كاف اجملموع قيم ىذا ا٤بؤشر دل ٚبتلف كثّبا من حيث اال٘باه العاـ عن ا
 (.59 -شهر تقدر ب ) 41ا٢بسايب لقيم ا٤بؤشر عن فَبة 

حسب أرباب رؤساء ا٤بؤسسات، فإف أىم قيود مناخ االستثمار الٍب تعَبض نشاط مؤسساهتم يف ا١بزائر تتمثل أساسا       
نها  صعوبة توفّب الضمانات لتغطية الذمم ا٤بالية ا٘باه ا٤بتعاملْب ك ا٤بؤسسات ا٤بالية، بالعوائ  ا٤بالية، الٍب تأخذ عدة أشكاؿ م

حيث ال تفضل البنوؾ التعامل معهم كتغطيتهم باألكراؽ التجارية أك القركض القصّبة األجل الٍب تساعدىم على ٛبويل الرأس ا٤باؿ 
لصعوبة حصو٥بم على القركض ا٤بصرفية ٗبختلف أنواعها نتيجة ارتفاع  العامل بسبب ارتفاع درجة ا٤بخاطرة يف نشاطاهتم، باإلضافة

 تكاليفها با٤بقارنة من عائد توليفها.

السبب الرئيسي الثاشل يعود إذل ارتفاع تكاليف االستغبلؿ نتيجة ارتفاع أسعار ا٤بواد األكلية يف األسواؽ احمللية ك الدكلية بسبب 
 الندرة أك الفارؽ يف أسعار الصرؼ.

كل عائ  الثالث يعود يف نظرىم إذل التعقيدات البّبكقراطية الٍب ٛبيز أداء اإلدارة العمومية ا١بزائرية  الٍب تتسبب يف الكثّب من ا٤بشا ال
 كالبّبكقراطية، الٍب تؤثر على استمرار النشاط كعملو بصورة منتظمة تسمح بالنمو كٙبقي  التنافسية.
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 لجزائر حسب تصنيف البنك العالمي:تقيم مناخ االستثمار في ا -4 -3-1- 

، نتيجة الظركؼ السلبية 2011أبقى البنك العا٤بي على التقييم السليب ٤بناخ االستثمار يف ا١بزائر، كف  تقريره الصادر يف 
  العامة ا٤برتبطة بعمليات االستثمار كالقياـ باألعماؿ حيث تظل ا١بزائر حسب التقرير من الوجهات الصعبة األكثر ٨باطرة
للمستثمرين، بالنظر إذل إجراءاهتا ا٤بعقدة كالطابع ا٤بركزم كالبّبكقراطي لئلدارة، فضبل عن عدـ فعالية بعض ا٥بيةات كا٤بؤسسات 
الٍب تساىم يف كثرة كتعدد اإلجراءات كالتدابّب كالوثائ  للقياـ بأم مشركع، إذل حد يشبو القياـ با٤بشاريع االستثمارية يف ا١بزائر 

 .اتل لطبيعة الساحة الٍب ينشط فيهاٗبسار ا٤بق

ا٤بتعاملْب، الذم ساىم  إبراز االختبلؼ لفائدة، 2011القياـ باألعماؿ كشف تقرير البنك العا٤بي الذم ٞبل عنواف 
ت عن تقييم سليب ٤بناخ االستثمار كالظركؼ احمليطة بو، نظرا لتعدد اإلجراءا ) المؤسسة المالية الدكلية(فيو فرع البنك العا٤بي

للسنة  136كتعقيدىا كمركزية كبّبكقراطية اإلدارة كثقل اٚباذ القرارات كارتفاع تكلفتها؛ كبناء على ذلك مت تصنيف ا١بزائر يف ا٤برتبة 
 .بلدا 168الثانية على التوارل من ٦بموع 

السنوات ا٣بم   أشار معدك التقرير أف ا١بزائر كانت من بْب أقل البلداف ا٤بسجلة يف ٦باؿ مناخ االستثمار خبلؿ 
ما بْب تقرير  1)ٙبصلت ا١بزائر على مؤشر أقل من  2011إذل  2006ا٤باضية؛ كىو ما كاف كاضحا يف تقارير البنك الدكرل من 

 .كىي بالتارل من البلداف الٍب دل ٙبق  تغيّبا كبّبا يف مؤشرات البنك ا٤بعتمدة( 2011كتقرير  2006

جراء كمرحلة ٛبر هبا عملية تسوية ا٤بلكية يف ا١بزائر لدل إقامة مشركع استثمارم،  إ 11قدر البنك العا٤بي مثبل أف ىنالك 
، رغم إقداـ ا١بزائر على ٚبفيض الضغط ا١ببائي، كالحظ  كما يواجو ا٤بستثمركف مشاكل عديدة يف ٦باؿ تسوية الضرائب كالرسـو

 .عاالتقرير ٙبسنا يف عمليات ا١بمركة، كمع ذلك لل الَبتيب ا١بزائرم متواض

سجل التقرير يف نف  السياؽ، أف االقتصاد ا١بزائرم ال يتوفر على مناخ استثمارم ٧بفز كمشجع بالنظر إذل عوامل سلبية 
فيما ٱبص مؤشر الشركع يف األعماؿ ك٘بسيد ا٤بشركع االستثمارم؛ حيث تتطلب  150عديدة؛ حيث جاءت ا١بزائرم يف ا٤برتبة 

 يوما لكل مرحلة. 24ة ٗبعدؿ كثيق 14إجراء إلزاميا ك  14ا٤برحلة 

 .113كثيقة كإجراء، لذلك صنفت ا١بزائر يف ا٤برتبة  22أما فيما ٱبص ا٢بصوؿ على رخص البناء، فإف األمر يتطلب 

يف مؤشر  138يف تسوية ا٤بلكية، كما جاءت ا١بزائر يف ا٤برتبة  165من جانب آخر صنف التقرير ا١بزائر يف ا٤برتبة 
لبنكية، مع اإلشارة إذل عدـ ليونة القوانْب يف ىذا اجملاؿ، ما جعل البنك يضع ا١بزائر ضمن أسوء البلداف االستفادة من القركض ا

 .يف ىذا ا٤بؤشر



 إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر : التأىيل الصناعي كتحديات  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

368 
 

فيما ٱبص تنفيذ   127يف ٦باؿ التجارة ا٣بارجية ك  124يف ٦باؿ الضرائب كالرسـو ك  168كجاءت ا١بزائر يف ا٤برتبة 
كيتعل  بإهناء ا٤بشركع االستثمارم الذم يتم بسرعة كيف كقت  51يو ا١بزائر ىو العقود، فيما كانت أفضل ترتيب حصلت عل

 .قصّب، رغم أف مرحلة التصفية تأخذ بعدىا كقتا طويبل جدا كٛبتد لسنوات عدة

( أيضا أف ا١بزائر دل ٙبق  تقدما كبّبا يف ٦باؿ توفّب  2010-2009يتضح من خبلؿ التقرير كالطبعتْب السابقتْب ) 
ا٤بوضوعية الستقطاب الرأ٠باؿ األجنيب كاالستثمارات األجنبية، ما انعك  سلبا على التدفقات ا٤بالية كجعل االستثمار الشركط 

مليار دكالر، مع مراعاة عوامل  5.1متواضعا خارج نطاؽ احملركقات؛ حيث دل تتعد فعليا خبلؿ السنوات الثبلث ا٤باضية سقف 
 .العاملة يف ا١بزائر خاصة مثل رفع رأ٠باؿ البنوؾ األجنبية

بلد يف ٦باؿ الفعالية  155من ٦بموع  130ا١بزائر يف ا٤برتبة  2011صنف البنك العا٤بي ا١بزائر يف بداية سنة     
التجارية كاالقتصادية كتوفّب الوسائل اللوجستيكية كالتنظيمية، خاصة يف اجملاؿ التجارم كجاءت ا١بزائر يف ا٤براتب األخّبة مقارنة 

االرتباط أك الترابط من أجل المنافسة البلداف النامية منها جيبويت كليربيا. كحدد التقرير الدكرل الذم ٞبل عنواف  بعدد من
٦بموعة من ا٤بؤشرات الٍب تدؿ على كجود أك غياب فعالية يف اجملاؿ  2010اللوجستية التجارية في االقتصاد الشامل لسنة 

 .التجارم كاالقتصادم لبلد ما

 : 7لتقرير الخاص بمكتب األعماؿ االقتصادية كالتجارية التابع لكتابة الدكلة األمريكي ا -3-1-5-

أف ا١بزائر ٛبثل سوقا  2013أشار التقرير ا٣باص ٤بكتب األعماؿ االقتصادية كالتجارية التابع لكتابة الدكلة األمريكية لسنة    
 رين األجانب."ناشةة" ك "مستقرة ك كاعدة" ٛبنح الكثّب من الفرص للمستثم

يرل نف  التقرير الذم شجع بشكل كاضح االستثمار ا٤بباشر يف ا١بزائر، أف مناخ االستثمار يف ا١بزائر استقر بعد صدكر قانوف 
 %( حيث كصف السوؽ ا١بزائرية بالناشةة كالنامية.49/51الذم منح األغلبية للشركاء الوطنيْب ) 2009ا٤بالية لسنة 

ع االقتصاد ا١بزائرم بات يثّب اىتماـ الشركات ا٤بتعددة ا١بنسيات يف العادل؛ كأكضح التقرير أف ا١بزائر حسب ذات التقرير فأف توس
مليار دكالر إضافة إذل حاجياهتا ا٣باصة  286( الذم رصد لو مبلغ  2014-2010بثركاهتا كبرنا٦بها ا٣بماسي لبلستثمار )

 ا،  تثّب اىتماـ ا٤بؤسسات عرب العادل.با٤بنشآت القاعدية كمواد االستهبلؾ الٍب تزداد توسع

أشار مكتب األعماؿ االقتصادية، أف ا٤بناخ بالنسبة للمؤسسات ا٤بتعددة ا١بنسيات الٍب تعتـز القياـ باستثمارات مباشرة يف 
تناك٥با التقرير ، كأشارت األرقاـ األخّبة ا٤بتوفرة الٍب 2010ك  2009ا١بزائر، قد استقر بعد سلسلة اإلجراءات  ا٤بتخذة يف سنٍب 

 1.3ك  2008مليار دكالر يف سنة  2.7إذل شبو استقرار يف االستثمارات ا٤بباشرة األجنبية يف ا١بزائر على مدار أربع سنوات) 
 ( .2011مليار دكالر يف سنة  7.2ك  2010مليار دكالر يف سنة  3.2ك  2009مليار دكالر يف سنة 
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،  يتضمناف إجراءات مبلئمة لبلستثمارات 2013حوؿ احملركقات ك قانوف ا٤بالية لسنة إضافة إذل ذلك فاف القانوف ا١بديد      
األجنبية، علما أف التغيّبات الٍب طرأت على القانوف حوؿ احملركقات أدخلت تدابّب لتشجيع االستثمار األجنيب يف ٦باؿ الطاقة 

 غّب التقليدية على غرار التنقيب عن الغاز الصخرم.

إجراءات تسهل التدابّب ا١ببائية كا١بمركية بالنسبة للمؤسسات إال أف ا٣برباء طلبوا توضيحات حوؿ  2013الية تضمن قانوف ا٤ب
إجراءات القانوف ا٤بطب  على ٙبويل األرباح ككجوب إعادة االستثمار بالنسبة للمستثمرين األجانب حوؿ بعض االمتيازات 

 ا١ببائية.

 يواجهها ا٤بستثمركف، مثل عدـ استقرار التنظيم كالرقابة الصارمة للصرؼ كما أحصى التقرير ا٤بشاكل الدائمة الٍب
كالتساىل يف ٦باؿ ٞباية حقوؽ ا٤بلكية الفكرية كالتأخر ا٤بسجل على مستول ا١بمارؾ كالقطاع ا٤بوازم الغّب ر٠بي ا٤بهيمن على 

 النشاط االقتصادم الداخلي.

مليار دكالر لتطوير بنيتها التحتية ما ٯبعل السوؽ احمللية ذات مردكدية كافية  286غّب أف ا١بزائر يضيف التقرير رصدت أكثر من 
بالنسبة للمؤسسات ا٤بكيفة مع األسواؽ الناشةة، هبدؼ رفع ىذه الصعوبات كاستغبلؿ الفرص ا١بديدة خصوصا يف قطاعات 

 .الطاقة كا٤باء كالصحة كاالتصاالت السلكية كالبلسلكية كالنقل كالصناعات الزراعية

 عوائق مناخ االستثمار في الجزائر: -3-2-

 األحواؿ من حاؿ بأم تتناسب أف الواقع ال إالّ  مناخ االستثمار، تشجيع ك لَبقية ا٤بكرسة ا١بزائر بذلتها الٍب ا١بهود رغم
قا ضعف ٙبقي  ا٤بستول ا٤برغوب الذم يلقي رضى ا٤بستثمرين احملليْب كاألجانب، حيث يعك  الواقع ا٤بتأخر كما حللناه ساب مع

 احمللْب كاألجانب للمستثمرين كالتسهيبلت ا٢بوافز يف منح أىداؼ سياسة االستثمار رغم ما رصد ٥با من إمكانيات مادية كتوسع
 : التالية كاإلدارية كالقانونية االقتصادية العراقيل إذل ذلك إرجاع كٲبكن

 االقتصادية: المعوقات -3-2-1- 

 :يف عدـ جاذبية مناخ االستثمار نذكر ما يلي ساٮبت الٍب ا٤بعوقات البيةية من أىم

 : 7السياسي  االستقرار -3-2-1-1-

 يف  األجنبية االستثمارات توافد على ركود االستثمار احمللي كتأخر كبّب أثر السياسي يف ا١بزائر االستقرار كاف لغياب
 فيو. كٙبفيز االستثمار كزيادتو  ما بلد يف العامل ىذا وفرت بْب قوية العبلقة أف حيث خاصة كىركهبا، احملركقات القطاعات خارج

التسعينات، الٍب ال تزاؿ آثارىا السلبية  تنعك  على الواقع  خبلؿ ا١بزائر عرفتها الٍب كاألمنية االقتصادية للوضعية نظرا 
ريْب بوالية إليزم الٍب كانت ٥با آثار االقتصادم كاالجتماعي كاألمِب ا٢بارل، كلعل خّب مثاؿ على ذلك حادثة ا٢بقل الغازم  تقنتو 
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 خبلؿ من "الكوفاس" رأسها كعلى ضماف االستثمار ىيةات أىم فاف سلبية على ثقة الشركاء األجانب  باالستثمار يف ا١بزائر، 
 االستثمارات تأمْب عبلكات برفع قامت ٥بذا  مرتفع؛ ا١بد ا٣بطر ذات البلداف من بْب ا١بزائر بتصنيف قامت الببلد، ٣بطر تقديرىا
 عن ا١بزائر، االستثمارات األجنبية كاحمللية  لغياب ك ضعف األساسي احملدد تكن دل الزيادة  ىذه أف إال ا٤بخاطر السياسية، ضد

 .فيها االستثمار عن ناىيك ا١بزائر زيارة حٌب يف يفكر ا٤بستثمر ال جعلت كاألجنبية الوطنية اإلعبلـ كسائل لعبتو الذم فالدكر

 : 8 منافسة سوؽ كجود عدـ -3-2-1-2-

 االقتصاد ا٤بخطط من االنتقاؿ لصعوبة نظرا كىذا السوؽ اقتصاد ٱبص فيما ا١بزائرية حداثة التجربة  إذل ذلك إرجاع ٲبكن
 ىذا مثل يف األخرل مع الدكؿ مقارنة متواضعة تعد حاليا ا١بزائرم االقتصاد يسّب هبا الٍب اآلليات أف كما الرأ٠بارل، إذل االقتصاد

 . ا١بانب

 دل قوانْب من أصدرتو ما رغم كا١بزائر ا٣بصخصة  عملية يف يتمثل منها جزء النامية الدكؿ يف االستثمارات من الكثّب إف      
 الوطِب، كاالقتصاد العاملة الطبقة على ا٤بتوقعة السلبية كتأثّباتو ا٤بوضوع لتعقد نظرا كىذا ٯبب كما ا٣بصخصة تطب  فيها عملية

كعدـ ا٤بغامرة  الشغل مناصب عن الدفاع ٙباكؿ الٍب النقابات ا١بزائرية، خاصة األكساط بعض طرؼ شك من ٧بل أصبحت لذلك
 . مضمونة نتائجها كانت إذا إال فيها

 دل نوغّب أ القياـ  بدكره بكل حرية،  على ا٣باص القطاع قدرة ٗبدل كثيقا ارتباطا مرتبط ا٤بباشر احمللي كاألجنيب  االستثمار     
 لدل القطاع كا٣بربة التجربة نقص فاف ذلك إذل إضافة الوطِب، من النشاط % 44 ٲبثل أنو رغم ا٤بطلوب ا٤بستول إذل بعد يصل
 األمواؿ ٯبذب الذم ىو الدكؿ بعض يف ا٣باص القطاع ألف منو يف النشاط االقتصادم، مطلوب كما ىو يساىم ال جعلتو
 . األجانب تثمرينا٤بس مع ا٣باصة خربتو كعبلقتو بفضل

يف لل درجة ٨باطرة عالية كلركؼ سوقية تسودىا   ا٤بغامرة  ٲبكنو ال األجنيب االستثمار احمللي فإف السابقة النقاط إذل إضافة     
ك  ع مرتفعة مردكدية من ٰبققو ٤با الغالب ىو باالستّباد ا٤بتعل  النشاط التجارم أف ا١بزائرم االقتصاد عن يبلحظ كما الضبابية،

 النشاط بدؿ ىذا التخصص يف على ا٣باص شجعت القطاع اجملاؿ ىذا يف كالتبلعبات التسهيبلت عبلكة أف النشاط االستثمارم،
 االستثمار. عملية يف ا٤بغامرة

أخرل  دكؿ إذل التوجو ا٤بستثمرين يفضلوف جعلت ا١بزائر، بورصة ٘بربة خاصة بعد فشل السوؽ ا٤بارل كتطوره فاعلية عدـ
 زائر.غّب ا١ب

 من  2006  لسنة العامة نظاـ اإلدارة قضايا  بعنواف العا٤بي البنك أصدره تقرير كحسب السابقة األسباب إذل إضافة
 يف ا٤بوازم القطاع أف الر٠بية اإلحصائيات تؤكد إذ الغّب ر٠بي، منافسة القطاع ا١بزائر، يف األعماؿ بيةة على سلبا تؤثر الٍب العوامل
كبّبة  خسائر تتسبب يف  مرتفعة  نسبة جد كىي الوطنية السوؽ يف ا٤بتداكلة النقدية الكتلة من  %40 على دهيسيطر لوح ا١بزائر
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مليوف  2.7سوؽ موازية ٗبساحة إٝبالية بلغت  566مشركعة، كأحصت كزارة التجارة  الغّب ا٤بنافسة خبلؿ الوطِب من لبلقتصاد
٦بموع التجار ا٤بسجلْب يف السجل التجارم، كيبلغ حجم االقتصاد الغّب % من 10ألف متدخل، ٗبا يقابل  100ينشط فيها  2ـ

(  كذلك حسب تقديرات البنك الدكرل ك 2000 -1999% من الناتج الداخلي ا٣باـ خبلؿ الفَبة ) 34.1ر٠بي يف ا١بزائر 
 . 9ىي نسبة مرتفعة جدا 

 السوداء فيو السوؽ تسود سوؽ يف يستثمر أف أجنيب أك ٧بلي سواء كاف مستثمر ألم تسمح ال ىذه الوضعية أف كما
 .للسوؽ كقوانْب صارمة ٢بماية حقوؽ ا٤بلكية كبراءات االخَباع تنظيم كجود كعدـ

 العقار الصناعي عائق -3-2-1-3

 على جذب ك مساعد الذم يعد عامل جد العقار الصناعي، مشكل ا١بزائر يف االستثمار تعي  الٍب العراقيل أىم من
 )ا٥بيةة العقار استغبلؿ قرار منح ىيةات رد عملية تتطلبها الزمنية الٍب ا٤بدة طوؿ يف أساسا اإلشكاؿ يكمن مرين، كا٤بستث استقرار
 ألكثر من سنة.  األمر أحيانا يطوؿ الوحيد(،  فقد الشباؾ مستول على االستثمار لَبقية التنشيط احمللي ك١بنة بالعقار ا٤بكلفة

 :10يلي  ما تعَبضو الٍب ا٤بشاكل أىم من

 سنة؛ تفوؽ كالٍب الصناعي العقار بتخصيص ا٤بكلفة ا٥بيةات رد مدة طوؿ -

 مناط  يف أك كجودىا  ألية ىيةة األراضي ىذه خضوع دكف التهيةة تكاليف تشمل باىظة بتكاليف األراضي ٚبصيص -
 ملكيتها؛ حوؿ نزاع كجود بعد، أك إنشائها لعدـ كٮبية نشاط

  النشاط؛ كنوع ا٤بخصصة الصناعية األراضي طبيعة تواف  عدـ -

 .الصناعية ا٤بعركضة ا٤بناط  غياب األمن ك التأىيل البلـز  يف -

 الزراعي، اإلنتاج تطوير يف العائ  األساسي يبقى ٲبثل إذ الصناعي، العقار عن كثّبا مشاكلو ٚبتلف ال الفبلحي العقار
 أكت 31 يف 18-83بينها  من كاف قوانْب عدة إصدار من الرغم على ال ٲبلكوهنا ارض على ا٤بنتجْب عمل صعوبة بسبب

 . 11 العقارية ا٤بلكية كحيازة األراضي باستصبلح ا٤بتعل  1983

 :منها نذكر عديدة مشاكل من يعاشل فنجده ا١بزائر يف السياحي العقار أما

 السياحية؛ للمواقع ا٤بستمر التدىور بسبب السياحي التوسيع مناط  مساحات تقلص -

 ٥بذه ا٤بناط ؛ الفوضوية البناءات كانتشار السياحي التوسع ٤بناط  العشوائي شغلال -

 األمر كىو السياحية عن طبيعتها ا٤بوارد ٙبويل إذل أدل العمراف، ما قواعد كغياب التلوث مثل الطبيعي احمليط تدىور -
 ذات ا٤بناط  بعض يف االستثمار فرص كبّب بشكل قلل الذم
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 الية؛الع السياحية القيمة

 ا٤بتعلقة العقارية الصفقات يف مضاربة عنها ترتب ٨بتلفة ألطماع السياحي العقار تعرض -

 .السياحي التوسع مناط  داخل الواقعة األراضي بقطع

 :12اإلدارية  ك القانونية المعوقات-3-2-2-

 :ليي ا١بزائر ما يف االستثمار تطور دكف ٙبوؿ الٍب كاإلدارية القانونية العوائ  أىم من

 اإلدارم  الفساد -3-2-2-1

 ا٢بصوؿ أك ا٤بتعاملْب ذلك بابتزاز يكوف ك شخصية ألغراض السلطة أك ا٤بنصب استخداـ سوء ىو اإلدارم الفساد   
 تعترب ككذلك فسادا، رشوة على ا٢بصوؿ مقابل مكلف بأدائها خدمة قانونية بتطبي  ا٤بسؤكؿ أك ا٤بولف قياـ فيعترب الرشوة، على
 هبا قانونا.  مسموح غّب تراخيص كتقدصل السرية ا٤بعلومات كتسريب القانوف ٲبنعها خدمة تقدصل فسادا عند ٤بعاكسةا ا٢بالة

 يف التحسن درجة لتعك   1995سنة  منذ الفساد إذل النظرة أك الشفافية مؤشر سنويا الدكلية الشفافية منظمة تصدر
 من ٦بموعة عرب ا٤بؤشر الفساد، كٰباكؿ ٧باربة كجهود تعزيز الشفافية ضلغر  العا٤بية كالشركات اإلدارات ا٢بكومية ٩بارسات

ا٤بعوقات  كأحد االستثمار مناخ يف تأثّبه الدكلة، كدرجة يف الفساد تفشي مدل ٙبديد معلومات معتمدة  كمصادر ا٤بوسوعات
 عالية فساد درجة يعِب الذم بْب الصفر ا٤بؤشر ةقيم كتَباكح ا٤بعِب، البلد يف لبلستثمار العا٤بية األجنبية الشركات كنظرة الداخلية
 عالية. شفافية درجة تعِب الٍب كعشرة

 من 2005 نفسها سنة ا٤برتبة كاحتلت ترتيب ا٤بؤشر، مشلها دكلة 146 أصل من 2004سنة  97 ا٤برتبة احتلت ا١بزائر 
ّب أف الظاىرة يف نظر البعض ازدادت انتشارا غ السنوات األخّبة، يف الفساد ٧باربة الزيادة يف اجراءات رغم دكلة، 159 أصل

  لتشمل ا٤بسؤكلْب ا٢بكوميْب كالشركات األجنبية ا٤بستثمرة كلعل قضية بنك ا٣بليفة كسوناطراؾ من ا٤بؤشرات على ذلك. 

 أخرل قانونية عوائق -3-2-2-2

 يف تفصل الٍب ية كالتنفيذيةالتفسّب  اللوائح كغياب باالستثمار ا٣باصة كالتشريعية القانونية النصوص كضوح عدـ -
 مضموهنا؛

 من عدد السيما األخرل، القطاعات تشريعات مع التشريعات االستثمارية يف ا٢باصلة التطورات مسايرة عدـ -
 الصناعية. القطاعات بعض كحٌب  ا٤بصرفية ا٤بنظومة غرار على اإلصبلح ٦باؿ يف شبو ٝبود تعاشل تزاؿ ال الٍب القطاعات
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 ئجالنتا

يتأثر مناخ االستثمار ٗبجموعة من ا٤بتغّبات، منها ما ىو اقتصادم كاجتماعي كسياسي كقانوشل، حيث ال يعترب االستقرار      
االقتصادم شرط أساسي لوحده لتنمية ا٤بؤسسات، كيتحدد أساسا يف التوازنات على مستول االقتصاد الكلي، مثل كضع ا٤بيزانية 

م كميزاف ا٤بدفوعات، إضافة إذل العوامل األساسية لتطوير ا٤بؤسسات الصناعية مثل توافر سوؽ مارل العامة للدكلة كمعدؿ التضخ
نشيط  كجهاز مصريف حيوم كتطور القوانْب كاألجهزة التنظيمية، كسياسات الدعم كالتحفيز الٍب تقدمها الدكلة للمستثمرين، 

ا٤بمنوحة، كىناؾ شركط مكملة أخرل ال تقل أٮبية عن الشركط  خاصة ما يتعل  ٗبسألة نسبة الضرائب ا٤بفركضة كاإلعفاءات
 السابقة مثل نظاـ ا٢بكم الرشيد كاالستقرار السياسي كالتشريعي...اخل.

يعد ضعف ا٤بناخ االستثمارم  يف ا١بزائر، من أىم العوامل كراء ضعف مساٮبة ا٤بؤسسات الصناعية يف التنمية، كىو ما        
تقيم مناخ االستثمار يف ا١بزائر من كاقع تقارير ا٥بيةات احمللية ا٤بستقلة كالدكلية كالتقارير السنوية للبنك  ألهرتو كأكدتو مؤشرات

الدكرل لسهولة أداء األعماؿ ك٩بارسة النشاط، كتعد ٦باالت التهرب الضرييب كتسجيل حقوؽ ا٤بلكية، كزمن بدء ا٤بشركع كإجراءات 
 لرشوة... من أسوأ ٦باالت أداء األعماؿ يف ا١بزائر .توليف العاملْب كالفساد اإلدارم ك ا

رغم ٪باح ا١بزائر يف ٙبقي  التوازنات االقتصادية الكلية، الٍب تعترب شرطا أساسيا لتنمية القطاع اؿ، غّب أهنا ال تكفي كحدىا       
إلنتاج كالصادرات خارج احملركقات ك ٣بل  مناخ مساعد على ٭بو القطاع الصناعي خاصة كأف النجاح احملق  ال يرجع إذل زيادة ا

إ٭با إذل ارتفاع أسعار البَبكؿ، ما أتاح للدكلة فرصة لرفية لتمويل االستثمار من خبلؿ تسطّب ٦بموعة من الربامج لئلنعاش 
 سوءمليار دكالر( غارقا يف مشاكل  500من موارد مالية )قدرىا البعض ب  13االقتصادم الٍب دل تتمكن رغم ما استهلكتو 

التسيّب كتفاقم الفساد كالرشوة  كالبّبكقراطية الٍب أصبحت صفة  مبلزمة لئلنفاؽ ا٢بكومي كهتدر أجزاء كبّبة منو ٩با ٯبعلو ببل أثر 
  اقتصادم ك اجتماعي يف لل استمرار تفاقم أزمة البطالة كالسكن ك تدشل ا٤بستول ا٤بعيشي لؤلفراد. 
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 غائبة ةضيفر ... العربي الصناعي كالتنسيق االقتصادم التكامل
 ياسر الرحماف عبد   حمدم مرابط 

 

 ملخص :

 كمنافسة اقتصادية ضغوط من ذلك يعنيو كما العا٤بي بالسوؽ كاإلندماج اإلنفتاح لل يف كربل ٙبديات العربية االقتصاديات تواجو
 العمل تفعيل خبلؿ من التنافسية القدرة كتطوير بناء عملية أصبحت كقد سواء، حد على كالنامية ا٤بتقدمة الدكؿ من حادة

 ا٣بارجي العادل على االنفتاح لل يف أدائها ٙبسْب على العربية االقتصاديات قدرة لرفع ملحة ضركرة ا٤بشَبؾ العريب االقتصادم
 فيما الصناعي كالتنسي  االقتصادم التكامل تقييم الدراسة ىذه يف ٫باكؿ االجتماعي، الرفاه ك االقتصادم النمو استدامة كٙبقي 
 .العربية الدكؿ بْب

 .العريب الوطن الصناعي، التنسي  الصناعة، االقتصادم، التكامل :المفتاحية الكلمات

Résume : 
Économies arabes sont confrontés à des défis majeurs dans la lumière d'ouverture et 

d'intégration dans le marché mondial et les moyens de pression économique et la concurrence 
sévère des pays développés et les pays en développement de même, est devenue la construction 
et le développement de la compétitivité du processus grâce à l'activation de l'action économique 
arabe commune est urgent d'accroìtre la capacité des économies arabes à améliorer leurs 
performances Sous l'ouverture au monde extérieur et atteindre une croissance économique 
durable et le bien-être social, dans cette étude, nous essayons d'évaluer l'intégration industrielle 
économique et la coordination entre les pays arabes. 
Mots clés: intégration économique, de l'industrie, de la coordination industrielle, le monde 
arabe. 

 

 

                                                             
 جٌجلجامعة ،  مساعد أستاذ 
 جٌجل جامعة  ،  مساعد أستاذ 
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 مقدمة

 أصبح حيث العادل، ٨بتلف أ٫باء يف إقليمية تكتبلت إنشاء كتّبة بتسارع العشرين القرف من األخّب الربع ٛبيز لقد
 الدكؿ تساعد الٍب الوحيدة الوسيلة لكونو كذلك الصغرل، الكربل قبل دكؿال ٙبقيقو إذل تسعى الذم ا٥بدؼ االقتصادم التكامل
 ىذا أدل .ٗبفردىا كاحدة دكلة تتحملها أف من بكثّب أكرب ىي الٍب كا٤بخاطر با٤بستجدات عادل حافل يف كجودىا إثبات على
 الدكلية، االقتصادية كالتكتبلت عاصرةا٤ب ا٤بشكبلت االقتصادية مواجهة إذل ا٢باجة من أفرزه كما الدكرل، االقتصادم الواقع

 دكؿ حذك ذلك يف العربية الدكؿ حذك إذل االقتصادم، التكامل يتيحها أف ٲبكن كالعوائد الٍب ا٤بزايا من االنتفاع إذل باإلضافة
 .االقتصادم التكامل ا٘باه يف العادل عموما

 تتف  اٯبابية ملموسة نتائج يف ٙبقي  اسهامو فدك  ٙبوؿ التزاؿ كعقبات عوائ  من ا٤بشَبؾ العريب العمل لقد عاسل
ىي إحدل  موحدة يف اسَباتيجية كصياغتها ا٤بشَبؾ العمل ال٘باىات األس  الصحيحة ارساء كلعل العربية، األمة كطموح
 . الشاملة العربية ىدؼ الوحدة اذل الوصوؿ بغية تثبيتها أجل من العمل ينبغي الٍب األساسية الدعائم

 متباينة تنموية كتائر من عنها نتج كما مستول البلداف العربية على ا٤ببذكلة ا٤بنسقة غّب التنموية ا١بهود نم الرغم كعلى
 أنو نسبيا إال تطورا تضمنت أهنا كلو لتلك ا١بهود النهائية احملصلة أف إال . ٨بتلفة كسياسية كاجتماعية اقتصادية نظرا العتبارات

 مستفيدين اقتصادية موحدة ٣بطط كفقا العريب العمل كتنسي  تتطلب توحيد التارٱبية ا٤بسؤكليةفإف  لذا ا٤بنشود، الطموح اليوازم
 ميداف يف لشعوهبا حققتو فيما سبقتنا كقد كاحد، إقليمي ٦باؿ يف أمتنا، كتقع لظركؼ بظركؼ ٩باثلة ٛبر الٍب الدكؿ ٘بارب من

 التنمية. 

 اؤؿ الرئيسي التارل:كعليو سنحاكؿ يف ىذه الدراسة اإلجابة على التس 

 إلى أم مدل يساىم التكامل اإلقتصادم كالتنسيق الصناعي في تفعيل التنمية في الدكؿ العربية؟

 التساؤالت الفرعية

 يندرج ٙبت اإلشكالية الرئيسية األسةلة الفرعية التالية:

 ما ىو كاقع التكامل اإلقتصادم يف الدكؿ العربية؟ 

 كؿ العربية؟ كما ىي أىم التحديات الٍب تواجهو؟ما ىو كاقع قطاع الصناعة يف الد 

 ما ا٤بقصود بالتنسي  الصناعي؟ كما ىي سبل تطويره يف الدكؿ العربية؟ 
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 فرضيات الدراسة

 إعتمدنا يف معا١بة التساؤالت ا٤بطركحة على مستول اإلشكالية على الفرضيات التالية:

 اح التكامل اإلقتصادم؛ٛبتلك الدكؿ العربية إمكانيات كمقومات تلعب دكرا يف ٪ب 

 يهيمن قطاع الصناعة على ىيكل الناتج احمللي اإلٝبارل يف الدكؿ العربية؛ 

  يواجو التكامل اإلقتصادم كالتنسي  الصناعي يف الدكؿ العربية ٦بموعة من العقبات ٙبوؿ دكف ٙبقي  ىذه الدكؿ
 ألىدافها.

 أىداؼ الدراسة

 نوجزىا يف:إذل ٦بموعة من األىداؼ   هتدؼ ىذه الدراسة

 التعرؼ على مفاىيم التكامل اإلقتصادم كالتسي  الصناعي؛ 

  يف الدكؿ العربية؛ الصناعي التكامل االقتصادم كالتنسي  ٘بربة تقييم 

 تشخيص كاقع الصناعة يف الدكؿ العربية؛ 

 منهجية الدراسة

٠بح لنا بالتعرؼ على مفاىيم التكامل من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة إرتأينا إذل استخداـ ا٤بنهج الوصفي الذم 
اإلقتصادم كالتنسي  الصناعي، كما استخدمنا ا٤بنهج التحليلي الذم ٠بح لنا بتشخيص كاقع كمقومات قطاع الصناعة يف الدكؿ 

 العربية.

 ىيكل الدراسة

 الدراسة إذل أربعة ٧باكر أساسية ىي: مت تقسيم

I. ماىية التكامل االقتصادم 
II. طن العريب كالتحديات الٍب تواجههايف الو  الصناعة كاقع 
III.  العريب كسبل النهوض بالصناعة العربية الصناعي التنسي 
IV. معوقات التكامل االقتصادم العريب 
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- I االقتصادم التكامل ماىية 

 الفكرم، ك٧بتواىا مدلو٥با إيضاح إذل ٙبتاج الٍب النقاط من العديد النظرية جوانبو يف االقتصادم التكامل موضوع يثّب
 كا٤بقومات كتوضيح هبا، التعريف ٲبكن حٌب العاـ النظرم إطارىا يف إليها التطرؽ علينا كجب االقتصادم التكامل لاىرة لفهمك 

 .عليها ترتكز الٍب

-1-I االقتصادم التكامل تعريف 

 طلحمص الفرنسي، االقتصادية العلـو قاموس يعرؼ إذ القوامي ، بتعدد االقتصادم التكامل تعريفات تعددت لقد
 مفهـو ينطوم ما كعادة كمنسجمة، متماسكة دكلة إذل ٩بزقة دكلة كوهنا من الدكلة ٙبوؿ إذل يشّب"  أنو على االقتصادم التكامل
 1. " كٰبتشد يتجمع كمتناثر، مشتت ىو فما الوحدة، فكرة على التكامل

 اقتصادية أىداؼ ٙبقي  أجل من االقتصادم اجملاؿ يف ا١بهود تكاتف"  أنو على االقتصادم التكامل يعرؼ كما
  2معينة".

 الٍب الدكؿ من ٦بموعة بْب اتفاقية شكل يف الَبتيبات من ٦بموعة"  أنو على االقتصادم التكامل يعرؼ من كىناؾ  
 اقتصاديات إذل الدكؿ تلك اقتصاديات تتحوؿ أف أمل على الزمن، عرب بينها فيما ا٤بشَبكة االقتصادية ا٤بصلحة تعظيم إذل تسعى

 3. "متنافسة كليست متكاملة

 على قائمة ٨بتلفة بدرجات الدكؿ من ٦بموعة اقتصاديات بْب متبادؿ اعتماد ٙبقي  عملية عن عبارة" بأنو أيضا كيعرؼ
 4". االعضاء للدكؿ كاالجتماعية االقتصادية القدرة كتدعيم زيادة هبدؼ ٨بتلفة مداخل ذلك يف مستخدمة معينة، أس 

-2- I 5التالية: النقاط يف اٯبازىا ٲبكن االقتصادم التكامل أىداؼ :االقتصادم التكامل أىداؼ 

 الكبّب االنتاج مزايا على ا٢بصوؿ . 
 كاسع نطاؽ على افضل بصورة العاملة كاأليدم الفنيْب مهارات من االستفادة تيسّب . 
 االقتصادية التنمية عملية تسهيل 
 بعض من االعضاء الدكؿ اقتصاديات ٰبمي قد كىذا ، اقتصادية قةبطري االنتاج تنويع اذل يؤدم االقتصادم التكامل 

 .األجنبية كالسياسات كالتقلبات االنتكاسات
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 ا٤بواطنْب رفاىية مستول رفع . 
 ا٣بارج. على االعتماد من التقليل 
-3- I يقـو كشركط تمقوما إذل يستند أف ينبغي االقتصادم التكامل ٙبقي  أف فيو الشك ٩با: االقتصادم التكامل مقومات 

 1٪بد: كالشركط ا٤بقومات ىذه كمن أساسها، على

 الطبيعية؛ ا٤بواد توفر 
 الفوائض؛ أك النواقص حاالت كجود 
 اإلنتاجية؛ للعمليات البلزمة اإلنتاج عناصر توفر 
 االقتصادية؛ ا٤بستويات يف التقارب 
 كاالتصاؿ؛ النقل ككسائل الطرؽ توفر 
 ا١بغرايف التقارب. 

 الطبيعية، ا٤بوارد بوفرة يتميز العريب الوطن أف حيث العريب، الوطن يف متوفرة كغّبىا ا٤بقومات ىذه يعٝب بأف ننوه كىنا
 عن فضبل االسَباتيجي، ا١بغرايف كموقعو كاالتصاالت، كالنقل كالطرؽ سوقو، كاتساع ا٥بائلة، األمواؿ كرؤكس البشرية، كا٤بوارد

 2.كالتارٱبية كا٤بعنوية النفسية ا٤بقومات

I- 4- لمحة تاريخية عن التكامل االقتصادم العربي 

إف التكامل االقتصادم العريب ضركرة قومية يفرضها تاريخ األمة العربية كمصّبىا ا٤بشَبؾ، سعيا ٫بو ٙبقي  الوحدة الٍب 
ىي ليست خبلصا قوميا فحسب، بل ىي بالنتيجة خبلص اقتصادم كاجتماعي كقضاء على التخلف، كهبذا فإف التكامل 
االقتصادم العريب يعِب " إعادة إدماج الوحدات االقتصادية العربية )األقطار العربية( مع بعضها البعض، مقابل إهناء تبعيتها 
لبلقتصاد الرأ٠بارل هبدؼ تكوين كحدة اقتصادية كبّبة تشكل القاعدة ا٤بادية األساسية على طري  إقامة الدكلة لعربية الواحدة، 

ٛبثل الطريقة االفضل ٫بو االستغبلؿ األمثل للموارد االقتصادية العربية با٘باه تعجيل عجلة التنمية  باعتبار أف ىذه الصيغة
لقد اقَبف تاريخ التكامل االقتصادم العريب بتاريخ ا١بامعة العربية، حيث ارتبط كجودة  3االقتصادية لصاحل ا١بماىّب العربية".

إذل كضع أس  التعاكف االقتصادم من خبلؿ العديد من ا٤بعاىدات  بادرت 1945مارس  22بوجودىا، فمنذ تأسيسها يف 
 4كاالتفاقيات، كفيما يلي نعرض مسّبة التكامل حسب التسلسل التارٱبي:
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 ؛1944سنة  اإلسكندرية بركتكوؿ 

 ؛1945سنة  العربية ا١بامعة ميثاؽ 

 ؛1950االقتصادم سنة  كالتعاكف ا٤بشَبؾ الدفاع معاىدة 

 ؛1953الَبانزيت سنة  كتنظيم التجارم دؿالتبا تسهيل اتفاقية 

 ؛1956عاـ  ا٤بعدلة 1953 لعاـ العربية األمواؿ رؤكس انتقاؿ اتفاقية 

 ؛1957العربية سنة  االقتصادية الوحدة اتفاقية 

 ؛1964سنة   ا٤بشَبكة العربية السوؽ اتفاقية 

 ؛1980عماف سنة  قمة يف ا٤بشَبؾ العريب االقتصادم العمل 

 ؛1980العربية سنة  األمواؿ رؤكس الستثمار دةا٤بوح االتفاقية 

 ؛1981العربية سنة  الدكؿ بْب التجارم التبادؿ كتنمية تيسّب اتفاقية 

   1996سنة  الكربل العربية ا٢برة التجارة منطقةاتفاقية تأسي. 

 العبلقات ودتس تزاؿ ال كالتشتت التجزئة حالة أف إال احملاكالت، ىذه على عاما ٟبسْب من أكثر مركر كبالرغم
 األخر. القطر يف ٯبرم عما تاـ ٗبعزؿ االقتصادية سياستو قطر كل فيو يضع الذم ا٢بد إذل العربية كالسياسية االقتصادية

II- كاقع القطاع الصناعي في الدكؿ العربية كالتحديات التي تواجهو 

II-1- كاقع القطاع الصناعي في الدكؿ العربية 

مقابل حوارل  2013مليار دكالر يف عاـ  1270.7طاع الصناعة يف الدكؿ العربية حوارل بلغ إٝبارل الناتج احمللي لق
. كجاء الَباجع يف القطاع الصناعي ٧بصلة لَباجع اإلنتاج النفطي يف معظم الدكؿ العربية 2012مليار دكالر عاـ  1287.6

تخراجي كالتحويلي يف الناتج احمللي اإلٝبارل للدكؿ كٖباصة ليبيا كسوريا. كشكلت ا٤بساٮبة الكلية للقطاع الصناعي بشقيو اإلس
. كعلى مستول الدكؿ تراكحت مساٮبة القطاع الصناعي 2012عاـ  %48.5مقابل  %46.5ما نسبتو  2013العربية عاـ 

ات يف الكويت. فيما بلغت نسبة مساٮبة الصناع %69.7يف جيبويت ك %2.3بْب حوارل  2013يف الناتج احمللي اإلٝبارل لعاـ 
بينما كانت نسبة الصناعات التحويلية يف  %37.2حوارل  2013اإلستخراجية للدكؿ العربية يف الناتج احمللي اإلٝبارل عاـ 
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-2009. كا١بدكؿ التارل يوضح قيمة الناتج الصناعي للدكؿ العربية خبلؿ الفَبة )%9.2الناتج احمللي اإلٝبارل لذات العاـ 
2013.) 

 (2013-2009الصناعي العريب للفَبة ) قيمة الناتج (:01الجدكؿ)
 باألسعار ا١بارية )مليار دكالر(

 إجمالي القطاع الصناعي الصناعة التحويلية الصناعة اإلستخراجية السنة
القيمة 
 ا٤بضافة

معدؿ 
النمو 
 السنوم
(%) 

ا٤بساٮبة يف 
الناتج احمللي 

 (%)اإلٝبارل 

 القيمة
 ا٤بضافة

 معدؿ
 النمو
 السنوم
(%) 

 يف ا٤بساٮبة
 احمللي الناتج

 اإلٝبارل
)%( 

 القيمة
 ا٤بضافة

 معدؿ
 النمو
 السنوم
(%) 

 يف ا٤بساٮبة
 احمللي الناتج

 اإلٝبارل
)%( 

2009 537.6 38.0- 30.2 174.3 0.2- 9.8 711.9 31.7- 40.0 
2010 708.4 31.8 34.1 200.2 14.9 9.6 908.6 27.6 43.7 
2011 950.0 34.1 39.8 222.5 11.1 9.3 1172.5 29.0 49.1 
2012 1045.3 10.0 39.7 242.3 8.9 9.2 1287.6 9.8 48.9 
2013 1017.8 2.6- 37.2 252.9 4.4 9.2 1270.7 1.3- 46.5 
 76، القطاع الصناعي، ص:2015صندكؽ النقد العريب، التقرير السنوم  المصدر:

 الصناعات اإلستخراجية -1
ناعات استخراج النفط كالغاز الطبيعي كخامات ا٤بعادف كا٢بديد، تشمل الصناعات اإلستخراجية يف الدكؿ العربية ص 

كالنحاس كالزنك كالذىب، كا٣بامات غّب ا٤بعدنية كالفوسفات كالبوتاس كاحملاجر. ألهرت مؤشرات األداء تراجع إنتاج النفط يف 
ة ا٤بصدرة الصافية للنفط، مثل ، كمشل الَباجع معظم الدكؿ العربي2012مقارنة بعاـ  %3.7بنسبة  2013الدكؿ العربية عاـ 

ليبيا كاليمن كقطر كالكويت كالسعودية. كاختلفت أسباب ا٬بفاض إنتاج النفط من بلد آلخر، فبعضها مرده ألسباب فنية كبعضها 
 اآلخر تأثرا بالظركؼ كا٤بتغّبات الٍب تعيشها بعض من تلك الدكؿ.

كمشلت  2012مقارنة بعاـ  %4.3بنسبة  2013ا٤بسوؽ يف عاـ  كبا٤بقابل ارتفع إنتاج الدكؿ العربية من الغاز الطبيعي
، %6.3، عماف بػ %7.6، السعودية بػ %7.9، البحرين بػ %14.8، الكويت بػ %130.4الزيادة إنتاج كل من ليبيا بػ 

 .%3.6كتون  بػ  %4.1، مصر بػ %5.3، العراؽ بػ %13.9، فيما تراجع إنتاج سوريا بػ %3.8ا١بزائر كاإلمارات بػ 

ٛبتلك الدكؿ العربية كميات كبّبة من ا٤بعادف كا٣بامات الصناعية الواعدة، إال أهنا غّب مستكشفة أك غّب مدركسة بالقدر 
الكايف إما لقلة اإلىتماـ أك حملدكدية اإلستثمار يف ىذا القطاع. كتبْب ا٤بؤشرات اإلنتاجية الراىنة لقطاع التعدين ٧بدكدية الطاقات 

تاج من ا٤بعادف، كضعف عمليات التوسع كالتطوير ٤بعظم القائم منها حيث للت مؤشرات إنتاج خامات كالنحاس اإلنتاجية كاإلن
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عند مسنويات العاف الساب ، إذ بلغ إنتاج الدكؿ العربية من خاـ ا٢بديد  2013كالزنك كالرصاص كا٢بديد كالفحم ا٢بجرم عاـ 
ألف طن، كمن الفحم  61.5ألف طن، كمن خاـ النحاس  146.2الزنك مليوف طن، كما بلغ إنتاج الدكؿ العربية من  23.3

 63.9ٕبجم يقدر  %30.9مليوف طن، كما ألهرت مؤشرات إنتاج خاـ الفوسفات زيادة كبّبة ٕبوارل  1.3ا٢بجرم حوارل 
 مليوف طن.

 الصناعات التحويلية -2
انطبلقا من الفرص الواسعة الٍب يوفرىا ىذا القطاع ٗبركر الزمن تتعزز بالطراد أٮبية قطاع الصناعات التحويلية يف العريب 

 لتنويع مصادر الدخل كتلبية احتياجات السوؽ احمللية من السلع كا٣بدمات كتنمية كتأمْب مزيد من الصادرات كفرص العمل.

الدكؿ كتفاكتت معدالت النمو الٍب حققتها الصناعات التحويلية يف الدكؿ العربية تفاكتا كبّبا، حيث ٲبكن تقسيم 
كىي ا١بزائر  %10العربية يف ىذا اإلطار إذل أربع ٦بموعات. تتمثل اجملموعة األكذل يف الدكؿ الٍب حققت نسبة ٭بو ٘باكزت 
كىي  %10 -%5كالكويت كاألردف كموريتانيا، فيما تتمثل اجملموعة الثانية يف الدكؿ الٍب حققت معدالت ٭بو تراكحت ما بْب 

مثل السعودية كجزر  %5كا٤بغرب كالعراؽ كجيبويت. فيما سجلت دكؿ اجملموعة الثالثة معدالت ٭بو دكف اإلمارات كالبحرين كلبناف 
القمر كتون  كاليمن كمصر كقطر كالكويت. يف ا٤بقابل سجلت دكؿ اجملموعة الرابعة انكماشا يف ناتج قطاع الصناعات التحويلية 

. كيعود سبب الَباجع ا٢باد إذل التطورات السياسية غّب %9.5ف بػ يف ليبيا، كا٬بفض يف السودا %38.3كارل تراجع بنسبة 
 2013ا٤بواتية يف تلك البلداف. حيث نسبة مساٮبة القيمة ا٤بضافة للصناعات التحويلية يف الناتج احمللي للدكؿ العربية عاـ 

 كما ىو موضح يف الشكل التارل:  %17-%14.3تراكحت ما بْب 

 ٤2013بضافة للصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلٝبارل للدكؿ العربية عاـ مساٮبة القيمة ا (:01الشكل )

 
 79:ص الصناعي، القطاع ،2015 السنوم التقرير العريب، النقد صندكؽ :المصدر

 صناعات المواد البناء كحركة التشيد -3  
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أسهمت بفعالية يف حركة البناء كاإلعمار  تعد صناعات البناء من الصناعات التحويلية النشطة يف البلداف العربية، كقد
كالتشغيل يف الوطن العريب، ككانت من الصناعات اإلحبللية ا٥بامة. كتتمثل ىذه الصناعة بشكل رئيسي يف صناعات اإل٠بنت 

مليار دكالر  161.4كا٢بديد كاأل٤بنيـو كالزجاج كا٣بشب ككاببلت الكهرباء. كقد بلغ ناتج قطاع التشييد يف الدكؿ العربية حوارل 
، كسجلت أعلى مستويات حركة التشييد، يف اإلمارات 2012با٤بقارنة مع عاـ  % 12.5ٗبعدؿ ٭بو بلغ  حوارل  2013يف عاـ 

 مليار دكالر. 22.7مليار دكالر، ا١بزائر بػ  35.9مليار دكالر تليها السعودية بػ  36.2حيث بلغ الناتج حوارل 

لية ٤بشركعات اإلنشاء كالتعمّب يف الدكؿ العربية إذل أف اإلستثمار فيها سيصل إذل حوارل كيف ىذا السياؽ تشّب ا٣بطط ا٤بستقب
 مليار دكالر. 150مليار دكالر، خبلؿ السنوات ا٣بم  القادمة كٗبتوسط إنفاؽ سنوم يصل إذل  750

 اإلسمنت 
ناعة اإل٠بنت يف الدكؿ العربية لقد أسهم تنامي الطلب على سلعة اإل٠بنت يف ٭بو اإلستثمارات العامة كا٣باصة يف ص

 214حوارل  2012مليوف طن. كبلغ حجم اإلنتاج السنوم عاـ  316.3شركة كبطاقة تصميمية  168حوارل  2012عاـ 
مبليْب طن مت تغطيتها  9مليوف طن  كبعجز بلغ  223. كبلغ اإلستهبلؾ بذات العاـ حوارل %7.9مليوف طن ٗبعدؿ ٭بو 
 باإلستّباد من ا٣بارج.

 2012إنتاج كاستهبلؾ اإل٠بنت يف الدكؿ العربية سنة  (:01شكل )ال

 
 81:ص الصناعي، القطاع ،2015 السنوم التقرير العريب، النقد صندكؽ المصدر:

 صناعة الحديد كالصلب 
مليار طن  3.1مليار طن موزعة بْب ليبيا  12.4تصل التقديرات الحتياطات خاـ ا٢بديد يف الوطن العريب إذل حوارل 

مليار طن، كأقل من مليار طن يف باقي  1.1مليار طن لكل منهما كا١بزائر  2.3مليار طن كموريتانيا كالسوداف  2.6السعودية ك 
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مليوف  23.3حوارل  2013الدكؿ العربية األخرل. كقد بلغت الطاقة اإلنتاجية الستخراج خاـ ا٢بديد يف الدكؿ العربية يف عاـ 
مليوف طن توزعت ما  19.2من الصلب حوارل  2013لعا٤بي. كبلغ إنتاج الدكؿ العربية عاـ من اإلنتاج ا %1.5طن ٗبا يشكل 

 مليوف طن. 2.2مليوف طن كقطر ب  2.9مليوف طن كاإلمارات  5.4مليوف طن كالسعودية   6.8بْب مصر 

 األلمنيـو 
، كمن ا مليوف طن عاـ  ٤70بتوقع أف يصل إذل شهدت الفَبة األخّبة تزايد ٭بو الطلب العريب كالعا٤بي على سلعة األ٤بنيـو

. كقد بلغ إنتاج دكؿ ٦بل  التعاكف 2011عما كاف عليو عاـ  2012يف عاـ  %4، لذلك فقد ارتفع اإلنتاج منو بنحو 2020
ف مليوف طن. كتشهد صناعة األ٤بنيوف العربية تطورا سريعا، إذ يتوقع أ 3.5حوارل  2013لدكؿ ا٣بليج العربية من األ٤بنيـو عاـ 

من اإلنتاج العا٤بي. كقد دخلت شركات خليجية  %25يصل حجم اإلنتاج من األ٤بنيـو يف دكؿ ٦بل  التعاكف إذل مت نسبتو 
( يف  اإلمارات العربية ا٤بتحدة ك)ألبا( يف ٩بلكة البحرين ضمن قائمة أضخم عشرة  إلنتاج األ٤بنيـو كشركٍب )اإلمارات لؤل٤بنيـو

 مصدرين لؤل٤بنيـو يف العادل.

 صناعة األسمدة 
أصبحت صناعة األ٠بدة يف الدكؿ العربية تعتمد بشكل أساسي على استخداـ التكنولوجيا ا٢بديثة لتحقي  التنمية   

مليوف طن تشكل ما نسبتو  67.2حوارل  2012اإلقتصادية ا٤بستدامة، حيث بلغت الطاقات اإلنتاجية العربية لؤل٠بدة عاـ 
مليوف طن كجو  ٤51.4بية، كبلغ اإلنتاج الفعلي من األ٠بدة يف الدكؿ العربية بذات العاـ بنحو من الطاقة اإلنتاجية العا 12.3%

مليوف طن للتصدير. كقد توزعت الطاقات اإلنتاجية العربية على أنواع  28.1مليوف طن لئلستهبلؾ كحوارل  22.5منو حوارل 
. كبلغ اإلنتاج العريب من  %20اس إذل ٫بو من الطاقة العا٤بية يف البوت %4األ٠بدة الرئيسية  بْب حوارل  يف فوسفات األمونيـو

مليوف طن  1.1مليوف طن من اليوريا ك٫بو  16.5مليوف طن من األمونيا كحوارل  14.4حوارل  2012أنواع األ٠بدة يف عاـ 
 1.7م الرفيع كمليوف طن من فوسفات األحاد 2.3مليوف طن من حامض الفوسفوريك، كحوارل  6.3من نَبات األمونيـو ك

ألف طن من  644مليوف طن من فوسفات األمونيـو مث  6.6مليوف طن من البوتاس ك 1.8مليوف طن من الثبلثي الرفيع ك
 األ٠بدة ا٤بركبة.

   الصناعات الهدرككربونية -4

 المصافي كالتكرير 
مليوف برميل يوميا  8.3إذل حوارل  2012مليوف برميل يوميا عاـ  7.9٭بت الطاقة التكريرية للدكؿ العربية من حوارل   

عاـ  %9.5إذل حوارل  2012عاـ  %8.9، كمعها ارتفعت نسبة الطاقة التكريرية العربية إذل العا٤بية من حوارل 2013عاـ 
فيما حافظت الدكؿ العربية يف نف  الوقت  2013مليوف برميل عاـ  88. من ٦بمل الطاقات التكريرية العا٤بية كالبالغة 2013
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مصفاة. كشكلت كمية النفط الكرر يف الدكؿ العربية يوميا عاـ  62عدد ا٤بصايف العاملة يف العامْب السابقْب  كالبالغة على 
من اإلنتاج النفطي اليومي يف الوطن العريب الذم يشهد ٭بوا متسارعا يف اإلستهبلؾ احمللي من النفط  %36.3حوارل  2013

 برميل يف السنة.  6.4حيث بلغ متوسط حصة ا٤بواطن العريب

 2013توزيع طاقة عمليات التكرير اإلبتدائي للنفط يف الدكؿ العربية عاـ (: 03الشكل )

 
 84:ص الصناعي، القطاع ،2015 السنوم التقرير العريب، النقد صندكؽ: المصدر

 الصناعات البترككيمياكية 
الصناعة يف الدكؿ العربية، فقد بلغ إنتاج السعودية تقود السعودية كدكؿ ٦بل  التعاكف لدكؿ ا٣بليج العربية األخرل ىذه 

. ىذا كتتمتع دكؿ ٦بل  التعاكف 2015ٕبلوؿ  %32مليوف طن، كتسعى لتحقي  ٭بو قدره  78.7حوارل  2011منها عاـ 
ه الدكؿ ىي لدكؿ ا٣بليج العربية بوفرة الغاز الطبيعي الذم يعد ا٣باـ األساسي للمنتجات البَبككيمياكية ككقودىا األنسب، كىذ

األكثر قدرة على ٛبويل استثمارات صناعية كبّبة كهذه الصناعة كمواجهة الطلب ا٤بتنامي على ا٤بنتجات البَبككيمياكية يف السوقْب 
مليوف  63.5حوارل  2013العريب كالعا٤بي. ىذا كتشهد صادرات دكؿ ا٣بليج من البَبككيمياكيات ٭بوا متزايدا، حيث بلغت عاـ 

بلد حوؿ العادل. كيتوقع أف  177من اإلنتاج كمت تصديرىا إذل  %79مليار دكالر، ٗبا ٲبثل ٫بو  55.5ت حوارل طن بقيمة بلغ
ٰبق  قطاع البَبككيماكيات يف دكؿ ٦بل  التعاكف لدكؿ ا٣بليج العربية على ا٤بدل ا٤بتوسط ٭بوا إٯبابيا لتصل قدرتو اإلنتاجية  إذل 

 . 2016مليوف طن عاـ  134.5

 عات التحويلية األخرلالصنا -5

كتضم الصناعات الغذائية، الدكائية، الكيميائية كالنسيجية، الكهربائية كا٤بيكانيكية، كتظهر إحصاءات النشاط الصناعي  
دكلة عربية ىي للصناعات  17( أف الغلبة يف الصناعات التحويلية يف 2010 -2004العريب الصادرة عن األسكوا للفَبة )
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، كاستحوذت صناعة منتجات ا٤بعادف البلفلزية  كالصناعات الغذائية كالدكائية %90، كتتعدل نسبتها الصغّبة كا٤بتوسطة
 كا٤بشركبات كصناعة ا٤ببلب ، كصناعة ا٣بشب كا٤بنتجات ا٣بشبية على ا٤براكز األكذل يف عدد ا٤بنشآت الصناعية.

II-2- التحديات التي تواجو القطاع الصناعي في الوطن العربي 

 التكتبلت مواجهة يف العربية الصناعة لقطاع التنافسي الوضع تدشل يف العربية الصناعة تواجو الٍب التحديات تتمثل
 الصناعية بالدكؿ إذا ما مت مقارنتها فركعها أك قطاعاهتا من العديد يف متطورة غّب صناعة العربية الصناعة تعد حيث األخرل،
 1يأيت:  ككما كاإلقليمي القطرم على ا٤بستويْب العربية الصناعة تعانيها الٍب التحديات من ٝبلة اذل ذلك كيعود ا٤بتقدمة،

 القطرم: المستول على -أكال

 الداخلي؛ التوجو سياسة انتهاج  

 ا١بمركية؛ كغّب ا١بمركية األعباء ارتفاع 

 الصناعية؛ التشابكية العبلقات ضعف 

 الصناعية؛ كا٤بنتجات للسلع البيةيةك  القياسية كا٤بواصفات ا١بودة كنظم ٗبعايّب االلتزاـ ضعف 

 الداخلي؛ التطوير نظم استكماؿ كعدـ العربية التكنولوجية القدرة ضعف  

 االستثمار مناخ ضعف . 

 على المستول اإلقليمي: -ثانيا

 كالصادرات؛ اإلنتاج ىياكل ٛباثل  

 العربية؛ الدكؿ بْب الصناعية اإلنتاجية القواعد تباين  

 باالستثمار. ا٤بتعلقة يةالتشريع القاعدة تباين 

III- الصناعي العربي كسبل تطوير الصناعة العربية التنسيق 

ال تكاد ٚبلو اتفاقية تعاكف اقتصادم تعقد بْب الدكؿ العربية يف إطار جامعة الدكؿ العربية أك خارجها، من النص على 
ن ىذه االتفاقيات ٗبا يف ذلك اتفاقية الوحدة التنسي  الصناعي كواحد من األىداؼ الرئيسية الٍب سيعمل على ٙبقيقها. لك
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عّرؼ ٗبوجبو التنسي  الصناعي بأنو " ىو العمل ا٤بشَبؾ بْب دكؿ الوحدة  1980االقتصادية الذم تبُب ٦بلسها قرارا يف أكائل 
شاريع الصناعية بينها االقتصادية الذم ينبغي ا٤بساٮبة يف تنمية الثركة القومية كالدخل القومي يف كل منها، عن طري  توزيع ا٤ب

حسب قواعد تقسيم العمل كاالختصاص الدكلية، الٍب ترمي إذل ا٢بصوؿ على ا٤بردكد األمثل من ىذه ا٤بشاريع من جهة، كإذل 
  1تكامل ىذه ا٤بشاريع مع بعضها من جهة ثانية".

III-1- فوائد التنسيق الصناعي 

 2ة، نوجزىا يف النقاط التالية:ىناؾ فوائد كثّبة للتنسي  الصناعي بْب البلداف العربي

التنسي  ىو تنفيذ ٤ببدأ التخصص اإلقليمي يف اإلنتاج، ككل مزية يقَبف هبا ىذا التخصص ٲبكن ٙبقيقها عن طري  التنسي .  -1
غرايف كطبيعة ا٤بناخ فالببلد العربية، برغم أكجو الشبو الكثّبة يف اقتصادياهتا، ٚبتلف اختبلفا كبّبا من حيث ا٤بوارد الطبيعية كا٤بوقع ا١ب

كا٤بهارات الصناعية ا٤بتوارثة كمستويات ا٤بعيشة، ٕبيث يتسُب تطبي  نظرية الكلفة ا٤بقارنة بْب أجزئها. فبلبد أف ىناؾ لركؼ 
 انتاجية خاصة بالعراؽ مثبل، ٙبايب إنتاج سلعة ما بتكلفة كحدكية تقل عن تكلفتها الوحدكية يف مصر أك لبناف أك ا١بزائر. كما أف
يف سوريا امكانيات انتاجية خاصة لصنع سلعة أخرل بتكلفة أقل. فإذا ما ٚبصص العراؽ يف صنع ما تؤىلو لركفو كامكانياتو 
لصنعو بتكلفة منخفضة، كتوفرت سوريا على صنع سلعها ا٣باصة، كتبادؿ البلداف الشقيقاف انتاجهما، فبل بد أف تؤدم ىذه 

بل طريف التبادؿ. كما يقاؿ عن العراؽ كسوريا ٲبكن أف ينطب  على الكويت كاليمن كا٤بغرب العملية إذل كفر يف عوامل اإلنتاج لك
 كا١بزائر كغّبىا من الببلد العربية.

إمكانية توسيع سوؽ االستهبلؾ للمنتجات احمللية، إذ من ا٤بعلـو أنو كلما توسع نطاؽ االستهبلؾ كمن مث اإلنتاج ضمن  -2
 ليف الوحدة ا٤بصنعة، كأىم الوفور الٍب ٲبكن ٙبقيها بواسطة توسيع نطاؽ عمليات اإلنتاج، ىي:حدكد معينة، كلما ا٬بفضت تكا

 ما ىو مستعمل يف البلداف ا٤بتقدمة صناعيا، بدال من اللجوء إذل  غرار ىلع حديثة ميكانيكية زةهجأ استخداـ امكانية
استخدامها نظرا لضي  نطاؽ اإلنتاج. فإدخاؿ اآللة يف  اآلالت اليدكية كا٤بعدات البدائية الٍب تضطر ا٤بصانع الصغّبة إذل

 صناعاتنا العربية يقلل من تكلفة اإلنتاج كٰبسن نوعيتو.

  إمكانية عقد صفقات كبّبة عند شراء ا٤بواد ا٣باـ كبذلك ٰبصل ا٤بنتج على أسعار جد منخفضة، تتيح لو امكانية
 اثلة.خفض كلفة انتاجو كبالتارل مزاٞبة السلع األجنبية ا٤بم

  إف مصنعا كبّبا يغذم سوقا عربية كاسعة يستطيع أف يستخدـ كفاءات إدارية كفنية ٩بتازة، ألف النفقات اإلدارية تتوزع
 على عدد كبّب من الوحدات.
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  إف سعة اإلنتاج تؤدم كذلك إذل كفر يف أجور الشحن كالتكاليف األخرل ا٤بطلوبة إليصاؿ البضاعة من ا٤بنتح إذل
 ا٤بستهلك.

 وسيع نطاؽ اإلنتاج كاستخداـ كفاءات إدارية مؤىلة يهيئ امكانات لتمويل عمليات اإلنتاج كتوسيعها، عن طري  إف ت
 االستقراض من البنوؾ بفوائد منخفضة نسبيا. 

 من مزايا التنسي  الصناعي هتيةة امكانيات جديدة لتصدير ا٤بنتجات العربية ا٤بنخفضة التكلفة نسبيا )بسبب التنسي ( إذل -3
 األسواؽ العا٤بية، كبذلك تتمكن البلداف العربية من ٙبقي  ما يلي:

 مزاٞبة إسرائيل يف أسواؽ إفريقيا كشرقي آسيا كذلك بتقدصل سلع بتكلفة أقل كجودة أعلى. 

تنويع الصادرات العربية لتفادم األزمات كالتقلبات االقتصادية يف حاؿ اإلعتماد على نوع كاحد يف صادراهتا، فاعتماد  
١بزائر على النفط كاعتماد مصر كالسوداف على القطن ... ٯبعلها معرضة لكوارث اقتصادية يف حالة ا٬بفاض أسعار ا

 ىذه ا٤بنتجات كشحة األمطار أك غّب ذلك من األسباب.

ىذه  إف زيادة الصادرات العربية يكسب اقتصاد البلداف العربية مركنة توفر ٥با مزيدا من العمبلت األجنبية، ٕبيث تؤلف 
 العوامل ضمانة ضد مصاعب ا٬بفاض أك تقلب ميزاف ا٤بدفوعات.

من فوائد التنسي  الصناعي أتو ا٣بطوة األكذل ٫بو ٙبقي  السوؽ العربية ا٤بشَبكة، جملاهبة أخطار التكتبلت االقتصادية يف شٌب  -4
 أ٫باء العادل.

III - 2- شركط نجاح التنسيق الصناعي العربي 

ك يرافقها من شركط كثّبة تؤلف ٗبجموعها البيةة االقتصادية أعلى ما يسبقها  الصناعي تنسي يعتمد ٪باح عملية ال
ف نتحدث عن تنسي  الصناعة بْب بلدين ال تربطهما طرؽ مواصبلت أالصا٢بة للتنسي  كالنجاح . فلي  من الواقعية يف شيء 

ذل ذلك. إدارية كفنية كما إا قيود مالية كحواجز ٝبركية ك تنسي  اقتصاديات قطرين تفصل بينهم اسهلة، كما لي  من ا٤بمكن عملي
 13:ما يليفي نا تنحصرإف أىم العناصر الٍب تدخل يف تركيب البيةة الصا٢بة للتنسي  ىي  يف نظر 

توفر إحصاءات صناعية دقيقة ٲبكن أف تتخذ أساسا لدراسات اقتصادية كفنية مفصلة، يتقرر على ضوئها ا٘باىات التنسي   -1
الو العملية. فمن ا٤بهم قبل كل شيء إجراء أحصاء شامل كدقي  للصناعات القائمة فعبل يف كل بلد عريب، كتصنيفها إذل كأشك

أصناؼ كاضحة ا٤ببلمح كصناعات ا٤بواد الغذائية، ا٤بنسوجات، مواد البناء... مث ٘بمع اإلحصاءات األساسية ا٤بتعلقة بالطاقة 
كعدد العماؿ فيو، قيمة رأس ا٤باؿ الثابت، قيمة ا٤بواد ا٣باـ، ٦بموع األجور ا٤بدفوعة يف فَبة اإلنتاجية لكل مشركع كجودة إنتاجو 
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معينة كقيمة اإلنتاج لتلك الفَبة كالقيمة ا٤بضافة... كغّب ذلك من اإلحصائيات الضركرية الٍب تسلط الضوء على كضع تلك 
ذل الكميات ا٤بستوردة خبلؿ إضافة إج كما تستوعبو منها، ذل ىذا الصنف ا٤بنتإمث ٙبسب حاجة السوؽ احمللية الصناعات. 

ك الصنف خبلؿ السنوات ا٣بم  أستهبلؾ نسبة لتلك ا٤بادة خّبة مثبلن ، مث رسم خط بياشل يوضح ا٘باه اإلالسنوات ا٣بم  األ
سواؽ قادرة على ف االأك شبو دقي  ٤با يعتقدكف أخصائيوف بوضع مؤشر دقي  حصاءات يكلف األذاهتا. كبناء على ىذه اإل

 .استيعاب ا٤بنتج كمدل زيادتو

ٚبفيض الرسـو ا١بمركية بْب البلداف العربية بصورة تدرٯبية إذل أف تزكؿ ٛباما. كىذا التخفيض ٯبب أف يتناكؿ بصورة خاصة  -2
 للصناعة ا٤بنسقة، السلع الداخلة ضمن إطار عملية التنسي ، كينبغي من جهة أخرل توفّب ٞباية ٝبركية على مدل العادل العريب

نتاج ا٤بنس  على البلداف ا٤بشمولة كلتسهيل توزيع اإلكذلك بزيادة الرسـو ا١بمركية على السلع ا٤بستوردة ا٤بماثلة لئلنتاج العريب. 
ر عريب ذا كاف ٜبة تفاكت يف رسم الوارد ا١بمركي بْب قطإف ،جنبيةبالتنسي  ال بد من توحيد التعرفة ا١بمركية بالنسبة للبلداف األ

 اعالي اذل استّباد السلعة من ا٣بارج ، بينما يضطر البلد الذم فرض ر٠بإفقد يعمد البلد الذم يتمتع بتعرفة ٝبركية ٨بفضة ، كآخر
كرب من كلفة أذا كاف الفرؽ بْب تعرفة ىذين البلدين إك  ،نتاج العريبذل حصر استهبلكو باإلإك السلعة ا٤بماثلة أعلى ىذه السلعة 

ذل استّباد إخّب فقد يلجأ التجار يف البلد األ، ذل البلد ذم التعرفة العاليةإا٤بذكورة من البلد ذم التعرفة ا٤بنخفضة  شحن السلعة
 .السلعة ا٤بطلوبة من البلد العريب ذم التعرفة ا٤بنخفضة

لكمي لبلستّباد. فإذا حصرنا ما قيل عن ا٢بواجز ا١بمركية ٲبكن أف يقاؿ بصورة أشد عن ا٢بواجز اإلدارية من قبيل التحديد ا -3
إنتاج سلعة ما ببلد مث منعنا استّباد تلك السلعة من قبل البلداف العربية األخرل أك قيدناه كميا، دل يتب  للتنسي  قيمة ألف 

 استهبلؾ السلعة ا٤بنسقة سيقتصر على البد ا٤بنتج أك يتعداه ٗبقياس صغّب إذل الببلد العربية األخرل.

ردنا فرض أذا إف. ذل نظاـ موحد للمقايي  كا٤بواصفاتإنتاج ا٤بنس  ساسية يف ٪باح عملية التنسي  إخضاع اإلمن الظركؼ األ -4
ذا حاكلنا فرض نوعية رديةة على مستهلكي الببلد العربية إما ، أنتاج على مستهلكي البلد ا٤بنتج فتلك بليةنوعية رديةة من اإل

نتاج الذم تفاؽ على نوعية معينة من اإلذف من اإلإفبل بد  .اـ التنسي  من أساسوألهنا هتدد عندئذ نظ ،خرل فالبلية أعظماأل
 .سواؽ العربية بأٝبعهاسيغذم األ

البد لنجاح ٘بربة التنسي  من مواصبلت سهلة ذات تكاليف منخفضة بْب البلداف العربية، كإال فقد يضطر ا٤بستهلك إذل  -5
 شراء ا٤بنتجات العربية بأسعار باىضة.

III - 3- سبل تطوير القطاع الصناعي العربي 

يشكل القطاع الصناعي العريب بشقيو اإلستخراجي كالتحويلي قوة الدفع الرئيسية لئلقتصاد العريب ا٤بعاصر يف ا٤بوارد 
ة ٤بستقبل كفرص العمل كالتجارة ا٣بارجية كالتنمية احمللية كالتعاكف التنموم كاإلستثمار العريب البيِب كاستمرار ىذا الدكر ضركر 
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اقتصاديات الدكؿ العربية. فالصناعة تظل حامل لواء التحديث كتنويع ا٤بوارد كزيادة فرص العمل كٙبسْب مستويات ا٤بعيشة كٙبقي  
 1ذلك يقتضي تظافر ا١بهود الوطنية كالعربية ا٤بشَبكة لتطوير القطاع الصناعي العريب عرب بلورة رؤية مستقبلية عربية هتذؼ إذل:

 تفاقيات العربية ا٥باذفة إذل تسريع التنمية الصناعية بْب البلداف العربية كتنفيذ افاقيات حرية حركة السلع عربية ا٤بنشأ، تنفيذ اإل
إذ ٛبكن من توسيع أسواؽ ا٤بنتجات الصناعية العربية، كترفع من مستول التجارة البينية الٍب تزاؿ متدنية قياسا ٕبجم التجارة 

 ا٣بارجية العربية.
 د سياسات للتنمية الصناعية تقـو على ا٤بزايا النسبية ا٤بمكنة كا٤بتاحة يف الصناعات اإلستخراجية كالتحويلية كٙبديد اعتما

 سبل كطرؽ تطبيقها ٗبا يؤمن ٥با القدرة التنافسية يف لل األسواؽ ا٤بفتوحة.
 اعية كتكاملها ٗبا ٱبفض الكلف كيسهم يف تطوير بنية أساسية مناسبة ٣بدمة التنمية الصناعية تساىم يف توسيع العملية الصن

 رفع قدرة ا٤بنتجات الصناعية التنافسية.
 .تنسي  كتكامل العبلقات بْب الصناعات اإلستخراجية كالتحويلية، كٗبا يساىم يف زيادة القيم ا٤بضافة 
 وسع يف التعليم التقِب كالتعليم التوسع يف اإلستثمار يف العنصر البشرم كالتنمية البشرية كرفع كفاءة قوة العمل من خبلؿ الت

العارل ا٥بندسي كالفِب كا٤بتصل باألنشطة الصناعية كتنمية الثقافة ا٢برفية كالصناعية السيما ا٤بتصل منها باألنشطة الصناعية 
 الصغّبة كا٤بتوسطة كتوفّب فرص العمل.

  ٦باؿ تنوع ا٤بوارد ا٤بالية كالتقنية كا٤بواد ا٣باـ اإلستمرار يف تشجيع إنشاء ا٤بشركعات العربية ا٤بشَبكة كأساس لئلستفادة من
األكلية كاستغبلؿ فوائد السوؽ الواسع. كتشجيع القطاع ا٣باص على إقامة مشركعات إنتاج السلع الوسيطة كالنهائية يف ٦باؿ 

 واد األكلية.صناعة البَبككيمياكيات كاأل٠بدة كتسييل الغاز كتصفية البَبكؿ، كا٤بشاركة يف ا٤بشركعات ا٤بنتجة للم
  دعم الَبكيج للصناعات الٍب تربز أٮبيتها على ا٤بستول العريب كصناعات ا٤بعادف غّب ا٢بديدية كالصناعات اإللكَبكنية

 كاأل٤بنيـو كاأل٠بدة...إخل.
  تقوصل كتدعيم مناخ اإلستثمار الصناعي لكي يصبح أكثر مبلئمة كقدرة على جذب ا٤بدخرات كحفز القطاع ا٣باص ٫بو

 ركة بفعالية يف برامج التصنيع، كدعم النشاطات الصناعية القطرية الٍب تدعم التكامل الصناعي العريب.ا٤بشا

II- العربي االقتصادم التكامل معوقات  
 2ىي: أسباب ثبلثة اذل تقسيمها ٲبكن عريب، اقتصادم تكامل إقامة ٧باكالت فشل إذل أدت كأسباب معوقات عدة ىناؾ

II-1- يف  السياسية ا٤بعوقات أىم إٯباز كٲبكن االقتصادم، التكامل فكرة أساس ىو السياسي العامل عديسياسية:  أسباب
 النقاط التالية: 
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 القطرية؛ السيادة على التعدم من التخوؼ 

 العربية؛ األنظمة بْب السياسية الثقة أزمة 

 العربية؛ األقطار بعض يف الداخلية ا٤بشاكل 

 السياسي؛ القرار صناعة أساليب يف التباين 

  األيديولوجي؛ كالتباين السياسية، النظم اختبلؼ 

 السياسية اإلرادة غياب . 

II- 2-  :يف النقاط التالية اٯبازىا كٲبكنأسباب اقتصادية:  

 مع تتف  كجهة اإلنتاج كتوجيو التحويلية، الصناعة نصيب كضآلة العربية، االقتصاديات يف األكرل اإلنتاج ٭بط سيادة 
  كتصديرا؛ استّبادا ا٤بتقدمة الصناعية الدكؿ إذل التجارة ا٘باه

 ذات صناعاهتا ٞباية إذل منها بعض ١بوء إذل أدت االتفاقيات يف األعضاء العربية الدكؿ بْب التكلفة ىياكل اختبلؼ 
 اإلدارية؛ القيود خبلؿ من ا٤برتفعة التكاليف

 البعض؛ ببعضها العريب الوطن أجزاء لربط نقل شبكة بوجود االىتماـ عدـ 

 العربية؛ االقتصادية كالسياسات الفلسفات ٘بان  عدـ 

 العربية؛ الدكؿ بْب الدخوؿ مستويات تفاكت 

 االقتصادية؛ القرارات مع السياسية األىداؼ تداخل 

 ا٤بتقدمة؛ للبلداف كا٤بالية االقتصادية التبعية 

 القومي؛ الشمورل التصور غياب 

 االقتصادم التخطيط بنظم األخذ كدرجات االقتصادم، النمو درجات حيث من العربية الدكؿ تفاكت. 

II- 3- :منها التكامل ٧باكالت فشل اذل أدت عديدة تنظيمية اسباب ىناؾ أسباب تنظيمية : 

 ؛كالوسيلة ا٥بدؼ ٙبديد يف الدقة إذل العربية الدكؿ بْب االتفاقيات نصوص افتقار 

 ؛العربية الدكؿ يف ا٤بختلفة ةاالقتصادي االنشطة عن كاالحصائيات البيانات توفر عدـ 
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 تتعارض االتفاقيات تلك كانت لو حٌب، األخرل الدكؿ مع اتفاقيات من ما تشاء عقد حرية يف دكلة لكل اجملاؿ ترؾ 
 ؛العربية ا١بامعة ميثاؽ أك العربية ا٤بصاحل مع

 ؾا٤بشَب  العريب العمل على تشرؼ الٍب كا٤بنظمات األجهزة هبا تقـو الٍب ا٤بهاـ ازدكاج. 
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 الخاتمة:

 : التالية االستنتاجات اذل التوصل مت الدراسة ىذه خبلؿ من

 كسوؽ كاتصاالت، نقل ككسائل ضخمة، أمواؿ كرؤكس بشرية، كموارد طبيعية، موارد : من العربية الدكؿ بو تتمتع ما إف 
 يب.العر  التكامل لنجاح فرصة ٲبثل ذلك كل اسَباتيجي، جغرايف كموقع كاسعة،

 تكامل أم كدٲبومة ٪باح يف ا٢باسم الدكر ٥با يظل السياسية اإلرادة فاف تكامل، أم لنجاح االقتصادية ا٤بقومات اٮبية رغم 
 . اقتصادم

ا٤بساٮبة  تلك نسبة بلغت حيث ، العربية للدكؿ االٝبارل احمللي الناتج يف فعالة مساٮبة العريب الصناعي للقطاع كانت 
 . النفط أسعار ارتفاع إذل السبب كيعود ، 2013 عاـ يف %  46.6

 الصناعة لقطاع التنافسي الوضع تدشل يف تتمثل كاإلقليمي القطرم ا٤بستويْب على التحديات من العديد العربية الصناعة تواجو 
 األخرل. التكتبلت مواجهة يف العربية

 اذل أدت تنظيمية، كمنها اقتصادية، كمنها سية،سيا منها كا٤بعوقات العقبات بعض العريب االقتصادم التكامل عملية كاجهت 
لنفسها  أخرل إقليمية دكؿ فيو أقامت الذم الوقت يف رسوخا تزداد العربية التجزئة كصارت للخارج، التبعية لاىرة تفاقم

 .دكؿ العادل مع التكامل ميداف يف كاضحا ثقبل تكتسب جعلها عمبلقة اقتصادية تكتبلت

 : التالية بالتوصيات األخذ العربية الدكؿ على ينبغي بلهأع االستنتاجات على كبناء

 بينها؛ كالنزاعات ا٣ببلفات ٘باكز 

 ا٤بهارات؛ كتكوين البشرية ا٤بوارد تنمية 

 االنتاجية؛ قواعدىا كتنويع ، العربية االقتصاديات تنافسية زيادة 

 ا٣بارجية؛ ا٤بساعدات على االعتماد درجة من التقليل 

 االستثمارم؛ ا٤بناخ لتحسْب ةالبلزم ا٣بطوات اٚباذ 

 حديثة االقتصادية التكتبلت اذل بالنسبة خصوصا أٮبية، من ٥با ٤با البسيطة الصناعية القواعد على الَبكيز 
 النشأة.
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 ية بين المتطلبات ك كاقع البرامج المطبقةتأىيل المؤسسة االقتصادية الجزائر 
  شعباني مجيد   كبلوتي حمزة 

 

 الملخص:

 برامج اطار يف االجراءات من ٦بموعة تبِب اذل ا١بزائرية با٢بكومة دفع الوطِب االقتصاد يف االقتصادية ا٤بؤسسة اٮبية اف      
 التأىيل برامج عرض هبدؼ البحثية الورقة ىذه جاءت الغرض ٥بذا تنافسي، صناعي اقتصاد بناء ٫بو ا٤بؤسسات هبذه لدفع التأىيل
، ىذا ٗبتطلبات مقارنة ا٤بطبقة  ٧باكلة من لبد لذا العملية، متطلبات مستول اذل لبلرتقاء كافية تكوف دل الربامج ىذه اف اال ا٤بفهـو
 منتوج تقدصل ك ا١بزئي اك الكلي مستول على القطاع لتأىيل الكفيلة ك الكاملة الصحيحة الربامج كرسم الوضع تشخيص اعادة

 .االجنبية السوؽ يف التنافسية بالقدرة يتميز ك احمللية السوؽ احتياجات يليب جزائرم
 الربنامج الوطِب لتأىيل، ا٤بؤسسة االقتصادية، القطاع الصناعي ا١بزائرم.الكلمات المفتاحية: 

Résumé: 
L’entreprise économique a un rôle très important à jouer dans l’économie national, afin de 
motiver l’état algérien vers la mis en place des systèmes nationaux performants dans le but de 
promouvoir   le développement du tissus d’entreprises et l’amélioration de leurs compétitivité. 
A cet effet, le présent travail venu, afin de présenter les programmes de réadaptation mis en place 
comparativement aux exigences de ce contexte, mais ces programmes étaient insuffisants pour 
répondre aux exigences pratiques. Ainsi, compte tenu de ces contraintes, il est apparu comme 
nécessaire d’améliorer ces programmes pour promouvoir le secteur économique sur tout les 
plans quoi que ce soit micro ou macro pour présenter un produit algérien qui répond aux 
attentes du marché national et qui peut supporter la concurrence étrangère 
Mots clés:leprogramme national de mise à niveau ,Société économique ,secteurindustriel 
algérienne. 
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 :مقدمة
اف التحديات الكبّبة الٍب تواجو االقتصاد ا١بزائرم متعلقة اساسا ٗبستويات اداء ا٤بؤسسات االقتصادية. خاصة مع دخوؿ منطقة 

االكريب ك السعي لبلنضماـ اذل ا٤بنظمة العا٤بية للتجارة ك بالتارل بات لزاما على ا٤بؤسسة االقتصادية التبادؿ ا٢بر مع االٙباد 
ا١بزائرية التزكد بوسائل ا٢بماية الٍب تقييها صدمة االنفتاح بعيدا عن ا٢بماية الٍب ضمنتها الدكلة لعقود من الزمن فقدهتا كل عوامل 

تأىيل نفسها ٤بواجهة متطلبات اقتصاد حر تنافسي ال يكوف فيو البقاء اال ٤بن ضمن عوامل  التناف ، كىي اليـو ٦بربة على اعادة
البقاء، ك ىو ما يتطلب تبِب سياسة كطنية اقتصادية اكثر كضوحا كشفافية ضمن سياسة االصبلح ك التأىيل للنهوض با٤بؤسسات 

 يتحق  اال بإعادة بناء ىذه ا٤بؤسسات على اس  اقتصادية االقتصادية اذل مستول التنافسية ك الكفاءة االقتصادية. كىو ما ال
صحيحة يراعي فيها مبدام الكفاءة ك ا٤بردكدية. ك ىو العمل على ترقية ك تأىيل القطاع الصناعي نظرا ٤با لو من نتائج اٯبابية 

و النمو ك التخلص من التبعية عديدة يف مرحلة التحوؿ االقتصادم ك امكانية مساٮبتو بشكل فعاؿ للنهوض باالقتصاد الوطِب ٫ب
من جهة الواردات الٍب عرفت ارقاـ خيالية يف اآلكنة االخّبة ك من جهة اخرل ٚبطي عقبة االعتماد على ا١بباية البَبكلية يف ٛبويل 

الوضع  ايرادات الدكلة ك الذىب مباشرة اذل حلوؿ ناجعة بدؿ ا٢بلوؿ الٍب قد تذىب بالببلد اذل ازمات سياسية ك خاصة يف لل
 غّب مستقر يف ا٤بنطقة.

 كمن ىنا يتبادر للذىن التساؤؿ التارل:
 ما ىو كاقع برامج التأىيل المطبقة في الجزائر لدفع المؤسسة االقتصادية؟   

 اىمية البحث:
كؿ يف االسواؽ تتمثل اٮبية البحث يف قيمة ا٤بوضوع ا٤بتناكؿ بالدراسة ك خاصة يف لل الظركؼ الراىنة من ا٬بفاض اسعار البَب     

العا٤بية، فالوضع ٰبتم على ا٢بكومة ا١بزائرية اٚباذ االجراءات الكفيلة لدفع بالقطاع الصناعي. حيث ىذا االخّب يعوؿ بالكثّب 
على ا٤بؤسسة االقتصادية ك موضوعنا سيطرؽ اذل اجملهودات الٍب قامت هبا السلطات ا٤بسؤكلة لتأىيل ىذه ا٤بؤسسات عن طري  

 بقة ك ٧باكلة االستفادة من النقائص الٍب حالت دكف ارتقاء ىذه الربامج اذل مستول ا٤بتطلبات ك بناء اقتصاد منتج.الربامج ا٤بط
 ىدؼ البحث:

يتمثل ىدؼ البحث يف التعريف ٗبصطلح التأىيل ك ىذا مع التفرقة بينو كبْب مصطلح اعادة ا٥بيكلة، ك عرض متطلبات     
ية يف ا١بزائر ك ىذا اضافة اذل عرض ٨بتلف الربامج ا٤بتبناة من طرؼ ا٢بكومة . ٧باكلة منا يف ا٤بصطلح لدفع با٤بؤسسة االقتصاد

استقراء مدل تطلع ىذه الربامج اذل متطلبات التأىيل الٍب ٲبكن اف تساىم بناء قطاع صناعي يقدـ منتوج كطِب يقلل نوع ما يف 
 ١بباية البَبكلية يف ميزانية الدكلة.حجم فاتورة الواردات ك التحرر من االعتماد الكبّب على ا

لبلوغ ىذه االىداؼ ك لبلجابة على اشكالية البحث، ك باالستعانة با٤بنهج الوصفي التحليلي، سنتطرؽ اذل العناصر التالية يف     
 موضوعنا:
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 : مفهـو عملية التأىيل،اكال
 : اسباب اللجوء اذل تأىيل ا٤بؤسسة االقتصادية ا١بزائرية،ثانيا
 : متطلبات عملية التأىيل،ثالثا
 : برامج التأىيل ا٤بطبقة يف ا١بزائر.رابعا

 

 اكال: مفهـو عملية التأىيل: 

اف مصطلح التأىيل كاف اكؿ لهور لو من خبلؿ التجربة الربتغالية  كىذا يف اطار التحضّب الندماجها يف االٙباد االكريب سنة 
نة االقتصاد الربتغارل، ك الذم يهدؼ اذل عصرنة البُب التحتية الداعمة من خبلؿ الربنامج االسَباتيجي ٤بركنة ك عصر  1988

لقطاع الصناعة. تقوية قواعد التكوين ا٤بهِب توجيو التمويل لغرض االستثمار ا٤بنتج للمؤسسات. خاصة ا٤بؤسسات الصغّبة ك 
 ا٤بتوسطة منها. ٙبسْب االنتاجية ك ا١بودة للنسيج الصناعي.

نامج قطاعات صناعية جديدة ك تطوير االنشطة ذات القيمة ا٤بضافة العالية ك الٍب ٚبل  مناصب شغل، ك ك نتج عن ىذا الرب      
 الٍب تقدـ مبادرات التأىيل يف سياؽ اقتصاد التنمية. 

 كعليو ٲبكن تعريف التأىيل:

ات جديدة، اساليب تفكّب ك " يعرؼ على انو عملية مستمرة للتمهْب ك التفكّب، ا٤بعلومات ك التثقيف لغرض اكتساب كضعي  
 1سلوكيات، طرائ  تسيّب ديناميكية مبتكرة. كتَبجم عملية التأىيل بػ:

 تبِب ٩بارسات جيدة للتسيّب متكيفة مع كل تطور، -
 تقوية ا٤بوارد البشرية) التأطّب ك التكوين(، -
 الفهم ا١بيد للسوؽ ك ٛبوضع ا٤بؤسسة،  -
 تطبي  اسَباتيجية للتنمية، -
 االبتكار.البحث الدائم عن  -

 نعِب كذلك بالتأىيل :

 1995:2سنة  ONUDIعرفتو منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية 
بأنو عبارة عن ٦بموعة برامج كضعت خصيصا للدكؿ النامية الٍب ىي يف مرحلة انتقاؿ من أجل تسهيل اندماجها ضمن  «

االجراءات ا٤بتواصلة  «بلؿ السنوات األخّبة ليصبح يعِب مث طورتو خ »االقتصاد الدكرل ا١بديد كالتكيف مع ٨بتلف التغّبات 
 »كالٍب هتدؼ لتحضّب ا٤بؤسسة ككذا ٧بيطها للتكيف مع متطلبات التبادؿ ا٢بر 
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اما تعريف الوزير ا١بزائرم ٧بمد بن مرادم : اف تأىيل ا٤بؤسسات يعد سياسة ضركرية السَباتيجية دفع ك تطوير الصناعة الٍب 
 3عمومية ك تسعى خاصة اذل:اطلقتها السلطات ال

 تكييف ا٤بؤسسة ك بيةتها مع متطلبات التبادؿ ا٢بر، -
 ادخاؿ طريقة لتطوير ك تعزيز نقاط القوة ك القضاء على نقاط الضعف للمؤسسة. -

 اف عملية التأىيل ىدفو دفع جهاز االنتاج ك تكثيف االنتاجية، ك تَبجم بتحديد ىدفْب على ا٤بؤسسة بلوغهما:
 سة يف ٦باؿ االسعار ك النوعية ك االبتكار .اف تصبح مناف -
 اف تكوف قادرة على ا٤بتابعة ك التحكم يف التطور التقِب لؤلسواؽ. -

 ثانيا: اسباب اللجوء الى تأىيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية:

، يربز عدـ قدرهتا على ٙبقي  ا٢باجات الضركرية للسوؽ احمللية  من سلع ك خدمات، سوء كاف اف كاقع ا٤بؤسسات االقتصادية اليـو
ذلك من حيث ا١بودة ، الكمية اك السعر . ك بالتارل فاف معظمها غّب قادرة على استفاء الشركط ا٤بوضوعية ك اكتساب 
مواصفات ا١بودة الٍب اصبحت من العوامل االساسية الٍب ٛبكن ا٤بؤسسة من اكتساب قدرات تنافسية يف السوؽ احمللية اك عند 

سواؽ الدكلية ك يضاؼ اذل ذلك ارتفاع تكاليف انتاجها ك اسعار منتجاهتا ٩با حرمها من اكتساب مزايا تسمح ٥با نفاذىا اذل اال
 بالتخصص يف انتاجها.

لذا فاف رفع القدرات التنافسية ٥بذه ا٤بؤسسات اصبح ضركرم ك يتوقف على مدل قدرهتا على احداث التغّب ك التجديد على 
مستول ىياكلها االنتاجية ، فَبات تسليم ك طرح منتجاهتا يف االسواؽ. ٚبفيض تكاليف االنتاج ، ٝبيع ا٤بستويات، سواء على 

 ٙبسْب مستول ا١بودة ، طرقها التنظيمية ك التسيّبية ك مستول البحث ك التطوير ك االبداع ك التكنولوجيا ك التسوي  .....اخل .

قتصادية ا١بزائرية ٗبعُب ىناؾ ٦بموعة من الدكاعي لتأىيل ا٤بؤسسة كيف ىذا الصدد تضغط جل ىذه التغّبات على ا٤بؤسسة اال
 تتمثل على كجو ا٣بصوص يف:

التوجهات ا١بديدة ٫بو اقتصاد حر ك تنافسي: ك الٍب تتطلب اعادة بناء ا٤بؤسسات االقتصادية على اس  صحيحة  -1
 تعتمد على مبدام الكفاءة ك ا٤بردكدية.

جديد يراد بو توحيد العادل يف اطار كاحد. كمن ىنا اطل  عليو البعض " النظاـ العا٤بي العو٤بة االقتصادية :العو٤بة نظاـ  -2
ا١بديد " ك يقصد بو " اندماج اسواؽ العادل يف حقوؿ التجارة ك االستثمارات ا٤بباشرة ك انتقاؿ االمواؿ ك القول العاملة 

العادل لقول السوؽ العا٤بية ، ٩با يؤدم اذل  ك الثقافات ضمن اطار من رأ٠بالية  حرية االسواؽ ، ك بالتارل خضوع
اخَباؽ ا٢بدكد  القومية فا٤بنتوج الوطِب يصبح يف حالة منافسة مع ا٤بنتوج االجنيب ىذت ا٣بيار االكؿ اما ا٣بيار الثاشل 

 الزكاؿ ك ا٣بركج من السوؽ 
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ٙبديات تنافسية كبّبة بالنسبة الشركات العا٤بية ك منها الشركات ا٤بتعددة ا١بنسيات:   حيث تشكل ىذه الشركات  -3
 للمؤسسات ا١بزائرية ك ىذا ٤با تتوفر عليو من كفاءات فنية ك ادارية عالية ا١بودة.

تأثّب ا٤بنظمة العا٤بية للموصفات القياسية :اف ا٢بصوؿ على ميزة تنافسية يفرض على ا٤بؤسسة ا٢بصوؿ على شهادة  -4
ّب منتجات حاملة للمواصفات الدكلية اذ اف االسواقالعا٤بية اليـو ال االيزك حيث تعترب سبلح قوم ٰبدد مقدرهتا على توف

تقيل اال ا٤بنتجات الٍب تتواف  مع ا٤بتطلبات نظاـ ا١بودة العا٤بيةكأحد ا٤بعايّب االساسية للتبادؿ التجارم ك ىذا لن يأيت 
وؿ على ىذه الشهادة ك ضماف اال من خبلؿ انتهاج ا٤بؤسسة االقتصادية ا١بزائرية لربنامج التأىيل من اجل ا٢بص

 استدامة ا٤بؤسسة يف السوؽ ك ا٤بنافسة.
ا٤بؤسسة ٦بربة على التسلح بنف  مواصفات احمليط ك الديناميكية حٌب تستطيع مواجهة تغّباتو ا٤بستمرة الذم ٯبعلها  -5

 ٦بربك على اعادة نظرىا يف اساليب تسّبىا اسَباتيجيتها ك تنظيمها.
 أىيل:ثالثا: متطلبات عملية الت

لقد راينا فيما سب  اىم الدكافع اك الصعوبات الٍب تواجو ا٤بؤسسة ك الٍب ٙبد من كفاءهتا االقتصادية ك بالتارل من قدرهتا 
التنافسية اماـ الوضع ا١بديد ا٤بتميز بسيطرة ك تفوؽ ا٤بؤسسات الٍب تتميز بكفاءة عالية. ك انتاجيتها ا٤برتفعة ك قدرهتا التقنية 

ك االدارية ك التسويقية الكبّبة. فاالقتصاد الوطِب يعوؿ على ا٤بؤسسة االقتصادية لدفع بالقطاع الصناعي اال انو  ك التكنولوجية
 4لبد من توفر ٦بموعة ا٤بتطلبات لعملية التأىيل كىي كمايلي:

يث يعترب : تتعل  العملية بتحضّب االسَباتيجية الٍب تسمح للمؤسسة بتحسْب مردكديتها، حالتخطيط االستراتيجي -1
التخطيط االسَباتيجي بعملية ٘بديد نظامي، فهو يقدـ اذل ا٤بؤسسة كسيلة التحليل بنظاـ التوقعات االقتصادية ك 
التنافسية الٍب تسمح ٥با بعرض خطة عمل على ا٤بدل الطويل. يهدؼ التخطيط االسَباتيجي اذل اخذ القرارات من 

وامل الرئيسية الداخلية ك ا٣بارجية ا٤بؤثرة على ا٤بؤسسة. كما يهدؼ طرؼ االدارة ٕبيث يسمح ٥با بتحديد ك دراسة الع
اذل ٙبسْب ا٤بردكدية التنظيمية ك يستخدـ كأساسئلعداد ادكات التسيّب ك تكييف خدمات ك نشاطها طبقا الحتياجات 

 اسواقها ك زبائنها.
ع سياسات تسويقية تتناسب مع لركؼ : على ا٤بؤسسة اف تقـو ببناء اجهزة قوية لتسوي  منتجاهتا كذلك بوضالتسويق -2

 ا٤بستهلك ك ذلك عن طري :
 تطوير ا٤بنتجات لضماف تسويقها على اس  علمية ٩با يتبلءـ كرغبات ا٤بستهلكْب. -
 االىتماـ بالدعاية ك االعبلف ٤بنتجات ا٤بؤسسة. -
 العمل على تنشيط مبيعات ا٤بؤسسة يف االسواؽ احمللية ك ا٣بارجية. -
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: يعد االستخداـ الفعاؿ للموارد البشرية طريقة لتعظيم فعالية النظم االخرل، ك نظرا ألٮبية ىذا ةتأىيل الموارد البشري -3
العامل يتوجب اٚباد عدد من التدابّب ك االجراءات لتكوينو ك تأىيلو ك ذلك على مستول ا٤بؤسسة ك على ا٤بستول 

 الكلي. فعلى مستول ا٤بؤسسة ٯبب العمل على:
 ..اخل.ت التسيّب، االنتاج ،التسوي ، .رسكلةا٤بولفْب الكتساب التقنيات ا٢بديثة يف ٝبيع ٦باال اجراء دكرات تكوينية ك -
 القضاء على ا٤بظاىر السلبية يف التعامل مع الكفاءات كإقصاء ك التهميش ك البلمساكاة. -
 االحتكاؾ مع ا٤بؤسسات االجنبية لبلستفادة من ا٣بربات ك ا٤بعارؼ،  -
 بْب افرادىا ك بعث فيهم ركح التبادؿ ا٢بر للمعلومات ك ا٤بعارؼ ك الكفاءات تكري  ثقافة التقاسم    -

اما على مستول الكلي فيتطلب من ا٥بيةات ا٤بعنية اٯباد السبل الكفيلة لتأىيلكإنشاء ىيةات كطنية لرصد ك متابعة التطورات 
 ا٤بعرفية ك التأىيلية.

