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Abstract
The programme of rehabilitation of
economic institution with the aims to
develop its competitiveness, is based on
well
prepared for the institutions
environment to be easily integrated into
the
World Trade Organization and
economic corporations and be part from
the
free trade Euro-Mediterranean,
Moreover to support the competitiveness
of the
enterprises through applying
modernization of production tools, and
the systems used to ensure the product
quality . this process lead to obtaining
certificate of compliance that meets the
international standards, the configuration
management, the application of marketing
and communication plans .where the
organization arrive at range levels of
development of its facility and production
systems , to address the foreign market
and achieve the goal of exporting the
organization need to focus
on
modernizing equipment, organization,
management and production system, the
training of human capital, the work of
international quality and the search for
markets and the conclusion of partnership
agreements standards, by applying this it
can achieves sustainable development .
Keywords: economic institution, the
partnership agreement, and sustainable
development in front of EU relations,
rehabilitation program

ممخص

ان برنامج تأىيل المؤسسات االقتصادية لتطوير

 يستيدف تحضي ار جيدا لمحيط،تنافسيتيا

المؤسسات من أجل اندماجيا في محيط المنظمة
العالمية لمتجارة والتكتالت االقتصادية وفضاءات

 و يتمثل ذلك في،التبادل الحر األورو متوسطي

دعم القدرة التنافسية لممؤسسات من خالل عصرنة

أدوات إنتاجيا وأنظمة تسييرىا التي تحقق من
خالليا الجودة في المنتجات لمحصول عمى

شيادات المطابقة لممواصفات العالمية والتكوين

 وتطبيق المخططات التسويقية واالتصالية،اإلداري

اين تصل المؤسسة إلى مجموعة من التحسينات

 سواء تعمق األمر،عمى نظام تسييرىا وانتاجيا

 نظام التنظيم والتسيير،بعصرنة التجييزات

 العمل بمقاييس، تكوين وتأىيل الموارد البشرية،واإلنتاج
الجودة العالمية والبحث عن األسواق وابرام اتفاقيات
 ومن خالل ذلك يصبح بإمكان المؤسسة أن،الشراكة
تحقيق التنمية المستدامة وتقوم تنمية تنافسيتيا في

السوق المحمي لموصول إلى التصدير الى السوق
.األجنبي

 المؤسسااااااة االقتصااااااادية اتفاقيااااااة:الكممااااااات الدالااااااة
الشاراكة التيميااة المسااتدامة تكتاال االتحاااد األوروب اي
.بريامج التأهيل
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مقدمة:
لقد تبنت الجزائر سياسة االنفتاح عمى العالم من خالل ما يشيده اقتصادىا من تحوالت

ىامة خاصة منذ دخول اتفاقية الشراكة األوروـ جزائرية حيز التطبيق حيث أن ليذه
األخيرة انعكاسات بالغة وخاصة بعد تطبيق برامج التأىيل وما ليا من اثر مرتبطة أساسا
بمدى قدرة المؤسسة الجزائرية عمى مجابية منافسة المؤسسات العالمية التي أصبحت

تشاركيا في حصة أسواقيا المحمية .عمما أن ىذه المؤسسات تطبق وتتبع المعايير
الدولية ،في ىذا الشأن لم يعد ىناك مجال لمتأخير والتردد وقد بدأت المؤسسات

االقتصادية الجزائرية تعرف إقباال كبي ار وايجابيا عمى إدماج اإلدارة البيئية والمسؤولية
االجتماعية سعيا منيا لتحقيق التنمية المستدامة حيث أصبحت تيتم باالعتبارات البيئية
ومعنية بيا وبتطبيقيا ألنيا تعتبر عن الواقع الجديد الذي ال يمكن تجتنبو أو عزلو عن

الواقع االقتصادي ،وىذا ما يفتح اآلفاق كبيرة أمام المؤسسة الجزائرية لتبني إدارة بيئية
فعالة تمكنيا من التأقمم مع ىذا الواقع وخاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة األورو -جزائرية

ودخوليا في سوق تنافسية ومن ىنا تجمت إشكالية الدراسة:
إشكالية البحث :انطالقا مما سبق:

كيف ساىمت اتفاقية الشراكة األورو-جزائرية من ادماج ابعاد التنمية المستدامة

في المؤسسة االقتصادية الجزائرية؟

فرضية الدراسة :ومن ىذه اإلشكالية يمكن طرح فرضية البحث:

 تبني التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية فرضو توقيع اتفاق شراكةمع تكتل االتحاد األوروبي وتطبيق برامج تأىيل لتعزيز القدرة عمى المنافسة في األسواق

الخارجية.

أهمية البحث

تبرز أىمية البحث في أىمية الموضوع في حد ذاتو حيث أن تبني التنمية

المستدامة أصبحت ضرورة ممحة يجب عمى المؤسسة التي تسعى إلى النجاح والبقاء في
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السوق والحفاظ عمى مكانتيا التنافسية والدخول إلى األسواق العالمية تمبيتيا ،وبما أن
المؤسسات الجزائرية مقبمة عمى منافسة قوية من طرح المؤسسات الدولية التي ستدخل
إلى الجزائر نتيجة توقيعيا التفاق الشراكة األورو-جزائرية وفي حال انضماميا إلى
منظمة التجارة العالمية ،فقد جاء ىذا البحث ليبين سبل تبني التنمية المستدامة من خالل

تطبيق لبرنامج التأىيل في المؤسسة الجزائرية ومعوقات تطبيق ىذه اإلدارة والفرص التي
يتيحيا تبني ىذا البرنامج لممؤسسة الجزائرية.

أهداف البحث

ييدف ىذا البحث إلى توضيح مزايا تطبيق برنامج التأىيل في المؤسسة

االقتصادية الجزائرية والفرصة التي يمكن أن تستفيد منيا ىذه األخيرة في حال تطبيق

ىذا البرنامج وىذا لمنيوض بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية وزيادة تنافسيتيا وتحقيق
التنمية المستدامة والوصول بيا إلى األسواق العالمية ،ومن خاللو النيوض باالقتصاد
الوطني والخروج من دارة االعتماد عمى مورد وحيد في الناتج الوطني الخام إلى تعدد
الموارد والرفع من مساىمة الصادرات خارج المحروقات في ىذا الناتج.
ميهج البحث

تم االعتماد في ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي قصد إيضاح المفاىيم

المتعمقة بيذا البحث .باإلضافة الى استخدام لممؤشرات في الجانب التطبيقي لمتحميل.
أدبيات الدراسة

تعرف المؤسسة االقتصادية كمنظمة اقتصادية واجتماعية
 المؤسسة االقتصاديةّ :مستقمة نوعا ما ،تُؤخذ فييا الق اررات حول تركيب الوسائل البشرية المالية والمادية

عرفيا
واإلعالمية بغية خمق قيمة مضافة حسب األىداف في نطاق زماني ،في حين ّ

بأنيا مرك از لإلبداع واإلنتاج.
شومبيتر ّ
 -التيمية المستدامة وابعادها:

1
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التيمية المستدامة :ينظر إلى التنمية المستدامة أنيا تساوي النظام البيئي ألن نتيجة
ظيورىا ىو ظيور المشاكل البيئية العالمية.

2

كما نجد ان التنمية المستدامة ىو أنيا التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون التقميل

من قدرة أجيال المستقبل عمى الوفاء باحتياجاتيا ،وىي تيدف إلى التوافق والتكامل بين

البيئة والتنمية.
 ابعاد التيمية المستدامة :إن التنمية المستدامة ىي تنمية ال تركز عمى الجانب البيئيفقط ،بل تشمل أيضا الجوانب االقتصادية واالجتماعية ،فيي تنمية بثالثة أبعاد مترابطة

ومتكاممة تتمثل في البعد االقتصادي ،البعد االجتماعي والبعد البيئي وفيما يمي عرض
لألبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة:

3

 -البعد البيئي :يتمثل البعد البيئي لمتنمية المستدامة في الحفاظ عمى الموارد الطبيعية

واالستخدام األمثل ليا عمى أساس مستدام.

