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   إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية أمهية
  يف دعم وتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  حالة اجلزائر
   رحيم حسني.د

                 برج بو عريريج العناصراملركز اجلامعي ب
  دريس حيي. أ   

  سةاملركز اجلامعي الشيخ العريب التبسي تب
Système national d’informations et PME 

Résumé 
Dans un monde d’affaires dominé par la connaissance et l’information, la décision dans l’entreprise exige, en 
plus du système d’informations interne, l’existence d’un système national d’informations, rationnel et efficace, et 
un appui informationnel spécifique pour les PME. Quel est l’état de la politique de d’information économique en 
Algérie ? Et quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics, en ce domaine, pour les PME Algériennes ? 

  : مقدمــة -1
  :يشهد االقتصاد اجلزائري يف اآلونة األخرية منطني من التحوالت   

 التحول من اقتصاد مدار مركزيا إىل اقتصاد قائم على آليات السوق، والذي رافقه انفتاح اقتصادي غري من قواعد -1
ام االستثمار األجنيب واملنتجات املنافسة وفرض على املؤسسات منطق املواجهة بدال من منطق االحتكار، السيما مع فتح اال أم

  األجنبية؛
 التحول من اقتصاد املؤسسات ذات احلجم الكبري إىل مؤسسات متوسطة وصغرية، متاشيا والتحول العاملي يف هذا -2

غرية وتفتيت بعضها إىل مؤسسات ص  إعادة هيكلتها، والذي استدعى"الكبرية"االجتاه، فضال عن مآل الفشل الذي آلت إليه مؤسساتنا 
  .ومتوسطة

 اختاذ عدة إجراءاتومن أجل إرساء قاعدة متينة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر عمدت السلطات العمومية إىل    
مبا تضمنه من إجراءات ، 2001داعمة، لعل أبرزها إصدار القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ديسمرب و تنظيمية

 حظي هذا القطاع بقدر ال يستهان به من األحباث، سواء يف إطار الرسائل اجلامعية ومشاريع البحث الوطنية، أو يف إطار كماوآليات، 
  .امللتقيات العلمية

 متجاهال  هلذا الدعم، السيما منه جانب التمويل، املاديدخلامل علىظل منصبا ال ا  هذاهتمام يفاال  جلغري أن املالحظ هو أن   
 يف عصر أصبح فيه الصراع ما بني املؤسسات صراع معلومات بالدرجة ، وهو الدعم املعلومايتبالغ األمهية، يف نظرنا، اجانببذلك 

 يف أكثر تتحكم  اليتمؤسسات، والتفوق فيه يؤول لل..)االقتصادية، العلمية، الفنية، (األوىل، وذلك باعتبار املفهوم الواسع للمعلومات 
  ).الذكاء االقتصادي(بأكرب قدر من الذكاء تغلها مصادر املعلومة وتس

 فأين هي ، مجع وحتليل ونشر هذه املعلوماتصة يفصخت مأنظمة على تعتمد يف حصوهلا على املعلومات املؤسساتوإذا كانت هذه    
ة واملتوسطة يف ظل  دعم وتأهيل مؤسساتنا الصغري دورا فعاال يفكيف ميكن لنظام وطين للمعلوماتمؤسساتنا من هذا الواقع؟ و

  ؟) اقتصاد املعرفة ( اجلديدالتحوالت السالفة الذكر، ويف ظل االقتصاد
  :والدعم املعلومايت يف اجلزائر املتوسطةلمؤسسات الصغرية ول اإلطار التشريعي -2
 .يف خمتلف التشريعاتة مدعتتنوع املعايري املو  لتعدد وذلك نظرا،املتوسطة للمؤسسات الصغرية وا وموحدا حمددا تعريفليس هناك   

قطاع كثيف العمالة وقطاع كثيف  ( نسبية ختتلف من قطاع إىل آخركما إا، ةتعددم وةتلفخم املؤسسات تصنيففاملعايري املستخدمة يف 
  . ومن دولة إىل أخرى)التكنولوجيا أو رأس املال

نظمها عمدت السلطات العمومية يف اجلزائر إىل وضع من أجل ضبط تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ووضع إطار تشريعي يو   
 لترقية املؤسسات الصغرية ياملتضمن القانون التوجيه، 12/12/2001 املؤرخ يف 18-1رقم قانون خاص ا، وهو القانون 