نا االقتصادية ٙبسْب قدراهتا التنافسية ك االرتقاء اذل مصاؼ : حٌب يتسُب ٤بؤسستالعمل بمعايير ك قياسات النوعية -4
ا٤بؤسسات الناجحة يتوجب  اف تلتـز ٗبوصفات قياسية ٧بددة، ٚبص مواصفات السلع ك ا٣بدمات، حيث ال ٲبكن 

 اليـو ألية مؤسسة اف ٙبق  التنافسية بغياب مواصفات ا٤بواد االكلية ا٤بواد ا٤بصنعة مواد التعبةة ك التغليف.
: ٙبتل اسَباتيجية التجديد التكنولوجي مكاف الصدارة ضمن اسَباتيجيات ا٤بؤسسة ذلك الف التجديد التكنولوجي -5

التجديد اصبح خيارا اسَباتيجيا ال مفر منو فهو السبيل الوحيد شامبل ٤بختلف ا١بوانب ا٤برتبطة بإدارة ا٤بؤسسات 
 التنظيم التجديد يف ا٤بوارد البشرية...اخل. التجديد يف ا٤بنتجات التجديد يف العمليات التجديد يف

 : ٙبديد اسَباتيجية لتناف  من خبلؿ ثبلثة مكونات اساسية :تطبيق استراتيجية التنافس -6
طريقة التناف : كتشمل اسَباتيجية ا٤بنتج اسَباتيجية ا٤بوقع اسَباتيجية التسعّب اسَباتيجية التوزيع اسَباتيجية  -

 التصنيع....اخل.
   ك تتضمن اختيار ميداف التناف  االسواؽ ك ا٤بنافسْب.حلبة التناف -
 اساس التناف  ك يشمل االصوؿ ك ا٤بهارات ا٤بتوفرة لدل ا٤بؤسسة ك الٍب تعترب اساس ا٤بيزة التنافسية ا٤بتواصلة. -
سسة : تعترب التكنولوجيا عنصر ضركرم للتنمية الف الثركة الٍب تبحث عنها ا٤بؤ التعرؼ على التكنولوجيا الجديدة -7

االقتصادية ك للحصوؿ عليها ىناؾ عدة طرؽ منها التطوير الداخلي للتكنولوجية عن طري  الَباخيص، التحالف مع 
 ا٤بؤسسات ذات ا٣بربة العا٤بية االٕباث ك التطوير عن طري  التعاكف عبلقات ا٤بيداف ا١بامعي....اخل.

كنولوجي بشكل اٯبايب داخل ا٤بؤسسة ٯبب اف تتوفر : لتطوير االبداع التتطوير االبداع التكنولوجي داخل المؤسسة -8
 عدة عوامل منها:
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الطاقات ك باإلمكانيات ا٤بالية ك التسعّبية )فرؽ تسيّبية كفاءة على ٝبيع ا٤بستويات ( ك التجارية ) قنوات توزيع اك  -
 شبكة توزيع( ك خربات تكنولوجية،

 امتبلؾ معرؼ ك معلومات كافية عن السوؽ اك دراستو، -
 تسيّبية كفاءة ك مؤىلة قادرة على احداث البحث التطبيقي، قدرات -
: اف تأىيل احمليط يشكل امر ضركريا لتمكْب ا٤بؤسسة من ٘بسْب ادائها ك الوصوؿ اذل الرفع من تأىيل محيط المؤسسة -9

ك االجهزة ك  قدراهتا االنتاجية ك ٙبسْب تنافسيتها، ك تكمن عملية تأىيل احمليط يف اجراء التعديبلت على كل ا٥بيةات
 االنظمة كا١بهاز االدارم ا١بهاز ا١ببائي ك ا٤بارل، التشريعي، التنظيمي الٍب تتعامل معها ا٤بؤسسة.

 التأىيل: رابعا: برنامج
لغرض عملية التأىيل شرعت السلطات ا٤بعنية بتبِب ٦بموعة برامج ك قصد اال٤باـ اكثر بفحول ىذه الربامج فإننا 

 يلي: سنحاكؿ تقدصل مضموهنا كما
 مفهـو برنامج التأىيل، -1
 الفرؽ بْب برنامج التأىيل ك برنامج التعديل ا٥بيكلي، -2
 انواع الربامج ا٤بطبقة. -3

 مفهـو برنامج التأىيل. - 1

برنامج التأىيل ىو عبارة عن ٦بموعة من االجراءات الٍب ٙبث على ٙبسْب تنافسية ا٤بؤسسة كرفع ادائها االقتصادم ك ا٤بارل      
ف  ا٤بستول الدكرل، فهذا الربنامج ال يعترب ٗبثابة اجراء قانوشل مفركض من طرؼ الدكلة على ا٤بؤسسات االقتصادية بل ليكوف يف ن

على ىذ االخّبة ا٤ببادرة باال٬براط يف ىذا الربنامج اك على االقل ا٤ببادرة بإجراء تشخيص اسَباتيجي عاـ من اجل معرفة مكاف 
بالتارل فاف ىدؼ برنامج التأىيل ا٤بؤسسة  االقتصادية ال يعترب ىدفا اداريا يف ٦باؿ ا٤بنتجات  االختبلالت ك اسباب التعثرات، ك

 5بل ٱبص ايضا كل ا٥بيةات ا٤بؤسساتية احمليطةاك ا٤بتعاملة مع ا٤بؤسسة.

 الفرؽ بين برنامج التأىيل كبرنامج التعديل الهيكلي. -2

لتحوالت الٍب شهدهتا ا٤بؤسسة االقتصادية يف ببلدنا بدءا من عمليات اعادة يعترب برنامج التأىيلتتوٯبلمسار من التطورات ك ا
ا٥بيكلة ك انتهاء با٤بشركع يف عمليات ا٣بصخصة ك تشجيع االستثمار ا٣باص، ك ىناؾ فرؽ مابْب التعديل ك برنامج التأىيل حيث 

ك ذلك ٗبواردىا ا٣باصة بدكف اللجوء للمساعدات اك اف االكؿ يرتكز على اعادة تكوين التوازنات االقتصادية ك ا٤بالية ا٤بفقودة 
الديوف فالرىاف اكثر خطورة من ا٣بلل الوليفي للمؤسسات الداعمة ك الٍب ال تتحمل التكاليف. اما برنامج التأىيل يرتكز على 

رنامج التعديل يسمح بالبقاء ك رفع القيم، ا٤بسّبين، ك االداء يف مستول ا٤بنافسْب ا٢بالْب ك ا٤بستقبلْب خبلؿ فَبة زمنية، ك منو ب
التطور يف الوقت الراىن اال اف برنامج التأىيل يهدؼ اذل ٛبكْب ا٤بؤسسة من ا٤بقاكمة ك ضماف البقاء ك التطور يف البيةة ا٤بستقبلية. 
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ء تسيّب ٦بموعة اضافة اذل اف برنامج التعديل يكوف للمؤسسة الٍب تتميز بعدـ االستقرار ا٤بارل الذم قد يؤدم اذل االفبلس كسو 
 كلائف ا٤بؤسسة ك ٰبتاج برنامج التعديل اذل القياسات التالية:

 الَبكيز على االنشطة ا٤بهمة ك الرئيسية، -4
 ٚبفيض العمالة، -5
 اعادة ا٥بيكلة ا٤بالية ك التطهّب ا٤بارل، -6
 اعادة تنظيم ا٣بلل الوليفي، -7
 التخطيط ا٤برف ك ا٤بسؤكلية حوؿ ا٤براحل احملددة للتحقي ، -8
 م ك ثقافة ا٤بوارد البشرية.التعلي -9

كىناؾ مؤسسات ٙبتاج ا٤بركر على ٨بطط تعديل قبل ا٤بركر على برنامج التأىيل على عك  ا٤بؤسسة الٍب تندمج برنامج التأىيلي 
 6فهي تتمتع بتوازف مارل ك ٲبكن ٥با رفع ادائها، فربنامج التأىيل ىو ٥بدؼ القياـ بتعديل كاقي ك هنائي.

 ة.البرامج المطبق  -

ك برنامج االمم المتحدة   ONUDبرنامج التأىيل بالتنسيق مع منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية  -1.3
 7للتنمية:

بأعداد برنامج خاص لتأىيل ك ترقية التنافسية للمؤسسات االقتصادية كلي  برنامج ترقية  1998قامت كزارة الصناعة سنة      
 1000الٍب تعيش كضعية صعبة اال اف الربنامج دل يعرؼ تقدما ملحولا ك من بْب  االستثمارات اك احملافظة على ا٤بؤسسات

مؤسسات من القطاعْب العاـ ك ا٣باص. ك يف شهر مارس  10دل يتم تأىيل سول  1988مؤسسة كاف مقرر تأىيلها سنة 
فقط شركط  مؤسسة فقط تستويف 140مؤسسة ملفات طلب التأىيل، منها  199ك حسب كزير الصناعة قدمت  2003

 التأىيل الٍب حددهتا الوزارة.

ك لتطبي  ك متابعة الربنامج مت تأسي  ١بنة كطنية للتنافسية الصناعية الٍب يراسها الوزير ا٤بكلف بالقطاع الصناعي ك تتكوف من 
 االعضاء ا٤بمثلْب ٤بختلف القطاعات االخرل.

التنافسية الصناعية لتمويل ٨بططات تأىيل كف  الصيغ ا٤بنصوص  اما فيما يتعل  با١بانب ا٤بارل فلقد مت انشاء " صندكؽ ترقية
 عليها، ك يضع الربنامج الشركط التالية لبلستفادة من التأىيل:

 اف تكوف ا٤بؤسسة جزائرية، -
 اف تنتمي اذل قطاع االنتاج الصناعي اك تكوف ٩بونة للخدمات ا٤برتبطة بالصناعة، -
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 اف تكوف مسجلة ضمن السجل التجارم، -
 تيجة استغبلؿ موجبة،ٙبق  ن -
 اف ٛبارس نشاطها منذ ثبلثة سنوات على االقل. -

 اف اجراءات تنفيذ برنامج التأىيل الصناعي تتمثل يف القياـ ٗبجموعة من االعماؿ على مستول ا٤بؤسسة ك على مستول ٧بيط ا٤بباشر ٥با.
 ك ٲبكن التعبّب عن مسار عملية التأىيل من خبلؿ الشكل التارل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:Mohamed lamine Dhaoui et Boualamabassi. Restructuration et mise à niveau 

d’entreprise. Guide méthodologique ministère de l’industrie et ONUDI  ، ALGER ،2003 ،P7. 

 مسار برنامج التأهٌل

 المحٌط المؤسسة

 تشخٌص استراتٌجً عام
 المؤسسة و التشرٌعات

 مخطط التأهٌل و خطة التموٌل
 البنٌة التحتٌة و الخدمات

 المصرفً االصالح المالً و

 الموافقة على مخطط التأهٌل

 الحث و التشجٌع على االستثمار
 تنفٌذ و متابعة مخطط التأهٌل 

عصرنة 

 التجهٌزات

نظام التنظٌم 

 و التسٌٌر 
 نظام االنتاج

 التكوٌن و 

 التأهٌل

النوعٌة و 

 المصداقٌة

التسوٌق و 

البحث عن 

 االسواق

 التحالف و 

 الشراكة

 التنافسٌة

 التصدٌر السوق المحلً 
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يتعل  ٔبانبْب اساسيْب االكؿ يتعل  بتأىيل ا٤بؤسسة ك الٍب تنطل  من  التشخيص  نبلحظ  من خبلؿ الشكل اف برنامج التأىيل 
االسَباتيجي الشامل ك اعداد ٨بطط التأىيل كخطة التمويل لتصل  اذل ا٤بوافقة على ا٤بخطط مث تنفيذه ك متابعتو، ك ا١بانب الثاشل 

ا١بانب القانوشل ك التشريعي زيادة على توفّب البنية التحتية ك  يتعل  بتأىيل احمليط الذم تنشط فيو ىذه  ا٤بؤسسة . ك الذم يتضمن
ا٣بدمات البلزمة من اجل الرفع من كتّبة ك اداء ا٤بؤسسات ك التسهيل من مهاـ ا٤بؤسسات على ا٪باز ٨بتلف النشاطات ك 

ا٤بصريف ك الذم يعترب عصب ا٢بياة االجراءات البلزمة يف اطار عملية التأىيل ىذا مع التأكيد على ضركرة تأىيل القطاع ا٤بارل ك 
بالنسبة للمؤسسات االقتصادية كل ىذه ا٣بطوات تؤدم بدكرىا ا٢بث ك التشجيع على االستثمار بفعل تلقائي حيث تستطيع 

 ا٤بؤسسات العمل يف لركؼ ٧بفزة ك اكثر مبلءمة.

تاجها سواء تعل  االمر بعصرنة التجهيزات بناء على ما سب  تصل ا٤بؤسسة اذل ٦بموعة من التحسينات على نظاـ تسيّبىا ك ان
نظاـ التسيّب ك االنتاج تكوين ك تأىيل ا٤بوارد البشرية، العمل ٗبقايي  ا١بودة العا٤بية ك الدخوؿ اسواؽ جديدة ك ابراـ اتفاقيات 

 السوؽ ا٣بارجي".الشراكة، ك من خبلؿ ذلك يصبح بإمكاف ا٤بؤسسة تنمية تنافسيتها يف السوؽ احمللي للوصوؿ اذل التصدير "

 8اىداؼ البرنامج:

 يكمن ٘بسيد اىداؼ برنامج التاىيل من خبلؿ ثبلثة مستويات كما ىو موضح يف الشكل التارل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Mohamed lamine Dhaoui et Boualamabass, op- cit,P74 

 مستوى الكلً على ال

 عصرنة المحٌط االقتصادي

 على المستوى القطاعً 

ترقٌة و تنمٌة االقتصاد 

 التنافسً

 على المستوى القطاعً

 تدعٌم قدرات هٌاكل االسناد 

 على المستوى الجزئً 

 تنافسٌة المؤسسة االقتصادٌة 

 برنامجالتأهٌل
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 على المستول الكلي: 

 ة الصناعة ك اعادة ا٥بيكلة.ٲبكن تلخيص توجهات السياسة العامة لوزار  

 اعداد سياسات اقتصادية تكوف اساسا لربامج الدعم ك ا٢بث على رفع ا٤بستول التأىيلْب، -10
 كضع االليات االساسية الٍب تسمح للمؤسسات بالقياـ بنشاطات على ا٤بستول القطاعي ك ا١بزئي، -11
 اعداد برنامج لتأىيل ا٤بؤسسة االقتصادية ك ٧بيطها، -12
لتحسْب ك االتصاؿ لتوضيح الرؤية لدل ا٤بتعاملْب االقتصاديْب ك ٙبديد بدقة الوسائل اعداد برنامج ل -13

 ا٤بتاحةلدل ا٤بؤسسات، كتتم ىذه السياسات من خبلؿ:
 ( التابعة للوزارة،DRGIا٤بديرية العامة إلعادة ا٥بيكلة الصناعية )  -1
 ة،( الٍب يراسها كزير الصناعCNCIاللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية ) -2
 (،FPCIصندكؽ ترقية التنافسية الصناعية ) -3

 على مستول القطاعي: 

اف ٪باح ام برنامج تأىيل مرىوف ٗبدل قوة ىياكل االطراؼ ا٤بشاركة  يف تنفيذه، فالربنامج يهدؼ اذل ٙبديد ا٥بيةات ا٤بتعاملة مع 
 ا٤بؤسسة ك ترقيتها.ا٤بؤسسة من حيث مهامها كامكانياهتا، ك تأكيد مدل كفاءهتا يف دعم عملية تأىيل 

 ك اىم ا١بوانب الٍب ٲبسها برنامج التأىيل هبذا ا٣بصوص:    

 البنوؾ ك ا٤بؤسسات ا٤بالية، -1
 ا٤بساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات، -2
 ىيةات تسيّب ا٤بناط  الصناعية، -3
 مكاتب الدراسات، -4

 على المستول الجزئي:

شل تفرضو الدكلة على ا٤بؤسسات االقتصادية بل على ىذه االخّبة اف تكوف ٥با ارادة اال٬براط يف اف ىذا الربنامج اليعترب اجراء قانو 
ىذه الربنامج ك ما على الدكلة اال ا٤بساعدة تلك ا٤بؤسسة الٍب تستجيب لشركط االستفادة بربنامج التأىيل، كٲبكن تلخيص 

 اىداؼ التأىيل:

 ٙبسْب تسيّب ا٤بؤسسة، -1
 ات،ٙبسْب تنافسية ا٤بؤسس -2
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 مساٮبة ا٤بؤسسة يف توفّب مناصب الشغل. -3
 :2ك ميدا 1برنامج ميدا   -2.3

جاء ىذا الربنامج ليظهر دكر االٙباد االكركيب من خبلؿ تقدٲبو لئلعانات ا٤بالية ك الٍب تدخل ضمن تعزيز ك دعم الشراكة 
 االكركمتوسطية للدكؿ ا٤بغاربية ك كاف كما يلي:

 :1999 -1995للفترة  1برنامج ميدا  -1.2.3

 مليوف اكرك 1الوحدة 

SOURCE : COMMISSION EUROPEENNE LE QUOTIDIEN D’Oran dimanche  07-12-
2003 N°= 2714 entretien avec romano Prodi président de la C.E 

من الربنامج التوجيهي الذم طالبت بو ا٢بكومة  %66مليوف اكرك ام  164استفادت ا١بزائر من  1من خبلؿ برنامج ميدا
مليوف اكرك فقط. ك ىو رقم ضعيف مقارنة مع الدكؿ  30.2مليوف اكرك ك اما التحصيل ا٢بقيقي كاف  250ا١بزائرية ك ا٤بقدر بػ 

 9مليوف اكرك.660مليوف اكرك ك ا٤بغرب  428ربية االخرل تون  ا٤بغا

 

 

 

 

 

 
 1999 -1995( للفترة MEDI 1برنامج ميدا )

 

 الدفع التعهدات البلد
 30.2 164 الجزائر

 127.6 656 المغرب

 168 428 تونس

 325.8 1.248 المجموع
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 :2004 – 2000 للفترة 2 ميدا برنامج-2.2.3

 مليوف اكرك. 1دة الوح

SOURCE: Algérie country Rapport 03/09 Mars 2003. 
In : http/ www.inng.org 

مليوف اكرك كالتزاـ، كلكن  232.8نبلحظ اف ا١بزائر خصص ٥با مبلغ   MEDA 2من خبلؿ قراءتنا للجدكؿ ا٣باص بربنامج 
مواؿ ا٤بتعهد هبا، كيرل العديد من ا٤بتخصصْب اف ىذا من اال %32.1مليوف اكرك ام بنسبة  74.7ا٤ببلغ ا٤بدفوع قدرت بػ 

 ا٤ببالغ غّب كافية للقياـ بعملية التأىيل.

 10ك مع ىذا لقد تعرض الربنامج اذل ٝبلة من العراقيل ٛبثلت يف:

 ،عدـ اداء ا٥بيةات ا٤بمثلة ك الداعمة للدكر ا٤بنتظر منها 
 ،عدـ كضوح الصورة يف نظر رؤساء ا٤بؤسسات 
 النطبلؽ الربنامج.التأخر يف ا 
 التعاكف مع البنك االسالمي للتنمية: -4

تتجلى مساٮبتو يف فتح خط ٛبويل للمؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ك تقدصل مساعدة فنية ك معلوماتية ك ا٪باز الدراسات حوؿ  
لدكؿ الٍب ٛبلك ٘بارب يف سبل تأىيل الصناعات الوطنية ٤بواكبة ك تطوير ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ك تطوير التعاكف مع ا

 ا٤بيداف كماليزيا ك اندكنيسيا ك تركيا.

 التعاكف مع البنك العالمي: -5
ٖبصوص  الشركة ا٤بالية الدكلية حيث مت اعداد برنامج تعاكف لتنمية ا٤بؤسسات ك مبلحظة التغّبات الٍب تطرا على كضعيتها      

كمقرىا كاشنطن  1956دهتا ك الشركة ا٤بالية الدكلية الٍب تأسست سنة كما يتدخل ىذا الربنامج يف اعداد دراسات اقتصادية لفائ

 
 2004 –2000للفترة  2برنامج ميدا 

 

المبلغ  المجموع  2004 2003 2002 2001 2000 السنة 
 المدفوع 

 نسبة الدفع

 %32.1 74.7 232.8 51 41.6 50 60 30.2 المبالغ 
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مليار دكالر ك تعد اكرب طرؼ يدعم التنمية يف القطاع ا٣باص يف الدكؿ النامية ك يراسها  2.45بلد ك تبلغ ميزانيتها  178تضم 
 رئي  البنك العا٤بي.

 برنامجتأىيل المؤسسات الصغيرة ك المتوسطة: -6
من طرؼ كزارة الصناعة ك ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ك ترقية االستثمار  2011يل الذم مت اطبلقو يف بداية اف برنامج التأى

 11. 2014-2010مؤسسة ك ىذا خبلؿ ا٣بماسي  20.000يهدؼ بصفة عامة لتأىيل 

ك ٙبسيسية  كاسعة خبلؿ  اف االنضماـ ٥بذا الربنامج يرتكز على مبدا طوعي للمؤسسة، ك ٥بذا فقد مت تنظيم ٞبلة اعبلمية
، حيث مت اسناد اداة تأىيل ىذا الربنامج اذل الوكالة الوطنية لتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ك فركعها ا١بهوية، اما 2011

ح اجملل  الوطِب لتأىيل ىو الذم يصدر القرار النهائي كفقا للمقَبحات ا٤بقدمة لو يف اطار ا٪باز ٨بططات التأىيل ك يقرر من
 ا٤بساعدات.

مليار دينار جزائرم ٗبساٮبات مبادرة ك  380اف دعم الدكلة يتمثل بصفة كبّبة من خبلؿ ٚبصيص غبلؼ مارل اٝبارل يقدر بػ 
ٚبفيضات على فوائد القركض البنكية، اف تدخل الدكلة لو صفة تكميلية مقارنة با٤بوارد ا٤بالية االخرل ا٤بعتمدة من طرؼ ا٤بؤسسة 

ايت، القركض البنكية( ، حيث توجو ا٤بساعدات لوضع تشخيص ك صياغة ٨بطط تأىيل يغطي االستثمارات ا٤بادية ك ) التمويل الذ
 غّب ا٤بادية.

باإلضافة اذل ذلك قدمت ا٢بكومة صبلحيات جديدة للوكالة حيث تسمح ٥با بتمويل بنفسها النشاطات ا٤بتضمنة يف الربنامج 
فرعا جهويا جديد للوكالة اضافة اذل  15ة، كما اعطت ا٢بكومة تعليمات إلنشاء مثل ٙبقي  التشخيص للمؤسسات ا٤بستفيد

 5000قدمت  2012ا٤بديريات ا١بهوية الثمانية الٍب تنشط بغية ضماف ا١بوارية ك التبسيط الضركرم إل٪باح الربنامج، ك مع عاـ 
لي  للمؤسسات التجارية، كما قامت الوكالة  مؤسسة صغّبة ك متوسطة طلبات التأىيل ا٤بوجو حصريا للمؤسسات االقتصادية ك

 مؤسسة جديدة نشأة من خبلؿ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ٔبلبها اذل ىذا الَبتيب ا١بديد. 3420من جهة اخرل بػ 
ك  ا٤بعنوف الصندكؽ الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة 302-124اما االطار ا٤بؤسسايت الذم مت كضعو حساب خاص رقم     

ا٤بعدؿ ك ا٤بتمم للمرسـو التنفيذم رقم  2011جويلية  30ا٤بؤرخ يف  11-264ا٤بتوسطة  ك ىذا طب  للمرسـو التنفيذم رقم 
 .2006جويلية  4ا٤بؤرخ يف  06-240
ك بغية الوصوؿ اذل حل بشاف عائ  ا٣باص بالعقار االقتصادم ك صعوبة ا٢بصوؿ عليو ك الذم شكل لوقت طويل سببا     

الختبلؿ نظاـ االستثمار، ك هبذا الصدد ك اضافة اذل زيادة االغلفة ا٤بالية إلعادةتأىيل ا٤بناط  الصناعية ك مناط   ىيكليا
منطقة صناعية جديدة تتوفر ك للمرة االكؿ على خدمات دعم الصناعة،  39النشاطات فقد اطلقت الدكلة برنا٦با طموحا إل٪باز

كالية مت اسناده اذل الوكالة الوطنية للوساطة ك  33ىكتار تغطي  9042تقدر بػ حيث خصص ٥بذا الربنامج مساحة اٝبالية 
 الضبط العقارم ٙبت كصاية كزارة الصناعة ك ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ك ترقية االستثمار.
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 الخاتمة:

ت من عملية التأىيل ك خاصة اف عملية التأىيل ليست فريدة ٧بددة بالوقت ك ال توجد ام مؤسسة باستطاعتها القوؿ لقد انتهي 
اذا اخذنا بعْب االعتبار التغّبات الدائمة الٍب تتدخل يف احمليط التقِب ك التجارم ك ا٤بارل ٥بذه ا٤بؤسسات. فعملية التأىيل ىي 

ية ال مسار ٰبسن دائما ك يسمح بالتنبؤ بأىم النقائص اك الصعوبات الٍب قد تصطدـ هبا ا٤بؤسسة ا١بزائرية، كما اف ىذه العمل
تعترب اجراء قانوشل تفرضو الدكلة على ا٤بؤسسات االقتصادية بل على ىذه االخّبة ا٤ببادرة باال٬براط فيها قصد الوصوؿ اذل 
االىداؼ ا٤برجوة. غّب اف ا٤بتتبع لتنفيذ برامج التأىيل يف ا٤بؤسسات االقتصادية ا١بزائرية يبلحظ التأخّب ا٤بعترب يف التطبي  ك 

فة ك ٲبكن القوؿ اف الربامج ا٤بطبقة دل ترتقي اذل مستول ا٤بتطلبات ك ذلك يعود جملموعة من الصعوبات نذكر ا٤بساعدات الضعي
 منها:

 ا٣بربات الغّب كافية يف ا٤بؤسسات سواء من ناحية تسيّب التجهيزات التكنولوجية اك يف العملية االنتاجية، -
 ما يكوف بصعوبة،التأخّب يف ٙبويل ا٤بنح ك قبوؿ التمويل البنكي غالبا  -
 ا٤بستول الفِب لبعض الدراسات، صعوبة حشد ا٣بربات ا٤ببلئمة للتشخيص، -
الوضع العاـ للمؤسسة االقتصادية ا١بزائرية ك حالة القطاع الصناعي الذم يعاشل من ىشاشة ا٥بيكل ك ضعف البناء، ك  -

ى الوضع لكي يكوف التشخيص صحيح حصرا عن غياب الدراسات ا٢بقيقية الٍب تبُب على  كاقع ك احصائيات تعرب عل
 ك يسهل عملية كصف التأىيل،

 غياب االرادة الفعالة لدل السلطة السياسية الٍب تبحث يف الوصوؿ اذل قرارات ال البحث للوصوؿ اذل اىداؼ. -
على ىذه باإلضافة اذل ذلك نبلحظ توجو ا١بزائر من خبلؿ الربامج اذل ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة فالقطاع يعوؿ     

ا٤بؤسسات اذ اعطى االٮبية الكبّبة من خبلؿ اشاء كزارة خاصة هبا ك اصدار مرسـو توجيهي لَبقيتها ك كذا رصد ٨بتلف 
من ا٤بؤسسات الصغّبة ك  %90االمكانيات لتدعيمها. ك تبقى ا٢بصيلة ضعيفة اذا ما اخذنا ا٤بسألة من الناحية الرقمية فحوارل 

التأىيل لعدـ استفائها الشركط ك القبوؿ الضركرية لبلستفادة من مزايا ىذه الربامج ك ىنا ٯبب الذىاب ا٤بتوسطة دل يعنيها برنامج 
 اك من االحسن قوؿ العودة اذل اعادة ا٥بيكلة اكال مث ا٤بضي قدكما.
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 دراسة تقييمية لواقع عملية تأىيل المؤسسات المصرية كالتونسية كالجزائرية
 سلمى صالحي 

 
 

 :الملخص
كتون  كا١بزائر، الذم يعترب ٙبديا كبّبا ٥با  يتناكؿ ىذا البحث دراسة تقييمية لواقع عملية تأىيل ا٤بؤسسات يف مصر

مع االٙباد االكركيب، ٩با ينجر عنو االنضماـ إذل منطقة التجارة ا٢برة، الٍب تفرض عليها تنازالت  خاصة مع توقيعها التفاؽ الشراكة
٘بارية كاستثمارية كاقتصادية كمالية، كىذا يؤدم إذل خل  منافسة شرسة خاصة من جانب ا٤بنتجات األكركبية الٍب تعترب ذات 

٥بذا كاف البد على ىذه الدكؿ أف تبحث عن السبل الضركرية لدعم  زائرية.جودة عالية مقارنة با٤بنتجات ا٤بصرية كالتونسية كا١ب
كترقية اقتصادىا الوطِب، عن طري  كضع أساليب حديثة كبرامج فعالة ٛبكنها من ٙبسْب أدائػها كترقية مؤسساهتا. كمن أىم ىذه 

ؿ جذرم يف عقليات التسيّب كتقنيات التنظيم الذم يعد ضركرة حيوية ٤بستقبل ىذه ا٤بؤسسات، كىو ٙبو  الربامج برنامج التأىيل،
كاالنتاج كالتصرؼ يف ا٤بوارد ا٤بالية، كتوليف الطاقات البشرية، الٍب تعمل على رفع قدراهتا التنافسية كٙبسْب مستول أدائها. كقد 

لب العا٤بي على الفركع كتطور الط ACR2اعتمدنا يف دراستنا ىذه على مؤشر ا٤بيزة النسبية الظاىرة احملسوب بالصيغة الثانية 
 ٤بعرفة التغّبات ا٢باصلة يف االقتصاد الوطِب للدكؿ ٧بل الدراسة بعد تبِب برنامج التأىيل. االقتصادية

 ، مؤشر الطلب العا٤بي على الفركع االقتصادية.ACR2: التأىيل، الفركع التنافسية، النواة االسَباتيجية، الكلمات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 


 ثِٛوكاً -اِؾّل ثٛلوح  أٍزبمح ِؾبػوح لَُ ة ، عبِؼخ 
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 المقدمة:
العادل يف اآلكنة األخّبة موجة من ٙبرير ا٤ببادالت التجارية كلهور التكتبلت االقتصادية ا٤بهيمنة على االقتصاد  شهد

العا٤بي، لذلك سعت كل من مصر كتون  كا١بزائر لتدارؾ ىذه ا٤بستجدات عن طري  التحرير التدرٯبي للتجارة ا٣بارجية كاالندماج 
التوقيع على اتفاقية الشراكة مع االٙباد األكركيب كالٍب تركز على إنشاء منطقة للتجارة ا٢برة.   يف االقتصاد العا٤بي؛ كذلك من خبلؿ

كل ىذه ا٤بستجدات جعلت ا٤بؤسسات يف ىذه الدكؿ عرضة للمنافسة الشديدة من قبل ا٤بؤسسات كا٤بنتجات االكركبية الٍب 
٥بذا كاف البد على ىذه الدكؿ أف تبحث ركية الٍب كانت ٙبميها، تتمتع ٔبودة عالية خاصة مع إلغاء الدعم ا٢بكومي كالقيود ا١بم

عن السبل الضركرية لدعم كترقية اقتصادىا الوطِب، عن طري  كضع أساليب حديثة كبرامج فعالة ٛبكنها من ٙبسْب أدائها كترقية 
افسية ا٤بؤسسات يف لل االنفتاح كتطوير كتقوية تن يعمل على ٙبسْبالذم  مؤسساهتا. كمن أىم ىذه الربامج برنامج التأىيل.

االقتصادم ا٣بارجي، حيث حرصت كل من مصر كتون  كا١بزائر يف اطار برنامج التأىيل على كضع ٨بتلف الوسائل لدعم 
النسيج الصناعي كٙبسْب احمليط العاـ ٤بؤسساهتا، ٛباشيا مع الوضع االقتصادم ا١بديد الذم فرض عليهم فتح ا٢بدكد للدخوؿ إذل 

قبل الشركع يف عملية التأىيل، البد على السلطات ا٤بعنية يف ىذه الدكؿ كضع ك لتجارة ا٢برة مع االٙباد األكركيب. منطقة ا
اسَباتيجية كاضحة ك٧بددة لتأىيل مؤسساهتا تورل فيها أٮبية كرعاية للفركع التنافسية الٍب ٲبكن ٥با أف ٛبلك فيها ميزة تنافسية يف 

كسنحاكؿ من خبلؿ ىذه الورقة البحثية معرفة  فركع من خبلؿ القياـ بدراسات اقتصادية كإحصائية.ا٤بستقبل. كيتم ٙبديد ىذه ال
ما إذا كاف تطبي  ىذا الربنامج يف الدكؿ الثبلثة مبِب على دراسات مسبقة مهيكلة على أساس الفركع التنافسية لكل دكلة أـ كاف 

دل نجاح االستراتيجية المتبعة في تأىيل المؤسسات المصرية "ما ملذلك قمنا بطرح اإلشكالية التالية: غّب مدركس. 
 كالتونسية كالجزائرية في خلق تنافسية اقتصادية لالندماج في االقتصاد العالمي؟ ".

كقد قسمنا ىذا البحث إذل ثبلث نقاط رئيسية تعاجل األكذل كاقع برنامج التأىيل يف مصر كالثانية كاقع برنامج التأىيل يف 
 لثة خصصناىا لواقع التأىيل يف ا١بزائرتون  كالثا

 أكال: كاقع برنامج التأىيل المصرم
منذ بداية التسعينات من القرف ا٤باضي أدركت مصر أٮبية تنفيذ اسَباتيجية هتدؼ إذل تطوير القطاع الصناعي كخل  بيةة 

ك الفَبة، كاف ىناؾ حديث عن ففي تل .مواتية لتشجيع االستثمار كجذب االستثمار األجنيب ا٤بباشر على كجو ا٣بصوص
سياسات اإلصبلح االقتصادم كبرنامج التكيف ا٥بيكلي الٍب هتدؼ إذل القضاء على االختبلالت كالتشوىات الٍب سجلها 
االقتصاد ا٤بصرم من خبلؿ التحوؿ إذل اقتصاد السوؽ كإعادة ا٤بصداقية للببلد على الساحة الدكلية، إذل جانب إصبلح القطاع 

كإصبلح السياسة  .اسة ا٢بوافز يف ٦باؿ االستثمار، كإصبلحات السياسة النقدية كالسياسات ا٤بالية كاالجتماعيةالعاـ، كسي
 التجارية ا٣بارجية.

، على الوثيقة ا٣بتامية ١بولة أكركغوام 1994ككجزء من سياستها االقتصادية من التحرير، كقعت مصر يف عاـ 
ارة، كاتفاقيات الشراكة مع االٙباد االكركيب الٍب تؤدم إذل الدخوؿ إذل منطقة ٘بارة حرة سنة منظمة العا٤بية للتجلكاالتفاؽ ا٤بنشئ ل
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، ىذا االتفاؽ سيوفر للمؤسسات الصناعية، كال سيما الصغّبة كا٤بتوسطة فرص للنمو كالتطور خاصة كأف السوؽ ا٤بشَبكة 2001
ٙبديث الصناعة من أجل رفع القدرة التنافسية للصناعة  كلذلك مت كضع برنامج .تشمل على مؤسسات أكركبية  أكثر تقدما

ا٤بصرية ٤بواجهة التحديات العا٤بية من عو٤بة التجارة كالتكتبلت االقتصادية كاالستفادة من الفرص الٍب يتيحها انفتاح األسواؽ 
 .1كاالتفاقات الدكلية

كالذل كاف  عليو ٦بل  الشعب  1/12/1998كقد مت توقيع اتفاؽ لتحديث الصناعة بْب مصر كاجملموعة األكربية يف  
 103كتساىم ا٢بكومة ا٤بصرية ٗببلغ  .مليوف أكرك من ا١بانب األكركيب 250كيتيح ىذا االتفاؽ منح  .17/5/19992بتاريخ 

من تكلفة الدراسات لضماف جدية   %20مليوف أكرك، كىي ٛبثل 73مليوف أكرك، كما يساىم القطاع ا٣باص ا٤بصرم ٗببلغ 
الذم يتم تطبيقو من خبلؿ التعاكف بْب مصر كدكؿ االٙباد األكركيب  . كقد بدأ تنفيذ برنامج ٙبديث الصناعة ا٤بصريةكعات. ا٤بشر 
 .20023سنة 

 . شركط االستفادة من البرنامج:1
 :4ىناؾ ٟبسة شركط أساسية ٧بددة ٤بشاركة ا٤بؤسسات الصناعية يف ىذا الربنامج كىي

 سة احمللية كا٣بارجية كبالتارل القابلية للتصديرأف تتوافر إمكانيات ا٤بناف .   
 مع ضركرة أف تكوف أغلبية األسهم   %51 ا٤بساٮبة يف رأ٠باؿ ا٤بؤسسة ٯبب أف تكوف لرؤكس امواؿ مصرية بنسبة ال تقل عن

 ؛ %51 يف ا٤بؤسسة للقطاع ا٣باص كبنسبة ال تقل عن
  عاملْب؛  10 كال يقل عدد العاملْب هبا عن ،  توسطةأف تكوف ا٤بؤسسة يف ٦باالت الصناعات الصغّبة أك ا٤ب 
  ا٢بد األقصى لعدد العمالة يصل إذل ألف عامل؛ 
 .ٯبب أف يكوف للمؤسسة حسابات مدرجة ٤بدة ال تقل عن سنة كاملة  
 . ىيكلة التحديث الصناعي في مصر:2

 . مكتب التحديث الصناعي: 1.2
يمي خاص بو. يستند التسيّب كاالدارة على ا٤بعايّب الٍب ٙبكم القطاع ، حيث مت كضع ىيكل تنظ2001مت انشاؤه سنة   

كيتكوف اجملل  االدارة من ٩بثلْب من كزارة  ا٣باص. يرأسو كزير الصناعة كالتكنولوجيا الذم يتوذل تسيّب ا١بانب ا٤بارل كاالدارم.
 . 5من قبل كزارة الصناعة كالتكنولوجيا تأىيلا٤بدير العاـ ٤بكتب اليتم تعيْب  الصناعة كالقطاع ا٣باص. كالنظاـ البنكي.

 :. مركز تحديث الصناعة2.2
يهدؼ مركز ٙبديث الصناعة إذل تنفيذ كتنسي  جهود ٙبديث قطاع الصناعة يف مصر ٙبت مظلة برنامج التحديث 

شَبؾ بْب االٙباد األكركيب 
ُ
صرم. كتتمثل رسالة مركز ٙبديث ا٢بكومة ا٤بصرية كالقطاع ا٣باص ا٤بكالصناعي، يف إطار من التمويل ا٤ب

الصناعة يف توفّب الدعم للمنشآت الصناعية على ا٤بستول الفردم أك القطاعي، ٗبا يتف  مع احتياجاهتا اإل٭بائية، عن طري  تنفيذ 
 .6برامج شاملة يتم تصميمها خصيصان من أجل دعم القدرة التنافسية ٤بؤسسات األعماؿ
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 تمويل البرنامج:
 4000مليارات جنيو لتحديث كتأىيل  5رل لتحديث الصناعة ا٤بصرية  ٤بدة ٟب  سنوات ٗببلغ حدد ا٤ببلغ األك 

مليوف جنيو. كفيما ٱبص ٙبديث البيةة  4,17مؤسسة، أما حجم االستثمارات ا٤بتوقعة لتأىيل كٙبديث الصناعة فقد حددت بػ 
 مليار جنيو مصرم.  1,4التكنولوجية فقد حددت ٥با ميزانية قدرىا 

 بعض نتائج برنامج تحديث الصناعة المصرم: . 3
 موزعة كالتارل: 10319حوارل  2007بلغ عدد ا٤بؤسسات ا٤بؤىلة يف مصر إذل غاية 

 2007توزيع المؤسسات المصرية المؤىلة إلى غاية  - 01-الجدكؿ رقم
 النسبة المئوية % عدد المؤسسات المؤىلة نوع المؤسسة

 %70,7 7292 (49 -10صغيرة ) 
 %21,2 2189 (199 -50سطة )متو 

 %8,1 838 (200كبيرة )أكثر من 
 100 10319 المجموع

Source : Bennaceur Samy, Ben Youssef Adel, Ghazouani Samir, M’henni Hatem, Achy 
Lahcen; Benabdallah Youcef et Omran Mohammed, Evaluation des politiques de mise à niveau 
des entreprises de la rive sud de la Méditerranée : les cas de l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et la 
Tunisie, FEMISE, Research n°FEM31-05, Décembre 2007. P105. 
 
من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ، نبلحظ  أف عدد ا٤بؤسسات ا٤بؤىلة ٛبثلت معظمها يف ا٤بؤسسات الصغّبة كالٍب بلغت نسبتها 

بنسبة  2007مؤسسة حٌب ديسمرب  2189كاحتلت ا٤بؤسسات ا٤بتوسطة ا٤برتبة الثانية حيث بلغ عدد ا٤بؤىلة منها %، 70,7
كفيما يتعل  ٖبدمات الدعم الٍب قدمها مركز مؤسسة مؤىلة.  838%، يف حْب احتلت ا٤بؤسسات الكبّبة ا٤برتبة الثالثة بػ 21,2

عملية كىي موزعة على فركع   29892، فقد مت تسجيل 2007إذل مام   2005خبلؿ الفَبة من جويلية   ٙبديث الصناعة
 النشاط االقتصادم حسب ا١بدكؿ التارل:
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حسب فركع  2007إلى مام  2005خدمات الدعم التي قدمها مركز تحديث الصناعة من جويلية  -02 -الجدكؿ رقم
 النشاط االقتصادم

عدد  اط االقتصادمفرع النش % عدد الخدمات فرع النشاط االقتصادم
 الخدمات

% 

 4.9 1458 االعماؿ الزراعية 15.1 4509 الصناعات الغذائية كالمشركبات
 4.5 1346 صناعة الورؽ كالتعبئة كالتغليف 14.6 4379 صناعة النسيج كالمالبس

 2.8 832 صناعة الجلود كاالحذية 14.3 4287 الخدمات المتعلقة بالصناعة
 2.4 706 عات الصيدالنيةالصنا 12.3 3670 الهندسة

 2.1 616 تكنولوجيا المعلومات 10.1 3017 الصناعات الكيمائية
 0.8 235 المختبرات 8.2 2441 صناعة الخشب كاالثاث

 0.2 62 أخرل 7.8 2334 صناعة مواد البناء
Source : Bennaceur Samy, et autre, op-cit P106. 
 

% 15,1كا٤بشركبات بنسبة  ات برنامج تأىيل الصناعة موجو للصناعات الغذائية من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ، نبلحظ أف معظم خدم
% 12,3%، يف حْب أحتلت ا٥بندسة 14,3%، مث ا٣بدمات ا٤بتعلقة بالصناعة بػ 14,6تليها صناعات النسيج كا٤ببلب  بػ 

 % كباقي خدمات الدعم موزعة على فركع النشاط.10,1كالصناعات الكيميائية 
 التنافسية: التأىيل المصرم كالفركع نامج. مالئمة بر 4

إف اكتساب الدكلة لقطب تنافسي ٱبوؿ ٥با التحكم يف العبلقات االقتصادية الدكلية كاكتساهبا ٢بصة من السوؽ 
 -كبالتارل يبقى على الدكؿ  العا٤بية، الٍب تعترب منفذا ٥با لتفرض سيطرهتا يف ىذه السوؽ من خبلؿ التحكم يف السعر كاالنتاج.

أف ٘بد األقطاب االسَباتيجية كتعرؼ كيف تتحكم فيها لتستطيع أف تنفذ إذل األسواؽ العا٤بية كتؤثر على  -كخاصة النامية 
لتبياف مدل ٪باعة السياسة ا٤بتبعة  ا٤بصرم، كمن خبلؿ ما يلي، سنقـو بتحديد نقاط القوة كالضعف لبلقتصاد العبلقات الدكلية.

ملية التأىيل. كسنقـو بتحديد النواة االسَباتيجية قبل كبعد تبِب برنامج التأىيل معتمدين على من قبل السلطات ا٤بصرية يف ع
كالٍب لقيت ركاجا كبّبا خاصة بعد النجاح الكبّب الذم بالتخصص من خلف ) المصب( صعودا لألعلى، النظرية  الٍب تنادم 

اح، كتستند ىذه النظرية على اسَباتيجية الصعود من األسفل إذل أحرزتو يف الياباف ككوريا الشمالية، كالٍب حولت الفشل إذل ٪ب
كقد ٛبثلت اسَباتيجية ىذه الدكؿ يف ٙبديد الفرع . بلىاالفركع االسَباتيجية  ليتطور أعٙبسْب كتطوير كتأىيل أسفل  األعلى؛ أم

كالٍب ٙبمل ا٤بيزة التنافسية، كمن خبلؿ ىذه الذم ٥با فيو ميزة تنافسية مث داخل ىذا الفرع يتم تعيْب ا٤بنتجات األكثر تنافسية، 
. ىذه النواة ىي الٍب ٯبب أف ٙبظى بالعناية كالتأىيل حٌب يتم تطوير 7ا٤بنتجات يتم ٙبديد النواة الٍب ٙبدث النجاح كالتفوؽ

( كا٤بتمثلْب 2013-1989أعبلىا أم القطاع االقتصادم، كقد مت االعتماد على مؤشرين لتحديد الفركع التنافسية خبلؿ الفَبة )
فإف  8(      عندما يكوف أكرب من الواحد )(، ف2ACRيف: مؤشر ا٤بيزة النسبية الظاىرة احملسوب بالصيغة الثانية )
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كمؤشر تطور الطلب العا٤بي على منتجات ىذه الفركع، ٗبعُب ىل يتجو الطلب العا٤بي على ىذه الفركع . ٲبلك ميزة تنافسية البلد
التدىور أـ ىو يف حالة من االستقرار، كحسب ىذا ا٤بؤشر يتم اختيار الفركع الٍب يكوف الطلب العا٤بي عليها يف ٫بو التطور أك 

ككل اإلحصائيات ا٤بستعملة يف ىذه الدراسة مّت ا٢بصوؿ عليها من قاعدة البيانات  حالة ٙبسن أك تطور أك استقرار.
CHELEM-CIN.كالشكل التارل يوضح لنا ذلك . 

 الهيكلة المتبعة في تحديد الفركع التنافسية - 01-مالشكل رق
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا٤بصدر: من أعداد الباحثة اعتمادا على مبدأ ىذه النظرية 
 
 . الفركع التنافسية لالقتصاد المصرم قبل تبني برنامج التأىيل4.

بِب برنامج التأىيل، سنعتمد على مؤشر ا٤بيزة النسبية الظاىرة احملسوب لتحديد الفركع التنافسية لبلقتصاد ا٤بصرم قبل ت
 بالصيغة الثانية، كتطور الطلب العا٤بي عليها.

  ACR2. حسب مؤشر الميزة النسبية الظاىرة المحسوب بالصيغة الثانية 1.1.4
ركقات الٍب يتكوف منها ، بالنسبة لكل فركع النشاط خارج فرع احملACR2يعرض الشكل ا٤بوارل تطور قيم مؤشر 

 (، كقد مت استثناء ىذا القطاع ألف معيار الطلب العا٤بي ٧بسوب خارجو.2001-1989االقتصاد ا٤بصرم خبلؿ الفَبة )
 
 
 

𝑨𝑪𝑹𝟐 < 𝟏 

 خلف صعودا لألعلىالبالتخصص من مقاربة 

مؤشر المٌزة النسبٌة الظاهرة المحسوب 

  𝑨𝑪𝑹𝟐 ة الثانٌةبالصٌغ
 المً علٌهامؤشر الطلب الع

متدهو مستقر

 

 متطور

 فرع غٌر تنافسً فرع تنافسً

𝑨𝑪𝑹𝟐  𝟏 

 تحدٌد النواة االستراتٌجٌة لكل فرع تنافسً

 النواة االستراتٌجٌة

 منتجات تنافسٌة غٌر تنافسٌة منتجات

 𝑨𝑪𝑹𝟐  𝟏 𝑨𝑪𝑹𝟐 < 𝟏 

 فرع غٌر تنافسً
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لفركع االقتصاد المصرم خارج تطور مؤشر الميزة النسبية الظاىرة المحسوب بالصيغة الثانية : -02-الشكل رقم
 2001 إلى 1989للفترة من  المحركقات

 
 CHELEM-CINا٤بصدر: من اعداد الباحثة حسب قاعدة البيانات 

 

من خبلؿ ىذا الشكل، نبلحظ أف االقتصاد ا٤بصرم ٲبلك فرعْب تنافسيْب خارج قطاع احملركقات قبل تبِب برنامج  
 احد.التأىيل كٮبا: فرعي النسيج كالصناعات غّب ا٢بديدية؛ حيث أف قيمة ا٤بؤشر هبما أكرب ٛباما من الو 

 . الفركع التنافسية كتطور الطلب العالمي عليها قبل تبني برنامج التأىيل2.1.4
 1967يبْب لنا الشكل التارل تطور الطلب العا٤بي على الفركع التنافسية خارج قطاع احملركقات خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من 

 ا بالنسبة للفركع التنافسية لبلقتصاد ا٤بصرم.، كسنحاكؿ من خبلؿ ذلك التأكد من النتائج ا٤بتحصل عليها سابق20109إذل 
 2010إلى  1967مساىمة الفركع التنافسية في التجارة الدكلية خارج المحركقات من   -03-الشكل رقم: 

 
Source : M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herz og & D. Ünal, Panorama de l’économie 
mondiale, centre d’études prospectives et d’informations internationales, CEPII, décembre 
2012, p25. 
 
من خبلؿ الشكل الساب ، كالذم يبْب لنا تطور الطلب العا٤بي للفركع التنافسية، ٪بد أف الفركع الٍب مت اختيارىا سابقا 

رار، أما بالنسبة لفرع الصناعات غّب إما يف حالة ٙبسن كتطور أك يف حالة من االستقرار، ففرع النسيج ٪بده يف حالة من االستق
. كعليو فإف الفركع التنافسية لبلقتصاد ا٤بغريب ىي: النسيج كالصناعات 1989ا٢بديدية فهو يف حالة استقرار إذا أخذناه من سنة 

 غّب ا٢بديدية.
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 لالقتصاد المصرم قبل تبني برنامج التأىيل المكونة . تحديد النواة االستراتيجية 3.1.4
 ىذه ا٤برحلة بتحديد النواة االسَباتيجية لبلقتصاد ا٤بصرم قبل تبِب برنامج التأىيل، من خبلؿ ٙبديد النواة سنقـو يف

 االسَباتيجية لكل فرع تنافسي الٍب مت ٙبديدىا سابقا.
 أ.  تحديد النواة االستراتيجية لفرع النسيج:

ٙبليل تطور مؤشر ا٤بيزة النسبية الظاىرة احملسوب سنحاكؿ اآلف تعيْب النواة االسَباتيجية لفرع النسيج، عن طري  
 .2001إذل سنة  1989بالصيغة الثانية من سنة 

 :النواة االستراتيجية لفرع النسيج المكوف لالقتصاد المصرم قبل تبني برنامج التأىيل-04-الشكل رقم

 
 CHELEM-CINا٤بصدر: من اعداد الباحثة حسب قاعدة البيانات 

 
ل، يتبْب لنا أف ا٤بنتجات التنافسية لفرع النسيج تتمثل يف ا٤ببلب  ا١باىزة رغم التذبذب الذم من خبلؿ ىذا الشك

 عرفتو يف بعض السنوات، أما ا٣بيوط كاالقمشة فقد شهدت تدىورا ملحولا بعدما كانت ٙبق  نتائج إجابيو.
 ب. تحديد النواة االستراتيجية لفرع الصناعات غير الحديدية:

االسَباتيجية لفرع الصناعات غّب ا٢بديدية ا٤بكونة لبلقتصاد ا٤بصرم قبل تبِب برنامج التأىيل سنقـو لتحديد النواة  
 .2001إذل  1989للفَبة من  ACR2بتحليل مؤشر 

 :النواة االستراتيجية لفرع الصناعات غير الحديدية المكوف لالقتصاد المصرم قبل تبني برنامج التأىيل-05-الشكل رقم

 
 CHELEM-CINاعداد الباحثة حسب قاعدة البيانات  ا٤بصدر: من

 
من خبلؿ ىذا الشكل، يتبْب لنا أف ا٤بنتج التنافسي الوحيد ىو ا٤بعادف غّب ا٢بديدية فهو يتأرجح بْب الواحد كالقريب  

 من الواحد فيمكن اعتباره فرع تنافسي.
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تبِب برنامج التأىيل ٛبثلت يف منتج ا٤بعادف غّب  من خبلؿ ما سب  نستنتج أف النواة االسَباتيجية لبلقتصاد ا٤بصرم قبل
كا٤ببلب  ا١باىزة، أما باقي ا٤بنتجات ا٤بكونة للفركع التنافسية فهي أقل من الواحد، لكن ٲبكن أف تصبح تنافسية إذا ما ا٢بديدية 

 أىيل.حظيت بالعناية كالتأىيل، كىذا ما سنبينو من خبلؿ دراسة االقتصاد ا٤بصرم بعد تبِب برنامج الت
 تحديد الفركع التنافسية لالقتصاد المصرم بعد تبني برنامج التأىيل:. 2.4

سنقـو فيما يلي بتحديد الفركع التنافسية لبلقتصاد ا٤بصرم خارج قطاع احملركقات بعد تبِب برنامج التأىيل ٤بعرفة  
 التطورات ا٢باصلة فيو كمدل ٪باحو. 

  ACR2لمحسوبة بالصيغة الثانية . حسب مؤشر الميزة النسبية الظاىرة ا1.2.4
 ٤بعرفة التطورات ا٢باصلة يف االقتصاد ا٤بصرم بعد تبِب برنامج التأىيل. ACR2يبْب لنا الشكل التارل تطور مؤشر  

 
لفركع االقتصاد المغربي خارج : تطور مؤشر الميزة النسبية الظاىرة المحسوب بالصيغة الثانية -06-الشكل رقم
 2013إلى  1989 للفترة من المحركقات

 
 CHELEM-CINا٤بصدر: من اعداد الباحثة حسب قاعدة البيانات 

 

من خبلؿ ىذا الشكل، يتبْب لنا أف الفركع التنافسية لبلقتصاد ا٤بصرم بعد تبِب برنامج التأىيل حسب مؤشر 
ACR2  ديدية فقد شهدا تدىورا . أما فرعي النسيج كالصناعات غّب ا٢ب2008ىي: فرع الكيمياء الذم شهد قفزة نوعية منذ

ملحولا حيث أصبحت قيمة ا٤بؤشر أقل من الواحد كسالبة يف بعض األحياف، كىذا ما يبْب لنا أف االصبلحات الٍب قامت هبا 
السلطات ا٤بصرية للنهوض هبذين القطاعْب دل ترقى إذل ا٤بستول ا٤بطلوب. يف حْب ٪بد أف فرع اإللكَبكنيك ٲبكن أف يصبح فرع 

 ما لقي العناية أكثر. تنافسي إذا
 . الفركع التنافسية كتطور الطلب العالمي عليها بعد تبني برنامج التأىيل2.2.4

كالذم يبْب لنا تطور الطلب العا٤بي على الفركع التنافسية خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من - 03-من خبلؿ الشكل رقم 
 ر.، ٪بد أف فرع الكيمياء يف حالة من التطور ا٤بستم2010إذل  1967
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 . تحديد النواة االستراتيجية لالقتصاد المصرم بعد تبني برنامج التأىيل3.2.4
 لتحديد النواة االسَباتيجية بعد تبِب برنامج التأىيل، سنقـو بتحديد النواة االسَباتيجية لكل فرع تنافسي على حدل.

 أ. تحديد النواة االستراتيجية لفرع الكيمياء:
٤بعرفة ا٤بنتجات التنافسية ا٤بكونة ٥بذا الفرع.  ACR2لفرع الكيمياء سنقـو بتحليل مؤشر  لتحديد النواة االسَباتيجية

 كالشكل ا٤بوارل يبْب لنا ذلك:
 2013إلى  1989من  ACR2النواة االستراتيجية لفرع الكيمياء حسب  - 07-الشكل رقم

 
 CHELEM-CINا٤بصدر: من اعداد الباحثة حسب قاعدة البيانات 

 
ا الشكل يتبْب لنا أف فرع الكيمياء يتكوف من ا٤بنتجات التنافسية التالية: ا٤بعادف غّب احملددة كاأل٠بدة الٍب من خبلؿ ىذ

شهدت تطورا ملحولا بعد تبِب برنامج التأىيل. يف حْب ٪بد أف فرع األ٠بدة شهد تطورا كبّبا بعد تبِب برنامج التأىيل لكن 
أما منتجات ا٤بواد  إال انو ال يعترب منتج تنافسي. 2011ال أنو عاد للتحسن سنة إ 2006سرعاف ما بدأ يف التدىور منذ سنة 

األكلية الكيميائية كالزجاج كالسّباميك فيمكن أف يصبحوا منتجات تنافسية إذا ما لقوا العناية الكافية. كٗبا أف فرع الكيمياء ىو 
سَباتيجية بعد تبِب برنامج التأىيل تتمثل يف النواة االسَباتيجية لفرع الفرع الوحيد التنافسي ا٤بكوف لبلقتصاد ا٤بصرم فإف النواة اال

 ا٤بعادف غّب ٧بددة كاأل٠بدة.  الكيمياء كىي:
 ثانيا: كاقع برنامج التأىيل التونسي

ٛبتع القطاع الصناعي التونسي بعد االستقبلؿ ٕبماية كبّبة، كرغم اإلجراءات الكبّبة الٍب قامت هبا السلطات التونسية 
إلصبلحو ليصبح أكثر تنافسية، إال أهنا دل تصل بو إذل ا٢بد ا٤بطلوب، فقد اتسم بالضعف يف ىيكلتو باإلضافة إذل عدـ الَبابط 
بْب الوحدات االقتصادية كالصناعية خصوصا بعد القياـ بتخفيض التعريفة ا١بمركية كدخوؿ ا٤بنتجات األكركبية ألسواقها الوطنية 

صنعة ٧بليا. كبسبب األكضاع ا١بديدة كا٤بتعلقة باتفاؽ منطقة التجارة ا٢برة مع االٙباد األكركيب كتفكيك كتنافسها مع ا٤بنتجات ا٤ب
التعريفة ا١بمركية على ا٤بنتجات ا٤بصنعة األكركبية، كنظرا لؤلكضاع ا٤بزرية الٍب كانت ٛبر هبا ا٤بؤسسات التونسية يف تلك الفَبة، 

جراءات الدعم كالَبقية الفورية للمؤسسات ٤بواجهة ا٤بنافسة ا٣بارجية، فضبل عن ا٤بساعدة جاءت ا٢باجة إذل البحث عن تدابّب كإ
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التقنية كا٤بالية إلعداد كتكييف ىذه ا٤بؤسسات مع البيةة االقتصادية ا٤بصاحبة لبلنفتاح على األسواؽ ا٣بارجية. كقد أدخلت 
(. 2006-2002كالعاشرة )10(2001-1996تْب التاسعة )السلطات التونسية برنامج تأىيل ٤بؤسساهتا يف ا٣بطتْب التنموي

مؤسسة، أما  2000يف إطار ا٣بطة التنموية التاسعة، حيث مت ا٬براط أزيد من  1996كبدأ تنفيذ ىذا الربنامج مع بداية سنة 
، حيث  2006اية كاستمرت إذل غ 2002ا٤برحلة الثانية من ىذا الربنامج فقد انطلقت مع بداية ا٣بطة التنموية العاشرة سنة 

 مؤسسة.  1600استهدؼ الربنامج خبلؿ ىذه ا٤برحلة 
 . الهيئات المكونة لبرنامج التأىيل التونسي1

 يتكوف برنامج تأىيل ا٤بؤسسات التونسية من ا٥بيةات التالية:
  COPIL 11 . لجنة التوجيو كالقيادة1.1

ة، دكرىا ىو ٙبديد توجهات ىذا الربنامج كفحص ىي ا١بهة ا٤بسؤكلة عن تنفيذ برنامج التأىيل للمؤسسات التونسي
طلبات ا٤بؤسسات الصناعية للحصوؿ على منح كمساعدات قصد القياـ بعملية التأىيل، كقد حددت مهاـ كأساليب عمل ىذه 

. كتتكوف ١بنة التوجيو كالقيادة 199512ديسمرب  18ا٤بؤرخ يف  95/2495من ا٤برسـو رقم  4ك 3اللجنة يف ا٤بادتْب 
(COPIL من )عضوا ٲبثلوف اإلدارة كمنظمات أرباب العمل كالنقابات كا٤بؤسسات ا٤بالية، كيتم تعيينهم بقرار من كزير  18

 . 13الصناعة بناء على اقَباح من اإلدارات كا٤بؤسسات ا٤بعنية
 . مكتب التأىيل:2.1

، حيث قاـ ىذا القانوف بتحديد 1995مام  22ا٤بؤرخ يف  916  -95أنشئ ىذا ا٤بكتب ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم رقم 
 :14اختصاصات كزارة الصناعة كمكتب التأىيل كتتمثل مهامو يف

 ٙبديد السياسة العامة للحكومة يف إطار برنامج التأىيل كتنفيذىا؛ 
 متابعة تنفيذ برنامج التأىيل ٗبساعدة اإلدارات كالقطاعات ا٤بتصلة بو؛ 
 ىيل بالتعاكف مع ا١بهات ا٤بختصة؛إجراء الدراسات الضركرية لتحسْب برنامج التأ 
 التنسي  بْب ٨بتلف مصادر التمويل الداخلية كا٣بارجية أك متعددة االطراؼ؛ 
 التنسي  بْب ٨بتلف ىياكل الدعم للقطاع الصناعي )ككالة تركيج االستثمار، ا٤براكز التقنية ...إخل(  كبرنامج التأىيل؛ 
 وحة ٤بختلف برامج التأىيل.ضماف بر٦بة ا٤بوارد الداخلية كا٣بارجية ا٤بمن 

 . صندكؽ تنمية القدرة التنافسية الصناعية3.1
، كىو عبارة عن 1994ديسمرب  27ا٤بؤرخ يف  127  -94أنشئ ىذا الصندكؽ ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم رقم 

ة ا٤بنتجات الصناعية حساب خاص با٣بزينة، كتتمثل مهمتو األساسية يف ا٤بساٮبة يف ٛبويل اإلجراءات الٍب تعمل على ٙبسْب جود
كعمليات إعادة ا٥بيكلة الصناعية ككل الدراسات االسَباتيجية ا٤برتبطة بالقطاع الصناعي، كما يقدـ ىذا الصندكؽ ا٤بنح إذل ا٤براكز 

  الصناعية كالتقنية من أجل العمل على تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات.
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 .15ط إعادة التأىيل، كسداد األقساط للمنح ا٤بقدمة يف إطار برنامج التأىيلكتعترب البنوؾ ىي ا٤بسؤكلة عن متابعة تنفيذ ٨بط
 . نتائج برنامج التأىيل الصناعي:2

تطورت نتائج برنامج التأىيل الصناعي من سنة إذل أخرل مع تبِب ا٤بزيد من ا٤بؤسسات ٥بذا الربنامج، رغبة منها يف 
 األكركيب. كا١بدكؿ التارل يبْب لنا ذلك:  تطوير نفسها ترقبا لبلنعكاسات اآلتية من االٙباد

 .2014نتائج برنامج التأىيل الصناعي التونسي إلى نهاية جويلية  -03 -الجدكؿ رقم:
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

تاريخ االطبلع  pmn-du-http://www.pmn.nat.tn/bilanعلى موقع مكتب التأىيل ا٤بصدر: نتائج برنامج التأىيل 
24/09/2014. 

 
بػػ يقدر   مؤسسة، با٬بفاض 314بلغ عدد ا٤بؤسسات ا٤بنخرطة يف برنامج التأىيل  2012هناية جويلية يف 

يف نف  الفَبة من سنة  ٨257بطط تأىيل مقابل  214. كّٛبت ا٤بصادقة على 2011مقارنة بنف  الفَبة من سنة   16.2%
، 2014كيف هناية جويلية  مليوف دينار يف شكل منح ٥بذه ا٤بؤسسات. 50مليوف دينار، إضافة إذل إسناد  340بتكلفة  2011

، 2013ملف؛ كرغم أف عدد ا٤بلفات ا٬بفض نسبيا مقارنة مع سنة  240ىيل الصناعي بلغ عدد ا٤بلفات ا٤بقبولة يف برنامج التأ
مليوف دينار تونسي يف هناية جويلية  371إال أف ىذا دل يأثر على سّب برنامج التأىيل. كما بلغت قيمة االستثمارات ا٤بقبولة 

 41ليوف دينار.  أما ا٤بنح الٍب مت قبو٥با، فقد بلغت م 86، فإذا قارنا حجم االستثمارات بالسنة السابقة ٪بد ا٬بفاضا بػ 2014
مليوف دينار. كعليو فإف عدد ا٤بؤسسات ا٤بنخرطة يف برنامج  23,3كاألقساط ا٤بمنوحة  2014مليوف دينار يف هناية جويلية 

ر الكلي فقد بلغ مت قبو٥با، أما حجم االستثما 4816مؤسسة منها  5687كصل إذل  2014التأىيل منذ بدئو إذل غاية جويلية 
 مليوف دينار تونسي.  8079

 كالتارل:  2014إذل غاية جويلية  ربنامج حسب القطاعات االقتصاديةككانت نتائج ىذا ال

 31/07/
2012 

31/07/
2013 

31/07/
2014 

المجموع الكلي منذ انطالقو إلى غاية 
31/07/2014  

 5687 267 311 314 االنخراطات
 4816 240 244 214 عدد الملفات المقبولة

االستثمارات المقبولة)مليوف 
 دينار(

340 457 371 8079 

 1105 41 65 49 المنح المقبولة )مليوف دينار(
 3369 135 127 100 عدد الحصص المفتوحة

االقساط الممنوحة )مليوف 
 دينار(

17,6 24 23.3 520,9 

http://www.pmn.nat.tn/bilan-du-pmn%20تاريخ%20الاطلاع%2024/09/2014
http://www.pmn.nat.tn/bilan-du-pmn%20تاريخ%20الاطلاع%2024/09/2014
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 31إلى غاية  1996تطور نتائج التأىيل الصناعي التونسي حسب القطاعات االقتصادية  من  - 04-الجدكؿ رقم 
 2014جويلية 

الملفات  
 المقبولة

نسبة  اتاالستثمار 
 االستثمارات

االستثمارات 
 غير 

المادية 
 )ـ,د(

نسبة 
االستثمارات 

 غير المادية

المنح 
 المسددة

ملفات 
قيد 

 التنفيذ

ملفات 
 مرفوضة

مجموع 
 االنخراطات

IAA 549 1538 19% 140 9% 187910 108 3 660 
ICC 284 221 3% 50 23% 34073 29 2 315 
ICH 262 749 9% 66 9% 93133 46 3 311 

ID 625 1109 14% 105 9% 154664 142 2 769 
IMCCV 230 1334 17% 70 5% 125981 62 1 293 

IME 589 1550 19% 178 11% 223132 137 3 729 
ITH 2068 1453 18% 279 19% 259404 239 6 2313 

IS 209 125 2% 56 45% 27453 84 4 297 
 5687 24 847 1105748 %131 944 %100 8079 4816 المجموع

Source : Situation du programme de mise à niveau , approbations, en cours & déblocage, situation à 
. date de visite 31/09/2014, http://www.pmn.nat.tn/ fin juillet 2014,sur le site   
 حيث: 

 IAAالصناعات الغذائية؛ : 
 ICCصناعات االحذية كالجلود؛ : 
 ICHالصناعات الكيميائية؛ : 
 IDصناعات مختلفة؛ : 

 IMCCVصناعة مواد البناء كالخزؼ؛ : 
 IMEالصناعات الميكانيكية كاإللكتركنية؛ : 
 ITHصناعات النسيج كالمالبس؛ : 
 ISية. : الصناعات الخدمات 

 

% من ا٤بؤسسات الصناعية التونسية ا٤بنخرطة يف برنامج التأىيل تنشط يف قطاع  40حوارل  يتبْب لنا ٩با سب ، أف
، فهي ٙبتل ا٤برتبة األكذل، كىو ما يعك  التوجو الرامي إذل 2014مؤسسة حٌب هناية جويلية  2068النسيج كا٤ببلب  ٕبوارل 

كالدكر ا٥باـ الذم يلعبو على صعيد التصدير كالتشغيل للحد من ا٤بشاكل الٍب تواجو االقتصاد  تعزيز القدرة التنافسية ٥بذا القطاع
مؤسسة منها منذ بداية الربنامج. كتعود ا٤برتبة الثالثة إذل قطاع  ا٤بيكانيك  625التونسي. تليو الصناعات ا٤بختلفة، كالٍب مت قبوؿ 

، كحق  ىو اآلخر نتائج ىامة على مستول التصدير خبلؿ 2014لية مؤسسة إذل غاية جوي 589كالكهرباء الذم قبل فيو 
 660با٬براط  كيف ا٤برتبة الرابعة قطاع الصناعات الغذائية الذم عرؼ تطورا ملحولا خبلؿ السنوات األخّبة. السنوات األخّبة

http://www.pmn.nat.tn/wp-content/uploads/2014/09/stat-pmn-fin-juillet-2014.pdf
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 284ع األحذية كا١بلود بػقبوؿ . أما ا٤برتبة ا٣بامسة فهي من نصيب قطا 2014منها حٌب هناية جويلية  549مؤسسة، مّت قبوؿ 
 مؤسسة.  230مؤسسة، مث قطاع صناعة البناء كا٣بزؼ كالزجاج بػ  262مؤسسة، يليها قطاع الصناعات الكيميائية بػ

كما أف ترتيب القطاعات حسب حجم االستثمارات يربز تصدر قطاع الصناعات ا٤بيكانيكية كالكهربائية، إذ بلغ 
%، تليها الصناعات الغذائية  19مليوف دينار منذ بداية نتفيذ برنامج التأىيل بنسبة  1550ها حجم االستثمارات ا٤بصادؽ علي

%، فصناعة مواد البناء 18%، مث تليها صناعة النسيج كا٤ببلب  بنسبة 19مليوف دينار كٲبثل ما نسبتو  1538ٗببلغ قدره  
 %.17كا٣بزؼ كالزجاج بنسبة 

 كالفركع التنافسية. مالئمة برنامج التأىيل التونسي 3
 . تحديد الفركع التنافسية لالقتصاد التونسي قبل تبني برنامج التأىيل 1.3

 ( ACR2. حسب مؤشر الميزة النسبية الظاىرة المحسوب بالصيغة الثانية )1.1.3
 ACR2ر لتحديد الفركع التنافسية لبلقتصاد التونسي قبل تبِب برنامج التأىيل، سنقـو أكال بتحليل تطور قيمة مؤش

 ١بميع فركع النشاط خارج قطاع احملركقات. 
 1989لجميع فركع النشاط لالقتصاد التونسي خارج المحركقات من  ACR2تطور قيمة مؤشر  - 08-الشكل رقم:

 1996إلى 

 
 .CHELEMاعتمادا على معطيات قاعدة البيانات  الباحثةا٤بصدر: من إعداد 

 
نافسية لبلقتصاد التونسي قبل تبِب برنامج التأىيل ٛبثلت يف: فرعي النسيج  من خبلؿ الشكل الساب ، فإف الفركع الت

 . 1996إذل  1989كالكيمياء، كوف قيمة ا٤بؤشر أكرب من الواحد على طوؿ الفَبة ا٤بمتدة من 
 . الفركع التنافسية كتطور الطلب العالمي عليها قبل تبني برنامج التأىيل 2.1.3

، أما 1996إذل  1989ف فرع الكيمياء حسب ىذا ا٤بؤشر يف حالة تطور من سنة (، فإ03من خبلؿ الشكل رقم )
 فرع النسيج فهو يف حالة استقرار خبلؿ نف  الفَبة. كبالتارل فإف الفركع احملددة سابقا تعترب فركعا تنافسية.

 أىيل. تحديد النواة االستراتيجية لكل فرع تنافسي لالقتصاد التونسي قبل تبني برنامج الت3.2.3
 بعد ٙبديد الفركع التنافسية سنقـو بتحديد النواة االسَباتيجية لكل فرع تنافسي على حدل.
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 أ. تحديد النواة االستراتيجية لفرع الكيمياء
من  ACR2سنحاكؿ اآلف تعيْب النواة االسَباتيجية لفرع الكيمياء قبل تبِب برنامج التأىيل، عن طري  ٙبليل تطور 

 . كالشكل التارل يبْب لنا ذلك.1996إذل سنة  1989سنة 
 1996إلى  1989لفرع الكيمياء المكوف لالقتصاد التونسي من  ACR2تطور مؤشر  - 09-الشكل رقم: 

 
 .CHELEMاعتمادا على معطيات قاعدة البيانات  الباحثةا٤بصدر: من إعداد 

 
ىي: األ٠بدة كاإل٠بنت كا٤بواد األكلية من خبلؿ ىذا الشكل، يتبْب لنا أف ا٤بنتجات االسَباتيجية لفرع الكيمياء 

الكيميائية، كالٍب سجل فيها مؤشر ا٤بيزة النسبية الظاىرة احملسوب بالصيغة الثانية معدالت أكرب من الواحد. كباقي ا٤بنتجات ال 
 تعترب تنافسية كوف قيمة ا٤بؤشر هبا أقل من الواحد.

 ب. تحديد النواة االستراتيجية لفرع النسيج
نواة االسَباتيجية لفرع النسيج سنقـو بتحديد ا٤بنتجات األكثر تنافسية عن طري  ٙبليل لقيمة لتحديد ال

 .1996إذل  1989خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من      ا٤بؤشر
 1996إلى  1989لفرع النسيج المكوف لالقتصاد التونسي من  ACR2تطور مؤشر  - 10-الشكل رقم: 

 
 .CHELEMادا على معطيات قاعدة البيانات اعتم الباحثةا٤بصدر: من إعداد 

 
يتبْب لنا من خبلؿ الشكل الساب ، أف ا٤بنتجات التنافسية ا٤بكونة لفرع النسيج كالٍب سجل فيها مؤشر ا٤بيزة النسبية 

 عترب تنافسية.الظاىرة معدؿ أكرب ٛباما من الواحد، ىي: ا٤ببلب  ا١باىزة كا٤ببلب  ا٤بنسوجة كا١بلود، كباقي ا٤بنتجات األخرل ال ت
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من خبلؿ دراستنا للنواة االسَباتيجية لكل فرع تنافسي على حدل، نستنتج أف النواة االسَباتيجية لبلقتصاد التونسي 
، ٛبثلت يف ا٤بنتجات التالية: ا٤ببلب  ا١باىزة، ا٤ببلب  ا٤بنسوجة، ا١بلود، األ٠بدة، اإل٠بنت، 1996إذل  1989خبلؿ الفَبة من 
ىذه ا٤بنتجات ىي الٍب من ا٤بفركض أف تلقى العناية كالتأىيل أكال حٌب ٙبافظ على تنافسيتها أماـ   كيميائية.ا٤بواد األكلية ال

 ا٤بنتجات األكربية، باإلضافة إذل ا٤بنتجات األخرل.
 . تحديد الفركع التنافسية لالقتصاد التونسي بعد تبني برنامج التأىيل2.3

قبل تبِب ىذا الربنامج، سنحاكؿ فيما يلي دراسة التغّبات الٍب حصلت فيو بعد  بعد دراستنا للنسيج االقتصادم التونسي
 تبِب ىذا الربنامج.

تحديد الفركع التنافسية لالقتصاد التونسي بعد تبني برنامج التأىيل حسب مؤشر الميزة النسبية الظاىرة . 1.2.3
 (ACR2)المحسوب بالصيغة الثانية 

خبلؿ  ACR2سية قبل كبعد تبِب برنامج التأىيل، سنقـو بتحليل تطور قيمة ا٤بؤشر الفركع التنافالفرؽ بْب لتحديد 
 .2013إذل  1989الفَبة ا٤بمتدة من 

 1989لجميع فركع النشاط لالقتصاد التونسي خارج المحركقات من  ACR2تطور قيمة مؤشر  - 11-الشكل رقم: 
 2013إلى 

 
 .CHELEMقاعدة البيانات  اعتمادا على معطيات الباحثةا٤بصدر: من إعداد 

 
من خبلؿ الشكل الساب ، نستنتج أف الفركع التنافسية لبلقتصاد التونسي بعد تبِب برنامج التأىيل؛ ٛبثلت يف: فرعي 

، كبالتارل تدىور كأصبح فرع غّب تنافسي؛ أما 2011إذل  1989النسيج كالكيمياء، حيث عرؼ ىذا األخّب تقلبات عديدة من 
نافسي ىو الكهرباء، فبعدما كانت قيمة ا٤بؤشر سالبة قبل تبِب ىذا الربنامج، أصبحت أكرب من الواحد كبذلك الفرع الثالث الت

 أصبح ٲبلك ميزة تنافسية.
 . الفركع التنافسية لالقتصاد التونسي كتطور الطلب العالمي عليها خارج المحركقات2.2.3

، ، أما فرع الكهرباء كالنسيج، فهما 2010إذل  1967ور من سنة (، فإف فرع الكيمياء يف حالة تط03من خبلؿ الشكل رقم )
 يف حالة استقرار خبلؿ نف  الفَبة. كعليو فإف ىذه الفركع ىي فركع تنافسية.
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 . تحديد النواة االستراتيجية لكل فرع تنافسي لالقتصاد التونسي بعد تبني برنامج التأىيل3.2.3
التونسي ٰبتوم على ثبلث فركع تنافسية كسنحوؿ من خبل٥با ٙبديد النواة بعد تبِب برنامج التأىيل أصبح االقتصاد 

 االسَباتيجية لبلقتصاد التونسي عن طري  ٙبديد النواة االسَباتيجية لكل فرع تنافسي على حدل.
 أ. تحديد النواة االستراتيجية لفرع الكيمياء

. 2013إذل سنة  1997من سنة  ACR2مؤشر  لتحديد النواة االسَباتيجية لفرع الكيمياء، سنقـو بتحليل تطور
 كالشكل التارل يبْب ذلك:

 2013إلى  1989لفرع الكيمياء المكوف لالقتصاد التونسي من  ACR2تطور مؤشر  - 12-الشكل رقم: 

 
 .CHELEMاعتمادا على معطيات قاعدة البيانات  الباحثةا٤بصدر: من إعداد 

 
ة لفرع الكيمياء بعد تبِب برنامج التأىيل ٛبثلت يف: األ٠بدة كاإل٠بنت كا٤بواد يبْب لنا ىذا الشكل، أف ا٤بنتجات ا٤بكون

األكلية الكيميائية، حيث نبلحظ أف منتج األ٠بدة ٙبسن كثّبا بعد تبِب ىذا الربنامج، أما ا٤بواد األكلية الكيميائية فقد تأرجحت 
حْب ٪بد أف منتج اإل٠بنت تدىور على طوؿ الفَبة ا٤بمتدة من  بْب التحسن كالتذبذب، إال أهنا حافظت على ميزهتا التنافسية. يف

 ، كبعد تبِب برنامج التأىيل كلهور نتائجو بدأ يف التحسن. أما باقي ا٤بنتجات فلم يطرأ عليها أم تغيّب.2001إذل  1989
 ب. تحديد النواة االستراتيجية لفرع النسيج 

إذل  1989من  ACR2 برنامج التأىيل، سنقـو بتحليل مؤشر لتحديد النواة االسَباتيجية لفرع النسيج بعد تبِب
 ، ٤بعرفة التغّبات الٍب حدثت بعد تبِب ىذا الربنامج. 2013
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 2013إلى  1989لفرع النسيج المكوف لالقتصاد التونسي من  ACR2تطور مؤشر  - 13-الشكل رقم: 

 
 .CHELEMنات اعتمادا على معطيات قاعدة البيا الباحثةا٤بصدر: من إعداد 

من خبلؿ ىذا الشكل، يتبْب لنا أف ا٤بنتجات االسَباتيجية ا٤بكونة لفرع النسيج بعد تبِب برنامج التأىيل ٛبثلت يف: 
، كعليو 2013إذل  1996ا٤ببلب  ا١باىزة كا٤ببلب  ا٤بنسوجة كا١بلود كالزرايب. حيث شهد منتج الزرايب تطورا ملحولا من 

 جية لفرع النسيج تطورت لتصبح أربعة منتجات.نستنتج أف النواة االسَباتي
 ج. تحديد النواة االستراتيجية لفرع الكهرباء

من      لتحديد النواة االسَباتيجية لفرع الكهرباء بعد تبِب برنامج التأىيل، سنقـو بتحليل تطور قيمة مؤشر 
 .2013إذل  1997

 2013إلى  1989وف لالقتصاد التونسي من لفرع الكهرباء المك ACR2تطور مؤشر  - 14-الشكل رقم: 

 
 .CHELEMاعتمادا على معطيات قاعدة البيانات  الباحثةا٤بصدر: من إعداد 

 
نبلحظ من خبلؿ الشكل الساب ، أف النواة االسَباتيجية ٥بذا الفرع ٛبثلت يف: إمدادات الطاقة، فبعد تبِب برنامج 

. أما ا٤بعدات الكهربائية، فيمكن لتون  أف تعمل على تطويرىا أكثر ألف 1999التأىيل شهد ىذا ا٤بنتج تطورا كبّبا منذ سنة 
 . 2011قيمة ا٤بؤشر أصبحت أكرب من الواحد مع بداية 

من خبلؿ دراستنا للنواة االسَباتيجية لكل فرع تنافسي على حدل، نستنتج أف النواة االسَباتيجية لبلقتصاد التونسي 
٤ببلب  ا١باىزة، ا٤ببلب  ا٤بنسوجة، ا١بلود، الزرايب، األ٠بدة، اإل٠بنت، ا٤بواد األكلية الكيميائية، بعد تبِب برنامج التأىيل، ىي: ا

إمدادات الطاقة. كعليو نبلحظ تغّب النواة االسَباتيجية لبلقتصاد التونسي، من خبلؿ لهور منتجات جديدة كالزرايب كإمدادات 
 الطاقة.
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 ئرثالثا: كاقع برنامج التأىيل في الجزا
للرفع من القدرة التنافسية ٤بؤسساهتا مع نظّبهتا االكركبية كالعا٤بية، كذلك ٤بسايرة انتهجت ا١بزائر سياسة التأىيل 

 التحوالت ا١بديدة العا٤بية كلتزيح النظاـ ا٢بمائي الذم قاـ على ٞباية ا٤بنتوج الوطِب با٢بواجز ا١بمركية، ٥بذا كاف ضركريا يف الوقت
ة ا٤ببادالت االنتقاؿ إذل نظاـ عا٤بي جديد تتجلى مبل٧بو من خبلؿ اتفاؽ الشراكة ا٤برـب مع االٙباد األكركيب يـو ا٢بارل كٕبكم عو٤ب

 22جولة انتهت بالتوقيع النهائي بتاريخ   17كالذم دامت مفاكضاتو أربع سنوات ٛبخضت عنهابربككسل.  2001ديسمرب  19
كقد تعددت الربامج الٍب تبنتها ا١بزائر منذ بدء  .ا٤بنظمة العا٤بية للتجارةـ إذل ، ككذا مبلمح االنضما16بػ"فالن " 2002أفريل 

  عملية التأىيل، كما اختلفت نتائجو من برنامج إذل آخر.
 . برنامج تأىيل المؤسسات الصناعية1

 إذل الصناعة رةكزا عليو تشرؼ كالذم عامبل20 من أكثر تشغل الٍب الصناعية ا٤بؤسسات لتأىيل الوطِب الربنامج يسعى
 .17الصناعية التنافسية لَبقية كمرافقتها ا٤بؤسسات دعم ىذه

 . ىيكلة برنامج التأىيل الجزائرم:1.1
 يتم اإلشراؼ على تنفيذ كتسيّب برنامج التأىيل يف ا١بزائر من قبل ا٥بيةات التالية:

 . اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية 1.1.1
، 2001سبتمرب  15، كمت تنصيبها بتاريخ 2000جويلية  16ا٤بؤرخ يف  2000-192مت تأسيسها ٗبرسـو رقم 

، ٩بثل عن الوزير ا٤بكلف با٤بساٮبة ك ترقية االستثمار، ٩بثل عن كزير  كيَبأسها الوزير ا٤بكلف  بالصناعة كتضم ٩بثل عن كزير ا٤بالية
ث العلمي، ٩بثل عن كزير الصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة، التجارة، ٩بثل عن كزير الشؤكف ا٣بارجية، ٩بثل عن التعليم العارل كالبح

ٙبديد شركط كمعايّب قبوؿ طلب ا٤بؤسسات لبلستفادة من  تتمثل مهامها يف. ك ٩18بثل عن الغرفة التجارية كالصناعية ا١بزائرية
د تنفيذه كدراسة كتقييم ملفات ا٤بساعدات ا٤بالية ا٤بقدمة يف إطار برنامج التأىيل كٙبديد ا٤ببالغ الٍب ٲبكن االستفادة منها قص

التأىيل ا٤بقدمة من قبل ا٤بؤسسات للحصوؿ على ا٤ببالغ ا٤بالية لتغطية جزء من التكاليف الٍب تتحملها ا٤بؤسسات أثناء عملية 
رتبطة التأىيل، باإلضافة إذل دراسة طلبات ٛبويل العمليات ا٤بتعلقة بَبقية احمليط ا٣بارجي للمؤسسات الصناعية كا٣بدماتية ا٤ب

 .19بالصناعة
 . المديرية العامة إلعادة الهيكلة الصناعية 2.1.1

كىي ا٥بيةة التابعة لوزارة الصناعة كإعادة ا٥بيكلة سابقا الٍب توجد على مستواىا األمانة التقنية، كىي تشرؼ على دراسة 
حيث تعترب (، CNCIلتنافسية الصناعية )ملفات التأىيل ا٤بقدمة من قبل ا٤بؤسسات، كىذا قبل إرسا٥با إذل اللجنة الوطنية ل

تحديد اإلجراءات كالشركط التقنية كا٤بالية كالتنظيمية لربنامج التأىيل ككضع ٨بطط إعبلمي با١بهة ا٤بكلفة بتسيّب الربنامج كتقـو 
اإلشراؼ على تنفيذ ٙبسيسي للمؤسسات كا٥بيةات ا٤بعنية بالربنامج، كتطوير كترقية برامج تكوين ا٤بختصْب كاألفراد ا٤بعنيْب ب
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علومات ا٤بتعلقة هبذا الربنامج كاقَباح التعديبلت فيما ٱبص النصوص القانونية الٍب تنظم ا٤ببرنامج التأىيل، باإلضافة إذل توفّب 
 .20ا٤بؤسسات كالٍب ٥با عبلقة مباشرة بإصبلحها

 . صندكؽ ترقية التنافسية الصناعية3.1.1
لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج تأىيل  2000من قانوف ا٤بالية لسنة  192مت إنشاء ىذا الصندكؽ ٗبوجب ا٤بادة 

 .21ا٤بؤسسات، كىذا يف شكل مساعدات مالية، حيث ٲبكن التمييز بْب نوعْب من ا٤بساعدات
 . البرنامج الوطني إلعادة تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة الجزائرية2
ديسمرب  18ا٤بؤرخ يف  2001-18جيهي لَبقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة رقم انبث  ىذا الربنامج من القانوف التو    

. كىو األداة الٍب كضعتها السلطات ا١بزائرية لتطوير نسيج ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كينطل  ىذا الربنامج من ا٢باجة 2001
كامتصاص العجز ا٤بارل للمؤسسات ا١بزائرية فيما ٱبص  ا٤بعلنة من طرؼ رؤساء ا٤بؤسسات للدعم العمومي ٤بواجهة التغّبات ا٢بالية

 انطبلؽ: كمت ر٠بياالتسيّب كتوفّب ا٤براف . 
 2010كانتهى يف   2007فيفرم 25 ا١بزء األكؿ من الربنامج يف. 
  مليار دينار جزائرم، كىدفو ىو الوصوؿ  386: كقد سطر لو غبلؼ مارل قدر بػ 2014كانتهى يف  2010ا١بزء الثاشل يف

 مؤسسة سنويا.      1000 إذل
  2017كينتهي يف  2014مت انطبلؽ ا١بزء الثالث كا٣باص بعصرنة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف. 

 
  كالمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأىيل الوطني البرنامج . ىيكلة1.2

 تتمثل ىذه ا٥بيةات يف:
 . الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة 1.1.2

طابع كىي مؤسسة عمومية ذات ، 2005مام  03ا٤بؤرخ يف 165-05ا٤برسـو التنفيذم رقم مت إنشاؤىا ٗبوجب   
إدارم كتتمتع بالشخصية ا٤بعنوية كاالستقبللية ا٤بالية كىي أداة الدكلة يف تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة 

 .22كا٤بتوسطة، كتقع ٙبت كصاية الوزير ا٤بكلف با٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة
 . الصندكؽ الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة المتوسطة: 2.1.2

أداة مالية لتنفيذ الربنامج الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كالذم مت إنشاؤه يف إطار قانوف ا٤بالية لسنة كىو   
على مستول ا٣بزينة ٙبت عنواف: الصندكؽ  302–124مت فتح حساب التخصص ا٣باص رقم:  71كٗبوجب ا٤بادة  2006

مليار دج سنويا لتنفيذه، كيعترب كزير  1لو ا٢بكومة ا١بزائرية ما قيمتو  الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كخصصت
ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة اآلمر بالصرؼ الرئيسي، كتغطي نفقات الصندكؽ نشاطات التأىيل ا٤بتعلقة بتأىيل ا٤بؤسسات 

 .23الصغّبة كا٤بتوسطة ك٧بيطها

http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=48&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=48&lang=ar
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 . نتائج برنامج التأىيل الجزائرم:3
 حسب فركع النشاط كما يلي: ٤2008بقبولة يف هناية جويلية توزعت ا٤بلفات ا

 
 توزيع الملفات المقبولة لبرنامج التأىيل الصناعي الجزائرم حسب فركع النشاط االقتصادم -15-الشكل رقم: 

 
Source : Ministère de l’industrie et de la promotion des investissements,  Rapport d’évaluation 
du programme de mise à niveau des entreprises industrielles, juillet 2008, p3. 

 
فركع للنشاط، إذ ٙبتل الصناعات الغذائية ا٤برتبة  8موزعة على  310يبْب لنا الشكل، أف ا٤بلفات ا٤بقبولة كالٍب عددىا 

ملف بنسبة  56لصناعات ا٤بيكانيكية كا٤بعادف بػ % من ٦بموع ا٤بلفات ا٤بقبولة، كتليها ا30ملف كىي ٛبثل نسبة  91األكذل بػ 
%، كيف ا٤برتبة الرابعة فرع  13ملف بنسبة  41%، كا٤برتبة الثالثة كانت من نصيب فرع مواد البناء كا٣بشب كالفلْب بػ 18

 ملف. 20، مث الببلستيك بػ 310ملف من أصل  32الكيمياء كالصيدلة كالورؽ بػ 
موزعة على فركع النشاط أىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا١بزائرية يف جزئو األكؿ فكانت أما نتائج الربنامج الوطِب لت

 كما يلي:   2008َبة هناية سبتمرب يف ف االقتصادم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصناعات الغذائٌة
30% 

الصناعات المٌكانٌكٌة 
 والمعادن
18% 

مواد البناء والخشب 
 والفلٌن
13% 

الكٌمٌاء والصٌدلة 
 والورق
10% 

 البالستٌك
8% 

 النسٌج والجلود
7% 

 خدمات الدعم
7% 

 كهرباء وااللكترونٌك
7% 



 إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر : التأىيل الصناعي كتحديات  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

433 
 

 توزيع المؤسسات المنظمة إلى برنامج التأىيل الجزائرم على مختلف الفركع االقتصادية - 05-الجدكؿ رقم: 
عدد  النشاط

 المؤسسات
عدد  النشاط النسبة

 المؤسسات
 النسبة

 %1 3 تصنيع اآلالت المكتبية كمعدات الحاسوب %35 108 إنشاءات مواد البناء
 %1 3  تجارة الجملة %21 65 الصناعات الغذائية

 %1 3 النقل البرم %4 15 الصناعات الكيميائية
 %1 3 السمكية صيد األسماؾ كتربية األحياء %4 14 تصنيع منتجات أخرل غير معدنية

تصنيع المطاط كالمنتجات 
 البالستيكية

 %1 3 تصنيع األدكات الطبية  3% 10

 %1 2 إمداد الكهرباء كالغاز كالحرارة %3 10 الصحة كالنشاطات االجتماعية
 %1 2 تجارة التجزئة كإصالح األدكات المنزلية %3 8 الخدمات المساعدة للنقل

 %1 2 يد كاالتصاالتالبر  %2 6 صناعة الورؽ كالكرتوف
 %1 2 تصنيع اآلالت كالمعدات الكهربائية %2 6 الطباعة كاالستنساخ

 %1 1 صناعة التبغ %2 6 تصنيع األثاث كصناعات أخرل
 %0 1 صناعة المالبس كالفرك %2 6 الفنادؽ كالمطاعم

 %0 1 تصنيع الخشب كالمنتجات الخشبية %2 6 تصنيع اآلالت كالمعدات
صنع معدات الراديو كالتلفزيوف  %2 5 أشغاؿ معدنية

 كاالتصاالت
1 0% 

 %0 1 األنشطة العقارية %2 4 الصناعات النسيجية
 %0 1 أنشطة الكمبيوتر %1 4 الخدمات الموجهة للمؤسسات

 %0 1 مياه الصرؼ الصحي كإدارة النفايات %1 3 المعادف
source : Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,  Bilan des actions du 
programme national de mise à niveau,  Rapport complet,  agence nationale de développement 
de la PME, ANDPME, 30 septembre 2008, p4. 
 

مؤسسة صغّبة كمتوسطة   305من خبلؿ ا١بدكؿ الساب ، يتبْب لنا أف عدد ا٤بؤسسات ا٤بنظمة إذل برنامج التأىيل ىي 
%، مث 21مؤسسة بنسبة  65%، يليها فرع الصناعات الغذائية بػ 35مؤسسة بنسبة  108تتواجد بكثرة يف فرع مواد البناء بػ 

%، ففرع 4مؤسسة بنسبة  14%، مث فرع تصنيع ا٤بنتجات غّب ا٤بعدنية بػ 4مؤسسة بنسبة  15فرع الصناعات الكيميائية بػ 
%، كالباقي موزع 3مؤسسات ٛبثل ما نسبتو  10نتجات الببلستيكية كفرع الصحة كالنشاطات االجتماعية بػ تصنيع ا٤بطاط كا٤ب

 على باقي فركع النشاط االقتصادم.
حسب فركع النشاط  15/10/2014توزعت ملفات التأىيل للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا٤بستلمة حٌب ك 
 ا يلي:كم  لربنامج تأىيل يف جزئو الثاشل االقتصادم
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 حسب فركع النشاط الجزائرم 15/10/2014توزيع ملفات برنامج التأىيل المستلمة حتى  -16 -الشكل رقم:

 
Source : Ministère de l’industrie et des mines,  le programme national de mise a niveau 
)ANDPME(, 21 Octobre 2014, p 9. 

ملف يف قطاع  2475ملفا منها  4023بلغت  15/10/2014لمة لغاية نبلحظ ٩با سب ، أف عدد ا٤بلفات ا٤بست
ملف. أما ا٤برتبة الثالثة  648البناء كاألشغاؿ العمومية، كبذلك ٰبتل ا٤برتبة األكذل من بْب ٝبيع القطاعات، يليو قطاع الصناعة بػ 

ذا نبلحظ أف معظم ا٤بلفات ا٤بستلمة ملف. كهب 197ملف، مث قطاع الصناعات الغذائية بػ  411فاحتلها قطاع ا٣بدمات بػ 
% من ٦بموع ا٤بلفات، أما قطاع الصناعة الذم ٰبتل ا٤برتبة الثانية فتقدر 62تنتمي لقطاع البناء كاألشغاؿ العمومية بأكثر من 

 % فقط.16نسبة ا٤بلفات ا٤بستلمة ا٤بنتمية إليو بػ 
 التنافسية: التأىيل الجزائرم كالفركع . مالئمة برنامج4

ـ فيما يلي بتحديد النواة االسَباتيجية لبلقتصاد ا١بزائرم قبل عملية التأىيل كبعدىا ٤بعرفة التغّبات ا٢باصلة فيو، سنقو 
 كىل ٪بح ىذا الربنامج الذم سطرت لو السلطات العمومية مبالغ ضخمة.

 . الفركع التنافسية لالقتصاد الجزائرم قبل تبني برنامج التأىيل1.4
 (: ACR2يزة النسبية الظاىرة المحسوب بالصيغة الثانية ). حسب مؤشر الم1.1.4

 (.1999-1989لكل فركع النشاط لبلقتصاد ا١بزائرم خبلؿ الفَبة ) ACR2يبْب الشكل التارل، تطور قيمة مؤشر 
 1999إلى  1989لجميع فركع النشاط االقتصادم الجزائرم للفترة من  ACR2تطور مؤشر  - 18-الشكل رقم: 

 
 .20/01/2015، تاريخ االطبلع CHELEMإعداد الباحثة اعتمادا على معطيات قاعدة البيانات  ا٤بصدر: من
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نبلحظ من خبلؿ الشكل الساب ، أف كل الفركع خارج قطاع احملركقات ا٤بكونة لبلقتصاد ا١بزائرم غّب تنافسية قبل تبِب 
ارل فإف االقتصاد ا١بزائرم غّب تنافسي إذا ما استثنينا برنامج التأىيل، كوف قيمة ا٤بؤشر فيها أقل من الواحد كسالبة. كبالت

% من الصادرات ا١بزائرية، كالٍب تسجل قيما عالية جدا بالنسبة ٤بؤشر ا٤بيزة النسبية الظاىرة احملسوب 98احملركقات؛ الٍب ٛبثل 
  بالصيغة الثانية.

 ىيل. تحديد الفركع التنافسية لالقتصاد الجزائرم بعد تبني برنامج التأ2.4
 .سنحاكؿ من خبلؿ ما يلي معرفة التغّبات الٍب حصلت يف النسيج االقتصادم ا١بزائرم بعد تبِب ىذا الربنامج

 ( ACR2. حسب مؤشر الميزة النسبية الظاىرة المحسوب بالصيغة الثانية )1.2.4
الٍب يتكوف منها بالنسبة لكل فركع النشاط خارج قطاع احملركقات،  ACR2يبْب الشكل التارل تطور قيم مؤشر 

 ( لتحديد الفرؽ بْب االقتصاد ا١بزائرم قبل كبعد تبِب برنامج التأىيل.2013-1989االقتصاد ا١بزائرم خبلؿ الفَبة )
لجميع فركع النشاط االقتصادم الجزائرم خارج قطاع المحركقات للفترة  ACR2تطور مؤشر  - 18-الشكل رقم: 

 2013إلى  1989من 

 
 20/01/2015، تاريخ االطبلع CHELEMلباحثة اعتمادا على معطيات قاعدة البيانات ا٤بصدر: من إعداد ا

 
إذل  1989يتبْب لنا من خبلؿ ىذا الشكل، أف ٝبيع الفركع االقتصادية ا٤بكونة لبلقتصاد ا١بزائرم غّب تنافسية منذ 

 دـ ٪باح ىذا الربنامج يف ا١بزائر.، كبالتارل دل ٰبصل فيو أم تغيّب بعد تبِب برنامج التأىيل، كىذا ما يبْب ع2013
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 الخاتمة:
يف لل االنفتاح االقتصادم الذم شهده العادل يف السنوات األخّبة، فإنو يفَبض على كل دكلة أف تقـو بتقييم 

ذه األخّبة القتصادىا، كذلك عن طري  دراسة الفركع التنافسية الٍب عن طريقها يتم ٙبديد النواة االسَباتيجية. ذلك أف ٙبديد ى
أصبح أمرا مهما تنتهجو الدكلة ٤بعرفة نقاط القوة كالضعف القتصادىا، كتكمن نقاط القوة يف الفركع التنافسية الٍب ٛبتلك فيها 
الدكلة ميزة تنافسية، أما نقاط الضعف فهي الفركع الٍب ال ٛبلك فيها ميزة تنافسية، كإذا ما أرادت القياـ بتطوير اقتصادىا فبل 

ا من ٧باكلة تطوير الفركع الٍب ال ٛبلك فيها ميزة تنافسية، كتدعيم الفركع الٍب ٛبلك فيها ميزة تنافسية أكثر حٌب يبقى مناص ٥ب
اقتصادىا دائما قادرا على ا٤بنافسة األجنبية الشرسة.  كقد حاكلنا من خبلؿ ىذا البحث بياف مدل اعتماد الفركع التنافسية كنواهتا 

ا٤بؤسسات يف كل من مصر كتون  كا١بزائر. عن طري  مقارنتنا لتطور الفركع الٍب تنتمي إليها ىذه  االسَباتيجية يف تأىيل
ا٤بؤسسات قبل عملية التأىيل كبعدىا، من أجل معرفة إذا ما قامت السلطات ا٤بصرية كالتونسية كا١بزائرية بدراسة القتصاداهتا، 

كتطويرىا، حٌب ٙبافظ على ميزهتا التنافسية بعد تطبي  برنامج التأىيل، كمدل كٙبديد الفركع الٍب ٛبلك فيها ميزة تنافسية لدعمها 
دعمها كتطويرىا للفركع األخرل غّب التنافسية عند تطبي  ىذا الربنامج لتمكينها من اكتساب ميزة تنافسية، لتستطيع منافسة 

 كقد توصلنا إذل النتائج التالية: كبْب ىذه الدكؿ.ا٤بنتجات اآلتية من االٙباد األكركيب يف إطار اتفاؽ الشراكة ا٤بوقع بينو 
  من خبلؿ دراستنا للفركع التنافسية لبلقتصاد التونسي تبْب لنا كجود فرعْب تنافسيْب قبل تبِب برنامج التأىيل كٮبا النسيج

 برنامج التأىيل كٮبا كالكيمياء كلهور فرع الكهرباء بعد تبِب ىذا الربنامج، أما مصر فكانت ٛبلك فرعْب تنافسيْب قبل تبِب
النسيج كالصناعات غّب ا٢بديدية، كفرع تنافسي كاحد بعد تبِب ىذا الربنامج كىو: الكيمياء، يف حْب كجدنا أف ا١بزائر ال 

 ٛبلك أم فرع تنافسي قبل أك بعد تبِب برنامج التأىيل.
 ف تون  ٛبكنت من تأىيل معظم مؤسساهتا حسب تبْب لنا من خبلؿ دراستنا للفركع التنافسية كتطبيقها على برنامج التأىيل أ

الفركع التنافسية، أما مصر فلم يتم التأىيل على اساس الفركع التنافسية، فقبل التأىيل كاف الفرعْب التنافسيْب ٮبا: النسيج 
ا٤برتبة الثانية كالصناعات غّب ا٢بديدية إال أف معظم خدمات التأىيل كانت موجهة للصناعات الغذائية، أما النسيج فقد أحتل 

% من خدمات التأىيل الٍب 10إال أنو فقد تنافسيتو بعد تطبي  ىذا الربنامج، أما الصناعات الكيميائية فقد حظيت بنسبة 
انعكست باإلٯباب حيث أصبح ىذا الفرع تنافسي، يف حْب فقد فرع الصناعات غّب ا٢بديدية تنافسيتو كذلك بعد تطبي  

. بينما CHELEMراسة لعدـ تطاب  تقسيمات االقتصاد ا٤بصرم مع تقسيمات قاعدة البيانات ىذا الربنامج كدل تبينو الد
يف ا١بزائر، فلم ينجح ىذا الربنامج ألف تطبيقو كاف عشوائيا دكف دراسة مسبقة للفركع التنافسية رغم ا٤ببالغ ا٤بالية الضخمة 

 الٍب صرفتها ا١بزائر إل٪باحو.
  لتأىيل ا٤بؤسسات يف ا١بزائر، كالٍب تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغّبة غياب السياسات كالرؤل ا٢بقيقية

 ا٤بنافسة األجنبية الشرسة، باإلضافة إذل غياب إرادة فعلية إل٪باح برنامج التأىيل.  كا٤بتوسطة من أجل الصمود أماـ
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 ملية، ٗبعُب العمل على تأىيل أكرب عدد ٩بكن من ركزت السلطات ا١بزائرية، من خبلؿ برامج تأىيل على ا١بانب الكمي للع
 ا٤بؤسسات كبالرغم من ذلك تبقى نتائج التأىيل نتائج ضةيلة جدا با٤بقارنة مع الدكؿ األخرل.