 -البعد االقتصادي :يتمحور البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة حول االنعكاسات الراىنة

والمستقبمية لالقتصاد عمى البيئة ،إذ يطرح مسألة اختيار وتمويل وتحسين التقنيات
الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية.
 -البعد االجتماعي :تتميز التنمية المستدامة بيذا البعد بشكل خاص ،يرتبط بشكل كبير

بالبعد االجتماعي الذي يمثمو اإلنسان أو الفرد .وفيما يمي أىم عناصر البعد االجتماعي:
المساواة في التوزيع؛ الحراك االجتماعي؛ المشاركة الشعبية؛ التنوع الثقافي واستدامة

المؤسسات.

اما المصطمحين اتفاقية الشراكة األورو-جزائرية وبرنامج التأىيل فقد تم التطرق الييما في

ثنايا البحث بالتفصيل.
ولإلجابة عمى الفرضية الرئيسية لمدراسة ارتأينا تقسيم الدراسة الى النقاط التالية:
أوال :تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية؛
ثاييا :المؤسسة االقتصادية وبرامج التأىيل في ظل اتفاقية الشراكة األورو-جزائرية؛
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ثالثا :مؤشرات تحقيق ابعاد التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل
برنامج التأىيل
دراسة حالة مؤسسة التفصيل والخياطة برج بوعريريج -cobbaأوال المؤسسات االقتصادية الجزائرية

شيد تطور المؤسسة االقتصادية في الجزائر منذ الحصول عمى االستقالل السياسي الى

يومنا الحاضر عدة محطات ،لذلك سوف نتطرق الى تطور المؤسسة االقتصادية:
 .1المرحمة األولى ( :)1970-1962ويمكن تقسيميا الى مرحمتين:

4

أ .مرحمة التسيير الذاتي :التي أعقبت االستقالل مباشرة وامتدت الى حوالي 1965

"المؤسسة المسيرة ذاتيا" وتعتبر ىذه التجربة لممؤسسات االقتصادية تكريسا لتوجيات

سياسة معينة ،ذلك ان األساليب والتقنيات المعتمدة لضمان التنمية االقتصادية قد سادتيا
وطغت عمييا فكرة األيديولوجية االشتراكية.
ب .مرحمة التسيير البيروقراطي :والتي امتدت حتى سنة  1970حيث تقمص حجم
المشاركة العمالية الى درجة كبيرة ،وتعتبر ىذه الفترة فترة ىيمنة الدولة عمى القطاع العام

واالستمرار في إضفاء الطابع االشتراكي لممؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
التجاري.

كما عرفت ىذه المرحمة تراكمات كثيرة من التجارب واإلصالحات المتكررة في خضم
سيرة التنمية الوطنية ،بحيث بادرت السمطة السياسية آنذاك الى ذلك االرتباط بالفرنك
الفرنسي قصد تقميص التبعية اتجاه الخارج ،وبعث قطاع اقتصادي تابع لمدولة يأخذ في

عاتقو عممية البناء االقتصادي واالجتماعي.

من اىم نتائج الفترة األولى (:)1970-1962

5

 التوسع في عمميات التأميم لالحتكارات األجنبية وخاصة في المجال الصناعي باعتبارهالمتعامل الرئيسي لعممية التصنيع المستيدفة المستيدفة آنذاك.
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 بعث مؤسسات وطنية بديمة عن ىذه االحتكارات ،تضطمع بعمميات البناء والتشييدلمواكبة مخططات التنمية الوطنية عن كثب.
 اعتبار المؤسسات الوطنية العمومية الركيزة األساسية لمتنمية االقتصادية واالجتماعيةوفرض نفسيا ،السيما تبنييا نموذج منفرد لمتنمية المستقمة.

 -التركيز عمى اظيار المؤسسة الوطنية العمومية الى حيز الوجود باعتبارىا ىدفا في حد

ذاتو.

 اال عتماد عمى األسموب التقميدي التمقائي في تنظيم وتسيير المؤسسة ،وذلك العتباراتقمة اإلطارات الكفؤة والمؤىمة ،انعدام التجربة الكافية ليا.
المرحمة الثايية (:)1980-1971

اين تحول تسيير المؤسسة الوطنية العمومية من األسموب التقميدي الى أسموب جديد يتخذ
من العاممين عناصر نشطة تضطمع بميام التسيير والرقابة من خالل مساىمتيم الفعمية
في ذلك ،إضافة الى ذلك تتجسد المشاركة العمالية في تسيير المؤسسة الوطنية
العمومية ،وفقا لميثاق التسيير االشتراكي لممؤسسات ،من خالل المجمس المنتخب الذي
يسير عمى حسن تسيير المؤسسة ،وعمى زيادة اإلنتاج وعمى التحسين المستمر لمجودة،
وعمى القضاء عمى التبذير ومراعاة النظام في العمل وتحقيق اىداف المخطط.

اعتمد النموذج أساسا عمى المشروعات المصنعة واعتبرت المؤسسة االقتصادية العمومية
بمثابة المحرك الذي يضمن دفع النموذج لتحقيق األىداف االجتماعية واالقتصادية

المرجوة ،6حيث يسعى النموذج الى بناء جياز انتاجي عصري ممموك من طرف الدولة،

وىو النموذج الشائع في تمك الفترة والمعتمد عمى الصناعات المصنعة بالدرجة

االولى،7حيث ورثت الجزائر عن فرنسا غداة االستقالل  450مؤسسة أغمبيا ذات طابع
فالحي إال انيا كانت تعاني العديد من العراقيل والمشاكل ،كيجرة اإلطارات المؤىمة
لمتسيير وشح الموارد الممية التي تضمن التسيير العادي لتمك المؤسسات ،ومن ىنا تمثمت
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إجراءات النموذج المتبع ،في استرجاع المؤسسات التي تحقق السيادة وتحقق التنمية
االقتصادية عمى حد سواء.

8

المرحمة الثالثة استقاللية المؤسسات (ما بعد سية )1980

لقد سبق عممية استقاللية المؤسسات اجراءان في عام 1980تمثال فيما يمي:

9

 .1إعادة الهيكمة العضوية:

وكان الغرض منو ىو تحويل مؤسسات القطاع العام الى مؤسسات صغيرة الحجم وأكثر

تخصصا وكفاءة .ولق كان تعداد المؤسسات الوطنية آنذاك  85مؤسسة وتعداد
المؤسسات الجيوية والمحمية  526مؤسسة ،وكان العمل المستيدف ىو تفتيت األولى

الى 145مؤسسة والثانية الى 120مؤسسة.
 .2إعادة الهيكمة المالية:

وتعتبر بمثابة إعادة توزيع جغرافي لمراكز اتخاذ القرار وتتويج إلعادة الييكمة العضوية

وكان الغرض منيا إعادة ىيكمة ديون المؤسسة بإعادة تنظيم سجالت استحقاقات الفائدة
وراس المال وتصفية الذمم بين المؤسسات.

 .3استقاللية المؤسسات االقتصادية العمومية

إن عممية استقالل المؤسسات العمومية ،تُعد انقطاعا عن مرحمة التسيير اإلداري ليذه
المؤسسات الذي تميز بو االقتصادي الوطني في الفترات السابقة ،ومنعطفا وبداية مرحمة
انتقالية جديدة ،إلعادة المؤسسة لعمميا وتأقمميا مع يقوم مبدأ االستقاللية عمى إعطاء

المؤسسة العمومية قانون ووسائل عمل تجعميا تتمتع بحرية المبادرة والتسيير ،من أجل

استغالل طاقاتيا الذاتية ،كما تتيح استقاللية المؤسسات إمكانية التعاقد بحرية وفق

القانون التجاري الذي يحمميا المسؤولية سمبا أو إيجابا .ىذا ما يظير في القانون رقم

 01/88الصادر في  12جانفي  ،1988المتعمق بتوجيو المؤسسات العمومي.
المرحمة الرابعة :المؤسسة االقتصادية في ظل التحرير االقتصادي
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نتيج ــة لمقي ــود المفروض ــة عم ــى االس ــتقاللية وض ــعف أداء االقتص ــاد الج ازئ ــري ،م ــع ت ازي ــد
المطالبة باإلصالح الجذري ،اتخذت السمطات العمومية العديـد مـن اإلجـراءات فـي عشـرية
التس ــعينيات م ــن الق ــرن الماض ــي ،تي ــدف ف ــي مجممي ــا ال ــى بن ــاء أس ــس اقتص ــاد الس ــوق،
وتحسين أداء المؤسسة االقتصادية.

