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  :مقدمة الفصل 
  

إن التخطيط اإلقتصادي هو مسة من مسات العصر، وهو أحد السبل املؤدية إىل التقدم، وقـد إتبعـت معظـم البلـدان 
  .النامية أسلوب التخطيط كوسيلة ناجحة لتنظيم عمليات التنمية وترشيدها سعياً لتحقيق تنمية شاملة

اإلشرتاكي سوف ال يبقى مكان للتخطيط اإلقتصادي، ألن يف إعتقاد الكثري من الناس، أنه مع إضمحالل النظام 
السوق هـو الـذي سـيحل حملـه و يصـبح هـو احلـاكم، وهـذا يف احلقيقـة خطـأ و لـبس و عـدم املعرفـة و الدرايـة الكاملـة بعلـم 

، إال و يعتمــــد علــــى )إخل…مــــايل، نقــــدي، تســــويقي ( التخطــــيط، ألنــــه ببســــاطة أي نشــــاط إقتصــــادي مهمــــا كــــان نوعــــه 
  .ط التخطي
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  ماهية التخطيط اإلقتصادي: المبحث األول 
  

  :مقدمة 
  : )1( نظرة تارخيية

يدر" العــامل النروجيــي  ،ن أول مــن أبــرز فكــرة التخطــيط اإلقتصــاديإ يف حبــث نشــره عــام  ، وذلــك"كريســتيان شــو
مث بريطانيـــا، وهكـــذا إســـتخدمته الـــدول الرأمساليـــة  ، مث تطـــورت الفكـــرة عمليـــا أثنـــاء احلـــرب العامليـــة األوىل يف أملانيـــا1910

ا الوطنية  من ظروف السلم إىل ظروف احلرب   .وسيلة مؤقتة تنظم عملية حتول إقتصاديا
ضــرورة األخــذ مببــدأ التخطــيط الســليم للمــوارد اإلقتصــادية، وأخــذت دول جنــوب  ،مث أكــدت احلــرب العامليــة الثانيــة

  .الالتينيةشرق آسيا بنفس الفكرة مث أمريكا 
   : ومن أهم أسباب اإلهتمام بالتخطيط لدى هذه الدول هو

علــــى حتقيــــق النمــــو  ،يف زعزعــــة ثقــــة النــــاس يف األســــلوب التلقــــائي )1932-1929(أثــــر الكســــاد العظــــيم -    
  .واإلفراط يف اإلنتاج، والبطالة املزمنة ،اإلقتصادي املستمر و التغلب على األزمات احلادة املتكررة

  .بفاصل زمين بينهما ال يزيد عن ربع قرن ، و هذادالع احلربني العامليتني األوىل و الثانيةنإ-    
  .من جراء احلربني العامليتني ،الدمار املادي يف دول أوروبا-    

مث تلتهـا سـوريا ، )70-60(جتربـة التخطـيط باخلطـة العشـرية األوىل يف مصـر  ، فقد بـدأتأما بالنسبة للدول العربية
  .ودان فاجلزائر، و كانت األقطار العربية مجيعا قد أعلنت قيام أجهزة التخطيط فيها و بدأ العمليةو الس

، ميكــن أن يتبــني بــأن التخطــيط كــان و مــازال يقــوم علــى -و حــىت العصــر احلاضــر -و مــن تــاريخ التخطــيط القــدمي
ـا النبيلـة، و يوجـه أنشـطة احليـاة البشـرية أساس واقعي من جتارب البشر، و يقوم علـى دعـائم إجتماعيـة و فلسـفية هلـا غاي ا

يف إجتــاه موحــد، و يصــل إىل حتقيــق أهدافــه احملــددة و املنشــودة، و يعمــل علــى جعــل تلــك األهــداف أو بعضــها، حقــائق 
  . )2(واقعية ملموسة ألفراد اجملتمع 

  
  طبيعة التخطيط اإلقتصادي و مبادئه األساسية  : المطلب األول

  
I-1-1-1- خطيط اإلقتصاديمفهوم الت :   

العمليـــة الـــيت تقـــوم الدولـــة مبقتضـــاها بوضـــع " هنـــاك تعـــاريف كثـــرية للتخطـــيط اإلقتصـــادي ، فهنـــاك مـــن يعرفـــه أنـــه 
التوجيـــه الـــواعي ملـــوارد " ، ويعرفـــه الـــبعض األخـــر بأنـــه  " قطاعـــات اإلقتصـــاد الـــوطين يف صـــورة متكاملـــة لفـــرتة زمنيـــة مقبلـــة 

حتديـــد أهـــداف معينـــة مـــع وضـــع " وعرفـــه آخـــرون بأنـــه  ،)3(" جتماعيـــة و اإلقتصـــادية اجملتمـــع كافـــة لتحقيـــق األهـــداف اإل

                                                            
 135: ، ص1997حريب حممد عريقات، مقدمة يف التنمية و التخطيط اإلقتصادي، دار الكرمل،  دار زهران ، ط  - )1(
 7:، ص1968العقيد برعي حممد مجال، التخطيط للتدريب يف جماالت التنمية، مكتبة القاهرة احلديثة، الطبعة األوىل، القاهرة،  - )2(
 187: ، ص1972عمرو حمي الدين، التنمية و التخطيط اإلقتصادي، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت  - )3(
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فـــنالحظ أن هنـــاك  ،)1(" األســـاليب و التنظيمـــات و اإلجـــراءات لتحقيـــق تلـــك األهـــداف بأقـــل تكلفـــة إجتماعيـــة ممكنـــة 
إن التخطــيط " يقــول   Sharles Bettelheim فشــارلز بتلهــايمإخــتالف يف وجهــات النظــر حــول املقصــود بــالتخطيط 

و تســـتلزم ترابطـــاً و تنســـيقاً بـــني قطاعـــات  ، عمليـــة ميكـــن هلـــا أن تـــنظم مجيـــع جمـــاالت التنميـــة اإلقتصـــادية و اإلجتماعيـــة
مما يستدعي دراسة على نطاق عام و شامل للتأكد من أن مجيع اجملتمع سوف ينمـو بصـورة منتظمـة و  ، اإلقتصاد الوطين

لــك مــع التبصــري بــاملوارد املوجــودة و بــاألحوال و الظــروف اإلجتماعيــة و اإلقتصــادية و بأقصــى ســرعة ممكنــة ، وذ ، منســقة
   . )2(" السائدة ، حبيث ميكن السيطرة عليها، وذلك ضمانا للنتائج املستهدفة

  
I-1-1-2- المقومات األساسية للتخطيط اإلقتصادي :   

بــادئ الــيت جيــب توفرهــا يف اخلطــة الشــاملة و الــيت يســتلزم تــوافر بعــض املقومــات و امل ، إن جنــاح أيــة عمليــة ختطيطيــة
يقــوم عليهــا بناؤهــا، و هــذا حــىت ميكــن حتقيــق كافــة األهــداف الــيت تتضــمنها ، وميكــن إمجــال هــذه املقومــات و املبــادئ يف 

  :األيت 
قتصـــادية و علـــى أســـاس املعرفـــة الواقعيـــة لصـــورة اجملتمـــع و احلقـــائق اإل ،البـــد أن يكـــون وضـــع اخلطـــة : الواقعيـــة -أ       

البيانـات اإلحصـائية وواقعيـة التنبـؤات الكميـة  وأول هذه الوسـائل ،اإلجتماعية القائمة فيه، وبالتايل إختيار الوسائل الواقعية
  .و الكيفية

اخلطـة، أن يكـون للخطـة السـيطرة و التوجيـه علـى كافـة مـوارد اجملتمـع املتاحـة، فـال  مشـول مبدأ  يعينو  :الشمول -ب     
فالتخطيط هو التوجيه الواعي ملوارد اجملتمع والبد . طة على نشاط دون نشاط وال تؤثر يف متغري دون متغري آخرتقتصر اخل

   .أن يكون للخطة السيطرة و التوجيه على كافة موارد اجملتمع و كافة املتغريات املؤثرة يف احلياة اإلقتصادية و اإلجتماعية
ــــة الديمقراطيــــة -ج      مركزيــــة التخطــــيط وال مركزيــــة التنفيــــذ، فالوحــــدات اإلنتاجيــــة هــــي األســــاس يف ونعــــين  : المركزي

األخـرية يف صـياغة األهـداف العامـة الـيت حتـدد  هـذه و يقتصـر دور ،البيانات و املعلومات اليت تصـل إىل السـلطات األعلـى
  . مسار اإلقتصاد الوطين، مع ترك تفصيالت هذا املسار للوحدات اإلنتاجية

ويقصــد بــه أن تكــون أجــزاء اخلطــة متناســقة تناســقاً كــامًال ســواء علــى مســتوى األهــداف مــع بعضــها  : اســقالتن -د      
  .البعض، أو مستوى الوسائل مع بعضها البعض، أو مستوى األهداف ووسائل حتقيقها معا

ء أكان ذلـك علـى سوا ،واخلطة املتكاملة هي اخلطة اليت ترتابط و تتكامل فيها األنشطة و املتغريات : التكامل -م
  .)3(املستوى التنظيمي أو املستوى املكاين أو مستوى اإلعداد أو التنفيذ 

ويعـين قابليـة اخلطـة للتعـديل املسـتمر علـى ضـوء الظـروف املتغـرية، وعلـى ضـوء مـا تظهـره نتـائج تنفيـذ   : المرونـة -هــ     
و ميكـــن ألحـــد تلـــك اإلفرتاضـــات أو بعضـــها أن  ،اخلطـــة، فاخلطـــة توضـــع يف فـــرتة زمنيـــة معينـــة، وتصـــاغ بإفرتاضـــات معينـــة

و لــذلك فاخلطــة جيــب أن توضــع حبيــث تــرتك جمــاال للتعــديل أثنــاء  ،والبــد يف هــذه احلالــة مــن مراجعــات مســتمرة ،تســقط

                                                            
 186: ، ص1980التنمية و التخطيط، دار النهضة العربية، بريوت مدحت حممد العقاد، مقدمة يف  - )1(

)2( - S. BETTLEHEIM, sone Basic planning problems, Asia publishing house, Bombay, 1961, p:56 
 85:، ص1999الطبعة األوىل  عمان،–عثمان حممد غنيم، التخطيط أسس و مبادئ عامة، جامعة البلقاء التطبيقية، دار صفاء للنشر و التوزيع  - )3(
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  .)1(التنفيذ 
عتهــا، تصــبح اخلطــة بعــد إقرارهــا برناجمــا ملزمــا للمؤسســات و اهليئــات املســؤولة عــن تنفيــذها و متاب : اإللــزام -و       

  .وبدون هذا النوع من اإللزام قد يصبح من املتعذر حتقيق أهداف اخلطة
 ،الـيت أصـبحت مسـة أساسـية لتوجيـه النشـاط ،ترتبط إستمرارية اخلطة بإستمرارية عمليـة التخطـيط : اإلستمرارية -ي      

أن هنـــاك إســـتمرارية يف وضـــع  ولـــيس جمـــرد وســـيلة مؤقتـــة ملعاجلـــة ظـــروف طارئـــة تنتهـــي بإنتهـــاء تلـــك الظـــروف، وهـــذا معنـــاه
  .اخلطط طاملا أن التخطيط هو املوجه الدائم للنشاط

  
                       أنواع و أهداف التخطيط اإلقتصادي : المطلب الثاني

  
I-1-2-1- أنواع التخطيط اإلقتصادي :   

خطـيط ال يـنعكس فقــط يف خيتلـف أنـواع التخطـيط  بـإختالف طبيعـة النظــام اإلقتصـادي ، و اإلخـتالف يف نـوع الت
طبيعـــة األهـــداف الـــيت ترمـــي اخلطـــط اإلقتصـــادية لتحقيقهـــا ، ولكـــن أيضـــا يف الوســـائل الـــيت يعتمـــد عليهـــا يف حتقيـــق هـــذه 

علـى أسـاليب صـياغة اخلطـط اإلقتصـادية، وفيمـا  جوهريـاً  وهذا اإلختالف يف األهـداف و الوسـائل ميـارس تـأثرياً . األهداف
  : )2(ط يلي عرض ألهم أنواع التخطي

أي علـى أسـاس ختطـيط  ،قد تأخذ الدولة بأسـلوب التخطـيط اجلزئـي :التخطيط الجزئي و التخطيط الشامل  -أ
قطاعات معينة تكون هلا أمهية خاصة على املستوى الوطين دون بقية القطاعـات كـالتخطيط لقطـاع الزراعـة أو الصـناعة، و 

أن تقـوم الدولـة مـثال بتخطـيط القطـاع الزراعـي  اع معـني، فبـدالً قد يشمل التخطيط اجلزئي بعض أوجه النشاط فقط يف قط
ابأكمله   . تقوم بتخطيط زراعة حملصول واحد أو جمموعة من احملاصيل كاحلبوب ، فإ

أي وضـع خطـة تشـتمل علـى كـل القطاعـات  ،أما التخطيط الشـامل فينصـب علـى كافـة قطاعـات اإلقتصـاد الـوطين
تصــاد الــوطين، ويلعــب القطــاع العــام دورا كبــريا يف تنفيــذ األهــداف املرســومة يف اخلطــة وتغطــي كــل جوانــب اإلق ،اإلقتصــادية
فــالتخطيط الشــامل يســاعد املخططــني يف مهمــة إختيــار أفضــل اإلســتعماالت البديلــة للمــوارد املتاحــة للمجتمــع ، الشــاملة

  .على عكس التخطيط اجلزئي
أن تتــوىل الســلطة العامــة ممثلــة يف  ،خطيط املركــزييقصــد بــالت: التخطــيط المركــزي و التخطــيط الالمركــزي  -ب

جهاز التخطيط كل القرارات اخلاصة باخلطة و مبشاركة أجهزة التخطيط األخرى، أي تصـدر القـرارات بعـد إسـتطالع رأي 
  .الوحدات اإلنتاجية املختلفة داخل األنشطة و القطاعات اإلقتصادية

يقـــوم بإختـــاذ بعـــض القـــرارات تاركـــا للمشـــروعات القائمـــة إختـــاذ فـــإن جهـــاز التخطـــيط  ،التخطـــيط الالمركـــزييف  أمـــا
  .البعض األخر

تلك القرارات اليت تكـون مـن إختصـاص جهـاز التخطـيط يف جوانـب ثـالث  ،و حيدد دعاة هذا النوع من التخطيط

                                                            
 262: ، ص1983عجمية حممد عبد العزيز و آخرون، مقدمة يف التنمية و التخطيط، دار النهضة العربية للطباعة و النشر،  - )1(
 224:، ص1985وتحممود يونس حممد، عبد النعيم حممد مبارك، يف إقتصاديات التنمية و التخطيط، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بري  - )2(
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ت، و حتديـد سـعر حتديد احلجم الكلي لإلستثمار، و حتديد األمثان اليت تتم على أساسها مجيع املعامالت بـني املشـروعا :
علــى حتديــد عــدد معــني مــن األهــداف الكليــة و الــيت يتســىن بتحقيقهــا ، الفائــدة، وبإختصــار تقتصــر اخلطــة اإلقتصــادية هنــا

على احلوافز أكثر من إعتماده على األوامـر  ،و يعتمد التخطيط الالمركزي غالباً ، بلوغ الغايات و األهداف العادية للخطة
  .األفراد و املشروعات على بلوغ الغايات اليت تستهدفها اخلطة اإلقتصادية و هذا حلمل ،و التعليمات
يشــمل التخطــيط الــوطين مجيــع األقــاليم و املنــاطق الــيت تضــمها : التخطــيط الــوطني و التخطــيط اإلقليمــي  -ج

ـا غال ،الدولة، أما التخطيط اإلقليمي فمن أهدافه حتقيق درجة مـن التـوازن يف منـو أقـاليم الدولـة بـاً مـا ختتلـف فيمـا بينهـا أل
يتم وضع خطة إلقليم أو أقـاليم معينـة بقصـد حتقيـق هـذا اهلـدف، و اجلـدير فإنه من حيث درجة النمو اإلقتصادي، وعليه 

باملالحظـــة أن التخطـــيط اإلقليمـــي قـــد يكـــون جـــزء مـــن التخطـــيط الـــوطين إذا مـــا كانـــت اخلطـــة اإلقليميـــة جـــزء مـــن اخلطـــة 
  .الوطنية
جيــب أن تســبقه دراســة جزئيــة علــى مســتوى املنــاطق املختلفــة و األنشــطة النوعيــة  ،يط ناجحــاً لكــي يكــون التخطــ و
  .حسب طبيعة كل إقليم و إمكانية جناح اخلطة على مستواه ، و هذااملتعددة
  :و هي تنقسم إىل ثالثة أنواع رئيسية : التخطيط الطويل و المتوسط و القصير األجل -د

مــــــــــــا           ســــــــــــنة، و غالبــــــــــــاً  20إىل  10وتــــــــــــرتاوح مدتــــــــــــه الزمنيــــــــــــة مــــــــــــن  :جــــــــــــل التخطــــــــــــيط الطويــــــــــــل األ-        
يكــون مــن طبيعتــه التنبــؤ العــام باإلجتاهــات الرئيســية يف اإلقتصــاد الــوطين، مبعــىن حتديــد األهــداف األساســية لعمليــة التنميــة 

  . اإلقتصادية
سنوات، و ترتبط باخلطة طويلـة األجـل عـن  7إىل  5 منزمنية وترتاوح مدته ال :التخطيط املتوسط األجل -       

طريــق اإلطــار العــام الــذي ترمســه اخلطــة طويلــة األجــل، وهــي حتتــوي علــى درجــة أكــرب مــن التفاصــيل مقارنــة باخلطــة طويلــة 
  .ذلكو غري …املشروعات اإلستثمارية احملددة وتفصيل هيكل العمالة األجل، فهي تتعرض هليكل القطاعات، و إختبار

مــا  و بعــدها الــزمين عــام واحــد، و غالبــاً  ،و يطلــق عليهــا عــادة اخلطــة التنفيذيــة :التخطــيط القصــري األجــل -       
تتميز بتفصيل األهداف و الوسـائل  فهي ترتبط بامليزانية العامة للدولة، وهي تعد الوسيلة التنفيذية للخطة متوسطة األجل،

ومثال ذلك حتديد دقائق السياسات النقدية و الضريبية و سياسات األسـعار و  ،املزمع إستخدامها لتحقيق هذه األهداف
  .األجور و ما إىل غري ذلك من السياسات األخرى

التخطـيط املـادي يعـين التخطـيط علـى أسـاس املـوارد احلقيقيـة الالزمـة : التخطيط المادي و التخطـيط المـالي  -م
قـدرًا  ،اءات و القوى العاملة، و يتطلب كل مشـروع مـن مشـروعات التنميـةكاآلالت و املعدات و اإلنش  ،لعمليات اإلنتاج

  .معينا من املوارد احلقيقية
فهو تنظيم املوارد املالية الضرورية لسد إحتياجات التنمية، أي بتدبري األمـوال احملليـة و األجنبيـة  ،أما التخطيط املايل

  . يف ظل التخطيط املاديالالزمة لتمويل كمية السلع واخلدمات املقرر إنتاجها 
قــد يكــون التخطــيط اإلقتصــادي مــن أجــل حتقيــق أهــداف : التخطــيط اإلقتصــادي و التخطــيط اإلجتمــاعي  -و
أو اخلـــدمات، وأمـــا التخطـــيط اإلجتمـــاعي فهـــو يهـــدف إىل حتقيـــق أهـــداف إجتماعيـــة   كزيـــادة اإلنتـــاج الســـلعي  ،إقتصـــادية

إخل، و يكـــــون التخطـــــيط …يـــــة و الثقافيـــــة و الســـــياحية و التنظيميـــــة كـــــالتعليم اجملـــــاين، و الصـــــحة و اخلـــــدمات اإلجتماع
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  .اإلقتصادي و اإلجتماعي متالزمان فاخلطة الشاملة هلا أهداف إقتصادية و إجتماعية
  
      I-1-2-1-  أهداف التخطيط اإلقتصادي:   

تعرب عن بعض الرغبات  من الطبيعي أن تبدأ أي خطة عامة بتحديد األهداف اليت ينبغي الوصول إليها ، فاخلطة
الكامنــة الــيت يــود القــائمون علــى تنفيــذ اخلطــة حتقيقهــا ، وعــادة مــا تتبلــور هــذه الرغبــات يف رغبــة عامــة واحــدة وهــي رفــع 

، و لتحقيق ذلـك فإنـه يتطلـب لتنفيـذها حتديـد السـبل املختلفـة الـيت ميكـن عـن طريقهـا الوصـول  )1(مستوى املعيشة لألفراد 
بيل إىل ذلك هو القضاء على البطالة املوجودة يف اجملتمع ، وعندئذ يصبح حجم التوظيـف هـدفا مـن إليه ، فقد يكون الس

أهــداف اخلطــة ، وقــد يكــون رفــع مســتوى اإلســتهالك هــدف آخــر تتجــه إليــه اخلطــة مباشــرة عــن طريــق زيــادة اإلنتــاج مــن 
ــا ، إذا الســلع الــيت يرغــب األفــراد يف طلبهــا ، وقــد يكــون اإلســتثمار هــدف أخــر أو وســيل ــا اخلطــة إىل مأر ة أخــرى تصــل 

إعترب القائمون على وضع اخلطة أن ضعف السبل إىل اإلدخار من ناحية وعدم إقبال األفـراد علـى اإلسـتثمار يف قطاعـات 
معينة من ناحية أخرى هي السبب يف ختلف اجملتمع ، و قد تكـون الرغبـة يف الوصـول إىل درجـة معينـة مـن اإلكتفـاء الـذايت 

يــل اإلعتمــاد علــى اخلــارج إىل حــد كبــري للحصــول علــى بعــض الســلع ذات األمهيــة اإلســرتاتيجية هــو اهلــدف مــن وضــع بتقل
و من الطبيعـي أن أي خطـة إقتصـادية . اخلطة ، وقد يكون اهلدف زيادة الدخل الوطين بالنسبة لكل فرد من أفراد اجملتمع 

هــا أن حتــدد للوصــول إىل أي منهــا فــرتة معينــة مــن الــزمن قــد ترمــي إىل حتقيــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه األهــداف جيــب علي
  . تكون مخس سنوات أو عشر سنوات 

يتضح لنا مما سبق أن إختيار هدف معني مـن بـني األهـداف السـابقة أو حماولـة تنفيـذه ال يعـين إمهـال األهـداف األخـرى ، 
عضــا بــبعض ، والعمــل علــى حتقيــق واحــد أو أن حتقيــق هــدف منهــا ينفصــل عــن حتقيــق بقيــة األهــداف ، فجميعهــا متصــل ب

منهـا يــؤدي بطريقــة أو بــأخرى إىل حتقيــق بعــض األهــداف األخـرى كليــة أو جزئيــة ، فإختيــار هــدف زيــادة اإلســتهالك مــثال 
يتطلـــب العمـــل علـــى زيـــادة اإلنتـــاج ممـــا يعـــين زيـــادة اإلدخـــار و اإلســـتثمار يف اجملتمـــع يف حـــدود معينـــة ، كمـــا أنـــه قـــد يعـــين 

ا يف الصناعة مثال ، إذا ثبت لنا أن عائد اإلستثمار فيهـا أعلـى مـن غريهـا ، وكـل ذلـك إستثمارات يف  قطاعات معينة بذا
وأخـرياً قـد تتجـه هـذه الصـناعة إىل حماولـة إنشـاء الصـناعات . يؤدي إىل إمتصاص قـدر مـن البطالـة املوجـودة بسـوق العمـل 

قيق اإلكتفاء الذايت مما يوفر ظـروف النجـاح هلـذه الصـناعة اجلديـدة اليت حيل إنتاجها حمل الواردات من اخلارج إما بغرض حت
. 

  
  

  تنظيم أجهزة التخطيط ومراحل إعداد الخطة :المطلب الثالث 
I-1-3-1-  تنظيم أجهزة التخطيط:   

  :حتتوي أجهزة التخطيط على نوعني من األجهزة 
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 املســـــــــــــــــــتويات املختلفـــــــــــــــــــة          والـــــــــــــــــــيت تقـــــــــــــــــــوم باملشـــــــــــــــــــاركة يف إعـــــــــــــــــــداد اخلطـــــــــــــــــــة يف :األجهـــــــــــــــــــزة الرئيســـــــــــــــــــية  -أ
  : )1(وتشمل  ،لإلقتصاد الوطين

الســلطة السياســية العليــا، وهــي الــيت حتــدد أهــداف التخطــيط نيابــة عــن اجملتمــع، كمــا تقــوم بإصــدار املوافقــة النهائيــة علــى  -
  .اخلطة قبل عرضها على اهليئة التشريعية

وكـــذلك  ،لتخطــيط ، ســـواء إختــذت صـــفة اهليئــة أو الـــوزارة،  ويعهـــد إليهــا إعـــداد اخلطــة مـــن الناحيــة الفنيـــةاهليئــة العليـــا ل -
  .وهي حتت إشراف رئيس احلكومة اإلشراف على تنفيذها،

إخل ...ما تكون الوزارة مسؤولة عن القطـاع مثـل وزارة الصـناعة، وزارة النقـل وغالباً  التنظيم اإلداري على مستوى القطاع، -
  .عن إعداد ومراقبة تنفيذ اخلطة على مستوى القطاع الذي ميثله وهذا املستوى يكون مسؤوالً . 
مثـــل مؤسســـة الغـــزل ومؤسســـة  ،املؤسســـات أو اهليئـــات اإلداريـــة املســـؤولة عـــن فـــروع األنشـــطة املختلفـــة داخـــل القطـــاع - 

عـــن إعـــداد اخلطـــة والتنســـيق بـــني  ،لـــى منـــهويكـــون هـــذا املســـتوى مســـؤوال أمـــام املســـتوى األع. إخل...الصـــناعات الكيماويـــة
  .خطط الوحدات التابعة له ومراقبة تنفيذ اخلطة

أو  ،وهي الوحدات التابعة للمؤسسات مثل مصنع الغزل والنسيج تابع ملؤسسة الغـزل املشروع أو الوحدات اإلنتاجية، -  
  .إخل...شركة األدوية تابعة ملؤسسة الصناعات الكيماوية

وإمنــا تشــارك يف إعــداد  ،وهــي األجهــزة الــيت ال تشــرتك مباشــرة يف إعــداد اخلطــة : )2(عدة للتخطــيط األجهــزة المســا -ب
  :وتضم تلك األجهزة  ،الدراسات والبيانات اليت تطلبها جهات التخطيط الرئيسية

  .الذي جيمع البيانات الالزمة إلعداد اخلطط اإلقتصادية ،اجلهاز املركزي لإلحصاء -  
  .ختطيط األسعار و اعداد الدراسات التفصيلية عنها و والذي يتوىل دراسة ،كزي لألسعاراجلهاز املر  -  
I-1-3-2-  مراحل إعداد الخطة:   

وإمنـا يتوقـف ذلـك علـى  ، إن التخطيط جيـري على عدد من املراحل الرئيسيـة ، و ال يوجـد تتـابـع حمدد هلذه املراحـل
  : )3(و فيما يلي عرض هلذه املراحل ،  يانات لدى هذه األجهزةوعلى مدى توفر الب ، تنظيم أجهزة التخطيط

وهـي تتعلـق  ،وهي مرحلة ما قبل التخطـيط) :  تشخيص املوقف اإلقتصادي واإلجتماعي القائم (المرحلة األولى 
امل وتتضــمن جتميــع بيانــات عــن مجيــع نــواحي النشــاط اإلقتصــادي وحتديــد املعــ ،بتحديــد املشــكالت الــيت يواجههــا اجملتمــع
 .وعلــى ضــوء هــذه البيانــات يــتم حتديــد نــواحي اإلخــتالل يف الرتكيــب اإلقتصــادي  ،األساســية للتخطــيط اإلقتصــادي املقبــل

  :أهم البيانات اليت جيب توفرها لدى املخطط للقيام بعملية التحليل فمن
  .بيانات و إحصائيات عن املوارد الطبيعة والبشرية واملالية -        
  .و إحصائيات عن إستخدامات هذه املوارد بيانات -        
  .بيانات و إحصائيات عن التنظيم اإلجتماعي و اإلقتصادي القائم -        

ـا يف  ، و هـذاومن هذه البيانات يستخلص املخطط نتائج يضعها حتت تصرف واضـعي السياسـة العليـا لإلسـتعانة 
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  .التحديد املبدئي لألهداف
وهي تتضمن عملية تصور إحتماالت خمتلفة للموقف اإلقتصادي  ) : بدئي لألهدافالتحديد امل( المرحلة الثانية 

ختضـع فيمـا بعـد  ،مبـدئيا و اإلجتماعي يف املستقبل، ومن بني هذه الصور حتاول السلطة العليا إختيار صـورة معينـة إختيـاراً 
  .إلعادة النظر واملراجعة على ضوء  اإلمكانيات املتاحة للمجتمع

ولــتكن ســنة أو مخــس ســنوات أو عشــر ســنوات،  ،جنــد أنــه جيــب التقيــد بفــرتة زمنيــة حمــددة ،ه الصــورةويف حتديــد هــذ
حيــث أن الغــرض مــن اخلطــة يف النهايــة هــو  ،ويتوقــف حتديــد األهــداف مبــدئيا علــى طبيعــة املشــكلة أو املشــكالت القائمــة

ة إخنفـاض دخـل الفـرد فـإن اهلـدف حيـدد عالج هـذه املشـكالت، فـإذا كـان اجملتمـع يعلـم أن املشـكلة األساسـية هـي مشـكل
 ،مبدئيا برفع هذا املستوى، ويف هذه احلالة تكون وظيفة املخطط معاونة السلطة العليا يف إختيار معدل منو الـدخل الـوطين

حبيث يزيد هذا املعدل عن معدل النمو السكاين، وقد يكون اهلدف هو رفع مستوى التوظيـف وخلـق فـرص العمـل مبعـدل 
حيــث يصــل اجملتمــع بعــد فــرتة حمــددة مــن الــزمن إىل مســتوى التوظيــف الكامــل  ،عــدل الزيــادة يف عــرض العمــليزيــد عــن م

للقـــوى العاملـــة ، ومـــن هنـــا جنـــد أن املخطـــط يعـــد بيانـــات عـــن املســـتويات املختلفـــة للتوظيـــف والشـــروط الـــيت جيـــب توفرهـــا 
  .للوصول إىل أعلى مستوى فيها

واملشكلة اليت يواجهها املخطط نتيجـة لتعـدد  ،د وإمنا توجد عدة أهدافويف الواقع ال توجد خطة ذات هدف واح
تلـــك األهـــداف هـــي وجـــود إحتمـــال التعـــارض بينهـــا، فقـــد يتعـــارض هـــدف رفـــع مســـتوى دخـــل الفـــرد مـــع هـــدف التوظـــف 

ـــائي لألهـــداف قبـــل التعـــرف علـــى الوســـائل املختلفـــة البديلـــة إختيـــار  و ،والعمالـــة، ولـــذلك ال يـــتم يف هـــذه احلالـــة حتديـــد 
ـــا حتقيـــق األهـــداف حبيـــث يكـــون بينهـــا تناســـق مـــع مراعـــاة التـــوازن والتعـــادل بـــني املـــوارد املتاحـــة و  ،الوســـيلة الـــيت ميكـــن 

ا للوصول إىل األهداف   .إستخداما
ـا، فإنـ نظراً ) :  حتديد الوسائل البديلة (المرحلة الثالثة  ه لتعدد إستخدامات كـل مـورد مـن املـوارد وتعـدد املـوارد ذا

و وظيفـــة املخطـــط يف هـــذه احلالـــة هـــي وضـــع عـــدد مـــن البـــدائل  ،يوجـــد عـــدد مـــن الوســـائل البديلـــة للوصـــول إىل األهـــداف
  .مبعىن إمكانية تنفيذ كل منها، كما يشرتط فيها التوازن ،يشرتط فيها الصالحية

وقــد تتفــق البــدائل يف هــو إخــتالف يف التكلفــة الــيت ينطــوي عليهــا كــل بــديل،  ،و اإلختالفــات بــني البــدائل املمكنــة
ولكنهــا ختتلــف فيمــا بينهــا مــن  ،ولــيكن النمــو اإلقتصــادي مبعــدل معــني ،صــالحيتها لتحقيــق اهلــدف األساســي للمجتمــع

  . حيث صالحية كل منها يف حتقيق األهداف الثانوية مثل التوظف
هــو إختيــار البــديل  ،هــذه البــدائليعتــرب اإلختيــار األمثــل بــني  ) : اإلختيــار بــني البــدائل املختلفــة (المرحلــة الرابعــة 

ولكــن نظــراً لتعــدد  ،يف حالــة وجــود هــدف واحــد اً الــذي حيقــق اهلــدف الرئيســي بأقــل قــدر مــن التكلفــة، ويكــون هــذا متيســر 
األهــداف فــإن اإلختيــار بــني هــذه البــدائل يتقيــد بإعتبــارات حتــددها الســلطة العليــا، وهــذه اإلعتبــارات متثــل القيــود املفروضــة 

وحيـاول إجـراء اإلختيـار األمثـل داخـل هـذه القيـود، ويسـتخدم  ،وهذه القيود يأخذها املخطـط كبيانـات معطـاةعلى اخلطة، 
بعض األساليب الرياضية املعروفة يف احلصول على احلجم األمثل، وتعرف تلـك األسـاليب بـالربامج اخلطيـة، غـري أن عمليـة 

ــ ،اإلختيــار ختضــع لصــعوبات مــن الناحيــة العمليــة ارات سياســية و إقتصــادية و إجتماعيــة يف حتديــد اإلختيــار وتتــدخل إعتب
  . النهائي
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ائيـة (المرحلة الخامسة  ويـتم حتديـد الوسـائل الـيت تـؤدي إىل الوصـول إىل األهـداف،  ) : حتديد األهداف بصفة 
سـتخدامات وبـني جيمـع داخلـه بـني املـوارد و اإل ،وإلجياد التوافق بني األهداف والوسائل يضع جهاز التخطـيط إطـار اخلطـة

النتــائج الــيت ترتتــب علــى تنفيــذ اخلطــة، وهــذا اإلطــار بطبيعتــه تقــديري، والغــرض مــن إعــداده هــو إختبــار التناســق الــداخلي 
للخطـــة، وتعـــين حتقيـــق الكفايـــة يف اإلســـتخدام بأقـــل قـــدر مـــن املـــوارد للوصـــول إىل األهـــداف املقـــررة والتعـــادل بـــني املـــوارد 

ا النهائيــةواإلسـتخدامات ، و هــذا حيقـق  ويف العـادة ال يصــل املخطــط إىل  ،للمخطــط هـذا التناســق بوضـع اخلطــة يف صـور
تناســق اخلطــة دفعــة واحــدة، وإمنــا ميــر بعــدد مــن العمليــات للمراجعــة، وهنــا جنــد املخطــط يســتعني بأســاليب معينــة يف إجــراء 

  .عملية التخطيط والوصول إىل القرار األمثل
  

   ) : املتابعة فيذ ومرحلة التن (المرحلة السادسة 
حيــث أن إعــداد اخلطــة  ،إذا كــان بنــاء اخلطــة عمليــة شــاقة، فــإن تنفيــذها أكثــر صــعوبة ومشــقة :تنفيــذ اخلطــة  -    

أما تنفيذها فيقع على عـاتق أفـراد اجملتمـع والوحـدات اإلنتاجيـة واجلهـاز احلكـومي  ،ميكن أن يتم باإلستعانة باخلربة األجنبية
  .أدىن من الكفاءة جيب توافرها يف القائمني بالتنفيذ و يتطلب حداً يف الدولة، ومن مث فه

فإنـه جيـب  ،ولكـي يكـون التنفيـذ دقيقـاً  ،أي إختاذ إجراءات تنفيذية إن األجهزة التنفيذية هي اليت تتوىل تنفيذ اخلطة
يصــل املخطــط إىل دقــة لكــي  و. وذلــك لتفــادي ظهــور ثغــرات يف التنفيــذ ،حتديــد اإلجــراءات التنفيذيــة قبــل إعتمــاد اخلطــة

علـــى هـــذه املراجعـــة ميكـــن أن يقـــدم  اً وبنـــاء ،فإنـــه يراجـــع التنفيـــذ علـــى ضـــوء البيانـــات الـــيت يتضـــمنها اطـــار اخلطـــة ،التنفيـــذ
ــا يف إعــداد اخلطـط التاليــة، ولــذلك فإنـه مــن الشــروط الواجـب توفرهــا يف اخلطــة  ، جنــدتوصـيات أثناءهــا أو بعــدها يسـتعني 

ة إعادة دراسة اخلطة على ضوء النتائج اليت تتحقق بالفعل وذلك دون املساس باألهـداف، أمـا عـن شرط املرونة أي إمكاني
ا الدولة للتأثري يف النشاط اإلقتصادي وإدارته طبقاً    : )1(فإننا ميكن التمييز بني أسلوبني  ،للخطة الوسائل اليت تستعني 

أو ضـرورة احلصـول علـى موافقـة  ،باشـرة ألجهـزة التنفيـذوهو أسلوب إصدار التعليمات امل :أسلوب التحكم املباشر 
ال تقـوم السـلطات  ،ويالحظ أنه مـن الناحيـة العمليـة ،السلطات املركزية على القرارات التنفيذية قبل البدء يف عملية التنفيذ

ا ال تلزم الوحدات التنفيذية بإختاذ قـرارات معينـة أو ت ،املركزية بإصدار أوامر للتنفيذ طاملـا أن أجهـزة  ،صـرفات معينـةمبعىن أ
 ، و ذلــك عــن طريــق منــعولكــن ميكــن إســتخدام األســلوب املباشــر ،التنفيــذ هــي الــيت تتحمــل مســؤولية األعمــال التنفيذيــة
  .تراها السلطة املركزية إحنرافاً عن اخلطة ،أجهزة التنفيذ من إختاذ قرارات معينة أو تصرفات معينة

وذلك من طرف السلطة املركزية على العوامل اليت حتكم  ،سلوب يعين التأثريوهذا األ :أسلوب التحكم غري مباشر 
لتوجيـه قـرارات الوحـدات حنـو اإلجتاهـات الـيت حتقـق اخلطـة ،  ، و هـذاتصرفات الوحدات التنفيذية أو تصرفات املسـتهلكني

  :ومن أهم األدوات اليت تستخدمها اخلطة يف هذا اجملال 
وهي تتعلق بالتصرفات املالية للدولة عن طريق اإلنفاق العام عن طريق اإليرادات العامة : السياسة املالية -1       

فاإلنفـــاق العـــام يـــؤثر يف مســـتوى النشـــاط اإلقتصـــادي متامـــاً كمـــا يـــؤثر اإلنفـــاق اخلـــاص، فـــإذا وجـــدت الدولـــة أن . 
ـا تسـت ،اإلنفاق اخلاص يسـري يف إجتاهـات ال ترضـاها الدولـة وال تتفـق مـع اخلطـة طيع التغيـري يف اإلنفـاق العـام يف فإ
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سـواء تصـرفات املسـتهلكني  ،إللغاء اآلثار الغري مرغوب فيها اليت تنشأ عن تصـرفات القطـاع اخلـاص ،اإلجتاه املضاد
أو املنتجني، وبالعكس إذا وجـدت الدولـة أن اإلنفـاق اخلـاص يقـل عـن املسـتوى الـذي يسـاعد علـى حتقيـق أهـداف 

ا تعوض هذا ال حيـث تغـري الدولـة معـدالت  ،نقص عن طريق اإلنفـاق العـام وكـذلك عـن طريـق الضـرائباخلطة، فإ
  .لكي تتحكم يف اإلنفاق اخلاص و توجهه يف إجتاهاته املقررة يف اخلطة ،الضرائب
وتشـــمل جممـــوع األدوات الـــيت تســـتخدمها الســـلطات النقديـــة للتـــأثري يف التـــدفقات  :السياســـة النقديـــة  -2        
فـــالنقود  ،بالتـــايل يف التـــأثري يف التـــدفقات الســـلعية املقابلـــة هلـــا، فنظـــام التخطـــيط ال يلغـــي النظـــام النقـــديو  ،النقديـــة

وبنـاء علـى ذلـك أنـه ميكـن للسـلطة املركزيـة الـتحكم  ،حتتفظ بوظيفتها كأداة حتريك املوارد السلعية وحتريك اخلدمات
  .ألدوات الفعالة للتحكم يف املستوى العام لألسعاريف التحركات السلعية، كما أن السياسة النقدية هي إحدى ا

ا املختلفـة :سياسة األجور  -3          ،يعترب األجر احلـافز األول الـذي حيـرك قـوة العمـل ويوزعهـا بـني إسـتخداما
دام فإنـه ال ميكـن إسـتخ ،وطاملا أن نظام التخطيط حيافظ على حرية الفرد يف إختيار العمـل الـذي يـراه مناسـباً مليولـه

إال يف احلــاالت اخلاصــة الــيت تتعلــق باملصــلحة  ،لتوزيــع قــوة العمــل بــني نــواحي النشــاط املختلفــة ،األســلوب املباشــر
فـإذا إقتضـت اخلطـة العامـة إىل نـوع معـني مـن  ،الوطنية العليا، واألسلوب الذي ينجح هـو التـأثري يف األجـور النسـبية

فإنـه ميكـن التـأثري يف قـرارات األفـراد عـن  ،اد على إكتساب هذا النـوعوال يوجد إقبال من جانب األفر  ،املهارة الفنية
  .طريق رفع أجر هذه املهارة

 ،أجهــزة عديــدة تــؤدي كــل منهــا وظيفــة حمــددة ،تقــوم مبتابعــة تنفيــذ اخلطــة والرقابــة عليهــا :متابعــة تنفيــذ اخلطــة -    
 ،لرقابة من الناحية التخطيطية، واجلهـاز املركـزي لإلحصـاءويقوم با ،فهناك جهاز التخطيط املتمثل يف اهليئة العليا للتخطيط
ويقـوم بالرقابـة  ،ويقوم بالرقابـة مـن الناحيـة املاليـة، والتنظـيم السياسـي ،ويقوم بالرقابة من الناحية اإلحصائية، والبنك املركزي

 ،ل يف عمليـة التنفيـذ علـى اإلطـالقوالواقع أن هذه األجهزة ال تقـوم بإختـاذ قـرارات تنفيذيـة أو تتـدخ. من الناحية السياسية
مث تطلب من اهليئات املختصة تعديل  ،وقصور يف أحد أو بعض اجملاالت إحنرافولكن دورها ينحصر يف التنبيه إىل وجود 

  .هذا القصور أو اإلحنراف
قـــد  ولـــيس معــىن إنتهـــاء هــذه املراحــل أن عمليـــة التخطــيط ،هــذه بإختصــار هـــي املراحــل الرئيســـية لعمليــة التخطــيط

ا عملية مستمرة، ومعىن ذلك أنه من الضروري تقييم أداء اخلطة ،إنتهت  أي دراسة ظروف تنفيذها والصعوبات الـيت  ،أل
  .وذلك حىت ميكن حتاشي هذه األخطاء عند وضع اخلطط املستقبلية ،واجهت التنفيذ وأخطاء التنفيذ

            األساليب الفنية للتخطيط: المطلب الرابع 
ـــا متناســـقة وتتفـــق مـــع إمكانيـــات  ،يــة التأكـــد مـــن أن األهـــداف والوســـائلإن عمل تتناســـب مـــع بعضـــها الـــبعض، وأ

ـــة، ومـــن بـــني هـــذه األســـاليب الفنيـــة هنـــاك املـــوازين  اجملتمـــع وتعـــرب عـــن أولوياتـــه، تتطلـــب إســـتخدام بعـــض األســـاليب الفني
وســـوف . يـــة، وبعـــض النمـــاذج الرياضـــية األخـــرىالتخطيطيـــة، وحتليـــل املـــدخالت واملخرجـــات، والربجمـــة اخلطيـــة وغـــري اخلط

يقتصـــر التعـــرض لـــبعض األســـاليب الفنيـــة الالزمـــة إلعـــداد اخلطـــة، دون أن يعـــين ذلـــك اإلقـــالل مـــن أمهيـــة األســـاليب الفنيـــة 
  .)1(الالزمة للتحضري للخطة أو لوضعها موضع التنفيذ، وهي املوازين التخطيطية مث يليها حتليل املدخالت واملخرجات 
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I-1-4-1-  الموازين التخطيطية:   

الــــيت تضــــمن التعــــادل بــــني املتــــاح مــــن منــــتج مــــا أو مــــورد مــــا مــــع مجيــــع  ،إعتمــــد التخطــــيط علــــى أســــلوب املــــوازين
وحيـــث يتحقـــق التـــوازن يف كـــل املـــوازين، فـــإن ذلـــك يضـــمن يف النهايـــة حتقيـــق التـــوازن العـــام يف اإلقتصـــاد  اإلســـتخدامات ،

  : يف أبسط أشكاله هي  والصورة العامة للميزان .الوطين
  جمموع اإلستخدامات = جمموع املوارد 

املــــوازين الرتكيبيــــة واملــــوازين : فإنــــه ميكــــن تقســــيم املــــوازين التخطيطيــــة إىل جممــــوعتني رئيســــيتني مهــــا  ،عامــــة بصــــفةو 
  :السلعية، وفيما يلي حملة موجزة عن كل جمموعة 

 تـوازن املتغـريات الوطنيـة الكليـة أو أجـزاء منهـا، وفيمـا يلـي بعـض وهي املوازين الـيت تبـني : )2(الموازين التركيبية  -أ
  :صور هذه املوازين 

+ ذلـــك أن الـــدخل احمللـــي  : )ميـــزان تكـــوين و إســـتخدام الـــدخل الـــوطين  (ميـــزان الـــدخل الـــوطين  -1-أ        
  .ستثمار والصادراتيف صورة اإلستهالك اخلاص والعام و اإل ،جيب أن يتساوى مع إستخدامات املوارد ،الواردات
وقــد تكــون أكثــر  ،وفيــه يــتم توزيــع اإلســتثمارات علــى الفــروع واألنشــطة املختلفــة :ميــزان اإلســتثمار  -2-أ        
  .إذ توضح توزيع اإلستثمار يف داخل كل نشاط على املشروعات املختلفة ،تفصيالً 

  :لـوهو يهدف بصفة عامة  :ميزان القوى العاملة  -3-أ        
  .حتقيق التوازن العام بني العرض والطلب على العمل-      
  .من القوى العاملة على إختالف أشكاهلا ،ضمان حتقيق إحتياجات كافة قطاعات اإلقتصاد الوطين -      
  .إتاحة فرص العمل للذين بلغوا سن العمل-      
  .عملالربط بني ختطيط إستخدام القوى العاملة وختطيط زيادة إنتاجية ال-      
  . الربط بني تطور الفن اإلنتاجي وأثره على حجم القوى العاملة املطلوبة و إنتاجيتها-      
  .الربط بني سياسة األجور و سياسة العمالة و اإلنتاجية -      

دات وهـي متثـل جممـوع إيـرا ،املوازنة الكلية النقدية ملشـروعات الدولـة، جند املوازنات اهلامة  بني من و -4-أ        
  . )1(وكذلك مدفوعات هذه املشروعات املختلفة  ،املشروعات التابعة للدولة ومصادر هذا اإليراد املختلفة

ــدف حتقيــق التــوازن بــني  ،يــتم بنــاء هــذه املــوازين بالنســبة للســلع الرئيســية اإلســرتاتيجية: المــوازين الســلعية  -ب
ـــدف حتقيـــق تـــوازن العـــرض وا لطلـــب هلـــذه املـــوارد، مث العمـــل علـــى حتقيـــق التـــوازن العـــام علـــى املتـــاح واملســـتخدم منهـــا، أي 

  .مستوى اإلقتصاد الوطين
وامليـــزان الســـلعي علـــى مســـتوى اإلقتصـــاد الـــوطين لـــيس إال جتميعـــاً جملموعـــة مـــن املـــوازين الـــيت يـــتم إعـــدادها بواســـطة 

ا املختلفـةاملستويات التخطيطية املختلفة، يتضمن كل منها الوحـدات املتاحـة مـن السـلعة و إسـت ولـذا فـإن السـلعة ، خداما
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ا متجانسـة إذا كـان امليـزان يعـد يف صـورة كميـة، أمـا إذا مل تكـن وحـدات السـلعة  اليت يعد هلا امليزان جيـب أن تكـون وحـدا
  .متجانسة فإن امليزان يعد يف صورة قيمية

ازن امليــزان علــى مســتوى كــل مــن وأن يتحقــق تــو  ومــن الضــروري أن يتســاوى إمجــايل املــوارد و إمجــايل اإلســتخدامات،
فـإنــه يـتم تقـديــر كـل بنــد مـن بنــود املــوارد و  ،وعنــد إعــداد امليــزان اخلــاص بسلعــة معينــة .املشروع والقطاع واملستوى الـوطين

تـوازن  و إذا ما أسفرت النتيجة عن عدم. إىل جتارب املاضي و إعتماداً على بعض املعامالت الفنية اإلستخدامات إستناداً 
  :فذلك يعين وجود إختناقات يتعني التغلب عليها، وحىت ميكن حتقيق ذلك فإن األمر قد يتطلب  ،امليزان

  .مراجعة التقديرات اإلحصائية لكافة بنود امليزان السلعي -        
  .حماولة ختفيض معامالت بعض البنود مثل بنود اإلستهالك النهائي -        
  .مـوارد إضافيـة، و اإلرتفـاع مبستـوى اإلستفـادة من الطـاقـــات القائمة حماولـة البحث عن-       
ـــة ، أو إســتخدامها يف إنتــاج ســلع  بعــض حتريـــك -        ـــة أكثــر مالءمــ املـــوارد ســـواء بتشغيلـهـــا يف منـاطـــق جغــرافيــ

  .أخرى مل تكن تستخدم فيها من قبل
حلـال فهنـاك مـوازين أخـرى مثـل ميـزان التجـارة اخلارجيـة وامليـزان اخلـاص هذه هي أهـم املـوازين التخطيطيـة، وبطبيعـة ا

ـا وغـري ...بتكلفة اإلنتاج والرحبية وميزان توزيع خمصص اإلستثمار وميزان املـدفوعات الدوليـة وميـزان نفقـات الدولـة و ايرادا
  .ذلك من املوازين األخرى

  
I-1-4-2-  2(تحليل المدخالت والمخرجات( :   

ـــا يعتـــرب حتل ـــة يف عمليـــة التخطـــيط ، وذلـــك عنـــد اإلســـتعانة  يـــل املـــدخالت واملخرجـــات مـــن أهـــم األســـاليب الفني
للكشف ما بني قطاعات اإلقتصـاد الـوطين مـن عالقـات متبادلـة وتيـارات متشـابكة خـالل فـرتة زمنيـة حمـددة ، األمـر الـذي 

  .ائية للبالديساعد على حل الكثري من املشكالت اليت قد تعرتض ختطيط السياسة اإلمن
وجداول املـدخالت واملخرجـات ال تعـدو أن تكـون هياكـل إحصـائية تـرتجم العالقـة بـني خمتلـف قطاعـات اإلقتصـاد 

هـي أنـه ميكـن النظـر إىل أي  ،الوطين داخـل إطـار حماسـيب مرتـب، ذلـك أن الفكـرة األساسـية الـيت تبـىن عليهـا هـذه اجلـداول
ظـة معينـة علـى أنـه وسـيط يأخـذ ويعطـي، يأخـذ مـن القطاعـات األخـرى مـا قطاع مـن قطاعـات اإلقتصـاد الـوطين يف أي حل

وهــي عــادة توضــع يف شــكل جــدول مــزدوج . حيتــاج إليــه مــن إنتاجهــا، ويعطيهــا مــا يقــوم بإنتاجــه وحتتــاج إليــه هــي األخــرى
 اً يشــتمل علــى نفــس اخلانــات يف الصــفوف و األعمــدة، وخيصــص لكــل قطــاع مــن القطاعــات الــيت ســتقيد يف اجلــدول صــف

بينمــا تعــرب األعمــدة عمــا يأخــذه كــل  ،-أي منــتج هــذا القطــاع -، وتعــرب الصــفوف عمــا يعطيــه كــل قطــاع لآلخــر وعمــوداً 
  : )1(ما يقسم اجلدول إىل قسمني رئيسيني  وغالباً  ،-أي مستخدم هذا القطاع -قطاع من اآلخر 

كالـزراعــــــة والصــناعة واخلدمـــات وغريهــا،   ،فنيـــةقســـم يضـــم القطـاعــــات الــيت تشتـــرك فـــي عمليـــة اإلنتـــاج ال :أوالً     
  .ويعرب عن طلب الوحدات اإلنتاجية يف اإلقتصاد الوطين" الطلب الوسيط " ويطلق على هذا القسم إسم 
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ا دون أن جتـري عليهـا أي حتـويـــل :ثانياً     يـكــون الغــرض  ،قسم يضم قطاعات حتصل علـى السـلع واخلـدمات لـذا
ويعـــرب عــــن طلـــب الوحـــدات اإلســــتهالكية يف  ،" الطلـــب النهـــائي" يـعهــــا، ويطلـــــق علـــى هــــذا القســـــم إســــــم منـــــه إعـــــادة ب

  . اإلقتصاد الوطين
وقد ثار الكثري من اجلدل حول مدى إمكانية إسـتخدام هـذه اجلـداول يف الـدول املتخلفـة إقتصـاديا لرتشـيد مـا تقـوم 

ك غري مقبول من الناحيـة العمليـة، إذ لـيس هنـاك مـا مينـع مـن إسـتفادة غري أن ذل. بوضعه من سياسات للتخطيط االمنائي
ا اإلمنائيـــة وترشـــيدها ـــا تراعـــي يف إعـــدادها ظروفهـــا اخلاصـــة  ،هـــذه الـــدول مـــن هـــذه األداة النافعـــة يف رســـم سياســـا طاملـــا أ

  .وأوضاعها الراهنة
 التخطـيط اإلقتصـادي يف املبحـث وسيأيت شـرح مفصـل جلـداول املـدخالت واملخرجـات وبيـان كيفيـة إسـتخدامها يف

  .القادم إن شاء اهللا
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  التخطيط القطاعي :المبحث الثاني 
  

   )1(مفهوم التخطيط القطاعي: المطلب األول 
  

يعتـــــرب التخطـــــيط اإلقتصـــــادي القطـــــاعي، أهـــــم أشـــــكال التخطـــــيط وأكثرهـــــا تـــــأثرياً يف عمليـــــة النمـــــو اإلقتصـــــادي و 
خطــة إقتصــادية إجتماعيـــة متكاملــة تشــمل مجيــع فـــروع وقطاعــات اإلقتصــاد الـــوطين  اإلجتمــاعي، إذ أنــه يســتهدف وضـــع

ســـواء كـــان ذلـــك بالنســـبة لقطاعـــات الصـــناعة والزراعـــة والتجـــارة الداخليـــة والتجـــارة اخلارجيـــة والبنـــوك  واحليـــاة اإلجتماعيـــة،
عيــة كــالتعليم والثقافــة والصــحة ومؤسســات التــأمني والنقــل واملواصــالت وغريهــا، أم كــان ذلــك بالنســبة للخــدمات اإلجتما

واخلطـــة اإلقتصـــادية املركزيـــة القائمـــة علـــى أســـاس القطاعـــات تتضـــمن بـــرامج إقتصـــادية و إجتماعيـــة  .إخل ...واألمـــن الـــوطين
متعددة اجلوانب، فهي يف الوقت الذي تتضمن اإلستثمارات اجلديدة يف هذه القطاعات، سواء كانـت إسـتثمارات إلنشـاء 

جديــدة أم إجــراء توســعات وحتــديث املؤسســات القائمــة، وتتضــمن أيضــا إجتاهــات ومؤشــرات تطــور مؤسســات إقتصــادية 
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اإلنتــاج ومعــدالت منــو إنتاجيــة العمــل والــدخل الــوطين فيهــا، وحركــة التبــادل الســلعي بــني القطاعــات اإلقتصــادية املختلفــة 
  .ودخل كل منها

إىل حتليــل الواقــع املوضــوعي  ت القائمــة و إســتناداً مــن اإلمكانيــا إنطالقــاً  ،ويهــدف التخطــيط اإلقتصــادي القطــاعي
  :وحاجات اجملتمع إىل وضع خطط قطاعية تتضمن 

مســتويات جديــدة  إســتخداماً إقتصــادياً أمــثًال لكــل املــوارد املتاحــة يف هــذا القطــاع أو ذاك ، والوصــول بــه إىل -    
  .صاديمن النمو يف إنتاجية العمل وتقليص التكاليف وزيادة املردود اإلقت

حبيـث ميكـن  ،حتقيق التوازن الديناميكـي والتـناسـب العقـالنـي فيمـا بيــن وداخـــل الفــروع والقطاعـات املختلفـة  -    
وتنشــيط كــل  ،حتســني مســتوى التبــادل اإلقتصــادي فيمــا بينهــا، وضــمان الوحــدة العضــوية لعمليــة إعــادة اإلنتــاج اإلجتماعيــة

    .ليةعا فرع أو قطاع لتحقيق معدالت منو
علمــــي  ومســــتندة إىل حتليــــل ،ضــــمان تطبيــــق سياســــة إســــتثمارية وسياســــة تشــــغيل مدروســــة ،ويتطلــــب كــــل ذلــــك 