  من أجل ٙبقي  األىداؼ ا٤بسطرة كا٢بصوؿ على النتائج ا٤برتقبة ٯبب البدء يف تنفيذ برنامج التأىيل ٗبجرد ا٤بوافقة عليو، ألف
 ينعك  سلبا على األىداؼ ا٤بسطرة. أم تأخّب

  من خبلؿ اطبلعنا على نتائج برنامج التأىيل يف الدكؿ ٧بل الدراسة، تبْب لنا أف الصعوبة ال تكمن يف كضع خطة لربنامج
 التأىيل كلكن الصعوبة تكمن يف طريقة تنفيذ ىذا الربنامج، كمدل القدرة على تطبيقو داخل ا٤بؤسسة.
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ٙبت اسم  302 -102لتسيّب حساب التخصص ا٣باص رقم  2000جويلية  16ا٤بؤرخ يف  192 -2000من ا٤برسـو التنفيذم رقم  4ا٤بادة 22
 .2000جويلية  19، الصادر يف 43د لعدصندكؽ ترقية التنافسية الصناعية، ا١بريدة الر٠بية ، ا

 تنظيمها ك كا٤بتوسطة ا٤بؤسسات الصغّبة لتطوير الوطنية الوكالة انشاء ا٤بتضمن 2005 مام 3 يف ا٤بؤرخ 165  05- رقم التنفيذم ا٤برسـو  23
 .29 ص ، 2005 مام 4 يف الصادرة ، 32 العدد ا١بزائرية، للجمهورية الر٠بية ا١بريدة كسّبىا،

 .1 7ص ، 2006 ، 45- العدد ا١بزائرية للجمهورية الر٠بية ا١بريدة ، 2006 سنة جويلية 4 يف ا٤بؤرخ 240-06رقم   التنفيذم رسـوا٤ب 24
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 (2012-1970دراسة قياسية ) -أثر نمو القطاع الصناعي على النمو االقتصادم في الجزائر
 عيسى عبدالحفيظي   امحمد عبدالحفيظي 

 

 لملخص:ا

نظرا لؤلٮبية الٍب يكتسبها القطاع الصناعي على مستول دكؿ العادل ، عملت ا١بزائر منذ بداية عهدىا على تنشأت ىذا القطاع    
كتطويره ، لذا جاء ىذا ا٤بقاؿ لدراسة مسار تطور ىذا القطاع يف ا١بزائر كالوقوؼ على ٩بيزاتو كأىم ا٤بشاكل الٍب تعي  تطوره، كما 

ألدكات القياسية من أجل معرفة نوع العبلقة الٍب تربط بْب القطاع الصناعي كالنمو االقتصادم يف ا١بزائر ػ ككذلك استخدمنا ا
 درجة تأثّبه فيو، كمعرفة القيم الٍب سيأخذىا كل من مستول النمو االقتصادم كمستول ٭بو القطاع الصناعي يف ا١بزائر مستقببل.

 ، ا١بزائر.VARناعي ، النمو االقتصادم ، ٭بوذج ٭بو القطاع الص الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 الجلفة متعاقد ، جامعة  أستاذ 
 الجلفة ، جامعة  متعاقد استاذ 
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 مقدمة:

يعترب القطاع الصناعي من اكثر القطاعات حيوية لبلقتصاد ، إذ أنو يوفر كافة حاجيات اجملتمع من السلع الرئيسية ٩با ٱبل     
بالقطاعات األخرل. ك أيضا يعترب القطاع األماف لدل الدكلة، كما أنو ٰبق  فوائض مالية كبّبة  كمعدالت ٭بو معتربة مقارنة 

الصناعي من أىم ا٤بعايّب ا٤بتبعة على قياس مدل ٚبلف الدكؿ أك تقدمها، لذا نظرا ٥بذه األٮبية الٍب يكتسيها القطاع الصناعي 
كاجتماعيا، حيث اعتمدت ا١بزائر يف بداية عهدىا أم بعد االستقبلؿ سياسة اقتصادية طموحة ، هتدؼ إذل تنمية الببلد اقتصاديا 

تبنت ا٢بكومة ا١بزائرية آنذاؾ سياسة التنمية الصناعية كمحرؾ رئيسي للنمو االقتصادم ، كىذا يف لل كفرة ك تنوع ا٤بوارد األكلية 
من  %80ا٤بختلفة ، حيث قامت ا٢بكومة آنذاؾ بإنشاء الشركات الصناعية الكبّبة يف ٨بتلف اجملاالت ك الٍب كلفت ما يقرب 

تبنت ا١بزائر خصخصة ىذه ا٤بؤسسات كفتح اجملاؿ أماـ القطاع ا٣باص ليساىم يف  1989اع العاـ ، كلكن بعد أزمة عماؿ القط
اجملاؿ الصناعي أمبل منو يف ٙبقي  ما عجز عنو القطاع العاـ . يف ىذا الصدد سنحاكؿ يف ىذا ا٤بقاؿ االجابة على االشكالية 

ع الصناعي في النمو االقتصادم للجزائر؟ كىل العالقة التي تربط ما بين نمو الى أم مدل يساىم ك يؤثر القطا التالية : 
 ناتج القطاع الصناعي كالنمو االقتصادم عالقة تبادلية  أـ ىي عالقة في اتجاه كاحد؟

 قسمنا ىذا ا٤بقاؿ اذل ثبلثة ٧باكر رئيسية:

 المحور األكؿ: تعريف النمو االقتصادم كأىم محدداتو.
 نشأة كتطور القطاع الصناعي في الجزائر المحور الثاني: 

 المحور الثالث: الدراسة القياسية
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 المحور األكؿ: مفاىيم أساسية حوؿ النمو االقتصادم

يعترب النمو االقتصادم كاحدا من أىم ا٤بتغّبات االقتصادية الٍب حازت على اىتماـ االقتصاديْب ٗبختلف مذاىبهم كأزماهنم،      
و مقياسا يُعرّب عن مدل الزيادة احملققة يف انتاج البلد من السلع كا٣بدمات ا٤بختلفة عرب الزمن، كما أنّو يُعترب من أىم نظرا لكون

ا٤بؤشرات الكلية على مدل النشاط االقتصادم للدكلة، كالذم ينعك  على مستول دخل الفرد كرفاىيتو كبذلك فإّف ٙبقي  
 ، ٲبثل ىدفا مركزيا كأساسيا يف خطط التنمية ٤بختلف الدكؿ كبشكل خاص الدكؿ النامية.معدالت ٭بو مرتفعة كقابلة لبلستمرار

 مفهـو النمو االقتصادم: -1

يف كتابو "النمو كا٥بيكل االقتصادم": النمو االقتصادم ىو أساسا لاىرة كمية، كىي تعرب عن الزيادة  S. Kuznetsعّرفو  -
ر ": إّف النمو االقتصادم ىو التحوؿ التدرٯبي لبلقتصاد عن طري  الزيادة يف ( أما جوف  ريفوا1ا٤بستمرة يف الدخل الفردم.)

 ( 2االنتاج ك الرفاىية،  ٕبيث الوضع الذم يصل اليو االقتصاد ىو يف ا٘باه كاحد كىو الزيادة يف الرفاىية االقتصادية. )

 عناصر النمو االقتصادم:   -2
اقتصاد تعتمد على استعماؿ عوامل االنتاج كىي العمل، كرأس ا٤باؿ كيستطيع  أم كما ىو معلـو أّف العملية االنتاجية يف أّم      

٦بتمع أف يزيد من حجم االنتاج كالذم ىو حاصل ا٤بزج بْب العناصر السابقة الذكر عن طري  زيادة ا٤بوارد ا٤بستخدمة 
فع مستول التعليم كالتكوين( أك تطوير أك بتحسْب ىذه انتاجية ىذه ا٤بوارد عن طري  ٙبسْب نوعية العمالة )ر  )ا٤بدخبلت(،

 تقنيات االنتاج، كبذلك ٲبكن القوؿ أنّو لكي يتم االنتاج كيتحق  ٭بو اقتصادم يف بلد ما، ٯبب أف تتوفر عناصر أساسية كىي:

كن لئلنساف يعترب العمل أحد أىم عوامل االنتاج، كيطل  مصطلح العمل على ٦بموع القدرات الفيزيائية كالفكرية الٍب ٲبُ  العمل:
استخدامها يف انتاج السلع كا٣بدمات، حيث أّف انتاجية عنصر العمل تتحدد بدرجة كبّبة حسب العمر        كمستول التعليم 

( حيث كلما زاد مستول التعليم كالتأىيل زادت انتاجية عنصر العمل الذم بدكره يؤدم إذل زيادة االنتاج 3كالتدريب كا٣بربة. )
 ( 4املْب كساعات العمل ثابتة. كمنو فإّف زيادة يف االنتاج من خبلؿ عنصر العمل تؤدم إذل ٭بو اقتصادم. )رغم بقاء عدد الع

يف فجر ا٤بدينة ا٢بديثة اكتشف االنساف أنّو ٲُبكن أف ينتج ببعض األدكات أكثر ٩با ينتج بدكهنا، كالواقع أنّو اليزاؿ  رأس الماؿ:
من األدكات ا٤بعاكنة يف االنتاج، ٛبيل إذل أف تؤدم إذل ا٤بزيد كا٤بزيد من الناتج من السلع  من الصحيح القوؿ بأّف ا٤بزيد كا٤بزيد

ا٢بد الذم أُعترب معو يف  كا٣بدمات، كعلى ذلك فإّف األثر على الناتج الفردم من الَباكم الرأ٠بارل فحسب، قد أصبح ملحولا إذل
 ( 5مو االقتصادم. )كقت ما أّف الرأس ا٤باؿ ا٤بادم ىو ا٤بصدر الوحيد للن

 رأس ٛبويل كيتم معينة، زمنية ٢بظة يف االقتصاد ٲبلكها الٍب كالتجهيزات االستثمارات ٦بموع أنّو على ا٤باؿ رأس تعريف ٲُبكن كمنو
 ارلالرأ٠ب التكوين قدرة يزيد ما كالدخل الناتج زيادة إذل يؤدم بدكره كالذم االستثمار ٲبوؿ الذم االدخار خبلؿ من أساسا ا٤باؿ
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 (6يف االقتصاد. )

يقصد بالتقدـ التقِب با٤بعرفة ا١بديدة كاالبتكارات ا٢بديثة كالٍب ٲُبكن أف تسهم يف ٭بو الدخل القومي، كرؤية ذلك   التقدـ التقني:
عرض للبلى تتضح لو افَبضنا أّف جزء من موارد اجملتمع ا٤بوجهة إلنتاج السلع الرأ٠بالية يكفي بالكاد إلحبلؿ رأس ا٤باؿ عندما يت

كالتقادـ، ك إذا مّت احبلؿ رأس ا٤باؿ القدصل برأ٠باؿ جديد كإ٭ّبا بنف  الشكل كالنوعية، فإّف رصيد رأس ا٤باؿ ا٢بقيقي يف اجملتمع 
يضل ثابتا كال تتحق  أيّة زيادة يف الدخل القومي، كنفَبض اآلف أّف ٜبة ٭بوا يف ا٤بعرفة الفنية ٕبيث أنّو كلما بليت أك تقادمت 

عدات الرأ٠بالية ا٤بستخدمة، فإّف معدات جديدة ٨بتلفة عنها كأكثر انتاجية منها ٙبل مكاهنا، يف مثل ىذه ا٢بالة فإّف الدخل ا٤ب
القومي سوؼ ينمو بسبب تقدـ ا٤بعرفة التقنية ال بسبب تراكم ا٤بزيد من رأس ا٤باؿ، كىنا فإّف ىذا النوع من الزيادة يف الدخل يأيت 

 لفنية داخل اجملتمع، أك من خبلؿ استّباد ىذه ا٤بعرفة من ا٣بارج.من خبلؿ ا٤بعرفة ا

 المحور الثاني: نشأة كتطور القطاع الصناعي في الجزائر

أعطت ا١بزائر عقب االستقبلؿ األكلوية يف إنشاء قاعدة صناعية عمومية قوية، هتدؼ إذل توفّب ٨بتلف السلع الضركرية        
تصاد الوطِب من التبعية التجارية لبلقتصاد الفرنسي، كأيضا امتصاص أكرب عدد ٩بكن من اليد للسوؽ الداخلية، ك ٙبرير االق

العاملة، ٥بذا عرؼ قطاع الصناعة يف ا١بزائر يف مسار تطوره مرحلتْب رئيسيتْب: األكذل ابتدأت منذ االستقبلؿ اذل غاية هناية 
 الثمانينات، كالثانية ابتدأت من فَبة التسعينات.

  (:1986-1962القطاع الصناعي  خالؿ الفترة ) تطور -1

كجدت ا١بزائر نفسها بعد االستقبلؿ دكف قاعدة اقتصادية صلبة تنطل  منها، بسبب مغادرة األكربيْب للببلد بصفة ٝباعية ك       
يع قطاعات. كدل مليوف فرنك فرنسي شهريا، ٩با أدل اذل تسجيل عجز كبّب يف ٝب 500معهم رؤكس األمواؿ كالٍب قدرت ٕبوارل 

مؤسسة صناعية صغّبة  1300 يكن األمر سهبل لتنشيط الوضع االقتصادم خاصة يف اجملاؿ الصناعي الذم كاف يشتمل على
عامل ، كىو عدد ضعيف جدا إذا ما قورف بعدد السكاف  80000 يغلب عليها الطابع الصناعي ا٢بريف الذم يعمل فيو حوارل

مليوف ، كقد تطلبت ىذه الوضعية ٦بهودات كبّبة لبناء قواعد صناعة قوية تدعم الصناعة الٍب   11 آنذاؾ الذم كاف يبلغ حوارل
كانت موجودة . كبناء على ذلك توجو العمل على اسَبجاع الثركات الوطنية كإقامة صناعات هتدؼ إذل استغبلؿ الطاقات كا٤بوارد 

 تصاديا كاجتماعيا. ٥بذا عرفت ىذه الفَبة ىدفْب أساسْب يتمثبلف يف:كتنمية الببلد اق. ا٤بتوفرة كالٍب تسمح بإنشاء مناصب العمل

 1966 يتمثل يف اسَبجاع الثركات الوطنية كاستغبل٥با ، ذلك من خبلؿ عمليات تأميم مشلت ا٤بناجم يف عاـ الهدؼ األكؿ:
تتمثل يف  القطاعات الصناعية  كالٍب كانت 1967 مكنت من إعادة تنظيم القاعدة الصناعية، كبتأميم ا٤بشاريع األجنبية عاـ
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األساسية، كأيضا عرفت ىذه الفَبة تأسي  شركات كطنية، أسندت ٥با مهاـ ٘بسيد سياسة التصنيع، كقد اختتمت سلسلة 
 بتأميمي البَبكؿ كأنابيب النقل عرب الصحراء ، الٍب تربط مصادر إنتاجها با٤بوانئ الساحلية 1971 الصناعات البَبكلية كالغازية يف

يتمثل يف إقامة صناعة ثقيلة أك ما يسمى بالصناعات ا٤بصنعة باعتبار أف ىذه الصناعة تشكل أساس التحرر من  لهدؼ الثاني:ا
ا٤بخطط الثبلثي  : التبعية االقتصادية للخارج ،كخصصت ٥بذه الصناعات اعتمادات مالية ىامة يف ا٤بخططات اإل٭بائية الثبلثة

  . ( 77 – 74) ، ا٤بخطط الرباعي الثاشل (73–70)  ي األكؿ، ا٤بخطط الرباع (69-67)  األكؿ
مليار  453 مليار دينار جزائرم من االعتمادات إٝبالية البالغة 247 مبلغا إٝباليا يساكم 1978 ديسمرب 31 حيث بلغت يف

  من ٦بموع ا٤ببلغ اإلٝبارل لبلستثمارات. % 54.5 دينار جزائرم ٗبعُب حصص للقطاع الصناعي نسبة

 1980إلى  1974: االنتاج الداخلي الخاـ حسب القطاعات الصناعية من 01جدكؿ رقم ال

السنوات                      
 القطاع الصناعي

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

 ا٤بناجم كا٤بقالع
 ص ح ـ ـ ؾ إ *
 مواد البناء كالزجاج

 الكيمياء كا٤بطاط كالببلستيك
 ائيةالصناعات الفبلحية كالغذ

 الصناعات النسيجية
 صناعة ا١بلود كاألحذية
 صناعة ا٣بشب كالورؽ
 الصناعات ا٤بختلفة

365 
989.3 
303.3 
487.5 
1211 
705.9 
248 

437.1 
180.5 

334.6 
1116 
347.6 
573 

1370 
716.5 
269.3 
478.3 
188.9 

321.7 
1561 
534 

755.6 
1697.9 
812.7 
314.6 
629.4 
266.8 

350.7 
1715 
658.1 
832.3 

1849.5 
1008.5 
356.6 
744.7 
341.8 

308.9 
2514 
1026 
787.3 

2637.5 
1411 
429.8 
685 

346.9 

539 
3217.8 
1276 
854.1 

3354.6 
1707.7 
431.8 

1018.9 
294.9 

750.7 
3785 

1540.2 
937.9 

3706.4 
1955.3 
603.2 

1163.1 
289.7 

 14731.5 12694.8 10146.4 7857.2 6893.7 5394.2 4927.6 ٦بموع القيمة ا٤بضافة
 ا٤بصدر: من إعداد الباحثْب إعتمادا على بيانات الديواف الوطِب لئلحصائيات

 ص ح ـ ـ ؾ إ * = الصناعات ا٢بديدية ك ا٤بعدنية ك ا٤بيكانيكية ك الكهربائية ك االلكَبكنية 
 
 1989تطور القطاع الصناعي ابتداءا من سنة  -2

ة على الساحة الوطنية كالدكلية، حيث بدأ تفضيل ا٢برية االقتصادية كافساح اجملاؿ عرفت ىذه الفَبة عدة ٙبوالت اقتصادي       
أماـ القطاع ا٣باص لبلستثمار كاالنتاج، كذلك عرفت ىذه الفَبة تراجع كبّب يف مداخيل الدكلة نتيجة اهنيار أسعار البَبكؿ، ٩با 

ئر فكرة خصخصة مؤسساهتا بعدما عجزت أغلبيتها الوصوؿ أدل اذل ٚبلي الدكلة عن دعم مؤسساهتا الصناعية ،حيث تبنت ا١بزا
( بإنشائها للشركات 1995 – 1993إذل ا٤بردكدية كٙبقي  فائض، ٩با أّدل بالسلطات ا١بزائرية إذل تطبي  سياسة ميزت الفَبة )

بتاريخ  22-95و بصدكر األمر القابضة باعتبارىا شركات رؤكس األمواؿ  مشرفة على االدارة كا٤براقبة، كقد تبنت الدكلة ىذا التوج
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(  حيث أّف األداء السيء كالسليب ألغلب 7كىو القانوف الذم كّرس فكرة خصخصة القطاع العاـ. ) 26-08-1995
ا٤بؤسسات الصناعية العامة، سواء على مستول األداء ا٤بارل أك على مستول انتاجية عوامل االنتاج أك على ا٤بستول التسويقي،  

د مالية ضخمة تسبّبت يف ىدر طاقات ىائلة لفَبة زمنية طويلة دكف الوصوؿ إذل ٙبقي  أىداؼ اقتصادية كّلف الدكلة موار 
كاجتماعية تتناسب مع حجم االستثمارات يف ىذه ا٤بؤسسات، باإلضافة إذل ذلك فقد عانت ا٤بؤسسات الصناعية للقطاع العاـ 

ستثمر، إذل درجة أ
ُ
ّف الكثّب من ىذه ا٤بؤسسات كاف قائما كُمستمرا على حساب ا٣بزينة مشكلة تدشل العائد على رأس ا٤باؿ ا٤ب

 العمومية، ُمّشكبل بذلك عبةا ماليا مستمرا دل تعد الدكلة قادرة على ٙبملو لفَبات مستقبلية كا١بدكؿ التارل يبْب ذلك.

 .(2001-1994تطور انتاج القطاع الصناعي العاـ في الجزائر في الفترة الممتدة ) 02الجدكؿ رقم:

 السنة
199

1 
199

2 
199

3 
199

4 
199

5 
199

6 
199

7 
199

8 
199

9 
200

0 
200

1 

 0.6- 2.3- 1.5- 5.2+ 7.2- 8.6- 0.5- 8.5- 1.5- 2.5- 7- النسبة

طيف ،جامعة ، فرحات عباس، س 6ا٤بصدر: خباية حساف، ا٣بوصصة يف ا١بزائر مربراهتا كعوائقها،  ٦بلة العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب، العدد 
 .133، ص: 2006

 
تعك  أرقاـ ا١بدكؿ بوضوح الوضعية ا٤بتدىورة للمؤسسات العامة الٍب للت ٛبارس أنشطتها بعيدا عن الكفاءة االنتاجية،    

 قبل من ا٤بملوكة الصناعية ا٤بؤسسات حيث لّل االنتاج يَباجع كبشكل مستمر بنسب معتربة ، كلكن بالرغم من ذلك ساٮبت
 الصناعية بْب األنشطة أىم يف احملققة النتائج تشّب ،  كما 2001 سنة التحويلية الصناعة أرباع إنتاج ثبلثة بنحو العاـ القطاع
 النسيج من كل يف كا٬بفض ،%7 البناء بنسبة مواد يف ارتفع حيث مستقرة، غّب النمو معدالت أف ، 2000 ك 1999 سنٍب

 الوطِب اجملل  يصرح كما التوارل، ، على %1،  %6.4،  %8.4 :التالية كالصلب بالنسب كا٢بديد الغذائية، كالزارعة كا١بلود،
 ( 8االقتصادم كاالجتماعي. )

سجل القطاع الصناعي نسب ٭بو سالبة خبلؿ ىذه  2010إذل سنة  2000كيف خبلؿ فَبة االنعاش االقتصادم من سنة     
الصناعي العمومي، بينما سجل القطاع الصناعي ا٣باص ( ٗبعدؿ سنوم بالنسبة للقطاع  - %1.66الفَبة حيث بلغت النسبة ) 

 ( بشكل سنوم، كيوضح ا١بدكؿ التارل ذلك:%4.12معدؿ ٭بو بلغ) 

 

 



 إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر : التأىيل الصناعي كتحديات  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

446 
 

 (2010-2000نمو القطاع الصناعي حسب القطاع القانوني خالؿ ) 03الجدكؿ رقم: 

 السنوات        
 نوع القطاع

 المعدؿ 2010 2008 2006 2004 2002 2000

 1.06- 2.5- 1.9 2.2- 1.3- 1- 1.9- %صناعي العمومينمو القطاع ال
 4.12 - - 2.1 2.5 6.6 5.3 %نمو القطاع الصناعي الخاص

 المصدر: بيانات الديواف الوطني لإلحصائيات.

ر أنو إّف مؤشرات القطاع الصناعي العاـ تبْب أّف ىذا القطاع كاف يعاشل من اختبلالت ىيكلية كمالية أثرت على أدائو، باعتبا   
خبلؿ فَبة تطبي  سياسة االنعاش االقتصادم، حيث أكدت االحصائيات  أّف أغلب  %1.06-سجل ٭بو سليب ٗبتوسط 

( باستثناء قطاعات ا٢بديد كا٤بيكانيك كإللكَبكنيك 2010-200الصناعات سجلت معدالت ٭بو سلبية خبلؿ نف  الفَبة )
كمتوسط سنوم خبلؿ نف  الفَبة ، كىي القطاعات الٍب    %2.45،  %0.64كمواد البناء الٍب سجلت ٭بو اٯبابية بلغت 

تأثرت اٯبابا باالستثمارات العامة ا٤بنجزة ضمن سياسة االنعاش االقتصادم، كفيما ٱبص القطاع ا٣باص فبالرغم من نسب النمو 
ذلك يعد غّب كاؼ بالنظر  بشكل سنوم، إال أف %4.12االٯبابية الٍب حققها خبلؿ فَبة تطبي  الربنامج إذ بلغ معدؿ النمو 

للقدرات ا٢بقيقية الٍب ٲبلكها ىذا القطاع، كعلى العمـو ٗبكن القوؿ أف القطاع الصناعي دل يتجاكب مع سياسة االنعاش 
االقتصادم بالنظر للمشاكل ا٤بالية كا٥بيكلية الٍب يعاشل منها القطاع العمومي، كما أف تدىور ا٤بناخ االستثمارم خاصة يف ا١بانب 

تمويلي كاالدارم ساىم يف عرقلة ٭بو كتطور القطاع ا٣باص ،كل ذلك أدل اذل عجز ا١بهاز االنتاجي  عن استجابة للطلب ال
 (9) الكلي ا٤بتزايد نتيجة تطبي  سياسة االنعاش االقتصادم.

 مميزات القطاع الصناعي في الجزائر: -3
 أهتا اذل اليـو كأىم ىذه ا٣بصائص نلحصها فيما يلي:اتصفت الصناعة ا١بزائرية ٔبملة من ا٣بصائص امتدت منذ بداية نش

  تتعدل ال احمللي متواضعة ،إذ اإلٝبارل الناتج يف التحويلية الصناعة مساٮبة تزاؿ : الضعف االنتاج الصناعي كما كنوعا-أ
 إضافة كالتجارة، ا٣بدمات طاعكق االستخراجية كالصناعات الزراعة بعد الرابعة أك الثالثة ا٤برتبة يف يف أحسن األحواؿ، كتأيت 13%
 السوؽ يف خاصا مركزا باحتبلؿ لو تسمح اسَباتيجية سلعا يصنع أف يستطع القطاع الصناعي ا١بزائرم دل الضعف الكمي ىذا إذل

 تاجكاالن التخصص يستطيع دل إذ التنموية، العملية انطبلؽ بداية طويلة يف فَبة منذ الٍب زاك٥با الصناعات تلك يف حٌب الدكلية،
 أم احمللية، السوؽ يف السائد االستهبلؾ بتطور الصناعات ىذه تطور ا٫بصر بل متميزة، متطورة كجودة كأذكاؽ كبّبة بكميات
 الطلب حسب ك٧بدكدة لو تعمل الذم السوؽ سجينة تكوف ألف احمللية، التحويلية الصناعة كىكذا اضطرت للداخل، التوجو
 بقيت التصديرية الصناعات بعض حٌب يتمتع هبا، الٍب ا٢بماية لل يف ا٤بستهلك على هانفس فرض حدكده، ٧باكلة داخل ا٤بتيسر
 من أبعد الذىاب على متجرئة غّب فيو، ا٤بتوفر للطلب تنتج بقيت ألهنا بقائها ألجل فيو، كتصارع لو الذم تعمل السوؽ رىينة
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 إنتاجها لزيادة ا٢بافز لديها يتكوف دل كبالتارل السهلة، اؽاألسو  إذل الدخوؿ أك الثنائية االتفاقيات بعض غالبا من مستفيدة ذلك
 .(10)كما كنوعا كتطويره

يف  مثيبلهتا عن منتجاهتا كلفة بارتفاع عاـ بشكل ا١بزائرية الصناعة تتميز : بالنوعية االىتماـ كعدـ اإلنتاج كلفة ارتفاع-ب
 بل األسواؽ ا٣بارجية، إذل كصو٥با أماـ صعبة عقبة شكل ما كىذا النامية، الدكؿ يف ٥با ا٤بشاهبة ا٤بنتجات كحٌب العا٤بية السوؽ
  : أٮبها أسباب عدة إذل ا١بزائرية الصناعية للمنتجات ا٤برتفعة التكلفة كتعود الداخلية، سوقها يف ا٤بنافسة كحٌب

 بعض يف النصف من اقل إذل االستخداـ نسبة تصل حيث ا٤بتاحة، اإلنتاجية الطاقات كامل استخداـ من التمكن عدـ -

 .ا٤بؤسسات الصناعية
 .العاـ القطاع يف ٖباصة الصناعية للمؤسسات مبلئمة غّب أحجاـ اختيار -
 . للعمالة الضعيفة اإلنتاجية -
 .األسعار سياسة نتيجة الصناعية العملية يف الداخلة األكلية ا٤بواد بعض أسعار يف ا٤بصطنع االرتفاع -
يعترب العامل التقِب من أىم مدخبلت االنتاج، حيث أف التطوير ا٤بستمر للتقنية  : وردةالمست التقنيات على االعتماد -ج

بكميات أكرب كٔبودة أعلى، مع بقاء عنصرم  كخدمات سلع خل  ينتج عنو كالتسوي ، كاإلدارة اإلنتاج عملية ا٤بستخدمة يف
 أنواع كٙبديد الصناعية ا٤بشركعات لدراسة ا٣بارجية ا١بهات إذلتلجأ  العمل كرأس ا٤باؿ ثابتْب، كٗبا اف الصناعة ا١بزائرية دائما

 البيةة يناسب ٗبا التكنولوجيا استيعاب كالصيانة، كىذا طبعا بتكلفة ضخمة، كذلك عدـ التشغيل كطرؽ كالتجهيزات اآلالت
 للتكنولوجيات بكل ونةمرى كلها ٝبيعا أبقت الصناعة ا١بزائرية آخر، بشكل إنتاجها إعادة أك كأيضا عدـ تطويرىا احمللية،

ا٤بستوردة حٌب فيما ٱبص عملية االستبداؿ كالصيانة، ٩با أدل اذل زيادة ىائلة يف التكاليف، كعدـ مواكبة التطورات ا٢باصلة يف 
  .األسواؽ الداخلية كا٣بارجية 

 أىم المشاكل كالعراقيل التي يواجهها القطاع الصناعي الجزائرم -4
م خاصة بالنسبة للمؤسسات الصناعية ا٣باصة، ٝبلة من ا٤بشاكل كالعراقيل نلخصها كنرتبها فيما يواجو القطاع الصناعي ا١بزائر 

 يلي:

إّف الفساد يأيت يف ا٤برتبة األكذل على الئحة أىم القيود كالعراقيل الٍب تواجو القطاع الصناعي يف  الفساد اإلدارم كالمالي:-1
ك تتجلى ىذه اآلفة الٍب تنخر  (11)ة من أجل ا٢بصوؿ على مكاسب خاصة،ا١بزائر، كالفساد ىو سوء استغبلؿ السلطة العام

مفاصل االقتصاد الوطِب يف األساس يف دفع الرشوة، حيث أّف ىذه الظاىرة ُمنتشرة كبشكل كبّب من أعلى مناصب السلطة إذل 
 العا٤بي البنك ك النقد الدكرل ندكؽلص السنوم االجتماع ىامش أدناىا كٛب  ٝبيع القطاعات االقتصادية من دكف استثناء، فعلى

 أخرل بلداف ك ا١بزائر إذل أفّ  ضمنية بصفة أشار الذم الفساد مكافحة ك اإلدارة نظم حوؿ تقرير صدر ،2006بسنغافورة سنة 
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 الرأم إبداء ٦باؿ يف الكايف ا١بهد أيضا دل تبذؿ أهّنا كما األخّبة، العشر السنوات مدل على الفساد حملاربة البلـز ا١بهد تبذؿ دل
كيوضح ا١بدكؿ التارل مؤشر الفساد يف  (12) .النوعية لؤلطر التنظيمية ا١بودة ك ا٢بكومية الفعالية ٦باؿ يف حٌب أك ا٤بساءلة ك

طل  كالعبلمة )0ا١بزائر، حيث تشّب العبلمة )
ُ
 ( على أّف الدكلة خالية ٛباما من الفساد10( على الفساد ا٤ب

 (.2013– 2003للفترة ) الجزائر في سادالف مؤشر تطور 04جدكؿ رقم:

 البياف
2003 2005 2008 2011 2013 

 النقاط الرتبة النقاط الرتبة النقاط الرتبة النقاط الرتبة النقاط الرتبة
 3.5 94 2.9 112 3.1 92 2.8 97 2.6 88 الجزائر

 ا٤بصدر: من اعداد الباحثْب  بناء على تقارير ٤بنظمة الشفافية العا٤بية.

ىذا يعِب   3.5ب 2013يبلحظ من ا١بدكؿ أّف ا١بزائر متذبذبة يف مؤشر النقاط، حيث سّجلت أحسن عبلمة خبلؿ سنة    
أّف الببلد تشهد معدالت خطّبة للفساد )العبلمات ا٤بسجلة قريبة من الصفر كبعيدة جدا عن العشرة(  أّدت إذل التأثّب السليب 

ت الٍب تعمل ضمن القطاع ا٣باص، كأيضا أثر الفساد على جلب االستثمارات على نشاط القطاع الصناعي خاصة ا٤بؤسسا
األجنبية كإقامة الشراكات معها كاالستفادة من خرباهتا، كما أشارت الدراسة الٍب أجراىا البنك الدكرل حوؿ مناخ االستثمار يف 

ا٥بم على شكل رشاكم للمسؤكلْب لتسريع من رقم أعم %7من رؤساء ا٤بؤسسات يدفعوف على األقل  % 34.3ا١بزائر إذل أّف 
 (13) معامبلهتم االدارية كاالستفادة من بعض ا٤بزايا كا٣بدمات كالقركض كاالعانات ا٤بالية.

 كمنو ٪بد أّف الفساد قد أثّر بشكل كبّب على مناخ االستثمار كبيةة األعماؿ يف ا١بزائر كىذا ما يبينو ا١بدكؿ التارل:

 ائر مقارنة بتونس كالمغرب في مؤشر سهولة أداء األعماؿ.ترتيب الجز  05جدكؿ رقم: 

 البياف
 

 الدكلة

الترتيب عالميا 
 دكلة 2008/155

الترتيب عالميا 
 دكلة 2011/155

الترتيب عالميا 
 دكلة 2013/189

 

عالميا  الترتيب
 دكلة 2014/189

 51 49 80 58 تونس
 87 95 115 102 المغرب
 153 151 136 125 الجزائر
 ر: من اعداد الباحثْب بناء على ٦بموعة تقارير للبنك الدكرل.ا٤بصد

سنة  153إذل الرتبة  2008سنة  125يبْب ا١بدكؿ أّف ترتيب مؤشر سهولة أداء األعماؿ للجزائر شهد تدشل مستمر من الرتبة 
اد  تأثّب حجم الفساد على ، يف حْب ٪بد أّف ترتيب كل من تون  كا٤بغرب شهد ٙبسنا نسبيا يف الَبتيب، ٩با يبْب ازدي2014

 مناخ االستثمار يف ا١بزائر. 
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أٮبها  لعدة أسباب، الفنية الكوادر القطاع الصناعي يف ا١بزائر إذل يفتقرالعلمية ك اليد العاملة الماىرة:   الكفاءات نقص -2
ـ مسايرتو للتطور الكبّب يف ا٤بؤسسات الصناعية، كأيضا ضعف التكوين كعد مبلئمتها ٤بتطلبات عدـ تدىور منظومة التعليم ك

 العمل، تدريبهم أثناء كأعباء مشاكل ك إذل ٙبّمل مهرة غّب عماؿ توليف إذل ا٤بؤسسة صاحب ٦باؿ التقنية العا٤بية، لذا يضطر
 اإلنتاجية ٚبفيض من شأنو يؤدم إذل العمل، كل ىذا يف لضماف بقائها النادرة التخّصصات لبعض مرتفعة أجور دفع عن فضبل
التكاليف. ٩بّا ينتج عنو ا٬بفاض تنافسية ا٤بؤسسات الوطنية كنفور ا٤بؤسسات  ارتفاع إذل باإلضافة ا٤بقّدمة كا٣بدمات السلع ةكجود

 األجنبية عن االستثمار يف ا١بزائر. 

صناعي (: ٲبثل العقار الصناعي أحد أىم العوائ  الٍب يواجهها القطاع الوؿ على األراضي ) العقار الصناعيمشكل الحص -3
يف ا١بزائر، حيث توقفت العديد من ا٤بشاريع ا٤بهمة بسبب ىذا ا٤بشكل، فصعوبة ا٢بصوؿ على قطعة أرض ُمهيأة ٤بزاكلة نشاط 
استثمارم باإلضافة إذل االرتفاع الفاحش يف أسعار العقارات القابلة لبلستغبلؿ بسبب ا٤بضاربة كتعقد كتعدد االجراءات اإلدارية 

كزير التنمية الصناعية     كترقية االستثمار عمارة بن يون   أكضح  ت ٭بو القطاع الصناعي يف ا١بزائر، حيثكالقضائية كلها أعاق
خبلؿ اجتماع مع ا٤بتعاملْب االقتصاديْب ك االٙباد العاـ للعماؿ ا١بزائريْب ك ٝبعيات أرباب العمل خصص لعرض نتائج أشغاؿ 

قائبل: "إّف العقار ُيشّكل أكرب عائ  بالنسبة  2013ت خبلؿ ثبلثية أكتوبر ٦بموعة العمل حوؿ العقار االقتصادم الٍب نصب
من األراضي الواقعة يف ا٤بناط  الصناعية ليست مستعملة"، متطرقا يف ىذا السياؽ  % 30لبلستثمار"،  كما أكد بن يون  أّف "

وزير أّف "ىناؾ مستثمرين لديهم أراضي يف عدة إذل حالٍب الركبية ك الرغاية حيث توجد أكرب منطقة صناعية للجزائر، ك أكد ال
كاليات ك يتمكنوف من القياـ با٤بضاربة "، كخبلؿ النقاشات ا٤بفتوحة مع ا٤بشاركْب أّكد مدير التنمية الصناعية بوالية ا١بزائر إذل 

لكية ك رخصة كحدة صناعية لي  لديها عقد م 74ىناؾ  قطعة أرض غّب مشغولة سيما بالركبية ك الرغاية ك 160كجود 
  (14) .استغبلؿ

بينما بلغ حجم الطلبيات ا٤بودعة  2مليوف ـ 180كقد بينت تقديرات كزارة الصناعة أّف حجم العقار الصناعي ا٤بتاح يقدر ب    
، كمنو يتبْب أّف األزمة لي  يف نقص العقار بقدر ماىي مشكلة فساد 2مليوف ـ 80لدل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

 (15) ف يف التسيّب كالتنظيم كغياب الشفافية يف توزيع األراضي.كضع

 من الكايف التمويل ا٢بصوؿ على يف ّٝبة صعوبات من تعاشل إّف أغلبية  مؤسسات القطاع الصناعي،الحصوؿ على التمويل: -4
كما أّف افتقار ا١بزائر  على حد سواء، َبضْبكا٤بق ا٤بقرضْب تلبية متطلبات على قادرة ائتمانية آلية توفر لعدـ نظرا ا٤بالية،  ا٤بؤسسات

 منها الوطنية سواء جلب ا٤بدخرات تعمل على ا٤بتطورة ا٤باؿ رأس أسواؽ ألسواؽ رأس ا٤باؿ زاد من تفاقم مشكل التمويل، حيث أفّ 
 يتخذه الٍب للقرار تبعا سندات طرح أك طرح أسهم طري  عن إّما يكوف الذم التمويل تكاليف خفض شأنو من ما كىو األجنبية، أك

 بشكل الصناعي القطاع مؤسسات أماـ ا٤بتاحة التمويل فرص من األمواؿ ضّي  رؤكس أسواؽ تطور عدـ فإفّ  كعليو التمويل، طالب
أّف ا١بزائر احتلت ا٤برتبة   2014االقتصادم. حيث ألهر تقرير بيةة األعماؿ للبنك الدكرل لسنة  يف النشاط أدائو ضعف إذل أّدل
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دكلة الذين مشلتهم الدراسة  مَباجعة  189مؤشر ا٢بصوؿ على االئتماف، متساكية يف ا٤برتبة مع دكلة ا٤بوزمبي  من بْب يف  130
يف   86ك مصر ا٤برتبة  109،  يف حْب احتلت تون  ا٤برتبة  126كالٍب احتلت فيها ا٤برتبة  2013مراتب مقارنة بسنة  4بذلك 

 حجم مشكلة التموين بالنسبة للمؤسسات ا٣باصة يف ا١بزائر.   ،  كىذا يبْب مدل2014نف  تقرير سنة 

: يواجو االستثمار الصناعي خاصة بالنسبة للمؤسسات ا٣باصة يف ا١بزائر عدة مشاكل إدارية المعوقات االدارية كالتنظيمية-5
 كتنظيمية أٮبها:  

 14تأسي  مؤسسة يتطلب ا٤بركر ب  : حيث أّف عمليةتعقد كطوؿ االجراءات كالوثائق المطلوبة إلنشاء المشاريع -
 10من دخل الفرد،  مقارنة بتون  كالٍب ال يتعدل فيها عدد اإلجراءات  % 28.6يـو كتكّلف  25إجراء يستغرؽ 
 من دخل الفرد. % 9.3يـو كال تكلف سول  11نستغرؽ حوارل 

ا٤بؤسسات الصناعية يف عدة : حيث أشار رؤساء ضعف البنية التحتية كعدـ توفر الخدمات األساسية للمستثمرين -
كاليات إذل عدـ توفر خدمات ا٤باء، كالكهرباء، كالغاز، كخطوط ا٥باتف، كقنوات الصرؼ الصحي، يف مواقع 
االستثمار. باإلضافة إذل اىَباء الطرقات الربية كعدـ توفر الطرؽ السريعة بالشكل الكايف، كأيضا بدائية شبكة السكك 

ب ا٤بناط  بالوطن، كذلك عدـ امتبلؾ ا١بزائر ٤بوانئ أك مطارات ذك مقايي  عا٤بية، كل ا٢بديدية كعدـ توفرىا يف أغل
ىذا أّدل إذل ارتفاع تكاليف النقل بشكل كبّب ٩با حّد من تنافسية القطاع الصناعي كعزكؼ الشركات األجنبية عن 

 االستثمار يف ا١بزائر.
كالشبو الضريبية الٍب تتحملها ا٤بؤسسات الصناعية يف ا١بزائر عادة ال  إّف األعباء الضريبية ثقل العبء الضريبي كالجمركي: -6

تساعدىا بأم حاؿ من األحواؿ على العمل االنتاجي، رغم ا١بهود ا٤ببذكلة للتخفيف من ىذه األعباء إال أّف بعض االقتطاعات ال 
من كتلة األجور، كحسب تقرير البنك  % 26 تزاؿ مرتفعة كاشَباكات الضماف االجتماعي بالنسبة لصاحب العمل كالٍب تقدر بػػ

 2013من حيث مؤشر دفع الضرائب مَباجعة ٗبرتبة كاحدة بالنسبة لسنة  174فقد احتلت ا١بزائر ا٤برتبة   2014الدكرل لسنة 
فعها ا٤بؤسسات ، حيث قدر إٝبارل الضرائب كنسبة من إٝبارل الربح الٍب تد78ك ا٤بغرب الرتبة  60مقارنة بتون  الٍب احتلت الرتبة 

  مصر.                       يف %  42.6 يف تون  ك % 62.4يف ا٤بغرب ك  % 49.6، يف حْب تقدر ىذه النسبة بػػ % 71.9الصناعية يف ا١بزائر 

للمؤسسات، ذلك نتيجة االجراءات   من جهة أخرل شّكل النظاـ ا١بمركي أحد العقبات الٍب ٚبل  مشاكل كصعوبات عديدة 
ة من قبل إدارة ا١بمارؾ الٍب تسّب كف  تشريع ال يسهل نشاط ا٤بؤسسات، إذ أّف قطاع ا١بمارؾ كثّبا ما يتميز بالبّبكقراطية ا٤بتخذ

 كتعدد قنوات  الرشوة.
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 المحور الثالث: الدراسة القياسية

٤بوجودة بْب القطاع الصناعي الذم يف ىذا احملور باستخداـ أدكات االقتصاد القياسي سنقـو بتحديد مدل تأثّب كنوع العبلقة ا   
اذل  1970للجزائر، ابتداء من سنة  ( %GDP)، ك النمو االقتصادم (%VAM ٭بثلو ٗبستول ٭بو ناتج القطاع الصناعي)

ا٤بنشورة يف ا٥بيةات ، حيث سنعتمد على االحصائيات  VAR، كذلك باستخداـ دالة متجو اال٫بدار الذايت، 2012غاية سنة 
 واف الوطِب لئلحصاء ، كا٥بيةات الدكلية كبيانات البنك العا٤بي لئلنشاء كالتعمّب.الوطنية كالدي

 أكال: تحليل النموذج المستخدـ في الدراسة.

 دراسة المتغيرات االقتصادية للنموذج -1

 بالنسبة لمستول النمو االقتصادم

أّف ىذا األخّب عرؼ تذبذبا خبلؿ الفَبة، حيث  يقدر معدؿ النمو االقتصادم ٗبستول ٭بو الناتج احمللي االٝبارل ، حيث   
( على 2.2-،%1.2-،%1-، %0.7-بقيم)  (1993، 1991، 1988، 1987)سّجل أدسل نسبة لو خبلؿ سنوات 

التوارل،  كىذا بسبب األزمة االقتصادية كتدىور الوضع األمِب للببلد، أّما أعلى نسب لو فقد سّجلها خبلؿ فَبة السبعينات حيث 
كىذا نتيجة ا٤بخططات التنموية خبلؿ ىذه الفَبة الٍب ارتكزت على  %7.19ؿ النمو خبلؿ ىذه الفَبة إٝباال ٗبتوسط كصل معدّ 

 تنمية الصناعة الثقيلة كالٍب أدت إذل كفورات يف الناتج احمللي االٝبارل.

 .(2012 -1975تطور معدؿ النمو االقتصادم خالؿ الفترة ) 01الشكل رقم: 

 

 دؿ نمو ناتج القطاع الصناعي:بالنسبة لمع

عرؼ معدؿ ٭بو ناتج القطاع الصناعي ا١بزائرم ٭بو كبّب خبلؿ هناية عقد الستينات ك خبلؿ عقد السبعينات باستثناء بعض 
( على التوارل. أما ابتداءا من 26.58-ك 1.63-بقيم ) 1974كسنة  1971السنوات الٍب سجل فيها النمو قيم سالبة، كسنة 
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 PIBنسبة نمو  

 بناء على معطيات الديواف الوطِب لبلحصائيات. باحثْبا٤بصدر: من إعداد ال   
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أ قطاع الصناعة يسجل قيم سالبة نتيجة اعادة ا٥بيكلة كتصفية مؤسسات القطاع العاـ، كا١بدكؿ التارل يبْب معدؿ بد 1987سنة 
 ( 2012-1970٭بو القيمة ا٤بضافة للقطاع الصناعي خبلؿ )

 (2012 -1975تطور معدؿ  نمو ناتج للقطاع الصناعي خالؿ الفترة ) 02الشكل رقم: 

 
 ثْب بناء على معطيات البنك الدكرل.ا٤بصدر: من إعداد الباح   

 ثانيا: دراسة استقرارية السالسل الزمنية

كذلك باالعتماد على اختبار كدراسة العبلقة السببية نقـو بدراسة مدل استقرارية السبلسل الزمنية VARقبل تقدير ٭بوذج 
ADF  ١بذر الوحدة باالستعانة بربنامجEViews.6 رل :كالنتائج موضحة يف ا١بدكؿ التا 

 ADFدراسة استقرارية المتغيرات االقتصادية باالعتماد على اختبار  06الجدكؿ رقم:

 القرار   معنوية المعلمات النماذج المتغيرات
1% 5% 10% 

GDP%  2تقدير النموذج  - - - - : غير معنوم 3النموذج 

 مستقرة 2.6- 2.93- 3.59.- 8.48- : معنوم  2النموذج 

VAM% غير مستقر 3.19- 3.52- 4.19- 6.16- : معنوم 3نموذج ال  (TS) 

dVAM
% 

 2تقدير النموذج  - - - - : غير معنوم 3النموذج 

 1تقدير النموذج  - - - - : غير معنوم 2النموذج 

 مستقرة 1.61- 1.94- 2.62- 6.31- - 1النموذج 
 EViews.6ا٤بصدر: من اعداد الباحثْب بناء على ٨برجات برنامج 
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 نمو القٌمة المضافة للقطاع الصناعً 
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مستقرة عند مستوياهتا األصلية يف حْب أف سلسة ٭بو القيمة ا٤بضافة ( %GDPمن ا١بدكؿ ٪بد أف سلسلة النمو االقتصادم )
 كلكن بعد نزع مركبة اال٘باه العاـ ٪بد أف السلسة ا١بديدة،  TSغّب مستقرة من نوع  %VAMللطاع الصناعي 

dVAM% مستقرة . 

 ة لجرانجر.ثالثا: دراسة العالقة السببي

كذلك باستخداـ  %dVAMك (%GDP أكال قبل إجراء ىذا االختبار ٯبب اختيار فَبات االبطاء ا٤بثلى للسلستْب   
 ك النتائج موضحة يف ا١بدكؿ التارل: EViews.6 برنامج

 

               Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
              1 -249.3823 NA   1089.559  12.66912  12.83800  12.73018 
2 -238.2954  19.95651  765.3668  12.31477  12.65254  12.43690 
3 -230.5679   13.13662*   637.2770*   12.12840*   12.63506*   12.31159* 
               

اء ىلى ىذه الفَبة كانت نتائج اختبار العبلقة كبن( .p=3)من نتائج ا١بدكؿ الساب  ٪بد أّف فَبة االبطاء ا٤بثلى ىي الفَبة الثالثة 
 كما يلي : %dVAM كمستول ٭بو ناتج القطاع الصناعي %GDPالسببية بْب النمو االقتصادم 

  

 

 

 

 

 

 درجة االبطاء المثلى 07رقم : الجدكؿ

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 04/17/15   Time: 18:29 

Sample: 1970 2012  

Lags: 3   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     dVAM does not Granger Cause GDP  40  0.39748 0.7557 

 GDP does not Granger Cause dVAM  4.19026 0.0128 
    
    

 EViews.6بناء على ٨برجات برنامج  ا٤بصدر: من اعداد الباحثْب

 نتنائج اختبار السببية لجرانجر 08رقم :  الجدكؿ

 EViews.6بناء على ٨برجات برنامج  ا٤بصدر: من اعداد الباحثْب
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من ا١بدكؿ ٪بد أّف ٭بو ناتج القطاع الصناعي ال يسبب النمو االقتصادم يف ا١بزائر ، يف حْب أف النمو االقتصادم يسبب ٭بو 
طاع الصناعي ، كنرل أّف ىذه النتيجة منطقية يف الواقع ، حيث أّف النمو االقتصادم للجزائر يعتمد على قطاع كحيد كىو ناتج الق

قطاع احملركقات ، كعند زيادة ايرادات قطاع احملركقات فإف النمو االقتصادم يزداد ، نتيجة زيادة ا٤بداخيل، كالذم ينجر عنو زيادة 
 ناعي ٩با يزداد نا٘بو.القركض كالدعم للقطاع الص

  VAR(p)رابعا: تقدير نموذج 

للمتغّبات  األٮبية نف  النماذج ىذه تعطي حيث ا٤بعادالت اآلنية، ٭باذج عن بديلة ا٤بتعدد الذايت اال٫بدار ٭باذج جاءت   
كمن استقرار ا٤بتغّبات، كتشَبط االعتبار بعْب الزمن عامل تأخذ أهنا اآلخر، كما يف يؤثر متغّب كل أف ٗبعُب داخلية كلها كتعتربىا

( أنو يتوفر AIC أك  SCمعيارم  حسب ٙبديدىا يتم الٍب درجة التأخّب ٲبثل p، )حيث  VAR(P) خصوصيات ٭بوذج
 (: 16ك ٭باذج اال٫بدار الذايت ٤بتغّبين مثبل تأخذ الشكل التارل) على عبلقات تبادلية بْب ا٤بتغّبات االقتصادية ،

       ∑        

 

   

 ∑        

 

   

           

       ∑        

 

   

 ∑        

 

   

           

،  حيث ٬بتار فَبات  %dVAM ك  %GDP : باستخداـ السبلسل ا٤بستقرة أم VAR(p) نقـو يتقدير ٭بوذج
 ، كبذلك تكوف النتائج موضحة كما يلي: (p=3)االبطاء ا٤بثلى كالٍب كجدنا أهنا تساكم 

GDP = 0.13* GDP (-1) + 0.18* GDP (-2) + 0.10* GDP (-3) + 0.05*dVAM(-1) - 0.04* dVAM (-
2) + 0.0003* dVAM (-3) + 1.88           R2= 0.17 

 
dVAM = - 0.046* GDP (-1) - 0.26* GDP (-2) + 0.73* GDP (-3) + 0.30* dVAM (-1) - 0.18* 

dVAM (-2) + 0.21* dVAM (-3) - 1.99               R2= 0.38 
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 VAR(3لتحقق من استقرارية نموذج )ػػػػ 1ػ

 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: PIB SVA  

Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 3 

Date: 04/17/15   Time: 19:02 
  
       Root Modulus 
  
  -0.132228 - 0.650344i  0.663650 

-0.132228 + 0.650344i  0.663650 
 0.644757 - 0.056894i  0.647262 
 0.644757 + 0.056894i  0.647262 
-0.294946 - 0.190903i  0.351336 
-0.294946 + 0.190903i  0.351336 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

 

، ٰبق  شرط ااالستقرار حيث أّف ٝبيع ا٤بعمبلت أصغر من الواحد، كٝبيع VAR٪بد من الشكل الساب  كا١بدكؿ أّف ٭بوذج 
 اخل دائرة الوحدة ٩با يعِب أّف النموذج ال يعاشل من مشكل ارتباط االخطاء أك عدـ ثبات التباين .ا١بذكر تقع د

 تحليل أثر الصدمات من خالؿ دكاؿ االستجابة الفعلية: -1
 ىذا التحليل يفيدنا يف قياس أثر تغّب صدمة يف ٨بتلف متغّبات النموذج كالنتيجة موضحة كما يلي: 
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 EViews.6بناء على ٨برجات برنامج  ا٤بصدر: من اعداد الباحثْب
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 الدفعية االستجابة اؿدك  09الجدكؿ رقم :

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Response of SVA:   

 Period PIB SVA 
   
    1  1.275128  7.126672 

 2  0.250930  2.146709 

 3 -0.924448 -0.644827 

 4  1.943323  0.850271 

 5  0.976711  1.141365 

 6  0.034453 -0.042201 

 7  0.457026 -0.112935 

 8                            0.552907        0.272512 

 9                            0.173080        0.105329 

 10                           0.087072       -0.075752 
   
    Cholesky 

Ordering: PIB SVA   
   
   

   
    Response of PIB:   

 Period PIB SVA 
   
    1  2.901966  0.000000 

 2  0.454178  0.365944 

 3  0.552830 -0.154417 

 4  0.413184 -0.078779 

 5  0.346919  0.073148 

 6  0.146763 -0.000411 

 7  0.087610 -0.047237 

 8  0.098510 -0.002121 

 9  0.053495  0.009911 

 10  0.019481 -0.010784 
   
   

 

 EViews.6بناء على ٨برجات برنامج  ا٤بصدر: من اعداد الباحثْب
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 أثر صدمة في النمو االقتصادم:  2-1

سنوات كا٤ببينة سابقا، فإّف حدكث صدمة ىيكلية اٯبابية  10حسب تقديرات دكاؿ االستجابة للمحفزات ا٤بمتدة على مدار  
يف السنوات البلحقة خصوصا يف السنة األكذل ما كاحدة يف النمو االقتصادم، سيؤثر بشكل إٯبايب على مستول النمو االقتصادم 

 بعد الصدمة ، لكن ىذا التأثّب ما يلبث أف يتناقص بشكل كبّب كيزكؿ ابتداءا من السنة السادسة من الصدمة.

ن أما تأثّب الصدمة على ٭بو الناتج القطاع الصناعي، يكوف منعدـ خبلؿ السنة األكذل، كيكوف اٯبايب خبلؿ السنة الثانية كلك
 بشكل ضعيف، كبعدىا ينعدـ تقريبا ىذا التأثّب يف ا٤بدل ا٤بتوسط كالطويل.  

    أثر صدمة في ناتج القطاع الصناعي: 2-2

سنوات كا٤ببينة سابقا، فإّف حدكث صدمة ىيكلية اٯبابية  10حسب تقديرات دكاؿ االستجابة للمحفزات ا٤بمتدة على مدار 
سيكوف لو أثر إٯبايب ضعيف على النمو االقتصادم خبلؿ الفَبة األكذل كالرابعة ، كأثر سليب كاحدة يف ٭بو ناتج القطاع الصناعي ، 

 ضعيف خبلؿ الفَبة الثالثة  لينعدـ تقريبا ىذا التأثّب ابتداءا من الفَبة السادسة.

كذل مث يتناقص  خبلؿ السنوات البلحقة، سيكوف  إٯبايب خبلؿ السنة األ 10أما تأثّب الصدمة على ٭بو الناتج الصناعي خبلؿ 
 السنة الثانية ك الرابعة كا٣بامسة لكن ما يلبث تقريبا أف ينعدـ ىذا التأثّب ابتداءا من السنة السادسة.

 تحليل التباين: -2
                             يوضح لنا ىذا االختبار توضيح دكر كل صدمة يف تفسّب التقلبات الضرفية للمتغّبات التابعة، أم تفسّب توقع خطأ كل متغّب:        

 

 

 

 

 

 

 

 Variance 
Decomposit
ion of PIB:    

 Period S.E. PIB SVA 

    

    

 1  2.901966  100.0000  0.000000 

 2  2.960000  98.47157  1.528429 

 3  3.015140  98.26468  1.735323 

 4  3.044338  98.23084  1.769159 

 5  3.064914  98.19756  1.802444 

 6  3.068426  98.20168  1.798322 

 7  3.070040  98.17989  1.820107 

 8  3.071621  98.18172  1.818281 

 9  3.072102  98.18125  1.818752 

 10  3.072183  98.18011  1.819889 

    

    

 

 Variance 
Decomposit
ion of SVA:    

 Period S.E. PIB SVA 
    

    
 1  7.239849  3.102049  96.89795 
 2  7.555576  2.958511  97.04149 
 3  7.639185  4.358544  95.64146 
 4  7.928216  10.05467  89.94533 
 5  8.069280  11.17129  88.82871 
 6  8.069464  11.17260  88.82740 
 7  8.083185  11.45438  88.54562 
 8  8.106655  11.85333  88.14667 
 9  8.109186  11.89149  88.10851 

 10  8.110007  11.90061  88.09939 
    

    
 Cholesky Ordering: PIB SVA    

    

    

 .تحليل التباين 10جدكؿ رقم:

 EViews.6بناء على ٨برجات برنامج  ا٤بصدر: من اعداد الباحثْب
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من ا١بدكلْب السابقْب يتضح أف معظم التقلبات الظرفية للمتغّبين االقتصاديْب ) ٭بو ناتج القطاع الصناعي ك النمو    
يُفسره   االقتصادم( تتعل  بصدمات ا٤بتغّب نفسو بنسبة كبّبة جدا ، ك٪بد أيضا يف ا٤بدم القصّب أف ٭بو ناتج القطاع الصناعي

، لكن يف ا٤بدل الطويل أم ابتداءا من السنة الرابعة فإف ٭بو الناتج الصناعي يُفسر   %3النمو  االقتصادم بنسبة ضعيفة حوارل 
من قبل النمو  االقتصادم ، أما بالنسبة ٥بذا األخّب فإنو يُفسره ٭بو الناتج الصناعي بنسبة ضعيفة جدا ٕبوارل  %11بنسبة حوارل 

 ك ابتداءا من السنة الثانية. ،كذل 1.5%

كمنو ٪بد أّف نتائج اختبار ٙبليل التباين تؤكد نتائج اختبار السببية، أم أف القطاع الصناعي ال يساىم يف النمو االقتصادم،     
 كما أف ىذا األخّب بدكره يساىم بشكل ضعيف يف ٭بو الناتج الصناعي للجزائر.

 %dVAMك   %GDP التنبؤ بقيم : -3
 2017ا٤بقدر، ٲبكن التنبؤ بقيم النمو االقتصادم كقيم ٭بو الناتج الصناعي يف ا١بزائر اذل غاية سنة  VARداـ ٭بوذج باستخ   

 كالنتائج موضحة يف ا١بدكؿ التارل:   

 (2017-2013القيم التنبؤية للمتغيرات ) 11الجدكؿ رقم: 

 2017 2016 2015 2014 2013 المتغيرات          السنوات 
 3.22 3.30 3.28 3.03 3.26 نمو االقتصادمقيم ال

 1.39- 0.97- 0.45- 2.04- 3.2- قيم نمو الناتج الصناعي
 EViews.6ا٤بصدر : من إعداد الباحثْب بناءا على ٨برجات 

كىذا ناتج عن ا٬بفاض أسعار النفط ك  2014من نتائج التنبؤ ٪بد أف مستول النمو االقتصادم سيشهد ا٬بفاض خبلؿ سنة    
، أما ٭بو الناتج الصناعي سيستمر بتسجيل قيم سالبة كلكن بشكل أقل  2017اذل غاية سنة  %3ستقر النمو عند حوارل ي

 .2016ك  2015خصوصا خبلؿ سنٍب 
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 :الخاتمة

و، حيث من من خبلؿ ىذه الدراسة يتبْب لنا أّف القطاع الصناعي ا١بزائرم مازاؿ بعيد كل البعد عن ٙبقي  األىداؼ ا٤برجوة من   
خبلؿ دراسة مسار تطوره تبْب لنا أنو دل يساىم يف النمو االقتصادم كال يؤثر فيو، كما أنو سيستمر يف الَباجع خبلؿ السنوات 
القادمة، كىذا نتيجة عدة أسباب، أٮبها استشراء الفساد ا٤بارل كاالدارم الذم دل يسمح للقطاع الصناعي ا٣باص من التطور 

ألجنبية يف ىذا اجملاؿ كاقامة الشركات معها، كما أف تدىور منظومة التعليم كالتكوين ا٤بهِب ك نقص كجلب االستثمارات ا
التجهيزات الصناعية ا٢بديثة زاد كبشكل كبّب من مشاكل القطاع الصناعي ، حيث أف من أىم متطلبات ىذا القطاع ىو الكفاءة 

يثة بالكمية كالسعر ا٤بناسبْب، كٮبا شبو منعدماف يف السوؽ ا١بزائرية. ناىيك الكبّبة لليد العاملة ك توفر التجهيزات الصناعية ا٢بد
عن ا٤بشاكل األخرل كثقل العبء الضرييب كمشكل التمويل ك العقار الصناعي كضعف البنية التحتية للببلد كالٍب كلها ستجعل 

 القطاعات األخرل )التجارية كا٣بدمية(.كىو أصحاب رؤكس األمواؿ ينفركف من االستثمار يف ىذا القطاع مفضلْب االستثمار يف
 ما يفسر زيادة تراجع النمو القطاع الصناعي خبلؿ السنوات القادمة .

كيف األخّب مهما تعددت األسباب فإنو من الضركرم لتنمية ىذا القطاع أف تتوجو الدكلة اذل ترقية مدخبلت االنتاج )العمل،    
طوير منظومٍب التعليم كالتكوين ا٤بهِب ، كالبحث العلمي، ك زيادة حصة التجهيزات الصناعية  رأس ا٤باؿ ، العامل التقِب( كذلك بت

، مع ٙبسْب ا٤بناخ االستثمارم . بذلك يتعزز دكر القطاع  كالسلع الوسيطة من الواردات ك إعفائهما من الضرائب ك٨بتلف الرسـو
 .    الصناعي يف تنويع البنياف االنتاجي كتنمية االقتصاد الوطِب
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 (2014إلى  – 1962مراحل تطور قطاع الصناعة في الجزائر )من 

                                                                                           عرقوب نبيلة 

 

 الملخص :

قامت ا١بزائر ببناء قاعدة صناعية كبّبة متمّيزة منذ السبعينات مشلت صناعات ثقيلة كمتوسطة، باإلضافة إذل الصناعات           
مباشرهتا يف هناية التسعينات كانت موجهة لتلبية احتياجات السوؽ  الصغّبة، كمن ا٤بعلـو أف أكذل االستثمارات الصناعية الٍب ٛبت

 الوطنية. 
( ٩با دفع السلطات إذل تبِب إسَباتيجية جديدة من أجل 2005 -2000كلقد عرؼ القطاع الصناعي تراجعا خبلؿ الفَبة )

نظرم ا٤بوجو للسياسة الصناعية ا١بديدة إنعاش الصناعة كإعادة انبعاث للنسيج الصناعي، حيث مثلت ىذه اإلسَباتيجية اإلطار ال
، شهد القطاع ارتفاعا طفيفا ليسجل نسب الزيادة بلغت 2009. كيف سنة 2007الٍب أرادت ا١بزائر اعتمادىا ابتداء من سنة 

 على التوارل. 2013ك 2012% يف سنٍب 0.9% ك2.6
موضحْب من خبللو نشأة الصناعة من خبلؿ  2014إذل  1962يتناكؿ ىذا ا٤بقاؿ مراحل تطور الصناعة يف ا١بزائر من سنة 

(، كيف األخّب 1999 -1967برنامج طرابل ، ميثاؽ ا١بزائر، كا٤بيثاؽ الوطِب. مّث مسّبة الصناعة يف ا١بزائر خبلؿ الفَبة )
 اإلسَباتيجية الصناعية ا١بديدة ضمن برامج اإلنعاش االقتصادم.

  
ت الثقيلة، السياسة الصناعية، ٭بوذج التنمية الصناعية، إعادة ا٥بيكلة الصناعية، : النسيج الصناعي، الصناعاالكلمات المفتاحية

 اإلسَباتيجية الصناعية ا١بديدة.
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ة محاضرة أ، جامعة بومرداسأستاذ 
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 :المقدمة
اعتمدت ا١بزائر منذ االستقبلؿ على الصناعة كمحرؾ للتنمية يشجع بالدرجة األكذل على استحداث أقطاب صناعية          

اب التكنولوجيا كتعميم النشاطات كالتشغيل مع ترقية السياسات القائمة على ٪باعة كمردكدية القطاع ىامة لتسريع كتّبة اكتس
 كترسيخها يف االقتصاد العا٤بي.

إذل  1962كقد ٛبحورت أكذل نشاطات ا١بزائر يف بادئ األمر حوؿ إنشاء اقتصاد كطِب يقـو على تطوير صناعة ثقيلة شاملة من 
ومي ك٩بولة من عائدات النفط، مّث انتقل االىتماـ إذل الصناعات ا٣بفيفة ال سيما الصناعات الغذائية تابعة للقطاع العم 1985

 ا٤بعدنية ا٢بديدية كالٍب ٛبثل نسبة ال بأس هبا من ٦بموع اإلنتاج الصناعي الوطِب.
ن خبلؿ برامج اإلنعاش االقتصادم كمّت إطبلؽ إسَباتيجية صناعية جديدة هتدؼ إذل إعادة االعتبار للنسيج الصناعي ا١بزائرم م

 حيث كرست ٥با استثمارات ضخمة كفقا السَباتيجيات تنموية مّت تكييفها مع التحوالت االجتماعية كاالقتصادية كالبيةة الدكلية.
 

 إشكالية البحث:
ائر؟ ما ىي : ما ىي المراحل التي مر بها القطاع الصناعي في الجز من خبلؿ ما سب ، ٲبكن طرح اإلشكالية التالية

اإلصالحات التي تبنتها إلعادة بعث النسيج الصناعي من جديد؟ كما ىي اإلستراتيجية الجديدة المتخذة من خالؿ برامج 
 اإلنعاش االقتصادم؟

 
 خطة البحث:

 من أجل ٧باكلة اإل٤باـ ٔبميع جوانب البحث، رأينا تقسيم عناصره إذل ما يلي:
 : نشأة الصناعة يف ا١بزائرأكال
 ( 1999 -1967: مسّبة الصناعة يف ا١بزائر خبلؿ الفَبة )ثانيا
 : اإلسَباتيجية الصناعية ا١بديدة ضمن برامج اإلنعاش االقتصادمثالثا

 نشأة الصناعة في الجزائر: -1
الذم  اختارت ا١بزائر عشية االستقبلؿ الوطِب ٭بوذجا تنمويا طموحا من أجل بناء قاعدة صناعية ثقيلة كالقضاء على التخلف    

كرثتو عن الفَبة االستعمارية، ٥بذا اعتمدت على النموذج الشائع خبلؿ الستينات كا٤بتمثل يف الصناعات ا٤بصنعة كقد اختارت 
 ا٤بؤسسة العمومية كأداة لتنفيذ ىذا النموذج.

لطاقوية كاحملركقات كلقد مت تنفيذ ىذه السياسة عن طري  االستثمارات الضخمة يف كل من صناعة ا٢بديد كالصلب كالصناعات ا
 كالبيَبككيماكية ٤با ٥با من تأثّب يف باقي القطاعات األخرل كالزراعة كالصناعات ا٣بفيفة.
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كسنقدـ فيما يلي النصوص األساسية الٍب حددت ٭بوذج التنمية ا٤ببِب على الصناعة كالٍب أصبحت منطلقا للسياسة االقتصادية يف 
 .1976( كا٤بيثاؽ الوطِب لسنة 1964(، ميثاؽ ا١بزائر )1962طرابل  )ا١بزائر كالٍب تتمثل يف كل من برنامج 

  (:1962برنامج طرابلس ) -1-1
لقد بّْب ىذا الربنامج أف التنمية ا٢بقيقية للببلد على ا٤بدل الطويل تكمن يف إقامة صناعات قاعدية ضركرية لتلبية حاجيات        

لدكلة أف توفر الشركط البلزمة إلنشاء صناعة ثقيلة ٗبا أف ا١بزائر توفر إمكانيات القطاع الزراعي، كيف ىذا اجملاؿ استلـز على ا
 ضخمة للنفط كصناعة ا٢بديد كالصلب.

كلقد أعطى برنامج طرابل  األكلوية للصناعات القاعدية حيث اقَبح إقامة صناعة كطنية للحديد كالصلب نظرا لوجود ا٤بوارد 
 الطبيعية ا٤بناسبة لتطويرىا.

 (:1964يثاؽ الجزائر )م -1-2
لقد مّت التأكيد من خبلؿ ىذا الربنامج على أٮبية العملية التصنيعية كالٍب تتمحور يف خل  كلائف جديدة كتغطية        

 االستهبلؾ الداخلي ٗبواد استهبلكية صناعية.
  1كلقد مّت ٙبديد أىداؼ التصنيع كما يلي: 

 رٕبية العامة للمؤسسة؛خل  مناصب عمل جديدة طبقا ٤با تسمح بو ال -
 توفّب مواد االستهبلؾ احمللي ٩با ٠بح بتخفيض الواردات كرفع الصادرات بالنسبة ٤بواد االستهبلؾ؛ -
إقامة ٦بمعات جديدة كقاعدة لبناء صناعة ثقيلة با١بزائر ٩با استلـز إلقامة مثل ىذه اجملمعات توفّب أسواؽ كبّبة لضماف الرٕبية  -

 ا٤برجوة.
 ل من برنامج طرابل  كميثاؽ ا١بزائر على تبِب الصناعة الثقيلة كطريقة للتنمية االقتصادية.كلقد عمل ك

 (:1976الميثاؽ الوطني ) -1-3
لقد اعتمد النموذج ا١بزائرم للتنمية على نظرية "الصناعات ا٤بصنعة" طبقا ٤بقاربة النمو ا٤بتوازف الٍب كاف من أىم مفكريها        

(G. de Bernisحيث ،)  قاـ بتقدصل ىذه ا٤بقاربة كوسيلة سريعة للدكؿ الٍب لي  ٥با نسيج صناعي ساب  كالٍب ىي حديثة
 االستقبلؿ.

كقد مّت كصف إسَباتيجية التنمية يف ا١بزائر يف ا٤بيثاؽ الوطِب كمجهود لربط الصلة بْب ٨بتلف فركع اإلنتاج لتعزيز ا٤ببادالت 
 عدة خصائص أٮبها:الصناعية. ٛبيز التصنيع من خبلؿ النصوص ب

إعطاء األكلوية للصناعة الثقيلة، إذ اعتربت عدة صناعات بأهنا إسَباتيجية، كالصناعات ا٤بعدنية، ا٢بديد كالصلب، ا٤بيكانيك،  -
 الكهرباء، اإللكَبكنيك، البيَبككيمياء كالكيمياء؛

 عدـ إٮباؿ الصناعات ا٣بفيفة بعد عملية توسيع النسيج الصناعي؛ -
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 الشغل، حيث اعتربت الصناعة مصدرا ٣بل  مناصب الشغل. خل  مناصب -
على إرساء القواعد األساسية لصناعة قادرة على خل  صناعات جديدة يسمح توسعها  1976كلقد نص ا٤بيثاؽ الوطِب لسنة 

 بإنشاء ديناميكية تنموية يف االقتصاد بصفة عامة كيف الصناعة بصفة خاصة.
 
 النشاط الصناعي: -1-4

على تقسيم النشاط الصناعي إذل قطاعْب. القطاع  1967ملت إسَباتيجية التنمية االقتصادية الٍب انطلقت منذ سنة ع       
 2األكؿ خاص بالصناعات الثقيلة، كالقطاع الثاشل خاص بالصناعات ا٣بفيفة )أم الصناعات ا٤بنتجة للمواد االستهبلكية(.

٭بو اقتصادم إال باالعتماد على القطاع األكؿ كا٤بتمثل يف الصناعة الثقيلة ألنو يعترب كانطبلقا من ىذه اإلسَباتيجية، فإنو ال يتحق  
القطاع األكرل يف اإلنشاء، إال أنو يستلـز البحث عن تكامل للفركع االقتصادية من خبلؿ إنشاء صناعات تَبتب على شكل 

 سلسلة من ا٤بادة ا٣باـ إذل ا٤بنتوج النهائي.

 يلة:قطاع الصناعات الثق -أ/
لقد مّت إعطاء األكلوية للصناعات الثقيلة طبقا إلسَباتيجية دبرني  كوف أف الصناعات ا٤بصنعة تسمح بتزكيد القطاعات األخرل 

 با٤بعدات الضركرية الٍب تسمح بزيادة إنتاجية العمل 
 3يشمل قطاع الصناعات الثقيلة النشاطات التالية:

 ستغبل٥با )باستثناء احملركقات(؛البحث كالتنقيب عن ا٤بوارد ا٤بنجمية كا -
 تعدين ا٢بديد كا٤بعادف األخرل مع نشاطات التحويل األكرل؛ -
 اإلنشاءات ا٤بعدنية كا٤بيكانيكية كالكهربائية كاإللكَبكنية؛ -
 تصميم كضع سلع التجهيز؛ -
 ا٣بدمات كالدراسات كاألعماؿ ا٤برتبطة بالنشاطات السابقة. -

قيلة ٟب  مؤسسات: الشركة الوطنية لؤلٕباث كاإلستغبلالت ا٤بنجمية، الشركة الوطنية للحديد كلقد مشل قطاع الصناعات الث
 كالصلب، الشركة الوطنية للمعادف، الشركة الوطنية للصناعات ا٤بيكانيكية، كالشركة الوطنية للصناعات الكهربائية.

 قطاع الصناعات الخفيفة: -ب/
اعتماد النمو من خبلؿ إحبلؿ الواردات، كىذا ما استلـز التنويع يف النسيج الصناعي من  لقد تبُب ٭بوذج التصنيع يف ا١بزائر فكرة

 خبلؿ عدـ إٮباؿ الصناعات ا٣بفيفة كالٍب ٛبثل أكرب نسبة من االستهبلؾ احمللي.
 4كيشمل قطاع الصناعات ا٣بفيفة النشاطات التالية: 
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ة ا١باىزة كا١بلود كاألحذية، الكيمياء كا٣بشب كالفلْب كالورؽ، الصناعات الصناعات الغذائية، التبغ كالكربيت، ا٤بنسوجات كاأللبس
 التقليدية، كمعدات البناء.
مؤسسة كىي: الشركة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية، الشركة الوطنية للمياه ا٤بعدنية، الشركة  11كقد تضمن ىذا القطاع 

للتبغ كالكربيت، الشركة الوطنية للصناعات النسيجية، الشركة الوطنية  الوطنية للعجْب الغذائي كالكسكسي، الشركة الوطنية
للصناعات ا١بلدية، الشركة الوطنية للصناعات الكيماكية، الشركة الوطنية لصناعة الفلْب كا٣بشب، الشركة الوطنية للصناعات 

 السللوزية، ك الشركة الوطنية لصناعة مواد البناء.

 (:1999 -1967خالؿ الفترة )مسيرة الصناعة في الجزائر  -2
عرفت الصناعة ا١بزائرية تطورا ملحولا عرب ٨بططات التنمية ا٤بتتالية، حيث ٛبثلت يف البداية إذل إعادة تنظيم القاعدة الصناعية     
 بتأميم ا٤بشاريع األجنبية الٍب كانت يف القطاعات الصناعية األساسية كأسست شركات كطنية أسندت ٥با مهاـ 1967عاـ 

 ٘بسيد سياسة التصنيع.
كفيما يلي، نقدـ مسّبة الصناعة يف ا١بزائر خبلؿ ا٤بخططات التنموية، مث مرحلة تراجع الصناعة يف الثمانينات، كبعدىا إعادة 

 ا٥بيكلة الصناعية يف التسعينات من خبلؿ السياسة الصناعية ا١بديدة.
  نموذج التنمية الصناعية خالؿ المخططات التنموية: -2-1
، أنشأت الشركة الوطنية للحديد كالصلب ككلفت ببناء مصنع 1964بعد إرساء قاعدة صناعية ثقيلة يف شهر سبتمرب        

(، كيف السبعينات أعلنت ا١بزائر عن ٨بططْب رباعيْب األكؿ 1969 -1967ا٢بديد كالصلب با٢بجار يف إطار ا٤بخطط الثبلثي )
(. كيف إطار ىذين ا٤بخططْب، أقامت الدكلة مراكز للصناعة 1977 -1974ة )( كالثاشل يف الفَب 1973 -1970يف الفَبة )

 البيَبككيمياكية يف ارزيو كسكيكدة،
 إذل جانب ىذا قامت بإنشاء مركبات صناعية متنوعة عرب ٨بتلف أ٫باء الوطن )إلكَبكنية، ميكانيكية، نسيجية، غذائية، ...(.

 (:1967/1969المرحلة األكلى: المخطط الثالثي ) -أ/
مليوف  5400أعطيت األفضلية يف ىذا ا٤بخطط إذل ا٥بياكل ا٤برتكزة على الصناعات القاعدية كاحملركقات، حيث مّت ٚبصيص مبلغ 

 دج كاستثمارات يف القطاع الصناعي كزع كما يلي:
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 ( 1969 -1967(: االستثمارات الصناعية خالؿ المخطط الثالثي )1جدكؿ رقم )
 

 النسبة )%( الستثمارات )مليوف دج(قيمة ا القطاعات
 احملركقات كا٤بواد الكيميائية -
 ا٤بناجم -
 الكهرباء -
 ا٢بديد كالصلب -
 الصناعة التحويلية -

2710 
180 
260 

1200 
1050 

51 
04 
05 
23 
20 

 100 5400 المجموع
 .25: ٝباؿ الدين لعويسات عن كزارة التخطيط ص المصدر           

 
يتبّْب أف قطاع احملركقات كا٤بواد الكيميائية قد استحوذ على أكرب نسبة من االستثمارات كونو القطاع  من خبلؿ ا١بدكؿ،

%، كيف األخّب قطاع 5%، مّث الكهرباء بنسبة 20%، الصناعة التحويلية بنسبة 23األساسي، يليو ا٢بديد كالصلب بنسبة 
 % فقط من اإلٝبارل.4وف دج أم بنسبة ملي 180ا٤بناجم بأصغر حصة من استثمارات ا٤بخطط قدرت بػ 

 كعن اإلنتاج الصناعي للحديد كا٤بعادف، فيمكن تلخيصو يف ا١بدكؿ التارل:

 (: إنتاج الصناعات الحديدية كالمعدنية2جدكؿ رقم )
 طن( 1000)الوحدة:                                                                                               

 
 المواد

 1969سنة  1968سنة  1967سنة 
 التخزين التصدير اإلنتاج التخزين التصدير اإلنتاج التخزين التصدير اإلنتاج

 510.4 1781.5 1762 552.5 2992.4 3147 450.3 2828.1 2745.9 ا٢بديد 
 14.4 14.7 24.4 4.8 67.4 63.9 8.8 62.8 64.1 الزنك 

 4.4 7.9 6.8 5.5 12.5 14.7 3.5 10.7 13.5 الَبصيص 
1969) n° 2, Direction Générale du Plan et des  -: Annuaire Statistique de l’Algérie (1967 Source

Etudes Economiques (Sous direction des Statistiques) ONS, Décembre 1969 
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 (:1970/1973المرحلة الثانية: المخطط الرباعي األكؿ ) -ب/
د حددت فيو ا٘باىات التخطيط ا١بزائرم ا٤بوجو ٫بو الصناعات الثقيلة كاحملركقات، حيث بلغت االستثمارات يف ىذه الفَبة لق

مليوف دج. كا١بدكؿ التارل يبْب االستثمارات ا٤بخططة  4573مليوف دج، كانت حصة قطاع احملركقات منها  12400قيمة 
 (:1973 -1970خبلؿ الفَبة )

 (1973 -1970االستثمارات المخططة خالؿ الفترة )(: 3جدكؿ رقم )
 النسبة )%( قيمة االستثمارات )مليوف دج( القطاعات

 احملركقات -
 ا٤بناجم -
 الكهرباء -
 ا٢بديد كالصلب -
 الصناعات الكهربائية كا٤بيكانيكية -
 الصناعات الكيميائية -
 صناعة األغذية -
 صناعة النسيج كا١بلود -
 تركيب اآلالت -
 الصناعة التقليدية -
 صناعات أخرل -

4573 
700 
735 

1900 
1275 
512 
470 
575 
940 
140 
580 

36 
6 
6 

15 
11 
4 
3 
5 
8 
1 
5 

 100 12400 المجموع
 26: ٝباؿ الدين لعويسات، عن كزارة التخطيط ص المصدر          

% أما يف القطاعات األخرل فإف الصناعة 52كلقد استفاد قطاع الصناعة من النسبة الكبّبة من ىذه االستثمارات حيث بلغت 
 % يف ىذه الفَبة.86القاعدية ىي الٍب سيطرت على النسبة الكبّبة من ىذه االستثمارات إذ بلغت 

إذل  1970% يف سنة 20.9كحسب معطيات الديواف الوطِب لئلحصائيات، فقد انتقل الرقم القياسي لئلنتاجية الصناعية من 
 5.1973% يف سنة 27.9
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 النسبة
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 الرقم القياسي لإلنتاجية الصناعية في القطاع الصناعي

 الرقم القٌاسً الصناعً خارج قطاع المحروقات.ق.ر الرقم القٌاسً اإلجمالً

 السنوات

 النسبة

 (1973 -1970(: الرقم القياسي لإلنتاجية الصناعية في القطاع العمومي للفترة )1شكل رقم )

 

 

 

 

                

 : بيانات من الديواف الوطِب لئلحصائياتالمصدر                

 (:1974/1977المرحلة الثالثة: المخطط الرباعي الثاني ) -جػ/
تطورت االستثمارات كزادت بشكل كبّب نتيجة ارتفاع أسعار البَبكؿ، ألف ا٤بصدر الرئيسي ىو استمرار للمخطط الساب ، حيث 

لَباكم رأس ا٤باؿ آنذاؾ ىو قطاع احملركقات، باإلضافة إذل أنو كاف يعترب القطاع الذم يقود تنمية االقتصاد حيث ٠بح بتشغيل 
 لصناعية.، فكاف ٗبثابة أسرع ٭بو ما بْب القطاعات ا1977عامل سنة  63000

% من االستثمارات اإلٝبالية، كما ارتفع متوسط ا٤بخصصات 66( نسبة 1977 -1974كلقد بلغت الصناعة خبلؿ الفَبة )
مليار دج كمتوسط  يف ا٤بخططات السابقة، حيث تضاعفت معها  7.5مليار دينار بعدما كانت ال تتعدل قيمة  30السنوية إذل 

% للصناعات األخرل. كما توزعت ميزانية ا٤بخطط بْب الفركع على أساس 185% ك216االستثمارات يف قطاع احملركقات إذل 
% لفركع الكيمياء كالبيَبككيمياء كمواد البناء 17% للصناعة اإللكَبكنية ا٢بديدية كا٤بيكانيكية، 16% لقطاع احملركقات، 48.5

 6% فقط لصناعة األغذية.3.06ك

 الوحدة: مليوف دج() 1977 -1974خطط الرباعي الثاني )ؿ الم(: االستثمارات الصناعية خال4جدكؿ رقم )
 قيمة االستثمارات  قطاع الصناعات القاعدية

 احملركقات كا٤بواد الكيميائية -
 صناعة ا٢بديد كالصلب -
 ا٤بناجم -
 الكهرباء -
 الصناعة التحويلية -

23500 
5865 
1100 
1525 
6238 

 38328 اجملموع
 29: ٝباؿ الدين لعويسات، عن كزارة التخطيط ص المصدر                         
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تشّب اإلحصائيات يف ا١بدكؿ إذل أف ا١بزائر أعطت للصناعات القاعدية األكلوية خاصة تلك الٍب تسمح برفع اإلنتاجية يف 
كخل  الَبابط الصناعي يف  القطاعات األخرل التابعة لبلقتصاد الوطِب كتؤدم إذل تنميتها، باإلضافة إذل التخفيف من حدة التبعية

 ا٥بيكل الصناعي.

 (:1978/1979المرحلة الرابعة: مرحلة المراجعة ) -د/
باعتبار أف الصناعة كانت تشكل أساس التحرر من التبعية االقتصادية للخارج، فقد خصصت ٥با اعتمادات مالية ىامة يف 

ار الكثيف كاف ا٥بدؼ منها ىو بناء القواعد الصناعية. إال أنو عند ا٤بخططات التنموية الثبلثة، كعرفت ىذه ا٤برحلة ٗبرحلة االستثم
هنايتها لهرت اختبلالت كبّبة أدت إذل عدـ القدرة على التحكم يف تسيّب ا٤بنشآت الكربل، كما أف نسبة اإل٪باز دل تتجاكز 

دكف ٚبطيط  1979ك 1978تْب % من التخصيصات طواؿ فَبة ا٤بخططات كىذا ما أدل با١بهات ا٤بعنية إذل أف تبقى السن53
فسميت ىذه الفَبة ٗبرحلة ا٤براجعة حيث مّت فيها مراجعة الربنامج التنموم ا١بزائرم كمراجعة أكلوياتو، كقد كاف الَبكيز على ضركرة 

ية ذات الصناعقدرات الوضع االجتماعي الذم تأخر تنمويا يف ا٤برحلة السابقة خاصة فيما يتعل  بقطاع السكن كإ٪باز ا٤بشاريع 
 الصلة هبذا القطاع.

  كضعية القطاع الصناعي في الثمانينات )مرحلة تراجع الصناعة(: -2-2
من أجل عبلج ٝبيع اإلختبلالت يف ا٤برحلة السابقة، مّت تصميم خطة ٟباسية عرفت با٤بخطط ا٣بماسي األكؿ للفَبة        

عي ألف السلطات بدأت تشجع تنمية الصناعات ا٣بفيفة من ( كاعتربت ىذه ا٤برحلة األخّبة لبلستثمار الصنا1984 -1980)
أجل إنتاج ا٤بواد االستهبلكية كإشباع حاجات السكاف، فعملت على توقيف  االستثمارات ا٤بوجهة إذل ا٤بشاريع الضخمة كمتابعة 

آت القاعدية كالطرقات االستثمار يف ا٤بشاريع الٍب ىي يف طور اإل٪باز، كما كجهت االستثمارات ا١بديدة إذل تدعيم ا٤بنش
كالسدكد كإذل قطاعات البناء كالزراعة كتشجيع تنمية الصناعات ا٣بفيفة كذلك قصد إعادة التوازنات الكلية لبلقتصاد الوطِب، 

 كخل  مناصب الشغل استجابة لسوؽ العمل.
الثمانينات ٩با جعل االقتصاد الوطِب إال أف توقيف االستثمار يف النشاطات الصناعية أدل إذل ٙبطيم النسيج الصناعي الوطِب يف 

% من حجم االستثمارات الكلية يف فَبة 60يعتمد على الواردات ا٣بارجية، فبعدما كانت االستثمارات الصناعية ٛبثل نسبة 
% كمتوسط يف بداية الثمانينات، كحافظ قطاع احملركقات على مكانتو يف 36السبعينات، ا٬بفضت ىذه النسبة لتصل 

%، كزادت نسبة االستثمارات يف الصناعات ا٣بفيفة كا٬بفضت بصفة عامة يف 48ت اإلٝبالية الصناعية بنسبة االستثمارا
 الصناعات الثقيلة.

ك٘بدر اإلشارة إذل أف كتّبة االستثمارات بقيت على حا٥با خبلؿ ىذه ا٤برحلة مقارنة مع ا٤برحلة السابقة، حيث أف متوسط ا٤ببالغ 
مليار دج يف الفَبة  25.7( مقابل 1984 -1980مليار دج يف الفَبة ) 26 خصصت كصلت إذل االستثمارية السنوية الٍب



 إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر : التأىيل الصناعي كتحديات  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

471 
 

(، كيعترب ىذا ا٤ببلغ مرتفع إذا ما قورف مع تطورات االستثمارات يف فَبة الثمانينات، حيث بلغت االستثمارات 1979 -1967)
 7% فقط.32مليار دج أم بنسبة دل تتعد  59دد بػ مليار دج من اجملموع الكلي لبلستثمارات كاحمل 18.9ا٤بخصصة للصناعة 

  السياسة الصناعية في التسعينات  )إعادة الهيكلة الصناعية(: -2-3
تعد  1994دل تعرؼ الصناعة ا١بزائرية منذ نشأهتا ا٬بفاضا با٤بستول كالوتّبة الٍب عرفها يف فَبة التسعينات، كيتبْب أف سنة        

 8فها قطاع الصناعة منذ دخو٥با طور األزمة.من أسوأ السنوات الٍب عر 
 21( بػ 1997 -1994كلقد كانت الفركع ا٤بتعلقة بالصناعة التحويلية أكثر ا٤بتضررين حيث ا٬بفض مؤشر اإلنتاج يف الفَبة )

  9نقطة يف حْب أف الفركع الوحيدة الٍب عرفت تطورا يف مؤشرات اإلنتاج ىي الطاقة كاحملركقات.

مست كل ا٤بيادين ا٤بتعلقة بإنعاش االقتصاد الوطِب كذلك استعدادا  10ائر مرحلة جديدة من اإلصبلحاتك٥بذا دخلت ا١بز 
لبلنتقاؿ إذل اقتصاد السوؽ كبعث النمو االقتصادم الذم ساده الركود، حيث مّت اٚباذ تدابّب يف ٦باؿ االستقرار االقتصادم الكلي 

 كاعتماد ٨بططات إلعادة ا٥بيكلة الصناعية.
"، كىذه العملية جاءت يف إطار احَباـ إعادة الهيكلة الصناعيةانتهجت ا١بزائر طريقا جديدا لئلصبلحات أطل  عليو اسم " فقد

االلتزامات ا٤بربمة مع صندكؽ النقد الدكرل. كيقصد بإعادة ا٥بيكلة الصناعية إعادة تنظيم أداة اإلنتاج للمؤسسة الوطنية من أجل 
 11افسية، كإدماجها يف التقسيم الدكرل للعمل.رفع فعاليتها كقدرهتا التن

( إذل مواصلة كتعمي  اإلصبلحات ا٥بيكلية 1995كلقد تركزت أىداؼ اإلصبلحات ضمن برنامج التصحيح ا٥بيكلي )أفريل 
كىذه األخّبة مثلت إحدل السياسات الصناعية األفقية  12للمؤسسات الصناعية كالبدء ٖبوصصة جزء من ا٤بؤسسات العمومية.

يف االقتصاد ا١بزائرم ٕبيث مست أغلب القطاعات االقتصادية كا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، الصناعات الثقيلة، الصناعات 
 13الكيمياكية كالصيدالنية، قطاع التأمْب، ...

 تطور النشاط الصناعي: -أ/
لفركع الصناعية األكثر تضررا ىي إما تلك سجل القطاع الصناعي نتائج سلبية ال تعك  قدراتو ا٢بقيقية ا٤بوجودة، كيبلحظ أف ا

الٍب تعتمد على الواردات ا٣بارجية، أك تلك الٍب ال يستطيع إنتاجها مواجهة منافسة ا٤بنتوجات  ا٤بوجودة يف السوؽ على إثر ٙبرير 
 التجارة ا٣بارجية للببلد.

 % من اإلنتاج الوطِب ٗبا يلي:86% إذل 80كلقد ٛبيز اإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي كالذم كاف ٲبثل نسبة 
، كقد سجل القطاع الصناعي 1995% يف سنة 0.5-التناقص ا٤بستمر للنمو، حيث سجل حد أدسل من تراجع النمو قدره  -

 ( حسب الشكل التارل:1997 -1991نسب النمو خبلؿ الفَبة )
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 معدالت النمو

 السنوات

 نسبة النمو
 (1997 -1991خالؿ الفترة ) لنشاط الصناعي(: تطور نسب النمو ل2شكل رقم )

                            

 

 

 
 
 

 : بيانات من الديواف الوطِب لئلحصائيات                   المصدر                 

 
دل تسمح القدرات اإلنتاجية للمؤسسات بإدخاؿ ٙبسْب على نسبة استعماؿ القدرات، كيرجع ذلك إذل بعض األسباب منها  -

، األمر الذم أدل إذل اال٬بفاض يف كتّبة اإل٪باز أك التوقيف الكلي لئلنتاج يف بعض النقص يف مستول ا٪باز برامج التموين
 %.52ا٤بؤسسات. كذلك منافسة السلع ا٤بستوردة للمنتوجات الوطنية، ضف إذل ذلك نسبة متوسطة الستعماؿ القدرات بلغت 

لنشاط مقابل اال٬بفاض الشديد لعدد كبّب من كعن تطور اإلنتاج، فقد سجل اإلنتاج الصناعي ارتفاع النمو يف بعض فركع ا -
 فركع النشاط كاإلنتاج اإلسَباتيجية، كٲبكن استخبلص النتائج من خبلؿ ٙبليل كل فرع نشاط كما يلي:

%( يف سنة 23.9-تراجعا معتربا للنمو باعتباره النواة الصلبة للقطاع الصناعي كذلك بنسبة ) قطاع الحديد كالصلب* سجل 
%، 5.8فقد حق  ىذا القطاع نسبة النمو بلغت  1998، إال أنو يف سنة 15 1997% يف سنة17.6-نسبة ، مث ب14 1996

 كمت ٙبقي  ىذه النسبة بفضل ٙبسْب إنتاج مركب ا٢بجار )رغم أف استغبللو بقي دكف مستول القدرات ا٤بتوفرة(.
٭بوا سلبيا  1996يف سنة  يكانيك كالمعادفصناعة الم%(، سجلت 16)٭بوا بػ + 1995* خبلفا للنتائج احملققة خبلؿ عاـ 

%، من ىنا عرفت ا٤بؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ا٬بفاضا يف إنتاجها من الشاحنات كا٢بافبلت كالباصات 22.2قدره 
ت %، كما أف ا٤بؤسسة الوطنية لعتاد األشغاؿ العمومية كا٤بؤسسة الوطنية إلنتاج العتاد الفبلحي سجل29% ك15كذلك بنسبة 

، سجلت أىم ا٬بفاض يف القطاع الصناعي كذلك بنسبة 1997%. كيف سنة 56% ك26ا٬بفاضا يف ٦بموع منتجاهتا تراكح بْب 
%، العتاد 70-% حيث شهدت ٝبيع النشطة ا٤برتبطة بو تراجعا ملحولا )ا٤بؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 27.6-

، فقد عرفت صناعة ا٤بيكانيك كا٤بعادف نسبة ٭بو 1998يف سنة  %(. أما35-%، كعتاد األشغاؿ العمومية 53-الفبلحي 
 16% ٠بحت للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية من تطوير أنشطتها.18.1قدرىا 
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% يف 5.7، فقد سجل تراجعا ٧بسوسا قدره 1996% يف سنة 6.6٭بوا قدره  فرع الكهرباء كاإللكتركنيك* بعد أف حق  
% نتيجة ٙبسن إنتاج ا٤بؤسسة الوطنية للصناعات اإللكَبكنية 18.3بلغت  1998يف سنة  ، مّث سجل نسبة ٭بو1997سنة 

%(، كا٤بؤسسة الوطنية للصناعات الكيميائية الكهربائية 12.1%(، كا٤بؤسسة الوطنية للصناعات الكهركمنزلية )26.6)
(10.3.)%17 

% كاف ٥با أثر اٯبايب على 10نتائج إٯبابية بنسبة  1996، فقد سجلت مادة اإل٠بنت يف سنة فرع مواد البناء* كفيما ٱبص 
%، إال أف ىذه ا٤بادة عرفت ا٬بفاضا يف اإلنتاج يف سنة 1.9ٝبيع نشاطات الفرع حيث ٠بحت من ٙبقي  ٭بو إٝبارل قدره 

 ،1998%. كيف سنة 5.6% نتج عنو ا٬بفاض يف النتائج اإلٝبالية للفرع إذ سجلت نسبة الَباجع 4كذلك بنسبة  1997
 18مليوف طن. 7.8% حيث بلغ مستول معترب يقدر بػ 10% كىذا راجع إذل ارتفاع إنتاج اإل٠بنت بػ 5ارتفعت نسبة النمو بػ 

أين سجل ا٬بفاضا بلغت  1995% مقارنة بسنة 3.7بنسبة  1996٭بوا ٧بسوسا يف سنة  فرع الصناعات الغذائية* كقد شهد 
%( كذلك بسبب 3-) 1997% بعد ا٬بفاضو خبلؿ سنة 13.1عدؿ بلغ م 1998%، كما سجل ٭بوا يف سنة 6-نسبة 

 19ا٤بنافسة القوية النا٘بة عن استّباد الدقي  كالسميد.
% يف سنة 13-يسجل ا٘باىا يف ا٬بفاض نشاطو، إذ تقلص اإلنتاج يف ىذا الفرع من  فرع صناعة النسيج كالجلود* لل 
 1997. كقد سجل ا٬بفاضا طفيفا خبلؿ سنة 1995ة بسنة مقارن 1996% يف سنة 24-إذل  1994مقارنة بسنة  1995

 20% بعد اال٬بفاض ا٤بتكرر الذم عرفو يف السنوات السابقة.1.1%، كاستمر ىذا الفرع يف الركود بنمو قدره 1-كذلك بنسبة 
 سنة %، مّث ارتفاعا يف16-قدر بنسبة  1996ك 1995ا٬بفاضا يف السنتْب  فرع الكيمياء كاألسمدة كالصيدلةعرؼ  *

 21كىذا كاف بفضل النتائج اإلٯبابية الٍب حققتها شركات الفرع كما يلي: 1998% يف سنة 23.2% ك9.7قدر بنسبة  1997

 
 (1998 -1995خالؿ الفترة )ك (: نتائج فرع الكيمياء كاألسمدة كالصيدلة بػ )%(5جدكؿ رقم )

 
 1998 1997 1996 1995 الفركع                   السنوات

 --- بدأت الورشات يف التشغيل --- --- األ٠بدةفرع 
  فرع الصيدلة

-14.0% 
-6% +9% +21% 

 %20+ %3- %15- فرع الكيمياء
 : إحصائيات من اجملل  الوطِب االقتصادم كاالجتماعيالمصدر    

 
-، %8-بلغت النسب  1997ك 1996ك 1995، فإنو قد سجل ا٬بفاضا خبلؿ السنوات فرع الخشب كالورؽ* كعن 

 % كاف سببو 2.3-بلغ  1998% على التوارل. كما سجل ٭بػوا سلبيا يف سنة 3.1-%، ك16
 %.1.7%، بينما سجلت شركات ا٣بشب ٭بوا اٯبابيا بلغت نسبتو 9.4-فرع الورؽ الذم سجل ا٬بفاضا بلغت نسبتو 
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 المؤشرات األساسية للنشاط الصناعي: -ب/
أم بزيادة تقارب  1994مليار دج يف سنة  239مليار دج مقابل  315حوارل  1995خبلؿ سنة  رقم األعماؿ اإلجماليبلغ  -

%، مّث 3مسجبل ا٬بفاضا قدره  1996مليار دج يف سنة  366مقابل  1997مليار دج يف سنة  356%، كحق  مبلغ حوارل 32
 %. 5.5ره مليار دج أم بارتفاع قد 430.2مليار دج إذل  407.8من  1998ك 1997انتقل يف الفَبة بْب سنة 

% 3أم بزيادة قدرىا  1996مليار دج خبلؿ عاـ  135احملصلة من القطاع الصناعي العمومي إذل  القيمة المضافةكارتفعت  -
% يف 37. كىكذا ارتفعت نسبة القيمة ا٤بضافة إذل رقم األعماؿ من 1997مليار دج يف سنة  140، كإذل 1995مقارنة بػ 

مليار دج، ٕبيث  153.5قيمة  1998لقد بلغت القيمة ا٤بضافة ا٤بسجلة يف سنة . ك 1997% يف سنة 39إذل  1996سنة 
 %.2.5% ٩با نتج عنو ارتفاع فعلي للقيمة ا٤بضافة ٕبوارل 3.68قدر تضخم األسعار عند اإلنتاج بػ 

كبالرغم  ،1994مقارنة بسنة  1995، فقد سجلت ا٤بؤسسات الصناعية للقطاع العمومي ٭بوا يف سنة المخزكناتأما عن  -
مبليّب دج من ا٤بواد األكلية،  9مبليّب دج من ا٤بنتوجات تامة الصنع كبػ  6الذم قدر ٕبوارل  1996من نقص ا٤بخزكف يف سنة 

مليار دج إذل  36يبلحظ استمرار يف التخزين ا٤بفرط للمواد األكلية. كقد ارتفعت ٨بزكنات ا٤بواد ا٤بصنعة يف مؤسسات القطاع من 
 .1998كهناية  1997% ما بْب هناية19بارتفاع قدره مليار دج أم  43
مبليّب دج، كلكن رغم  10كتبلغ  1996مليار دج لَبتفع قليبل يف سنة  9.3إال  1995القطاع يف سنة  صادراتدل ٛبثل  -

 سنة مليار دج(. كيف 88.3% من كاردات القطاع اإلٝبالية )11ىذا االرتفاع الطفيف، إال أهنا دل تتمكن من تغطية سول 
% من الواردات ا٤بوجهة 17مليار دج كلكنها دل تتمكن من تغطية إال نسبة  11.5، ارتفعت الصادرات الصناعية لتبلغ 1997

%، 33أم با٬بفاض قدره  1998مليار دج يف سنة  7.7لتشغيل آلة اإلنتاج يف القطاع. مّث ا٬بفضت ىذه الصادرات لتصل 
 الواردات الضركرية. % من8.75كىذا ا٤ببلغ دل يغط إال نسبة 

مليار دج  30% مقارنة بػ 28مليار دج مسجلة بذلك نقصا بنسبة  22حوارل  1996ا٤بعدة للبيع يف سنة  الوارداتكبلغت  -
مليار دج سنة  2.568إذل  1997مليار دج سنة  3.596. كقد ا٬بفضت الواردات ا٤بخصصة لبلستثمار من 1995يف سنة 
 22%.2، أم ا٬بفاض بنسبة 1998

كٲبكن اإلشارة يف األخّب، إذل أف نسبة مساٮبة الصناعة يف الناتج احمللي اإلٝبارل كانت منخفضة مقارنة مع تضاعف عدد 
أغلبهم متمركزين يف  23 1998مليوف نسمة خبلؿ سنة  29.3إذل  1962مبليْب نسمة يف سنة  10السكاف الذم انتقل من 

تنموية آنذاؾ قد أعطت ميزة خاصة إلقامة صناعة بالقرب من ا٤براكز ا٢بضرية كالغياب ا٤بناط  الشمالية للببلد، فكانت السياسة ال
 الكلي ألم سياسة تنموية ريفية.