  .واملتوسطة
وهي ذات املعايري اليت اعتمدها االحتاد عدد العمال، رقم األعمال وحجم امليزانية، :    ويف إطار هذا القانون مت اعتبار ثالثة معايري هي

  :)1(دول التايلوميكن تلخيص تعريف املشرع اجلزائري يف اجل. 1996 يف أبريل األورويب
  السنوي مج امليزانية  رقم األعمال  عدد األجراء  الصنف

   مليون دج10<    مليون دج1 - 9   >20  (micro-entreprise)مؤسسة مصغرة 
   مليون دج100<    مليون دج10 - 49   >200  (petite entreprise)مؤسسة صغرية 

   مليون دج500 -100   مليار دج2 - مليون 50- 250   200   (moyenne entreprise)مؤسسة متوسطة 
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 ضمان  املناولة، صندوقبورصاتمراكز التسهيل، املشاتل، :  الدعم واملرافقة فقد نص القانون على مجلة من اآلليات تدابري   أما يف جمال
  .للرقي ذا القطاع، خاصة مع الضعف الكامن فيها والتحديات احملاطة بهالقروض، وهي دف يف عمومها إىل إجياد مناخ مالئم 

  : ونذكر يف هذا الصدد   وخبصوص الدعم املعلومايت مل يغفل القانون اإلشارة إليه، فقد أشري إليه يف عدد من املواد،
، ترقية وتوزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي )11يف املادة (تعلق بتدابري املساعدة واملرافقة تضمن الفصل الثاين منه، امل •

  والتجاري واالقتصادي واملهين والتكنولوجي املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
 ت هذا الفصل نصت، وحت"تطوير منظومة اإلعالم االقتصادي حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة"تضمن الفصل الرابع منه  •

جيب على اهليئات واملؤسسات واإلدارات، املذكورة أدناه، تزويد منظومة اإلعالم االقتصادي حول املؤسسات : ما يليعلى  12املادة 
 :الصغرية واملتوسطة مبختلف املعلومات املتضمنة يف البطاقيات اليت حتوزها، ويتعلق األمر، على وجه اخلصوص، ببطاقيات

  طين للسجل التجاري؛املركز الو -
 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي؛ -
 الصندوق الوطين لتأمني غري األجراء؛ -
 اإلدارة اجلبائية؛ -
 الديوان الوطين لإلحصائيات؛ -
 إدارة اجلمارك؛ -
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ وكل هيئة أخرى ميكن أن تساهم يف تزويد هذا اجلهاز باملعطيات الالزمة -
يؤسس بنك معطيات خاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، يتماشى : ما يلي ،24 املادة الرابع أعال، يفكما ضمن الفصل  •

  .والتكنولوجيات املعلوماتية العصرية، وذلك قصد توظيفه يف دعم هذه املؤسسات
  : أهم املشاكل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطةىحدإ نقص املعلومة ك-3
 يعاين من عدة  ما يزال إال أنه، األمهية البالغة اليت يكتسيها قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصاديةعلى الرغم من   

 ةعدمن  مستويات وةوهذا على عد ندرة املعلومة ولعل من بني أهم هذه املشاكل جند مشكل حجما ونوعا،صعوبات  حتد من تطوره 
  :أوجه

  :تعلقة بسوق العمل ندرة املعلومات امل-3-1
معطيات وجد مثال أرقام أو تيف اجلزائر بالشكل املطلوب، فال حيث نسجل غياب أرقام أو إحصائيات أو معطيات عن سوق العمل    

كما أنه يف , اخل... طبيعة طالب العمل من حيث الشهادة، السن، اجلنس من خالهلابنيتليب العمل تكون منظمة بشكل عن طادقيقة 
  .إن وجدت فإا تكون متفرقة يف شكل إعالنات عن التوظيف ال أكثر و،ات كافية عن املهتمني بالتوظيفال توجد بياناملقابل 

  : ندرة املعلومات املتعلقة بفرص االستثمار-3-2
  مثليابغ و،فرص االستثمار وات واليت تظهر إمكاني،الستثماري على عدد من املعطياتفمن الطبيعي أن يبين أي شخص قراره ا   

  . يفكر االستثمارال اضمحالل إىل ال حمالة ييؤد هذه املعطيات
   ):الوطين(  نقص املعلومات املتعلقة باحمليط احمللي-3-3
ال مناص منها منها الختاذ قرار االستثمار، ونذكر يف هذا معلومات إىل ) كواقع (املؤسسةأو ) كفكرة (املشروعحيث يفتقر صاحب    