وموضوعي حلاجات كل قطاع وقدرته على إستيعاب التوظيفـات اجلديـدة واأليـدي العاملـة، مبـا يـؤدي إىل مـردود إقتصـادي 
أو يف إحــدى مراحلهــا ممــا يــؤدي إىل تعطيــل  ،اديةرفيــع وإىل تفــادي حصــول إختناقــات يف أحــد مكونــات العمليــة اإلقتصــ

  . حتقيق أقصى  النتائج اإلجيابية لإلقتصاد الوطين واجملتمع
واألسـاليب  ،ضمان صيغ التنظيم املناسب حلركـة التبـادل فيمـا بـني القطاعـات ،يستوجب التخطيط القطاعي -    

  .واألدوات اليت تشرتطها عملية تنفيذ تلك اخلطط اإلقتصادية
واملــواد األوليــة والســلع  ،العاملــة مثــل تــوفري األيــدي ،ن التخطــيط القطــاعي يشــمل مجيــع أوجــه العمليــة اإلقتصــاديةإ

وجتهيـزات الوقـود والطاقـة وتـوفري اإلسـتثمارات وضـمان اإلحتيـاطي ، ويشـمل أيضـا بـرامج اإلنتـاج والتبـادل  ،نصف املصنعة
ويف الوقـت الـذي تتضـمن . إخل...وقضـايا النقـل والسـكن والعـالج الطـيب ،وتنظيم التأهيـل وتـوفري اإلطـارات الفنيـة ،السلعي

وكذلك املعايري املقـررة كوحـدة عضـوية واحـدة، تتـوزع علـى أنـواع أخـرى مـن التخطـيط، أي  ،اخلطة القطاعية هذه املؤشرات
لعاملــة و خطــة علــى خطــط إقتصــادية وفــق تقســيمات أخــرى، مثــل خطــة اإلســتثمارات يف اإلقتصــاد الــوطين وخطــة القــوى ا

إن ذلك يتطلب اإلملام الكـايف والشـمويل حلركـة اإلقتصـاد الـوطين ككـل، وحبركـة .إخل ...املواد األولية وخطة التبادل التجاري
حيــــث يفــــرتض أن يتحقــــق التنســــيق يف احلركــــة والوجهــــة  القطاعــــات والفــــروع اإلقتصــــادية كــــأجزاء يف العمليــــة اإلقتصــــادية،

  .ت اإلنتاجية فحسب، بل وكذلك للقطاعات اخلدمية يف اإلقتصاد الوطينواهلدف املنشود ليس للقطاعا
إن اإلملـــام الكـــايف والشـــمويل حبركـــة اإلقتصـــاد الـــوطين، يتطلـــب وجـــود جهـــاز إحصـــائي قـــوي و راشـــد، وذلـــك حـــىت 

عتمادهـا يستطيع املخطط تصور نشاط كافة القطاعات اإلقتصادية و هذا بداية من الكميات اإلمجالية إلنتاجها، ومـدى إ
إىل معرفـة إمجـايل اإلنتـاج املوجـه إىل  ،على بعضها يف احلصول على مستلزمات إنتاجها من مواد أولية ومواد نصـف مصـنعة

حجـم الـواردات وحجـم  وأيضـاً  ،مجايل اإلنتاج املوجه إىل اإلستهالك العـائليإخمتلف القطاعات اإلقتصادية، وكذلك معرفة 
فــإن ذلــك يتطلــب وجــود تقنيــات علميــة تأخــذ كــل املعلومــات  ،عــداد اخلطــة القطاعيــةإخل، وهــذا يعــين أنــه إل...الصــادرات

  .املتعلقة بالقطاع اإلقتصادي بعني اإلعتبار، كي تعطينا إسقاطات ختطيطية سليمة ومتماسكة
هــــي تلــــك الــــيت تبلــــورت لتخــــرج أول مــــرة يف العــــدد اخلــــامس و العشــــرون مــــن جملــــة           ،إن أفضــــل تقنيــــة حــــول ذلــــك
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يف شـــكل علمــي وحتـــت إســـم ، 1925ســـنة ) فاســـيلي ليونتييــف(التخطــيط اإلقتصـــادي الســوفييت مـــن طـــرف اإلقتصــادي 
منـــوذج املـــدخالت واملخرجـــات، هـــذا النمـــوذج الـــذي تطـــور ليصـــبح أجنـــع وســـيلة لتخطـــيط القطاعـــات اإلقتصـــادية، والـــذي 

وفيما يلي سنحاول التطرق هلـذا  .ا املستقبلية لكل القطاعات اإلقتصاديةتعتمد عليه الكثري من البلدان يف إعداد إسقاطا
وبيــان كيفيــة إســتخدامه يف التخطــيط  ،بإعتبــاره وســيلة للتخطــيط القطــاعي عــن طريــق شــرح مفصــل هلــذا النمــوذج ،النمــوذج

  .اإلقتصادي
  

  نموذج المدخالت والمخرجات: المطلب الثاني 
منوذجــــاً إقتصــــادياً لدراســــة العالقــــة بــــني املــــدخالت واملخرجــــات يف " ف فاســــيلي ليونتييــــ" وضــــع  1941يف عــــام 

جــداول املــدخالت " ، وقــد أصــبح هــذا النمــوذج يعــرف بإســم 1939و 1919للفــرتة مــا بــني عــام  ،اإلقتصــاد األمريكــي
وث حبيـث ميكـن حتقيقهـا دون حـد ،وهي تسـتخدم بصـفة أساسـية للتنسـيق بـني أهـداف اخلطـة اإلقتصـادية ،”واملخرجات 
،  يرتتـب عليـه عـدم حتقيـق أهـداف اخلطـة بالكامـل، ، أي نقص اخلامات الالزمة إلنتاج كميات معينة من السلعإختناقات

  . )1(حىت ال يتحمل اجملتمع تكاليف كان يف غىن عنها  ،ودون زيادة املخزون عما هو مستهدف يف اخلطة
 اإلقتصــاد الــوطين،  وهنــاك جمموعــة مــن القواعــد وميثــل جــدول املــدخالت واملخرجــات مجيــع العالقــات املتداخلــة يف

  : )2(العامة اليت حتكم وتوضح هيكل هذا اجلدول، وفيما يلي حنصر هذه القواعد 
   :إن أعمدة اجلدول متثل اإلستخدامات املختلفة ملنتجات قطاعات اإلنتاج احمللي وميكن تقسيمها إىل ما يلي  :◌ً أوال

 ،جلــزء مــن النــاتج اإلمجــايل الــوطين يف أي قطــاع مــن قطاعــات اإلنتــاج احمللــيوميثــل ذلــك ا :اإلســتهالك الوســيط  -
  .الذي يستخدم كمدخل لبقية قطاعات اإلنتاج احمللي

ويتمثــل هــذا اإلســتهالك يف حجــم الســلع واخلــدمات الــيت يســتنفذها  :اإلســتهالك العــائلي واإلســتهالك احلكــومي  -       
  .مها جهاز إدارة عامةالقطاع العائلي وقطاع احلكومة بإعتبار 

كاألجهزة املنفذة   ،وميكن تقسيمها حسب املعايري املختلفة ،ومتثل هذه األعمدة إجتاهات اإلستثمار: اإلستثمار  -       
  .للمشروعات أو إجتاهات عامة لإلستثمار تتفق مع تقسيم النشاط اإلقتصادي لقطاعات اإلنتاج احمللي

  .ثل هذا العمود الفائض من اإلنتاج الذي ميكن أن خيصص للتصديرومي :قطاع العامل اخلارجي -       
. وكــــذلك الـــواردات والقيمــــة املضــــافة  ،تنقســــم صـــفوف اجلــــدول إىل املــــدخالت الالزمـــة لقطاعــــات اإلنتـــاج احمللــــي :ثانيـــاً 

  :وتنقسم القيمة املضافة إىل العناصر التالية 
  .األجور واألرباح املوزعة -       
  .ب املباشرة وغري املباشرة والرسوم على اإلنتاجالضرائ -       

  .األرباح غري املوزعة و اإلحتياطات املختلفة -       
تســاوي جممــوع األعمــدة املتنــاظرة وأعمــدة الصــفوف املتنــاظرة، بينمــا أنــه لــو وجــد صــف ال ينــاظره عمــود فــإن جممــوع  :ثالثــاً 
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  .يناظره أيضاً فإن جمموعه صفراً هذا الصف يساوي الصفر، وكذلك كل عمود ال يوجد له صف 
  
I-2-2-1-  العالقات التي يبنى على أساسها جدول المدخالت والمخرجات:   

الـــيت تعتمـــد علـــى جـــدول  ،يعتـــرب حتديـــد العالقـــات مـــن اخلطـــوات الرئيســـية الـــيت حتـــدد طبيعـــة النمـــاذج اإلقتصـــادية
م جـــدول املـــدخالت واملخرجـــات يف إعـــداد ألن حتديـــد هـــذه العالقـــات توضـــح جمـــاالت إســـتخدا ،املـــدخالت واملخرجـــات

  : )1( وتنقسم هذه العالقات إىل ، القرارات اإلقتصادية املختلفة
  :العالقات التوازنية  -أ 

  .عالقات حجم اإلنتاج املتحقق يف القطاعات احمللية وأوجه إستخدام هذا اإلنتاج -1-أ       
  .اإلنفاق املختلفة هلذا القطاع ومدخرات هذا القطاعالعالقة بني دخل القطاع العائلي وأوجه  -2-أ       
  .العالقة بني جمموع اإلنفاق احلكومي وجمموع الضرائب يف صورها املختلفة -3-أ       
العالقـــة بـــني مـــدخرات قطـــاع األعمـــال ومـــدخرات القطـــاع العـــائلي والقطـــاع احلكـــومي و اإلســـتثمار  -4-أ       

   .وحجم الدائنية مع العامل اخلارجي
    :ميكن تقسيمها إىل نوعني من العالقات : العالقات الفنية  -ب

وهـــو مـــا يســـمى  ،وذلـــك بالنسبــــة إىل اإلنــــتاج احمللــــي ،العالقـــات الفنيـــة يف حســـاب اإلنتـــاج اجلـــاري -1-ب       
ملدخــالت واملخرجـات عنـد إسـتخدام جــدول ا ،باملعامالت الفنية لإلنتاج، وميكن فـرض ثبـات هذه املعامـالت لفتـرة معينـــة

  .  اآلثار املباشرة وغري املباشرة ألي خطة إستثمارية لدراسة
وهــــذه العالقــــة تنقســــم إىل عـــــالقات فنيـــــة يف فـــــرتة اإلنشــــاء  ،العالقــــات الفنيــــة يف حســــاب رأمســــال -2-ب       

  .وعالقات فنية يف مرحلة التشغيل الكامل
  :نواحي التالية وميكن تقسيمها إىل ال: العالقات السلوكية  -ج

ا القطاع دخله -1-ج         ،السلوك اإلنفاقي للقطـاع العائلـي، وتتوقف هذه العالقـات على الكيفية اليت يوزع 
  .بني اإلنفاق على السلع اإلستهالكية املختلفة وبني اإلدخار

عاد الضــرائب بــني األجــور بعــد إســتب ،ســلوك قطــاع األعمـــال يف توزيـــع الفائـــض مــن القيمــة املضافـــة -2-ج       
  . واألرباح املوزعة و األرباح غري املوزعة

بإســتخدام مقلــوب  ،يف التخطــيط والتنبــؤ عــن طريــق األســاليب الرياضــية وتســتخدم جــداول املــدخالت واملخرجــات
وذلــك  ،مقبلــة الــيت متكننــا مــن معرفــة مســتويات اإلنتــاج للقطاعــات اإلقتصــادية املختلفــة يف فــرتة ،مصــفوفة املعــامالت الفنيــة

وذلـك بفـرض ثبـات املعـامالت  ،عن طريق حتديد مقدار الطلب النهائي يف كل قطاع يف تلك الفرتة املرغوب الوصول إليها
  .الفنية لإلنتاج

  
I-2-2-2-  إستخدامات جدول المدخالت والمخرجات في التخطيط اإلقتصادي:   
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   : )1(يف أغراض التخطيط اإلقتصادي جند  إن من بني اإلستخدمات العملية جلدول املدخالت واملخرجات
ائي معني -أ        إمـا بطريقـة مقلـوب املصـفوفة  ،وهذا التقدير يتم بطريقتني ،تقدير اإلنتاج الكلي الالزم إلشباع طلب 

  .أو طريقة التقريب املتتايل
إلنتـاج الكلـي، غالبـاً مـا يكـون أثر تغري الرتكيـب الـداخلي للطلـب النهـائي علـى اإلنتـاج ، ذلـك أنـه عنـد تقـدير ا -ب  

مـن العوامـل األوليـة أكـرب ممـا هـو متـاح،  وقـد يقتضـي هـذا الطلـب النهـائي قـدراً . الطلب النهائي جممـع يف عمـود واحـد 
ويف هذه احلالة نستطيع املالءمـة بـني الـالزم واملتـاح مـن العوامـل األوليـة بإحـدى طـريقتني ، إمـا بإنقـاص الطلـب النهـائي 

ذا األسلوب ميكن حبث أثر السياسات املختلفة للتنمية، مثل زيـادة التصـدير أو  و. نات الطلب النهائيأو تغيري مكو 
 ...أو املقارنة بني وسائل اإلنتاج ذات الكثافة اليدويـة أو تلـك ذات الكثافـة اآلليـة ،إحالل اإلنتاج احمللي حمل الواردات

  .هكذا و
ة ، فكمـا هـو معلـوم أن لكـل دولـة كميـة حمـدودة مـن العوامـل األوليـة، كمـا أن تقدير املطلـوب مـن العوامـل األوليـ -ج     

أســلوب فــين قــد خيتلــف عــن األســاليب املتبعــة يف الــدول األخــرى، وحيــث أن هــذه املــوارد احملــدودة وهــذا  لكــل منهــا أيضــاً 
عرفـة أنـواع و كميـات العوامـل مـن الصـعب أن يتغـري أي منهمـا يف الفـرتة القصـرية، فمـن الضـروري م ،األسلوب الفين املتميز

ــائي معــني فــإذا كانــت الكميــات املتاحــة مــن العوامــل  ،وذلــك ملقارنتهــا مبــا هــو متــاح منهــا ،األوليــة املطلوبــة لتحقيــق طلــب 
لكـان معــىن ذلــك أننــا نســتطيع إتاحــة قــدر أكــرب مــن  ،أكــرب مــن تلــك املطلوبــة لتحقيــق مســتويات اإلنتــاج املخططــة ،األوليـة

لكـان معـىن ذلـك عـدم إمكـان  ،للمجتمـع، أمـا إذا تبـني أن املطلـوب مـن العوامـل األوليـة يفـوق املتـاح منهـا الطلـب النهـائي
  .  إشباع الطلب النهائي املقدر وكان من الالزم ختفيضه

 
I-2-2-3-  1(اإلنتقادات الموجهة إلى جداول المدخالت والمخرجات(  :  

   :خالت و املخرجات ، جند هناك العديد من اإلنتقادات املوجهة جلدول املد
ول املــدخالت واملخرجــات علــى عــدد قليــل نســبياً اأول هــذه اإلنتقــادات تتعلــق مبشــكلة التجميــع، فإقتصــار جــد -أ

يــؤدي أحيانــاً إىل جتميــع غــري متجــانس لصــناعات ال تتفــق أســاليبها  ،مــن القطاعــات الــيت تشــمل اإلقتصــاد الــوطين بأكملــه
عل املعامالت الفنية احملسوبة ال تصور الواقـع يف كثـري مـن األحـوال إذا تغـري هيكـل اإلنتـاج، مما جي ،الفنية مع بعضها البعض

  .وعموماً فكلما زاد عدد القطاعات كلما أمكن اإلستفادة أكثر من هذه اجلداول
للتغــري  يســتبعد أثــر تغــري املــدخالت نتيجــة ،ول مشــكلة إحــالل، فــإفرتاض ثبــات املعــامالت الفنيــةايوجــد يف اجلــد -ب     

  .النسيب لألسعار
  .تغري املعامالت الفنية تبعاً لتغري حجم اإلنتاج -ج     

وهـــي ضـــرورة وأمهيــة إســـتخدام هـــذه اجلــداول يف عمليـــة إعـــداد  شــيئاً ، إال أن هــذه اإلنتقـــادات ال تغــري مـــن احلقيقـــة
ثبتــت أنــه ميكــن معاجلتهــا بأســلوبني اخلطــة، وفيمــا خيــص بكــل اإلنتقــادات الــيت وجهــت إىل املعــامالت الفنيــة فــإن التجربــة أ
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  :رئيسيني 
  .أسلوب التنبؤ باإلجتاهات -        
  .أسلوب اخلرباء -        

و يعتمــد األســلوب األول، علــى وجــود معــامالت فنيــة إحصــائية، و عــن طريــق هــذه البيانــات ميكــن إســتخدام اإلقتصــاد 
  .هذه األساليب أن تكون هذه املعامالت الفنية دالة للزمنالقياسي لتحديد إجتاهات تلك املعامالت يف املستقبل، و أبسط 

أما أسـلوب اخلـرباء ، فإنـه يعتمـد علـى رأي اخلـرباء يف إجتاهـات هـذه املعـامالت الفنيـة يف املسـتقبل، و ذلـك علـى ضـوء 
  .التطور العلمي و التكنولوجي العاملي

، أنـه يعـد الوسـيلة األجنـع للتخطـيط القطـاعي، الـذي كمـا سـبق اإلشـارة  ،هذا فيما خيص منوذج املدخالت واملخرجـات
يف كـل قطـاع مـن القطاعـات  ،لكن عند إعداد اخلطة اإلقتصادية، فإنه يتم حتديد أهداف يراد حتقيقها خالل فرتة زمنية حمـددة

سـات الـيت الثالث اليت يتكون منها اإلقتصاد الـوطين وهـي الزراعـة والصـناعة واخلـدمات، كمـا يـتم يف نفـس الوقـت حتديـد السيا
ولكـن علـى الـرغم مـن ذلـك،  فلـيس هنـاك مـا يضـمن . سيتم إتباعها و اإلجراءات الـيت سـيتم إختاذهـا لتحقيـق هـذه األهـداف

     .)2(اإلستثمار والتجارة اخلارجية  ما مل يتم ختطيط املتغريات اإلقتصادية املختلفة كاإلستهالك و ،حتقيق هذه األهداف
  

  
  تهالكتخطيط اإلس: المطلب الثالث 

 
I-2-3-1-  1(أهمية تخطيط اإلستهالك والعوامل المؤثرة فيه( :  
هو إشباع أكرب قدر ممكن من حاجـات  ،الشك أن اهلدف النهائي ألي نظام إقتصادي :أهمية تخطيط اإلستهالك  -أ

لـى هــذا األســاس أي رفــع مسـتوى معيشــتهم ومسـتوى الرفاهــة اإلقتصــادية ألفـراد اجملتمــع، وع ،األفـراد مــن السـلع واخلــدمات
ومعــىن ذلــك أنــه لــو تقــف الطلــب علــى اإلســتهالك  ميكــن القــول أن اإلســتهالك هــو احملــرك األساســي للنشــاط اإلقتصــادي،

  :وترجع أمهية ختطيط اإلستهالك إىل ما يلي  .لتوقف النشاط اإلقتصادي بأكمله 
، فقــد يزيــد حجــم القــوة الشــرائية إن عــدم ختطــيط اإلســتهالك قــد يــؤدي إىل إخــتالل التــوازن الكلــي -1-أ        

ممــا يــؤدي إىل ظهــور  ،للــدخول املوزعــة علــى أفــراد اجملتمــع عــن قيمــة الســلع واخلــدمات املنتجــة حمليــاً واملســتوردة مــن اخلــارج
.                    وقد حيدث العكس مما يؤدي إىل ظهور فجوة إنكماشية و إخنفاض األسعار ،فجوة تضخمية و إرتفاع األسعار

إن عــدم ختطــيط اإلســتهالك قــد يــؤدي إىل إخــتالل التــوازن القطــاعي علــى الــرغم مــن عــدم إخــتالل  -2-أ        
لقيمـــة الســـلع  التـــوازن الكلـــي، ومعـــىن ذلـــك أن حجـــم القـــوة الشـــرائية للـــدخول املوزعـــة علـــى أفـــراد اجملتمـــع يكـــون مســـاوياً 

قد يزيد الطلب على العرض يف بعض القطاعـات  -يف نفس الوقت -واخلدمات املنتجة حمليا واملستوردة من اخلارج، ولكن
  .وهذا هو املقصود بإختالل التوازن القطاعي ،وقد يقل الطلب عن العرض يف البعض األخر

                                                            
 185: ص، مرجع سبق ذكره، علي لطفي - )2(
 224: ص ، املرجع أعاله،علي لطفي - )1(
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دالت مرتفعــة تلــتهم معظــم الزيــادة إن مل يكــن  إن عــدم ختطــيط اإلســتهالك قــد يــؤدي إىل زيادتــه مبعــ -3-أ        
مما يؤثر على حجـم املـدخرات وحيـول دون متويـل اإلسـتثمارات املسـتهدفة ومـن مث يـنخفض معـدل  ،كل الزيادة يف الدخول

ممــا يــؤدي إىل ظهــور  ،النمــو اإلقتصــادي، وقــد تضــطر الدولــة إىل اإلقــرتاض مــن اخلــارج لتعــويض الــنقص يف اإلدخــار احمللــي
  .بري يف ميزان املدفوعاتعجز ك

  :إن من بني العوامل اليت تؤثر يف اإلستهالك جند  :العوامل المؤثرة في اإلستهالك  -ب
مبعىن أنـه كلمـا إرتفعـت  ،فمن املعروف أن هناك عالقة عكسية بني األمثان و اإلستهالك :األمثان  -1-ب        

  .ستهالكاألمثان قل اإلستهالك، وكلما إخنفضت األمثان زاد اإل
فمـن الطبيعـي أن يزيـد اإلسـتهالك كلمـا زاد الـدخل احلقيقـي، ويقـل اإلسـتهالك   :الدخل احلقيقي  -2-ب        

  .كلما قل الدخل احلقيقي
) نتيجــة الزيــادة الطبيعيــة للســكان أو بســبب اهلجــرة(فزيــادة عــدد املســتهلكني  :عــدد املســتهلكني  -3-ب        

  .بالعكس فإن نقص عدد املستهلكني يؤدي إىل نقص اإلستهالكتؤدي إىل زيادة اإلستهالك، و 
الشــك فيــه أن أي تغــري يطــرأ علــى كيفيــة توزيــع الــدخل الــوطين علــى أفــراد  فممــا :توزيــع الــدخل  - 4-ب        

 يــؤدي إىل تغــري اإلســتهالك مــن الســلع واخلــدمات املختلفــة، ففــرض الضــرائب التصــاعدية ذات املعــدالت املرتفعــة ،اجملتمــع
على الدخل، يرتتب عليه زيادة اإلستهالك على السلع اليت تقبـل علـى طلبهـا الطبقـات املتوسـطة، ونقـص إسـتهالك السـلع 

  .اليت تقبل على طلبها الطبقات الغنية
يـؤدي إىل تغـري  ،إن أي تغـري يف أسـعار السـلع الضـرورية :املتكاملـة  تغري أسعار السـلع الضـرورية و -5-ب        

ممـا يـؤثر مباشـرة علـى اإلنفـاق املخصـص علـى السـلع واخلـدمات  ،)سـواء كـان بالزيـادة أو بالنقصـان(خصص هلـا اإلنفاق امل
  .حيث يؤثر تغري سعر إحداها على إستهالك األخرى، األخرى، نفس الشيء بالنسبة للسلع املتكاملة

فإن ذلك سـيؤدي إىل تغـري  ،لعإذا توقع املستهلكني أي تغري يف أسعار الس :توقعات املستهلكني  -6-ب        
  .إما باإلرتفاع أو باإلخنفاض الذي ميس األسعار ،وذلك حسب طبيعة هذا التغري ،سلوكهم اإلستهالكي 

تـؤثر  ،فمما الشك فيه أن التغريات اليت تطرأ على أذواق األفراد وميـوهلم :تغري أذواق املستهلكني  -7-ب        
  .دمات، ولكن أثر هذا العامل ال ميكن أن يظهر إال يف املدة الطويلةتأثرياً على اإلستهالك السلع واخل

من املعروف أن أي نظام إقتصادي مير بفرتات من الرواج والكساد، ففـي  :تغري احلالة اإلقتصادية  -8-ب        
يقـل اإلنتـاج وتقـل الـدخول فرتة الرواج يزيد اإلنتـاج وتزيـد الـدخول ممـا يـؤدي إىل زيـادة اإلسـتهالك،  أمـا يف فـرتة الكسـاد، ف

  .مما يؤدي إىل نقص اإلستهالك
إن التفاؤل بزيـادة الـدخل يف املسـتقبل يـؤدي إىل ضـعف احلـافز  :أثر التفاؤل بالدخل يف املستقبل  -9-ب        
يولـد  مما يـؤدي إىل نقـص اإلدخـار ومـن مث زيـادة اإلسـتهالك، أمـا التشـاؤم بـنقص الـدخل يف املسـتقبل، فإنـه ،على اإلدخار

  .حالة عكسية ومن مث نقص اإلستهالك
أن ظهـــور ســـلعة جديـــدة كثـــرياً مـــا يـــؤدي إىل زيـــادة  ،أثبتـــت التجربـــة :أثـــر ظهـــور ســـلع جديـــدة  -10-ب        

  .السلع اجلديدة موجودة بالفعل يف اجملتمع قبل ظهور ،اإلستهالك من سلع وخدمات أخرى
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I-2-3-2-  1(دالة اإلستهالك(  :  
أن اإلستهالك يتوقف على عوامل كثرية منها الـدخل الـوطين ، معـدالت الفائـدة ، مسـتوى األسـعار على الرغم من 

إال أن الدخل الوطين يعتـرب  ، إخل...، حجم السكان ، معدالت الضرائب ، هيكل توزيع الدخل الوطين بني أفراد اجملتمع 
  :احملدد الرئيسي لإلستهالك ، ونعرب عن ذلك رياضيا كمايلي 

C = f (Y) 
  ) الوطين(ميثل اإلستهالك الكلي   :  C :حيث 

 Y                :  ميثل الدخل الوطين.  
وميكن متثيل العالقة بني اإلستهالك والدخل بصورة أدق مبعادلة . وهذا يعين أن اإلستهالك دالة تابعة للدخل فقط 

  :من الدرجة األوىل، على شكل معادلة خط مستقيم كما يلي 
C = a + b Y  

  a > 0و    b < 1 > 0  : حيث 
، أمــا إقتصــاديا، )حمــور اإلســتهالك (نقطــة تقــاطع دالــة اإلســتهالك مــع احملــور العمــودي  ،ميثــل رياضــيا )a( : حيــث 

متثـــل قيمـــة  )a( ،أو بعبـــارة أخـــرى. ، أي ذلـــك اإلســـتهالك الـــذي ال يتبـــع الـــدخل)الـــذايت(فهـــي متثـــل اإلســـتهالك التلقـــائي 
  . ن الدخل مساويا الصفراإلستهالك عندما يكو 

فتمثـل رياضـيا، ميـل اخلـط املسـتقيم أو ميـل دالـة اإلسـتهالك، و إقتصـاديا متثـل قيمـة التغـري يف اإلسـتهالك النـاجم  )b(أما  
  . و الذي يعرف بامليل احلدي لإلستهالك ،عن تغري الدخل الوطين بوحدة نقدية واحدة

، أن الدالــة اخلطيـة اإلسـتهالكية ســهلة أوالً  :يعــود إىل سـببني مهـا فهـذا  ،إن إختـاذ دالـة اإلسـتهالك الشــكل اخلطـي  
بينــت علــى أن هنــاك عالقــة خطيــة أو  ،وهــو األهــم، أن الدراســات التجريبيــة املتعلقــة باإلســتهالك والــدخل الدراســة، وثانيــاً 

إفرتضــنا فيهــا بــأن الزيــادة يف  ،ومــن ناحيــة أخــرى، إن العالقــة املمثلــة يف دالــة اإلســتهالك ،تقريبــا خطيــة بــني هــذين املتغــريين
 b > 0 :وهذا ما نعين به عندما كتبنا  ،لكن مبقدار أقل من الزيادة يف الدخل ،الدخل سوف تؤدي إىل زيادة اإلستهالك

  .ليس هلا معىن يف اإلقتصاد (a = -10 )فهي دائما موجبة ألن  (a)، أما 1 >
  :هو يعطي بالشكل التايلأما الشكل البياين لدالة اإلستهالك السالفة الذكر ف

  
  دالة االستهالك                   ): 1/1(الشكل رقم                                       

  
  
  
  
  

                                                            
 54: ، ص1991يل اإلقتصادي الكلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية ، اجلزائر عمر صخري، التحل - )1(

        C = a + b y                                         C  
  
  

                                ∆C  
                                              ∆y  

                                                                     a  
  

                 Y  
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   55:عمر صخري، التحليل االقتصادي الكلي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
  

ومبــا أن الرمــز الرياضــي  ،التغــري يف الــدخل عبــارة عــن التغــري يف اإلســتهالك النــاتج عــن ،إن امليــل احلــدي لإلســتهالك
)املستخدم للتعبري عن التغري هو )Δ ًامليل احلدي لإلستهالك يساوي  ، إذا:  

MPC =  b =  
C

y

Δ
Δ

  امليل احلدي لإلستهالك  
هــــو يف الوقــــت ذاتــــه ميــــل دالــــة اإلســــتهالك املوضــــح يف الشــــكل  ،وجيــــب اإلشــــارة إىل أن امليــــل احلــــدي لإلســــتهالك

)1/1.(  
أو هو عبارة عن نسبة  ،فهو عبارة عن ذلك اجلزء من الدخل املنفق على اإلستهالك ،تهالكأما امليل املتوسط لإلس
  :اإلستهالك إىل الدخل، أي 

APC =  
C

y
  .امليل املتوسط لإلستهالك 

ألســـباب تتعلـــق مبســـتوى  ،أعلـــى ممـــا هـــو عليـــه يف البلـــدان الغنيـــة ،إن امليـــل احلـــدي لإلســـتهالك يف البلـــدان الفقـــرية
يف البلــدان الفقــرية باملقارنــة يف البلــدان الغنيــة، باإلضــافة إىل أن امليــل  ،ات الضــرورية لــدى األفــراداإلشــباع املــنخفض للحاجــ

إلرتبـــاط ذلـــك بعـــدم القـــدرة علـــى تكييـــف  ،يتســـم بوضـــوح تناقصـــه التـــدرجيي ،احلـــدي لإلســـتهالك خـــالل الفـــرتة القصـــرية
تتغري خالل فرتة زمنية أطول، حيث يستطيع األفـراد  العادات اإلستهالكية خالل هذه الفرتة القصرية، لكن هذه الصورة ال

م اإلســتهالكية إلمكانيــة زيــادة نســبة  ،األمــر الــذي ميكــن أن يقــود إىل إرتفــاع امليــل احلــدي لإلســتهالك ،التحــول يف عــادا
  . )1(اإلنفاق لديهم 

  
I-2-3-3-  تقدير اإلستهالك:   

وازين السلعية ، طريقة التدفقات السـلعية، وطريقـة ميزانيـة طريقة امل : ميكن تقدير اإلستهالك بإحدى الطرق الثالث
   :وفيما يلي تنناول بالدراسة والتحليل هذه الطرق الثالث . األسرة
ا، فــاملوارد  :طريقــة المــوازين الســلعية  -أ تــتلخص هــذه الطريقــة يف إجــراء موازنــة بــني مــوارد الســلعة و إســتخداما

غــــري يف املخــــزون، أمــــا اإلســــتخدامات فتشــــمل اإلســــتخدام الوســــيط و اإلســــتثمار و تشــــمل اإلنتــــاج احمللــــي والــــواردات والت
اإلســتهالك احلكــومي واالســتهالك العــائلي والتصــدير، علــى أن نأخــذ يف إعتبارنــا الفاقــد الــذي ينــتج مــن نقــل الســلعة مــن 

ـا حـىت تصـل إىل يـد  ،وقـت إنتاجهـا مواطن إنتاجها إىل مواطن إستهالكها ، ومن ختزينها خالل املراحل املختلفة اليت متـر 

                                                            
 92: ، ص1999التـخطيط اإلقتصادي، دار جمدالوي للنشر و التوزيع، عمان األردن، الطبعة الثانية  ،عقيل جاسم عبد اهللا -  )1(
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  . )2(املستهلك النهائي
 دراســــات لكــــل ســــلعة مــــن حيــــث مصــــادرها و ، إجــــراءأنــــه يســــبق إعــــداد املــــوازين الســــلعية و جيــــدر اإلشــــارة هنــــا،

 ،يــتم دراســة إجتاهــات اإلســتهالك ومرونــات الــدخل و كــذلك األســعار ، فإنــهوبالنســبة لإلســتهالك النهــائي  إســتخدامتها ،
ذلـك باإلنتـاج احمللـي و الـواردات، ويـتم حتسـني تلـك البيانـات مـن خـالل الصـورة املتكاملـة ملصـادر و إسـتخدامات ومقارنة 
  . )3(السلعة 

عـن طريـق  ،يف تقدير الكمية املستهلكة من سـلعة مـا ، تتلخص هذه الطريقة:  )4(طريقة التدفقات السلعية  -ب
فـإذا   ،حـىت وصـوهلا يف النهايـة إىل أيـدي املسـتهلكني  ،)نتـاج أو اإلسـترياداإل(تتبع تداول هذه السلعة من مصادرها األوليـة 

، أمـا البـاقي فينقـل إىل ة كانت سلعة منتجة حملياً ، فيقدر أوالً اجلزء من هذا اإلنتاج الذي حيول إىل القطاع العائلي مباشـر 
ومــنهم حيــول معظمــه إىل  ، ول إىل جتــارة التجزئــةوجــزء منــه حيــول أيضــاً إىل القطــاع العــائلي ، وأمــا البــاقي فيــؤ  ، جتــار اجلملــة

حيــث يــتم تقــدير الكميــة الــيت  ،وال خيتلــف األمــر بالنســبة للســلع املســتوردة مــن اخلــارج. القطــاع العــام ، ويــتم ختــزين البــاقي
 ،ه السـلعةوهكـذا ميكـن تقـدير الكميـة املسـتهلكة مـن هـذ ،حتول إىل القطاع العائلي يف كل مرحلة من تداوهلا بطريقة مماثلـة

ـم يفرتضـون أن  حيث أن األخصائيني يفرتضون أن جمرد إستحواذ املستهلك على السلعة يعترب مبثابة إستهالك هلا، مبعـىن أ
  .املستهلك ال يلجأ إىل ختزين السلعة

  
ف يف وكيفيــة التصــر  ،يف هــذا األســلوب يــتم التعــرف علــى الســلوك اإلنفــاقي للقطــاع العــائلي :طريقــة ميزانيــة األســرة  -ج

لتحديــد  ،مث جيــري حتليــل البيانــات الــيت مجعــت ،الــدخل بالنســبة لألســرة، ويــتم هــذا األســلوب بإختيــار عينــة ممثلــة للمجتمــع
ميكن تقدير اإلسـتهالك العـائلي إذا مـا إسـتطعنا تقـدير منـو  ،وعلى هذا األساس ،نسبة كل بند من اإلنفاق بالنسبة للدخل

وبالتــايل  ،ميكــن حتديــد منــط اإلســتهالك العــائلي يف املســتقبل بالنســبة ملعظــم الســلع ،األســر يف املســتقبل، وعلــى هــذا أيضــاً 
منتجــات ( وبالنســبة للقطاعــات املختلفــة  ،علــى اجملموعــات الســلعية املختلفــة ميكــن تكــوين منــط توزيــع اإلســتهالك العــائلي

 -منتجـــات كيماويـــة  -اهزة املالبـــس اجلـــ -منتجـــات غذائيـــة ومشـــروبات وســـجائر  -منتجـــات منـــاجم وحمـــاجر  -زراعيـــة 
ويصــلح إســتخدام التقســيم القطــاعي يف جــداول املــدخالت ). خــدمات  -الطاقــة والوقــود  -منتجــات معدنيــة وهندســية 

  . )1(ولتقديـر هيكل اإلنتاج الذي يالئم هيكل الطلب النهائي  ،واملخرجات
  

  )2( تخطيط اإلستثمار :المطلب الرابع 
  

I-2-4-1-  أنواعهمفهوم اإلستثمار و :   

                                                            
 235: ص، مرجع سبق ذكره ، علي لطفي – )2(
 351: ، صسبق ذكرهد العزيز و آخرون، مرجع عجمية حممد عب - )3(
 235: ص، مرجع سبق ذكره ، علي لطفي - )4(
 352: عجمية حممد عبد العزيز و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص - )1(
 293: عجمية حممد عبد العزيز و آخرون، املرجع أعاله، ص - )2(
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اإلضـافة إىل رأس املـال احلقيقـي  وهـو فإننا نقصده مبعنـاه اإلقتصـادي ،  عندما نتحدث عن اإلستثمار يف التخطيط
  .تكوين رأس املال الثابت و اإلضافة إىل املخزون السلعي :يف اجملتمع ، وتتكون هذه اإلضافة من 

عية للمحافظــة علــى الطاقــة اإلنتاجيــة القائمــة أو التوســع إســتخدام املــوارد الســل ،واملقصــود بتكــوين رأس املــال الثابــت
إستصـــالح األراضـــي وتشـــييد  فيهـــا، وطبقـــاً هلـــذا التعريـــف فـــإن مكونـــات اإلســـتثمار هـــي اإلنشـــاءات مثـــل إنشـــاء املبـــاين و

اً الكهربائيـــة، ويشـــمل أيضـــ الطـــرق، كـــذلك يشـــمل اإلســـتثمار اآلالت واملعـــدات الـــيت تســـتخدم يف األعمـــال امليكانيكيـــة و
ـــادة يف وســـائل النقـــل كالســـيارات والســـفن  التجهيـــزات إلعـــداد الوحـــدات املختلفـــة لإلنتـــاج، وأخـــرياً يشـــمل اإلســـتثمار الزي

  .والطائرات
فتمثــل قيمــة الفــرق بــني بضــاعة آخــر املــدة وبضــاعة أول املــدة، وكــل إضــافة إىل  ،أمــا اإلضــافة إىل املخــزون الســلعي 

هــــو إنتقــــال الســــلعة إىل حيــــازة  لإلســــتهالك،ت طبيعــــة الســــلعة، فــــاملفهوم احلقيقــــي مهمــــا كانــــ ،املخــــزون تعتــــرب إســــتثماراً 
بأنــــه الزيــــادة يف املــــوارد الســــلعية املوجــــودة يف حيــــازة قطــــاع  ،املســــتهلك، ولــــذلك يتجــــه الــــرأي إىل حتديــــد مفهــــوم اإلســــثمار

  .األعمال
ـــادة الطاقـــة اإلنتاجيـــة أو احمل تكـــوين رأس املـــال الثابـــت -أ افظـــة عليهـــا مباشـــرة، أي أنـــه يتعلـــق الـــذي يســـاهم يف زي

  .ومثال ذلك إنشاء املصانع وعمليات إستصالح األراضي بإستثمارات ذات إنتاجية مباشرة،
تكـــوين رأس املـــال الثابـــت الـــذي ال يعطـــي إنتاجيـــة مباشـــرة ولكنـــه يســـاعد علـــى قيـــام إســـتثمارات ذات إنتاجيـــة  -ب     
واملرافق العامة، و هذا النوع من اإلسـتثمارات يطلـق عليـه إسـتثمارات تـدعيم و مثال ذلك اإلستثمارات يف الطرق  ،مباشرة

  .  اهليكل اإلقتصادي
تكــــــوين رأس املــــــال الــــــذي ال يســــــاهم يف إنتاجيــــــة القطــــــاع اإلنتــــــاجي، ويســــــمى هــــــذا النــــــوع مــــــن اإلســــــتثمار  -ج

ـا ال تتصـل مباشـرة باإلنتـاج، مثـ ـذا اإلسـم أل اخلـدمات العامـة  ،ال هـذه اإلسـتثماراتباإلستثمارات غري املنتجة، ومسيت 
  .مثل خدمات التعليم والصحة والدفاع واألمن والعدالة ،الغري متصلة بقطاع اإلنتاج املادي

مـــــا  ،إن أهـــــم مـــــا يقـــــال يف اإلســـــتثمارات ذات اإلنتاجيـــــة املباشـــــرة واإلســـــتثمارات ذات اإلنتاجيـــــة غـــــري املباشـــــرة أ
هـــو تـــدعيم اإلســـتثمارات ذات اإلنتاجيـــة  ،ت ذات اإلنتاجيـــة غـــري املباشـــرةوذلـــك ألن الغـــرض مـــن اإلســـتثمارا ،ضـــروريان

فإنــه لتحديــد  ،باإلضــافة إىل كــل هــذا. املباشــرة، كــذلك البــد مــن مراعــاة التتــابع الــزمين هلــذين القســمني مــن اإلســتثمارات
ـــــوازن بـــــني القطاعـــــات املختلفـــــة يف اخلطـــــة  اإلســـــتثمار يف رأس املـــــال الثابـــــت بـــــني القطاعـــــات املختلفـــــة، جيـــــب حتقيـــــق الت

  .اإلستثمارية، كذلك يراعي التوزيع األمثل لإلستثمار
وهي ضرورة حتقيق التوازن بني القطاعات املختلفـة يف اخلطـة اإلسـتثمارية، فإنـه جيـب مراعـاة  ،فبالنسبة للنقطة األوىل

من قطاعـات اإلقتصـاد الـوطين وهي التشابك بني القطاعات املختلفة، فكل قطاع  ،ظاهرة أساسية يف الرتكيب اإلقتصادي
ويف نفــس الوقــت حيصــل مــن القطاعــات األخــرى علــى املســتلزمات الــيت يســتخدمها  ،يعطــي للقطاعــات األخــرى منتجاتــه

فيجـب أن يكــون توزيـع اإلســتثمارات  ،وهـي التوزيــع األمثـل لإلســتثمار ،إلخـراج هـذه املنتجــات، أمـا بالنســبة للنقطـة الثانيــة
  .و التوزيع الذي حيقق أقصى ما ميكن من األهداف اليت يقررها اجملتمعبني الصناعات املختلفة ه

أي  ،اإلضــافة إىل املخــزون الســلعي ألغــراض التشــغيل ،فإننــا نعــين ،أمــا إذا إنتقلنــا إىل اإلضــافة إىل املخــزون الســلعي
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ه اإلضـــافة منشـــأها وجـــود وهـــذ ،لتمكـــني املؤسســـات اإلنتاجيـــة والتجاريـــة يف اإلســـتمرار يف العمليـــة اإلنتاجيـــة دون إنقطـــاع
يراعـى وجـود تناسـب  ،ولتحديـد املخـزون ألغـراض التشـغيل. فاصل زمين بني اإلبتـداء يف العمليـة اإلنتاجيـة و اإلنتهـاء منهـا

  .بني املخزون و اإلستهالك، وهذه النسبة حتددها الفرتة الزمنية اليت تتطلبها العملية اإلنتاجية
ولكـــي يقـــوم بـــذلك جيـــب أن تتـــوفر لديـــه  ،للتوزيعـــات املختلفـــة لإلســـتثمار هـــي إعطـــاء البـــدائل ،إن وظيفـــة املخطـــط

ـا لتحديـد مسـامهة كـل إسـتثمار يف حتقيـق األهـداف، والتكلفـة الـيت ينطـوي عليهـا اإلسـتثمار، ومـن أهـم  مقاييس يستعني 
  :املقاييس الالزمة لتحديد مسامهة اإلستثمار يف حتقيق األهداف هي 

أي ملقدار الزيادة يف الدخــل الوطنــي الـيت تتـرتــب علـى إسـتثمار قـدره  ،مار بالنسبة للدخلمسامهة اإلستث -        
  .وحدة واحدة

 . أي الزيــادة يف العمـالـة اليت تنشــأ عن إستثمـــار قـــدره وحدة واحدة ،مسامهة اإلستثـمار يف العمالـة - 

الـيت يرتتـب  ،النقص يف فـائض ميـزان املـدفوعات أو الزيـادة فيـهوميثل  ،مسامهـة اإلستثمـار يف توفري النقد األجنيب - 
  .على إستثمار قدره وحدة واحدة

فـإن كـل مـن هـذه املقـاييس يعطـي وزن معـني للرتجـيح، وعلـى  ،ولكن نظراً ألن األهداف ليست متكافئة يف أمهيتهـا
أي وضــع  ،ســتثمارات حسـب أمهيتهــاضـوء هــذه الدراسـات ملــدى مســامهة اإلسـتثمار يف حتقيــق األهــداف، ميكـن ترتيــب اإل
  .تعطى اخلطة اإلستثمارية املثلى ،نظام لألولويات، وجمموعة اإلستثمارات اليت تعطى أكرب مسامهة يف حتقيق األهداف

I-2-4-2-  دالة اإلستثمار :  
وال واألمــــ ، ذلــــك بأنــــه تلــــك األمــــوال املخصصــــة إلنتــــاج اآلالت واملعــــدات واملبــــاين مــــا شــــابه ، يعــــرف اإلســــتثمار
كمـا أنـه   ،ويفرتض للسهولة، أن اإلستثمار متغـري خـارجي، أي أن قيمتـه تتحـدد خـارج النمـوذج. املخصصة لزيادة املخزون

  : )1(وعلى ذلك تأخذ دالة اإلستثمار الصيغة التالية . يساوي كمية ثابتة يف كافة مستويات الدخل
I0  > 0            حيث:      I  =  I0       

  .متثل مستوى معني موجب من اإلستثمار :I0 .             ثل اإلستثمارمي :I    :حيث 
  :أما الشكل البياين لدالة االستثمار فهو موضح يف الشكل التايل 

  دالة االستثمار): 1/2(الشكل رقم 
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  67:رجع سبق ذكره، ص عمر صخري، م: المصدر
وميثــــل منحــــىن  ،ميثــــل اإلســــتثمار ،واحملــــور العمــــودي ،أو الــــدخل الــــوطين النــــاتج الــــوطين ،حيــــث ميثــــل احملــــور األفقــــي

بـل هـو كميـة معينـة بغـض النظـر عـن  ،مبعىن أن حجم الناتج الوطين ال يؤثر على اإلستثمار ،اإلستثمار خبط مستقيم أفقي
  .مستوى الدخل الوطين

نا يف البداية أن اإلستثمار متغري خارجي، أي أنه يساوي كمية معينة يف كافـة مسـتويات الـدخل، غـري أن لقد إفرتض
هــذا اإلفــرتاض ال ميثــل واقــع العالقــات الدقيقــة بــني اإلســتثمار والــدخل، حيــث أن اإلســتثمار مثــل اإلســتهالك، يتغــري طرديــا 

وميكـن متثيـل هـذه العالقـة يف املعادلـة التاليـة . العكس صحيحو  ،مع مستوى الدخل، فكلما زاد الدخل كلما زاد اإلستثمار
)2( :  

I = I0  + d Y       0    :حيث < d < 1  
  .ميثل دائما اإلستثمار :    I :حيث 

I0                   :  أو هـي عبـارة عـن  ،) حمـور اإلسـتثمار(متثل نقطة تقاطع مستقيم دالة اإلستثمار مـع احملـور العمـودي
  .ذلك اإلستثمار الذي ال يتبع الدخل ، ر التلقائياإلستثما

وهـي عبـارة عـن  ،ومتثـل يف نفـس الوقـت امليـل احلـدي لإلسـتثمار ،متثـل ميـل مسـتقيم دالـة اإلسـتثمار :d و         
  :بوحدة نقدية واحدة،أي  (Δy)الناجم عن تغري الدخل  (ΔI)التغري يف اإلستثمار 

d =  
 I

 y

Δ
Δ

  امليل احلدي لإلستثمار 

   :فهو مبني يف الشكل التايل  ،الذي يعطينا اإلستثمار كمتغري داخلي ،البياين لدالة اإلستثمارأما الشكل 
الشكل رقم                              

االستثمار  دالة ): 1/3(
كمتغير  االستثمار  "

  "داخلي
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  58: عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
I-2-4-3- ر أساليب تخطيط اإلستثما :  

وتوجـد عـدة طـرق للتخطـيط، ومييـز بـني ثـالث طـرق  ،علـى طريقـة إعـداد اخلطـة، تتوقف أساليب ختطيط اإلسـتثمار
   : )1(أساسية 
وحتـدد النتـائج الـيت ترتتـب علـى  ،حيـث جتمـع البيانـات الـيت تـرد مـن املشـروعات املختلفـة ،طريقة التجربـة واخلطـأ -أ

يــع احلســايب، مث ختتــرب وتقــارن هــذه النتــائج باألهــداف الــيت تقررهــا الســلطة وذلــك عــن طريــق التجم ،قبــول هــذه املشــروعات
ومــن حيــث التــوازن بــني املــوارد و اإلســتخدامات، وإذا وجــد إحنــراف عــن  ،وختتــرب ســالمة اخلطــة مــن حيــث تناســقها ،العليــا

زن بــــني املــــوارد و حــــىت يــــتم التــــوا ،تراجــــع اخلطــــة عــــن طريــــق إدخــــال بعــــض املشــــروعات أو إســــتبعاد أخــــرى ،هــــذا التــــوازن
  .اإلستخدامات

بإســتخدام منــوذج رياضــي  ،وتــتلخص يف إجيــاد احلــل اآلين لدالــة التفضــيل اإلجتماعيــة ،أســلوب املعــادالت اآلنيــة -ب     
وتتطلـب بيانـات  ،يتضمن مجيع العالقات اإلقتصادية، وهذه الطريقـة تسـتند إىل فـروض معينـة بالنسـبة للسـلوك اإلقتصـادي

ـا دفعـة و  ،الظواهر اإلقتصادية، وطبقاً هلذا األسـلوبدقيقة عن مجيع  واحلـل الـذي  ،حـدةايـتم وضـع اخلطـة يف مجيـع مكونا
  .تعطيه هذه الطريقة هو احلل األمثل

تنقسـم عمليـة ختطـيط اإلسـتثمار إىل عـدد مـن  ،األسلوب الثالث، التخطيط علـى مراحـل، وطبقـاً هلـذا األسـلوب -ج     
ل مرحلة من هذه املراحـل يـتم التخطـيط علـى مسـتوى معـني، والتقـديرات الـيت توضـع يف كـل مرحلـة املراحل املتتابعة، ويف ك
تراجـع فيمـا بعـد علـى ضـوء النتـائج الـيت تسـفر عنهـا املراحـل املتتابعـة، وميكـن إمجـال هـذه املراحـل يف  ،هي تقديرات مبدئيـة

   :اآليت 
ويف هذه املرحلـة يتحـدد املعـدل األمثـل لنمـو اإلقتصـاد الـوطين،  ،التخطيط على املستوى الوطين : املرحلة األوىل -1-ج  

  ).الدخل واإلنفاق الوطين من إستهالك وإستثمار وصادرات و واردات ( مثل  ،وحتدد األهداف بالنسبة لإلمجاليات
املختلفـة  التخطيط علـى مسـتوى القطـاع، ويف هـذه احلالـة تتحـدد معـدالت النمـو يف القطاعـات :املرحلة الثانية  -2-ج  
  .ويتم توزيع اإلستثمار بني القطاعات املختلفة ،)وبالتايل يتحدد التغري يف الرتكيب اإلقتصادي (

وهـــو مـــا يســـمى بعمليـــة  ،جيـــب أن تـــربط املراحـــل املختلفـــة بعضـــها بـــبعض ،وإلســـتكمال عمليـــة ختطـــيط اإلســـتثمار
إال إذا كانـت جمموعـة املشـروعات الـيت يـتم  ،اً كـامالً فمثًال جند أن التخطيط على مستوى القطاع ال يعترب ختطيطـ التكامل،

ال تسـتكمل عمليـة التخطـيط  ،وبعبـارة أخـرى تتفق مع األحجام الـيت تقـررت يف املرحلـة الثانيـة، ،ختطيطها يف املرحلة الثالثة
وباملثـل ال تسـتكمل عمليـة إال إذا كانت نتائج املرحلة الثالثـة متفقـة متامـاً مـع تقـديرات املرحلـة الثانيـة،  ،من مستوى القطاع

إال إذا كانـــت نتـــائج التخطـــيط يف املرحلـــة الثانيـــة متفقـــة متامـــاً مـــع نتـــائج التخطـــيط يف املرحلـــة  ،التخطـــيط يف املرحلـــة األوىل
مث  ،يـــتم التخطـــيط يف شـــكل دورة تبـــدأ مـــن التخطـــيط علـــى املســـتوى الـــوطين ،األوىل، ولـــذلك جنـــد أنـــه طبقـــاً هلـــذه الطريقـــة

مث مراجعـة  ،مث مراجعة التخطيط علـى مسـتوى القطـاع ،مث التخطيط على مستوى املشروع ،ستوى القطاعالتخطيط على م
  .التخطيط على املستوى الوطين
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أفضل األساليب الـيت ميكـن إسـتخدامها، وهـذا  ،تعترب طريقة ختطيط اإلستثمار على مراحل ،إنه من الناحية العملية
   :لعدة إعتبارات 
وهــي طريقــة  ،كمــا هــو احلــال يف الطريقــة األوىل  ،رات الــيت تعطيهــا هــذه الطريقــة ليســت جزافيــةأن التقــدي -        
  .التجربة واخلطأ
ـــا ال تتطلـــب الدقـــة املتناهيـــة يف إعـــداد البيانـــات وحتديـــد العالقـــات -         وهـــي الدقـــة الـــيت تتطلبهـــا الطريقـــة  ،أ

  .الثانية
تفهـم النتـائج  ،وبالتـايل ميكـن لواضـعي السياسـة العليـا ،ختلفة أوًال بـأولأنه ميكن مراجعة نتائج املراحل امل -        

ا   .اليت ترتتب على القرارات اليت يتخذو
يتضمن العالقات املختلفـة  ،تتطلب وضع منوذج لإلقتصاد الوطين ،فإن كل طريقة من هذه الطرق الثالث ،وعموماً 

رق الثالثة هو إختالف يف كيفية تركيب هذا النموذج، و النموذج الذي و اإلختالف بني الط ،اليت تربط املتغريات املختلفة
يضم متغريات جمهولة حتدد قيمها عن طريق حل النموذج مثل الـدخل الـوطين، اإلسـتهالك،  ،يستخدم يف عملية التخطيط

ســلطة العليــا،  وهــي تشــمل األهــداف الــيت تقررهــا ال ،اإلســتثمار، الصــادرات، كمــا يضــم النمــوذج بيانــات معطــاة للمخطــط
مثــل تغــري الســكان، التغــريات يف األســعار  ،كمــا تشــمل أيضــاً املتغــريات الــيت ال تــدخل حتــت ســيطرة السياســة اإلقتصــادية

فإنـــه ميكـــن حـــل  ،الدوليـــة، وإذا أعطيـــت للمخطـــط هـــذه البيانـــات كلهـــا باإلضـــافة إىل البيانـــات الفعليـــة عـــن فـــرتة األســـاس
  .اجملهولةالنموذج واحلصول على قيم املتغريات 

  
  

  تخطيط التجارة الخارجية :المطلب الخامس 
  

I-2-5-1-  1(مفهوم وأهمية تخطيط التجارة الخارجية( :   
إسـترياداً  برنامج عمل حمدد للمبادالت التجارية ، سواء مـن حيـث حجمهـا تصـديراً و ،تعترب خطة التجارة اخلارجية

ا املب ، خالل مدة معينة   .ادالتوكذلك الكيفية اليت ستتم 
ا، فنجد اخلطة طويلة األجل يف جمال التجـارة  وتتبع خطة التجارة اخلارجية اخلطة اإلقتصادية الوطنية من حيث مد

وفيهـا حتـدد  ،حتتوي علـى اإلجتاهـات العامـة للتصـدير واإلسـترياد، كـذلك هنـاك اخلطـة املتوسـطة للتجـارة اخلارجيـة ،اخلارجية
وفيهــا يـتم إختــاذ القــرارات  ،رة اخلارجيـة، وأخــرياً جنـد اخلطــة السـنوية للتجــارة اخلارجيـةدرجـة أكــرب مـن التفاصــيل لقطـاع التجــا

  .التفصيلية يف جمال التجارة اخلارجية
وتــرتبط إرتباطــاً وثيقــاً خبطــط خمتلــف  ،وتعتــرب خطــة التجــارة اخلارجيــة جــزءاً مــن النظــام العــام للتخطــيط اإلقتصــادي

وذلـك للمشـكالت الـيت تتعـرض هلـا بإسـتمرار يف  ،حيويـاً  النسـبة للـدول الناميـة أمـراً قطاعات اإلقتصاد الوطين، فهي تعتـرب ب
  :فهي تواجه اآليت  ،جمال التجارة اخلارجية
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لـبعض السـلع التصـديرية التقليديـة املنتجـة بواسـطة الـدول  ،وخاصة يف أسـواق العـامل الرأمسـايل ،نقص الطلب العاملي -     
  .النامية
  .و الواردات اإلستهالكية ،حجم الواردات الالزمة لعملية التنمية اإلقتصادية مشكالت حتديد -     

تتطلب شراء معـدات رأمساليـة مـن اخلـارج، ومـن الطبيعـي أن الدولـة الناميـة جيـب أن  ،فخطة التنمية يف البالد النامية
السعي اجلدي للتوسع يف الصـادرات، تقلل كثرياً من إعتمادها على القروض واملساعدات األجنبية، وإذن فليس أمامها إال 