 



 إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر : التأىيل الصناعي كتحديات  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

474 
 

 إعادة الهيكلة الصناعية: -جػ/
لقد شكلت إعادة ا٥بيكلة الصناعية احملور ا٤بركزم لئلصبلحات تعرؼ كمجموعة اإلجراءات إلعادة تنظيم ك٘بديد أداة اإلنتاج 

 لزيادة فعاليتو كركح ا٤بنافسة لديو باإلضافة إذل إدماجو يف التقسيم العا٤بي للعمل، كما تعترب إعادة ا٥بيكلة الصناعية ٗبثابة الوطِب
٩بر إجبارم لئلصبلحات االقتصادية ا١بارية ىدفها األساسي ىو الوصوؿ إذل ىيكلة جّيدة لبلقتصاد الوطِب كذلك من خبلؿ 

ت االقتصاد الوطِب، كرد االعتبار للمؤسسات الٍب ٥با إمكانية تطور كتكثيف النسيج الصناعي ككذلك إٯباد حل لؤلزمة الٍب كاجه
 تركيز الدكلة على النشاطات الٍب ىي من دائرة اختصاصها.

كقد اىتمت إعادة ا٥بيكلة الصناعية با٤بؤسسات الٍب كانت تعيش أزمات كتواجو صعوبات، فكانت ٗبثابة شرط أساسي إلنعاش 
 مو ك٧بدد رئيسي للتوازف ا٤بارل الكلي لبلقتصاد الوطِب.الن

 24كمن بْب األسباب إلعادة ا٥بيكلة الصناعية ما يلي:
 ضعف ٪باعة لصناعة الوطنية الٍب كانت ال تزاؿ تربز معدالت ٭بو سلبية بالرغم من القضاء على مشكلة التمويل ا٣بارجي؛ -
 قات؛نقص كعدـ كفاية ا٤بوارد ا٤بولدة من احملرك  -
 ٙبوالت الصناعة العا٤بية الٍب تستنفي النموذج ا١بزائرم ا٤بتمثل يف اإلنتاج ا٤بعيارم كالذم ٯبتنب ا٤بنافسة األجنبية. -

أما األىداؼ الرئيسية الٍب كانت ترمي إليها سياسة إعادة ا٥بيكلة الصناعية حسب تقرير كزارة الصناعة، فهي تتلخص يف أربعة 
  25نقاط التالية:
 عماؿ العقبلشل ألداة اإلنتاج؛االست 
 التكامل داخل القطاعات كما بْب القطاعات؛ 
 تسهيل إجراءات ا٣بوصصة؛ 
  .تطوير خدمات دعم ا٤بؤسسات الصناعية 

من ىنا، فإف إعادة ا٥بيكلة الصناعية كانت تريد أف تكوف حاملة ٤بشركع شامل أين يسمح للدكلة بأف ٙبافظ على دكر نشيط 
 تطبي  السياسات الصناعية. كفعاؿ خاصة يف ٦باؿ

 26كٚبضع إعادة ا٥بيكلة الصناعية للمؤسسات العمومية ألربعة مبادئ كىي:
 تسهيل كتبسيط شكل ا٤بؤسسة العمومية؛ 
 تركيز ا٤بؤسسة على كليفتها األساسية؛ 
 تقسيم ا٤بؤسسة العمومية لوحدات إنتاج متخصصة كمستقلة؛ 
 .تفريغ ا٤بصانع كالنشاطات ا٤بتجانسة 
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 مكانة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني: -د/
بقيت القدرات الصناعية للقطاع ا٣باص ضعيفة رغم اإلجراءات التحفيزية الٍب اٚبذهتا السلطات العمومية لفائدة ا٤بستثمرين، إذ 

 % من ٦بموع5أشخاص ال ٲبثل إال حوارل  10لوحظ أف عدد الصناعات الصغرل كا٤بتوسطة الٍب كانت تشغل أكثر من 
 الصناعات الصغرل كا٤بتوسطة الٍب ٛبارس النشاط.

، سجل 1998مليار دج يف سنة  61مؤسسة )حسب التحقي  الذم أجراه القطاع الصناعي(  900فقد بلغ رقم األعماؿ لعينة تضم 
ركع الصناعة % من رقم أعماؿ القطاع العمومي( كأ٪بزت مؤسسات ف14)أم أنو ٲبثل نسبة  1997% مقارنة بسنة 33ارتفاعا بنسبة 

 %(.5%(، كالنسيج كا١بلود )9%(، مواد البناء )21%( مقابل فركع الصيدلة كالكيمياء )55الغذائية أكرب ا٢بصص )
مليوف دج كىذا راجع للعراقيل الٍب كانت تواجو  342مقابل ىذا، بقيت صادرات القطاع جد ضعيفة، إذ دل تسجل سول 

ع الصرؼ، تأخّب يف هتيةة ا٤بناط  الصناعية، التباطؤ يف إ٪باز عمليات التمويل، كعدـ ا٤بقاكلْب كا٤بستثمرين ا٣بواص منها: تراج
  27انتظاـ ٛبوين ا٤بؤسسات ا٣باصة با٤بواد األكلية كا٤بنتجات نصف ا٤بصنعة من طرؼ ا٤بؤسسة العمومية.
كمن أجل دعم ىذا القطاع،  كما عاف القطاع الصناعي ا٣باص من عدة مشاكل بسبب منافسة ا٤بنتوجات ا٤بستوردة، من ىنا

 1999االنطبلؽ الفعلي يف برنامج خوصصة ا٤بؤسسات العمومية، ككضع برنامج كطِب يف سنة  1998قررت ا٢بكومة يف سنة 
للتنافسية الصناعية تضمنت عمليات تتعل  با٤بطابقة مع ا٤بقايي  الدكلية باإلضافة إذل إعادة االعتبار للمناط  الصناعية كمناط  

 . كالشيء ا٤ببلحظ ىو أف أغلبية الشركات ا٣باصة ا٤بوجودة ال ٛبلك قدرات كافية للمساٮبة يف تطوير القطاع الصناعي.النشاط
الصادر يف  04 -01حيز التنفيذ مع إصدار األمر  1995كقد دخلت سياسة ا٣بوصصة الٍب اعتمدهتا السلطات العمومية منذ عاـ 

١بوء ا١بزائر ٣بوصصة مؤسساهتا العمومية إذل عدـ ٪باعة كفعالية ىذا القطاع، كقد كنصوصو التطبيقية. كيرجع سبب  2001سنة 
 شرع يف إعادة التأىيل لتحسْب مناخ ا٤بؤسسات على مستول ا٤بلكية الصناعية كاالعَباؼ ا٤بتبادؿ مع الدكؿ األكركبية بوجو خاص.

 مساٮبة يف تطوير القطاع الصناعي.لك قدرات كافية للكالشيء ا٤ببلحظ ىو أف أغلبية ا٤بؤسسات ا٣باصة ا٤بوجودة كانت ال ٛب
 اإلستراتيجية الصناعية الجديدة ضمن برامج اإلنعاش االقتصادم: -3

على العك  ما كانت عليو الصناعة يف مرحلة السبعينات، انتقل االىتماـ من الصناعات الثقيلة إذل الصناعات ا٣بفيفة     
% من ٦بموع اإلنتاج الصناعي الوطِب، يف حْب أصبحت فركع 55ا٢بديدية كالٍب ٛبثل نسبة السيما الصناعات الغذائية ا٤بعدنية 

% من اإلنتاج الكلي. كمّت إطبلؽ إسَباتيجية صناعية 11الصناعات ا٤بعدنية ا٢بديدية اإللكَبكنية كالكهربائية ال ٛبثل إال نسبة 
 جديدة هتدؼ إذل إعادة االعتبار للنسيج الصناعي ا١بزائرم. 
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 اإلطار العاـ إلستراتيجية إنعاش الصناعة:  -3-1
من أجل الشركع يف تبِب إسَباتيجية من أجل إنعاش كتنمية الصناعة، نظمت ٥بذا السبب ا١بلسات الوطنية للصناعة أياـ        
 ٗبشاركة كاسعة من األطراؼ ا٤بعنية ٠بحت بتحديد ما يلي:  28ك 27، 26
 ناعية؛إعطاء نظرة جديدة للتنمية الص -
 ٙبديد مبادئ اإلسَباتيجية كتشكيل السياسات الصناعية؛  -
 سياسة ٙبفيز االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة؛ -
تغيّب النظاـ االقتصادم كمواصلة تطبي  سياسات اإلصبلح ا٥بيكلي الٍب مّت الشركع فيها منذ بداية التسعينات خاصة اإلصبلح  -

 اء سوؽ للعقار االقتصادم، كاالىتماـ بقواعد ا٤بنافسة لصاحل ا٤بستهلك.البنكي، بركز سوؽ رؤكس األمواؿ، إنش
كما مّت ٙبديد ثبلثة أ٭باط من الفركع الصناعية الٍب ٛبتلك قدرات للتنمية كىي: الصناعات ا٤بوجهة إذل األسواؽ العا٤بية ذات 

األ٠بدة كالنسيج كمنتوجات الكيمياء العضوية كا٤بعدنية، الطلب القوم، كالٍب ترتكز على ٙبويل ا٤بواد األكلية مثل البيَبككيمياء فرع 
(، صناعة مواد البناء،  الصناعات الصيدالنية كالبيطرية، صناعات ا٢بديد كالصلب، الصناعة ا٤بعدنية غّب ا٢بديدية )األ٤بنيـو

يكانيكية الكهربائية الصناعات الٍب تربط تنميتها بوجود صناعات أخرل مثل الصناعات الغذائية كالصناعات ا٤بعدنية ا٤ب
كاإللكَبكنية، فضبل عن ترقية الصناعات ا١بديدة أك تلك الٍب يسجل فيها البلد تأخرا كالٍب تؤثر سلبا على االقتصاد مثل: 

 الصناعات كا٣بدمات ا٤برتبطة بالتكنولوجيات ا٢بديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ كصناعة السيارات.
ة الصناعية ا١بديدة يف التخطيط كالتسهيل الذم يظهر من خبلؿ ٙبديد الفركع الواجب كقد ٙبدد دكر الدكلة يف إطار اإلسَباتيجي

 تنميتها، ٛبويل ا٤بشاريع كتوفّب ا٤بناخ ا٤بناسب لبلستثمار كدفع عمليات البحث كالتكوين.
نولوجيات اإلعبلـ كما أعطى صناع القرار أٮبية قصول لبعض الصناعات ا١بديدة كالٍب ينعدـ كجودىا با١بزائر مثل صناعات تك

كاالتصاؿ كصناعة السيارات، كيرجع االىتماـ ٗبثل ىذه الصناعات إلدراكهم ٗبدل ثقل أعباء التقدـ العلمي كالتكنولوجي الوارد 
 من البلداف ا٤بتقدمة.

بلؿ ( كىذا يظهر من خ2005 -2000كتشّب معطيات الديواف الوطِب لئلحصائيات مدل ركود القطاع الصناعي خبلؿ الفَبة )
، كما أف ا٤بيزاف التجارم أصبح ٰبق  2005% خبلؿ سنة 6نسبة مساٮبة القطاع يف الناتج الداخلي ا٣باـ الٍب دل تتجاكز 

% من إٝبارل 1أرصدة أغلبها سالبة بالنسبة ١بميع ا٤بنتوجات ما عدا قطاع احملركقات، إذ دل تتعد حصة الصناعة التحويلية نسبة 
 28طاع األكضاع التالية:الصادرات. كذلك عرؼ ىذا الق

 غياب سياسة صناعية تستند على نظرة متوسطة كبعيدة ا٤بدل؛ -
 ضعف مستول االستثمارات يف القطاع العمومي قياسا ٕبتمية ٘بديد التجهيزات كا٤بنشآت كعصرنتها كتأىيلها؛ -
 نيتها ا٤بالية؛عدـ التكفل الفعلي باألكضاع الصعبة الٍب تعانيها ا٤بؤسسات العمومية الٍب فقدت ب -
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انعداـ فعالية مصاحل الدعم الٍب اعتربت كزارة الصناعة إنشاءىا كتطويرىا من األكلويات، كىذا قبل عملية التأىيل ٤با ٲبكن أف  -
 تقدمو ىذه ا٤بصاحل للمؤسسات الناشةة من إعادة كدعم لتحسْب مردكديتها. 

ية صناعية من أجل إعادة انبعاث للنسيج الصناعي، كٛبثل ىذه ٥بذا فقد اعتمدت السلطات ا١بزائرية إذل اعتماد إسَباتيج
حيث ترتكز  2007اإلسَباتيجية اإلطار النظرم ا٤بوجو للسياسة الصناعية ا١بديدة الٍب أرادت ا١بزائر اعتمادىا ابتداء من سنة 

 على ٧بورين:   
 مواصلة سياسة تشجيع صناعات ٧بل الواردات؛ 
 واد احملولة بتكنولوجيات عالية كالٍب ٙبق  قيمة مضافة مرتفعة من أجل مواجهة ا٤بنافسة اعتماد مرحلة إنتاج كتصدير ا٤ب

 الدكلية.
كما أف االستثمارات ا٤بوجهة ٫بو عرض الصادرات اعتربت إسَباتيجية، حيث أف من بْب الفركع الصناعية الٍب حظيت باألٮبية 

قدرة على التصدير، أم تلك الٍب ٠بحت بإدماج الصناعة الوطنية ىي تلك الصناعات الٍب توفرت على قيمة مضافة كبّبة كذات 
 ضمن األسواؽ ا١بهوية كالعا٤بية.

مليار دج كذلك من أجل  13.5(، فقد خصص للصناعة مبلغ 2009 -2005كيف إطار الربنامج التكميلي لدعم النمو )
 29ٙبسْب التنافسية بْب ا٤بؤسسات الصناعية ككذلك تطوير ا٤بلكية الصناعية.
 :2009ك 2008، 2007كيبّْب ا١بدكؿ التارل الرقم االستدالرل لئلنتاج الصناعي خبلؿ السنوات 

 2009ك 2008، 2007خالؿ السنوات:  (: الرقم االستداللي لإلنتاج الصناعي6جدكؿ رقم )
 (1989)أساس: 

 
 القطػػػػاع

 الرقم االستداللي
2007 2008 2009 

 الرقم االستدالرل العاـ
 ستدالرل خارج احملركقاتالرقم اال

 الرقم االستدالرل للصناعات ا٤بصنعة

90.1 
73.1 
51.8 

91.8 
76.2 
52.8 

92.2 
78.9 
53.6 

 

372010 n°41 ONS , Edition   2011 p  -: 2008 : L’Algérie en quelque chiffre, Résultats Source 
 

مليار دج من القركض  2000ادت الصناعة بأكثر من (، فقد استف2014 -2010أما يف إطار برنامج التنمية ا٣بماسي )
 30البنكية ا٤بسّبة من طرؼ الدكلة كذلك كاف من أجل إ٪باز ٧بطات لتوليد الكهرباء كتطوير الصناعة البيَبككيمياكية.
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 تطور القطاع الصناعي:  -3-2
% يف سنة 0.6-% مقابل 0.9-بلغ  2001مقارنة بسنة  2002عرؼ القطاع الصناعي مؤشرا إٝباليا سالبا يف سنة         
كىذا راجع لتباطؤ االستثمارات، حيث شهد القطاع العمومي تراجعا مزمنا لئلنتاج منذ عشر  2000مقارنة بسنة  2001

 سنوات باإلضافة إذل الصناعات التحويلية كالصناعات الغذائية الٍب تسجل سنة بعد سنة ا٬بفاضا متزايدا. 
مليار دج يف سنة  515، أم انتقل من 2000مقارنة بسنة  2001% يف سنة 4ٝبارل بنسبة كقد ارتفع رقم األعماؿ اإل

% كارتفعت القيمة ا٤بضافة بنسبة 8، كما أف القطاع ا٣باص سجل زيادة قدرىا 2001مليار دج يف سنة  538إذل  2000
% 10اص الذم سجل ٭بوا نسبتو مليار دج، كىذه الزيادة حققها القطاع ا٣ب 198مليار دج إذل  195% حيث انتقلت من 2

%. كٲبكن اإلشارة أيضا، إذل أف مستول التشغيل يف القطاع ا٣باص 1خبلفا للقطاع العمومي الذم سجل ا٬بفاض قدره 
% من القيمة ا٤بضافة. أما االستثمارات، 23% من مناصب العمل اإلٝبالية، كهبذا يكوف قد حدد نسبة 24الصناعي بلغ حوارل 

 31 % للقطاع ا٣باص.40% للقطاع العمومي ك60مليار دج توزعت بنسبة  20ا فقد بلغ ٦بموعه
( نسب ضعيفة، حيث 2009 -2001كقد سجل القطاع الصناعي مساٮبتو يف إٝبارل الناتج الداخلي ا٣باـ خبلؿ الفَبة )

% سنة 4.69 %، كاستمر يف اال٬بفاض إذل أف بلغ نسبة6.31نسبة  2003% كيف سنة 7.45نسبة  2001بلغت يف سنة 
 % كما ىو مبّْب يف ا١بدكؿ التارل: 5.72كيسجل نسبة  2009، ليعرؼ ارتفاعا طفيفا يف سنة 2008

 (: مساىمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخاـ7جدكؿ رقم )
 (2009 -2000خالؿ الفترة )

 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

 5.72 4.69 5.12 5.27 5.53 6.31 6.76 7.46 7.45 نسبة مساٮبة القطاع
12 -: Les Comptes Economiques, Données Statistiques n° 640 (ONS) Juillet 2013 de pp 4 Source 

 
%. كفيما ٱبص القطاع 2.6، سجل القطاع الصناعي خارج احملركقات معدؿ زيادة يف القطاع العمومي قدر بػ 2012كيف سنة 
 29% بالنسبة لنف  الفَبة.2.9إف معدؿ التغّب لنف  الفَبة استقر إذل ا٣باص، ف

% أين عرفت نسب متفاكتة 0.9معدؿ زيادة بنسبة  2013كما ارتفعت اإلنتاجية الصناعية للقطاع العمومي مسجلة يف سنة 
 32%( خبلؿ الفصوؿ األربعة للسنة.1.0%، ك+%4.5، +%0.6، +2.5-)

 

 أكلتها ا١بزائر لبلستثمارات الصناعية، فإف إعادة بعث اإلنتاج الصناعي كاف يندرج ضمن اإلسَباتيجية كنظرا لؤلٮبية البالغة الٍب
 ا٤بقَبحة من حيث: 
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 ترقية الصناعات الٍب تساىم يف تثمْب ا٤بوارد الثانوية من خبلؿ عمليات التحويل الصناعي؛ -
 ا٤براحل األخّبة للتحوؿ الصناعي؛ترقية الصناعات الٍب تساىم يف دمج النشاطات ا٤بوجودة يف  -
 ترقية الصناعات ا١بديدة، أك تلك الٍب يسجل فيها تأخرا كالٍب تؤثر سلبا على االقتصاد الوطِب. -

كترتكز اإلسَباتيجية الصناعية على اإلمكانيات ا٤بتوفرة يف القطاع العمومي على مستول النشاطات اإلسَباتيجية من أجل اإلنعاش 
 سية األمة. االقتصادم كتناف

 33كإثر دراسة العناصر ا٤بشكلة إلسَباتيجية ترقية االستثمار يف اجملاؿ الصناعي، كجو رئي  ا١بمهورية التعليمات التالية:

امتبلؾ التكنولوجيا كإدماج التجديد يف مسار اإلنتاج الصناعي ٯبب أف يسجل كل منهما ضمن االنشغاالت الدائمة للقطاع  -
لو ٦بمل الكفاءات ك القدرات البشرية كا٤بادية من أجل ٙبقي  ىذه األىداؼ، ٕبيث أنو من خبلؿ جودة الذم يتعْب أف ٘بند 

 منتجاتنا كحدىا  من مواجهة ٙبدم ا٤بنافسة يف ٧بيط تنافسي مفتوح.
تاج كالكمية التحكم يف ا٤بعلومات االقتصادية عموما كا٤بعطيات ا٣باصة بالقطاع بوجو خاص فيما يتعل  بوسائل كطاقات اإلن -

كالنوعية يف القطاعْب ا٣باص كالعمومي يشكل عنصرا حا٠با من أجل صياغة سياسات عمومية كاٚباذ القرار كف  ا٤بعطيات 
 ا٢بقيقية للميداف. 

كعليو، فقد مّت توجيو تعليمات للقطاع لبلتصاؿ مع القطاعات األخرل ا٤بعنية لتحديد كتطوير أدكات كآليات إعبلمية كإحصائية 
 مكن من ٙبقي  التكييف ا٤بستثمر ٤بوارد االستثمار مع ا٢باجيات ا٢بقيقية للسوؽ.للت
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 الخاتمة:
حٌب كإف كانت النتائج ا٤بسجلة يف بعض فركع القطاع الصناعي العمومي إٯبابية كمتباينة حسب طبيعة العبلقة بْب          

تثّب االنشغاؿ بسبب الفارؽ بْب الطلب ا٤بتزايد  كالعرض الذم يكوف يف بعض السوؽ كا٤بنتوجات، إال أف الوضعية العامة للقطاع 
 األحياف مطابقا للطلب، كيف بعض ا٢باالت غّب قادر على تلبية ا١بزء منو.

فالتأخّبات ا٤بَباكمة ا٤بسجلة يف ٦باؿ تأىيل كسائل اإلنتاج كتكييفها مع طلب السوؽ كتطهّب كضعية ا٤بؤسسات على مستول 
٥بيكلة، كإٛباـ عمليات التصفية ا١بارية منذ عدة سنوات، كإصبلحات ا٤براف  العمومية ١بعل النصوص كاإلجراءات ا٤بنظمة إعادة ا

لتسيّبىا مطابقة القتصاد السوؽ كما ىو منصوص عليو، كعصرنة أدكات تسيّب االقتصاد كخوصصة ا٤بؤسسات القابلة لذلك، 
ٍب تعترب ترقية ا٤بؤسسة ا١بزائرية كهدؼ أ٠بى يف ٘بسيد الربامج التنموية، كلها عناصر كٙبديد سياسات مشَبكة ما بْب القطاعات ال

 تضاؼ إذل عناصر ذات طابع اجتماعي كثقايف تدؿ على أف القطاع الصناعي ال ينبغي أف يعترب كحده كقطاع أساسي للنمو.  
 

 التوصيات:
 يف خدمة اإلسَباتيجيات ا٤بقبلة؛تدعيم أدكات التكوين التابعة لقطاع الصناعة بقصد كضعها  -
 تثمْب ا٤بوارد الطبيعية ا٥بامة كتوفرىا؛ -
 االىتماـ بفرع الصناعات الغذائية لدكرىا اإلسَباتيجي؛ -
 ترقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كالصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة البلزمة لتنويع القطاع الصناعي كخل  مناصب الشغل؛ -
ص كتوجيهو ٫بو نشاطات صناعية مكملة للنسيج الصناعي الٍب دل تعرؼ من قبل، أم تلك الٍب عرفت تشجيع القطاع ا٣با -

 توقفا كذلك من خبلؿ تقدصل الدعم ا٤بباشر خاصة للنشاطات الٍب ٛبثل مكمبل، كصناعة قطع الغيار أك ا٤بنتجات نصف ا٤بصنعة؛
 ناعي ٗبا يتيح ٙبقي  أىداؼ متعددة يف نف  الوقت.دمج السياسة التشغيلية مع التوجهات التصحيحية للقطاع الص -
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 الهوامش كالمراجع:
ديواف  –( 1978 -1968التنمية الصناعية يف ا١بزائر على ضوء دراسة قطاع ا٢بديد كالصلب ) –ٝباؿ الدين لعويسات، ترٝبة: الصدي  سعدم  1

 20ك 19ص  1986ا٤بطبوعات ا١بامعية، ا١بزائر 
  58ص  1991ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، ا١بزائر  –تصاد ا١بزائر ا٤بستقلة اق –أٞبد ىِب  2
 240ص  1991ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، ا١بزائر  -( 1980 -1962التجربة ا١بزائرية يف التنمية كالتخطيط ) –عبد اللطيف بن أشنهو  3
 251عبد اللطيف بن أشنهو، مرجع ساب  ص  4

5 Rétrospective Statistique (1962- 2011), par la Direction des publications, de la Diffusion, de la 
Documentation et de l’Impression, Office Nationale des Statistiques, Edition  Juin 2013 p 165 

 1980رانية، مام ، عن كزارة التخطيط كالتهيةة العم1967/1978خبلصة ا٢بصيلة االقتصادية كاالجتماعية للعشرية  6
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 (2014 -2000ر )دراسة تقييمية لمسار برامج تأىيل المؤسسات في الجزائ
   كماؿ حوشين  كردية بوقابة 

 
 تقديم: 

أماـ التطور ا٤بتسارع للمؤسسات االقتصادية يف الدكؿ ا٤بتقدمة كجدت ا٤بؤسسات ا١بزائرية نفسها أماـ ٙبدم كبّب، كمع  
اد األكركيب كاقَباب موعد انضمامها تزايد حدة ا٤بنافسة الٍب أفرزهتا عو٤بة االقتصاد كاف لتوقيع ا١بزائر على اتفاؽ الشراكة مع االٙب

إذل ا٤بنظمة العا٤بية للتجارة، سيجعل السوؽ ا١بزائرية أكثر عرضة ٤بنافسة منتجات الدكؿ ا٤بتقدمة كخاصة أكركبا منها، كالٍب تتميز 
ٙبسْب نوعية منتجاهتا ٔبودهتا العالية ٩با يهدند بقاء ا٤بؤسسات ا١بزائرية. الشيء الذم يؤدم إذل حتمية توجيو جهودىا لتطوير ك 

 لتطاب  ا٤بواصفات الدكلية كىذا من خبلؿ تبِب برامج تأىيل ٨بتلفة تتضمن كل ا١بوانب ا٤بتعلقة بَبقية تنافسية ا٤بؤسسات ا١بزائرية.

 :اثنْب يتمثبلف يف كجاءت ىذه الورقة البحثية لعرض ٘بربة ا١بزائر يف ٦باؿ تأىيل ا٤بؤسسات كتقييمها، كىذا من خبلؿ ٧بورين

 أكال: االطار العاـ لتأىيل ا٤بؤسسات 

مع عرض حصيلة كل برنامج   2014-2000ثانيا: الربامج ا٤بندرجة ضمن اسَباتيجية تأىيل ا٤بؤسسات ا١بزائرية للفَبة  
 كتقييمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ثِٛوكاً - أٍزبم ِؾبػو لَُ أ ، عبِؼخ اِؾّل ثٛلوح 

 ثوط ثٛػو٠و٠ظ أ ،  عبِؼخ  حَِبػل حأٍزبم 
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 :: االطار العاـ لتأىيل المؤسسات أكال

كا٤بنافسة، يتطلب دعم ا٤بؤسسات كإعادة ىيكلتها، ذلك من  إف ا٤بركر من كضعية اقتصادية ٞبائية إذل اقتصاد السوؽ     
أجل الرفع من أدائها كبالتارل ترقية تنافسيتها احمللية كالدكلية، كىو ما يتطلب تبِب إسَباتيجية خاصة لتأىيل ا٤بؤسسات كالبيةة أك 

ف االندماج كالتكيف مع التغّبات احمليط الذم تنشط فيو، لذا كجب النظر إذل التأىيل على أنو ضركرة حتمية من أجل ضما
  .الداخلية كا٣بارجية

يف قاموس الَببية، التأىيل يعِب إعادة الشخص " ٤بصطلح التأىيل كيف ٦باالت ٨بتلفة، فمثبل  لقد كردت تعاريف عديدة          
ياجات ا٣باصة على استغبلؿ أما قاموس العلـو االجتماعية فيعِب مساعدة األفراد ذكم االحت .إذل حالة االعتماد على النف 

أّما من الوجهة القانونية فعّرؼ ٗبصطلح رد االعتبار أم رد األىلية ٗبعُب أف يرد  .قدراهتم كمواىبهم للقياـ بالعمل الذم يبلئمهم
 (1)الفرد إذل حالة قد فقدىا".

لية الٍب بدأ الشركع فيها بداية من يعود أصل استخدامو إذل التجربة الربتغاأماّ مصطلح التأىيل من كجهة نظر اقتصادية ف  
 كذلك يف إطار إجراءات ا٤برافقة الرامية إذل إدماج الربتغاؿ يف أكركبا. 1988سنة 

حسب منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية  فإّف "التأىيل ىو عبارة عن ٦بموعة من الربامج الٍب كضعت خصيصا للدكؿ      
  (2)من أجل تسهيل اندماجها ضمن االقتصاد الدكرل ا١بديد كالتكيف مع ٨بتلف التغّبات العا٤بية". النامية الٍب ٛبر ٗبرحلة انتقالية

"عبارة عن ٦بموعة اإلجراءات الٍب تتخذىا السلطات هبدؼ ٙبسْب موقع ا٤بؤسسة يف إطار االقتصاد التنافسي كرفع أدائها      
 .(3)االقتصادم كا٤بارل على ا٤بستول الدكرل"

ل ٦بموعة اإلجراءات الٍب ٛبنحها السلطات قصد ٙبسْب موقع ا٤بؤسسة يف إطار االقتصاد التنافسي أم أف يصبح ٥با "ٲبث     
         (4)ىدؼ اقتصادم كمارل على ا٤بستول الدكرل".

  (5)كما ُيَبجم تأىيل ا٤بؤسسات عن طري :       

 تبِب طرؽ تسيّب جيدة كمرحلة ٛبهيدية ضركرية لكل مرحلة تطوير؛ -

 تقوية ا٤بوارد البشرية كذلك من خبلؿ القياـ بعمليات تكوين متواصلة؛ -

 الفهم ا١بيد للسوؽ كلتموضع السوؽ، كإتباع إسَباتيجية التطوير؛ -

 إتباع سياسة حيوية للبحث كالتطوير يف ا٤بؤسسة. -

توسطة فقد عّرفت"عملية التأىيل على أهنا أما اللجنة ا٤بعنية ٗبتابعة برنامج التأىيل على مستول كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤ب     
حركة تدعيمية للخوصصة، كذلك يف إطار عو٤بة ا٤ببادالت الٍب غّّبت من ٧بددات كمؤشرات التنافسية احمللية كالدكلية، حيث دل 

ا٤بؤسسات  تعد مصادر ا٤بيزة التنافسية مرتبطة فقط بالتكلفة ككفرة ا٤بواد األكلية كلكن بصفة كبّبة على جودة ا٥بياكل،
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(Institutions ) كفاءات كقدرات تنظيمية كتقنية للمؤسسات، ا٢بيازة كالتحكم يف التكنولوجيا ا١بديدة كاالستجابة السريعة ،
 .(6)لتغّبات الطلب كحاجيات الزبائن

ا٤بؤسسة يف السوؽ  ٩با سب  ٲبكن القوؿ أّف برنامج التأىيل يعرب عن ٦بموعة اإلجراءات الٍب تتخذ هبدؼ ٙبسْب موقع          
 كرفع أدائها االقتصادم للصمود حٌب تضمن شركط البقاء يف لل ا٤بنافسة الدكلية ا٤بتزايدة.  

ٗبشاركة  1996كلقد باشرت كزارة الصناعة ا١بزائرية طبقًّا لربنامج ا٢بكومة برنا٦بنا ٩بوالن من ٨بصصات ا٤بيزانية منذ              
( كبعض البلداف ONUDU(، كككالة األمم ا٤بتحدة من أجل التنمية الصناعية )PNUD) برنامج األمم ا٤بتحدة للتنمية

( ٠بي: "برنامج متكامل للدعم كاالستشارة إلعادة ىيكلة الصناعة كتقوصل ا٤بؤسسات Piloteاألخرل ا٤بقرضة، كربنامج قيادم )
 .(7) الصناعية يف ا١بزائر"

تأىيل ا٤بؤسسات االقتصادية ا١بزائرية اعتمد على ٦بموعة كبّبة من القوانْب أما من الناحية القانونية فنبلحظ أف برنامج 
 (8):نذكر منها ما يليكا٤براسيم 

ا٣باص بإنشاء  92: ا٤بادة 2000ا٤بتعل  بقانوف ا٤بالية  23/12/1999الصادر بتاريخ  11-99القانوف رقم  -        
 ية الصناعية ا٤بسمى صندكؽ ترقية التنافس 302حساب توجيو خاص رقم 

احملدد لنماذج سّب الصندكؽ، كيشكل ١بنة كطنية  16/7/2000الصادر بتاريخ 192-2000ا٤برسـو التنفيذم رقم  -        
 قطاعات كزارية ك٩بثل الغرفة التجارية كالصناعية ا١بزائرية. 7للتنافسية الصناعية، يرأسها كزير الصناعة، كتضم ٩بثلي 

)كزارة الصناعة كا٤بالية( احملدد لنماذج ا٤بتابعة كتقييم الصندكؽ ا٤بعّرؼ  06/08/2001الصادر بػ  ا٤بنشور الوزارم -        
 للمستفيدين من مساعدة الصندكؽ.

 احملدد لقائمة ا٤بصاريف كمداخيل الصندكؽ. 12/12/2001ا٤بنشور الوزارم الصادر بػ  -        
( كتشكل األساس القانوشل للعبلقة التعاقدية بْب كزارة Convention d’engagementاتفاقية التعهد ) -        

 الصناعة كا٤بؤسسة ا٤بختارة لبلستفادة من مساعدات الصندكؽ.
يتضّمن القانوف التوجيهي لَبقية  2001ديسمرب 12ا٤بواف   1422رمضاف  27ا٤بؤرّخ يف  18-01القانوف رقم  -        

 ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة. 
سَباتيجية التأىيل الٍب تبنتها ا٢بكومة ا١بزائرية ضمن سلسلة اإلصبلحات ا٤بدعمة للمؤسسات االقتصادية، دل تأت إف ا      

بالصدفة كإ٭ّبا كاف كراءىا عدة دكافع كأسباب كجدت ا١بزائر نفسها مضطرة إذل تبِب برامج تأىيلية ٤بسايرة التطورات ا٢باصلة يف 
  فع:    ا٤بيداف االقتصادم، كأىم تلك الدكا

 توقيع اتفاؽ الشراكة مع االٙباد األكركيب؛  -                  
 انضماـ ا١بزائر إذل منطقة التبادؿ ا٢بر العربية؛ -        
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 االنضماـ ا٤برتقب للجزائر إذل ا٤بنظمة العا٤بية للتجارة؛ -        
  عو٤بة ا٤بنافسة. -        
 ية يف ا١بزائر.ضعف أداء ا٤بؤسسات االقتصاد -        

 ر عملية التأىيل يف الشكل اآليت:ٲبكن تلخيص مسا    
 مسػػػػػػػار عملية التأىػيػػػػػػل

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Source: Dispositif de mise a niveau des   entrprises, Fonds de promotion de la compétitivité 
industrielle, Ministère de l'industrie et de la restructuration, Algérie, p13 

 

 

 

 مسار عممية التأهيل

 التشخٌص االستراتٌجً الشامل

 التموٌل ولتأهٌل مخطط ا

 الموافقة على مخطط التأهٌل

 تنفٌذ ومتابعة مخطط التأهٌل

 المحٌط

 المؤسساتٌة والتشرٌعٌة

 الهٌاكل والخدمات

 البنكً والمالً

( والتشجٌع incitationالحث)

 على االستثمار

عصرنة 

 تاالتجهٌز

نظام 

التنظٌم 

 والتسٌٌر

التكوٌن  نظام اإلنتاج

 والتطوٌر

الجودة 

 والمطابقة

 التسوٌق 

البحث عن 

 األسواق

التحالف 

 والشراكة

 الـــتـنـافــسـيـة

السوق المحمي 
السوق   المحمي

       التصدير
التصدير

 المؤسسة
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 أىداؼ برامج تأىيل المؤسسات الجزائرية كمستوياتو:

ٲبكن توضيح األىداؼ الٍب تسعى الدكلة إذل ٙبقيقها من خبلؿ تبِب إسَباتيجية تأىيل ا٤بؤسسات االقتصادية يف  
 لك األىداؼ:الشكل ا٤بوارل، الذم ٯبمع كيلخص ت

 

 أىداؼ برنامج تأىيل المؤسسات الجزائرية كمستوياتو                   

 

 

         
         
         
         

            
  

                  

Source: Dispositif de mise a niveau des   entreprises, Fonds de promotion de la 
compétitivité industrielle, op.cit, p.09 

 

إف برنامج التأىيل ال يتعل  فقط با١بانب ا٣باص با٤بؤسسة من إدارة، تسيّب ا٤بوارد البشرية، كا٤بوارد ا٤بالية... بل يتعداه إذل        
ا٤بنظومة ا٤بصرفية، تطوير  ٦بموعة ا٥بيةات ا٤بؤسساتية احمليطة با٤بؤسسة، كتأىيل احمليط يشمل ا١بانب القانوشل، التنظيمي، إصبلح

 شبكة االتصاالت.

 ثانيا: البرامج المندرجة ضمن استراتيجية تأىيل المؤسسات الجزائرية.

ىناؾ عدة برامج مد٦بة ضمن إسَباتيجية التأىيل ا٣باصة با٤بؤسسات االقتصادية، حيث كل برنامج مقَبح من جهة معينة          
 ثل يف:كبالتنسي  مع السلطات ا١بزائرية تتم

 

 MACROعلى المستول الكلي: 
 عصرنة المحيط  االقتصادم

 برنامج  التأىيل

 MICRO على المستول الجزئي:

 االقتصاديةتنافسية المؤسسة 

 MESO على المستول القطاعي:
 ترقية كتنمية االقتصاد التنافسي

 

 MESO  :   على المستول القطاعي
 تدعيم قدرات الهياكل االرتكازية.
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 :2006 -2000برنامج التأىيل الصناعي  -1

يف إطار التعاكف  1999الصغّبة كا٤بتوسطة( سنة  –لقد شرع يف تنفيذ أكذل عمليات تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية )الكبّبة        
قيمتها بػ مع منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصناعية، حيث قامت ىذه األخّبة بتقدصل مساعدات مالية للجزائر قدنرت 

 دكالر ككانت ٗبثابة أكؿ عملية ٭بوذجية. 1.000.269

 يسعى برنامج التأىيل الصناعي إذل دعم كمرافقة ا٤بؤسسات الصناعية العمومية كا٣باصة 

لَبقية التنافسية الصناعية، كذلك لتحسْب كفاءات ا٤بؤسسات الصناعية كهتيةة احمليط ا٤بباشر ٥با بتكييف ٝبيع مكوناتو 
عامل  20الية، مصرفية، إدارية، جبائية، اجتماعية...إخل(. يشمل الربنامج ا٤بؤسسات الصناعية الٍب تشغل أكثر من )أنشطة م

٣بزينة ا  مليار دج مصدره 04كتشرؼ عليو اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. يقدر ا٤ببلغ ا٤بخصص لتمويل ىذا الربنامج بػ 
مليار دج لتأىيل ا٤بؤسسات أّما ا٤ببلغ ا٤بتبقي فيخصص لتحديث كإعادة هتيةة  02لغ العمومية ا١بزائرية، كالذم خصص منو مب

 ا٤بناط  الصناعية.

 (9)حرصا منها بالتكفل هبذا الرىاف قامت كزارة الصناعة بتحديد عدة عمليات جعلتها إحدل أكلويتها كىي:     
 ية.تأىيل ا٤بؤسسات كاإلشهاد با٤بطابقة كف  ا٤بواصفات الدكل -     
 إعادة تأىيل ا٤بناط  الصناعية كمناط  النشاطات. -     
 دعم كسائل الضبط )التقيي  كا٤بلكية الصناعية كالقياسة القانونية(. -     
 تطوير ا٣بدمات التكنولوجية للدعم كاالستشارة لفائدة الصناعة. -     

ات األخرل ٲبر ٗبرحلتْب  مرحلة التشخيص االسَباتيجي على العمـو مسار عملية تأىيل ا٤بؤسسات الصناعية كما ا٤بؤسس      
 الشامل للمؤسسة  كمرحلة تنفيذ خطوات برنامج التأىيل.

يتم تنفيذ برنامج التأىيل من خبلؿ تقدصل ا٤بساعدات ا٤بالية مث متابعة استعما٥با كتتمثل نسب ا٤بساعدات ا٤بالية ا٤بقدمة من        
% من تكلفة الدراسة االسَباتيجية. ا٤بساعدات 80تكاليف الدراسة    (10)(يفFPCIعية ) طرؼ صندكؽ ترقية التنافسية الصنا

% كتسبيقات 30ا٤بالية ا٤بتعلقة باالستثمارات ا٤بادية كالبلمادية من أجل تعجيل كضع ٨بطط التأىيل فإف الصندكؽ يقـو بتقدصل 
زارة الصناعة كا٤بؤسسة ا٤بعنية.  ا٤بساعدات ا٤بالية ا٤بتعلقة بتنفيذ ٨بطط من إٝبارل مبالغ ا٤بساعدات احملددة يف االتفاقية ا٤بوقعة بْب ك 

% من مبلغ االستثمارات غّب ا٤بادية 80ٛبثل  (FCPIالتأىيل كا٤بقدمة للمؤسسة من طرؼ صندكؽ ترقية التنافسية الصناعية )
 مليوف دج. 20% من مبلغ االستثمارات ا٤بادية يف حدكد 10كيف حالة الدراسة العامة تضاؼ نسبة 

 (11)من أبرز ا٥بيةات ا٤بشرفة كالفاعلة يف برنامج تأىيل ا٤بؤسسات االقتصادية ما يلي:        
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ىي ا٤بكلفة بتسيّب برنامج التأىيل، كضع كتنسي  اإلجراءات القانونية كا٤بالية  :ا٤بديرية العامة إلعادة ا٥بيكلة الصناعية -      
، مع تعريف الشركط التقنية، ا٤بالية، التشريعية لسّب برنامج التأىيل، كما أهّنا تتكفل بتسيّب األمانة لصندكؽ ترقية التنافسية الصناعية

التقنية لصندكؽ ترقية التنافسية الصناعية، فهي ا٤بعنية بفحص ا٤بلفات ا٤بقدمة، كتشكلها بصفة هنائية لتسلمها إذل اللجنة الوطنية 
 (12)(.CNCIللتنافسية الصناعية )

تأسست اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم رقم  :لجنة الوطنية للتنافسية الصناعيةال - 
( Ordonnateur، كتنشط ٙبت رئاسة كزير الصناعة، بصفة اآلمر بالصرؼ )2000جويلية  16ا٤بؤرخ يف  2000-192

 لصندكؽ ترقية التنافسية الصناعية،  

-302أنشئ الصندكؽ أك كما يسمى أيضنا حساب التخصيص ا٣باص، رقم  :التنافسية الصناعيةصندكؽ ترقية  -          
، كالصندكؽ جهاز 2000( ا٤بتضمن قانوف ا٤بالية لسنة 92)ا٤بادة  23/12/1999بتاريخ  11-99ٗبوجب القانوف رقم  102

 ا٤بعدؿ كا٤بتمم.        2000 جويلية 16بتاريخ  192-2000كزارم مشَبؾ منصوص عليو يف ا٤برسـو التنفيذم رقم 

 ٲبكن تلخيص آلية عمل برنامج تأىيل ا٤بؤسسات يف ا٤بخطط التارل:      
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 مخطط آلية عمل برنامج تأىيل المؤسسات                         
 
 
 
 

            
         

         
 

 
    
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 ر: كثائ  خاصة بوزارة الصناعة كترقية االستثمارات، ا١بزائرا٤بصد

  نتائج التقييم المادم لبرنامج التأىيل الصناعي:

 مت تسجيل ما يلي:  2006اذل هناية  2001منذ االنطبلؽ الفعلي لربنامج التأىيل الصناعي يف      

 155مؤسسة فقط ) 290طلب، مت قبوؿ  406ل طلب مؤسسة ٛبت معا١بتو من أص 401يف مرحلة التشخيص مت تعداد      
 خاصة(، كىذا يفسر صعوبة استجابة ا٤بؤسسات ا١بزائرية لشركط الَبشيح للتأىيل. 135عمومية ك

كذلك لطوؿ فَبة تشكيل ا٤بلفات بسبب عدـ حصوؿ ا٤بؤسسات  290مؤسسة من  143يف مرحلة ٨بطط التأىيل مت قبوؿ     
مؤسسة فقط لبلستفادة من  137ٛبت ا٤بوافقة على  2006بالتمويل. كيف هناية ديسمرب  على موافقة البنك لتقدصل التعهد

 ا٤بساعدات ا٤بالية إل٪باز ٨بطط التأىيل.

  يف ا١بدكؿ اآليت: ٲبكن تلخيصها :نتائج التقييم المالي لبرنامج التأىيل الصناعي

  

مكتب الدراسات، مستشارٌن 

 مختصٌن

 المؤسسة

 إعادة التوجيو
التشخٌص االستراتٌجً الشامل 

 ومخطط التأهٌل

 البنك

 اٌٍغٕخ  اٌٛؽ١ٕخ ٌٍزٕبف١َخ اٌظٕبػ١خ،
 DGRI، هٌكلةاعة وإعادة الوزارة الصن

 ال
تقٌٌم ملف التأهٌل وإقرار 

 الموقف

 نعم

إمضاء اتفاقٌة المؤسسة مع وزارة  -

لصناعة وإعادة الهٌكلة،تخص 

 جوانب التأهٌل.

دفع منحة التشخٌص االستراتٌجً  -

 .الشامل

 

التنفٌذ العملً 

 لمخطط التأهٌل

المؤسسة تطلب الحصول على المنح 

أقساط من قبل  المالٌة،والتً ٌتم دفعها على

 صندوق ترقٌة التنافسٌة الصناعٌة.

المتابعة ومراقبة 

 دفع المنح المالٌة

موافقة البنك لتموٌل 

 المؤسسة
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 مؤشرات المؤسسات المستفيدة من المساعدات المالية
 % يف االستثمارات غّب ا٤بادية 11مليار منها  40 كليةاالستثمارات ال

 اعماؿ غّب مادية 1102منها  1864  عدد العمليات ا٤بنجزة
 عامل( 311) متوسط ا٤بستخدمْب للمؤسسة 42602 عدد ا٤بستخدمْب االٝبارل

 دج لكل مؤسسة( 6640مليوف دج ) 42500 عدد العماؿ 
 مليوف دج لكل مؤسسة 115ما يعادؿ  مليار دج أم 15.8 ٦بموع االستثمارات 

 مليار دج 22.78 مبلغ مساعدات ا٤بؤسسة 
 % من ٦بموع االستثمارات17مليار دج أم ما يعادؿ  2.69 مبلغ مساعدات االحتياطي

 2006هناية  –كزارة الصناعة  –ا٤بصدر: اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية 

 

ها توصلت إذل النتائج األكلية اآلتية كا٤بسّجلة على مستول ىذه ا٤بؤسسات حوؿ % من50من بْب تلك ا٤بؤسسات ىناؾ       
 تأثّب برنامج التأىيل على أداء ىذه ا٤بؤسسات تبْب أّف: 

 الربنامج ساىم بدرجة عالية يف تنمية الوعي حوؿ أٮبية القياـ بالتأىيل؛ -
قوة كنقاط الضعف على ا٤بستول الداخلي للمؤسسة، ككذا القياـ بالتشخيص الكامل للمؤسسة يسمح بالّتعّرؼ على نقاط ال -

 التعّرؼ على الفرص كالتهديدات ا٤بتعّلقة باحمليط ا٣بارجي. ذلك من أجل تقييم ٛبوضعها االسَباتيجي  يف السوؽ؛
 امج التأىيل؛ الدكر الذم يؤديو ا٤بستشاركف بتدخبلهتم ا٤بستمرة ذك أٮبية عالية لتحسي  مسّّبم ا٤بؤسسات بضركرة تبِب برن -
مليار تضّمنت كل من الدراسات، التكوين، شبكات ا٤بعلومات ... كذلك  1.026االستثمارات غّب ا٤بادية ارتفعت إذل  -

 % من ا٤بقدار اإلٝبارل الذم مت ٙبقيقو. كيف ا٤بقابل ما مت ٙبقيقو 14بنسبة 
 %.86م بنسبة مليار دج أ 6.68من خبلؿ االستثمارات ا٤بادية من إنتاج ك٨بابر ٲبثل 

 (.MEDAبرنامج ميدا لتطوير المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة ) -2

ىو عبارة عن برنامج تعاكف ثنائي بْب ا١بزائر كاالٙباد األكركيب، إذ قصد إ٪باح الشراكة األكركمتوسطية بأبعادىا الثبلثة        
ل  آلية جديدة من قبل االٙباد األكركيب متمثلة يف ىذا السياسية، االجتماعية كاالقتصادية، مت توسيع نطاؽ التعاكف ا٤بارل ٖب

 الربنامج، كما أّف االٙباد األكركيب دل يكتف ٗبساندة ٨بطط اإلصبلحات ا٢بكومية معنويا فحسب، بل يدعمو ماديا كتقنيا أيضنا.

ط يف القطاع ا٣باص الصناعي عامل، كالٍب تنش 20يشمل برنامج ميدا ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الٍب تشغل أكثر من        
سنوات بداية من شهر أكتوبر  07أك قطاع ا٣بدمات الصناعية لتمكينها من الصمود أماـ ا٤بؤسسات األجنبية، مدة ىذا الربنامج 

 مليوف أكرك، كىي تتوزع كاآليت: 62,9كتقدَّر ا٤بيزانية ا٤بخصصة لتمويلو بػ  2007إذل غاية ديسمرب 2000
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 نامج ميداالجهات الممولة لبر 

 النسبة المبلغ الجهة الممولة

 %90,62 أكرك 57.000.000 ميزانية االٙباد األكركيب

 %5,41 أكرك 3.400.000 ميزانية كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كالصناعة التقليدية

 %3,97 أكرك 2.500.000 ا٤بساٮبة ا٤بتوقعة للمؤسسات ا٤بستفيدة

 %100 أكرك 62.900.000 ة للربنامجا٤بيزانية اإلٝبالية ا٤بتوقع

Source : Rencontre technique : clôture de programme Euro Développement PME, EDPME, 
Alger, P 2. 

%( يف حْب ٪بد أّف ا٤بساعدات الٍب قدمتها 90,62من ا٤ببلحظ أف الربنامج ٩بّوؿ بصفة شبو كلية من االٙباد األكركيب )   
ا، كيعود ذلك لدخوؿ الربنامج يف إطار ا٤بساعدات الٍب يقدمها االٙباد األكركيب السلطات كا٤بؤسسا ت ا٤بستفيدة ضةيلة جدن

كالسبب  2017أكركبية يف غضوف عاـ -للجزائر ٤بساعدة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة مقابل إقامة منطقة تبادؿ حر جزائرية
 سسات الصغّبة كا٤بتوسطة كوهنا حديثة النشأة.الثاشل يعود إذل ضآلة ا٤بيزانية ا٤بخصصة لوزارة ا٤بؤ 

 يتضمن برنامج ميدا ثبلثة ٧باكر رئيسية:     

الدعم ا٤بباشر للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة: )التدخل على ا٤بستول ا١بزئي للمؤسسة(: كيكوف التدخل من خبلؿ القياـ  - 
مها يف نشاطات التأىيل كالتطوير كاالندماج ضمن بعمليات التشخيص اإلسَباتيجي للمؤسسات قصد ٙبسْب تنافسيتها كدع
 فضاءات التبادؿ كالشراكة، إضافة إذل دعم تكوين مسّبم ىذه ا٤بؤسسات.

دعم ٛبويل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة: )التدخل على ا٤بستول الوسيط(:  كيكوف من خبلؿ كضع كتنفيذ عقود الشراكة مع  -
ا٤بؤسسات الٍب تدخل يف نشاطات التأىيل كالتطوير، إضافة إذل دعم ا٤بؤسسات ا٤بالية  ا٤بؤسسات ا٤بالية من أجل مساندة كدعم

 يف نشاطاهتا.

دعم ٧بيط ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة: )٧بيط ا٤بؤسسة(: كيكوف من خبلؿ الدعم ا٤بؤسسايت كدعم ٝبعيات أرباب العمل  -
٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، ككذا الدعم التقِب ا٤بتخصص من أجل كا١بمعيات ا٢برفية كا٤بهنية يف إعداد إسَباتيجية لتطوير ا

 التكوين، كإ٪باز الدراسات، كتنظيم الندكات كا٤بلتقيات من أجل ٙبسْب احمليط ا٤بؤسسايت.

قِب...( كما إف ىذا الربنامج ال ٲبونؿ االستثمارات ا٤بادية، إ٭با يقتصر فقط على االستثمارات غّب ا٤بادية )تكوين، الدعم الت      
% من إٝبارل التكاليف ٰبّددىا ٨بطط 80أف ا٤بساعدات ا٤بقدمة من أجل ٛبويل النشاطات الٍب تقـو هبا ا٤بؤسسات ال تتجاكز 

 %(.20التأىيل، كالباقي تتحملها ا٤بؤسسات )
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ا تساىم بنسبة معتربة يف يهدؼ الربنامج إذل ٙبسْب تنافسية قطاع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الصناعية ا٣باصة كجعله      
 (13)النمو االقتصادم كاالجتماعي للجزائر.قد مت تقسيم ىذا ا٥بدؼ األساسي إذل ٦بموعة من األىداؼ الفرعية ا٤بتمثلة فيما يلي:

 مؤسسة رائدة؛ 80مؤسسة خاصة على األقل، من بينها  3000ٙبسْب تنافسية ما يقارب  -      
 لمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة؛تقدصل خدمات دعم فعالة ل -      
 تسهل حصوؿ ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة على التمويل كفقنا الحتياجاهتا؛ -      
 توفّب شبكة كطنية للمعلومات حوؿ ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة. -      
يغطي نشاطها ا١بوانب الثبلثة يستفيد من برنامج ميدا كل مؤسسة ٙبققت فيها الشركط البلزمة للتأىيل من فرؽ صغّبة، ك       

 الرئيسية:
 كتسجيل انتقاؿ ا٤بعلومات(. تعزيز قدرات التسيّب العملية للمؤسسات كالصناعات ص.ـ ا١بزائرية )تكوين استثمارات -       
 ( من خبلؿ ا٤بساٮبة يف تصميمها كدعمها.SFCدعم خل  شركات مالية متخصصة ) -       
 يت كذلك ٗبساندة الوزارات كا٤بؤسسات العمومية ا٤بعنية مباشرة بتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة.  دعم احمليط ا٤بقاكال -       

تاريخ هناية  2007ديسمرب  31إذل غاية  MEDAٛبثلت النتائج احملققة من خبلؿ برنامج  :1MEDAنتائج برنامج ميدا 
مؤسسة خاصة أما الباقي فقد ٚبلت  445نامج، كقد مت تأىيل مؤسسة تقدمت لبلنضماـ للرب  730الفَبة ا٤بخصصة للربنامج يف 

مؤسسة من ا٢بصوؿ على التغطية ا٤بالية من الصندكؽ الوطِب لضماف القركض. ا١بدكؿ اآليت  41كما استفادت  عن الربنامج.
 يوضح توزيع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا٤بستفيدة من ىذا الربنامج حسب قطاعات النشاط:
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 توزيع المؤسسات المستفيدة من البرنامج حسب قطاع النشاط 
 النسبة % النشاطات

 28 صناعة ا٤بواد الغذائية
 19 الصناعة الكيميائية

 11 صناعة مواد البناء )الرخاـ كالزجاج(
 11 الصناعة ا٤بيكانيكية كا٤بعدنية

 8 الصناعة الكهربائية كاإللكَبكنية
 6 صناعة ا٤ببلب  كاألقمشة
 6 اإلعداد التعبةة كالتغليف

 4 صناعة أخرل
 3 صناعة ا٣بشب كاألثاث

 3 خدمات
 1 صناعة ا١بلود كاألحذية

 100 اجملموع
 التنافسية كالتنمية ا٤بستدامة، كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة،ا١بزائر. كثائ  خاصة ٗبديرية: المصدر 

 

طات التأىيل كانت حوؿ صناعة ا٤بواد الغذائية بعدىا تأيت الصناعة الكيميائية، كما من خبلؿ ا١بدكؿ نبلحظ أفَّ معظم نشا       
نبلحظ ضعف شديد يف نسبة تأىيل قطاع ا٣بدمات، ىذا النشاط الذم أصبح يؤدم دكرنا ىامنا يف تركيج ا٤بنتجات الوطنية، كما 

 أصبحت جودة ا٣بدمة من ثقافة العصر.
 :MEDA2برنامج ميدا  

مت اإلمضاء على الربنامج  2008مارس  04. يف 1كتكملة لربنامج تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ميدا   يعترب       
MEDA2 مليوف ككزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا١بزائرية  40مليوف أكرك بْب اللجنة األكركبية بػ  44بغبلؼ مارل قدر بػ

موجو لتحسْب تنافسية ا٤بؤسسات  02/2012 -05/2009سنوات الفَبة مليوف أكرك. فَبة الربنامج حددت بثبلث  4ٗببلغ 
 من خبلؿ دعمها على استعماؿ تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ. 

 (14)تتمثل ٧باكر الربنامج يف      
لية الدعم ا٤بباشر للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، من خبلؿ ا٣برباء ٙبت تصرؼ ا٤بؤسسات لتعمي  عملية التأىيل كتسهيل عم -

 ا٢بصوؿ على التمويل الضركرم ككضع أنظمة تسيّب حديثة.
دعم ا٥بيةات كا١بهات ا٤بساندة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، من خبلؿ الدعم الفِب للوزارات كا٥بيةات ا٤بذكورة انفا   -

 كا٤بساٮبة يف انطبلؽ بعض ا٤بشاريع.



 إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر : التأىيل الصناعي كتحديات  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

495 
 

لصناعة كترقية االستثمارات يف االسَباتيجية الوطنية للجودة، دعم كا٪باز نظاـ للجودة يف بعض القطاعات من دعم كزارة ا -
 التقيي  كشهادة ا٤بطابقة، باإلضافة اذل خل  مراكز تقنية للقطاع الصناعي.

 : MEDA 2نتائج برنامج ميدا
 أىم ا٪بازات الربنامج ما يلي:        

 ىذا االطار ما يلي: الدعم ا٤بباشر للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة: اىم العمليات ا٤بنجزة يف -
 .ٙبديد معاير اختيار ا٤بؤسسات ا٤بعنية بالربنامج؛   
 مؤسسة لتنفيذ الربنامج؛ 100مؤسسة، مت اختيار منها  200. ٙبديد أكثر من    
 مليوف أكرك إلنشاء مركز للخربة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة. 10.5.اطبلؽ مناقصة بػ    

 من خبلؿ اطبلؽ عمليات ا٣بربة كٙبسْب ا٤بؤسسة ا١بزائرية يف اجملاالت: الدعم ا٤بؤسسايت كىيةات الدعم:  -
 . برنامج انشاء ا٤براكز التقنية الصناعية؛     
 . اسَباتيجية تطوير ا٤بناكلة،    
 . برنامج اسَباتيجية ا١بزائر االلكَبكنية؛    
 . آليات التمويل كصنادي  الضماف؛    
 . دعم ىيةات مهنية.    
 ا١بودة: حيث مت يف ىذا اجملاؿ: دعم - 

. اعداد مشاريع ٧بددة كخاصة لدعم كزارة الصناعة كا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، ا٥بيةة ا١بزائرية لبلعتماد، ا٤بعهد ا١بزائرم    
 للتقيي ، الديواف الوطِب للقياسة الوطنية.

 . ISO17020-ISO 17025ماد . اعداد اجراءات اختيار ىيةات ا٤بطابقة ا٤بستفيدة من دعم االعت   
 ىيةة لتقييم ا٤بطابقة ٗبساٮبة ىيةات ا١بودة لتحديد ا٤بستفيدين من الربنامج 112.اعداد قائمة تضم   
 مليوف أكرك من أجل الدعم التقِب للجودة. 07. اعداد سوؽ ا٣بدمات بػ   
 :2010 -2007البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة  -3 

ا٤بتضمن القانوف التوجيهي لَبقية  12/12/2001الصادر يف  18-01تسجيل ىذا الربنامج يف إطار القانوف رقم مت 
الٍب تنص على: "أف تقـو كزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف إطار  18)ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة(، كبا٣بصوص يف ا٤بادة 

جل تطوير تنافسية ا٤بؤسسات، ككذا ترقية ا٤بنتوج الوطِب ليستجيب للمقايي  تأىيل ىذه ا٤بؤسسات بوضع برامج التأىيل من أ
، ككذا ٦بل  الوزراء ا٤بنعقد بتاريخ 2003ديسمرب  10العا٤بية". كقد حظي ىذا الربنامج ٗبوافقة ٦بل  ا٢بكومة يف جلستو ليـو 

و من طرؼ صندكؽ تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة ، كيتم ٛبويل 2007فيفرم  07، مت البدء يف تنفيذ الربنامج يف 2004مارس  08
عامل. مت ٚبصيص ميزانية تقدر بػ  20كىو برنامج كطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة الٍب تشغنل أقل من  (15)كا٤بتوسطة.
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 (، ككاف من ا٤بفَبض أف يتم تأىيل304-124مليار دج سنويا، لتمويل الربنامج، كما خصص لو حساب التخصيص رقم )
 مليوف دج، كعلى ىذا األساس مت تقسيم ا٤بيزانية كما يلي: 93ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة سنويا ٗببلغ قدره  1200

 كيفية تقسيم ميزانية البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة           
 الوحدة: مليوف دج                                                                                

 المبلغ النشاط المبرمج
 30 األنشطة ا٤بربمج تنفيذىا على مستول فركع النشاط كالواليات

 50 األنشطة ا٤برب٦بة على مستول تأىيل احمليط القريب لػ ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة
 883 أنشطة أخرل لفائدة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة

 963 اجملموع
 التنافسية كالتنمية ا٤بستدامة. كثائ  داخلية خاصة بوزارة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كا٢برؼ التقليدية، مديرية ٤بصدر:ا

 

 أما أىداؼ الربنامج فنوجزىا يف أربعة ٧باكر رئيسية:       
 ة بالتأىيل؛٧بور يهتم با١بانب القطاعي من خبلؿ ٙبليل قطاع النشاط الذم تنتمي إليو ا٤بؤسسة ا٤بعني -
 ٧بور خاص با١بانب اإلقليمي من خبلؿ توحيد ا٤بعايّب كا٤بقايي  للواليات ذات األكلوية؛ -
 تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة على ا٤بستول ا١بزئي. -

 أكثر دقة. الشكل ا٤بوارل يوضح تلك األىداؼ بصفة        

 وسطةالصغيرة كالمت المؤسساتالبياف العاـ لبرنامج تأىيل   
 
 

 
 

 

 

 
Source : Accord d’association entre l’Algérie et l’union européenne, ce que vous      devez 
savoir, nd, P 35 

 أهداف عامة

 أهداف خاصة

 تحلٌل إقلٌمً )محلً( تحلٌل قطاعً

 تنافسٌة م.ص.م

 تأهٌل م.ص.م تأهٌل المحٌط
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من خبلؿ الشكل الساب  يتضح لنا أف للربنامج التأىيل ىذا أىداؼ ٨بتلفة فمنها ما ىي أىداؼ عامة كمنها ما ىي        
 أىداؼ خاصة:

لقد مت إعداد الربنامج الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، قصد مواجهة متطلبات ٙبرير ا٤ببادالت  ة:األىداؼ العام
كحركة السلع كا٣بدمات بْب االٙباد األكركيب كا١بزائر، كتتمثل أىداؼ ىذا الربنامج يف جعل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة قادرة 

  األسواؽ، ككذا ٙبسْب تنافسيتها على مستول األسعار، ا١بودة، اإلبداع.على مواكبة التطور يف التكنولوجيا، كيف
كلتحقي  ىذه األىداؼ ٯبب على ا٤بؤسسات التكيف مع التغّبات كمواكبة الطرؽ كالسياسات التنظيمية خاصة فيما يتعل        

 ة كا٤بعرفة التقنية.بتسيّب ا١بودة كالتكاليف، كتأىيل ا٤بوارد البشرية، كا٢بصوؿ على التقنيات ا١بديد
 تتمثل األىداؼ ا٣باصة للربنامج فيما يلي:األىداؼ ا٣باصة: 

 ٙبديد ككضع ٨بطط أعماؿ لتطوير تنافسية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة ا١بزائرية؛ -     
 إعداد كتنفيذ سياسة كطنية لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كٙبسْب تنافسيتها؛ -     
 حوؿ ٨بططات، كمصادر ٛبويل الربنامج؛ التفاكض -     
 ٙبضّب كتنفيذ كمتابعة برنامج تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة؛ -     
 كضع بنك للمعلومات ٱبص ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من أجل ٙبسْب تنافسيتها. -     

 ات الصغّبة كا٤بتوسطة:أما أىم ا٥بيةات القائمة على تنفيذ الربنامج الوطِب لتأىيل ا٤بؤسس        

للقياـ  11/11/2002ا٤بؤرخ يف  373-02أنشئ ٗبقتضى ا٤برسـو التنفيذم رقم  :FGARصندكؽ ضماف القركض  -
با٤بهمة األساسية ا٤بتمثلة يف تسهيل ا٢بصوؿ على القركض البنكية لفائدة ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كمشاركة البنوؾ يف تقاسم 

 سسات من خبلؿ الضمانات ا٤بالية ا٤بقدمة.أخطار ٛبويل تلك ا٤بؤ 

 134-04: مت انشاؤه بأمر رئاسي رقم  CGCI/PMEصندكؽ ضماف قركض استثمارات ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة  -
مليار دج منها مكتتب على ا٣بزينة  20مليار دج،  30، كىو عبارة عن شركة ذات أسهم رأ٠با٥با 19/04/2004ا٤بؤرخ يف 
 . 2006ٰبوزىا الصندكؽ على ذمة ا٣بزينة، بدأ نشاطو الفعلي بداية عاـ  قي عبارة عن سندات غّب مكافأة كالبنوؾ كالبا

(: لقد أنشةت الوكالة الوطنية لتطوير ا٤بؤسسات AND-PME)الوكالة الوطنية لتطوير كترقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة  -
كىي مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم  2005مام  03ا٤بؤرخ يف  165-05الصغّبة كا٤بتوسطة ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم رقم 

 تتمتع بالشخصية ا٤بعنوية كاالستقبلؿ ا٤بارل، ىي ٙبت كصاية كزير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة.

وف ا٤بالية : كيعترب مصدرنا لتمويل الربنامج، مت إنشاء الصندكؽ ٗبوجب قانالصندكؽ الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة -
 240-06من ا٤برسـو التنفيذم رقم  04، ينشط ٙبت كصاية كزير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كحسب ا٤بادة 2006لسنة 
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كالٍب  18-01، فا٤بؤسسة الٍب تستفيد من ىذا الصندكؽ ىي تلك ا٣باضعة للقانوف التوجيهي 2006جويلية  04ا٤بؤرخ يف 
 تعَبضها صعوبات مالية حادة.تنشط يف القطاع منذ سنتْب كالٍب ال 

 نتائج البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة:
مؤسسة صغّبة كمتوسطة راغبة يف اال٬براط يف الربنامج الوطِب  1700مت تسجيل  2010منذ بداية الربنامج اذل غاية مام       

  206مؤسسة انطلقت يف اجراءات التأىيل أما  351للتأىيل، 
 مؤسسة استفادت من كافة أعماؿ التأىيل. 52جاىز للدراسة، ملف 

 )16(ٲبكن اٯبازىا فيما يلي: 2010-2007أىم ا٪بازات ىذا الربنامج للفَبة     
 طلب تأىيل؛  1700 -

 مؤسسة من ٨بتلف القطاعات؛ 341عملية لصاحل  352 -

 عملية تكوين؛ 20 -

 ؛اتفاقية مت ابرامها بْب الوكالة كا١بمعيات ا٤بهنية 22 -
 يـو اعبلمي؛  13تنظيم  -  
 اعداد دليل ٤بخطط األعماؿ موجو للبنوؾ كا٤بؤسسات؛ -  
 العديد من ا٤بلتقيات حوؿ ا١بودة، االبداع، ا٤بوارد البشرية، االستثمار البلمادم كاالنتاجية؛  -  
 اعداد دليل ٤بكاتب الدراسة كا٣بربة ا٤بتواجدة عرب الواليات؛  -  
 ٤بهتمة با١بودة كا٣بربة كالتقيي ؛دعم ا٥بيةات ا   -  
مؤسسات إلعداد برنامج ٭بوذجي  10لصاحل  GTZكىيةة التعاكف التقِب األ٤باشل  ANDPMEاتفاقية الشراكة بْب  -  

 ؛21/07/2010-04/04خبلؿ الفَبة 
 ؛COSOBاتفاقية الشراكة مع بورصة ا١بزائر  -  
كلفت الوكالة الوطنية لتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة   :2014 -2010البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات   -4

كالٍب ىي ٙبت كصاية كزارة الصناعة كا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كترقية االستثمار بإعداد برنامج كطِب للتأىيل بغبلؼ مارل 
ا رغبت الوزارة يف ، كم2014 -2010مؤسسة جزائرية يف اطار ا٤بخطط ا٣بماسي  20000مليار دج لصاحل  386قدر بػ 
 . 11/07/2010مؤسسة خبلؿ نف  الفَبة، حسب ما جاء يف ببلغ اجملل  الوزارم ا٤بنفذ بتاريخ  200000خل  
 )17(احملاكر الكربل للربنامج ىي:     

 تأىيل قدرات التسيّب كالتنظيم؛ -
 تأىيل قدرات التحكم يف ا٤بعرفة كاالبداع؛ -
 تأىيل نوعية ا٤بؤسسات؛ -
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 ت ا٤بادية لئلنتاج؛دعم االستثمارا -
 تأىيل ا٤بوارد البشرية. -
تستفيد من الربنامج ا٤بؤسسات ا١بزائرية الٍب تنشط منذ سنتْب على األقل كىي يف حالة مالية مرٰبة ككل ا٤بؤسسات الٍب تشغل     

 عامبل.  20عن  عماؿ باستثناء مؤسسات البناء كاألشغاؿ العمومية كالٍب ٯبب أف يكوف عدد العماؿ فيها يزيد 10أكثر من 

  : 2014 -2010تأىيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة خالؿ الخماسي  نتائج برنامج
حسب النتائج ا٤بقدمة من طرؼ الوكالة الوطنية لتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة  فقد استفادت من برنامج تأىيل       

 7مليار دينار حوارل 385.7م خصصت لو ميزانية قدرىاكالذ  2014 -2010ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة خبلؿ ا٣بماسي 
ألف مؤسسة من خبلؿ مساعدهتا  20إذ كاف يهدؼ ىذا الربنامج إذل تأىيل  ( 18) آالؼ مؤسسة فقط حسب معطيات الوكالة.

 على تنفيذ ٨بطط عمل داخلي فضبل عن عدة إجراءات لتحسْب ٧بيط ىذه ا٤بؤسسات عن طري  التشخيص كالتشخيص القبلي 
كاالستثمار ا٤بادم كغّب ا٤بادم كالتكوين كا٤برافقة. كيتوجو ىذا الربنامج أساسا إذل مؤسسات قطاع الصناعة كاألشغاؿ العمومية 

 كالبناء كالصيد كالسياحة كالنقل كا٣بدمات كتكنولوجيات االتصاؿ.
امج، مع ضركرة ا٤براىنة على النوعية كنشر األرقاـ تدفع ىذه الوضعية إذل اعادة التفكّب يف ا٤بشاكل الٍب تعرقل تطبي  ىذا الربن    

 ا٤بتعلقة با٤بؤسسات ا٤بستفيدة من تأىيل "حقيقي".
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 خاتمة:
لقد ٞبلت ا٢بكومة ا١بزائرية على عاتقها مهمة تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة لتمكينها من التصدم للمنافسة العا٤بية       

ا١بمركية يف ا٤بستقبل، فأعدت يف البداية برنامج التأىيل الصناعي الذم كاف موجو با٣بصوص إذل  الشرسة عند كل ا٢بواجز
 2000عامبل، ككانت انطبلقتو الفعلية سنة  20ا٤بؤسسات الصناعية كا٤بؤسسات ا٣بدمية ا٤برتبطة بالصناعة كالٍب تشغل أكثر من 

ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كالصناعات أعدت كزارة  2007ء من سنة ٙبت كصاية كزارة الصناعة كاعادة ا٥بيكلة سابقا، كابتدا
عامبل على اعتبار أف الربنامج الساب  استثُب ىذه الشرٰبة من  20التقليدية برنا٦با كطنيا لتأىيل ا٤بؤسسات الٍب تشغل أقل من 
كا٤بتوسطة يف ا١بزائر، ىذا  الصغّبة من ٦بموع ا٤بؤسسات %95ا٤بؤسسات كالٍب تشكل حسب آخر االحصائيات أكثر من 

مؤسسة  20000بربنامج كطِب لتأىيل ا٤بؤسسات كالذم يعرؼ بربنامج تأىيل  2010الربنامج الذم مت تعويضو ابتداء من سنة 
ٙبت اشراؼ الوكالة الوطنية لتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، كما ٘بسد التعاكف األكركيب  2014 -2010خبلؿ الفَبة 
ا٥بدؼ منو  2كميدا 1على مرحلتْب ميدا MEDA برنامج آخر لتأىيل ا٤بؤسسات كالذم يعرؼ ب برنامج ميدا ا١بزائرم يف

 مساعدة كدعم ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كتطويرىا.
ذل لكن بالرغم من أٮبية تأىيل ا٤بؤسسات يف عملية التنمية إال أف حصيلة ٨بتلف برامج التأىيل تبقى متواضعة كدل ترقى ا     

السلطات العمومية ا٤بكلفة بتنفيذ برامج التأىيل رّّكزت على ا١بانب الكمي تطلعات كطموح ا١بهات ا٤بعنية كذلك راجع اذل أف 
للعملية على حساب ا١بانب النوعي ٗبعُب العمل على تأىيل أكرب عدد ٩بكن من ا٤بؤسسات. لكن رغم ذلك يبقى عدد 

اجع إذل عدـ تبِب السلطات اسَباتيجية كاضحة لتأىيل ا٤بؤسسات مع عدـ التنسي  بْب ا٤بؤسسات الٍب مت تأىيلها ضةيل. كذلك ر 
 ٨بتلف برامج التأىيل ا٤بختلفة كعدـ كجود تداخل فيما بينها.

لذا البد من بذؿ أكثر للجهود يف ٙبسي  ا٤بؤسسات بضركرة تنميتها كتطويرىا يف ٝبيع ا٤بيادين مع الدعم الفعلي ٥با،    
 اعادة النظر كدراسة جدكل ٨بتلف برامج الدعم ا٤بختلفة الٍب تتبنها كل مرة ا٢بكومة كال تأيت بالنتائج ا٤بنتظرة قبل باإلضافة اذل

 تطبيقها يف الواقع. 
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 القطاع الصناعي في الدكؿ العربية

 مع اإلشارة إلى مساىمة القطاع الصناعي في النمو االقتصادم بالجزائر

                                                                                                 الجوزم فتيحة     

                                                 

 مقدمة

 يف تطوره ٗبدل البلد تنميو كتقدـ درجة كتقاس  إذ يعترب ٧بركها، القطاع الصناعي أٮبية بالغة يف التنمية االقتصادية يكتسي     
القتصارىا على الزراعة  الصناعة نظرا ٫بو لتتجو اقتصادياهتا ٙبويل على إذل العمل النامية الدكؿ سعت فقد .الصناعي اجملاؿ

 لي  با٥بْب الطري  أف إال صناعية، تطبعها خاصية الدكؿ كالٍب ا٤بتقدمة الدكؿ اللحاؽ بركب كىذا هبدؼ كالصناعة االستخراجية ،
تعاشل منو  الذم التمويل على أساسا ترتكز ، كبشرية مادية كإمكانيات متكاملةبيةة أعماؿ  من توفّب التصنيع يتطلبو نظرا ٤با  

 الدكؿ. ىذه من العديد
 احمللي الناتج يف بو يسهم ما كمقدار اقتصادياهتا، يف الصناعي القطاع يلعبو الذم بالدكر دكلة أية يف االقتصادم التطور كيقاس 

قع القطاع الصناعي يف اقتصاديات الدكؿ العربية كتبْب  مكانتو عموما كا١بزائر على الورقة لدراسة كا هاإلٝبارل، كمن ٜبة جاءت ىذ
 كجو ا٣بصوص.

 نعاجل ىذه الورقة البحثية من خبلؿ العناصر التالية: 
 كاقع القطاع الصناعي العريب -
 العريب ك الصناعي القطاع تطوير سبل -
 متطلبات تأىيلو. -
 ادم با١بزائرمساٮبة القطاع الصناعي يف  النمو االقتص -
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ة محاضرة أ، جامعة بومرداسأستاذ 
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 : كاقع القطاع الصناعي العربي أكال

ٰبتل القطاع الصناعي مركزا متميزا يف إطار العمل من أجل ٙبقي  التنمية االقتصادية كذلك باعتباره قطاعا إنتاجيا يساىم 
اع يف الدكؿ العربية كتتطلب ىذه األٮبية تشخيص كاقع ىذا القط بشكل مهم يف تكوين الناتج كالدخل كالتشغيل كالصادرات

 عموما كا١بزائر على كجو ا٣بصوص كالوقوؼ على ٨بتلف ا٤ببلمح الٍب ٛبيزه .
 خصائص القطاع الصناعي العربي  - 1

ا٤بتقدمة،  الصناعة الغربيةتعد الصناعة العربية صناعة غّب متطورة يف العديد من قطاعاهتا كفركعها كذلك إذا ما قورنت ب
 لعربية ٔبملة من ا٣بصائص كالسمات ، اذ تتميز كعموما تتميز الصناعة ا

 ذلك إذل إضافة أٮبيتها، رغم التحويلية الصناعات نصيب االسَباتيجية، كتراجع الصناعات على باعتمادىا العربية الصناعات
 1: التالية با٣بصائص العربية للدكؿ الصناعي القطاع يتميز

 ا٤بستثمرة. مواؿاأل رؤكس ضآلة بسبب الصناعية ا٤بنشآت حجم صغر - 
 ا٤بعيشي للسكاف ا٤بستول ال٬بفاض نظرا احمللي، التسوي  ضعف من العربية الدكؿ تعاشل حيث العربية، األسواؽ حجم صغر -

 احمللية. السلع قيمة كارتفاع
 بينها. فيما العربية الصناعة تناف  -
 العربية؛ الدكؿ بْب فيما الصناعي التنسي  كغياب الصناعي، اجملاؿ يف عربية ٘بارية اتصاالت كجود عدـ - 
 لقيامها؛ الضركرية الشركط لتوافر نظرا ا٤بدف، يف الصناعية تركز ا٤بنشآت -
االسَباتيجية،  الصناعة يف ٩بثلة األكذل ا٤برحلة يف بالتطور العربية الصناعة تتسم حيث اإلنتاجية، ا٤براحل بْب الَبابط فقداف  -

 االستهبلكية. السلع إنتاج على التحويلية الصناعات مشاريع صاركاقت الوسيطة الصناعة ضعف مقابل
كلي   احمللي للسوؽ ٨بصص يكوف فاإلنتاج كبالتارل الواردات، بدائل صناعات يف العريب الصناعي النشاط معظم تركز -

النهائي   ستهبلؾاال أغراض ٚبدـ أك كالقطن، كا٢بديد كالنفط ا٤بتوفرة األكلية با٤بواد ترتبط الصناعات كىذه للتصدير،
 كاأل٠بدة. البناء كمواد كاإل٠بنت

 الصناعة. بقطاع باالىتماـ العربية الدكؿ معظم عهد ٢بداثة نظرا ا٤باىرة الصناعية العمالة توافر عدـ -
ٍب ٙبققها ىذه ا٣بصائص الٍب يتميز هبا القطاع الصناعي العريب تظهر أف ىذا األخّب غّب قادر على االستفادة من ا٤بزايا ال       

 االتفاقيات ا٤بمضية مع االٙباد األكركيب لذا فالصناعة العربية يف كضعية حرجة كالتفكّب يف تأىيلها كإنعاشها بات أمرا حتميا. 
 

                                                             
كلية العلـو االقتصادية كعلـو   منشورة، غّب ماجستّب ، رسالةالراىنة االقتصادية التكتالت ظل في العربية الدكؿ كاقعرميدم،  الوىاب عبدانظر:  - 1

  58.: ص ، 2001 ا١بزائر، جامعة التسيّب كالعلـو التجارية،
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 تحديات القطاع الصناعي العربي - 2
كف إسهامها يف ٙبقي  تواجو الصناعة العربية العديد من التحديات كما تعاشل من العديد من العقبات كالعوائ  الٍب ٙبوؿ د

 1 :نتائج إٯبابية تتف  كطموح االقتصاديات العربية ، كتتمثل ىذه التحديات فيما يلي
يعاشل قطاع الصناعة العربية) النفط على كجو ا٣بصوص( من مشكلة سياسة األسعار كاإلنتاج   كاف كاف تسعّب النفط العريب  -

 بة الثركة النفطية. كٙبديد إنتاجو كأسعاره يتم ٗبعزؿ عن الدكؿ صاح
ا٬بفاض أسعار النفط يف العديد من األكقات نتيجة العرض ا٤برتفع من ناحية كتقنْب الطلب من قببل لدكؿ ا٤بستهلكة للنفط من  -

 ناحية أخرل.

 غياب التنسي  الصناعي بْب الدكؿ العربية . -
 ٦بهزة ٗبا يليب ا٣بدمات الصناعية .ضعف البنية التحتية الصناعية إذ أف ا٤بناط  الصناعية قليلة ك غّب  -
 2ضعف مناخ االستثمار كتباين القواعد التشريعية ا٤بتعلقة باالستثمار. -
 ارتفاع األعباء ا١بمركية. -
 افتقارىا لسياسة صناعية مرتبطة ٖبطط التنمية تتعامل مع أفضل أساليب اختيار كنقل التقنيات ا٤ببلئمة للبيةات العربية. -
 .كالسياسي كعدـ استقرار كنقص مناخ االستثمار ار االقتصادماالستقر  ضعف -
 ٙبرير التجارة ا٣بارجية كتدكيل اإلنتاج . -
 كغّبىا . NAFTAازدياد قوة التكتبلت االقتصادية األجنبية العمبلقة بدءا باالٙباد األكريب كصوال إذل النافتا -
طرؼ ا١بهاز ا٤بصريف احمللي باإلضافة إذل تعقد إجراءاهتا اإلدارية كارتفاع ٧بدكدية عمليات ٛبويل الصناعات التحويلية العربية من  -

 أسعار الفائدة .
 سبة للعديد من القطاعات كالفركع تدشل القدرة التنافسية الصناعية للدكؿ العربية يف األسواؽ احمللية كاألسواؽ ا٣بارجية كذلك بالن -
 3باإلضافة إذل ذلك ٪بد: 

                                                             
ماجستير، كمية الحقوق  مذكرة ،العربي االقتصاديدور المشروعات العربية المشتركة في تعزيز التكامل ، غنية نذير -  1
 .31 – 92 :، ص ص2112اصدي مرباح، ورقمة، ، جامعة قاالقتصاديةالعموم و 

  22العدد   2102جامعة بغداد، ، ، مجمة كمية اآلدابعربيوالتنسيق الصناعي ال االقتصاديالتكامل ، حامد عبيد حداد - 2
 242 :ص 

ص: 8/2010ٗبجلة الباحث، جامعة كرقلة، العدد:   منشور  مقاؿالعربية،  الصناعية التنمية في البينية االستثمارات دكر بلعور سلٌمان، - 3
133. 
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 من ا٣بامات ٧بدكد عدد يف تركزت الٍب الصناعية الصادرات إذل بالنسبة كخاصة األكرل، اإلنتاج يف صالتخص لاىرة استمرار  -
 نسبة كىبوط العربية، لؤلقطار الدكرل التبادؿ معدالت تدىور منها : عديدة سلبية نتائج الظاىرة ىذه أفرزت كلقد  كالوقود،
 .دخليو ٧بدكدة ٗبصادر ٭بوىا كمعدالت ا٥بيكلية عبلقاهتا يف العربية االقتصادات كربط التحويلية، الصادرات مساٮبة

 كسائل السوؽ كملكية آلية  منها عديدة اقتصادية مسائل ٘باه العربية األقطار بعض يف ا٢بكومية السياسات استقرار كعدـ تضارب
 أ٭باط على سلبيا .ا٢بكومي  التدخل يف التفاكت انعك  كلقد .كغّبىا الوطنية الصناعة كٞباية العاملة، القول كتشغيل اإلنتاج،
 تكاملها. كمدل ا٤بقررة االستثمارية ا٤بشركعات أنواع كعلى السائدة، الصناعية التنمية

 ضةيبل  مقارنة كالتطوير البحث على اإلنفاؽ الزاؿ حيث العربية، األقطار من العديد منشآت يف التطوير ك للبحث نسيب إٮباؿ -
 كعند .فقط 6 % حوارل كانت ىؤالء من الصناعة حصة أف تبْب العربية األقطار يف الباحثْب عدد إذل كبالنسبة. ا٤بتقدـ بالدكؿ
 كذلك عامل، شخص لكل ألف 0.1 ىناؾ أف ٪بد العريب العادل يف العاملة القول ٦بموع إذل للباحثْب الكلي العدد نسبة حساب
 أ٤بانيا. يف 6 ك الياباف يف أشخاص 9 مقابل

 :اعي العربيالناتج الصن -3
رغم أف سياسات التنمية الصناعية يف الدكؿ العربية قد تبنت بعض التوجهات اإلٯبابية إال أف ىناؾ ضعفا يف مستول أداء 
قطاعها الصناعي ، كما أف ىناؾ تباينا بْب مساٮبة قطاع الصناعة االستخراجية كقطاع الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلٝبارل 

ختبلالت ا٥بيكلية الٍب  ٛبيز ىذا القطاع ، كعموما ٲبكن إبراز مؤشرات األداء الصناعي للدكؿ العربية يف ا١بدكؿ كىذا راجع لبل
 التارل : 

 2014ػ  2006: تطور الناتج الصناعي العربي  خالؿ الفترة  01جدكؿ رقم 
 : مليار دكالر الوحدة                                                                                   

 
 السنوات

 إجمالي القطاع الصناعي الصناعة التحويلية الصناعة االستخراجية
مساىمتو في  القيمة المضافة

الناتج المحلي 
 (%اإلجمالي)

مساىمتو في  القيمة المضافة
الناتج المحلي 

 (%اإلجمالي)

مساىمتو في الناتج  القيمة المضافة
المحلي 

 (%اإلجمالي)
2009 537.6 30.2 174.3 9.8 711.9 40.0 
2010 708.4 34.1 200.2 9.6 908.6 43.7 
2011 950.0 39.8 222.5 3.9 1172.5 49.1 
2012 1045.3 39.7 242.3 9.2 1287.6 48.9 
2013 1017.8 37.2 252.9 9.2 1270.7 46.5 

 2014ك  2011د لسنٍب صندكؽ النقد العريب، التقرير االقتصادم العريب ا٤بوح:  المصدر
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كمرد ذلك  2012مقارنة بسنة  2013سنة  %1.3سجل الناتج الصناعي اإلٝبارل للدكؿ العربية تراجعا بنسبة بلغت 
نتيجة االنكماش يف قطاع الصناعات االستخراجية يفعل تراجع إنتاج النفط لبعض الدكؿ العربية خاصة ليبيا كسوريا ، كقد 

ما نسبتو  2013اع الصناعي العريب بشقيو االستخراجي كالتحويلي يف الناتج احمللي ا٣باـ عاـ شكلت ا٤بساٮبة الكلية للقط
كعلى مستول الدكؿ تراكحت مساٮبة القطاع الصناعي يف  2011سنة %49.1ك  2012سنة %48.9مقابل  46.5%

 .يف الكويت %69.7يف جيبويت   ك  %2.3بْب حوارل  2013الناتج احمللي ا٣باـ لعاـ 
الٍب تشمل استخراج النفط كالغاز الطبيعي كخامات ا٤بعادف كا٢بديد  -ألهرت مؤشرات األداء للصناعة االستخراجية كقد

أف ىذه الصناعة حققت قيمة مضافة قدرت بػػ  -كالذىب كالزنك كالنحاس كا٣بامات غّب ا٤بعدنية كالفوسفات كالبوتاس كاحملاجر 
كبذلك تراجعت مساٮبتها يف الناتج احمللي ا٣باـ من حوارل  2012سنة  1045.3مقابل  2013مليار دكالر سنة  1017,8

كىذا راجع إذل ا٬بفاض إنتاج النفط العريب كقد مشل ىذا اال٬بفاض معظم  2013سنة %37.2إذل  2012سنة  39.7%
يف  %81.8لسعودية ك يف ا %0.7الدكؿ ا٤بصدرة للنفط كاليمن كليبيا كقطر كالسعودية كاليمن ، كتراكحت نسب الَباجع بْب 

سوريا ، كاختلفت أسباب ا٬بفاض إنتاج النفط من دكلة إذل أخرل فبعضها مرده إذل أسباب فنية كالبعض اآلخر مرده إذل التغّبات 
 .1كالظركؼ غّب ا٤بستقرة الٍب تعيشها بعض الدكؿ العربية

خاصة  %4.4بلغ ٫بو  2012با٤بقارنة مع سنة  2013كيف ا٤بقابل قد شهدت الصناعة التحويلية العربية ٭بوا اٯبابيا سنة 
يف قطاع التشييد كصناعة مواد البناء كالصناعات ا٥بيدرككربونية كالكيميائية كالصناعات الغذائية ، كتفاكتت معدالت النمو الٍب 

٦بموعات ، تتمثل اجملموعة حققتها الصناعة التحويلية يف الدكؿ العربية تفاكتا كبّبا ، حيث ٲبكن تقسيمها يف ىذا اإلطار إذل أربع 
كىي ا١بزائر، الكويت ،األردف كموريتانيا ، فيما تتمثل اجملموعة الثانية يف  %10األكذل يف الدكؿ الٍب حققت نسب ٭بو أعلى من 

كىي اإلمارات ، البحرين ، العراؽ ، لبناف ، ا٤بغرب كجيبويت ، فيما  %10ك   %5الدكؿ الٍب حققت معدالت ٭بو تَباكح بْب 
كىي السعودية ، تون  ، اليمن ، قطر، الكويت كمصر يف ا٤بقابل سجلت  %5جلت دكؿ اجملموعة الثالثة معدالت ٭بو دكف س

كيعود ذلك إذل التطورات  % 9.5كالسوداف %38.3دكؿ اجملموعة الرابعة انكماشا يف ناتج صناعتها التحويلية كىي لبيبا بنسبة 
 السياسية غّب ا٤بواتية ٥بذين البلدين.

كرغم اختبلؼ نسبة النمو كاإلنتاجية يف قطاع الصناعة التحويلية من دكلة  إذل أخرل إال أف التوجو العاـ لنمو ىذه 
يف تركيا  %19الصناعات يف الوطن العريب ال يزاؿ متواضعا إذا ما قورف بنظّبه يف الدكؿ النامية حديثة التصنيع كالذم بلغ حوارل 

 يف كل من ماليزيا كاندكنيسيا . %24يف سنغافورة ك  %21ك   يف سّبالنكا  %18كالفيتناـ ك 
 
 

                                                             
 .4112التقرير االقتصادي العربي نظر أ - 1
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 متطلبات تأىيلو  العربي ك الصناعي القطاع تطوير سبل:  ثانيا
 احمللي يف الناتج االستخراجية الصناعات مساٮبة أف إذ العريب، االقتصاد على التأثّب ازدكاج من العريب الصناعي القطاع يعاشل   

 الدكؿ من بكثّب أقل للدكؿ العربية اإلٝبارل احمللي الناتج يف التحويلية الصناعات مساٮبة أف إال نسبيا، يةعال العريب اإلٝبارل
 مستلزمات توفّب يف االستخراجية على الصناعة هنضتها بداية يف اعتمدت كالٍب النامية، الدكؿ بعض حٌب أك الناشةة، الصناعية
 1حديثة. كأنظمة كتقنية ٛبويل من التطور

الواحد  للقطاع ا٤بختلفة ا٤بكونات بْب الَبابط عدـ ىو العريب االقتصاد ىيكل يف ا٤بوجود ا٣بلل يوضح ما أكثر لعلك 
 بْب آليات الربط فإف كلذلك كالزراعي(، ا٤بختلفة)كالصناعي القطاعات بقية أك ا٤بثاؿ، سبيل على كالتحويلي( )كاإلستخراجي

 أيضا كفعالة كالعك  كاضحة تكوف أف ٯبب تنميتو يراد الذم اآلخر لنشاطا ك مدخبلت قوم اقتصادم نشاط أم ٨برجات
 لبناء صناعة كجود يبلحظ عدـ لكن كمرغوب، طبيعي تطور ىي كالغاز النفط توافر من نشأت الٍب التحويلية فالصناعة .صحيح
 للصناعة الرديفة الصناعات من ّب ذلكغ كإذل ا٢بفارة كا٤بواد ا٤بعدات كصناعة ا٥بندسية كالصناعات النفطية الصناعة متطلبات
 كقطاع منتوجات من الزراعة قطاع بْب ٨برجات الربط على ٛباما اال٘باه نف  كينطب  .كالتحويلي اإلستخراجي بشقيها النفطية
 قطاعل األخرل كا٤بتطلبات كاآلليات ا٤بعدات توفّب على القادرة الصناعة كٛبكْب تشجيع ٯبب الوقت نف  كيف األغذية، تصنيع
 .الزراعة

 لصادرات ا٤بعوقات األساسية من كالتكنولوجيا كالعلـو اإلبداع ٦باؿ يف الصناعي القطاع قدرات تطوير يف االستثمار ندرة كتعترب  
 أف كما .للتكنولوجيا متوسطة االستعماؿ أك ضعيفة تزاؿ ال العربية الدكؿ لدل الصادرات من   95 %أف إذ العربية، الصناعة

 عدد يف كالتكنولوجيا للعلـو غياب اسَباتيجيات لل يف ٧بدكد التحويلية الصناعات قطاع تطوير يف العلمي البحث تمؤسسا دكر
 ا٤بؤىلة البشرية الكوادر توفر يف النقص أف كما .البحث كالتطوير ٤بؤسسات ا٢بكومي الدعم قلة إذل باإلضافة العربية، الدكؿ من
 ا٣بربات يف نقص إذل تؤدم مبلئمة بطريقة البشرم العنصر يف فقلة االستثمار التحويلية، اتالصناع قطاع لتطوير آخر عائقا يعترب
 .كاإلبداعية كالتكنولوجية الفنية

ضركرة حتمية ككسيلة رئيسية لتطوير قدرة الصناعة العربية على التعايش يف بيةة دكلية تتسم بالعو٤بة  التأىيل الصناعيكيعترب 
بالتأىيل الصناعي اٚباذ ٦بموعة من اإلجراءات كالتدابّب لتحسْب أداء ىذا القطاع كتعزيز تنافسيتو يف  كانفتاح األسواؽ ، كيقصد

األسواؽ الدكلية كجعلو أكثر قدرة على مواكبة التطورات ا٢بالية كالتكيف مع التغّبات االقتصادية العا٤بية ، كيقتضي تأىيل القطاع 
يد من ا٤بتطلبات كبذؿ العديد من ا١بهود على ا٤بستويْب القطرم كاإلقليمي. كتتمثل أىم الصناعي العريب كاالرتقاء بو توفّب العد

 ىذه ا٤بتطلبات فيما يلي: 

 

                                                             
 .2010 اٌؼوثٟ اٌظٕبػٟ اٌزمو٠و ،ؼل٠ٌٍٓز اٌؼوث١خ إٌّظّخ - 1
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 كضع سياسات كاضحة للتنمية الصناعية  - 1
 تثمْب ا٤بوارد الطبيعية. - 2
 تأىيل ٧بيط ا٤بؤسسات الصناعية. - 3
 ترقية االستثمارات العربية البينية .  - 4
 يز التكامل كالتنسي  الصناعي العريب .تعز  - 5
 تطوير العنصر البشرم . - 6
 تطوير القاعدة التكنولوجية العربية . - 7
 البحث كالتطوير. ٛبويل - 8
 االلتزاـ با٤بواصفات الدكلية للجودة .  - 9

 مساىمة القطاع الصناعي في  النمو االقتصادم بالجزائرثالثا: 
 ائرمالجز  الصناعي القطاع مميزات  -1

 1 :يلي ما يف ا١بزائرية الصناعية ٩بيزات أىم ٲبكن استخبلص 
 كإدارة التسيّب تقنيات ك٪باعة كفاءة كعدـ الضعيفة اإلنتاج عوامل بسبب كلي، بشكل مستغلة غّب ىائلة إنتاج قدرات 

 .األعماؿ
 كقواعد الصناعية ؤسساتا٤ب ٛباشي لعدـ راجعة ضعيفة، إنتاجية عنها ترتب متدنية ٭بو كمعدالت منخفضة مردكدية 

 .يف السوؽ التنافسية
 ا٤بستوردة التكنولوجيا على االعتماد بسبب الصناعي اإلنتاج تكلفة ارتفاع. 
 الصادرات تنوع يف نقص إذل أدت احملركقات، لقطاع كبّبة تبعية. 
 لصناعيةا ا٤بنتجات نوعية تراجع إذل أدل ا٢بديثة، الصناعات يف ا٤بتطورة التكنولوجيات استعماؿ ضعف. 

تاـ  شبو غياب ليبلحظ ا٣بفيفة الصناعات على األكذل بالدرجة اعتماده ىو ا١بزائرم الصناعي القطاع ٲبيز ما أىم كلعل   
 .قوم اقتصادم ىيكل بناء أساس تعترب الٍب الثقيلة للصناعات

 تطور مساىمة القطاع الصناعي في  معدالت النمو االقتصادم: -2
 القطاع الصناعي يف معدالت النمو االقتصادم احملق  يف ا١بزائر من خبلؿ ا١بدكؿ التارل: ٲبكن إبراز تطور مساٮبة   
 

                                                             
 93،ص: 2118، 5، مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد أبعاد وتوجهات إنعاش  الصناعة في الجزائرقوريش نصيرة،  - 1
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 (.2013-2009القطاعات المحددة للنمو االقتصادم في الجزائر خالؿ الفترة ) 01جدكؿ             

 البياف المحركقات الفالحة الصناعة البناء ك األشغاؿ  الخدمات المجموع

 
 % % % العمومية %( %

 
 السنوات

 38.3 11.8 6.2 10.1 33.6 2009 
 37.1 11.2 5.5 9.0 37.2 2010 
 38.4 9.8 4.9 8.7 38.3 2011 
 39.0 9.9 4.8 9.5 36.8 2012 
 41.5 10.6 5.0 10.6 32.4 2013 
 المتوسط 35.6 9.5 5.2 10.6 38.8 

 :المصدر

Office national des statistiques (ONS), Les comptes économiques: de 2000 à 2013, Série 
N°669,  Algérie, 2014, P :25. 