 ، املنافسنييف سوق العمل ونوعيته حجم العرض، حجم القدرة الشرائية، االمتيازات القانونية،  تقلبات األسعارملثال،الصدد، على سبيل ا
  .ومن شأن نظام املعلومات الوطين توفري مثل هذه املعلومات . اخل، املنافسني احملتملني،) واألجنبينياحملليني( احلاليني

   ):الدويل(جنيب  األعلومات املتعلقة باحمليط نقص امل-3-4
بل وعلى قطاع  خطرا يهدد وجود املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ،اليت حتمل بعدا استراتيجياو ،لوماتهذه املع مثل  غيابشكلي   

دون  يعرف عنك الكثري  جمهول، قد ككل، فنقص املعطيات والبيانات عن املنافس األجنيب يعين الدخول يف معركة ضد منافساألعمال
 وهذا ما خنشى حدوثه يف ،يارا وتراجعا ملؤسساتنا مما يسبب ا،)le choc( وهو ما يؤدي إىل الصدمة القليل، سوى عنهعرف  تأن

املنظمة العاملية (أو يف شكله العاملي ) متوسطية الشراكة األورواتفاقية(إطار ما يسمى باالنضمام إىل االقتصاد الدويل يف شكله اإلقليمي 
  ).للتجارة

  :نقص املعلومات املتعلقة باخلدمات التسويقية -3-5
حيث جيد أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة صعوبة يف التعرف على اخلدمات التسويقية املتاحة، كأماكن املعارض وتوارخيها،    

 إىل هيئات ،اخلصوص  واملتوسطة، على وجهواشتراطات اجلودة يف األسواق احمللية وكذا اخلارجية، كما تفتقر مؤسساتنا الصغرية
  .متخصصة يف دراسة السـوق وسلوك املستهلك

  :املتطورةا التكنولوجيذات  الت والتجهيزات نقص املعلومات اخلاصة مبصادر اآل-3-6
عدم  يتضمن هذا النقص أيضا بأيسر الطرق وأقرا، كما هذه الوسائلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل توفري    ويدفع هذا النقص 

يترك املعلومات غياب هذا املصدر املهم من مصادر بالتايل فإن هذا  و، البحث عن أنسب األسعارراية بالتكاليف وإضاعة الوقت يفالد
  .هاأهداف وبني حتقيق ها حيول بينمؤسساتنا تعمل بأدوات أقل تنافسية وأكرب تكلفة، وهو ما
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 األجنبية، وال  خاصة منها، التكنولوجية من أجل الوقوف أمام املنافسة مواكبة التطورات إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطةسعىتو   
  . املؤسساته يشكل غياا عائقا أمام تطور هذ، وباملقابل. املعلومات املتعلقة ذا اجلانب البحث عنذلك إالإىل سبيل 

  : متخصصة يف حتليل املعلومات ونشرها)مراكز ( عدم وجود هيئات-3-7
مات والبيانات يف شكلها اخلام قد يشكل يف حد ذاته مشكلة يف بعض األحيان، فاخلربة القليلة اليت يتمتع ا أصحاب إن توفر املعلو   

 مما يوجب عليهم البحث عن ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة عادة ال متكنهم من فهم واستغالل هذه البيانات واملعطيات أحسن استغالل
 شكل مبسط أو بنوع من الشرح والتحليل، ولن يتأتى ذلك إال بوجود هيئات ومراكز متخصصة يف مغزى هذه البيانات ومدلوالا يف

  . حتليل ونشر هذه البيانات
  : أمهية إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية يف ظل الشراكة مع االحتاد األوريب ورهان االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة-4
 :ين للمعلومات االقتصادية تعريف النظام الوط4-1
 تزويد املستخدمني باملعلومات املطلوبة يف اهلدف منها ،هو عبارة عن جمموعة مركبة من أنظمة معلومات فرعية، مستقلة ومنظمة   

مم صمة  األنظموبالتايل فإن كل نظام فرعي من هذه، )كلي وجزئي( على خمتلف املستويات  القرار دعم اختاذالوقت املناسب، وكذا
خمرجات  نظام فرعي يستفيد مكل نحيث إن ،  األخرىد األنظمة الفرعيةيزوت ، فضال عنمن املستخدمنيجمموعة  احتياجات حبيث يليب
   .ىخر األاألنظمة