ومبا أن فرصها يف ذلك حمدودة، فالبد من تغيريات متعمدة يف هيكـل التجـارة اخلارجيـة، كزيـادة اإلنتـاج الزراعـي والصـناعي 
حــــىت ال يكـــون الطلــــب علــــى الــــواردات  ،لتجنـــب تضــــخم األســــعار، والـــتحكم يف كميــــات اإلســــتهالك ويف أســـعار الســــلع

  .حافزاً على اإلستثمار الغري مرغوب فيه ،الكمالية األجنبية
I-2-5-2-  2(مبادئ تخطيط التجارة الخارجية(  :  

وجـوب األخـذ يف  ، أول هـذه املبـادئ: جند  ، من بني املبادئ العامة الواجب إتباعها عند ختطيط التجارة اخلارجية
ية ال ختـرج عـن اإلجتـاه العـام للخطـة العامـة للدولـة اإلعتبار السياسة اإلقتصادية العامة للدولة ، أي أن خطة التجارة اخلارج

األوضـــاع اإلقتصـــادية والسياســـية الســـائدة يف الـــبالد األجنبيـــة ، فعمليـــات التجـــارة  ،، كـــذلك جيـــب األخـــذ بعـــني اإلعتبـــار
إرادة  وهــو عــامل بعيــد عــن نطــاق  ،تــربط بــني اإلقتصــاد الــوطين والعــامل اخلــارجي ، اخلارجيــة علــى خــالف العمليــات الداخليــة

  .املخططني احملليني
الناجتـة عـن اإلتفاقيـات التجاريـة مـع الـدول  ،وجـوب األخـذ بعـني اإلعتبـار إلتزامـات الدولـة ،ومن هذه املبـادئ أيضـاً 

وذلك حـىت يـنعكس هـذا  ،والتنبؤ مبا يطرأ على تلك األسواق يف املستقبل ،األخرى، مع تقدير دقيق حلالة األسواق العاملية
  .عية ميكن تنفيذهايف شكل خطة واق

كذلك فإنه ميكن اإلستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال تنسيق التجارة اخلارجية، فـيمكن مـثًال التنسـيق بـني 
جمموعة الدول العربية يف جمال إعداد خطة التجـارة اخلارجيـة، كـذلك فإنـه جيـب التأكـد مـن ضـمان التناسـب الصـحيح بـني 

وذلك حىت يتم توزيـع األهـداف بأسـلوب  ،يف اخلطة املتوسطة األجل وأهداف اخلطة السنويةاألهداف املراد الوصول إليها 
  .النتائج السابقة يف جمال ختطيط التجارة اخلارجية ،جيب األخذ بعني اإلعتبار ،وأخرياً . متناسب

  
I-2-5-3-   1(كيفية تخطيط التجارة الخارجية(  :  

األوىل بني اإلنتاج احمللي والتجارة اخلارجية ، فهـو يعتمـد بصـفة رئيسـية علـى  يعد نظام املوازين املادية ، أداة التنسيق
الــــيت تــــربط بــــني إنتــــاج ســــلعة معينــــة ومكونــــات هــــذه الســــلعة اإلنتاجيــــة أو املــــدخالت ، وتكــــاد هــــذه  ، املعــــامالت الفنيــــة

كلة املـدخالت و املخرجـات تتماثـل إىل حـد كبـري مـع حـل مشـ ، جتعل عملية ختطيط برنامج متكامل لإلنتاج ، املعامالت
ذا متكن من احلصول على فكرة واضحة عن أثـر اإلنتـاج املتزايـد مـن سـلع معينـة علـى الطلـب احمللـي بصـفة عامـة أو  ، ، و

الطلــب علــى الــواردات مــن الســلع األخــرى ، هــذا وميكــن اإلعتمــاد يف التفاصــيل احلســابية لنظــام املــوازين املاديــة واملعــامالت 

                                                            
 354: عجمية حممد عبد العزيز و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص - )2(
 358: عجمية حممد عبد العزيز و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص - )1(



  :الصفحة                                                     مفاهيم أساسية في التخطيط اإلقتصاديالتخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة                      

  .دون إدخال جانيب السعر أو القيمة يف املوضوع  ،رقام املطلقةعلى األ الفنية
يـتم إعــداد تلــك املــوازين علــى مجيــع مســتويات التخطــيط والتنفيـذ، وبعــد أن يــتم وضــع جمموعــة متكاملــة مــن املــوازين 

ة، يبـدأ املخططـون يف إطـار عمليـة التخطـيط يف قطـاعي اإلنتـاج والتجـارة اخلارجيـ ،املادية لكافة السلع املنتجة داخل الدولة
 ،األول، العقود طويلة قصرية األجـل الـيت مت إبرامهـا، والثـاين :بإعداد اخلطة املبدئية للتجارة اخلارجية معتمدة على أساسني 

  .إحتياجات اإلسترياد اليت كان قد سبق حتديدها عند وضع املوازين السلعية بصفة مبدئية
جارة اخلارجية، عن طريق إرسال اخلطط املوضوعة لقطاعي اإلنتاج والتجـارة إعداد اخلطة النهائية للت ،واخلطوة التالية

والـيت ترسـلها تلـك الـوزارات بـدورها إىل اجلهـات  ،إىل وزارات اإلنتـاج والتجـارة قبـل التنفيـذ خبمسـة أو سـتة أشـهر ،اخلارجية
ا من املواد األولية والسلع الوسيطة والواردات ،املعنية ترسـل رأيهـا إىل اجلهـات األعلـى، وعندئـذ يقـوم و  ،اليت حتدد إحتياجا

وذلــك يف ضــوء مــا أبدتــه اجلهــات املعنيــة مــن  ،جهـاز التخطــيط املركــزي بإعــادة إحتســاب املــوازين املاديــة الــيت ســبق إعــدادها
إمـا بتخفـيض الطلـب أو (اليت قد تنشـأ عـن تعـدي الطلـب العـرض املقابـل  ،مالحظات، فإذا ما تعذر التغلب على الفجوة

  .فإن هذه الفجوة تغطى عن طريق املزيد من الواردات ،)ادة اإلنتاج زي
بــإبرام عقــود اإلســترياد والتصــدير طبقــاً ملــا  ،أن تقــوم الســلطة املســؤولة عــن التجــارة اخلارجيــة ،مــن املفــرتض بعــد ذلــك

 ،قتصـــاديةأســـفرت عنـــه اخلطـــوات الســـابقة، ويتحـــدد علـــى ضـــوء ذلـــك األهـــداف العريضـــة مـــن حيـــث الـــدول أو الكتـــل اإل
  . والتصدير بالنسبة لكل من خطيت اإلسترياد

  
  
  

  
  
  :خالصة الفصل   

           
إن التخطـــيط اإلقتصـــادي يقصـــد بـــه اإلســـتعمال األمثـــل و العقـــالين للمـــوارد املتاحـــة مـــن أجـــل حتقيـــق األهـــداف 

أو حـــىت علـــى مســـتوى املؤسســـة  اإلقتصـــادية و اإلجتماعيـــة يف أي عمليـــة منـــو أو تنميـــة ، تطـــوراً أو تطـــويراً لإلقتصـــاد ككـــل
مهمــا إختلفــت تركيبــة هــذه املؤسســة، و مهمــا إختلفــت طبيعــة النظــام اإلقتصــادي ، فــإن هــذه العمليــة البــد أن تســتخدم 

  .وسيلة تدعى التخطيط 
  



  :الصفحة                                 المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ومراحل تطورها التخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة          

  
  :مقدمـة الفصل     

  
إن املؤسسة ظاهرة ذات أوجه متعددة ، كما تعترب كيان يعيش و يزول ، وله أهداف ووسائل ، وله فرص و قيود ، 

  .وتعترب يف نفس الوقت منبع للثروة بإعتبارها ركيزة للتنمية و أداة لتجسيد إسرتاتيجية البناء اإلقتصادي و اإلجتماعي 
ا معظم الدول النامية ، و هي مرحلة إقتصاد السوق ، تتطلب تنوع يف حجم  إن املرحلة الراهنة اليت متر 

املؤسسات من كبرية و متوسطة و صغرية ، و ال ميكن بأي حال من األحوال حتجيم دور هذه املؤسسات من حيث 
املؤسسات بإختالف ملكيتها مسامهتها يف الناتج الوطين ، أو التقليل من معدالت البطالة ، و الدليل ما تلعبه اآلن هذه 

  . يف اإلقتصاد الوطين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  :الصفحة                                 المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ومراحل تطورها التخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة          

  معالم عامة حول المؤسسة اإلقتصادية و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة :المبحث األول 
  

  .ماهية المؤسسة: المطلب األول 
 
II -1 -1-1-  تعريف المؤسسة:  

قتصادية على إعطاء تعريف موحد للمؤسسة و ذلك يف الواقع إختلف علماء اإلقتصاد والعارفني بالشؤون اإل  
  .ولذلك سنحاول إعطاء تعريف بعد تقدمي مجلة من التعاريف املختلفة ،نظراً لتعدد وظائفها

املؤسسة هي تنظيم إنتاجي معني، اهلدف منه هو إجياد قيمة سوقية معينة من خالل اجلمع بني  : التعريف األول
بيعها يف السوق لتحقيق الربح املتحصل من الفرق بني اإليراد الكلي الناتج من ضرب سعر  مث نتوىل ،معينة إنتاجية عوامل

  . )1(السلعة يف الكمية املباعة منها و تكاليف اإلنتاج 
  

دف إنتاج أو تبادل سلع وخدمات مع أعوان :التعريف الثاني  إن املؤسسة اإلقتصادية هي إندماج عدة عوامل 
تبعا  ،ضمن شروط إقتصادية ختتلف نسبيًا ومكاناً  ،يف إطار قانوين و مايل وإجتماعي معني إقتصاديني آخرين، وهذا 

ملكان وجود املؤسسة وحجم ونوع النشاط الذي تقوم به، ويتم اإلندماج لعوامل اإلنتاج بواسطة التدفقات النقدية 
األفراد، تتمثل األوىل يف الوسائل واملواد ب وأخرى معنوية، وكل منها يرتبط إرتباطًا وثيقاً ) سلع و خدمات(واحلقيقية 

  . )2(املستعملة يف نشاط املؤسسة، أما الثانية فتتمثل يف الطرق والكيفيات واملعلومات املستعملة يف تسيري ومراقبة األوىل 
  

ا املستقلة ونظا وهلا ،املؤسسة هلا صفة إعتبارية مستقلة، وحتمل إمسًا مستقالً  :التعريف الثالث  مها اخلاص مميزا
ا املصريف ،ا ا، وهذا الكيان القانوين ضروري وهام لتحديد حقوق املؤسسة   ،وهلا حسا كما هلا خطتها اخلاصة 

ا ضمن قطاع الدولة    . )3(وواجبا
 ،املؤسسة هي منشأة ترتكب من عدة عوامل خمتلفة :من هذه التعاريف املختلفة سنحاول إعطاء تعريف للمؤسسة 

املالية واملتمثلة يف شكل رؤوس األموال املختارة واملوجهة من أجل حتقيق قيمة مضافة، إضافة إىل العوامل  منها العوامل
دف تثمينها و تنظيمها لتحقيق أهداف و برامج املؤسسة وضمان  البشرية اليت هلا مهمة تسيري العوامل املالية 

  .اإلستمرارية هلذه األخرية
 
 

II -1 -1-2-  1(أنواع المؤسسة( :  

                                                            
 24: ، ص1993ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، إقتصاد املؤسسة، عمر صخري -  )1(
 114: ، ص1990اجلزء األول، دار الطباعة للبحث و النشر ، اجلزائر ، اقبة التسيريتقنيات مر  ،ناصري دادي عدون  -  )2(
 58: ، ص1982ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثانية ، اجلزائر إقتصاد املؤسسة، ، صموال عبود -  )3(
 21: ، مرجع سبق ذكره، صعمر صخري -  )1(



  :الصفحة                                 المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ومراحل تطورها التخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة          

تتعدد أنواع املؤسسات بتعدد القطاعات و الوظائف والنشاطات واألغراض والطبيعة القانونية والبيئة اليت تعيش   
  .فيها

  :و ميكن متييز نوعني من املؤسسات  :املؤسسات حسب الطبيعة القانونية  - أ
  .هي تلك اليت ميتلكها شخص واحد أو عائلة و :املؤسسات الفردية  -1-أ        

و هي عبارة عن مؤسسات تعود ملكيتها إىل شخصني أو أكثر وتنقسم بدورها إىل  :الشركات  -2-أ        
  :قسمني 

  )...شركات تضامن، شركات ذات مسؤولية حمدودة(شركات أشخاص  -               
  )شركات املسامهة، شركات التوصية باألسهم(شركات أموال -               

  :ملايلي  حسب هذا النوع تظهر املؤسسات تبعاً : طبيعة امللكية املؤسسات حسب  - ب
ا وتسيريها للفرد أو جمموعة من األفراد  :املؤسسات اخلاصة  -1-ب         وتعود ملكيتها و مسؤولية إدار

  ).شركات األشخاص و شركات األموال(
  .اع العام والقطاع اخلاصو تعود ملكيتها بصورة مشرتكة للقط :املؤسسات املختلطة  -2-ب        
ا  :املؤسسات العمومية  -3-ب         اإلغالق (و تعود ملكيتها للدولة، فال حيق للمسؤولني عنها التصرف 

  .إال إذا وافقت الدولة على ذلك) أو البيع
  :و حسب هذا النوع منيز نوعني  :املؤسسات حسب الطبيعة اإلقتصادية للنشاط  -ج

اليت تقوم خبدمات لفائدة الصاحل العام كمؤسسات  املؤسسات وهي تلك :خدماتية مؤسسات  -1- ج        
  .النقل، و مؤسسات الربيد و املؤسسات املالية مثل البنوك والتأمينات

  :وهي بدورها تنقسم إىل قسمني  :املؤسسات اإلنتاجية  -2- ج        
تم بزيادة إنتاجية :مؤسسات فالحية  -                  . األرض وإستصالحها  وهي 
وذلك جبمع اآلالت واألمالك والرجال حىت  ،ومهمتها هي حتقيق اإلنتاج : مؤسسات صناعية  -               

  .وهذا من أجل إشباع الرغبات اجلماعية ،يتم اإلستغالل األمثل للموارد املتاحة
  مفهوم و أشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :المطلب الثاني 

  
يتطلب حتديد تعريف و مفهوم شامل و واضح هلذه املؤسسات، حبيث حيضى ) م.ص.م(راسة وحتليل موضوع إن د

ذا القطاع، وبالتايل فإن ضرورة وضع تعريف دقيق هلذه املؤسسات  باإلمجاع والقبول من طرف مجيع املهتمني و الباحثني 
ا يف اإلقتصاد ، أدى إىل إظهار الطابع احلقيقي بينها وبني املؤسسات األخرى ، حىت ميكن الوقوف على مكانتها ووز

  . ومدى مسامهتها يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية و أيضا حتديد السبل لرتقيتها
 

II -1 -2-1-  1(تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة( :  
                                                            

 6: ، معهد العلوم اإلقتصادية، ص1995حالة اجلزائر، رسالة ماجستري –ة و املتوسطة يف التنمية اإلقتصادية و مكانة الصناعات الصغري  دورخللف عثمان،  -  )1(



  :الصفحة                                 المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ومراحل تطورها التخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة          

فإن أغلب البحوث ، )م.ص.م(لـ رغم العراقيل والصعوبات اليت تواجه عملية وضع تعريفا دقيقًا و شامالً   
ذا الشأن ، تؤكد على ضرورة اإلنتهاء من حتديد ماهية هذه املؤسسات ، و هذا باإلعتماد على  والدراسات اليت متت 

  :خمتلف املعايري و املؤشرات وهي كاآليت 
  : )2(مثل يف مت اإلعتماد على جمموعتني من املعايري الكمية لتحديد صغر أو كرب املؤسسة و تت :المعايير الكمية  -أ

عدد  :وتضم جمموعة من املؤشرات التقنية واإلقتصادية، جند من بينها كل من  :اجملموعة األوىل  -1-أ      
  .العمال، حجم اإلنتاج، القيمة املضافة، الرتكيب العضوي لرأس املال وحجم الطاقة املستعملة

  .رأس املال املستثمر، رقم األعمال :ة نذكر منها وتضم مجلة من املؤشرات النقدي :اجملموعة الثانية  -2-أ      
  :تتميز باملعايري النوعية اآلتية ) م.ص.م(إن  :المعايير النوعية  - ب

ائية للمالك :معيار املسؤولية  -1- ب      حبيث هو صاحب القرارات داخل  ،و فيها املسؤولية مباشرة و
سلوب اإلدارة ، ويؤدي يف نفس الوقت العديد من الوظائف كاإلنتاج، املؤسسة، له دور يف التأثري على طبيعة التنظيم و أ

  التمويل والتسويق اإلدارة،
أشخاص (تعود يف جمملها إىل القطاع اخلاص يف شكل شركات ) م.ص.م(إن ملكية  :معيار امللكية  -2- ب     
  .، حيث أن النسبة الكبرية منها عبارة عن مشروعات فردية و عائلية) أو أموال
عالقتها بالسوق، و تتحدد قوة هذه العالقة  إىل ميكن احلكم على مؤسسة إستناداً  :معيار السوق  -3- ب     

ا عليه، وهي يف الغالب تكون مؤسسة كبرية عندما تكون هيمنتها كبرية على السوق ، و اليت تفرض عليه  مبدى سيطر
  .نوع املنتجات له دور يف حتديد أمهية السوق نفسهانوع من اإلحتكار، و قد ال يكون هذا التحديد شافياً ، ألن 

يتوقف حجم املؤسسة على مدى إستخدام األالت يف اإلنتاج، فنجد بعض  :معيار طبيعة الصناعة  -4- ب     
من رأس املال، كما  من العمل و وحدات صغرية نسبياً  الصناعات حتتاج يف سبيل إنتاج سلعها إىل وحدات كبرية نسبياً 

  .يف الصناعات اخلفيفة، وهذا عكس ما حيدث يف الصناعات الثقيلة متاماً  هو احلال
حبيث يكون يتماشى هذا املفهوم و  ،يعمد كل بلد إىل وضع مفهوم خاص به ) :م.ص.م(التعاريف المختلفة لـ -ج

يف تعرضنا لتعاريف و يظهر هذا اإلختالف  ،وهذا املفهوم قد يكون قانونيا أو إداريا ،مستواه اإلقتصادي و التكنولوجي
  .بعض الدول
الذي عّدل و نظم إدارة  1953إن قانون املؤسسات الصغرية لسنة  :الواليات املتحدة األمريكية  -1-ج     

جيب أن تكون ملكيتها مستقلة، و أن تدار على  :هذه املؤسسات ، قد احتوى تعريف شبه رمسي فكان كالتايل 
بطريقة مفصلة باإلعتماد ) م.ص.م(و قد مت حتديد مفهوم . يف جمال نشاطها إستقالل، كما جيب أن ال تكون مسيطرة

  :  على معيار حجم املبيعات وعدد العمال كما يلي
  .مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 5إىل  1من  :املؤسسات اخلدماتية والتجارة بالتجزئة  -         
  .مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية15إىل  5من  :مؤسسات التجارة باجلملة  -         
  .عامل أو أقل 250عدد العمال  :املؤسسات الصناعية  -         

                                                            
)2(  - Petite entreprise et croissance industrielle dans  le monde aux  xixè  et  xxèè   siècles, T1, Ed CNRS 1981,  p :50 
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، فإن التعريف احملدد هلذا القطاع 1963لعام ) م.ص.م(إىل القانون األساسي حول  إستناداً  :اليابان  -2-ج  
حبيث مييز بني خمتلف  ،) 2/2(خصه اجلدول رقم رأس املال املستثمر و عدد العمال، وهذا ما يل :يرتكز على معيارين 

  .املؤسسات على أساس طبيعة النشاط
                         

  )م.ص.م(التعريف الياباني لـ :)2/2(جدول                          
  عدد العمال  رأس املال املستثمر  القطاعات

املؤسسات املنجمية والتحويلية و النقل و
  اط الصناعيباقي فروع النش

مليون100أقل من
  ين

  عامل أو أقل 300

  عامل أو أقل 100 مليون ين30أقل من مؤسسات التجارة باجلملة
  عامل أو أقل 50 مليون ين 10أقل من   مؤسسات التجارة بالتجزئة و اخلدمات

Source: ROGER-MARCHART, réussir nos PME, paris, Dunod 
1991, p  : 40.        

  
هي تلك املؤسسات اليت يكون عدد العمال ) م.ص.م(و حسبه فإن : البنك األوريب لإلستثمار  -3- ج        

  .%30ال تتجاوز  عامل، و تكون املسامهة يف رأمساهلا من طرف أعوان خارج صاحب املؤسسة 500فيها أقل من 
، ) م.ص.م(ريح فيما خيص مل يكن يف اجلزائر فيما سبق، هناك تعريف واضح وص :اجلزائر  -4- ج        

فماعدا بعض احملاوالت الصادرة عن بعض اجلهات الغري رمسية، كاحملاولة اليت تضمنها التقرير اخلاص بربنامج تنمية 
  : هي كل وحدة إنتاجية ) م.ص.م(، حيث يرى أن  )1() م.ص.م(

  .عامل 500مستقلة قانونيا وتشغل أقل من  -               
 10مليون دج ، ويتطلب إنشاءها إستثمارات أقل من  15حتقق رقم أعمال سنوي أقل من  -               

  .مليون دج
مبناسبة امللتقى  - EDIL-وكذلك احملاولة الصادرة عن املؤسسة الوطنية للهندسة و تنمية الصناعات اخلفيفة 

اليد العاملة ورقم األعمال، حيث  : ، حيث يرتكز التعريف املقرتح على املعياريني الكميني )2() م.ص.م(األول حول 
ا تلك املنشأة اليت ) م.ص.م(تعرف    :على أ

   .عامل  200تشغل أقل من  -              
  .مليون دج 10حتقق رقم أعمال أقل من  -              

كن جتدر فماعدا هاتني احملاولتني و بعض احملاوالت األخرى، مل تكن هناك حماوالت جادة يف هذا اجملال، ل
) م.ص.م(، وهذا يف شكل قانون متهيدي توجيهي حول ترقية ) م.ص.م(لـ تعريفاً ) حديثا( اإلشارة هنا، أنه ظهر مؤخراً 

                                                            
)1(  - Ministère de l’industrie et de l’énergie «plan de devlopement de la PME 1974-1977 », 1972, p : 14 

(2) - EDIL, Activities engineering et devlopement de la PMI en Algérie, In séminaire national sur la PMI en Algérie, 
avril 1983 
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، صادر عن وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة، يتضمن يف بعض مواده تعريف تفصيلي وصريح فيما خيص  )1(
  : ، و فيما يلي مضمون هذه املواد )م.ص.م(

مبؤسسات إنتاج السلع و " م.ص.م"تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة و اليت يرمز هلا بالرمز بـ:  5 املادة
  :اخلدمات 
  .شخص 250إىل  01تشغل من *
) 500(دينار أو ال يتعدى جمموع حصيلتها السنوي مخس مائة ) 02(ال يتعدى رقم أعماهلا السنوي ملياري  *

  .مليون دينار جزائري
  .يري اإلستقالليةتستويف ملعا *

   :هلذا القانون أن  يستخلص وفقاً  -         
عدد األشخاص املوافق لعدد وحدات العمل السنوية، مبعىن عدد  :األشخاص املستخدمني  -1             

السنوي العاملني املأجورين بصفة دائمة خالل السنة، أما العمل املؤقت أو العمل املومسي فيعترب أجزاء من وحدات العمل 
  .السنة اليت يعتمد عليها هي تلك املتعلقة بآخر نشاط حسايب مغلق. 

احلدود املعتربة لتحديد رقم األعمال أو جمموع احلصيلة هي تلك املتعلقة بآخر نشاط مغلق مدته  -2                 
  .شهرا) 12(إثنتا عشر 

فما  25%أو حقوق التصويت فيها مبقدار  كل مؤسسة ال ميتلك رأمساهلا  :مؤسسة مستقلة  -3             
  .أكثر، من قبل مؤسسات أخرى أو بإقرتان عدة مؤسسات ال تستويف تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة

شخص، و يكون رقم أعماهلا ما بني  250و 50تعرف املؤسسة املتوسطة كمؤسسة تشغل ما بني  : 6املادة 
) 500(و مخسمائة ) 100(ار، أو يكون جمموع حصيلتها السنوي بني مائة دين) 02(مليون و مليارين) 200(مائتني 

  .مليون دينار
شخص ، و ال يتجاوز رقم أعماهلا  49إىل  10كمؤسسة تشغل من   "املؤسسة الصغرية "تعرف  : 7املادة 

  .ن دينار جزائريمليو ) 100(مليون دينار جزائري، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مائة ) 200(السنوي مائيت 
عمال و يكون رقم أعماهلا السنوي أقل من  09إىل  01تعرف املؤسسة املصغرة كمؤسسة تشغل من : 8املادة 

  .ماليني دينار جزائري) 10(مليون دينار، أو يكون جمموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز عشر ) 20(عشرين 
  
 
 
 

II -1 -2-2-  أشكال المؤسسات الصغير و المتوسطة:  
إىل عدة أنواع، ختتلف أشكاهلا بإختالف املعايري املعتمدة يف تصنيفها، و تتمثل هذه املعايري ) م.ص.م(قسم تن  
   : )1(فيما يلي 

                                                            
 4-  3: ص ،2001، فيفري "يدي توجيهي حول ترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة مشروع قانون مته " وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة -  )1(
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  :هي  و:تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على أساس توجهها  -أ
امتها هو املنزل، و يتم املنزلية بكون مكان إق) م.ص.م(تتميز  :) املنزلية(املؤسسات العائلية  -1-أ        

إنشائها مبسامهة أفراد العائلة، و تنتج منتوجات تقليدية للسوق بكميات حمدودة ، أو تنتج أجزاء من السلع لفائدة مصنع 
  .موجود يف نفس املنطقة ، و ذلك يف إطار ما يعرف باملقاولة الباطنية

املؤسسات العائلية، ولكن جلوئها إىل اإلستعانة  ويقرتب أسلوب تنظيمها من :املؤسسات التقليدية  -2-أ        
ا تتميز عن هذه األخرية كون مكان  بالعمل األجري يف عملها، جعلها تتميز بشكل كبري عن املؤسسات املنزلية، كما أ

  .لها، مع بقاء إعتمادها على األدوات اليدوية البسيطة يف تنفيذ عم) ورشات صغرية(إقامتها هو حمل مستقل عن املنزل 
و ختتلف عن النوعني السابقني يف إجتاهها  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتطورة و الشبه املتطورة  -3-أ        

إىل األخذ بفنون اإلنتاج احلديثة ، سواء من ناحية التوسع يف إستخدام رأس املال الثابت أو تنظيم العمل، أو من ناحية 
  .يس صناعية حديثةاملنتوجات اليت يتم صنعها وفق مقاي

و نفرق بين نوعين من :تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل  - ب
  :           المؤسسات 

و هي جتمع بني نظام اإلنتاج العائلي و نظام اإلنتاج احلريف ، و الذي  :املؤسسات غري مصنعية  -1-ب        
  .إشراك عدد من املساعدينينشطه احلريف بصفة إنفرادية أو ب

و هي جتمع كل من املصانع الصغرية واملتوسطة و املصانع الكبرية، وهي  :املؤسسات املصنعية  -2-ب        
تتميز عن سابقتها بإستخدام األساليب احلديثة يف التسيري، و أيضاً من حيث تقسيم العمل وطبيعة السلع املنتجة وكذلك 

  .بإتساع أسواقها
املؤسسات غري مصنعية واملؤسسات املصنعية نظام الصناعات املنزلية أو الورشات املتفرقة، الذي يعترب  كما يتوسط

  .حنو نظام املصنع ، و ذلك حتت تسمية املعاجلة اجلانبية أو املقاولة الباطنية) متهيدية(مرحلة سابقة 
  :وهي : تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب طبيعة المنتجات  -ج
منتجات اجللود واألحذية  :و يرتكز نشاطها على تصنيع  :مؤسسات إنتاج السلع اإلستهالكية  -1- ج        
  .حتويل املنتجات الفالحية، و املنتجات الغذائية، منتجات اخلشب و مشتقاته، و النسيج

ات امليكانيكية الصناع :وهي جتمع املؤسسات اليت ختتص يف  :مؤسسات إنتاج السلع الوسيطة  -2- ج        
  .صناعة حتويل املعادن، والصناعة الكيمياوية و البالستيك، احملاجر و املناجم ،صناعة مواد البناء، والكهربائية

ا تتطلب لتنفيذ إنتاجها إىل تكنولوجيا مركبة  :مؤسسات إنتاج سلع التجهيز  -3- ج         ( و هي تتميز بكو
هي بذلك صناعة ذات كثافة رأس مال أكرب، األمر الذي ال ينطبق و خصائص ، ف) باإلضافة إىل املعدات و األدوات

  .املؤسسات الصغرية و املتوسطة، هلذا فإن جمال تدخل هذه املؤسسات يكون ضيقاً 

                                                                                                                                                                                                     
 17:  خللف عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  -  )1(
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ا نوع من أنواع الرتابط اهليكلي و  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المقاولة  -د تعرف املقاولة الباطنية على أ
ؤسسة رئيسية يف أغلب احلاالت مؤسسات كبرية و مؤسسات أخرى مقاولة تتميز بصغر حجمها ، الذي اخللفي بني م

  .يعطيها طابع خاص و القدرة على التكيف إما بصورة مباشرة أو غري مباشرة
ن حيث هذا يتحقق عن طريق العالقة اليت جتمع املصانع املنتجة ، ويكو  :التعاون والتكامل املباشر  -1-د        

هي اليت تعمل على تلبية حاجيات املؤسسات الكبرية ويكون ) م.ص.م(إنتاجها وسيطا إلنتاج اآلخر، و تكون غالباً 
   :ذلك 

  .مع مؤسسة كبرية واحدة و ترتبط معها بكامل إنتاجها) م.ص.م(أي أن تتعاقد  ،إما بالتعاقد األحادي -     
  .احلرية الكاملة على التعاقد مع أكثر من مؤسسة كبرية) م.ص.م(أي أن تكون لـ ،وإما بالتعاقد احلر -     

لتتخصص يف إنتاج معني يف حدود ) م.ص.م(يتيح فرص أمام  :التعاون والتكامل غري املباشر  -2-د        
ا اإلدارية و الفنية ، و يف تلك النشاطات اليت ال تدخلها املؤسسات الكبرية ، غري أن  م جتد نفسها أما) م.ص.م(طاقا

، ومنتجات أو خدمات  هذه العملية مقتصرة من جهة على أقسام السوق اليت تتميز بنوعية أدىن و أسعار منخفضة نسبياً 
  .مباشرة إىل املؤسسات األخرى ةكثيفة العمل مع بقاءها خاضعة ولو بصور 

  
  البيئة اإلقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة :المطلب الثالث 

  
ا على توليد الوظائف  أمراً  )م.ص.م(صادي يعمل على منو يعترب وجود حميط إقت البد منه ، لنجاحها و قدر

و ) م.ص.م(الدائمة و املنتجة، و هذا احمليط يكون على شكل لوائح و سياسات، و اليت تعمل على حتقيق العدل بني 
تكييفها عند الضرورة، و هذه اللوائح و املؤسسات الكبرية يف جمال املنافسة، و هلذا جيب مراقبة القواعد و اإلجراءات و 

  :  )1(السياسات تتمثل يف 
تواجد حميط ) م.ص.م(من اإلجراءات الضرورية لتحفيز خلق  :السياسات النقدية و اإلستقرار اإلقتصادي  - أ

، إقتصادي مستقر، لتشجيع املستثمر على وضع خطط سليمة و اليت حتكم حقوق امللكية و الضرائب و تنفيذ العقود
باإلضافة إىل إمكانية التحكم يف التضخم بإتباع سياسات مالية ونقدية وأنظمة مالئمة ألسعار الصرف، ألن التضخم قد 

، ألن أغلبيتها ال متلك املوارد املالية اليت تساعدها على تكوين ) م.ص.م(يشكل مشكلة كبرية وخطرية بالنسبة ألصحاب 
ا إىل التالشي أم   .ام املؤسسات الكبريةخمزون، وهذا ما يؤدي 

من بلد آلخر، فقد تتحمل هذه املؤسسات أعباء ) م.ص.م(لـخيتلف العبئ الضرييب : السياسات الضريبية  - ب
ضريبية ثقيلة بسبب الضرائب غري املباشرة والضرائب اجلزافية ، وعدم ختصصها باملميزات اليت ختص املؤسسات الكبرية، 

ذا من جهة، أما من جهة أخرى جند أن املبلغ الذي يدفع للضرائب ال ميكن أن ه) م.ص.م(على  وهذا ما يؤثر سلباً 
، عكس املؤسسات الكبرية اليت حتقق هذا العجز الناتج عن ) م.ص.م(يستثمر يف املشروع وهذا يعترب مشكال بالنسبة لـ

) م.ص.م(ذه املعوقات اليت تواجه الضرائب املدفوعة باإلقرتاض من البنوك و املصادر األخرى لإلستثمار، و تفاديا ملثل ه
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قامت معظم الدول املهتمة مبثل هذه املؤسسات بتخفيض العبئ الضرييب على هذه املؤسسات كحالة إستثنائية من 
  .املؤسسات الكبرية

إجتهت العديد من الدول إىل وضع حواجز لتدفق السلع األجنبية : السياسات التجارية و الجمركية  -ج
لية، فهذا اإلجراء كان مناسبًا أكثر بالنسبة للمؤسسات الكبرية ذات الكثافة يف رأس املال، أما املنافسة للسلع احمل

من هذه السياسة نظراً للمنافسة الشديدة، كما أدت إىل اإلرتفاع  تستفداليت تعتمد على املدخالت احمللية فلم ) م.ص.م(
ذات الكثافة ) م.ص.م(رأس املال ، و هذا ما ال يتالئم مع  يف األجور و األرباح يف املؤسسات الكبرية ذات الكثافة يف

يف العمالة، إضافة إىل ذلك فقد فرضت هذه احلكومات تراخيص اإلسترياد على بعض املواد ، الشيء الذي أثر بشكل 
كما قد تلجأ هذه احلكومات إىل فرض تعريفات . يف احلصول عليها عكس املؤسسات الكبرية) م.ص.م(سليب على 

بإستريادها واليت تعترب ذات أمهية بالنسبة للعملية اإلنتاجية، يف حني ) م.ص.م(كية عالية على السلع واملواد اليت تقوم مجر 
أن املؤسسات الكبرية بإعتبارها أكثر أمهية ولسهولة وصوهلا إىل أصحاب النفوذ والقرارات فال تطبق عليها هذه التعريفات 

  .اجلمركية
على اإلئتمان الرمسي يعترب عقبة كبرية أمام منوها ) م.ص.م(إن صعوبة حصول  :ئتمان سياسة التمويل واإل -د

ا املوارد املالية داخل املؤسسة، فنجد أن هناك أصحاب مشاريع كثريون  وتطورها ، وهذه العقبة سببها الطريقة اليت تدار 
يل األجل ويعتمدون على التمويل الذايت، هلذا جيهلون الطرق اليت ميكن اإلعتماد عليها يف احلصول على اإلئتمان الطو 

فاملمول الرئيسي هلا هو اإلقرتاض مما يستوجب عليها توفري ضمانات لإلئتمان املصريف ، وهذا عكس الشركات الكربى 
  .اليت ميكنها احلصول على رأس املال من سوق األوراق املالية

من خالل دعم أسعار الفائدة و تقدمي ضمانات وهذا  ،كما عاجلت سياسات حكومية كثرية مشكلة اإلئتمان
ملؤسسات اإلقراض، و تقليل املخاطر النامجة عنه وختفيف تكاليف العمليات وتبسيط اإلجراءات، حبيث تقوم بإعطاء 

ا  ) م.ص.م(ضمانات يف حالة تأخر  ا، واملالحظ أن هذه العملية جنحت يف البلدان الصناعية غري أ عن سداد ديو
  .أقل يف البلدان الناميةكانت بقدر 

ضي واملباين، ويف حالة احلصول امشكلة صعوبة احلصول على األر ) م.ص.م(تواجه : سياسة حيازة األراضي  -م
عليها تكون إجراءات تسجيلها معقدة ومكلفة بالنسبة هلذه املؤسسات، كما أن احلكومات يف الكثري من البلدان تعمل 

ضرار مبصاحل هذه املؤسسات يف الكثري من األحيان، أناطق السكنية، و هذا ما يلحق على منع النشاطات الصناعية يف امل
يتوفر لديها رأس مال لإلستقرار يف املناطق البعيدة عن األسواق احمللية ، وهذا ما يعرقل عملية إنشاء  ألنه قد ال

  .املؤسسات الصغرية و املتوسطة
باهلياكل أو املرافق األساسية من كهرباء، تعبيد الطرق و ) م.ص.م(إن إمداد  :سياسة الهياكل األساسية  - ن

من الضروريات اليت تعتمد عليها املؤسسات، وأي نقص يف هيكل من هذه اهلياكل  ،اإلتصاالت السلكية والالسلكية
ا إىل زيادة تكلفة بدأ املشروع وتشغيله، باإلضافة إىل تكاليف إضافية يف حالة تأخر اإلتصاالت اهل اتفية، و يؤدي 

تكرار توقف األنشطة، وهذا ما يالحظ بكثرة يف البلدان النامية، اليت ال يستطيع أصحاب هذه املؤسسات من جتاوز هذه 
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اإلختالالت ، عن طريق حتمل تكاليف شراء مولدات كهرباء خاصة أو اإلستفادة من أي وسيلة تقلل من هذه 
  ).م.ص.م(القدرات اإلنتاجية لـو تعمل هذه الظروف على احلد من شدة  ،اإلختالالت
املالحظ يف الكثري من البلدان أن احلكومة تكون هي املشرتي الرئيسي  :سياسات المشتريات الحكومية  - هـ

لكثرة الوفرات يف  لكمية كبرية من السلع واخلدمات، غري أن هذه احلكومات متيل إىل تفضيل املؤسسات الكبرية نظراً 
اليت ) م.ص.م(ت، باإلضافة إىل املصاحل اليت تراها من حيث الفعالية اإلدارية، وهذا عكس عملية الشراء هلذه املؤسسا

  .تكون كمية إنتاجها حمدودة نوعا ما، وهلذا فإن احلكومات تتجنب التعامل معها
د للتطورات السريعة اليت تطرأ على التكنولوجيا و اإلتصاالت، كان الب نظراً  :سياسة تكنولوجيا المعلومات  -و

اإلستفادة من هذه التطورات وهذا يشمل جمال الشبكات، الرتاسل اإللكرتوين الدويل ومعايري اجلودة ) م.ص.م(على 
واألمناط اجلديدة و اإلبتكارات، ولقد ظهرت إنعكاسات هذه التطورات على املؤسسات، حيث سهلت عملية اإلتصال 

ملصانع ببائعي التجزئة، كما سهلت أيضا عملية إختاذ السريع بني املتعاقدين وهذه املؤسسات و إتصال أصحاب ا
  .القرارات ومراقبة املخزون والتسويق

تقوم كل دولة بوضع سياسة شاملة للتدريب املهين، اليت تشمل العمل للحساب : سياسة التعليم والتدريب -ي
انب اإلقتصادية واإلجتماعية فيما خيص مبا فيها من إدارة، التوعية الكافية باجلو  ،اخلاص وجلميع فروع النشاط اإلقتصادي

   :إختاذ القرارات، وإىل جانب التدريب على املبادئ واملمارسات اإلدارية، وقد وضعت برامج تدريب متثلت فيما يلي 
  .تلقني املبادئ األساسية لتقنيات و نظم إدارة املشاريع -         
  .ا مواجهة مشاكل وفرص البقاء والنموإتاحة فرص التفكري يف قضايا التنمية، و منه -         
  .تعليم أصحاب املشاريع أساليب املفاوضة واإلقناع وغريها من املهارات البسيطة -         

  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مميزات :المطلب الرابع 
ا عن غريها من امل يعود أساساً ) م.ص.م(إن سبب جناح  ؤسسات الكبرية، للخصائص الذاتية الكثرية اليت تتميز 

واليت أكسبتها قوة ودافع ذايت، وهذا ما أدى باحلكومات إىل دعمها عن طريق سياسات املساعدة والدعم املعنوي، 
  : وسوف نعرض فيما يلي أهم هذه اخلصائص 

 
II -1 -4-1- متعلقة برأس المال  مميزات :  
تكون أكثر جاذبية لصغار املدخرين والذين ) م.ص.م(وتشري هذه اخلاصية إىل أن  :محدودية رأس المال المستثمر  -أ

م  كذلك متثل جماال جذابا   ،ال مييلون إىل أمناط اإلستثمار و التوظيف اليت حترمهم من اإلشراف املباشر على إستثمارا
) م.ص.م(للبنوك التجارية يف عملية متويل اإلستثمار و هذا إلخنفاض املبالغ املستثمرة، ومن هنا ميكن القول بأن إقامة 

  .أكثر إتفاقا مع الظروف اإلقتصادية و تفضيالت املستثمرين يف الدول النامية كاجلزائر متثل منط لإلستثمار
ا مؤسسات يدوية وحرفية وخدماتية ) م.ص.م(متيل : كثافة العمل - ب ا، إما أل بطبيعتها إىل إرتفاع كثافة العمل 

ا تعتمد على جتميع أجزاء مغذية لصناعة أخرى ، أو يصعب فيها إستخدام اآلالت احلديثة يف نطاق أع ماهلا كليًة، أو أ
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ا تستخدم تكنولوجيا بسيطة، ومن مث فإنه يكون لدى هذه املؤسسات عادة قدرة كبرية على إجياد فرص جديدة  أ
  .للعمالة

بأشكال معينة ) م.ص.م(ل يرتبط إخنفاض احلجم املطلق لرأس املال الالزم إلقامة و تشغي: تباين أنماط الملكية  -ج
للملكية ، واليت تتمثل يف الغالب يف امللكية الفردية أو العائلية، أو شركات األشخاص اليت تعتمد على التمويل الذايت 

وتساعد هذه األمناط يف إستقطاب وإبراز املهارات التنظيمية واإلدارية الفردية وعلى تنميتها، وهذا ناتج من طبيعة  ،غالباً 
  .خلاص الذي يعتمد على اإلنضباط و املثابرة وعلى روح التجديد والتحسني لبلوغ أهدافهالعمل ا

و يعود سبب ذلك إىل ضعف معظم هذه املؤسسات وإتصافها بالطابع : ضعف مشاركة رأس المال األجنبي  -د
وأهم  ،لصغر حجم رأس املالاليدوي أو التقليدي، وإقتصار معظمها على األشكال العائلية، وإرتفاع درجة املخاطرة فيها 

هذه األسباب عدم نضج التنظيمات القانونية واملؤسسية هلذه املؤسسات لدى الدول النامية خاصة، ولكن يف املقابل 
، وهذا ليسهل عملية التوطن ) م.ص.م(الرأس املال األجنيب يفضل اإلستثمار يف البلدان ذات نسيج صناعي قوي من 

  .وتغذية هذه املؤسسات له ، عواإلستفادة من وفرات التجم
  

II -1 -4-2- متعلقة بالنشاط و اإلنتاج  مميزات :  
ا الذاتية ) م.ص.م(تتميز : إنخفاض القدرة الذاتية على التوسع  - أ عن غريها من املؤسسات األخرى بإخنفاض قدر

وكذلك زيادة  ،هلذه املؤسسات إلخنفاض الطاقة اإلنتاجية والتنظيمية والتمويلية على التوسع والتطور ، و هذا نظراً 
ا املالية والفنية وإزدياد سرعة وترية التقدم والتطور التكنولوجي، مما ألقى  ،مسؤوليتها بإستمرار خاصة مع زيادة متطلبا

  .بأعباء كبرية على عاتق األجهزة املسؤولة على التنمية الصناعية
مقارنة ) م.ص.م(تنخفض وفرات احلجم يف : جمع إنخفاض وفرات الحجم و أهمية اإلستفادة من وفرات الت - ب

ويتطلب تعويض هذا اإلخنفاض ضرورة  ،باملؤسسات الكبرية نتيجة إلخنفاض الطاقات اإلنتاجية و حجم اإلنتاج
و يقصد بوفرات التجمع تلك الوفرات املختلفة الناجتة عن جتمع لإلنتاج الصناعي يضم  " اإلستفادة من وفرات التجمع 

الرئيسية لإلنتاج يف منطقة معينة مبا يف ذلك املرافق األساسية واخلدمات الفنية، التجارية، املصرفية و  كل املقومات
  ."التكوينية لتسهيل التدريب و التأهيل املهين

يف مناطق جتمعات صناعية، حبيث تكون بقرب من مصادر العمالة ) م.ص.م(إقامة  ،وهلذا فإنه من األفضل دائما
  .اح هلا فرص تغذية املؤسسات الكربى واإلستفادة من بيئة صناعية قائمة ومزدهرةوحيث يت ،والطلب

فمن براءات اإلخرتاع اليت " هم املصدر الرئيسي لألفكار اجلديدة واإلخرتاعات ) م.ص.م(إن األفراد و: التجديد  -ج
يعود أكثر من الثلث إىل  ،أصدرها مكتب براءة اإلخرتاعات يف الواليات املتحدة خالل مخس وعشرين سنة املاضية

  . )1(" وأكثر من الربع إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،األفراد
ا) م.ص.م(إن  ألن األشخاص  ،تتعرض للتجديد والتحديث أكثر من املؤسسات الكبرية، اليت يديرها أصحا

على  ،يدفعهم بشكل مباشر للعمل اً الذين يعملون على إبتكار أفكار جديدة تؤثر على أرباحهم، جييدون يف ذلك حافز 
                                                            

 14: ص ،1989دن ك، أسس إدارة األعمال التجارية الصغرية، حترير و تدقيق رائد السمرة، مركز الكتب األردين، األر بومبا.كليفورد م  -  )1(



  :الصفحة                                 المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ومراحل تطورها التخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة          

باإلضافة إىل ذلك فإن املؤسسات الكبرية ال . خالف التحديث يف املؤسسات الكبرية والذي يتطلب وقتا و أمواال طائلة
ويف هذه احلالة يكون إهتمامها ودعمها على أساس  ،من تطويره) م.ص.م(تم بسوق جديدة إال بعد أن تتمكن 

  .تنافسي يف الغالب
إسهامًا كبريًا يف تعزيز الصادرات، حيث جند أن يف البلدان املتقدمة تساوي ) م.ص.م(تساهم : زيز الصادرات تع -د

من الصادرات، أما بالنسبة للدول النامية فإن حصة  %30حجم صادرات هذه املؤسسات مع املؤسسات الكبرية حوايل 
  .أكثر مما هي عليه يف الدول املتقدمة ،الصادرات من %50إىل  %40املسامهة يف تعزيز الصادرات ترتاوح ما بني 

على تلبية طلبات املستهلكني ذوي الدخل املنخفض على السلع واخلدمات البسيطة ومنخفضة ) م.ص.م(تقوم 
التكلفة، يف حني جند املؤسسات الكبرية متيل إىل اإلنتاج بصفة رئيسية من أجل تلبية رغبات املستهلكني ذوي الدخل 

ذا فإن العايل نسب من أوجه عدم املساواة لتوفري وتلبية احلاجات األساسية لذوي  التقليلتعمل على ) م.ص.م(ياً، و
الدخل املنخفض هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على توفري اخليار أمام املستهلكني بعرضها لعدة أنواع من السلع 

  .واخلدمات
  طة في اإلقتصاددور المؤسسات الصغيرة و المتوس :المطلب الخامس 

II -1-5 -1- أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  
من اخلمسينيات من هذا القرن، وبالضبط بعد احلرب العاملية  يظهر و يربز إبتداءاً ) م.ص.م(أخذ اإلهتمام بـ   

لبلدان املتقدمة أو الثانية، وهو اإلهتمام الذي ظل يشغل منذ تلك الفرتة العديد من املفكرين و رجال اإلقتصاد سواء يف ا
  .)1(بعد احلرب العاملية الثانية  تالنامية، و كذلك اهليئات واملؤسسات العاملية والدولية اليت نشأ

يف البلدان املصنعة بالتطور الذي عرفه اإلقتصاد العاملي بعد ) م.ص.م(لقد تزامن اإلهتمام بـ  :البلدان المصنعة  - أ
  :بعدة مظاهر نذكر أمهها يف مايليوالذي ظهر  ،احلرب العاملية الثانية

و تبىن أسرع وأحسن السبل لذلك، فربز النقاش يف  ،مسألة بناء أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية -1- أ         
  .تلك الفرتة حول جتنيد كافة الطاقات واإلمكانيات املتاحة

اين يف النمو اإلقتصادي فيما بينها، بروز و بداية بروز تب ،التطور غري متساوي للبلدان املصنعة -2- أ         
وتقهقر كل من إجنلرتا و فرنسا و البلدان األخرى، حيث  ،)سابقا(الواليات املتحدة األمريكية و اليابان وأملانيا الغربية 

لوجيا متطورة أصبحت الثورة العلمية والتقنية تلعب دوراً كبرياً يف هذا التباين، خاصة بإعتماد أساليب تسيري حديثة و تكنو 
)2( .  