 يشّب  ا١بدكؿ أعبله اذل: -

( ٕبيث تراكحت مساٮبتو ما نسبتو  من 2013-2009ىيمنة قطاع احملركقات على بنية الناتج احمللي اإلٝبارل خبلؿ الفَبة )  -
-2009)خبلؿ الفَبة كمتوسط     35,6%تج احمللي اإلٝبارلبلغت مساٮبة ىذا القطاع يف النا، ك %38,3 إذل 34,9%

 .من إٝبارل الناتج احمللي اإلٝبارل%38,3بنسبة  2011حيث سجلت أعلى نسبة يف سنة ،  (2013

قطاع ا٣بدمات )خدمات اإلدارات ا٢بكومية ك خدمات خارج اإلدارات ا٢بكومية( ا٤برتبة الثانية يف مساٮبتو يف تكوين احتل  -
ك  2009سنة يف  %  38,3حمللي اإلٝبارل حيث تراكحت مساٮبة ىذا القطاع يف الناتج احمللي اإلٝبارل بْبالناتج ا

 . %38.8ك ٗبعدؿ متوسط  2013سنة 41,5%

لَبتفع مساٮبتو يف السنوات األخّبة حيث بلغ أعلى معدؿ لو يف %10.6ساىم فيو قطاع البناء ك األشغاؿ العمومية بنسبة  - 
ك ىذا نتيجة الزيادة يف ا٤ببالغ ا٤بخصصة ٥بذا القطاع نتيجة الزيادة يف النفقات العمومية ك إ٪باز  %11.8سبة بن 2009سنة   

 .العديد من ا٤بشاريع االستثمارية الضخمة ا٤بَبافقة مع برامج اإلنعاش االقتصادم

 ارل الناتج احمللي اإلٝبارل خبلؿ ىذه الفَبةمن إٝب  % 9.5 سجل قطاع الفبلحة مساٮبة ضعيفة يف الناتج احمللي اإلٝبارل بنسبة  -
  % 10.6بنسبة   2013، مع تسجيل أعلى نسبة يف سنة رغم اجملهودات ا٤ببذكلة للنهوض هبذا القطاع( 2009-2013)
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(. ك ٲبكن 2013-2009كمتوسط الفَبة)  %5.2سجل قطاع الصناعة مساٮبة ضعيفة يف الناتج احمللي اإلٝبارل بلغت  -
لنمو خارج قطاع احملركقات يبقى ىشا ك بنسب ضعيفة رغم التطورات الٍب حصلت يف ىذا القطاع خبلؿ الفَبة القوؿ أف ا

( ك الٍب تعود إذل دكر الربامج االستثمارية العمومية يف ٙبقي  ىذه النتائج، ك رغم تركيز ىذه الربامج على تطوير 2009-2013)
ـ إال أف النتائج احملققة فيو تبقى ضعيفة نسبيا ك ليست بالنسب ا٤برجوة، حيث دل القطاع الصناعي احملرؾ األساسي للنمو ا٤بستدا

يف تكوين إٝبارل الناتج احمللي اإلٝبارل على طوؿ ىذه الفَبة، ك يبقى عنصر التقدـ التكنولوجي مصدر  %6.8تتجاكز نسبة 
 ستثمارية ا٤بنتهجة .النمو االقتصادم ا٤بستداـ من أىم ا٢بلقات ا٤بفقودة يف ٨بتلف الربامج اال

  متطلبات رفع األداء التصنيعي في الجزائر  -3
أف االعتماد على مراكمة الفوائض النفطية ك استثمارىا يعترب ٦بازفة ال تشكل  2007لقد أثبتت األزمة االقتصادية العا٤بية لعاـ 

زائر العمل على تنويع اقتصادىا ك تعزيز ، ك بذلك كجب على ا١ب1بديبل إلحداث التنمية ا٤ببنية على تطوير األنشطة اإلنتاجية
تنافسيتو، حيث يعترب االقتصاد تنافسيا إذا ٛبكن من النمو دكف قيد على ميزاف ا٤بدفوعات، ك يكوف أداؤه جيدا إذا ما ٭با ك بسرعة 

لصناعي من حيث ، فتعزيز تنافسية ا٤بنتج الصناعي احمللي يتطلب إعادة ىيكلة ك تأىيل القطاع ا2أعلى من اقتصاديات أخرل
التقنيات ا٤بستخدمة ك الطاقة اإلنتاجية، ك من حيث تنوع ا٤بنتج ك مبلءمتو لؤلسواؽ الدكلية، ك إصبلح قطاع االتصاالت ك 
تقنيات ا٤بعلومات الٍب تتصف بالبطء الشديد ك عدـ الشمولية، حٌب تتعزز معدالت النفاذ ك ٘بسّب الفجوة الرقمية، حيث أف 

يتطلب تكوين رؤية كاضحة يف التخصص الصناعي ك التوجو ٫بو سلع ديناميكية يكوف الطلب عليها مرتفعا خل  صناعة تنافسية 
ك تتأقلم مع التغّبات الٍب ٙبدث يف الطلب العا٤بي، ك كذا اختيار قطاعات ٧بورية ٲبكنها أف تساىم يف رفع القدرة التنافسية من 

 .3خبلؿ التحديث أك إعادة ىيكلة القطاع الصناعي

يتطلب رفع األداء التصنيعي يف  االقتصاد ا١بزائرم توافر ٦بموعة من ا٤بقومات لضماف ٪باحو، ك ذلك ليتمكن القطاع الصناعي 
 من رفع أداء الصادرات الصناعية، ك تتمثل ىذه ا٤بتطلبات فيما يلي:

                                                             
1
، 109، العدد 11المعهد العربي لمتخطيط، المجمد  ،تحديات النمو االقتصادي في الدول الخميجيةبمقاسم عباس،  - 

 .7:، ص2012الكويت، 
2
، الكويت، 83، العدد 8"، المعهد العربي لمتخطيط، المجمد سياسات تطوير القدرة التنافسيةرياض بن جميمي،  - 

 .5:، ص2009
 
3
ص:  ، ص2012، الكويت، 115، العدد 11المعهد العربي لمتخطيط، المجمد ، سياسات التنافسيةصالح العصفور،  --  

8-11. 
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تصنيعية، لتسهيل تنفيذ اسَباتيجية صناعية ضركرة االىتماـ بتوفّب شبكات متكاملة من ا٤بعلومات التصنيعية عن ٨بتلف الفركع ال -
 كاضحة ا٤بعادل.

 العمل على توفر قدر كبّب من التكامل بْب القطاع الصناعي ك القطاعات األخرل الٍب تشكل امتدادات خلفية أك أمامية لو. -

من ا٣بربات للشركات ا٤بتعددة ضركرة توفّب ا٤بناخ االستثمارم ا٤ببلئم قصد جذب االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة لبلستفادة  -
 ا١بنسيات ا٤بنفذة ٤بعظم االستثمارات الدكلية يف إحداث طفرة صناعية.

ضركرة تبِب اسَباتيجية متكاملة للتصنيع احمللي لقطاع الغيار ك ا٤بعدات، ك ذلك باعتبارىا صناعات مغذية للصناعات  -
٩با يوفر على الدكلة استّبادىا من ا٣بارج، ك ٱبفف الضغط على ا٤بيزاف  األساسية، توفر ٥با ا٤بدخبلت التصنيعية البلزمة لقيامها،

التجارم ك ينشط الصناعات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ا٤بغذية، ك الٍب من ا٤بتوقع بعد إثبات كجودىا يف السوؽ احمللي أف هتيء اإلنتاج 
العديد من الدكؿ النامية الناجحة على الصناعات ا٣باص هبا الخَباؽ األسواؽ العا٤بية ك من مث زيادة صادراهتا، فقد اعتمدت 

 الصغّبة ك ا٤بتوسطة يف البداية لتحقي  التنمية االقتصادية هبا.

العمل على تعزيز دكر القطاع ا٣باص يف ٙبقي  التنمية الصناعية، ك ٧باكلة إٯباد نوع من التكامل بينو ك بْب القطاع العاـ يف  -
 معايّب الكفاءة االقتصادية. تنفيذ االستثمارات الصناعية، كف 

تأىيل ا٤بوارد البشرية ذلك أف االسَباتيجية الصناعية ا١بديدة يف ا١بزائر تركز على تأىيل العنصر البشرم باعتباره أساس ٪باح أم  -
العمل على سياسة صناعية مستقبلية، حيث تسعى ا١بزائر يف إطار تطبي  أىدافها الصناعية إذل تأىيل مواردىا البشرية عن طري  

انتشار مراكز التعليم ك التكوين ا٤بهِب، ك إنشاء ١بنة تسهر على تطوير العلم ك التكنولوجيا، ك ككالة لَبقية التجديد الصناعي ك 
٘بنيد ٨بتلف الوسائل العمومية لتدعيم ا٤بشاريع التنموية ك ٛبويل النماذج الداعمة لسياسات الذكاء االقتصادم، كما يتم يف ٦باؿ 

 .1ك التطوير ٛبويل ا٤بخابر ك قدرات البحث ك التنمية لدل ا٤بؤسسات الصناعية البحث

 

 

 

 
                                                             

1
الصناعية و دفع عجلة التنمية  اإلستراتيجيةأهمية تأهيل و تثمين الموارد المتاحة في تفعيل تسعدٌت، " عروبة رتٌبة، بوسبعٌن - 

الصناعٌة الجدٌدة فً الجزائر استمرارٌة...أم  اإلستراتٌجٌةحول:  الوطنًبالملتقى خلة ا"، مدالصناعية الجزائر. حقائق و آفاق
 .09، ص2012م ، ، جامعة مستغان2012مارس  07و  00قطٌعة، ٌومً 
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 الخاتمة:

 مكننا  عرض كاقع القطاع الصناعي العريب عموما كا١بزائرم خصوصا الوقوؼ على النتائج التالية:

لعربية، ك ضعف البنية التحتية القطاع الصناعي العريب ٝبلة من التحديات منها غياب التنسي  الصناعي بْب الدكؿ ايواجو  -
 الصناعية ، كتدشل القدرة التنافسية الصناعية للدكؿ العربية يف األسواؽ احمللية كاألسواؽ ا٣بارجية.

 ضعف مستول أداء القطاع الصناعي العريب. -
 يف التكنولوجياك  للعلـو غياب اسَباتيجيات لل التحويلية الصناعات قطاع تطوير يف العلمي البحث مؤسسات دكر ٧بدكدية  -

 البحث كالتطوير ٤بؤسسات ا٢بكومي الدعم قلة إذل باإلضافة العربية، الدكؿ من عدد
 بطريقة البشرم العنصر يف فقلة االستثمار التحويلية، الصناعات قطاع تطوير يف إعاقة ا٤بؤىلة البشرية ا٤بوارد النقص ساىم -

 .كاإلبداعية كالتكنولوجية الفنية ا٣بربات يف نقص إذل تؤدم مبلئمة
 قطاع احملركقات يسيطر على بنية الناتج احمللي اإلٝبارل با١بزائر، كاف القطاع الفبلحي مساٮبتو ضعيفة فيو.ال زاؿ  -
النهوض بالقطاع الصناعي با١بزائر يتوجب العمل على  توفّب شبكات متكاملة من ا٤بعلومات التصنيعية عن ٨بتلف كمن اجل  

نفيذ اسَباتيجية صناعية كاضحة ا٤بعادل، كتقوية دكر القطاع ا٣باص يف ٙبقي  التنمية الصناعية، كزيادة الفركع التصنيعية، لتسهيل ت
 تأىيل العنصر البشرم ليساىم يف النهوض بالقطاع الصناعي.
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 الجزائرية الصناعية العمومية المؤسسات ترقية مرافقة في للدكلة التمويلية السياسة دكر 
 

 الربيع بوعريوة   توفيق رفاع 
 
 

 مقدمة
إف الظركؼ ا٢بالية لسوؽ الطاقة يف العادل، ا٤بتميزة بدخوؿ منافسْب جدد )كانو من قبل مستهلكْب كاليات ا٤بتحدة 

مريكية الصْب( ك لهور بدائل طاقوية )غاز الصخرل(، ادل إذل حتمية استمرار تراجع اسعار مواد الطاقة األكلية ك الذم األ
 ينعك  سلبا على قدرات التنموية ا٤بستقبلية للجزائر.

لتنمية االقتصادية ك لذلك على الدكلة اعادة النظر يف ساستها التنموية  ا٤برتكز على دكر القطاع العمومي يف تفعيل عجلة ا
 ك انتهاج سياسة من شاهنا ٙبفيز القطاعْب العمومي ك ا٣باص يف ترقية النشاط االقتصادم ك ٙبسْب ا٤بستول ا٤بعيشي لئلفراد.

لكن قبل ا٢بديث عن ترقية ا٤بؤسسات االقتصادية، على ىذه االخّبة أكال التخلص من تبعية سياسة االستثمار، االستغبلؿ 
ت سابقة، من سياسة البطالة ا٤بقنعة، التحديد االدارم لؤلسعار، ٛبويل اكتوماتيكي باالستدانة البنكية...إخل، ك ك التمويل لسنوا

الٍب نتج عنها تفاقم االستدانة ك العجز عن التسديد، لذلك ٯبب اخراج ىذه ا٤بؤسسات من ا٢بلقة ا٤بفرغة )٧باكلة توجيو عملية 
شاط ا٤بؤّسسة فقط( بتطّبىا ك منحها االستقبللية ا٤بالية الفعلية ٚبضع ٤بتطلبات السوؽ ك التمويل يف احملافظة على استمرارية ن

 شركط ا٤بنافسة.
ك رغم تعدد عمليات التطهّب ا٤بارل ٥بذه ا٤بؤسسات يف السنوات السابقة، الٍب دل تؤدم إذل ٙبسن مستول ىذه ا٤بؤسسات، 

النشاط الصناعي ٥بذه ا٤بؤسسات بإعادة تصحيحها ا٤بارل )التطهّب( ك خل   إال أننا نلم  حاليا، رغبة فعلية من الدكلة يف دفع
 dépénalisation deمناخ استثمارم بتعديل اإلجراءات القانونية، التسهيبلت االدارية، إلغاء عقوبة الفعل التسيّبم )

l’acte de gestionاجملاؿ للشراكة العمومية ك ا٣بواص. (، ا٤بفاكضات الثبلثية )ا٢بكومة، النقابة، ارباب ا٤بؤسسات( ك  فتح 
ذلك أف الوصوؿ إلى ترقية اداء المؤسسات االقتصادية الصناعية مرتبط من جهة بتحسين الظركؼ االستغاللية ك 

من اجل التحكم في مردكديتها ك فعاليتها ك من جهة اخرل بتحسين ادائها التمويلي  1االستثمارية للمؤسسات الصناعية،
 ر ك الطويل. على المدل القصي

 
 

                                                             
 بومرداس  -، جامعة امحمد بوقرة  أ مساعد استاذ 
 3الجزائر جامعة ، ب محاضر استاذ 
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I. :إلزامية إعادة تطهير أك جدكلة الديوف المؤسسات االقتصادية من اجل تدعيم ترقيتها 

قبل ا٢بديث عن ٙبسْب االداء الصناعي للمؤسسات ٯبب القياـ بَبقيتها ك بتطهّبىا ماليا. ذلك أف الوضعية ا٤بالية 
ادائها ا٤بارل، ك اصبحت تتخبط يف نف  ا٤بشاكل، نتيجة للمؤسسات العمومية بعد التطهّب االخّب قد عرفت فشل يف ٙبسْب 

 غياب تصحيح ك نظرة شاملة ٤بتطلبات ٙبسْب االداء التسيّبم للمؤسسات الصناعية العمومية.
 
 برامج إعادة الهيكلة التنظيمية ك مالية للمؤسسات الصناعية السابقة: .1

٤بؤسسات ك للتخفيض من حدة مديونية ا٤بؤسسات العمومية ك ٍاٚبذت العديد من ااٍلجراءات هبدؼ ٍاٯباد حل لتحسْب اداء ا
  الٍب مرت با٤براحل التالية:

 مرحلة ٍاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية في الثمانينات:  . أ
يف ىذه ا٤برحلة رأت الدكلة أف ٙبقي  أىدافها ااٍلستثمارية ال ٲبكن أف يتم ٍاال ٍاذا ٙبملت على عاتقها مديونية ىذه 

ؤسسات، ك الٍب عرفت  اٍفراطآ يف السحب على ا٤بكشوؼ ك سوء ٚبصيص ا٤بوارد، ٕبيث خصصت موارد ااٍلستغبلؿ لتسديد ا٤ب
 ااٍلستثمارات ك العك  صحيح.

 ٍاعادة الهيكلة التنظيمية للمؤسسات العمومية:  . ب
اهتا، الشيء الذم زاد الطْب بلة، ٍاذ ىي عملية تقسيم ا٤بؤسسات الكبّبة ٍاذل كحدات كٙبويل مديونية ا٤بؤسسة األـ ٍاذل كحد

زادت ىذه الوحدات من حجم مديونيتها بشكل مذىل . ك يف ىذه ا٤برحلة ٍارتكب خطأ كبّب ٍاذ كاف من األكذل تطهّب ىذه 
كانية ا٤بؤسسات ماليا مث تقسيمها ٍاذل كحدات. أك ٙبقي  اٍندماج بْب ا٤بؤسسات ااٍلسَبا٘بية ألف ذلك ٰبق  عدة مزايا منها  ٍام

اللجوء للتمويل  ٗبعدالت منخفضة أك اللجوء  ٍاذل كسائل أخرل للتمويل كالبورصة، كما ٯبعلها أكثر قدرة على ا٤بنافسة على 
 ا٤بستول الدكرل ك ااٍلقليمي .

 منح ااٍلستقاللية المالية للمؤسسات العمومية:  . ت
ية ا٤بالية ك أصبحت خاضعة للقانوف التجارم، ك يف ىذه ا٤برحلة رفعت كصاية الدكلة عن ا٤بؤسسات العمومية من الناح

بالتارل  ٍامكانية ٍافبلسها. ك اٍنتقل قرار التمويل من ا٤بستول الكلي ) من كزارة التخطيط( إذل مستول ا٤بؤسسة . ك كاف ا٥بدؼ من 
 كراء ذلك البحث عن أفضل مردكدية ك تسيّب للموارد ا٤بتاحة ك ذلك ب: 

 اٍلقتصاديْب .زيادة مسؤكلية األعواف ا -
 توزيع كاضح ك دقي  ٤بهاـ األعواف ااٍلقتصاديْب . -
 منح ٍاستقبللية التسيّب ٥بذه ا٤بؤسسات. -

يف ىذه ا٤برحلة األخّبة )ٍابتداء (: Le redressement financierإعادة التقويم المالي للمؤسسات )ث. 
 على ا٤بكشوؼ ٥بذه ا٤بؤسسات ك تطهّبىا ماليا. ( حاكلت ا٣بزينة العمومية ٙبمل تسديد حسابات السحب1995من سنة 
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 إلزامية إعادة جدكلة الديوف أك التطهير المالي للمؤسسات بعدا فشل التطهير المالي السابق: .2
رغم إخضاع ا٤بؤسسات لقوانْب السوؽ )امكانية اإلفبلس يف القانوف التجارم( ك ٙبسن الطفيف يف كضعيتها ا٤بالية بعد 

 أف ىذه ا٤بؤسسات ال تزاؿ تعاشل اختبلالت مالية ىيكلية جراء ضعف مردكديتها ك عدـ توازهنا ا٤بارل. التطهّب األخّب إال 
، بل تعود جذكرىا ٍاذل السبعينات، ذلك ألف العديد من ا٤بؤسسات أقيمت  إف ىذه األزمة ا٤بالية ليست كليدة اليـو

 ا تطلب منها اللجوءٗبستويات ضةيلة من األمواؿ ا٣باصة، ٍاف دل نقل شبو منعدمة، م
ٍاذل ااٍلستدانة ك ٙبمل األعباء ا٤بالية يف بداية نشاطها لتغطية ٍاحتياجاهتا لبٍلستغبلؿ، ناىيك عن ا٤بشاكل يف تسوي  كٙبصيل  

 ا٢بقوؽ ك ٍا٪باز ا٤بشاريع، ك الٍب ادت إذل: 
ية معتربة تؤدم ٍاذل ٍامتصاص جزء كبّب مستول ااٍلستدانة ال يتناسب مع رقم األعماؿ احملق ، ك الذم يشكل تكاليف مال -

 من القيمة ا٤بضافة ك عجز عن تسديد ديوهنا.
 ٙبقي  خسائر سنوية معتربة. -
 مستول عارل للمصاريف ا٤بستخدمْب، ٍاذ ٛبتص ىذه التكاليف يف ا٤بتوسط نصف القيمة ا٤بضافة. -
 لية أك الظرفية للسوؽ ا٣باص ببعض ا٤بنتوجات.عدـ كفاية ا٤بوارد ا٤بدرجة يف ٨بطط التكاليف بسبب ا٣بصائص ا٥بيك -
 مستول متدشل لنشاط بعض ا٤بؤسسات ك قدـ معدات بعض الشركات. -

ك قد تكوف عملية تطهّب ا٤بارل للمؤسسات العمومية غّب ٩بكنة بسبب منح االستقبللية ا٤بالية ٥بذه ا٤بؤسسات ك منافية 
ادة جدكلة ىذه الديوف ك خاصة أف معظمها قركض للبنوؾ العمومية، أك إعادة لسياسة اقتصاد السوؽ، إال أف الدكلة بإمكاهنا إع

 التوسيع يف رأس ماؿ ىذه ا٤بؤسسات بواسطة صنادي  ا٤بساٮبة ك ا٥بيةات األخرل. 
II. :التقويم المالي ك تأىيل ضركرة اساسية لترقية المؤسسات االقتصادية الصناعية 

 مالي للمؤسسات: دكر البنوؾ ك ىيئات المالية في التأىيل ال .1
يعترب دكر البنوؾ ك ا٥بيةات ا٤بالية مهما يف ٪باح برنامج التأىيل نظرا لكوهنا ا٤براف  ا٤بارل ا٤بميز ك ا٤بستشار ا٤بقرب 

 للمؤسسة.
ك بالتارل كجب على البنك أف يستعد من أجل القياـ بدكره األساسي من منظور التأىيل، أم ٯبب على البنوؾ أف 

يتبلءـ ك برنامج التأىيل الذم يتكفل ٗبساعدة ا٤بؤسسات ا٤بعنية، ك كجب عليها أف تشارؾ يف ىذه ا١بهود  ٙبضر ىياكلها ٗبا
 بصفة أكرب ك ذلك عن طري  ٙبمل ا٤بخاطر مع ا٤بؤسسة، ك يف ىذا الصدد كجب أف ٙبضر لسياسة ا٤برافقة بػ:

 تعزيزىا ٥بياكل تقييم ا٤بشاريع ك ا٤بخاطرة. -
 للتنسي  بْب ا٤بؤسسة ك اإلدارة.كضع ىياكل متخصصة  -
 بر٦بة ك إعادة ٨بططات تكوين متخصصة لصاحل إطاراهتا. -
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 اجراءات التقويم المالي ك ترقية المؤسسات االقتصادية: .2
 معالجة التقويم المالي للمؤسسات االقتصادية:  . أ

، ٍاف عملية إعادة التقوصل ا٤بارل ال ٲبكن أف تنجح ٍاال ٍاذا تزامنت مع قياـ ىذه  ا٤بؤسسات بإعادة ىيكلة داخلية بشكل صاـر
هبدؼ ٙبسْب طاقتها ااٍلنتاجية، تكييف ا٤بنتوجات مع ٍاحتياجات السوؽ، تقليص حجم ا٤بخزكنات ك التسيّب العقبلشل ٥با، 

من القيمة   35ٙبسْب مدد ٙبصيل حقوقها، تقليص ضركرم لؤلعباء خاصة ا٤بتعلقة با٤بولفْب )ٍاذ ٯبب أف ال تتجاكز 
 ٤بضافة( . ا

   :سيركرة عملية التصحيح المالي المنجزة في التطهير االخير 
 ٛبر عملية إعادة ا٥بيكلة ا٤بالية من قبل البنوؾ با٤براحل التالية: 

  : ( فةات: 5لقد قسمت ا٤بؤسسات ٍاذل ٟب  )تصنيف المؤسسات 
 توازنة ماليا مثبل(.ا٤بؤسسات غّب ا٤بؤىلة لعملية إعادة ا٥بيكلة ا٤بالية )مؤسسات م: 1الفئة 
ا٤بؤسسات الٍب ىي ٕباجة لدعم بسيط ٤بديونيتها البنكية، ك ىي مؤسسات متوازنة ماليا ك لكن ٕباجة فقط  :2الفئة 

 سنوات(. 7إلعادة جدكلة ديوهنا البنكية لتدعيم توازهنا ا٤بارل )
 جل للجانب ااٍلجتماعي )تسريح العماؿ(.ا٤بؤسسات الٍب تتطلب تدعيم مديونيتها البنكية ك ٛبويل ا٤بتوسط األ: 3الفئة 
ا٤بؤسسات الٍب تتطلب تدعيم ك/ أك إعادة تشكيل أصو٥با الصافية، ك ىي ا٤بؤسسات احملطمة ماليا، ك لكن ٥با : 4الفئة 

 طاقة ك آفاؽ مستقبلية حقيقية.
ت الكبّبة ا٤بستقلة ك ا٤بختارة ا٤بؤسسات الٍب تتطلب معا١بة خاصة ك تتعل  با٤بؤسسات غّب ا٤بستقلة ك ا٤بؤسسا: 5الفئة 

 من قبل الدكلة نظرا ٤بكانتها يف ااٍلقتصاد الوطِب.
 من المهم في مرحلة الحالية عدـ تكرار االخطاء السابقة، بتجنب تطهير مؤسسات الفئة الثالثة

ك ترؾ ك الرابعة، ك تفضيل تركيز ىذه األمواؿ في تحسين االداء الصناعي للمؤسسات ك تحصيل التكنولوجيا، 
 للخواص عملية االستثمار في بعض االنشطة الصناعية.

  :ك ذلك كاف كف  التصنيف التارل:  ٍانتقاء المؤسسات 
ك ىي ا٤بؤسسات الٍب ٥با طاقة ك آفاؽ مستقبلية حقيقية، لكن تعاشل من المؤسسات المؤىلة إلعادة الهيكلة المالية:  -

جراءات تصحيحية مناسبة كسريعة، كما ٲبكن أف تستفيد من قركض بنكية تدىور ثابت ٢بالتها ا٤بالية، لذلك ٯبب ٍاٚباذ اٍ 
 ٍاضافية.

ك ىي ا٤بؤسسات الصناعية ا٤بتميزة بتوازف مارل ك ا٤بؤسسات غّب ا٤بستقلة المؤسسات غير المؤىلة إلعادة الهيكلة:  -
 ا٤بستفيدة من تدعيم أخر.
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ٍاذل ديوف متوسطة األجل ك ىذا حسب  : ك ٙبويلهاتجميد حسابات السحب على المكشوؼ لهذه المؤسسات -
 نتائج عملية التشخيص ا٤بارل ا٣باص بكل مؤّسسة .

  :ك الٍب ٛب  جانبْب:جوانب التصحيح المالي للمؤسسات 
  : معالجة جانب ااٍلستغالؿ للمؤسسات 

عادة ىيكلة داخلية بشكل ٍاف عملية ٍاعادة التقوصل ا٤بارل ال ٲبكن أف تنجح  ٍاال  ٍاذا تزامنت مع قياـ ىذه ا٤بؤسسات باٍ 
 صاـر ، هبدؼ: 
     ٙبسْب طاقتها ااٍلنتاجية . -
 تكييف ا٤بنتوجات مع ٍاحتياجات السوؽ . -
   تقليص حجم ا٤بخزكنات ك تسيّب عقبلشل ٥با . -
 ٙبسْب مدد ٙبصيل حقوقها . -
 لقيمة ا٤بضافة( .من ا 35تقليص ضركرم لؤلعباء خاصة ا٤بتعلقة با٤بولفْب )ٍاذ ٯبب أف ال تتجاكز  -

 ك مت معا١بة عجز خزينة ٦بمل ىذه ا٤بؤسسات كما يلي : 
سنوات ٗبا فيها سنتْب كفَبة  7٘بميد السحب على الكشوؼ بتحويلو  ٍاذل ديوف على ا٤بدل ا٤بتوسط )٤بدة  -

 تأجيل( .
 سنوات . 3خبلؿ تدخل ا٣بزينة يف شكل شراء لؤلعباء ا٤بالية ) ا٤بتعلقة ٔبزء من ا٤بديونية اجملمدة (  -

 : معالجة الجانب ااٍلجتماعي 
ٍاف تطبي  مسار ٍاعادة ا٥بيكلة ا٤بالية للمؤسسات العمومية يتطلب تسريح بعض العماؿ، لذلك تعمل كل من ا٣بزينة ك  

 البنوؾ على مساعدة ا٤بؤسسات الٍب ال ٛبكنها حالتها ا٤بالية من تغطية كل أك جزء من التكلفة ااٍلجتماعية .
  يتيح ىذا ااٍلجراء للمؤسسات : اعادة تقويم المؤسسات االقتصادية:  مزايا 

   ٍاحتواء حالتها ا٤بالية ا٤بتدىورة. -
 ٛبهيدآ لتصحيحها ا٤بارل بفصل الدعم ا٤بارل من البنوؾ ك ا٣بزينة  ٗبختلف أشكا٥با. -
 ا٤بساٮبة الفعالة يف تنشيط ااٍلقتصاد الوطِب. -
 لنظاـ البنكي ك ا٤بارل.العمل يف ٍاطار تعاقدم مع ا -
 كما يشجع : 
 تصفية ك غل  ا٤بؤسسات أك الوحدات الغّب الفعالة. - 
 تسوية العماؿ بوضع ٨بطط ٍاجتماعي. -  

 فرع يف قطاع الصناعي. 250احملافظة على تفرع ا٤بؤسسات لضماف الوحدات الفعالة، إذ مث خل   -  
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 ترقية للمؤسسات:اجراءات  . ب
 ٦2بموعة من اإلجراءات إلعادة ترقية ا٤بؤسسات االقتصادية العامة يف النقاط التالية: باختصار ٲبكن أف ٫بدد 

 التشخيص ا٤بسب . -
 التشخيص ا٤بدق . -
 ادراج االستثمارات االنتاجية -
 مرافقة ا٤بؤسسات يف ٦باؿ ا٣بربات ا٤بالية.  -
 االستثمار يف تكنولوجيات ك نظاـ ا٤بعلومات. -
 ٦باؿ نظاـ ا٤بعلومات.مرافقة ا٤بؤسسات يف  -
 مرافقة ك مسايرة ا٤بؤسسات يف ٦باؿ التصدير. -
 التأطّب. -
 االستثمارات الغّب مادية -
 ا٤بصادقة ك ا٤برافقة يف ٦باؿ االبتكار. -

 تأىيل المؤسسات ضركرة اساسية لترقية القطاع الصناعي:. 2

 برنامج تأىيل المؤسسات الصناعية الجزائرية:أبعاد  . أ
( بأنو "٦بموعة أك مسار من La Mise à Niveau de l’Entrepriseرنامج تأىيل ا٤بؤسسة )ٲبكن تعريف ب

العمليات الٍب تقـو هبا مؤسسات اقتصادية ذات نشاط صناعي أك خدمايت بصفة عامة، ك ىذه العمليات ذات طابع تقِب، 
لتها يف الدكؿ ا٤بتقدمة أك على األقل قريبا تكنولوجي ك تسيّبم، هبدؼ كضع ىذه األخّبة )ا٤بؤسسات( يف نف  ا٤بستول مع مثي

 منع، ك ىذا بالضركرة ٯبعلها تعمل كفقا للمعايّب الدكلية سواء فيما يتعل  بػ:
 طرؽ التسيّب. -
 جودة ا٤بنتوجات ك تسيّب النوعية. -
 آليات ك طرؽ اإلنتاج ا٤بستعملة. -
 التكنولوجيا... -

تع بقدرة تنافسية ك ذلك لتحقي  أرباح من خبلؿ إنتاجية جيدة ك بصفة عامة فتأىيل ا٤بؤسسة يعِب جعلها تتم
 تستجيب لشركط النوعية ك بتكاليف منخفضة.

 ٲبكن توضيح األىداؼ الرئيسية لتأىيل ا٤بؤسسات ا١بزائرية يف الشكل التارل:
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 األىداؼ الرئيسية لربنامج التأىيل ا٤بوضوع الشكل:
 ".ONUDIعية "من قبل منظمة األمم ا٤بتحدة للتنمية الصنا

 

  

 

 

 

 

 

 

إف برنامج التأىيل ال يتعل  فقط با١بانب ا٣باص با٤بؤسسة من إدراة أك تسيّب ا٤بوارد...بل يتعداه إذل ٦بموعة ا٥بيةات 
 ا٤بؤسساتية احمليطة كا٤بتعاملة مع ا٤بؤسسة كتأىيل احمليط يشمل ا١بانب القانوشل، التنظيمي، إصبلح ا٤بنظومة ا٤بصرفية، تطوير شبكة

 االتصاالت، ا٤بناط  الصناعية ك النشاط...إخل.

 (:MESOالتأىيل على المستول القطاعي ) . ب
  :مرتبط ٗبدل قدرة ك فاعلية ىياكل األطراؼ ا٤بتدخلة يف  إف ٪باح أم برنامج للتأىيلتعزيز ك تدعيم ىيئات الدعم

ملة مع ا٤بؤسسة من حيث إمكانياهتا ك مهامها، تنفيذه )ىيةات الدعم(، ك بالتارل فالربنامج يهدؼ إذل ٙبديد ا٥بيةات ا٤بتعا
 باإلضافة إذل ٙبقي  ترقيتها ك تكييفها مع ا٤بعادل ا١بديدة لبلقتصاد.

  :ك يتم ىذا من خبلؿ تدعيم الصناعات الٍب تتوفر العمل على ترقية ك تطوير الصناعات األكثر قدرة على التنافسية
 ت ا٤بنافسة ٥با، حيث ٯبب على عدة جبهات:على مزايا خاصة ٘بعلها أكثر ٛبييزاعن الصناعا

ٙبسْب ك تطوير الرأ٠بارل البشرم ك ىذا من خبلؿ نوعية التكوين ك تأىيل ا٤بوارد البشرية، باإلضافة إذل تطوير  -
 الربامج التعليمية يف ٨بتلف ا٤بستويات.

 تشجيع الشراكة مع مؤسسات أخرل ٧بلية كانت أك أجنبية. -

 تحدٌث و تطوٌر المحٌط الصناعً

MACRO 

على ترقٌة و تطوٌر العمل 

الصناعات األكثر قدرة على 

 المنافسة

تعزٌز و تدعٌم قدرات 
 هٌئات الدعم

MESO 

تحسٌن القدرة التنافسٌة و تطوٌر 
 المؤسسات الصناعٌة

MICRO 

برنامج إعادة 

الهٌكلة و 

Dr : Mohamed Lamine Dhaoui : Restructuration et mise :المصدر 

à niveau d’entreprises, Alger, 2003,  P74. 
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ف احمليط الذم تعمل فيو ا٤بؤسسات ٲبتاز بعدـ التأكد ك التحوالت ا٤بتسارعة الٍب تَبجم يف كما ٯبب اإلشارة إذل أ
القدرة الكبّبة على التجديد ك ا٤بنافسة الشديدة، ك كل ىذا ٰبتم القياـ بتحاليل ك دراسات إسَبا٘بية قصد ٙبديد الصناعات الٍب 

 عتماد على معطيات كمعلومات تقنية، مالية ك ٘بارية...اخل.ٛبلك فرص كبّبة للنجاح ك ذات قدرات تنافسية، ك ىذا باال
 :تأىيل محيط المؤسسات 
 ( المساعدات التقنية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمارANDI:)  لقد تعدلت بعض التشريعات االقتصادية يف

ٲبيزه إنشاء شباؾ موحد )ال مركزم(  ، أىم ما2001ا١بزائر، أبرزىا تلك التعديبلت ا٤بتعلقة بقانوف االستثمار الصادر يف أكت 
تضم كل ا٥بيةات ذات العبلقة يف االستثمار ك إصدار الَباخيص،  ، ANDI3)على شكل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )

فركع كىذه الوكالة أك ا٤بؤسسة عبارة عن مؤسسة عامة ٛبلك شخصية معنوية ك استقبللية مالية ك ٛبتد يف كل الواليات ك تنوم فتح 
 أك مكاتب ٛبثيل يف ا٣بارج.

كل ا٣بدمات اإلدارية ك ا٤بعلومات ا٤بتعلقة باالستثمار للمهتمْب سواء كانوا مقيمْب أك غّب مقيمْب، ك   ANDIتقدـ 
يـو من تاريخ إيداع الطلب، كتعمل ا٤بؤسسة على التأكد من  30تبلغهم بقرار قبوؿ أك رفض منح ا٤بزايا ا٤بطلوبة يف مدة أقصاىا 

َباـ ا٤بستثمرين لبللتزامات الٍب تعهدكا هبا خبلؿ فَبة اإلعفاء من بعض الضرائب ك الرسـو )التشريع ا١بديد عزز ىذه اح
 اإلعفاءات(.

تعتِب الوكالة بضم كل ا٤بؤسسات ا٤بكلفة ٗبنح ا٤بساحات العقارية البلزمة للقطاع الصناعي، السياحي ك ا٣بدمايت. ك يعد ىذا 
 ة ألف منح العقارات دل يكن على ٫بو منس  ك كاضح يف الساب .األمر يف غاية األٮبي

 كما تقـو الوكالة بإدارة صندكؽ دعم االستثمار الذم ٲبوؿ االمتيازات ا٣باصة أك االستثنائية الٍب تنحها الدكلة.
 :ا١بديدة أك الٍب كوف ا٤بناط  الصناعية ملتقى لكل ا٤ببادرات ا٤بتعلقة باالستثمارات   ىيئات تسيير المناطق الصناعية

 ىي قيد االستغبلؿ، فإهنا تستح  الكثّب من العناية يف ٦باؿ الَبقية ك العصرنة.
 1400منطقة صناعية ٗبساحة إٝبالية تقدر بأكثر من  72ك ٪بد ا١بزائر ٛبتلك حضّبة ىامة من حيث ا٤بناط  الصناعية )

ىكتار(، ك لكن با٤بقابل فإف الغالبية  7600احة تربوا عن منطقة ٙبتل مس 450ىكتار، ك كذا مناط  النشاط الٍب يقدر عددىا 
 :(3)4الكربل منها تعاشل من عدة عراقيل أٮبها

 إطار قانوشل غّب مناسب )منشآت عمومية للتسيّب ك لي  مؤسسات(. -
 غياب صبلحيات السلطات العمومية. -
 غياب االنضباط عند أغلبية األعواف ا٤بتعاملْب )مستعملي ا٤بناط (. -
 الصعوبات ا٤بالية ٤بؤسسات تسيّب ا٤بناط  الصناعية نظرا لنقص ا٤بوارد. -
 توقف ا٤بتعاملْب عن تسديد األقساط نظّب استغبلؿ ا٤بناط  الصناعية ك مناط  النشاط. -
 الضريبة العقارية غّب ا٤بنتظمة.-
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 كجود سكنات داخل ا٤بناط  الصناعية. -
تأىيل ا٤بناط  الصناعية تعطى األكلوية ا٤بطلقة لوضع أعضاء تسيّب مكيفة حسب  ك منو فإف اإلجراءات ا٤بعتمدة يف برنامج

 خصائص كل منطقة.
 :ك يظهر جليا من خبلؿ التدخل يف ٨بتلف ٦باالت التشخيص، كضع اإلسَبا٘بيات، التنظيم،  مكاتب الدراسات

مع مكاتب أجنبية الكتساب ا٤بهارات،  أنظمة ا٤بعلومات ك التسيّب، ا٤بعلوماتية...، ٩با يستدعي ىيكلتها ك ارتباطها
 ا٤براجع ك التجارب الضركرية.

 :ك تعترب قليلة نسبيا مقارنة ٗبا ىو مطلوب )أم ما ٙبتاجو ا٤بؤسسات( لذلك كجب على القطاع  مراكز الموارد التقنية
 العاـ أف يعمل على سد الفراغ )العجز(، تنظيم ك بعث العبلقة بْب الدكلة ك ا٤بؤسسات.

  عمدت كزارة الصناعة ك إعادة ا٥بيكلة إذل إنشاء ٦بموعة من ا٥بيةات أك معاىد مكلفة بإعداد إطارات  التكوين:ىيئات
(، إال أنو البد من عصرنتها ك تصحيح ISJA, INPED, ISJPك رسكلتهم يف ا٤بيداف الصناعي يتمثل أٮبها يف )

ْب ك تطوير نوعية التكوين ك جعلو يتناسب مع النقائص ا٤بوجودة يف برا٦بها ك تطوير ىذه األخّبة من أجل ٙبس
 متطلبات السوؽ.

 االىداؼ على المستول الجزئي: . ت
  :ك يتم ٙبقي  ىذا ا٥بدؼ من خبلؿ مسار التأىيل حيث تحسين القدرة التنافسية ك تطوير المؤسسات الصناعية

العملية االنتاجية، ك كذا تطوير الكفاءات  يتم بواسطتو ٙبديث آليات اإلنتاج ا٤بستخدمة يف ا٤بؤسسة، ك الطرؽ ا٤بستعملة يف
 (.Compétences Manageriellesالتسيّبية )

إضافة إذل ٙبسْب ك تطوير النوعية ك ا١بودة، ك ٦باالت أخرل كالتنظيم، التسيّب، التحفيز، التسوي  كىذا من أجل  
ك الفرص الداخلية ك ا٣بارجية ك ىذا ما  كضع إسَباتيجية حقيقية للمؤسسة يف لل اقتصاد السوؽ ك كجود ٨بتلف التهديدات

 يدفعها لتحديد كضعيتها ك العوامل الضركرية للنجاح.
 إف مسار التأىيل ٯبب أف يوضع بتعاكف ا٤بسّبين ك ا٤بساٮبْب، ك يدعم تقنيا ك ماليا من قبل السلطات كا١بمعيات ا٤بهنية.

لسوؽ بالنظر ٥بياكلها غّب التنافسية، فإنو من الضركرم ك باعتبار معظم ا٤بؤسسات ا١بزائرية غّب مستعدة إذل اقتصاد ا
إجراء إعادة ىيكلة كبّبة، ك مناقشة على ٨بتلف ا٤بستويات من أجل ىذه ا٤بؤسسات يف السوؽ. فالوضعيات اإلسَباتيجية للنجاح 

 ىو ما ينتظره ا٤بستهلك، ك ٲبكن للمؤسسة أف تتميز يف السوؽ ا٤بنافسة عن طري  إرضاء ا٤بستهلك.
ما عوامل النجاح فهي تلك العوامل الٍب تسمح بإبقاء أك تطوير القدرة التنافسية الٍب يتطلبو السوؽ من أجل الوصوؿ أ

 (.PSSإذل )
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  :ك ذلك على ا٤بستويات التالية:تدخل البرنامج على مستول المؤسسة 

ستجابة ٢باجيات زبائنها، ك ذلك إف بقاء ا٤بؤسسة مرتبط أساسا ٗبدل قدرهتا على االستراتيجية ك سياسة المؤسسة: إ *
بتحديد أىداؼ كإسَباتيجية ا٤بؤسسة على ا٤بدل الطويل. لذلك كجب على الربنامج التأىيل التدخل ك ا٤بساعدة يف اجملاالت 

 اآلتية:
 ا٤بساعدة على التفكّب اإلسَباتيجي. -
 ا٤بساعدة على صياغة سياسة ك إسَباتيجية للمؤسسة. -
 إلسَباتيجية.كضع أدكات ٝبع ا٤بعلومات ا -

 ك يتم ىذا اجملاؿ باالىتماـ بػ: النظاـ التكنولوجي: *
 ٙبقي  تشخيص عملية اإلنتاج )مسار اإلنتاج( سواء على ا٤بستول التنظيمي أك التكنولوجي. -
 تكييف نظاـ اإلنتاج مع تلك التكنولوجيات ا٢بديثة ٤بواجهة متطلبات السوؽ ك منو ا٤بنافسة. -

تسمح للمؤسسة ا١بزائرية من تقليص ا٥بوة بْب مستواىا ك منو كجب أف تكوف على دراية   ك بالتارل فإف ىذه العمليات
 كاملة ٕباجياتو ك طرح السلعة ا٤بناسبة لو بالسعر ك يف الوقت ا٤بناسبْب. 

ية إف معظم ا٤بؤسسات ٙبتوم على ٦بموعة من العناصر ك ا٥بياكل منها ا٤بادية، التكنولوجية، التنظيمية، البشر التنظيم:  *
 ك ا٤بعنوية.

 :يفك ٲبكن حصر اجملاالت الٍب يتم التدخل لتقوٲبها 
 إعادة تشغيل أك تكييف مواد ك نشاطات ا٤بؤسسة مع أىداؼ ىذه األخّبة. -
 االعتماد على البحث ك التطوير ك استغبلؿ اإلمكانات ا٤بتاحة لرفع اإلنتاجية داخل ا٤بؤسسة. -
 رار األمثل.ترشيد العمليات ك الولائف من أجل اٚباذ الق -

 إف ىذه التدخبلت الٍب تضمن ا١بودة للمؤسسة تدخل يف إطار التنظيم داخل ا٤بؤسسة. 

 الموارد البشرية، التسيير ك التكوين: *
ك يتم التدخل يف ىذا اجملاؿ يف كل ما يتعل  بتكييف ا٤بولفْب مع ا٥بياكل ك مستواهتم الشخصي ك الفكرم كا٤بهِب من أجل 

 ل ا٤بستشار يف التسيّب على فهم تصرفاهتم ك تعليمهم العمل ا١بماعي. ك تتعل  التدخبلت بػ:فعالية أكثر، حيث يعم
 ٙبديد ك ٙبسْب أ٭باط التسيّب ك القدرات التسيّبية للمدراء ك اإلطارات. -
 تطوير االتصاؿ الداخلي للمؤسسة عموديا ك أفقيا. -
 رة ٙبسنها.ا٤بساعدة على توعية كل شخص حسب قدرات ك كفاءاتو ك ضرك  -

 تطوير ركح ا١بماعة ك حب العمل يف ا٤بؤسسة. -
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III ..أساليب تحسين الفعالية التمويلية للمؤسسات لضماف ترقية المؤسسات الصناعية العمومية 

للعديد من ا٤بؤسسات االقتصادية الصناعية العمومية. كجود تفاقم االستدانة ك ندرة ١بوء ا٤بؤسسات  5بينت الدراسة ا٤بيدانية
لسوؽ ا٤بالية لتمويل عملياهتا االستثمارية، ليبقى التمويل الذايت ك االستدانة البنكية طرؽ التمويل االكثر استعماال من ا٤بؤسسات، ل

 بدال من طرح األسهم يف السوؽ.
إذ تتيح  لذلك يشكل دعم ا٤بوارد الدائمة للمؤسسات الصناعية ا١بزائرية ا٤بتغّبة األساسية لضماف استمراريتها ك تطورىا،

ىذه ا٤بوارد احملافظة على توازف ا٤بؤّسسة ك رفع مستول االستثمار، مع ضركرة ترجيح األمواؿ ا٣باصة عن االستدانة الطويلة االجل 
 السندية ك ا٤بصرفية.

ة من ك ٥بذا السؤاؿ الذم يطرح، ماىي أساليب ك طرؽ التمويل الٍب تتيح رفع التمويل الدائم للمؤسسات الصناعية  ا١بزائري
 أجل ا٢بفاظ على توازهنا ا٤بارل الضركرم لَبقيتها؟

دكر النظاـ المصرفي في ٍاعادة التقويم المالي للمؤسسات ك يمكن االجابة عن ىذا السؤاؿ من جانبين، االكؿ يرتبط 
 . ك الثاني بتحسين مستويات األمواؿ الخاصة للمؤسسات، بتحسين تمويلها الذاتي ك رفع رأس مالها. العمومية

 دكر النظاـ المصرفي في ٍاعادة التقويم المالي للمؤسسات العمومية:  .1
ٍاف عم  ااٍلختبلؿ ا٤بارل ك العجز الكبّب ٣بزينة ا٤بؤسسات العمومية، جعل عملية تكفل النظاـ البنكي بتدعيم ٍاحتياجات      

 وازف الداخلي للنظاـ البنكي نفسو. ٛبويل ىذه ا٤بؤسسات أمرا مستحيبل، ٍاذ ىدد التوسع الكبّب ٢بجم ااٍلستدانة الت
لكن تطبي  البنوؾ ٤بعايّب ا٢بذر ك ٍاٚباذ ٍاجراءات حازمة يف ٘باه ا٤بؤسسات العمومية العاجزة بتجميد القركض ، يؤدم هبذه 

فع ك بالتارل األخّبة ٍاذل توقف نشاطها )عجزىا عن التموين يؤدم ٍاذل توقف ااٍلنتاج ك التسوي ( ككقوعها يف حالة التوقف عن الد
 ٍافبلسها .
أف ا٢بل الوحيد ىو ٍاجراء عملية ٍاعادة التقوصل ا٤بارل ٥بذه ا٤بؤسسات هبدؼ  ،1996لذلك رأت ا٣بزينة العمومية سنة  

 ٍاحتواء التدىور ا٤بتزايد ٥بذه ا٤بؤسسات ك السماح ٥با بٍاستعادة توازهنا ك ا٤بساٮبة يف النشاط ااٍلقتصادم. ك ذلك بتحويل مديونية
سنوات(، ك ىنا يكمن دكر البنوؾ األكلية، ك ىو بوضع تدابّب للتصحيح ا٤بارل 7ا٤بؤسسة خبلؿ سنة ٍاذل قركض متوسطة األجل )

 ٥بذه ا٤بؤسسات.
 فحول عملية التقويم المالي:  . أ

جراءات لدعمها يتضمن التقوصل ا٤بارل تعيْب ا٤بؤسسات الٍب ٙبق  نتيجة ٍاستغبلؿ موجبة أك على ا٤بدل ا٤بتوسط مت ٍاٚباذ اٍ 
 ٕبيث ٲبكن أف تستفيد من : 

 تدعيم ك ٍاعادة تقوصل مديونيتها من البنك . -
 ٍادراجها من قبل البنك ا٤بركزم يف الصنف األكؿ، لبٍلستفادة من أفضل الشركط إلعادة التمويل. -
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تعل  هبا أك ٍاعادة تشكيل أصو٥با دعم ا٣بزينة العمومية يف شكل شراء جزء من ٍاستدانتها ٗبا فيها التكاليف ا٤بالية ا٤ب -
 )ٙبديث معداهتا (، أك تدعيم رأس ما٥با. 

كما يتضمن أيضا ٦بموعة من ااٍلجراءات ا٣باصة بإنشاء الفركع ك منح ٍاستقبللية أك توحيد ا٤بؤسسات ذات الرٕبية، تقليص 
 عدد العماؿ، خوصصة األنشطة غّب ااٍلسَبا٘بية .

ا٤بارل، ىو منح فرصة للمؤسسات القادرة ك ذات مستقبل للوصوؿ ٍاذل ٙبقي  الشركط العادية كاف ا٥بدؼ من ٍاعادة التقوصل 
 لعملها سواء على مستول ىيكلها ك تنظيمها أك عبلقتها ٗبحيطها ك القطاع ا٤بارل.

 مشكالت التي تعرض لها النظاـ المصرفي الجزائرم في تمويل المؤسسات:  . ب
 ويل ا٤بؤسسات العمومية حوؿ ثبلثة ٧باكر أساسية: انصبت مشكبلت النظاـ ا٤بصريف يف ٛب

  :المشاكل المتعلقة بالمؤسسة في حد ذاتها 
أم معرفة ما مدل ٍامكانية ا٤بؤسسة ٙبقي  عائد ٲبكنها من تسديد ٍالتزاماهتا ٘باه البنك يف حالة تدعيمها . لكن تدخل 

٨باطر عدـ التسديد ، يتطلب اٍكتساب قدرات يف ٦باؿ التسيّب ك  البنك يف ٛبويل ا٤بشاريع ااٍلستثمارية ك يف نف  الوقت ا٢بد من
ا٥بندسة ا٤بالية، تتيح لو كضع آليات ك تقنيات تقيم ا٤بشاريع ااٍلستثمارية ك ٙبديد معايّب منح القركض أضف ٍاذل ذلك ٍامكانية 

 ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات الٍب من شأهنا مساعدتو يف تقييم ا٤بشاريع .
  ٍ6: عادة التمويلجمع الموارد ك ا 

تعاشل البنوؾ من مشاكل كبّبة يف تعبةة ااٍلدخار سواء على مستول ا٤بؤسسات ااٍلقتصادية العمومية ك ا٣باصة أك على 
مستول األشخاص. لكن يف الوقت الراىن تفتقد البنوؾ شركط تعبةة ااٍلدخار ك توجيهو ٍاذل ا٤بسارات ا٤بالية ك اإلنتاجية ك ذلك 

 بسبب: 
ا٤بدخرين توجيو ٩بدخراهتم ٫بو نشاطات غّب ر٠بية )سوؽ موازية( نظرا ٤با ٙبققو من ربح سريع ك ٘بنب مراقبة تفضيل  -

 ا٤بصاحل ا١ببائية.
 معدالت الفائدة منخفضة مقارنة باألرباح ا٤بمكن جنيها يف السوؽ ا٤بوازية . -

 نك ا٤بركزم( من أجل ٍاعادة التمويل.كل ذلك نتج عنو حتمية ١بوء البنوؾ التجارية ٍاذل مؤسسة اإلصدار )الب
لقد ٛبيزت عملية ٍاعادة التمويل يف فَبة التخطيط ا٤بركزم بالسهولة، ٍاذ كاف البنك ا٤بركزم يقـو بتموؿ البنوؾ األكلية 
غبلؿ، ك بااٍلعتماد على ا٣بصم الذم كاف يتم بصفة أكتوماتكية للقركض متوسطة األجل ك بصفة ٍاستثنائية بالنسبة لقركض ااٍلست

أيضا بااٍلعتماد على السحب على ا٤بكشوؼ بدكف قيد لكن ٗبعدؿ مرتفع . بيد أنو يف الوقت الراىن أصبحت شركط ٍاعادة 
 التمويل قاسية ك مت تقليص مدة ك عدد أصناؼ القركض ا٤بمكن خصمها، ك ىي كالتارل: 

بالنسبة فقط للقركض ا٤بوجهة لتمويل ،  ، حدد األجل بثبلثة سنوات على األكثربالنسبة للقركض متوسطة األجل -
 كسائل ااٍلنتاج، تشييد ا٤بباشل السكنية ك ٛبويل التصدير .
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 ٯبب أف تكوف مرفوقة بضماف. بالنسبة للقركض قصيرة األجل، -
اؿ بينما يستثُب من ٍاعادة التمويل القركض الطويلة األجل ك ا٤بسحوبات على ا٤بكشوؼ ا٤بوجهة لتمويل العجز يف األمو  -

 الدائمة ك ٛبويل ا٤بؤسسات .
 أضف ٍاذل ذلك القيود ا٤بباشرة ك غّب ا٤بباشرة لسياسة تأطّب القرض ا٤بوضوعة من قبل البنك ا١بزائرم منها : 

 ٍاف ٍاعادة التمويل ال تشمل كل مبلغ القرض بل ٲبوؿ البنك جزء منها. -
 البنك ا٤بركزم . ٍاف البنوؾ ملـز بٍاحَباـ تعليمات التسيّب احملددة من طرؼ -
من قيمة ااٍلستثمار  70لقد مت ٙبديد حد أقصى ٤ببلغ القرض ا٤بسموح للبنوؾ بتقدٲبو ، ٍاذ ال ٲبكن أف يتجاكز  -

 للقركض الطويلة األجل . 60بالنسبة للقركض ا٤بتوسطة األجل ك 
 رىا يف ٨بطط القرض.مت ٙبديد حد أقصى اٍلعادة التمويل ا٣باص بكل بنك، ك ىذا كف  لؤلىداؼ الٍب سط -

  : كاجهت البنوؾ التجارية عدة حواجز لبٍللتزاـ بتمويل ا٤بؤسسات ا٣باصة بالعملة اللجوء للتمويل الخارجي
األجنبية على ا٤بستول ا٣بارجي ذلك أف ا٥بيةات ا٤بالية األجنبية تقدـ شركطآ غّب مشجعة سواء من حيث مدة القرض أك 

   Hermesأك  Cofaceالتأمْب على القرض ا٣بطر السياسي با١بزائر مثل معدالت الفائدة، كما تقدر مؤسسات 
 ٗبعدؿ مرتفع.

  مكانيات المستقبلية لتدعيم مستوم األمواؿ الخاصة للمؤسسات ككل )العامة ك خاصة(.اال .2

ل االحتياطات( ٲبكن للمؤسسات أف ترفع مستويات راس ما٥با باللجوء للوسائل التقليدية سواء بواسطة التمويل الذايت )ٙبوي
 أك ٙبقي  زيادة نقدية لرأس ا٤باؿ.

 الرفع في رأس الماؿ بالوسائل التقليدية: .1
 امكانيات زيادة التمويل الذاتي في المؤسسات الصناعية: . أ

من ا٤بهم االعتماد بالدرجة االكذل على ٙبسْب مستول التمويل الذايت، لضمانو ٭بو ا٤بؤّسسة بتوفّبه ٛبويل داخلي متاح 
ر، ك ٤با ٰبققو من استقرار مارل )إلمكانية ٙبويل االحتياطات إذل رأس ا٤باؿ( ك من مث ٙبسْب القدرة التفاكضية لبلستثما

 للمؤسسات ا٘باه البنوؾ. 
يواجو ىذا التمويل الذايت  لكن قد تتعارض فكرة حجز األرباح يف شكل التمويل الذايت مع ٙبقي  مداخيل ا٤بساٮبْب، ك قد 

شكيلو، ك تدفع ا٤بساٮبْب لتحوؿ إذل قطاعات أخرل )كقطاع التجارم ك خدمايت( ك إف قلت فيو ىوامش صعوبات ٙبوؿ دكف ت
 األرباح إال أف عائداتو مستقرة ك ثابتة نوعا ما.

كعليو يتوقف التمويل الذايت على عدة عوامل، ٲبكن للمؤّسسة الصناعية استغبل٥با لرفع من مستواه ك يف نف  الوقت ارضاء 
 ا٤بمولة للمؤّسسة )كا١بباية، السوؽ، التشريع احملاسيب ...إخل.( االطراؼ 
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  عقبات تدعيم التمويل الذاتي في المؤسسات الصناعية: . ب
أف ثقل االعباء ا٤بالية النا٘بة عن االفراط يف االستدانة للمؤسسات الصناعية على ا٤بدل الطويل ك القصّب، التضخم ك ضعف 

ىي عوامل مفسرة لضعف التمويل الذايت ك صعوبة تدعيم رأس ماؿ ا٤بؤسسات  7دكدية،ىوامش الربح الٍب تنعك  على ا٤بر 
 الصناعية، كما يضاؼ إذل ذلك ضعف ر٠بلتها ا٤بالية مقارنة بالنشاط الذم تنشط فيو. 

  :8 ثقل العبء الضريبي على تشكيل التمويل الذاتي في المؤسسات الصناعية 
بهم، بسبب غياب التشريع ا٣باص بالضريبة ا٤بؤجلة ك ا٤بؤكنات القانونية أك التنظيمية، يبقى التنظيم ا٣باص بالتمويل الذايت م

الشيء الذم ينتج عنو ارتباؾ ا٤بؤسسات يف ٚبصيص ىذا النوع من االعباء ك يقلل من مستول تشكيل التمويل الذايت، ك قد 
٣باصة )الصناعية ايضا( هبدؼ تضليل ا٤بصاحل يكوف ىذا التقليل يف تشكيل التمويل الذايت متعمد من مسّبم ا٤بؤسسات ا

ا١ببائية، إذ يتعمدكف تبلعب يف ا٢بسابات البنكية لتقليل من األرباح ا٣باضعة لضرائب ك ٙبويلها إذل حساهبم الشخصي ما 
 ٯبعلها عقبة أماـ دعم التمويل الذايت للمؤّسسة.

   :طريقة التسجيل المحاسبي ك تأثير التضخم 
اسبية ا٤بطبقة يف ا١بزائر بتعديل ا٤بخطط الوطِب للمحاسبة إذل نظاـ احملاسيب ا٤بارل، الذم يركز يف رغم االصبلحات احمل

تسجيبلتو احملاسبية على مبدئ القيمة ا٤بالية ا٢بالية، إال أف ىذه العملية دل تتبع بتعديبلت يف ا١بانب ا١ببائي ما خل  ثغرة يف 
تسديد غرامات ثقيلة ك مضاعفة بغرامات التأخر عن السداد أك أسوء من ذلك ٚبوؼ ا٤بؤسسات الوقوع يف القانوف ادت إذل 

الرفض الكلي للمحاسبة ا٤بطبقة يف ا٤بؤّسسة. ك الذم أدل هبا للمحافظة على التسجيل احملاسيب لعناصر أصو٥با بالتكلفة التارٱبية، 
األصوؿ إال بقانوف ٧بدد ك ٱبص فقط ا٤بؤسسات  كما أف القانوف ال ٯبيز يف حالة تعديل قيمة العملة، إعادة تقييم عناصر

 العمومية.
أضف إذل ذلك، تعترب مستويات التضخم من عوامل ا٤ببددة لتخصيصات ا٤بؤّسسة لئلىتبلكات ك ا٤بؤكنات ك ترفع من قيمة 

ادرة على تعويض الضرائب ا٤بطبقة على ا٤بؤسسات بشكل غّب طبيعي، إذ أف ارتفاع التضخم ٰبوؿ دكف تشكيل طاقة ٛبويل ذايت ق
 كسائل االنتاج بعد استعما٥با.

ك يكمن حل ىذا ا٤بشكل يف تنسي  ا١بهود بْب ا٤بصاحل ا١ببائية ك ا٤بؤسسات للتشاكر، من أجل اٯباد ٭بط منسجم يف 
ب يف التسجيل احملاسيب يراعي التقييم الفعلي ٤بمتلكات ا٤بؤسسات حسب قيمة السوؽ ك ٰبفظ حقوؽ الدكلة ا١ببائية من التبلع

 ا٢بسابات ا٤بالية للمؤّسسة.
 
 الرفع في رأس الماؿ بالوسائل األخرل: .2

تعترب عمليات رفع رأس ا٤باؿ يف ا٤بؤسسات ا١بزائرية من العمليات نادرة ا٢بدكث، لذلك من الضركرم العمل على ترسيخ 
 ىذه ا٤بمارسة لدل مسّبم ك مساٮبي ا٤بؤسسات.
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 واص ك الشراكة االجنبية:رفع رأس الماؿ ك ضركرة االنفتاح على الخ . ت
ال ٲبكن االبقاء على ا٤بؤسسات الصناعية ملك للدكلة بدكف أم قيمة فعلية يف االقتصاد ألف مصّبىا ٧بتـو لئلفبلس، إذ 

 ىي ٦بربة على فتح ك لو بالقليل رأس ما٥با للخواص من اجل ٙبسْب مستواىا ا٤بارل ك ٙبصيل التكنولوجيا ك الكفاءة التسيّبية.
ن من ذلك، بإمكاهنا االعتماد على عدة طرؽ، كالشراكة مع متعاملْب ٧بليْب أك اجانب ٤بيزة نقل التكنولوجيا، أك ك لتتمك

امتصاص مؤسسات ٧بلية أخرل تنشط يف نف  اجملاؿ ٛبتلك قدرات انتاجية قيمة لتوسيع القاعدة االنتاجية ك التسويقية، لكن ال 
الوصاية ك )مثبل الزاـ ا٤بتعامل باالحتفاظ ٗبناصب الشغل( ك الٍب ٲبكن ٣بزينة الدكلة حاليا يتأتى ذلك إذل بعد تطهّبىا ماليا ك رفع 

 أف تتحمل ىذه االعباء، بصفة مباشرة أك بواسطة صنادي  الضماف االجتماعي ك البطالة.
ل فيها قاعدة ال ٲبكن غّب أنو من ا٤بهم أف ٙبدد الدكلة ا٤بؤسسات ك القطاعات ذات االسَباتيجية ك األكلوية، ك الٍب تر 

 اشراكها مع الغّب لضركرهتا االسَباتيجية ، االقتصادية ، االمنية ك االجتماعية.
 عوائق عملية رفع رأس الماؿ للمؤسسات الصناعية: . ث

 ك الٍب تعود اساسا إذل: 
د من ٚبوؼ ا٤بؤسسات تدشل ا٤بصادر ا٤بالية للمستثمرين بسبب تدشل مداخيلهم ك غياب الثقافة البورصية لؤلفراد، ما يزي̄ 

 من عدـ اقباؿ ا٤بكتتبْب على األسهم ا٤بطركحة، ك يضع ا٤بؤّسسة يف موقف حرج ك تتدىور ٠بعتها التجارية. 
 ٝبود تداكؿ االكراؽ ا٤بالية يف السوؽ، فالربغم من كجود سوؽ مالية إال أف التداكؿ هبا يبقى ̄ 

 لسوقية، لذلك من ا٤بهم ٧باكلة تنشيط ىذا السوؽ. مقتصر على بعض األسهم، ك الٍب تشهد تناقص يف قيمتها ا
تكلفة الزيادة، فرغم االعفاء الضرييب ا٤بطب  على طرح األسهم يف السوؽ ا٤بالية، إال أف عملية رفع رأس ا٤باؿ تعترب ̄ 

ع ا٤بساٮبْب مرتفعة، كخاصة يف حالة طرح األسهم خارج السوؽ ا٤بالية، ما يقيد فرص اضافة مساٮبْب جدد تتبلءـ تطلعاهتم م
 القدامى )رفع رأس ا٤باؿ بالَباضي(.  

الغياب الشبو التاـ لسياسة توزيع األرباح يف ا٤بؤسسات الصناعية ا٣باصة )للملكية الفردية أك عائلية للمؤّسسة(، ك ̄ 
لمؤّسسة، تتطلب انعدامها يف ا٤بؤسسات العمومية، ذلك ألف فعالية ىذه األداة يف ٙبفيز مستثمرين على اقتناء اسهم ا١بديدة ل

 كجود مردكدية مرتفعة ك مستقرة ك توزيع ثابت على عدة سنوات.
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 الجزائر في الكلية االقتصادية السياسة كاتجاه كالمتوسطة الصغيرة الصناعة
 

 مصطفى اهلل جاب    فاتح جارم 
 

 
 الملخص :

قطػػػاع ا٤بؤسسػػػات الصػػػغّبة هتػػػتم ىػػػذه الورقػػػة البحثيػػػة بػػػإبراز دكر السياسػػػة االقتصػػػادية الكليػػػة ا٤بطبقػػػة يف ا١بزائػػػر كتأثّبىػػػا علػػػى       
بّب ا٤بتخػذة يف ىػذا البػاب أمػبل يف أف يػدعم كا٤بتوسطة كالذم أكلتو السلطات ا٢باكمة عنايػة كبػّبة مػن خػبلؿ عديػد االجػراءات كالتػدا

ا٢بركية االقتصادية كأف يساىم يف ٙبقي  متطلبات ا٤برحلػة القادمػة، كإخػراج االقتصػاد ا١بزائػرم مػن تبعيتػو لقطػاع احملركقػات مػن خػبلؿ 
 خل  نسيج مؤسسايت يساىم يف تلبية ا٤بتطلبات الداخلية كيساعد على جلب العملة الصعبة.

 ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة، السياسة االقتصادية الكلية، السياسة ا٤بالية، السياسة النقدية. تاحية:الكلمات المف
Résumé: 

    Cette article vise à présenter l’importance du rôle des politiques macro-économiques 
appliquer en Algérie et leur impactes sur le secteur des pme pmi, qui constitue une 
priorité pour le gouvernement à travers  la mobilisation des moyen et ressources 
important pour assure le développement de ce secteur afin de crée un dynamisme 
économique qui pourrai sortir l’Algérie de la dépendance des recettes pétrolière et crée 
marché inter entreprise qui pourrez satisfaire la demande  intérieur et contribuer a 
développer les ressources en devises. 

Mots clés : PME PMI, politique macro-économiques, politique financière, politique 
monétaire. 
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 : تمهيد
تحوالت العميقة يف التوازنات االقتصادية كتداعياهتا على األكضاع االقتصادية من الػدكؿ القيػاـ بإصػبلحات جذريػة تستدعي ال     

القتصػػاداهتا قصػػد ٙبقيػػ  هنضػػة اقتصػػادية تػػػنعك  علػػى مواطنيهػػا فتتحسػػن أكضػػاعهم، أيضػػا يصػػػبح البلػػد لػػو كزنػػو علػػى ا٤بسػػػتول 
لبلقتصاد العا٤بي، كحٌب الدكؿ ا٤بتقدمة دل تستثن من ىذه اإلصػبلحات كلقػد مشلػت اإلقليمي كالعا٤بي ٗبا يتماشى كالظركؼ الراىنة 

ىذه األخّبة جل األكضاع االقتصادية سواء كانت على صعيد االقتصاد ا١بزئي أك على ا٤بستول الكلي كما قطػاع الصػناعة الصػغّبة 
أساسيا من أركاف النهضػة االقتصػادية؛ بػل أف ىنػاؾ مػن كا٤بتوسطة إال جزء من ىذه اإلصبلحات، ىذا القطاع الذم ٲبثل فعبل ركنا 

 1يعتربه أحد معايّب التطور االقتصادم.
كا١بزائػػر علػػى غػػرار الكثػػّب مػػن بلػػداف العػػادل الػػٍب باشػػرت إصػػبلحات اقتصػػادية فأكلتػػو عنايػػة كبػػّبة  لتطػػويره مػػن خػػبلؿ سياسػػتها     

 دعم كتدخل الدكلة يف شٌب ٦باالت ا٢بياة االقتصادية للدكلة. االقتصادية القائمة على فكرة اإلنعاش االقتصادم من خبلؿ
 كالسؤاؿ ا٤بتبادر للذىن : ماىو جوىر العبلقة بْب قطاع الصناعة الصغّبة كا٤بتوسطة كالسياسة االقتصادية للجزائر ؟

 
 : ماىية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة 1المبحث 

 والية:سيتم من خبلؿ ىذا ا٤ببحث التطرؽ للمطالب ا٤ب   
 

 : مفهـو المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة :    1المطلب 
إذ أف ىذه  "la typologie"ٲبكن إعطاء تعريفات عديدة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة من عدة أكجو أكمايسمى بػػػػ :        

 لك.التعاريف ٲبكن  إطبلقها  ٤بتغّب كاحد من عدة زكايا  ـك ص ـ  كمتغّب متعدد ا٤بفاىيم  ىو كذ
 

 2:المعايير الكمية1الفرع 
 فكرة الكمية با٤بفهـو االقتصادم تؤدم معنيْب كٮبا : ا٢بجم كالقيمة النقدية أك رأس ا٤باؿ.    

كنعِب هبا العمالة ا٤بولفة ففي ا١بزائر مثبل نقوؿ عػن مؤسسػة صػغّبة كمتوسػطة إذا كػاف عػدد مولفيهػا ٧بصػورا  من حيث الحجم : .1
 ىذا ا٤بعيار حسب تعريف البلد الذم تنشط فيو ا٤بؤسسة  عامبل كٱبتلف 250ك 1بْب 

كىي الداللة على رأس ا٤باؿ ا٣باص بتلك ا٤بؤسسة فرأ٠باؿ  ـ ص ـ  يف ا١بزائر اليتجاكز مليارم دينار جزائػرم  من حيث القيمة : .2
 كىو الشيء نفسو ا٤ببلحظ من خبلؿ تعدد ا٤بفاىيم بْب الدكؿ حوؿ معيار رأس ا٤باؿ.

 معايير الكيفية: ال2الفرع 
 أنو ٲبكن اعتبار مؤسسة أهنا ص ـك  كإذا توفرت فيها خاصيتاف من ا٣بصائص األربع التالية :  E.stalyحسب تعريف 

  .استقبللية اإلدارة ، فعادة ما يكوف ا٤بسّب ىو صاحب ا٤بؤسسة 
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 .تعود ملكيتها كرأس ما٥با لفرد أك ٦بموعة من األفراد 
  ف أصحاهبا يقطنوف يف منطقة كاحدة. ٛبارس نشاطا ٧بليا ؛ٗبعُب أ 
 .تعترب ىذه ا٤بؤسسة ص ـ  إذا ما قورف نشاطها بأخرل كبّبة ا٢بجم كٛبارس النشاط نفسو 

  la charte de Boulogneتبػُب ميثػاؽ بولػوشل  2001ديسػمرب   12كيف ا١بزائػر مت اعتمػاد آخػر قػانوف تػوجيهي صػادر يف 
 كمن بْب مبلمح ىذا التعريف نذكر مايلي : 1996الذم يكرس تعريف اإلٙباد األكركيب سنة 

 2عػامبل اليتجػاكز رقػم أعما٥بػا السػنوم  250إذل  1ا٤بؤسسة الصغّبة كا٤بتوسطة ىي مؤسسػة إنتػاج السػلع كا٣بػدمات  تشػغل مػن 
 مليار دينار كىناؾ تعريف أكثر تفصيبل ٲبكن ذكره يف ا١بدكؿ التارل:

 
 3المتوسطة كفق المشرع الجزائرمتصنيف المؤسسات الصغيرة ك  1الجدكؿ رقم 

 مجموع الميزانية السنوية رقم االعماؿ السنوم عدد العماؿ صنف المؤسسة
 ماليين دج 10قل من أ مليوف دج 20قل من أ أشخاص 9الى  1من  مؤسسة مصغرة
 مليوف دج 100أقل من  مليوف دج 200أقل من  شخصا  49الى  9من  مؤسسة صغيرة

مليوف دج 500ك100مابين  مليار دج 2مليوف دج إلى  200من شخصا 250الى  50من  مؤسسة متوسطة  
 

 : خصائص ـ ص ـ كتصنيفاتها:2المطلب 
 يتم تفصيل ىذا ا٤بطلب إذل:    
 

 : خصائص ـ ص ـ:1الفرع 
 ٥بذا النوع من ا٤بؤسسات الكثّب من ا٣بصائص الٍب ٛبيزىا عن باقي الوحدات اإلنتاجية نذكر منها :

 كتتصف ىذه ا٤بلكية باحمللية ٗبعُب أف أصحاب ىذه ا٤بؤسسات يشَبكوف يف اإلقامة الواحدة. الماؿ :ملكية رأس  .1
٪بد يف ىذا النوع من ا٤بؤسسات يتم االعتماد أكال  على ا٤بوارد الذاتية مث يتم  االعتماد على الموارد الداخلية أكال:  .2

  .اللجوء إذل بعض ا٤بوارد ا٣بارجية كأك٥با التمويل البنكي
تقـو ىذه ا٤بؤسسات بالوصوؿ ا٤بباشر إذل الفةات الدنيا من ا٤بستهلكْب كتليب طلباهتم فهي أساسا 4 توفير الطلب: .3

 التعتمد على ا٤بنتجات اإلسَباتيجية كإ٭با تستهدؼ األسواؽ الصغّبة .
 : تصنيف المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة:2الفرع 

 5يتم ذلك كفقا ٤بايلي:              
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 أساس طبيعتها :على  .1
 فنجد فيها مستويات خاصة با٤بشاريع كأىدافها ا٤بسطرة كىي:

 . )ا٤بشاريع ا٤بوجهة للمعيشة ) نشاط حريف 
 .ا٤بشركعات ا٤بصغرة 
  .ا٤بشركعات الصغّبة 
 ا٤بشركعات ا٤بتوسطة 

 
 كفيها: على أساس المنتج : .2
 . إنتاج السلع االستهبلكية 
  .إنتاج السلع الوسيطة 
  لتجهيزية.إنتاج السلع ا 

 
 ك٪بد فيها:على أساس التصنيع:  .3
 .ا٤بؤسسة ا٤بصنعة 
  ا٤بؤسسة غّب ا٤بصنعة 

كلتحقيػػػ  طفػػػرة نوعيػػػة يف اقتصػػػادىا باشػػػرت ا١بزائػػػر عقػػػب أزمػػػة هنايػػػة ٜبانينيػػػات القػػػرف ا٤باضػػػي عػػػدة إصػػػبلحات قصػػػد ٙبقيػػػ   
 د قطاع ـ ص ـ.مستويات مقبولة من التنمية، كمن بْب القطاعات الٍب أكلتها اىتماما كبّبا ٪ب

 
 السياسة االقتصادية المنتهجة في الجزائر كأثرىا على تنمية قطاع ـ ص ـ: :2المبحث 

يف تقػدصل الػدعم  -باعتبارٮبا أىػم السياسػات الكليػة–سنحاكؿ الَبكيز على مدل مساٮبة السياسة ا٤بالية كالسياسة النقدية    
 لقطاع ـ ص ـ:

 
 اع الصناعات الصغيرة كالمتوسطة: السياسة المالية كتنمية قط1المطلب 

يف ا١بزائر السياسة ا٤بالية ىػي سياسػة مهيمنػة كتدخليػو كبػالرغم مػن ٧بػاكالت التحػوؿ إذل اقتصػاد السػوؽ ا٢بػر تبقػى الدكلػة ٩بتلةػة    
  :بقطاعها ا٢بكومي ذات اقتصاد تدخلي لعدة أسباب نذكر منها

 اسي. الذىنية كا٣بلفية الٍب ٛبيز أغلب أصحاب القرار السي 
  .تواضع دكر القطاع ا٣باص كػقطاع ٲبكنو منافسة القطاع ا٢بكومي 
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  اعتماد عملية التنمية الشاملة على قطاع النفط كالذم ىو قطاع ٧بتكر من طرؼ ا٢بكومة كىذا ما جعل الدكلة تتدخل
 مباشرة يف عملية ٙبديد التنمية.

لى عاتقها إدارة عجلة التنمية ك٥بذا فقد كرست سياستها ا٤بالية ككل ىذه العوامل كغّبىا زادت من دكر الدكلة يف األخذ ع   
٣بدمة ىذه التنمية ، حيث رصدت مبالغ ضخمة لذلك كجهت للقطاعات االقتصادية  كمن أٮبها القطاع الصناعي كالذم اعترب 

 كا٥بيكلي  بغية إصبلحو.القطاع القائد من خبلؿ تبِب اسَباتيجية الصناعات ا٤بصنعة مث عمد إذل عمليات التطهّب ا٤بارل 
كبعد إقرار التوجو ٫بو اقتصاد السوؽ بقي القطاع يف صلب اىتماـ ا٢بكومات ا٤بتعاقبة من خبلؿ دعمو كدعم أسعار منتجاتو     

مث ٙبولت سياستها ٫بو الدعم ا٤بباشر لؤلسعار كقد مست أساسا ا٤بنتج الغذائي كا١بدكؿ التارل يرصد لنا ا٤ببالغ ا٤برصودة ٥بذا 
  :الغرض

 
 6مبالغ إعانات دعم المنتجات الغذائية 02الجدكؿ رقم:

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
القيمة 

 بمليار دج
0,8 14,3 6,3 4,8 3,5 2,2 2,5 0,6 

 
 من أصناؼ أما على صعيد استحداث ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة فقد تكفلت بعض الصنادي  االنفاقية ٗبتابعة الكثّب    

كتعترب الوكالة الوطنية لدعم كتشغيل الشباب مثاال بارزا على  ANSEJك ANDIا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة على غرار 
السياسة االنفاقية ا٤بنتهجة من طرؼ ا٢بكومة  هبدؼ تنمية اجتماعية كاقتصادية إذل جانب دعم النمو داخل قطاع حيوم من 

ا٣باصة   ANSEJنيا، كا١بدكؿ التارل يوضح لنا حجم ا٤ببالغ ا٤بخصصة يف إطار مشاريع شأنو تقليص البطالة إذل حدكد د
 بالنفقات على ـ ص ـ.

 ANSEJ7مبالغ اإلنفاؽ الخاص بمؤسسات مشاريع  03الجدكؿ رقم:
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

المبالغ المخصصة كإنفاؽ 
 بمليار دج

5,5 16,6 13,8 43,2 76,5 43,4 56,9 43,4 
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كيف مايتعل  باإليرادات فقد سعت ا١بزائر إذل تنويع ا١بباية العادية كإحبل٥بػا ٧بػل ا١ببايػة النفطيػة كلعػل جبايػة الشػركات ىػي أحػد    
سػبل ىػذه السياسػة ا٤بػراد انتهاجهػا، كقطػاع ـ ص ـ كقطػاع كاعػد ٲبكنػو أف يفػي هبػذا الغػرض ك٥بػذا ٲبكػن تطػويره بشػكل ٲبكنػو مػن 

 حبلؿ ا١بباية النفطية كتأدية دكرا أساسيا يف اإليرادات العامة للدكلة ككذا التنمية االقتصادية كىذا مايوضحو ا١بدكؿ ا٤بوارل: إ
 

 8نسبة الضرائب على المداخيل كاألرباح من اإليرادات العامة 04الجدكؿ رقم:
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة 
 % 20.3 %15.4 %13.8 %13.6 %11.8 %12.8 %12.6 %6.4 النسبة 

 
كلعل ىذه ا٤بساٮبة كانت نتيجة اإلصبلح الضرييب الذم انتهج مطلع تسعينيات القرف ا٤باضي ككانت من ٝبلة ٨برجاتو    

كا٣باصة كعملية ٚبفيضاهتا ا٤بتواصلة كاستفادة الكثّب من ا٤بؤسسات ص ـ العمومية  IBSاستحداث الضريبة على أرباح الشركات 
كىو مايعزز مكانة ىذا القطاع  %15إذل حواذل  2008سنة  % 6.4من اإلعفاءات كالتخفيضات لذا فإف النسبة انتقلت من 

 يف النسيج الوطِب كيدعم جهود ا٢بكومة ٤بواصلة االىتماـ بو أكثر.
 

 : السياسة النقدية كتنمية قطاع الصناعات الصغيرة كالمتوسطة:2المطلب 
٘بسػػيد كتعمػػيم إجػػراءات السياسػػة االقتصػػادية الكليػػة سػػعت ا١بزائػػر إذل تطبيػػ  بعػػض ا٣بطػػط اإل٭بائيػػة ا٤بتعلقػػة بػػربامج يف إطػػار      

ككػػذا انتهػػاج سياسػػة نقديػػة توسػػعية  2014ك 1999السياسػػة النقديػػة بعػػد أف اسػػتفادت مػػن ارتفػػاع أسػػعار الػػنفط مػػابْب الفَبتػػْب 
ر الفائدة كمن بْب االنعكاسات الٍب طالت قطاع ا٤بؤسسات الصػغّبة كا٤بتوسػطة يف ٛبثلت يف منح القركض كاالئتماف كٚبفيض أسعا

 :ما ٱبص التوسع يف اإلقراض مايلي
 . إنشاء العديد من ا٤بؤسسات ٙبت إسم: ا٤بصغرة، الصغّبة كا٤بتوسطة 
  .ٙبديد أسعار فائدة دنيا تتماشى مع سياسة التوسع االستثمارم 
 ثّب من ا٤بؤسسات. منح تراخيص االستّباد إذل الك 
  .استفادة الكثّب من ا٤بؤسسات من اإلعفاء من فوائد القركض لفَبات متفاكتة 
  .تنويع أشكاؿ القركض ا٤بمنوحة للمؤسسات ص ـ ٗبختلف الفَبات الزمنية 
  .تقدصل تسهيبلت بنكية تقـو هبا العديد من البنوؾ لفائدة ا٤بؤسسات 
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 9إلى القطاعين العاـ كالخاصنسبة القركض المقدمة  05الجدكؿ رقم:
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 50.7 52 47.2 47.6 46.7 44.7 48.1 46 القطاع العاـ
 49.3 48 52.8 52.4 53.2 55.3 51.9 54 القطاع الخاص

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 
ح من خبلؿ مايقدـ إليو مػن قػركض مقارنػة مػع القطػاع العػاـ، كىػذا مػاعزز مكانتػو يف يتضح أف التوجو لدعم القطاع ا٣باص كاض    

 االقتصاد الوطِب كدعم إذل حد معْب التوجو ٫بو اقتصاد السوؽ أين يكوف القطاع ا٣باص ىو أساس التنمية.
 

 2013: محاكلة تقييم كضعية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في سنة 3المبحث 
 النتائج احملققة يف قطاع ـ ص ـ نعرض العناصر التالية: حٌب نظهر بعض    
 

 2013: تأسيس كتطور ـ ص ـ حتى سنة1المطلب 
تطػػور ىػػذا القطػػاع كثػػّبا مقارنػػة ٗبػػا كػػاف عليػػو يف السػػنوات السػػابقة غػػّب أنػػو غػػّب كػػاؼ ليصػػبح قطاعػػا قائػػدا للتنميػػة لبلػػد ٕبجػػم     

 كصل إليو.ا١بزائر كالبيانات ا٤بوالية تلخص ا٤بستول الذم 
 

 : تأسيس المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة:1الفرع 
 2661ٛبػت تصػفية  34811بكل صيغها القانونية  2013لقد بلغ عدد ا٤بؤسسات ا٤بنشأة خبلؿ السداسي األكؿ من سنة     

 كىذا مايوضحو ا١بدكؿ التارل:  2012عن سنة  % 8.81مؤسسة؛ أم بنسبة تغّب  3962منها،كما مت إعادة بعث 
   

 10طبيعة تركيبة المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة الخاصة06الجدكؿ رقم: 
  1السداسي  2013من  1حركية ـ ص ـ في السداسي  2012 طبيعة المؤسسة

 نمو تصفية إعادة إنشاء إنشاء 2013
 441964 21847 2423 3962 20308 420117 أشخاص معنويوف
 136622 6228 183 ػػػػػػػػػػػػػػ 64110 130394 أشخاص ماديوف
 168801 8037 55 ػػػػػػػػػػػػػػ 8092 160764 أنشطة حرفية

 747387 36112 2661 3962 34811 711275 مجموع ـ ص ـ الخاصة
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حسػػػب الصػػػيغة القانونيػػػة بػػػإجراء نظػػػرة علػػػى ا١بػػػدكؿ اإلحصػػػائي ا٣بػػػاص  : تطػػػور المؤسسػػػات الصػػػغيرة كالمتوسػػػطة:2الفػػػرع 
 % 99.93ٛبثػػػػل منهػػػػا  747934٪بػػػػد أف العػػػػدد اإلٝبػػػػارل للمؤسسػػػػات ص ـ قػػػػد ارتفػػػػع إذل  2013بالسداسػػػػي األكؿ لسػػػػنة 
مؤسسػة فقػط كىػذا مػايعزز  الػدعم ا٤بقػدـ للقطػاع ا٣بػاص  547مؤسسة كمن القطاع العمومي  747387مؤسسات خاصة؛ أم 

مث ا٤بؤسسػات   %22.57رفية بػػ: منو كتليها ا٤بؤسسات ا٢ب % 60كالذم يغلب عليو مؤسسات  ذات الشخصية ا٤بعنوية ٕبوارل  
 كىذا ما يوضحو ا١بدكؿ التارل : %18.27ذات الشخصية الطبيعية بػػػ: 

 11: 2013لسنة  1العدد االجمالي من ـ ص ـ في نهاية السداسي  07الجدكؿ رقم:
 %النسبة عدد ـ ص ـ نوع المؤسسة

   ـ ص ـ الخاصة 
 59.09 441964 األشخاص المعنويوف

 18.27 136622 بيعيوفاألشخاص الط
 22.57 168801 النشاطات الحرفية

 99.93 747387 1المجموع الجزئي  
   ـ ص ـ العمومية

 0.07 547 األشخاص المعنويوف
 0.07 547 2المجموع الجزئي 

 100 747934 المجموع الكلي
 
 

 : بعض النتائج المحققة في قطاع ـ ص ـ2المطلب 
 ج  من خبلؿ الفقرات ا٤بوالية:سنحاكؿ إلهار بعض النتائ    
 

 : تطور مناصب العمل في ـ ص ـ:1الفرع 
لػػػ: ـ ص ـ  ٩46132با فيهم  فقط  1915425بلغ  2013اجملموع الكلي ٤بناصب العمل يف ـ ص ـ يف هناية جواف      

منها سجلت نتيجة لنف  الفَبة كيف العمومية  2012عن ماسجل يف سنة  % 7.83ذات الطابع العمومي؛ أم بتطور كلي 
 كا١بدكؿ ا٤بوارل يوضح ذلك: % 4.72ضعيفة جدا بَباجع قدره: 
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  12تطور مناصب العمل المصرح بها في ـ ص ـ  08الجدكؿ رقم:

 
 نوع ـ ص ـ

  2013من  1السداسي  2012من  1السداسي 
 %النسبة العدد %النسبة العدد %نسبة التطور

 7.76 58.57 1121976 58.61% 1041221 األجراء
 8.82 39.02 747387 38.66 686825 أرباب العمل

 8.18 97.59 18693.63 97.27 1728046 المجموع الجزئي
 4.72- 2.41 46132 2.73 48415 ـ ص ـ العمومية
 7.83 100% 1915495 100% 1776461 المجموع الكلي

 
 

 اخلي الخاـ :: مساىمة قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الناتج الد2الفرع 
منذ الَبكيز على قطاع ا٤بؤسسات ص ـ كأحد دعائم النمو كالتنمية أصبح ٥بذا القطاع دكرا البأس بو يف الناتج الداخلي ا٣باـ . 

 كذلك بإسهاماتو ا٤بتواصلة يف ٙبقي  التنمية كا١بدكؿ التارل يوضح لنا ذلك:
 

 PIB  100  =1989 13   في  مساىمة قطاع الصناعة الصغيرة كالمتوسطة    09الجدكؿ رقم:
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 2.1 1.6 - 0.4 - 2.5 0.4 1.9 %المؤشر العاـ
 6.2 5.4 2.4 - 2.7 3.5 4.3 %خارج المحركقات

 1.8 - 0.1 - 1.2 - 5.4 1.5 1.9 %مؤشر ـ ص ـ
 
 كيف األخّب ٲبكن ا٣بركج بالنتائج كالتوصيات التالية:   
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 اتمة كالتوصيات:الخ
يظهر ٩با سب  أف قطاع ـ ص ـ لو دكرا ىاما يف االقتصاد كالعديد من الدكؿ تعتمد عليو يف ٙبقي  جزء ىاـ من الطلب     

الداخلي؛ بل ىناؾ من شجعتو على اقتحاـ األسواؽ الدكلية ٩با ٠بح ٥با بتحصيل مبالغ معتربة من العمبلت الصعبة، كا١بزائر كمنذ 
بو ليأخذ مكانتو كقد خصصت لذلك مبالغ معتربة للدعم كتوفّب شركط انطبلقتو، كما منحتو عدة امتيازات مالية  مدة كىي تدفع

 كجبائية كعقارية كغّبىا، غّب أف نتائجو تبقى ٧بل نظر لعدة أسباب أٮبها:
 ،كثرة كتشابك ا٥بيةات كا١بهات ا٤بساندة ٩با نفر الكثّب من أصحاب ىذه ا٤بشاريع 
 ة كتعقد الوثائ  كا٤بلفات كعدـ كجود تنسي  فعاؿ بْب ا٥بيةات كا١بهات ا٤بكلفة مع ىذا القطاع،البّبكطراطي 
 ،الَباخي من كثّب من ا١بهات يف تطبي  الدعم كالتحفيزات ا٤بقدمة 
 ،عدـ هتيةة ا٤بناخ االستثمارم بالشكل الذم يتبلئم كىذا القطاع 
  فة نشاط كمكاف تواجد ىذه ا٤بؤسسات؛ خصوصا ا٤بصغرة منها،عدـ كجود تشابك قطاعي كنظاـ للمعلومات يسمح ٗبعر 
 .مشكل التمويل كالتمويل الربوم يف ا٤بقاـ األكؿ 

     
 :كبناء على ماتقدـ نقَبح بعض التوصيات

 .زيادة العناية بقطاع الصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة كإٯباد عدالة يف االىتماـ بقطاعيو العاـ كا٣باص 
 لقدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية  كالٍب ٛبكنها من االستمرارية المن اإلفبلس. اختبار األنشطة ذات ا 
  .القضاء على مشكل التمويل باىتماـ البنوؾ هبذا القطاع كتطويره كتكييف النظاـ ا٤بصريف ٤با ٱبدـ ىذا القطاع 
  كالضريبية كاإلدارية.االىتماـ با٤بستثمرين كتشجيعهم على االستثمار بتقدصل بعض االمتيازات التمويلية 
 ،... القضاء على بعض الظواىر الٍب ٙبد من االستثمار كيف ىذا القطاع؛ مثل: الرشوة، احملسوبية، البّبكقراطية 
 ،التوجو اذل تسيّب ا٤بؤسسة الصناعية بكفاءة أحسن كفعالية أكثر 
  تفرضػػها عوامػػل السػػوؽ كا٤بصػػلحة العامػػة فػػرض انضػػباط كجديػػة يف اسػػتغبلؿ ا٤بؤسسػػة الصػػناعية بالبلمركزيػػة كا٤براقبػػة الػػٍب

 كذلك ٢بماية الصناعات الوطنية،
 ،ترشيد ا٣بوصصة يف قطاع الصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة كٞباية ا٤بنتج الوطِب 
 .14تطبي  قواعد التسيّب العلمي كاإلدارة ا٢بديثة للتسيّب يف الصناعات الصغّبة كا٤بتوسطة 
 ة األنَبنيت كٙبيينها كلما دعت ا٢باجةتوفّب قاعدة بيانات كمعلومات على شبك 
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 العائد التكلفة لمبدأ طغياف أـ غائبة ثقافة  :الجزائر في المقاكالتية

       بن شايب محمد   

 

سػػػنة بدايػػػة مػػػن  24يف ا١بزائػػػر كليػػػدة اإلصػػػبلحات الػػػٍب اٚبػػػذت مػػػن قبػػػل السػػػلطات العموميػػػة منػػػذ حػػػوارل إف ا٤بقاكلػػػة مقدمػػػة:    
(، بعػػد تغػػّبات علػػى ا٤بسػػتول الػػداخلي كا٣بػػارجي كالػػٍب دفعػػت بػػا١بزائر إذل التوجػػو ٫بػػو تنظػػيم جديػػد حجػػر أساسػػو ىػػو 1)1988

سػػنة، مت ٙبريػػر النشػػاط اإلقتصػػادم  30وحيػػد ٤بػػدة قاربػػت عػػنتشػػجيع كتنميػػة ركح ا٤بقاكلػػة. فبعػػد مػػا كانػػت الدكلػػة ىػػي ا٤بقػػاكؿ ال
كا٤ببػػادرات ا٣باصػػة تػػدرٯبيا، لكػػن ٙبريػػر اإلقتصػػاد ا١بزائػػرم ا٤ببلحػػظ منػػذ بدايػػة التسػػعينات، مػػن خػػبلؿ تطبيػػ  إصػػبلحات إقتصػػادية 

( كصػندكؽ BIRDكالبنك الدكرل)أغلبها كاف ضمن ما يسمى بربامج إعادة ا٥بيكلة الٍب فرضتها ا٤بؤسسات ا٤بالية الدكلية ا٤بمولة  
(، جعلت من الدكلة ا٤بساٮبة الرئيسية ٤بختلف ا٤ببػادرات. كإٚبػذت مػن خبل٥بػا الدكلػة عػدة إجػراءات مػن بينهػا FMIالنقد الدكرل)

خل  أجهزة عديدة لتشغيل الشباب كأخرل ٣بل  مؤسسات صغّبة كمصغرة إسػتجابة للضػركرة اإلجتماعيػة مػن جهػة كللتكيػف مػع 
 لسوؽ كضركرة إقتصادية من جهة أخرل.إقتصاد ا

لكػػن كبػػالرغم مػػن األٮبيػػة البالغػػة الػػٍب تكتسػػيها ا٤بؤسسػػات الصػػغّبة كا٤بتوسػػطة إالّ أف ا٤بقاكالتيػػة يف يومنػػا ىػػذا تواجػػو ٦بموعػػة مػػن 
يػػة أف تضػػمن لنفسػػها التحػػديات أبرزىػػا العولػػة ٗبػػا فيهػػا ا٤بنافسػػة العا٤بيػػة، حيػػث إذا مػػا أرادت ا٤بؤسسػػات الصػػغّبة كا٤بتوسػػطة ا١بزائر 

مكانا يف السوؽ العا٤بية أك العربية حٌب، أف تقػـو بتطػوير كترقيػة نفسػها مػن خػبلؿ بػرامج التأىيػل سػواء احملليػة أك تلػك الػٍب إقَبحهػا 
م متوسػطية، كأف هتػتم با٢بصػوؿ علػى ا٤بعلومػات مػن ٨بتلػف األسػواؽ كا٤بنافسػْب كمنتجػاهت -اإلٙباد األكركيب يف لػل الشػراكة األكرك

 كمن مث تطوير ىذه األخّبة على أساس ٲبكنها من البقاء كاإلستقرار.

ناىيك عن ذلك يواجػو الشػاب ا١بزائػرم ا٤بقػاكؿ ٦بموعػة مػن ا٤بعوقػات الػٍب مػن شػأهنا أف ٙبػد مػن قػدرة كدكر كأٮبيػة ا٤بمارسػة علػى 
فػػة التنظيميػػة كاإلداريػػة...إخل، كمنهػػا مػػاىو أرض الواقػػع، منهػػا مػػاىور داخلػػي كيتعلػػ  األمػػر بػػنقص ا٣بػػربة كضػػعف اإلمكانيػػات كا٤بعر 

خػػارجي كعػػدـ كجػػود تشػػريعات كقػػوانْب تسػػمح للمؤسسػػة بػػالتطور بػػل علػػى العكػػ  فمنهػػا مػػا يشػػل نشػػاطها كيثبطهػػا، إضػػافة إذل 
الػٍب أغرقػت إنعداـ توفر التمويل الكايف كثقافة ا٤بستهلك ا٤ببنية على اإل٘بػاه ٫بػو السػعر ا٤بػنخفض كبػذلك يتجػو ٫بػو السػلع الصػينية 

 هبا السوؽ ا١بزائرية.

ىػل يرجػع ذلػك لثقافػة غائبػة أـ  جزائػرم الشػاب مقاكلتػو الصػغيرة؟بأم منطق يسػيرر المقػاكؿ ال كعليو ا٤بشكل الذم يطرح ىو
 طغياف لمبدأ التكلفة/ العائد؟

                                                             
 أمحمد بوقرة_بومرداس جامعة ،  ب  محاضر أستاذ 
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 ففػي الػزمن، مػركر مػع ا٤بفهػـو ىػذا ورتط إذ ا٤بقاكؿ، مفهـو توضيح من البد با٤بقاكالتية التعريف إذل التطرؽ قبل المقاكالتية: -1
 األفراد، من ٦بموعة أعباء كيتحمل مسؤكلية على يشرؼ الذم الشخص تعِب ا٤بقاكؿ كلمة كانت الوسطى العصور كخبلؿ فرنسا

، ٥بػذا ا٤بنظرين أكائل من J.B.Say)) اقتصادية، حيث يعد ٨باطر ٙبمل أجل من يسعى الذم ا١برمء الفرد يعِب أصبح مث  ا٤بفهػـو
  "شػومبيَب جوزيػف" عػرؼ كمػا (.2جديػدة) منفعػة خلػ  هبػدؼ اإلنتػاج، كسػائل كتنظػيم ٔبمػع الػذم يقػـو ا٤ببػدع اعتػربه إذ

Schumpeter  J.(1935ا٤بقاكؿ ) إذل جديد اخَباع أك جديدة فكرة لتحويل كالقدرة اإلرادة لديو الذم الشخص ذلك بأنو 
 جديػدة، عمػل ك٭بػاذج منتجػات تنشػأ ا٤بختلفػة كالصػناعات األسػواؽ ( يف3) "٣بػبلؽا التػدمّب"الريػادة  قػول فوجػود كبالتػارل ابتكار
 Don Harvey)الطويػل. كعػرؼ  ا٤بػدل علػى االقتصػادم كالنمػو الصػناعي التطػور كيقػودكف يسػاعدكف الريػاديْب فػإف كبالتػارل

and Donald) (. كيف تعريػف 4يسػتطيعوف ذلػك) ال اآلخرين بينما كاغتنامها الفرص ٛبييز يستطيع الذم الشخص بأنو ا٤بقاكؿ
آخر ا٤بقاكؿ ىو ذلك الشخص الذم يعمل على التوليف بْب عناصر اإلنتاج، كتوجيههػا كفػ  معػايّب كمعطيػات موضػوعية مػأخوذة 

كحريػػة التأسػػي ، كحريػػة القيػػاـ    " L’individualisme "    مػػن البيةػػة الػػٍب ينشػػط فيػػو، كمػػا أنػػو يف الواقػػع ٯبسػػد الفردانيػػة
 (.5ماؿ يف إطار ديناميكية اإلبداع كاإلبتكار)باألع

كالقػدرة كالػذم يسػتطيع إدارة ا٤بخػاطر يف األعمػاؿ مػن  الػذم لديػو اإلرادة الشػخص ٲبكن القوؿ بأف ا٤بقػاكؿ أك الريػادم ىػو كعليو 
   .للبلد االقتصادم التطور أجل اإلبداع كاإلبتكار لتحقي  عوائد مالية كيقود

 ربات الٍب تعرؼ ا٤بقاكؿ منها:ك ىناؾ ٦بموعة من ا٤بقا

اعتػػػرب شػػػومبيَب ا٤بقػػاكؿ مػػػن خػػػبلؿ نظريتػػو "التطػػػور اإلقتصػػػادم" شخصػػية ٧بوريػػػة يف التنميػػػة اإلقتصػػػادية،  المقاربػػة الوظيفيػػػة: -1
 يف فا٤بقػاكؿ ربػح، أقصػى عػن كيبحػث كمسػّب مبتكػر شػخص فهػويتحمػل ٨بػاطر مػن أجػل اإلبػداع، كخاصػة خلػ  طػرؽ جديػدة. 