   : متطلبات إنشاء نظام وطين للمعلومات االقتصادية-4-2
 تتمثل على أكمل وجـه، املنوطة به هامامل أداءيستطيع   إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية عدة شروط جيب توفرها كيتتطلب   

  :فيما يلي
  : وضع إستراتيجيـة وطنيـة للمعلومات-4-2-1
  : تكمن أمهية هذه اإلستراتيجية فيما يليو 
قصد إعادة النظر باستمرار يف االستراتيجيات الفرعية تسمح بتوفر قاعدة زمنية ملراقبة وتقومي مسار العمل َوتقدمه، و •
  لتطورات اجلديدة؛ ل ستجابةاال
 ؛ وفق خمططات مرحليةملعلوماتا  من العامةتتساعد يف حتديد االحتياجا •
 ؛ تطلبات التمويلية هلذا النظاممتكن من معرفة امل •
 .ساعد يف نشر ثقافة املعلومة كمورد استراتيجيت •
  : تأميـن إطـار قانونـي-4-2-2

 ،إلفصاح بالنسبة ملختلف اهليئات واملؤسسات إلزامية ام تشمل على وجه اخلصوصريعية خاصة باإلعالال بد من وجود منظومة تش   
   .)6(كذا اإلجراءات القانونية املتعلقة باستخدام املعلومةو
   : توفر املوارد البشرية الالزمة هلذا النظام-4-2-3
 وما ،صول عليها من حيث طرق وأساليب احلء، سواات املعلوم إدارة جمال خمتصة يفكفاءات وجودب إقامة مثل هذا النظام يتطل   

 ما حيتاجه هذا ا يف ختزينها وتبويبها، وكذة من كفاءيقتضيه ذلكا مب ،كفاءة، أو من حيث التعامل معها تقنيامن مهارة وذلك يتطلبه 
   .)7( من وجودهاالغرضب تفي بالكيفية املناسبة حىتبالتايل نشرها  و،يف تفسري و حتليل هذه املعطياتالنظام من خمتصني 

  : توفري قاعدة أساسية من اهلياكل املادية والفنية-4-2-4
   ونقصد ا املباين الالئقة والتجهيزات الضرورية املتطورة والربامج املعدة ملعاجلة املعلومات، وكذا ضرورة وجود شبكة ربط معلوماتية 

وعلى . خمتلف األنظمة الفرعية، السيما منها ذات الصلة الوطيدة، ليس فحسب شبكة اإلنترنت، بل أيضا شبكة الربط ما بني متطورة
  .سبيل املثال نتحدث يف جمال التعليم العايل على شبكة املكتبات اجلامعية اجلزائرية

 وطين للمعلومات  اليت ميكن من خالهلا إقامة نظامالركائز  والذي ميثل،و ميكن توضيح هذه النقاط من خالل الشكل التايل
 :متينة صحيحة وعلى أسس

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 2006 أفريل 18و17يومي . ملتوسطة يف الدول العربية متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و ا:                                     امللتقى الدويل

  اشراف خمرب العوملة و اقتصاديات مشال افريقيا 
 اجلزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

579

   يبني متطلبات إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية:1 خمطط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : مكونات النظام الوطين للمعلومات االقتصادية-4-3

تبويبها  ميكن تقسيمها و واليت،نه يتكون من جمموعة من املراكز واهليئات بالنظر إىل تعريف النظام الوطين للمعلومات االقتصادية جند أ
  :على النحو التايل

  نظام املعلومات اإلحصائية؛ •
 ؛)نظام احملاسبة الوطنية (اسبيةنظام املعلومات احمل •
 نظام املعلومات اإلدارية؛ •
 التوثيق؛مراكز البحث و •
 .االتصال واتملوعأنظمة تكنولوجيا امل •
  : نظام املعلومات اإلحصائية-4-3-1

جمموعة من "هذا النظام هو عبارة عن وسية اليت ميكن من خالهلا جتسيد النظام الوطين للمعلومات االقتصادية،  حيث يعترب النواة األسا
 تأخذ الشكل هذه العمليات، و)8("الذي يعترب كأداة الختاذ القرار و،املعلومات املرتبطة مبجال معنينشر  ومعاجلة وختزين وعمليات مجع
  : ذا النظامهل أبرز اهليئات املمثلةنشورة، ومعلومات امعة أو املالرقمي لل