) م.ص.م(و ظهور نشاطات جديدة لعبت فيها  ،حركة الصناعة احلديثة أدت إىل تطور النشاط الصناعي - 3-أ 
  .)1(مبسامهتها الفعالة يف تغطية الطلب املتزايد ملكونات و أجزاء خمتلف الصناعات ،  دوراً كبرياً 

                                                            
 27: خللف عثمان، مرجع سبق ذكره، ص -  )1(

      - O.C.D.E, L’innovation dans les PME, paris 1982, p : 15-16 )2( 

 28: خللف عثمان، مرجع سبق ذكره، ص - )1(  
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ة لتلك اليت ظه( بروز حركة صناعية حديثة  - 4-أ  بزعامة بلدان من ) رت يف بعض الدول األوروبية واليابانمشا
اليت حققت قفزة نوعية يف التنمية ، و جنوب شرق آسيا، و بعض دول أمريكا الالتينية اليت تعرف بالدول املصنعة حديثا

  . )2(الفضل فيها ) م.ص.م(اإلقتصادية بفعل اإلسرتاتيجية الصناعية اليت إعتمدت عليها و كان لـ
خاصة أزمة الطاقة ( تلك األزمات اليت عرفتها البلدان املصنعة و اإلقتصاد العاملي إبتداءاً من السبعينيات  -5- أ         

 ، صموداً قوياً أمام الركود الذي مس اإلقتصاد العاملي) م.ص.م(و خالهلا أظهرت  ،) 1976- 1974و املوارد األولية 
ا يف إنعاش اإلقتص   .اد وإعادة بعثه من جديد إلنشاء مناصب العملحيث سامهت بفضل ديناميكيا

بعد فرتة طويلة أو قصرية من  ،بعد حصول العديد من البلدان املستعمرة على استقالهلا السياسي: البلدان النامية  - ب
حيث فتح بذلك جماالت للنقاش الواسع حول مسألة التنمية و التطور  ،بإقتصاد متخلف وجهاوخر  ،اإلستعمار

إختلفت فيما بينها يف اإلختيار  بتقدمي مناذج للتنمية ،فإختلفت اإلجتهادات النظرية والعلمية لإلقتصاديني اإلقتصادي،
يف حتديد سياسة التصنيع املالئمة للدول النامية  ،اليت متثل الصناعات الكبرية والصناعات الصغرية ،بني الصناعات الثقيلة

ذه السياسة، ح  :يث تشري الكتابات اإلقتصادية  اليت كانت سائدة  أن هناك منطني للنمو و عامل األولويات املرتبطة 
  .منط النمو الرأس مايل و منط النمو اإلشرتاكي

حيث يندفع هذا النمط  ،وهو ذلك النمط الذي ساد يف أوروبا الصناعية :منط النمو الرأس مايل  -1-ب        
 ،ع من التتابع الزمين للصناعات، تبدأ بالصناعات اإلستهالكيةحتت تفاعل القوى التلقائية للسوق، وينتج عنه نو 

وقد إعتمدت على هذا النموذج العديد من البلدان النامية، نذكر منها على اخلصوص . مث الصناعات الثقيلة  ،فالوسيطية
  .بلدان شرق آسيا واهلند وتركيا

 ،و دول أوروبا الشرقية ،حتاد السوفيايتوهو النمط الذي ساد يف اإل :منط النمو اإلشرتاكي  -2-ب        
يأخذ  و. وبعض البلدان النامية كاجلزائر، كوبا، مصر وغريها، وفيه تقوم الدول بتوجيه املوارد عن طريق جهاز التخطيط 

ت يف اليت حتقق ،إعطاء األولوية لقطاع الصناعة الثقيلة كثيفة رأس املال واملستعملة للتقنية املعقدة ،منط التصنيع فيها
  .العديد من البلدان عن طريق املركبات واملصانع الكبرية

II -1-5 -2- اإلقتصاد بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  أسس تدعيم :  
ذا القطاع األسس و األراءهناك العديد من    : )3(نلخصها فيما يلي  ، لتدعيم اإلقتصاد 

فمن املعروف  ،تند هذا الرأي إىل معايري نسبية لعوامل اإلنتاج حيث يس: رأي التكاليف اإلضافية و تبذير الموارد  -أ 
على عكس اليد العاملة املتوفرة لديها بكثرة، فأمام إرتفاع سعر رأس  ،أن الدول النامية عرفت عجزاً كبرياً يف املوارد األولية

ب منظمة التعاون و التنمية املال فيها، يتطلب منها مراعاة الدقة يف إختيار اإلستثمارات و جتنب التبذير، وحس
واليت  ، من شأنه أن يقلص األخطاء املكلفة جداً  )م.ص.م(فإن اللجوء إىل اإلعتماد على  ، )O.C.D.E(اإلقتصادية 

  . )1(واألساليب املطبقة وفرتة ومكان اإلنتاج  ، هي نامجة عن سوء إختيار املواد اليت من املفروض تصنيعها

                                                            
 16: ، ص 1986سبتمرب  ،161العدد  ،الفائض يف عرض العمل، جملة التنمية، عمان، األردن إمتصاص الصناعات الصغرية و املتوسطة كأحد منافذ ،ماجد بدر -  )2(
 31:  خللف عثمان، مرجع سبق ذكره، ص -  )3(

)1(  -A.Sellami , la petite et moyenne Industrie et développement économique, Alger ENAL 1985, P :119 
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تؤكد جل الدراسات والبحوث اإلقتصادية املهتمة بالتنمية الصناعية، : والمقاولة  رأي ترقية روح المبادرة - ب 
تتميز  ، هي منبع وأساس املبادرة، بفضلها شهدت خمتلف اإلقتصاديات بروز موجة من املنظمني) م.ص.م(على أن 

ا تعمل على تشجيع إنشاء طبقة من املقاولني الصغار املستقلني نصر األساسي للمجتمع الذين يشكلون الع ، بكو
   . الذي حيرك احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية يف البلدان املصنعة يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ،الدميوقراطي
هي مرونة اإلنتاج الصناعي ) م.ص.م(من بني احلجج اليت تساق دعمًا لـ: رأي تنويع اإلنتاج الصناعي  -ج

وتوزيعه على خمتلف الفروع  ،دوراً كبرياً و هامًا يف تنويع اإلنتاج) م.ص.م(حيث تلعب  وقدرة تكيفه مع تغريات السوق،
فتقلص و تفكك اإلستثمارات من شأنه املسامهة يف إنشاء العديد من الوحدات الصناعية، اليت تقوم بإنتاج  ،الصناعية

  . كان خاصة تشكيلة متنوعة من السلع واخلدمات واملنتجات وتلبية احلاجات اجلارية للس
بالدور اليت تلعبه على ) م.ص.م(ترتبط أمهية : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتثمين اليد العاملة  -د

أن  ونيعترب  ،مستوى اإلستخدام، حيث تعترب خمزن للعمالة، واألمر ال يقف عند هذا احلد، فالكثري من املدافعني عنها
و يعتمد أصحاب هذا الرأي على األدلة التجريبية  ،)م.ص.م(يف مشاريع  األغلبية من القوى العاملة الصناعية مستخدمة

وهو ما جعلها أداة أساسية  ،اليت تبني أن كل هذه املشاريع تستخدم تكنولوجيا تبلغ فيها كثافة اليد العاملة درجة عالية
يز بالتوفر النسيب لليد العاملة على اليت تتم ،إلستيعاب العرض املتزايد من القوى العاملة يف العديد من البلدان النامية

ا عموما أقل إمتصاصا لرأس املال و أكثر إمتصاص  حساب رأس املال، فمن األرجح اإلعتماد على هذه املؤسسات لكو
  . )2(لليد العاملة 
على واقع  و يستند املدافعون عن هذا الرأي: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كعامل للتنمية الجهوية  -و

وإرتفاع نسبة  ،اليت تعرف عراقيل و صعوبات كثرية يف إخنفاض الدخل، إخنفاض مستوى التعليم والتكوين ،دان الناميةالبل
البطالة ، و تزداد هذه الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية املرتدية أكثر يف املناطق الريفية، حيث جند هياكلها خاضعة 

ا) م.ص.م(للعالقات العينية، حيث ينظر لـ بفضل مكان إقامتها وسهولة تكيفها مع حميط  ،األسلوب املفيد لتغريها أ
ا ال تستلزم تكوينًا عاليًا يف العمل اإلنتاجي  ،هذه املناطق ا مشاريع ال تتطلب إستثمارات كبرية، كما أ باإلضافة إىل أ

ية إىل إنتهاج نفس األسلوب يف حماولة إن هذه احلجة أدت بالكثري من البلدان النام. أو تكاليف عامة مرتفعة يف التسيري
).م.ص.م(وذلك بوضع برامج للتصنيع احمللي و وضع برامج خاصة لتنمية  ،للنهوض مبناطقها الداخلية
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  المسلك التاريخي للمؤسسة العمومية الجزائرية :المبحث الثاني 
   

بالبالد من الركود الذي تركته بعد اإلستقالل وجدت اجلزائر نفسها يف وضعية حرجة متثلت يف ضرورة اخلروج 
فرنسا، فكان هلا أن حتدد النمط التنموي املالئم ووضع السياسات املناسبة للنهوض بالبالد خاصة من الناحية 

  .اإلقتصادية
وكما نعلم فإن املؤسسات اإلقتصادية تتحمل العبء األكرب يف عملية التنمية، ومن أجل توفري اجلو املالئم هلذه 

قد عملت اجلزائر يف تلك الفرتة على القيام بالعديد من اإلصالحات على مستويات إقتصادية وسياسية املؤسسات ، ف
لذلك سنتطرق فيما يلي إىل أهم املراحل اليت . وغريها، وذلك من خالل املنهج اإلقتصادي و اإلجتماعي املتبين آنذاك 

ا املؤسسة العمومية   .مرت 
  

  الذاتي مرحلة التسيير :   المطلب األول
II -2 -1-1-  تنظيم المؤسسات المسيرة ذاتيا :  

بدأت مؤسسات الدولة تتدخل شيئا فشيئا يف احلياة اإلقتصادية و  ،ملا إسرتجع الشعب اجلزائري حريته  
دف تغيريها وتكوين دولة قوية ومتطورة يف مجيع مياد ،اإلجتماعية والثقافية املتدنية ين و املوروثة عن اإلحتالل الفرنسي، 

 - ، أصدرت السلطات آنذاك بيانًا يعرف بإسم19/03/1963يف )  EVIAN(احلياة، فبعد توقيع إتفاق إيفيان 
وجعل وسائل  ،على مبادئ اإلشرتاكية يقومالدميوقراطية الشعبية جيب أن  أوضح فيه أن بناء الثورة ،-برنامج طرابلس

ة للثورة الزراعية، إال أنه مل يشر بصريح العبارة إىل أسلوب اإلنتاج ملكًا للشعب، كما أعطى هذا الربنامج أمهية كبري 
ليضفي على هذه املبادئ طابعًا إيديولوجياً، على أساس أن التسيري  ،1964التسيري الذايت إال بعد جميء ميثاق اجلزائر 

شرتاكية يف ميدان اإلنتاج، جتربة إ" الذايت هو اإلجتاه األساسي للجزائر حنو التحول إىل اإلشرتاكية، والذي عرف على أنه 
  .  )1(" و إقتسام الناتج بني أفراد اجلماعة 

ا جلنة من العمال " كما أنه بالرجوع إىل قاموس املوسوعة اإلقتصادية،  فإن التسيري الذايت هو إدارة مؤسسة تقوم 
  ". يف األنظمة اإلشرتاكية 

ئات اآلالف من املستوطنني األوروبيني اجلزائر، تاركني م ةإن عملية التسيري الذايت يف اجلزائر طبقت نتيجة مغادر 
ا دف إحداث فراغ كبري ميكن أن يهز البناء اإلقتصادي و  ،مزارعهم، مصانعهم، و متاجرهم اليت كانوا حيتلو

  :اإلجتماعي للبالد، ومتثلت األزمة النامجة عن هذا الرحيل يف الصعوبات التالية 
ا من يتوىل أمرهاشغور معظم املؤسسات الز  -      .راعية واخلدمات ية دون أن يرتك أصحا
  .وجود جهاز يكاد خيلو من اإلطارات واألشخاص القادرة على إدارة املؤسسات نظرا حلداثة اإلستقالل -   

فقد قام العمال بطريقة تلقائية بإدارة تسيري الوحدات اإلنتاجية حىت ال تتوقف عملية  ،وكرد فعل حلماية البالد
الطابع الشرعي والتنظيمي على هذه التجربة، لذلك فإن  إلظفاءاحلكومة بعد ذلك نصوصًا قانونية  تنتاج، مث أصدر اإل

                                                            
)1(  - Bouyacoub.Ahmed, La gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie, Tome I, O.P.U, Alger 1987, p : 30 
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فكرة التسيري الذايت مل تكن وليدة تفكري عميق وإمنا كانت نتيجة لظروف إقتصادية و إجتماعية وسياسية فرضت العمل 
حيث متارس  ، األمالك الشاغرة وإقامة هرم متني يرتكز على الكفاءةهو تسيري ،ذا النمط، ومن أهم نتائج هذا التنظيم

فيه السلطة احلقيقية، مما أدى فيما بعد وساعد على إنشاء شركات وطنية، وكذلك صيانة وإستغالل األمالك الصناعية 
   :إن للتسيري الذايت ثالث دالالت رئيسية . الوطنية واحلفاظ على أداة اإلنتاج

  .الل اإلداري للوحدة اإلنتاجية، اليت يسريها العمال يف إطار اللوائح اليت حتددها الدولةاإلستق :أوًال 
  .اإلستقالل اإلقتصادي للوحدة اإلنتاجية يف إطار أهداف اخلطة العامة :ثانياً 
حصول العمال على أرباحهم من عوائد الوحدة اإلنتاجية وذلك بعد خصم احلصة املقررة للمجموعة  : ثالثاً 

  .وطنيةال
مما جعلها تعاين من  ،مل تكن للجزائر ملا طبقت هذا األسلوب من النظام يف التسيري نظرة كاملة و واضحة املعامل

  .مشاكل إجتماعية وإقتصادية وإدارية طيلة السنوات األوىل من اإلستقالل
  

II -2 -1-2-  األسباب الرئيسية لتسيير المؤسسات ذاتيا :  
   : )1(يلي  ميكن حصر هذه األسباب فيما

جنم عنه فراغ يف وحدات اإلنتاج،  ، قدإن ذهاب أصحاب املصانع غداة اإلستقالل: فراغ وحدات اإلنتاج  - أ
ا، و جيب اإلشارة هنا إىل أن الضمري  هذا ما أدى إىل التحمل العفوي لتسيري هذه الوحدات من طرف العمال العاملني 

وكذلك يف محاية خريات  ،وهذا ضمن نظام احلكم اجلديد للبالد ،أنفسهم الوطين للعمال قد لعب دورًا كبريًا يف فرض
  .الوطن ضد أي إغتصاب

بدأ الربجوازيون يف شراء األماكن التجارية والعمارات : لمنع البرجوازية في إحتكار خيرات البالد  اإلدارة - ب
وتكوين الثروات على حساب  ،الصناعية بأمثان خبسة، وهذا جعل العمال يتخوفون من وصول الربجوازيون إىل الوحدات

ا على اإلقتصاد  ،خريات الشعب يف وقت قصري وبدون أي تعب وبالتايل تظهر طبقة حتل حمل املستعمرين وتواصل سيطر
  .الوطين

  
 ،اإلجتماعية القوىحيث كانت السلطة السياسية موضوع الصراعات ضمن خمتلف : ضعف سلطة الدولة  -ج

  .ر التسيري الذايت، فلو كانت السلطة السياسية قوية ملا ظهر هذا النمط من التسيريوهذا ما أدى إىل ظهو 
،  )2(السلطة هلذا النظام كانت تريد وضع اللبنة األوىل لبناء اإلشرتاكية يف اجلزائر  بإتباعإىل أن  ،كما جيب اإلشارة

كانت حتت تصرف القطاع   ، سةمؤس 413و  345إىل ما بني  1964حيث وصل عدد املؤسسات الصناعية يف سنة 
منها فقط كانت توظف أكثر من  %5أي أن ، املسري ذاتيا، ولقد كانت أغلبية هذه املؤسسات تتميز بصغر حجمها

  . )3(عامل  100
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II -2 -1-3-  المشاكل التي حالت دون تطبيق التسيير الذاتي :  
  : )1(لقد متثلت هذه املشاكل يف 

مناقض متامًا ملبادئ الدميوقراطية هذا من جهة، ومن  ،إستشاري تفاظها بطابعميش املشاركة العمالية وإح - أ
حيث  ،على املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم الغالب أثبتت التجربة أن أسلوب التسيري الذايت طبق يف أخرى،جهة 

بني أن تطبيق عامال، وهذا ما ي 50منها تشغل أقل من  %85عمال ،  10من املؤسسات تشغل أقل من  %36أن 
  .التسيري الذايت كان يف إطار نسيج صناعي ضعيف

حيث أن العمال كانت تنقصهم الرتبية اإلشرتاكية  ،ضعف ونقص كبري يف اإلطارات واليد العاملة املاهرة - ب
ل الذين تغلغلت بني العما قد التعاون املنظم والدائم، فالفكرة اإلشرتاكية مل تكن و والتعود على نظام العمل اجلماعي

  ،مارسوا العمل يف الوحدات اإلنتاجية املسرية ذاتيا، باإلضافة إىل بعض العراقيل والقرارات اجملحفة اليت تعرض هلا العمال
  .وكذلك تعدد مراكز القرار وسوء توجيه اإلنتاج ،كسوء توزيع املداخيل بينهم وسوء إختيار املسريين

اجلمعية ( ق باهليئات اليت يقوم عليها نظام التسيري الذايت مثل  وهذه املشاكل تتعل ،تداخل وظائف اهليئات -ج
يف  تسببوهذا ما  ،فاإلختصاصات غري واضحة املعامل بالنسبة لكل هيئة ،) العامة، جملس العمال، جلنة التسيري و املدير

ألنه يف النهاية يعترب  ،حيث كان ال يرضيها عملية التسيري الذايت ،) بداية اإلستقالل(سيطرة العناصر األجنبية يف البداية 
  .جتربة للوصول إىل اإلنتاج اجلماعي والتعاوين

  
ا ليست عملية ،نقص التنظيم املايل  -د ا حسابا وهذا  ،ذلك أن الكيفية اليت كانت الوحدات اإلنتاجية متسك 

ا إىل تبذير أموال الدولة اليت كانت مت اما وصل    .ول 
وذلك بسبب مروره  ،كان يصل متأخراً  ذلك أن التمويل باآلالت الضرورية واملواد األولية ،عدم كفاية التمويل -م

  .بعمليات إدارية معقدة
وإمهال  هذه املشكلة نتيجة لعدم وصول اإلنتاج إىل السوق يف الوقت املناسب ةإذ نشأ ،مشكلة التسويق -ن

  .سبباً يف إتالف كميات كبرية منها يف املزرعة نفسها وهذا كان ،املنتجات الزراعية
ا جيب أن تقوم بكل شيء وتتحمل مجيع تكاليف التسيري ،اإلعتماد على الدولة - هـ   .واإلعتقاد بأ
  .تدخل األجهزة البريوقراطية يف عملية التسيري -و
الذايت الذي طبقته اجلزائر بعد  أن نظام التسيري ،ميكننا القول فإنه ،وبالرغم من املشاكل السالفة الذكر  
أي تأميم الثروات الطبيعية  ،قد متكن من حتقيق تنظيم شامل للقطاع اإلقتصادي، لكن جاءت قرارات التأميم ،اإلستقالل

وحتولت مبوجب هذه  ،من أجل التقليل من إنتشار نظام التسيري الذايت ،والبنوك وشركات التأمني والتجارة اخلارجية
  .     إىل مؤسسات عامة ذات الطابع الصناعي والتجاري  ،ؤسسات املسرية ذاتياً القرارات امل
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  مرحلة الشركات الوطنية  :المطلب الثاني 
  
ا تنظيم القطاع العام و إستغالله أحسن إستغالل، 1965يف بداية     إختذت الدولة عدة إجراءات كان من شأ

تم با لنشاطات اإلقتصادية ذات املنفعة العامة، مع األخذ بعني اإلعتبار و على هذا األساس مث إنشاء شركات وطنية 
ومن ضمن األهداف املخولة هلا، حتقيق اهلدف اإلقتصادي  ،مبدأ املردودية و املشاركة التدرجيية للعمال يف إختاذ القرارات

السياسي وهو الرمي إىل توحيد  و اإلجتماعي الذي يتمثل يف متوين السوق الوطنية باملواد الضرورية، وكذلك حتقيق اهلدف
  .مركز القرارات

و  % 49,6وأما الشركات الوطنية فتمثل  ،% 6,5وقد تراجع منط التسيري الذايت حيث أصبح ال ميثل لسوى 
  .املوروثة عن اإلستعمار الفرنسي ، )1(للمؤسسات اخلاصة  % 41,2

الصناعة  -تنمية املعتمد، والذي عرف بنموذج إن هذه اإلجراءات كان اهلدف منها حتضري أدوات متويل منوذج ال
  .، ومنه وضعت ميكانيزمات وأدوات التسيري املركزي بإتباع منط التسيري السوفيايت- املصنعة 

، يتم من طرف اجلهاز املركزي 1971-1965لقد كان حتديد وظائف وأهداف الشركات الوطنية خالل 
ة، إال أن هذه الشركات ما فتأت أن أظهرت عدم إستطاعتها حلصر والوصايا يف إطار اإلسرتاتيجية العامة املرسوم

ا ظهرت أهداف أخرى تضاف إىل مهامها ،األهداف األساسية إلستمرار بقائها أدت إىل تداخل وظائف الشركة  ،أل
   :وتعارضها يف بعض األحيان مع طبيعة نشاطها، وهذا التعارض كان مربراً مبشاكل عديدة منها 

لعدم  ،الكفاءة واخلربة واألساليب العلمية احلديثة تإلفتقار إىل اجلهاز اإلداري الذي تتوفر فيه صفامشكلة ا-    
ا، ويف بعض األحيان ضعف روح املسؤولية وتفشي ظاهرة اإلتكال   .وجود إطارات متخصصة أو لنقص خرب

وكذلك املسامهة يف خلق شروط  كما كانت الشركات آنذاك مطالبة أكثر بتحقيق املطالب احمللية للعمال ،-    
قانون العرض  منطق اإلستقرار السياسي يف هذه املرحلة، حيث مل تكن حتدد األهداف العامة لإلقتصاد الوطين وفق

و إمنا وفق منطق اخلطة اإلقتصادية و اإلجتماعية املوضوعة من القيادة السياسية، فإنعكست آثار هذه  ،والطلب
  .وبالتايل على فعالية ودور املؤسسات الوطنية ،إلنتاجيةاإلختالالت على اإلنتاج وا

حيث توضح اإلحصائيات أنه يف سنة  ،فإن الشركات الوطنية كانت تساهم يف معظم اإلنتاج الوطين ،ورغم ذلك
من  %80من املنتجات الصناعية، و كانت توظف حوايل % 85سامهت الشركات الوطنية بإنتاج حوايل  ،1971

كانت مبثابة نقطة   1965نستطيع القول أن سنة  ،إنه مبالحظة جمريات األحداث آنذاك.  )2(عاملة إمجايل القوى ال
من البناء اإلقتصادي و اإلجتماعي ضمن إسرتاتيجية تنموية،  املتوخاةاإلنطالق األساسية، حيث متت صياغة األهداف 

   :دف بالدرجة األوىل إىل 
ا البالدالعمل على إستغالل الثروات  -            .الطبيعية اليت تزخر 
  .من خالل بعث قطاع صناعي قوي ،قطع دابر التبعية اإلقتصادية -         
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ال سيما فيما بني القطاع الصناعي  ،بعث تكامل منسجم بني القطاعات املشكلة لإلقتصاد الوطين -         
  .والزراعي

ية التنمية الوطنية، وتوفري األرضية الصلبة لقيام هذه ولقد كرست هذه الفرتة لصياغة األهداف العامة إلسرتاتيج
اإلسرتاتيجية على حمك الواقع، وقد كان ذلك من خالل التوسع يف عمليات التأميم لإلحتكارات األجنبية، ويف شىت 

تضطلع بعمليات البناء لتواكب خمططات  امليادين من جهة، وبعث مؤسسات وطنية بديلة عن هذه اإلحتكارات ،
  ".املتعامل الرئيسي لعملية التصنيع املستهدف آنذاك " ية الوطنية عن كثب، السيما يف اجملال الصناعي بإعتباره التنم

 ،من هذه املكانة، شكلت املؤسسة الوطنية الركيزة األساسية للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية الوطنية و إنطالقاً 
إلقتصادية يف بلدان العامل الثالث، ال سيما من حيث تبين منوذج وفرضت نفسها كمرجع مهم لتحليل جتارب القطاعات ا

  .منفرد للتنمية املستقبلية
  

  مرحلة التسيير اإلشتراكي للمؤسسات :المطلب الثالث 
مت ضبط منط جديد ميكن اإلعتماد عليه لتسيري الشركات الوطنية، وهكذا توجت هذه  1971يف بداية سنة   

اإلقتصادية من خالل املولود اجلديد الذي إصطلح على تسميته بالتسيري اإلشرتاكي  املرحلة بتقنني أداء املؤسسة
ذا املولود الذي أصبح واقعًا ملموسًا إلعطائه الدور املنوط به ضمن إسرتاتيجية التنمية  للمؤسسات، حيث مت اإلهتمام 

  .هذه اإلسرتاتيجيةالوطنية، ومقاربة هذا الدور مع التوجه السياسي والفكري الذي حيكم ويؤطر 
  .التسيري، اإلشرتاكي و املؤسسة :وهذا اإلصطالح اجلديد مركب من ثالثة كلمات   
مشاركة العمال يف تسيري املؤسسة باإلضافة إىل دورهم يف اإلنتاج، ومن هنا فعمال  ،"التسيري" بتعبري نعينو 

منتجون ومسريون يف نفس الوقت يف الظل  كما هو الشأن يف النظام الرأمسايل، بل هم املؤسسة ليسوا منتجني فقط
  .  )1(اإلشرتاكي للمؤسسات 

ضيقاً  فله مفهوم إيديولوجي أكثر منه إداري، غري أن املشرع اجلزائري أعطى تفسرياً  ،"اإلشرتاكي" أما لفظ 
ؤسسات يف القطاع لإلشرتاكية بربطها مبلكية املؤسسات لوسائل اإلنتاج، بقصد إعتبار بعض املرافق العامة جزءًا من امل

  .اإلشرتاكي
فله مدلول يف القانون اإلداري بإعتبارها هيئة تتمتع بشخصية معنوية  ،"املؤسسة " مث يأيت اللفظ الثالث وهو  

  .وذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة
ي الشعب، أن العامل الذي يقوم بعمله يف مؤسسة تابعة للدولة أ «  وينطلق هذا التوجه اجلديد من قناعة مفادها

، وهذه القناعة مستمدة أصًال من  )2(  »له احلق يف أن يشرك بصورة فعلية يف نتائج هذه العملية وكذلك يف تسيريها
ا ملك للشعب و تسعى لربطه " ملكا خاصا للعمال"اليت تعترب املؤسسة  ، فلسفة املدرسة اإلشرتاكية  -، من حيث أ

  .اليت يعمل فيها مصريياً و مصلحياً باملؤسسة -أي العامل
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و قد كانت تتجسد املشاركة العمالية يف تسيري املؤسسة الوطنية، وفقًا مليثاق التسيري اإلشرتاكي للمؤسسات، من 
خالل جملس منتخب من طرف جمموع العاملني باملؤسسة ككل ملدة ثالث سنوات وبصورة دورية، فهو جملس نقايب ميثل 

وكان هذا اجمللس يتصرف يف سائر السلطات ملراقبة تسيري املؤسسة . نبثقة عنه العمال لدى جملس اإلدارة واللجان امل
ذه الصفة يضع تقريرًا سنويا يبدي فيه رأيه يف تسيري املؤسسة، كما يسهر على حسن تسيريها وعلى  وتنفيذ الربامج، و

وحتقيق  ،راعاة النظام يف العملوعلى م ،وعلى القضاء على التبذير ،وعلى التحسني املستمر للجودة ،زيادة اإلنتاج
   :منها  ةوقد أعطيت هلذا اجمللس صالحيات متعدد. أهداف املخطط 

  .مراقبة تسيري املؤسسة واملسامهة قي توجيه سياستها العامة -         
  .تسيري املصاحل اإلجتماعية للمؤسسة -         
  .ؤسساتاملشاركة يف جلان اإلنضباط والنظافة واألمية للم -         

يتخذ من العاملني عناصر  ،وهكذا حتول تسيري املؤسسة الوطنية من األسلوب التقليدي إىل أسلوب جديد  
من خالل مسامهتهم الفعلية يف ذلك، بإعتبار أن التسيري اإلشرتاكي للمؤسسات  ،تضطلع مبهام التسيري والرقابة نشطة

  :منها  ،ينظم وظيفتني رئيسيتني ملصلحة هؤالء العاملني
  .املسامهة يف إختاذ القرار من جهة -         
  .الرقابة على مسري املؤسسة من جهة أخرى -         

اية األمر كان يعود    غري أن نتائج تطبيق هذا األسلوب مل تكن مشجعة إطالقاً، ذلك أن القرارات األساسية يف 
، أما الصالحيات املمنوحة للعمال واملنصوص عليها يف الفضل فيها إىل اجلهاز املركزي أو الوصايا كما كان األمر دائماً 

يف ظل إقتصاد مهيكل بشكل يرجع  ،القانون األساسي، فكانت عبارة عن صالحيات شكلية ال ميكن جتسيدها عمليا
  .فيه إختاذ القرار النهائي للجهاز املركزي

التأثري السليب على نفسية املسريين فإن تطبيق هذا األسلوب أفرز سلوكيات سلبية سامهت يف  ،إضافة إىل ذلك  
والعمال النزهاء، إذ أصبح ممثلو العمال املنتخبني يتعرضون ملساومات من بعض املسريين يف اإلدارة احمللية أو املركزية أو 

م الشخصية، حىت أصبح  ،العكس حىت أن بعض املسريين أنفسهم أصبحوا حتت ضغط ممثلي العمال لتلبية حاجا
ملمثلني قوة تفاوضية أكرب من املسريين أنفسهم للحصول على اإلمتيازات داخل املؤسسة، هذه السلوكات  لبعض هؤالء ا

ملدة أسابيع لعزل  -يف بعض احلاالت  -على مردودية العامل ، و هذا بدفعه لإلضراب عن العمل  كان هلا تأثريًا سلبياً 
  .يدة و ال تتدخل يف مثل تلك املشاكليف حني تبقى اإلدارة حما ،فقط ممثليهم على مستوى املؤسسة

II -2-3-1-  أهم أسباب فشل التسيير اإلشتراكي للمؤسسات:   
  :  )1(إن األسباب اليت أدت إىل فشل هذا النموذج من التسيري يعود بالدرجة األوىل إىل 

م التناسق بني احلصول على ثقل يد البريوقراطية يف اإلدارة العامة و بطئها يف احلركة، وقد بدت هذه الظاهرة يف عد - أ
يبني اإلمتداد السنوي البطيء للتطبيق ) 2/3(و اجلدول . املدخالت واحلاجة إليها، وبني اإلنتاج ، التصرف والتسيري

   (*)"م.ش.ت"امليداين لعملية 
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  م.ش.التباطىء الميداني لتطبيق عملية ت): 2/3(الجدول

  عدد العمال عدد الوحدات عدد املؤسسات املدة
  66307  262 12  1974يلية جو 

  126008  545 33 1975ديسمرب
  332714  832 57 1979ماي

  424322  1065 95  1981جانفي 
   ،الثورة و العمل تقرير اللجنة الوطنية للتطبيق اإلشتراكي،: المصدر

  )1981/ 01/ 24( 420رقم 
  

طة كان األفضل تركها للقطاع اخلاص، حبيث متدد فشمل قطاعات أو أجزاء قطاعات وأنش ،إتساع القطاع العام - ب
وجعل القطاع العام يتخصص بكربى الصناعات وذلك ألحجام الزيادة اإلقتصادية يف القطاع اخلاص، إلتساع هذه 

  .الصناعات أو إلرتباطها بأغراض تتصل بسالمة أمن الدولة ورفاهية اجملتمع
تعيني كبار مسؤويل اإلدارة والشؤون الفنية، ومن ناحية  خضوع مؤسسات القطاع العام لفعل اإلعتبارات السياسية يف -ج

أخرى تقييد قدرة اإلدارة على التحكم حبجم العمالة اليت خضعت يف الغالب لسياسات مرسومة مسبقًا خارج نطاق 
  .املؤسسة

على قصور ، و إقتصارها يف حالة وجودها العامضعف عملية مساءلة األجهزة اإلدارية العليا يف مؤسسات القطاع  -د
اإلنتاج عن مستوى األهداف الكمية املعينة له، فلم تنشط املساءلة لتشمل ضعف التسويق مقابال باإلنتاج، أو عدم 

  . إخل...أو سالمة التصرف باملوارد املالية ،التناسق بني التدفقات املالية و تدفقات عناصر اإلنتاج
خروج جملس العمال واإلدارة معا عن اإلطار العام احملدد وفق  غياب اإلطارات واهلياكل اليت تضمن على األقل عدم -م

  .أهداف املؤسسة
واليت تتطلب نوعا من التخصيص واحلرفية، مما ال  ،طبيعة ونوعية بعض األمور املتعلقة بالتسيري اليومي للمؤسسات -ن

ظهور بعض السلوكات السلبية  العامة أو التصويت عليه من طرف كل العمال، وهذا ما أدى إىل للمناقشات ميكن طرحه
  .أثرت بشكل كبري على نفسية و مردودية املسري والعامل على حد السواء

ا  ضعف نظام احلوافز يف مستوى احللقة اإلدارية العليا، إذ أن أية خسارة أو فائض يف العمليات -و تعود على الدولة فإ
وهذا عكس ما كان يبديه مالكوا رأس املال يف  ،للمؤسسات مما يضعف من حتمل املسؤولية ،بصفتها املالكة لرأس املال

القطاع اخلاص، إضافة إىل ذلك فإن هذا مل يكن أبدا ليشجع مؤسسات القطاع العام ، على القيام مبجهودات أكرب لرفع 
لعمليات والعمل ليخدم ا تنظيم هيكل اإلدارة ، حتسني نوعية اإلنتاج، مستواها من خالل عمليات اإلنتاج، التسويق،

  .املشار إليها
                                                                                                                                                                                                     

 .التسيري اإلشرتاكي للمؤسسات ، م.ش.ت -  (*)
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ا) اإلنتاج(ضعف حتسيس مسؤويل مؤسسات القطاع العام برغبة سوق السلع واخلدمات  -ي حبيث  ،اليت ينتجو
يدخلون التعديالت الضرورية على نوعية اإلنتاج وتنوعه بالسرعة الضرورية إللتقاط رغبة املشرتين، وهذا راجع لكون 

كما لو أنه   هنا إىل مؤسسات أخرى داخل القطاع العام، حبيث يصبح التسويقاإلنتاج يتوجه إىل جهات حكومية أو 
ففي غياب املنافسة الفعالة يغيب معها الدافع إىل التحسني  عملية داخلية، أو كون املؤسسة املعنية تتمتع بشبه إحتكار،

  .من أجل تشجيع الطلب على املنتجات من سلع و خدمات أو تعديل األسعار، أو التنويع
وكحوصلة على مرحلة التسيري اإلشرتاكي للمؤسسات، فإن فشل هذا النموذج من التسيري أعطى دفعًا قوياً   

شكلت حجرة عثرة أمام املؤسسة الوطنية يف اإلضطالع  ،للتغيري الشامل، إذ أن الظروف واملشاكل السالفة الذكر وغريها
وقراطية املكبلة لنشاطها، سواء يف عالقتها مع اجلهات من حيث الوصاية واإلجراءات البري  ،مبهامها على أكمل وجه

الوصية، أو جهاز التخطيط أو احمليط ككل، وهذا ما أدى إىل وضعية غري مرغوب فيها، أثرت بشكل كبري على أداء 
 الكثريين لقبول الدعوة إىل إدخال إصالحات كإجراءات قادرة على حل هذه مما هيئ ،القطاع العام يف ظل اإلشرتاكية

  .املشاكل
  مرحلة المؤسسات العمومية اإلقتصادية :المطلب الرابع 

  
وكضرورة  ،كبداية لعمل منظم بعد سلسلة من النتائج السلبية خالل الفرتة السابقة  ،لقد جاءت هذه املرحلة  

ات ، من لتكييف الربامج وفق ما تستلزمه املعطيات اإلقتصادية اجلديدة، وهلذا عقدت عدة مؤمترات لوضع عدة تصحيح
، الذي تولد عنه خمطط جديد هو املخطط اخلماسي 1980بينها املؤمتر اإلستثنائي حلزب جبهة التحرير الوطين يف جوان 

، حيث تضمن هذا املخطط توجيهات كانت ترتكز على تقييم سياسة التنمية اليت تبعتها )1984- 1980(األول 
اليت تبنتها اللجنة  عشرية التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية، من جهة، وآفاق 1978-1967اجلزائر يف الفرتة ما بني 

و لعل أهم عملية عرفتها .  )1( من جهة ثانية  1979املركزية للحزب، يف شكل توصيات صادرة عن دورة ديسمرب 
تنظيمي اليت إعتربها املخطط إجراء  ،اخلطة اخلماسية يف جمال تنظيم اإلقتصاد هي إعادة هيكلة املؤسسات العمومية

وسائل هامة، و بذل  جتنيدجوهري ضمن اخلطة، يهدف إىل تدعيم القطاع العمومي، وقد تطلب إجناز هذا التنظيم 
  . )2(جمهودات كبرية يف مستوى وزن وأمهية القطاع العمومي يف اجلزائر، و دوره احملرك واجلوهري يف إسرتاتيجية التنمية 

وبالتايل فهي  ،ح إقتصادي شامل يهدف إىل التحكم يف وسائل اإلنتاجعملية إصال ،وتعترب عملية إعادة اهليكلة
تأخذ مفهوم حماولة تقومي وتصحيح الوضعية السابقة للمؤسسة، ومضمون هذه العملية هو تقسيم الشركات الكربى 

سسات، من أجل الوقوف ضد العراقيل والصعوبات اليت تواجهها هذه املؤ  ،وجتزئتها إىل وحدات صغرية أكثر ختصصاً 
  .)3(وحتريرها من كل الضغوطات اليت كانت تقيدها 

                                                            
، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري ، اإلقتصاديةدولة يف العلوم  ا، دكتور )2005- 1990، 1989 -  1962(حماولتني من أجل التنمية : اجلزائري اإلقتصاد ،سعدون بوكبوس-  )1(

 172: ص ،1999جانفي 
 174:  ن بوكبوس، مرجع سبق ذكره، صسعدو  -  )2(
 49: قطاف ليلى، مرجع سبق ذكره، ص  -  )3(
 129:  ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري ، ص1999يف اجلزائر، رسالة ماجستري  اإلقتصادية تطور املؤسسات العمومية ،مسعود ىكسر -  )1(
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واليت  ولقد جاءت هذه العملية تلبية لتغطية عدة نقائص كانت متس على اخلصوص تدهور املؤسسات العمومية، 
أضف إىل ذلك التكفل ببعض النشاطات اإلسرتاتيجية ذات  تتمثل بصفة عامة يف غياب األموال اخلاصة باملؤسسات،

وهذا على حساب الفعالية والعقالنية اإلقتصادية، دون تقدمي دعم دائم من قبل الدولة لتغطية  ،ية املالية الضعيفةاملردود
إن مبدأ إعادة هيكلة املؤسسات العمومية اليت تقرر ضمن مهام املخطط اخلماسي األول،   .)1(مصاريف اخلدمة العمومية 

الشركات الوطنية، لكن اإلشكال املطروح هو كيفية هذا التنظيم و إختيار  وهذا من أجل إعادة تنظيم ،البد منه اً كان أمر 
حيث  ،منعرجا جديدا يف تطوير املؤسسة العمومية 04/10/1980الوقت الالزم والكايف للقيام بذلك، و يعترب تاريخ 

كأول إجراء فعلي هلذا   واملتعلق بإعادة هيكلة الشركات الوطنية، وجاءت إعادة اهليكلة العضوية 80/242صدر املرسوم 
يف تفكيك الشركات الوطنية ذات احلجم الكبري أو التعددية يف املهام إىل املؤسسات  ،حيث متثلت هذه العملية ،التنظيم

دف إىل     :ذات أحجام و ختصصات يسهل تسيريها، ولقد كانت هذه العملية 
  .اإلنتاج، التوزيع، التسويق :الفصل بني الوظائف -         

  .تبسيط وحتديد مهام كل مؤسسة -         
ا اجلهوية -            .البحث عن أحسن توافق بني حجم كل مؤسسة ومستوى تداخلها ومؤهال
ا -            .مالئمة ميدان نشاط املؤسسة طبقاً لألهداف املنوطة 
  .وضع السياسة الالمركزية وتدعيم إقتصاد تسيري املؤسسات -         
و اإلستعمال العقالين  ،يم فعالية املؤسسات بواسطة البحث عن حتكم أكرب يف جهاز اإلنتاجتدع -         

  .للكفاءات واملوارد املادية
  .توزيع األنشطة بكيفية أكثر توازنا عرب الرتاب الوطين -         
  .تعديل التبادالت بتخطيط صارم -         
  .ختصص العمال يف نشاطات حمدودة بوضوح -         

إىل إستحداث مؤسسات مهيكلة ومؤسسات جديدة،  ،و لقد أدت عملية إعادة اهليكلة العضوية للمؤسسات  
ا حسب املخطط  150كان حوايل   1980بوضوح، حيث جند أن عدد املؤسسات الوطنية سنة  بكل حددت مهما
 3521من بينها وحدة،  2079تشمل حوايل  ،مؤسسة 460إىل أزيد من  1984مؤسسة، ليصل عددها يف سنة 

مؤسسة على  1079و  504مؤسسة ذات تسمية جديدة، أما عدد املؤسسات العمومية الوالئية و البلدية فقد بلغ 
  . )2(التوايل 

  : إال أن هذه العملية قد شهدت العديد من الصعوبات إرتبطت بـ   
عدم توفر احملالت واملساكن مثل  ،تنصيب املقرات اجلديدة للمؤسسات والصعوبات الناجتة عن ذلك -         

  .ووسائل اإلتصال عند نقل املستخدمني
إذ بسبب نقائص احملاسبة مت تسجيل تأخر يف تقدير األصول و حتديد حقوق و  ،حتويل املمتلكات -         

  .ديون املؤسسات الناجتة عن إعادة اهليكلة
                                                            

)2(   - M.P.A.T, rapport sur l’exécution du plan quinquennal (80-84), juillet 1985, p : 145 
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والتحديد الدقيق لعالقة املؤسسة بالوصاية تتعلق بالتنسيق بني املؤسسات  ،كما ظهرت صعوبات أخرى  -         
  ).الوزارات و اإلدارات( 

مثل الفصل بني وظيفيت اإلنتاج و  ،مناسب أحيانا بني الوظائف اإلقتصادية للمؤسسة الفصل غري-         
  .التسويق، خصوصا أن البعض يطرح إشكالية الشك قي وجود املؤسسة دون مجيع الوظائف

ة هذه الصعوبا ت وإلصالح حميط املؤسسة ظهرت ضرورة إدخال بعض اإلجراءات املرافقة حيز التطبيق، و و جملا
دف إىل حتقيق أحسن كفاية للمؤسسات وحتسني إدارة اإلقتصاد الوطين عموما، ولقد كانت  هذه اإلجراءات كانت 

ا عملية إعادة اهليكلة املالية أهم إجراء مرافق لعملية إعادة اهليكلة العضوية، وقد  جمموع " عرفها املخططون اجلزائريني بأ
و كذلك  ،اإلجراءات اليت تتخذها الدولة و املؤسسة عاجال و يف مجيع امليادين و ليس فقط على املستوى املايل

النشاطات الواجب تأديتها من قبل املؤسسة بصفة مستمرة لتجسيد إستقالهلا املايل و حىت ال تلجأ بإنتظام إلعانة الدولة 
 ")1( .  

ميكن أن نالحظ أن هناك فصل واضح و مميز بني مهام املؤسسة اإلجتماعية اليت أصبحت على  ،من هذا التعريف
دف إىل . و بني مهام املؤسسة العمومية اإلقتصادية واملالية ،عاتق ميزانية الدولة   : )2(و قد كانت هذه العملية 

حتليل أسباب إختالل التوازن يف التمويل، وعن طريق تبين عن طريق  ،القضاء على احلاالت السلبية الداخلية-  
  ).إعادة اهليكلة العضوية( لتجنب األخطاء املرتكبة يف املرحلة السابقة  ،يبين توازن مايل جديد ،نظام إقتصادي و مايل

تأسيس جمموعة إجراءات يف إطار خطة مسطرة، اليت تعمل على وضع خطة لتعديل اهلياكل املالية  -  
  .اليت هي يف طريق حتقيق أرباح إنتاجية ،ؤسساتللم

ا أن   إن عملية إعادة اهليكلة املالية كانت ترمي إىل التعريف باملؤسسة، و تنفيذ جممل اإلجراءات اليت من شأ
ن، تضاعف النتائج اإلقتصادية و املالية للمؤسسات، عرب الشفافية ، فعالية التسيري، اإلستقاللية، ، قدرة الوفاء بالدي

  .مردودية النشاطات، و يف األخري توضيح العالقة بني املؤسسة و الدولة
نوعني من  - 1981اليت تشكلت سنة  -و لقد حددت أشغال اللجنة اخلاصة بإعادة اهليكلة املالية للمؤسسات 

   : )3(اإلجراءات 
تسمح بزيادة اإلنتاج و اإلجراءات الداخلية اليت تدخل ضمن صالحيات املؤسسة و اليت ينبغي أن  -         

  .اإلنتاجية و كذلك إحداث صرامة أكثر يف التسيري
اليت تدخل ضمن صالحيات الدولة و جمال تدخلها يف نشاط هاته املؤسسات، و  ،اإلجراءات اخلارجية -         

ل اململوكة تأيت على وجه اخلصوص، ضمن حتديد أسعار اإلنتاج و اإلسهامات املالية، لتأسيس حد أدىن من األموا
ائية جديدة أو مؤقتة قابلة للتسديد، أو عن طريق تدعيم الديون أو نتائج  ،للمؤسسة إما عن طريق إسهامات 
  .اإلستثمار

                                                            
 336:  ، معهد العلوم اإلقتصادية ، ص1992ماجستري  رسالة ،التخطيط و توجيهاته اجلديدة يف اجلزائر ،رابح محدي باشا -  )1(

(2)-Synthèse de documents «redressement de l’économie nationale et politique de restruction industrielle, cadres et 
principes généraux »,  Ministère de la restruction et de la participation, décembre 1994. 

 176: سعدون بوكبوس، مرجع سبق ذكره، ص -  )3(
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إن إعادة اهليكلة املالية رغم تأثريها اإلجيايب على إرتفاع األرصدة املالية للمؤسسات، إال أن ذلك مل يقضي على 
بالرغم من تزويدها يف سبيل ذلك مببالغ مالية هامة مبوجب إعادة اهليكلة املالية للمؤسسات،  ،منها الكثريالعجز املايل يف 

، فلوائح الندوة الوطنية الرابعة للتنمية العجزاليت كانت أصًال من أجل تعزيز ميزانية املؤسسات العمومية اليت تعاين من 
  . )1("عجز سياسة إعادة اهليكلة يف حتقيق أهدافها "تكشف عن 

أصبح من " فإن اللجنة املكلفة بالتنمية الصناعية خالل نفس الندوة كانت قد رأت أنه  ،إضافة إىل ذلك
املستعجل أن حتدد مسؤولية املؤسسة و الدولة السيما يف التصرف يف عناصر األصول الثابتة فيما يتعلق مبلكية املؤسسة 

ا  ا غري كافية بالنظر ألوضاعها القانونية و التنظيمية و الديون ، و لذلك فإنه حىت و إن حتققت أرصدة موجبة " لثروا فإ
  .املرتتبة عليها

ا حققت إنعاش املؤسسات العمومية، فالوضعية املأساوية اليت  ،و كخالصة ميكن القول من نتائج هذه املرحلة أ
ذا الف ،عاشتها املؤسسات لذا تبنت الدولة إعادة  رع،أجربت الدولة على القيام بإصالح هيكلي من أجل النهوض 

إال أن النتائج أظهرت عكس ما كانت تتصور خاصة من  ،اهليكلة العضوية و املالية للمؤسسة عمل هلذا اإلختالل 
لذا . الناحية املالية، بغض النظر عن بعض النتائج اإلجيابية من جانب التنظيم اهليكلي للمؤسسات و التوزيع اجلغرايف هلا

إخنفاض اإلنتاجية، وبالتايل فهي مل حتقق األهداف  مل تعاجل ظاهرة تبذير املواد األولية وال،اهليكلةفإن سياسة إعادة 
  .املطلوبة منها، وعليه كان من الواجب تعويضها بسياسة أكثر عقالنية ومالئمة لقدراتنا

  
  مرحلة إستقاللية المؤسسات العمومية اإلقتصادية: المطلب الخامس 

أن إعادة اهليكلة مل تعكس األهداف املخططة  ،ليت توصلنا إليها من خالل حتاليلنا السابقةيتضح من النتائج ا  
بل زادت يف تعقيد الوضعية، حيث بدأت املؤسسة تفقد تدرجييا هويتها، ومن هذا املنطلق رأى املسؤولون يف تلك الفرتة 

تها و تتخلص من العقبات اليت أعاقت يسمح للمؤسسة أن تسري وضعي ،أن احلل الوحيد هو إجراء إصالح إقتصادي
مدعمة بعدد من القوانني صادق عليها اجمللس الشعيب الوطين يف  ،األساسية لإلصالحاتادئ سريها، و لقد جاءت املب

ويف  ،، و من بني هذه اإلجراءات اخلاصة باإلصالحات جند إستقاللية املؤسسات العمومية اإلقتصادية1987ديسمرب 
ومن  ، دعمت الوجود القانوين إلستقاللية املؤسسات العمومية اإلقتصادية، )2(ست قوانني  صدرت 1988 /12/01

خالهلا ّشرع يف تطبيق أسلوب تسيري يعمل على حترير املؤسسة من العراقيل اإلدارية و الرقابة املسبقة، ويف نفس الوقت 
ا املتعلقة باإلستثمار و اإلستغ الل و التسويق و املبادلة، إذ تعترب تلك املسؤولية إستلزاماً مينحها املسؤولية يف إختاذ قرارا

  .)3(لتسيري مايل سليم 

                                                            
 196- 195: ، ص1987مارس  1، جامعة اجلزائر ، رقم اإلقتصادية عن اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و السياسية و  -  )1(
 :04- 88املتعلق بصناديق املسامهة، رقم  :03- 88رقم , املتعلق بالتخطيط :02- 88املتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية اإلقتصادية، رقم : 01- 88رقم  :القوانني الست املذكورة هي -  )2(

 .املتعلق بنظام البنوك و القرض: 06- 88املتعلق بقوانني املالية،  :05- 88، للقواعد اخلاصة املطبقة على املؤسسات العمومية اإلقتصادية املتعلق بقانون التجارة و احملدد
 342:  ابح محدي باشا، مرجع سبق ذكره، صر  -  )3(



  :الصفحة                                 المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ومراحل تطورها التخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة          

و هذا من خالل  ،أصبحت املؤسسة العمومية اإلقتصادية تتميز بـإستقاللية  ،1988وهكذا و إبتداءًا من 
و ميكن إعتبار هذه  ،بادرةمتخلصة يف ذلك من كل وصاية إدارية حىت ميكنها حتقيق حرية امل ،إعتبارها شركات مسامهة

  .اإلستقاللية ما هي إال حلقة من حلقات اإلصالح اإلقتصادي العام
 
II -2 -5-1-  أسباب المرور إلى اإلستقاللية :  

  : )1(إن األسباب الرئيسية للمرور لإلستقاللية هي 
  : و تتمثل يف :أسباب إقتصادية  -أ

  .سياسية و كقوة إقتصادية التداخل الكبري بني مهام الدولة كسلطة -         
و هي يف حقيقة األمر نامجة عن اإلختالالت يف سريان اإلقتصاد عامة و  ،سوء التوزيع للموارد -         

  .املؤسسات خاصة
  .على التحكم يف اإلقتصاد الوطين ةو عجز هذه األخري  ،املشاكل النامجة عن إعادة اهليكلة -         
  .اء ال عالقة هلا بالنشاط األساسياملؤسسة ألعب حتميل-         
إىل عدم اإلستعمال  ،الذي يتميز بنوع من الصالبة ،ضعف السيطرة و التحكم يف جهاز التخطيط-         

  .العقالين لألدوات اإلقتصادية
ا مع قوانينها األساسية  ةمعانا -             :أغلبية املؤسسات العمومية من تناقض األهداف املنوطة 
  .هيكل املؤسسة ال يستجيب للتطورات وللمحيط اجلديد -             

  .غياب إسرتاتيجية واضحة للمؤسسة -             
  .لتحملها كل األعباء ،ميزانية الدولةيف عجز مستمر  -             
  .ضعف نظام املعلومات جلهله باملتغريات الداخلية و اخلارجية الطارئة -             

سواء تعلق األمر  ،و إفتقارها إىل املعطيات الدقيقة ،إتسام أغلب القرارات بالطابع العام -             
  .بالتخطيط، اإلنتاج أو التسيري

املؤسسة العمومية من آثار  ةمعانا عن ،الرابعة للتنمية الوطنية كشفت أغلب التقارير اليت قدمت يف الندوة  
  .رار ، اإلشراف ، التوجيه و املراقبةالقرارات اليت تصدر من تعدد مراكز الق

إن التغري النوعي يف هرم السلطة مع بداية الثمانينات مهد الطريق بسرعة للدخول : األسباب السياسية و القانونية - ب
إلقتصاد السوق، كما أن سياسة اهلروب إىل األمام و عدم التكفل باملشاكل يف الوقت املناسب زادت من تأزم الوضع 

إنفجار شعيب رفع صوته يف الشوارع بشعارات ضد النظام و "  1988و سياسيا، حىت وصلت أحداث أكتوبر  إقتصاديا
، فحاول متخذوا القرار ) 2(" ...املمارسات البريوقراطية لإلدارة و السلوكات الطائشة للمقربني من بعض رجال النفوذ

خلقت اإلنتقادات الشديدة اليت وجهت إىل املرحلة  اجلدد كسب ثقة املواطن عن طريق إدخال إصالحات سياسية، و قد

                                                            
 75 -  74:  قطاف ليلى، مرجع سبق ذكره، ص -  )1(
 45:  ، ص1993ئر ، مطبعة دحلب ، اجلزاالسياسيةو األزمة  األزمة اإلقتصاديةاجلزائر بني لول، حممد بلقاسم حسن  - )2(



  :الصفحة                                 المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ومراحل تطورها التخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة          

لكنها كانت ختفي وراءها منطًا جديدًا للتسيري اإلقتصادي و السياسي  ، السابقة نوعا من اإلرتياح النسيب لدى املواطن
  . للدولة

ترفض تسارع يف اإلصالحات بعد ما كانت بطيئة السري، لوجود معارضة داخلية  كما نسجل بعد هذه األحداث،
 )1(سن سلسلة من القوانني تفوق ما سنه منذ نشأته  ،على اجمللس الشعيب الوطين خالل سنتني فقط فرضتالتغيري، فلقد 

:   
  .عن طريق توزيع جديد لوظائف األجهزة التنفيذية ،التغيري اجلذري يف هيكل احلكم -         
  .لمعارضةالسماح بإنشاء أحزاب ل فتح جمال حلرية التعبري و -         
الشعار اجلديد كان الدخول يف إقتصاد السوق و فتح اجملال أمام املبادرة الفردية و اخلواص، احملليني   -         
  .كانوا أم أجانب
ا أية دولة يف نظام  ،إعفاء الدولة من حتمل كل شيء-         و جعلها تقوم بالوظائف الكالسيكية اليت تقوم 
  .إقتصاد السوق

إنه نتيجة لتطور اجملتمع بعد اإلستقالل يف جماالت الصحة واملعيشة، و إزدياد النمو : اإلجتماعية األسباب  -ج
السكاين و إرتفاع الطلب على السلع و اخلدمات يف حني بقي عرضها ثابتا يف بعض األحيان، إن مل نقل أنه عرف 

السوق، و مشكل تفشي البطالة وسط الشباب و  تراجعا كبريا على اجلبهتني، قد أدى إىل بروز ظاهرة الندرة يف متوين
باإلضافة إىل ذلك تدهور حالة األمن على األمالك و األشخاص، كل هذه  ،العجز املتفاقم للسكن اإلجتماعي باملدن

حيث أصبح هيكل املؤسسة  على عاتق املؤسسة، امللقاة األسباب جعلت غموضا حيوم حول عالقات املهام و املسؤولية
ويف ظل هذا الواقع كان من غري املنطقي اإلستمرار يف ضخ األموال لتغطية عجز  ،لى حتمل عبئ اإلقتصادغري قادر ع

هذه املؤسسات بنفس اهلياكل واملسريين، وإمنا احلل املنطقي هو البحث على هيكل جديد هلذه املؤسسات و مسريين 
  .ديدجدد بعقليات و ذهنيات جديدة قابلة للتأقلم بسرعة مع احمليط اجل

 
II -2 -5-2-  مفهوم إستقاللية المؤسسات العمومية اإلقتصادية :  

 HERBERT" قد مت إستعماله من طرف الوزير اإلجنليزي للنقل "  إستقاللية املؤسسة العمومية " إن مصطلح 

MORISSON  " بأنه إعطاء حرية أكثر يف تسيري  ،و أعطى تفسريًا لإلستقاللية )2( )1939 - 1924( ما بني
  .خاصة يف نشاطها الدويل خارج إجنلرتا ،ؤسسات العموميةامل

ا إنفصال النظام الداخلي  ، يعطي مفهوم اإلستقاللية فهو ، )HAFSI ( )3(أما السيد حفصي  عن ) املؤسسة(بأ
كن أن حسب منظوره البد منها بإعتبارها نتيجة حتمية ملرحلة سابقة ، و عليه مي فهيومنه  ، )الوصاية(النظام اخلارجي 

نستنتج أن اإلستقاللية تتمثل يف حرية إختاذ القرارات، وكذلك حرية التصرف من طرف إدارة املؤسسة حسب نظريتها أو 

                                                            
 50: لعالوى و سعيد أوكيل و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص عالوى -   )1(
 65: ، صجامعة اجلزائر ،، معهد العلوم اإلقتصادية93- 92إصالح املؤسسات العمومية اإلقتصادية بني النظرية و التطبيق، دراسة حتليلية نقدية، رسالة ماجستري  ،لفكري خمتار -  )2(

  - )3( HAFSI, (1984) Entreprise publique et politique Industrielle, Paris , Mc Graw Hill 1984, p : 89 



  :الصفحة                                 المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ومراحل تطورها التخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة          

ا املؤسسة ، حسب مفهومها و سلك األسلوب الذي ميكنها من حتقيق نتائج  ، فيما يتعلق بكل األنشطة اليت تقوم 
  .إجيابية

و من النصوص القانونية و التنظيمية  ،توجيه املؤسسات العمومية اإلقتصاديةاملتعلق ب 01-88و يربز من القانون 
   : )1(ما يلي  ،األخرى

الفصل الواضح بني سلطات مالك رأس مال املؤسسة و بني مهام إدارة و تسيري املؤسسة، فالدولة هي  -         
سند تسيري األسهم إىل هياكل متخصصة تدعى مالكة لسندات املسامهة يف املؤسسة العمومية و لكنها ال تسريها، إذ ي

  .صناديق املسامهة
إن املؤسسة العمومية شخص معنوي خيضع للقانون العام و القانون التجاري، فهي إذا حرة يف عقد  -         

دون إستشارة  و باخلارج ،أو مع شركائها املتعاقدين احملليني ،إتفاقيات تبعًا ملصلحتها يف إطار عالقتها العادية مع البنوك
  . الوصايا مسبقاً 
التوزيع اجلديد للمهام بني املتعاملني اإلقتصاديني ، تقوم فيه اإلدارات املركزية أساسًا بتطوير األنشطة  -         

  )....التخطيط و التنظيم( العمودية 
تنظيمها، وذلك على فيما يتعلق ب) األسعار، اجلباية والقرض(إدخال تعديل على األدوات اإلقتصادية -         

  .حساب التدخالت اإلدارية
تتمثل يف اجلمعية العامة اليت تصادق على املخطط قصري املدى  ،إن للمؤسسة هيئات جديدة -         

إضافة إىل ذلك حتديد اآلفاق املتوسطة املدى للمؤسسة  ،للمؤسسة، فمجلس اإلدارة الذي يضطلع مبهام الرقابة والتوجيه
  .ضمن املخطط، مث اإلدارة العامة املسؤولة عن مهام التسيري أمام اجمللس ومراقبة نتائجها
هي عموما مؤسسات (تكون املؤسسة العمومية اإلقتصادية يف شكل شركات ذات مسؤولية حمدودة  -         

ة هي و اجلماعات احمللي/والدولة أو ،)أغلبها مؤسسات وطنية ( أو يف شكل شركات مسامهة  ،)للجماعات احمللية
  .املساهم الوحيد فيها

للمؤسسة هدف خمطط و قانوين، حيث تعمل من خالل خمططها املتوسط املدى، ويف حدود  -         
ا على     :إختصاصا
  .التحسني املستمر إلنتاجية العمل و لرأس املال -           
ا و تسيريها -              .تعميق الطابع الدميوقراطي إلدار
  .إنتاج الثروات خلدمة األمة و اإلقتصاد -           
  . )2(يف دائرة نشاطها  العلمي التطوير املستمر للمستوى التكنولوجي و -           

كما ميكن أن جند أن املؤسسات العمومية اإلقتصادية قد إنتقلت إىل عهد اإلصالحات عن طريق عدة مراحل 
   :منها 

                                                            
 343 -  342:  رابح محدي باشا، مرجع سبق ذكره، ص -  )1(
 .املتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية اإلقتصادية :01- 88من القانون  9املادة  -  )2(



  :الصفحة                                 المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ومراحل تطورها التخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة          

  .1988/ 01/ 23تنصيب صناديق املسامهة يف  -         
  .ضبط اجلهاز التشريعي و حتول املؤسسات العمومية اإلقتصادية بطريقة تدرجيية إىل مرحلة اإلستقاللية -         
- 88إقامة منظومة للتخطيط ، مبا أن التخطيط هو اجلانب التنظيمي لإلقتصاد، فقد جاء القانون رقم  -         

و الذي يربط وحيدد اإلطار العام لتوجيه املنظومة الوطنية للتخطيط  ،طيطاملتعلق بالتخ 1988 /12/01املؤرخ يف  02
  .اإلقتصادي و اإلجتماعي وطبيعته

يئة إنتقال املؤسسات إىل اإلستقاللية بدأ منذ الشروع يف إجناز املوازنة احملاسبية للمؤسسات  ،و عمليا فإن 
لدى رئاسة " فوج إستقاللية املؤسسة " ية وضعها ، و قد مت ذلك طبقا لوثيقة منهج1987العمومية بنهاية سنة 

 ،اجلمهورية، ولذلك فإن عملية اإلنتقال إىل اإلستقاللية كانت تقريبا سريعة، تبعاً لطبيعة الوضع الذي توجد فيه املؤسسة 
   : )1(و الذي صنف إىل أربعة أفواج 

  .ال إستغالل صافية موجبةيشمل املؤسسات اليت هلا أصول صافية موجبة و رؤوس أمو :الفوج األول 
  . يشمل املؤسسات اليت هلا أصول صافية موجبة و رؤوس أموال إستغالل صافية سالبة:الفوج الثاين 

  .يشمل املؤسسات اليت هلا أصول صافية سالبة و رؤوس أموال إستغالل صافية موجبة:الفوج الثالث 
  .رؤوس أموال إستغالل صافية سالبة يشمل املؤسسات اليت هلا أصول صافية سالبة و:الفوج الرابع 

بالرغم من تسرع السلطة السياسية يف تطبيق نظام اإلستقاللية على أغلبية املؤسسات الوطنية واحمللية ، و هذا 
مؤسسة وطنية  459مؤسسة عمومية من بني  240مت حتويل  1990حسب مواعيد كانت قد حددت، فحىت فيفري 

ويف أغلب األحيان   ،الباقي من املؤسسات بني املد واجلزر لإلنتقال حنو الوضع اجلديد بينما بقي ،إىل نظام اإلستقاللية
   :كان التحول يتم دون توفر إجراءات التحول لذلك 

اء العمليات اخلاصة بتوزيع ذمم املؤسسات املهيكلة -            .عدم إ
  .يةالتأخر يف إعداد اإلجراءات القانونية املدعمة لإلستقالل -         
  .عدم وضوح اآلليات اإلقتصادية للرتكيب املايل للمؤسسات -         

سواء من حيث  ،و هذا ما أدى إىل ظهور نتائج سلبية على أغلب املؤسسات اليت طبقت عليها اإلستقاللية
ا اإلنتاجية لدولة و األخذ إن صناديق املسامهة جاءت لتجسيد توجيهات ا. النتائج املالية أو اإلستخدام األمثل لطاقا

ا حادت عن مهامها و أصبحت متارس وصاية على  ،على عاتقها كل إنشغاالت املؤسسة العمومية اإلقتصادية إال أ
مما خلق نوع من البريوقراطية يف العمل، كما كان كل صندوق ميلك حق امللكية دون حق التنازل على رأس مال  ،املؤسسة

