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تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة في ظل اإلنضمام المرتقب إلى
المنظمة العالمیة للتجارة

*نعمون وھاب.د*عناني ساسیة.أ

المستخلص
إلنضمام المرتقب في النظام التجاري العالمي الجدید من خالل اسعي اإلقتصاد الجزائري إلى اإلندماج إن

، یشكل تحدیا للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة، سواء على مستوى إلى المنظمة العالمیة للتجارة
تنویع األسواق أو تنویع المنتجات، بإعتبار أن اإلنضمام یفرض فتح األسواق لتسھیل تدفق السلع و 

لحدود الدولیة و إلى عدم التدخل الدولي و حریة التجارة، مما یؤدي إلى إشتداد المنافسة من الخدمات عبر ا
إن التطلع إلى آفاق مستقبلیة و علیھ ف.خالل تزاید وجود المؤسسات األجنبیة للحفاظ على حصتھا في السوق

لصغیرة و امن خالل ھذا اإلنضمام یتطلب وضع مخططا طموحا و فعاال إلعادة ھیكلة المؤسسات 
و تأھیلھا حتى تستطیع إكتساب قدرة تنافسیة تمكنھا من الصمود أمام صدمة اإلندماج، و تقوي المتوسطة

.وجودھا على مستوى األسواق الخارجیة
التنافسیة، التأھیل، المنظمة العالمیة للتجارة،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، : الكلمات المفتاحیة
.اإلقتصاد الجزائري

_____________________
الجزائر-.قالمة-1945ماي 8جامعة / كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
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:مقدمةال
أفرزت التحوالت العالمیة التي یشھدھا العالم في السنوات األخیرة توجھ العدید من الدول نحو تمكین قطاع 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لیحتل مكانة ضمن أولویاتھا و إستراتیجیاتھا التنمویة، غیر أن التحوالت 

ة شدیدة من قبل مؤسسات الدول اإلقتصادیة الجاریة في العالم جعلت ھذه المؤسسات في مواجھة منافس
و . المتقدمة خاصة مع تحریر التجارة الخارجیة و سیاسة اإلنفتاح اإلقتصادي التي تعرفھا معظم دول العالم

و ذلك من خالل تبنیھا تعتبر الجزائر من الدول التي شھدت بدورھا تغیرات ھامة خالل السنوات األخیرة، 
سعینات في خطوة لإلنتقال من اإلقتصاد المخطط إلى إقتصاد سیاسة اإلصالح االقتصادي مع مطلع الت

السوق، كما سعت لإلندماج في النظام التجاري العالمي حتى ال تكون بمعزل عن التغیرات التي یشھدھا 
.و یتجسد ذلك من خالل مفاوضات اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةالعالم

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة، یعكسھا عدم قدرتھا إن ھذه التغیرات تشكل تحدیا كبیرا على
و . على مواجھة المنافسة الدولیة في ظل سوق مفتوح أمام المؤسسات األجنبیة ذات المزایا التنافسیة العالیة

بالتالي بات لزاما على المؤسسة الصغیرة و المتوسطة الجزائریة التزود بوسائل الحمایة التي تقیھا صدمة 
إلنفتاح التجاري بعیدا عن الحمایة التي ضمنتھا الدولة لعقود من الزمن أفقدتھا كل عوامل التنافس، و ا

الدولة الیوم مجبرة على إعادة تأھیل مؤسساتھا لمواجھة متطلبات نظام تجاري حر و تنافسي ال یكون فیھ 
. البقاء إال لمن ضمن عوامل البقاء

بالنظر إلى التحدیات و التطورات التي ستواجھ المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة :مشكلة البحث
، أصبح من الحتمي تبني سیاسة فعالة لدعم و تأھیل اإلنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمیة للتجارةفي ظل

عملھا من جمیع ھذه المؤسسات و نقلھا من حالة التقلید إلى اإلحتراف، و ذلك بتكییف ظروف و محیط 
النواحي من أجل تطویر

مامدى تأھیل المؤسسات الصغیرة و : و ھذا ما سنتطرق إلیھ من خالل معالجة اإلشكالیة التالیة.تنافسیتھا
المتوسطة الجزائریة و جاھزیتھا للمنافسة الدولیة في ظل اإلنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمیة 

.للتجارة؟
:البحث بالتساؤالت الفرعیة التالیة و یمكن صیاغة مشكلة 

ما المقصود بعملیة التأھیل، و ما ھي أھمیتھ؟؛. 1
ما ھو واقع و أھمیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر؟؛. 2
اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة؟؛ھل نجحت الجزائر في إنجاح مسار . 3
ما ھي مختلف اآلثار و اإلنعكاسات المحتملة من إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على . 4

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؟؛تنافسیة 
ما ھي البرامج المطبقة لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، و ما حجم النتائج . 4

.المحققة؟
:لفرضیات التالیةإعتمد البحث ا:فروض البحث

تعتبر عملیة تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة ضرورة حتمیة ال یمكن اإلستغناء عنھا . 1
؛اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةمن أجل زیادة تنافسیتھا لمواجھة تحدیات 

لم ترقى إلى ما ھو مطلوب، وجود مساعي لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، لكنھا . 2
.و بالتالي فھي تحتاج إلى تطویر

تتمثل أھمیة الدراسة في دراسة ظاھرة إقترنت باإلصالحات اإلقتصادیة التي یشھدھا : أھمیة البحث
اإلقتصاد الجزائري خاصة في ظل التوجھ إلى اإلنفتاح التجاري، حیث ترتب علیھا من اآلثار و 

من خالل إلغاء الرسوم لحدود اإلقتصادیة و تحریر التجارة الخارجیة اإلنعكاسات التي تفرض فتح ا
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مما یستدعي زیادة حدة المنافسة بین المؤسسات الوطنیة و األجنبیة، و من ھنا تكتسي برامج الجمركیة 
تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أھمیة خاصة السیما تقدیم المنح و المساعدات المالیة لتنفیذ 

. تأھیل على أرض الواقع و الوصول إلى نتائج ملموسةمخططات ال
:تتركز أھم األھداف التي جاء البحث لتحقیقھا في النقاط التالیة: أھداف البحث

التعرف على مفھوم التأھیل، و إبراز أھمیتھ بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛. 1
في اإلقتصاد الجزائري؛التعرف على واقع قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة . 2
اإلنضمام إلى تواجھ المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة بعد ستحدید أھم التحدیات التي . 3

؛المنظمة العالمیة للتجارة
تقصي ما إذا كانت ھناك برامج جادة لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، و مدى . 4

إنعكاسھا على األداء الحالي للمؤسسات؛تطبیقھا، و مدى فعالیتھا و 
بلورة مجموعة من المقترحات التي یمكن من خاللھا تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لإلندماج . 5

.اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةفي اإلقتصاد العالمي و تفادي اآلثار السلبیة المتوقعة جراء 
لمنھج الوصفي التحلیلي من أجل معالجة و مناقشة البحث، من خالل تم اإلعتماد على ا:منھجیة البحث

اإلطالع على الكثیر من الدراسات المرتبطة بموضوع تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، كما تم 
.اإلعتماد على العدید من المعطیات اإلحصائیة المتحصل علیھا من مؤسسات رسمیة وطنیة 

لإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة و اإللمام بالموضوع من مختلف جوانبھ تم تقسیم البحث إلى :خطة البحث
:ثالثة محاور كما یلي

.واقع و أھمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر: المحور األول
ة المؤسسات على تنافسیاإلنضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارةآثار: المحور الثاني

.الصغیرة و المتوسطة
.المتوسطة الجزائریة و جاھزیتھا للمنافسة الدولیةمدى تأھیل المؤسسات الصغیرة و :المحور الثالث

واقع و أھمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر:ولالمحور األ
الصغیرة و المتوسطة و الدور أدركت الجزائر على غرار العدید من الدول األھمیة التي تحتلھا المؤسسات 

و یتجلى ، الذي یمكن أن تؤدیھ إقتصادیا و إجتماعیا، لذلك عملت على ترقیة و تطویر ھذا القطاع الحیوي
ذلك من خالل توفیر جمیع الظروف المالئمة لتشجیع إنشاءھا، و إعتبار ھذا النوع من المؤسسات بمثابة 

.ديالعنصر األساسي لإلندماج و التنویع اإلقتصا
:المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرحجم -1

على الرغم من أنالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة لم تحظى باإلھتمام المطلوب طوال العقود الثالثة األولى 
من البناء اإلقتصادیالذي عقب اإلستقالل، إال أنھ منذ دخول الجزائر في مرحلة التصحیح الھیكلي و التوجھ 

إقتصاد السوق، توالت صدور القوانین المشجعة على تأسیس و تطویر المؤسسات الصغیرة و نھائیا نحو 
المتوسطة من خالل إعطاء أھمیة كبیرة للقطاع الخاص، و السماح لھذا النوع من المؤسسات باإلستثمار 