 إنشػاء ألجػل فرصة األعمػاؿ عن يبحث االقتصاديْب األعواف أحد ا٤بقاكؿ٥بذه ا٤بقاربة، يعترب  ا٤بشكلة االقتصادية ت٨بتلف األدبيا
 بْب توازف حالة يف االقتصادم النظاـ يكوف فعندما رأس ا٤باؿ، الربح كتعظيم لتحقي  للنشاط استغبلؿ من ذلك يتبع كما ا٤بؤسسة
جديدة  ابتكارات من يقدمو ما خبلؿ من كذلك ا٤بسيطرة التوازف حالة يكسر الذم قاكؿ ىواألعماؿ ا٤ب رائد فاف كالطلب، العرض

 األنظمػة يف السػائد كالركػود كا٢بػوافز كا١بمػود القيػود كسػر مػن األعمػاؿ ركاد يػتمكن حيػث ناشػةة، كأسػواؽ حديثػة إنتػاج كأساليب
 يسػمى مػا كىػذا االٯبابيػة االقتصػادية النقلػة فتحػدث خػركففيتبعهمػا اآل جديػدة كأسػاليب ابتكػارات مػن يطرحونػو ٗبػا االقتصػادية

 ا٣ببلؽ". التدمّب"بػ

ترتكز على ا٣بصائص البسيكولوجية للمقاكلْب مثػل الصػفات الشخصػية كالػدكافع كالسػلوؾ باإلضػافة إذل المقاربة السلوكية:   -2
يف إضػفاء الشػرعية كتشػجيع أنشػطة ا٤بقاكالتيػة كشػرط أصو٥بم كمساراهتم اإلجتماعية لذا ٪بد "ماك  فيرب" اىتم بنظاـ القػيم كدكره 

كيف نفػػ  السػػياؽ ٪بػػد ماكليبلنػػد كنظريتػػو حػػوؿ اإل٪بػػاز كالػػذم ٰبػػاكؿ تفسػػّب سػػلوؾ ا٤بقػػاكؿ مػػن  (.6ال غػػُب عنػػو للتطػػور الرأ٠بػػارل)
 خبلؿ ا٢باجة لئل٪باز كا٢باجة للقوة.
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ا٤بؤسسػة موضػحا بػأف ا٤بقػاكؿ النمػوذج ٰبمػل حاجػة قويػة  سيكولوجية يف إنشػاء -إذل أٮبية ا٣بصائص السوسيوGasse كما أشار
(. 7لئل٪بػػاز الشخصػػي، لديػػػو الثقػػة بػػػالنف ، يرغػػب يف أف يكػػػوف مسػػتقبل كٰبػػػب ا٤بخػػاطرة ا٤بعتدلػػػة، إنػػو ٩بتلػػػئ بالطاقػػة كالدافعيػػػة)

رىػا ك٭بوىػا إذل أنو لي  من الضركرم للنجاح إكتساب كل ىذه ا٣بصائص لكػن يبقػى مرغػوب فيػو تشػجيع لهو  Gasseكيضيف 
 (.8لدل ا٤بقاكلْب)

إف سػػػلوؾ ا٤بقػػػاكؿ كػػػذلك ىػػػو نتػػػاج ٤بػػػؤثرات متعلقػػػة بالوسػػػط الػػػذم ينتمػػػي إليػػػو كبيةتػػػو الفعليػػػة، فماكليبلنػػػد دل ٱبػػػرج مػػػن النطػػػاؽ 
 .اإلقتصادم للحاجة لئل٪باز كدل يعر إىتماما للبيةة ككل )اجملتمع( كاستبعد ا٣بصائص ا٤بتعددة األبعاد عن النشاط ا٤بقاكاليت

إقَبحت ىذه ا٤بقاربة على الباحثْب اإلىتماـ ٗبا يفعل ا٤بقػاكؿ كلػي  شخصػو. كٲبكػن تعريػف  المقاربة العملياتية أكالتشغيلية: -3
 الػٍب ا٤بؤسسػة كإنشػاء الفػرص إلدراؾ ا٤بتضػمنة كاألفعػاؿ كالنشػاطات ٝبيػع الولػائف يتضػمن ا٤بقػاكاليت ا٤بسػار" ا٤بقػاكؿ كفقػا ٥بػذا 

 ." تلح  هبا
ا٤بقاكالتيػة  بالفرصػة ا٤بتعلػ   ا٤بؤسسػة( كالثػاشل التنظيمي )إنشػاء يتعل  بالظهور األكؿ اثنْب، تصورين نبلحظ التعريف ىذا ؿخبل من

 كتنظػيم إنشػاء علػى ترتكػز لػاىرة ا٤بقاكلػة الػذم يعتػرب GARTNER  بتصػور يتعلػ  ا٤بقػاكاليت األعمػاؿ(، فػالظهور )فرصػة
 ا٤بسػار األفػراد، البيةػة، "أبعػاد أربعػة مػن يتكػوف GARTNER قبػل مػن ا٤بتبػُب ليالتفػاع النموذج أف كما جديدة، مؤسسات
 لظهور ا٤بتعلقة كجهة النظر عن ٱبتلف فهو  "األعماؿ "فرصة فكرة عن يدافع الذم VENKATARMANأما  "كالتنظيم
 جديػدة، قتصػاديةا نشػاطات لهػور علػى يركػز فإنػو جديػد تنظػيم لهػور أك بػركز مػن بػدال كذلػك GARTNER لػػ التنظيمي
علػى العوامػل البيةيػة كاإلجتماعيػة كا٣بصػائص الفرديػة لتفسػّب السػلوؾ ا٤بقػاكاليت.ألف  تركػز الدراسػات معظػم فػإف ذلػك، علػى عػبلكة

 (.9التفاعل الديناميكي ٥بذه العناصر يسهم يف تفعيل ا٤بسار ا٤بقاكاليت بظهور نشاط إبتكارم جديد من عدمو)
 
 المقاكالتية:  -2

)الرياديػػة(   "Entrepreneurship" مػػن ا٤بشػػتقة   "Entrepreneuriat"ا٤بقاكالتيػػة  كآخػػركف Berangerيعػػرؼ
 أمشػل بشػكل أك مؤسسػة كتنميػة إنشػاء تػدمج كالسػّبكرات األنشػطة مػن ٦بموعػة فا٤بقاكالتيػة أنشػطة. كتنميػة إنشػاء علػى كا٤برتكػزة
 نشاط. إنشاء

 (.10على فرص األعماؿ من طرؼ أفراد أك منظمات كمتابعتها ك٘بسيدىا" )كيف تعريف آخر ا٤بقاكالتية مصطلح يعِب التعرؼ 
كمػػا ٲبكػػن تعريػػف ا٤بقاكالتيػػة بأهنػػا عمليػػة إنشػػاء شػػيء جديػػد ذك قيمػػة، كٚبصػػيص الوقػػت كا١بهػػد كا٤بػػاؿ الػػبلـز للمشػػركع، كٙبمػػل 

ر يف رؤكس أموا٥بم، كاإللتزاـ بالتطبي  لكي يضػيفوا ا٤بخاطر ا٤بصاحبة، كاستقباؿ ا٤بكافةة النا٘بة، إهنا عملية ديناميكية لتأمْب ا٤بخاط
كلكػن أف يضػيف الريػادم ٥بػا   (unique)قيمػة إذل بعػض ا٤بنتجػات أك ا٣بػدمات، الػٍب قػد تكػوف أك ال تكػوف جديػدة أك فريػدة 

 (، كىو ما يوضحو الشكل ا٤بوارل:11قيمة من خبلؿ ٚبصيص ا٤بوارد كا٤بهارات الضركرية)
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 ثػركة إنشػاء بغػرض تسػيّبىا كتطويرىػا جديػدة، مؤسسػة إنشػاء إطػار يف ا٤بقػاكؿ بػو يقػـو نشػاط فيما يقصد با٤بمارسة ا٤بقاكالتية كػل
  بشكل خبل٥با من ا٣باصة كيساىم أىدافو خبل٥با من ٰبق 
 .االقتصاديةك  االجتماعية التنمية ٙبقي  يف بآخر أك
 
 تمويل األعماؿ الصغيرة:  -3

إف أكذل خطػػػػوات النجػػػػاح يف ا٤بشػػػػركع الصػػػػغّب ىػػػػي قػػػػدرة إداراتػػػػو علػػػػى تقػػػػدير تقػػػػدير اإلحتياجػػػػات الرأسػػػػمالية:  -3-1
اإلحتياجات الرأ٠بالية ا٤بختلفة للمشركع كيف مراحلو ا٤بختلفة، حيث البد من ٙبديد ىػذه اإلحتياجػات بواقعيػة ٕبيػث اليبػالغ 

ل عبةا ثقيبل عليو بعد ذلك فبل يستطيع استثمارىا، أك يكوف التقػدير أقػل ا٤بشركع فيها كيبقى لديو أمواال فائضة معطلة تشك
 من الواقع الذم ٰبتاجو ا٤بشركع فيضع ا٤بشركع يف صعوبات مالية طائلة قد ال يستطيع حلها عند لهورىا.

تمويػل ا٤بختلفػة كيف الوقػت يساعد التقدير السليم لئلحتياجات الرأ٠بالية للمشركع يف ا٢بصػوؿ علػى األمػواؿ ا٤بطلوبػة مػن مصػادر ال
 ا٤بناسب، كعليو فبلبد من التأكد على تقدير تلك اإلحتياجات خبلؿ مراحل ٛبويل ا٤بشركع ا٤بختلفة.

 (:12مراحل ٛبويل ا٤بشركع ا٤بختلفة خبلؿ حياتو اإلنتاجية)  - أ

 (: المقاول و توافق الموارد10شكل )

 

 

 

 

 

 

 موارد الماليةال

 الموارد البشرية

 الموارد التشغيمية

 تقديم قيمة جديدة اإلبداع في التوافق
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 مرحلة التشغيل: كيكوف ٛبويلها عن طري  القركض. .1
 نتجات يتوجب على إدارة ا٤بنشاة تقدير األمور التالية:مرحلة التوسع: عندما يزداد الطلب على ا٤ب .2

 مدل ا٢باجة الفعلية ٥بذه األمواؿ؟ 
 ما ىي كمية األمواؿ الٍب ٙبتاجها ا٤بنشأة يف كل مرحلة؟ 
 مٌب ٙبتاج ا٤بنشأة إذل األمواؿ ا٤بختلفة؟ 
 ما ىو مصدر األمواؿ ا٤بناسب؟ 
 كيف ستقـو ا٤بنشأة بتسديد األمواؿ يف حالة اإلقَباض؟ 
 أشكاؿ رأس ا٤باؿ: يأخذ رأس ا٤باؿ عدة تصنيفات كىي: -ب

 تصنيف رأس ا٤باؿ حسب اجملاؿ الذم يستخدـ فيو ك٪بد: -1
 .رأس ا٤باؿ الثابت 
 .)رأس ا٤باؿ العامل )ا٤بتداكؿ 

 تصنيف رأس ا٤باؿ حسب مصادر ا٢بصوؿ عليو كيضم : -2
 .أسهم رأس ا٤باؿ العادية 
 .رأس ا٤باؿ ا٤بقَبض 

ىنالػػػك العديػػػد مػػػن اإلعتبػػػارات الػػػٍب تػػػؤثر علػػػى قػػػرار إختيػػػار مصػػػادر التمويػػػل مػػػن ا٤بصػػػادر س المػػػاؿ: تمويػػػل رأ -3-2
ا٤بختلفػة ا٤بتاحػة، كعػػادة مػا يرغػب ا٤بقػػَبض يف ا٢بصػوؿ علػى القػػرض الػذم يعتػرب اقتصػػاديا مػن كجهػة نظػػره، كلكػن القػػرض 

ال يسػتطيع ٙبقيقهػا، لػذا البػد مػن دراسػة مصػادر  األقل كلفة قد ينطوم على قيود معينة أك أخاطر مرتفعة، أكشػركط معينػة
 التمويل ا٤بختلفة إلختيار مصدر التمويل ا٤بناسب.

ك بشكل عاـ ٯبب ٛبويل األصوؿ الدائمة عن طري  ا٤بصادر الدائمة، أما ا٤بصادر ا٤بؤقتة فػيمكن ٛبويلهػا مػن ا٤بصػادر ا٤باليػة 
 ا٤بؤقتة كقصّبة األجل.

 (:13صادر ٛبويل رأس ا٤باؿ ٨بتلفة كمتعددة كىي كما يلي )ممصادر تمويل رأس الماؿ:  -3-2
مصػػػادر التمويػػػل الداخليػػػػة كتتمثػػػل يف: ا٤بػػػػدخرات الشخصػػػية للمػػػالكْب، القػػػػركض ذات الطػػػابع الشخصػػػػي أيػػػن يكػػػػوف  - أ

 اإلعتماد يف التمويل على األسرة كاألقارب كاألصدقاء، ا٤بخزكف، ...إخل.
 ا٤بصريف كالتجارم، البنوؾ التجارية كا٤بتخصصة.مصادر التمويل ا٣بارجية: كىي: اإلئتماف   - ب
(، الصػػندكؽ الػػوطِب ANSEJمؤسسػػات التمويػػل غػػّب ا٤بصػػرفية بػػا١بزائر كتتمثػػل يف: الوكالػػة الوطنيػػة لػػدعم تشػػغيل الشػػباب) -ج

 .(ANGEM(، الوكالة الوطنية لتسيّب القرض ا٤بصغر )CNACللتأمْب على البطالة)
 ن قبل ىيةات مكلفة بتنفيذ برنامج تأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كىي:ٲبكن كذلك تقدصل مساعدات مالية م
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 .صندكؽ ضماف القرض للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة 
 .صندكؽ ضماف قركض استثمارات ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة 
 .الصندكؽ الوطِب لتأىيل ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة 

مػػن تكلفػػػة اإلسػػتثمارات غػػػّب  %100مػػن تكلفػػػة التشػػخيص اإلسػػَباتيجي، ككػػػذلك  %100كتقػػدر نسػػبة ا٤بسػػػاعدات ا٤باليػػة بػػػػ 
مليػوف  05فقط، كيقدر ا٤ببلغ األقصى لتمويل خطة التأىيل بػػ %20ا٤بادية، أما تكلفة اإلستثمارات ا٤بادية فتغطيها ا٤بساعدات بػ

 (.14دج)
 كذلك يوجد ىيآت أخرل داعمة للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كىي:

 ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة:كزارة  -1
 احملضنة. -1-1-1ا٤بشاتل:  -1-1
 كرشة الربط. -1-1-2
 نزؿ ا٤بؤسسات. -1-1-3
 مراكز التسهيل. -1-2
 اجملل  الوطِب اإلستشارم لَبقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة. -1-3
 ا٥بيةات ا٢بكومية كا٤بؤسسات ا٤بتخصصة كىي: -2
 صنادي  دعم كترقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة. -2-1
 (.FGARندكؽ ضماف قركض ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة )ص  -2-1-1
 ( .CGCI-PMEصندكؽ ضماف قركض استثمارات ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة  ) -2-1-2
 ككاالت دعم كترقية ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة. -2-2
 (ANDI). الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار -2-2-1
 (ADS). ككالة التنمية اإلجتماعية -2-2-2
 (.15راكة)بورصات ا٤بناكلة كالش -2-2-3
تعترب مشكلة التمويل أحػد العقبػات الرئيسػية الػٍب تواجػو ا٤بقػاكؿ ا١بزائػرم كالػٍب تقػف أمػاـ ٭بػو  مشكلة التمويل بالجزائر: -3-3

 (:16كتطور مؤسستو، كمن أبرز ىذه ا٤بشاكل ٪بد مايلي)

٤بصػػرفية تكػوف مرتفعػػة، حيػػث تتحمػػل تكلفػة القػػركض ا٤برتفعػػة: إذا كػػاف مبلػغ القػػرض صػػغّبا فػػإف تكػاليف ا٣بػػدمات كا٤بعػػامبلت ا -1
البنوؾ جراء تعاملها مع ىذا النوع من ا٤بؤسسات تكاليف ٨بتلفة ناٝبة عن كجود إجراءات إدارية أكرب مطلوبة يف ٛبويل ا٤بشركع. 

شػػراؼ كتتعلػػ  با٤بسػػتندات الضػػركرية كالبيانػػات الػػٍب علػػى أساسػػها يػػتم إٚبػػاذ قػػرار التمويػػل مػػن قبػػل البنػػك. كمػػا أف عمليػػات اإل
 كالتحصيل غالبا ما تكوف كبّبة كىذا لضخامة عدد ا٤بلفات كصغر حجم القرض.
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عػػدـ تػػوفر الضػػمانات ا٤بطلوبػػة: تطلػػب البنػػوؾ كا٤بؤسسػػات ا٤باليػػة ضػػمانات ٨بتلفػػة لتمويػػل ا٤بشػػركع كذلػػك حسػػب طبيعػػة القػػرض  -2
 كالعميل ا٤بقَبض من أجل تغطية ٨باطر عدـ التسديد.

 يطلبها البنك تبعا لطبيعة القرض إذل:كٲبكن تقسيم الضمانات الٍب 
الضػػمانات الشخصػػية: تركػػز الضػػػمانات الشخصػػية مػػن خػػبلؿ التسػػػمية علػػى األشػػخاص كذلػػك مػػػن خػػبلؿ التعهػػد الػػػذم  - أ

يقوموف بو كالذم ٗبوجبو يّعدكف بتسديد ا٤بدين يف حالة عدـ قدرتو على الوفاء بإلتزاماتو يف تاريخ اإلستحقاؽ. فالضػماف ال 
 بو ا٤بدين شخصيا إالّ بتدخل شخص آخر يقـو بدكر الضامن. ٲبكن أف يقـو

كالعقػارات كتعطػي ىػذه األشػياء علػى  الضػمانات ا٢بقيقيػة: تشػمل ىػذه الضػمانات ٦بموعػة كاسػعة مػن السػلع كالتجهيػزات  - ب
 (:17سبيل ا٤بثاؿ ال على سبيل ا٢بصر ٙبويل ا٤بلكية، كٲبكن أف تأخذ الضمانات ا٢بقيقية أحد الشكلْب التاليْب)

 الرىن ا٢بيازم: كيشمل على: -1-ب
  الرىن ا٢بيازم لؤلدكات كا٤بعدات ا٣باصة بالتجهيز: كيتم من خػبلؿ عقػد ر٠بػي مسػجل بػْب ا٤بػدين كالبنػك كيشػمل

 بدكره على األدكات، األثاث، معدات التجهيز كالبضائع.
  م يتكػػػوف مػػػن عنػػػواف احملػػػل مػػػن القػػػانوف التجػػػارم فػػػإف احملػػػل التجػػػار  119الػػػرىن ا٢بيػػػازم للمحػػػل: حسػػػب ا٤بػػػادة

 التجارم، إسم احملل، ا٢ب  يف الزبائن كالشهرة التجارية، األثاث التجارم كا٤بعدات كالرباءات.
الػػرىن العقػػػارم: كيػػتم ىػػػو اآلخػػر ٗبوجػػػب عقػػد يكتسػػػب مػػن خبللػػػو البنػػك حقػػػا عينيػػا علػػػى ىػػذا العقػػػار  -2-ب

 زاد العلِب.كبطبيعة ا٢باؿ يكوف صا٢با للتعامل بو كقابل للبيع يف ا٤ب

إرتفػػاع ٨بػػاطر اإلقػػراض: يف غلػػب األحيػػاف مػػا ينظػػر للمؤسسػػات الصػػغّبة كا٤بتوسػػطة علػػى أهنػػا غػػّب جػػديرة بالثقػػة اإلئتمانيػػة،  -3
كأصػحاهبا يف غالػب األحيػػاف ال ٲبتلكػوف القػػدرة علػى تقيػػيم دراسػة ا١بػػدكل كخطػط العمػػل كلػي  ٥بػػا سػجبلت ضػػريبية، كال 

اهتا يف دفاتر منتظمػة ٲبكػن الرجػوع إليهػا كىػذا مػا يزيػد مػن ٨بػاطر التعامػل معهػا يف حالػة يهتم بتسجيل عملياهتا كقيد حساب
 كجػػود مشػػاكل. لػػذا أكجػػدت ا١بزائػػػر عػػدة ىياكػػل كآليػػات مػػػن أجػػل التقليػػل مػػن حػػػدة ا٤بشػػاكل خاصػػة التمويليػػة مثػػػل:

(ENSEJ,  CNAC,  ENGEM). 
 

ا٤بنافسػػة كجػػب البحػػث عػػن آليػػات تعمػػل علػػى تطػػوير  يف لػػل حػػدةآليػػات دعػػم المقاكلػػة كمرافقػػة إنشػػاء المؤسسػػات:  -4
كٙبػػديث مفهػػـو دعػػم كرعايػػة ا٤بؤسسػػات الصػػغّبة كا٤بتوسػػطة كحػػاملي ا٤بشػػاريع. ٥بػػذا الغػػرض أقيمػػت حاضػػنات ا٤بشػػركعات 
 ٤بواجهػػة اإلرتفػػاع الكبػػّب يف معػػدالت فشػػل ا٤بشػػركعات الصػػغّبة ا١بديػػدة يف السػػنوات األكذل إلقامتهػػا. فهػػي تػػدعم ا٤ببػػادرين
كأصػػحاب األفكػػار اإلبداعيػػة كالطموحػػة كا٤بشػػركعات الػػٍب تقػػدـ منتجػػات كخػػدمات كأفكػػار جديػػدة كمتطػػورة كٚبلػػ  قيمػػة 

 مضافة، تؤدم إذل إحداث تنمية متعددة من إقتصادية، إجتماعية كتكنولوجية يف اجملتمع.
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 الحاضنات كأىميتها: -4-1
آليػػػة مػػػن اآلليػػػات ا٤بعتمػػػدة لػػػدعم ا٤بؤسسػػػات الصػػػغّبة تعػػػرؼ حاضػػػنة األعمػػػاؿ بأهنػػػا" تعريػػػف الحاضػػػنات:  -4-1-1

ا٤ببتدئػػػة، فهػػػي مؤسسػػػة قائمػػػة بػػػذاهتا تتمتػػػع بالشخصػػػية اإلعتباريػػػة. تػػػوفر ٦بموعػػػة مػػػن ا٣بػػػدمات كالتسػػػهيبلت للمؤسسػػػات 
ّبة الصغّبة لتتجاكز أعباء مرحلة اإلنطبلؽ. قد تكوف حاضنة األعماؿ مؤسسة خاصة أك ٨بتلطة أك تابعة للدكلػة كىػذه األخػ

 (.18تعطي ٥با دعما أقول")
ك تعػػرؼ كػػذلك علػػػى أهنػػا" عمليػػة ديناميكيػػػة لتنميػػة كتطػػػوير ا٤بؤسسػػات خاصػػة ا٤بؤسسػػػات الصػػغّبة الػػٍب ٛبػػػر ٗبرحلػػة التأسػػػي  أك 
اإلنشػاء كبدايػػة النشػػاط حػػٌب تضػػمن بقاءىػا ك٭بوىػػا خاصػػة يف مرحلػػة بدايػػة النشػػاط كذلػك بتقػػدصل ٨بتلػػف ا٤بسػػاعدات ا٤باليػػة كالفنيػػة 

 (.19غّبىا من التسهيبلت")ك 
أم أف حاضػػنة األعمػػاؿ ىػػي عمليػػة كسػػيطة بػػْب مرحلػػة بػػدء النشػػاط كمرحلػػة النمػػو للمؤسسػػات، فهػػي تسػػاعد كتعمػػل علػػى خلػػ  

 فرص العمل كٚبفيض أخطار اإلستثمار للمؤسسات الصغّبة.
 
 (:20تتمثل أٮبية ا٢باضنات يف النقاط التالية ) أىميتها: -4-1-2

 شاريع داخل كخارج ا٢باضنات.تقدصل خدمات للم -

 مساندة كمساعدة ا٤بؤسسات الريادية الصغّبة على مواجهة مرحلة اإلنطبلؽ كالتأمْب. -

 توفّب ا٤بناخ كاإلمكانيات لدعم كٛبويل ا٤بشركعات الصغّبة كا٤بتوسطة.  -

 تقدصل األٕباث كا٤بعرفة كالتدريب. -

 الواقع.ٛبكْب ا٤ببتكرين كا٤بخَبعْب من ٘بسيد أفكارىم على أرض  -

إقامػػة ٦بموعػػػة خػػػدمات داعمػػػة كمتميػػػزة مثػػػل: ا١بػػػودة كالتسػػوي  كقاعػػػدة ا٤بعلومػػػات الفنيػػػة كالتجاريػػػة ككحػػػدات اإلختيػػػار  -
 كالقياس ٣بدمة ا٤بشركعات الصغّبة كالكبّبة داخل كخارج ا٢باضنة.

 دافها.ا٤بتابعة ا٤بستمرة لعمل كسّب نشاط ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كمقارنتها ٗبدل ٙبقي  أى -

 تعزيز ثقافة التدريب الذايت كثقافة خل  فرصة العمل بدؿ إنتظارىا من الدكلة كمكاتب التشغيل...إخل. -
للتعريػػف بنظػػػاـ كأنػػواع حاضػػػنات  2003فيفػػػرم  78-03مت إصػػػدار مرسػػـو تنفيػػػذم رقػػم  تجربػػة حاضػػػنات الجزائػػر: -4-2

 األعماؿ، كا٥بيةات العامة كا٤بنظمات الٍب تديرىاكىي:
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لكنهػا دل   ANDIكالٍب قػد اسػتبدلت بالوكالػة الوطنيػة لتطػوير اإلسػتثمار  : APSIككالة ترقية كدعم اإلستثمار  -4-2-1
ٙبقػػػ  األىػػػداؼ ا٤برجػػػػوة كذلػػػك لعػػػػدة أسػػػباب منهػػػػا مركزيػػػة ىيكلهػػػا يف ا١بزائػػػػر، كعػػػدـ ٙبديػػػػد سياسػػػات كاضػػػػحة كخاصػػػة بَبقيػػػػة 

 اإلستثمار.
 
كالػػٍب هتػػدؼ ٤بسػػاعدة فةػػة مػػن الشػػباب إلنشػػاء مؤسسػػات  :ANSEJشػػباب الوكالػػة الوطنيػػة لػػدعم كتشػػغيل ال -4-2-2

صػػغّبة، كىػػذا بػػدكره يسػػاىم يف ٚبفػػيض البطالػػة. لكػػن النتػػائج دل تصػػل إذل األىػػداؼ ا٤بسػػطرة لعػػدة أسػػباب منهػػا: ضػػماف القػػرض 
 كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف ا٤بعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات...إخل.

صػػغر جػػزءا ال يتجػػزأ مػػن السياسػػات يعتػػرب القػػرض ا٤ب  : ANGEMالوكالػػة الوطنيػػة لتسػػيير القػػرض المصػػغرر -4-2-3
 العمومية للدكلة ٤بقاكمة البطالة كالتهميش كاإلقصاء االجتماعي.

مت إنشػاء ىػذا ا٤بركػػز مركػز دعػم الصػناعات كالمؤسسػات الصػغيرة كالمتوسػطة فػي مدينػة كىراف)بغػرب الجزائػر(:  -4-2-4
دؼ إذل مػػنح فرصػػة تطػػوير مؤسسػػات ا٤بسػػتثمرين حيػػث يهػػ (MEDA)  " ميػػدا"   ا١بهػػوم يف إطػػار الربنػػامج األكركمتوسػػطي
 (.21كا٤بتعاملْب اإلقتصاديْب كضماف تأىيلها)

ٛبػػػوؿ حاضػػػنات األعمػػػاؿ بػػػا١بزائر عػػػن طريػػػ  ا٤بسػػػاعدات العموميػػػة سػػػواء كانػػػت ٧بليػػػة، كطنيػػػة أك حػػػٌب دكليػػػة، كػػػذلك عػػػن طريػػػ  
 (.22مات معينة )اإليرادات ا٤بتعلقة بالعقارات )اإلٯبار(، ككذا اإليرادات ا٤بتعلقة ٖبد

 

  ثقافة المقاكلة: -5
يقصد بثقافة ا٤بقاكلة ٦بموع من القواعد القيمية كالعملية الٍب يتقا٠بهػا ا٤بنتمػوف للمقاكلػة يف مفهـو ثقافة المقاكلة:  -5-1

التنافسػية ٙبقي  أىدافها اإلقتصادية كحل مشاكلها كاإلسهاـ يف تطوير اجملتمع، كمن تلك القػيم التنظػيم كالتػدبّب كاألخػبلؽ ك 
 (.  23كا٤بهنية كالكفاءة كالقدرة على التجديد كاالبتكار )

 كتتمثل مقومات ثقافة ا٤بقاكلة يف ا٤بهارات التالية ا٤بلخصة با١بدكؿ األيت:
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 ح ا٤بقاكؿ.باإلضافة إذل ذلك يلعب احمليط اإلجتماعي، األسرة، ا٤بدرسة، الدين كالعادات كالتقاليد دكر مهم يف ٪با 

  ثقافة المقاكلة كطريق للتنمية: -5-2
يتجػو الكثػػّب مػػن خرٯبػػي ا١بامعػػات كا٤بعاىػد كحػػٌب البػػاحثْب كالػػذين ٲبلكػػوف مواىػب يف ٦بػػاالت ٚبصصػػهم يف البلػػداف الناميػػة   

كالػػوطن العػػريب كا١بزائػػر خصوصػػا لبحػػثهم عػػن العمػػل يف ا٤بؤسسػػات قػػد تكػػوف كػػربل كلكػػن يف ميػػادين يف بعػػض األحيػػاف 
دة عػػػن ٦بػػػاالت خػػػربهتم كٕبػػػثهم كحػػػٌب بػػػالرغم مػػػن كفػػػاءهتم كامتيػػػازىم، إالّ أف ذلػػػك ال يػػػؤدم إذل خلػػػ  قيمػػػة مضػػػافة بعيػػػ

مستدٲبة كتلػك ا٤بمكنػة يف ميػادينهم كإٔبػاثهم ا٣باصػة. كبالتػارل فػا٤ببلحظ يف كاقعنػا ىػو أف ا٤بسػارات العلميػة غػي ُمثمنػة يف 
 الٍب ال ٲبكن مواجهتها إالّ من خبلؿ اإلبداع كالتجديد كالتكنولوجيا.لل بيةة مليةة بالتحديات العلمية كالتقنية ك 

 

 (: المهارات الواجب توفرها في المقاول الناجح12شكل رقم)

 خصائص المقاول المهارات
 .يثق في قدراته الخاصة -
 استقاللية في العمل: اإلعتماد عمى الذات. -
 متفائل.-

 فسالثقة في الن
 
 

 إرادة وعزيمة عنيد ومثابر
 حريص عمى النجاح -
 التضحية، المثابرة والصبر -
 ديناميكي - 
 المبادرة -

 
 يركز عمى المهام واألهداف.

 

 يتحمل المخاطر يحب التحديات-
 يحسن االتصال و إدارة التفاعل مع اآلخرين.-
 يتفطن لإلنتقادات واإلقتراحات.-
 ورهم.يهتم باآلخرين، و يركز عمى تط-

 الزعامة 

 مبدع ، مخترع.-
 مرن و فكر متفتح.-
 سهولة في التأقمم والتكيف سريعا.-

 األصالة

ويتنبأ لألمور.  ، حدس ،  الرؤيا المستقبمية لديه رؤية 
le processus d’acquisition : , Smith: Le métier de l’entrepreneur , Bughattas Y :Bayad M Source

congrès international en Entrepreneuriat et PME, Suisse, Octobre 2006. 
eme

, 8de compétences 
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 خاتمة:
إٚبذت ا١بزائر عدة إجراءات من أجل التخفيف من العوائ  الٍب تواجو تطوير ا٤بقاكلة أٮبها التشريعية أكالقانونية، بصدكر قػانوف 

 كANGEM كANDI ا التطػوير مثػل: ، ككػذا إنشػاء العديػد مػن ا٥بيةػات ا٤بسػاعدة يف ىػذ2001لسػنة  18-01رقػم
ANSEJ  إضافة إذل صنادي  مالية لضماف قركض ا٤بؤسسػات الصػغّبة كا٤بتوسػطة، كتطبيػ  بػرامج تأىيػل ٥بػا يف إطػار الشػراكة

 مع اإلٙباد األكركيب كبتمويل منو. كقد ساٮبت تلك اإلجراءات يف التقليل من تلك العوائ  كيف ما يلي نقَبح التوصيات التالية:
ميػة ركح ا٤بقاكلػػة كإرسػػاء الثقافػػة ا٤بقاكالتيػػة كمطلػػب أساسػػي ٢بػػل أزمػػة البطالػػة كتطػػوير االقتصػػاد مػػن خػػبلؿ خلػػ  قيمػػة تن .1

 مضافة.
ضركرة تبِب فكرة ا٢باضنات كىذا ٤بل ٥با مػن أٮبيػة يف اكتشػاؼ القػدرات اإلبداعيػة كترٝبتهػا إذل مشػاريع إنتاجيػة متميػزة   .2

سسات الريادية مع توفّب مناخ مناسب ٥با كا٤بتابعة ا٤بستمرة لعمػل ا٤بؤسسػات ا٤بنتسػبة باإلضافة إذل مساندة كمساعدة ا٤بؤ 
 للحاضنات مع تقدصل تسهيبلت بنكية، كأىم اإلجراءات كالضمانات الٍب ٙبتاجها خاصة يف لل اشتداد ا٤بنافسة.

 ضركرة توفر ا٤بركنة يف احمليط اإلدارم كا٤بارل كالذم يشكل دعما أماـ اإلستثمار. .3
توعيػة الشػػباب ا١بزائػرم كالقطػػاع ا٣بػػاص ٔبػدكل مشػػاريع حاضػػنات األعمػاؿ عػػن طريػػ  ا٤بطبوعػات اإلعبلميػػة كا٤بلتقيػػات  .4

 كالندكات )اإلتصاؿ كالَبكيج(.
ا٢برص على تدريب كتأىيل مالكي ا٤بشاريع الصغّبة على كافة النػواحي اإلداريػة كا٤باليػة ككيفيػة إدارة ا٤بشػاريع حػٌب تكػوف  .5

 كنامية كىذا بفضل تبِب فكرة حاضنات األعماؿ.أكثر ريادية 
ربػػػط ا١بامعػػػة بػػػاحمليط مػػػن خػػػبلؿ إقامػػػة حاضػػػنات األعمػػػاؿ التقنيػػػة بػػػالقرب مػػػن ا١بامعػػػات كمراكػػػز األٕبػػػاث كاألقطػػػاب  .6

 الصناعية كا٤بدف العلمية.
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 عاشهاتطور الصناعة الجزائرية ك آليات إن
                                                                                                            خنفرم خيضر   قرينات محمد 

 

 مقدمة

إف رسم سياسات ك اسَباتيجيات اقتصادية ٧بكمة ٛبثل رافدا لتعجيل التنمية يف اقتصاديات  البلداف النامية الٍب 
٤با أصاهبا ركودا صناعيا ك تفاقما اقتصاديا لسنوات عدة, خاصة يف لل التحوالت ا١بذرية العميقة ك األزمات لطا

ا٤بتوالية الٍب دل يليها اٚباذ أم إجراءات اقتصادية الزمة لتحسْب القدرة التنافسية للصناعة ٩با ترتب عنو نتائج 
تصادية منها، كٗبا أف ا١بزائر ضمن البلداف النامية الٍب كخيمة يف كافة اجملاالت ك باألخص االجتماعية ك االق

ضعفا كاضحا يف اسَباتيجيتها التنموية انعك  سلبا على القطاع الصناعي الذم يعد الرائد األكؿ للتنمية تعرؼ 
 االقتصادية.

تستهدؼ تنمية إال أف ىذا الواقع فرض على ا٢بكومة ا١بزائرية إعادة النظر يف إرساء اسَباتيجية صناعية جديدة 
اقتصادية شاملة ذلك يف لل ىيكلة الصناعة ا١بزائرية ٗبا يتماشى مع ا٤بوارد ا٤بالية ا٤بتاحة ك الكفاءات البشرية 
ا٤بؤىلة للنهوض هبذا القطاع الذم كاف ك ال يزاؿ ٛبويلو للصناعة مرتبط ارتباطا كثيقا باحملركقات, لكن مع التقلبات 

من الضركرم البحث عن صناعات جديدة خارج الصناعات ا٥بيد ككيماكية  من األخّبة ألسعار البَبكؿ أصبح 
 أجل ٙبقي  توازف إ٭بائي، ك من مث مواكبة الدكؿ الرائدة يف األسواؽ الدكلية .

 :شكالية الرئيسية ا٤بواليةك يف ىذا اإلطار جاءت فكرة طرح ىذه ا٤بداخلة الٍب تسعى يف مضموهنا لئلجابة على اإل
 ة السياسة الصناعية في الجزائر؟ كماىي أبرز مراحل تطورىا؟ما مدل نجاع

 كعلى ضوء اإلشكالية الرئيسية ٲبكن طرح األسةلة الفرعية اآلتية : 
 ما ىي متطلبات التنمية الصناعية ؟ -
 ر؟ماىي أبرز مراحل تطور الصناعة ا١بزائرية؟  كماىي أىم اإلحصائيات ا٤بتعلقة ٗبعدؿ النمو الصناعي يف ا١بزائ -

                                                             
 ثِٛوكاً                           ، عبِؼخأ-أٍزبم ِؾبػو 

  ثِٛوكاً، عبِؼخ أ-َِبػل أٍزبمح 
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 فيما تكمن آليات إنعاش القطاع الصناعي يف ا١بزائر؟ -
 :النقاط األتيةكلئلجابة على اإلشكالية الرئيسية ك كذا األسةلة الفرعية مت تقسيم ٧بتول الورقة البحثية إذل ٝبلة من 

 أكال: متطلبات التنمية الصناعية 

 النمو الصناعي يف ا١بزائر ثانيا: مراحل تطور الصناعة ا١بزائرية كأىم اإلحصائيات عن معدؿ

 ثالثا: آليات إنعاش الصناعة ا١بزائرية 

: ٛبت الدراسة باالعتماد على منهجْب ا٤بنهج الوصفي ك ا٤بنهج التحليلي حيث يتعل  ا٤بنهج الوصفي ا٤بنهج ا٤بتبع
كن الدكلة من با١بانب النظرم كا٤بنهج التحليلي با١بانب التطبيقي للوقوؼ على دكر الصناعة ا١بزائرية كي تتم

 تبِب سياسات تنموية ك تشجيع تنافسية ا٤بؤسسات  يف اجملاؿ الصناعي.
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 متطلبات التنمية الصناعية : أكال
تقاس عملية التنمية ٗبا أحرزه التطور التكنولوجي يف اجملاؿ الصناعي بصفة خاصة كوف ىذا القطاع يوفر عوائد 

عيد كنظرا ٢بساسيتو فإف من الواجب كضع اسَباتيجيات صناعية مالية ضخمة على األمدين ا٤بتوسط ك الب
مدركسة للوصوؿ إذل تنويع مصادر الدخل الوطِب ك رفع الناتج احمللي ا٣باـ من جهة ك ٙبقي  التنمية االقتصادية 

 من جهة أخرل.
مية الصناعية يف كلتحقي  ىذه ا٣بطط كاالسَباتيجيات ا٤بوضوعة من طرؼ الدكلة يتوجب ٙبديد أىم متطلبات التن

 ا١بزائر الٍب سنذكرىا كما يلي:
 .تيسّب اإلجراءات اإلدارية كالعمل على ا٢بد من عوائ  البّبكقراطية يف تنفيد ا٤بشاريع الصناعية
 . دعم القطاع الصناعي من خبلؿ إعفاءه من الرسـو ا١بمركية لآلالت ا٤بستوردة من ا٣بارج

 ـ أك ا٣باص ك االبتعاد عن االحتكار كا٤بركزية يف التسيّب..توفّب بيةة استثمارية مشجعة سواء للعا
 .تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية من خبلؿ تطوير الكفاءات اإلنتاجية

.إنشاء صنادي  تنموية لدعم الصناعات ا٢بيوية)ا٤بيكانيكية, التحويلية الكهربائية...إخل( كصندكؽ التنمية 
 الصناعية ك صندكؽ االستثمارات

 .اإلعفاء من ضريبة العقار الٍب ٲبتلكها أصحاب ا٤بشاريع الصناعية ك منتجاهتم لفَبة طويلة األمد .
 .تأىيل العنصر البشرم من خبلؿ انتقاء الكوادر التقنيْب ا٤بختصْب يف اجملاؿ الصناعي

كلية لبلستفادة من .استقطاب راس ا٤باؿ الوطِب للمشاركة يف إقامة الصناعات من خبلؿ التعاكف مع الشركات الد
 التكنولوجيا ا٤بتطورة.

 .إبراـ الشراكة مع ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة يف التصنيع  لتوفّب ا٣بدمات بأسعار منخفضة
 .كضع سياسات تشريعية ك إجراءات حكومية لتفعيل ك تسهيل تنفيد ٧باكر اسَباتيجية التصنيع ا١بديدة .

 خبلؿ رفع نسب عوائد األسهم ك السندات .جلب ا٤بساٮبْب يف ا٤بنشأة الصناعية من
 .السماح ٕبرية تنقل رؤكس األمواؿ للخارج الٍب ٲبكن أف ٘بذب رأس ا٤باؿ األجنيب 

 .إعادة ىيكلة ا٤بؤسسات الصناعية الوطنية ماليا, تقنيا, اسَباتيجيا

 .دعم القطاعات الٍب تتميز ٗبيزة تنافسية عالية
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 ىم اإلحصائيات عن معدؿ النمو الصناعي في الجزائرثانيا: قراءة تقييمية لمسار تطور كأ

 :: التصنيع خالؿ المرحلة االستعمارية1

ارتبطت الصناعة أثناء االستعمار الفرنسي بتجهيز منشأة الببلد من كهرباء, إ٠بنت, زجاج ككذا بعض الصناعات 
ت تلك الفَبة تشييد التحويلية البسيطة ك الصناعات ا٤بنجمية من حديد, زنك, رصاص ,فوسفات كما شهد

عامل لكنو مت غل  أبوابو سنة  1000مصانع أبرزىا مصنع النسيج لتلبية حاجيات ا٤بستعمر, إذ شغل حوارل 
.كبعد اكتشاؼ النفط يف الصحراء ا١بزائرية صب احملتل اىتمامو على استخراج البَبكؿ ك مشتقاتو ٩با أدل 1955

يف ا٤بيداف الصناعي من خبلؿ إنشاء صندكؽ لتجهيز ا١بزائر ك با٢بكومة الفرنسية إذل اٚباذ بعض اإلصبلحات 
 1954منح امتيازات جبائيو ٤بستغلي الثركات ا٤بنجمية الٍب كانت مركزة يف ا١بنوب. كمع اندالع الثورة التحريرية 

تدىورت األكضاع االقتصادية كمت غل  معظم الشركات الصناعية ا٤بنتجة كبدال عن ىذا أصدرت فرنسا مشركع 
قسنطينة, لغرض إعادة فتح اجملاؿ الصناعي بدكاعي تغطية حاجيات ا٤بواطن ا١بزائرم, لكن ىذا ا٤بشركع دل يصمد 

 طويبل بسبب االستثمار الكبّب الذم خصص للجانب العسكرم ا٢بريب.

 : التصنيع بعد االستقالؿ2

ىيكلة القطاعات ا٢بيوية خاصة بعد الدمار االقتصادم الذم خلفو ا٤بستعمر كاجهت ا١بزائر صعوبات يف إعادة 
القطاع الصناعي حيث انتهجت ا٢بكومة ا١بزائرية سياسات اقتصادية تسّب عليها لغرض ٙبقي  تنمية اقتصادية 
للببلد على ا٤بدل الطويل من خبلؿ برنامج ميثاؽ طرابل  للتصنيع الذم تضمن ضركرة إقامة صناعات قاعدية  

صناعة ا٢بديدية أنذا، أما الربنامج الثاف فتمثل يف صدكر ميثاؽ ا١بزائر كانت أبرزىا الصناعة النفطية    ك ال
 حيث ركزت الدكلة على إنشاء منشأة صناعية للصناعات الثقيلة يف ا١بزائر. 1964

 1979_1967التصنيع خالؿ الفترة  3

اىتماما بالتخطيط  شهدت ىذه الفَبة حكم الرئي  الراحل ىوارم بومدين الذم تبُب النهج االشَباكي الذم أكذل 
كوسيلة لتنظيم ك ٙبديد األىداؼ االقتصادية ك االجتماعية بالدرجة األكذل مع األخذ بعْب االعتبار ٙبقي  
السياسة الصناعية ا٤برجوة, الٍب ٘بلت معا٤بها يف تأميم كل ا٤بصانع كالشركات ، ك إنشاء مركبات صناعية جديدة 
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وجيات حديثة يف اجملاؿ الصناعي إذ مت ٚبصيص غبلؼ مارل قدر ٩بلوكة للدكلة كما اقتناء معدات ك تكنول
 مليار دج موجو لبلستثمارات  التالية: 9,06ب

 .استثمارات إنتاجية مباشرة

 .استثمارات غّب إنتاجية مباشرة 

 .استثمارات شبو إنتاجية

مليار  2,27حوارل ك  مليار دج للمشاريع الصناعية خارج احملركقات 5,4كما خصص أيضا مبلغا ماليا قدر ب 
 للصناعة النفطية لنف  الفَبة.

من االستثمارات إذل  %45كإكماال ٤با جاء من ىدؼ السياسة الصناعية يف ا١بزائر خصصت ا٢بكومة حوارل 
 .ك من أىم ما جاء فيو ىو:1973_1970مليوف دج من سنة  740مليار دج ك  27قطاع الصناعة بقيمة 

 حتياجات األساسيةإنشاء مركبات صناعية لتلبية اال
 االستثمار يف الثركات الطبيعية ك الباطنية

 إحياء الصناعات الطاقوية ك ا٤بعدنية ك التحويلية
 االىتماـ بالصناعات الٍب تدعم القطاع الفبلحي با٤بعدات التصنيعية الآلزمة .

 :1973_1970للفَبة  ك ا١بدكؿ التارل يبْب االستثمارات التنموية حسب القطاع ك نسبة إ٪بازىا يف ا١بزائر
 : 01ا١بدكؿ رقم 

 نسبة اإل٪باز 1973_٨1970بطط تنموم القطاع
 %57,4 42,7 الصناعة 

 %18,5 25,7 تنمية القطاع ا٣بدمايت
 %12,5 14,9 الزراعة

 ( كزارة ا٤بالية ا١بزائرية73_70ا٤بصدر: كثيقة ا٤بخطط التنموم الرباعي )

لصناعي حظي باىتماـ كاسع من قبل ا٢بكومة انذاؾ إذ كانت نبلحظ من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ أف القطاع ا
الصناعة من اكلويات السياسة االقتصادية يف كقت الراحل بومدين الذم عمل على تشجيع ا٤بيداف الصناعي من 
خبلؿ دعم القطاعات الصناعية الٍب تتميز ٗبيزة تنافسية عالية عن طري  ضخ أغلفة مالية معتربة ، إذل جانب منح 
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فقة إنشاء مشاريع صناعية يف مناط  ٨بصصة للبناء ، إذ قدرت نسبة إ٪باز ا٤بشاريع الصناعية يف فَبة موا
  %18,5كىي أعلى نسبة حققها ىذا القطاع على غرار ا٤بيداف ا٣بدمايت ب  %57,4ب  1973_1970

 . %12,5كآخرىا القطاع الزراعي ب   
 رتفاع أسعار النفط العا٤بي, إذ مت ا 1977_1974كما شهدت فَبة السبعينيات ك بالضبط 

مليار دج للصناعة كالقطاعات ا٤بنتجة ك يف نف  الفَبة مت إنشاء مصنع ا٢بجار للحديد ك الصلب  48ٚبصيص 
ك شركة  SONACOMالذم يعترب أكؿ مركب صناعي من نوعو، كما شهد إبراـ إتفاقية بْب شركة 

INVEST EXPERT زائر ك إ٪باز مصنع للصمامات كما قامت بتوسيع األ٤بانية لصناعة السيارات يف ا١ب
 دائرة التصنيع ليشمل ا١بنوب ك ا٤بناط  الداخلية يف إطار التوازف ا١بهوم لؤلقاليم الصناعية.

٩با أدل إذل  %85ك ازداد اإلنتاج الداخلي إذل  %7حققت ىذه ا٤برحلة ارتفاع معدؿ النمو االقتصادم إذل 
 .1975_1967ة خبلؿ فَب  %9ارتفاع النمو إذل 

 1989_1980التصنيع بين  4

عرفت الصناعة ا١بزائرية يف بداية الثمانيات نقطة انطبلؽ ٫بو تطبي  اسَباتيجية تنموية شاملة يف لل الَبكيز على 
تطبي  أىداؼ السياسات التخطيطية الٍب حددت مسبقا ،إذ ٘بلت ىذه األخّبة بتوسيع نطاؽ االستثمارات يف 

 م سخر لو مبالغ مالية معتربة نوضحها يف ا١بدكؿ االيت :اجملاؿ الصناعي الذ
مليار دج 560,5( يبْب ا٤ببالغ ا٤بالية ا٤بخصصة لبلستثمارات يف القطاع الصناعي ا٤بقدرة ب    2ا١بدكؿ رقم )
 1986_1980خبلؿ فَبة 

 الوحدة: مليار دج

 1986_1984 1984_1982 1982_1980 السنوات
 198,7 213,21 400,6 مبالغ االستثمارات ا٤بنجزة

 71% نسبة اإل٪باز
 

%38 
 

%35 
 

إذل 1980ا٤بصدر: من إعداد الباحث بناءا على ا٤بعلومات الصادرة عن الديواف الوطِب لئلحصائيات من سنة 
1986. 
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 1986إذل غاية  1980( حجم االستثمارات ا٤بوجهة للقطاع الصناعي ابتداء من سنة 2يبْب ا١بدكؿ رقم )
من نسبة  %71نسبة إ٪باز مرتفعة قدرت ب  1982_1980اعة يف الفَبة ا٤بمتدة من حيث شهدت الصن

مليار دج  الذم كاف نتيجة لتحيْب ا٢بكومة ٤بخططات التنمية  400,6االستثمارات ا٤بعتربة ك الٍب قدرت ب 
الصناعي كنتيجة  الصناعية، إذ ارتأت على إثرىا إدخاؿ إصبلحات اقتصادية جديدة ٛبثلت يف إلزامية تدعيم اجملاؿ

الرتفاع إيرادات الدكلة ا١بزائرية من عائدات احملركقات الٍب سجلت أعلى مستول ٥با منذ االستقبلؿ من جهة ك 
إذل استقرار األكضاع االقتصادية من جهة أخرل، لكن ىذا االستقرار دل يدـ طويبل بسبب التغّبات االقتصادية 

با على مصادر الدخل الوطِب كالذم بدكره أدل إذل ٚبفيض الدعم العا٤بية يف األسواؽ الدكلية الذم أثر سل
 (.86_84مليار دج ) 198,7الصناعي من خبلؿ تراجع االستثمارات الٍب قدرت ب 

لركؼ اقتصادية صعبة نتيجة ا٬بفاض الطلب على البَبكؿ يف  1988_1986كما عرفت ا١بزائر خبلؿ فَبة 
من احملركقات إذ قدرت نسبة اال٬بفاض خبلؿ السنوات الثبلث ابتداء  السوؽ الدكرل مسببا تراجع مداخيل الدكلة

 كما يلي:  1988، 1987،  1986من سنة 

 1988_1986( :يبْب نسبة تراجع أسعار النفط خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من 3ا١بدكؿ رقم)

 1988 1987 1986 السنوات
نسبة تراجع أسعار البَبكؿ يف السوؽ 

 ا١بزائرم
39% 31% 42% 

 (88_86صدر: من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات الديواف الوطِب لئلحصائيات )ا٤ب 

من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ نبلحظ تراجع سريع ك معترب ألسعار النفط،  ككاف سببو الرئيسي زيادة عرض البَبكؿ 
برزىا أزمة ا٤بديونية احمللي مقابل ا٬بفاض الطلب العا٤بي عليو ،األمر الذل نتج عنو أزمات اقتصادية خانقة من أ

الٍب أدت إذل تدىور الصناعة ا١بزائرية ك مت غل  معظم ا٤بركبات ا٤بنتجة بسبب انعداـ الدعم ا٤بارل ، ك أزمات 
 اجتماعية خانقة كارتفاع معدؿ البطالة ك الفقر يف اجملتمع ا١بزائرم.

ردهتا من ا٤بنتجات الصناعي، ك كما ارتأت الدكلة يف ىذه الفَبة تعديل سياستها االقتصادية حيث خفضت كا
 يربز ذلك كما يلي :
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 كما يلي:   1988_1986( يبْب ٚبفيض الواردات من ا٤بنتجات الصناعية 4ا١بدكؿ رقم )
 الوحدة: مليار دج

 السنوات 1986 1987 1988
 حجم الواردات ا٤بخفضة من ا٤بنتجات الصناعية 7,9 7 6,8

 معطيات الديواف الوطِب لئلحصائيات ا٤بصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على

استنادا على ىذا ا١بدكؿ ك كنتيجة ال٬بفاض أسعار البَبكؿ أعادت ا١بزائر النظر يف أكلوياهتا االقتصادية إذ 
 7,6خفضت كارداهتا ا٤بتمثلة يف ا٤بواد األكلية نصف ا٤بصنعة ، كسائل التجهيز, ا٤بعدات ك األدكات الصناعية من 

من أجل التخفيف من التبعية الصناعية الغربية ككذا دعم  1988مليار دج سنة  6,8إذل 1986مليار دج سنة 
 الصناعة ا٢بيوية يف ا١بزائر من خبلؿ إجراءات عدة أبرزىا :

 .الَبكيز على الصناعات اإلنتاجية ٧بليا لتخفيض فاتورة الصادرات
 .تدعيم الصناعات التحويلية ا٤بتعلقة بالتجهيزات ك ا٤بعدات

 ء فرص للخواص لَبقية الصناعات.إعطا
 .فتح اجملاؿ للشركات الصغّبة ك ا٤بتوسطة بإنتاج مواد أكلية نصف مصنعة

 1999_1990التصنيع خالؿ  5

كقعت ا١بزائر يف أزمة مالية خانقة ادت إذل عرقلة عملية التنمية الصناعية  بسبب تبعات تراجع أسعار النفط 
ن ا٤بؤسسات النقدية ك ا٤بالية الدكلية بسبب عجزىا على ٛبويل كافة حيث كجدت نفسها ٦بربة إذل االقَباض م

القطاعات، لكن ىذا االقَباض فرض على ا٢بكومة التوجو إذل اقتصاد السوؽ ك ضركرة تعديل السياسة االقتصادية 
, ك قانوف 1995,ك قانوف ا٣بوصصة 1993ا٤بنتهجة  ,إذ صدر على إثر ىذه التعديبلت قانوف اإلستثمارات

 .1996لتجارة سنة ا

أما ا١بانب الصناعي خارج احملركقات  فلم يعرؼ ازدىارا كاسعا بسبب سوء األكضاع األمنية خاصة يف بداية 
التسعينيات ، ك لكن فيما بعد ك مع بداية ٙبسن األكضاع األمنية سجلت بعض الصناعات من أبرزىا الصناعة 

لا مقارنة بالسنوات ا٤باضية ,كما مت فسح اجملاؿ لبلستثمار يف الكهربائية ك الصناعة االستخراجية  ارتفاعا ملحو 
 ا٤بشاريع الصناعية لكنها دل ترقى إذل ا٤بستول ا٤بطلوب.
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 2010_2000التصنيع خالؿ الفترة  6
 ٛبيزت ىده ا٤برحلة بتحسن اإلنتاج الصناعي الذم ٠بح بتحقي  ٝبلة من اإل٪بازات أبرزىا :

 تتشكل من شركات عمومية تنشط يف اجملاؿ الصناعي ٦بموعات صناعية كربل 10.إنشاء 
 . اندماج مركبات صناعية صغّبة ك متوسطة مع الشركات الكربل ا٤بصنعة

 .السماح للخواص باالستثمار يف ا٤بيداف الصناعي
 .االىتماـ بالصناعات خارج احملركقات كالصناعة ا٢بديد ك الصلب ، الصناعة الطاقية...إخل

 لتطوير البحوث الصناعية ك تعزيزىا .إنشاء مراكز البحث
 .خوصصة بعض الشركات العمومية الصناعية لزيادة القدرات اإلنتاجية ك التنافسية ٥با

 .إنشاء الوكالة الوطنية لَبقية االستثمار الصناعي
 .تشجيع القطاع الصناعي العمومي .

 ىذه الفَبة .ا١بدكؿ التارل يوضح التطور الذم حدث يف القطاع الصناعي العمومي يف 

 2009_2000معدؿ ٭بو قطاع الصناعة العمومي من فَبة  (:5ا١بدكؿ رقم)
 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

معدؿ نمو قطاع  1,7 0.3_ 1,1 1,1 0,4 1,6 0,3_ 0,8 4,3 0,4 2,6_
 الصناعة العمومي

 ا٤بصدر :الديواف الوطِب لئلحصائيات
ظ من ىذا ا١بدكؿ تفاكت معدالت ٭بو القطاع الصناعي العمومي من سنة ألخرل إذ تعرب يف ٦بملها عن يبلح

كىذا  2,6-ب  2010ك سنة  0,3-ب  2006ك 2001مؤشرات تنموية ضعيفة  كبعضها سلبية كسنة 
ر الذم أثر بسبب إٮباؿ الصناعات الثقيلة ك ا٣بفيفة ماعدا قطاع احملركقات الذم خصص لو مبالغ ضخمة األم

سلبا على ٭بو القطاع الصناعي خارج احملركقات الذم لطا٤با عاسل نقصا يف التمويل ا٤بادم ك ا٤بارل ، ك من خبلؿ 
 ا١بدكؿ األيت سنربز مدل مساٮبة قطاعات الصناعة يف الناتج الداخلي اإلٝبارل.

 2009_2000اخلي اإلٝبارل (: مساٮبة قطاع احملركقات ك القطاعات األخرل يف الناتج الد6ا١بدكؿ رقم)
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      الوحدة بػ : ا٤بليار دج
 السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ناتج قطاع  1616,3 1443,9 1477,1 1868,9 2319,8 3352,9 3882,2 4089,3 5000,5 3242,3
 احملركقات

قطاعات  2507,2 2783,2 3045,7 3378,6 3832,1 4211,8 4630 5319 6041,3 6969,7
 أخرل

الناتج  4123,5 4227,1 4522,8 5247,5 6151,9 7564,7 8512,2 9408,3 11042,8 10212
اإلٝبارل 
 الداخلي

 2008ديسمرب  2010ا٤بصدر: بنك ا١بزائر النشرات اإلحصائية الثبلثية  سبتمرب 

الذم ارتفع   2009_2000ادا من من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ نبلحظ ارتفاع مستمر للناتج الداخلي اإلٝبارل امتد
مليار.دج الذم يرجع إذل ارتفاع إيرادات احملركقات النا٘بة عن ارتفاع  10212مليار دج إذل غاية  4123,5من 

الذم  2009أسعار البَبكؿ ك الغاز بالدرجة األكذل يف األسواؽ الدكلية  ك ازدياد الطلب عليها باستثناء سنة 
 اإلٝبارل الداخلي بسبب تذبذب أسعار البَبكؿ. شهد ا٬بفاض معترب يف الناتج

 2009_2000( يبْب تطور الناتج الداخلي اإلٝبارل عرب سنوات 01الشكل)
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 06ا٤بصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات ا١بدكؿ رقم 

 2015_2010التصنيع من سنة  6

هنجا ٨بتلفا عن سابقيو بداعي االنتقاؿ من دائرة عمدت الدكلة على تغيّب االسَباتيجية الصناعية للجزائر ك اتبعت 
تصنيع احملركقات إذل دائرة الصناعات األخرل عن طري  رصد أليات ك برامج تنموية ٧بددة األىداؼ لَبقية 

 الصناعات ا١بزائرية ٧بليا مث دكليا فكاف ترتيب أكلويات القطاع الصناعي كما يلي:
 

 

 

 

 حثا٤بصدر: من إعداد البا
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صناعة الذكاء المعرفي  الصناعة الطاقوية الصناعة التكنولوجية
  )معمومات(      

 أولويات القطاع الصناعي المتسارعترتيب 
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 كما مشلت أليات التنمية الصناعية خبلؿ ىذه الفَبة ما يلي:
 .إعادة استثمار رؤكس األمواؿ الوطنية يف ا٤بشاريع الصناعية ك اإلنتاجية ذات التكلفة ا٤بنخفضة

.توسيع النشاط الصناعي من خبلؿ االنتقاؿ إذل الصناعات الكربل كإنشاء مصنع" ركنو" للسيارات يف كىراف 
 .2013سنة 

 .عقد اتفاقيات يف ٦باؿ تشارؾ ا٣بربات التنظيمية ك التقنية للتعامل مع متطلبات الصناعة.
 .ٛبويل القطاع الصناعي سواء من مصادر مباشرة أك غّب مباشرة كما ىو مبْب يف الشكل التارل

 

 

 

 جنبيةالبنوؾ                                                         االستثمارات األ
 ا٣بزينة العمومية                                               ا٤بؤسسات ا٤بالية الدكلية

 االستثمارات الوطنية
 الضرائب

 ا٤بصدر : من إعداد الباحث

 حققت ىذه الفَبة ٭بو متذبذب يف اإلنتاج الصناعي نوضحو من خبلؿ ا١بدكؿ التارل:

 

 

 

 

 

 مصادر تمويل القطاع الصناعي

 مصادر غير مباشرة مصادر مباشرة 
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 2015_2010إلنتاج الصناعي السنوم (: يبْب نسب تطور ا07ا١بدكؿ رقم)

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 قطاع احملركقات %2,1 %3,6_ %6,6_ %2,3 %9,6 %2
 الصناعة النسيجية 10,8_% %13,1 %2,3 %4,3 %0,3_ %33,7
 صناعة ا٢بديد ك الصلب 13,3_% %3,4 %7,5 %5,5 %8,8_ %1,3
 الصناعة ا٤بيكانيكية %13,3_ %3,3 %12,5 %5,5 %8,8_ %5,9_
 صناعة ا٤بناجم ك احملاجر %1,4 %9,5 %5,6 %6 %6,6 %5,9
 الصناعة الكيمائية %10,6_ %5,5 %2,6_ %2,6_ 3,8_% %4,2_
 الصناعة الطاقية %5,6 %8,2 %12 %2,1 %8 %9
 الصناعة الغذائية %3,3_ %0,8 %2,1_ 0,6_% %7,2 %6,9
 صناعة ا١بلد ك األحدية  %0,7 1,4_% %8 2,3_% %11,9 %9,2
 الصناعة الكهربائية %1,3 %3,3 %12,5 %5,5 %8,8_ %5,9_
 صناعة ا٣بشب ك الورؽ %14,8 %11,8 %0,6 %1,9 %7_ %19,5_
 صناعة ا٤بطاط ك الببلستيك 10,6_% %13,4 %7,5 %6,7 8,8_% %7_

 الصناعة التحويلية 3,3_% %2,2  %1,8 %0,7 3,1_%
 قطاع الصناعة العمومي خارج احملركقات 2,2_% %2,4 %5,5 %2,3 %2,7 %7

 ا٤بصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على ا٤بؤشرات االقتصادية للديواف الوطِب لئلحصائيات

من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ نبلحظ تفاكت نسب تطور اإلنتاج الصناعي من سنة ألخرل إذ شهد قطاع احملركقات 
قدر ب  2010دؿ ٭بو اإلنتاج الصناعي حيث سجل ارتفاعا يف سنة تذبذبا ٛبثل يف ارتفاع ك ا٬بفاض مع

ا٬بفض معدؿ النمو اإلنتاجي بسبب اال٬بفاضات احملسوسة ا٤بسجلة  2012ك  2011لكن يف سنٍب  2,1%
ك صناعة الغاز الطبيعي  %3.3يف كافة الفركع التابعة للقطاع كعلى رأسها إنتاج الغاز الطبيعي با٬بفاض قدر ب 

ب  2014ك  2013لتبدأ يف ارتفاع متواصل خبلؿ ستِب   %4,1كتكرير البَبكؿ ا٣باـ بنسبة  4 %7,السائل 
 على التوارل, بسبب الزيادة ا٤بسجلة يف ا٤بشتقات البَبكلية ، لكن سرعاف ما بدأت يف  9,6% 2,3%

ما  2015نة لتسجل خبلؿ السداسي األكؿ ك الثاشل من س 2014اال٬بفاض ابتداء من الربع األخّب من سنة 
 من ٭بو نتيجة تراجع أسعار النفط يف األسواؽ الدكلية بالدرجة األكذل. %2يعادؿ 

كما الحظنا من خبلؿ ا١بدكؿ أف صناعة ا٢بديد ك الصلب ك الصناعة ا٤بيكانيكية ك ا٤بطاطية ك الصناعة 
 ٮبها:الكيميائية سجلت نتائج ضعيفة ك تذبذبا يف ٭بوىا،  ك ىذا راجع ١بملة من األسباب أ
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 . نقص االىتماـ بالصناعات ا٤بصنعة من خبلؿ قلة ٛبويل ا٤بنشآت ا٤بختصة صناعيا 
.صب اىتماـ الدكلة ا١بزائرية باحملركقات ، إذل جانب عدـ ٙبسْب مناخ األعماؿ من خبلؿ عدـ تواف  قانوف 

 االستثمار يف اجملاؿ الصناعي
 عةنقص الكوادر ك الكفاءات البشرية يف الصناعات ا٤بصن .

 . سوء استغبلؿ ا٤بوارد ا٤بادية ك ا٤بالية يف ا١بانب التصنيعي
أما فيما ٱبص صناعة ا٤بناجم ك احملاجر ك الصناعة الطاقية فرغم تسجيل تفاكت يف ٭بوىا، إال أهنا شهدت على 

خبلؿ  العمـو ارتفاع بسيط بسبب زيادة تدعيم صناعة ا٤بناجم ك احملاجر با٤بعدات ك ا٤بستلزمات اإلنتاجية من
استوردىا, أما فيما ٱبص الصناعة الطاقوية يفسر ارتفاعها إذل إنشاء كحدات إضافية مع شركائها يف لل 
االتفاقيات ا٤بربمة حديثا، أما الصناعة الغذائية ك صناعة ا٣بشب ك الورؽ كصناعة ا١بلد ك األحذية فعرفت نف  

 التفاكت يف معدؿ ٭بوىا الصناعي الراجع إذل ما يلي:
 اليد العاملة لصناعة ا٣بشب كقلة اآلالت ا٤بنتجة للورؽ بسبب تكاليفها الباىظة.نقص 

 .غياب ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة ا٤بصنعة للجلود ك األحذية بسبب نقص الدعم ا٤بادم, ا٤بارل, ك البشرم
 تّباد .نقص ا٤بستثمرين يف اجملاؿ الغذائي لعدـ كجود ٙبفيزات ضريبية كمالية ، ك كذا كثرة االس

 ثالثا: بدائل إلنعاش القطاع الصناعي في الجزائر

شهدت ا١بزائر قرابة سنْب طويلة تبعية مطلقة لقطاع احملركقات دكف غّبه ك اقتصارىا على تصديره إذل الغرب  
سنة كاملة, لكن ىذا  15دكف أف تورل اىتماما للصناعات األخرل ك رغم ذلك عرفت ازدىارا كاسعا ٤بدة 

  يدـ طويبل نتيجة لعوامل  خارجية تسببت يف تضرر االستقرار دل
 االقتصاد الوطِب من تبعيات ا٬بفاض البَبكؿ يف اآلكنة األخّبة كبالضبط يف أكاخر الثبلثي 

 39أين كصل سعر الربميل إذل  2015مع استمرار ا٬بفاضو يف الثبلثي األخّب من سنة  2014الرابع من سنة 
 دكالر للربميل 150ة حْب كاف  يَباكح حوارل دكالر مقارنة بالسنوات السابق

٩با أدل إذل نقص إيرادات ا٣بزينة الذم بدكره أثرا سلبا على سّبكرة التنمية االقتصادية, األمر الذم يستدعي 
االنتقاؿ من اقتصاد ريعي مبِب على احملركقات إذل اقتصاد منتج من خبلؿ تفعيل اإلنتاج الصناعي الوطِب ، كفيما 

 ض أبرز البدائل إلنعاش الصناعة ا١بزائرية:يلي سنعر 
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 تقدصل االستشارات االقتصادية ك الفنية من خبلؿ مراكز ا٣بدمات الصناعية-
 ٚبفيض أسعار كل من )الكهرباء, الغاز, ا٤بياه(  يف ا٤بنشأة الصناعية-
 عرض ا٤بنتجات ا٤بصنعة يف األسواؽ احمللية إلشباع رغبات ا٤بستهلكْب-
 ة ا٢بديثة كاآلالت اإللكَبكنيةاستعماؿ األجهز -
 تغطية احتياجات االستثمارات الصناعية من خبلؿ توفّب تقنيات ك تكنولوجيات حديثة -

 لبلقتصاد الوطِب  تدعيم االستقبللية الصناعية عن طري  إعادة التوازنات العامة-

 تعزيز ٛبويل الشركات الصناعية احمللية من الداخل-

 رين يف اجملاؿ الصناعيتشجيع ا٤ببدعْب ك ا٤ببتك-

 إبراـ ا٤بزيد من االتفاقيات ك عقود التصنيع كعقود امتياز اإلنتاج الوطِب.-
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 الخاتمة

يعد االرتقاء الصناعي ٧بورا اسَباتيجيا فعاال للنهوض بتنمية اقتصادية شاملة مبنية على سياسات ك برامج ٧بكمة 
 لدعم ك ٙبقي  ميزة تنافسية ٤بختلف الصناعات.

٢بكومة ا١بزائرية على مر السنْب تنويع الصناعات احمللية سواء كانت صناعات ثقيلة اك خفيفة من خبلؿ حاكلت ا
إعادة تأطّب اسَباتيجية صناعية تتواف  مع ا٤بوارد ا٤بالية ك الطبيعية من جهة كمع السياسات االقتصادية من جهة 

 ما يلي:أخرل، كمن ٦بمل ما جاء يف ىذه الورقة البحثية ٲبكن استنتاج 
. إف إعادة ىيكلة الصناعات لعدة مرات ا٤بتبناة من طرؼ ا٢بكومة ا١بزائرية تقريبا كل سنتْب   أك أقل يقلل من 

 ٪باعة التأىيل الصناعي ا١بزائرم.
. تسجل ا١بزائر تراجعا يف النمو الصناعي من سنة ألخرل رغم توفرىا على موارد باطنية      ك مالية معتربة ك 

 لدرجة األكذل إذل سوء التخطيط ك التنظيم إذل جانب عدـ تطبي  القرارات النا٘بة عنها.ىذا راجع با
. نقص اإلطارات ك الكوادر البشرية ا٤بؤىلة الٍب من شأهنا اف تساعد يف تفعيل العملية الصناعية يف التنمية 

 االقتصادية.
كات الصناعية الوطنية إذل توسيع دائرة النمو .يؤدم تبادؿ ا٣بربات بْب البلداف الرائدة يف ٦باؿ التصنيع ك الشر 

 الصناعي.
. إعطاء ا٢برية للمستثمرين يف اجملاؿ الصناعي سواء كانوا اجانب أك ٧بليْب ك االبتعاد عن ا٤بركزية يف تسيّب 

 ا٤بشاريع الصناعية.
ح من الضركرم تعزيز كرغم العقبات ك الصعوبات الٍب تشهدىا الصناعة ا١بزائرية عرب السنوات السابقة فإنو أصب

 دكر الصناعة احمللية ك ا٤بوارد االقتصادية الٍب تزخر هبا ا١بزائر.
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, ا٤بيزة التنافسية, البيةة, التنمية ا٤بستدامة , التفوؽ التنافسي , اسَباتيجيات التصنيع األخضربلغريب سليم ,  4
 2014, اطركحة دكتوراه , ٚبصص علـو اقتصادية, جامعة سطيف,ا٤بؤسسة الصناعية ا١بزائرية

اسَباتيجية التنمية الصناعية ا١بديدة لفي لل العو٤بة االقتصادية مع اإلشارة إذل الواقع ك ٞبدم باشا رابح,  5
 2014, أطركحة دكتوراه ,ٚبصص التخطيط اإلحصائي, جامعة ا١بزائر, 2014_2000ؽ با١بزائر األفا

دكر اسَباتيجيات ا٢بد من التلوث الصناعي يف ٙبقي  التنمية الصناعية ا٤بستدامة ,دراسة حالة عريوة نصّبة,  6
سوي  ٘بارم, جامعة سطيف, , أطركحة دكتوراه , ٚبصص ت ا٤بناط  الصناعية ك ا٤بسيلة, برج بوعريريج , سطيف

2011 

,  ٘بربة القطاع الصناعي   ا٣باص كدكره يف التنمية االقتصادية يف ا١بزائر ,دراسة حالة كالية غردايةزكزكم ٧بمد, 7
 2010أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية ,ٚبصص  اقتصاد التنمية, جامعة ا١بزائر,
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 رسائل ك مدكرات:

كر حكومة الشركات الصناعية يف ٙبقي  التنمية ا٤بستدامة دراسة بعض ا٤بؤسسات دبوٟبخم عبد الفتاح ,  8
 2014, رسالة ماجستّب  يف العلـو االقتصادية, جامعة سطيف, الصناعية بوالية سطيف

, دكر ا٤بناط  الصناعية يف التنمية احمللية, دراسة ميدانية يف ا٤بنطقة الصناعية ٤بدينة باتنة خبلؿ ٞبازة ٧بمد  9
 2012, رسالة لنيل شهادة ا٤باجستّب يف العلـو االقتصادية, جامعة باتنة ,  2009_2005الفَبة 

أثر السياسات التجارة ا٣بارجية على التنمية الصناعية يف ا١بزائر خبلؿ ا٤بدة قواسي عبد ا٤بؤمن,  10 
 2012, رسالة ماجستّب يف العلـو االقتصادية ,جامعة باتنة ,2010_1990

ا٤بناط  ا٢برة ك التنمية حالة ا٤بناط  ا٢برة الصناعية للتصدير مع دراسة ٘بربٍب تون  ك موري  ك كينة, لاير ز  11
 1997ر, رسالة ماجستّب يف التحليل االقتصادم, جامعة ا١بزائر,أفاؽ إنشائها يف ا١بزائ

 المواقع اإللكتركنية:

 تطور القطاع الصناعي يف الدكؿ العربية ٙبليل شامل: 12

WWW.aidmo.org/air/.../aidmo_air_2007_cho  2 pdf 

 ارتفاع ٭بو القطاع الصناعي العمومي 13

www.aps.dz/.../17607 

 ا٤بنظمة العربية للتنمية الصناعية ك التعدين 14

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/... 
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 آليات المرافقةالمقاكالتية في الجزائر بين غياب الفكر المقاكالتي كضعف كاقع 
 

                                                                                                            عرقوب كعلي   بطاىر بختة 

 
                                             مقدمة 
 مع هناية األلفية الثانية كبداية األلفية الثالثة، كىذا نظرا انتعشت الركح ا٤بقاكالتية يف الكثّب من بلداف العادل    

كثرة التحديات الٍب أصبحت ٛبيز بيةة نتيجة للتذبذبات كا٤بنعرجات الٍب مر هبا العادل يف اآلكنة األخّبة، كبفعل  
من اجملاالت األعماؿ الراىنة كا٤بتميزة بالتعقد كعدـ التأكد، استطاعت ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية تطوير العديد 

 االقتصادية كاإلسهاـ يف التنمية احمللية كالتشغيل ك٧باربة البطالة.
أصبح موضوع ا٤بقاكالتية كإنشاء ا٤بؤسسات ٰبتل حيزا كبّبا من اىتماـ الدكؿ كا٢بكومات، خاصة مع  كهبذا    

تطورىا، كالدكر الذم تزايد ا٤بكانة الٍب ٙبتلها ا٤بؤسسات يف اقتصاديات ٨بتلف ىذه الدكؿ مهما كاف مستول 
 باتت تلعبو يف ٨بتلف الربامج اإلسَباتيجية للتنمية ا٤بستدامة.  

كا١بزائر من الدكؿ الٍب تعمل على ترسيخ ىذا ا٤بفهـو ا٥باـ لدل مواطنيها، كدفعهم ٫بو تأسي  مشاريعهم    
تلف جوانب التنمية ا٤بستدامة، كىذا ا٣باصة، كما أهنا هتتم بَبقية كتطوير ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية كتفعيل دكرىا يف ٨ب

بتبِب آليات معينة كإنشاء ىيةات كككاالت من شأهنا إنشاء ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كدعم كمرافقة ا٤بشاريع 
 ا٤بقاكالتية الناشةة كتبِب برامج لراعيتها كضماف البيةة ا٤بناسبة لبقائها كاستمرارىا ك٪باحها.   

:" ما مدل انتشار الفكر المقاكالتي في الجزائر،  بقة، ٲبكن طرح اإلشكالية التاليةكانطبلقا من ا٤بعطيات السا
 كما مدل نجاح اآلليات التي تبنتها لمرافقة كدعم المشاريع المقاكالتية" ؟  

 من السؤاؿ الرئيسي الساب ، تنبث  األسةلة الفرعية التالية:  
                                                                                           ما ىي مقومات الفكر ا٤بقاكاليت يف ا١بزائر؟       -1
   كيف ٲبكن أف تكوف آليات ا٤برافقة فعالة يف تدعيم ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية يف ا١بزائر؟ - 2

 فرضيات الدراسة:
                                                                                                                   لئلجابة عن األسةلة السابقة، مت تبِب الفرضيات التالية:            
         .                              مقومات الفكر ا٤بقاكاليت يف ا١بزائر ال تزاؿ ضعيفة كٕباجة لتحسْب -1

                                                             
 ثِٛوكاً                           ة، عبِؼخ-أٍزبم ِؾبػو 

 ة، عبِؼخ َِزغبُٔ-أٍزبمح ِؾبػوح  
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             يف ا١بزائر غّب فعالة كٙبتاج إذل ٙبسْب كتطوير.                                                                                 آليات مرافقة ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية -2
 أىمية الدراسة: 

ا ، ا٤بشاكل الٍب تقف حائبل يف كجو تقدـ مقاكالتية كانتشار ثقافته أىم على الَبكيز يف البحث ىذا أٮبية تأيت  
داخل  التناف  على قادرة ٘بعلها الٍب للمؤسسات أف ٘بد الدعم كا٤بساندة كمنها ا٤برافقة ا٤بقاكالتية كمن ىنا البد
 مستول لرفع كافية استجابة لكنها تبقى غّب لقي ا١بزائر يف القطاع هبذا ا٤بعنية ا١بهات كاىتماـ رغبة ا٢بدكد، كإف

                                                                                               .العو٤بة لل يف ٥با ا٤برسومة ألىداؼانسجاما لتحق  ا أكثر بشكل لتصبح أداءىا
 منهج الدراسة: 

انتهجنا يف ىذه الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي للقياـ بوصف ك ٙبليل كل ما توفر من معلومات متعلقة 
ماهتا ك قياـ بتحديد سبب ضعف انتشار ثقافتها يف العديد من الدكؿ ، باإلضافة إذل ذكر أىم با٤بقاكالتية كمقو 

 آليات ا٤برافقة إلنشاء ا٤بؤسسات.
بإجراء دراسة استقصائية إحصائية من خبلؿ  (Case Study)كما مت االعتماد على منهج دراسة حالة    

   صحاب ا٤بشاريع الستطبلع كاقع ا٤بقاكالتية يف ا١بزائر.ٙبليل نتائج استبياف موجو جملموعة من ا٤بقاكلْب كأ
                                                                                                               ىيكل الدراسة:

ور األكؿ على ٙبديد ماىية للمعا١بة الدقيقة إلشكالية البحث مت تقسيم الدراسة إذل ثبلث ٧باكر ، حيث يركز احمل
ا٤بقاكالتية كمقوماهتا، أما احملور الثاشل يربز آليات ا٤برافقة يف إنشاء ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية كمدل اعتمادىا يف ا١بزائر، 

 .يف حْب أف احملور الثالث ٲبثل ٙبليل لواقع ا٤بقاكالتية يف ا١بزائر من خبلؿ دراسة استقصائية إحصائية
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 ماىية المقاكالتية حور األكؿ :الم
أصبح مفهـو ا٤بقاكالتية شائع االستعماؿ كمتداكؿ بشكل كاسع، بعد أف تناكؿ العديد من االقتصاديْب     

كاإلداريْب مسألة ا٤ببادرة الفردية كا٤بقاكالتية،  كمن جهة أخرل أصبح موضوع الركح ا٤بقاكالتية يشغل حيز اىتماـ  
                          ٲب  مشكلة البطالة.                                                                                                           كبّب من قبل الشباب ألنو

 : تعريف المقاكالتية: أكال 
ؼ فرد أك عدة أفراد كذلك ٲبكن تعريف ا٤بقاكالتية بأهنا:" حركية إنشاء كاستغبلؿ فرص األعماؿ من طر          

                                                                                                          1عن طري  إنشاء منظمات جديدة من أجل خل  القيمة".
ابعتها، بغّض عملية خل  أك انتهاز فرصة ك مت : " " عرؼ ا٤بقاكلة بأهنا Timmons تيمونسمن جهتو " 

  2النظر عن ا٤بوارد ا٤بتوفرة حاليا."
كتعرؼ ا٤بقاكالتية أيضا :" فهي عملية تنفيذ ألعماؿ معنية متخصصة ك٤بدة ٧بددة، مث تسليم تلك األعماؿ 

                                                                                                                   3مطابقة للمواصفات الفنية ا٤بتعاقد أك ا٤بتف  عليها."
كتعرؼ أيضا على أهنا:" عبارة عن إنشاء مؤسسة جديدة بشكل قانوشل، كما ٲبكن أف يكوف عبارة عن تطوير 

                                                                                                            4مؤسسة قائمة بذاهتا إذ أنو عمل اجتماعي ٕبت."
" الفحص العلمي   ٤بسائل   " ٦باؿ البحث يف ا٤بقاكلة بأنو: Ven kataraman فاف كترمافعرؼ " 

كيف، من طرؼ من، كما ىي اآلثار النا٘بة عن اكتشاؼ، تقييم ك استغبلؿ فرص إنتاج سلع ك خدمات 
                                                                                                  .  5مستقبلية"

كمن خبلؿ تعاريف السابقة توصلنا إذل أف ا٤بقاكالتية ماىي إال نشاط يقـو على استغبلؿ الفرص كتنفيذ األعماؿ 
                    بغية تطوير ا٤بؤسسات من اجل خل  قيمة مضافة يستفيد منها اجملتمع ككل.

 ثانيا: مقومات الفكر المقاكالتي:
يتميز ا٤بقاكؿ ٗبجموعة من ا٤بواصفات النا٘بة عن دمج عوامل الشخصية كالعوامل البيةية، كٲبكن تقسيم ىذه     

                                                                                                                               ا٤بقومات إذل قسمْب:
 البيئية:المقومات  -1

                                                                          تتضمن ىذه ا٤بقومات احمليط االجتماعي، األسرة، الدين، العادات كالتقاليد، ا١بهات الداعمة.                                       
                                                                                               يعترب احمليط االجتماعي عنصرا مهما يف الدفع ٫بو إنشاء ا٤بؤسسة نظرا لَبكيبتو ا٤بعقدة. ط االجتماعي: *المحي

عهم لتبِب إنشاء ا٤بؤسسات كمستقبل مهِب تعمل األسرة على تنمية القدرات ا٤بقاكالتية ألبنائها كدف*األسرة : 
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خاصة إذا كاف ىؤالء اآلباء ٲبتلكوف مشاريع خاصة عن طري  تشجيع األطفاؿ منذ الصغر على بعض النشاطات 
        كٙبمل بعض ا٤بسؤكليات البسيطة.                                                                                              

فمثبل الدين اإلسبلمي ا٢بنيف يدعو إذل العمل كإتقانو ككذا االعتماد على النف  يف ا٢بصوؿ على الدين :  *
                                                                                        القوت.                    

ك التقاليد من العوامل ا٤بؤثرة على إنشاء ا٤بؤسسات، فاجملتمعات البدكية تعترب العادات  * العادات كالتقاليد:
                                                         ٛبارس الزراعة كالرعي مع أبنائها أما الصناعات التقليدية كاألنشطة التجارية فتتوارثها األجياؿ.                                  

نظرا ألف ثقافة ا٤بقاكالتية تنشأ من اجملتمع الذم تنشأ فيو ٩بثبل يف ا٤بؤسسات العامة كا٣باصة، ات الداعمة: *الجه
 كىيةات الدعم ا٤برافقة الٍب تلعب دكرا أساسي يف دفع كثافة ا٤بقاكالتية .

                                                                                                                         6:المقومات الشخصية  - 2
 يلي: كٙبتوم ا٤بقومات الشخصية على عدة عناصر سوؼ نذكرىا فيما

أم تقدصل أفضل أداء كالسعي إذل إ٪باز األىداؼ كٙبمل ا٤بسؤكلية كالعمل على االبتكار  * الحاجة إلى اإلنجاز:
     ا٤بقاكؿ دائما يقيم أداءه كإ٪بازه يف ضوء معايّب قياسية كغّب اعتيادية.                                   كالتطوير ا٤بستمر كالتمييز، كلذلك ف

مشركعات    حيث ٯبب آف ٲبتلك ا٤بقاكؿ ا٤بقومات الذاتية كالقدرات الفكرية على إنشاء  *الثقة بالنفس: 
الفردية كقدرتو على التفكّب كاإلدارة كاٚباذ القرارات  األعماؿ  كذلك من خبلؿ االعتماد على الذات كاإلمكانيات

٢بل ا٤بشكبلت كمواجهة التحديات ا٤بستقبلية، كذلك بسبب كجود حالة من الثقة بالنف  كاالطمةناف لقدراهتم 
   كثقتهم هبا.                                                              

  ع إذل ا٤بستقبل بنظرة تفاؤلية كإمكانية ٙبقي  مركز متميز ك مستويات رٕبية متزايدة.                                         أم التطل  *الرؤيا المستقبلية:
يعتقد ا٤بقاكلوف بأف ٙبقي  النجاحات كضماف استمراريتها، إ٭با يتحق  من خبلؿ ا٤بثابرة  *التضحية كالمثابرة:

جل ٙبقي  آماؿ كغايات مستقبلية، كلذلك فالضمانة األكيدة ٥بذه كالصرب كالتضحية برغبات آنية من أ
 ا٤بشركعات إ٭با تنبع من خبلؿ ا١بد ك االجتهاد كالعطاء.

كيقصد هبا االعتماد على الذات يف ٙبقي  األىداؼ ك الغايات ، كالعمل باستمرار  *الرغبة في االستقاللية:
د تتواجد لديهم ا٤بوارد ا٤بالية الكافية، كما يستبعد إلنشاء مشركعات مستقلة ال تتصف بالشراكة خاصة عن

ا٤بقاكلوف العمل لدل اآلخرين ٘بنبا ٢باالت التحجيم ٕبيث يتمكنوف من التعبّب كالتجسيد ا٢بقيقي ألفكارىم 
كما " يوفر ٥بم إنشاء ا٤بؤسسات ا٣باصة الدخل الكايف للمعيشة كٙبقي  الثراء ،إذل جانب  كآرائهم كطموحاهتم.

با٤بملكة  " Schumpeterم يف شؤكف العاملْب لديهم ٩با يعطيهم استقبللية يف العمل ،كىذا ما ٠باه " التحك
                                                                                                 7".الصغّبة

                                                           8الناجح: باإلضافة إذل العديد من ا٤بهارات الواجب توفرىا يف ا٤بقاكؿ
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كىي تتمثل يف ا٣بربة، ا٤بعرفة، كالقدرة التقنية العالية ا٤بتعلقة باألنشطة الفنية للمشركع يف المهارات التقنية:  *
                                                                         ا٤بشركع ٔبدارة.٨بتلف اجملاالت من إنتاج، بيع، ٚبزين كٛبويل كىذه ا٤بهارات تساعد يف إدارة أعماؿ 

كىي قدرات االتصاؿ، نقل ا٤بعلومات استبلـ، ردكد فعل، مناقشة القرارات قبل إصدارىا،  المهارات التفاعلية: *
                                                                   إلدارة النشاط لآلخرين. ..إخل الٍب ٰبتاجها ا٤بقاكؿ يف حالة ٙبويل الصبلحيات البلزمة اإلقناع

 المحور الثاني: آليات المرافقة إلنشاء مشاريع المقاكالتية في الجزائر 
اد كثرة األفراد تعترب ا٤برافقة ا٤بقاكالتية من آليات الدعم ا٤بنتشرة يف عصرنا ا٢بارل كىذا لكثرة الطلب عليها كازدي   

 الذين يرغبوف يف إقامة مؤسساهتم ا٣باصة.
 أكال: تعريف المرافقة المقاكالتية:

"، كىو مسؤكؿ André Letowskiيعترب التعريف األكثر مشوال ٤بهنة ا٤برافقة ىو الذم اقَبح من طرؼ"    
، إذ ٪بده قد عرفها على " يف مذكرة داخلية أعدىا APCEعن الدراسات يف ككالة إنشاء ا٤بؤسسات بفرنسا " 

أهنا :" ٘بنيد للهياكل كاالتصاالت  كالوقت من أجل مواجهة ا٤بشاكل ا٤بتعددة الٍب تعَبض ا٤بؤسسة، ك٧باكلة 
                                                                                                                                                         9تكييفها مع ثقافة  كشخصية ا٤بنشئ".

كتعرؼ أيضا بأهنا :"٦بموع ا٣بدمات ا٤بقدمة للمقاكؿ من طرؼ ىيةة ا٤برافقة )بغض النظر عما إذا كاف قد أنشأ 
مؤسستو أك لي  بعد(، ىذه ا٣بدمات تشمل ٦باالت عدة: ا٤بادية، االستشارية، التكوينية...اخل، ىذا من جهة، 

ن جهة أخرل فاف ا٤برافقة تدؿ كذلك على تلك العبلقة الشخصية الٍب تربط ٤بدة معينة من الزمن حامل كم
ا٤بشركع مع شخص من ىيةة ا٤برافقة، كالذم تتمثل مهمتو يف متابعة ا٤بقاكؿ كمساعدتو خاصة خبلؿ مرحلة ٭بو 

                                                                                                                                     10مشركعو كتطوره".
            أم أف مهنة ا٤برافقة تتعل  بإتباع صّبكرة تشمل ثبلث مراحل ىي:                                                                  

                                                                                             شاء مؤسسة؛استقباؿ األفراد الذين يرغبوف يف إن -
           تقدصل خدمات تتناسب  ك شخصية كل فرد؛                                                                                           -
 ة الفتية لفَبة عمومنا تكوف طويلة )حسب طبيعة ا٤برافقْب(. متابعة ا٤بؤسس -

 الجزائرأجهزة مرافقة المشاريع المقاكالتية في  ثانيا:
 إذل باإلضافة ا٤بؤسسات ا٤بقامة عدد زيادة يف الكبّب كدكرىا ا٤بقاكؿ مرافقة شبكات تنمية بأٮبية لتفطنها نظرا   

 ىذا يف ا٤بختصة ا٥بيةات من بإنشاء العديد الصدد ىذا يف ١بزائرا قامت السوؽ، يف استمرارىا ك بقائها ضماف
                                                                                                      .السياؽ ىذا التسهيل ضمن كمراكز ا٤بؤسسات مشاتل من كل كتندرج اجملاؿ،

                                                                                                         مشاتل المؤسسات .1
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 طبقا 2003ا٤بؤرخ يف فرباير سنة  78 -03 رقم  التنفيذم للمرسـو كفقا ا٤بؤسسات مشاتل إنشاء مت لقد     
 مساعدة حوؿ يتمحور نشاطها ،ا٤بتوسطة ك الصغّبة للمؤسسات التوجيهي القانوف من 12 ا٤بادة ألحكاـ

 ك صناعي طابع ذات عمومية يف مؤسسات القانوشل شكلها عن أما دعمها ك ا٤بتوسطة ك الصغّبة ا٤بؤسسات
 ك الصغّبة با٤بؤسسات ا٤بكلف الوزير كصاية ٙبت ا٤بارل، موضوعة االستقبلؿ ك ا٤بعنوية بالشخصية تتمتع ٘بارم

                                                                                                          .ا٤بتوسطة
 :التالية األشكاؿ أحد يف ا٤بشاتل كتكوف

 ا٣بدمات.                                                                          قطاع يف ا٤بشاريع ٕباملي يتكفل دعم ىيكل  :المحضنة -
                                                            .ا٢برفية ا٤بهن ك الصغّبة الصناعة قطاع يف ا٤بشاريع ٕباملي يتكفل دعم ىيكل :الربط كرشة -
                                                                                        .البحث ميداف ا٤بشاريع يف ٕباملي يتكفل دعم ىيكل :المؤسسات نزؿ -

                                                                                                          :التالية با٤بهاـ ا٤بشاتل كتتكفل
                                                         ا٤بشاريع. أصحاب ككذا معينة ٤بدة النشأة حديثة ا٤بؤسسات كمرافقة احتضاف ك استقباؿ -
 على تسهر ا٤بشتلة اإلٯبار، بصيغة منها يستفيدكف تصرفهم ٙبت ٧ببلت بوضع ا٤بشاريع أصحاب احتضاف -

                                                                                                            .ا٤بشركع نشاطات كاحتياجات ا٤بشتلة طبيعة مع مساحتها تتناسب الٍب احملبلت ىذه تسيّب
 ا٤بكتب ٘بهيزات تصرفهم ٙبت تضع حيث احملتضنة للمؤسسات ا٣بدمات من ٦بموعة تقدصل على تسهر -

 الغاز ك ءالكهربا استهبلؾ بينها من نذكر ا٤بشَبكة ا٣بدمات من ٦بموعة تقدصل على زيادة اآلرل، اإلعبلـ ككسائل
                                                                   ا٤باء.                                                             ك
 أصحاب متابعة ك مرافقة على تسهر حيث للمؤسسات ا٤بقدمة االستشارة يف تتمثل خاصة إرشادات تقدصل -

 التسيّب تقنيات مبادئ تلقينهم يف يتمثل دعما تقدـ ذلك إذل إضافة .بعدىا ك مؤسساهتم إنشاء قبل ا٤بشاريع
بإنشاء عدد من  2003كيف ىذا اإلطار قامت ا١بزائر يف السنة ذاهتا أم سنة  .ا٤بؤسسة نضوج مرحلة خبلؿ

سطيف، ٧بضنة مشاتل ا٤بؤسسات ىي ٧بضنة األغواط ، ٧بضنة باتنة، ٧بضنة البليدة، ٧بضنة تلمساف، ٧بضنة 
                                                                                                            11كىراف.-، كرشة ربط قسنطينة -ا١بزائر، كرشة ربط -عنابة، ٧بضنة الوادم، ٧بضنة تيزم كزك، كرشة ربط

 مراكز التسهيل:.2
 كذلك ، 2003سنة  فرباير 25 يف ا٤بؤرخ 79 -03 رقم التنفيذم ا٤برسـو ٗبقتضى التسهيل مراكز إنشاء مت لقد 

 بإجراءات تتكفل ىيةات كىي ا٤بتوسطة، ك الصغّبة للمؤسسات التوجيهي القانوف من 13 ا٤بادة ألحكاـ طبقا
 ا٤بشاريع. حاملي كمرافقة كدعم توجيو ك بإعبلـ أيضا ك ك ا٤بتوسطة الصغّبة ا٤بؤسسات إنشاء
    ا٤بعنوية بالشخصية تتمتع إدارم طابع ذات عمومية مؤسسات فهي ا٤براكز ٥بذه القانونية الطبيعة عن أما

 كا٤بتوسطة. الصغّبة با٤بؤسسات ا٤بكلف الوزير كصاية ٙبت موضوعة ا٤بارل، كاالستقبلؿ
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 كالعمل لذلك ركريةالض ا١بوانب من العديد بْب ا١بمع خبلؿ من التقاكؿ ثقافة تطوير إذل التسهيل مراكز هتدؼ
 إنشاء آجاؿ بتقليص الكفيلة التسهيبلت ٨بتلف كتقدصل ا٤بقاكلْب، احتياجات تلبية على يسهر شباؾ توفّب على

 على ا٢بث ككذلك احمللية، أك ا٤بركزية اإلدارات ك ا٤بؤسسات ك األعماؿ عادل فيو يلتقي مكاف كإقامة ا٤بؤسسات،
 التكوين مؤسسات ك االستشارة كشركات البحث مراكز ك ا٤بقاكلْب ْبب التقريب خبلؿ من العلمي البحث تثمْب

                                      كا٤بالية.                               الصناعة ك التكنولوجية األقطاب ك
                                                              كتتوذل مراكز التسهيل ا٤بهاـ التالية:                                                  

           دراسة ا٤بلفات الٍب يقدمها ا٤بقاكلوف ك اإلشراؼ على متابعتها.                                                                   -
                                                         ههم حسب مساره.٘بسيد اىتمامات أصحاب ا٤بؤسسات يف أىداؼ عملية كذلك بتوج -
 التسيّب.                                                                                             ك التكوين ميداشل يف ا٤بقاكلْب مرافقة -
تعلقة بفرص االستثمار كالدراسات القطاعية ك اإلسَباتيجية ك ا٤ب االتصاؿ كسائل ٗبختلف ا٤بعلومة نشر تشجيع -

                                   الدراسات ا٣باصة بالفركع.                                                                                                     
ائف التسيّب كالتسوي  كاستهداؼ األسواؽ كتسيّب ا٤بوارد البشرية ككل االستشارة يف كل ٦باؿ يف ا٣بدمات تقدصل -

                    األشكاؿ األخرل احملددة يف سياسة دعم ا٤بؤسسات الصغّبة ك ا٤بتوسطة.                                                             
                                                                                             :يأيت ما طري  عن ا٤بقاكلْب ٤بساعدة التسهيل مراكز كتتدخل

  .كاىتماماتو ا٤بقاكؿ كمسار ا٤بعِب النشاط كقطاع ا٤بشركع بْب التكامل حسن مراقبة -
                                                                                              .االقتضاء عند العمل ٨بطط إعداد -
 ا٣باصة.                                                                     ا٤بقاكؿ احتياجات مع تتكيف استشارة أك تكوين برنامج اقَباح -
 .نشاطها ٦باؿ كتوسيع جديدة مؤسسات بركز تشجيع -
                                                                        .كجو أحسن على استثماراتو كلةىي على ا٤بقاكؿ مساعدة -
                                                                                        التكنولوجيا. ٙبويل إذل الرامية مساعيو يف ا٤بقاكؿ مساعدة -
 12 مشاريعو. ٘بسيد أجل من ا٤بعنية ا٥بيةات ك اإلدارات لدل قاكؿا٤ب مرافقة -

كسنتطرؽ يف احملور الثالث إذل دراسة ميدانية من خبلؿ قيامنا بدراسة عينة تتضمن عدد من ا٤بقاكلْب يف عدة 
 مدف.

                                                      المحور الثالث: تحليل كاقع المقاكالتية في الجزائر
سنحاكؿ تقدصل كصفا للمنهجية كاإلجراءات ا٤بتبعة يف إ٪باز الدراسة، إضافة إذل ٙبليل بيانات الدراسة كاختبار 

                                                                                                     الفرضيات.
                                                                        .كاألدكات المستخدمةأكال: منهجية الدراسة الميدانية 
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يتكوف ٦بتمع الدراسة من ا٤بقاكلْب كأصحاب ا٤بشاريع يف ٜبانية كاليات من الوطن مجتمع كعينة الدراسة:  -1
بليدة، تيارت، ا١بزائر، مستغازل، أم سدس القطر ا١بزائرم، كالواليات الٍب مشلتها الدراسة ىي: الشلف، ال

 33استمارات يف كل كالية( مت اسَبجاع منها  5استمارة عليهم ) 40بومرداس، تيبازة، غليزاف. كقد مت توزيع 
% من االستمارات ا٤بوزعة، كىو عدد مقبوؿ إحصائيا نظرا ألف 82.50استمارة صا٢بة للتحليل أم ما يعادؿ 

                                                                                                                   فردا.  30حجم العينة يتجاكز 
مت بناء اإلستبانة ٤بعا١بة ا٤بتغّبات الثبلثة للدراسة، حيث خصص حيز للمعلومات الشخصية أداة الدراسة:  -2

                                                                                                  ول الدراسي، عدد سنوات ا٣بربة يف ا٤بقاكلة، ٦باؿ النشاط(.ألفراد العينة كمشاريعهم )ا١بن ، العمر، ا٤بست
فقرات مقسمة على ٧بورين، ٧بور مقومات الفكر ا٤بقاكاليت يف ا١بزائر ٰبتوم  10يف حْب احتوت اإلستبانة على 

فقرات أيضا.                                                                                               5قرات، ك٧بور مدل فعالية آليات ا٤برافقة إلنشاء ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية يف ا١بزائر كيشمل ف 5
كأداة للدراسة كٙبليل االستبياف   (Likert Scale)كما أنو ٘بدر اإلشارة أننا اعتمدنا مقياس ليكرت ا٣بماسي 

                مع منح الدرجات التالية:                                                                          
       .                         5؛ مواف  ٛباما: 4؛ مواف : 3؛ ٧بايد: 2؛ غّب مواف : 1غّب مواف  إطبلقا:  -

     النسبة ٤بتوسطات اإلجابة عن الفقرات فتحدد درجاهتا كفقا للمجاالت التالية:                          أما ب
: مواف  3.39إذل  2.60: غّب مواف ؛  من 2.59إذل  1.80: غّب مواف  إطبلقا؛ من 1.79إذل  1من  -

                                  : مواف  ٛباما.    5إذل  4.20: مواف ؛  من 4.19إذل  3.40نسبيا؛  من 
مت ٙبليل البيانات كمعا١بتها بواسطة الربنامج األدكات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:  -3

كركنباخ،  -، كقد مت قياس االعتمادية للتأكد من ثبات أداة الدراسة من خبلؿ معامل ألفا(SPSS)اإلحصائي 
                            يي  اإلحصاء الوصفي )التكرارات، ا٤بتوسط ا٢بسايب، اال٫براؼ ا٤بعيارم(.                                                          كما مت ٙبليل الفقرات من خبلؿ مقا

، إضافة إذل (One Sample T-test)كما أف الفقرات مت ترتيبها كفقا الختبار استيودنت للعينة الواحدة 
 One Way)الختبار الفرضيات، إضافة إذل استخداـ أسلوب ٙبليل التباين األحادم استخدامو 

ANOVA)                                                       .لتحليل تباين أجوبة أفراد العينة كفقا لبعض خصائص أفراد العينة كمشاريعهم                                                
( كىو األكثر استعماال يف الدراسات االقتصادية كاالجتماعية، أم 0.05بالنسبة ٤بستول الداللة ا٤بعتمد فهو ) أما

إذا   H0إذا كاف مستول الداللة احملسوب يفوؽ ىذا ا٤بستول، كإال فإننا نرفض  H0أننا نقبل الفرضية الصفرية 
                                                                                                               .داللةكاف مستول الداللة أقل من ىذا ا٤بستول كىو ما يعِب كجود 

                                                                                       ثانيا: تحليل بيانات كنتائج االستبياف
مت اختبار درجة كصدؽ فقرات كل ٧بور من ٧باكر االستبياف من دؽ فقرات االستبياف: تحليل ثبات كص -1

 كركنباخ، كالنتائج مبينة يف ا١بدكؿ التارل:-خبلؿ اختبار ألفا
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 (: قيم ثبات كصدؽ االستبياف )ألفا كركنباخ(01الجدكؿ رقم )
 معامل الصدؽ معامل ألفا كركنباخ عدد الفقرات المحور

 %58.31 %34.00 5 ر ا٤بقاكاليت يف ا١بزائرمقومات الفك
مدل فعالية آليات ا٤برافقة إلنشاء ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية يف 

 ا١بزائر
5 55.01% 74.17% 

 %80.01 %64.02 10 المحاكر السابقة معا
 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على المصدر: 

 
ف ٔبميع ٧باكره كٲبكن قبولو نظرا أنو يفوؽ النسبة ا٤بقبولة يتضح أف معامل ألفا كركنباخ متوسط بالنسبة لبلستبيا  

% بالنسبة إلٝبارل احملاكر، رغم ضعف ىذا ا٤بعامل بالنسبة لفقرات احملور األكؿ، كىذا مؤشر على الثبات 60
 النسيب لفقرات ك٧باكر االستبياف ككل، كما أنو يتميز ٗبعامل صدؽ )ا١بذر الربيعي ٤بعامل ألفا كركنباخ( عاؿ

                                                         %.                                         60% ما يدؿ على صدؽ ٨بتلف بياناتو، رغم أف معامل صدؽ احملور األكؿ أقل من 80يفوؽ 
اهتم صاحب مشركع، كألهرت خصائص بيان 33مت ٙبليل إجابات تحليل خصائص عينة الدراسة:  -2

                                                                             الشخصية كبيانات مشاريعهم ما يلي:
%، كىو 12.12% من ا٤بستجوبْب ذكور، يف حْب تشكل نسبة اإلناث 87.88بالنسبة ٤بتغّب ا١بن :  -

أة ا١بزائرية ٫بو الولائف ا٢بكومية أكثر من رغبتها يف مؤشر على ضعف ا٤بقاكالتية النسوية يف ا١بزائر، كتوجو ا٤بر 
                                                                                          إنشاء مشركعها ا٣باص؛

 31% تَباكح أعمارىم بْب 36.36سنة،  30ك 21% تَباكح أعمارىم بْب 27.27بالنسبة ٤بتغّب السن:  -
سنة.  60ك 51% تَباكح أعمارىم بْب 15.15سنة، ك 50ك 41% تَباكح أعمارىم بْب 21.21سنة،  40ك

                                                                                        سنة؛ 40كىي نسب تؤكد أف أغلب أصحاب ا٤بشاريع من الشباب الذين ال يتجاكزف 
% 21.21% مستواىم متوسط، 45.45% مستواىم ابتدائي، 3.03ا٤بستول الدراسي:  بالنسبة ٤بتغّب -

% أكملوا دراستهم العليا )ماجستّب(، 6.06% ذكك مستول جامعي، يف حْب أف 24.24مستواىم ثانوم، 
ف كىي نسب تؤكد أف أغلب أصحاب ا٤بشاريع غّب جامعيْب، كىذا نظرا لتوجو الفرد ا١بامعي ا١بزائرم إذل الولائ

العمومية بصفة خاصة التعليم كالصحة كتوجو بعضهم إذل العمل يف مناصب إدارية كتقنية يف ا٤بؤسسات 
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                                                       االقتصادية؛                                                
% تَباكح خربهتم 30.30سنوات،  5 تتجاكز خربهتم % دل36.36بالنسبة لعدد سنوات ا٣بربة يف ا٤بقاكلة:  -

% 3.03سنة،  20إذل  16% خربهتم من 9.09سنة،  15إذل  11% من 18.18سنوات،  10إذل  6من 
سنة. كىو ما يدؿ أف أغلب ا٤بشاريع  30إذل  26% خربهتم من 3.03سنة، يف حْب أف  25إذل  21من 

 من مراكز التكوين ا٤بهِب كا١بامعات؛                                                                                         حديثة النشأة كأصحاهبا من الشباب ا٤بتخرجْب 
% من ا٤بستجوبْب ينشطوف يف قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية، 21.21بالنسبة ٤بتغّب ٦باؿ النشاط:  -

% 12.12% منهم ينشطوف يف القطاع الفبلحي، 18.18% منهم ينشطوف يف القطاع الصناعي، 42.42
% منهم ينشطوف يف اجملاؿ التجارم. كىو ما يؤكد أف 6.06منهم ينشطوف يف القطاع ا٣بدمايت، يف حْب أف 

ا٢بصة األسد من ا٤بشاريع ا٤بدركسة ىي مشاريع صناعية مرتبطة أساسا بالصناعات الغذائية كالصناعات التقليدية 
أغلب أصحاب ىذه ا٤بشاريع من ذكم ا٤بستول ا٤بتوسط ا٤بتخرجْب من مراكز التكوين ا٤بهِب،  كا٢برفية، خاصة أف

فتجد أف أغلب الناشطْب يف قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية من ذكم ا٤بستول الثانوم، كأغلب الناشطْب يف 
معتربة من ا١بامعيْب  القطاعات الصناعية ك الفبلحية كا٣بدمية من ذكم ا٤بستول ا٤بتوسط، بينما ٪بد نسبة

ينشطوف يف القطاع الصناعي كنسبة أقل منهم يف قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية كالقطاع التجارم، يف حْب أهنم 
                                           يعزفوف عن القطاع الفبلحي كالقطاع ا٣بدمايت.                       