و مع إجتاه اجلزائر حنو  ،يق املبادئ التجارية مع وجود خطر تصفية املؤسساتأي مؤسسة عمومية، وعليه كيف ميكن تطب
  ).اجملمعات(و هو ما أدى إىل تعويض صناديق املسامهة بالشركات القابضة العمومية  ،إقتصاد السوق وجب التغيري

 
II -2 -5-3-  المشاكل التي واجهت اإلستقاللية:   

   : )1(زائرية عهد اإلستقاللية قد صاحبه عدة مشاكل منها إن دخول املؤسسة العمومية اإلقتصادية اجل
                                                            

 344:  رابح محدي باشا، مرجع سبق ذكره، ص -  )1(
 84:  قطاف ليلى، مرجع سبق ذكره، ص -  )1(
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  .إن اإلستقاللية ركزت على اجلانب القانوين أكثر من تركيزها على اجلانب اإلقتصادي واملايل -         
إن العقلية املسرية للمؤسسة العمومية هي نفسها قبل و بعد تطبيق مبدأ اإلستقاللية، و هذا مما أعاق  -         

  .خاصة و أن مشكل التسيري هو أكرب عائق صاحب مسرية املؤسسة العمومية اجلزائرية ،لتجسيد الفعلي هلاا
فأخذت تزاول نشاطا خارج نشاطها األساسي  ،خاطئاً  فهمت بعض املؤسسات اإلستقاللية فهماً  -         

  .و هذا يعترب حال عفويا و وقتيا ،دف حتقيق مردودية مالية أكرب
ا -          ا وخدما و هذا يعترب  ،نتيجة إشتداد املشاكل املالية جلأت بعض املؤسسات إىل حترير أسعار منتجا

  .حال وقتيا ال يساهم يف القضاء على املشكل األساسي
ا مل ترسوا  ،ميكن اإلشارة إىل أن إستقاللية املؤسسات بقية متأرجحة من حيث التطبيق -          ال سيما و أ

ثابتة و آليات حتكمها بشكل دقيق، ومما زاد يف تأرجحها هذا، تعاقب احلكومات مع مطلع التسعينات برؤى  على قواعد
  .ومعارض له للقطاع العامخمتلفة و طروحات متباينة بني مؤيد 

التأثري السليب للمحيط العام الداخلي واخلارجي، فاحمليط الداخلي يظهر تأثريه جليا  ،يضاف إىل هذا -         
، أما احمليط اخلارجي )عجز كبري على مستوى التوازن التجاري، التضخم املايل(من خالل إشتداد األزمة اإلقتصادية 

  .فيتجلى تأثريه يف اإلنعكاسات السلبية للنظام الدويل اجلديد على مسار التنمية
و التطور ، لة الصعبةتتمثل يف نقص املداخيل من العم ،الدولة من ضغوط هيكلية خارجية ةمعانا -         

  .السليب املتزايد يف شروط اإلقرتاض
لتفادي  ،لكل هذه األسباب أخذت السلطة تفكر جديا يف البحث عن نقطة الضعف و مكان وجودها  

إلدخال املؤسسات العمومية ضمن إقتصاد مفتوح على بدأت التمهيدات  و من هنا ،املشاكل اليت وقعت فيها يف السابق
   :ن مكانتها ضمنه، فبدأ التحضري تدرجييا و التمهيد إلقتصاد السوق عن طريق العامل لتبحث ع

  ).تدرجييا(ترك األسعار تتحدد عن طريق العرض و الطلب  و تغيري القوانني السابقة *
و يتبنون بذلك  ، مما جعلهم يتقبلون فكرة محاية أمالكهم اخلاصة ، التخلي عن أمالك الدولة لصاحل املواطنني *

  ).امللكية اجلماعية(خلي عن النظام اإلشرتاكي الت
بفتح اجملال و هذا إخل ...التدرجيي للدولة عن الوظائف اإلجتماعية األساسية كالسكن، الصحة، النقل التخلي *

  .إىل القطاع اخلاص
  .إصدار قوانني تسمح للقطاع اخلاص و األجنيب من ممارسة خمتلف النشاطات *

 ،)اهليئات املالية الدولية( ال أن السلطة السياسية يف البالد و بناءاً على توصيات خارجية إ ،و جيدر بنا يف اإلشارة
وكان هذا الطرح يهدف إىل  و الذي يعد كخطوة مكملة ملشروع اإلستقاللية، ،قد جلأت إىل إعتماد طرح أكثر جرأة 
ية الشاملة املوعودة، إنه إذا مشروع خوصصة و نقل هلذا األخري مسؤولية التنم ،إستبدال القطاع العام بالقطاع اخلاص

  . القطاع العام
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  :خالصـة الفصل 
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ا املؤسسات اإلقتصادية يف  إن أهم إستنتاج خنرج به من خالل هذا الفصل ، أن التغريات و املراحل اليت مرت 

فإنطالقًا من مرحلة التسيري الذايت ، مروراً . سية و اإلقتصادية اجلزائر ، إمنا كانت مواكبة للتطورات و التعديالت السيا
مبرحلة الشركات الوطنية ، إىل مرحلة التسيري اإلشرتاكي ، إىل مرحلة املؤسسات  العمومية اإلقتصادية ، و وصوًال إىل فرتة 

ا ، كانت حتمية للواقع  السياسي و   إستقاللية  املؤسسات العمومية اإلقتصادية ، كل هذه املراحل و احلقب اليت مرت 
اإلقتصادي ، و بالتايل نستطيع أن نقول أن مراحل املؤسسات اإلقتصادية ، خضعت و ال زالت ختضع للتوجه العام 

  .للحكومة 
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  :مقدمة الفصل 

  
  

إن أي عمليـــة تطـــوير و توســـيع لقطـــاع املؤسســـات الصـــغرية و املتوســـطة ال ميكـــن أن ميـــر دون وجـــود وســـيلة إمسهـــا 
هــذه النقلــة إال مــن خــالل التخطــيط ، ألن كلمــة التطــوير دالــة علــى اإلنتقــال مــن مرتبــة إىل مرتبــة أحســن منهــا ، و ال تــتم 

ل املتاحـة يف املؤسسـة ، مـن أجـل بلـوغ هـذه الدرجـة مـن التطـور و نكـون بـذلك حتديد و رسم أهداف و جتنيـد كـل الوسـائ
قد إستعملنا أسـلوب التخطـيط ، و مهمـا قيـل و يقـال عـن املرحلـة اإلقتصـادية الراهنـة و هـي إقتصـاد السـوق ، فـإن وسـيلة 

  .      التخطيط ال بد أن تلعب دورا بالغ األمهية يف عملية تطوير هذا القطاع 
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  مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بواسطة المخططات الوطنية   :المبحث األول 
  

  79-67البرامج التخطيطية ما بين    :المطلب األول 
، كانـت واضـحة املعـامل، حيـث ركـزت 1967إن سياسة التصنيع الـيت إنتهجتهـا اجلزائـر منـذ بدايـة التخطـيط عـام   

حيـــث إعتربهـــا ) م.ص.م(ة املنتجـــة لوســـائل اإلنتـــاج، كمـــا أعطـــت هـــذه السياســـة أمهيـــة خاصـــة  لــــعلـــى الصـــناعات الكبـــري 
املخططون الوسيلة املفضلة لتكثيـف النسـيج الصـناعي املوجـود، فجـاءت للمسـامهة يف حتقيـق األهـداف املسـطرة ملؤسسـات 

  . )1(القطاع العام يف السياسة التنموية 
ا مؤس ا و ال تتمتع حبرية التحـرك، بـل عبـارة عـن مؤسسـات و قد كان ينظر إليها على أ سات ليست مستقلة بذا

  .مكملة أو كما أصطلح على تسميتها باملؤسسات التابعة
III-1-1-1-  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام:  

ـــا وســـيلة لتطـــوير اإلمكانيـــات احملليـــة ، وهلـــذا تقـــرر ) م.ص.م(إهتمـــت الدولـــة بــــ تنميتهـــا و تطويرهـــا يف إطـــار وإعترب
تدخل اجلماعات احمللية يف التنميـة اإلقتصـادية و اإلجتماعيـة ، حيـث قامـت بتطويرهـا كمؤسسـات تابعـة مـن حيـث تنظـيم 
تســـيريها للواليـــات أو البلـــديات، ألن ذلـــك يســـتجيب هلـــدف حتقيـــق التـــوازن اجلهـــوي ، وقـــد تـــدعمت هـــذه الفكـــرة علـــى 

الربـــاعي الثـــاين ، و الـــذي أكـــد علـــى تـــدعيم الالمركزيـــة حبثـــاً عـــن اإلســـتعمال األمثـــل  اخلصـــوص مـــع بدايـــة تطبيـــق املخطـــط
  .للطاقات البشرية و املادية للبالد

و كان لتنمية هذه املؤسسات إرتباطاً كبري بـاجملهود اإلسـتثماري الـذي مت علـى مسـتوى اجلماعـات احملليـة، فشـهدت 
   : )2(، و توزعت كمايلي ) م.ص.م(املؤسسات احمللية  هذه املرحلة وضع ثالثة برامج تنموية ختص تنمية

  .و مشل تطوير النشاط احلريف 1969-1966: الربنامج األول  *
و هـي املرحلـة الـيت تغطـي املخطـط الربـاعي األول، وعرفـت تنميـة املؤسسـات  1973-1970: الربنامج الثاين  *

  .احمللية و اليت متت يف إطار برنامج التجهيز احمللي
ومشل على تطبيق برنامج املؤسسـات احملليـة و الـذي يعتـرب اإلنطالقـة الفعليـة  1977-1974: ربنامج الثالث ال *

  ).م.ص.م(لتنمية و تطوير 
، )بلــديات وواليــات(التابعــة للقطــاع العــام الوســيلة أو األداة املوضــوعة يف يــد اجلماعــات احملليــة ) م.ص.م(و كانــت 

ا يف التنمي ة اإلقتصادية و اإلجتماعية، حيث كان ينتظر منها العمل على تـدعيم سياسـة التصـنيع وهذا ألجل أن تساهم 
  : اليت إنتهجتها اجلزائر و اليت إرتكزت على الصناعات الكربى يف حتقيق بعض األهداف اإلقتصادية و اإلجتماعية منها 

  .إنشاء مناصب عمل -
  .تثمني املواد احمللية -

                                                            
 . 71: خللف عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص - )1(

)2(  - M.ECREMENT, le programme d’industrie locale en Algérie, revue Tiers-MONDE, TOME XX  N°80, P: 823, Oct-
Dèc 1979. 
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  .تلبية احلاجيات احمللية -
  .الالمركزية و التهيئة العمرانية -

III-1-1-2-  البرنامج اإلستثماري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التابعة للقطاع العام:   
لقـــد تعلـــق تنفيـــذ هـــذه الـــربامج بتنميـــة املؤسســـات احملليـــة، و اإلعتمـــاد علـــى برنـــاجمني إســـتثماريني غطيـــا كـــل املرحلـــة 

  : ، وقد توزعت كمايلي 1967-1979
  .1973-1967خاص بالفرتة ) : 1(ج الربنام

  .1979-1974خاص بالفرتة ) : 2(الربنامج 
الــذي  ) 1(مليــون دج للربنــامج 388,6و مت توزيــع اإلعتمــادات املاليــة املرصــودة خــالل الربنــاجمني، بتخصــيص مبلــغ 

املخططـني آنـذاك ، أمـا  مشروع يغلب عليها الطابع احلـريف، متاشـيا و األهـداف املقـررة مـن قبـل 150كان يف حمتواه إجناز 
مليــار دج ، وجهــت بنســبة كبــرية حنــو إنتــاج مــواد البنــاء بتخصــيص  03فقــد إســتفاد مــن مبلــغ ) 2(فيمــا خيــص الربنــامج 
مليـار دج، و إلعطـاء توضـيحات حـول صـورة توزيـع املشـاريع الـيت كـان مـن املنتظـر إجنازهـا خـالل  1,8غالف مايل قدر بــ 

  :تايل الذي يوضح ذلك ، نقدم اجلدول ال 79-67مرحلة 
  

  )م.ص.م(توزيع اإلستثمارات المخصصة لتنمية  :)3/1(الجدول                      
  )عدد المشاريع( 1979-1967التابعة للقطاع العام                          

 )1(الربنامج  نوع الصناعة
 عدد الوحدات

التوزيع
 %النسيب 

 )2(الربنامج
 عدد الوحدات

التوزيع 
 %النسيب 

التوزيع  2+  1
 %النسيب 

  36  268  40,7 242 17,3 26  مواد البناء
  11,3  84  12,8 76 5,3 8  الصناعة املعدنية
  6,8  50  8,1 48 1,3 2  اخلدمات احلرفية
  10,2  75  11 65 6,5 10  اخلشب و الورق
  4,3  32  1 6 17,3 26 النسيج و التفصيل
  1,4  11  1,8 11 - - الكيمياء الصغرية
  17,8  133  19,1 113 13,3 20  السياحة احمللية

  9,6  72  2,3 14 39 58 الصناعات التقليدية
  2,5  19  3,2 19 - - الصناعات الغذائية

  100  744  100 594 100 150  اجملموع
لول ، اإلستثمارات و إشكالية التوازن اجلهوي يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتا: املصدر    .369:ص ،  1990ب ، اجلزائر حممد بلقاسم حسن 
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ـا  و لكن حسب حتليـل نتـائج تنفيـذ الربنـاجمني، مت تسـجيل ضـعف كبـري يف إسـتهالك مبـالغ اإلسـتثمارات املـرخص 
الــذي مل يســتهلك كليــة، حيــث البــاقي الــذي مل ينجــز والــذي ســجل بعــد إنتهــاء الفــرتة الــيت  )1(خاصــة بالنســبة للربنــامج 

مليــون دج،  953,7فلــم يســتهلك ســوى  )2(مليــون دج، أمــا بالنســبة للربنــامج  388,6كــان   73-67غطاهــا الربنــامج 
ولقد إنعكست هذه الوضعية سلباً علـى . من جمموع الربنامج املرخص به  %70وهو ما يفسر باقي اإلجناز الذي يقارب 

الســنة  1978ط حــىت ســنة وتــرية إجنــاز املشــاريع ، حيــث لــوحظ تــأخر كبــري يف اإلجنــاز، فكــان العــدد الــذي مت إجنــازه فقــ
  : مشروع ، و اجلدول التايل يبني ذلك  130ال يزيد عن ) 2املوالية لنهاية الربنامج (

  1978لسنة ) م.ص.م(معدالت إنجاز  :)3/2(الجدول                        
عدد املشاريع نوع الصناعة

  املسجلة
عدد املشاريع
  املنجزة

املشاريع
  الوالئية

املشاريع 
 ةالبلدي

معدل اإلجناز
%  

  12  16 17 33 268  مواد البناء
  17  3 11 14 84 الصناعة املعدنية
  8  - 4 4 50  اخلدمات احلرفية
  29  8 14 22 75 اخلشب و الورق
  6  - 2 2 32 النسيج و التفصيل
  -  -  -  - 11 الكيمياء الصغرية
  7,5  - 10 10 133  السياحة احمللية

  70  48 3 51 72 الصناعات التقليدية
  42  7 1 8 19 الصناعات الغذائية

  19  82 62 144 744  اجملموع
لول ، مرجع سبق ذكره ، ص: املصدر                             . 371:حممد بلقاسم حسن 

III-1-1-3-  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص :  
لتصـنيع، أن السـلطات العموميـة قـد فصـلت يف مكانـة ودور لقد تبني منذ السـنوات األوىل مـن بدايـة تنفيـذ سياسـة ا

هذا القطاع يف عملية التصنيع ، وهذا بعد أن مت إختاد القرار بشأن إختيار منوذج للنمو يرتكز حتقيقه عن طريق خلق قطاع 
شــارة إىل ومــن جهــة أخــرى، ويف نفــس املرحلــة كانــت هنــاك إ. صــناعي عمــومي و إقامــة إحتكــار الدولــة للتجــارة اخلارجيــة 

ضــرورة اإلعتمــاد يف حتقيــق اإلســتقالل اإلقتصــادي علــى كــل الطاقــات الوطنيــة املتاحــة مبــا فيهــا القطــاع اخلــاص الــوطين، و 
  : )1(يرتكز يف ذلك على املبدأين األساسيني 

  .توجيه اإلستثمارات العمومية حنو القطاعات احليوية و اإلسرتاتيجية *
  .لنشاطات اإلقتصادية الثانويةتوجيه اإلستثمارات اخلاصة حنو ا *
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ـــ التابعــة للقطــاع العــام قــد مت حتقيقهــا يف إطــار بــرامج التصــنيع احملليــة، ) م.ص.م(و إن كانــت اإلســتثمارات املتعلقــة ب
، الـذي جـاء ليسـد الفـراغ املسـجل يف 1966فإن اإلستثمارات اخلاصة حتققت بدورها يف إطار قـانون اإلسـتثمارات لسـنة 

كــان موجهــا إىل رأس مــال األجنــيب فقــط، و مت علــى ضــوء اإلجــراءات القانونيــة املتضــمنة فيــه حتديــد   ، الــذي1963قــانون 
 .الدور و املكانة املعطاة للقطاع اخلاص، بتأكيد خضوع هذا األخري يف نشاطاته ملراقبة الدولة

III-1-1-4-  1(البرنامج اإلستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص( :  
التابعـة للقطـاع اخلـاص مل تعـرف نفـس اإلهتمـام ) م.ص.م(التابعـة للقطـاع العـام ، فـإن ) م.ص.م(على العكس من 

و التوجيـــه ، و هـــذا بـــالرغم مـــن التطـــور الـــذي عرفـــه هـــذا القطـــاع خـــالل الســـنوات األوىل مـــن تطبيـــق قـــانون اإلســـتثمارات 
لقطــاع العمــومي، حيــث مشــل تنفيــذ عــدد قليــل مــن املشــاريع ، فإنــه يضــل ضــعيفا مقارنــة باإلســتثمارات املخصصــة ل1966

  .1978-1967اإلستثمارية كما يوضحه اجلدول ، و الذي يتعلق باإلستثمارات اخلاصة اليت مت إعتمادها ما بني 
  1978-1967حجم اإلستثمارات الخاصة المعتمدة ما بين  :)3/3(الجدول                

  اجملموع7475767778 717273 70 69 6768  السنوات
مبلغ 
 106اإلستثمار

  دج

3613625214641351735319250618940  

عدد املشاريع 
  املعتمدة

66220279123432923 2631240817889  

source: H.M TEMMAR, stratégie de développement indépendant «le cas de l’Algérie », le bilan,  O.P.U, 
1983,p: 5.  

لقــد كــان لألهــداف العامــة لسياســة التنميــة املنتهجــة خــالل هــذه املرحلــة أثــراً واضــحا علــى القطــاع اخلــاص، حيــث 
و  1967مشــروع بــني  570شــهدت تراجــع حــاد يف إســتثمارات هــذا القطــاع، فبعــد أن مت مــنح رخــص اإلســتثمار لقرابــة 

، و يرجــع ذلــك إىل تـــأثري خمتلــف القــرارات الـــيت 1975ســنة ، جنــد أن هــذا العــدد قـــد إخنفــض وهــذا إبتــداءاً مـــن 1969
توسع حركة التأميمات، إحتكار الدولة للتجارة اخلارجية، قانون املالية لسنة (وضعت اإلقتصاد اجلزائري حتت مراقبة الدولة 

ع ، وقــد دلــت اإلحصــائيات أن مســامهة القطــا ) …الــذي وضــع حــد للمســاعدات املقدمــة للمســتثمرين اخلــواص 1971
  .)2(  5,1%مل تزد عن 1974-1967اخلاص الوطين يف اإلستثمارات الكلية خالل الفرتة 

  

  مرحلة المخططات الخماسية :   المطلب الثاني 
علـــى ظهورهـــا بوجـــه جديـــد ، حيـــث توســـعت علـــى حســـاب الصـــناعات ) م.ص.م(يف هـــذه احلقبـــة أصـــبح ينظـــر لــــ

و اإلعتمـــاد عليهـــا يف ) م.ص.م(علـــى ضـــرورة ترقيـــة  84-80ل القائمـــة، ومـــن هـــذا املنطلـــق أكـــد املخطـــط اخلماســـي األو 
إمتصــاص حـــاالت العجـــز املســـجلة يف العشــريتني الســـابقتني، كمـــا مت التأكيـــد علــى النصـــوص اخلاصـــة يف هـــذا القطـــاع ويف 
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صـادية الـيت ، الذي أشار إىل املكانة احلقيقية الـيت بلغهـا اإلقتصـاد الـوطين ، و تلـك التكـامالت اإلقت1986امليثاق الوطين 
تؤكــد علــى ضــرورة اإلعتمــاد علــى التنظــيم اإلقتصــادي، ويف هــذا الســياق كــان مــن الضــروري  إعــادة النظــر يف منــط التصــنيع 
القــائم و إتبــاع منــط آخــر يأخــذ بعــني اإلعتبــار الواقــع اإلقتصــادي و الصــناعي الــوطين، و هــذا ممــا أدى إىل ظهــور نــوع مــن 

ر منهـــا أن تكـــون حمـــرك التنميـــة اإلقتصـــادية و اإلجتماعيـــة ، و هـــذا يف ظـــل األزمـــة الـــيت أصـــبح ينتظـــ) م.ص.م(اإلهتمـــام بــــ
  .اإلقتصادية اليت أصبحت تعيشها اجلزائر منذ مطلع الثمانينات ، و كحل بديل عن السياسة السابقة

III-1-2-1-  1(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام(  :  
التابعـة للقطـاع العـام يف حتقيـق الالمركزيـة ) م.ص.م(ملرحلـة الثمانينـات دورا حيويـا لــ لقد أعطت السياسة اإلقتصادية

املنشــودة ، وقــد كــان ذاك بتوســيع صــالحيات اجلماعــات احملليــة يف ميــدان النشــاط اإلقتصــادي ، و هــذا مــن خــالل وضــع 
علـى ذلـك املخطـط اخلماســي األول  إجـراءات قانونيـة و تنظيميـة جديـدة وإعطائهـا مكانـة يف سياسـة التصـنيع ، كمـا يؤكـد

جيب أن يطور إندماج اجملموعات احمللية أكثر خـالل العقـد القـادم يف سـياق الصـناعة بواسـطة  تنميـة بـرامج ) " 80-84(
ـذه املهـام اجلديـدة ستسـهل سياسـة التصـنيع و إنـدماج  …)م.ص.م( إن إندماج اجملموعات احمللية يف الصـناعة والتكليـف 

، إذن يــؤدي  )2(" …وكــذلك بفضــل مســاندة هيئــات تنســيق القطاعــات الــيت ســتقدمها هــذه اجملموعــات العامــل اجلهــوي،
  :توسيع صالحيات اجلماعات احمللية يف ميدان النشاط اإلقتصادي إىل حتقيق الالمركزية يف ذات الوقت 

ا تعمل على عقلنة النسيج الصناعي بفضل الصناعات التكامليـة الـيت ت: إقتصادية  * طورهـا، و توسـيع القاعـدة أل
  . الصناعية بإقامة وحدات جديدة تساهم يف الرتاكم الوطين

ا تعمـل علـى مـنح املؤسسـات و اجلهـات الوصـية : سياسية  * عليهـا كـل السـيادة، حبيـث جتعـل ) واليـة ، بلديـة(أل
، تســاهم يف تنفيــذ بــرامج السياســة مـن املؤسســة احملليــة وحــدة إنتاجيــة حتـدد إســرتاتيجيتها و تســيريها وتطلعــات تطورهــا حمليـا

  )....سياسة التوازن اجلهوي، سياسة التشغيل، سياسة اإلسكان(العامة 
III-1-2-2-  3(البرنامج اإلستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام(  :  

املخطــط اخلماســي (انينــات التابعــة للقطــاع العــام يف إطــار املخططــات التنمويــة ملرحلــة الثم) م.ص.م(لقــد حضــيت 
 03بـــــربامج إســـــتثمارية معتـــــربة ، حيـــــث مت رصـــــد مبلـــــغ ) 1989-1985و اخلماســـــي الثـــــاين  1984-1980األول 

مليــار دج للمخطــط اخلماســي الثــاين ، و اجلــدول يوضــح لنــا حصــة  5,5مليــارات دج خــالل املخطــط اخلماســي األول و 
  .لعام ، يف إمجايل اإلستثمارات الصناعية احملليةالتابعة للقطاع ا) م.ص.م(اإلستثمارات املوجهة لـ
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  1989-1980حجم اإلستثمارات الموجهة للصناعة المحلية :)3/4(الجدول            
  من اجملموع % احمللية الصناعية املخططات

    02 مليار دج 3 مليار دج 1984154,9 – 1980
  3,3 مليار دج5,5 مليار دج1989174,2–1985

  5,2 مليار دج 8,5 مليار دج 329,1 وعاجملم
  : المصدر تم إعداده إنطالقاً 

 M.P.A.T et J.P powels, Cités  par E.ecrement, Op Cit. P:307, et pour 2ème plan 85-89 Rapport général, jan 1985.  
ـــه   234إلجنـــاز  مليـــارات دج، فكـــان خمصـــص 03بالنســـبة لربنـــامج املخطـــط اخلماســـي األول واملبلـــغ املخصـــص ل

  :مشروع جديد يتوزع حسب ما يوضحه اجلدول 
  1984- 1980توزيع المشاريع المبرمجة خالل المرحلة :)3/5(الجدول                       

  % عدد املؤسسات الفروع الصناعية
  62,2 146 مواد البناء

  9,8 23  التجارة و اخلشب
  6,8 16 الصناعة املعدنية واحلديدية

  2,1 5 ةمكانيك عام
  1,7 4  صناعة تقليدية
  8,5 20  صناعة غذائية
  8,5 20 صناعات أخرى

  100 234 اجملموع
source: A.L. Boukhari, le développement économique décentralisé, Etude, Bilan et réflexion sur le cas algérien, 

thèse pour le doctorat d’état, I.S.E, juin 1989, p: 200.  
ـــــــــني أنـــــــــه بـــــــــالرغم مـــــــــن اجلهـــــــــد املبـــــــــذول فـــــــــإن املعطيـــــــــات اإلحصـــــــــائية   عنـــــــــد إعـــــــــداد حصـــــــــيلة لإلجنـــــــــازات ، تب

من إمجايل الربنامج احملتفظ بـه ، و الـذي  %14، تظهر أن نسبة اإلجناز كانت ضعيفة وهي تقارب 31/12/1984يف 
 %71(مشـروع  163لذي يقدر بــ مشروع ، أما الباقي و ا 34، بعد أن مت إلغاء  234مشروع من جمموع  195ميثل 

ـــا ايـــة املخطـــط .  )1(1989 – 85، فقـــد أدرج إمتامـــه ضـــمن املخطـــط اخلماســـي الثـــاين )مـــن اجملمـــوع احملـــتفظ  و مـــع 
)  ONS(التابعة للقطاع العام حسب الديوان الوطين لإلحصـائيات ) م.ص.م(بلغ عدد  1990اخلماسي الثاين و يف سنة 

  .قارنة باجملهودات اليت بذلت خالل طيلة املرحلتنيمؤسسة ، وهو عدد قليل م 240
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III-1-2-3-  1(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص(  :  
لقد متيز تدخل القطاع اخلاص طيلة مرحلة التسيري املركـزي باحلـذر التكتيكـي ، فكـان يوجـه نشـاطاته حنـو تلـك الـيت 

جيـا عاليـة و يـد عاملـة مؤهلـة، وأغلـب هـذه املؤسسـات كانـت عبـارة عـن أعمـال حتقق مردودية سريعة ، وال تتطلـب تكنولو 
ا الدولة يف كل املرحلة   .متفرقة بسبب تشتت اإلستثمارات فيها ، و هذا خوفاً من عملية التأميم اليت كانت تقوم 

 عمليـة التنميـة، وقد كان للغيـاب الشـبه كلـي لسياسـة واضـحة اجتـاه تـأطري وتوجيـه وتنظـيم تـدخل القطـاع اخلـاص يف
التابعــــة للقطــــاع اخلــــاص علــــى هــــامش املخططــــات الوطنيــــة، فــــإرتبط منوهــــا طيلــــة املرحلــــة باخلطــــاب ) م.ص.م(أن تطــــورت 

السياسي والتوجهات السياسية فقط، فكان لذلك إنعكاس كبري على مسامهة هذا القطاع يف اإلقتصاد الوطين، حيث ظل 
ا الدولة ، فرتاجعت حصته يف تكـوين جمهوده اإلستثماري ضعيفا مقارنة باإلست ثمارات التابعة للقطاع العام و اليت قامت 

، وأن مســـامهته يف القيمـــة املضـــافة كانـــت يف 1981يف  %13إىل  1967يف  %40مـــن ) FBCF(ت رأس املـــال الثابـــ
  .وع الصناعة، كما يوضحه اجلدول الذي يتعلق حبصة القطاع اخلاص يف القيمة املضافة حسب أنواع فر % 30حدود 

  .حصة الصناعة في القيمة المضافة اإلجمالية:)3/6(الجدول                         
  القطاع اخلاص القطاع العام القطاعات
 1982  1969 1982 1969 فروع الصناعة

  7  56 93 44الصناعات امليكانيكية
  12  15 88 85 مواد البناء

  30  74,5 70 25,5 الكيمياء، املطاط
  22  34 78 66 لع الغذائيةالس

  40  68 60 32 النسيج
  44  79 56 21 جلود و أحذية
  26  75 74 25 خشب و جنارة
  41  50 59 50 صناعة متنوعة
  30  68 70 22 جمموع الصناعة

Source : Les comptes économiques (67 – 78) M.P.A.T 1980, et comptes économique (79 – 82)  M.P.A.T 1982.  
نطالقاً من هذا اجلدول يظهر لنـا مـدى تـأثري التوجـه العـام لسياسـة التنميـة علـى حصـة القطـاع اخلـاص يف القيمـة و إ

مـن القيمـة املضـافة  %68حـوايل  1969املضافة مقارنة بالقطاع العام، فبعد أن كان القطاع اخلاص ميثل نسبة كبرية عام 
إلخنفـاظ يف صــاحل القطـاع العــام ، و الـذي شــهد تطـوراً كبــرياً و قــد كـان هــذا ا 1982يف  %30الصـناعية ، فـإخنفض إىل 
  .1982عام  %70إىل  1969عام  %22حيث إنتقلت حصته من 
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   88مرحلة اإلصالحات اإلقتصادية و قانون منظومة التخطيط   :المطلب الثالث 
نوعيـة التخطـيط الـذي تتبعـه إن التخطيط هو اجلانب التنظيمي لإلقتصاد ، و يتأثر هذا األخري يف شـكله و حمتـواه ب

املتعلـق بـالتخطيط ،  1988فيفـري  12املـؤرخ يف  02-88الدولة ، إن القانون احلايل السـاري املفعـول هـو القـانون رقـم 
لذلك سنتطرق للعالقة اليت تربط القـانون اإلقتصـادي بـالتخطيط ، و بالتـايل فهـي ستنصـب علـى هـذا القـانون الـذي حيـدد 

املنظومــة الوطنيــة للتخطــيط اإلقتصــادي و اإلجتمــاعي و طبيعتــه ، و قــد وردت جمموعــة مــن املبــادئ اإلطــار العــام لتوجيــه 
  .العامة ، اليت تعترب جديدة و أساسية للنظرية اجلديدة يف اإلصالح 

III-1-3-1-  المبادئ العامة لقانون التخطيط:   
  :  )1(يت ميكن حصرها فيمايلي لقد مث إدراج جمموعة من األهداف حتت عنوان املبادئ العامة ، و ال

ا املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، و السـهر علـى  - حدد دور الدولة حبيث يعمل على توجيه األعمال اليت تقوم 
تأطريهـــا لضـــمان وحدويـــة قيـــادة التنميـــة و حتقيـــق األهـــداف ، و الـــربامج املقـــررة حتقيقـــا منســـجما مـــن جـــراء ضـــبط الـــوترية 

  .اإلقتصادية 
ا يف إطــار المركــزي و بشــكل يضــمن حــدد مســ - ؤولية اجلماعــات احملليــة ، حبيــث تتحمــل هــذه األخــرية مســؤوليا

  .التنمية احمللية املخططة ، و اليت ميكن أن تساهم فيه املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
كـــون هـــذه حـــدد مســـؤولية املؤسســـات العموميـــة اإلقتصـــادية مبـــا فيهـــا املؤسســـات الصـــغرية و املتوســـطة ، حبيـــث ت -

  .املسؤولية كاملة و تعمل على حتقيق األهداف املبينة يف نظامها التأسيسي و بشكل مطابق و حمرتم للمخطط 
  .حدد مكانة و وضع القطاع الوطين اخلاص ، حبيث أدرج أعماله ضمن اإلشراف املخطط على التنمية  -

ا أقرب إىل التنظيم العملي من ـا ترتتـب عليهـا مباشـرة إن املتمعن يف هذه املبادئ جيد بأ ه إىل الناحية النظريـة ،  أل
حقوقـــا و واجبـــات تـــؤثر علـــى طبيعـــة النشـــاط اإلقتصـــادي و املـــايل ، حبيـــث أننـــا جنـــد تقليصـــا لـــدور الدولـــة يف إدارة احليـــاة 

سســات العموميــة اإلقتصــادية بالطريقــة التقليديــة املعروفــة يف القطــاع العــام ، كمــا جنــد أنفســنا أمــام دولــة أطلقــت العنــان للمؤ 
  .اإلقتصادية بصفة عامة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة بصفة خاصة 

III-1-3-2-  المنظومة الوطنية للتخطيط:  
لقـــد ورد هـــذا العنـــوان يف البـــاب الثـــاين مـــن القـــانون املـــذكور ســـالفا ، و هـــو حيتـــوي علـــى أربعـــة فصـــول تتعلـــق علـــى 

و ختص الفصل األول ، أما الفصل الثاين فهو حيتـوي علـى سـتة ) 11ىل إ 6املواد من ( اخلصوص ببعض األحكام العامة 
  ) .12(حماور رئيسية تضمنتها املادة 

  
  :     أما الفصل الثالث املتعلق بالتخطيط اإلقتصادي و اإلجتماعي املتوسط املدى ، فإنه حيتوي على أقسام تتعلق بـ  

  ) . 18ىل إ 14املواد من ( املخطط الوطين املتوسط املدى  -  
  ) . 20و  19املادتني ( و مبخطط اجلماعة احمللية املتوسط األمد  -
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  ) . 24إىل  21املواد من ( و املخطط املتوسط األمد للمؤسسة العمومية اإلقتصادية  -
  ) . 25املادة ( و بالربامج اخلاصة  -

  ) . 28إىل  26( أما الفصل الرابع املتعلق باملخطط السنوي من املادة 
مـــن هـــذا القـــانون يتضـــمن الفصـــل األول إذا دققنـــا يف كـــل فصـــل مـــن الفصـــول الســـالفة الـــذكر ، فإننـــا جنـــد بـــأن و 

  :جمموعة من األحكام العامة احملددة للقواعد القانونية األساسية اليت ترتكز عليها املنظومة الوطنية للتخطيط أمهها 
  .تأسيسية خالل تقسيم العملاإلعداد الدميقراطي و إحرتام املؤسسات القانونية و ال -
  .إستنباط احملاور الرئيسية لتنظيم اإلقتصاد الوطين و سري املخططات من منظومة التخطيط  -
  .إستقاللية التسيري من أجل حتقيق األهداف اليت يسطرها كل متعامل لنفسه لتحقيق املخطط الدوري  -

هـذا القـانون ، و الـذي حـددت أهدافـه يف ضـمان تناسـق مع العلم أن املخطـط الـدوري هـو مصـطلح جديـد مت إدراجـه يف 
  .مساعي التنمية اإلقتصادية و الرقي اإلجتماعي و التهيئة العمرانية 

فاملادة السادسة من قانون التخطيط ، كرسـت مبـدأ إسـتقاللية املؤسسـة علـى أسـاس األهـداف الـيت ترمسهـا املؤسسـة 
بآفـــاق دوريـــة ثـــالث حمـــددة يف املـــادة الســـابعة ، و هـــي األهـــداف  لنفســـها ، و هـــذا مـــن خـــالل خمططهـــا الـــدوري املـــرتبط

  .اإلسرتاتيجية الطويلة األمد ، التخطيط املتوسط األمد ، و التخطيط السنوي 
و تظهر العالقة واضحة بـني اجلانـب التنظيمـي لإلقتصـاد و القواعـد القانونيـة ، و قـد عـرب عـن ذلـك املشـرع صـراحة 

مبثابة األدوات القانونية اخلاصـة بكـل " ترب أن التخطيط املتوسط األمد يف مجيع املستويات يعترب يف املادة التاسعة عندما إع
  . )1("  عون إقتصادي و إجتماعي 

من هذا القانون قد فرضت إحتواء كل مرحلة دورية للتخطيط أشغال يراعـى فيهـا حسـب اجملـال  11كما أن املادة 
يئـــة العمرانيـــة ، و حســـب الفـــروع فيمـــا يتعلـــق بتناســـق التنميـــة املشـــرتكة للقطاعـــات و ، تناســـق التنميـــة احملليـــة و أعمـــال الته

  . داخل الفروع 
، و علـى سـتة فقـرات إعتربهـا علـى اخلصـوص كآفـاق  12فيحتوي علـى مـادة واحـدة هـي املـادة  الفصل الثانيأما 

  : للتطور ، و تتمثل يف 
  .إلجتماعي و ظروف احلياة ، و حاصل منظومة الرتبية و التكوين اإلجتاهات اهليكلية الشاملة للتطور ا -1          
أســـاليب اإلختيـــار اجلماعيـــة الـــيت تضـــمن الفعاليـــة اإلقتصـــادية لإلســـتثمار و اإلنتـــاج و اإلســـتهالك يف إطـــار  -2   

  . تغطية احلاجيات اإلسرتاتيجية 
ط اإلقتصـادي و اإلجتمـاعي و الثقـايف ، و يف الثوابت احلامسة يف التقدم العلمي و التقين و آثارهـا يف النشـا -3   

  .تطوير إنتاجية العمل و الرأمسال 
  .الشروط احلامسة يف التطور اإلقتصادي و تنظيمه و تسيريه يف مجيع املستويات  -4   
  .اإلجتاهات األساسية يف تطور العالقات اإلقتصادية الدولية  -5   
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  .األهداف األولية للتهيئة العمرانية  -6   
فــــريبط بــــني التخطــــيط اإلقتصــــادي و اإلجتمــــاعي املتوســــط األمــــد ضــــمن التوجيهــــات العامــــة  الفصــــل الثالــــثأمــــا 

لألهــداف اإلســرتاتيجية الطويلــة األمــد ، و يشــكل األداة األساســية لإلشــراف علــى اإلقتصــاد الــوطين ، كمــا يتمحــور حــول 
  ) .13املادة (املخططات املتوسطة األمد على خمتلف املستويات 

و قــد أثــار القســم األول مــن هــذا الفصــل مبــدأ هــام ، يتمثــل يف إمكانيــة إقامــة جهــاز خــاص للتخطــيط لفــرتة حمــددة 
مبوجب القانون ، و دون اإلخالل باألهداف اإلسرتاتيجية الطويلة األمد ، كما حيـدد املخطـط الـوطين املتوسـط املـدى فـرتة 

ا من الناحية الواقعية قبـل صـدور هـذا القـانون، و هـي مرجعية هي مخس سنوات ، و يالحظ أن هذه الفرتة هي  املعمول 
كمـا حـدد املخطـط الـوطين املتوسـط املـدى أيضـاً . قابلة للتغيري ألن حتديـدها مل يـأت علـى سـبيل البـت بـل بصـورة مبدئيـة 

  :      إجتاه السياسة اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية فيمايلي 
  . ة الطلب اإلجتماعي توفري أحسن الشروط لتغطي -
  . ضمان نسق التنمية الوطنية و هيكلتها  -
حتديــد أســاليب و قواعــد التغيــريات اهليكليــة اهلامــة ، و تطــور التــوازن الشــامل مــن خــالل اإلنتــاج و اإلســتثمار و  -

  . اإلستهالك و املداخيل و األسعار و املوازنات الداخلية و اخلارجية 
تبـــار املخطـــط املتوســـط األمـــد املرجـــع األساســـي إلعـــداد مجيـــع املخططـــات علـــى كافـــة أمـــا املبـــدأ األخـــري فهـــو إع -

  . املستويات 
للقسم الثاين املتعلق مبخطط السياسـة احملليـة املتوسـط األمـد،   20و  19و قد تطرقت القواعد القانونية يف املادتني 

، و يف القســم )  24إىل  21املــواد مــن ( ية و يف القســم الثالــث للمخطــط املتوســط األمــد للمؤسســة العموميــة اإلقتصــاد
األخري املتعلق بـالربامج اخلاصـة ، و يالحـظ أن هـذه املخططـات مجيعهـا تعـد يف إطـار توجيهـات املخطـط الـوطين املتوسـط 
ا مقابــل  األمـد و أهدافـه ، و طبقـاً ملقتضـيات التكامـل اإلقتصـادي الفرعـي ، و تتحمـل املؤسسـات و اجلماعـات مسـؤوليا

  .حيات اليت متارسها الصال
فقــد إحتــوى ثــالث مــواد إعتــرب املشــرع املخطــط الســنوي أداة للتعــديالت اإلمجاليــة للمخطــط  الفصــل الرابــعأمــا   

الـــــوطين املتوســـــط األمـــــد ، و حيـــــدد الـــــدواليب اإلقتصـــــادية و التنظيميـــــة لتعـــــديل بـــــرامج األعمـــــال و أدوات ضـــــبط الـــــوترية 
  :وب حتقيقه يف اإلقتصادية ، و يبني مدى الرقي املطل

ا و تطويرها  -   . إقامة أدوات التخطيط و مؤشرا
  .تنظيم اإلقتصاد الوطين و سريه وفقاً لتوجيهات املخطط الوطين املتوسط األمد  -

  . إثراء مجيع املعلومات اإلقتصادية و اإلجتماعية يف مجيع املستويات و نشرها و تداوهلا  -       
 التطبيــق لتنفيــذ املخطــط ، فإنــه يصــادق علــى املخطــط الســنوي بقــانون يرفــق مشــروعه و إلضــفاء الصــفة اإللزاميــة يف

  .بتقرير يتضمن حالة تنفيذ املخطط الوطين املتوسط األمد ، و ذلك حىت يتم التناسق بني القطاعات 
القـانون  أمـا هـذه. و لذلك فإنه من البديهي القول بأن املخطط السنوي هو تنفيذ جزئي للمخطط املتوسط األمد 

فيتعلق بضبط الوترية اإلقتصادية ضمن التطور املقرر للتوازنـات اإلقتصـادية اإلمجاليـة و النسـب اهليكليـة لإلسـتثمار ، حبيـث 
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يدعم احلوافز اإلقتصادية و خيفف من عـبء التنظيمـات اإلداريـة و يشـجع العالقـات التعاقديـة و الثابتـة بـني املؤسسـات و 
  . جتماعيني ، و تنظيم السوق بطريقة تدعم دور ضبط الوترية اإلقتصادية األعوان اإلقتصاديني و اإل
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  واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  :المبحث الثاني 
  

   )1(إجراءات تحسين المحيط العام لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   :المطلب األول 
ــا الدولــةمــن بــني اإلجــراءات الــيتو يف هــذا اإلطــار، فــإن  وضــع مــا يســمى باجلهــاز احملفــز لإلنعــاش ، هــي  قامــت 

و الذي كان يهدف إىل تدعيم التحوالت اجلذرية اليت يعرفها اإلقتصاد الوطين ، وحتقيق اإلصـالحات الـيت مت  ،اإلقتصادي
  .من جهة أخرى ديدةمن جهة، و محاية القطاعات املوجودة وترقيتها ودعم املشاريع اإلستثمارية اجل هذا اإلنطالق فيها

III-2-1-1-  حماية الطاقات الموجودة و المحافظة عليها :  
ا كانت  - مت إختاذها إن أول اإلجراءات اليت إال منـذ  تـتممل  لتحسني احمليط العام للمؤسسات ، -متواضعةرغم أ

ا الـــبالد ســـنة  قـــد  واإلجـــراءات اإلداريـــةأن الســـلوكات رغـــم  ، وهـــذا1988البـــدء يف اإلصـــالحات اإلقتصـــادية الـــيت شـــهد
  .تنحاز للقطاع العام على حساب القطاع اخلاص ، بقيت يف الكثري من األحيان

خنــص بالــذكر ختفــيض نســب الفوائــد  ،ومــن بــني اإلجــراءات املتخــذة لتخفيــف القيــود الــيت كانــت ختنــق املؤسســات
فاض معـدل التضـخم إىل مسـتويات مالئمـة البنكية ، مما أدى إىل حدوث إستقرار على مستوى اإلقتصاد الكلي و إىل إخن

( سلســـلة مـــن اإلجـــراءات اجلبائيـــة  باإلضـــافة إىل ،)%10-8إىل  %25-24مـــن ( إلحتياجـــات اإلنعـــاش اإلقتصـــادي 
إىل  1991اليت تضمنتها خمتلف قوانني املالية إنطالقاً من سـنة ) كتخفيض ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل اإلمجايل

وتوسيع جمـال احلصـول علـى القـروض حـىت و إن   ،وضع جهاز كفيل بتشجيع الصادرات خارج احملروقاتيومنا هذا ، وكذا 
تتــوفر علــى ضــمانات مشــجعة   هــذه األخــرية ال ، )م.ص.م(كانــت خاضــعة آلليــات صــارمة وغــري مناســبة خاصــة بالنســبة لـــ

ـــا البنـــوك التجاريـــة  ـــا للمحافظـــة علـــى النســـيج مت وكـــان مـــن بـــني اإلجـــراءات اهلامـــة الـــيت . كتلـــك الـــيت تطالـــب  ـــام  القي
، وهــذا بإنشــاء جلنــة وطنيــة مكلفــة بتحديــد ووضــع آليــات محايــة املنتــوج الــوطين 1996ســنة  املؤسســايت املوجــود و هــذا يف

مست هذه اإلجراءات إدخال تعديالت على التعريفـات  فقدملواجهة املنافسة الشديدة و املستمرة للمنتوجات املستوردة ، 
ا إعطاء ولو جرعة أكسجني للمؤسسات املريضة كان  والقيم اإلدارية واليتاجلمركية    .من شأ

قد أدت إىل حدوث عدم إستقرار حقيقـي للتعريفـات  ،اإلجراءات املتخذة يف هذا اإلطارلكن رغم كل هذا ، فإن 
 كـل  ، أضـف إىل)رتفعـةتعريفـة مجركيـة منخفضـة ، و قـيم إداريـة م(مسـت نفـس املنتـوج  قد أن هناك تناقضات حيث جند ،

منتــوج أحــدهم يتعــرض إىل رســوم  أيــن كــان الضــغط الــذي كــان حيــدث بــني املتعــاملني اإلقتصــاديني لــنفس القطــاع، ،ذلــك
  ).مشاكل املواد األولية و املنتوجات املصنعة( على حساب متعامل آخر  وهذا ضخمة جدا

  
 
 

III-2-1-2-  ترقية اإلستثمار :  

                                                            
)1 ( - Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI », juillet 2000, p:8. 
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إرادة الســلطات يف رفــع  أوهلمــا :حتكــم عنصــرين أساســيني ، قــد كــان وليــدرتقيــة اإلســتثمارإن تطــور اإلطــار القــانوين ل
ثانيهمـا تعمـق األزمـة اإلقتصـادية احملليـة إزاء شـبح  ومنها يف دفـع تنميتـه و تطـويره،  كمحاولةاحلصار عن القطاع اخلاص ،  

مـل علـى جـذب القطـاع اخلـاص بشـقيه الـوطين و باتت فكرة إنشاء إطار قـانوين حقيقـي مالئـم يع ، فقد ومن هنا ، العوملة
  .الوطنية و الدولية الراهنة الظروف تفرضها ملحة ضرورة، و هذا اإلجراء يعترب األجنيب 

مـن  اً إبتـداء ، و هذاجتاه اإلستثمار اخلاصابدأت تشهد مرونة  ، قدإن التشريعات و التنظيمات اخلاصة باإلستثمار
الــذي حــرر ســقف اإلســتثمار  ، و19/07/1988املــؤرخ يف  88-25رقــم  مــن خــالل القــانون ، و ذلــك1988ســنة 
، و  1990فقط منذ بدايـة و جتدر اإلشارة هنا، أنه  .للمستثمرين باإلستثمار يف عدة قطاعات ، و هذا بالسماحاخلاص
 1991مث بعـدها يف سـنة  ،)بالنقـد والقـرض(املتعلـق  1990 /14/04املـؤرخ يف  90-10من خالل القانون رقـم  هذا

يف املرحلة  فعالً  املتضمن حترير التجارة اخلارجية، أين مت الشروع 1991 /19/02املؤرخ يف  91-37من خالل املرسوم 
عــن طريــق اإلعــرتاف الرمســي بالــدور الــذي جيــب أن يلعبــه  ، وذلــكالثانيــة مــن إنتقــال اإلقتصــاد اجلزائــري إىل إقتصــاد الســوق

قد مسح بإقامة مشـاريع  ،أن قانون النقد و القرضأين جند نعاش اإلقتصاد الوطين، يف إ) الوطين و األجنيب(القطاع اخلاص 
  .للقطاع اخلاص الوطين بإنشاء شركات خمتلطة أيضا كما مسح  برؤوس أموال أجنبية جزئية كانت أم كلية،إستثمارية 

صـودق و الـذي  ،)الـوطين أو األجنـيب(قـانون خـاص باإلسـتثمار  ، مـن سـنمشروع اإلصالح اإلقتصادي مكنوقد 
يف أي  الـذي أعلـن صـراحة حريـة اإلسـتثمار ، و1993 /15/10املـؤرخ يف  93-12عليه طبقا للمرسوم التشريعي رقم 

جمــــال كــــان ، و التقليــــل الشــــبه كلــــي جلميــــع اإلجــــراءات الــــيت تعرقــــل اإلســــتثمار، باإلضــــافة إىل وضــــع إجــــراءات تشــــجيعية 
إمتيـازات جبائيـة و شـبه جبائيـة  هم القـانوين، كمـا سـتكون أيضـا مشـكلة مـنللمستثمرين و اليت ستشكل بالنسـبة هلـم إطـار 

اجلنوب الكبـري، منطقـة الطـوق الثـاين للجنـوب، و الـدوائر الـيت (أو اجلهوي املنجزة على املستوى الوطين  لكل اإلستثمارات
  .منطقة حرة  السماح بإنشاء كذلكو ، )تسعى الدولة لرتقيتها

إنشـــاء مـــا يســـمى بالشـــباك جـــاءت يف قـــانون اإلســـتثمار الســـالف الـــذكر، جنـــد  مـــة الـــيتإن مـــن بـــني اإلجـــراءات اهلا
   :له مهمة التكفل بـ أوكلتالوحيد، هذا األخري 

  .مركزية اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باملشاريع اإلستثمارية *
  .منح الوثائق احملصل عليها قانونيا إلجناز املشاريع *
  .إلمتيازات اخلاصة باملشاريعمنح قرارات اإلستفادة من ا *

و  -1994سـنة أنشـأت - )APSI(ترقيـة ودعـم اإلسـتثمار  كما أن مهمة تسيري هذا الشباك ، قـد أوكلـت لوكالـة
ذه املهمة بصفة إنتقالية  )م.ص.م(وزارة هذا بعدما كانت   30أكثـر مـن  هذه الوكالـة سجلت ، ومنذ ذلك التاريختقوم 

ا ،مليار دوالر 37مببلغ يفوق  ، و هذا)م.ص.م(من نوع   %99ا منه ، ألف تصريح  باإلستثمار  خلـق و اليت مـن شـأ
لكـن .والذي من شأنه إعادة إنطالق عملية التنمية اإلقتصادية وفق أسس قوية ودائمـة  ، )1(منصب شغل  1286000
اإلطـار التشـريعي و التنظيمـي، مل  وهـذه النسـبة تعـين أن ،%6 ، فإن عدد املشاريع املنجزة فعـًال مل يتجـاوزيف حقيقة األمر

جلعــل احملــيط اإلقتصــادي  بــذل جمهــودات أكثــر جديــة يكونــا كافيــان لتحفيــز عمليــة اإلســتثمار، بــل يتعــني زيــادة علــى ذلــك،
                                                            

)1 ( - Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI », juillet 2000, p:8. 
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، فحسـب العديـد مـن اآلراء يف  )م.ص.م(إذا تعلق األمر مبشاريع ختـص  بإستثمارات جديدة ، خاصةأكثر مالئمة للقيام 
  .الوطين و بأقل التكاليفعلى إنعاش دواليب اإلقتصاد  تعترب الوحيدة القادرة) م.ص.م(ن هذا الصدد ، فإ

III-2-1-3-  نطاق الجهاز المحفز لإلنعاش اإلقتصادي :  
حماولــة تــوفري الشــروط  ، و كــذلكالراميــة إىل حتســني اإلطــار التشــريعي و التنظيمــي ، رغــم اإلصــالحات العميقــةإنــه 

 يف هــذا اجملــال ، اإلجــراءات املتخــذةفاعليــة مار وتطــوير املؤسســات، مازالــت عــدة صــعوبات حتــد مــن اإلســتث لرتقيــةاملناســبة 
   :نذكر منها على سبيل املثال مايلي 

ممـا أدى  ،) م.ص.م(ملفهـوم الشـبه كلـي  غياب معلومات أكيدة ومهيكلة حـول القطـاع، أكثـر مـن ذلـك الغيـاب *
ذه امل   .عن طريق برنامج دعم خاص ؤسساتإىل عدم القدرة على التكفل اجليد 

 إذا تعلــق األمــر بدراســةبــني الســلطات العموميــة وعــامل املؤسســة، خاصــة  الغيــاب التــام للتشــاور نقــص إن مل نقــل *
ا التـــأثري يف تســـيري املؤسســـات احلامســـة القـــرارات ، وكـــذلك يف إختـــاذ امللفـــات اإلقتصـــادية الكـــربى  و خاصـــة الـــيت مـــن شـــأ

إداريـــة، ماليـــة، (  الغالـــب تكـــون غـــري قـــادرة علـــى التـــأقلم مـــع التغـــريات الـــيت حتـــدث يف حميطهـــا عامـــة، و الـــيت يف )م.ص.م(
  )....تنظيمية ،جبائية 

الشــباك " مــن بينهــا  ، و الــيت لإلجــراءات املقرتحــة مــن خــالل اإلصــالحات املختلفــة لتلــك عــدم التطبيــق الفعلــي *
  .الذي مل يشتغل أبدا بصفة كاملة" الوحيد 

وسـيلة  إستقرار اجلهاز اجلبائي و اإلجراءات املرافقة له ، و الـيت تعطـي اإلحسـاس علـى أن اجلبايـة مـاهي إالعدم  *
  .سهلة لزيادة إيرادات خزينة الدولة، على أن تكون أداة مميزة لتسيري اإلقتصاد

ل املثال بتحمـل الدولـة واملتعلقة على سبي ، عدم إحرتام اإللتزامات كتلك املنصوص عليها يف قانون اإلستثمارات *
  .لنفقات اهلياكل القاعدية، وهذا بسبب غياب التعليمات احملددة إلجراءات و آليات تنفيذ مثل هذه اإللتزامات

   وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحوالت  :المطلب الثاني
ـا قطـاع   وذلـك،  سـتمرة لنموهـا الـدميوغرايف وتطورهـاتسـتوجب املتابعـة امل ، )م.ص.م(إن املرونة الكبرية اليت يتمتع 

ا األساسية حىت نتمكن من حتديد ، و كـذلك قدرة هذا القطـاع علـى تـوفري مناصـب للشـغل، و اليت ميكن إمجاهلا يف  مميزا
علـى  ، مت اإلعتمـاد )م.ص.م(ولتحديد املميزات األساسية لتشكيلة  .املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام و ترقية الصادرات 

   :نظرا ملوضوعيتها،  مصادر للمعلومات) 03(ثالثة 
  .للمعطيات املتعلقة باملستخدمني اخلواص و أجرائهم ) CNAS (بطاقة الصندوق الوطين للضمـان اإلجتماعي  *
لتحديـــد حجــم مســـامهة هــذا القطـــاع يف  ، و هــذا (ONS)مطبوعــات ومعطيــات الـــديوان الــوطين لإلحصـــائيات  *

  .اإلقتصاد الوطين
باملديريــة ) CNIS (اإلعتمــاد علــى قاعــدة املعطيــات الــيت يقــدمها املركــز الــوطين للمعلومــات اإلحصــائية  ، وأخــرياً  *

  . التجارة اخلارجية  لتحديد حصة القطاع اخلاص يف ، العامة للجمارك
III-2-2-1-  تشكيلة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  
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الـيت  –الزالـت مسـتمرة و الـيت  –، فالعمليـة ) م.ص.م(دقيقـة لــ كيلةمـن الصـعب حتديـد تشـ ، إنـه يف الوقت احلايل
ــا الــديوان الــوطين لإلحصــاء ــدف ، )1(وهــذا بالتعــاون مــع املديريــة العامــة للضــرائب  ،) ONS( يقــوم  إىل  أساســاً  و الــيت 