إلى فتح في الكثیر من المجاالت التي كانت حكرا على المؤسسات الكبرى التابعة للقطاع العام، إضافة 
.مجال الشراكة مع األجانب

و قد تجسد اإلھتمام الفعلي بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر من خالل إنشاء وزارة 
لترقیتھا و تبني القانون التوجیھي باإلضافة إلى، 94/211بموجب المرسوم رقم 1994خاصة سنة 

یعتبر نقطة تحول في مسار القطاع و تم الذي2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/18رقمتطویرھا
بموجبھ تحدید جمیع األطر التنظیمیة و القانونیة التي تنظم نشاط المؤسسات الصغیرة و المتوسطةفي 

.الجزائر
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حسب إحصائیات وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة اإلستثمار فإن حجم 
مؤسسة 934747بإرتفاع مستمر، حیث قدر عدد المؤسساتالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في

زیادة تقدر أي تسجیل، 2001مؤسسة سنة 348245مقارنة مع 2013السداسي األول من سنة خالل
%99، حیث تمثل المؤسسات الخاصة 204,85%مؤسسة، ما یمثل نسبة زیادة تقدر ب 586502ب 

و یمكن .نتیجة سیاسة الخوصصةفقد سجل تراجعا مستمرامن مجموع المؤسسات، أما القطاع العام 
:توضیح ھذا التطور من خالل الجدول الموالي

)2013-2001(تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر للفترة ): 1(الجدول رقم 
وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة سابقا، نشریة المعلومات -: المصدر

www. pmeart.gov.dz، عن موقع الوزارة 2009- 2001اإلحصائیة للسنوات 
وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة اإلستثمار، نشریة المعلومات اإلحصائیة -

www.mipmepi.gov.dz، عن موقع الوزارة 2013- 2010للسنوات 
:أھمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اإلقتصاد الجزائري-2

مكانة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اإلقتصاد الوطني ترتب عنھا دور معتبر لھذه إن تدعیم
المؤسسات في دفع وتیرة التنمیة، و یمكن الوقوف على مساھمتھا في بعض المتغیرات اإلقتصادیة من 

:خالل العناصر التالیة
إعتمدت الجزائر على قطاع :مساھمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في توفیر مناصب الشغل-2-1

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في سبیل التقلیل من مشكلة البطالة، لھذا لجأت إلى إنشاء أشكال مختلفة 
و تشیر اإلحصائیات أن القطاع . من الھیئات لدعم القطاع تتجسد أھم أولویتھا في التشغیل ومكافحة البطالة

كما تشیر إحصائیات وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة یساھم في تشغیل ما یقارب ألف عامل سنویا،
ما 2013و المتوسطة و ترقیة اإلستثمار أن عدد العاملین بالقطاع بلغ إلى غایة السداسي األول من سنة 

عامل، و ھي بالتالي تساھم بشكل كبیر في تطویر حجم العمالة و بالتالي التخفیض 4959151یقارب 
. من حدة البطالة

تساھم : مساھمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الناتج الداخلي الخام و القیمة المضافة-2-2
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر بنسب معتبرة في الناتج المحلي اإلجمالي و القیمة المضافة، 

تمثل 2011لي سنة ملیار دینار من الناتج المحلي اإلجما6060.8حیث وصلت مساھمتھا إلى ما قیمتھ 

.تدخل نشاطات الصناعة التقلیدیة ضمن عدد المؤسسات الخاصة-1

2001200220032004200520062007السنوات
179893189552207949225449245842269806293946المؤسسات الخاصة
778778778778874739666المؤسسات العامة

6467771523798508673296072106022116347التقلیدیةالصناعة 
245348261853288577312959342788376767410959المجموع
2013السداسي األول 20082009201020112012السنوات

392013455398482892511856550511578586المؤسسات الخاصة
626591557572557547المؤسسات العامة

1126887131505135623146881160764168801الصناعة التقلیدیة
519526587494619072659309711832747934المجموع

http://www.mipmepi.gov.dz/
http://www.mipmepi.gov.dz/
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ملیار دینار من القیمة 5424.15كما أن القطاع یشارك ب . منھا مساھمة القطاع الخاص84,46%
مساھمة القطاع الخاص، و ھو ما یؤكد سیطرة القطاع الخاص على مجال 90,26%المضافة تمثل

.االستثمار في الجزائر
على الرغم من المجھودات :صادراتمساھمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تنمیة ال-2-3

المبذولة من طرف الجزائر لترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات و بخاصة صادرات المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة، إال أن اإلحصائیات توضح أن قطاع المحروقات ال یزال یستحوذ على الصادرات 

فتبقى جد ضعیفة، ویعود ذلك بالدرجة ، أما الصادرات خارج قطاع المحروقات%97الجزائریة بنسبة 
.األولى إلى عدم إمتالك المؤسسات الجزائریة للمزایا التنافسیة التي تمكنھا من دخول األسواق الدولیة

على تنافسیة المؤسسات الصغیرة و اإلنضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارةآثار : ثانیا
المتوسطة

تشھد البیئة اإلقتصادیة الجزائریة الكثیر من التحدیات لمؤسسات األعمال، خاصة بعد التوجھات 
نفتاح في حركیة اإلقتصاد العالمي الذي تكرس من الجدیدة نحو بناء إقتصاد حر تنافسي، و تبني خیار اإل

نضمام بالرغم مما یحملھ من و علیھ فإن ھذا اإل. خالل مفاوضات اإلنضمام على المنظمة العالمیة للتجارة
آثار إیجابیة على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، فإنھ یشكل ضغطا شدیدا على ھذه المؤسسات یعكسھ 

فجمیع الدالئل و المؤشرات تشیر أن العولمة قد حددت معالم تبادل حر في ،إنعدام التكافؤ بین اإلمكانیات
الدول المتطورة و یتجھ إلى تحویل الدول الشریكة إلى أسواق إتجاه واحد یخدم بالدرجة األولى إقتصادیات 

. إستھالكیة أمام الدول األجنبیة
:إجراءات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة-1
بدأت خطوات إنضمام الجزائر إلى المنظمة : مسار إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة-1-1

، و كان ذلك في )الجات(ذ تقدیمھا لطلب التعاقد في اإلتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة العالمیة للتجارة من
، تم اإلتفاق بین الجزائر و األعضاء 1995جانفي 01و عند ظھور المنظمة في . 1987أفریل 30

تركة المتعاقدون في الجات، والذین أصبحوا یمثلون األعضاء األصلیین في المنظمة، على إنشاء لجنة مش
و منذ . )1(1995جانفي 30تتكفل بتحویل ملف التعاقد إلى المنظمة العالمیة للتجارة، و كان ذلك فعال في 

:ذلك الوقت قطعت الجزائر مجموعة من الجوالت مع المنظمة العالمیة للتجارة، نوجزھا فیما یلي
، و قدمت في ھذه الجولة الحكومة الجزائریة مذكرة تضم 1996إنعقدت في مارس : الجولة األولى-

. وصف كامل للنظام التجاري الخارجي و النظام المؤسساتي، و قد وزع الملف على كل أعضاء المنظمة
ثنائیة األطراف، شرعت الجزائر في الجولة الثانیة من المفاوضات1999في نھایة سنة : الجولة الثانیة-

و لكن نتیجة فشل المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة العالمیة للتجارة بسیاتل و التي شاركت فیھ الجزائر، لم 
.تستأنف المفاوضات و توقفت، و تم تأجیلھا إلى وقت الحق

رة الخارجیة بعد توقیف المفاوضات أعادت الجزائر صیاغة المذكرة المتعلقة بنظام التجا: الجولة الثالثة-
تم إنعقاد الجولة 2002فیفري 07وبتاریخ . لیعاد تقدیمھا إلى المنظمة2001من جدید في أواخر جویلیة 

الثالثة، وقد أكد وزیر التجارة أن الجولة تركت إنطباعا حسن لدى مجموعة العمل وأنھا كشفت إھتمام بالغ 
.)2(للملف الجزائري 

التجارة الخارجیة الجزائریة بین إتفاقیة الشراكة األورومتوسطیة و اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة فیصل بھلولي، -1
.115، ص 2012، جامعة ورقلة،الجزائر، 11، مجلة الباحث، العدد للتجارة

، )مصر-الجزائر(المنظمة العالمیة للتجارة و إنعكاساتھا على قطاع التجارة الخارجیة دراسة حالة یت اهللا مولحسان،آ-2
.271، ص 2011،الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة 
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تم عقد الجولة الرابعة لمفاوضات إنضمام الجزائر بجنیف، و من 2002نوفمبر 15في : الجولة الرابعة-
أھم ما جاء في ھذه الجولة إثارة قوانین حمایة الملكیة الفكریة و الصراع ضد التزییف، كما أقر خالل ھذه 