  املراكز الوطنية لإلحصاء؛  •
 ؛تاملراكز الفرعية التابعة للمركز الوطين لإلحصاء أو التابعة للوزارا •
 البنوك املركزية؛ •
 ؛  )اخلاصة(  األهليةاملراكز املتخصصة •
  :ةياسب نظام املعلومات احمل-4-3-2
 كم من املعلومات ميكن اليت يصدر عنها و،نشاط األعوان االقتصاديني خالل الدورة املاليةب تعلقةت امل أساسا باملعلومايعىن هذا النظام و

 والذي ، ويعترب نظام احملاسبة الوطنية جوهر هذا النظام.ها ليتسىن للمهتمني ا االستفادة من،من مثة نشرها و،جتميعها وحتليلها وختزينها
 ارتباطاا، ويسمحيرمي إىل معرفة جمموع القنوات االقتصادية وو، يل للحياة االقتصادية يف آن واحدأداة للمالحظة وحتل"هو عبارة عن 

لك يف إطار حماسيب مشترك  كل ذ،تسجيل كل العمليات ذات الطابع االقتصادي اليت متت خالل فترة زمنية معينة يف بلد معنيو بتكميم
  .)9("قو دقي

   :و ميكن أن ميثل هذا النظام كل من
  اجلهات اجلبائية اليت حتصل على املعلومات من خالل ما خيوله هلا القانون من إلزامية التصريح احملاسيب بالنسبة للمؤسسات؛  •

موارد بشـــــرية
إستراتيجية وطنية  
 
للمعلومــــات

  

إطـــــار قانونـــــي
قاعدة هياآل أساسية  
  

  
  قتصاديةالنظام الوطني للمعلومات اال
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ما تشترطه من معلومات للتعامل مع أي و) .اخل، صناديق الضمان االجتماعي،  البنوك، مراكز التامني(ات املالية ؤسسامل •
 مؤسسة؛

( رات خاصة ا ميكن أن تصدرها دوريا لتمكن املهتمني  واليت متلك نش،)العموميةو خلاصةا(قتصادية االاملؤسسات  •
 .اا املاليةمن معرفة وضعي) اخل ...، دارسني مسامهني

  :تسيرييةاملعلومات ال نظـام -4-3-3
قدمة أو لتنظيمات اجلديدة أو االمتيازات املات الصادرة عن اهليئات اإلدارية واملتعلقة أساسا بالقوانني واللوائح و كل املعلوماويتضمن   

  : ميكن أن يعرب عن هذا النظام كل من و،االستثناءات املعلنة
  ؛ )اخل ...املالية، السياحة، الزراعة، الصناعة(  املعنية تالوزارا •
 ؛ )جهوية أو حملية(املديريات التابعة للوزارة  •
 . املهنيةاجلمعياتاملراكز املختصة و •
  :البحـث و التوثيـق مراكز -4-3-4

اهد لمعل أو المدارس العليللجامعات أو ل سواء كانت هذه املخابر مستقلة أو تابعة ، يف جمموع املخابر املكلفة بالبحثتتمثلو   
 باإلضافة إىل كل مراكز ،غريهاللجامعات أو للوطنية أو املكتبات التابعة  ينطوي حتت هذا العنصر كل من املكتبات اكمااملتخصصة، 

  .)10(التوثيق
  :االتصال واتموعل أنظمة تكنولوجيا امل-4-3-5
  :)11( الت فنيةا جمةاالتصال إىل ثالث اجلديدة لإلعالم وتيشري مفهوم التكنولوجيا   
  االتصال عن بعد؛ •
 ؛ )املعلوماتية(اإلعالم اآليل  •
 .تقاطعامااإللكترونيك و •

ب دعم وتطوير جمموعة من الوسائل من خطوط اهلاتف، أجهزة الكومبيوتر، الربامج املعلوماتية، شبكات  و تفاعل هذه العناصر يستوج
  .اخل...االنترنيت 

 أمهها سرعة االتصال لعل  شىت،ذلك ملا يوفره من مزايا و،م الوطين للمعلومات االقتصادية يعترب هذا النظام احملرك الرئيسي للنظا،عليهو   
  ). ماإلعال(والتوصيل 

 : التايلخططوميكن توضيح مكونات النظام الوطين للمعلومات االقتصادية من خالل امل   
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   يبني مكونات النظام الوطين للمعلومات االقتصادية:2خمطط 
 
 

                                                                                                      
    اإلتصال عن بعد                                                                                                       

                                                                                                             
   اإلعالم اآليل                                                                                                          

  
  
  
  