 .1خوصصة المؤسسات العمومية

اعتبــرت الخوصصــة مــن بــين أىــم اإلج ـراءات األساســية فــي ب ـرامج اإلصــالحات الييكميــة،
كم ــا لقي ــت العدي ــد م ــن االىتمام ــات ف ــي ال ــدول الس ــائرة ف ــي طري ــق التحري ــر االقتص ــادي،

واالنتقال نحو اقتصاد السوق ،نظ ار لمدور الفعال الذي تساىم بو فـي تخفيـف عبـل التسـيير
والرقابــة عــن الدولــة ومؤسســاتيا ،ومــع اب ـرام اتفاقيــة برنــامج التعــديل الييكمــي مــع صــندوق

النقـ ــد الـ ــدولي سـ ــنة 1995والـ ــذي اعتبـ ــر الخوصصـ ــة جـ ــزء ىامـ ــا فـ ــي تنفيـــذ اإلصـ ــالحات

الييكمية ،وذلك لخمق االستقرار والتوازن بعيدا عن تدخل الدولة ،10وتوجيت تمـك المسـاعي
بإصـ ــدار مرجـ ــع تش ـ ـريعي لتنظـ ــيم عمميـ ــة تحويـ ــل المؤسسـ ــات االقتصـ ــادية11،ايـ ــن عـ ــرف

ا لخوصصــة عمــى انيــا تحويــل ممكيــة كــل األصــول او جــزء منيــا ،او تحويــل ممكيــة رأس
المـ ــال بالكامـ ــل او جـ ــزء منـ ــو ،او تحويـ ــل تسـ ــيير المؤسسـ ــة العموميـ ــة ،مـ ــن األشـ ــخاص

الطبيعيين أو المعنويين من القطاع العام الى القطاع الخاص.

12

اما برنامج الخوصصة لسنة  1997فقد تضمن  250مؤسسة تساىم بنسبة  %30من

اجمالي اليد العاممة في القطاع العام.

13

وتواصمت عممية خوصصة المؤسسات العمومية

بوتيرة ضعيفة بعد سنة  1998ويرجع ذلك بالدرجة األولى الى الوضعية الصعبة لتمك
المؤسسات وخاصة التقادم التقني لمعداتيا .فمن بين 1.112مؤسسة قابمة لمخوصصة

في سنة  2003أكدت و ازرة الصناعة وترقية االستثمار ان  731مؤسسة منيا في
وضعية صعبة ،كما يمكن ارجاع أسباب ضعف العممية الى صعوبة تقييم المؤسسة

بغرض الخوصصة .اما برنامج الخوصصة لسنة ،2005فقد تضمن قائمة ب 942
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مؤسسة تضم  1280وحدة إال ان العممية أيضا لم تتحقق كما كان ينتظر منيا لكونيا
مست بالدرجة األولى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية.
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 .2تأهيل المؤسسة االقتصادية

اعتبـ ــرت التـ ــدابير المتعمقـ ــة بتأىيـ ــل المؤسسـ ــة االقتصـ ــادية فـ ــي الج ازئـ ــر ،بمثابـ ــة السياسـ ــة
المسـ ــاندة لألىـ ــداف المرجـ ــوة مـ ــن طـ ــرف السـ ــمطات العموميـ ــة والمتعمقـ ــة أساسـ ــا بـ ــالتحرير

االقتصادي وانشاء منطقة التبادل الحـر مـع االتحـاد األوربـي بعـد سـنة  ،2017واالنضـمام
الــى المنظمــة العالميــة لمتج ــارة ،وعنــد تحقيــق تمــك األى ــداف تظيــر المؤسســة االقتصــادية
الجزائريـة عــاجزة عـن مواكبــة تممـك التطــورات والمنافسـة مــع مثيالتيـا األجنبيــة ،خاصـة بعــد

عمميــات الخوصصــة أيــن أصــبحت معظــم المؤسســات العاممــة بــالجزائر مؤسســات صــغيرة
ومتوس ــطة ،ولي ــذا الغ ــرض قام ــت الس ــمطات العمومي ــة بوض ــع برنامج ــا لتأىي ــل المؤسس ــة

االقتصــادية ،ييــدف الــى تحســين وترقيــة فعاليــة أدائيــا عمــى مســتوى منافســييا فــي الســوق
المحمى واالجنبي.

15

كمــا يســعى برنــامج التأىيــل الــى تحــديث المحــيط الصــناعي والتقنــي لممؤسســة االقتصــادية،

تطوير كفاءة األفراد ،تحسين طرق اإلنتاج ،واعتمدت الجزائر عمى عدة بـرامج لمتأىيـل فـي
ظل اتفاقية الشراكة.

وسـوف نتطـرق الـى بـرامج التأىيـل التـي وضـعت لرفـع تنافسـية المؤسسـات فـي ظـل اتفاقيــة

الشراكة االوروجزائرية.

ثاييا :المؤسسة االقتصادية وبرامج التأهيل في ظل اتفاقية الشراكة
 .1الشراكة االورو-جزائرية:

لقد وقعت الجزائر سنة  1976اتفاق تعاون مع االتحاد األوروبي ذو طابع

تجاري مدعما ببرتوكوالت مالية تتجدد بصورة دورية كل  05سنوات ،كان اليدف من
وراء ىذا االتفاق ىو ترقية المبادالت بين الجزائر والسوق األوروبية ورفع حجم نمو

التجارة الخارجية وتحسين شروط دخول السمع الجزائرية إلى السوق األوروبية ،واستفادت
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الجزائر في إطار األربعة بروتوكوالت ( )1996-1978من مساعدة مالية قدرت بـ 784

مميون إيكو و 640مميون إيكو من البنك األوروبي لالستثمار في شكل قروض ميسرة.
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غير أن ىذا االت فاق الذي كان يتسم بمنح تفضيالت تجارية في اتجاه واحد أي

بدون المعاممة بالمثل لم يعد معموال بو في إطار التوجيات الجديدة لمسياسة األوروبية
المتوسطية المتجددة وكذا أحكام واجراءات المنظمة العالمية لمتجارة.

ففي ظل ىذه المعطيات بادرت الجزائر إلى بدء مفاوضتيا مع االتحاد األوروبي في

جوان  1996من أجل إبرام اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي ،فعرفت المفاوضات نوع
من التأخير بسبب إصرار الجزائر عمى تمسكيا بتأجيل موضوع التفكيك التدريجي لمحقوق

الجمركية من أجل حماية إنتاجيا الوطني ،خاصة وأن االقتصاد الجزائري محل إعادة
ىيكمة واعادة تأىيل الجياز اإلنتاجي ،فمنذ سنة 1997عرفت المفاوضات مسيرة طويمة

( 12جولة) لموصول إلى اتفاق بين الجزائر واالتحاد األوروبي.

17

تم استئناف المفاوضات سنة  2001لتنتيي بالمصادقة عمى اتفاقية الشراكة في
 2001/12/13ببروكسل وىذا بعد سمسمة من الجوالت ،ليتم في النياية الوصول إلى
اتفاق نيائي في  ،2002/04/22ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر .2005

وما يجب اإلشارة إليو أن االتحاد األوروبي يعتبر بالنسبة لمجزائر من أىم الشركاء

التجاريين ،حيث تمثل واردات الجزائر من االتحاد األوروبي أكثر من  65خالل الفترة
الممتدة مابين ( ،)2003-1997وأما صادرات الجزائر إلى االتحاد األوروبي ىي

األخرى تمثل نسبة معتبرة حيث وصمت إلى  60خالل نفس الفترة ،وىذا يدل عمى
العالقات التجارية القوية بين الطرفين.