.)1(الجولة إخضاع التعریفات المتعلقة بالواردات إلى تشریع جزائري یتطابق مع قوانین المنظمة 
، وتركزت ھذه الجولة على تقییم مدى تقدم المفاوضات ومواصلة 2003ماي 20في : ة الخامسةالجول-

دراسة نظام التجارة الخارجیة في الجزائر، كما إھتمت المحادثات بتطویر وتصدیق خطة التغییرات 
القانونیة و التشریعیة في

.الجزائر حتى تتماشى مع مقاییس المنظمة
، و قد تضمن جدول أعمال الجولة تأھیل 2003نوفمبر 28إنعقدت بتاریخ : الجولة السادسة-

اإلطارالتشریعي المنظم لقطاع التجارة الخارجیة، إلى جانب محادثات متعددة األطراف مرتبطة بالفالحة، 
.كما تم خالل الجولة تعدیل خمسة قوانین متعلقة بالتجارة الخارجیة

، و قد تضمنت بحث تطور المفاوضات الثنائیة المتعلقة 2004إنعقدت في نوفمبر: الجولة السابعة-
بدخول الجزائر إلى األسواق العالمیة، و مشروع تقریر فریق العمل حول التقدم الذي أحرزتھ الجزائر في 

. تعدیالتھا للمنظومة القانونیة و التشریعیة
یم المفاوضات الثنائیة حول الوصول ، ناقشت الجولة تقی2005فیفري 25إنعقدت بتاریخ : الجولة الثامنة-

إلى أسواق السلع و الخدمات، كما تم تقدیم آخر التطورات في التشریعات التي نوقشت خالل اإلجتماعات 
الثنائیة، لتتلقى بعدھا مجموعة من األسئلة المتعلقة بالملكیة الصناعیة و الثقافیة و اإلتفاقات الخاصة 

.حت معظمھا من الوالیات المتحدة األمریكیة و اإلتحاد األوروبيبالعراقیل التجاریة والتقنیة، وطر
، و قدمت خاللھا الجزائر العروض التعریفیة للمنتجات 2005أكتوبر 21إنعقدت في : الجولة التاسعة-

بالنسبة %20و %0، و ما بین %45، بینما كانت سابقا %25إلى %0الفالحیة و التي حددت ما بین 
.للقطاع الصناعي، مما یعني الوصول إلى المستوى المسموح بھ في المنظمة

، حیث نوه الفریق العامل في نظام التجارة الخارجیة 2008جانفي 17إنعقدت في : الجولة العاشرة-
للجزائر بأھمیة اإلصالحات التي إتخذتھا في السنوات األخیرة لجعل اإلطار القانوني و التشریعي و

المؤسسي یتفق مع قواعد المنظمة، كما تم إستعراض التقدم المحرز في المفاوضات الثنائیة المتعلقة 
.)2(بالوصول إلى أسواق السلع و الخدمات

، تم من خاللھا اإلجابة على بعض المسائل التي 2013أفریل 05إنعقدت في : الجولة الحادیة عشرة-
اإلجابات التي قدمھا الوفد المفاوض إال أن ھناك الكثیر من بقیت عالقة في الجوالت السابقة، و رغم

سیاسة األسعار، : القضایا الغامضة و العالقة التي ال زالت لم تقدم لھا الحكومة إجابات واضحة مثل
.)3(الضرائب الداخلیة، القیود الكمیة على الواردات و التقییم الجمركي، العالمات التجاریة 

، و خصصت لمناقشة و دراسة العروض 2014منتصف شھر مارس إنعقدت في : ةالجولة الثانیة عشر-
سسات لمؤلالتنظیمیة والوثائق المقدمة من طرف فوج العمل السیما ما تعلق بملف القوانین التشریعیة و

.الخاصة بالسلع والخدماتالتجاریة وتلكاإلقتصادیة و

، مجلة الفكر النظام التجاري متعدد األطراف و ملف إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارةنور الدین بوكروح، -1
.140، ص 2003البرلماني، 

، القطاع الزراعي الجزائري و إشكالیة الدعم و اإلستثمار في ظل اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةمحمد غردي، -2
.232، ص 2012جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه،

لمنظمة العالمیة للتجارة على تنافسیة المؤسسات الصغیرة و آثار و إنعكاسات الجزائر إلى اعبود زرقین، الطاھر توایتیة، -3
.154، ص 2013، 10، مجلة العلوم اإلقتصادیة و التسییر، جامعة المسیلة، الجزائر، العدد المتوسطة
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متوقف على مجریات المنظمة العالمیة للتجارةمن خالل كل ما سبق یتضح أن إنضمام الجزائر إلى 
المفاوضات الثنائیة و نتائجھا، و بالتالي على عدم قدرة المفاوضین الجزائریین، و مدى التحكم في تقنیات 

.التفاوض للحصول على حقوق و شروط إنضمام متوازنة مع عدم اإلفراط في تقدیم التنازالت واإللتزامات
لم تبدي الجزائر نیتھا في اإلنضمام إلى :المنظمة العالمیة للتجارةئر إلىإنضمام الجزاأھداف-1-2

المنظمة إال بعد أن تأكدت انھ ال جدوى في البقاء خارجھا، خاصة بعد أن شرعت في اإلصالحات 
اإلقتصادیة واإلنتقال إلى إقتصاد السوق، الذي یتطلب تحریر التجارة الداخلیة و الخارجیة، فھي تسعى إلى 

:)1(ضمامھا، و التي یمكن حصرھا فیما یليتحقیق مجموعة من األھداف من وراء إن
إن إنضمام الجزائر إلى المنظمة سیرفع من حجم و قیمة المبادالت التجاریة، :إنعاش اإلقتصاد الوطني-

خاصة بعد ربط التعریفات الجمركیة عند حد أقصى و حد أدنى، و اإلمتناع عن إستعمال القیود الكمیة، مما 
من الدول األعضاء، و إحتكاك المنتجات المحلیة بالمنتجات األجنبیة، و ینتج عنھ زیادة في الواردات

بالتالي اإلستفادة من نقل التكنولوجیا الحدیثة، و التقنیات المتطورة المستعملة في عملیة اإلنتاج، و بالتالي 
ین المنتجات زیادة المنافسة التي یمكن أن تستغلھا الجزائر كأداة إلنعاش إقتصادھا الوطني، عن طریق تحس

المحلیة من حیث الجودة و الفعالیة و الكفاءة و التسییر الجید، و ھو ما یساھم في إنعاش و بعث النمو في 
.اإلقتصاد الوطني

إن تشجیع اإلستثمارات و تحفیزھا مرتبط بنجاح اإلصالحات اإلقتصادیة :تحفیز و تشجیع اإلستثمارات-
الدولة العدید من اإلمتیازات للمستثمرین المحلیین و األجانب،  في الجزائر،  وفي ھذا الصدد فقد قدمت 

الصادر سنة 12-93، ثم قانون اإلستثمار 1990الصادر سنة 10-90حیث كان قانون القرض و النقد 
08-06، ثم األمر المتعلق باإلستثمار رقم 2001الصادر سنة 03-01، ثم قانون اإلستثمار 1993

المنظمة العالمیة للتجارة سیفتح لھا المجال لجلب إنضمام الجزائر إلى الي فإن و بالت. 2006الصادر سنة 
أكبر عدد من اإلستثمارات األجنبیة من خالل إستفادتھا من اإلتفاقیة الخاصة باإلستثمارات في مجال 

كات التجارة، و التي قد تعود بإستثمارات مھمة، خاصة مع اإلستفادة من أثر الشبكات التي تكونھا الشر
متعددة الجنسیات على المستوى الجھوي و الدولي، مما یزید من حجم المبادالت السلعیة و الخدمیة و 

.التكنولوجیا بین الدول
یتمیز اإلقتصاد الجزائري بالتبعیة للخارج، و ذلك بسبب إعتماده على قطاع :مسایرة التجارة الدولیة-

اإلنتاجي وعدم قدرتھ على المنافسة وتوفیر مدخالتھ من الصادرات، وضعف الجھاز %97البترول بنسبة 
من السلع و المعدات اإلنتاجیة التي یستورد أغلبھا، وعدم مسایرتھ للتطورات الحدیثة، مما یتسبب في 
إرتفاع تكالیف اإلنتاج، لذا فإن لجوء الجزائر إلى األسواق العالمیة والجھویة للحصول على إحتیاجاتھا 

.لعلمیة للتجارة، ال یسمح لھا باإلستفادة من اإلمتیازات التي تمنحھا المنظمةخارج إطار المنظمة ا
إن المزایا التي تمنحھا المنظمة العالمیة :اإلستفادة من المزایا التي تمنح للدول األعضاء في المنظمة-

للتجارة للدول النامیة األعضاء، تعتبر بمثابة دوافع و محفزات لإلنضمام إلیھا، و بإعتبار الجزائر من 
الدول النامیة فإنھا ستستفید من ھذه اإلمتیازات المتمثلة في المعاملة الخاصة و التفضیلیة لھذه الدول في 