                                                                                                           سنحلل نتائج األجوبة عن فقرات كل ٧بور من ٧باكر االستبياف:اسة: تحليل فقرات محاكر الدر  -3
زائر، كىو يتمثل احملور األكؿ يف ٙبليل مقومات الفكر ا٤بقاكاليت يف ا١بتحليل فقرات المحور األكؿ:  -3-1

 فقرات مبينة يف ا١بدكؿ التارل: 5يشمل 
 (: استعراض فقرات المحور األكؿ02الجدكؿ رقم )

 عبارة الفقرة رقم الفقرة
 يشجع اجملتمع ا١بزائرم أفراده على تبِب الفكر ا٤بقاكاليت 01

اء ا٤بؤسسات خاصة إذا كاف ىؤالء اآلباء تعمل األسرة ا١بزائرية على تنمية القدرات ا٤بقاكالتية ألبنائها كدفعهم لتبِب إنش 02
 ٲبتلكوف مشاريع خاصة

تتبلءـ ا٤بمارسات اإلدارية كاإلجراءات التنظيمية كالَبسانة القانونية ا١بزائرية مع متطلبات ترسيخ الفكر ا٤بقاكاليت لدل  03
 الشاب ا١بزائرم

 ل الفرد ا١بزائرميساىم ا٤بناخ االقتصادم ا١بزائرم يف تطوير الفكر ا٤بقاكاليت لد 04
 يستفيد ا٤بقاكؿ ا١بزائرم من توجيهات كتسهيبلت )استقباؿ، إعبلـ، مرافقة، تكوين( تساىم يف ٪باح مشركعو 05

 االستبياف ا٤بعد من طرؼ الباحثْبالمصدر: 
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 باستخداـ األدكات اإلحصائية مت ٙبليل فقرات احملور األكؿ، كا١بدكؿ التارل يوضح نتائج ىذا التحليل:
 
 

 (: تحليل فقرات المحور األكؿ03الجدكؿ رقم )
رقم 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الموافقة

قيمة اختبار 
T 

مستول 
 الرتبة القرار الداللة

 02 العبارة ٧بققة 0.000 4.946 مواف  0.81 3.70 01
 01 العبارة ٧بققة 0.000 6.500 مواف  0.70 3.79 02
 05 العبارة غّب ٧بققة 0.000 -6.447 غّب مواف  0.92 1.97 03
 03 العبارة غّب ٧بققة 0.281 1.097 ٧بايد 1.11 3.21 04
 04 العبارة غّب ٧بققة 0.184 -1.359 ٧بايد 1.15 2.73 05

المحور 
 0.372 0.905 محايد 0.50 3.08 األكؿ

مقومات التفكير المقاكالتي 
ضعيفة نسبيا كغير قادرة على 

ة مقاكالتية لدل ترسيخ ثقاف
 الفرد الجزائرم

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على المصدر: 
 

يتضح من ا١بدكؿ الساب  أف مقومات التفكّب ا٤بقاكاليت ضعيفة يف ا١بزائر، كىذا راجع أساسا إذل ثقل اإلجراءات 
العوامل اإلدارية كالتنظيمية التنظيمية كعدـ ٛباشيها مع التطور الذم يعرفو االقتصاد ا١بزائرم، كما أف كبل من 

كالقانونية ال تساعد يف ترسيخ ثقافة ا٤بقاكالتية لدل ا٤بواطن ا١بزائرم كبصفة خاصة فةة الشباب، كما أف الشاب 
ا١بزائرم الطامح إلنشاء مشركع خاص بو ال يستفيد من تسهيبلت فاعلة تساعده يف ٙبقي  ٪باح ىذا ا٤بشركع 

منو، إضافة إذل أف ا٤بناخ االقتصادم ا١بزائرم ال يزاؿ يعاشل ركودا يف ىذا ا١بانب كالوصوؿ إذل األىداؼ ا٤بسطرة 
خاصة بسبب البّبكقراطية الٍب تعي  إنشاء كتطوير ا٤بؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة كتنقص من دكرىا يف ٙبقي  

 التنمية االقتصادية.
مدل فعالية آليات ا٤برافقة إلنشاء ا٤بشاريع يتمثل احملور الثاشل يف ٙبليل تحليل فقرات المحور الثاني:  -3-2

 فقرات مبينة يف ا١بدكؿ التارل: 5ا٤بقاكالتية يف ا١بزائر، كىو يشمل 
 
 



 إنماء االقتصاديات العربية  ػػ  حالة الجزائر : التأىيل الصناعي كتحديات  الملتقى العلمي االقتصادم الدكلي الرابع حوؿ

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        2015نوفمبر  24ك   23
 

583 
 

 
 
 

 (: استعراض فقرات المحور الثاني04الجدكؿ رقم )
 عبارة الفقرة رقم الفقرة

األفراد الذين  (ANDI, ANSEJ, CNAC,ANGEM)تستقبل ا٥بيةات الداعمة للمقاكالتية يف ا١بزائر   06
 يرغبوف يف إنشاء مؤسسة

تقدـ ا٥بيةات الداعمة للمقاكالتية يف ا١بزائر  خدمات تتناسب مع مؤىبلت كطموحات كل فرد راغب يف إنشاء  07
 مؤسسة

08 
 تتبُب ا١بزائر آلية حاضنات األعماؿ كتعمل على تفعيل دكرىا يف إ٪باح ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية كدعم ا٤بؤسسات الصغّبة

 كا٤بتوسطة 
 ا٤بشاريع بشكل فاعل أصحاب كتدعم معينة ٤بدة النشأة حديثة حاضنات األعماؿ يف ا١بزائر ا٤بؤسسات تراف  09

10 
تعمل حاضنات األعماؿ يف ا١بزائر على تفعيل دكر ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية يف التنمية االقتصادية من خبلؿ تكوين 

 عهم ٫بو اإلبداع كاالبتكار أصحاهبا كتوجهيهم كاستثمار أفكارىم  كدف
 االستبياف ا٤بعد من طرؼ الباحثْبالمصدر: 

 
 باستخداـ األدكات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثاشل، كا١بدكؿ التارل يوضح نتائج ىذا التحليل:

 
 (: تحليل فقرات المحور الثاني05الجدكؿ رقم )

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الموافقة

قيمة اختبار 
T 

مستول 
 الداللة

 الرتبة القرار

 01 العبارة ٧بققة 0.000 4.667 مواف  0.78 3.64 06
 03 العبارة غّب ٧بققة 0.254 -1.161 ٧بايد 1.20 2.76 07
 02 العبارة غّب ٧بققة 0.402 0.849 ٧بايد 0.82 3.12 08
 04  ٧بققةالعبارة غّب 0.062 -1.935 ٧بايد 0.99 2.67 09
 05 العبارة غّب ٧بققة 0.004 -3.149 غّب مواف  1.22 2.33 10

المحور 
 الثاني

 0.367 -0.915 محايد 0.61 2.90
آليات مرافقة إنشاء المشاريع 
 المقاكالتية غير فعالة في الجزائر

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على المصدر: 
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إنشاء ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية غّب فعالة يف ا١بزائر، كىذا رغم استقباؿ  يتضح من ا١بدكؿ الساب  أف آليات مرافقة

ا٥بيةات الداعمة للشباب كعملها على مساعدهتم يف إنشاء مشاريع خاصة هبم، إال أهنا ال تقـو بواجبها على 
يف  أكمل كجو كال تليب طموحات ا٤بقاكؿ، إضافة إذل قصورىا يف توجيهو كإرشاده، كما أف حاضنات األعماؿ

ا١بزائر شبو غائبة إذ أهنا ال تزاؿ يف بداياهتا، كبشكل جد ٧بدكد، ما يضعف بشدة من دكرىا يف مرافقة كدعم 
ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية الناشةة، كما أهنا عجزت عن دفع عجلة اإلبداع كاالبتكار كدل تتمكن من تفعيل دكر ا٤بقاكؿ 

 ة.                                                                   ا١بزائرم يف ٙبقي  التنمية االقتصادية كاالجتماعي
يتم ٙبليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب ثبلث خصائص ىامة، ىي تحليل تباين أجوبة أفراد العينة:  -4

                                                                                                ادم.ا٤بستول العلمي، عدد سنوات ا٣بربة يف ا٤بقاكلة، ك٦باؿ النشاط باستخداـ أسلوب ٙبليل التباين األح
                                                 تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب المستول العلمي: -4-1

 بالنسبة للمحور األكؿ يوضح التباين يف ا١بدكؿ التارل:
 (: تحليل تباين أجوبة المحور األكؿ حسب المستول العلمي06الجدكؿ رقم )

عدد أفراد  المستول العلمي
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 / 2.80 1 ابتدائي
 0.53 3.20 15 متوسط
 0.28 3.06 7 ثانوم
 0.65 2.88 8 جامعي

 لقرارا مستول الداللة Fقيمة  0.00 3.20 2 دراسات عليا
 ال يوجد تباين 0.643 0.633 0.50 3.08 33 المجموع

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على المصدر: 
 

يتضح من ا١بدكؿ الساب  عدـ تباين اإلجابات بْب ا٤بقاكلْب ذكم ا٤بستويات ا٤بختلفة، رغم أف ا٤بقاكلْب ذكم 
كثر تفاؤال ٗبقومات التفكّب ا٤بقاكاليت يف ا١بزائر، ا٤بستول ا٤بتوسط كنظرائهم ذكم الدراسات العليا )ماجستّب( األ

                                       يف حْب أف ا٤بقاكلْب ذكم ا٤بستول االبتدائي ىم األكثر تشاؤما                                                                   
 دكؿ التارل:بالنسبة للمحور الثاشل يوضح التباين يف ا١ب
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 (: تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب المستول العلمي07الجدكؿ رقم )

 المستول العلمي
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 / 2.20 1 ابتدائي
 0.42 3.28 15 متوسط
 0.47 2.46 7 ثانوم
 0.69 2.75 8 جامعي

 القرار مستول الداللة F قيمة 0.56 2.60 2 دراسات عليا
 يوجد تباين 0.010 4.117 0.61 2.90 33 المجموع

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على المصدر: 
 

يتضح من ا١بدكؿ الساب  اختبلؼ اإلجابات بْب ا٤بقاكلْب ذكم ا٤بستويات ا٤بختلفة، حيث يؤكد ا٤بقاكلْب ذكم 
فقة ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية يف ا١بزائر، يف حْب ينفي بقية ا٤بقاكلْب ذلك، ا٤بستول ا٤بتوسط الفعالية النسبية آلليات مرا

 خاصة ذكم ا٤بستول االبتدائي.
 تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة في المقاكلة:                        -4-2

 بالنسبة للمحور األكؿ يوضح التباين يف ا١بدكؿ التارل:
 (: تحليل تباين أجوبة المحور األكؿ حسب عدد سنوات الخبرة في المقاكلة08الجدكؿ رقم )

عدد أفراد  عدد سنوات الخبرة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 0.41 3.22 12 5إذل  0من 
 0.61 3.10 10 10إذل  6من 
 0.64 2.87 6 15إذل  11من 
 0.12 3.07 3 20إذل  16من 
 / 2.80 1 25إذل  21من 
 القرار مستول الداللة Fقيمة  / 2.80 1 30إذل  26من 

 ال يوجد تباين 0.785 0.485 0.50 3.08 33 المجموع
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 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على المصدر: 
 

يتضح من ا١بدكؿ الساب  أنو يوجد ال يوجد اختبلؼ يف أجوبة ا٤بقاكلْب باختبلؼ عدد سنوات خربهتم يف 
أف ا٤بقاكلْب ا١بدد أكثر تفاؤال من غّبىم نسبيا، كىو مؤشر على ٙبسن طفيف ٤بقومات الفكر ا٤بقاكلة، رغم 

 ا٤بقاكاليت يف ا١بزائر رغم أنو ال يرقى إذل ا٤بستول ا٤بطلوب.
 بالنسبة للمحور الثاشل يوضح التباين يف ا١بدكؿ التارل:

 ات الخبرة في المقاكلة(: تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب عدد سنو 09الجدكؿ رقم )

 عدد سنوات الخبرة
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 0.39 3.17 12 5إذل  0من 
 0.78 2.94 10 10إذل  6من 
 0.63 2.67 6 15إذل  11من 
 0.30 2.73 3 20إذل  16من 
 / 2.20 1 25إذل  21من 
 القرار لةمستول الدال Fقيمة  / 2.20 1 30إذل  26من 

 ال يوجد تباين 0.222 1.502 0.61 2.90 33 المجموع
 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على المصدر: 

 
يتضح من ا١بدكؿ الساب  أنو يوجد ال يوجد تباين يف أجوبة ا٤بقاكلْب باختبلؼ عدد سنوات خربهتم يف ا٤بقاكلة، 

فعالية النسبية آلليات مرافقة ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية، كىذا دليل رغم أف ا٤بقاكلْب ا١بدد أكثر تأكيدا من غّبىم على ال
 على التحسن الطفيف لتطبي  ىذه اآلليات يف ا١بزائر رغم أنو ال يرقى إذل ا٤بستول ا٤بطلوب.

                                                :تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب مجاؿ النشاط -4-3
 محور األكؿ يوضح التباين يف ا١بدكؿ التارل:بالنسبة لل
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 (: تحليل تباين أجوبة المحور األكؿ حسب مجاؿ النشاط10الجدكؿ رقم )

عدد أفراد  مجاؿ النشاط
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 0.48 3.03 7 البناء كاألشغاؿ العمومية
 0.50 2.96 14 الصناعي
 0.56 3.43 6 الفبلحي
 0.44 3.15 4 ا٣بدمايت
 القرار مستول الداللة Fقيمة  0.42 2.90 2 التجارم

 ال يوجد تباين 0.388 1.074 0.50 3.08 33 المجموع
 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على المصدر: 

 
أف يتضح من ا١بدكؿ الساب  أنو يوجد ال يوجد تباين يف أجوبة ا٤بقاكلْب باختبلؼ ٦باالت نشاطهم، رغم 

ا٤بقاكلْب الناشطْب يف القطاع الفبلحي أكثر اقتناعا بتحسن مقومات الفكر ا٤بقاكاليت يف ا١بزائر من غّبىم، يف 
 حْب أف ا٤بقاكلْب الناشطْب يف القطاع التجارم ىم األكثر تشاؤما. 

 بالنسبة للمحور الثاشل يوضح التباين يف ا١بدكؿ التارل:
 ة المحور الثاني حسب مجاؿ النشاط(: تحليل تباين أجوب11الجدكؿ رقم )

 مجاؿ النشاط
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 0.59 2.77 7 البناء كاألشغاؿ العمومية
 0.64 2.90 14 الصناعي
 0.58 3.17 6 الفبلحي
 0.55 3.05 4 ا٣بدمايت
 القرار مستول الداللة Fقيمة  0.71 2.30 2 التجارم

 ال يوجد تباين 0.476 0.902 0.61 2.90 33 المجموع
 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على المصدر: 
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يتضح من ا١بدكؿ الساب  أنو يوجد ال يوجد تباين يف أجوبة ا٤بقاكلْب باختبلؼ ٦باالت نشاطهم، رغم أف    
ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية، كىذا راجع ا٤بقاكلْب الناشطْب يف القطاع الفبلحي األكثر تأكيدا على فعالية آليات مرافقة 

لبلمتيازات الٍب استفادت منها ىذه الفةة مقارنة بغّبىا، يف حْب أف ا٤بقاكلْب الناشطْب يف اجملاؿ التجارم األكثر 
 نفيا لفعالية ىذه اآلليات. 

                 ثالثا: اختبار فرضيات الدراسة                                                             
( يتضح أف الفرضية األكذل ٧بققة، حيث ال تزاؿ مقومات 03من ا١بدكؿ رقم )اختبار الفرضية األكلى:  -1

الفكر ا٤بقاكاليت ضعيفة يف ا١بزائر، كىي تتطلب ٙبسْب كتطوير لَبسيخ الثقافة ا٤بقاكالتية لدل ا٤بواطن ا١بزائرم 
                                                                                                  كبصفة خاصة الشباب.

( يتضح أف الفرضية الثانية ٧بققة يف الدكائر ٧بل الدراسة، 05من ا١بدكؿ رقم )اختبار الفرضية الثانية:  -2
كإ٪باحها كٙبسْب دكرىا يف حيث أف آليات مرافقة ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية يف ا١بزائر ال تزاؿ غّب فعالة يف دعمها 

 التنمية االقتصادية. 
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 خاتمة
 ركح تنمية فيجب ٤بقاكلةا ٫بو األفراد كدفع ا٤بؤسسات إنشاء نسبة من الرفع أردنا إذا أنو القوؿ ٲبكنا األخّب يف    

 القيمة خل  خبلؿ من باالقتصاد كالرقي البطالة أزمة ٢بل أساسي كمطلب ا٤بقاكالتية الثقافة ك إرساء ا٤بقاكلة
كجود ا٤برافقة ا٤بقاكالتية الٍب هتتم بتقدصل ا٣بدمات الضركرية  مدل على يتوقف ا٤بدخل ىذا ٪باح أف ا٤بضافة ،كما

ؤسسة ا٤براد إنشائها، كال سيما إف كانت ىذه األخّبة صغّبة، كتأخذ ا٤برافقة عدة أشكاؿ الٍب ٰبتاجها ا٤بقاكؿ كا٤ب
مثل الدكلة كا٥بيةات احمللية كأيضا ٨بتلف ا٣برباء االستشاريْب الذين يولوف اىتماما خاصا ٥بذا النمط من 

 ا٤بؤسسات كأيضا ا٢باضنات.
 متأخرة فتعد ا١بزائر لتجربة بالنسبة أما اإلبداعية؛ فكاراأل ٘بسيد على يعمل مهم مركز ا٢باضنات تعترب حيث    

 يف كبّب تأخر يوجد لكن ا٢باضنات، إلنشاء تنفيذية مراسيم عدة ا١بزائر كأصدرت األخرل؛ بالدكؿ مقارنة
 ا١بزائر يف الناشطة التكنولوجية ا٢باضنات أىم من اهلل عبد سيدم حاضنة مشركع الواقع كيعترب ارض على تطبيقها

  .ا٤بنجزة لنشاطاهتا تبعا كىذا فٍب كمشركع جيدة صورة إعطاء ٙباكؿ ٍبكال
                                           كمنو ٲبكن استخبلص النتائج كالتوصيات التالية:                                                                                 

                                              ر ىاما يف انتهاز الفرص األعماؿ من طرؼ األفراد إلنشاء مؤسسات صغّبة؛                                                           تلعب ا٤بقاكالتية دك   -
ت، أم يف ا٤برحلة الٍب لهر االىتماـ ٗبرافقة إنشاء ا٤بؤسسات الصغّبة  ك متوسطة يف ا١بزائر مع بداية التسعينا  -

                     شهدت بداية التحوؿ من االقتصاد ا٤بوجو إذل اقتصاد السوؽ الذم يتميز بتشجيع ا٤بلكية ا٣باصة كركح ا٤ببادرة؛                        
هتتم بتطويرىا تعترب حاضنات أعماؿ  آليات مرافقة مقاكالتية للمؤسسات الصغّبة كا٤بتوسطة على ا١بزائر اف  - 

                                                  أكثر، كالعمل على تفعيل دكرىا يف دعم كإ٪باح ا٤بشاريع ا٤بقاكالتية؛                                                             
 د؛                                                                                                              االىتماـ با٤بقاكالتية كإعطائها حيز كبّب من اىتماـ النهوض باالقتصا -
خل  حاضنات أعماؿ ك مشاتل للمقاكالت ا٤بصغرة، ك الٍب ٛبثل فضاءات ٧بّلية توّفر العديد من ا٥بياكل  -

 القاعدية. 
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La formation continue du personnel, Levier clé dans l’habilitation de  

l’entreprise industrielle 

 


 DROUAZI Yasmine 

  BENNAMANE Ali 

 

      

Résumé :  

Les économies des payes arabes et en particulier l’Algérie passent actuellement une 

période difficile vue la crise actuelle qui frappe les économies de beaucoup de pays en Europe 

comme ailleurs, aussi vu la chute continue et remarquable des prix du pétrole, impose une 

nécessité de revoir le tissu des entreprises industrielles, de le renforcer et surtout de lancer une 

habilitation des entreprises industrielles actuelles afin de les rendent performantes et 

compétitives dans le marché local et un marché international très concurrentiel.  

Le présent travail vise à démontrer que la formation du personnel et le développement 

de leurs compétences, est un levier clé dans l’habilitation de l’entreprise industrielle. 

Mots clés : formation, plan de formation, habilitation, changement.  

Abstract : 

The economies of Arab countries and particularly Algeria country are in a critic 

period, caused by the economic crisis which several Europe countries are subject and other 

economics in the world. Actually, there is a remarkable diminution of petroleum prices in the 

international market and it is a great necessity to review the industrial platform, to reinforce 

this platform and starting an empowerment operation for many industrials organizations 

actually in difficulty. As a result more performance and there will be in best competitive 

position in the local market and international market. 

This paper will expose the great importance of human resources training and 

competence development, as an important key lever in empowerment operation for the 

industrial organization. 

Key words: training, training plan, empowerment, change management. 
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Introduction  

Un projet d’habilitation d’une entreprise industrielle suit une démarche scientifique et 

structurée en phases. Il prévoit un diagnostic, éventuellement une révision de la stratégie 

globale de l’entreprise et un renouvellement des équipements industriels pour répondre aux 

attentes actuelles et futurs du produit final de l’entreprise, à placer sur le marché. L’autre volet 

dans le projet est sans doute le facteur des ressources humaines. 

Dans un projet d’habilitation d’une entreprise industrielle on concentre les efforts sur 

un bon diagnostic de l’existant, ensuite une veille technologique pour définir les 

renouvellements à prévoir en matière d’équipements et chaines de production. Une fois la 

faisabilité du projet est validée, le processus se poursuit en planifiant avec une collaboration 

des fournisseurs de ces équipements, leur acquisition, installation, essais et mise en marche. 

Dans ce contexte on prévoit souvent des formations permettant de faire fonctionner ces 

équipements et passer à  la production. Ce genre de formations sont de courtes durées et ne 

permettent pas en général un bon transfert du savoir faire.  

La mise à niveau des connaissances du personnel passe impérativement par une 

démarche structurée permettant de retrouver tous les métiers (existants et nouveaux) et définir 

un cadre pour les améliorer ainsi des canaux et espaces pour diffuser ce savoir et savoir-faire 

à une population bien ciblée de l’entreprise. Ceci dit le développement d’un plan de formation 

efficace. D’autre part, les gestionnaires d’une entreprise industrielle qui est sujet 

d’habilitation, sont souvent dans le besoin d’aller vers des formations pointues en 

management des achats, des ventes, … 

La problématique de notre travail est la suivante : 

Comment que la formation continue et la mise à niveau des compétences du personnel, 

contribue comme levier clé  dans  l’habilitation réussite de l’entreprise industrielle ? 

Pour développer cette problématique, on a adopté le plan qui suit basé sur trois axes : 

1. La Formation et le développement des compétences 

a. Définitions et concepts  

b. Étude préalable des besoins en formation et développement des compétences de 

l’entreprise industrielle  

2. Développement du plan de formation  

a. Tracer un plan de formation 

b. Identifier les ressources nécessaires  

3. Importance de la formation dans un projet d’habilitation  

a. Définir le bon timing de réalisation du plan de formation  

b. La formation et le Management du changement  

 

 



 : التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ــ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادي الدولي الرابع حول

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        3102نوفمبر  32و   32

4 
 

 

 

1. La Formation et le développement des compétences 

Notre souci dans cette communication est de tracer une démarche de fond pour 

prendre en charge le volet formation et démontrer son importance dans le projet d’habilitation 

d’une entreprise industrielle. Dans ce premier axe, on s’intéresse à définir certains concepts de 

base et retrouver les éléments clés de l’étude préalable pour le besoin en formation et le 

développement des compétences des employés. 

1.1. Définitions et concepts 

a- Définition de la formation : « La formation constitue un ensemble d’activités planifiées 

visant à influencer le processus d’acquisition des connaissances, des habiletés et des attitudes, 

et ce, afin d’accroitre l’efficacité et l’efficience des individus, des équipes de travail et des 

organisations. La formation naît d’un besoin organisationnel et suit donc une démarche 

formelle visant normalement l’atteinte d’objectifs précis pour un employé ou un groupe 

d’employés »
1
. 

« L’adoption d’une perspective stratégique implique que la formation s’inscrive, d’abord et 

avant tout, comme une approche intégrée au développement de l’organisation. Par cette 

perspective, le développement des compétences s’inscrit à l’intérieur même des différentes 

décisions prises et des processus d’amélioration continue dans l’entreprise »
2
. 

b- La formation et les ressources humaines : « À l’instar de toutes les autres principales 

activités de la GRH, c’est après la deuxième guerre mondiale que la formation devint une 

réalité. Les objectifs de la formation doivent être définis en fonction des stratégies 

organisationnelles. Le service des RH propose des objectifs qui considèrent les contraintes 

existantes, comme les objectifs personnels de carrières des salariés, etc. L’organisation 

examine si les objectifs sont clairs, réalistes, praticables et vérifiables »
3
. 

Actuellement, en plus du recrutement, la gestion des carrières, la gestion des compétences et 

autres missions, la formation vu représente une mission stratégique et elle se place au sein 

d’un département important dans la direction des ressources humaines avec un regard 

précieux de la direction générale de l’entreprise. 

c- Développement des compétences : « Les actions de développement des compétences ont 

pour objet l’acquisition de compétences nouvelles, qui pourraient être utiles au salarié dans le 

cadre d’un changement de poste ou d’une évolution professionnelle (promotion, mobilité, 

changement d’équipements, etc.) »
4
. 

d- Définition de l’habilitation : « Action d'habiliter, de rendre apte, d'autoriser »
5
. 

D’après le dictionnaire : Larousse, l’habilitation est : « aptitude »
6
.  

De ces définitions, on peut conclure que l’habilitation d’une entreprise industrielle consiste à 

la rendre apte sur tous les plans, à réaliser ses fonctions correctement et donnant en sortie des 

produits de qualité, à placer facilement sur les différents marchés cibles concurrentiels. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/action/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/habiliter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rendre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autoriser/
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Dans le cadre de projet d’habilitation d’une entreprise industrielle se trouve l’opportunité 

d’étudier le manque en matière de formation et connaissances chez le personnel (écarts en 

compétences), cibler les attentes et planifier une démarche structurée pour y arriver.  

Certains auteurs et chercheurs parlent de « L’habilitation du personnel (employee 

empowerment) constitue l’appellation la plus populaire pour désigner un mode de gestion 

donnant davantage de pouvoir dans l’organisation et plus d’autonomie dans la réalisation des 

tâches aux employés »
7
. 

 La démarche exposée dans ce qui suit, consiste d’abord en le recensement des 

catégories, les métiers et les formations relatives à chaque métier, la seconde étape consiste à 

identifier les nouvelles formations relatives à l’habilitation de l’entreprise industrielle, les 

valider et étudier les variantes de faisabilité.  

1.2. Étude préalable des besoins en formation et développement des compétences de 

l’entreprise industrielle  

a- Recenser les métiers et les catégoriser  

Ce premier diagnostic « permet de retrouver toutes les catégories de métier existantes, 

ensuite pour chaque catégorie énumérer clairement les métiers relatifs »
8
.  

Cette démarche passe par la constitution d’une équipe de référence approuvée et dont la 

mission principale est de définir la carte représentative de tous les métiers existants dans 

l’entreprise industrielle y compris ceux classés comme support (audit, informatique, ..).  

Dans une étape qui suit, retrouver les meilleurs référents métiers internes. Un 

recensement des formations relatives à chaque métier est recommandé. Chaque formation est 

présentée par une fiche technique détaillant clairement : 

 Les objectifs ciblés 

 La population (destinée à qui ?) 

 Les pré-requis  

 Le programme  

 La durée 

Comme le montre la figure suivante : 

Figure1 : Démarche de recensement et étude de l’existant.  



 : التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ــ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادي الدولي الرابع حول

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        3102نوفمبر  32و   32

6 
 

 

Source : préparée par les chercheurs. 

 

b- Identifier les besoins nouveaux en formation et les écarts en compétences   

Lors d’un projet de réhabilitation industrielle, de nouvelles formations peuvent être 

nécessaires, d’autres métiers seront installés et voir même de nouvelles catégories de métiers. 

L’écart entre les compétences actuelle et celles ciblés vu de projet d’habilitation sont sujet 

d’étude, mesure. Par exemple, une entreprise industrielle penchée sur la production peut 

s’accentuer dorénavant sur la chaine logistique (SCM : Supply Chain Management) afin de 

maitriser les entrées et donc neutralisées les perturbations en production et livraisons aux 

clients. 

On se base sur les orientations de la direction générale et l’entité chargé de piloter 

l’habilitation industrielle et le cadrage budgétaire. « Il sera nécessaire de restituer la politique 

de formation dans ce nouveau contexte»
9
.  

Recenser les besoins :  

Dans cette phase il y a lieu « de retrouver tous les nouveaux besoins en formation qui 

s’affichent suite au projet de réhabilitation, en plus de tout le pack existant »
10

. C’est un 

travail minutieux en parfaite collaboration avec toutes les structures et partenaires 

(organismes de formation externes). 

Le processus de formation dans une entreprise est simplifié par le schéma suivant : 

 

 

 

•Cerner les catégories 

•Énumérer les métiers  

Catégories  

•Repérer les référent 
métiers 

•Recenser les 
formations pour 
chaque métier 

Métiers 
•Développer les fiches 
techniques  

•Validation des fiches 

•Cibler les formateurs 

Formations  
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Figure2 : Processus formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Patrick Rivard et Martin Lauzier : la gestion de la formation et du développement des 

ressources humaines, Presse de l’université du Québec, Québec, Canada, 2013, P25. 

A noter qu’il faut faire recours aux organismes de formation, pour retrouver toutes les 

formations possibles à un métier donné et faire une sélection sur les thèmes les plus proches 

du contexte actuel. 

Par exemple sur le métier automatisme et instrumentation, on peut ajouter les nouvelles 

formations relatives aux nouveaux équipements, comme : maintenance périodique, gérer 

efficacement les arrêts, réduire le risque d’accident … 

Validation : 

Le recensement des formations courantes, les formations proposées par les fournisseurs 

d’équipements et les nouvelles formations ciblées, donne naissance à un guide riche et 

détaillée. 

« Des séances de travail sont nécessaires avec les référents métiers, pour valider chaque thème 

et son contenu tout en prenant en charge le transfert du savoir et savoir-faire attendus pour 

chaque population des employés de l’entreprise »
11

. 

Ce retour permet de veiller sur l’utilité de chaque thème ainsi que son contenu avec les 

représentants métiers de chaque structure. 

c- Faisabilité ou comment procéder ? 

Dans cette phase (de diffusion) on s’interroge sur les éléments qu’il faut pour rendre les 

choses faisables. Trois éléments clés sont à prendre en considération : 

 Définir un planning global de mise à niveau des compétences des différentes 

populations avec une attention particulière sur les priorités recommandées par la 

stratégie d’habilitation annoncée au préalable. 

1 

Identification et 

analyse des 

besoins 

2 

Design de la 

formation 

3 

Conception de 

la formation  

4 

Diffusion de la 

formation 

5 

Évaluation de la 

formation Transfert  

des 

apprentissa

ge  
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 Une estimation du budget est nécessaire. 

 Les alternatives de réalisation. 

Pour la réalisation, l’une des trois approches suivantes est utilisée : 

- Externaliser la réalisation : après plusieurs consultations, choisir un ou plusieurs 

partenaires de formation crédibles, négocier l’achèvement des formations ciblées, valider 

les animateurs et s’entendre sur le délai et un  coût de réalisation. On interne l’effort est 

minime, il suffit de constituer les groupes et de les inviter à temps. 

- Développer un centre de formation interne : selon la stratégie globale accompagnant 

l’habilitation de l’entreprise industrielle et si la capacité logistique de l’entreprise le 

permet, on peut procéder vers une démarche à moyen terme et à long terme, de création 

d’un centre de formation interne. 

À court terme, on crée un noyau de centre de formation avec un minimum de logistique : 

au moins one salle de formation équipée, une équipe de suivi des formations constituée de 

deux ou trois chargés de formation. « Les animateurs sont sollicités par le biais des 

organismes des formations et dans le temps, on peut signer des conventions de 

collaboration avec des formateurs professionnels pour des interventions directes au niveau 

du centre de formation interne »
12

. L’avantage est la réduction  des coûts et mieux 

accompagner les actions de formation ciblée en local. 

À moyen terme, en partenariat avec un organisme avéré, cibler des candidats internes 

(surtout les référents métiers), les  valider et les renforcer par un training sur le thème : 

formation des formateurs. Ensuite, soutenir chaque formateur pour développer son pack 

de formation (fiche technique, support de cours, ateliers, …) et propager le contenu sur 

l’ensemble de la population. Cela dit les formations cœur métier, les autres formations 

peuvent restées sujet de consultations externes. 

À long terme, il faut penser à motiver et préserver les formateurs interne et d’autres part, 

penser à  développer la logistique et éventuellement construire une entité à part avec une 

certaine autonomie managerielle. 

- École des hauts potentiels : l’entreprise industrielle qui est sujet d’habilitation peut exister 

sur un marché très concurrentiel, si la moyenne d’âge sur les postes pivots est élevée et si 

la capacité financière présente permett, on peut plutôt penser à un projet très ambitieux : la 

création d’une école des hauts potentiels (EHP). « Une école centrée sur ses savoirs et 

ses métiers spécifiques, pour cimenter la culture de l’entreprise tout en 

accompagnant ses évolutions »
13

. 

L’utilité qui s’affiche c’est de développer les futurs responsables pour les postes 

importants (y compris les postes couvrant le cœur métier). La démarche peut se résumer par le 

schéma suivant : 

Figure3 : démarche de développement d’une école des hauts potentiels  



 : التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ــ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادي الدولي الرابع حول

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        3102نوفمبر  32و   32

9 
 

 

Source : préparée par les chercheurs. 

À la différence du centre de formation, l’EHP prépare les futurs responsables de 

l’entreprise industrielle qui est sujet d’habilitation, « pour un parcours de logue durée (3 ans à 

5 ans), afin de livrer le futur de l’entreprise à des mains professionnelles issues de l’entreprise 

même qui ont été sujet d’un développement pointu et bien ciblé »
14

. 

Il est évident que le choix d’un partenaire avéré est plus qu’indispensable pour que l’EHP 

donne des résultats efficaces. 

 

2. Développement du plan de formation  

Après la démarche exposée précédemment, la phase qui suit consiste à prendre en charge les 

résultats de l’étude en matière de besoin existant et le nouveau besoin accompagnant 

l’habilitation de l’entreprise industrielle et tracer un plan de formation avec ciblage des 

ressources nécessaires.  

« En s’appuyant sur les conclusions de l’analyse des besoins, cette étape doit permettre de 

regrouper les éléments clés qui permettront au professionnel de la formation de procéder au 

design du plan de formation »
15

. Le travail consiste en la définition d’un plan de formation 

détaillée dans le temps avec les thèmes, la population, le lieu, le partenaire … 

« Le plan de formation est la traduction opérationnelle et budgétaire des choix du 

management d’une organisation sur les moyens qu’il affecte, dans une période donnée, au 

développement de la compétence individuelle, et collective des salariés»
16

. 
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2.1. Tracer un plan de formation  

Le plan de formation traduit la politique de formation dans un document formalisé qui 

prévoit, pour une durée déterminée, la réalisation des besoins en formation.  

Le plan de formation définira :  

 

 Les objectifs et priorités tout en veillant sur  la cohérence avec les orientations et les 

contraintes ;  

 Un "cahier des charges" de chacune des actions de formation ; 

 Un plan d’action ; 

 Un état des moyens méthodologiques, humains et financiers mis en œuvre ; 

 Un dispositif d’évaluation 

.  

« Il comprend :  

 Une présentation des objectifs et des priorités du plan de formation.  

 Une présentation synthétique des actions de formation envisagées  

 La liste et la programmation des actions de formation :  

- les personnes concernées ;  

- la nature des actions ;  

- la durée ;  

- la période ;  

- les modalités (inter-intra),  

- le coût.  

 Une charte de formation et/ou un règlement formation :  

 Fiche d’évaluation de chaque formation et du plan lui-même, à chaud et à froid »
17

. 

 

Le plan de formation (général et spécifique) est sujet d’une présentation et validation 

par le staff manageriel et l’entité qui gère l’habilitation de l’entreprise industrielle. Il est sujet 

aussi d’un suivi périodique (généralement mensuel) pour mesurer l’avancement dans 

l’exécution, corriger les anomalies et surmonter les écarts. 

Le plan global de formation fait référence à l’inventaire des besoins de formation (existant et 

nouveaux vue l’habilitation prévue) qui ont été priorisés dans l’entreprise, le plan spécifique 

de formation renvoie, quant à lui, au plan détaillé de réalisation d’une activité de formation. 

Dans ce qui suit un exemple. 
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Tableau1 : Guide pour l’élaboration d’un plan spécifique de formation  

Éléments de 

considération 

Interrogations 

Problématique  Quelles raisons ont motivé le besoin de mettre sur pied une 

formation ? 

Quels sont les écarts en performance observés ? 

Quelles améliorations, la formation va-t-elle apporter à la production 

ou au fonctionnement de l’organisation ? 

Objectifs de la 

formation 

Quels sont les objectifs poursuivis par la formation ? 

Qu’est-ce que l’employé pourra accomplir au terme de la 

formation ? 

Quel est la performance attendue ? 

Clientèle visée Quels employés sont concernés par la formation ? 

Contenu Quels sont les sujets qui doivent être couverts durant la formation ? 

Quels sont les principaux éléments que l’employé doit maitriser 

pour atteindre les objectifs de la formation ? 

Quelles est la logique d’apprentissage ? 

Techniques 

d’enseignement et 

transfert des 

apprentissages  

Quelles méthodes d’enseignement ? 

Quels moyens seront utilisés pour favoriser le transfert des 

apprentissages dans le contexte de travail ? 

Formateurs  Qui sont les formateurs attirés ? 

Qui donnera la formation ? 

Qui offrira du soutien pour le transfert des apprentissages ? 

Durée et lieu Quelles est la durée de la formation ? 

Comment elle est répartie ? 

Matériel et 

équipement  

Quel est le matériel pédagogique à fournir aux formateurs ? 

Quels équipement particulier serait nécessaire ? 

Méthodes 

d’évaluation 

De quelle façon l’apprentissage des employés sera-t-il vérifié ? 

Y a-t-il des compétences clés qui doivent être évaluées avant de 

délivrer une attestation de réussite à l’employé ? 
Source : Patrick Rivard et Martin Lauzier : la gestion de la formation et du développement des 

ressources humaines, Presse de l’université du Québec, Québec, Canada, 2013, P136. 

 

2.2. Identifier les ressources nécessaires  

Selon la variante conclue la démarche n’est pas la même : 

- Réalisation externe : le souci majeur c’est le choix du partenaire pour chaque action ou 

groupe d’action, ensuite il y a lieu de valider les intervenants et « voir même pour les 

actions stratégiques, d’organiser des entretiens avec ses animateurs affin de les valider et 

aussi de leur transmettre les éléments clés de la stratégie de l’entreprise ainsi que le 

livrable attendue de la formation pour chaque participant »
18

. 
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Un effort aussi en interne se résumant dans la constitution de groupes assez homogènes et 

de leur communiquer les invitations à temps pour éviter l’absentéisme. 

 

 

- Réalisation interne : en plus de la logistique en matière de salles et leurs équipements, les 

ressources nécessaires sont sur trois catégories : 

 Chargé de formation (référent-formation) « devrait être capable : 

o D’animer des réunions ; 

o De communiquer ; 

o De susciter une dynamique participative ; 

o D’utiliser un vocabulaire de base pour la gestion de la formation ; 

o D’analyser les changements survenant dans l’organisation ; 

o De mener des entretiens ; 

o Déclencher des actions et veiller sur les différents aspects ; 

o Clôturer chaque action et rédiger un rapport d’évaluation avec les 

recommandations relatives »
19

. 

 Formateurs internes : « dans un premier temps, leur organiser la formation des 

formateurs, leur attribuer des thèmes et les accompagner vers l’animation des groupes 

pilotes »
20

. Après évaluation, définir avec eux le planning de réalisation du volet cœur 

métier du plan de formation. 

 Formateurs externes : « consulter les animateurs, les valider via des entretiens face à 

face et exploiter leurs disponibilités »
21

. Il faut recenser les contraintes internes et 

définir avec ces formateurs le volet restant du plan de formation, tout en se basant sur 

les orientations et les priorités dynamiques du staff manageriel et l’entité gérant 

l’habilitation industrielle de l’entreprise. 

À noter que dans les deux cas de figure, il y a lieu de tisser un planning d’intervention des 

experts formateurs des fournisseurs d’équipements, tout en validant au préalable les thèmes, 

les intervenants, les contenus, les durées, le lieu et les modalités de réalisation détaillées. 

 

3. Importance de la formation dans un projet d’habilitation  

Comme développé précédemment, l’habilitation d’une entreprise industrielle se 

concrétise par un renouvellement des équipements, redéfinition éventuelle de la stratégie et 

aussi tracer un plan de formation pour le développement des compétences des employés.  

Dans ce qui suit, on s’intéresse à situer le plan de formation par rapport au projet 

d’habilitation et aussi le lien entre la formation et le management du changement. 

 

3.1. Définir le bon timing de réalisation du plan de formation  

Comme tout projet, l’habilitation d’une entreprise industrielle « passe par trois phases : cadrer 

(étude), conduire (réalisation) et conclure (réception) »
22

.  
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Dans les pratiques courantes, les partenaires en équipement proposent souvent des formations 

de mise en marche à la fin de la phase 2, mais très souvent le personnel n’est pas 

suffisamment prêt et donc on passe à la phase 3 avec beaucoup d’anomalies et difficultés. 

 

 

Avec la définition du plan de formation s’appropriant la stratégie et les orientations, on peut 

distinguer trois volets importants : 

 Formations cœur métier 

 Formations des fournisseurs d’équipements  

 Autres formations nécessaires à la mise à niveau des compétences du personnel 

(informatique, management, vente, CRM, …) 

Le schéma suivant dessine globalement la relation entre ces trois volets du plan de formation 

avec le projet d’habilitation industrielle. 

 

Figure4 : plan de formation et habilitation de l’entreprise industrielle  

Source : préparée par les chercheurs. 

 

« Le plan de formation veille à ce que le personnel de l’entreprise industrielle soit prêt à la 

réception du projet »
21

 et donc passer à l’exploitation sans difficulté.  

Les formations fournisseurs d’équipements se placent avant la mise en service et au moment 

où l’installation des équipements est réalisée (fin de la phase réalisation et la réception) 

L’accompagnement reste présent même durant la phase d’exploitation. 

3.2. La formation et le Management du changement  

Le projet de réhabilitation de l’entreprise industrielle provoque un changement relativement 

important au niveau des pratiques quotidiennes des employés. De ce fait une résistance au 

changement s’installe. 

Etude Réalisation Réception Exploitation 

Formations cœur métier 

Formations 

Autres formations  
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« La résistance au changement est prévisible, c'est une réaction émotionnelle normale. 

Les trois principales raisons et forces psychologiques de la résistance: 

• Ne pas savoir, peur de l'inconnu;  

• Ne pas être capable, perte de pouvoir;  

 

• Ne pas avoir le goût, incertitude face au futur »
23

. 

Dans le fond, ce n’est pas au changement qu’on résiste mais au fait d’être changé. 

Plus les individus auront acquis des routines et habitudes, plus cette peur sera importante. Ils 

feront tout pour protéger l’actuel sans s’intéresser aux opportunités d’évolution. 

Dans les projets, il y a un moment crucial ou l’accompagnement des bénéficiaires est très 

important, c’est lors du lancement (go live) du projet. La perte de productivité est schématisée 

avec la figure ci-après. 

Figure5 : la vallée du désespoir 

 
 

Source : David AUTISSIER et Jean-Michel MOUTOT : Méthode de conduite du changement, 

Dunod, Paris, France, 3
ème

 édition, 2013, P15. 

 

La conduite du changement s’est professionnalisée et standardisée pour devenir un dispositif 

décomposé de trois phases :  

• Phase de diagnostic : identifier le périmètre du changement en termes de processus, de 

structures, d’acteurs et de type de changement (sa profondeur).  

• Phase de déploiement des leviers : qui prévoit la planification et la réalisation des 

actions de communication, de formation et d’accompagnement des transformations 

(plan d’action pour les acteurs /changement).   

Cette phase a comme livrables : plan de communication, plan de formation et plan de 

transition. 

Phase de pilotage : évaluer la résistance et éventuellement corriger les actions. 
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Le plan d’accompagnement se réalise dans la phase de mise en production (après la 

réception). Le plan de communication avant même l’étude et reste présent jusqu’à  la fin 

(mise en production). Le plan de formation est donc l’un des trois leviers indispensables 

pour gérer le changement et rassurer les employés. 

 

 

La bascule se produit et le changement produit, les résultats attendus créant ainsi une 

dynamique d’appropriation et de recherche de progrès. 

 

Figure6 : la courbe en S de la conduite de changement 

 

Source : David AUTISSIER et Jean-Michel MOUTOT : Méthode de conduite du changement, 

Dunod, Paris, France, 3
ème

 édition, 2013, P20. 

 

Le déploiement des leviers de conduite de changement, en particulier le plan de 

formation, permettent de transformer la peur du changement chez les employés, en une 

opportunité d’y aller et donc le projet d’habilitation de l’entreprise industrielle aura de fortes 

chances de réussir vu que le périmètre du changement s’adhère rapidement. La chute de 

productivité passe plutôt à un progrès. 

En plus donc des plans d’accompagnement et de communication, le plan de formation 

se présente comme étant le troisième levier du management du changement, permettant ainsi 

de rassurer les employés et procéder à une habilitation de l’entreprise industrielle réussie. 
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Conclusion  

 

Le défi d’aller vers l’habilitation d’une entreprise industrielle touche éventuellement la 

stratégie globale de l’entreprise, le renouvellement des équipements et le développement des 

compétences de ses employés. La prise en charge des employés avec un plan de formation 

étudié, ciblé et bien planifié, permet le transfert du savoir faire et le développement des 

compétences. D’autre part, ce type de projet déclenche certainement une résistance chez les 

employés, la démarche de conduite de changement se concrétise via trois plans : de 

communication, d’accompagnement et de formation. Cela dit que le plan de formation se 

place comme levier important dans le management du changement et contribue 

considérablement dans la réussite de l’habilitation de l’entreprise industrielle. 

La création d’un centre de formation où même une école des hauts potentiels est une 

valeur ajoutée très importante si la taille de l’entreprise est importante, la stratégie et les 

moyens financiers permettent. Du fait qu’un noyau de formateurs internes se développe et 

donc on assure la préservation du savoir-faire interne de l’entreprise industrielle et en 

particulier ses métiers spécifiques, aussi un transfert efficace de ces compétences vers les 

collaborateurs internes et la future  relève. 

La formation est donc un levier clé pour accompagner les employés vers le 

changement et les mettre en position adéquate et correcte lorsque le projet d’habilitation de 

leur entreprise industrielle est réceptionné. Les employés sont en production efficace 

incessamment. 
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Les effets des incitations sur l’investissement en Algérie 
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Résumé. 

L’Algérie  comme la plupart  des pays  tente d’apporter  des modifications tant dans  sa 

législation relative aux investissements  qu’ au niveau  institutionnel  afin d’attirer  les 

investissements directs  , appelés communément IDE . Ainsi le Code des investissements  a 

subi plusieurs  modifications .Elles portent essentiellement  sur les incitations fiscales. 

Au niveau institutionnel, c’est la création d’un organisme unique  dénommé ANDI   .Les 

procédures seront effectuées  dans un seul et unique guichet .C’est ce que l’on nomme  

Guichet unique. L’allégement des procédures et d’intervenants  dans  l’investissement a été 

envisagé  pour faciliter les démarches des investisseurs potentiels. 

Toutefois, la clause instaurée par la Loi des finances   2009 dite  51%-49%  a été considérée  à 

tort ou à raison comme un frein aux IDE.  

 الملخص

املستوى املؤسسايت من أجل جذب بتشريعاهتا املتعلقة باالستثمار و  علىاجلزائر مثل أغلب الدول إجراء تعديالت  حتاول
 احلوافزعلى  أساسيبشكل  ركزتلعديد من التعديالت، لخضع قانون االستثمار هكذا و . IDEبـ  ةاالستثمارات املباشرة، املعروف

 الضريبية. 
على تنفيذ اإلجراءات  ،ANDI على هيةة واددة تعر  باس  ايتإضفاء الطابع املؤسس جندعلى املستوى املؤسسايت، 

اإلجراءات  لتسهيل اليت كانت مربجمة االستثمارختفيف اإلجراءات واملتدخلني يف و الشباك الوادد. ب يدعى شباك وادد مستوى
 ستثمرين اتحمتملني.على امل

 كمعرقل بشكل مسبق ٪ اعترب 92-٪ 15 املسمى بـ 9002 لعام جاء به قانون املالية البند الذي فإنومع ذلك 
 .(IDE) ةاملباشر  ةاألجنبي اتلالستثمار 
 
 
 
 

                                                             
 Maître de conférences s A , Université de Bouira. 
 Doctorante , Université de Bouira.  
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Introduction. 

Depuis quelques années  on assiste  à une compétition   entre les différents pays .Elle porte 

essentiellement sur comment attirer  les investisseurs  privés étrangers  Chaque pays tente de 

les attirer, soit en révisant  le Code des investissements,  soit le Code des impôts allégeant au 

maximum les impositions ou encore revoir les institutions en charge des investissements.  

Une véritable compétition  s’installe entre les différents pays .L’Algérie  ne déroge pas à ce 

constat. Puisque l’Etat a introduit des réformes tant au niveau  institutionnel (première partie) 

qu’au niveau des incitations fiscales (seconde partie). Toutes ces mesures visent à rendre le 

climat des affaires en Algérie plus attractif. 

 

Première partie : Les institutions en charge des investissements. 

Pour faciliter  et accélérer  les procédures d’investir et surtout alléger le nombre d’acteurs, les 

pouvoirs publics algériens ont envisagé  des acteurs à travers deux niveaux : le niveau 

stratégique et le niveau opérationnel. Au niveau stratégique : le CNI: Conseil National de 

l’Investissement -, le ministère de l’industrie et des mines et les ministères sectoriels. Au 

niveau opérationnel : l’ANDI- L’Agence Nationale de Développement de l’Investissement,  

l’ANIREF-Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière.. Ces organes 

mettront en œuvre  les avantages prévus  par la Loi relative au développement des 

investissements.  

1. Institutions situées au niveau stratégique. 

Nous nous intéresserons plus particulièrement au CNI. Le ministre de l’industrie fixe la 

politique  nationale de l’investissement. 

Le Conseil National  de l’Investissement est institué par l’Ordonnance  de 2001  et modifié 

par le Décret exécutif No 06.355 du 9 octobre 2006. Ce dernier fixe l’organisation, la 

composition et le fonctionnement du CNI. Ainsi il se compose de neuf ministres. Il est présidé 

par le Premier ministre Il s’agit de ministres : 

            Des collectivités locales, 

            Finances ; 

            Industrie et promotion des investissements ; 

            Commerce ; 

            Énergie et mines ; 
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           Tourisme ; 

       

    Petite et moyenne entreprise et artisanat ; 

          Aménagement du territoire, environnement et tourisme. 

                      .Les missions du CNI sont contenues dans l’article  17 du  Décret portant sa 

création.Elles peuvent se résumer ainsi : 

 

                                               Proposer les stratégies et les priorités pour le développement 

de l’investissement, 

                                               Proposer l’adaptation aux évolutions constatées des mesures 

incitatives pour l’investissement, 

                                              Proposer au gouvernement  toute décision  et mesures 

nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de soutien et d’encouragement de l’investisseur. 

                                             Susciter  et encourager la création et le développement 

d’institutions et d’instruments financiers adaptés au financement de l’investissement. 

Il importe de souligner aussi que le CNI  a un véritable pouvoir de décision. Toutefois, le CNI 

ne constitue pas une autorité administrattive.et ses décisions ne s’adressent pas directement à 

l’investisseur .Elles sont destinées aux autorités en charge de la mise en place des textes sur la 

promotion de l’investissement .La première d’entre elles est l’Agence Nationale de 

Développement de l’Investissement. 

Le redéploiement institutionnel opéré en octobre 2006 a renforcé le CNI dans son rôle 

stratégique. L’action de ce conseil s’exerce désormais en matière de décisions stratégiques 

relatives à l’investissement et en matière d’examen des dossiers d’investissements présentant 

un intérêt pour l’économie nationale. 

2. Les institutions au niveau opérationnel. 

A ce niveau on présentera  deux organes : 

                                                         Agence Nationale  et Développement de 

l’Investissement –ANDI-. 

Cet organisme  est chargé  des investissements directs étrangers .Il est créé sous la forme d’un 

établissement à caractère  administratif  doté  d’une personnalité morale et d’une autonomie 

financière .Cette Agence est placée sous la tutelle de Monsieur le Ministre de l’industrie. 

L’ANDI succède  à l’ancienne Agence de Promotion, de Soutien, et de Suivi de 

l’Investissement –APSI-. 
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Cette Agence a été instituée par l’Ordonnance No 01.03 du 20Aout 2001 pour fournir des 

services aux investisseurs étrangers et nationaux. 

Le Décret No 01.282 du 24 septembre 2001 répond aux attentes des investisseurs en termes : 

                                             Fournit l’information  et met en place des banques de données à 

al disposition des investisseurs. 

                                             Assure l’assistance aux investisseurs étrangers pour accomplir 

les formalités requises. 

                                             Met  ne relation les investisseurs non-résidents avec  les 

opérateurs locaux. 

L’ANDI a également un rôle de facilitateur par la mise en place de guichet unique 

décentralisé. Le but de ces guichets  est d’identifier les contraintes  aux investissements  et de  

proposer  des procédures d’allégement de ces dernières.  

Toutefois l’ANDI  se retrouve confrontée  a une insuffisance d’autonomie  en termes de 

recrutement et de dépenses  l’empêchant ainsi d’exercer efficacement ses activités , ce qui se 

répercute directement sur l’attractivité des investissements directs. 

                                                       L’Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation 

Foncière –ANIREF- 

Au regard du problème foncier qui freine les activités des investisseurs  locaux et non-

résidents., les pouvoirs publics algériens  ont envisagé de régler cette question.A cet effet, le 

Décret d’avril 2007 a institué l’Agence. L’objectif est « l’émergence d’un marché du foncier 

économique pour encourager l’investissement » (Kaci-chaouch, 2012, page 115). 

L’Agence est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous tutelle 

du Ministre de l’industrie. L’ANIREF  a un porte feuille foncier constitué par les actifs 

excédentaires des entreprises économiques publiques et les terrains non attribués ou non 

utilisés situés dans les zones industriels (Kaci chaouch, 2012, p116). 

A ces deux organes, on pourrait également  signaler  le Guichet Unique..Ce dernier  est 

rattaché à l’ANDI. Sa mission principale est de faciliter aux opérateurs l’accomplissement  

des formalités de mise en œuvre des projets d’investissements.  

Deuxième partie : Les incitations fiscales  et l’attractivité. 

                                                             Notion d’attractivité. 
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L’attractivité économique des pays pour  les investisseurs  étrangers est devenue une priorité 

dans les politiques économiques nationales. 

La définition de l’attractivité  ne constitue pas un consensus actuellement .Selon les auteurs  

Coeuré et Rabaud  cité par Kaci chaouch, l’attractivité est ‘la capacité d’un pays à attirer et à 

retenir des entreprises’ 

Toutefois selon de nombreux auteurs l’attractivité ne se limite pas à attirer les investisseurs 

.C’est une notion multidimensionnelle ; économique, démographique ……. 

Dans ce cadre, la Banque Mondiale  retient un certain nombre de critères pour mesure 

l’attractivité appelé « Doing business data ».Cette base de données regroupe une trentaine  

d’indicateurs concernant cinq thèmes : 

                                        Le lancement d’une entreprise, 

                                         Les conditions d’embauche et de licenciement, 

                                         Le cadre juridique des contrats, 

                                         L’accès au crédit, 

                                        La fermeture d’une entreprise. 

 

Il y a lieu de souligner  l’attractivité repose également sur les incitations fiscales .C’est à ce 

niveau que la compétitivité entre les pays est rude. 

Les pouvoirs publics algériens  ont envisagé un certain d’incitations fiscales afin de 

promouvoir la destination Algérie. 

Les objectifs des incitations fiscales sont de : 

                                          Permettre  aux opérateurs économiques de réaliser des bénéfices 

par  des allégements de la charge fiscale en agissant sur  la règlementation économique et 

juridique, 

                                           Attirer les investisseurs étrangers, 

                                           Participation à la réalisation de l’équilibre de la balance de 

paiements. 

Les incitations fiscales dans la législation algérienne. 

Toutes les incitations fiscales qu’elles soient temporaire sou permanentes, totales ou partielles 
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Prévues en faveur de certains secteurs, activités  et opérations figurent dans les codes en 

vigueur :    

                                            Le Code des impôts directs et taxes assimilés, 

                                            Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires, 

                                             Le Code de l’enregistrement. 

Nous citerons  les incitations contenues dans ces Codes dont la finalité est d’attirer les 

investisseurs résidents  ou non-résidents. 

Il s’agit : 

                                               Application d’un taux réduit en matière d’IBS (12.5) pour les 

bénéfices réinvestis 

                                               Admission des plus values professionnelles en franchise 

d’impôts quand elles sont réinvestis dans un délai de trois années de leur réalisation. 

                                                Exonération de l’IBS pour une durée de dix années pour les 

entreprises touristiques créées tant par des opérateurs résidents ou non résidents. 

                                                  

D’autres aménagements ont touché : l’administration, les institutions et le marché du travail 

.Toutes ces mesures tendent à assainir le climat des affaires. 

                                                    L’administration. 

A cet effet , un comité  de réforme  des structures  et des missions de l’Etat a été mis en place 

afin de réfléchir  et proposer des mesures. Ainsi ce Comité a proposé  de mettre en œuvre 

certain   chantiers .afin de réformer l’Etat Il s’agit : 

                                                     Recentrage des administrations sur leurs missions 

stratégiques, 

                                                      Promouvoir et encourager  la concrétisation de la 

décentralisation et la déconcentration, 

                                                      De développer  le recours aux instruments de régulation, 

                                                      De revoir la fonction publique, 

En parallèle les pouvoirs publics algériens toujours dans leur quête d’attirer les investisseurs  

ont pris d’autres dispositions afin de rendre le climat des affaires algérien attractif. Ainsi , ils 

ont décidé : 
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                                                       Une protection contre les réquisitions administratives, 

                                                       La possibilité de recourir à l’arbitrage international, 

                                                       L’adhésion aux différentes conventions internationales en 

matière de garantie et de protection des investissements, 

                                                      La signature de plusieurs accords bilatéraux concernant 

les investissements étrangers, 

                                                      42  conventions d’encouragement et de protection 

d’investissement ont été signées, 

                                                        21 conventions de non double imposition ont été 

paraphées. 

Toutes ces dispositions ont le même objectif  rendre le climat des affaires serein, stable afin 

d’attirer les investisseurs étrangers. 

Des mesures sont régulièrement publiées  dont les dernières sont celles introduites par la Loi 

des finances pour 2014 .Elles concernent l’encouragement des investissements étrangers qui 

contribuent au transfert  du savoir-faire et / ou qui produisent  des biens avec un taux 

d’intégration supérieur à 40% ceux-ci bénéficient d’avantages  fiscaux  et parafiscaux 

accordés par le Conseil National de l’Investissement. 

Conclusion. 

Les pouvoirs publics algériens à l’instar des autres pouvoirs publics tentent d’attirer les 

investissements étrangers .Tout un ensemble de mesures sont régulièrement publiées. Tout 

cela a démarré en 1993 et ce Code ne cesse de subir des aménagements allant dans le sens 

d’attirer les investisseurs .Il s’agit de : 

                  

 Le code d’investissement et la libération de la politique d’investissement de 1993 

 Ordonnance n° 01-03 relative au développement de l'investissement de 2001 

 Ordonnance n°06-08 modifiant et complétant l’ordonnance 01-03, de 2006 

 

 

Sans compter certaines dispositions contenues dans les Lois de finance notamment celle pour 2009 

instituant la règle dite 51%-49%. 

Instaurée par la loi de finances complémentaire pour 2009, la règle dite des 51-49% fixe la 

part de participation d’un investisseur étranger dans une société de droit algérien à 49%. Cette 

règle est prévue par l’alinéa 2 de l’article 4bis du code de l’investissement  selon lequel : «  

http://www.andi.dz/PDF/evolution_loi_sur_l'investissement_fr/loi%2093-12.pdf
http://www.andi.dz/PDF/evolution_loi_sur_l'investissement_fr/01-03.pdf
http://www.andi.dz/PDF/evolution_loi_sur_l'investissement_fr/loi%2006-08.pdf
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Les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un partenariat dont 

l’actionnariat national résident représente 51% au moins du capital social.. ». 

La  toute  dernière mesure est contenue dans la Loi de finances pour 2014. Pour offrir un 

maximum de garanties, l’Algérie a ratifié de nombreuses conventions internationales ou 

bilatérales ayant trait à l’investissement.  

En dépit de toutes ces dispositions  les résultats sont restés en de ça  de ceux escomptés Selon 

l’ANDI «  Sept  projets vont être réalisés en partenariat alors que quatre sont des 

investissements directs étrangers (IDE) pour un montant global de 58,9 milliards (mds) de 

DA, selon le bilan 2010 de l'ANDI. "Ces projets déclarés semblent amorcer une reprise 

perceptible dont les flux émanent des pays de l'UE.. » (Haid ,2012). 

Selon  Haid , le Maroc reste le pays qui attire le plus d’investissements par rapport à la 

Tunisie et l’Algérie. 

Ceci  peut s’expliquer par  la clause de la Loi de finance complémentaire de 2009 qui impose 

aux investisseurs étrangers la règle dite  51% -49%.. 

« De même, la corruption, les lourdeurs bureaucratiques, la faiblesse du secteur financier et 

l'insécurité juridique relative aux droits de propriété intellectuelle sont des freins à 

l'investissement. » (Haid, 2012). 

Le manque de transparence  également tend à décourager  les investisseurs. 

Une étude récente de la Banque mondiale (décembre 2002) a révélé certaines insuffisances 

dans les paramètres habituellement utilisés dans l’évaluation du climat d’investissement 

comme les lenteurs bureaucratiques pour l’obtention des documents administratifs, 

l’insuffisante clarté des dispositions réglementaires et législatives, la faible performance du 

système bancaire et les délais d’attente pour la fourniture des divers services d'utilité 

publique, notamment le téléphone, l’électricité, le gaz et l’eau. (FMI, 2011). 

La concurrence entre pays pour attirer  les investisseurs étrangers est très rude .C’est pour cela 

que  si les pouvoirs publics  veulent attirer  des investisseurs, ils tenus d’innover en effectuant 

des réformes en profondeur  des institutions .Contrairement à d’autres pays, les institutions 

algériennes sont au service du premier responsable .Elles ne sont pas indépendantes des 

hommes. Ce qui rend leur crédibilité en doute. 

Il importe également de souligner que ces investissements ont bénéficié surtout pour le 

secteur des hydrocarbures, ils restent très modestes pour les autres secteurs. 

Le secteur bancaire algérien est majoritairement public. Et l’Algérie est toujours une 

économie d’endettement .Son marché financier est très limité. Ce qui bien entendu constitue  

un frein en comparaison à l’Egypte, par exemple, ou tout secteur public a été privatisé. 
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Le marché algérien est très peu développé et peu visible. Ce qui constitue  un sérieux 

handicap. L’absence  ou le peu  d’informations  relatives au marché constitue  un autre frein 

pour les investisseurs étrangers..Car, il le sera impossible de déterminer les segments de 

marché attractifs. Le prix ne joue pas son rôle.  

Le marché du travail également présente beaucoup de carences  et c’est un facteur dissuasif  

La taille du marché algérien reste de taille modeste en comparaison des marchés marocains et 

égyptiens. 

La création d’entreprises reste soumise au diktat des bureaucrates .Une pléthore de documents 

est exigée  pour la création d’entreprise. Haid note, citant les conclusions du forum qu’il faut 

51 jours pour l’enregistrement final,  46 jours au Maroc et 37 jours en Tunisie.  Et 31,8 jours 

dans les pays de l’OCDE. (Haid, 2012) 

Elle poursuit en soulignant que  les investisseurs en Algérie ont indiqué leur grand 

mécontentement du système douanier; les investisseurs potentiels et existants ont signalé que 

les problèmes rencontrés pour les démarches douanières étaient un parmi les plus grands 

obstacles à l'investissement. (Haid ,2012). 

L’autre grand frein demeure  le foncier. A ce sujet les investisseurs  se plaignent beaucoup des 

difficultés  à accéder à une assiette  pour réaliser leurs projets .L’Etat a bien entendu  mis  en 

place un organisme  pour tenter de régler ce problème mais la situation reste la même. 

Enfin  une autre contrainte  citée par la Banque Mondiale  a établi une notation de 0 à 10 qui 

met en exergue la transparence des transactions, le droit des actionnaires à poursuivre les 

administrateurs et directeurs pour faute professionnelle. Le coût de la mise en faillite par 

exemple représente 4% du patrimoine et dure parfois plus de 2 ans. (Haid ,2012) 

De nombreux obstacles  demeurent  ce qui par conséquent rend  la destination algérienne peu 

attractive.  Ce n’est par la publication  de dispositions que l’on rendra  le marché attractif, il 

faudrait impliquer les opérateurs à tous les niveaux de l’Etat pour parvenir  a être compétitif 

Tout au moins dans la zone Afrique. 

L’Etat  doit mettre en œuvre  un campagne de sensibilisation auprès de ses opérateurs afin 

d’être  plus prompts dans le traitement  des dossiers. 
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L’essor de l’insertion des pays en développement dans les chaines de valeur 

mondiales (CVM) via l’assemblage industriel :  

  quelles possibilités pour l’assemblage automobile en Algérie ? 

 


 OUALIKENE Selim 


 


 GUERMAH Hayet                                                         

                                                                            

 

Résumé : 

        Dans le cadre de l’ouverture économique depuis les années 1990, les autorités 

algériennes ont mis en place une stratégie industrielle visant l’attrait des IDE dans le but de 

faire de ces derniers un vecteur de la politique du développement industriel et le transfert de 

technologie. L’Algérie voulait ainsi profiter de la nouvelle division internationale du travail 

(NDIT) voire de s’intégrer dans la chaine de valeur mondiale et devenir une destination des 

IDE manufacturiers.  L’industrie automobile  constitue une meilleure illustration, étant donné 

que l’automobile constitue un véritable  produit mondialisé. 

        L’objet de cette contribution est d’analyser les possibilités pour l’Algérie de participer à 

la chaine de valeur de mondiale (CVM) de  l’automobile et ce, à travers l’activité de 

l’assemblage industriel. 

Mots clés : économie algérienne, assemblage industriel, industrie automobile, chaine de 

valeur mondiale. 

 ملخص:

التسعينات ، وضعت السلطات الجزائرية  في إطار سياسة االنفتاح االقتصادي التي انتهجتها الجزائر منذ سنوات            

إستراتيجية صناعية لجذب االستثمار األجنبي المباشر من أجل جعلها متجه لسياسة التنمية الصناعية و كذالك نقل 

االندماج في سالسل  ( أو باألحرىNDITالتكنولوجيا ، كما تسعى الجزائر لالستفادة من التقسيم الدولي الجديد للعمل )

صناعة السيارات ابرز مثال لذلك ،  تعد .حيث لتصبح بذلك مقصدا للشركات العالمية المصنعة (CVM) المية القيمة الع

 باعتبار السيارة منتوج عالمي.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل مدى إمكانيات الجزائر في المشاركة في سلسلة القيمة العالمية للسيارات و ذلك من           

 الصناعي.خالل التجميع 
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Introduction 

        Ces dernières décennies, l’économie mondiale a connu des mutations profondes  induites 

essentiellement par l’accélération des mouvements de mondialisation. Cette mondialisation a 

été favorisée par la conjonction de plusieurs facteurs à savoir : premièrement, le facteur 

historique, en l’occurrence, la fin de la guerre froide et le démantèlement du bloc soviétique 

sont des événements qui ont causé  une multiplication de nombre d’Etats dans le monde et par 

la même le nombre de partenaires commerciaux soit de en a en  et a  en. Deuxièmement, les 

constructions des blocs régionaux tels que l’UE, l’ALENA, MERCOUSUR …etc. Ce qui a 

encouragé la coopération entre les pays proches géographiquement. Troisièmement, le rôle du 

GATT puis l’OMC dans la libéralisation des échanges et quatrièmement, ce sont surtout les 

rapides innovations dans le domaine de  nouvelles technologies d’information et de 

communication (NTIC) qui changent les conditions de l’économie mondiale. Ce qui a facilité 

et a encouragé la fragmentation internationale de la production. Les pays en développement 

ont leur part grâce à l’assemblage industriel. Les efforts consentis  par les autorités 

algériennes depuis le début des années 1990 jusqu’aujourd’hui, qui se manifestent notamment 

par les négociations consécutives pour adhérer à l’OMC  et la multiplication des accords 

conclus avec des partenaires européens et mondiaux confirmant ainsi la volonté de l’insertion 

dans l’économie mondiale en  général et dans la DIPP de l’automobile en particulier , d’une 

part et , les avantages comparatifs que possède notre pays , notamment en matière de la 

situation géographique (liant l’Europe développée et l’Afrique sous développée , et assurant 

également la médiation des pays constitutifs de l’UMA ) et la main d’œuvre (qualifiée , jeune 

et bon marché), d’autre part, nous amènent à poser la problématique suivante : 

          A travers l’assemblage industriel, est- il possible pour l’industrie automobile 

algérienne d’avoir sa part dans la dynamique de la chaine de valeur de l’automobiles ? 

        Pour pouvoir rependre à cette problématique, nous avons partagé ce travail en deux 

points, la première traite la notion de la chaine de valeur mondiale dans l’ensemble, le 

deuxième est consacré aux différentes potentialités visant le développement de l’assemblage 

industriel de l’automobile en Algérie. 

I. La notion  de la chaine de valeur mondiale : 

         Nous savons que les activités dans une chaîne de valeur peuvent être regroupées dans 

une seule entreprise ou à un seul endroit ou être réparties entre différents endroits et 

entreprises. Lorsque ces activités sont dispersées dans le monde, il y a une chaîne de valeur 

mondiale. Le graphique suivant illustre comment, dans une chaîne de valeur mondiale, les 

processus opérationnels auparavant internes deviennent fragmentés et séparables, 

répartissant la production et les fonctions de soutien entre de nombreux endroits et 
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entreprises internationales, afin d’optimiser les compétences de base de chaque maillon : les 

entreprises font ce en quoi elles excellent. 

 

         

        Par exemple, la société X a son siège social au Canada, sa fonction de R-D aux Etats-

Unis, elle fabrique ses produits en Chine à l’aide de pièces fabriquées en Inde, les vend dans 

l’Union européenne et offre un service après-vente à partir de la Thaïlande. L’entreprise dans 

chaque région géographique se spécialise dans une tâche et donne un meilleur rendement que 

si une seule entreprise les exécutait toutes. C’est la nature d’une véritable chaîne de valeur 

mondiale. 
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Source : www.deleguescommerciaux.gc.ca , consulté le 19/04/2015. 

  

 

1.L’émergence des CVM : 

 

        Dans la littérature économique, comme l’on a vu dans le premier chapitre, les CVM ont 

été associées à différents concepts tels que le « partage de la production mondiale » (Yeats, 

1997), la « fragmentation internationale » (Jones et Kierzkowski, 1990), la « spécialisation 

verticale » (Hummels et Yi, 1999), la « production multi-stades » (Dixit et Grossman, 1982), 

la « sous-traitance », la «délocalisation » et l’« impartition ». Ces différents termes ont tous un 

rapport avec l’importance croissante des chaînes de production verticale et le commerce 

vertical entre pays, en dépit de certaines différences. La théorie de la fragmentation, par 

exemple, s’intéresse principalement aux activités de production et examine comment s’opère 

la fragmentation internationale lorsque les coûts peuvent être abaissés en raison d’écarts dans 

la productivité de la main-d’œuvre (modèle ricardien) et/ou de différences dans 

l’approvisionnement et le prix des facteurs (modèle de Heckscher-Ohlin) entre différents 

endroits. La notion de CVM est habituellement interprétée dans un sens plus large pour 

englober toutes les activités des chaînes de valeur des entreprises, notamment la production, la 

distribution, les ventes et la commercialisation, la R-D, l’innovation, etc. Ainsi, des facteurs 

autres que la diminution des coûts déterminent aussi l’évolution des CVM, comme l’entrée 

sur de nouveaux marchés émergents et l’accès à des actifs stratégiques et au savoir étranger.  

         Les entreprises cherchent à optimiser leurs procédés de production en établissant divers 

stades de production à différents endroits selon les facteurs de localisation optimaux de 

chaque pays. Alors que la production était auparavant concentrée et intégrée en un seul 

endroit, les entreprises ont progressivement restructuré leurs opérations à l’échelle 

internationale en recourant notamment à l’impartition et à la délocalisation des activités 

(OCDE, 2007). L’impartition consiste habituellement en l’achat de biens et de services 

intermédiaires auprès de fournisseurs spécialisés de l’extérieur, tandis que la délocalisation a 

trait à l’achat par les entreprises de biens et services intermédiaires auprès de fournisseurs 

étrangers ou du transfert de certaines tâches au sein même de l’entreprise à un ou des 

établissements situés à l’étranger (figure 1). La délocalisation englobe donc à la fois 

l’impartition internationale (lorsque des activités sont cédées en sous-traitance à des tiers 
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 indépendants à l’étranger) et l’approvisionnement international interne (auprès de filiales 

étrangères de l’entreprise). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisé par nos soin, adapté de « Koen De Backer et Norihiko Yamano, OCDE 

(2011) : "Données internationales comparatives sur les chaînes de valeur mondiales", 

Direction de la science, de la technologie et de l’industrie ». 

 

        Les décisions relatives aux activités qui se dérouleront à l’extérieur de l’entreprise (et, 

peut-être, au-delà des frontières) et celles qui seront conservées à l’interne (peut-être au sein 

d’une filiale étrangère) sont dictées par la présence de coûts de transaction, la complexité des 

rapports interentreprises et la spécificité des éléments d’actif. Ainsi, la recherche a montré que 

les entreprises hésitent à aller à l’extérieur pour les tâches plus complexes, à forte valeur 

ajoutée, parce qu’elles sont souvent perçues comme ayant une importance stratégique pour le 

champ d’activité principal de l’entreprise. À l’inverse, les entreprises relocalisent souvent 

leurs activités de fabrication à grand volume qui requièrent peu de compétences ou seulement 

des techniques répandues, en les confiant à des fournisseurs externes qui peuvent disposer 

d’installations de production moins coûteuses ou plus efficientes. Cela permet à l’entreprise 

de centrer son attention sur les secteurs d’activité où elle possède un avantage comparatif, ou 

de s’engager dans de nouvelles activités qui ont souvent une valeur ajoutée élevée. Les 
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 données indiquent que l’organisation des réseaux de production internationaux diffère d’une 

industrie et d’un pays à l’autre
1
. 

2. Les déterminants de la DIPP : 

 

   La fragmentation des processus productifs est déterminée selon Lassudrie-Duchêne par 

deux types de facteurs : des facteurs techniques qui correspondent au principe de modularité 

des produits ou des procédés et des facteurs économiques liés à la distribution des avantages 

comparatifs entre les pays ou des avantages de localisation entre les différents sites. 

3. Le principe de la modularité : 

       Chaque segment ou chaque sous système peut être fabriqué séparément, souvent de façon 

simultanée (processus synchronique), mais ne peut être propre à la consommation finale des 

ménages qu’une fois assemblé aux autres segments ou sous-systèmes (processus 

diachronique). D’un point de vue technologique, cette modularité et la fragmentation des 

processus productifs qui l’accompagnent se sont diffusées à grande échelle avec le taylorisme 

et l’automatisation des processus productifs engendrant des gains d’efficience associés à 

l’approfondissement de la division du travail. La principale limite à cette fragmentation 

fondée sur une logique d’offre est l’importance des coûts de transaction (transports, droits de 

douane, contrôles aux frontières, mais aussi difficultés de coordination). La production 

modulaire est présente dans de nombreux secteurs industriels : l’automobile, le textile, 

l’habillement, l’électronique, l’informatique... Techniquement, la modularisation permet de 

réduire la complexité des processus productifs en organisant leur découpage en sous-

ensembles qui peuvent être à leur tour confiés à des sous-traitants ou des co-traitants selon la 

nature de leur processus de production. La logique de la fragmentation verticale des processus 

productifs permet de maximiser le rendement dans la production de chaque fragment. 

L’exemple typique de la mise en œuvre à large échelle de ce phénomène est l’industrie 

automobile. Dès le début des années 1970, la production de la Ford Escort a été découpée en 

divers fragments localisés dans des pays différents en fonction de leurs avantages comparatifs. 

Dans cette logique à la Vernon (1966), la conception et la R&D était maintenue jalousement 

par le constructeur dans le pays d’origine, tandis que pouvaient être délocalisés les autres 

fragments de la production.  

La modularité  représente les avantages suivants 

    -De point de vue technologique, cette modularité et la fragmentation des processus 

productifs qui l’accompagnent se sont diffusés à grande échelle avec le taylorisme et 

l’automatisation des processus productifs engendrant des gains d’efficience associée à 

l’approfondissement de la division du travail.   

 

 

                                                             
1
 Koen De Backer et Norihiko Yamano OCDE, Direction de la science, de la technologie et de 

l’industrie « Données internationales comparatives sur les chaînes de valeur mondiales », 2011. 
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  -De point de vue technique, la modularité permet de réduire la complexité des processus 

productifs en organisant leur découpage en sous-ensembles qui peuvent être à leur tour 

confiés à des sous-traitants 

- La logique de la fragmentation verticale des processus productifs permet de maximiser le 

rendement dans la production de chaque fragment, l’exemple typique de la mise en œuvre  à 

large échelle de ce phénomène est l’industrie automobile, des le début des années 1970, la 

production de la Ford Escort a été découpée en divers fragments  localisés dans des pays  

différents selon leurs avantages comparatifs
2
. Dans cette logique à la Vernon (1966), la 

conception et la R&D était maintenue jalousement dans le pays d’origine tandis que pouvait 

être délocalisée les autres fragments de la production
3
. 

II .Assemblage industriel : cas de l’industrie automobile en Algérie 

II .1 Histoire de l’industrie automobile en Algérie :  

         La première société  algérienne de  l’industrie automobile à été crée en 1922, il 

s’agissait de la société algérienne des automobiles Renault (SADAR). En 1959, la société  des 

automobiles Renault en Algérie  (CARAI), donnait naissance à une seule usine d’assemblage 

d’où devait sortir, à partir de 1961, la Dauphine, puis la Renault 4 et la Renault 8. 

Parallèlement, Peugeot était présentée en Algérie par des établissements Vincent. À la fin  des 

années 1970, la nationalisation et l’instauration du monopole de l’Etat sur le commerce 

extérieur ont mis fin à ses activités, en laissant à SONACOME (société nationale de 

construction mécanique), la charge d’importation et de distribution de véhicules et pièces de 

rechange, à l’ENDVP  en 1982 (entreprise nationale de distribution de véhicules), issue de la 

restructuration organique de la SONACOME . C’est à partir de mi- 1980 que de nouvelles 

tendances ont commencé à se dessiner par l’instauration d’un bureau de représentation de 

Renault en 1986, qui avait pour mission notamment d’assister les clients en fonction des 

évolutions    technologiques enregistrées par leurs véhicules, jusqu’à la création de Renault 

Algérie en 1997. A son tour   Peugeot Algérie a été crée en 1991. 

        Mais bien avant, en janvier 1985, le gouvernement algérien a présenté au conseil des 

ministres un projet de stratégies de VPU à l’horizon 2000.  

Ce projet avait pour objectifs : 

Les objectifs à cours terme (1
ère

  phase): 

                                                             
2
 MOATI P et MOUHOUB M «  décomposition internationale du processus productif : polarisation et division 

cognitive du travail», paris, 2005. 
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 Engager une unité de montage de 30000 VPU, localisée à AIN BOUCHEKIF  

(Tiaret) 

 Favoriser le développement de la sous-traitance automobile en valorisant le potentiel 

industriel existant dans les secteurs public et privé 

 Engager 3 unités nouvelles de sous traitante (fabrication de composants et pièces). 

Les objectifs à moyen terme (2
ème 

phase) : 

 Engager deux autres unités de montage de 30000 VPU, chacune) à localiser dans les 

hauts plateaux et centre. 

 lancer de nouvelles unités de composants  et intensifier la petite et moyenne sous-

traitance (intensification de l’intégration horizontale). 

 Lancer deux unités, l’une d’assemblage après examen de la maturation de la filière 

(cas de l’intégration verticale) et l’autre de la mécanique. Les objectifs à long terme 

(3
ème

 phase) : 

 Porter progressivement les capacités de production 100000 à 200000 unités 

 Consolider et développer la sous-traitance automobile 

 Accroitre l’intégration des véhicules selon le schéma similaire à celui engagé durant 

les périodes précédentes ; 

 Réaliser l’équilibre du bilan devise par la réexportation de composants sélectionnés. 

*Deuxième marché du continent africain 

         Produire des voitures était une évidence, puisque le marché automobile local est devenu 

le second du continent africain derrière l’Afrique du Sud. 

Depuis 2005, le marché algérien est ainsi passé de 100 000 immatriculations annuelles de 

véhicules particuliers et utilitaires à plus de 437 000 en 2012, selon les données du cabinet 

Inovev. 

        Les aides et autres rappels de salaires non versés des fonctionnaires ont fortement 

stimulé le secteur. Mais à partir de 2013, le marché s’est replié avec la fin des aides ou leur 

réorientation vers le logement. 

En 2013, le marché a atteint 400 000 ventes et devrait tout juste atteindre le niveau des 

300 000 ventes en 2014.  « Même s’il revient à des niveaux plus bas, il reste un marché 

d’avenir, juge un professionnel. Le taux de motorisation reste faible, à 130 véhicules pour 

mille habitants, soit trois à quatre fois moins qu’en Europe. »
4
 

* Les marques françaises bien placées : 

 

        Sur ce marché, les marques françaises sont historiquement bien placées. Renault en 

détient 25 %. Sur les neuf premiers mois 2014, il a vendu 68 000 véhicules, dont de 

nombreuses Symbol importées de Turquie, l’usine mère de ce modèle. En Algérie, seules les 

versions haut de gamme de la Symbol seront assemblées. 

                                                             
4 En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/11/10/renault-ouvre-sa-premiere-usine-en-

algerie_4521044_3234.html#AK92yec7jEssHEHj.99 
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Peugeot, le deuxième acteur du marché, a lui écoulé, depuis le début de l’année, 

38 000 exemplaires. 

Avec un tel marché, une petite production domestique est viable. En marge de l’arrivée de 

Renault, le pays s’est doté d’une usine à Tiaret (nord-ouest) pour assembler des véhicules 

4 x 4 siglés Mercedes et destinés à l’armée, tandis que le chinois FAW a signé un protocole 

d’accord il y a un an pour construire une usine d’assemblage d’une capacité de 10 000 unités 

par an. 

 

Pour accompagner ces investissements, Alger veut doter le pays d’un tissu de fournisseurs 

automobiles. 

Pour l’usine Renault, l’objectif est d’atteindre un niveau d’« intégration locale » des pièces 

assemblées dans la Symbol de 42 % à terme, contre 12 % à 17 % aujourd’hui 

 

II.2 : les politiques de promotion des investissements directs à l’étranger (IDE) : 

        La volonté des autorités algériennes de faire de l’Algérie une destination des IDE en 

général et des IDE manufacturiers en particulier, se manifeste principalement par les textes 

juridiques et conventions internationales qui s’amplifient depuis l’ouverture de l’économie 

algérienne déclarée dans les années 1990.  

II.2.1 Les textes juridiques :  

        Le cadre juridique des investissements en Algérie relatif aux IDE s’est  progressivement 

libéralisé, depuis le début des années 1990, notamment par les textes suivants :  

La loi n° 90-10 de 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit remplacée par l’ordonnance 

n° 03 -11  de  26  aout 2003 ; 

Le décret exécutif  n°01-281 du 24 septembre 2001 relatif à la composition, organisation et au 

financement du conseil national  d’investissement (CNI)
5
 ; 

Le décret exécutif n° 01-282 du 24 septembre 2001 portant attribution, organisation et 

fonctionnement de l’ANDI
6
. 

II.2.2 Conventions et accords internationaux pour développer les IDE : 

Bilatéraux et / ou unilatéraux, l’Algérie a conclu plusieurs accords internationaux et 

conventions dans le but de promouvoir l’investissement  étranger industriel en Algérie, en 

effet : 

 Lors de la création de l’UMA en 1989, l’Algérie été membre à coté du Maroc, la 

Tunisie, la Libbie, et la Mauritanie. L’objectif était la création d’une zone de libre   

                                                             
5 Journal officiel n°55 du 26 septembre 2001. 
6 Journal officiel n° 55 du 27 septembre 2001. 
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échange, toute fois, les résultats de cette union sont mitigés dans la mesure où les 

échanges de l’Algérie avec les pays membre de l’UMA ne dépassent pas les 2%. 

 Les accords avec l’union européenne (UE): plusieurs accords ont été signés entre 

l’Algérie et l’UE, dont on peut  chronologiquement citer : 

En 1977, un accord un accord a été signé entre l’Algérie et l’UE mais entré en vigueur en 

1978 et donne à l’Algérie un régime préférentiel en matière d’exportation vers les pays 

membre de l’UE ; 

En 2001, un accord d’association a été signé à Bruxelles  dans le cadre de la déclaration  de 

Barcelone qui vise à mette en place un partenariat européen, cet accord a été ratifié en 2005 

puis en 2009, panaché en 2010 et entré en vigueur en 2011. 

II.2.3 Le régime général d’incitation et régime dérogatoire : en vertu du code de 

l’investissement, l’investisseur peut bénéficier selon son projet, d’un régime général et d’un 

régime dérogatoire. Le régime général consiste à accorder des avantages à l’ensemble des 

investissements déclarés auprès de l’ANDI, ces avantages sont accordés au titre de réalisation 

et peuvent être accordés  sous forme de réduction de droits de douanes pour les équipements 

importés. 

Le régime dérogatoire est appliqué aux investissements au cours et après  la réalisation, parmi 

ces avantages , on peut citer : - l’avantage lié à l’expansion du droit de mutation à titre 

onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectués dans le cadre de l’investissement ; 

- application de droit fixe en matière d’augmentation de 2 pour mille pour les droits 

constitutifs et les augmentations du capital. 

II.3 : L’assemblage dans l’industrie automobile en Algérie au sein de chaque unité   

II.3.1  CNVI : 

Groupe SNVI 

        L’Entreprise Nationale des Véhicules Industriels (SNVI), Entreprise Publique 

Economique constituée en société par actions depuis mai 1995, produit et commercialise des 

véhicules industriels. 

Découvrez l’entreprise et ses marques: les chiffres clés, les dirigeants, le réseau, les usines… 

 

Statut et forme juridique: 

Forme juridique : Entreprise Publique Economique, Société Par Actions (EPE, SPA). 

Capital social : 2.200.000.000 de dinars, entièrement détenu par l’Etat. 

Siège social : Z.I Rouïba, Route nationale n°5 – BP 153 –  Wilaya d’Alger. 

Organe de gestion : Conseil d’Administration avec un Président Directeur Général. 

La SNVI "Entreprise Nationale des Véhicules Industriels", a pour vocation la conception, la 

fabrication, la commercialisation et le soutien après-vente d’une gamme de produits 

composée de : 
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 Camions et camions tracteurs 

 Autocars et autobus 

 Carrosseries Industrielles 

Le Groupe SNVI est constitué de :                                                                                                      

1. Une Société mère composée de : 

 Directions Centrales. 

 Direction Centrale Commerciale et son réseau. 

 Division Rénovation Véhicules Industriels - DRVI.                                                                      

Les missions principales de la société Mère SNVI orientées essentiellement vers: 

 l'exercice de contrôle des filiales et la gestion de portefeuille de participations dans les JV 

suivantes: 

o ZF Algérie: (SNVI 20%/ ZF Allemagne 80%). 

o SAPPL-MB : Société Algérienne pour la Production de Poids Lourds de marque 

Mercedes-Benz à Rouïba: SNVI 34% / EPIC EDIV (MDN) 17% / AABAR (Emiraties 

Arabes Unis) 49% avec DAIMLER (partenaire technologique). 

o SAFAV-MB : Société Algérienne pour la Fabrication de Véhicules de Marque 

Mercedes-Benz à Tiaret. SNVI 17% / EPIC EDIV (MDN) 34% / AABAR (Emiraties 

Arabes Unis) 49% avec DAIMLER (partenaire technologique). 

o RAP (Renault Algérie Production) : SNVI 34% /FNI (Fonds National d'Investissement) 

17% / Renault 49%. 

 l'élaboration et la mise en œuvre de la politique financière. 

 la définition de la politique de rémunération et du développement de la Ressource 

Humaine du Groupe. 

 Continuer également à assurer le business actuel en rapport avec : 

o La commercialisation des véhicules industriels neufs; 

o La rénovation des véhicules industriels à Sidi Moussa; 

o Les activités du Transport, Dédouanement et Transit; 

o La formation spécialisée avec son centre implanté sur site de Rouïba. 

a-   filiale Carrosseries Industrielles de Rouïba (C.I.R) : 

La Filiale Carrosseries Industrielles de Rouïba, située à 10 minutes de l’aéroport d’Alger et à 

30 minutes du port, fabrique des équipements industriels portés et tractés : Plateaux, Bennes, 

Citernes à eau, Citernes hydrocarbure, Semi-remorques ainsi que des équipements spéciaux 

d’assainissement et voirie, de lutte contre l’incendie et des minicars. 

Elle est située sur le même site que les filiales Fonderies et Véhicules Industriels, dans la zone 

industrielle de Rouïba -Alger. 

  Activités: 

Production d’équipements de carrosserie, utilisant les techniques et procédés de 

chaudronnerie 
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Production installations industrielles : 

 

        Plateau 

        Benne 

        Citerne 

        Equipements de voirie 

        Lutte anti-incendie 

          Remorques 

 

 

 In Débitage 

 Soudage 

 Usinage 

 Peinture 

 Contrôle et jaugeage 

 Menuiserie 

 

 

Source : site officiel de la CNVI 

Capacité annuelle installée est de 8500 Produits répartie comme suit : 

 Plateaux et bennes : 5000 unités 

 Citernes de 2000 à 27 500 litres : 1500 unités 

 Semi-remorques de 32 à 48 tonnes : 1500 unités 

 équipements spéciaux : 500 unités 

b- Une Filiale Fonderies de Rouïba (F .O.R), produisant pour les structures de la SNVI, 

pour la sous–traitance et pour différents clients, des pièces brutes, en fonte lamellaire et fonte 

sphéroïdale ainsi que des pièces en aluminium. 

Située à 10 mn de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger et à  30 mn du port, la filiale 

Fonderies de Rouïba a été mise en exploitation le 1er janvier 1983. Sa principale mission est 

la fabrication de bruts de fonderie en fonte ainsi que des pièces en aluminium selon les 

nuances suivantes : 

 Fonte grise sphéroïdale GS. 

 Fonte lamellaire GL 

 Aluminium 

Capacité de production installée est de 9000 tonnes par an de fonte grise et de 300 tonnes par 

an d’aluminium. 

La fonderie de Rouïba produit des bruts principalement pour le secteur mécanique et pour 

d’autres secteurs tels l’hydraulique , les matériels agricoles et les travaux publics. Activités: 

Capacité annuelle de production 

 Grosses pièces de 70 à 190 Kg : 5 400 Tonnes 

 Pièces moyennes de 20 à 70 Kg : 2 700 Tonnes 

 Petites pièces de 0.5 à 20 Kg : 600 Tonnes 

 Pièces Aluminium : 300 Tonnes 

 

http://snvigroupe.dz/pagesweb/entreprise/fonderies.php
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Capacité totale de production installée : 9 000 Tonnes de pièces par an. 

Production 

 

installations industrielles 

 Pièces en fontes GS 

 Pièces en GL 

Pièces en Aluminium 

 

 Fusion 

 Noyautage 

 Moulage 

 Sablerie 

 Parachèvement 

 Contrôle et Analyse 

 

Source : site officiel de la CNVI 

 3. Une Filiale Véhicules Industriels de Rouïba (V.I.R), produisant des camions de 6.6 à 26 

tonnes de poids total en charge, des tracteurs routiers, des autocars et des autobus en mettant 

en œuvre diverses techniques et technologies telles : l’emboutissage, le taillage d’engrenages, 

la rectification, le forgeage et les traitements thermiques...  

La filiale véhicules industriels de Rouïba est composée de : 

 5 centres de production : 

o Un Centre Forge : produisant des bruts de forge, 

o Un Centre d’Usinage Mécanique : produisant des ponts, des essieux, des directions et 

d’autres pièces de liaison. 

o Un Centre de Tôlerie Emboutissage pour la production de longerons pour cadres 

châssis, de cabines et d’autres pièces de liaison. 

o Un Centre de Montage de Camions avec deux lignes d’assemblage 

o Un Centre de Montage d’autocars et d’autobus : assemblage cars et bus et fabrication 

pièces en polyester et sellerie. 

 Et une Unité Etudes et Recherche (UER). 

c- Une Filiale Carrosseries Industrielles de Rouïba (C.I.R) , produisant des équipements 

tractés et portés ainsi que des caisses pour châssis mécanisés pour minibus et minicars. 

La Filiale Carrosseries Industrielles de Rouïba, située à 10 minutes de l’aéroport d’Alger et à 

30 minutes du port, fabrique des équipements industriels portés et actés : plateaux, bennes, 

citernes à eau, citernes hydrocarbure, semi-remorques ainsi que des équipements spéciaux 

d’assainissement et voirie, de lutte contre l’incendie et des minicars. 

Elle est située sur le même site que les filiales Fonderies et Véhicules Industriels, dans la zone 

industrielle de Rouïba –Alger 

http://snvigroupe.dz/pagesweb/entreprise/vehiculeindu.php
http://snvigroupe.dz/pagesweb/entreprise/carrosseries.php
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production  installation industrielle 

Plateau                                                                 

benne                                                                               

citerne                                                                 

Equipement de voirie                                                                             

lutte anti-incendie remorques 

 

Débitage                                                                                     

soudage                                                                       

usinage                                                                    

peinture                                                                    

contrôle et jaugeage                                                                                                                                                      

menuiserie                                                                                   

adaptation prototype 

Source : site officiel de la CNVI 

d-Filiale Carrosseries Industrielles de Tiaret (C.I.T) :  

 

, spécialisée dans la conception et la fabrication de carrosseries industrielles portés et tractés 

dans les gammes suivantes : Plateaux, Bennes, Citernes à eau, Citernes hydrocarbures, 

cocottes à ciment, Portes engins, Fourgons frigorifiques/standards et véhicules spéciaux 

        La Filiale Carrosseries Industrielles de Tiaret, située à la commune de Ain Bouchekif-

Tiaret à 3Km de l'aéroport de Tiaret, spécialisée dans la conception et la fabrication de 

carrosseries industrielles portés et tractés dans les gammes suivantes : Plateaux, Bennes, 

Citernes à eau, Citernes hydrocarbures, cocottes à ciment, Portes engins, Fourgons 

frigorifiques/standards et véhicules spéciaux. 

Activités: 

Production de carrosseries industrielles, utilisant les techniques et procédés de chaudronnerie. 

Production : 

 

Installations industrielles 

 -Plateaux et porte conteneurs. 

 -Bennes entrepreneurs, carrières et 

céréalières. 

 -Citernes hydrocarbures et à eau. 

 -Cocottes à ciment. 

 -Portes engins 

 -Fourgons frigorifiques et standards. 

 - Remorques 

 -Véhicules spéciaux destinés à des 

applications spécifiques tels que : 

o Clinomobile pour collecte de sang. 

o Sous-station mobile pour 

transformation de l'énergie électrique, 

o Entretien et graissage 

o Fourgons ateliers, 

 Débitage 

 Soudage. 

 Usinage. 

 Peinture 
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o Porte-pipes, 

o Porte palettes porte bouteille gaz. 

La filiale maîtrise également le 

carrossage des véhicules moteurs (châssis 

cabines) dans les gammes suivantes : 

 Plateaux standards porte palettes pour 

bouteilles à gaz, 

 Bennes entrepreneurs, carrières, 

céréalières et à ordures ménagères 

 Citernes à eau et hydrocarbures, 

Fourgons standards et frigorifiques. 
 

Source : site officiel de la CNVI 

Activités de la CNVI : 

Production et commercialisation : 

 Camions de 6,6 à 26 tonnes de poids total en charge 

 Autocars et autobus de 25 à 100 passagers 

 Equipements de carrosserie, remorques, semi-remorques et porte-engins de 3 à 75 tonnes 

de poids total en charge. 

 

Technologies et techniques mises en œuvre : 

 Fonderie fonte et aluminium, 

 Estampage à chaud, 

 Emboutissage et formage, 

 Usinages de précision, 

 Production de pièces en polyester, Travaux de chaudronnerie et de soudage. 

 

Prestations d’appui : 

 Centre d’études et d’adaptation (avec CFAO) 

 Centre informatique (système de GPAO /GMAO intégré) 

 Centre de formation 

 Laboratoires de chimie, de métallurgie et métrologie 

 Unité spécialisée en transit / dédouanement et transport 

L’effectif au sein de la CNVI : 
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Source : réalisé par nos soins, inspiré des données disponibles sur le site officiel de la CNVI. 

Vis-à-vis de ses équipes et de son actionnaire, SNVI s’engage sur la croissance rentable de ses 

activités. 

 L’offre de notre entreprise répond aux besoins de ses clients, en proposant : 

 une consommation réduite avec plus de fiabilité 

 une offre étendue de services avec des engagements concrets des produits à la 

maintenance aisée 

 la mobilité opérationnelle 

La sécurité de ses produits. 

II.3.2  Le complexe moteur tracteur à Constantine : 

L’entreprise CMT est une EPE/SPA créée en 1997 suite à la restructuration de l’ENPMA elle-

même issue de restructuration de la SONACOME en 1982. 

Le complexe a été réalisé en 1972 par le constructeur allemand DIAG selon la forme 

contractuelle « produit en main », pour la fabrication de tracteurs agricoles et moteurs diesels 

pour différents usages. 

Capital social : Le capital social est de 5 300 000 000 DA 

Activité principale : 

               Fabrication de Tracteurs agricoles de 68 à 100 CV avec 02 et 04 Roues motrices sous 

licence du constructeur Allemand DEUTZ. 

                Fabrication de moteurs Diesel à refroidissement par air de 60 à 110 CV destinés à 

l’agriculture et à différentes entreprises de mécanique Algérienne. 