 كـــل شـــخص معنـــوي أو  و هـــذا العـــدد يشـــمل مؤسســـة، 320000، قـــد أحصـــت )NIS(إعطـــاء رقـــم تعريـــف إحصـــائي 
  )....أعمال حرة ،جتار، مؤسسات (اجلبائية  اإلدارة لدى فو طبيعي ومعر 
ـــــوطين للضـــــمان اإلجتمـــــاعيأمـــــا  ـــــه و  فقـــــد كشـــــفت ، )CNAS ()2( امللفـــــات اخلاصـــــة بالصـــــندوق ال ـــــة أن إىل غاي

و جتــدر اإلشــارة ، أن . مصــرح بــه لــديهم  أجــري 634375مســتخدم خــاص و  159507وجــود  عــن ، 31/12/99
، كمــا أن ) 13,5% ) (+م.ص.م( 21661أي زيـادة قـدرها  ،137846يقـدر بــ  1998ســنة  انقـد كـ العـددهـذا 

 1992مـن سـنة  53,4% قـدرهازيـادة بلغـة األرقـام،  والـذي يعـين ،103925 مل يكن يتعـدى 1992هذا العدد سنة 
  .)3( 1999إىل سنة 

III-2-2-2-  توزيع المؤسسات الخاصة حسب فئة العمال:  
حسـب  وهـذا )CNAS(الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي  احملصاة من طرفو  ؤسسةم 159507إن توزيع 

  : يبني أن  ، فئة العمال
من التشغيل  %35أجري أي  221975وتشغل  ، 93,24%عمال متثل  10املؤسسات اليت تشغل أقل من  *
  .الكامل

وتشــغل  ، د اإلمجــايلمــن العــد  %7أي  ، مؤسســة 10782عمــال فــأكثر متثــل  10املؤسســات الــيت تشــغل  *
  .من التشغيل الكامل  %65أجري أي  412400

) م.ص.م(عن نظام النسـيج لقطـاع  إطالقاً  تبتعد ال ، اجلزائرية) م.ص.م(التشكيلة حسب شرائح العمال لـ إن هذه
لمؤسسـات مـن اجملمـوع العـام ل  %95عمـال متثـل  10 أقل من فإن املؤسسات اليت تشغل : عرب العامل، ففي إيطاليا مثال

سـجلت   98,7% ، و الـيت منهـامؤسسـة 4500000مـن األجـراء، أمـا يف الربازيـل فهنـاك أكثـر مـن   %47وتسـتخدم 
ويف مـايلي توزيـع املؤسسـات اخلاصـة . مـن مناصـب الشـغل   %60وتـوفر ، )TPE(ضمن فئات املؤسسات الصغرية جـدا 

   ) .3/7(يف اجلدول  31/12/1999إىل غاية 
  
  
  

  .31/12/1999توزيع المؤسسات الخاصة إلى غاية  :)3/7(لجدول ا              
 %النسبة  عدد العاملني %النسبة  عدد املؤسسات فئات العمال

0–9 148725 93,24 221975 34,90 

                                                            
 .1999 (ONS) إحصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات -  )1(
 .1999 (CNAS)إحصائيات الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي  - )2(

)3(
- Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI », juillet 2000, p:11.    
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10–19 5778 3,62 77082  12,15 
20-49 3322 2,08 99649  15,70 
50 - 99 997 0,62 67664  10,66 

 26,48 168005 0,42 685 فأكثر100
  100 634375 100 159507 اجملموع

  .CNAS (1999(الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي :املصدر                                        
III-2-2-3-  توزيع المؤسسات حسب قطاع النشاط :  

  : وهي  ، فروع للنشاط) 05(يف مخسة  أساساً  متمركزة) م.ص.م(إن 
  . 26,7%شغال العمومية البناء و األ -
  . 16,34% التجارة -
  . 8,7% النقل و املواصالت -
  . 8,59% اخلدمات املقدمة لألسر -
  . 7,29%الصناعات الغذائية  -
  :يبني ذلك )  3/8(و اجلدول رقم  

  )م.ص.م(فروع النشاطات الرئيسية التي تستثمر فيها :)3/8(الجدول                      
 %النسبة  عدد العمال %النسبة دد املؤسساتع فروع النشاط
 10,49 66553 16,34 26073  التجارة

  38,9 247243 26,7 42687 البناء وأشغال عمومية
  3,41 21640 8,78 14018 النقل و املواصالت

  2,87 18259 8,59 13702 خدمات مقدمة لألسر
  7,8 49488 7,29 11640 الصناعات الغذائية

 63,47 403183 67,78 108120 اجملموع
  .CNAS (1999(الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي: املصدر

مــع ســيطرة   ، مــن العــدد اإلمجــايل للعمــال 63,5%أي  ،أجــري 403183تشــغل  ن هــذه القطاعــات اخلمســةإ   
 بوضـوح يبـني ، فـروع النشـاطات فحـص مـن جهـة أخـرى فـإنهذا من جهة ، أمـا  كاملة لقطاع البناء و األشغال العمومية

 ،التجـــارة ، اخلـــدمات املقدمـــة للمؤسســـات، النقـــل و املواصـــالت (يف قطـــاع اخلـــدمات  الـــيت تنشـــط عـــدد املؤسســـاتأمهيـــة 
  .مؤسسة  72928من اجملموع العام للمؤسسات أي % 45 ، و اليت تقدر نسبتها بـ) ...املسائل املتعلقة بالعقار

فـرص الشـغل و  املـورد األساسـي فيمـا يتعلـق بتـوفري خلدمات أصبحا قطاع تظهر أن اجلديدة ، إن اإلجتاهات العاملية
خمتلــف القطاعــات ذات التكنولوجيــا ، و كــذلك يف كبــرياً عــرب العــامل  اً إزدهــار  مــؤخراً  الــذي عــرف ،خاصــة يف جمــال الســياحة
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مـن  38800ميثـل  فإنـه ،، أمـا فيمـا خيـص القطـاع الصـناعي)...اإلعـالم اآليل، املواصـالت السـلكية و الالسـلكية(العاليـة 
مــن األجــراء ، وجتــدر  28,2% ، و يســتخدم مــن العــدد اإلمجــايل للمؤسســات احملصــاة 24,3% حــوايل ، أي)م.ص.ص(

من اجملموع العـام  %92أجراء متثل  10فإن املؤسسات اليت تشغل أقل من  ، على أنه حىت يف هذا القطاع اإلشارة هنا ،
  ). 38800(للمؤسسات الصناعية 
  :يت يوضح توزيع املؤسسات حسب قطاع النشاط و اجلدول اآل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع المؤسسات حسب قطاع النشاط: )3/9(الجدول رقم 
  قطاع الخدمات  القطاع الصناعي      

عدد  قطاع النشاطات
 املؤسسات

طبيعة قطاع %
  النشاط

عدد
 املؤسسات

طبيعة قطاع   %
  النشاط

  % عدد املؤسسات
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           3,01 4809  لبحريالفالحة والصيد ا
             0,02 34  املياه والطاقة
           0,05 87  احملروقات

           0,06 92 اخلدمات و األشغال البرتولية
       29,9 11640 10 0,26 423  مناجم و مقالع احلجارة
  صناعة حديدية،معدنية،
  ميكانيكية وكهربائية

5034 3,15 13 7467 19,2       

       15,6 6054 7 3,79 6054  مواد البناء
        -  - - 26,7 42687  البناء و األشغال العمومية

       12,9 5034 6 0,79 1261 الكيمياء،املطاط و البالستيك
        9,6 3755 11 7,29 11640  الصناعة الغذائية
        5,2 2010 14 2,35 3755  صناعة النسيج
        3,2 1261 9 0,79 1229  صناعة اجللود

فلني وصناعة صناعة اخلشب،ال
  الورق

7467 4,68 12 1229 3,16       

       1,08 423 5 1,26 2010  صناعات خمتلفة
 35,7  26073  16     8,78 14018  املواصالتالنقل و 

 19,2  14018  15       16,3 26073  التجارة
 18,8  13702  19     6,56 10470  واملطاعم الفنادق،املقاهي

 14,4  10470  17     4,15 6631 للمؤسسات  مقدمةخدمات
 9,1  6631  18     8,59 13702  لألسر مقدمةخدمات

 1,4  1054  22     0,36 586  املؤسسات املالية
 0,8  586  20       0,24 391  األعمال العقارية

 0,5  391  21     0,60 1054  خدمات للجماعات
 100  72928  -  100 38873 - 100 159507  المجموع

  .CNAS (1999( الل معطيات الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعيهذا اجلدول خلص من خ  :مالحظة
 

III-2-2-4-  1(تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب الفئات(:      
، وهـذا يف إطـار  مـن طـرف اإلحتـاد األورويباملوضـوع  للتعريـف املشار إليها هنا ، قد مت وضعها طبقاً  التصنيفاتإن 

  ).م.ص.م( قطاع و تطوير أشغاله حول تنمية
  .عمال  10املؤسسات املصغرة هي تلك اليت تشغل أقل من  *

                                                            
-)1(  Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI », juillet 2000, p:26. 
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وحتقــق  ، عــامال 50وتشــغل أقــل مــن  ، املؤسســات الصــغرية هــي تلــك املؤسســات الــيت تتمتــع باإلســتقاللية املاليــة *
  .ماليني أورو 5تفوق حصيلتها السنوية  أو اليت ال ،ماليني أورو  7رقم أعمال سنوي يقل عن 

 وحتقق رقـم أعمـال سـنوي ،عامال 250وتشغل أقل من  ، املتوسطة هي اليت  تتمتع باإلستقاللية املالية املؤسسة *
  .مليون أورو 27تفوق حصيلتها السنوية  مليون أورو، أو اليت ال 40 يقل عن

  حسب الفئات) م.ص.م(تصنيف :)3/10(الجدول                         
  % عدد األجراء  % عدد املؤسسات 

 34,9 221975 93,2 148725 9-0مؤسسة مصغرة جدا من
 27,8 176731 5,7 9100  49-10مؤسسة صغرية من 
 37,3 235669 1,05 1682 فما فوق50مؤسسة متوسطة من
 100 634375 100 159507 اجملمــــــوع

  .CNAS (1999(الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي :املصدر
III -2-2-5- في لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التوزيع الجغرا :  

متمركـزة يف العشـر  ، املؤسسات هذه نصفمن  أن ما يقارب ، اجلغرايف للمؤسساتيظهر الفحص األويل للتوزيع  
 لنــا اجلــدول اآليت ميثــل حيــث الــيت تشــكل أقطـاب حضــرية وصــناعية ،و  مشــال الــوطن ، واليـات الرئيســية املوجــودة يف) 10(

  :سب الواليات كاأليت ح هذا التوزيع
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  )م.ص.م(التوزيع الجغرافي لقطاع :)3/11(الجدول                           
  %  األجراء  % عدد املؤسسات  الواليات  الرقم
 13,5 85905 12,8 20128 اجلزائر 01
 7,71 48918  7,4 11730 وهران 02
 5,68 36081 5,51 8637  تيزي وزو 03
 4,55 28886 4,10 6289 سطيف 04
 4,96 31505 3,45 5408 جباية 05
 2,24 14223 3,42 5370  البليدة 06
 2,12 13470 3,19 5001 الشلف 07
 2,83 17960 2,95 4719 قسنطينة 08
 3,13 19905 2,63 4202  تيبازة 09
 4,18 26572 2,62 4195 بومرداس 10

32342 47,98 75679  المجمـــوع
5  

50,9 

  .CNAS (1999(ين للضمان اإلجتماعي الصندوق الوط: املصدر
علـى  بنـاءاً  ،هـذه املعطيـات فقد مت تقدمي وإلعطاء صورة أفضل عن التوزيع اجلغرايف للمؤسسات عرب الرتاب الوطين،

 1998علــــى اإلحصــــاء العــــام للســــكان و الســــكن لســــنة خاصــــة  وهــــذا باإلعتمــــاد ،التشــــكيل الســــكاين للواليــــات املعنيــــة
)R.G.P.H. (  متلـك   الطـوق الثـاين للجنـوبواليـات  فإننـا جنـد الصناعية و احلضرية املذكورة أعاله، املراكز ذهخارج هأما

ا للتنمية ، و هذا إمكانيات ذه تواجد إىل كثرة نظراً  ال بأس    : هذه الواليات ، حيث جند أن هذه املؤسسات 
  .نسمة 132000مؤسسة لكثافة سكانية تقدر بـ  1449النعامة * 
  .نسمة 312000بـ  مؤسسة لكثافة سكانية تقدر 2521 غرداية *
  .نسمة 232000مؤسسة لكثافة سكانية تقدر بـ  2138بشار  *
  .نسمة 443000مؤسسة لكثافة سكانية تقدر بـ  2468ورقلة  *
  .نسمة 525000مؤسسة لكثافة سكانية تقدر بـ  2300الوادي         * 

  يرة والمتوسطة في الجزائر تمركز نشاط المؤسسات الصغ :المطلب الثالث
حاسـي  منطقتا حاسي مسـعود و األخذ يف احلسبان دون(منطقة صناعية  72الرتاب الوطين  مستوى يوجد على  

للمنــــاطق بالنســــبة  هكتــــار 14800تقــــدر بـــــ  إمجاليــــة قــــدرها ترتبــــع علــــى مســــاحة ، حيــــثمنطقــــة نشــــاط  449و) رمــــل
  .ملناطق النشاط بالنسبة هكتار 7881الصناعية و

جملــــــــس احلكومــــــــة املنعقــــــــد يف (قــــــــرار إنشــــــــاء منــــــــاطق جديــــــــدة قــــــــد مت جتميــــــــده مــــــــن طــــــــرف احلكومــــــــة  كمــــــــا أن
  .اليت تعرتض يف نفس الوقت املسريين و املتعاملني إجياد احللول املناسبة وهذا يف إنتظار ،)22/04/1998
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III-2-3-1-  1(وضعية المناطق المشغولة( :   
يـأت وتسـوية عقـود ملكيـة هـذه املنـاطق، فإننـا ،وجـود قيـود عديـدة  على الرغم من: المناطق الصناعية  -أ  جنـد  ختـص 
 سـنة ايـة حيث جند أنه و إىل غاية و أكرب املؤسسات الصناعية متمركزة فيها، ،أغلبية حصص األراضي فيها مشغولة  أن

   .أو خواص عمومينيقطعة أرض قد مت شغلها من طرف متعاملني سواء كانوا  4097، فإن 1999
ـا مل تكـن صـارمة ، فإننـا  يف مناطق النشاط و اليت مت إنشاءها يف ظروف أقل أما :مناطق النشاط  -ب  ما يقال عنها أ

 موجودة، فقد قطعة 31693 فيها، أقل بكثري مما هي عليه املناطق الصناعية، حيث من بني نسبة شغل األراضي جند أن
مع األخذ يف احلسبان املساحات الكبرية للمنـاطق و   لعدد اإلمجايل،من ا 60,57 %قطعة فقط، أي  19199 إقتناءمت 

يئــة .كــذا البعــد الكبــري بينهــا  ولكــن يرجــع   ،املنــاطق هــذه إن هــذه النســبة الضــئيلة لإلســتغالل ليســت مرتبطــة فقــط حبالــة 
كمــا أننــا .إخل ...ة، األمــنمتركــز املنطقــة، مثــن التنــازل املطبــق أثنــاء تســوية عقــد امللكيــ منهــا، عوامــل أخــرى عــدة كــذلك إىل
ســـعيدة، ســـيدي بلعبـــاس ، إليـــزي، اجللفـــة، مســـتغامن،  :يف الواليـــاتتتمركـــز  %50 بأقـــل مـــن املنـــاطق املشـــغولة جنـــد، أن

اجلزائــــر، البليــــدة، ســــطيف،  :فتتمركــــز يف الواليــــات %50أمــــا املنــــاطق املشــــغولة بــــأكثر مــــن . تنــــدوف ، بشــــار والنعامــــة 
  .شلف، عنابة، خنشلة، بومرداس، متنراست، قسنطينة، جبايةاألغواط، وهران، تيبازة، ال

III-2-3-2-  تسيير المناطق :  
ـا و )وزارة الداخليـة و وزارة السـكن(وزاري مشـرتك يتم إنشاءها بناءاً علـى قـرار  املناطق الصناعيةإن  -أ  ، حيـث يـتم إدار

  :لـ تسيريها طبقاً 
و احملــــدد  ،املتعلــــق بــــإدارة املنــــاطق الصــــناعية  ، و03/03/1984املــــؤرخ يف  55-84املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -

ا   .لطبيعة املؤسسات املكلفة بتسيري املناطق الصناعية وصالحيا
املتضــمن إجــراءات تنظــيم و تســيري املؤسســات  ،و03/03/1984املــؤرخ يف  56-84املرســوم التنفيــذي رقــم  -

  .املكلفة باملناطق الصناعية
 ،األمـالك العقاريـة املتضمن التوجيه العقاري احملددة لصالبة ،18/11/1990رخ يف املؤ  25-90القانون رقم  -

  .وكذا الطرق ووسائل تدخل الدولة و اجلماعات احمللية
  .املتضمن دفرت الشروط النموذجي املتعلق بتسيري املناطق الصناعية ، واملشرتك  يالوزار للقرار  وفقاً  -

ملؤسســة عموميــة تســمى مؤسســة تســيري املنــاطق  ،تســيري املنــاطق الصــناعية تــويل مهمــةالنصــوص القانونيــة إن هــذه 
 و عــدم إســتقرار املســريين إىل الطبيعــة اإلداريــة ملؤسســات التســيريكمــا أن طــرق التســيري املتبعــة مــن   ،E.G.Z.I)(الصــناعية 

، و كـــذلك طق الصـــناعيةاملنـــا للحالـــة املتـــدهورة ألغلبيـــة هـــذه األســـباب الرئيســـيةتشـــكل كلهـــا ضـــعف إمكانيـــات التمويـــل، 
  .للمؤسسات اليت تسريها

 تفتقــر إىل، فهــي )إختذتــه الواليــة أو البلديـة( أغلبهــا مبجـرد قــرار حملـي  تالـيت أنشــأو  ،أمـا فيمــا خيـص منــاطق النشــاط - ب
ا أن هيئةإىل  حد اآلن،   . القاعدية هلياكلها تتوىل التسيري اليومي بإمكا

                                                            
-)1(  Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI », juillet 2000, P : 26.   
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III-2-3-3- ر التطهير القانوني للعقا :  
منهـا مت  1716مت التنـازل عنهـا علـى مسـتوى املنـاطق الصـناعية، فقـط أرض  قطعـة 4079جند هنا ، أن مـن بـني 

مــن بــني ، فإنــه أمــا فيمــا خيــص منــاطق النشــاط . مــن العــدد اإلمجــايل  36,44% بشــكل قــانوين، و هــذا مــا ميثــل تســويتها
 العـــدد مـــن 28,8 %شـــكل قـــانوين، و هـــذا مـــا ميثـــل ب تســـويتهامنهـــا مت  5530 ، فقـــطمت التنـــازل عنهـــا قطعـــة 19199
  .اإلمجايل

ــــدةإن العراقيــــل الــــيت تعــــرتض مســــار التســــوية  ــــع، املضــــاربة، أصــــل ( مــــن بينهــــا  عدي عــــدم اإلتفــــاق علــــى ســــعر البي
بسـبب ضـعف اخلـدمات الـيت يقـدمها املسـريين، ، و هـذا املنـاطق هـذه ، وكلها تؤدي إىل خلق نزاعات يف تسيري)...امللكية
  .إخل...تسديد اإلتاوات من قبل املستفيدينعدم 
III-2-3-4- المناطق الصناعية ومناطق النشاط  و تطوير برنامج تأهيل :  

ضــافة إىل باإلالتهيئــة، فيمــا خيــص  املنــاطق الصــناعية ومنــاطق النشــاط متــدهورة و املوجــودة عليهــا الوضــعية اجلــد إن
أفريــل و  22( متتاليــة مــرات) 03( الشــائك ثالثــة امللــفهــذا  حــصســوء التســيري الــذي مييزهــا، قــد دفعــت باحلكومــة إىل ف

  : قرارين مهمني  يف هذا اإلطار ، ختاذ، حيث مت إ )1999فيفري  07و  1998سبتمرب 02
إقحـام مسـتعملي املنـاطق  ،حيـث يتضـمن التعـديل املقـرتح :خاصة فيما يتعلـق بتسـيري املنـاطق ،تكييف اإلطار القانوين -أ 

  :على عقد إمتياز وعلى أساس دفرت الشروط، و بإمكان املسريين أن يكونوا  اً مينح هذا التسيري بناءث حي يف تسيريها،
  ).لإلدارة عن طريق تنصيب جملس(أنفسهم املستفيدين  -
  .هيئة عمومية أو خاصة للتسيري -
  .غرف التجارة والصناعة -

 ،الـــيت ســـيتم قبوهلـــا يف البدايـــة اهليئـــةمـــنح  يري، هـــيالتســـهـــذه الطريقـــة اجلديـــدة يف  إن الشـــروط املوضـــوعة للمـــرور إىل
و يف هـذا الصــدد ،فقـد مت إعـداد مشـروع تنفيــذي حيـدد يف هـذا اإلطــار  ،الـالزم علــى كافـة األصـعدة  املسـاعدات و الـدعم

كة املكلفـة اللجنـة الوزاريـة املشـرت  احلقوق و اإللتزامات املتعلقة بتسيري هذه املناطق الصـناعية، و الـذي مت صـياغته مـن طـرف
مت ، و 07/02/1999 املنعقـــد يفجملـــس احلكومـــة ، و الـــذي مت فحصـــه مـــن طـــرف باملنـــاطق الصـــناعية و منـــاطق النشـــاط

  .إىل األمانة العامة للحكومةإحالته بعد ذلك 
  :إعداد برنامج لتأهيل و تطوير املناطق الصناعية  -ب 

   :   مناطق صناعية وهي ) 07(أجل تأهيل سبعة  من ، و هذا مليون دج 250قدره أويل  مت فتح إعتماد مايل *
  وادي السمار -اجلزائر          -       

  حاسي عمر -وهران           -
  جسر بوشي -عنابة            -
  ذراع بن خدة -تيزي وزو      -
  زعرورة -تيارت          -
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  مقر سطيف -سطيف         -
  عني الدفلى -عني الدفلى     -
ـــ ثــاين  فــتح إعتمــاد مــايل كمــا مت  * ، وذلــك 2000يف إطــار قــانون املاليــة لســنة  ، و هــذا مليــون دج 400يقــدر ب

  .منطقة صناعية) 12(إلجناز املرحلة الثانية من برنامج إعادة تأهيل وتطوير 
ة، مسـتوى وضـعية املنطقـ :عوامـل منهـا  عـدةعلـى  ، و هـذا إعتمـاداً تأهيلهـا املناطق اليت سيتم إعادة ولقد مت إختيار

  . إخل ...و إستعدادها لألشغال تدهورها
هـــو إبـــراز األمهيـــة الـــيت توليهـــا الســـلطات العموميـــة إلعـــادة تأهيـــل املنـــاطق الصـــناعية  ،إن اهلـــدف مـــن هـــذا الربنـــامج

ا و تطوير يف مسار تسيري من هذه املناطق، وإقحام املستفيدين ،ومناطق النشاط   .املناطق اليت يشغلو
III-2-3-5- قارات غير مستغلة الع:  

أن حــــدة الوضــــعية تكمــــن أكثــــر يف إن اإلســــتنتاج الــــذي ميكــــن اخلــــروج بــــه مــــن إشــــكالية العقــــار املطروحــــة ، هــــو  
أن العديــد مــن اهلياكــل القاعديــة  اإلســتغالل األمثــل و العقــالين للمســاحات ولــيس يف وفــرة األراضــي، حيــث جنــد يف الواقــع

للمؤسســات الـيت مت حلهـا أو تلـك الـيت سـيتم حلهـا، مبعثـرة علــى  أساسـاً  التابعـةو  و األراضـي غـري مشـغولة ، مسـتغلة غـري
ــا مشــغولة  ، مجيــع الواليــات  فيهــا فــإن النســبة غــري مســتغلة ،  %100حيــث جنــد أن يف املنــاطق الــيت مت تصــنيفها علــى أ

الـــذي سيســـاهم  ءالشـــيأن يـــتم عـــرض هـــذه املســـاحات يف الســـوق لصـــاحل املســـتثمرين،  إذن ويستحســـن، %30تقـــدر بــــ 
والـيت  ، بدون شك يف إنعاش النشاطات و اإلسراع يف إجنـاز املشـاريع وختفيـف الضـغوط الـيت متـارس علـى األراضـي الزراعيـة

  .الضحية األوىل للبناء الفوضوي  دائما تبقى
مــن  ،ليف أقــرب اآلجــا ، و هــذا الفــائض مــن األراضــي غــري مســتغلةإن إجــراء إحصــاء دقيــق هلــذه اهلياكــل القاعديــة 

 ،العقــارات ســتوجه ملشــاريع صــناعية فعالــة فهــذهشــأنه أن يقــود إىل زيــادة العقــار الــوطين بطريقــة فعليــة و بــأدىن التكــاليف، 
  .سيما تلك اليت شرع فيها يف ميدان الشراكة

   مكانة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاد الوطني  :المطلب الرابع 
 1998تخطــيط، فــإن القطــاع الصــناعي اخلــاص قــد حقــق نتــائج مشــجعة جــداً يف ســنيت ملعطيــات مندوبيــة ال وفقــاً 

مؤشـرات  حيـث جنـد أن وهذا رغم املنافسة الشديدة النامجـة عـن التفـتح اإلقتصـادي علـى املبـادالت اخلارجيـة ، ،1999و
مقارنـة بسـنة  1998سـنة  %11( 1999يف سنة  %10 جتاوزت تظهر إرتفاعات يف اإلنتاج ،اإلنتاج الصناعي الوطين

  .يعود للقطاع اخلاص اجلزء األكرب منها حيث ،)1997
قـد  ،املندوبيـة، والـيت لـه عالقـة بتطـور مؤشـرات اإلنتـاج و إسـتهالك الطاقـةلعملية التقيـيم الـيت قامـت بـه نفـس  ووفقاً 

تعـين أن القطـاع  هـذه النتـائجو  ، %8إىل  %7مـا بـني  1999يف القطاع اخلاص يف سنة  احلاصلة حددت نسبة التنمية
الـــذي يبـــدو أنـــه وصـــل إىل احلـــد األقصـــى يف جمـــال توســـيع إمكانياتـــه و  العـــام يعـــرف حالـــة مـــن اجلمـــود مل يعرفهـــا مـــن قبـــل،

ا إىل يومنا هذا    .)1(الصناعية، وهذا رغم العمليات املتكررة للتطهري و إعادة اهليكلة اليت مت القيام 

                                                            
 .مصلحة رئاسة احلكومة - مندوبية التخطيط "   وتوقعات الغلق 1999لوحة قيادة اإلقتصاد، أهم نتائج الثالثي الرابع لسنة "  -  )1(
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عنـــد تبيـــان حصـــة القطـــاع اخلـــاص يف النـــاتج  ،لتأكيـــد عليهـــا فيمـــا بعـــدإن هـــذه النتـــائج تؤكـــد أيضـــا و الـــيت ســـيتم ا
 جيلبـانوالقطـاع اخلـاص بصـفة عامـة، ) م.ص.م(عكس املعلومات املتحصل عليهـا، أن قطـاع  أنه، ) PIB(الداخلي اخلام 

  .مسامهة مهمة للعناصر املشكلة لإلقتصاد الوطين
 

III-2-4-1-  سطة في الناتج الداخلي الخام مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوPIB)  (:  
 خــالل فــإن القطــاع اخلــاص قــد ســاهم ، )ONS ()1( حســب املعطيــات املنشــور مــن قبــل الــديوان الــوطين لإلحصــاء

فــإن هــذه املســامهة متثــل  ،خــارج احملروقــات ، أمــا) فيهــا احملروقــات مبــا(يف النــاتج الــداخلي اخلــام  53,6%بـــ  1998عــام 
القطاع الفالحـي، التجـارة، البنـاء و األشـغال العموميـة و اخلـدمات  يف سات اخلاصة تسيطر خاصةاملؤس إن. )2( %73,7

  :و اجلدول اآليت يبني ذلك ،بشكل عام
  ) PIB(مساهمة المؤسسات الخاصة في الناتج الداخلي الخام  :)3/12(الجدول                  

  %القطاع العام  %القطاع اخلاص فرع النشاط
  0,3 99,7  و الصيد البحري الفالحة

  1,5 98,5  خدمات مقدمة لألسر
  9,8 90,2 الفنادق، املقاهي و املطاعم

  32,7 67,3 النقل و املواصالت
  73 27  الصناعة

  35,8 64,2 و األشغال العموميةءالبنا
  3,1 96,9 التجارة
  . 1999 ،(ONS) يات الديوان الوطين لإلحصائ: املصدر                                    

ــــة ــــداخلي اخلــــام يف اليابــــان هــــي ) م.ص.م(فــــإن مســــامهة  ،وعلــــى ســــبيل املقارن ــــاتج ال يف  64,3%و  %57يف الن
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة أمـا  .يف أسـرتاليا %33يف كنـدا،   %43يف النمسـا،   %44يف فرنسـا،  %56إسـبانيا، 
فئـة العاملـة، وتسـاهم يف تكـوين نصـف النـاتج الـداخلي اخلـام، وهـو مـن ال  %52وتشغل  ، )م.ص.م(مليون  22 فيوجد

مليــون منصــب شــغل الــيت مت خلقهــا يف هــذا البلــد، قــد كانــت مــن  11مــن   %90فــإن  1993مــا يفســر أنــه منــذ ســنة 
 .)3(مـن الفئـة العاملـة  4,8 % نسـبة قياسـية وصـلت إىل إخنفضـت اليـوم إىل فقـد كما أن نسـبة البطالـة  ، )م.ص.م(طرف 

وكــذا يف  ،لتغــري منــاهج مجــع املعلومــات نظــراً  ، و هــذاأن مقارنــة املعطيــات مــا بــني الــدول أصــبحت صــعبة إىل جتــدر اإلشــارة
  .التعريفات املستعملة

  

                                                            
 . 1999، ديسمرب )ONS(، الديوان الوطين لإلحصاء  293معطيات إحصائيات رقم  -  )1(
 .على مستوى املؤسسة فإن القيمة املضافة هي املؤشر الذي يقيس املسامهة اإلنتاجية للمؤسسة يف اإلقتصاد الوطين -  )2(

)3( - Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI », juillet 2000, P: 17. 
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III-2-4-2- الخاص والعام(بين مساهمة القيمة المضافة حسب القطاع القانوني  المقارنة ( :  

 53,5%والــيت متثــل  مليــار دج 617,4القطــاع العمــومي قــد بلغــت فــإن نســبة القيمــة املضــافة يف  ،1994يف ســنة 
 اً ، لكن إبتداء 46,5%مليار دج أي  538,1من اجملموع الوطين، أما تلك املسجلة من طرف القطاع اخلاص فقد بلغت 

 قـد علـى عقـب، إذ جنـد أن حصـة القطـاع اخلـاص رأسـاً  إنعكـس األمـر فإن نصيب كل قطاع قد تغـري و ،1998من سنة 
 ، 46,4%مليار دج أي  1019,8 فقد بلغت حصته ، أما القطاع العمومي53,6%مليار دج أي  1178رتفعت إىل إ

و .  )1(العمــومي  بالقطــاع كثــرياً مقارنــة  أو بــاألحرى حتســن ، وهــذا يعــين بلغــة األرقــام أن القطــاع اخلــاص أصــبح يف املقدمــة
  : اجلدول اآليت يبني ذلك 

  الوحدة مليار دجمساهمة القيمة المضافة حسب القطاع القانوني        بين مقارنة :) 3/13(الجدول 
  1994 1995 1996  1997  1998  

  % القيمة % القيمة  % القيمة % القيمة % القيمة القطاع القانوين
القيمة املضافة يف 
 القطاع العمومي

617,4 53,5 857,154,71111,954,3 1201,5 54,31019,8 46,4 

ضافة يف القيمة امل
  القطاع اخلاص

538,1 46,5 711,645,3935,745,7 1010,2 45,71178,4 53,6 

القيمة املضافة 
  اإلمجالية

1155,5 100 1568,71002047,6100 2211,7 1002198,2 100 

  . ONS( ،1999(الديوان الوطين لإلحصائيات : املصدر
  

III-2-4-3- ة في المبادالت الخارجية نصيب قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسط:   
ــواردات  –أ  فــإن الــواردات املســجلة مــن  ،)30/09/1999( 1999أشــهر األوىل لســنة ) 09( تســعة فيمــا خيــص: ال

، )مليــون دوالر 6,688( مــن الــواردات اإلمجاليــة  65,77%مليــون دوالر أي  4,399طــرف املقــاولني اخلــواص قــد بلغــت 
  :اجملاالت التالية  وقد خصت أساساً 

  
  
  
  
  
  

                                                            
 .1999ديسمرب  - )ONS(، الديوان الوطين لإلحصاء1998إىل  1994احلسابات اإلقتصادية من  - )1(
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  من الواردات) م.ص.م(نصيب قطاع  :) 3/14(الجدول                   
  68,85%  املواد الغذائية

  48,87% الطاقة

  49,23%  املواد اخلام

  69,21% املواد نصف مصنعة

  57,47%  التجهيزات الصناعية

  81,80% املواد اإلستهالكية

 70,36%  التجهيزات الفالحية

  . ONS( ،1999(الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر                              
ـــــ  1998اخلــــواص ســــنة  املقــــاولنيواردات  ةوقــــد قــــدر  ــــون دوالر أي  4,984ب ــــة  %53ملي ــــواردات اإلمجالي مــــن ال

  ).مليون دوالر  9,403(
 اخلـواص ملنياملتعـاصـادرات  ، فـإن)30/09/1999(يف نفـس الفـرتة وإىل غايـة : الصادرات خارج المحروقات  -ب 

 ،خــارج احملروقــات) مليــون دوالر 390(مــن الصــادرات اإلمجاليــة  29,50% ، و الــيت متثــلمليــون دوالر 115 قــد بلغــت
مليـون  417قـد بلغـت قرابـة  1999فـإن الصـادرات خـارج احملروقـات لسـنة  ، ألرقام مقدمـة مـن مندوبيـة التخطـيط ووفقاً 

يبقـــى بعيـــدا  2000يـــار دوالر مـــن الصـــادرات خـــارج احملروقـــات يف ســـنة مل 02هـــو حتقيـــق و  ،إن اهلـــدف املنشـــود. دوالر 
  .لذا جيب على السلطات العمومية و املتعاملني اإلقتصاديني بذل جمهودات أكرب لدعم صادرات القطاع اخلاص ،جداً 
III-2-4-4-  1(نظام اإلعالم اإلحصائي لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة(  :  

الوضـــعية الســـيئة و بصـــفة حـــادة اإلختالفـــات  ، )م.ص.م( قطـــاع اجلـــة معطيـــات ختـــصكشـــفت عمليـــة مجـــع و مع
  .نقول الغياب التام لنظام إعالمي مهيكل اإلحصائية و النقائص حىت ال

ا غـري قـادرة لوحـدها علـى إعطـاء و  امللفات املوجودة خمتلف كما أن و اليت غالباً ما تكون غري دقيقة، قد أثبتث أ
ـا عــدم اإلســتقرار ، )م.ص.م(قطـاع أكيــدة عــن  و صــورة حقيقيـةلـو  الضــروري  هلـذا فمــن. الـيت تتصــف بــه و الــيت مــن مميزا

قــادرة علــى إعطــاء ملختلــف املتــدخلني و بصــفة خاصــة للســلطات  ،اآلجــال أنظمــة إعالميــة عامــة و خاصــة أقــرب وضــع يف
  .املهام اجلديدة للحكم و اإلشراف الوسائل الكفيلة مبواجهةالعمومية 

خمتلــف قــوانني املاليــة، املفاوضــات مــع  يف إطــار إعــداد ختصــيص املــوارد املاليــة(  و الــيت مــن بينهــا امللفــات الكــربىإن 
و الـيت تتجـه  تسـتلزم إحتياجـات ضـرورية يف جمـال املعلومـات ،)املنظمة العاملية للتجـارة، إتفـاق الشـراكة مـع اإلحتـاد األورويب

ويف هــذا اإلطــار، فــإن إنشــاء مركــز للدراســات . تلبيتهــا علــىامنــا احلــايل غــري قــادر و الــيت نظ حنــو التعقيــد مــن يــوم إىل أخــر،
  .سيكون أداة مفيدة هلذا القطاع) م.ص.م(وتنمية قطاع 

                                                            
)1( - Ministère de l’industrie et des mines, rapport final « Etude sur les PME dans l'industrie en Algérie », Août 

1993,p:42. 
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  مستقبل اإلستثمارات في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :المطلب الخامس 

 ، و قـد جتسـدمـن هـذا القـانون لإلسـتفادةرين املسـتثم حقيقيـة لـدى رغبـات ،ترتب عن إصدار قانون اإلستثمارلقد 
كـان هـذا   مستثمر، بعدما 12300أكثر من  1999حيث بلغ عدد هؤالء يف سنة  ،ذلك بإزدياد الراغبني يف اإلستثمار

تصــــــــريح  30108مت تســــــــجيل  31/12/1999، ففــــــــي 1994مســــــــتثمر فقــــــــط يف ســــــــنة  700يتعــــــــدى  العــــــــدد ال
ا  37يقابلــه  أي مــا مليــار دج 2546مببلــغ قــدره  ،باإلســتثمار  منصــب 1268000 خلــقمليــار دوالر، والــيت مــن شــأ

  . )2(شغل 
من بـني أن  ،1999جند أنه يف سنة  ،على املقاولني اخلواص، فعلى سبيل املثال حكراً  أغلبية هذه املشاريع تبقى و

ع اإلسـتثمارية خلـق املشـاري هـذه منهـا قـد كانـت مببـادرة مـن اخلـواص، وتتوقـع  %99جنـد أن  ،مشـروع مسـجل 12372
ـــا  %99يعـــادل  منصـــب شـــغل أي مـــا 200إىل  01مــن   املتعلقـــة أساســـاً  ، ومــن العـــدد اإلمجـــايل للمشـــاريع املصـــرح 
  ).ص،م.م(بـ

 
III-2-5-1-  التوزيع الجهوي لمشاريع اإلستثمار:   

ــا  نصــف  مــن جنــد قرابــة نأيــتتمركــز خاصــة يف منطقــة الوســط ، إن التحديــد اجلغــرايف لتموقــع هــذه املشــاريع ، جنــد أ
وتتــوزع . مــن اجملمــوع اإلمجــايل هلــا %21 قرابــة الــيت حتتكــر لوحــدهاو  حمصــورة يف واليــة اجلزائــر،) 13972(هــذه املشــاريع 

  : كمايليالرغبات اإلستثمارية  
  .يف منطقة الشرق 25% -

  .يف منطقة اجلنوب  20% -                     
  .ة الغربيف منطق  8% -                     

III-2-5-2- حسب قطاع النشاط  توزيع مشاريع اإلستثمار:  
مــن املشــاريع  %80 لوحــدها ، البنــاء و األشــغال العموميــة وكــذا النقــل ، النشــاطات الصــناعية ، حتتكــر قطاعــات 

ــا، وع مــن  اجملمــ 38 %بتســجيله لـــ  و هــذا علــى حصــة األســد قــد إســتحوذ لوحــده القطــاع الصــناعيو جنــد أن  املصــرح 
 مــع إحتمــالمــن املشــاريع ،  11740 ميثــلأن هــذا القطــاع ، و بلغــة األرقــام فهــذا يعــين  العــام ملشــاريع اإلســتثمار املســجلة

  .)1(مليار دج  1138قدره مببلغ  ، منصب شغل 476000من  إنشاء ألكثر
III-2-5-3-  تجسيد المشاريع:  

، ومصــاحل جلنــة تنشــيط وحتديــد و ترقيــة )APSI(ثمار بــني مصــاحل وكالــة دعــم و ترقيــة اإلســت إنســجام أدىن يوجــد ال 
غيـاب املصـاحل غـري مركزيـة  مشاريع اإلستثمار املوافـق عليهـا، وهـذا يعـود خاصـة إىل عند حتديد وهذا )CALPI(اإلستثمار 

                                                            
)2( - Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI » ,  juillet 2000,p:21. 

)1( - Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI » ,  juillet 2000,p:22. 
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 و لــدعم املســتثمرين يف مرحلــة إنطــالق مشــاريعهم، وهــذا يبــني ، و ذلــك علــى املســتوى احمللــي أو اجلهــوي) APSI(لوكالــة 
  .بوضوح الفرق الشاسع بني تصرحيات اإلستثمار و توقيف إنشاء هذه املشاريع

حســـب احلصـــيلة الـــيت قـــدمتها وزارة الداخليـــة و : ) CALPI(حصـــيلة لجنـــة تنشـــيط و تحديـــد و ترقيـــة اإلســـتثمار  -أ
خمتلــــف  مشــــروع يف 13000متــــت املوافقــــة علــــى أكثــــر مــــن  قــــد 30/09/1999إىل غايــــة فإنــــه و  ،اجلماعــــات احملليــــة

  : 1994جلنة  سنة  الواليات، وذلك منذ تأسيس هذه اللجنة
اية  -   .مشروع 7577مت إعتماد  1995إىل غاية 
اية  -   .مشروع 9378إعتماد  مت 1996إىل غاية 
اية  -   .مشروع 10227إعتماد  مت 1997إىل غاية 
اية  -   .مشروع 11854إعتماد مت 1998إىل غاية 
اية  وإىل -   .مشروع 13020إعتماد  مت 1999غاية 

ايــة ( نالحــظ مــن خــالل هــذه األرقــام، أنــه  ايــة  95مــا بــني  حصــة أرض  1300قــد مت مــنح مــا معدلــه ) 99و
، وتتـوزع هـذه املشـاريع إلجنـاز املشـاريع اإلسـتثمارية يف اجلزائـر وهذا ما يفسر اآلجال الكبرية جدا ،على كافة الرتاب الوطين

  : حسب القطاعات كمايلي
  %.35الصناعة  -
  . 14,5%و األشغال العمومية  البناء -
  . 12,5%التجارة  -
  %.8الفالحة  -
  %.8الصناعة التقليدية /السياحة -
  %.22خدمات أخرى  -
ا خلــق (مشــروع موفــق عليــه  13000مــن بــني : املشــاريع يف طــور اإلجنــاز  * منصــب  310639والــيت مــن شــأ
او  ، مليـــار دج 35,5القيمـــة اإلمجاليـــة هلـــا بــــ  ةقـــدر  يـــثحمشـــروع،  1940شـــرع يف إجنـــاز  ، )شـــغل خلـــق  الـــيت مـــن شـــأ

  .منصب شغل 43200
أسـفرت  ، و منها باشرت عملها 480، نسجل حمددمشروع  13000من بني : املشاريع اليت باشرت عملها  *
  .مليار دج 18منصب شغل و تطلبت  16331عن خلق 

  : كمايلي  قطاع النشاطب يعرض توزيع املشاريع اليت باشرت عملها حس
  %.25الصناعة  -
  %.8الفالحة  -
  %.3الصناعات التقليدية / السياحة -
  %.38البناء و األشغال العمومية  -
  .%10التجارة    -
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  %.15خدمات أخرى  -
  .يف والية ورقلة يف اجلنوب و خصوصا من هذه املشاريع %39حوايل  تتمركزو 
مل تربز حصيلة وكالة ترقية و دعم اإلستثمار حالـة تنفيـذ املشـاريع :) APSI(ار حصيلة وكالة ترقية و دعم اإلستثم -ب

  ).مشاريع يف طور اإلجناز ومشاريع باشرت عملها( اإلستثمارية 
ايـــة فيفـــري : ) ANSEJ(حصـــيلة الوكالـــة الوطنيـــة لـــدعم و تشـــغيل الشـــباب  -ج ، تلقـــت الوكالـــة 2000إىل غايـــة 

مـن  ، و الـيتمشـروع مؤسسـة مصـغرة مـن طـرف مسـتثمرين شـباب ANSEJ( 110962(الشـباب تشـغيلالوطنية لدعم و 
ا خلـــق  مـــن   %86إعتمـــاد  أي ، مشـــروع 95928قـــدمت الوكالـــة اإلعتمـــاد لــــ  منصـــب شـــغل، وقـــد 321880شـــأ

  .إمجايل املشاريع املستلمة
 31965لـت لكنهـا قب ،هـذه املشـاريع لتمويـل طلـب 56037 حـوايل إسـتلمت ، فقـدالبنوك من جهتهـاكما أن   

مــن إمجــايل تكــاليف اإلســتثمار  و هــذا مليــون دج، 37,874 قــدرها بتكلفــة ، )متويــل(تــراخيص بــالقرض  ملــف ومنحــتهم
أمــا عــن مناصــب الشــغل املســجلة يف هــذا  ،  %64 مليــون دج، أي مبعــدل متويــل يقــدر بـــ 59,047احملتملــة و املقــدرة بـــ 

  . شغل منصب 77163اإلطار فتقدر بـ 
ـامـن التمويـل فعـالً  ريع الـيت متكنـت مـن اإلسـتفادةغـري أن املشـا متكنــت و الـيت  ،مشـروع 23773مل تـزد عـن  ، فإ

  : على الشكل التايل  اليت مت متويلهامليون دج و  39,537بإستثمار إمجايل قدره  ،منصب شغل 68368من خلق 
الصـندوق الـوطين لـدعم  مت منحهـا علـى شـكل تسـليفات بـدون أربـاح يف ، فقـد مليون دج من القـروض 7,040 *

  .%18أي ) FNSEJ(وتشغيل الشباب 
  .%16كانت تشكل دعم خاص لصغار املقاولني أي  مليون دج 6,173 *

  . % 66مليون دج عن طريق القروض البنكية أي  26,323 و* 
تتعلـق  ،)ANSEJ(الوكالـة الوطنيـة لـدعم وتشـغيل الشـباب  طـرف إعتمـاد مسـلم مـن 4411أن أكثر من  ،وجيب التذكري

    100%مبشاريع ممولة ذاتيا بشكل كلي
حتتاج إىل إمكانيـات صـغرية، فـإن الكثـري منهـا مل يـتم  حىت و إن كانت املشاريع الصغرية أن ،إن هذه األرقام توضح

علــى احلصــول علــى  ة، قــادر )ANSEJ(فقــط مــن املشــاريع املعتمــدة مــن طــرف مصــاحل  %25 أن إجنازهــا، و بالفعــل جنــد
  .، ويبقى بعد ذلك املرور باملراحل األخرى املتعلقة بتشكيل املؤسسة وبدء عملية النشاطالتمويل الكايف

، و هــذا إىل غايـــة )ANSEJ( و اجلــدول األيت، يبـــني لنــا امليزانيـــة اخلتاميــة للوكالـــة الوطنيــة لـــدعم و تشــغيل الشـــباب
29/02/2000.  
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  29/02/2000إلى غاية  (ANSEJ)الميزانية الختامية لـ  :) 3/15(الجدول          
مشاريع   

ANSEJ 
شهادة 
  اإلعتماد

القروض البنكية 
  املوافق عليها

  التمويل من
  FNSEJطرف 

  23773  31965 95928 110962  عدد املشاريع
رقم أعمال

 اإلستثمارات احملتملة
مليون 59,047 - -

  دج
مليون دج 39,537

عدد مناصب الشغل
  احملتملة

321880 270503 77163  68368  

  . ANSEJ( ،2000(إحصائيات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب :املصدر                               
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  :   خالصة الفصل 

  : إن كلمة التخطيط اإلقتصادي تعين اإلجابة على أربعة تساؤالت
  كيف هو حال حميطينا اإلقتصادي اآلن ؟-1       
  اف اإلقتصادية اليت نسعى للوصول إليها ؟ماهي األهد -2       
  ماهي الوسائل اليت ستمكنين من الوصول إىل حتقيق هذه األهداف ؟-3       
  هل وصلنا إىل حتقيق هذه األهداف ؟ -4       

اليت  فأما التساؤل األول فاهلدف منه ، هو حتديد مجيع العوامل الداخلية واخلارجية احمليطة باإلقتصاد ككل أو املؤسسة
هي حمل دراستنا ،أي بعبارة أخرى حتديد املوجودات و اإلمكانيات اليت حبوزة املؤسسة و حتديد مجيع العوامل املؤثرة يف 

  .مناخها 
ا اإلنتاجية ؟  أما التساؤل الثاين فأقصد به حتديد األهداف اليت نسعى للوصول إليها، مثال هل تريد املؤسسة رفع طاقا

  .إخل ؟ …ا ؟هل تريد الرفع من معدالت الربحهل تريد توسيع نشاطه
  .بعد حتديد األهداف، سوف تبحث املؤسسة عن مجيع الوسائل من أجل حتقيق هذه األهداف 

  .أما التساؤل الرابع فهو عبارة عن مرحلة تقييمية 
طة إذا حدث أي هذه املراحل كلها البد أن تتم مبرونة ،أي أن تواكب مجيع التطورات احلاصلة، فنستطيع تغيري اخل

ا ا و بإمكانيا   .طارئ، فكل مؤسسة مسؤولة عن وضع اخلطة اليت تناسبها ، فهي أعلم ببيئتها و حباجيا
دف تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة البد أن متر و جتيب على األربع تساؤالت املطروحة  هلذا نقول أن أية عملية 

  .ة التخطيط اإلقتصادي بتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، و إنطالقاً من هذا كله تظهر لنا عالق
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  :مقدمة الفصل 
كــم هــي كثــرية احملــددات و العراقيــل الــيت تواجــه معظــم مؤسســاتنا، وحــىت وإن كــان هنــاك جتديــد و خلــق يف قــوانني 

ـا املؤسسـات إال وهلـا قيـود وعراقيـل عانـت منهـا ) ضريبية ، مجركية(جديدة و حوافز  ، فكل مرحلة من املراحل الـيت مـرت 
رحلـة الراهنـة و مرحلـة قـوانني اخلوصصـة و اإلسـتثمار، ولننـزل إىل أرض الواقـع ، ، وأبسط مثال على صحة هـذا القـول ، امل

جند أن املؤسسات تعاين من ثقل يف إمتام إجراءات احلصول علـى اإلسـتثمار أو إجـراءات إعـداد املؤسسـات إىل اخلوصصـة 
  .إخل .…وكذلك مشكل العقار

ىل غـــد أفضـــل، و هنـــاك حمـــاوالت تلـــو األخـــرى مـــن أجـــل لكـــن رغـــم هـــذا و ذاك، إال أن هنـــاك طمـــوح يـــراود مؤسســـاتنا إ
ا  .  النهوض 
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  محددات تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  المبحث األول

  
  عدم اإلعتماد على التخطيط : المطلب األول 

امل بأســره ، إذ حظــي باألولويــة يف اإلقتصــاد قــد أدرك بصــفة إجيابيــة يف العــ) م.ص.م(إن الــدور الــذي يلعبــه قطــاع 
ضــمن خمتلــف بــرامج و إســرتاتيجيات التنميــة يف البلــدان األكثــر تطــورا ، كمــا أن هــذا القطــاع يعــرف يف معظــم بلــدان العــامل 

  .إزدهار كبري، و هو يشغل حيزا كبريا يف جممل القطاعات اإلقتصادية ، كما يشكل مصدرا معتربا للتشغيل 
س ما سبق، فإن اخليارات اإلقتصادية املتبعـة يف املاضـي شـجعت علـى إجنـاز اجملموعـات أما يف اجلزائر و على عك

يف اجلزائر تقاليد كبرية ، و هـي إذن ال تتـوفر علـى خـربة كبـرية يف جمـال ) م.ص.م(اإلقتصادية الكربى ، و من مثة ال تعرف 
ه ، و هـذا لـدفع هـذا القطـاع و متكينـه  مـن القيـام التنظيم و التسيري ، و قـد أتـى إصـالح إقتصـادنا و حتريـره تـدرجييا يف وقتـ

  .بدوره اإلقتصادي على أمت وجه ، على غرار ما هو موجود يف البلدان األخرى 
، و كـذا ) م.ص.م(إال أنه رغم وجود اإلرادة السياسية لرتقية هذا القطاع و اليت جتسدت مـن خـالل إنشـاء وزارة       

التحفيزية سـيما يف جمـال اإلسـتثمار ، فـإن هـذا القطـاع يبقـى هشـا و معرضـا للعديـد من خالل تطبيق مجلة من اإلجراءات 
  .من الضغوطات اليت ال تزال تعرقل تنميته 

يف املرحلــــة الراهنــــة ، جنــــدها قــــد أمهلــــت أو بــــاألحرى جتاهلــــت بشــــكل كبــــري ) م.ص.م(و إذا نظرنــــا إىل جتربــــة      
سـبيل الـذكر ال احلصـر ، فإننـا جنـد أن أسـاليب التخطـيط اإلسـتثماري  التخطيط مبا يتمتع من مزايـا و مميـزات ، و علـى

  :غائبة متاما عن واقع هذه املؤسسات، و هذه األساليب هي 
أسلوب التجربة و اخلطأ أين يتم جتميع البيانات ، و حتديد األهداف ، و إختبار و مقارنة هذه النتائج و التأكـد مـن  -1

، و إذا وجــد إحنــراف عــن هــذا التــوازن يــتم مراجعــة )  …ن بــني املــوارد و اإلســتخدامات تناســقها ، التــواز ( ســالمة اخلطــة 
  .اخلطة حىت يتم التوازن بني املوارد و اإلستخدامات 

ا هــي إجيــاد احلــل اآلين لدالــة التفضــيل اإلجتماعيــة ، و هــذا بإســتخدام منــوذج  -2 أســلوب املعــادالت اآلنيــة ، و مضــمو
  .قتصادية ، و هي تتطلب بيانات دقيقة عن مجيع الظواهر اإلقتصاديةيتضمن مجيع العالقات اإل

أسلوب التخطيط على مراحل أين تنقسم عملية اإلستثمار إىل عدد من املراحل املتتابعة ، و يتم التخطيط فيها علـى  -3
احـل يف التخطـيط علـى مستوى كل مرحلة ، أما التقديرات اليت توضع فيها فهي تقـديرات مبدئيـة، و ميكـن إمجـال هـذه املر 

  .املستوى الوطين ، و التخطيط على مستوى املشروع 
إن كــل الطـــرق الســـالفة الـــذكر ، تتطلـــب وضـــع منـــوذج لإلقتصــاد الـــوطين ، يتضـــمن العالقـــات املختلفـــة الـــيت تـــربط     

لـذي يسـتخدم يف املتغريات املختلفة ، كما أن اإلختالف بني الطـرق الـثالث هـو إخـتالف يف كيفيـة تركيـب هـذا النمـوذج ا
  .عملية التخطيط 



  : الصفحة                                                      محددات و آفاق تنمية قطاع المؤسسات الصغيرةالتخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة                    
  و المتوسطة في الجزائر                                                                                                                       

  
  

  ثقل إجراءات الحصول على اإلستثمار : المطلب الثاني
  

إن إعادة إنطالق النشاط اإلقتصادي يستوجب يف الوقت احلاضر و هذا يف غياب اهليكلة و قدم النسيج املوجود 
نيب ، ذلك أن جتديد النسيج ، بعث جديد و ديناميكي لإلستثمار و كذلك دعوة ضرورية للشراكة و لإلستثمار األج

الصناعي املوجود و إدماجه يف النظام التنافسي الوطين والدويل، جيب أن مير بالضرورة بسياسة فعالة و أكيدة لتشجيع 
  .اإلستثمارات

كمــا أن أغلبيــة بلــدان العــامل قــد إســتوعبت هــذه الفكــرة و إنتفعــت مــن اآلليــات و الفــرص الــيت يعرضــها اإلقتصــاد 
ا، ذلـــك أن هنـــاك بلـــدان أقـــل ثقـــل مـــن بالدنـــا قـــد إســـتطاعت وضـــع خطـــط ســـري تســـمح هلـــا العــاملي اجل ديـــد لتثمـــني قـــدرا

ا، و يف هـــذه األثنـــاء بقيـــت اجلزائـــر معتمـــدة علـــى حقيقتـــان متناقضـــتان    فـــاألوىل  :بالتـــأمني الـــدائم و املنـــتظم إلقتصـــاديا
يف ميـادين غـري قابلـة لإلسـتثمار حلـد اآلن، و الثانيـة تصـور  منبثقة من اخلطاب الرمسي احلامل للقرارات املشجعة لإلسـتثمار

ا إفشال لكل املبادرات   .ممارسات يف أرض مليئة بالعقبات و اليت من شأ
إن كل هذه العراقيل املتعددة و غري متوقعة  تتعلق بالعقار الصناعي، بالتمويل و باحمليط اإلداري، أما يف مرحلة 

د إىل متوين جهاز اإلنتاج و متويله ومحاية اإلنتاج الوطين و اإلطار القانوين و التنظيمي غري اإلستغالل فهذه العراقيل تعو 
  .مستقر غالبا

تعكس هذه الثالثية املتمثلة يف التمويل و العقار و البريوقراطية على السواء جمموعة املصاعب اليت على املستثمرين 
تها ، و تؤكد على قلة نضج اإلسرتاتيجية امل   .تخذة جللب وترقية اإلستثمارجما

يف إطار هذا الواقع ، جند أن سلسلة اإلستثمار يف اجلزائر متكونة من جمموعة من احللقات غري متناسقة، و يظهر 
هذا من خالل إبراز املراحل األساسية للحصول على اإلستثمار يف اجلزائر أو كما تسمى مبسار احملارب وهذا مقارنة 

  .يكون فيها احلصول على اإلستثمار أسهل مما هو جاري يف اجلزائر  بالدول األخرى ، اليت
IV-1-2-1-  سلسلة اإلستثمار :  