ا نسب أقل لتخفیض الدعم و مدة سماح لفترة أطول لتخفیض التعریفات الجمركیة، و مختلف المجاالت، منھ
كذلك فترة أطول إلزالة القیود على اإلستثمارات األجنبیة، وفرص أكبر لنفاذ السلع إلى األسواق 

.العالمیة،وغیرھا من المزایا التي تمنح للدول النامیة
:لمیة للتجارةالمنظمة العاعوائق إنضمام الجزائر إلى-1-3

.222، صمرجع سابقمحمد غردي، -1
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و عدد الجوالت التي مرت رغم المحاوالت التي قامت بھا الجزائر لإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة،
بھا الجزائر منذ التسعینات و التي بلغت إثنتي عشرة جولة، إال أنھا لم تتوصل إلى اإلنضمام لحد اآلن، 

:ھاویرجع ذلك إلى أسباب سیاسیة وأخرى إقتصادیة نذكر من
غیاب إستراتیجیة تفاوضیة واضحة على المدى القصیر و المتوسط، و إرتكاز الجزائر على نفس -

المفاوضات مع اإلتحاد األوروبي على الرغم من الرھانات و المعطیات المختلفة؛
عدم إعطاء المفاوض الجزائري صالحیات كثیرة و تضییق مساحات التفاوض و ھوامش الحركة لدیھ، و -

النظرة المعتمدة على تغلیب الخیار السیاسي على الخبیر، و اإلعتبارات اإلیدیولوجیة السیاسیة على تبني 
اإلعتبارات التقنیة و ھو ما یحول التفاوض إلى عمل سیاسي أكثر منھ إقتصادي؛

المنظمة العالمیة للتجارة؛عدم توفر الكفاءة لدى الفریق المكلف بالتفاوض مع مسؤولي -
لعوامل التي حالت دون اإلنضمام الترسانة القانونیة في المیدان التجاري و التي بقیت متأخرة و من أھم ا-

ال تسایر العصرنة، حیث إقتصر العمل في السنوات الماضیة على تكثیف التكوین و التحسیس بأھمیة 
اإلنضمام و الشروع في التحریر اإلقتصادي، في حین أھمل اإلصالح التشریعي؛

تحدید أي برنامج واضح و عدم دقة المعطیات السیما اإلحصائیة، إضافة إلى عدم اإلستقرار إن عدم -
المؤسساتي و التشریعي، و كذا البطء المسجل في تجسید اإلصالحات و التعھدات المقدمة قلل من وزن 

ة الدولیة؛الملف الجزائري الذي لم یستوعب بعد مجمل التغیرات المسجلة على مستوى المنظومة اإلقتصادی
المنظمة العالمیة للتجارة القائمة على إحتكار قطاع التجارة الدولیة و ھو ما یتنافى مع فلسفة و مبادئ -

تحریر التجارة الخارجیة من كل القیود؛
لم تتناول إتفاقیة الجات في مفاوضاتھا قضیة تصدیر المنتجات البترولیة، في حین أن الصادرات -

؛)1(ھذا المنتوج، و لذا رأت أن إنضمامھا في وقت سابق ال یخدم مصالحھاالجزائریة قائمة على 
تأخر تطویر القطاع الزراعي خاصة و أن الدعم المقدم لھذا القطاع ضعیف جدا مقارنة مع ما تقدمھ -

الدول المتقدمة لقطاعھا الزراعي؛
زالت لم تصل إلى مستوى النسیج الصناعي غیر قادر على المنافسة حیث أن المنتجات الصناعیة ما-

المنتجات األجنبیة من حیث الجودة و السعر؛
التجارة الخارجیة ال تزال محتكرة من طرف القطاع العام، رغم بعض التحریر الذي حدث في السنوات -

األخیرة، كما أن المیزان التجاري خارج المحروقات مستمر في العجز و ال یمكن اإلعتماد علیھ في جلب 
لصعبة؛العملة ا

.)2(قطاع الخدمات بالرغم من إمتالكھ لبعض المؤھالت إال أنھ ال یزال بعید عن المنافسة-

:اآلثار اإلیجابیة المحتملة من اإلنضمام علىتنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-2
إن من بین اآلثار اإلیجابیة التي یمكن أن تترتب على تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في 

:)3(حالة اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة یمكن إدراجھا في
یجعل المحیط الذي تنشط فیھ المؤسسات یتسم بالمنافسة إن اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة-

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة تحسین قدراتھا الشرسة لحیازة أسواق جدیدة، مما یفرض على
التنافسیة؛               

.261، ص مرجع سابقآیت اهللا مولحسان،-1
.151، ص سابقمرجع عبود زرقین، الطاھر توایتیة، -2
، رسالة ماجستیر، -دراسة تقییمیة لبرنامج میدا–تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر سلیمة غدیر أحمد، -3

.52،51، ص 2007جامعة ورقلة، الجزائر، 
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من لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة سیسمح لإن اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة-
اإلستفادة من التطور التكنولوجي الذي تعرفھ المؤسسات األجنبیة ذات الجودة العالیة؛

لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة من سیمكن لإن اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة-
إكتساب خبرات جدیدة من خالل اإلحتكاك باألجانب؛

یوفر ضمانات ولوج المنتوج الجزائري إلى األسواق العالمیةرةاإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجا-
بسبب تقلیص الحواجز، مما یحث المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على تحسین مخططات إنتاجھا لتقویة 

قدراتھا التنافسیة و جلب أحدث التكنولوجیا و إستبدال العالقات التنافسیة بعالقات تبادلیة تعاونیة؛
من المزایا التي تكتسبھا الدول النامیة مثل حمایة ات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة المؤسسإستفادة-

ستعداد إلى إلالمنتوج الوطني من المنافسة على المدى القصیر، بمنحھا فترة إلعادة التطویر و التأھیل ل
.الدخول لألسواق العالمیة

:سات الصغیرة و المتوسطةاآلثار السلبیة المحتملة من اإلنضمام علىتنافسیة المؤس-3
المتوسطة في حالة على تنافسیة المؤسسات الصغیرة وإن من بین اآلثار السلبیة التي یمكن أن تترتب

:اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة یمكن إدراجھا في
یعني تزاید إن اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة سوف یؤدي إلى دخول الشركات الدولیة، و ھذا ما-

أنشطة الدمج و اإلستحواذ و إنشاء الكیانات الكبرى المسیطرة على حركة اإلستثمارات و التجارة الدولیة؛
إن اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة سیؤدي إلى فتح السوق الجزائریة أمام منتجات الدول األعضاء -

منتجات األجنبیة و ھو ما یؤدي إلى كساد المنتجات في المنظمة، و ھذا یعني إغراق السوق الجزائریة بال
الوطنیة بسبب تفضیل المنتوج األجنبي، و بالتالي تصبح الجزائر سوق إستھالكي؛

إن دخول المنتجات األجنبیة إلى السوق الوطني و منافستھا للمنتجات الوطنیة دون إجراء عملیات تطویر -
إنتاج سلع تنافسیة بمقاییس و معاییر جودة عالمیة سوف و تأھیل للمؤسسات الوطنیة لتصبح قادرة على

یؤدي إلى القضاء التدریجي على النسیج الوطني، خصوصا أن الجزائر مجبرة على إحترام قواعد المنظمة 
؛)1(كغیرھا من الدول

إن صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الموجھة نحو الدول الصناعیة ستواجھ ظاھرة تصاعد -
فةالجمركیة مع إزدیاد درجة التصنیع للمواد األولیة و ھو األمر الذي یحد من صادرات المؤسسات التعری

الصغیرة و المتوسطة إلى األسواق الخارجیة؛
من سلبیات اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة على تسویق منتجات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة -

وق المحلیة عموما، ألن المشكلة لیست في اإلنتاج و إنما في تسویق ھو إنخفاض حجم الطلب علیھا في الس
اإلنتاج المنافس حتى في السوق المحلیة، و ھذا ما یخشى على منتجات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
منھ كعامل في إختفائھا تدریجیا من السوق نتیجة ضعف قدرتھا على المنافسة في ظل نظام المنافسة السائد 

حالیا؛
إن في حالة اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة سیؤدي إلى دخول عدد كبیر من المؤسسات األجنبیة -

و بالتالي ستجد الجزائر صعوبة كبیرة في الحصول على المعلومات لغیاب نظام المعلومات و سوء التحكم 
غیر قادرة على المنافسة و في تقنیات و آلیات التسییر، و ھو ما یجعل ھذا النوع من المؤسسات ھشة و