 .2بريامج التأهيل بالتعاون مع االتحاد األوروبي MEDA

في سبيل تحسين القدرة التنافسية لممؤسسات االقتصادية الجزائرية باشرت

السمطات العمومية الجزائرية بتنفيذ برامج لتأىيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية ىدف

إلى تعزيز موقع المؤسسات في السوق المحمية والسوق الخارجية ،خاصة وأن الجزائر

جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية
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عمى مشارف االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة وانشاء منطقة لمتبادل الحر مع
االتحاد األوروبي ،األمر الذي يستدعي ترقية تنافسية المؤسسات الجزائرية وعصرنتيا،
ألن عيد الحماية انتيى والسبيل الوحيد لضمان البقاء والنمو ىو التسمح بقدرات تنافسية
والمحافظة عمييا في اآلجال الطويمة ،مثل الجودة والمواصفات العالمية ،القدرات

اإلبداعية ،الكفاءة البشرية ،تقنيات التسيير الحديثة ،أساليب التسويق المعاصر...،

إن برنامج التأىيل تصور جديد يختمف عن تصورات إعادة الييكمة والتطيير

المالي ،المذان كانا يقتصران عمى االقتصاد الجزئي ،حيث يتسم برنامج التأىيل بالتعقيد
والشمولية كونو يأخذ وقتا طويال لتنفيذه ،إذ يشمل المؤسسة ومحيطيا معا ،ويستند أساسا

إلى:

18

-اإلنتاج بالمواصفات الدولية؛

اعتماد المنافسة كمتغيرة يجب مواجيتيا؛اإلنتاج لمخارج أي االىتمام بالتصدير كيدف أساسي في استراتيجية المؤسسة.وعميو لتنفيذ برنامج تأىيل يجب توفر بعض الشروط الضرورية كالرغبة الشديدة

واإلرادة القوية لالستمرار ،باإلضافة إلى إمكانية إنعاش الوضعية االقتصادية والمالية

لممؤسسة من أجل تحسين وتطوير قدرتيا التنافسية لكسب حصة في السوق المحمي
والدولي.
 .3برامج تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية
ىناك " ثالث برامج لتأىيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،األول برنامج

تأىيل المؤسسات الصناعية ،الموجو لدعم وتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية الجزائرية

العمومية والخاصة تحت إشراف و ازرة الصناعة  ،والثاني برنامج التعاون الجزائري -

األوروبي لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إطار برنامج تحت إشراف و ازرة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقميدية (MEDAبالشراكة مع االتحاد
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األوروبي ،أما الثالث فيو البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،الذي
تشرف عميو و ازرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقميدية.
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 .1.3بريامج تأهيل المؤسسات الصياعية:

بادرت الحكومة الجزائرية انطالقا من سنة  1996بإيجاد برنامج لتأىيل المؤسسات
الصناعية الجزائرية تزامنا مع بداية التفاوض بين الجزائر واالتحاد األوروبي ،حيث

باشرت و ازرة الصناعة في انطالق برنامج التأىيل الصناعي سنة  ،2000بمشاركة كل
من برامج األمم المتحدة لمتنمية ) (PNUDومنظمة األمم المتحدة من أجل التنمية

الصناعية ) (ONUDIوبعض الدول المقدمة لألموال ( بريطانيا ،ألمانيا ،فرنسا، ) ...،
وذلك في إطار" البرنامج المتكامل لدعم ومرافقة إعادة الييكمة الصناعية وتقويم

المؤسسات الصناعية في الجزائر" .

حيث نص قانون المالية لسنة  2000عمى إنشاء حساب خاص موجو لتغطية
المساعدات المالية المباشرة لتأىيل المؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المرتبطة
بالصناعة من أجل ترقية تنافسية الصناعة تحت عنوان" صندوق ترقية التنافسية

الصناعية" ،وتسير ىذا الصندوق"المجنة الوطنية لمتنافسية الصناعية".

وييدف ىذا البرنامج إلى تحقيق جممة من النقاط ،وعمى مستويات مختمفة كمية
) ،(MACROجزئية )(MICROوقطاعية ) ( MESOونمخص ىذه األىداف كما

يوضحيا الشكل رقم(:)01

20

الشكل رقم( :)01أهداف بريامج التأهيل
على املستوى الكلي:
عصرنة احمليط الصناعي

على المستوى القطاعي:
ترقية وتنمية الصناعات
االكثر

على المستوى القطاعي:
برنامج التأهيل

جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية

تدعيم قدرات الهياكل

66

العدد2016/15 :

على المستوى الجزئي:
تحسين وتطوير تنافسية
المؤسسة
Source : Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi : Restructuration et Mise a
niveau d'entreprise: guide méthodologique, Ministère de L’Industrie&ONUDI Alger,
2003, p.75.

بصفة عامة يمكن القول بأن برنامج تأىيل المؤسسات الصناعية لتطوير

تنافسيتيا ،يستيدف تحضي ار جيدا لمحيط المؤسسات من أجل اندماجيا في محيط
المنظمة العالمية لمتجارة والتكتالت االقتصادية وفضاءات التبادل الحر األور ومتوسطي،
ويتمثل ذلك في دعم القدرة التنافسية لممؤسسات من خالل عصرنة أدوات إنتاجيا وأنظمة

تسييرىا التي تحقق من خالليا الجودة في المنتجات لمحصول عمى شيادات المطابقة
لممواصفات العالمية والتكوين اإلداري ،وتطبيق المخططات التسويقية واالتصالية.
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 .2.3بريامج التعاون الجزائري -األوروبي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
)بريامج ميدا)

لقد قامت الجزائر بعقد اتفاق مع االتحاد األوروبي بيدف رفع القدرة التنافسية لممؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة ،ويتمثل ىذا االتفاق في"برنامج ميدا لتأىيل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ،التي تشغل أكثر من  20عامال ،والتي تنشط في

القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات الصناعية لتمكينيا من الصمود أمام المؤسسات
األجنبية المنافسة خاصة المؤسسات األوروبية ،ويتميز ىذا البرنامج بما يمي:

22

 -ىو برنامج مشترك ما بين المجنة األوروبية وو ازرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجزائرية والصناعات التقميدية؛

جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية

66

العدد2016/15 :

 -تحدد مدة ىذا البرنامج ب  05سنوات بداية من شير سبتمبر  2002إلى غاية

ديسمبر2007؛ وقد مدد إلى سنة أخرى أي إلى غاية  2008بطمب من وزير المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة؛

 -تقدر الميزانية المخصصة ليذا البرنامج ب  62,9مميون أورو 57 ،مميون أورو من

طرف االتحاد األوروبي و  3,4مميون أورو من طرف الحكومة الجزائرية ،والباقي 2,5
من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج؛

 يسير ىذا البرنامج من طرف فريق مختمط من الخبراء الجزائريين واألوروبيين؛ -مقره الجزائر العاصمة ولو خمس فروع في :الجزائر العاصمة ،عنابة ،غرداية ،وىران

وسطيف.

ويتمثل اليدف الرئيسي لمبرنامج في تحسين وتقوية تنافسية المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الصناعية الخاصة بما يسمح ليا المساىمة أكثر فأكثر في التنمية االقتصادية
واالجتماعية والبيئية (أي التنمية المستدامة) في الجزائر ".ويركز برنامج التعاون الجزائري
-األوروبي لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى ثالثة محاور:
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أ .تحسين التسيير العممي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة :ينتظر من البرنامج تنفيذ
إجراءات تغطي أوال التشخيص االستراتيجي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل

تقوية مستواىا التنافسي وأدائيا في كل من أساليب التسيير ،أنظمة اإلنتاج ،صيغ
التمويل ،تسيير المخزونات ،اإلجراءات التسويقية والنشاط التجاري ،قوة البيع والتوزيع
والتصدير ،تكوين الموارد البشرية ،إدخال نظم المعمومات واالتصاالت ،العمل عمى
تحسين النوعية والصيانة وغيرىا من األمور.
ب.دعم االبتكار وترقية الوسائل الجديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :ينتظر

من البرنامج المساىمة في تحسين تمويل المؤسسات بإمدادىا بالدعم لالبتكار وتكوين
مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سمسمة الوسائل المالية التي في متناول
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المؤسسات والممولين لمشاريعيم قصد تطويرىا ،وىذا لن يكون إال بتشخيص وتأىيل
الوظائف المحاسبية والمالية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ج.دعم محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :وذلك بدعم ىيئات الدعم العمومية

والخاصة ،جمعيات أرباب العمل والجمعيات الحرفية ،في إطار تمبية حاجيات وانشغاالت

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم وضع إجراءات تيدف إلى تحسين ،معاىد التكوين،
ممثمي الشبكة الوطنية لممعمومات من خالل تنظيم الندوات والممتقيات لمتعريف بيذا
البرنامج ،المعاىد العمومية واإلدارات المركزية.