ا أساساً  إن جتسيد أي مشروع إستثماري خيضع بالضرورة إىل إحرتام إجراءات عديدة ، ثقيلة و معقدة من شأ
بدأ أساسي يف اإلقتصاد التنافسي ، و الذي جعل أجال جتسيد املشاريع غري متوقعة، وبالتايل متحدية و منذ البداية م

  .يفرض أن كل مؤسسة وخاصة الصغرية و املتوسطة هلا األولوية يف اإلستثمار
  : )1(و تتمثل املراحل الرئيسية هلذه اإلجراءات فيمايلي 

                                                           
)1( - Ministère de la PME/PMI «Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI »,juillet 2000,p: 29. 
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قريبـا شـهراً  وثائق إدارية ، و تستغرق هذه اإلجراءات ت 08يتطلب تأسيس شركة لدى موثق تقدمي  :تأسيس الشركة  -أ 
   :كامًال 

  .شهادة عدم وجود تسمية للشركة ، مسلمة من طرف املركز الوطين للسجل التجاري -1-أ      
  .نسخة عن بطاقة التعريف -2-أ               
  .شهادة امليالد املسامهني 3-أ               
  .عقد ملكية احملل أو عقد اإلجيار موثق -4-أ               
+ نسـخة عــن بطاقـة التعريــف+ شـهادة مـيالد صــاحب احملـل :يف حالــة اإلجيـار يشـرتط ملــف أخـر يتضــمن  كمـا أنـه

مـن مبلـغ    %3مصـاريف التسـجيل الـيت متثـل نسـبة )+ دج10000(دفـع أتعـاب املوثـق + شـهادة اإلعفـاء مـن الضـرائب
يومــا ، و جتــدر  15إضــافية قــدرها اإلجيــار وهــذا طــول مــدة اإلجيــار ، كمــا أن تشــكيل هــذا امللــف اإلضــايف يســتغرق مــدة 

اإلشارة إىل أن السجل التجاري املسلم على أسـاس عقـد اإلجيـار ، تنتهـي مـدة صـالحيته بإنتهـاء مـدة اإلجيـار، و غالبـاً مـا 
تكــون أقــل مــن عــامني ، و هــذا جتنبــا للصــعوبات الــيت تكــاد أن حتــدث نتيجــة لعــدم متديــد مــدة اإلجيــار و التعــويض املرتتــب 

  .عليه
  )حيدد األجل بأسبوع(شهادة حمضر قضائي تثبت وجود احملل  -5-أ               

دفــع رأس مــال الشــركة يف حســاب املوثــق ، و الــذي ال يقــوم بإرجاعــه إال إذا مت تســجيل العقــد ، و  -6-أ      
  .إعداد السجل التجاري و فتح حساب جتاري للشركة

  ).دج20000(تسوية أتعاب املوثق  -7-أ               
  ).من رأس املال3 %( تسديد حقوق التسجيل  -8-أ               
وثائق إضـافية  04التصريح بوجود الشركة ملفتشية الضرائب املباشرة ، و اليت بدورها تستوجب توفري  -9-أ      

ة ، و هذا مـا يتسـبب يف إزدواجيـة العمـل عنـد السـعي لتـوفري هـذه الوثـائق، وهـذا بعـدما تكـون هـذه األخـري 
  .قد سلمت من قبل يف مرحلة تأسيس الشركة أمام املوثق، وتستغرق هذه اإلجراءات شهراً إضافياً 

وثيقـة إداريـة ، كمـا أن  13يتطلـب امللـف املطلـوب للتقييـد يف السـجل التجـاري  : التقييـد فـي السـجل التجـاري  -ب
  .البعض منها إشرتطت من قبل ، و تتطلب إجراءات و مصاريف إضافية

  .نسخة قانونية مطابقة ألصل القانون األساسي -1-ب               
وتسـتغرق مـدة التسـليم شـهراً  + طـابع جبـائي + شهادة املـيالد ( سجل السوابق العدلية للمسريين  -2-ب      

  ).كامالً 
  .نسخة عن شهادة امليالد األصلية مستخرجة من مكان اإلزدياد -3-ب      
  .ثيقي للمحل أو عقد اإلجيارعقد تو  -4-ب               
  ).املهلة أسبوع(شهادة وجود احملل يقدمها احملضر القضائي املختص حمليا  -5-ب               
  ). املهلة أسبوع(شهادة وجود احملل تسلمها مفتشية الضرائب  -6-ب               
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  .شهادة عدم اخلضوع للضريبة -7-ب               
  ).املهلة أسبوع( شهادة الوضعية اجلبائية  -8-ب               
  .إستمارة خاصة للمأل-9-ب               
  .)B  OAL(نسخة عن اإلعالن الوارد يف الكشف الرمسي لإلعالنات القانونية -10-ب               
  .نسخة من اإلعالن منشورة يف جريدة وطنية -11-ب               
  ).دج4000(وق لصاحل اخلزينة العامة دفع حق -12-ب               
  ).دج01500(  دفع حقوق التسجيل يف السجل التجاري  -13-ب               

أشــهر و )03(يبقــى أن نشــري أن احلصــول علــى الســجل التجــاري يتطلــب يف الظــروف العاديــة مــدة ال تقــل عــن 
  .وثيقة لدى ثالثة إدارات خمتلفة 13إعداد 
شــهادة املــيالد املســلمة مــن بلديــة مكــان (إىل إن إشــرتاط بعــض الوثــائق و الــيت مــن بينهــا  كمــا جيــدر اإلشــارة أيضــاً،  

اإلزديــاد ، معاينــة احملضــر القضــائي مكــان تواجــد احملــل ، شــهادة وجــود احملــل تقــدمها مفتشــية الضــرائب و هــذا بــاملوازاة مــع 
ــا هــذه  قــد يشــوبه بعــض الصــعوبات ، و هــذا راجــع) تلــك الــيت يقــدمها احملضــر القضــائي غالبــاً إىل الالمبــاالة الــيت تتعامــل 

  .اهليئات الرمسية 
ــة ترقيــة و دعــم االســتثمار  -ج يتطلــب تشــكيل ملــف وكالــة ترقيــة ودعــم اإلســتثمار  :) A  PSI(تقــديم ملــف لوكال
)APSI (  من أجل اإلستفادة من اإلمتيازات اليت يقدمها مشروع اإلستثمار، تقدمي الوثائق التالية:    

  .دراسة تقنية إقتصادية عن إمكانية املشروع -1-ج               
  .القانون األساسي للشركة -2-ج               
  .السجل التجاري -3-ج               
  .بطاقة التعريف اجلبائية -4-ج               
  .فاتورة شكلية للتجهيزات -5-ج               
  ).APSIإستمارة مقدمة من طرف ( تثمار التصريح باإلس -6-ج               
  ).APSIإستمارة مقدمة من طرف ( طلب اإلمتيازات  -7-ج               
  ).APSIإستمارة مقدمة من طرف ( قائمة التجهيزات  -8-ج               
  ).APSI(دج لوكالة ترقية ودعم اإلستثمار 10000دفع مبلغ  -9-ج               

خلـــدمات املقدمـــة مـــن طـــرف هـــذه الوكالـــة ، و الـــيت حتولـــت إىل جمـــرد مركـــز لتســـجيل رغبـــات و نظـــراً لطبيعـــة ا
يومـــا دون مواجهـــة أي مشـــاكل تـــذكر، لكـــن جيـــب  60إىل  15املســـتثمرين، فـــإن هـــذا اإلجـــراء يـــتم يف مـــدة تـــرتاوح مـــن 

يف جــو يســوده غيــاب تــام اإلشــارة إىل أن الظــروف الــيت يــتم  فيهــا إســتقبال املقــاول الــذي يكــون بصــدد وضــع ملفــه، يــتم 
  .للتنظيم و الكتمان ، مما يسبب اإلنزعاج و عدم الرضى من طرف هذا األخري إجتاه هذه اهليئة الرمسية
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يشكل احلصول على العقار أوىل العقبات الصعبة ، و اليت كشفت عن قلة مصـداقية سياسـة  :الحصول على العقار  -د
ههــا املقــاول كــان أساســاً بســبب ثقــل و تعقيــد اإلجــراءات املوضــوعة، و الــيت ترقيــة اإلســتثمار، ذلــك أن املشــاكل الــيت واج

أضفت الغياب التام للشفافية و احلوار ، و كذلك عدم إحرتام اآلجـال احملـددة لدراسـة امللفـات، ففـي بعـض الواليـات فـإن 
قـارات يف الكثـري مـن احلـاالت قرارات فتح أو جتميد عمليات منح العقارات كانت تـتم يف سـرية تامـة ، ممـا جعـل طـاليب الع

ــا بعــض األشــخاص، فــإن . يف حالــة مــن اإلنتظــار لكــن يف الواقــع ، فمــا عــدا بعــض املعــامالت اخلاصــة الــيت كــان حيضــى 
إجــراءات احلصــول علــى العقــار الــذي يــدخل ضــمن أمــالك الدولــة ، ميــر عــرب صــيغ خمتلفــة و هــذا حســب طبيعــة األرض ، 

   :ويستلزم لذلك تدخل  
  ).CALPI(نشيط اإلستثمارات و ترقيتها و حتديدها جلنة ت -
  .اللجنة التابعة للمجلس الشعيب البلدي -
  .اللجنة العقارية للبلدية املعنية -
  .اهليئة العمومية املكلفة بتهيئة املناطق الصناعية -
  .مصاحل أمالك الدولة املعنية -

  
  : ة وثائق إداري) 09(و يتطلب تشكيل امللف للحصول على العقار 

للواليـة أيـن يتموقـع املشـروع ) CALPI(تقدمي طلب للجنة تنشيط و ترقية اإلستثمارات و حتديـدها  -1-د      
  .أو للبلدية أو للوكالة العقارية

  .دراسة تقنية إقتصادية عن جدوى املشروع -2-د               
  .القانون األساسي للشركة -3-د               
  .بطاقة التعريف اجلبائية -4-د               
  .فاتورة شكلية للتجهيزات -5-د               
  ).APSIمن وكالة ترقية و دعم اإلستثمار (التصريح باإلستثمار  -6-د               
  ).APSIمن وكالة ترقية و دعم اإلستثمار (طلب اإلمتيازات  -7-د               
  .             يزاتقائمة بكل التجه -8-د               
  .خمطط عن مكان القامة املصنع -9-د               
                 

كمــا تبــني الوثــائق املكونــة للملــف بوضــوح أنــه علــى املســتوى احمللــي ، مل يعــد قــرار وكالــة دعــم وترقيــة اإلســتثمار يف 
، الـيت ) احمللي طبعا(شكل يواجهه املقاول حقيقة األمر إال وثيقة إضافية دون أية قيمة تذكر، لكن ليس هذا هو أصعب م

تعّود أو باألحرى تكّون على تقدمي ملفات معقدة وصعبة يف نفس الوقـت، بـل أصـبحت اآلجـال الـذي يسـتغرقها حلصـوله 
ا تكون يف أغلب األحيان غري مهيأة -احلصول على العقار-على األرض غري حمددة و عندما يتم ذلك    .فإ
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سونلغاز، الربيـد واملواصـالت، الشـركة الوطنيـة لتوزيـع ( سلسلة من الطلبات إىل املصاحل املعنية وهنا أيضا جيب تقدمي
وهذا للحصول علـى التوصـيالت و الـربط مبختلـف املصـادر، مـع العلـم أن تكلفـة و آجـال اإلجنـاز ) املياه، مصلحة العمران

  .يسامهان بشكل كبري يف تعطيل و تأخري بدء و تنفيذ بعض املشاريع
      
مت إنشــاء هــذه اللجنــة  (CALPI) : معاجلـة طلــب مــن طـرف جلنــة تنشــيط اإلســتثمارات و حتديـدها و ترقيتهــا - 

ــدف إىل  14/05/1994مبوجــب تعليمــة وزاريــة مشــرتكة يف  تقــدمي التســهيالت و كيفيــات املســاعدة  " ، و الــيت كانــت 
ـــالرد الفـــوري علـــى كـــل " ذه التعليمـــة جنـــد و بـــالرجوع إىل مضـــمون هـــ" فيمـــا خيـــص مـــنح األراضـــي للمســـتثمرين  مكلفـــة ب

التســاؤالت فيمــا خيــص األراضــي، و الــيت يقــوم املســتثمرين بطرحهــا، و يهــدف هــذا اإلجــراء إىل مجــع يف نفــس املكــان كــل 
 املتعــاملني العمــوميني احملليــني املعنيــني بالتخصيصــات العقاريــة ، و حــق البنــاء و هــذا مــن أجــل الــرد الفــوري علــى الطلبــات

أو مباشــرة عــن طريــق املســتثمر، فــال جيــب أن  )A PSI(ســواء أرســلت امللفــات عــن طريــق " . املعــرب عنهــا يف هــذا اجملــال 
يومــا، باإلضــافة إىل أســبوع آخــر و هــذا إلبــالغ ) 30(للواليــة املعنيــة ) CALPI(يتعــدى آجــال إبــالغ الــرد الــذي تقــوم بــه 

جنــد أن هنــاك مــن املســتثمرين مــن انتظــر ســنوات دون أن ميــنحهم املســتثمر نتيجــة طلبــه ، لكــن الواقــع شــيء آخــر حيــث 
  .املتعاملني العقاريني جواباً 

يف حالــة الــرد اإلجيــايب علــى طلــب احلصــول علــى العقــار، فــإن الصــيغ املقرتحــة علــى املســتثمرين  :إبــرام العقــود  -    
ما يعاد النظر فيها بعد سنوات عند تشـكيل العقـد إما أن تكون على شكل اإلمتياز، اإلجيار أو التنازل، هذا األخري غالباً 

ــا تقــوم علــى أســاس أســعار موضــوعة مؤقتــا وعلــى الــرغم مــن كــل هــذا فــإن املســتثمر مــن جهتــه يفضــل عامــة . النهــائي، كو
صــيغة التنــازل أكثــر مــن الصــيغ األخــرى ، و هــذا بســبب الضــمانات الــيت تقــدمها، و خاصــة لكــي يســتفيد مــن قــرض مــن 

اإلشــارة يف األخــري أن اآلجــال املتوســطة  للحصــول علــى العقــار ذات االســتعمال الصــناعي تســتغرق غالبــا  البنــك، و جتــدر
  .سنتني

بصــفة عامــة، فــإن احلصــول علــى رخصــة البنــاء لــدى البلديــة املعنيــة ال يشــكل صــعوبة تــذكر،  :رخصــة البنــاء  -    
روع يف األشـــغال، وحيـــدد املرســـوم املتضـــمن كيفيـــة مـــنح ماعـــدا اآلجـــال الطويلـــة أحيانـــاً للحصـــول علـــى الوثيقـــة الالزمـــة للشـــ

يوما، و بإنقضائها ويف غياب جواب كتايب للطلـب، فـإن املقـاول يسـمح لـه بالشـروع )45(رخصة البناء، آجاال ال يتعدى 
  .يف البناء

ل املشــروع، مثــل كــل اإلجــراءات الســابقة ، فــإن تلــك املزمــع إختاذهــا علــى مســتوى البنــك و هــذا لتمويــ: ملــف البنــك  -و
ــا بطيئـــة جــداً و غــري متوقعـــة النتــائج ، كمــا أن املســـتعملني يتحــدثون عــن إجـــراءات بريوقراطيــة تطــرح أحيانـــا  تتصــف بكو

  .مشاكل أصعب من تلك اليت تطرحها إجراءات التمويل نفسها
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بعـد فـتح حسـاب يف يف حالة الدفع الفوري لثمن املواد املستعملة الالزمـة للمشـروع، علـى املسـتثمر  -1-و        
، تقـدمي  هلـذا األخـري باإلضـافة إىل ) تقدمي القوانني األساسـية للشـركة ، السـجل التجـاري و بطاقـة التعريـف اجلبائيـة(البنك 

ا  الفــواتري الشــكلية، قيمــة املشــرتيات املقــررة بالــدينار، و بعــدها مــا عليــه إال أن ينتظــر فــتح رســالة القــرض الــيت قــد تــدوم مــد
  .أشهر عديدة

يف حالة طلب متويل بنكي ، على املستثمر أن يضع لـدى البنـك أيـن سـيقيم مشـروعه ملفـا متكونـا  -2-و        
   :من وثائق عديدة منها 

  .قوانني الشركة -
  .السجل التجاري -
  .بطاقة التعريف الضريبية -
  .دراسة تقنية إقتصادية -
  .خمتلف الفواتري الشكلية -
  ).APSI(وكالة دعم و ترقية اإلستثمار  قرار منح املزايا من قبل -
  .عقد ملكية العقار لتشكيل الرهن العقاري -
  .وضع رأس املال و الدعم الشخصي يف رصيد بنكي -

  
إىل ثالثـة أشـهر ) 02(تتوىل الوكالة اليت إستلمت الطلب ، دراسة املشروع ووضع جوابا عليه يف أجل قدره شـهرين 

كان الرد إجيابا يرسل امللف إىل أحد الفروع ليدرس من جديد، و بعد دراسته ملدة شـهرين تقريبا، و يف حالة ما إذا  ) 03(
و يستغرق القرار النهـائي مـدة تـرتاوح مـن سـتة . أو ثالثة أشهر إضافية ، يرسل إىل املديرية العامة إلبداء الرأي فيه مرة ثانية

يل املشروع، يستعجل فريق متعـدد اإلختصاصـات مشـكل ، و يف حالة قبول البنك لتمو )12(إىل اثنتا عشرة شهراً ) 06(
من مهندسني و تقنيني إىل موقع املشروع و هذا للتأكد من وجود املشروع فعًال، و كذلك لفحص وضعية تقدم األشغال، 

 % 60و يتم اإلعالن النهائي عن قرار التمويل النهائي، عندما تكون حالة إجناز اهلياكل األساسية يف املشروع قد بلغـت 
   :من املشروع على األقل، و بعدها يقوم البنك بإبالغ موافقته بتمويل املشروع بعد وضع الشروط التالية 

  .، و املتمثلة يف قيمة األشغال املتبقية إلجناز املشروع من حسابه اخلاص % 40على صاحب املشروع حتمل  -
  .لرهن العقارية و الرهن املنقولالتحضري بالتعاون مع املصاحل القانونية للبنك ، شكليات ا -
مـن التسـبيقات املزمـع دفعهـا إىل املـوردين،  %30إىل % 15وضع يف احلساب البنكي، األموال اخلاصة الالزمـة لتسـوية -

  .من قيمة التجهيزات  %80إىل  70 %ألن البنك ميول فقط نسبة 
إال عنـــد ) القـــرض( جيـــوز إســـتعماله و مـــن الطبيعـــي أن تلبيـــة مثـــل هـــذه الشـــروط يســـتلزم بعـــض األشـــهر ، كمـــا ال 

فكمـا هـو واضـح فاآلجـال العامـة ملثـل . يتطلب إجراءات أخرى جلعله قانونيـا -أي القرض-تلبيتها، إضافة  لكل هذا فهو
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هــذه اإلجــراءات طويلــة نوعــا مــا ، و ال ميكــن توقعهــا إىل درجــة أن بعــض املشــاريع فقــط هــي الــيت تســتمر نظــراً للحــواجز 
  .ن احملتمل أن تصادفهااملفاجئة اليت م

IV-1-2-2-  تمويل اإلستثمارات :  
إن الفحــص األويل لطلــب متويــل اإلســتثمار و كــذلك دراســتها، تؤكــد حقيقــة مفادهــا و هــذا يف إطــار حتقيــق أجــري 

 100  %من املؤسسات موضوع التحقيق، قد مت إنشـاءها علـى أسـاس أمـوال شخصـية   80%لصاحل البنك العاملي، أن 
.  

ميع اليوم ، على أن نظامنا املايل و املصريف ال يتماشى إطالقـا و متويـل اإلسـتثمارات، خاصـة عنـدما يتعلـق يتفق اجل
، اليت جتد صعوبات كبـرية يف جتنيـد أمواهلـا اخلاصـة الضـخمة، و تقـدمي الضـمانات الكافيـة لـذلك، ) م.ص.م(األمر بإنشاء 

د قامــت بتحديــد الســقف األدىن املطلــوب لإلســتثمار و  ، قــ 17/10/94بتــاريخ  94-323ذلــك أن إجــراءات املرســوم 
، وهــذا ) وفــق احلالــة %85أو  %80، 70 %(كــذلك الضــمانات املفروضــة مــن طــرف البنــوك، و هــذا لتمويــل الفــرق 

مـن قيمـة املشـروع، و بالتـايل فهـذا اإلجـراء يقـف حجـرة عثـرة كبـرية جـداً أمـام   %100بطبيعـة احلـال ميثـل يف الواقـع متويـل
  ) .م.ص.م(لني اجلدد لـاملقاو 
IV-1-2-3-  المحيط العام لإلستثمار :  

ــدف إىل ترقيــة اإلســتثمار، فجميــع التوصــيات وطنيــة   -إن هــذا اجلانــب ذا أمهيــة كــربى مــن أجــل إجنــاح أيــة سياســة 
عــه، غــري املتعلقــة بتشــجيع و ترقيــة اإلســتثمار، تصــر علــى أن اإلطــار التشــريعي و القــانوين مهمــا كــان نو  -كانــت أو دوليــة

قادر لوحده للشروع احلقيقي يف عملية إستثمار قوية، خاصة لو تعلق األمر باإلستثمار األجنيب املباشر و القطاعات ذات 
التكنولوجيــا العاليــة، كمــا أنــه مــن الضــروري العمــل علــى جعــل عمليــة اإلســتثمار أكثــر ســهولة و هــذا علــى مســتوى خمتلــف 

  .اإلدارات املعنية
  

    )1(العراقيل التي تواجه المؤسسات الموجودة : المطلب الثالث 
موازاة مع العراقيل و ثقل اإلجراءات اليت تعرتض املستثمرين اجلدد ، و هذا مـن أجـل إنشـاء مؤسسـات جديـدة ،   

املوجــودة أي الــيت متــارس نشــاطها منــذ مــدة، تتطــور يف وســط يســوده الكثــري مــن الغمــوض، و هــذا راجــع ) م .ص.م(فــإن 
فاجئ و املتسرع يف نفس الوقت حنو إقتصاد السوق الـذي انتهجتـه اجلزائـر، و هـو الشـيء الـذي مل تكـن مهيـأة لإلنفتاح امل

له بتاتا، و كذلك بسـبب السـريان املسـتمر جملموعـة مـن اإلجـراءات املختلفـة و املوروثـة مـن املاضـي، يف الوقـت الـذي نشـق 
  .فيه طريقنا للدخول إىل إقتصاد السوق

IV-1-3-1- مستوى اإلداري و التنظيمي على ال:  

                                                           
)1( - Ministère de la PME/PMI «Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI »,juillet 2000,p : 35. 
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الزالــت اإلدارة عمومــا ترمــي بكــل ثقلهــا و تفــرض بطئهــا علــى اجلهــاز اإلقتصــادي بأكملــه، فتعــدد مراكــز القــرار و 
اآلجال اجلد طويلة اليت تستغرقها يف معاجلة املسائل اليت تربطها باملتعاملني اإلقتصاديني و احملسوبية والرشوة ، كلهـا عوامـل 

ا املاليـــة، حيـــث أن عـــدم قـــدرة هـــذه ) م.ص.م(خســـارة فادحـــة للمؤسســـات خاصـــة ســـلبية تســـبب  املعروفـــة بضـــعف قـــدرا
األخــرية علــى التــأقلم و علــى مواجهــة هــذه املظــاهر الســلبية راجــع أساســاً إىل ضــعفها، و هــذا مــا يــرتجم وبكــل بســاطة إىل 

  .آالف مناصب الشغلإختفاء األغلبية منها ، و كنتيجة لذلك، خسارة وسيلة لإلنتاج و ذهاب 
إن هــذه الوضــعية أصــبحت مقلقــة جــداً ، إذا أضــفنا إىل كــل هــذا عــدم إســتقرار ووضــوح النصــوص التنظيميــة الــيت 

، و الـــيت كانـــت ســـبب مباشـــر يف هـــدم جوانـــب بأكملهـــا لإلقتصـــاد ) م.ص.م(حتكـــم عـــامل املؤسســـات و الـــيت مـــن بينهـــا 
يدة يف كل إقتصاد يتصف بالتنظيم احملكم و مصداقية أكثر، و هذا الوطين، ذلك أن هذه املؤسسات حتضى بالعناية الشد

  .بطبيعة احلال لسبب واحد وهو أن هذه املؤسسات حساسة جدا ألي تغيري
 

IV-1-3-2-  على مستوى التمويل والتنمية :  
لعوامــل األكثــر ســواء تعلــق األمــر باإلســتغالل احلــايل هلــا أو بتطويرهــا يف املســتقبل ، يبقــى أحــد ا) م.ص.م(إن متويــل 

تأثريا يف حياة هذه املؤسسات، و على هذا األساس جند أن هناك عراقيـل عديـدة تعيـق هـذا اإلجـراء و الـيت هـي ناجتـة عـن 
  :تشابك عدة عوامل نذكر منها 

ـا ال) م.ص.م(العالقة اجلـد سـيئة الـيت تـربط  -  بـالبنوك، فمـن جهـة املؤسسـات تـتهم البنـوك زيـادة بـالطبع علـى بطئهـا، بأ
ا، بــل تفضــل النشــاطات التجاريــة  و هــذا علــى حســاب النشــاطات ) مــا تعلــق باإلســترياد و التصــدير(جتــازف يف نشــاطا

اإلنتاجيــة ، أمــا مــن جهــة البنــوك فبــدورها تــتهم هــي األخــرى املؤسســات بتقــدميها لضــمانات ضــعيفة، و أن املشــاريع الــيت 
  .ن الواقع اإلقتصاديتقرتحها بال أمهية تذكر و سطحية و بعيدة كل البعد ع

  ).…خطر الصرف، تغري نسب الفائدة  ) ( م.ص.م(غياب آليات تغطية املخاطر املتصلة بالقروض املمنوحة لـ -
  .غياب التمويل اإلمتيازي و حىت إن وجد فهو على شكل خط إعتماد خارجي -
  .غياب األموال الكافية للضمان -
 

IV-1-3-3-  في مجال تموين جهاز اإلنتاج:   
ـــ ، خاصــة لتلــك املؤسســات غــري )م.ص.م(إن مشــكلة التمــوين و خاصــة بــاملواد املســتوردة تطــرح مشــاكل حقيقيــة ل

مـــن  94  %متعـــودة علـــى تقنيـــات اإلســـترياد، حيـــث جيـــب أن ال ننســـى أن أغلبيـــة املؤسســـات املوجـــودة متكونـــة مـــن 
حصــل علــى متوينهــا مــن املؤسســات أشــخاص، و الــيت كانــت يف الســابق تت 10مؤسســات صــغرية ، يقــل عــدد عماهلــا عــن 

  .العمومية ، و هذا يف إطار اإلحتكار اليت كانت متارسه الدولة
لكن و منذ إنفتاح السـوق، فـإن كـل املعطيـات قـد تغـريت، فاملؤسسـة العموميـة أصـبحت تسـتورد لصـاحلها اخلـاص، 

م متوجهة فقط للمواد اإلستهالكي ة، و بالتـايل يبـدو أنـه علـى الـرغم مـن هـذا أما املستوردون اجلدد اخلواص ، فإن إهتماما
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اإلنفتــاح إال أن املؤسســات اخلاصــة، الصــغرية علــى وجــه اخلصــوص ، الزالــت تعــاين مــن مشــاكل صــعبة متعلقــة بــالتموين و 
ســـنة مـــن اإلحتكـــار العمـــومي للتجـــارة  30خاصـــة بتـــوفري املـــواد األوليـــة و قطـــع الغيـــار و وســـائل التجهيـــز، و هـــذا ســـببه 

  .ما عن الشبكات الوطنية لإلسترياد و التموين فهي إن وجدت غري منظمة و غري تنافسيةاخلارجية، أ
IV-1-3-4-  في نطاق التسيير :  

متميزة بأمناط تنظيم و تسيري ال يتماشى و متطلبات اإلقتصاد التنافسـي، أيـن تشـكل اجلـودة ) م.ص.م(بقية أغلبية 
لوضعية هي نتيجة اإلنفتاح املفاجئ للسوق اجلزائرية ، و اليت مل تكن الشرط األساسي ملمارسة النشاط اإلقتصادي، هذه ا

مستعدة له بشكل جيد، إال أنه جيب اإلشارة بأن هذه الوضعية ليست خاصة ببالدنا فقط، بل هي سـائدة يف ) م.ص.م(
  .حة الدوليةأغلبية األنظمة اإلقتصادية اليت تواجه مسار اإلنتقال، املرتبط مبختلف جوانب إندماجها يف السا

و يف هــذا الصــدد إنــه ملــن األمهيــة البالغــة، العمــل علــى إجنــاز سلســلة أعمــال تســعى لتأهيــل النظــام اإلقتصــادي مــن 
أجــــل حتســـــني النجاعــــة و القـــــدرات، و هـــــذا يعــــين أن اجملهـــــودات جيـــــب أن ترتكــــز علـــــى تعزيـــــز النســــيج املتواجـــــد خاصـــــة 

  .إطار برنامج احلكومة ، هذه األخرية حظيت بدعم متعدد األشكال يف)م.ص.م(
إن هــذا الربنــامج جيــب أن يهــدف إىل وضــع شــبكات الــدعم عــرب املؤسســات العموميــة أو اخلاصــة املوجــودة أو الــيت 

ا دعم     :يف خمتلف امليادين مثل ) م.ص.م(سيتم إنشائها ، و اليت من شأ
إلضــافة إىل القواعــد و        بــرامج خاصــة للتكــوين قصــد رفــع مســتوى التســيري و اإلعــالم حــول األســواق ، با -

  .املقاييس
  .اإلستشارة واخلربة -
  .املصاحبة يف الدخول إىل األسواق الداخلية -
  .فرص املناولة احمللية و الدولية -
  .فرص الشراكة -
يئات البحث و التنمية -   .إدخال إبتكارات يف مسار اإلنتاج و ربطها 

ا مثل هذا الدعم يف تنمية و ترقية قطاع و قد بينت التجربة العامل                   ) .م.ص.م(ية األمهية اليت حيضى 
  ضعف النظام المصرفي و الجبائي  :المطلب الرابع 

IV-1-4-1-  1(النظام المالي(  :  
ـا شـجعت  إن حرية اإلستثمار اليت كرسها التشريع اجلديد ، شجعت كثافة تكنولوجيـة أكـرب لإلسـتثمارات ، كمـا أ

يف عدة جماالت مل تكن من قبل مقتحمة، غري أنه ورغم هذه اجملهودات لبعث حيوية جديـدة ) م.ص.م(وجود  أيضا على
   :فإن العراقيل مازالت موجودة، آثارها سلبية على تسيري و إنعاش القطاع، و هذه العراقيل ختص 

  .ارشروط احلصول على القرض لدى املؤسسات البنكية لتغطية حاجيات تسيري اإلستثم  -
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طريقة التنظيم البنكي الـذي يتميـز مبركزيـة قـرار مـنح القـروض علـى مسـتوى العاصـمة، هـذا مـا يشـكل عائقـا كبـريا  -       
بالنســبة للمتعــاملني املتواجــدين داخــل الــبالد ، ألن ذلــك يــؤدي إىل تــأخريات مرتبطــة ببطــئ التنفيــذ و إرســال امللــف 

  .حنو العاصمة
  .عمليات اإلستثمار غياب بنوك متخصصة يف -       
ائيـا ، جيـب العمـل علـى تكييــف النظـام املـايل مـع اإلحتياجـات ، بواســطة          و مـن أجـل القضـاء علـى هـذا اإلشــكال 

   :السيما بـ ) م.ص.م(سياسة ديناميكية لرتقية 
  .المركزية قرار منح القروض -       
  .، وهذا بإنشاء مؤسسة بنكية متخصصة) م.ص.م(إستثمارات  تكييف احمليط املايل و البنكي مع سياسة ترقية -       
  .قصد إنعاش اإلستثمار) م.ص.م(وضع آليات للدعم خاصة بالدولة ، وهذا لرتقية  -       
  .تقدمي املساعدة إلنشاء بنوك خاصة ، وذلك لتشجيع املنافسة يف القطاع املايل -       

 
IV-1-4-2-  1(الجباية( :  

ا حاليا إلقتطاع الرسوم والضرائب املطبقة على املؤسسات يف طورها اإلسـتغاليل  يتعلق األمر هنا بالطريقة املعمول 
العادي، و من املهم التذكري، بأنه يف إطار إستثمار جديد، أو إعادة اإلعتبار اإلقتصادي، أو توسيع النشـاط ، فقـد وضـع 

  .ية حتفيزاقانون اإلستثمار نظاماً جبائياً من أكثر األنظمة اجلبائ
و من جهة أخرى، فإن الصعوبات اليت تعرتض جهاز اإلنتاج يف إسـتغالله، و النظـام اجلبـائي املطبـق علـى عمليـات 

ـا اإلنتاجيـة مـع النطـاق اإلقتصـادي ) م.ص.م(إعادة إستثمار الفوائد، قد منع  مـن إجـراء إسـتثمارات ضـرورية لتكييـف أدا
   :خرى تضغط على النشاط اإلنتاجي من بينها اجلديد، و زيادة على هذا، هناك عوامل أ

إرتفاع سعر تكلفة املنتوجات املصنعة ، النامجة عن إعادة تقييم تكاليف األموال الثابتة واملواد األوليـة املسـتوردة ، نتيجـة  -
  .إلخنفاض العملة

  .انا لإلنتاج املستوردكساد اإلنتاج املصنع الراجع إىل إخنفاض القدرة الشرائية و املنافسة غري نزيهة أحي  -
  .إرتفاع الضغط اجلبائي على النشاطات اإلقتصادية بسبب تطبيق الرسم اإلضايف اخلاص -

   :و قد كانت هلذه العوامل النتائج األتية    
  .توقف عدة مؤسسات إنتاجية -
  .فقدان العديد من مناصب الشغل -
  .اريةحتول رؤوس األموال من دائرة اإلنتاج إىل الدائرة التج -

املوجــــودة و تشــــجيع ) م.ص.م(و عليــــه فــــإن ختفيــــف العــــبء اجلبــــائي قصــــد حمــــو هــــذه اإلجتاهــــات، و محايــــة قــــدرات 
  .اإلستثمارات املنتجة ، أصبحت شرطا و إجراء ال حمال منه
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ا وزارة املاليـة ، و املتضـمنة دراسـة تقيـيم عـبء اجلبايـة، قـد أيـدت اإلقرتاحـات ا ملقدمـة إن اللجنة الوطنية الـيت أنشـأ
األيـام ( و هـذا يف) م.ص.م(لـوزارة ) 03(من طرف الغرفـة اجلزائريـة للتجـارة و الصـناعة ، و الـيت أكـدت عليهـا الورشـة رقـم 

،و يتعلـــــق األمـــــر خاصـــــة بـــــإجراءات تشـــــجيع أكثـــــر ) 1997ديســـــمرب  28و 27املنعقـــــدة يـــــومي ) م.ص.م(الدراســـــية لــــــ
  .املؤسسات املنتجة

   ) :I. B. S(الضريبة على األرباح  -أ
املطبقـة علـى نتــائج املؤسسـة تسـتحق التغيــري حسـب طبيعـة النشــاط ، وهـذا عـن طريــق   %30النسـبة املوحـدة بــ 

تفضيل األنشطة املنتجة ، فالنسبة املخفضة اخلاصة بالفوائد اليت أعيد إستثمارها قد إرتفعت إىل درجة جعلتها غري حتفيزية 
ا اجلديدة بنفسها، لذا فمن الضروري دراسة إمكانية ختفيض النسـب بالنسـبة  ، و ال تسمح للمؤسسات بتمويل إستثمارا

  .للفوائد اليت أعيد إستثمارها، حىت تنسجم مع السياسة املالية اجلديدة 
   ) :I .R.G(الضريبة على الدخل العام  -ب

رؤوس األمـوال إن إعادة النظر يف النسـبة املطبقـة علـى مـداخيل الـديون لتخفيضـها ، ستسـهل يف دخـول و جلـب 
  .إىل البنوك

  ) : V.F (الدفع الجزافي  -ج
ـا ال تشـجع التوظيـف و تسـهل عـدم التصـريح بالعمـال، و  إن هذه الضريبة املطبقة على األجور تعرقل الشغل ، أل

، لــذلك و لتشــجيع الشــغل، فــإن عقــود التكــوين الــيت تربمهــا املؤسســات و دعمهــا ) م.ص.م(ال تســاهم يف ترقيــة و تطــوير 
  .إعفاءات جبائية و بتقليص األعباء اإلجتماعية ، من شأنه حتسني مستويات املؤهالت املهنية و إنشاء الشغلب
  ) :T. V. A (  الرسم على القيمة المضافة -د

ال ختتلف النسـب املطبقـة بـني اإلنتـاج الـوطين و اإلنتـاج املسـتورد، ففـي بعـض األحيـان، يكـون اإلنتـاج املـتمم حمليـاً  
ضريبة أكرب من تلك املطبقة على اإلنتاج املستورد، و يف بعض النشاطات، فإن الرسم على القيمة املضافة املطبق خاضعاً ل

على املواد األولية و مـواد التغليـف ، مرتفـع علـى الرسـم املطبـق علـى املنتـوج املـتمم، و عليـه فـإن النسـبة الـيت ينبغـي تطبيقهـا 
  .اج الوطينجيب أن تأخذ بعني اإلعتبار ترقية اإلنت
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  آفاق تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  :المبحث الثاني 
  

تعــاين يف بالدنــا، وهــذا بــالرغم مــن اإلصــالحات الــيت باشــرت فيهــا الســلطات العموميــة منــذ ســنة ) م.ص.م(الزالـت 
تصــاد الليــربايل، إال أن ، وذلــك مــن أجــل إنفتــاح أوســع مــن خــالل تشــريعات و تنظيمــات منبثقــة مــن مبــادئ اإلق 1988

ــا  تطورهـا حمــدود جــدا، و هــذا عكـس مــا حيــدث يف بلــدان أخـرى أيــن حتضــى بتشــجيع أكـرب و عنايــة أفضــل ، و هــذا لكو
  .ذات ديناميكية و مرونة فريدة من نوعها، تسمح هلا بأن تتكيف بسرعة مع التحوالت اإلقتصادية اليت يعرفها العامل

يف اجلزائــر، و اهلــدف هــو تطهــري ) م.ص.م(و اإلجــراءات املوجهــة أساســا لــدعم هلــذا وضــعت العديــد مــن الــربامج 
  .حميط املؤسسة و تسهيل التشريعات و اإلجراءات و منح مساعدات و أشكال خمتلفة من الدعم 

  
  ضرورة اإلعتماد على التخطيط :المطلب األول 

ادهــا علــى التخطــيط ميكنهــا أن تتجلــى مــن خــالل أن تتخــذها يف إعتم) م .ص.م(إن مــن بــني الصــور الــيت ميكــن لـــ        
إعتمادها على املراحل اليت يتم من خالهلا بناء اخلطة من جهة ، و من جهـة ثانيـة إسـتعمال األسـاليب الفنيـة للتخطـيط و 

  .اليت سيتم ذكرها بإختصار ألنه جاء ذكرها بالتفصيل يف الفصل األول 
IV-2-1-1-  مراحل بناء الخطة:  

ال بــد مــن املــرور مبراحــل معينــة و الــيت جــاء ذكرهــا يف الفصــل األول ، و الــيت ســنتناوهلا ) م.ص.م(جــل تطــوير مــن أ        
  :بشيء من اإلختصار كما سبق اإلشارة إليه 

ـــتم فيهـــا حتديـــد  -أ مرحلـــة تشـــخيص املؤسســـة أي دراســـة حالـــة و واقـــع املؤسســـة و هـــي مرحلـــة مـــا قبـــل التخطـــيط ، و ي
 -باملؤسسة بصفة خاصة و جتميع البيانات واليت علـى ضـوءها يـتم حتديـد نـواحي اإلخـتالل فيـهاملشكالت اليت تواجهها 

حتديــد األهــداف املــراد الوصــول إليهــا مــن خــالل هــذه املؤسســة ، و هــي تتضــمن عمليــة تصــور إحتمــاالت خمتلفــة للموقــف 
ختيارا مبدئيا ، على أن ختضع فيما بعـد اإلقتصادي و اإلجتماعي املقبل ، و من بني هذه الصور يتم إختيار صورة معينة إ

  .إلعادة النضر و املتابعة 
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حتديد و إحصاء كل الوسائل البديلة املمكنة ، و اليت متكننا من الوصول إىل األهداف املراد حتقيقها على أنه يشـرتط  -ج
  .فيها الصالحية و التوازن 

ليف، و هنــا يــتم اإلعتمــاد علــى بعــض األســاليب الرياضــية تفضــيل البــديل الــذي حيقــق اهلــدف املــراد حتقيقــه بأقــل التكــا -د
  .املعروفة ، و اليت تعرف بالربامج اخلطية 

مرحلــة املتابعــة و التنفيــذ ، و هــي املرحلــة األخــرية أيــن يــتم تنفيــذ اخلطــة بعــد مرورهــا باملراحــل الســابقة ، علــى أن تكــون -م
  .فة حمددة متابعة التنفيذ موكلة إىل أجهزة عديدة تؤدي كل منها وظي

IV-2-1-2-  إستعمال األساليب الفنية للتخطيط:  
  ، و هذا األسلوب يضمن التعادل بني مورد ما ) م.ص.م(إستخدام املوازين التخطيطية من أجل ضمان تطور و منو  -أ

  :مع مجيع اإلستخدامات ، و اليت ميكن تقسيمها إىل جمموعتني رئيسيتني ، مها 
   : كيبية و اليت تبني توازن املتغريات الوطنية الكلية أو أجزاء منها ، و اليت من صورها جند املوازين الرت  -1-أ         

  .ميزان الدخل الوطين  -                  
  .ميزان اإلستثمار  -                       

  .ميزان القوى العاملة  -                 
  .ة ملشروعات الدولة املوازنة الكلية النقدي -                 

دف حتقيق التوازن بـني العـرض و  -2-أ        املوازين السلعية و اليت يتم بناءها بالنسبة للسلع الرئيسية اإلسرتاتيجية ، 
  .   الطلب هلذه املوارد ، مث العمل على حتقيق التوازن العام على مستوى اإلقتصاد الوطين 

، و هـــذا يكـــون عنـــد ) م.ص.م(ت كأســـلوب فـــين مـــن أجـــل حتقيـــق أهـــداف إســـتعمال منـــوذج املـــدخالت و املخرجـــا -ب
ا للكشف ما بني قطاعات اإلقتصاد الوطين من عالقات متبادلة و تيارات متشابكة خالل فرتة زمنية حمددة ،  اإلستعانة 

  . األمر الذي يساعد على حل الكثري من املشكالت اليت قد تعرتض ختطيط السياسة اإلمنائية للبالد 
  توصيات الهيئات الرسمية الجزائرية و الهيئات الدولية: المطلب الثاني 

IV-2-2-1-  توصيات الهيئات الرسمية الجزائرية:  
، و الـذي 09/09/1998بناءاً على توجيهات جملـس احلكومـة املنعقـد يف  : )1(توصيات اللجنة الوزارية المشتركة  -أ

، مـــن أجـــل إقـــرتاح ) م.ص.م(اء جلنـــة وزاريـــة مشـــرتكة ترأســـتها وزارة ، فقـــد مت إنشـــ) م.ص.م(عـــاجل ملـــف خـــاص بتطـــوير 
، كمــــا قامــــت جمموعــــة العمــــل املنبثقــــة عنهــــا، بصــــياغة مجلــــة مــــن  )م.ص.م(إجــــراءات ملموســــة لتحســــني اإلطــــار العــــام لـــــ

   : التوصيات و احللول التقنية خاصة بـ
، و الـيت مـن بينهـا بنـك    )م.ص.م(متويـل خاصـة بــ حتسني اإلسـتفادة مـن التمويـل البنكـي ، وهـذا عـن طريـق خلـق آليـات *

  ).م.ص.م(تنمية 
                                                           

)1(  - Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI », juillet 2000, p : 40. 
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إعطـــاء أكثـــر مرونـــة لإلطـــار اإلداري و التنظيمـــي، و هـــذا عـــن طريـــق إدخـــال إجـــراءات جديـــدة للتشـــجيع علـــى إنشـــاء  *
) م.ص.م(املؤسســـات، و إنشـــاء نظـــام لإلعـــالم األيل ، و كـــذلك ربـــط خمتلـــف املؤسســـات الـــيت أوكلـــت هلـــا مهمـــة تنميـــة 

ببعضــها الــبعض ، عــن طريــق شــبكة متطــورة لإلتصــاالت ، باإلضــافة إىل كــل هــذا ، إقرتاحــات فيمــا خيــص ختفــيض العــبء 
  .اجلبائي و الشبه جبائي املفروض على املؤسسات

حتســني اإلســتفادة مــن العقــار الصــناعي ، و هــذا عــن طريــق إدخــال إجــراءات إلعــادة تأهيــل املنــاطق الصــناعية و منــاطق  *
، و خلــق بنــك للمعلومــات حــول العقــار املتــوفر ، و كــذلك إعــداد دليــل مفصــل عــن اإلجــراءات الواجــب إتباعهــا النشــاط 

   ).C ALPI(للحصول على العقار الصناعي ، و إعادة تنظيم جلنة حتديد و تنشيط اإلستثمار 
  
الزالــت حجــرة عثــرة أمــام مل يغفــل برنــامج احلكومــة عــن العراقيــل الــيت :  )1(توصــيات جــاءت فــي برنــامج الحكومــة  -ب

  : اإلستثمارات، حيث جند يف إحدى الفقرات 
إرادة اإلستثمار لدى القطاع اخلاص الزالـت تعيقهـا عراقيـل عديـدة، مثبطـة لعمليـة اإلنتـاج و اإلسـتثمار ، الشـيء الـذي  *

  .يؤدي باملستثمرين اللجوء يف أغلب األحيان إىل القطاع الغري منظم 
و التشريعي و التنظيمي يف اجلزائر ليس مهيأ كليا ، و هـذا راجـع لصـعوبة هـذا الـدور اجلديـد علـى  إن اإلطار املؤسسايت *

الدولة، و كذلك لبعدها كل البعد عن املبادئ األساسية إلقتصاد السوق، كمـا تعتـرب مشـاركة القطـاع اخلـاص جزئيـة كانـت 
و ) م.ص.م( تنميــــة القطــــاع اخلــــاص ال ســــيما أم كليــــة يف رؤوس أمــــوال املؤسســــات العموميــــة و خصوصــــيتها، إضــــافة إىل

  .اإلستثمار املباشر األجنيب، مفاتيح النجاح بالنسبة إلعادة تنظيم اإلقتصاد اجلزائري بعمق
ـا ضـعيفة فهـي تتطـور يف حمـيط ملـيء بالضـغوطات و ) م.ص.م(إن الوضعية احلالية لــ * ال زالـت رديئـة، فباإلضـافة إىل كو

ـــة، ـــا ، زد إىل ذلـــك صـــعوبة احلصـــول علـــى  مثقـــل بالعراقيـــل اإلداري و كـــذلك نظـــام مـــايل و مصـــريف ال يتماشـــى و حاجيا
  .العقار

إن عبء اجلباية الثقيـل و التكـاليف العماليـة و اإلجتماعيـة ، قـد سـاهم يف دفـع عـدد هائـل مـن املؤسسـات إىل القطـاع  *
  .الغري منظم، كما منع إنشاء العديد منها

دف أساساً إىل ترقية من أجل كل هذا، شرعت ا         :من بينها ) م.ص.م(حلكومة يف سلسلة من اإلجراءات 
  .يف مجيع القطاعات اإلقتصادية الفاعل األساسي للتنمية) م.ص.م(تشكل كل  *
  .دعم خمتلف األشكال، كذلك الشأن بالنسبة للمجموعات الصناعية الكربى) م.ص.م(توجيه لفائدة  *
ا خت *   .فيض األعباء اجلبائية و األعباء اإلجتماعية ، و ذلك يف إطار اإلصالحاتإختاذ إجراءات من شأ
  .العمل على تطوير ضروري لقانون اإلستثمارات *
  .إعادة التفكري يف متويل القطاع اخلاص، سيما عن طريق وضع آليات للضمان *
  .العمل على وضع ميكانيزمات قوية بشأن التصدير خارج قطاع احملروقات *

                                                           
  . 8 :، ص2001، أفريل، "إقرتاح إسرتاتيجية جديدة لإلستثمار و دعم الصناعات و املؤسسات الصغرية و املتوسطة " وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  -  )1(
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العراقيل أمام اإلسـتثمار الصـناعي ، سـواء كانـت هـذه العراقيـل تتمثـل يف احلصـول علـى العقـار و التمويـل ، أو يف  تبديد *
  .اإلجراءات اإلدارية اليت جيب تسهيلها

  .حث املؤسسات على اخلضوع للقواعد الدولية، قصد تطوير أدائها يف السوق اخلارجية *
يئة وعصرنة املناطق الص *   .ناعية و مناطق النشاطتشجيع إعادة 
  .ترقية البحث داخل املؤسسات، و ذلك من خالل إجراءات مشجعة لذلك *

IV-2-2-2-  1(توصيات الهيئات الدولية(  :  
يف العـامل ، قـد توصـلت إىل نتـائج مفادهـا أن هـذا ) م.ص.م(بصفة عامة ، فإن كل الدراسات اليت تطرقت لدراسة 

النوع من املؤسسات يتمتع مبقدرة كبرية يف ربط التطور اإلقتصادي و خلق مناصب الشغل، و قد مسحت التحليالت الـيت 
متصـاص البطالـة ، و لكـن كـذلك لتعزيـز نسـيج إقتصـادي و ، لـيس فقـط إل)م،ص،م(أجريت، من إبراز القدرات الكبـرية لــ

  .إجتماعي قادر على اإلستفادة إجيابيا من سياسة إدماجه يف حميط مفتوح و تنافسي
أمــا فيمــا خيــص اجلزائــر، و منــذ الشــروع يف اإلصــالحات اإلقتصــادية، فــإن الكثــري مــن الدراســات الــيت أجريــت حــول 

البنــك العــاملي، االحتــاد األورويب، برنــامج األمــم املتحــدة ( اهليئــات املتعــددة األطــراف هــذا القطــاع ، فقــد دعمتهــا و مولتهــا 
  .قد توصلت إىل نفس النتائج) للتنمية، و منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

ـذا القطـاع ، و ذلـك حـىت يتسـىن لـه  كما قـد مسحـت هـذه الدراسـات بتقـدمي توصـيات للتكفـل باملشـاكل اخلاصـة 
  .ر يف حميط مالئم ، و منح الدفع الالزم لإلقتصاد الوطينالتطو 

    :و تتمحور هذه التوصيات املتبعة حبلول تقنية حول مايلي  
على وجود إطار إداري و تنظيمي مرن غري مقيد ، فهذا يسمح لـيس فقـط بتحسـني و تطـوير ) م.ص.م(يتوقف تنمية  -أ
ســمح أيضــا للعديــد مــن النشــاطات الغــري رمسيــة باإللتحــاق بالقطــاع الــيت تنشــط يف إطــار القطــاع الرمســي، بــل ي) م.ص.م(

  .القانوين
أمـر ضــروري،   إن إعتمـاد سياسـة املصــاحبة يف هـذا القطــاع، و هـذا عــن طريـق حتديــد بـرامج دعــم خمتلـف األشـكال  -ب

و الفضـــاءات  كمـــا جيـــب تســـيري هـــذه الـــربامج علـــى أســـاس الشـــراكة ، وهـــذا بـــالربط بـــني الســـلطات العموميـــة و احملليـــة ،
  .الوسيطة و منظمات أرباب العمل و املنظمات املهنية، و خمتلف اجلمعيات ذات الطابع اإلقتصادي

يشكل خلق شبكات الدعم املتكونة من هيئات عمومية و خاصة ، واملكلفة بتكوين أقسـام الـدعم للقطـاع و ربطهـا  -ج
إن هذه الشبكات سـتكلف . ندماج يف اإلقتصادي العامليمع الشبكات الدولية من نفس النوع، عامال مهما يف مسار اإل

   :بتقدمي خدمات موجهة لـ 
  .تنمية و تأهيل املوارد البشرية و املهارة التقنية و إدارة األعمال  *
  .تشجيع اإلبتكار التكنولوجي *

                                                           
)1( - Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI », juillet 2000, p : 38. 
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  .حتسني التصدير و تسهيل الدخول إىل األسواق *
  .التزويد باإلستشارة واخلربة *
  .واعد و املقاييس الدولية و احلصول على املطابقاتإدراج الق *
علــــى املســــتوى احمللــــي، اإلقليمــــي، و ) م.ص.م(تــــوفري املعلومــــة اإلقتصــــادية ، و تســــهيل اإلتصــــال بــــني  *
  .العاملي

  .إنشاء عالقات مع مؤسسات البحث و التطوير *
ـــذه ، و هـــذا عـــ) م.ص.م(إزالـــة العراقيـــل الـــيت تشـــوب العالقـــات بـــني البنـــوك و  -د ن طريـــق خلـــق آليـــات متويـــل خاصـــة 

 : املؤسسات مثل 
  .صناديق أموال إحتياطية *
  .صناديق الضمان *
  .شركة القرض اإلجياري *
  . تطوير حماضن املؤسسات الصغرية، لتشجيع الشباب املبدع *

مــن طــرف  هــذه هــي أهــم التوصــيات الــيت جيــب التأكيــد مــن خالهلــا ، علــى أن بعــض احللــول التقنيــة ســيتم متويلهــا
  .شركائنا، و هذا يف إطار برنامج التعاون و خاصة يف إطار اإلنضمام إىل إتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب

دور و مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تجسيد إستراتيجية  :المطلب الثالث  
  الشراكة و التعاون األجنبيالتنمية عن طريق 

IV-2-3-1- 1(رة و المتوسطة في تجسيد إستراتيجية التنمية دور المؤسسات الصغي(   :  
حيتل مكانة مرموقة يف النسيج الصناعي الوطين ، كما يلعب دوراً أساسياً يف خدمة و جتسيد ) م.ص.م(إن قطاع   

مــاعي  إســرتاتيجية التنميــة يف اجلزائــر، و تكمــن أمهيــة هــذا القطــاع يف أنــه يشــغل حيــزا واســعا يف النشــاط اإلقتصــادي و اإلجت
      :كونه
يشكل مصدراً أساسياً إلنعكاسات إعادة اهليكلة الصناعية وما ينجـر عنهـا مـن تبعـات، و لـذلك فرضـت ميكانيزمـات  -أ

التكيـــف مـــع احملـــيط اإلقتصـــادي احمللـــي العـــاملي، جتنيـــد كـــل الطاقـــات الفكريـــة و التخطيطيـــة ، و حشـــد مجيـــع املصـــادر و 
، و هذا للمشاركة الفعالة و اإلجيابيـة يف حتقيـق تنميـة ) م.ص.م(يع و تطوير وتعزيز اإلمكانيات و القدرات الوطنية ، لتوس

وطنيـــة شـــاملة و مســـتدمية ، و لتحقيـــق أهـــداف إعـــادة اهليكلـــة و بلـــوغ اإلســـتقرار اإلقتصـــادي و اإلجتمـــاعي املنشـــود ، و 
  .1997املسطر يف برنامج احلكومة املصادق عليه يف أوت 

سرتاتيجياً يف دعـم التـوازن اجلهـوي ، و يف تطـوير النسـيج اإلقتصـادي الـوطين والنهـوض مبشـاريع دوراً إ) م.ص.م(إن لـ -ب
   :التنمية ، و كذلك يف إمتصاص صدمة التعديالت اهليكلية ، لدورها املميز يف 

                                                           
  . 12: ، ص1997، أوت "إنشاء و تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة " وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  -  )1(
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  .ربط العالقة بني الصناعات التقليدية ، و تطوير املؤسسات احلديثة و احملافظة على اإلستقرار البشري *
ربط العالقة بني عامل الريف و العامل احلضري ، وهذا بتقدمي خدمات املناولة و التقاول الثانوي بني القطـاع الفالحـي و  *

  .القطاع الصناعي و قطاع الصناعات التقليدية
توى التكـوين ربط العالقة بني التكوين املهين و التدريب امليداين ، وهذا بإقامة مؤسسات صغرية للتمهني و اإلرتقاء مبس *

  .لذوي املستويات احملدودة ، و إعداد املرتبصني و تأهيلهم لإلندماج يف احلياة العملية
   :كذلك دوراً أساسيا يف ) م.ص.م(و تلعب 

يف بعـض الـدول ) م.ص.م(إحداث مناصب شغل بأقل التكاليف و تنشيط سوق العمل، إذ تصـل نسـبة التشـغيل يف  *
  . 80 % إىل
  ).العمل يف البيوت(العائلي بإنشاء مؤسسات صغرية على مستوى البيوت ترقية اإلقتصاد  *

إن هناك دول كثرية قد إعرتفـت رمسيـا بالقطـاع اإلنتـاجي غـري مـنظم ، ووضـعت لـه إطـارا قانونيـا قصـد إدماجـه تـدرجييا      
   : ضمن القطاع املنظم ، و هذا عن طريق تشجيعه على املسامهة يف التنمية الوطنية و ذلك بـ