.)2(كذا فھم التغیرات البیئیة و ال سیما في بدایاتھا األولى

.52المرجع نفسھ، ص-1
.155، ص مرجع سابقعبود زرقین، الطاھر توایتیة، -2
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المتوسطة الجزائریة و جاھزیتھا للمنافسة الدولیةمدى تأھیل المؤسسات الصغیرة و : ثالثا
وردت عدة تعاریف تتعلق بمفھوم برنامج التأھیل، و لكن تتفق جمیعھا على أنھ :تعریف برنامج التأھیل-

عرفتھ منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة . تلك العملیة التي تقترن بتحسین تنافسیة المؤسسة
(ONUDI) بأنھ عبارة عن مجموعة برامج وضعت خصیصا للدول النامیة التي ھي في 1995سنة

ثم ،ن أجل تسھیل إندماجھا ضمن اإلقتصاد الدولي الجدید و التكیف مع مختلف التغیراتمرحلة إنتقال م
طورتھ خالل السنوات األخیرة لیصبح یعني اإلجراءات المتواصلة التي تھدف لتحضیر المؤسسة و كذا 

و یعرف أیضا أنھ مجموعة اإلجراءات التي تتخذھا السلطات .)1(محیطھا للتكیف مع متطلبات التبادل الحر
الحكومیة بغیة تحسین موقع المؤسسة في إطار اإلقتصاد التنافسي أي أن یصبح لھا ھدف إقتصادي و مالي 

.)2(على المستوى الدولي
لسلطات یمكن القول مما تقدم أن برنامج التأھیل ھو عبارة عن مجموعة اإلجراءات التي تتخذھا ا

الحكومیة بھدف تحسین موقع المؤسسة في السوق و رفع إنتاجیتھا لتكون في مستوى المؤسسات المنافسة 
.حتى تضمن شروط كسب حصة في األسواق المحلیة والدولیة

:البرامج التي تبنتھا الجزائر لتأھیل مؤسساتھا الصغیرة و المتوسطة-1
تبنت الجزائر مجموعة من البرامج لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من أجل

مع متطلبات إقتصاد السوق و اإلندماج في النظام التجاري الدولي، ھافیتطویر تنافسیتھا بما یسمح بتكی
:نذكر من البرامج على الخصوص

:البرنامج الوطني للتأھیل الصناعي-1-1
من طرف وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة الوطني للتأھیل الصناعيأطلق البرنامج :البرنامجمضمون -أ

، و یسعى إلى دعم و مرافقة المؤسسات الصناعیة العمومیة و الخاصة التي تشغل على األقل 2001سنة 
ابتكییف جمیع عامل لترقیة التنافسیة الصناعیة، و ذلك بتحسین كفاءاتھا و تھیئة المحیط المباشر لھ20

:)4(یھدف البرنامج إلى تحقیق مجموعة من األھداف تتمثل في النقاط التالیة . )3(مكوناتھ
عصرنة المحیط الصناعي بما یتناسب مع الظروف الدولیة؛-
تطویر و ترقیة الصناعات األكثر قدرة على المنافسة؛-
تدعیم قدرات ھیئات الدعم؛-
.تطویر المؤسسات الصناعیةتحسین القدرة التنافسیة و -

لإلستفادة من البرنامج على المؤسسة إیفاء مجموعة من الشروط تشمل: شروط االستفادة من البرنامج-ب
)5(:
أن تنتمي إلى قطاع إنتاج صناعي أو تكون ممونة للخدمات المرتبطة بالصناعة؛-

1 -Mohammed Bouhaba،laproblématique de la mise à niveaudes entreprises en Algérie،
colloque internationalAlgérie : cinquante ans d'expériences de développement  -état –économie–
société،Alger،le 08 et 09 décembre 2012 ،p 03.

، مجلة النقدیة و المالیة على تأھیل المؤسسة االقتصادیة الجزائریةآثار السیاسة عبد الطیف بلغرسة، و رضا جاوحدو، -2
.174، ص 2002، جامعة سطیف، الجزائر، 01العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، العدد

3 - Farida Merzouk,pme et compétitivité en Algérie, la revue de l'économie et demanagement، n°
9 ,université Tlemcen ,2009,p11 .

، مجلة أبحاث تأھیل المؤسسة االقتصادیة الجزائریة في ظل الشراكة األرومتوسطیةعلي لزعر، و ناصر بوعزیز، -4
.39، ص 2009، جامعة بسكرة ، الجزائر، 05اقتصادیة و إداریة، العدد 

، الملتقى الدولي حول متطلبات الجزائرآلیات و إجراءات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في نصیرة قوریش، -5
.1053، ص2006افریل 18و17تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، جامعة الشلف، الجزائر، یومي 
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مسجلة في السجل التجاري، و تحمل رقم تعریف ضریبي؛-
نشاط ما ال یقل عن ثالثة أعواموحققت في األعوام الثالثة األخیرة نتائج موجبة؛لھا من ال-
من أصولھا الصافیة مملوكة لشخص طبیعي أو معنوي، كما تملك رأس مال عامل %50أكثر من -

موجب؛
.عامل20أن تشغل على األقل و بصفة دائمة -

:              )1(،النتائج التالیة2010جوان30وإلىغایة2001حقق البرنامج منذ بدایتھ سنة : نتائج البرنامج-ج
)مؤسسةخاصة239مؤسسةعمومیةو(253مؤسسة492تقدمت:مرحلةالتشخیصاإلستراتیجي-

136مؤسسةو بقیتمؤسسةواحدةفیطورالمعالجة،حیثتمرفضطلب491بطلباتاإلنخراط، و تمتمعالجة
مؤسسةعمومیةو168(مؤسسة 355بینماتمقبول، )مؤسسةخاصة50مؤسسةعمومیةو (86مؤسسة
).مؤسسةخاصة187

78مؤسسةعمومیةو97(مؤسسة 175فیمایتعلقبتنفیذبرنامجالتأھیلفقدتمقبول:مرحلةتنفیذمخططالتأھیل-
181لإلستفادةمنالمساعداتالمالیةالمقدمةمنطرفصندوقترقیةالتنافسیةالصناعیةمن إجمالي )مؤسسة خاصة

مؤسسةاألخرى 24مؤسسة،بینماإقتصرت151خاذإجراءاتالتأھیللـمؤسسة، حیث تمإت
1273عملیةمنھا2230وبلغعددعملیاتالتأھیاللمتعلقةبتنفیذمخططالتأھیل.علىدراساتالتشخیصفقط

.عملیةفھیإجراءات مادیة957عملیةالمادیة،أما
):1میدا( برنامج میدا لدعم و تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة -1-2
جاء ھذا البرنامج بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي في إطار الشراكة األوروجزائریة، :مضمون البرنامج-أ

عامل فأكثر و التي تنشط في 20یھدف إلى تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الخاصة التي تشغل 
ملیون یورو 57(ملیون یورو62.9القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات الصناعیة، بغالف مالي یقدر ب 

ملیون 2.5ملیون یورو من وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و3.4من المفوضیة األوروبیة، 
و إمتد إلى غایة 2002إنطلق تنفیذ البرنامج سنة ). یورو تمثل مساھمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

2007)2( .
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتساھم بجزء كبیر یتمثل الھدف العام للبرنامج في تأھیل وتحسین تنافسیة 

:)3(و مھم في النمو اإلقتصادي و اإلجتماعي، و ذلك من خالل
تطویر كفاءة و تأھیل رؤساء و عمال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛-
الصغیرة و المتوسطة ؛المساھمة في تحسین الحاجات التمویلیة للمؤسسات-
.المقاوالتي و ذلك باإلعتماد على الھیئات المرتبطة بالقطاعتطویر المحیط -

: )4(تلتزم المؤسسة لإلستفادة من ھذا البرنامج بتوفیر عدد من الشروط : شروط االستفادة من البرنامج-ب
من رأسمالھا باسم شخص طبیعي أو معنوي جزائري الجنسیة؛%60حفظ على األقل -

1- Ministère de PME et de l’industrie et de la promotion des investissements, Etat des lieux et
perspectivesde la mise à niveau des entreprises industrielles,Alger, juin 2010 , p 02.