24

.3.3البريامج الوطيي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يندرج البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن األحكام الواردة في
القانون رقم 18-01المؤرخ في  12ديسمبر  2001المتضمن القانون التوجييي لترقية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،السيما المادة  18منو ،التي تنص عمى ما يمي ":تقوم

المكمفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ،في إطار تأىيل المؤسسات
الو ازرة ّ

الصغيرة والمتوسطة ،بوضع برامج التأىيل المناسبة من أجل تطوير تنافسية المؤسسات،
وذلك بغرض ترقية المنتوج الوطني ،ليستجيب لممقاييس العالمية".

وتعود األسباب الرئيسية لوضع ىذا البرنامج إلى ما يمي:

25

 -قصد التكفل بالمؤسسات التي تستخدم أقل من  20عامال ،والتي تمثل  %97من

نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية حيث لم تحع بالتكفل من خالل برامج
التأىيل السابقة ،بادرت الحكومة الجزائرية من خالل و ازرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بإعداد"برنامج وطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ".وتم االنطالق الرسمي ليذا

البرنامج في  25فيفري  2007من خالل تنفيذ البرامج اإلعالمية والتحسيسية؛

 -إن انتياج الجزائر لسياسة االنفتاح عمى األسواق الخارجية وتفكيك الحواجز الجمركية

يحتم عمى المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة التي تنتمي إلى جميع القطاعات
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االرتقاء بمستواىا التكنولوجي والتسييري والتنظيمي وىذا ما يتطمب تصميم برامج لدعميا
ومساندتيا؛
 -يمعب قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دو ار بالغ األىمية في االقتصاد الوطني

كما يعرف ىذا القطاع تطو ار سريعا في اآلونة األخيرة لذا يجب االىتمام بيذه المؤسسات
وترقيتيا وتأىيميا .ومنو يسعى البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إلى مرافقة مجموعة معتبرة من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد السماح ليا
بتحسين ممموس لقدرتيا التنافسية من خالل رفع مستواىا إلى مستوى المعايير الدولية
لمتنظيم والتسيير وكذا العمل عمى تنميتيا المستقبمية ضمن محيط مشجع.
ثالثا :مؤشرات تحقيق ابعاد التيمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية في
ظل بريامج التأهيل -دراسة حالة مؤسسة التفصيل والخياطة برج بوعريريج -cobba
 .1تقديم المؤسسة اليشأة واالهداف والهيكل التيظيمي
 .1.1يشأة وتعريف المؤسسة:

جاءت فكرة انشاء المؤسسة بعد االستقالل مباشرة ووضع حجر أساسيا سنة ،1963

حيث انطمقت األشغال بيا في نفس السنة لتبقى عمى مدى ثالث سنوات من اإلنجاز اين

تم فتح أبواب الوحدة عمى اإلنتاج في  1966/04/11تحت إسم ( )SONCثم أقفمت في

 1967/11/07بسبب وفاة مديرييا وبعد استرجاع نشاطيا سميت (" )SONITEX
المؤسسة الوطنية لصناعة النسيج" وفي سنة  1983تعرضت ىذه الوحدة الى إعادة
ىيكمتيا لتسمى ( " ) ECOTEXالمؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج واأللبسة الجاىزة" ثم

تغير اسميا الى ( )COBBAابتداء من تاريخ  1998/01/01أي بعد استقالليا عن
المؤسسة األم ببجاية.
تعريف المؤسسة:

تعتبر مؤسسة  EURL-COBBAمن اىم المؤسسات اإلنتاجية الوطنية في مجال
التصنيع التي يعتمد عمييا اقتصادنا في مجال الصناعات النسيجية ،تقع في والية برج
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بوعريريج تتربع عمى مساحة 4026م 2تقدر المساحة المغطاة 1400م 2يبمغ عدد
عماليا  120برأسمال اجتماعي حوالي 50000000دج.
.2.1أهمية االقتصادية لممؤسسة وأهدافها:

تحتل المؤسسة مكانة ىامة في االقتصاد الوطني نظ ار لنوعية المنتج اذ تساىم في تمبية

متطمبات الشركات والمؤسسات الوطنية فيما يخص مالبس العمل بكل أنواعيا .وتمعب
دور ىام في تغطية حاجات بعض القطاعات االستراتيجية لمدولة.
وتتجمى أىم أىدافيا في:

 تغطية احتياجات السوق الوطنية؛ -المساىمة في توفير مناصب عمل؛

 القضاء عمى التبعية االقتصادية األجنبية.كما تسعى المؤسسة الى زيادة رأسماليا ومضاعفة رقم أعماليا وتحقيق الربح الذي
يساعدىا عمى تطوير ممكيتيا االقتصادية الحديثة ومواكبة الجودة والقدرة عمى المنافسة
الوطنية والدولية.
 .3.1المؤسسة وبريامج التأهيل:

لقد سعت الجزائر جاىدة إلى تدعيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويره،

خصوصا في ظل االنفتاح االقتصادي الجديد ،وىذا باالستفادة من الشراكة االقتصادية
مع االتحاد األوروبي والذي جاء في إطاره برنامج ميدا لتأىيل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والمتمثل في برنامج  ED/PMEحيث ان اول ىدف معمن لو ىو الرفع من

تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة الجزائرية.

ولقد وقعت لمؤسسة اتفاقية التأىيل ضمن البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من اجل رفع تنافسيتيا وترقية إنتاجيا في 2011/02/02

*

ودخمت حيز

( direction générale de compétitive, Ministère de l’industrie de la PME et de la Promotion de

*

)l’investissement, division Programmes de Mise à Niveau, N° 121/DGE/DPMN/AF/2011
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التنفيذ في نفس السنة وتم االستفادة من استثمارات مادية بقيمة 13341280دج
واستثما ارت ال مادية بقيمة 7100000دج

*

فكيف ساىم دخول المؤسسة في برنامج التأىيل من تحقيقييا ألبعاد التنمية المستدامة.
وىو ما سوف نحاول اإلجابة عميو في الجزء الموالي.
 .2مؤشرات قياس ابعاد التيمية المستدامة في مؤسسة"  ""cobbaفي ظل
بريامج التأهيل

تقييم أداء المؤسس ة قبل وبعد االستفادة من برنامج التأىيل ىو العممية التي تمكن
المؤسسة من معرفة مدى تحقيق أىدافيا وتحقيق التنمية المستدامة ،والمقارنة بين ما تم

تسطيره وما أنجز فعال ،وبالتالي تحديد االنحرافات إن وجدت ومنو إيجاد أسبابيا ووضع
الحمول المناسبة لتدارك الوضع .لكن ىاتو العممية ،أي تقييم األداء المؤسسة في ظل

برنامج التأىيل يتطمب استخدام مقاييس معينة لتحقيق غاياتيا ،وتعتبر ىاتو المقاييس
كمؤشرات عن مستوى أداء المؤسسة .وبما أن أىداف المؤسسات يمكن تقسيميا إلى

أىداف اقتصادية وأىداف اجتماعية وأىداف بيئية ،والتي تمثل في مجمميا أىداف التنمية
المستدامة ،فإن أداء المؤسسة ي مجال التنمية المستدامة يمكن تقييمو كذلك من خالل

مؤشرات اقتصادية ومؤشرات اجتماعية وأخرى بيئية.
 .1.2مؤشرات قياس البعد االقتصادي

أ .مؤشرات الربحية اليمو اليشاط السيولة اإليتاجية:

نظ ار لتعدد أىداف المؤسسات وتنوعيا فإن مؤشرات قياس أدائيا تتعدد وتتنوع

كذلك ،فبالنسبة لألداء االقتصادي يمكن تقييمو باالعتماد عمى مجموعة من المؤشرات

الكمية والنوعية منيا ما يتعمق بالجانب المالي لممنظمة ،أي أدائيا العممياتي وذلك خالل
فترة زمنية معينة ،وفيما يمي يتم تناول اىم المؤشرات:
Ministère de l’industrie de la PME et de la Promotion de l’investissement, comité National de

)

*

)la Compétitivité Industrielle, réunion du 05 janvier 2011, Decision N°187/2011
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الوحدة% :

الجدول رقم  :01مؤشرات الربحية لممؤسسة
/مؤشرات الربحية

2011

2012

2013

2014

2015

هامش الربح

11.28

14.44

14.87

15.19

15.45

العائد عمى االستثمارات

19.34

21.07

22.23

22.87

23.11

14 .36

14.93

15.16

15.93

16.45

العائد عمى حقوق الممكية

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى الميزايية المحاسبية لممؤسسة:
Bilan Actif et Bilan Passif, Compte de résultat 01/01/2010 ou 31/12/2010 - Bilan Actif et Bilan
– Passif, Compte de résultat 01/01/2011 ou 31/12/2011
Bilan Actif et Bilan Passif, Compte de résultat 01/01/2012 ou 31/12/2012 - Bilan Actif et Bilan
 Passif, Compte de résultat 01/01/2013 ou 31/12/2013Bilan Actif et Bilan Passif, Compte de résultat 01/01/2014 ou 31/12/2014 - Bilan Actif et Bilan
Passif, Compte de résultat 01/01/2015 ou 31/12/2015 -

من خالل الجدول نجد ان مؤشرات الربحية لممؤسسة في تزايد مستمر منذ استفادة
المؤسسة من برنامج التأىيل ودخولو حيز التنفيذ  2012حيث انتقل نسبة ىامش الربح

في  2011من  %11.28الى  %14.87سنة  2013اين تبين العالقة بين األموال
المستثمرة في المؤسسة واالرباح المحققة وراء ذلك.
الوحدة%

الجدول رقم  :02مؤشرات اليمو
/مؤشرات اليمو

2011

2012

2013

2014

2015

معدل يمو الدخل

13.16

13.78

14.02

14.87

14.89

معدل يمو المبيعات

10.16

11.15

12.22

12.89

13.01

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى الميزايية المحاسبية لممؤسسة ( يفس المرجع السابق).

اما مؤشرات النمو فتظير من خالل الجدول في تحسن مستمر اين يتم مقارنة نشاط
المؤسسة قبل االستفادة من برنامج التأىيل وبعده ،حيث انتقل معدل نمو المبيعات من
 10.16قبل االستفادة من البرنامج لتصل الى  12.22بعد تطبيق لبرنامج التأىيل،
وكذلك بالنسبة لمؤشر نمو الدخل فيو في تزايد مستمر.
جدول رقم  :03مؤشرات اليشاط
/مؤشرات اليشاط

الوحدة %

معدل دوران المخزون

2011

2012

2013

2014

2015

7

5

2

1

100

متوسط فترة التحصيل

10.95

7

4

2

100

معدل دوران األصول الثابتة

17.13

17.94

18.21

18.87

19.43
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معدل دوران مجموع األصول

64.22

64.93

65.67

65.13

65.03

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى الميزايية المحاسبية لممؤسسة (مرجع سابق).

ومن خالل تحميل لنتائج الجدول رقم ( )03نقيس مدى فعالية المؤسسة في استخدام
مواردىا االقتصادية وذلك قبل وبعد االستفادة من برنامج التأىيل حيث تبين العالقة بين

مبيعات المؤسسة ومختمف االستثمارات المادية والالمادية ،حيث نجد ان المؤسسة بعد

التأىيل أصبح كل ما ينتج يباع فمعدل دوران المخزون في تناقص مستمر ليصل الي

 %100سنة  ،2015وكذلك بالنسبة لمؤشر فترة التحصيل في تناقص أي أصبحت
المؤسسة تحصل جميع مستحقاتيا من الزبائن في الوقت المحدد.
الوحدة %

الجدول رقم  :04مؤشرات السيولة لدى المؤسسة
/مؤشرات السيولة

2011

2012

2013

2014

2015

يسبة التداول

73.71

73.95

74.29

74.76

74.97

يسبة السيولة

39.84

40.23

40.84

41.05

41.36

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى الميزايية المحاسبية لممؤسسة (مرجع سابق).

من خالل الجدول نجد أن المؤسسة أصبحت قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا بعد

دخوليا في برنامج التأىيل ،حيث انتقمت نسبة التداول سنة  2011من  %73.71لتصل
سنة  2013الى  ،%74.29ىذا يدل عمى استطاعة المؤسسة الوفاء بالتزاماتيا

باالعتماد عمى راس المال العامل أي بواسطة األصول الجارية مطروح منو الخصوم
الجارية وازدياد ىذه النسبة يدل عمى الوضعية المالية الجيدة لممؤسسة .تعتبر نسبة

السيولة كمؤشر عن سيولة المؤسسة أكثر دقة من سابقو ،لكونو يستثني قيمة المخزون

السمعي من مجموع األصول عند حسابو فقد انتقل من  %39.84سنة  2011قبل
برنامج التأىيل ليصل الى  %40.84بعد تطبيق لبرنامج التأىيل مباشرة ويبقي في تزايد
مستمر الى سنة .2015
الوحدة %

الجدول رقم  :05مؤشرات االيتاجية
/مؤشرات االيتاجية

2011

2012

2013

2014

2015

إيتاجية العمل

63

63

64

64

65

اإليتاجية الكمية

14

15

16

16

17
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المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى الميزايية المحاسبية لممؤسسة (مرجع سابق).

اما مؤشر اإلنتاجية في المؤسسة في تزايد مستمر راجع الى تحسين االداء االقتصادي
لممؤسسة لمختمف عوامل اإلنتاج (مدخالت العممية اإلنتاجية حيث نقيس إنتاج ىذه
العوامل لمقيمة المضافة بالمقارنة مع تكمفتيا حيث انتقمت اإلنتاجية من  %63سنة

 2011لتصل الى  %64.01سنة  2013اما اإلنتاجية الكمية فوصمت الى %17

ب .الحصة السوقية :يعبر ىذا المؤشر عن نصيب المؤسسة من السوق بالمقارنة مع
المنافسين حيث كانت الحصة السوقية سنة  2011ب  %7لتصل سنة  2014الى

 %10نالحع أن ىذا المؤشر يمكن من معرفة مستوى أداء المؤسسة بالمقارنة مع
منافسييا وبالتالي معرفة مكانتيا في السوق فيي تغطي ولو جزء بإنتاجيا لمسوق المحمي.

ج .رضاء الزبون :الزبون ىو غاية العممية اإلنتاجية ووجية منتجات المؤسسة وعميو
فرضاؤه غايتيا ،وىذا المبدأ ىو أحد ركائز تحقيق الجودة الشاممة ،ولمعرفة أداء المنظمة

فيما يتعمق بزبائنيا نعتمد عمى المؤشرات التالية:
*تكاليف الفشل الخارجي (كالتعويضات لمزبائن) .ال يوجد في المؤسسة
*عدد الوحدات التي أرجعيا الزبائن ،ال يوجد؛

*فترة االستجابة لطمبات الزبائن في الوقت المحدد؛

*وقت التسميم وخدمات ما بعد البيع في الوقت المحدد التسميم عدم وجود شكوى من

الزبائن .ويمثل رضاء الزبون كذلك مؤش ار عن القدرة التنافسية لممنظمة ومكانتيا في

السوق.

د .شهادة االيزو 9001

وبدخول مؤسسة  COBBAفي برنامج التأىيل سعت لحصوليا عمى شيادة االيزو

9001وقدتم حصوليا عمى الشيادة في 2012/04/23مواصفات ،ISO9001 :2008
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وبالتالي جودة منتجات المؤسسة وقدرتيا عمى المنافسة المحمية واألجنبية وتعزيز لقدرتيا

التنافسية*.