  .إحرتام مواصفات اجلودة *
  .إحرتام قوانني التوظيف و التشغيل *
  .تطوير الكفاءات املهنية *
ا حتافظ علـى اإلسـتقرار اإلجتمـاعي ، و تـوفر مـوارد رزق  * مراعاة مستويات األجور دون املساس حبركيتها الداخلية ، كو

  .على الطابع الوطين لإلنتاج تسد كثريا من أبواب الفقر و البطالة ، و حتافظ يف الوقت نفسه
، عرب نشـاط مـربمج يف إطـار تنفيـذ برنـامج ) م.ص.م(لكن هذه األهداف يتطلب لتحقيقها تطوير وتوسيع و ترقية 

  : احلكومة يتوخى على وجه اخلصوص 
  . تعبئة كافة الطاقات و تشجيعها *
 .تنسيق كل اجلهود و تفعيلها *

  .امليادين ذات املنفعة العامة توجيه املوارد املالية لإلستثمار يف *
حتريــر املبــادرة و تشــجيع صــغار املســتثمرين علــى اإلنتــاج ، بتقــدمي املســاعدات احملفــزة علــى مقاومــة الفقــر و إحــرتام قيمــة  *

اإلنســان ، كــون املــوارد البشــرية هــي أعظــم أدوات التنميــة و أهــم املصــادر اإلنتاجيــة و اإلســتثمارية ، بإعتبــار اإلنســان أداة 
  .تنمية و غايتهاال

إن هنــاك معادلــة إقتصــادية ، وهــي أنــه  ال ميكــن أن يتحقــق التعــديل اهليكلــي يف النســيج اإلقتصــادي الــوطين إال إذا 
ـا معادلـة  أوليناها من العناية ما يستحق ، و هذا عرب برنامج تنسيقي يتعاون على إجنـازه أكثـر مـن قطـاع وزاري ، و نعـين 

) م.ص.م(فهــذا أمــر ممكــن و ) . م.ص.م(الكــربى ، و إمتصــاص البطالــة عــرب إســتحداث تســريح العمــال مــن املؤسســات 
، و ذلـــك عـــرب مـــا تتـــوفر عليـــه هـــذه  100 %هـــي املؤهلـــة األن لتحقيـــق هـــذه املعادلـــة بطريقـــة عمليـــة مضـــمونة النتـــائج 

 :املؤسسات من قدرة على 



  : الصفحة                                                      محددات و آفاق تنمية قطاع المؤسسات الصغيرةالتخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة                    
  و المتوسطة في الجزائر                                                                                                                       

  .توفري مناصب الشغل املختلفة *
  .قليل إنتاج السلع واخلدمات برأس مال *
  .القدرة على تغيري النشاط و التأقلم مع متقلبات السوق *
  .وحدة إنتاجية لفائدة العمال 500اإلستفادة من برنامج خوصصة  *

ا ، و إمنـا كـذلك ) م.ص.م(إن مجيع الشروط املوضوعة لتطوير هذا القطـاع ، ال تعتمـد فقـط علـى وزارة  وصـالحيا
ل القطاعـات املعنيـة بتحقيـق الوثبـة الوطنيـة ، الـيت يعتـرب كـل واحـد منهـا شـريكا يف على اإلرادة املشـرتكة لكـ -وقبل ذلك -

  .جتسيدها
  
 IV-2-3-2-  المساهمة في تدعيم الشراكة و التعاون األجنبي:  
، و هــي وســيلة ينبغــي تفضــيلها ) ص،م.م(تشــكل الشــراكة فرصــة أكيــدة لرتقيــة و تنميــة قطــاع  : )1(تــدعيم الشــراكة  -أ 

ـا متثـل حـالً مالئمـا ملشـاكل نظراً لإلم تيازات العديدة اليت تقدمها خاصة يف جمال نقل املهارة و التجارب التسيريية، كمـا أ
الســـاعة ، و هـــذا مـــن حيـــث احلصـــول علـــى التمويـــل و التكنولوجيـــا و الـــدخول إىل األســـواق اخلارجيـــة ، و كـــذلك ضـــمان 

  .اعي و ممر حنو أسواق التصديرتأهيل سريع و مباشر لتشكيل رافعة بالنسبة للنسيج الصن
إن بذل جمهود إعالمي كبري لبيع مزايا و مـآثر اجلزائـر يف اخلـارج ، و اإلضـطالع علـى وجـود قـدرات صـناعية معتـربة 
يف طـــور إعـــادة اهليكلـــة ، مـــن شـــأنه تشـــكيل قاعـــدة إنطـــالق للشـــراكة يف خمتلـــف اجملـــاالت ، و الســـيما تلـــك الـــيت تســـتلزم 

تشـكل أيضـا مفتـاح تطـوير منتوجـات جديـدة ناجتـة عـن الطلـب املتزايـد مـن طـرف املـواطنني ، و تكنولوجيا خاصـة، و هـي 
إســرتاتيجي، فــإن الشــراكة املوجهــة حنــو املنتوجــات -و بفضــل موقعنــا اجليــو. الــيت تســتورد تقريبــا يف جمملهــا بالعملــة الصــعبة 

  .ذات اإلستهالك اخلارجي من شأنه زيادة حجم صادراتنا خارج احملروقات
كـاملوارد، القـدرة علـى التكـوين، اليـد العاملـة (و ينبغي اإلشارة إىل أن اجلزائر، حتوز على مؤهالت ال ميكن إنكارهـا 

ا اإلعالميــة و اإلتصــالية اجتــاه اخلــارج جــد ضــعيفة ) املؤهلــة و اهلياكــل الصــناعية و هلــذا جنــد أن مشــاريع . ، و لكــن قــدرا
مشــروع شــراكة  297ضــعيفة جــداً، حيــث مت تســجيل  31/12/1999 غايــة اإلســتثمار مــع الــدول األجنبيــة و هــذا إىل

ا، أما القطاعات اليت جلبت الشراكة مـع الـدول األجنبيـة فهـي   %1فقط ، أي أقل من   )2(من جمموع املشاريع املصرح 
:  
  .منصب شغل 19000مليار دج ، من احملتمل توفري  44,2مشروع بقيمة  161قطاع الصناعة بـ  -
ا إنشاء  39مشروع بقيمة  55ات املقدمة للمؤسسات بـ اخلدم -   .منصب شغل 4000مليار دج ، و اليت من شأ
ا تـــوفري  9,3مشـــروع بقيمـــة تقـــدر بـــأكثر مـــن  33البنـــاء و األشـــغال العموميـــة بــــ  -  6034مليـــار دج ، و الـــيت مـــن شـــأ

  .منصب شغل 
                                                           

  . 13: ، ص1998، ماي "صادي املؤسسات الصغرية و املتوسطة و دورها يف النشاط اإلقت" وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  -  )1(
)2(  - Ministère de la PME/PMI « Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI », juillet 2000, p : 23. 
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ى إنتهـاج سياسـة مغـايرة متامـاً لتلـك الـيت كانـت تتبعهـا و بالتايل فاجلزائر مطالبة األن أكثر من أي وقت مضى ، عل
   :يف جمال الشراكة ، و من الضروري أن ترتكز هذه السياسة اجلديدة اليت ينبغي إتباعها على 

  .  برنامج إتصال واسع اجتاه البلدان الشركاء املقتدرين ، و ال سيما بلدان أسيا *
مســؤولون ســامون لتوضــيح اإلصــالحات اإلقتصــادية الــيت شــرع فيهــا ، و  مضــاعفة ملتقيــات األعمــال باخلــارج، ينشــطها  *

  .كذا الفرص العديدة يف إطار اإلستثمار املباشر أو يف إطار الشراكة
  .أعمال دائمة، مدعمة من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية باخلارج *

عــم هــذه الطريقــة ، وذلــك يف أقــرب وقــت ، سيســاهم بصــفة فعالــة يف د) م.ص.م(باإلضــافة إىل أن إنشــاء مرصــد لـــ
  .بواسطة حجم و نوعية املعلومات اليت بإستطاعتها تقدميها ، حول اإلمتيازات املمنوحة يف جمال اإلستثمار

و يف هذا اإلطار ، فقد مت وضع عدة برامج للتعاون الثنائي مع شركائنا األجانـب مـن أجـل : دعم التعاون األجنبي  -ب
   :  )1(من بني األعمال املسجلة ضمن هذه الربامج خنص بالذكر، و )م.ص.م(ترقية و تطوير قطاع 

يف إطار صندوق تطوير القطاع اخلاص، فقد مث ختصيص غـالف مـايل  :التعاون اجلزائري الكندي  -1-ب        
   :ماليني دوالر كندي لدى هذا الشريك ، وهذا من أجل  10مقداره 

  .اجلزائرية و الكندية تسهيل التعرف املتبادل على القطاعات اخلاصة -
  .، وهذا عن طريق متكينه من احلصول على اخلربة الكندية و من حتسني إنتاجيتها) م.ص.م(دعم قطاع  -
  .، و ذلك بتدعيم تطوير حميط تقاويل مالئم) م.ص.م(تشجيع عملية ختفيف العراقيل اليت تعرتض توسيع قطاع  -

  : عملية كاأليت  72سيد و هكذا و منذ وضع هذا الغالف املايل فقد مت جت
عمليـــة خصـــت املؤسســـات يف كـــل القطاعـــات ، وهـــذا إلكتســـاب اخلـــربة و املســـاعدة التقنيـــة و التكـــوين ، و كـــذا  60 *

  .إستشارات يف جمال التنظيم و التسيري ، مع التمركز أكثر يف جمال التغذية و الزراعة
ة مع القطاع املايل و اإلقتصادي ، كلجنـة مراقبـة أعمـال عمليات خصت املؤسسات العمومية اليت هلا عالقة مباشر  10 *

  .، و بورصة التنمية و الشراكة) APSI(البورصة ، ووكالة ترقية و دعم اإلستثمارات و متابعتها 
  .خصت عالقات العمل للمقاولني اإلقتصاديني للبلدين) 02(إثنان  *

ماليـني مـارك، قصـد  3يد مع الطرف األملـاين غـالف مـايل قيمتـه مت جتن : التعاون اجلزائري األملاين -2-ب                
، و هــذا لتطــوير فــرع اإلستشــارة ، الــذي يشــكل أحــد العناصــر اجلوهريــة ) م.ص.م(حتســني مســتوى األعــوان املستشــارين لـــ

، بتكــوين  1998و تتعلــق هــذه العمليــة الــيت شــرع يف تنفيــذها منــذ شــهر أفريــل . لتأهيــل مؤسســاتنا مــن الناحيــة التنظيميــة 
  .عون إستشاري يف اجلزائر 2500مكوناً بأملانيا، والذين سيتولون بدورهم تكوين و حتسني مستوى ما يقارب  90
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يف هــــذا اإلطــــار مت إبــــرام إتفــــاق لتكــــوين تقنيــــني و إطــــارات مســــرية   : التعــــاون اجلزائــــري اإلســــباين -3-ب         
ـا يف هـذا يف فرع اجللـود ، و هـذا قصـد متكيـنهم مـ) م.ص.م(لـ ن إكتسـاب تقنيـات اإلنتـاج و التسـيري اجلديـدة و املعمـول 

  .البلد، و هذا التكوين حيتوي على مرحلة نظرية و أخرى تطبيقية جتري بعني املكان
يف إطــار اللجنــة املختلطــة اجلزائريــة اجلنــوب إفريقيــة األوىل، مت  : التعــاون اجلزائــري اجلنــوب إفريقــي -4-ب                

يل أعمــال تأهيــل تقنيــة و تســيريية ختــص فــرع الرخــام و الصــناعة املنجميــة ، و كــذا إجنــاز دراســة مــن أجــل وضــع نظــام تســج
مــــع هــــذا الشــــريك ، و للتــــذكري فإنــــه مت فيمــــا خيــــص الــــدعم املــــايل لرتقيــــة و تطــــوير ) م.ص.م(إعالمــــي إقتصــــادي لقطــــاع 

ـذا القطـاع ) م.ص.م(اإلستثمار يف قطـاع  ، و هـذا خـالل إنعقـاد اللجنـة املختلطـة األوىل مـع تسـجيل خـط قـرض خـاص 
  .الطرف اجلنوب إفريقي 

  اإلجراءات الجديدة من أجل إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :المطلب الرابع 
IV-2-4-1-  إجراءات إنعاش اإلستثمار :  

و إجياد أجهزة عصرية للتسـيري أكثـر  إن إنعاش و تطوير اإلستثمار مير بالضرورة عرب خلق مفهوم جديد لإلستثمار،
مالئمـــة مـــع تطـــورات العصـــر، و إختـــاذ إجـــراءات عاجلـــة تســـتهدف إعـــادة تشـــكيل سلســـلة اإلســـتثمار، و حتســـني احملـــيط 

  .اإلداري، القانوين ، اجلبائي ، املايل ، و جلب اإلستثمارات
ر يعــين تســهيل إجــراءات اإلســتثمار ، و إن إعــادة تشــكيل سلســلة اإلســتثما : )1(إعــادة تشــكيل سلســلة اإلســتثمار  -أ 

الذي سيقضي كليا على العراقيل احلالية اليت تزعزع ثقة املستثمرين و توقـف تطـور النسـيج الصـناعي ، و ميـر هـذا بالضـرورة 
عرب إعادة تركيز تسيري أجهـزة اإلسـتثمار يف شـكل وكالـة واحـدة ووحيـدة، و يف هـذا الصـدد سـيتم ضـم وكالـة ترقيـة و دعـم 

يف وكالــة واحــدة ، و هــي الوكالــة الوطنيــة لتطــوير  )ANSEJ(و الوكالــة الوطنيــة لــدعم تشــغيل الشــباب ) APSI(تثمار اإلســ
، و هذا قصد ظفر اجلهود املوجهة لرتقية و جلب اإلستثمار يف كيان واحد ووحيد، أما عن الوسائل  )ANDI(اإلستثمار 

بعـد  )ANSEJ(و) A PSI(ل عليهـا هـذه الوكالـة اجلديـدة مـن طـرف البشرية واملادية واخلربة املكتسبة فهي عناصر ستحصـ
حلهمــــا ، و ذلــــك جتنبــــا إلثقــــال ميزانيــــة الدولــــة، و تتمثــــل مهــــام هــــذه الوكالــــة اجلديــــدة ، يف تقــــدمي املســــاعدة و الــــدعم 

لإلسـتثمار  للمستثمرين وطنيني كانوا أم أجانب، و هذا قصد متكينهم مـن جتسـيد مشـاريعهم، و ضـمان مراقبتهـا و ترقيتهـا
و ســتتوفر هــذه الوكالــة علــى شــباك وحيــد ، مشــكل مــن ممثلــني مــؤهلني قانونــا . عــرب خمتلــف وســائل اإلعــالم و اإلتصــال 

  .إلختاذ كل اإلجراءات اإلدارية و القانونية الضرورية لتجسيد املشروع
ارة التهيئـة العمرانيـة و احملـيط ، وزارة الداخلية و اجلماعـات احملليـة ، وز  :كما سيضم هذا الشباك الوحيد ممثلني عن 

إدارة اجلمــارك ، بنــك اجلزائــر، الســجل التجــاري ، مصــلحة الضــرائب ، الوكالــة الوطنيــة للعقــار الصــناعي، دخــل الضــرائب، 
، كمــا ســيمتاز هــذا الشــباك بســرعة اإلســتجابة و ذلــك  )BOAL(دخــل اخلزينــة ، و الكشــف الرمســي لإلعالنــات القانونيــة 

اء اإلجراءا   .ت اإلدارية يف أقرب األجالإل
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إن هذا النوع من اخلدمات من شأنه خلق ديناميكية جديدة لإلستثمار على الصعيد احمللي، كما أنـه مـن الضـروري 
أن يوافــق وضــع هــذا الشــباك الوحيــد، ختفــيض ملمــوس للوثــائق اإلداريــة و هــذا عنــد تكــوين ملــف اإلســتثمار ، و يف هــذا 

   :الشركة مت إقرتاح مايلي اإلطار و قصد تكوين و إلغاء 
، كــون هــذا الصــندوق ممــثال يف ) C  NRC(وثيقــة تثبــت عــدم وجــود إســم الشــركة يســلمها الصــندوق الــوطين للتقاعــد  -

  .الشباك الوحيد
  .شهادة ميالد املسامهني، مبا أن نسخة عن البطاقة الشخصية مطلوبة -
أو عقـد اإلجيـار، و ) احملـل( سـتثمرين تقـدمي عقـد امللكيـة شهادة حمضر قضائي تثبـت وجـود احملـل ، حيـث يطلـب مـن امل -

  .الذي يستمد حق مفتشية الضرائب طلب هذه الشهادة لإلعالن عن وجود احملل
   :التقييد يف السجل التجاري أو إلغاء       

  .شهادة امليالد مبا أن سجل السوابق العدلية مطلوب -
إىل شــهادة تثبــت وجــود احملــل، مبــا أن شــهادة وجــود احملــل املطلوبــة تســلمها عقــد ملكيــة احملــل أو عقــد اإلجيــار باإلضــافة  -

  .مفتشية الضرائب
نســخة عـــن اإلعـــالن الـــذي سيصـــدر يف إحـــدى اجلرائـــد الوطنيـــة ، مبـــا أن اإلعـــالن عنـــه يف الكشـــف الرمســـي لإلعالنـــات  -

  .مطلوب) BOAL(القانونية 
قـع الـربط بـني هـذا الشـباك الوحيـد و اإلدارات و اهلياكـل املمثلـة و ملعاجلة ملفـات اإلسـتثمار يف أجاهلـا احملـددة ، يتو 

  .فيه ، باإلضافة إىل املراكز اجلهوية 
  
إن إعــادة تشــكيل سلســلة  اإلســتثمار تســتوجب مراجعــة عميقــة للنظــام احلــايل للمســامهة يف  : )1(العقــار الصــناعي  -ب

ي تســمح بإنعــاش حقيقــي لإلســتثمار، و كــذلك تنميــة مثمــرة القواعــد العقاريــة ، و كــذا لتلــك املســرية للمنــاطق الصــناعية كــ
ذا الصدد يقرتح مايلي ) م.ص.م(أكثر لنسيج قطاع     :، و 

إن املخطــط احلــايل الــذي ميــنح  :)CALP I(حــل جلنــة تنشــيط اإلســتثمارات و حتديــدها و ترقيتهــا -1-ب        
هــــذا لتســــهيل اإلجــــراءات علــــى املســــتثمرين ، مل  ، و1994أراضــــي علــــى املســــتوى احمللــــي و الــــذي مت تنصــــيبه منــــذ عــــام 

إسـتعملت يف العديـد مــن احلـاالت كوســيلة ) C ALPI(يسـتجب إطالقـاً ملطالــب هـؤالء ، فعلـى عكــس واجبهـا متامــا فـإن 
  .للمضاربة

ايــــة للفوضــــى الــــيت تســــود توزيــــع  : )ANEI(إنشــــاء وكالــــة وطنيــــة للعقــــار الصــــناعي -2-ب         قصــــد وضــــع 
علـــى املســـتوى احمللـــي ، و الـــيت ســـتكون مهمتهـــا ) ANEI(مث إقـــرتاح إنشـــاء وكالـــة وطنيـــة للعقـــار الصـــناعي األراضـــي، فقـــد 

، كمـا سـتقوم هـذه الوكالـة جبميـع اخلطـوات )A NDI(احلصول على األراضي وكرائها، على أن متارس مهامهـا حتـت سـلطة 
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لتهيئـــة و اللقـــاءات و اهليكلـــة، و كـــذا تســـمح بإنشـــاء الالزمـــة لـــدى املصـــاحل العموميـــة أو اخلاصـــة املعنيـــة بالقيـــام بأشـــغال ا
كمـــا ســـتقوم كـــذلك بإســـتقاء بنـــك للمعلومـــات حـــول قيمـــة العقـــار علـــى . وحـــدات صـــناعية يف منـــاطق اإلســـتقبال املهيـــأة 

  .املستوى احمللي، مما سيسمح لكل شخص يود اإلستثمار أن يضطلع على اإلمكانيات العقارية املوجودة
لتشجيع املسـتثمرين علـى إجنـاز مشـاريعهم يف اآلجـال احملـددة ، فإنـه مـن احلكمـة التنـازل  :ل التناز  -3-ب        

، و بعـد جتسـيد مشـاريعهم يـتم مـنحهم )03(إىل ثـالث سـنوات  )02(عن األراضي للمستثمرين ملدة حمددة علـى سـنتني 
  .عقود امللكية

يف عمليـة كبـرية للتطهـري، و كانـت هـذه العمليـة تعمـل          مت الشـروع : تطهري وضعية العقار الصناعي -4-ب               
   :على 

  
  .تسليم عقود امللكية لألراضي املخصصة *
  .إلغاء مجيع العقود اليت متنح حق امللكية والتمتع باحلقوق ، للمستفيدين الذين مل حيرتموا قوانني دفرت الشروط *
يئـــة منـــاطق النشـــاط ، و ذلـــك لتحديـــد تلـــك  * الـــيت جيـــب أن تنقـــل للعقـــار، و الـــيت تعمـــل علـــى توســـيع املنـــاطق إعـــادة 

  .الصناعية، و اليت جيب أن تشرع يف برنامج التطهري و إعادة التأهيل
تعتــرب هــذه اهلياكــل فضــاءاً مهمــا بالنســبة للمؤسســات الــيت  : إعــادة اإلعتبــار للمنــاطق الصــناعية -5-ب                

ا ال تقدم هلم ال وسائل الالزمة للتسيري الطبيعي، فلقد بلغت الظروف احلالية للتسيري نطاقا مزريا، هلـذا يتعـني حتتضنها ، أل
و هلذا و من أجل وضع حل ملثل هذه العراقيـل و السـماح . إعادة اإلعتبار هلذه املناطق الصناعية و مراجعة طريقة تسيريها

صـــيانة املنـــاطق الصـــناعية علـــى أســـاس دفـــرت الشـــروط  للمســـتثمرين العمـــل يف حمـــيط مالئـــم ، يقـــرتح إســـناد مهمـــة تســـيري و
  .ملؤسسات التسيري اخلاصة ، ووضع جملس للتوصية جيمع كل املتعاملني

كل مدة اإلجراءات املتخذة لتحسني شـروط احلصـول علـى العقـار   : تنظيم تكوين ملسريي املناطق -6-ب        
يف إطـار خمطـط وطـين للتهيئـة العمرانيـة، و هـذا السـوق يسـتوجب ظهـور سـوق للعقـار، يـدخل ) م.ص.م(الصـناعي لصـاحل 

  .املفتوح و الفعال بإمكانه أن يضمن ختصيص القاعدات العقارية لصاحل مشاريع املستثمرين
، ) م.ص.م(إن تكييـــف النظـــام املـــايل مـــع اإلحتياجـــات الناجتـــة عـــن السياســـة الفعالـــة لرتقيـــة  : )1(المحـــيط المـــالي  -ج

و يكمــن هــذا التكيــف يف إعــادة اإلعتبــار لوظيفــة البنــك ، . النشــاطات و تنميــة اإلســتثمار  تشــكل شــرطا مهمــا إلنعــاش
ووضع نظام بنكي مالئم و ناجع ، و هذا للتكفل اجليد و األفضل بإحتياجات متويل املتعاملني اإلقتصاديني ، و بالضبط 

دخــال املنافســة يف النظــام البنكــي مــن خــالل بسياســة القــرض وفقــا ملعــايري النظــام البنكــي لإلقتصــاديات احلــرة، ذلــك أن إ
  .التشجيع على إنشاء البنوك اخلاصة ، سيعمل بدون شك على حتسني مستوى اخلدمات و جتنيد أفضل لإلدخار

   :إن تسهيل احلصول على القرض و إعادة تفعيل اإلستثمار يفرتض 

                                                           
  . 17: ، ص2001، أفريل "إقرتاح إسرتاتيجية جديدة لإلستثمار و دعم الصناعات و املؤسسات الصغرية و املتوسطة " وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  -  )1(
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، احملدد للحـد األدىن لألمـوال  17/10/1994املؤرخ بتاريخ  323-94إلغاء املرسوم التنفيذي  -1-ج      
اخلاصــــة املتعلقــــة باإلســــتثمارات ، ففــــي غيــــاب آليــــات الضــــمان فــــإن احلــــد األدىن املفــــروض يشــــكل عائقــــا لسياســــة تنميــــة 

ا احلكومة ) م.ص.م(   .اليت سارت 
، فعلــــى غــــرار الـــدول الــــيت وضـــعت حيــــز التنفيــــذ )م.ص.م(إنشـــاء مؤسســــة خاصـــة بتمويــــل قطـــاع  -2-ج      

و بصـفة خاصـة مـن خـالل مؤسسـات ماليـة خاصـة، يقـرتح وضـع مؤسسـة ماليـة ) م.ص.م(سات احملفزة لصاحل قطاع السيا
، و الـــيت ســـيكون هـــدفها الرئيســـي تشـــجيع خلـــق مؤسســـات جديـــدة و كـــذا تنميـــة اإلمكانيـــات ) م.ص.م(لتنميـــة قطـــاع 

  .املوجودة
  

يسـتوجب يف الظـرف احلـايل ) م.ص.م(وضع صندوق ضمان اإلستثمارات، إن ضرورة دعم إنشاء  -3-ج      
وضع آليات الدعم الالزمـة ، و بصـفة خاصـة صـندوق ضـمان اإلسـتثمارات، ذلـك أن هـذا اجلهـاز يشـكل حجـر األسـاس 

، ذلك أن الشـروط املوضـوعة مـن طـرف البنـوك غـري مشـجعة )م.ص.م(لكل سياسة ذات مصداقية لإلستثمارات يف قطاع 
نظــراً لتجربتــه يف جمــال التســيري و ) C  PA(إن القــرض الشــعيب الــوطين . ة املســتثمرينو تتجــاوز يف غالــب األحيــان إمكانيــ

و الوكالـــة الوطنيـــة لتنميـــة اإلســـتثمار ) م.ص.م(التمويـــل ، فـــإن مهمتـــه ســـتكون تســـيري هـــذا الصـــندوق بالتعـــاون مـــع وزارة 
)ANDI.(  

ألجنبيـــة املمنوحـــة يف إطــــار إن تعيـــني خطـــوط القــــرض ا :توســـيع تعيـــني خطـــوط القــــرض األجنبيـــة  -4-ج      
العالقات الثنائية ، و كذا املتعددة األطراف لدى البنوك و املؤسسات املالية اخلاصة ، سوف يساهم حتماً يف تنمية مثمـرة 
لإلســـتثمار، ذلـــك أن البنـــوك األجنبيـــة تـــرفض تعيـــني خطـــوط القـــرض لـــدى البنـــوك اخلاصـــة ، إذا مل يـــتم تغطيتهـــا مـــن قبـــل 

  .دولة، وهلذا جيب رفع هذا التميز جلعلها منافسة للبنوك العموميةضمانات من طرف ال
إن منط التنظيم البنكي احلايل و الذي يتميز مبركزية قرار منح القروض  :المركزية قرار منح القروض  -5-ج      

لفــات و خاصــة علــى مســتوى العاصــمة ، ممــا يــؤثر بصــفة مباشــرة و ســلبية علــى إنعــاش اإلســتثمار، و لــذلك فــإن دراســة امل
ا تعاين من تأخرات كبرية مرتبطة أساسـاً ببطـئ معاجلـة و  تلك اليت ختص متعاملني متواجدين يف مناطق داخل الوطن ، فإ
نقل امللفات إىل العاصمة ، و لتخفيف هذه العراقيل اليت تـؤثر سـلبا علـى تنميـة اإلسـتثمار علـى الصـعيد احمللـي ، جيـب أن 

، وذلـــك لتفــــادي الــــذهاب و اإليـــاب لطــــاليب القــــروض بـــني املقــــرات احملليــــة ) الوكــــاالت(تكـــون مــــزودة بســـلطات حقيقيــــة 
  .والوكاالت

ــا ال  10%مراجعــة نســب الفوائــد البنكيــة، ذلــك أن النســبة احلاليــة  -6-ج       الزالــت تعرقــل اإلســتثمار، كو
ية كتلك املذكورة أعاله تشكل عنصراً تتماشى و نسب التضخم اليت إرتفعت بنسبة درجتني ، كما أن نسبة الفائدة احلال

  .مهما خللق مؤسسات إنتاجية
    :و لكي يتم ذلك جيب  إعادة اإلعتبار ألنظمة الدفع والقرض ، -7-ج               

  .تنفيذ بطريقة صارمة للقانون بشأن الصكوك اليت مل يدفع مثنها *
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  .، وذلك بآليات أنظمة املعاجلة تقريب األجال لدفع الصكوك الصادرة من قبل البنوك األخرى *
  .تعميم نظام البطاقات البنكية والشبابيك األوتوماتيكية *

، سـتعمل علـى إعطـاء دفـع ) اخلاصـة منهـا أو العامـة(إن وضع جباية مشجعة ملختلف أنظمـة اإلسـتثمارات  :الجباية  -د
   :كما أن اإلجراءات املقرتحة نقدمها يف اجلدول األيت . حقيقي لإلستثمار

  اإلجراءات المقترحة لتشجيع الجباية): 4/1(الجدول                                   
  ) مرحلة اإلستثمار(                                          

  النظام الخاص  النظام العام 
اإلعفاء مـن ضـريبة اإلنتقـال لكـل املمتلكـات العقاريـة اجلاريـة يف -

  .إطار اإلستثمار
للعقــــــود 2%يـــــق ضــــــريبة ثابتــــــة يف جمــــــال التســــــجيل مبعــــــدل تطب -

  .املشكلة
سنوات إبتداءاً من يوم احلصول على الرسـومات 5اإلعفاء ملدة  -

العقاريـــــــــــــــــــــــة ، علـــــــــــــــــــــــى املمتلكـــــــــــــــــــــــات العقاريـــــــــــــــــــــــة الداخلـــــــــــــــــــــــة
  .يف إطار اإلستثمار

ســـنوات لألمـــالك الداخلـــة مباشـــرة  5ملـــدة  TVAاإلعفـــاء مـــن  -
تثمار، إمـا املسـتوردة منهـا  أو املكتسـبة يف     عملية اإلجناز لإلسـ

ـــــات  ـــــه هـــــذه األمـــــالك إلجنـــــاز عملي ـــــد توجي ـــــة عن يف الســـــوق احمللي
  . TVAخاضعة لـ 

مــن جمــال الضــريبة اجلمركيــة 5 %تطبيــق لنســبة منخفضــة مــن  -
 .  لألمالك املستوردة و الداخلة مباشرة يف حيز التنفيذ لإلستثمار

ــــــوم ســــــنوات إبتــــــداءاً  10اإلعفــــــاء ملــــــدة  - مــــــن ي
احلصول على الرسومات العقارية، على املمتلكـات

  .العقارية الداخلة يف إطار اإلستثمار
ســـنوات لألمـــالك 10ملـــدة  TVAاإلعفـــاء مـــن  -

الداخلــة مباشــرة يف عمليــة اإلجنــاز لإلســتثمار، إمــا
املســتوردة منهــا أو املكتســبة يف الســوق احملليــة عنــد

ضـــعة لــــتوجيـــه هـــذه األمـــالك إلجنـــاز عمليـــات خا
TVA.  

  . 21:، ص  2001، أفريل    " إقرتاح إسرتاتيجية جديدة لإلستثمار و دعم الصناعات و املؤسسات الصغرية و املتوسطة " وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة : املصدر      

  
 IV-2-4-2-  إجراءات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها:   

ـــة الـــيت حتتلهـــا إن أغلبيـــة البلـــدان ســـواء   يف ) م.ص.م(كانـــت متقدمـــة أو يف طريـــق النمـــو، بعـــد وعيهـــا بأمهيـــة املكان
دف إىل  اإلقتصاد العاملي، قامت بتدعيم إنشاء هذه املؤسسات وتطويرها ، وذلك بإعداد إسرتاتيجيات مالئمة و برامج 

  . )1(تشجيع منوها 
) م.ص.م(إن توســـيع جمــال التـــدخل يف قطـــاع : )1(توســيع مجـــال نشـــاط قطـــاع المؤسســـات الصــغيرة و المتوســـطة  -أ

تقـدم قاعـدة غنيـة جـداً ) م.ص.م(بإمكانه أن حيدث ، و ذلك من خالل املناولة اليت تعد جماهلا املفضل، ذلك أن قدرات 
                                                           

  . 2: ، ص2001، فيفري "ت الصغرية و املتوسطة مشروع قانون متهيدي توجيهي حول ترقية املؤسسا" وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  - )1(



  : الصفحة                                                      محددات و آفاق تنمية قطاع المؤسسات الصغيرةالتخطيط يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة                    
  و المتوسطة في الجزائر                                                                                                                       

خاصــة يف جمــال ) م.ص.م(للشــروع يف تكييــف اهليكلــة الصــناعية واخلدماتيــة ، و ذلــك عــن طريــق إنشــاء و تطــوير نســيج 
ة، و يشكل إمتام إعادة اهليكلة الصـناعية أمـر ضـروري لتوجيـه وسـائل التمويـل ، الـيت كانـت حلـد األن موجهـة لتطهـري املناول

  .املؤسسات العمومية
إن حتســـني النجاعـــة وختفـــيض التكـــاليف و الـــذي يعتــــربان عنصـــرين أساســـيني يف عمليـــة اإلنعـــاش اإلقتصــــادي ، و  

بفضــل طابعهــا ) م.ص.م(ني مــن القطاعــات، و الــيت مــن بينهــا قطــاع حيصــل عليهمــا عــن طريــق دعــم و تشــجيع عــدد معــ
األفقي، و الذي يسـمح هلـا مـن أن تكـون موجـودة يف كـل ميـادين النشاطات،خاصـة تلـك القطاعـات القـادرة علـى إنعـاش 

البنــــــاء، األشــــــغال العموميــــــة، الفالحــــــة، الســــــياحة و الصــــــناعات ( اإلنتــــــاج احمللــــــي و يف خلــــــق مناصــــــب شــــــغل جديــــــدة 
، ومــن أجــل هــذا فــإن إســرتاتيجية إصــالح اإلقتصــاد قــد أسســت مــن الناحيــة التنظيميــة علــى تطــوير أنشــطة ) …قليديــةالت

  :  )2(املناولة عن طريق 
  .تفريع وحدات و أنشطة املؤسسات قصد التحكم يف تسيريها *
املؤسســـات العموميـــة جديـــدة لتكثيـــف النســـيج الصـــناعي ، مشـــكلة مـــن العمـــال املســـرحني إثـــر تطهـــري ) م.ص.م(بـــروز  *

  .اإلقتصادية
التخلـــي عـــن أنشـــطة الـــدعم و جتميعهـــا حـــول املهـــن القاعديـــة للمؤسســـات ، علـــى حنـــو يســـمح بـــالتحكم يف التكـــاليف  *

  .حتكما أفضل مما هي عليه 
، ) م.ص.م(بعدة أعمـال ترمـي إىل تشـجيع تنميـة املناولـة يف نشـاط ) م.ص.م(و يف هذا اإلطار فقد قامت وزارة    

  : كن ذكر من بينها و مي
ـــا، إضـــافة إىل تقيـــيم حالـــة حـــول الصـــعوبات الـــيت  * تنظـــيم أيـــام تقنيـــة لتعمـــيم مفـــاهيم املناولـــة واجلوانـــب التقنيـــة املرتبطـــة 

  .يواجهها املتعاملني
تنظــيم صــالونات ومعــارض حــول املناولــة و اإلســتثمار، قصــد تقريــب متخــذي و متلقــي األوامــر، مبختلــف اإلمكانيــات  *

  .وحة من طرف القرارات التقنية اليت تتوفر عليها املؤسسات املشاركةاملمن
إن كافة املنتوجات الوطنية قد واجهـت منافسـة شـديدة مـن طـرف املنتوجـات املسـتوردة ، إن : تنمية مصالح الدعم  -ب

ــدف إىل حتســني جــودة مؤسســات نا بصــفة عامــة هــذا اخلطــر الــذي ميــس جهــاز اإلنتــاج الــوطين ، حيثنــا إىل تطــوير أعمــال 
  .بصفة خاصة) م.ص.م(و

و بالفعل فإذا ما قام رؤساء املؤسسات املوجودة مبجهـودات أكـرب و هـذا ملعرفـة مكـانتهم املالئمـة مقارنـة باملنافسـة  
الكبــرية الناجتــة عــن حتريــر التجــارة و عوملــة اإلقتصــاد، لــذا فمــا علــى الســلطات العموميــة إال أن تســاير هــذا اجملهــود ، وذلــك 

إن املصـاحل . شروط مناسبة خالل خدمات الدعم للرفع من مستوى النوعية للمنتوجات التكنولوجية ومسار اإلنتـاج بوضع
 :اليت جيب تطويرها هي 

                                                                                                                                                                                                 
)1(  - Ministère de la PME/PMI «Rapport sur l’état des lieux du secteur de la PME/PMI »,juillet 2000,p21 . 

  .10: ، ص1998، ماي "املؤسسات الصغرية و املتوسطة و دورها يف النشاط اإلقتصادي " وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  - )2(
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  .الدعم خبلق املؤسسات *
  ).م.ص.م(الدعم لتحسني اإلطارات املسرية لقطاع  *
  .الدعم لتحسني النوعية و اجلودة  *
  .ديدالدعم بالبحث للتنمية و التج *

،  )ANDI(جتــدر اإلشــارة إىل أن مصــاحل الــدعم الــيت ســيتم وضــعها علــى مســتوى الوكالــة الوطنيــة لتنميــة اإلســتثمار 
ا ماليا من قبل برنامج مبدأ املوجه لدعم قطاع    ).م.ص.م(سيتم التكفل 

  
اسـة وتنميـة قطـاع إن تنصـيب مركـزاً لدر  :تنصيب مركز دراسات و تنمية قطاع المؤسسات الصـغيرة و المتوسـطة  -ج
ـــه، سيشـــكل دفعـــا مهمـــا جلعـــل مؤسســـاتنا )م.ص.م( ـــة القطـــاع وكـــذا ترقيتـــه وتنميت ، والـــيت ســـتكمن مهمتـــه يف متابعـــة حال

تتماشى مع اإلقتصاد املتطور، كما أن هذا املركز سـيملك بنـك للمعطيـات يف مجيـع اجلوانـب املهمـة للمؤسسـة ، وسـتكون 
  :مهمته مايلي 

  .ومية واملتعاملني كل معلومة ذات طابع إقتصادي أو تقين أو تنظيميتوفري للسلطات العم *
  .يف جمال اخللق والتنازل وتغيري النشاطات) م.ص.م(ضمان متابعة النمو الدميوغرايف لقطاع  *
  .القيام بدراسات إسرتاتيجية حسب الفروع لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف *
ا  *   .للتأهيلإقرتاح األعمال اليت جيب القيام 

، وسـيمثل )م.ص.م(جيدر الذكر، أن متويل هذا النظام قد مت اإلعالن عنه يف إطار برنامج مبدأ املوجـه لـدعم قطـاع 
هـــذا املركـــز يف شـــكل هيئـــة مركزيـــة علـــى املســـتوى اجلهـــوي ، و ســـيتم إدارتـــه مـــن قبـــل جملـــس يضـــم ممثلـــني و إداريـــني عـــن 

  .رباب العمل و اجلمعيات املهنية املؤسسات املعنية ، و كذا ممثلني عن مجعيات أ
ـدف أساسـاً إىل تعزيـز ظهـور حمـيط مالئـم لــ ، و كـذلك ) م.ص.م(إن هذه اإلجراءات املعلـن عنهـا سـابقا، و الـيت 

مالئم لتكنولوجيا اإلمكانيات اإلقتصادية املوجودة ، جيب أن تكرس من قبل تشريع مالئم الذي سيشكل القانون بالنسبة 
  .ة اإلقتصاديةللمؤسسات العمومي

  
IV-2-4-3-  1(السياسة الجديدة إلنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(  :  

إن خرافـــة املؤسســـات الكبـــرية بـــدأت بالتفتـــت، وبـــدأنا يف اجلزائـــر نفهـــم أن هـــذه املؤسســـات تعتمـــد علـــى خـــدمات 
البــــارز الــــذي أصــــبحت تلعبــــه ، و هــــذا مــــن خــــالل خــــدمات نوعيــــة، كمــــا أن الــــدور ) م.ص.م(الــــدعم الــــيت تقــــدمها هلــــا 

كتشــــكيلة إقتصــــادية يف أغلــــب البلــــدان املتطــــورة، حــــث الســــلطات العموميــــة الــــيت وجــــدت نفســــها أمــــام فشــــل ) م.ص.م(
ــذا القطــاع ، وذلــك مبنحــه املكانــة  ــتم ثانيــة  السياســة اإلقتصــادية املرتكــزة علــى املؤسســات الكــربى إىل أن تعيــد النظــر و 

  .البا للثروات و مناصب الشغلالذي يستحق كونه مثمر و ج
                                                           

  . 01: ، ص1997، أوت "إنشاء و تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة " وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  -  )1(
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دليـل تفـاؤل وفعاليـة إقتصـادية، فعـدد ) م.ص.م(إن إنشـاء  :إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مسألة صـرامة  -أ
ســاكن هــو املؤشــر أكثــر دقــة لنجــاح السياســة اإلقتصــادية ، كمــا ال جيــب أن ال نتخــوف  1000املؤسســات املنشــأة لكــل 

بل سيكون من املفيد أن نعرف أن عدد املؤسسات اليت سيتم إنشائها بعد ذلك سيبقى  من إفالس عدد من املؤسسات ،
مرتفعا مقارنة مع تعميق جتربـة إنشـاء املؤسسـات، كمـا أن عـدد مناصـب الشـغل احملدثـة مـن طـرف املؤسسـات اجلديـدة هـو 

  . دليل على احليوية اإلقتصادية
   :كفل بـ يستوجب على اخلصوص الت) م.ص.م(إن التكفل بقطاع   

  ).احلفاظ عليها(املوجودة ) م.ص.م( -
  .اليت تنشأها اجملموعة الصناعية الوطنية عن طريق برنامج التخلي) م.ص.م( -
ال يوجــد أكثــر خمــاطرة مــن "  يبــدأ بــدافع بســيكولوجي جيــب خلقــه، وهنــاك قــول مــأثور مفــاده) م.ص.م(إن إنشــاء 

تكال علـى الـنفس وعقليـة املقاولـة لـدى النـاس و لـدى الشـباب خاصـة، ، فيجب علينا أن نغرس ثقافة اإل" عدم املخاطرة 
املعــــارف املناســــبة، القــــدرات  :ويف املقابــــل املؤسســــة اجلديــــدة هلــــا إمكانيــــة النجــــاح أكثــــر إذا تــــوفرت عنــــد إنشــــائها علــــى 

  .البسيكولوجية القابلة إلستغالهلا إجيابا و أخرياً ميل طبيعي للنشاط
مثلهـا مثـل الصـناعة حتتـاج إىل خـدمات الـدعم ) م.ص.م(عامل ضروري ولكنه غـري كـايف، فــإن املوارد املالية تشكل 

ا ستســـمح بتخفـــيض نســـبة وفيـــات ) إخل…البنـــوك، املشـــاتل( ا، فاملتابعـــة الفعالـــة للمؤسســـات منـــذ نشـــأ ألجـــل مســـاعد
ــا املؤسســات ، ويف املقابــل فــإن جتربــة املشــاتل قــد مسحــت بتحقيــق النســبة األقــل إخنفاضــاً، و  ميكــن تعريــف املشــاتل علــى أ

ــــــه املــــــوارد وخمتلــــــف أشــــــكال الــــــدعم ) م.ص.م(جمموعــــــة تقنيــــــات لتنظــــــيم ودعــــــم وإنشــــــاء  ( ، و هــــــذا عــــــن طريــــــق عقلن
مؤسســـة عموميــة إقتصـــادية، مؤسســة عموميـــة  :، كمـــا توجــد عـــدة أشــكال لتنظـــيم هــذه املشـــاتل وهــي ) إخل.…إستشــارة

الرســـوم، القـــروض، (طريـــق املســـامهة ، باإلضـــافة إىل املســـاعدات التقليديـــة إداريـــة، مؤسســـة عموميـــة صـــناعية و جتاريـــة عـــن 
، فهــذه العمليــة تســمح مبســاعدة املؤسســات الناشــئة يف الفــرتة الــيت حتتــاج إليهــا ، أي ) إخل…اإلجــراءات اإلداريــة، التكــوين

  .يف األشهر األوىل
 حميط معـني، فهـي ال تسـتطيع التطـور يف تنمو يف) م.ص.م(إن  :سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -ب

بـــدون إعـــادة هيكلـــة عميقـــة ملختلـــف العناصـــر الفعالـــة ) م.ص.م(الوضـــع احلـــايل، إذ ال ميكننـــا أن نطـــور سياســـة خاصـــة بــــ
، فـــدور الســـلطات العموميـــة يتمحـــور حـــول حمـــيط اإلقتصـــاد الكلـــي )البنـــوك، اإلدارة، نظـــام التكـــوين ، و غريهـــا(األخـــرى 

فائدة عن طريق ختفيض التضخم ، و من مث تشجيع اإلسـتثمار وتـوفري مناصـب الشـغل و حتسـني الطلـب لتخفيض نسبة ال
  .عن طريق التفاؤل و تشجيع عقلية املؤسسة

، و مــــن جهــــة أخــــرى فــــإن إســــرتاتيجية تنميــــة وطنيــــة حتــــدد ) م.ص.م(ففــــي حمــــيط إقتصــــادي كلــــي مســــتقر تتطــــور
، و عليــه )م.ص.م(ليــة أكثــر ســتنقص بشــكل حمســوس شــكوك مســريي القطاعــات الــيت لــدينا فيهــا إمكانيــات منافســة دو 

تســـمح بـــإحرتاف فـــروع النشـــاط ، كمـــا أن اإلمتيـــاز يف الصـــفقات العموميـــة أو القـــروض بنســـب ) م.ص.م(فسياســـة تطـــوير
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ة هــي سياســة المركزيــ) م.ص.م(إن سياســة تطــوير ). التكــوين و إحــرتام املقــاييس(تفضــيلية يــؤدي حتمــاً إىل ترقيــة املســتوى 
  .حتتاج إىل تدخل عدة عناصر فاعلة ، و اليت ميكن أن يكون هلا يف بعض األحيان أولويات خمتلفة

  املنافســـــــــــة البنكيـــــــــــة، الفعاليـــــــــــة (يتطلـــــــــــب إرادة سياســـــــــــية متـــــــــــس كـــــــــــل ميـــــــــــادين النشـــــــــــاط ) م.ص.م(إن إنشـــــــــــاء 
  :، كما أن العمل جيب أن يتوجه حنو ) اإلدارية و اجلمركية، مصاحل الدعم ،التكوين

  .إلجراءات الواجب إختاذهاا *
  ).الوطنيني واحملليني(العاملني  *
  .حتديد الوسائل *

ونفهــم أن لكــل واحــد مــن هــذه العناصــر حيتــاج إىل بــذل جمهــودات أكــرب، ويف هــذا الصــدد جيــب أن يوضــع تنظــيم 
شـاء وتنويـع قاعـدة كـذلك إن. مدعم جبهاز متابعة ألجل إجـراء التعـديالت أو اإلضـافات الالزمـة كلمـا اقتضـى األمـر ذلـك

املعطيات اليت ستكون باألمهية األكيدة ملعرفة جيدة للسوق، باإلضافة إىل دعم اجلمعيات املهنية مما سيعود باإلجياب على 
  ).م.ص.م(قطاع 

  
  

  :خالصة الفصل
  

تعلقـة كم هي كثرية العراقيل و الصعوبات ، وكـم هـي كثـرية احللـول و القـوانني املسـاعدة علـى حـل مجيـع املشـاكل امل
  .بقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

إن الدارس جلميع القوانني املتعلقة باخلوصصة ، النظم املصرفية و قوانني اإلستثمار، جيد فيها الكثـري مـن الفوائـد الـيت ميكـن 
 . يقأن جينيها هذا القطاع ، لكن بشرط أن تعرف هذه القوانني و اإلجراءات و حىت التوصيات طريقها إىل التطب
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  الخـاتمة العامـة
   

    
حــىت  ،بإســتقطاب اإلســتثمارات و حتســني املردوديــة اإلقتصــادية و اإلجتماعيــة ،إهتمامــاً بالغــاً  لقــد أبــدت اجلزائــر

و حتديـد  ،مـع حتديـد إطـار وهيئـة إداريـة حلـل مشـاكل اإلسـتثمار ،تتمكن مـن تغيـري احملـيط اإلقتصـادي و الرتتيبـات اإلداريـة
مازالــت راســخة إىل  الفكــرة هــذهو  .ونيــة والتشــريعية مــع إرســاء عالقــات بــني املســتثمر والدولــة دقيــق و شــفاف لألطــر القان

ــا العموميــة يف الوقــت احلــايل اتيومنــا هــذا، لقــد جتلــى إهتمــام الســلط القويــة لتنميــة وتطــوير املؤسســات ، مــن خــالل إراد
الذي عرف صـدور العديـد مـن القـوانني و  ، وهيأمهها املستوى التنظيمي و التوجي ،الصغرية و املتوسطة على عدة سنوات

  : املراسيم أمهها 
  .1993قانون اإلستثمارات لسنة  -     
  .املتعلق برتقية اإلستثمارات 2001قانون اإلستثمارات لسنة  -     

  : أمهها  ،تسهر على السري احلسن هلذه املؤسسات باإلضافة إىل إنشاء عدة هيئات ووزارات
  .ملنتدبة للصناعات الصغرية و املتوسطةالوزارة ا -     
  .الوكالة الوطنية لرتقية الصناعات الصغرية و املتوسطة -     
  . (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار -     

  
  :إختبار الفرضيات 

ت إن فرضــيات الدراســة الــيت إصــطلحت علــى صــحتها يف البدايــة كلهــا مؤكــدة أو مثبتــة ، و تأكيــد هاتــه الفرضــيا
  .ينطلق من الواقع اإلقتصادي الذي نعيش فيه 

يار النظام اإلشـرتاكي ، ألن التخطـيط اإلقتصـادي  فبالنسبة للفرضية األوىل فإن التخطيط اإلقتصادي بقى رغم إ
، يعترب وسيلة للتنمية يف أيدي األنظمة اإلقتصادية املعروفة ، و ذلك طبعاً بإختالف طبيعة و نوعية التخطيط اإلقتصـادي 

  .) نظام لربايل ( إىل تأشريي ) النظام اإلشرتاكي ( من مركزي 
ايــــة الثمانينــــات ، فكــــل           أمــــا الفرضــــية الثانيــــة فتثبيتهــــا ينطلــــق مــــن أثــــار اإلصــــالحات اإلقتصــــادية إنطالقــــاً مــــن 

طـــور احلاصـــل يف امليـــدان املؤسســـات  اإلقتصـــادية اجلزائريـــة تغـــريت وفـــق حتميـــة أملتهـــا طبيعـــة املرحلـــة ، فتغـــريت لتواكـــب الت
  .اإلقتصادي و اإلجتماعي 

املتواجـــدة عـــرب العـــامل ، قـــد تطـــورت و منـــت بفضـــل ) م.ص.م(أمـــا فيمـــا خيـــص الفرضـــية الثالثـــة فنجـــد أن بعـــض 
  .إستخدامها ألسلوب التخطيط ، و هي حقيقة مستمدة من واقع هذه املؤسسات و ما أصبحت عليه 
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ي و املـايل يفـرض صـحتها ، ألن ال تطـور للمؤسسـات الصـغرية و املتوسـطة أما آخر فرضية فـإن الواقـع  اإلقتصـاد
  .بدون وجود حميط إقتصادي مستقر 

  
   :نتائج البحث 

        

يتطلـب حتديـد األهـداف والـربامج بدقـة، وكـذلك  املؤسسـات الصـغرية و املتوسـطةإن جناح عملية التخطيط يف  -1         
 ظل اإلقتصـاد احلـر مل تعـد هنـاك مكانـة للتخطـيط املركـزي ، ممـا يتطلـب اإلعتمـاد علـى طبيعة اخلطة املنتهجة ، فاآلن و يف

من أجل توجيه رؤوس األموال حنو القطاعـات اإلقتصـادية املـراد  ، و هذاالربامج التحفيزية أو ما يعرف بالتخطيط التأشريي
  .تطويرها

  

مـن أجـل إنفتـاح أوسـع مـن خـالل  ،1988لعمومية منـذ بالرغم من اإلصالحات اليت باشرت فيها السلطات ا -2         
  .تشريعات و تنظيمات منبثقة من مبادئ اإلقتصاد الليربايل، إال أن تطورها حمدود جدا

  

و هـــذا راجـــع لصـــعوبة هـــذا الـــدور  ،إن اإلطـــار املؤسســـايت و التشـــريعي و التنظيمـــي يف اجلزائـــر لـــيس مهيـــأ كليـــا -3         
عدها كل البعـد عـن املبـادئ األساسـية إلقتصـاد السـوق، كمـا يعتـرب مشـاركة القطـاع اخلـاص جزئيـة  لدولة، و لبعلى ااجلديد 

  .كانت أم كلية يف رؤوس أموال املؤسسات العمومية جد ضعيفة 
  

ــا ضــعيفة الزالــت الوضــعية احلاليــة للمؤسســات الصــغرية و املتوســطة -4          فهــي تتطــور يف  ،رديئــة، فباإلضــافة إىل كو
ــاوكــذلك ملــيء بالضــغوطات والعراقيــل اإلداريــة،  حمــيط صــعوبة زد علــى ذلــك  ،نظــام مــايل مصــريف ال يتماشــى و حاجيا

  .احلصول على العقار
  

قـد سـاهم يف دفـع عـدد هائـل مـن املؤسسـات إىل  ،إن عبء اجلباية الثقيل و التكاليف العماليـة و اإلجتماعيـة -5         
  .نشاء العديد منهاإ منع أيضا ، كماغري منظم القطاع

  

فهـذا يسـمح  ،على وجود إطار إداري و تنظيمي مـرن غـري مقيـد ،يتوقف تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة -6         
ليس فقط بتحسني تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تنشط يف إطار القطاع الرمسي، بل يسمح أيضـا للعديـد مـن 

  .بالقطاع القانوين قاإللتحا غري رمسيةالنشاطات 
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  :اإلقتراحات و الحلول 
إىل إقتصــاد الســوق مســار طويــل، يتطلــب تظــافر اجلهــود وتــدخل كــل القطاعــات، وهــذا مــا دفــع إىل  إن اإلنتقــال 

إعــادة التفكــري يف إســرتاتيجية املؤسســات مــن خــالل السياســات القطاعيــة ، إعــادة تنظــيم الدولــة وكــذلك دور كــل هيئــة مــع  
  .ملراقبة وفقا لربنامج زمين مرنكل وسائل ا

  :إن هذه اإلسرتاتيجية ترتكز على 
  .إنشاء بنوك و مؤسسات مالية خمتصة يف إنشاء ودعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة املوجودة -       
  .)إخل...التخلي، املناولة(تعميق إعادة اهليكلة الصناعية ، و إخراج خدمات الدعم  -       
  .اإلستثمار خمتصة يف دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة شبكة هليئات التكوين و إنشاء -       
  .وضع نظام تسيري موضوعي بالنسبة لإلدارة وهياكل الدعم -       
حتســني الصــورة الدعائيــة لصــغار املقــاولني، ومــن أجــل هــذا جيــب أن يكــون لــدينا خليــة لإلتصــاالت قــادرة علــى           -       

  .يف الوقت احلايلحتسينها 
ــة ذلــك احملــيط التنافســي الــيت تتعامــل فيــه املؤسســات، وتتمثــل هــذه  ، و هــذاوضــع عوامــل حتفيزيــة  -        مــن أجــل جما

مصـــاحل دعـــم  كـــذلك  يف تبســـيط اإلجـــراءات اإلداريـــة، مرونـــة البنـــوك واجلمـــارك، و إقتصـــادية غـــري العوامـــل التحفيزيـــة
  .يف جمال املنافسة الدولية تكون مصدر غري قابل للتعويض ،نوعية

و الـذي جيـب أن يتمتـع بسـلطة العمـل علـى نـزع العراقيـل املرتبطـة  ،إنشاء مرصد للمؤسسات الصغرية و املتوسطة -     
  .باإلستثمار

مركـزي لعمليـة التسـيري، فمـن الضـروري وضـع شـبكة بنكيـة  البد أن إن تتطـور اإلصـالحات اهليكليـة حنـو نظـام ال -       
كمــا جيــب أن تتكــون هــذه الشــبكة يف   ،يــة خمتصــة يف ميــدان نشــاطات املؤسســات الصــغرية واملتوســطة لرتقيتهــاالمركز 

جزء منها من بنوك خاصة، وهلذا فإن عملية اخلوصصة جيب أن تشمل عدد من البنوك واملؤسسات املالية العمومية 
  .املوجودة

  
  :آفاق البحث 

ــ       و  ،فقــد إخرتنــا بعــض اإلشــكاليات ،م بكــل زوايــا املوضــوع املتشــابكة و الواســعةمبــا أن هــذه الدراســة ال ميكــن أن تّل
كـــدور   ،حاولنـــا اإلجابـــة عليهـــا مبـــا هـــو متـــوفر مـــن معطيـــات، تـــاركني آفـــاق البحـــث مفتوحـــة لبحـــوث أخـــرى يف املســـتقبل

  .إخل… التنمية اجلهوية و كذلك أمهيتها يف تقليص نسب البطالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق
  .و نسأل اهللا التوفيق و السداد ، و اهللا املستعان
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