  
     الوزرات املعنية                                             اجلهات اجلبائية                                                

  ات للوزار   املديريات التابعة                                    ية                                                     اجلهات املال
                                                                                                               

     املراكزاملختصة                                                                                              املؤسسات 
  املهنية واجلمعيات                                                                                                          

  
  
  
  
  
  
  

    خمابرالبحث                               ية لإلحصاء              املراكز الوطن                
   املكتبات                                        املراكز الفرعية التابعة للوزرات              
 وثيق  مراكز الت                               املراكز املتخصصة اخلاصة                        

  
    
  :املتوسطةالنسبة لقطاع املؤسسات الصغرية و للمعلومات االقتصادية ب أمهية النظام الوطين-4-4
 املعلومةجيلي قيمة  وهذا ما بالنسبة ملراكز القرار،شكل عامال إجيابيا يالزمان املناسبني يف يف أن توافر املعلومات باملكان وال شك    
 نظام على املستوى الوطين  فإن وجود، وعليه.التخطيط واستشراف املستقبل  القرار أو على مستوى سواء على مستوى اختاذتها،أمهيو

  . جعلها ضمن األولوياتترب ضرورة تستدعي االهتمام ا ويوفر هذه املعلومات  يعينسق و
  :وتكمن أمهية هذا النظام بالنسبة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل مستويني اثنني

، حيث املعلومة متثل السراج املضيء املتوسطة باملعلومات الالزمةك من أجل دعم املؤسسات الصغرية و وذل،األول على املستوى اجلزئي
  ؛ملسارها

  . وذلك من أجل تأهيل هذا القطاع ككل والوصول به إىل مصاف املؤسسات العاملية ، الثاين فيكون على املستوى الكليأما
  :ام الوطين للمعلومات االقتصادية يف دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة أمهية النظ-4-4-1
  : جماالتةدعم هذه املؤسسات وتساعدها يف عداليت من شأا أن ت  يسمح بتوفري عدد من املعلوماتإن وجود مثل هذا النظام   
  املنافسة؛علومات ختص فرص االستثمار وعلى م وبالتايل احلصول ،يوفر هلا هذا النظام معلومات عن القطاع اليت تشتغل فيه •
 ها؛ريكميات اإلنتاج الواجب توف ومنه معرفة إمكانية التوسع و،يوفر هلا معلومات عن السوق •
  وكذا اجتاه أذواق املستهلكني؛، معرفة مستوى األسعار املقبولبالتايل و،يوفر هلا معلومات عن الدخل الفردي •
 و بالتايل االستفادة من هذه ،نونية اخلاصة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةيوفر هلا معلومات عن االمتيازات القا •

 .االمتيازات
  :املتوسطةقطاع املؤسسات الصغرية و تأهيل يف أمهية النظام الوطين للمعلومات االقتصادية -4-4-2

التسييرية المعلومات المعلوماتنظام اإلداريةنظام

 واالتصالأنظمة تكنولوجيا اإلعالم

و البحث التوثيقمراكز اإلحصائيةنظام المعلومات

النظام الوطني للمعلومات 
االقتصادية
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ن، فإما أن تنافس أو تنسحب، ولن  حديا ذاح سال، وما حيمله من انفتاح على األسواق،يعترب التطور احلاصل يف االقتصاد العاملي   
 النظام الوطين من شأنإىل مستوى املنافسة العاملية، والنهوض ا  وه إال عن طريق تأهيل مؤسسات هلذا القطاعلصموداتسىن املنافسة وت

  : له أن حيث ميكن،ا يوفره من معلوماتمب ؤسساتهذه امل بشكل فعال يف تأهيل  أن يساهمللمعلومات االقتصادية
  ومن مثة حماولة إجياد احللول،االحتياجات اليت ختص قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةيوفر معلومات عن املشاكل و •

  ؛املناسبة هلا
  دراسات من شأا النهوض بالقطاع؛رييسعى إىل توف •
  مما يشجع على التصدير؛،امتيازااعن األسواق اخلارجية وويوفر معلومات عن البورصات  •
 اخلصائص اليت يتميز ا؛القطاع الذي سوف يعمل فيه وعن ملنافس األجنيب ويوفر معلومات عن ا •
، وهو ما يطلق عليه  وما ميكن أن ينتج عنها، داخلية أو خارجية كانت سواء، حدوث أزماتحتماالتيوفر معلومات عن إ •