ومن خالل ما سبق يمكن القول ان المؤسسة تطور أداؤىا االقتصادي الى االحسن منذ
استفادتيا من برنامج التأىيل وبالتالي تحقيق البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة.

 .2.2مؤشرات قياس البعد االجتماعي

تقييم األداء االجتماعي ىو معيار لمحكم عمى مدى وفاء المؤسسة بالتزاماتيا ومسؤولياتيا
االجتماعية ،أي الحكم عمى الفوائد االجتماعية لنشاطيا االقتصادي .ولم يعد إصدار

التقارير عن األداء االجتماعي لممؤسسات أم ار اختياريا بل أصبح مفروضا عمييا ،وقد بدأ

الحديث عن األداء االجتماعي منذ العشرينات من القرن السابق ،حيث أن مسؤولية

المؤسسة يحددىا أداؤىا االجتماعي وما تقدمو من منافع لممجتمع ،وبقاؤىا مرىون
بمستوى ىذا األداء.

جاء في المؤتمر المنعقد بجامعة كاليفورنيا عام 1972م تحت شعار" المسؤولية
االجتماعية لمنظمات األعمال " أنو يجب التزام جميع المنظمات برعاية الجوانب
االجتماعية لمبيئة الم حيطة والمساىمة في تحسين ظروف الحياة االجتماعية لألشخاص،
والتخمي عن فمسفة تعظيم الربح كيدف رئيسي.

وقد تمت ىذه المبادرة عدة دراسات أجرتيا معاىد ومدارس وجمعيات أمريكية أفضت إلى

التأكيد عمى ضرورة تقييم األداء االجتماعي لممنظمات واإلعالن عن نتائجو.
أثبتت الدراسة التي قام بيا

)(Cochran et wood1984

وأكدىا

)Graves1997

et

(Waddock

وجود عالقة مباشرة بين األداء االجتماعي لممنظمة وأدائيا المالي ،وىو ما جعل دول

العالم تمزم المنظمات باإلفصاح عن حصيمة أدائيا االجتماعي.
 .1.2.2مؤشرات تقييم األداء االجتماعي لممؤسسة:

*

(Certificat, Référentiel ISO 9001 :2008, Enregistré sous le n° 01100125826, TUV Rheinland Cert GmbH,
)25-04-2012
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ىناك العديد من المؤشرات التي يمكن اعتمادىا لتقييم األداء االجتماعي لممؤسسة يمكن
تقسيميا إلى أربع فئات كما يمي:
أ .مؤشرات لألداء االجتماعي لمعاممين بالمؤسسة:

تشمل ىذه المؤشرات مختمف التكاليف التي تتحمميا المؤسسة لصالح األفراد باستثناء

األجر األساسي الذي يحصل عميو العاممين ،وتظم كذلك كل العوامل التي تعتمد عمييا
المؤسسة لزيادة والء أفرادىا وخمق التالحم بينيم وتحسين ظروف عمميم ووضعيتيم
االجتماعية ،وذلك باالعتماد عمى مراقبة التسيير االجتماعي لممنظمة.

وقد قامت المؤسسة بتقديم عدة حوافز لمعمال في المنسابات واالعياد الوطنية والدنية

لتحفيزىم عمى العمل ولتعزيز انتمائيم لممؤسسة''

*

ب .مؤشرات األداء االجتماعي لحماية البيئة:

وىي تكاليف األداء االجتماعية التي تضحي بيا المؤسسة في سبيل حماية أفراد المجتمع
الذي تنتمي إليو وصيانتيم ،فيي تسعى إلى إبعاد األضرار التي قد تنتج عن نشاطيا
االقتصادي وحماية البيئة منيا .ومن بين التكاليف التي تتحمميا المؤسسة في ىذا المجال

تكاليف حماية البيئة من التموث ،والتي تظير بوضوح من خالل األداء البيئي لممؤسسة،
فإنتاج المؤسسة يعتبر خال من االضرار البيئية سواء بالنسبة لمعامل داخل المؤسسة او

بالنسبة لمبيئة الخارجية.

ج .مؤشرات األداء االجتماعي لممجتمع:

تمثل ىذه المؤشرات التكاليف التي تتحمميا المؤسسة كمساىمة في خدمة المجتمع
كالمساعدات التي تقدميا لمجمعيات الخيرية والثقافية والتعميمية وغيرىا ،ومنو قامت

المؤسسة من خالل استفادتيا من برنامج التأىيل من تحسين أداؤىا االجتماعي وبالتالي
تحقيق البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة.
 .3.2مؤشرات قياس البعد البيئي
*

Protocole D’Accord Entreprise/ Comité de Participation N°002/13, Entreprise Publique Economique
)confection Bordj Bou Arreridj, 2013- N°01/14(2014) –N°01/15(2015
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أ .مؤشرات األداء البيئي) (EPIsلممؤسسة :ىي عبارة نوعين من المؤشرات:
 -مؤشرات تشغيمية:

وتتصل ىاتو المؤشرات بالمقاييس الفنية ومجاالت الحيازة لممنتج ،وكذلك مقاييس

است عمال المنتج والعمميات وتصريف المخرجات ،ويعتبر منتج مؤسسة cobbaمنتج خال
من الضرر البيئي.

*

 -مؤشرات األثر البيئي:

ىي عبارة عن مؤشرات يمكن تطبيقيا عمى جميع المؤسسات ،وأخرى تطبق عمى نوع

معين من المؤسسات فقط .ويمكن تمخيص مؤشرات األداء البيئي لممؤسسة في الجدول
التالي:
مقاييس متعمقة بالعمميات التشغيمية
استخدام المواد

االيبعاثات

مقاييس متعمقة بالميتج
يسبة المكويات القابمة إلعادة التدوير

استخدام الطاقة االيبعاثات إلى المياه

متوسط عمر المكويات غير القابمة لمتدوير

استخدام المياه

االيبعاثات إلى الهواء

المتوسط الزميي الستمرار الميتج

استخدام المواد

المخمفات الصمبة

عدد البدائل المتاحة

استخدام المواد

المخمفات الخطرة

المصدر :نادية راضي عبد الحميم ،دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال في
التنمية المستدامة ،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية ،المجمد الواحد والعشرون ،العدد الثاني ،ديسمبر  ،2005ص.13.

وبالنسبة لمؤسسة  COBBAفيي خالية من األثر البيئي من خالل استخداميا لمواد
الغير الضارة بالبيئة في عممية اإلنتاج ،وعدم االضرار بالبيئة الداخمية لممؤسسة اثناء
العممية اإلنتاجية باإلضافة الى خمو المنتج النيائي من الضرر البيئي.

†

ومنو قامت المؤسسة بدخوليا في برنامج التأىيل من تحسين أداؤىا البيئي ومنو تحقيق

البعد البيئي لمتنمية المستدامة.
RC

Durable (ONEDD),

(Observatoire National de I ’Environnement et du Développement
)02B0021250,client Eurl COBBA, BCN°00702 DU :10.09.2014
*

†

Observatoire National de I ’Environnement et du Développement Durable (ONEDD), RC 02B0021250,
)client Eurl COBBA, BCN°00702 DU :10.09.2014
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خاتمة
وفي األخير نجد أن مؤشرات قياس األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي لمؤسسة

 COBBAفي ظل برنامج التأىيل التي استفادت منو المؤسسة من اجل تحسين انتاجيا
وتعزيز ورفع لقدرتيا التنافسية ولتحقيق التنمية المستدامة تم بثالث نقاط رئيسية ىي:

 اإلنتاجية :قد قامت المؤسسة باستخدام مدخالتيا بفعالية وقامت بخمق قيمة وتحقيق
المنفعة.
 الجودة الشاممة :حصول المؤسسة عمى شيادة االيزو 9001يدل عمى سعي
المؤسسة لترقية منجاتيا وتعزيز تنافسيتيا في السوق المحمية واألجنبية أي التركيز
عمى التحسين المستمر واإلبداع من أجل الوفاء بمتطمبات الزبائن ورغباتيم.