، مجلة الباحث، - دراسة تقییمیة لبرنامج میدا–تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر سلیمة غدیر أحمد، -2
.136، ص 2011، جامعة ورقلة، الجزائر، 9العدد

دراسة تحلیلیة لبرامج تأھیل المؤسسات - تأھیل المؤسسات االقتصادیة الجزائریة آلیات تمویل برامجإبتسامبوشویط، -3
.48،ص2010، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة قسنطینة، الجزائر ، -الجزائریة 

راسیة ، مداخلة ضمن األیام الدتـأھیل المؤسسات المتوسطة و الصغیرة في الجزائــریــوسف قریــشي، سلیمة غدیر أحمد، -4
.18، ص 2007أفریل 18و 17الجزائر، یومي التنمیة المستدامة، جامعة ورقلة،الرابعة حول الروح المقاوالتیة و 
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عامل؛20إلى 10أن توظف ما بین -
لھا من النشاط ثالثة أعوام على األقل، و حققت نتیجة موجبة في األعوام الثالثة األخیرة؛-
أن تكون منخرطة في صندوق الضمان االجتماعي خالل األعوام الثالثة األخیرة؛-
أن تكون منظمة على الصعید الجبائي خالل األعوام الثالثة األخیرة؛-
.كلفة اإلجمالیة الكلیة المتوقعة من عملیة التأھیلمن الت%20اإللتزام بدفع -
عددا من 2007دیسمبر31و إلى غایة 2002منذ بدایتھ سنة 1حقق برنامج میدا: نتائج البرنامج-ج

:)1(النتائج، و ذلك على صعید مختلف المحاور المستھدفة كما یلي 
مؤسسةصغیرة و متوسطة 685تقدمت:فیما یخص الدعم المباشر للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة-

من إجمالي %65مؤسسةضمنإجراءاتالتأھیلبمایمثلنسبة 445لإلنضمامللبرنامج، وتمالدخواللفعلیلـ
مؤسسة صغیرة ومتوسطة عن البرنامج بعد قیامھا 179المؤسساتالراغبةفیالدخولللبرنامج، مع تخلي 

مؤسسة الباقیة التي تشكل 65ت المنخرطة، أما من إجمالي المؤسسا% 26بعملیة التشخیص األولي بنسبة 
و .فقد قامت بعملیة التشخیص بصفة نھائیة و إقتصرت على ھذه المرحلة ثم إنسحبت من البرنامج% 9

).عملیة تأھیل896عملیة تشخیص، و 477(عملیة1373بلغعدد عملیاتالتأھیاللمتعلقةبالمؤسساتالمقبولة، 
27عملیة لصالح خمسة ھیئات مالیة متخصصة، 191تم القیام ب : فیما یخص دعم الھیئات المالیة-

عملیة 144عملیة لصالح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من أجل تطویر أنظمة المحاسبة و المالیة، و 
.من أجل تسھیل وصول المؤسسات إلى مصادر التمویل

عملیة أجریت من أجل دعم محیط المؤسسات الصغیرة و 187تم القیام ب :فیما یخص الھیئات الداعمة-
المتوسطة، إستفادت منھا وزارات و ھیئات حكومیة و ھیئات دعم أخرى مثل وزارة المؤسسات الصغیرة 

.والمتوسطة، و غرفة الصناعة و التجارة الجزائریة
:البرنامج الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-1-3
یندرج ھذا البرنامج في إطار القانون التوجیھي لترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة : مضمون البرنامج-أ

التي تنص على قیام وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار تأھیل 18و المتوسطة ال سیما المادة 
قد صادق علیھ المجلس و. ھذه المؤسسات بوضع برامج التأھیل المناسبة من أجل تطویر تنافسیتھا

بعد إستكمال آلیات تنفیذه، یمتد تنفیذه 2007، و إنطلقت أولى مراحلھ سنة 2004مارس 8الوزراء في 
، و یتم تمویلھ من طرف صندوق تأھیل المؤسسات الصغیرة )2013-2007(سنوات 6على مدار 

:)3(األھداف التالیةیسعى البرنامج إلى تحقیق. )2(ملیار دینار6والمتوسطة بقیمة تقدر ب 
تحلیل فروع النشاط و ضبط إجراءات التأھیل للوالیات بحسب األولویة عن طریق إعداد دراسات عامة -

كفیلة بالتعرف عن قرب على خصوصیات كل والیة و كل فرع نشاط و سبل دعم المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة؛

تأھیل المحیط المجاور للمؤسسة؛-
إستراتیجي عام للمؤسسة و مخطط تأھیلھا؛إعداد تشخیص -

1 -Ministère de la pme et de l’artisanat , programme d'appui aux pme/pmi, des
résultats et une expérience transmettre, rapport final-euro développement pme,
Alger,décembre 2007, p27.

، مجلة 2سیاسة تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر مع التركیز على برنامج میدا سھام عبد الكریم، -2
.144، ص 2011، جامعة ورقلة، الجزائر ، 09الباحث، العدد 

، الملتقى الدولي حول متطلبات و معوقاتھا في الجزائرمقومات تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعبد القادر بابا، -3
.148، ص 2006أفریل 17و 16یومي تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، جامعة الشلف، الجزائر، 
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ترقیة المؤھالت المھنیة بواسطة التكوین و تحسین المستوى في الجوانب التنظیمیة و أجھزة التسییر -
ومخططات التسویق؛) اإلیزو(والحیازة على القواعد العامة للنوعیة العالمیة 

.تحسین القدرات التقنیة و وسائل اإلنتاج-
:)1(لإلستفادة من البرنامج على المؤسسة إیفاء مجموعة من الشروط : فادة من البرنامجشروط اإلست-ب
أن تكون المؤسسة جزائریة، و لھا نشاط على األقل لمدة سنتین؛-
إنتماءھا إلى قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛-
أن یكون لھا ھیكل مالي متوازن؛-
تصدیر منتجاتھا و خدماتھا؛المؤسسات التي لھا القدرة على -
.المؤسسات التي تمتلك قدرات تنمویة أو لھا معاییر التنمیة التكنولوجیة-
مؤسسة529تقدم تسجیل، تم2010ماي غایة و إلى2007سنة البرنامجبدایةمنذ: نتائج البرنامج-ج

مؤسسة279ھناك مؤسسة351بینمؤسسة، و من351اإلنخراط إلى البرنامج،و تم قبول بطلب
شملتو قد. التأھیلعملیاتكافةمنمؤسسة32إستفادت بینماإستراتیجيتشخیصعملیاتمنإستفادت
.)2(إدارة األعمال، اإلنتاج، الجودة، و المالیة:أھمھاالمیادینمنمجموعةالتأھیلعملیات

):2میدا(تكنولوجیا المعلومات برنامج دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتحكم في -1-4
عند نھایة برنامج میدا األول تم الشروع في تطبیق برنامج آخر مع اإلتحاد : مضمون البرنامج- أ

األوروبي، تضمن تقدیم دعم مباشر للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خالل مساعدتھا و مرافقتھا 
یوروملیون44لتكثیف إستعمال التكنولوجیا،بغالفمالي قدر ب 

، )ملیون یورو تمثل مساھمة الطرف الجزائري4ملیون یورو ممولة من المفوضیة األوروبیة، و 40( 
إال أن اإلنطالقة الفعلیة 2008تم التوقیع على البرنامج في مارس.مؤسسة200وم اإلتفاق على تأھیل یق

.)3(2009كانت في ماي 
لتنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القطاعات تحسین القدرة ایتمثل الھدف األساسي للبرنامج في 

المستھدفة لتمكینھا من الحفاظ على حصتھا في السوق المحلي و الدخول إلى األسواق العالمیة، و عموما 
:)4(تتمثل أھداف البرنامج في النقاط التالیة

اإلعالم و اإلتصال؛تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خالل إدماج تكنولوجیا -
تعزیز البرامج و المؤسسات الوطنیة المعنیة بتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛-
و المتوسطة؛یر الدولیة في المؤسسات الصغیرةدعم إنشاء الجودة والمعای-
دعم تطویر سوق الخدمات للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خالل دعم إنشاء و تعزیز المراكز -

نیة الصناعیة و اإلتحادات المھنیة؛التق
.تشجیع نقل الممارسات الجیدة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة-

: )1(تلتزم المؤسسة لإلستفادة من البرنامج بتوفیر عدد من الشروط :شروط البرنامج-ب

.149المرجع نفسھ، ص -1
2- Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement , agence nationale de
développement, bilan des actions du programme national de mise à niveau, rapport complet,
Alger,mai 2010، p4.
3 - Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement , programme
d’appuiauxpme/pmietàla maîtrisedestic (pme ii),dossier depresse, Alger, le 24 février 2010, p2.
4 -Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement , programme
d’appuiauxpme/pmietàla maîtrisedestic (pme ii),dossier depresse, Alger, decembre 2010, p2.
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أن یكون لھا من النشاط سنتین على األقل؛-
إطارات على األقل، و أن تكون قد حققت رقم أعمال یفوق 3عامل من بینھم 20أن توظف على األقل -

؛)بالنسبة للمؤسسات الصناعیة( ملیون دینار100
ملیون دینار20عمال، و أن تكون قد حققت رقم أعمال یفوق 5أن توظف على األقل -
).بالنسبة لمؤسسات الخدمات المرتبطة بالصناعة( 
2011، حیث أنھمنذ مارس %60ن نسبة تقدم البرنامج بلغت مدیر البرنامج أصرح : نتائج البرنامج-ج
لتطویر المؤسسات مؤسسة تستوفي معاییر األھلیة للبرنامج إلى الوكالة الوطنیة 120م نقل ملفات ت