 .باإلنذار املبكر باألزمات
  :خلاص بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر النظام الوطين للمعلومات االقتصادية ا-5
مراكز تم بتطوير قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة من مجيع النواحي، ومل يكن لتوفري مؤسسات وهيئات وتسعى اجلزائر جاهدة    

الرغم من غياب بعض التنسيق بني خمتلف  على و. وإن مل حيظى باالهتمام الكايف،مات من قبل هذه املنظمات غائبااالهتمام جبانب املعلو
  . تشكل فيما بينها نظاما وطنيا للمعلوماتميكن أن إال أا ،هذه اهلياكل

  : وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعات التقليدية-5-1
ئرية إىل ترقية هذا القطاع يعد وجود وزارة خاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حد ذاته دليال على سعي الدولة اجلزا   

 إال أننا سنحاول عرض الدور الذي تلعبه ضمن نظام ،الوزارةهذه  تعدد مهام رغم و.واحلساس بالنسبة لالقتصاد الوطيناالستراتيجي 
    :)12( ول ح مهام الوزارةويف هذا الصدد تتمحور ).املؤسسات الصغرية واملتوسطة(  الوصية عليهقطاعالاملعلومات االقتصادي اخلاص ب

  إعداد الدراسات االقتصادية املتعلقة بترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ •
 ؛مية ملتابعة نشاطات هذا القطاع ونشر املعلومات االقتصاديةجتهيز املنظومات اإلعال •
 إعداد الدراسات القانونية لتنظيم القطاع؛  •
 توسطة؛إعداد استراتيجيات لتطوير قطاع املؤسسات الصغري وامل •
 اإلقليمي واجلهوي يف هذا اال؛التعاون الدويل و •
 نشر اإلحصائيات اخلاصة ذا القطاع؛ •
   : ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-5-2
قطاع املؤسسات متويل  تها األساسية هين كانت مهملئ و. حتت سلطة رئيس احلكومة تقع وهي،1996أنشئت هذه الوكالة سنة    

كالة من حيث هذا اجلانب  مهام هذه الووتتمثل .اد املعلومات اخلاصة ذا القطاع إال أن مهامها ال ختلو من وظيفة مجع وإعد،الصغرية
   :)13(  يليفيما

  إتاحة املعلومات االقتصادية والتقنية والتشريعية والتنظيمية ألصحاب املشاريع ملمارسة نشاطهم؛ •
 تقدمي االستشارات ألصحاب املشاريع؛ •
 ف جهات متخصصة بإعداد دراسات اجلدوى وقوائم منوذجية للتجهيزات؛يكلت •
 .تنظيم دورات تدريبية ألصحاب املشاريع لتكوينهم وجتديد معارفهم يف جمال التسيري والتنظيم •
  : خاصة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أخـرىهيئات -5-3
املؤسسات الصغرية واملتوسطة قد تساهم يف تكوين النظام الوطين إىل جانب ما سبق هناك تنظيمات أخرى تسعى إىل دعم    

  :للمعلومات االقتصادية اخلاصة ذا القطاع، واملتمثلة يف كل من
 ؛) سابقاAPSI وكالة ترقية ودعم االستثمار( ANDIالوكالة الوطنية لتنمية االستثمار  •
 ؛CALPI جلان دعم وترقية االستثمارات احمللية •
 .ع اخلاص الذي بادر بتشكيل احتادات ومنظمات ومجعيات مهنيةإىل جانب القطا •
  :ات أخرىهيئ -5-4

 قطاع مبا فيهاكل القطاعات ب واليت هلا عالقة ،ات ومراكز متثل لب النظام الوطين للمعلومات االقتصاديةهيئهناك 
  : أساسا يفتتمثل ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة

   :)ONS )14 الديوان الوطين لإلحصاء -5-4-1

 احملافظة الوطنية إلحصاء السكان، وبعد إعادة هيكلة اجلهاز اسم حتت )1964(مت إنشاء الديوان الوطين لإلحصائيات بعد االستقالل    
 وهو ،1982 ديسمرب18 املؤرخ يف 484-82اإلحصائي مت إنشاء الديوان الوطين لإلحصائيات احلايل مبقتضى املرسوم التشريعي رقم 