 Effectif actuel : 1136 

C. Organisation 

CMT est une entreprise intégrant toutes les activités de production et de soutien sur un 

seul site de 60HA. La production s’articule autour de quatre (04) centres de profit industriels. 
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               Atelier fonderie 

               Atelier usinage 

               Atelier tôlerie et forge 

               Atelier montage tracteur et moteur 

D. Centre de profit usinage 

Le CP usinage de CMT produit des pièces mécanique destinées au moteur et tracteur, 

ainsi que des prestations de service pour d’autres clients, il se compose de quatre ateliers pour 

différents technologies de fabrication (tournage, fraisage, traitement thermique, taillage 

engrenage, rectification dentures et la rectification intérieur et extérieur, perçage) d’une 

surface de 17500 m². 

               Atelier moteur 

               Atelier tournage 

               Atelier traitement thermique 

               Atelier usinage mixte 

Et deux salles de mesure une pour les instruments de contrôle et l’autre pour le contrôle des 

engrenages Le CP usinage comporte 435 machines dont : 

               11 Tours à commande numérique (CNC) 

               01 Centre d’usinage 

               95 Machines pour les Moteur 

               336 Machines pour le Tracteur 

La capacité théorique de production est de 3000 tracteurs. 

 

Usine de fabrication de véhicules Mercedes Benz - Tiaret- 

 

        L’usine de la Société algérienne pour la fabrication des véhicules "Mercedes Benz" 

(SAFAVMB) d’Aïn Bouchekif, dans la wilaya de Tiaret, a été inaugurée le 26 octobre 2014. 

       Ce projet est porté par la SAFAV-MB, société mixte créée en juillet 2012 et composée de 

trois principaux actionnaires. La partie algérienne détient 51% (Entreprise de développement 

de l’industrie automobile – EDIV, 34% et la SNVI : 17%). La partie étrangère est représentée 

par le fonds d’investissement Emirati « Aabar », et son partenaire technologique, le groupe 

allemand « Daimler », détiennent 49%. Le capital de la SNVI est de l’ordre de 103 MILLION 

EURO et SAVAF6MB participe d’un capital de 53million EURO. 

       Cette usine devra, dans une première étape et durant les premières années, fabriquer 

différents types de véhicules utilitaires et 4x4, avec une production théorique annuelle de 

6.000 véhicules de type « Mercedes Sprinter » destinés à tous les usages, 2.000 véhicules 4x4 

de type «G. Class » de la catégorie « G ».  
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La formation : 

 

        La formation  notamment en matière de transfert de technologie constitue un autre défi 

pour ce projet ; 

       Il est précisé que la technologie de fabrication des véhicules dans cette usine est la même 

que celle utilisée en Allemagne et en Autriche, une technologie qui sera transférée, afin 

qu’elle puisse être adoptée par la main d’œuvre algérienne. 

       En effet, Afin d’améliorer leurs niveau, les employeurs de cette usine ont bénéficié de 

formation a l’étranger (SODOFF en Allemagne et CLASS en Autriche) et pour qualifier la 

main d’œuvre locale, des formations qui portent sur la métrise de techniques d’assemblage 

ainsi que la  technologie de pointe ;  

      16 ingénieurs formés en Allemagne veillent sur la formation des techniciens et la bonne 

marche de l’atelier-pilote qui comprend 7 plateformes pour le montage des véhicules 4x4 et 5 

autres pour les véhicules utilitaires 

       Pailleurs, L’usine comprend également un centre de formation dans la technologie 

automobile. Il est composé d’une salle pédagogique, d’un laboratoire d’apprentissage de 

langue allemande et anglaise, 06 salles de cours, une salle des conférences multimédias, salle 

d’informatique ainsi que des ateliers de mécanique et un bloc administratif. Actuellement 120 

stagiaires, diplômés des CFPA suivent une formation au niveau de ce centre dans les 

spécialités de la mécanique générale, de la mécanique auto, de l’entretien et de la carrosserie.  

La sous -traitance : 

       L’intégration stratégique est confiée aux grandes entreprises telles que la  SNVI dans la 

fonderie aluminium, rebotissage et dans la mécanistique à Constantine 

30% de pièces pour 05 ans de la part des sociétés de sous-traitance 

La sous-traitance ;  étant donné le nombre important de pièces, Mercedes dispose à ramener 6 

sous-traitant pour essayer de fabriquer les pièces en Algérie pour les intégrer ces pièces dans 

le montage de véhicule,  

       L'usine s’étend sur une superficie de 104 hectares dont 44 bâtis.                                                  

Ce projet visait la création de 800 emplois directs à l’horizon de 2015.La société produira 

environ 15.000 camions, cars et bus par an, prévus dans la licence de production de marque et 

label de qualité Daimler.  

II.3.3Usine de fabrication de véhicules Renault à Oran -Oued Tlélat - : 

Regard sur la région d’oued Tlélat : 

*Oued Tlélat : un pole stratégique de développent  

         Incontestablement, la région d’Oued Tlélat, forte de ses quatre communes, vit une 

mutation sans précédent grâce à l'ambitieux programme socio-économique inscrit dans le 

cadre du plan quinquennal 2013-2017 qui fera d'elle l'un des pôles stratégiques de la wilaya 

d'Oran. En effet, l'action des autorités locales, forte de l’appui des autorités de la wilaya est en 

train de porter ses fruits, à travers des centaines de chantiers lancés un peu partout.  
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L'acheminement vers un développement durable et efficient au profit de toute une population 

ne peut être contesté. Sur le plan social, notamment en matière de logements, le pari est en 

passe d'être gagné par le lancement au profit de la population locale de différents types de 

programmes (RHP, LPL et Rural). 

 

*Une situation géographique favorable : 

        De par sa situation géographique, la daïra d'Oued Tlélat offre de réelles opportunités’ 

investissements et de développement. Située a environ 25 km au sud du chef‐lieu de la wilaya 

d'Oran, Oued Tlélat s'étend sur une superficie totale de 42.679 hectares, pour une population 

estimée a environ 47.239 habitants. 

*Atouts incontestables : 

 

         Parmi les atouts de cette région, les infrastructures routières constituent un des points 

forts de par la multiplicité des voies de liaison avec les wilayas et daïras limitrophes et qui 

permettaient une communicabilité économique. Elle est, d'ailleurs, dotée d'un réseau routier et 

ferroviaire consistant qui permet son intégration au territoire de la wilaya d'Oran et aux 

wilayas limitrophes. Les autres types d'infrastructures constituent également des paramètres 

de premier ordre, a L’exemple des infrastructures hydrauliques car en plus des ressources en 

eaux mobilisées, les nouvelles capacités offertes par le projet MAO devraient ouvrir de 

nouvelles perspectives dans le domaine de l'alimentation en eau ?potable a la daïra. Les 

infrastructures économiques font d'Oued Tlélat un pole d'excellence de développement grâce 

a ses atouts, notamment les zones d'activité de Sidi Belkeir et d'Agha ou sont implantées les 

minoteries, l’entreprise de boissons gazeuses, la laiterie, l’unité de produit Pharmaceutiques, 

etc., qui ont grandement contribue à atténuer le phénomène de chômage au niveau de la 

commune. Il faut ajouter l'extension de la zone sur une superficie de 70 ha afin de répondre 

aux besoins des investisseurs. La nouvelle zone industrielle de Toumiat (une assiette de 431 

ha) est prévue pour accueillir une zone industrielle de grande envergure. 

 

*Stratégie de développement : 

 

         Pas moins de 152 ha ont été dégages pour le projet de l'usine Renault qui va 

Produire une plateforme  socioéconomique importante non seulement au niveau de la wilaya 

mais aussi a l'échelle nationale. 

        La stratégie de la daïra porte sur la création d'un environnement socioéconomique 

adéquat pour redynamiser tous les secteurs d'activités et ce afin d'atteindre les objectifs traces 

et répondre a la fois aux objectifs et aux préoccupations des citoyens. Cette strategie s'inscrit 

dans le cadre de la dynamique générale de la Wilaya. 

Pas moins de 152 ha ont été dégages pour le projet de l'usine Renault qui va produire une 

plateforme socioéconomique importante non seulement au niveau de la wilaya mais aussi a 

l'échelle nationale. 
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* Pourquoi Renault à Oued Tlélat ?  

 

        L’une des plus importantes dynamique soutenue par les services de la wilaya concerne le 

projet structurant du groupe industriel RENAULT/ Algérie à Oued Tlélat sur 152 hectares 

et ses incidences sur les nouvelles spécialités à promouvoir et les nouveaux métiers à 

développer dans la wilaya d’Oran. 

La population de la wilaya d’Oran compte 42% de moins de 20 ans et 62% âgée de moins de 

30 ans. Ce qui rend la mise en place d’une démarche de promotion de l’emploi plus que 

nécessaire pour que l’atout jeunesse demeure un facteur de dynamisme et ne se transforme 

point en levier de remous. Par conséquent, identifier les métiers, les niveaux d’instruction et 

les niveaux de qualifications revient à retracer les profils de postes de travail en vue d’une 

meilleure adéquation formation-emploi. 

 

      A ce titre, la spécialisation du centre de formation professionnel d’Oued Tlélat et 

l’intégration de la Recherche&Développement universitaire à travers plus de 80 laboratoires 

de recherches existants à Oran, devient un facteur déterminant de développement et de 

stabilité sociale. 

Le programme de réhabilitation des zones d’activités et industrielles existantes, inscrit à 

l’actif de la wilaya à hauteur de 575 millions de dinars pour les zones d’activités, permettra 

d’améliorer l’environnement de la petite et moyenne entreprise, fer de lance du 

développement local. Oran est la seule ville dans l’Ouest qui peut prétendre à ce rôle de 

métropole. Les nécessités de l’insertion dans l’économie maghrébine et méditerranéenne 

impliquent des aménagements visant la mise en place de services appropriés. Il s’agit de tenir 

compte des conditions d’implantation, des liaisons avec des services complémentaires ou 

associés extérieurs et locaux et de l’effet d’entraînement sur les économies locales. Le projet 

pont logistique Oran-Alicante sis à el Kerma, illustre cette volonté. 

 

L’assemblage au sein de l’usine Renault  

 

      Après trois ans de longues et ardues négociations, un an de construction de l’usine, 

 Le rodage est terminé. Et les premières Symbol, une cousine de la Logan de Dacia, sortent de 

la toute nouvelle ligne d’assemblage de Renault installée à Oran en Algérie.  

       Inaugurée par le premier ministre, Abdelmalek Sellal, à l’occasion de la sortie de la 

première voiture de marque symbole, l’usine de fabrication de véhicules Renault, située dans 

la zone d’Oued Tlélat est implanté sur une superficie de 151 hectares. 

Le site a coûté, à ce jour, près de 50 millions d’euros et prévoit une augmentation des 

Investissements jusqu'à 800 millions d’euros à moyen terme. D’importants investissements 

seront réalisés dans les vecteurs de l'emboutissage, la tôlerie et la peinture, à même de 

permettre d’élever le niveau d’intégration du véhicule. D’ici à deux ou à trois ans,  
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l’investissement dans l'emboutissage permettra de fabriquer en totalité la coque nue du 

véhicule. 

      

    Ce projet qui a bénéficié du dispositif d’incitation et d’accompagnement « ANDI », est 

porté par la société mixte rap, détenue à hauteur de 51% par la partie algérienne (34% par la 

société nationale des véhicules industriels -SNVI- et de 17% par le fonds national 

d'investissement-FNI-), et de 49% par le constructeur français Renault
7
. 

Avec une seule équipe d’assemblage, soit environ 350 employés, pour le marché algérien 

 

Mais pour le pays, ce type d’investissement est stratégique afin de diversifier son économie, 

aujourd’hui beaucoup trop dépendante de la vente d’hydrocarbures.
8
 

 

Conclusion : 

 

        Le développement de l’industrie automobile en Algérie semble sur rails. En effet, le 

premier camion assemblé en Algérie a Tiaret et qui porte le label Mercedes binz, la capacité 

de 25000 véhicules de Renault ORAN , constituent les trais de réussite de cette industrie en 

Algérie, une industrie qui permettra à l’Algérie de participer à la chaine de valeur mondiale, 

après avoir, bien entendu, remédier aux différents obstacles qui menacent l’industrie en 

général, et l’industrie automobile en particuliers dans notre pays.des politiques d’attractivité 

sont suggérées afin de faire de l’Algérie une destination des IDE manufacturiers de tous les 

grands constructeurs automobiles dans le monde, et pour devenir par la même un atelier 

d’assemblage tous les secteurs, tous comme la chine. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 A l’échelle de Renault, le nouveau site d’Oran est une petite unité de production, comme il en dispose déjà avec son usine 

de la Somaca à Casablanca, au Maroc. Un site qui emploie 1 500 salariés et peut produire jusqu’à 78 000 véhicules par an. 
Rien à voir en revanche avec l’usine de Tanger et ses 5 500 employés, configurée pour produire, pour l’exportation, jusqu’à 

400 000 véhicules par an dans le royaume chérifien. 

 
8
 En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/11/10/renault-ouvre-sa-premiere-usine-en-

algerie_4521044_3234.html#hPfiL67vEEHUsls7.99 

 

 



 : التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ــ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادي الدولي الرابع حول

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        3102نوفمبر  32و   32

49 
 

 

Bibliographie : 

-Journal officiel n°55 du 26 septembre 2001. 

-Journal officiel n°     du 27 septembre 2001. 

 

-Koen De Backer et Norihiko Yamano OCDE, Direction de la science, de la technologie et de 

l’industrie « Données internationales comparatives sur les chaînes de valeur mondiales », 

2011. 

-MOATI P et MOUHOUB M «  décomposition internationale du processus productif : 

polarisation et division cognitive du travail», paris, 2005. 

-MOUHOUB. M « mondialisation et délocalisation des entreprises », édition la découverte, 

paris, 2011.  

Site officiel de la CNVI                                                                                                                                          

Site officiel de l’ANDI 

www.lemonde.fr                                                                                                

www.elwatan.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/
http://www.elwatan.com/


 : التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ــ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادي الدولي الرابع حول

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        3102نوفمبر  32و   32

51 
 

 
les perspectives d’avenir de l’industrie algérienne – étude analytique de la 

situation actuelle des différents secteurs industriels  - 
     Kebieche Hicham DEHKAL Asmaa  

 

 

Résumé :  

Dès les premières années de son indépendance, l’Algérie a accordé la priorité à la mise en place d’une base 

industrielle publique diversifiée, dont la production était exclusivement destinée au marché intérieur.  La 

libération de l’économie nationale, amorcée au début des années 1990, a mis l’entreprise publique face à 

des situations concurrentielles auxquelles elle n’était pas préparée. Dans le même temps, le secteur 

industriel privé a commencé à se développer, à la faveur d’un nouveau dispositif législatif et réglementaire 

mis en place, notamment, par la loi n°88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements 

économiques privés nationaux dans le but d’un développement économique pertinent. Cette communication 

essaie de présenter la situation de l’industrie algérienne ainsi le plan d’industrialisation de l’Algérie avant 

1962, nous allons élucider le sujet en se focalisant sur les perspectives d’avenir de l’industrie algérienne en 

discutant d’une manière analytique la situation des différents secteurs industriels ( l’industrie de 

transformation, industrie chimique et connexe, et l’industrie alimentaire …). 

Mots clés : industrie algérienne, secteur industriel, développement économique  
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Introduction :  

Les rythmes de développement différenciés des pays se sont frayés davantage le chemin depuis et lors de 

l’éclatement de la révolution industrielle et continuent de l’être à travers les écarts qui prennent de 

l’ampleur. Depuis cette époque, l’industrie s’est taillée la première place et s’affirme comme levier de 

commande de développement des économies des pays. L’industrie est désormais considérée comme la voie 

la plus privilégiée de progrès et de développement .Partout se manifeste hardiment la volonté de 

s’industrialiser. Les pays en voie de développement (PED), ont été les derniers à atteindre ce domaine, mais 

dés leurs indépendances, avaient exprimé une volonté affirmée de développement s’est traduit par une 

succession de stratégie de développement basée sur l’industrialisation. L’Algérie était parmi les (PED) 

qu’après son indépendance et dans le but d’établir une économie indépendante permettant le développement 

dans tous les domaines menant le pays à une aisance socioéconomique, avait fait des choix reposaient sur 

l’idéologie socialiste — bien loin de la politique coloniale — marqués par un sentiment national légitime 

exacerbé s’est traduit par sa stratégie d’industrialisation. 

L’industrie est l’une des activités les plus importantes par lesquelles l’Algérie cherchait à atteindre ses buts 

fondamentaux durant la période de son développement. A l’instar, nous allons présenter dans ce chapitre, 

les étapes d’évolution de l’industrialisation en Algérie, de ses prémices jusqu’au temps contemporain, en 

déduisant ses différentes politiques adoptées par l’état à travers ses plans de développement économique 

national ; le modèle d’industrialisation adopté ; les facteurs de son choix ;ses répercussions positives et 

négatives à fin de cerner l’évolution de l’intérêt de l’état en vers l’industrie et l’évaluation de l’expérience 

d’industrialisation algérienne. 

Nous voulons savoir tout en posant la problématique suivante :  

Quelles perspectives d’avenir de l’industrie algérienne ? 
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1. Fondements théoriques des stratégies d'industrialisation 

 

Au XIXème siècle, la politique coloniale a spécialisé les colonies dans la production des matières 

premières. Les produits sont transformés par la métropole. Les pays du tiers monde se sont spécialisés dans 

la production des ressources naturelles dont ils paraissent mieux dotés pour produire. Schématiquement, ils 

suivent une stratégie de promotion des exportations primaires, conception ricardienne immédiate et, à 

l’opposé, adoptent une stratégie de substitution d’exportations lorsqu’ils se référent principalement au 

théorème Hecksher -Ohlin - Samuelson. Ils sont rentrés dans le système mondial d’échanges comme 

exportateurs nets de matières premières et importateurs de produits manufacturés. Cette division 

internationale du travail (DIT) s’est mise en place depuis l’industrialisation de l’Europe. Les pays du tiers 

monde prennent conscience que l’indépendance politique est un leurre. Le désir de rattraper le retard exige 

une " indépendance économique " ou encore " une bataille de développement ", synonyme d’un minimum 

d’autonomie. Dés lors, l’idée d’un " nouveau ordre " s’installe chez les leaders politiques des pays 

décolonisés. A partir de 1946, l’industrialisation et le développement étaient devenus des centres d’intérêts 

pour l’analyse économique. Les approches proposées se sont organisées autour de deux courants de pensée 

principaux. 

Pour la tendance libérale, le phénomène de sous développement est perçu comme un simple retard. Pour 

combler le retard, les PED doivent imiter l’expérience d’industrialisation des pays développés. Il faut 

appliquer les politiques d’insertion progressive avec le développement du capitalisme. La théorie des étapes 

de la croissance de Rostow relèvent de l’approche libérale puisqu’elles montrent l’intérêt de l’application 

des théories néo-classiques aux problèmes de développement [La spécialisation international, le libre jeu 

des forces du marché et la possibilité de diffusion du progrès technique]. Schématiquement, l’ensemble de 

ces principes et théories incitent les PED à adopter deux types de stratégies : la stratégie de promotion des 

exportations primaires et la stratégie d’industrialisation par substitution des exportations. 

Le second courant englobe plusieurs économistes de tendance populiste, nationaliste ou socialisante. Ce 

courant, d’inspiration d’abord humaniste [Gunnar Myrdal, Albert O. Hirschman, François Perroux, etc.] 

s’est ensuite radicalisé avec les théories néomarxiennes. Ces auteurs vont, d’abord, critiquer l’insertion 

internationale. Puis, ils développent et critique la stratégie d’ « industrialisation par substitution 

d’importations ». Au-delà de ces schémas, les économistes et hommes d’Etat étaient confrontés à une autre 

question cruciale : par où commencer ? Est-ce qu’il faut commencer par l’agriculture ou l’industrie ou bien 

développer tous les secteurs de l’économie en même temps [modèle équilibré : Nurkse, Roseinstan-Rodan] 

ou encore sélectionner des industries prioritaires [A.O. Hirschman, F. Perroux, G.D. De Bernis].  
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Eu égard de ces préoccupations, dans le deuxième point, nous entamerons plusieurs points concernant la 

situation algérienne et les principales stratégies industrielles expérimentées par l’Algérie. 

 

2. Les étapes de l’industrialisation algérienne :  

L’industrie algérienne est passée par plusieurs étapes différentes selon l’évolution de l’intérêt de l’état en 

vers l’investissement industriel à traves les différents plans de développement économique adoptés par 

l’état.  

- Avant 1962 : l’industrie dans l’économie du colonial français : Pendant la colonisation française, 

l’économie algérienne s’épanchait au service de la France qui l’a utilisée pour répondre à ses propres 

besoins selon ses principes capitalistes. Elle l’a considérée comme sa propre source intéressante de matières 

premières en exploitant ses différents moyens que se soit : agriculture ou ressources naturelles. L’industrie 

algérienne a connu durant cette période deux étapes. L’étape entre (1940-1945) et l’étape entre (1958-1962) 

caractérisée par l’apparition du plan de Constantine en 1958. 

 

Début de l’industrie : L’Algérie n’a pas connu d’industrie qu’après la Première Guerre mondiale afin de 

répondre au besoin du colon français. Ses prémices consistaient dans : les industries ; alimentaires, textile, 

du plomb et de la mécanique. Le colon s’est intéressé à l’industrie à cette époque pour : Eliminer le 

chômage et répondre au besoin de la France. Elargir l’aire d’occupation du colon qui était nécessaire à 

cause de la guerre et les conditions pénibles de la France. La difficulté du transport maritime et la 

découverte du pétrole dans le désert algérien.  

 plan de Constantine : À la fin de la période coloniale. Sa politique s’orienta vers l’éclaircissement de 

l’économie, la stimulation de la société et l’amélioration des conditions de vie des Algériens là où le plan de 

Constantine s’adopta à la mise de programmes industriels ambitieux, il visait à1 : La création d’emploi. La 

satisfaction des besoins de l’Algérie. La protection des ressources énergétiques : le gaz et le pétrole 

Le plan de Constantine se présentait comme un plan d’industrialisation affirmant notamment que 

l’expansion industrielle est vraiment le facteur dynamique du développement, au sens plus littéral, car il est 

seul à pouvoir créer le mouvement de façon solvable et durable, certes encore le plan de Constantine 

prévoyait le développement de « pôle de croissance » pôle pétrochimique et de liquéfaction du gaz à Arzew, 

pôle sidérurgique à Annaba. 
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Tableau n° 01 : la totalité des dépenses d’investissement (1959-1963)
9
 

 

 

D’après la lecture de tableau n°01, les objectifs fixés par le plan sont basés principalement sur 

l’industrialisation, l’aménagement et le pétrole. La Première Guerre mondiale, le plan de Constantine et la 

révolution sont considéraient l’origine de la répulsion de l’industrie algérienne durant la période coloniale.  

 

 Après 1962 (la stratégie d’industrialisation indépendante) : Après l’indépendance, l’Algérie s’est 

retrouvée en sous-développement retardataire comme tout pays colonisé avec un taux de chômage élevé 

estimait à (30.6 %) en 1962 qui a augmenté jusqu’à (45 %) en 1966 et (85 %) de la population totale étaient 

des fermiers, héritiers d’un espace économique fragmenté concentré dans les zones côtières. Elle s’est 

intéressée à l’industrialisation en mettant tout son espoir dedans afin de développer le pays en posant des 

solutions à plusieurs problèmes difficiles. Exemple : la réorganisation de bases financières la restructuration 

sociale et économique. Le changement de la statue du pays dans l’économie internationale.  

 La stratégie d’industrialisation : La stratégie d’industrialisation en Algérie est passée par deux phases ; 

La première phase : Elle s’est distinguée par l’existence de trois plans de développement dont 

l’industrialisation s’est taillé la part du lion.  

Le premier plan triennal (1967-1969) : 

Ce plan fut conçu comme l’amorce d’une véritable planification, « il avait pour but de commencer à réaliser 

les objectifs arrêtés dans le cadre des perspectives, mais surtout de préparer les administrations à l’effort de 

développement »1. Son objectif fut la mise en place de support technique et institutionnel en vue de rendre 

opérationnelle la stratégie de développement à long terme. 

                                                             
9 http://www.industrie.gov.dz 
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Tableau n° 02 : Le plan triennal 1967-1969
10

 

 

 

L’industrie se tailla la part du lion avec un taux de 50 % d’investissement total du plan triennal (9.124 

milliards de DA), principalement les hydrocarbures, la pétrochimie, la sidérurgie et la mécanique : ces 

branches représentaient 83.3 % du total des investissements industriels du plan triennal ,dont 50 % pour les 

seuls hydrocarbures2 qui s’est traduit par le déchainement d’un grand nombre de projets de base 

(hydrocarbures-mécanique), ses buts étaient3 ; Le lien vertical entre les différentes branches de l’industrie 

et l’intégration de l’agriculture dans l’industrie. La concentration sur le rôle de l’industrie en le rendant le 

moteur essentiel pour les autres activités d’administratives. 

- Le premier plan quadriennal (1970-1973) :  

L’industrie continua d’avoir la plus belle part avec 12400 millions de dinars soit 44,7 % du total 

d’investissements du plan ; La pétrochimie avait absorbé 4573 millions de dinars, soit 36 % du total des 

investissements industriels. 

La sidérurgie a bénéficié de 1900million de DA, soit environ 15 % du total d’investissements industriels. 

L’industrie mécanique a bénéficié de 1275 millions de DA, soit 10 % 

Tableau n° 03 : Le premier plan quadriennal (1970-1973)
11

 

 

                                                             
10 http://www.industrie.gov.dz 
11 http://www.industrie.gov.dz 
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Ce plan s’intéressait à l’équipement des pôles industriels littoraux ; complexe d’El-Hadjar à Annaba ; la 

sidérurgie, le pole d’Arzew et de Skikda ; l’hydrocarbure et la pétrochimie- la zone industrielle à Rouïba a 

passé de 600 à 7000 emplois et à El Reghaya ; la mécanique et l’électricité1. L’achèvement de la mise en 

place des industries en substitutions pour lesquelles la participation du secteur privé est notable. Il a réservé 

une bonne place au secteur du textile avec l’entrée de production de cinq complexes ; Draa ben khedda, 

Oued Tlélat, El Karma, Batna et Constantine.  

- Le second plan quadriennal (1974-1977) : 

Ce plan s’intéressait au renforcement des pôles littoraux en augmentant la capacité de production et en 

établissant de nouvelles unités, sa majorité était spécialisée en hydrocarbures suite à l’augmentation de sa 

demande dans le marché mondial ainsi à sa considération comme une essentielle source financière pour 

développer le pays.  

La pétrochimie avait absorbé 195000 millions de dinars, soit 40.26 % du total des investissements 

industriels la sidérurgie a bénéficié de 5865million de DA, soit 12.21 % du total d’investissements 

industriels. L’industrie mécanique a bénéficié de 6238 millions de DA, environ soit 13 % Ce qui l’a 

distingué est l’expansion de l’industrie dans les zones intérieures en haut plateau et le Tell, dans son 

implantation la priorité a été donnée à l’est et l’ouest du territoire national a fin de réaliser l’équilibre 

régional et l’expansion de la production et du développent à travers tout le territoire national. 

 2 éme phase (1980-1989) : Cette phase s’est déroulée au temps des changements radicaux connus par 

l’Algérie dans le domaine politique et économique caractérisé par l’ouverture à l’économie du marché, le 

reculement des investissements et l’autorisation d’importation sans restriction. L’Etat algérien a évalué son 

expérience d’industrialisation en se basant sur l’actualité économique et politique à fin de corriger les 

négatifs et éviter les déséquilibres en mettant des changements structurels géants plus adéquats à la réalité 

économique et à la concurrence. Ses objectifs sont précisés dans les deux plans quinquennaux. 
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- Le premier plan quinquennal (1980-1984) : 

 

Il a été planifié afin de répondre aux besoins sociaux du pays, parmi ses buts c’était le début de la 

restructuration du secteur industriel en 1981 dans le but de décomposer les sociétés industrielles géantes à 

cause de leurs gestions difficiles et de préciser leurs rôles économiques par exemple : la société géante 

SONATRACH a été divisée en 13 institutions spécialisées, cette opération a inclus 60 sociétés nationales 

ont été divisées à environ 200 nouvelles institutions spécialisées nationales et régionales.  

- Le second plan quinquennal (1985-1989) : Il est apparu dans une période qui s’est 

caractérisée par des chalenges et des nouvelles données parmi 

Une baisse des revenus du pays en devise notamment en 1986 due à une baisse inattendue du prix du 

pétrole dans les marchés internationaux. Un recul des taux de développement économique. Le début des 

réformes économiques dans le pays dans tous les domaines. Les objectifs du deuxième plan quinquennal 

concernant le secteur industriel peuvent être cités dans les points suivants : Veiller à ce que le reste des 

programmes soit accompli. La pérennité du secteur industriel comme un secteur principal. La pris en 

considération des exigences de l’aménagement du territoire en réduisant les percussions du déséquilibre 

résultant de la concentration des activités industrielles dans les centres urbains et les zones côtières. La 

continuité de concrétiser les objectifs soulignés dans la charte nationale qui vise à assurer une vie décente 

pour tous les citoyens. Le choix d’une technologie efficace pour créer des postes de travail, mais non 

concurrente surtout dans les domaines dépourvus de tout caractère stratégique.  

- la période (1990-1993) : 

- Les plans annuels (1990-1993) et le processus d’industrialisation : 

Suite aux données économiques de l’Algérie( l’accumulation de la dette extérieure, les pressions du fond 

monétaire international (FMI) et l’augmentation des besoins du marché de la consommation nationale), les 

autorités étaient dans l’obligation de retourner vers la politique des hydrocarbures avec une utilisation 

optimale de ses revenues dans les domaines productifs ainsi que la libération de la machine économique de 

l’emprise de l’administration , de la bureaucratie et de la transition de l’économie planifiée vers l’économie 

du marché. Pour cela, elle a adopté une certaine réforme présentaient dans la prise d’un ensemble de lois 

économiques depuis 1987, qui a mis l’accent sur la décentration de la gestion, elle s’est caractérisée 

également par l’adoption de plans annuels de 1990 et l’annulation des plans à court terme qui sont devenus 

non valables. 

- Après 1994 : Après 1994, l’Algérie s’est retrouvée incapable de payer ses dettes extérieures pour la 

première fois dans son histoire ce qui l’a obligé à suivre les instructions du fond monétaire international  
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FMI, la plus importante la diminution du prix de la convertissions du dinars, la vente de plusieurs sociétés 

étatiques, l’annulation du monopole et du renforcement des produits de première nécessité , le recule du 

rôle de l’état dans le cautionnement des problèmes sociaux et l’ouverture de l’exportation. 

3- Le modèle algérien de l’industrialisation :  

Au lendemain de la seconde guère mondiale, de nouvelles théories apparaissaient tel que néo-classique et la 

théorie d’import-substitution qui a servi de modèle à plusieurs expériences en Amérique latino-indienne. 

L’Algérie s’est donc tournée vers une autre théorie de développement, celle « des industries 

industrialisantes » mise au point au début des années soixante par F.PERROUX et G.DESTANNE DE 

BERNIS. Elle met l’accent sur 2 priorités fondamentales : La priorité de l’accumulation du capital sur la 

consommation. La priorité de l’industrialisation sur le développement de l’agriculture. Par voie de 

conséquence, sur la priorité du développement au secteur des biens d’équipement sur celui du secteur des 

biens de consommation. Concrètement, ce modèle donne la priorité aux industries de base : Sidérurgie, 

métallurgie et construction mécanique. Chimie, en particulier pétrochimie et engrais. Matériaux de 

construction. Ces industries doivent avoir des effets d’entrainement sur les autres activités industrielles 

situées en aval et sur l’agriculture, par la fourniture de matériels, d’engrais, de produits phytosanitaires 

capables d’assurer sa modernisation et d’augmenter ses rendements. Ces industries sont nécessairement de 

grande dimension, pour permettre des économies d’échelle. Elles utilisent beaucoup de capitaux qui ne 

peuvent donc être fournis que par l’état ; elles font appel à des technologies avancées pour pallier au 

manque de main-d'oeuvre qualifiée ; elles sont groupées en pôles de développement de grande taille (telles 

les zones industrielles d’Annaba-El Hadjar, Skikda, Arzew, Alger-Rouïba. Ce modèle comporte des 

correctifs d’accompagnement, en particulier le développement des équipements sociaux (éducation 

santé……) et des industries légères (comme dans le modèle d’import- substitution), qui fournissent 

beaucoup plus d’emplois que les industries de base et qui permettent donc de limiter le chômage. 

 

4- Les répercussions de l’expérience de l’industrialisation algérienne : 

L’industrialisation a possédé généralement des effets positifs dans le développement global, mais dans 

l’absence de planification d’étude approfondie, il en résulte d’effets négatifs sur l’espace urbain dont ce 

dernier ne peut pas supportés en produisant beaucoup de problèmes.  

 les répercussions positives de l’industrialisation : 
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La construction d’environ 5000 1unités industrielles à travers le territoire national en formant un tissu 

industriel dense et divers qui avait marqué un effet important dans l’élimination des déséquilibres régionaux 

ainsi que dans la participation aux développements du pays. 

 

Le parc national s’est augmenté à plus de 1000 grandes unités industrielles2. La création de nouvelles 

opportunités pour l’emploi à travers la création de 620000 postes afin d’éliminer le chômage et 

l’amélioration du niveau de vie pour que l’individu puisse obtenir du repos physique et psychologique. La 

réalisation de 5.6 milliards dollars par les produits locaux industriels3. 

L’industrie avait couvert 40 % du besoin du marché national dans la moyenne, cette dernière s’augmentait 

jusqu’à 80 % et 90 % dans les textiles4. La contribution à l’augmentation du niveau des travailleurs par des 

salaires élevés et des concessions sociales : tel que la sécurité sociale……etc.  

 les répercussions négatives de l’industrialisation : La non-préparation de la société algérienne à telle 

géante mutation industrielle avait provoqué plusieurs négatifs parmi les : La difficulté de la maitrise de 

technologies avancées a nécessité l’appel aux experts étrangers notamment dans le domaine de 

maintenance. Le non-achèvement des projets industriels dans leur temps précis (traduisant l’impuissance 

des entreprises nationales dans ses réalisations ce qui a obligé une autre fois la présence d’experts étrangers. 

La non-réalisation de la complémentarité et de l’entrainement entre les différentes industries de base et les 

industries petites et moyennes complémentaires. L’aggravation d’ampleur de l’exode rural à chaque  fois 

que les zones industrielles fournissaient de nouveaux postes d’emplois. La propagation de bidonvilles sur 

les terres agricoles due à des migrations successives de la population à la recherche d’emplois. La 

dépendance du produit industriel au marché extérieur et l’appui presque totalité sur l’exploitation d’un seul 

produit : hydrocarbures. L’augmentation du volume des dettes et la limitation du financement. 

L’échec de l’industrie dans la concrétisation de ses planifiés, concernant la substitution des exportations des 

hydrocarbures par les exportations d’autre industrie, car 95 % des exportations du pays toujours les 

hydrocarbures. 

La régression du taux de la main d’œuvre dans le secteur primaire de 50 % en 1967 à 23 % en 1995, en 

revanche que le nombre des travailleurs s’est doublé en trois (03) fois dues au choix du développement qui 

avait priorisé l’industrie. 

L’apparition de la crise de logement sous l’effet du déficit des villes à répondre aux besoins des immigrés, 

car la part de l’investissement des logements ne dépassait pas 8 % par contre l’industrie atteignait 45 % 

dans les plans de développement1. L’augmentation de l’ampleur de conurbation du mouvement du trafic. 
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 L’industrie affecte par ses polluants dégagés l’environnement et la santé humaine en polluant l’air, les 

cours d’eau, les barrages et les mers ; les établissements industriels utilisent annuellement plus de 

220million m² d’eau usée chargée par plus de 550 tonnes de DBO5 les eaux les plus polluées sont celle s du 

barrage Beni hattal à Kheda, les oueds de : Tafna, Seybousse, Soumame et Chlef ainsi que celles des mers 

de la zone de Ghazaout qui rejettent du zinc et du caduim et la zone d’Alger et de Skikda rejetant du chlore, 

du soda, du mercure et autres métaux lourds2. Concernant la pollution atmosphérique, la région du Nord-

Est algérien vue à sa forte densité d’industrie lourde - l’industrie de sidérurgie (complexe d’El-Hadjar), 

l’industrie des Annaba, les unités de raffinerie des produits pétrochimiques dans la ville de Skikda (la 

société des industries pétrochimiques ENIP)-est considérées comme une zone pilote dans le projet de la 

surveillance de la pollution industrielle afin de diminuer l’impact de la pollution. 

5- Les grands axes de la nouvelle stratégie industrielle 

La nouvelle stratégie industrielle de l’Algérie s’appuie sur les quatre principaux axes suivants : 

 Choix des secteurs à promouvoir 

 Déploiement sectoriel de l’industrie 

 Déploiement spatial de l’industrie 

 Politiques de développement industriel 

Le choix des secteurs à promouvoir s’est fait en plusieurs grandes étapes qui ont consisté à : 

 Identifier les branches qui présentent un fort potentiel de développement et qui sont portées par le marché 

international ; 

 Analyser le niveau de compétitivité des branches ainsi identifiées ; 

 Évaluer les forces et faiblesses des branches ciblées ainsi que les menaces et opportunités sur le marché 

international ; 

 Énoncer la stratégie industrielle retenue à partir de ces choix successifs et cerner les éléments de sa mise en 

œuvre. 

Le déploiement sectoriel de l’industrie s’effectuera selon les choix retenus par la stratégie industrielle et qui 

appellent une action sur trois plans complémentaires : valorisation des ressources naturelles, densification 

du tissu industriel et promotion de nouvelles industries. 
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 La valorisation des ressources naturelles - L’objectif recherché est de promouvoir les industries qui 

permettront à l’Algérie de mieux exploiter ses atouts naturels et de passer du stade de simple exportateur de 

produits primaires vers celui de producteur et d’exportateur de biens transformés, à technologie plus 

élaborée et à plus forte valeur ajoutée. Les branches identifiées à ce niveau concernent en particulier la 

pétrochimie, les fibres synthétiques, les fertilisants, la sidérurgie (acier), la métallurgie non ferreuse 

(aluminium) et les matériaux de construction (liants hydrauliques). 

Densification du tissu industriel - Il s’agit d’encourager les industries qui contribuent à l’intégration 

d’activités actuellement situées aux dernières étapes de la chaîne de production. Les industries susceptibles 

de favoriser cette remontée des filières sont celles généralement liées à l’assemblage et au 

conditionnement : industries électriques et électroniques, industries pharmaceutiques et vétérinaires, 

industries agroalimentaires, industries des biens d’équipement. 

 Promotion de nouvelles industries – Une attention particulière sera accordée à la promotion des industries 

qui sont soit inexistantes (nouvelles industries) soit pour lesquelles l’Algérie accuse un retard régional. Il 

s’agit en particulier des industries liées aux TIC et à l’automobile. 

Le déploiement spatial de l’industrie, deuxième dimension du déploiement industriel, ne peut plus se 

confiner à la configuration actuelle des zones industrielles et devra obéir à une vision plus moderne et à des 

notions plus fécondes, telles que les Zones de développement industriel intégré (ZDII), les Technopoles ou 

les Zones spécialisées. 

Certains de ces espaces ont été localisés et leur mise en place se fera progressivement. 

 Leur développement permettra de créer des synergies en exploitant la concentration spatiale des activités 

économiques et en mettant en réseau les entreprises, les établissements publics de régulation ainsi que les 

structures de recherche, de formation et d’expertise. 

 Grâce aux synergies qui seront ainsi créées, ces nouveaux espaces auront pour effet d’engendrer un 

véritable microclimat d’affaires et d’intensifier l’investissement. 

Les politiques de développement industriel couvrent quatre grands domaines : mise à niveau des 

entreprises, innovation, développement des ressources humaines et promotion de l’investissement direct 

étranger : 
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 La mise à niveau des entreprises fait l’objet d’un programme de modernisation des entreprises, dont les  

objectifs et les modalités de gestion s’inscrivent dans le cadre de la stratégie d’industrialisation. 

 L’innovation et la production des idées sont aujourd’hui le moteur du développement. Un système 

d’innovation endogène doit nourrir le développement du secteur industriel algérien. Or ce processus, qui ne 

pourra pas être assuré par la seule dynamique du marché, nécessite l’intervention des pouvoirs publics. Un 

système national d’innovation (SNI) sera élaboré et mis en place pour soutenir une politique de promotion 

et de développement du progrès technique. 

 Le développement des ressources humaines et des qualifications est une des orientations fortes de la 

stratégie industrielle. Celle-ci considère que le capital humain est non seulement un facteur de production 

au même titre que le capital physique mais qu’il est également un puissant facteur favorisant l’absorption 

des technologies et la modernisation industrielle. 

 La promotion de l’investissement direct étranger (IDE) obéit à une politique visant à mobiliser les apports 

extérieurs tout les orientant vers le financement des activités à haute intensité capitalistique et la diffusion 

des nouvelles technologies. Grâce aux multiples économies externes qu’ils génèrent (technologie, 

organisation, pratiques managériales, élargissement des débouchés vers les marchés internationaux), les 

IDE jouent un rôle complémentaire et d’entraînement par rapport à l’investissement national. 

Une politique active de l’État est nécessaire pour faciliter l’ancrage des IDE dans le tissu  industriel et la 

diffusion de leurs effets externes au profit des entreprises nationales
12

. 

6- La situation des déférents secteurs d’industrialisation en Algérie 

L’industrie agroalimentaire : Le développement du secteur agroalimentaire en Algérie constitue un enjeu 

majeur au niveau économique, politique et social", Ce secteur emploie actuellement plus de 1,6 million de 

personnes, ce qui représente 23% de la population active et 40% du PIB hors hydrocarbure. Il est convient 

d’ajouter que, que la politique du renouveau agricole et rural lancée par l’Algérie en 2008 à l’horizon de 

2025, avait pour priorité, l’augmentation de la production des produits de première nécessité, 

l’accroissement des rendements et la diminution de la dépendance alimentaire. Cette croissance de la 

production devrait être exploitée pour développer les exportations agricoles. En Algérie, dans les  

                                                             
12 http://www.mdipi.gov.dz/?La-relance-de-la-production 
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exportations hors hydrocarbures, la branche agroalimentaire se situe en deuxième position après les demi- 

produits avec un montant de 350 millions de dollars en 2011, en hausse de près de 13% par rapport à 2010. 

 

Industrie mécanique & automobile : certaines mesures seront prises par l’État afin d’encourager les 

intervenants dans l’industrie automobile. Il s’agit, selon le ministre de l’Industrie, de la PME et de la 

Promotion de l’investissement, des concessions de terrains d’assiette au profit de cette activité, de la 

création prochaine d’un conseil national consultatif pour organiser la filière, ainsi que la promulgation 

d’une nouvelle loi sur la sous-traitance actuellement en phase de préparation, Les entreprises de sous-

traitance sont appelées à moderniser leurs outils de production, pour atteindre progressivement les standards 

internationaux, mettant l’accent sur l’importance de la formation des personnels afin de développer le tissu 

industriel de sous-traitance de manière à satisfaire le marché avec des produits compétitifs et une 

technologie répondant aux derniers standards internationaux. 

L’Algérie est inscrit dans les partenariats ont été signés avec des leaders mondiaux d’industrie automobile 

pour la création de sociétés mixtes. Ainsi, l’industrie mécanique en Algérie sera développée par 

l’implantation d’une usine de montage de véhicules Renault à Oued Tlélat (Oran), la production à Rouiba 

de camions et de bus sous le label Daimler, de véhicules légers utilitaires sous la marque Daimler à Tiaret, 

ainsi que la fabrication à Sidi Bel-Abbès, par la société algéro-finlandaise CMA Sampo, de moissonneuses-

batteuses. À cet effet, de nombreuses PME spécialisées dans la fabrication de pièces de rechange et 

composants seront encouragées par l’État. «L’État est décidé à soutenir ces PME par la mise en place d’un 

master plan pour le développement de cette activité et de la filière automobile». Il s’agit notamment de faire 

des concessions de terrains d’assiette au profit de cette activité, de la création prochaine d’un conseil 

national consultatif pour organiser la filière, ainsi que la promulgation d’une nouvelle loi sur la sous-

traitance, actuellement en phase de préparation. 

 

L'industrie pharmaceutique : est le secteur économique stratégique qui regroupe les activités de 

recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments pour la médecine humaine ou 

vétérinaire. C'est une des industries les plus rentables et importantes économiquement dans le monde. Cette 

activité est exercée par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie et reste un secteur 

clé et un important moteur de croissance de l’économie mondiale. Néanmoins, perte de brevets sur les 

médicaments-vedettes qui basculent progressivement et à grande vitesses dans le domaine public, mesures 

nationales de régulation des prix, poids de la crise économique sur les recettes, cette industrie vacille plus 
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 que jamais vers un nouveau modèle économique, dans lequel les pays émergents et en voie de 

développement pourraient bien jouer un rôle majeur. Le marché algérien des produits pharmaceutiques est  

porteur. L’Algérie veut développer son industrie pharmaceutique locale, afin de réduire la facture des 

importations et devenir ainsi une plate-forme de production de génériques. Actuellement, une large part 

du marché repose sur les importations. La consommation de médicaments en Algérie est estimée à près 

de 40 à 45 euros par habitant, selon une étude réalisée en juillet 2008. Si le marché national de l'industrie 

des médicaments représentait 170 de dinars (1,450 milliard d'euros) en 2009, les importations se taillent 

la part du lion. 

Le marché du médicament, en Algérie, est estimé à plus de 2.5 Md$. Il est largement dominé par des 

groupes étrangers. Il atteindra, selon les prévisions des experts, 3 Md$ en 2013. L’Offre nationale est 

constituée de 326 laboratoires, 55 producteurs, 133 importateurs, 95 vendeurs en gros et 9 000 

pharmacies. 

Les principaux investisseurs 

Les plus importants investissements du secteur pharmaceutique en Algérie12 : 

· Le français sanofi-aventis est n°1, avec 13 % de parts de marché (320 millions $ en 2009) 

· Hikma pharma (164 863 013 dollars), 

· Saïdal (149 187 464 dollars), 

· GSK (141 958 937 dollars), 

· Novartis (129 138 999 dollars) 

· Pfizer (111 323 448 dollars). 

· le danois Novo Nordisk (85 264 536 dollars), 

· l’américain MSD (85 264 536 dollars), 

· le français Roche diagnostics (85 264 536 dollars) et Astrazeneca (85 264 536 dollars). 

 

Industries électronique et électroménager : Un plan de développement a été mis en place par la "SGP-

Indelec" (Industries électroniques et électroménager) pour augmenter ses parts de marché de 20% à 25 % 

dans la filière de l’électroménager et de 16% à 21% dans celle de l’électronique grand public à l’horizon 

2015.Ce programme qui s’étale sur trois ans (2013-2015) et doté d’un financement de 14 milliards de DA, 

ambitionne d’augmenter annuellement le chiffre d’affaires de l’entreprise de 18%, un taux de croissance de 

32% de la valeur ajoutée et de 47% du bénéfice. Sur les retombées de ce plan, il est attendu la création de 

650 postes d’emplois et la formation de 4.199 agents dont des jeunes et des cadres à fin 2015. 
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La filière électronique va bénéficier de la réalisation de quatre nouvelles usines dont une en partenariat 

entre l’entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) et une entreprise chinoise pour la fabrication 

de cartes électroniques et de téléviseurs au complexe industriel de Sidi Bel Abbès. Quant aux trois autres 

usines, deux seront également implantées sur ce site dont une spécialisée dans la fabrication de panneaux 

 photovoltaïques et l’autre en maintenance et de calibration électroniques. La troisième usine sera quant à 

elle spécialisée dans la fabrication d’équipements informatiques et située à Oran. 

Il est prévu, entre autres, la réalisation d’un centre de recherche et de développement dans la filière 

électronique. Ce programme porte aussi sur la modernisation de l’ENIE, la généralisation de téléviseurs 

LCD, la production de cartes électroniques, de modems, de régulateurs, de faisceaux de câbles et de 

solutions d’énergies nouvelles (photovoltaïque). 

Un autre partenariat sera conclu entre l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (ENIEM) et 

une entreprise allemande pour la fabrication de deux nouveaux types de réfrigérateurs. 

Le plan ambitionne aussi la diversification des produits électroménagers, la modernisation des produits de 

la gamme et l’amélioration de la qualité. 

 

7- les perspectives d’avenir de l’industrie algérienne :  

Le tableau suivant présent la valeur ajoutée en pourcentage du Produit Intérieur Brut de secteur de 

l’industrie, la part du secteur d’industrie a dépassé les 40% depuis les années 1966. L’Algérie a adopté, 

depuis son indépendance, une politique de l’industrie industrialisante avec de grands investissements dans 

les complexes publics (livrés clé en main) dans les années 70, qui constituent l’ossature actuelle de 

l’industrie algérienne, ce qui explique la part de secteur de l’industrie dans le PIB algérien.  

Dans la phase actuelle que traverse l’économie nationale, le développement industriel peut devenir un 

moteur de croissance indéniable, eu égard au potentiel existant. Au demeurant, sa relance ne peut être le 

seul fait du secteur privé. Le secteur public marchand peut servir de locomotive pour initier, encadrer et 

promouvoir des actions de promotion et d’expansion industrielles. Notre pays cumule une expérience 

industrielle de plusieurs décennies qui lui confère un avantage comparatif inégalé par rapport aux pays à 

structure économique similaire. 
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Tableau : Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :  

Année Industrie, 

valeur  

ajoutée 

(% du 

PIB) 

 Industrie, 

valeur  

ajoutée 

(% du 

PIB) 

Année Industrie, 

valeur  

ajoutée 

(% du 

PIB) 

Année Industrie, 

valeur  

ajoutée 

(% du 

PIB) 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

 

 

37,72878 

41,10558 

42,38589 

42,26376 

42,53147 

45,53073 

41,31525 

48,12796 

52,98956 

57,69762 

50,21294 

54,10023 

55,2309 

 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

53,68735 

54,52071 

57,65171 

57,05382 

56,12298 

55,80961 

55,80247 

53,56476 

48,11424 

46,42371 

45,29246 

45,53388 

48,16929 

 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

53,15845 

49,71594 

48,63838 

48,96275 

50,40057 

51,23046 

52,30709 

46,14702 

48,00041 

58,60672 

52,39946 

52,06833 

53,45546 

 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 

 

 

 

54,86524 

59,73197 

60,46465 

58,57164 

59,45752 

48,87612 

51,41685 

50,93866 

50,73627 

47,60902 

 

        

        

Source : Banque mondiale  

Sur ce, Le secteur industriel demeure le moyen le plus puissant pour réussir notre intégration dans 

l’économie mondiale et faire de l’Algérie un pays émergent et une puissance régionale. Il s’agit de se 

mobiliser pour impulser la croissance industrielle prévue à court et à moyen terme et la pérenniser dans le 

temps. Pour faire, l’Etat algérien émerge certain nombre de grandes entreprises performantes publiques et 

privées notamment dans certaines filières que nous considérons comme stratégiques. Ces grandes 

entreprises permettront de développer un tissu de PME dynamiques. Cela nécessite la mise en place d’une 

nouvelle organisation du secteur, dont la réhabilitation doit redevenir un enjeu national auquel toutes les 

parties prenantes doivent pouvoir apporter leur contribution. Il s’agira pour nous de mettre à niveau nos 

entreprises, d’améliorer leur compétitivité industrielle et de bâtir une industrie innovante, pourvoyeuse de  
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valeur ajoutée, créatrice de richesse et d’emploi, et garante d’une économie compétitive peu dépendante des 

hydrocarbures. 

Conclusion :  

L’Algérie demeure un pays qui dispose d’un potentiel important et d’une grande expérience dans le secteur 

industriel, avec de réelles possibilités de redéploiement En matière de relance de l’industrie nationale, le 

programme d’actions du ministère de l’Industrie et de la Promotion des Investissements découle des 

orientations issues du document portant "Stratégie et politiques de relance et de développement industriels", 

ce document a été soumis à un large débat entre les différents acteurs économiques et sociaux lors des 

Assises nationales de l’Industrie. Il constitue une projection sectorielle de la stratégie de croissance de 

l’économie algérienne. 

L’avenir du secteur industriel algérien est tributaire de sa capacité à relever certains défis majeurs, à 

savoir la mise à niveau technologique des entreprises, l’institution de mécanismes de concertation 

intersectorielle et l’engagement d’une démarche de valorisation des matières premières nationales et leur 

industrialisation 
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 La compétitivité et la mise à niveau des PME-PMI en Algérie : 
 Une problématique complexe  

 
 SADOUKI Yasmine     TIFRANI Souad   MADOUCHE Yacine    
 

 

Résumé :  

Aujourd’hui, les pays du Maghreb, à l’exemple de l’Algérie, sont en positions inégales face à 

l’ouverture. Nombreux sont ceux qui ne sont pas prêts, aussi bien au niveau technologique, 

qu’institutionnel ou humain. L’intégration de certains d’entre eux sera ainsi rendue difficile 

par la faiblesse de leur tissu industriel et, plus généralement, par le manque de compétitivité 

de leur secteur productif. 

Notre présent travail s’efforcera, dans un premier temps, de passer en revue la littérature, en 

se penchant plus particulièrement sur les concepts de « compétitivité » et « d’avantage 

concurrentiel », aussi bien au niveau macro que microéconomique. Dans un deuxième temps, 

il présentera le concept de « mise à niveau » et développera plus particulièrement l’exemple 

algérien, avant de conclure sur les conditions de la mise en œuvre des programmes de la mise 

à niveau dans les PME-PMI algériennes.  

Mots clés : PME-PMI, Mise à niveau, compétitivité, Algérie  
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Introduction :  

L’ouverture économique des pays devient une réalité, y compris pour des économies 

longtemps protégées, dont l’Algérie. Depuis une vingtaine d’années, les pays en voie de  

développement (en transition) procèdent, dans le cadre des plans d’ajustement structurel et 

suite à leur projet d’adhésion à l’OMC, à une libéralisation de leurs économies. Cette 

confrontation avec les marchés internationaux constitue pour eux à la fois une grande 

opportunité et un défi : une opportunité de croissance, en permettant aux pays d’avoir accès à 

de nouveaux marchés et d’attirer des flux d’IDE ; mais également le risque, pour des pays 

insuffisamment préparés à l’ouverture et incapables de développer leur secteur productif, de 

rester à l’écart des flux d’échanges et d’accumuler un retard. 

L’Algérie, est en positions inégales face à l’ouverture.  Pas prêts, aussi bien au niveau 

technologique, qu’institutionnel ou humain. L’intégration sera ainsi rendue difficile par la 

faiblesse du tissu industriel et, plus généralement, par le manque de compétitivité de du 

secteur productif. 

Il s’agit donc pour l’Algérie de dynamiser et moderniser au plus vite ses secteurs productifs 

afin de rendre leurs productions compétitives. Pour cela, des politiques de soutien à la 

modernisation des secteurs productifs sont nécessaires, qui demandent à la fois une volonté 

politique assise sur une « vision » à moyen terme de l’économie et un environnement propice 

à l’entreprise et à l’investissement. 

Le soutien au renforcement des secteurs productifs de l’Algérie, par des politiques d’appui 

adaptées aux contextes. Les programmes de mise à niveau de l'industrie en sont un exemple 

récent : il s’agit de programmes d’appui technique, de restructuration et de mise à niveau 

visant à préparer et adapter les industries et leur environnement au nouveau contexte de 

mondialisation. 

En effet, les programmes de mise à niveau ont été transposés dans des pays du sud 

méditerranéen, avec un certain succès dans le cas de la Tunisie. Cependant, des expériences 

aux résultats plus mitigés montrent que les programmes de mise à niveau ne fonctionnent pas 

partout aussi bien, probablement parce que les conditions de leur mise en œuvre ne sont pas 

réunies. La transposition de ces programmes exige donc une prise en compte aussi large que 

possible des éléments du contexte et des priorités spécifiques de chaque pays, ces priorités 

résultant du niveau d’industrialisation atteint et de ses caractéristiques économiques, 

institutionnelles et humaines. 

Dans ce sens, nous tâcherons à répondre à la problématique suivante : quels sont les obstacles 

ou contraintes liées à la mise à niveau des PME-PMI en Algérie, entravant l’ambition de 

construction de compétitivité des entreprises et de l’économie algérienne  dans le contexte de 

mondialisation-globalisation ?  

 

Notre présent travail s’efforcera, dans un premier temps, de passer en revue la littérature, en 

se penchant plus particulièrement sur les concepts de « compétitivité » et « d’avantage 

concurrentiel », aussi bien au niveau macro que microéconomique. Dans un deuxième temps, 

il présentera le concept de « mise à niveau » et développera plus particulièrement l’exemple  
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algérien, avant de conclure sur les conditions de la mise en œuvre des programmes de la mise 

à niveau dans les PME-PMI algériennes.  

 

I- L’enjeu de la compétitivité des entreprises et des nations :  

 

1. La compétitivité : éléments de définition   

La compétitivité est une notion encore mal cernée. Longtemps réservée à l’analyse de la 

gestion des entreprises, elle a progressivement été utilisée pour qualifier l’état d’une nation, 

sans que, pour autant, l’on donne à cette qualification un sens précis. Certains auteurs refusent 

encore de l’utiliser pour qualifier une économie. P. Krugman 40 dénonça ainsi l’utilisation du 

concept de « compétitivité » pour qualifier une économie nationale, moins pour son sens flou 

que pour l’idéologie qu’elle véhicule : en laissant supposer que les nations se font 

concurrence au même titre que les firmes, l’enseignement essentiel du principe des avantages 

comparatifs (toutes les nations gagnent à l’échange international) est occulté. Par ailleurs, la 

croissance du revenu réel d’une nation repose fondamentalement sur la productivité des 

facteurs domestiques, et non sur la notion, mal définie, de compétitivité.  

 

Pourtant, dans un contexte d’imbrication croissante des économies, la notion de compétitivité 

d’une nation revêt quelque intérêt : certains l’appréhendent en tant que facteur de 

compétitivité des firmes (Porter, par exemple) ; d’autres voient en elle le déterminant de la 

localisation des IDE, donc un enjeu majeur. Un consensus se dessine peu à peu, justifiant 

l’utilisation de cette expression. 

 

On appelle productivité d’une entreprise le rapport entre la production et les unités de capital 

ou de travail nécessaires à la production.  

La compétitivité d’une entreprise exprime ses performances à long terme, c’est-à-dire 

essentiellement sa croissance. Elle est reliée à ses produits, ses prix, son positionnement. En 

termes relatifs, elle introduit une dimension de comparaison entre concurrents. On peut la 

définir comme la capacité de l’entreprise à réaliser des performances supérieures à la 

moyenne (gain de parts de marché). La compétitivité de l’entreprise dépend de la gestion 

interne de l’entreprise, de la capacité d’investissement, de la capacité d’adaptation à la 

demande et à l’environnement. 

 

Par analogie, la compétitivité d’une nation a été, au moins jusqu’à Krugman, abordée en 

termes de performances commerciales : dans cette approche, un pays s’avère compétitif par 

rapport à d’autres pays concurrents s’il est capable de maintenir ses parts de marché ou de 

gagner des parts de marché supplémentaires, ce qui implique de se diversifier, de conquérir 

des marchés où il était absent ou marginal, de défendre ses positions sur ses marchés  

 

 



 : التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ــ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادي الدولي الرابع حول

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        3102نوفمبر  32و   32

72 
 

 

traditionnels d’exportation. Pour rester compétitif dans un environnement concurrentiel, il 

doit poursuivre des efforts permanents de modernisation des entreprises comme de 

l’environnement économique. 

 

Aucune notion unitaire globale n’émerge vraiment. Il convient dès lors de prendre en compte 

les différents types de compétitivité: 

(a) compétitivité prix : Elle exprime la structure des prix et coûts d’une économie par rapport 

à celle de ses partenaires commerciaux et est loin de refléter l’ensemble des caractéristiques 

permettant la vente d’un produit. Elle repose en partie sur le taux de change, mais également 

sur des coûts internes, comme les coûts salariaux. 

(b) compétitivité hors prix : Elle exprime la faculté d’une économie à capter la demande 

grâce à des facteurs autres que les prix et à s’adapter aux évolutions de la demande (traduisant 

la qualité de la spécialisation). Elle est essentiellement fondée sur l’investissement, la 

souplesse et la flexibilité de l’allocation des facteurs et l’innovation.  

Elle peut également recouvrir la compétitivité technologique et la compétitivité structurelle : 

• La compétitivité technologique fait référence, dans la lignée des préoccupations d’auteurs 

comme Schumpeter ou Marshall, à une « forme de concurrence entre les firmes et les pays 

qui, au lieu de s’opérer par les prix et les coûts (comme c’est le cas dans l’analyse des 

marchés), porte sur les produits eux-mêmes. Elle se réfère à la recherche, à l’innovation, à 

l’accumulation du savoir technologique et à la compétence ». 

• Quant à la compétitivité structurelle, elle pourrait exprimer les capacités internes de 

production et de commercialisation au sens large. Ce concept met en lumière tous les facteurs 

« structurels » susceptibles de freiner ou de stimuler la production (goulets d’étranglement, 

capacité de financement, encadrement, structuration de la filière, etc.). Un auteur comme 

Chesnais (1986) lui attribue la fonction d’accorder à la nation un rôle actif par rapport aux 

firmes. Ainsi « le terme de compétitivité structurelle permet d’exprimer l’idée (…) que si la 

compétitivité des entreprises traduit l’efficacité des pratiques de gestion de l’entreprise, elle 

procède aussi de la cohérence et de l’efficacité des structures productives de l’économie 

nationale, du taux d’évolution à long terme et de la structure de l’investissement dans le pays, 

de son  infrastructure technique et d’autres facteurs qui déterminent les avantages externes sur 

lesquels peuvent s’appuyer les entreprises ». On retrouve ici la qualification du rôle de la 

nation en tant que facteur de compétitivité des firmes que développe Porter, comme on le 

verra plus loin. 

Par ailleurs, la notion de compétitivité ainsi définie fait référence à deux temporalités : 

• la compétitivité à court terme, en un instant « t », en comparaison avec les performances 

des concurrents. 



 : التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربية  ــ  حالة الجزائر  الملتقى العلمي االقتصادي الدولي الرابع حول

 -بومرداس –امحمد بوقرة جامعة                        3102نوفمبر  32و   32

73 
 

 

• la compétitivité à long terme, comme processus de préparation des conditions structurelles 

de l’amélioration de la compétitivité du pays. 

La compétitivité hors prix rejoint l’approche temporelle de la compétitivité. Au départ, il y a 

l’idée que la compétitivité internationale dépend certes des coûts relatifs (coûts de main 

d’œuvre et mouvement de taux de change), mais qu’elle ne peut se maintenir par la seule 

compression chronique des coûts salariaux ou par une série de dévaluations compétitives. 

A long terme, la compétitivité exige un progrès soutenu de la productivité. Il convient donc 

d’insister sur l’importance des facteurs structurels qui affectent à long terme la compétitivité 

d’une économie : investissement public, protection commerciale, investissement dans le 

capital humain, etc. 

Plus récemment, la notion de revenu durable a été introduite dans les réflexions sur la 

compétitivité, cette dernière étant considérée comme la capacité d’entreprises, d’industries, de 

régions, de nations ou d’ensembles supranationaux à générer de façon durable un revenu et un 

niveau d’emploi relativement élevés, tout en étant et en restant exposés à la concurrence 

internationale. 

Selon le rapport Jacquemin et Pench (1997), « la notion de compétitivité ne constitue ni une 

fin en soi, ni un objectif. Elle est un moyen efficace de relever le niveau de vie et d’améliorer 

le bien-être social. C’est un outil… ». De cette façon, on respecte les axiomes qui posent que 

(1) l’objectif d’une nation est la croissance du revenu réel de ses citoyens et (2) la croissance 

du revenu réel d’une nation ne se fait pas au détriment de celle d’une autre nation. 

Le rapport du Conseil d’Analyse Economiques (CAE) sur la compétitivité de la France le 

confirme : « par la suite, les différentes publications officielles ne font plus référence à la 

concurrence internationale et retiennent l’objectif d’améliorer et d’accroître le niveau de vie et 

plus généralement le bien-être de ses habitants ». 

Dans cette acceptation, la compétitivité d’une nation serait ainsi la capacité de cette nation à 

améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau 

d’emploi et de cohésion sociale. Elles procèderaient d’un processus où les externalités offertes 

par les nations constitueraient un facteur de compétitivité important des firmes, ainsi qu’un 

déterminant des flux d’IDE et, en conséquence, un facteur d’amélioration du niveau de vie 

des populations et de leur bien-être. Il importe, en conséquence, de s’interroger sur les 

fondements de la compétitivité d’un pays, sur les externalités qu’offrent les nations, sur les 

facteurs spécifiques qui favorisent l’insertion des firmes dans le commerce international. 

2. La compétitivité des nations et la compétitivité des entreprises :  

Les avantages résultant de l’intégration et de l’expansion du commerce extérieur dépendent 

ainsi des modalités de la participation de chaque pays au système commercial et des liens 

entre son commerce extérieur et son activité économique intérieure. La compétitivité de 
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 l’économie, et en particulier la présence d’un tissu industriel intégré et dynamique, 

déterminent en grande partie les bénéfices qu’un pays peut tirer de l’ouverture des frontières.  

Mais une situation a priori défavorable peut évoluer favorablement si de bonnes politiques 

sont proposées. 

L’objet  consiste à comprendre comment améliorer la compétitivité d’un pays et de ses 

entreprises, afin d’en éclairer les choix stratégiques. 

Différentes questions sont abordées : 

– Au niveau macroéconomique : 

• Quels sont les déterminants de la compétitivité d’une nation, de plus en plus conçue, comme 

on l’a vu précédemment, comme facteur de compétitivité des firmes ? 

Quel rôle joue l’industrialisation dans la croissance et la compétitivité ? Quelle forme doit 

prendre cette industrialisation ? Existe-t-il d’autres modèles de développement, fondés sur la 

compétitivité d’autres secteurs économiques, tels les services ? 

– Au niveau méso économique : Sur quels secteurs stratégiques repose la compétitivité d’un 

pays ? Quels sont les déterminants de l’émergence d’un secteur d’activité compétitif ? 

Comment identifier les secteurs porteurs ? 

– Au niveau microéconomique : Parce que les gains et les pertes de marché ont vocation à 

cristalliser la capacité à vendre des firmes, l’entreprise se trouve au cœur des enjeux de 

compétitivité. La dimension microéconomique de la compétitivité apparaît donc cruciale. 

Dans un contexte d’ouverture des frontières, les entreprises sont en ligne de front : comment 

expliquer que certaines réussissent quand d’autres échouent ? Comment aider des entreprises 

à survivre dans un contexte de concurrence accrue ? 

3. Comment améliorer la compétitivité d’un pays et de ses entreprises ? 

Parce que les gains de l’ouverture des frontières dépendent :  

a). de la compétitivité « de départ » : forces et faiblesses des industries nationales, mais 

aussi coût des facteurs, stabilité politique, qualité des institutions, efficacité des structures 

bancaires, qualité des infrastructures, niveau d’épargne, capital humain, innovation, etc. ; 

b). de la pertinence des politiques d’amélioration de la compétitivité des pays ; les 

politiques en charge de l’amélioration de la compétitivité sont au cœur des enjeux de 

développement. 

Certains gouvernements ont la capacité et la volonté de définir des orientations économiques 

claires et cohérentes, sur la base de priorités bien établies. Ces orientations peuvent prendre la 

forme d’une véritable politique industrielle approuvée par l’ensemble des acteurs publics et 

privés concernés. Le plus souvent, elles se concrétisent en une stratégie de développement du 

secteur privé et de modernisation de l’environnement des affaires. Les politiques publiques 

d’aide au développement n’ont alors plus qu’à s’inscrire dans ce cadre pour en renforcer les 

orientations et l’impact. 
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D’autres gouvernements, à l’opposé, sont en retard dans l’établissement de stratégies de 

développement économique. 

 

Parfois, ces stratégies existent sans que de véritables priorités en ressortent. Les politiques 

publiques d’aide au développement ont alors également à jouer, en amont, un rôle de « 

capability building ». Si la stabilité macroéconomique et celle des taux de change compétitifs 

en termes réels sont des préalables indispensables à l’industrialisation des pays, le 

développement de la compétitivité nécessite bien d’autres conditions. Des questions sont ainsi 

déterminantes : quelle spécialisation privilégier étant donné la situation de départ et 

l’évolution prévisible de la demande ? Pourquoi et comment se créent les compétences 

technologiques qui déterminent le niveau de compétitivité dans un secteur d’activité donné ? 

Quel que soit le secteur d’activité, comment améliorer la compétitivité des entreprises ? 

Pour répondre à ces questions, il faut revenir à l’économie industrielle, qui incite à prendre en 

considération le rôle majeur de l’environnement et à identifier des secteurs porteurs, tout en 

mettant en évidence la responsabilité déterminante de l’entrepreneur dans la réussite de son 

entreprise. 

II- Les programmes de mise à niveau : un levier de la compétitivité des 

entreprises et des nations :  

Après avoir présenté le cadre théorique de la compétitivité des entreprises et des nations, ce 

présent élément a pour objet de cerner le défi de la compétitivité de l’économie algérienne en 

générale et celle des entreprises en particulier. Cela par la présentation des programmes de 

mise  niveau comme levier de compétitivité des nations et des entreprises. En fait, ses 

différents programmes vient essentiellement à mettre à niveau la compétitivité les entreprises, 

et par conséquent améliorer la compétitivité de l’économie d’un pays qui est appelé à s’incéré 

d’avantage dans un contexte de mondialisation-globalisation.  

1. Qu’est-ce qu’un programme de mise à niveau ? 

Le concept de «mise à niveau » du tissu industriel est récent. Au-delà des ressemblances avec 

les « anciens » programmes d’industrialisation qui se sont succédé depuis les indépendances, 

l’objectif d’un programme de mise à niveau (PMN) répond aujourd'hui avant tout à 

l’impératif d’amélioration de la compétitivité : il ne s’agit plus d’industrialiser (le processus 

d’industrialisation étant bien avancé dans les premiers pays qui ont bénéficié de ces 

programmes) mais de moderniser les entreprises et l’environnement économique dans un 

contexte de globalisation. Directement inspiré par l’expérience portugaise, il recouvre 

différents objectifs et modalités orientés vers l’amélioration de la compétitivité du tissu 

industriel et de l’environnement des affaires.  

A partir des enseignements tirés de l’expérience portugaise (années 80), l’ONUDI s’est 

attachée à conceptualiser et à faire connaître la « mise à niveau », dans le cadre de réflexions 

plus générales sur la relance de la compétitivité des entreprises et de leur environnement. A 

l’ONUDI, les programmes de « mise à niveau » ou « de modernisation » sont conçus comme 

des sous-ensembles de programmes plus globaux appelés programmes intégrés (« integrated 
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 programs »). Ces programmes présentent des traits communs mais aussi, selon les contextes, 

de nombreuses spécificités. Des programmes de mise à niveau ou de modernisation de 

l’industrie ont déjà été mis en œuvre, avec l'appui de l'ONUDI et différents bailleurs, en  

Europe de l’Est (Pologne, Roumanie), au Kazakhstan, en Amérique Latine (Colombie, 

Argentine), au Sri Lanka, au Maghreb, et au Proche-Orient. 

Adapté avec succès au contexte tunisien à partir de 1995, ce type de programme est 

actuellement présenté comme une réponse au déficit de compétitivité des pays du sud, à la 

veille de l’ouverture des frontières. Des tentatives de transposition de ces programmes sont 

ainsi en cours dans des économies très peu industrialisées. 

 

Un programme de mise à niveau, conçu dans un contexte national et sectoriel spécifique, doit 

faire écho à ses spécificités. Son contenu précis découle (ou devrait découler) du contexte de 

mise en œuvre. Les différents programmes se caractérisent cependant par un soubassement 

théorique commun, largement inspiré des analyses de M. Porter.  

 

De manière très synthétique, un programme de mise à niveau est un processus continu qui 

vise à préparer et à adapter l’entreprise et son environnement aux exigences du libre-échange : 

(i) en aidant à lever certaines contraintes qui altèrent le climat des affaires (institutions, 

réglementation, etc.) ; (ii) en aidant les entreprises à devenir compétitives en termes de prix, 

qualité, innovation et à être capables de suivre et de maîtriser l’évolution des techniques et des 

marchés. 

2. Les objectifs  du programme de mise à niveau selon l’ONUDI : 

Un programme de mise à niveau vise à atteindre des objectifs précis, que l’ONUDI présente 

de la manière suivante : 

– moderniser l’environnement industriel ; 

– renforcer les structures d’appui ; 

– promouvoir le développement des industries compétitives ; 

– améliorer la compétitivité et le développement de l’entreprise industrielle. 

Il convient de préciser que les programmes de mise à niveau sont de plus en plus conçus pour 

le secteur productif dans son ensemble, intégrant à la fois l’industrie et les services. 

La modernisation de l’environnement des affaires, de même que la mise en cohérence des 

structures d’appui est un préalable indispensable. 

 

En théorie, une fois qu’un avantage concurrentiel national a été identifié dans un secteur 

industriel donné, il convient d’en soutenir le développement, en aidant à la mise à niveau des 

entreprises du secteur, à la création d’entreprises amont ou apparentées, au renforcement de 

liaisons inter-firmes. 

3. Le processus de mise à niveau :  

La mise à niveau des firmes potentiellement compétitives débute par un diagnostic global, 

mené dans chaque entreprise, de manière à ce qu’elle renforce ou acquière un avantage 

concurrentiel durable dans son secteur, eu égard au jeu concurrentiel. 
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Il se décompose en 5 sous-diagnostics : (1) diagnostic de l’environnement ; (2) analyse des 

produits-marchés et du positionnement stratégique ; (3) diagnostic financier ; (4) diagnostic 

des compétences techniques ; (5) diagnostic des compétences managériales. 

 

Ce diagnostic doit permettre au chef d’entreprise de répondre aux questions suivantes : 

– Comment va évoluer son marché en termes de taille, de croissance, de comportement 

d’achat de ses clients, de prix ? 

– Quelles sont les conséquences de l’ouverture sur son secteur d’activité, sur ses technologies, 

sur ses clients ? 

– Quelles sont les exigences du marché en matière de qualité, de normes de production, 

d’emballages, d’étiquetage, etc. ? 

– Quelle stratégie adopter face au jeu concurrentiel ? 

• identification du positionnement sur un marché et sur un segment de marché. Différenciation 

par le coût des produits : contrôle des achats, refonte du pilotage de la production 

(standardisation de la production, automatisation, sous-traitance, etc.) et processus qualité. 

• différenciation par le coût du service : rapprocher la production, la recherche et le service 

technico-commercial du service d’achat, marketing, ventes ; et investir dans la 

communication. 

• différenciation par les produits : investir dans la production flexible, anticiper les 

fluctuations des recettes, le besoin en main d’œuvre qualifiée, etc. 

• différenciation par le service : assurer la flexibilité maximum des processus de production, 

être à l’écoute du client. 

• différenciation par l’innovation : importance de la RD, écoute du client, créativité du 

personnel. Dans les PED, elle est souvent hors de portée des entreprises. En revanche, elles 

mettent parfois en place une veille technologique et commerciale, et négocient éventuellement 

des partenariats technologiques avec des entreprises du nord. 

• différenciation par le marketing : comment développer une politique de communication 

efficiente et asseoir une notoriété nationale et internationale ? 

– Quels sont les changements internes à introduire dans l’entreprise pour conserver ou 

augmenter sa part de marché ? 

• amélioration des méthodes, pratiques de gestion et compétences au niveau des activités 

principales (logistique interne, production, logistique externe, commercialisation, service aux 

clients) et de soutien (approvisionnements, développement technologique, gestion des 

ressources humaines, organisation) ? 

• recentrage des activités et redimensionnement de l’entreprise autour du métier de base de 

manière à favoriser la création d’une image personnalisée ? 

• partenariat, alliance, fusions ? 

• flexibilité des moyens humains et matériels, pour répondre à une demande de plus en plus 

homogène et personnalisée, et pour disposer d’une capacité à réagir à temps ? 

Au plan institutionnel, un programme national de mise à niveau doit s’inscrire dans une 

stratégie nationale. Il fonctionne grâce à un organe assurant le relais entre les principaux 
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 acteurs économiques concernés (Etat, entreprises, associations professionnelles, organisations 

patronales et syndicales, bailleurs de fonds internationaux etc). Il requiert un financement 

important, d’où dans certains contextes, l’appui des bailleurs de fonds à l’Etat. Un programme  

de mise à niveau doit par ailleurs être soumis à des évaluations ponctuelles afin de mesurer 

son avancement et d’envisager, en fonction des résultats, des améliorations. 

 

III. Les programmes de mise à niveau des PME en Algérie: entre théorie et réalité  

Cet élément tente de présenter le contexte de la mise à niveau des PME en Algérie, il s’agit : 

De présenter la PME en Algérie (définition, dispositifs d’appui et obstacles institutionnels), de 

dresser un bilan de la mise à niveau de 2001 à 2013. Et enfin, de déterminer les différentes 

contraintes liées à la concrétisation des objectifs de la mise à niveau des Pme en Algérie.  

1. La PME en Algérie : définition, dispositifs d’appui et obstacles institutionnels  

En Algérie, la définition retenue pour les PME/TPE est illustrée dans le tableau suivant :   

Tableau N° 01 : La définition officielle des PME en Algérie  

Catégories d’entreprises Effectifs (Nbre 

d’employés) 

Chiffre 

d’Affaires /DA 

Total du Bilan/DA 

Très Petite Entreprise ou 

Micro-Entreprise (T.P.E) 

Moins de 09 

employés 

< 20 Millions < 10 Millions 

Petite Entreprise (P.E) De 10 à 49 < 200 Millions < 100 Millions 

Moyenne Entreprise De 50 à 250 >200 Millions et  

<02 Milliards 

> 100 Millions et  

< 500 Millions 
                                                                        Source : Elaboré à partir de la définition officielle de la PME en Algérie 

Dans le contexte de transition vers l’économie de marché, l’Algérie à mis en place un nombre 

très important d’institutions et d’organismes dont l’objectif est de promouvoir les PME-PMI 

dans le cadre d’un système de déclaration versus le système d’autorisation des années avant 

les réformes de 1990, où les banques publiques ne sont autorisées de s’engager dans le 

financement des entreprises privées (dont les PME-PMI et TPE) qu’à hauteur de 30% du total 

de l’investissement contrairement à la période récente (années 1990 et 2000). Le tableau ci-

après nous présente les organismes impliqués dans la promotion des PME/TPE en Algérie. 

Tableau N°02 : Les institutions impliquées dans la promotion et l’appui des PME/TPE 

en Algérie  

Organisme Date de création/Objectifs 

Le comité d’assistance pour la localisation et la 

promotion des investissements (CALPI) 

 

Crée en 1993 

L’agence de promotion et de soutien de 

l’investissement (APSI) 

Créée en 1994 

L’agence de développement social (ADS) Créée en 1994 

L’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes 

(ANSEJ) 

Créée en 1996 
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L’agence nationale de développement de 

l’investissement (ANDI) 

Créée en 2001 

L’agence nationale de gestion des microcrédits 

(ANGEM) 

Créée en 2004 

La caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) Créée en 2004 

Le fonds de garantie des crédits des PME (FGAR) Crée le 11/11/2002. Son objectif est de garantir les 

investissements dans le secteur de la PME en matière 

de création d’entreprise, de rénovation des 

équipements, d’extension d’entreprise. 

Le conseil national consultatif pour les PME (CNC-

PME) 

Crée en 2003 et dont la principale fonction est la 

concertation. 

La caisse de garantie des crédits à l’investissement des 

PME (CGCI-PME) 

Mise en place décidée en 2004 ; c’est un organisme, 

qui venu en renfort au FGAR. 

L’agence nationale de développement de la PME 

(AND-PME). 

Créée par décret exécutif n° 05-165 du 3 mai 2005. Sa 

mission principale est la mise en œuvre du programme 

de mise à niveau. L’agence examine les demandes des 

entreprises désireuses de bénéficier du programme de 

mise à niveau et d’octroyer des primes à la mise à 

niveau. 

Les pépinières d’entreprises Ce sont des structures d’accueil et de développement 

des entreprises naissantes. Elles étaient 14 en 2006 

avec des projets de création de nouvelles  pépinières 

dans les hauts-plateaux et le sud. 

Les incubateurs d’entreprises en collaboration avec le 

MESRS
13

 et l’ANRDT
14

 

Créés au niveau des principaux pôles universitaires. 

Les directions de wilaya Ce sont des sources d’informations. 

Les centres de facilitations C’est des structures d’accompagnement, 

d’encadrement et d’appui et d’orientation des 

investisseurs porteurs de projets. 

Source : Benyahia-Taibi ; G et Amari ; S.E.S. : « Les PME Algériennes dans l’ère de la mondialisation : Etude de cas des PME de la 

région Oranaise » ; article publié dans les cahiers du CREAD n°90 /2009 ; P71 

Malgré les efforts de l’Etat algérien pour la promotion des PME/PMI à travers la  mise en 

place de différents  mécanismes et dispositifs d’appui à la création et le développement de ses 

entités (PME/PMI), le bilan reste à faire au sujet des actions mises en œuvre par divers 

dispositifs à savoir : ANDI, ANSEJ, CNAC, ANGEM,…, etc. Les contraintes et obstacles 

institutionnels auxquels sont soumises les PME/PMI algériennes sont recensés dans un 

rapport commun du ministère de la PME et de l’artisanat et de la commission européenne 

associés dans l’organisme dénommé Euro-Développement PME en 2007.  

Le tableau ci-après fournit la synthèse des résultats obtenus de la dite étude :  

 

 

 

 

                                                             
13 MESRS : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
14 ANRDT : Agence nationale pour la recherche et le développement technologique. 
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Tableau N° 03 : Les obstacles institutionnels à la promotion des PME/TPE en Algérie 

Rubriques  Financement Management et 

stratégie 

Ressources 

humaines 

Production et 

technologie 

Commercialisation et 

marché 

Contexte 

macroéconomique 

Banques Publiques 

inefficaces 

Absence de sociétés 

de capital-risque et 

de crédit bail 

Culture 

entrepreneuriale 

publique. Pas de 

concertation. 

Absence de 

stratégie de 

développement du 

secteur privé 

Système de 

formation continue 

inexistant. Absence 

de cadres qualifiés. 

Pléthore de cadre 

dans les entreprises 

publiques 

Peu ou pas 

d’informations. 

Faiblesses du 

marché local 

d’équipements. 

Pas de stratégie 

d’appui pour la 

qualité 

d’innovation 

Libéralisation. Poids 

des pratiques 

anticoncurrentielles. 

Inadaptation des règles 

de la concurrence 

Institutions 

intermédiaires et 

services d’appui 

Accès limités aux 

banques. Manque 

d’informations. 

Inexpérience des 

services de crédit 

des banques. Pas de 

service d’appui 

Services d’appui 

inexistants et 

inefficaces. 

Capacités 

insuffisantes  des 

institutions (CCI). 

Pas 

d’informations 

Carences et 

inadaptation des 

formations et 

manque de 

formateurs qualifiés. 

Faiblesses des 

services de conseils 

Services d’appui 

peu efficace en 

information, appui 

technique, gestion 

qualité et 

développement de 

l’innovation 

Services d’appui 

inexistants. Faiblesses 

de l’information. Pas 

de formation 

Syndicat patronaux 

groupes 

professionnels 

Pas de sociétés de 

garantie et de 

caution mutuelles. 

Pas de concertation 

avec les banques 

Faiblesse de la 

représentativité 

des entrepreneurs. 

Faiblesses des 

capacités des 

associations 

Pas de concertation 

sur le 

fonctionnement du 

marché du travail. 

Pas d’interface avec 

les instituts de 

formation 

Insuffisance des 

échanges 

techniques et de la 

concertation. Pas 

d’interface avec 

les centres d’appui 

Faible promotion des 

produits. Pas 

d’échange 

d’information 

Diagnostic au 

niveau des PME 

Autofinancement 

familiale. Gestion 

financière frustre. 

Précarité de la 

trésorerie ; 

incompréhension 

des contraintes 

financières des 

banques 

Dynamismes des 

entrepreneurs 

mais absence de 

management 

stratégique et 

faiblesse de 

l’innovation. 

Manque 

d’information 

Compétences 

limitées du 

personnel technique. 

Insuffisance de 

gestion. Instabilité 

du personnel. 

Difficulté du patron 

à déléguer 

Mauvaise qualité 

des produits et 

prix élevés. 

Savoir-faire et 

choix techniques 

limités. Pas 

d’organisation. 

Matériel vétuste 

Méconnaissances des 

marchés. Pas de 

réseaux de 

distribution. Pas de 

liens avec les clients 

Problème à 

résoudre et actions 

à entreprendre 

Difficulté pour 

investir à moyen 

long terme. 

Augmenter les 

fonds propres et 

formation au plan 

d’affaires 

Former au 

management 

stratégique. 

Développer 

l’innovation. 

Faciliter la 

circulation de 

l’information 

Palier le manque de 

formation. Fixer le 

personnel. 

Développer 

l’encadrement 

Réduire les coûts 

et améliorer la 

qualité. 

Diversifier, 

innover, améliorer 

et augmenter la 

production 

Augmenter les parts de 

marché. Pénétrer de 

nouveaux marchés 

                                                                               Source : Rapport du Ministère de la PME et de l’artisanat, 2007 

 

2. Programmes de mise à niveau des PME en Algérie  de 2001 à 2013 : Entre apports et 

limites  

 Ce présent élément présentera le bilan de la mise à niveau des PME en Algérie (entre 

apports et limites), il s’agit de mettre le point sur les deux programmes MEDA I et II, qui sont 

d’un apport appréciable pour l’ambitieux projet de gagner en compétitivité, mais qui restent 

avec faiblesses vu la complexité de la mise à niveau qui présente un caractère 

multidimensionnel. 
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2.1. Le bilan de la mise à niveau des PME algériennes :  

La mise à niveau est la méthode de mise en place d’un système complet permettant la 

pérennité et la croissance de l’entreprise en améliorant sa compétitivité.  

Elles sont près de 500 entreprises à avoir bénéficiées de cette opération, dans le cadre du 

programme d’appui aux PME/PMI, financé conjointement par la Commission européenne et 

le ministère de la PME et de l’Artisanat. Ces entreprises qui fonctionnaient au début sans 

stratégie managériale, ont pu retrouver une nouvelle dynamique grâce au programme d’appui 

aux PME, explique le directeur de l’Euro Développement PME, M. Olivier De Velp, lors de 

la présentation des résultats du programme MEDA I le 26 juin 2005. 600 PME ont été 

contactées, 75% d’entre elles sont rentrées dans la mise à niveau. En présentant les résultats 

du programme, M. Olivier de Velp a indiqué qu’en deux ans et huit mois d’activité, plus de 1 

186 opérations ont été lancées à travers le pays dont 1021 opérations au profit direct des 

PME/PMI, 89 opérations d’appui aux nouveaux instruments financiers et aux entreprises en 

quête de financements et 76 opérations d’appui à l’environnement des PME. 

 Le programme MEDA II, vise l’appui aux PME algériennes, entré en vigueur en mai 2008 et 

qui durera jusqu’en 2017, date d’entrée en vigueur de la zone de libre-échange entre les deux 

parties, vise à moderniser les PME en Algérie afin d’établir des normes économiques 

internationales en améliorant leur compétitivité, leurs outils de production et les aider à 

s’adapter aux nouvelles conditions du marché. 

L’Agence nationale de développement de la PME (ANDPME) a été chargée de piloter le 

programme national de mise à niveau des PME prévu dans le plan quinquennal 2010-2014. 

Ce nouveau programme de mise à niveau des PME a été adopté par le conseil des Ministres la 

11 juillet 2010, qui en a fixé les axes fondamentaux, le niveau des aides octroyés, les secteurs 

éligibles ainsi que les critères d’éligibilités. Il faut souligner les axes fondamentaux reflètent 

les attentes des besoins spécifiques à la PME. Les fonds alloués à se programme s’élèvent à 

380 milliards de dinars, soit environ 4 milliards d’euros, cette mise à niveau devra toucher 20 

000 PME, soit rythme moyen de 4000 PME par an. L’opération a démarré en janvier 2011, 

soit un an après le lancement du plan quinquennal 2010-2014. 

Les activités de ce programme orientées sur les actions de diagnostic en première phase, 

d’investissements immatériels, d’investissements matériels en deuxième phase, et en dernier 

lieu, formation et assistance technique. Le bilan arrêté au mois d’avril 2013 fait ressortir des 

résultats bien maigres, après un an et demi de la clôture de l’opération. En effet, l’ANDPME a 

enregistré le dépôt de 2384 dossiers d’adhésion des PME au programme et dispose d’une base 

de 3 441 PME en cours de traitement et d’analyse. En cette date, plus de 10% seulement des 

entreprises concernées ont déposé un dossier d’adhésion. La répartition des dossiers par 

secteurs d’activités est comme suit: BTPh1 450 dossiers, l’industrie (394), services (269), 

l’agroalimentaire (98), transports (65). 
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Figure N° 01 : Bilan du PMAN, Avril 2013  

 

Source : établie à partir des statistiques de l’ANDPME. Avril 2013.  

L’ANDPME enregistre 901 décisions d’octrois d’aide alors que 100 autres sont en cours de 

signature, indique un document de l’agence. Ace jour, l’ANDPME enregistre 1100 entreprises 

qui ont reçu leur décision de financement, 2500 dossiers traités et 2000 en cours de traitement. 

Selon le responsable de l’ANDPME, pour ces 1000 entreprises, leurs dossiers ne sont qu’à la  

 

phase de lancement des études de pré-diagnostic et de diagnostic. Ainsi, la véritable opération 

de mise à niveau n’a pas démarré. Le rôle de l’ANDPME consiste dans des actions de soutien 

à l’investissement immatériel (normalisation, accélération, formation des ressources 

humaines, management à travers les fonctions de l’entreprise telles que la gestion, le 

marketing et la comptabilité, l’utilisation et l’intégration des TIC) ainsi que le soutien à 

l’investissement matériel (investissements matériels de productivité qui concernent les 

équipements qui contribuent à l’amélioration des capacités des techniques de production 

technique et technologique des PME). 

Jusqu’à cette période (avril 2013), le programme national de mise à niveau demeurait faible 

par rapport aux objectifs ambitieux des pouvoirs publics, quelques centaines de demandes 

d’adhésion, accompagnées d’un nombre réduit d’actions dont la plupart consistaient dans des 

diagnostics express, la forme la plus embryonnaire d’assistance technique proposée par le 

programme. Très loin des objectifs ambitieux annoncés par le programme quinquennal 2010-

2014: la mise à niveau de 20 000 PME pour préparer les entreprises nationales à affronter la 

compétition internationale et à diversifier nos exportations. En somme la véritable mise à 

niveau au sens de ces actions n’a pas réellement fait effet. A peine quelques centaines 

d’adhésions en début d’année 2012, ils sont arrivés à 5000 entreprises avoir adhérer, « un 

bilan qui prend de la couleur de manière factice, estiment les détracteurs, qui persistent à 

penser que l’ambition de toucher 20 000 entreprises est trop marquée par une volonté de faire 

du chiffre. Au détriment d’une démarche qualitative ».9 

La mise à niveau est conçue selon l’ANDPME comme une méthode de mise en place d’un 

système complet permettant la pérennité et la croissance de l’entreprise en améliorant sa 

compétitivité. L’objectif recherché une croissance durable assurée à l’entreprise. Du coup, les 

dividendes sont la croissance économique et la création d’emploi dans le pays. Ce système 

complet n’étant pas mis en place pour ces 20 000 PME, voir ces 1000 entreprises qui ont 

obtenu des décisions de financement, donc pourquoi prévoir un programme aussi ambitieux et 

geler 5 milliards de dollars pendant plus de trois ans ? 
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2.2. Les contraintes liées à la concrétisation des objectifs des programmes de mise à 

niveau:  

Compte tenu du fait que le programme de mise à niveau  lui-même repose sur le principe de 

l’adhésion volontaire de l’entreprise, l’administration n’est plus en mesure de définir le 

rythme de sa mise en œuvre.  

a). Contraintes liées à la gestion du dispositif :  

L’expertise de la gestion du dispositif de mise à niveau, établie par des experts internationaux, 

a fait ressortir la nécessité d’externalité la gestion de ce dispositif et la mise en place d’une 

structure spécialisée à l’instar de ce qui est pratiqué dans les pays ayant opté pour des 

démarches similaires et compte tenu des contraintes vécues en matière de traitement des 

dossiers de mise à niveau au niveau d’une administration centrale (insuffisance de moyens 

humains et matériels).  

b). Contraintes liées à la complexité du processus de mise à niveau :  

 

Les étapes constitutives de la mise à niveau sont nombreuses et étalées dans le temps (jusqu’à 

trois ans) :  

 Information  

 Diagnostic  

 Formulation de plan de mise à niveau  

 Soumission du dossier au comité national de la compétitivité industrielle  

 Mise en œuvre des actions matérielles et Immatérielles découlant du diagnostic.  

 

Les actions à mener sont complexes car elles touchent à des fonctions multiples au sein de 

l’entreprise ; souvent l’entreprise n’ayant pas la capacité d’adaptation nécessaire à la mise en 

œuvre de l’ensemble des actions issues des recommandations de la phase diagnostic.  

Plus généralement, le plan de mise à niveau touche l’ensemble des fonctions de l’entreprise 

liées à la gestion financière et administrative, aux techniques de marketing, à la formation, au 

système qualité et autres actions, y compris les actions matérielles liées au renouvellement des 

outils de production, pouvant atteindre une moyenne de 15 actions par entreprise, tel qu’il 

ressort du bilan d’étape du programme arrêté à fin Août 2008.  

c).Contraintes liées au financement :  

La réussite du programme de mise à niveau des entreprises demeure également tributaire de la 

problématique du financement qui constitue pour les opérateurs économiques la 

préoccupation majeure et quotidienne, au moment où la nécessité de la modernisation de leur 

outil de production et de leur gestion se pose avec acuité. La nouvelle procédure adoptée pour 

le paiement de l’aide du Fonds de promotion de la compétitivité industrielle (versement d’une 

avance) permettrait, certes de soulager la trésorerie de l’entreprise bénéficiaire mais ne peut 

en aucun cas se substituer au règlement du problème de financement dont l’accès constitue 
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 pour beaucoup d’entreprises engagées dans le processus l’une des principales causes de 

retard dans l’exécution de leur plan de mise à niveau.  

Les délais d’octroi des crédits bancaires inhérents à la mise en œuvre des plans de mise à 

niveau se sont avérés excessivement longs et dissuadent parfois les opérateurs de poursuivre 

le processus.  

d). Contraintes liées à la multiplication des dispositifs de mise à niveau  

La coexistence de plusieurs programmes de mise à niveau (ex Ministère de l’Industrie, ED 

PME, ministère de la PME–Artisanat) sans coordination ni cohérence entre eux n’a pas 

manqué d’introduire des incompréhensions auprès des opérateurs du secteur industriel.  

Partant de l’évaluation du dispositif de mise à niveau, qui a montré ses limites en termes de 

nombre d’entreprises qui ont réellement adhéré à ce programme, il est apparu nécessaire 

d’engager une réflexion sur une nouvelle approche susceptible d’assurer une gestion efficace 

de ce programme, dans le but d’améliorer les performances et la compétitivité d’un grand 

nombre d’entreprises industrielles.  

Les politiques de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de mise à niveau ont été déjà défini et 

visent essentiellement à impulser un rythme ambitieux pour ce programme et le doter de 

ressources (institutionnelle, juridique, financière) pour en assurer une consolidation et une 

dynamique effectives. 

Le programme de mise à niveau rencontre des contraintes sérieuses comme celle de 

l’insuffisante de la dotation allouée au fonds (FPCI) (cette dotation est presque consommée) 

et du financement bancaire des plans de mise à niveau des entreprises.  

L’objectif de mise à niveau de l’entreprise Algérienne nécessite une mise à niveau de son 

environnement, donc il faut des mesures urgentes pour l’amélioration de cet environnement 

pour permettre la promotion des capacités concurrentielles des entreprises. 

Conclusion :   

Cet article a essayé de donner un aperçu sur l’enjeu de la compétitivité dans le cadre de la 

mise à niveau de la PME-PMI algérienne, de clarifier la complexité de la problématique de la 

mise à niveau dans un contexte de transition à l’économie de marché ; et de déterminer les 

différents obstacles institutionnels lié d’une part à la promotion de la PME-PMI, et de la mise 

à niveau de ces dernières, d’autre part.  

Tout de même, les résultats obtenus sont en deçà des attentes. L’Algérie devrait faire 

davantage d’effort afin de renforcer la compétitivité de son économie dans le cadre d’une 

politique industrielle intégrée. Ces lenteurs sont liées à un environnement économique 

contraignant, à la lourdeur bureaucratique des institutions responsables des programmes, au 

faible degré d’attractivité des dispositifs mis en place, à la résistance au changement de la part 

de certains managers trop soucieux à préserver une organisation rigide et opaque. 

L’intégration régionale est conditionnée par l’amélioration de la compétitivité des PME. 
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En fait, la mise à niveau n’est pas une opération unique, limitée dans le temps. L’entreprise 

doit être dans un processus continu de mise à niveau, notamment si l’on doit tenir compte des 

changements permanents qui interviennent dans l’environnement technique, commercial et 

financier de la PME. C’est dans ce sens que l’on ne peut limiter la mise à niveau à une 

opération de certification qui est appelée elle-même à être entretenue et perfectionnée. Les 

programmes de mise à niveau doivent s’inscrire à long terme, dans une politique industrielle 

globale et cohérente pour en faire un levier du développement de la compétitivité de 

l’entreprise sur le plan quantitatif que qualitatif. 

 Quelques interrogations préalables à la transposition d’un programme de mise à 

niveau 

– Le niveau d’intégration et le degré de diversité du tissu industriel sont-ils suffisants ? 

>un « vivier » d’entreprises existe-t-il ? Quelles sont les caractéristiques du tissu de PME ? 

Peut-on identifier un secteur « porteur » ? Existe-t-il suffisamment d’entreprises dans ce 

secteur pour favoriser la constitution d’une grappe ? 

– Existe-t-il un signal politique clair ? 

>stratégie industrielle, priorité donnée à l’industrialisation, coordination des ministères. 

– Le cadre institutionnel est-il suffisamment développé ? 

>cohérence des institutions d’appui au tissu productif et commercial, climat des affaires 

favorable (dans la négative, la mise à niveau de l’environnement des affaires est une priorité, 

ou tout au moins une nécessité). 

– Le dispositif de formation est-il satisfaisant ? 

>répond-il aux besoins de l’économie d’un double point de vue, qualitatif et quantitatif ? 

Fonctionne-t-il en partenariat avec les entreprises ? 

– Le secteur financier peut-il accompagner la modernisation des entreprises ? 

 Le rôle des institutions dans l’ouverture des économies :  

Les gains de l’ouverture sont notamment déterminés par la mise en œuvre de réformes et de 

politiques d’accompagnement adéquates. Rodrik dénonce, à ce titre, des politiques 

d’ouverture trop rapides. Selon lui, une intégration réussie, pour être viable et devenir moteur 

de croissance, doit reposer sur un ensemble de réformes institutionnelles, depuis les réformes 

législatives et administratives jusqu’à des mesures de protection sociale. Elle doit aussi se 

fonder sur les spécificités sociopolitiques et culturelles du pays afin de mettre en place des 

innovations institutionnelles adaptées. 

Rodrik fait un certain nombre de suggestions, défendant notamment l’idée que les PED ne 

devraient pas définir leurs besoins en terme d’accès au marché mais en terme d’autonomie 

politique nécessaire à la mise en place d’innovations institutionnelles. 

En résumé, la problématique de mise à niveau des PME-PMI en Algérie, nous mène à 

s’interroger doublement sur la question de la mise à niveau des entreprises elles-mêmes et la 

mise à niveau des institutions chargées de cette mission d’une part, et les institutions 

(dispositifs) chargées de promouvoir les PME-PMI et TPE, d’autre part. 
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  :التوصيات
، «التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات العربية_ حالة الجزائر»يف ختام أشغال هذا امللتقى العلمي املوسوم بـ     

وتثمينا منا هلذه  .قتصاد الوطين إىل مستوى الطموحاتننوه باجملهودات اليت تبذهلا الدولة اجلزائرية من أجل تنظيم وبعث اال
اجلهود، وعلى ضوء أشغال ملتقانا العلمي هذا، نرى أنه من الضروري تقدمي مجلة من التوصيات نعتربها حوصلة للنقاشات اليت 

وأهم ما خلصت إليه جهودهم البحثية حول  ،دارت بني األساتذة والباحثني واملختصني على مدار يومني من أشغال امللتقى
 صها فيما يلي:لخ  توصيات ن   .املوضوع

 ؛العمل على تطوير الصناعات القاعدية اليت تعتمد على الثروة الوطنية  -1
 أكثر؛ العمل على حتسني بيئة األعمال  -2
 ؛اإلسراع يف حترير العقار الصناعي  -3
 ؛االنتقال إىل مبدأ اإلدارة باألهداف وفقا السرتاتيجية وطنية واضحة املعامل وحمددة بزمن معني  -4
 ؛االهتمام أكثر بالرأمسال البشري والرتكيز على إقامة دورات تكوينية لفائدة املستثمرين الصغار خاصة حول املقاوالتية  -5
 ؛التأكيد على تفعيل برامج الـتأهيل مبختلف صيغها يف ظل االتفاقيات األورو متوسطية والعربية  -6
 اد سياسة احلضائر الصناعية؛ىل اعتمإوالتحول  اضنات األعمالحب أكثراالهتمام   -7
 أدائها؛ وتفعيل وتقييم واملتوسطة الصغرية باملؤسسات االهتمام تعميق  -8
 واألجنيب؛ الوطين اخلاص والقطاع العمومي الصناعي القطاع بني الشراكة تفعيل  -9

 االقتصادي؛ والقطاع اجلامعة بني التواصل تفعيل -11
 البحث؛ ومراكز اجلامعات مستوى على واملختصني املمارسني بني للنقاش فرصا خللق العلمية اللقاءات تكثيف -11
 والدويل؛ اجلهوي، العريب التعاون على تعتمد للتأهيل برامج وضع -12
 القطاعات؛ بني التشاور لياتآ تفعيل -13
 املستثمرين؛ الحتياجات يستجيب االقتصادية للمعلومات بنك وضع -14
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