و ما یالحظ عن ھذا البرنامج أنھ یختلف عن البرامج . )2(للحصول على الدعم الصغیرة و المتوسطة 
المؤسسات بطلب اإلنضمام، أما في إطار ھذا البرنامج تم تحدید المؤسسات القادرة السابقة التي تتوجھ إلیھا 

مؤسسة كمرحلة أولى لیتم تعمیمھ على باقي المؤسسات في 200على اإلستفادة من الدعم و المقدرة ب 
.مرحلة ثانیة

: البرنامج الوطني الجدید لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-1-5
مؤسسة صغیرة و متوسطة من أھم 20000یعتبر البرنامج الوطني الجدید لتأھیل : نامجمضمون البر-أ

البرامج المعتمدة لتنمیة و تطویر القطاع، نظرا لإلمكانیات المالیة و البشریة الھائلة التي تم تسخیرھا 
طة و و ھو برنامج موجھ لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوس. إلنجاحھ و تحقیق األھداف المسطرة

مالي یقدر بغطاء محیطھا، تشرف على تنفیذه الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، 
سنوات إبتداءا من تاریخ المصادقة علیھ من طرف 05ملیار دینار،  یمتد تنفیذه على مدى 386بـحوالي 

دج 19.287.000مؤسسة ب ، حیث تبلغ التكلفة المتوسطة لكل 2010جویلیة 11مجلس الوزراء في 
إنطلق تنفیذ البرنامج في . )3(و المتوسطةممولة من طرف الصندوق الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة

.2011الفاتح جانفي 
یھدف البرنامج إلى مرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بھدف تحسین تنافسیتھا، : أھداف البرنامج-ب

:)4(موعة من األھداف تشملو یتفرع عن ھذا الھدف الرئیسي مج
تأھیل قدرات التسییر و التنظیم؛-
تأھیل قدرات إتقان المعرفة و اإلبتكار؛-
تأھیل نوعیة المؤسسة؛-
؛دعم اإلستثمارات المادیة لإلنتاجیة-
.تأھیل الموارد البشریة-
منذ إنطالق البرنامج سجلت الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :نتائج البرنامج-ج

مؤسسة منھا 1100مؤسسة، تحصلت 2384إنضمام 2013إلى غایة أفریل 2011في الفاتح جانفي 

1 -Communication du programme pme2 a l’occasion de l’événement ،siteinternet :
http://www.ccidahra.com/man/PME2-1.
2 -Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement ,Programme
d’appuiauxpme/pmietàla maîtrisedes tic (pme ii), opcit, p2,3.
3- Rachid Moussaoui, agence nationale de développement de la pme,programme national dela
mise à niveau despme, journée d'information : programme national de mise à
niveau,Mostaganem, le 30 juin 2011,p11 .
4- Mohammed khoudri,programme national de mise à niveau,journée D’information : programme
national de mise à niveau, bordjBou Arreridj, le 25 septembre 2011, p15,16.
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مؤسسة في 1000على الدعمالمالي لمباشرة عملیة التأھیل، و تم إطالق إجراءات التشخیص ل 
. )1(جراءات لباقي المؤسساتإنتظارإستكمال اإل

:تحلیل نتائج برامج تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة-2
سنحاول من خالل ھذا العنصر تقییم و قیاس فعالیة البرامج المطبقة لتأھیل المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة من حیث مقارنة النتائج باألھداف المحددة لكل برنامج على حدى، حیث أن عملیة البحث في 

ه البرامج، و عند مقارنتھا الكتابات والدراسات مكنتنا من معرفة األھداف الكمیة التي حددتھا السلطات لھذ
.باإلنجازات على إمتداد عقد ونصف تقریبا یمكن القول أن ھناك تأخر جلي في تحقیق األھداف المسطرة

و 2001بالنسبة لبرنامج التأھیل الصناعي الذي أشرفت علیھ وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة منذ سنة 
مؤسسة عبر ثالثة 650) 2008-2001(ل الفترة الذي كان من المفروض أن تكون االنخراطات فیھ خال

: مراحل
؛2002إلى سنة 2000مؤسسة خالل الفترة الممتدة من سنة 150-
؛2005إلى سنة 2003مؤسسة خالل الفترة الممتدة من سنة 200-
.2008إلى سنة 2006مؤسسة خالل الفترة الممتدة من سنة 300-

مؤسسة تقدمت 492مؤسسة لإلنخراط في البرنامج من أصل 355تم قبول 2010نجد أنھ إلى غایة سنة 
و یمكن إرجاع أسباب قلة قبول المؤسسات إلى الشروط الواجب توفرھا في المؤسسة بطلب اإلنضمام، 

غیر أن نتائج موجبة لإلستفادة من البرنامج كأن تكون قادرة على النمو و اإلستمرار و أن تكون لھا 
بینما نجد أن إجمالي المؤسسات التي أنجزت .جزة تكون أكثر حاجة إلى ھذه العملیةالمؤسسات العا

مؤسسة، و ھو عدد ضئیل مقارنة مع األھداف المسطرة عند إنطالق 175مخططات التأھیل قدرت ب 
و السبب الرئیس %60كما نشیر إلى أن نسبة المؤسسات التي تخلت عن البرنامج قدرت بحوالي .البرنامج

إلى طول مدة تكوین الملفات بالنسبة للمؤسسات بسبب تعقدإجراءات الحصول على التمویل من یعود 
.البنوك ألن ذلك یعتبر من الوثائق الالزمة في ملف الترشح

الذي یھدف إلى عصرنة تجھیزات ) 1میدا (بالنسبة لبرنامج التأھیل بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي 
2150إنخراط ، حدد عند بدایتھ ھدف )2007- 2002(سسات خالل الفترة اإلنتاج و تحدیث تنظیم المؤ

من ھذا الھدف، في حین أن عدد 31,86%لم یحقق سوى2007مؤسسة، و نجد عند نھایتھ سنة 
من ھدف %20,70مؤسسة و ھو ما یمثل 445المؤسسات التي أنجزت مختلف عملیات التأھیل كان 

لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مع البرنامج، حیث نجد أن درجة تجاوب اكما سجل ضعف . البرنامج
. من المؤسسات إنسحبت و لم تكمل جمیع مراحل عملیة التأھیل35%

الذي أشرفت علیھ وزارة أما بالنسبة للبرنامج الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
تأخر ملحوظ منذ المصادقة علیھ سنة حیث أنھ شھد2007المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و إنطلق سنة 

مؤسسة سنویا على إمتداد ستة سنوات، إال أن التأخر في 1000، فقد حدد عند بدایتھ ھدف تأھیل 2004
تقدر 2010إلنطالق و الفعالیة في اإلنجاز وعوامل أخرى جعلت اإلنخراطات في البرنامج عند نھایة سنة 

4كلیة، و إذا أخذنا باالعتبار أن حیاة ھذا البرنامج بلغت من األھداف ال%8,82مؤسسة بنسبة 529ب 
في . ، و ھي نسبة ضعیفة إذا ما قورنت باألھداف المحددة%13,22سنوات نجد أن ھذه النسبة تقدر ب 

1 - Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement, Programme
d’appuiauxpme/pmiet des tic (pme ii), revue de presse,Alger، le 12 au16 mai 2013, p 31.
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مؤسسة ما یمثل نسبة 351حین نجد أن عدد المؤسسات التي أنجزت كل عملیات مخطط التأھیل ھو 
. من الھدف الكلي5,85%

، دفع بالمفوضیة األوروبیة إلى إطالق برنامج ثاني سنة 1إن ضعف النتائج المحققة عن برنامج میدا 
مؤسسة خالل الفترة 200یھتم بتكنولوجیا المعلومات و اإلتصال، و الذي حدد ھدف تأھیل 2009

ج كما قام البرنام. من أھداف البرنامج%60تم تحقیق 2011، و إلى غایة مارس)2009-2012(
ملیون یورو إلنشاء مراكز خبرة لصالح 10.5بنشاطات موازیة ھامة تمثلت في تخصیص مبلغ 

. الجودةأنظمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، الدعم المؤسساتي، و دعم 
یمكن القول أنھا ال تزال و عن النتائج األولیة للبرنامج الجدید لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، 

األھداف المسطرة، حیث كان من المفترض أن المعدل السنوي للمصادقة على الملفات و قبولھا بعیدة عن 
، و بعد مرور حوالي سنتین )2014-2011مؤسسة على إمتداد الفترة 20000(ملف سنویا 5000ھو 

مؤسسة، و ھنا 12500كان من المفترض أن یسجل البرنامج تأھیل 2013و نصف أي حتى أفریل 
في حین %19,07مؤسسة أي بنسبة 2384أخر الحاصل في تجسید البرنامج حیث تم  إنضمام نسجل الت

.%16,8مؤسسة أي بنسبة 2100لم یتم قبول سوى 
من خالل تحلیل نتائج مجمل برامج تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة، نستنتج أنھ على 