  . وتنسيق األعمال اإلحصائية وإجناز مسوحات شاملةمكلف بتنظيم
  :أبرزها فيما يلي نذكر اماملهجمموعة من  ذا الديوانقد أوكلت لو   
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  إنتاج ونشر املعلومات اإلحصائية؛ •
 املسامهة يف تزويد األعوان االقتصاديني باملعلومات اإلحصائية؛ •
 إعداد الدراسات اإلحصائية؛ •
 تبع النشاط االقتصادي واالجتماعي للبلد؛إعداد احلسابات الوطنية وت •
 .تنظيم دورات تكوينية وندوات ولقاءات علمية يف جمال املعلومات اإلحصائية •
   :)CERIST )15 مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين -5-4-2

املؤرخ يف  56-85 رسوم رقم مبئتعليم العايل والبحث العلمي، انشهو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتقين، تابع لوزارة ال   و
  : باملركز املهام التاليةتولقد أنيط. 12/03/1985
  القيام باألحباث املتعلقة بإنشاء وتطوير نظام وطين للمعلومات العلمية والتقنية؛ •
 دراسة واقتراح إجراءات من شأا ضمان تنمية وترقية املعلومة العلمية والتقنية؛ •
يف جماالت العلوم والتكنولوجيا حسب القطاعات املعنية وضمان الوصول إليها من قبل املسامهة يف إنشاء بنوك معطيات  •

 املستعملني؛
 وكذا ضمان انسياب هذه املعلومات على ،اقتراح كل إجراء من شأنه ضمان احلصول العقالين على املعلومات العلمية والتقنية •

 املستوى الوطين من أجل إرضاء كافة املستعملني؛
ل الوسائل التقنية العصرية يف جمال مجع وحتليل ومعاجلة املعلومات العلمية والتقنية، وكذا وضع أنظمة برجمة من ترقية إدخا •

 أجل أمتتة هذه املعلومات؛
 .ضمان التنسيق يف جمال الربط الشبكي الوثائقي الوطين مع الشبكات األجنبية الدولية فيما يتعلق باملعلومات العلمية والتقنية •

لتايل يوضح العالقة بني خمتلف مكونات النظام الوطين للمعلومات االقتصادية اخلاص بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والشكل ا
  :اجلزائر

   يبني العالقة بني مكونات النظام الوطين للمعلومات االقتصادية اخلاص بقطاع:3خمطط 
  املتوسطة يف اجلزائراملؤسسات الصغرية و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :خامتـــة -6
  : واالقتراحات نراها مهمة من أجل النهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةالنتائج جمموعة من ما سبق ميكن تقدميعلى ضوء    
  :النتائج: أوال

وزارة المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة والصناعات التقليدية

 رئاســــــة الحكومــــــة

مرآز البحث في اإلعالم العلمي
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  ؛ندرة املعلومةمن أبرزها  و،صاعب ال يزال يعاين الكثري من املن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةإ •
  وإن مل يكن غائبا؛،ولة يف جانب الدعم املعلومايت ال يزال حمتشمان دور الدإ •
 ن ثقافة املعلومة ال تزال غائبة يف ذهنية أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛إ •
 أنظمة معلومات داخلية، خاصةً بالنسبة للمؤسسات الصغرية؛غياب  •
 .ات الصغرية واملتوسطةبني خمتلف مراكز دعم املؤسسما ) إن مل نقل غيابه(لتنسيق ا ضعف •
  :االقتراحات: ثانيا
  تشجيع بناء أنظمة معلومات على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ •
 كذا على مستوى القطاع؛ و،وى الوطين وعلى املستوى اجلهويإنشاء أنظمة معلومات على املست •
 تنمية قدرة الدولة على اإلفادة باملعلومات؛ •
 ام املعلومات وتقسيم املهام لتفادي االزدواجية يف العمل؛تنسيق وظائف خمتلف مكونات نظ •
 الوقت واملكان املناسبني إىل مستعمليها؛يف تصال يف نشر املعلومة وإيصاهلا االعتماد على مزايا تكنولوجيات اإلعالم واال •
 ل مع املعلومة؛تنظيم دورات تدريبية لتكوين أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة والرفع من كفاءم يف التعام •
  متخصصة يف التعامل مع املعلومة على مستوى قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ موحدةإنشاء هيئة •
  يف هذا اال بغية كسب اخلربات؛ةقانسيق والتشاور مع دول أجنبية سبالت •
 ترشيد وتنسيق ما تبذله الدولة يف جمال البحث العلمي؛ •
 ضع برامج طويلة املدى هلذا الغرض؛نشر ثقافة املعلومة والعمل على و •
 .تشجيع اخلواص من أجل االستثمار يف جمال املعلومة واإلحصاء •
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