 التنافسية :أي تعزيز قدرتيا عمى الصمود أمام المنافسين ومحاولة التميز من أجل
الحفاظ عمى مكانتيا التنافسية عمى المدى الطويل.
يتائج الدراسة
 -مؤشرات الربحية والنمو لممؤسسة في تزايد مستمر منذ استفادة المؤسسة من برنامج

التأىيل ودخولو حيز التنفيذ .2012

 -نقيس مدى فعالية المؤسسة في استخدام مواردىا االقتصادية وذلك قبل وبعد االستفادة

من برنامج التأىيل حيث تبين العالقة بين مبيعات المؤسسة ومختمف االستثمارات المادية
والالمادية؛
 -حسب مؤشر السيولة نجد أن المؤسسة أصبحت قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا بعد

دخوليا في برنامج التأىيل؛

 -مؤشر اإلنتاجية في المؤسسة في تزايد مستمر راجع الى تحسين االداء االقتصادي

لممؤسسة لمختمف عوامل اإلنتاج (مدخالت العممية اإلنتاجية حيث نقيس إنتاج ىذه

العوامل لمقيمة المضافة بالمقارنة مع تكمفتيا؛
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ومنو فإن المؤسسة تطور أداؤىا االقتصادي الى االحسن منذ استفادتيا من برنامج
التأىيل وبالتالي تحقيق البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة؛
 قامت المؤسسة من خالل استفادتيا من برنامج التأىيل من تحسين أداؤىا االجتماعيوبالتالي تحقيق البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة؛ وذلك من خالل:

 -إنتاج المؤسسة يعتبر خال من االضرار البيئية سواء بالنسبة لمعامل داخل المؤسسة او

بالنسبة لمبيئة الخارجية.

 تمثل ىذه المؤشرات التكاليف التي تتحمميا المؤسسة كمساىمة في خدمة المجتمعكالمساعدات التي تقدميا لمجمعيات الخيرية والثقافية والتعميمية وغيرىا.

_ وبالنسبة لمؤسسة  COBBAفيي خالية من األثر البيئي من خالل استخداميا لمواد
الغير الضارة بالبيئة في عممية اإلنتاج ،وعدم االضرار بالبيئة الداخمية لممؤسسة اثناء
العممية اإلنتاجية باإلضافة الى خمو المنتج النيائي من الضرر البيئي

 قامت المؤسسة بدخوليا في برنامج التأىيل من تحسين أداؤىا البيئي ومنو تحقيق البعدالبيئي لمتنمية المستدامة.
الهوامش:
 .1عب ددل زا ددن زب ب ددق صبد ددس :زملؤس د د وان ددط زعاتن ددمع د ،دطزع زعلبطع د
ص.ص.28-27.

زز ئرد ددمع زالبر ددم زا ا ددم ع زز ز ددنع 2006ع
2

. Sylvain Allemand: Les Paradoxes du développement durable , le Cavalier
bleu édition, Paris, 2007, p 31.
 . 3ئ جددلأ د ددل دبددط مد ع ع يد ع ت ميدددمل :زاؤييدددم زعنددؤليم ختطندداؤو ودتد ادس ،لدلود وددوز ملد تددو ع دز زاسددا اطي ددن
وزاؤط ،عع زالبرم زألوىلع زأل دعع 2007ع ص .23 .
 .4بق عيرت عبل زان ع :ئنزصل الط زعاتنم زالملؤس د،م زز ز ن،م وآخت ملو زعندؤببطدمع لطدم زارطدطإل زامند مدمع ج ئردم ت د دنع
زارلد زا ينع بنكنأع زز ز نع جطزع 2002ع ص.110 .
 .5بق عيرت عبل زان عع ماس زعنجعع ص.111.
 6د ردن،ا :زاؤحددطال زالملؤسد د،م وزالجؤي عدددم ودع ىد عطد زابل ادم وزاؤ ددادل ب بطددلزع زعاددنل زاردنثع زعروددل زارددنث اط ب ختددم
زاري ادم وحبطث زاريل ابز ز نع طبرم زايط ع 2001ع ص.130 .
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وزاؤح اددل زا صدم اباؤيلدد ع

مع ئلز طم ب زعطؤب زاططين اطل زت،م ب زاصالص زالملؤس د، زاؤجنبم زز ز ن: بق دعدلأ ع7
.365 .ع ص2002 ئنك د زت زاطصلأ زارنبدمع بطو ع
8
. Boussoumah, M: L’entreprise Socialiste en Algérie, O.P.U, Alger, 2002, P.34.
.112. بق عيرت عبل زان عع ماس زعنجعع ص.9
ع بدطو ع،ل ااكنأ زالوام ودو ى ب إدز أ زعنزختق زار ئمع ئي ط ز زحلطد، زاطصسمع زاؤيسدصع ئاوطإل جل: زاب ضي دملطزع.10
.64 .ع ص2000
.ع زعؤرطق خبطصسم زعاتن زاريطئدم1995  زو26  زاس د ب22-95 زالئن.11
22-95  ئق زالئن2  زع دأ.12
ع1998  زز ز ددن و بدددق زالتددؤبنز وزاؤحددطد زىل زملؤس د د زانددطبع صدديلوب زايبددل زاددلو ع وزردديلقع: وز ددنوع. ، زاي رددد. 13
.133 .ص
14
SADI N. E: la privatization des entreprises publiques en algérie, objectifs,
modalités et enjeux, O.P.U, Alger, 2005,p.207.
15
Lamri A, la mise a niveau, revue des sciences commerciales et de gestion, n2,
école supérieur de commerce, Alger, juiliet 2003, p. 41.
ئؤطتلدم ودع ى عط بطلزع زعانل زارنثع لطم تلزتدم اسل عدق إدز أ ئنكد زاؤطقددق وزابحدطث- زا نزكم زألو و:طتاي،  ت16
.114.ع ص2000 مع زز ز نع، زادز
17
. Mohamed Ben El Hassan Alaoui: Le Maroc et l'UE a l'aube du XXIeme
siècle (point de vue de sa majesté le roi Mohamed VI) -in Revue Panaromique,
3 trimestre, 1002, N°41, P.209
 زالملؤسد د زز ز ددنني بد زاؤأىددل اط دنزكم زألو بددم وزألدز االمدلئ ج ب زالملؤسد د زارد عيع ئلز طدم ب زعطؤبد:م، ملسد ل تدرل.18
دم وعطدطإل زاؤنددطع، م وزاؤج،زالو صطد دمهدم زا دا ختدم وا عدم زألدز االمدلئ ج زاارطدي ب زالملؤسد د زارد عيع كطددم زارطدطإل زالملؤسد د
.9 .ع ص2003 ج ئرم زز ز نع
19
Boughadou Abdelkrime : Politiques d'appui à la compétitivité des Entreprises
algériennes, Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l'Artisanat,
Alger , 2006.p 4.
20
Mouhamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi : Restructuration et Mise a
niveau d’entreprise : guide méthodologique, Ministère de L’Industrie&ONUDI
Alger, 2003, p.75.
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Ibid, p.76.
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Entreprise et de l'Artisanat,Octobre2005, p. 3.
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- Programme MEDA: Euro Développement PME، programme d'appui aux
petites et moyennes entreprises privées، Commission Européenne&Ministère de
la PME et l’Artisanat، juin 2005,p 5.
-commission Européenne، note d’information sur le programme MEDA d’appui
aux PME , PMI, UGP, avril2002,p.6.
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général calculable appliqué à l’economie algérienne, colloque « Economie
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م عط أتىدل زعاتن زاساطأ وزعؤطتلمع زعطؤب زالو صطد ئؤلطب أتىدل،دقن زا نزكم زألو و ج ز ن:  مط ني ئيط.87. ع ص2006ل،دختن18  و17 طئي، زعاتن زاساطأ وزعؤطتلم ب زالود زارنبدمع ج ئرم زا طاع
24
Abdelkrim Boughadou, Politiques d’appui à la Compétitivité des Entreprise
Algériennes, op.cit. , p11.
25
Abdelkrim Boughadou, op- cit, p .34.
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