یر أن النتائج المتحصل علیھا تبرز أن عملیة التأھیل في الرغم من تبني الدولة لعدة برامج تأھیل، غ
الجزائر لم تحقق النتائج المرجوة منھا سواء إذا قورنت باألھداف المحددة أو إذا قورنت بدول مجاورة مثل 

حیث أن الواقع یوضح أن قطاعالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ال یزال قطاعا ھشا .*تونس
.المشاكل التي تحد من تطوره و أنھ غیر مؤھل بعد لمواجھة المنافسة الدولیةیعاني العدید من 

و تجدر اإلشارة في األخیر إلى أن المشكل ال یكمن في تعدد برامج التأھیل، و إنما في مدى نجاعتھا و 
ح لتصبالصغیرة و المتوسطة ضمان التطبیق الفعال و الرشید لھا، حتى نضمن حقیقة تأھیل مؤسساتنا 

التأھیل و مراحل ما قادرة فعلیا على مواجھة المنافسة الكاسحة للمؤسسات األجنبیة التي تجاوزت مرحلة 
بعدھا لتبحث في غزو أسواق لم تصلھا المؤسسات المنافسة لھا، و ال ننسى أن وتیرة تطور المؤسسات 

األجنبیة أسرع بكثیر من
ما یعادل 2013-2001بلغ عدد المؤسسات التونسیة المستفیدة من برامج التأھیل خالل الفترة الممتدة 

مؤسسة، برنامج اإلستثمارات التكنولوجیة ذات األولویة 3716برنامج تأھیل الصناعة (مؤسسة 10349
:، و ذلك حسب)مؤسسة72مؤسسة، برنامج إعادة الھیكلة المالیة 6561

Ministère de l’industrie ،bureau de mise à niveau de l’industrie ،situation
du programme de mise à niveau ،approbationsen courset déblocages
Situation à fin décembre2013 ،site internet:www.pmn.nat.tn/instruments-
de la mise à niveau.

الوتیرة التي یتم على أساسھاتأھیل مؤسساتنا، فالجھد ال بد أن یكون مضاعفا حتى نتمكن من عبور نفق 
.العولمة بسالم

http://www.pmn.nat.tn/instruments-de
http://www.pmn.nat.tn/instruments-de
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إن التحوالت اإلقتصادیة الدولیة التي فرضت على الدول النامیة إستراتیجیة جدیدة من التنمیة : الخاتمة
إندماجھا في النظام التجاري العالمي من خالل اإلنضمام إلى المنظمة قائمة على آلیات السوق و ضرورة

العالمیة للتجارة، یستوجب على السلطات العمومیة في الجزائر اإلسراع بتنفیذ تدابیر قادرة على مواجھة 
مختلف الضغوطات والتكیف مع مختلف التحوالت، و ھو ما یتحقق من خالل بناء نسیج مؤسساتي عن 

مام بقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تأھیلھ، ألن تأھیل المؤسسات الصغیرة و طریق اإلھت
المتوسطة في نظرنا ھو السبیل الكفیل برفع قدراتھا التنافسیة و تحسین محیطھا لمواجھة آثار اإلنضمام 

رھان األنسب المرتقب إلى المنظمة العالمیة للتجارة، إضافة لكون المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تمثل ال
و مما سبق . لتحریك التنمیة اإلقتصادیة لما تتمیز بھ من مواصفات و للطبیعة الخاصة باإلقتصاد الجزائري

:تم التوصل إلى إستخالص النتائج التالیة
عملت سیاسة اإلصالحات الھیكلیة اإلقتصادیة التي عرفھا اإلقتصاد الجزائري منذ مطلع التسعینات على -

ؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیتھا من خالل إدماجھا في مسار التنمیة، كحل بدیل اإلھتمام بالم
للمؤسسات العمومیة الضخمة؛

أبدت الجزائر إرادة قویة لترقیة و تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من خالل سن العدید -
ؤسساتي المؤطر لھ، وتخصیص مبالغ من القوانین و التشریعات المحفزة لإلستثمار، و إنشاء النظام الم

مالیة ھامة لتطویره؛
اآلثار و اإلنعكاسات المرتقبة من إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على تنافسیة المؤسسات -

الصغیرة و المتوسطة قد تكون إیجابیة على المدى الطویل، إذا ما تم إستغالل الفرص المتاحة بشكل جید، 
المؤسسات تتحصل على المواصفات العالمیة، و تخصیص مبالغ أكبر لحمایة النسیج الصناعي من و جعل 

اإلحتكاك باألجانب، والتركیز واإلستفادة من التكنولوجیا الحدیثة عن طریق ل تحسین طرق التسییر،خال
ا المؤسسات راھنة التي تنشط فیھعلى العنصر البشري بإعتباره رأس المال الجوھري في ظل األوضاع ال

من دونھ ستبقى األمور األخرى تراوح مكانھا؛و
یواجھ قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر من جھة أخرى تحدیات كبیرة في حالة -

اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، خاصة في مجال المنافسة الحادة للسلع المستوردة للسلع المحلیة و 
ق الدولیة و المواصفات  و الجودة؛ النفاذ إلى األسوا

إن تعقد المحیط و تنامي المنافسة أوجد لدى المؤسسة الصغیرة و المتوسطة الجزائریة ضرورة ملحة -
لتأھیلھا لجعلھا أكثر قدرة على التكیف و مواجھة المحیط الخارجي؛

ؤسسات الصغیرة الممن عناصر نجاح ینأساسیینالتأكید على دور التأھیل و التدریب كعنصر-
والمتوسطة الجزائریة، و إستمرارھا في تأدیة وظیفتھا اإلقتصادیة و اإلجتماعیة، مما یستوجب تصمیم و 
تنفیذ برامج تدریبیة خاصة بدعم روح المبادرة لدى الشباب و تزویدھم بالمھارات التنظیمیة واإلداریة 

.و تنفیذ أفكارھم الجدیدةوتشجیع أصحاب العمل الناجحین في إنشاء وتطویر مشروعاتھم 



Anani Sassia(Prof.) , Namoune Ouahab Ph.D نعمون وھاب                     . عناني ساسیة، د. أ

- 18 -

من خالل ما تم التوصل إلیھ من نتائج، و بغیة تفعیل برامج تأھیل المؤسسات الصغیرة و :التوصیات
المتوسطة الجزائریة و تحضیرھا لإلنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمیة للتجارة، یتم تقدیم بعض 

:التوصیات كما یلي
ضرورة زیادة الدعم المقدم لبرامج التأھیل من خالل توفیر كل الموارد إلنجاحھا؛-
تفعیل البرامج التحسیسیة لمسیري المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة و توعیتھم بأھمیة برامج -

؛تھا لمواجھة المنافسة األجنبیة والنھوض باإلقتصادضرورأھدافھا والتأھیل و
ضرورة مراجعة برامج التأھیل بصورة مستمرة للوقوف على نقاط القوة و الضعف ومعالجتھا، خاصة -

تلك الممولة من طرف اإلتحاد األوروبي و األخذ بخصوصیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة؛
المصرفیة، ت القیام بإصالحات شاملة على مستوى مختلف القطاعات ذات الصلة بالبرامج مثل القطاعا-

تكون وفق إستراتیجیة متكاملة بعیدة المدى؛اإلداریة، الجبائیة، 
تقلیص اإلجراءات المعرقلة لإلستفادة من برامج التأھیل؛-
إعتماد أسلوب الالمركزیة واإلستعانة بالخبرات الجامعیة و الكفاءات المتخصصة في مجال تأطیر عملیة -

التأھیل؛
مراكز البحث التطبیقي متوسطة و ھیاكل التعلیم العالي والالعالقة بین المؤسسات الصغیرة وتوطید-

بإعتبار أن ھذه األخیرة مصدر ھام إلستقطاب األفكار واإلبداعات التكنولوجیة؛
.اإلستفادة من التجارب الدولیة الرائدة في مجال تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-
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Rehabilitation of Small And Medium Algerian Enterprises in Light
Accession Expected to World Trade Organization

Anani Sassia ( Prof.)* Namoune Ouahab Ph.D*

Abstract

The pursuit of the Algerian economy to integrate into the new global
trading system Through to join upcoming to World Trade Organization.
Constitutes a challenge for small enterprises and the Algerian medium,
both at the level of diversification of markets or product diversification,
Considering that join forces to open markets to facilitate the flow of goods
and services across international borders and to the lack of international
intervention and the freedom of trade, leading to heightened competition
through increased presence of foreign institutions to maintain its market
share. Therefore look to the future prospects of this join requires put a
planned an ambitious and effective to restructure SMEs and rehabilitated
so that they can gain a competitive capability enabling it to withstand the
shock of integration, and strengthen its presence on the level of foreign
markets.

Keywords : small and medium-sized enterprises, the World Trade
Organization, competitiveness, rehabilitation, the Algerian economy.
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