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المسار اإلستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
دراسة حالة :مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  -بسكرة

أ.جـودي حنــان جامعة بسكرة -الجزائر
الملخص:

أ .د.بن بريكــة عبد الوهاب جامعة بسكرة -الجزائر

يتكون المسار اإلستراتيجي للتأهيل من أربع مراحل أساسيية :التشييي

اإلسيتراتيجيت تليي

مرحلة ايتيار اإلستراتيجيات ثم مرحلة ثالثة تتمثيل ييي اييامة ميايا التأهييل و أييي ار مرحلية
رابعة و هي تنفيذ و متابعية ميايا التأهييل إن المسيار اإلسيتراتيجي يتمييز بالتتيابع و التكاميل
بين كل مرحلة و أيير،ت و بالتيالي ييأن أط يايأ ييي التأي ير أو سيو ايتييار معييار أو نميوذ

المؤسسيية ي يييؤثر ملي المسييار اإلسييتراتيجي للتأهيييل سيينحاول ميين يييةل هييذا الور يية البحثييية

اسييتعراا الجانيين النلييرط للمسييار ايسييتراتيجي لتأهيييل المؤسسييات الا ي يرة و المتوسيياةت ثييم
سنحاول تابيأ من يةل استعراا راسة الحالة لمؤسسة المااحن الكبر ،للجنون -أوماش-
بسكرة
الكلمــــات الميتاحيــــة :التشي يييي

ايسي ييتراتيجيت اسي ييتراتيجيات تأهيي ييل المؤسسي ييات الا ي ي يرة و

المتوساةت مياا التأهيل

Abstract:
The strategic process of upgrading consists of four basic stages: first, strategic
diagnosis, followed by a second stage, choosing strategies. Then a third stage,
formulating the upgrading planning and finally as a fourth stage, executing and
following-up the upgrading planning. The strategic process is sequential and
integrative; therefore any error in assessment or a bad choice of standard or
enterprise model could affect the strategic process of upgrading.
In this paper we will try to study the strategic process of upgrading of SMEs as first
part, and as case study in the enterprise GMS – Biskra, as second part.
Key words: strategic diagnosis, strategies for SMEs upgrading, the upgrading
planning.

مقدمة:

يعتبر التأهيل مملية هامية جي ا وحيويية للمؤسسيات الاي يرة و المتوسياة مين أجيل تحسيين

مو عها يي إاار اي تاا التنايسيت و لتابيي هيذا العمليية يجين ملي المؤسسيات الاي يرة و
المتوساة إتباع منهجية متكاملة تسم بالمسار اإلسيتراتيجي للتأهييلت و اليذط يتكيون مين أربيع
مراحل أساسيية و هيي التشييي

اإلسيتراتيجي كمرحلية اتولي تليي مرحلية ثانيية و هيي ايتييار

جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
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اإلستراتيجيات ثم مرحلة ثالثة تتمثل يي ايامة مياا التأهيل و أيي ار تنفيذ و متابعة مياا
التأهيييل كمرحل ية رابعيية واناة ا مماسييب جييا ت اإلشييكالية كمييايلي :كيــي يــتد دعــداد المســار
االستراتيجي لتأهيل مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب -أوماش -بسكرة ؟

وضييمن هييذا السيييا سيينحاول إب يراز أهمييية إتبيياع المؤسسييات الا ي يرة و المتوسيياة لمسييار

استراتيجي يي مملية تأهيلها ت وذلك من يةل التار إل النأاا التالية:
 مسار تحضير تشيي

استراتيجي شامل

 ايتيار استراتيجيات التأهيل
 ايامة مياا التأهيل
 تنفيذ و متابعة مياا التأهيل

ليتم يي مرحلة ثانية التار إل المسيار ايسيتراتيجي المتبيع ييي تأهييل مؤسسية الماياحن

الكبر ،للجنون بأوماش بسكرة
 .Iالمسار االستراتيجي للتأهيل:

أوال :مسار تحضير تشخيص دستراتيجي شامل

 -1ميهود التشخيص اإلستراتيجي:
يعرف التشيي

اإلستراتيجي بأني ال ارسية التحليليية لوضيعيتي المؤسسية ايلييا و يارجييا

ميين أجييل تح يي نأيياا الأييوة و الضييعف ميين جهيية و معرييية ييير

أير،ت و بهذا يالتشيي

و مييياار المحيييا ميين جهيية

اإلستراتيجي يه ف إل الكشف مل الأ رات اإلسيتراتيجية للمؤسسية

التي يمكن أن تعتم مليهيا ييي توجهاتهيا و تحويتهيا المسيتأبلية و التيي تمكنهيا مين التكييف ميع
المحيييا و ت ي ارت ي
التشيي

((J.P.Helfer, M.Kalika et J.Orsoni, 2000, P27

و يمكيين امتبييار

أ اة تحليل و مسام ة ملي اتيياذ الأيرار ييي المؤسسية مهميا كانيت وضيعيتهات حيي

أن ه ف التشيي

هو التأ ير و إب ا رأط ميام حيول إمكانييات المؤسسية أط نأياا وتهيا مين

أج ييل ايس ييت ةل اتمث ييل له ييات و نأ يياا ض ييعفها م يين أج ييل تا ييحيحها و ك ييذلك تح يي ي م ييائم
التنايسية يي المؤسسة (  (LASARY, 2006, p 71حي

يسمح التشيي

اإلسيتراتيجي بتح يي

المكانيية اإلسييتراتيجية للمؤسسيية بالنسييبة للمنايسيية ال ايلييية و اليارجيييةت و هييو يشييمل تشيييي

البيئيية اي تاييا ية و الايينامية أط تحليييل بيئيية المؤسسييةت سييو ها ووضييعيتها التنايسيييتوكذلك
تشيي
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-2األهداي و الغايات:

إن جميييع ايير التشيييي

الواييفيةت الماييفويية و اإلسييتراتيجية ل ي يها توجهاتهييا كمييا ل ي يها

إيجابياتها و سلبياتهات و ايتيار أط اريأة يعتم مل اته اف المرجوةت الوسائل و المعلومات
المتييويرةت حي ي

أن الايير الواييفية تأييوم مل ي تحليييل ميتلييف مت ي يرات المؤسسيية و هييي أ ييل

ثباتي ييات بينمي ييا الاي يير الماي ييفويية تأي ييوم مل ي ي تحليي ييل و تأيي يييم الوضي ييعية اإلسي ييتراتيجية تنشي يياة
المؤسسة ييي إايار منايسية محي ة مسيبأا لكين جمييع هيذا الاير ي يمكين اسيتي امها إلنجياز

تشيي

التأهيل يي الي ول النامييةت تنهيا تهميل المت ييرات التأنييةت البشيرية و التنليمييةت ليذلك

يالاريأيية المسييتي مة يييي تشيييي

التأهيييل هييي التشيييي

اإلسييتراتيجي الشيياملت و السييبن أن

المؤسسيية ستنشييا يييي محيييا تنايسييي مااييف و معأي يفييرا وجييو بعييا متالبييات التسييييرت
ايستراتيجي الشيامل يسيمح ب ارسية الثنائيية (المؤسسية  /المحيياي بميا يسيمح

كما أن التشيي

بتح يي ي اليي ييارات اإلس ييتراتيجية المناس ييبةت كم ييا أن ماي يالح ش ييامل ج ييا ليعب يير م يين النم ييوذ

الأامي ط اليذط يحليل المؤسسية مين منليور شييامل مين ييةل الوليائف و التنلييم و ينالي ميين
ا تراحات تحسينية

)(Mohamed Lamine Dhaoui, 2002, p p 11-12

 -3المنهجية :التشيي

اإلستراتيجي الشيامل هيو تشييي

يأيوم ملي تح يي المشياكل الفعليية

و آثار الحلول المحأأة من أجل التوال إل حلهات و يمكن امتبار هذا التشيي

:

 تحليل نلامي للمحيا الذط تنشا يي المؤسسة و سو ها ووضعيتها اإلستراتيجية؛ تحليل معم ت ي و شامل لميتلف الوليائف ال ايليية و ذليك بتأيييم موضيومي لكفيا ات وأ ا المؤسسة
يالتشيييي

اإلسييتراتيجي الشييامل متعي يييي أشييكال التحأيي لكني وحيي النتييائ ت يتكيييف مييع

أنواع م ي ة من المؤسسات سوا من حي

الحجم أو نيوع النشياات حيي

يركيز هيذا التشييي

مل ي الولييائف و المهييام اتساسييية التييي يييتم تح ي ي ها ميين الب اييية كمييا أن منهجييية التشيييي

اإلس ييتراتيجي الش ييامل ب ييرا تأهي ييل المؤسس ييات تأيييوم ملي ي مس ييع ش ييامل و يي ي يتض ييمن
متالبات يمكن تانيفها إل يمس يئات و امتبارها يمس تشيياات جزئييةت حيي

يجين أن

تكييون هييذا اتيييرة مرتبايية مييع بعضييها و تتماشي مييع إسييتراتيجيات و أهي اف المؤسسييةت و أن
تكييون ايييامتها بأسييلون مناأييي و متناس ي ت إذ أن جييو ة التشيييي
التجانس بين هذا المكونات اليمس وهي كمايلي:
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 1.3تحلي ييل الماي ييا ر اليارجيي يية للتنايسي ييية و المتمثلي يية يي ييي المحي يييا اي تاي ييا ط-ايجتمي ييامي
التنايس يييت المح يييا الا يينامي التنايس ييي و المح يييا التكنول ييوجي التنايس يييت م يين ي ييةل تحلي ييل
ميتلييف و أهييم مكونييات المحيييا و تح يي أيهييا يشييكل ته يي ات و ييير ت باإلضيياية إلي
تأثيراتها المباشرة و مير المباشرة مل تأهيل و تاوير المؤسسية

ارسيية

( Agarwel Banerjee, Nair,

2005, P 103ي

 2.3تحلي ييل الثنائي يية ( منتجات/أسي يوا ي و التمو ييع ايس ييتراتيجي بهي ي ف ي يياس ات ا التج ييارط
للمؤسسيية و مجييايت نشييااها اإلسييتراتيجية وتأ ي ير السياسيية التجارييية و اإلسييتراتيجيات الواجيين
تنفيذها من أجل بلوغ اته اف التجارية للمؤسسيةت و هيذا ي يعنيي الأييام ب ارسية تسيويأية يأية
و إنما يكفي تح ي العوامل اتساسية التي تضمن نجاح أنشاة المؤسسيةت و كيل هيذا ييتم مين

يةل :تحليل ات ا التجارطت تحليل المزي التسويأي و راسة السو
 3.3التشيي

المالي :تعتبر المعايات المحاسبية و المالية للمؤسسة ما ر مهم للمعلوميات

مين أجيل تأيييم وتح يي الوضيعية اي تايا ية و الماليية للمؤسسية (

Michel Berger et autres,

1991, P 56يت و يكيون ذليك مين ييةل :إميا ة تسيوية(ماابأةي المعاييات المحاسيبية و تحلييل
الميزانياتت تحليل حسابات النتائ و تكاليف المنتجات

 4.3تشيييي

الأ ي رات التأنييية :يه ي ف إل ي تحليييل نلييام و أ اة اإلنتييا يييي المؤسسيية و تح ي ي

العمليات اتساسية التي يجن تنفيذها من أجل تأهييل و تايوير تنايسيية المؤسسيةت و ذليك مين
اري ي  :تحليييل ممليييات اإلنتييا ت تأييييم ات ا التأنييي و تحليييل ولييائف ال ي مم التأنييية و جوانيين
المحيا

 5.3تشيييي

الأي رات التسييييرية :حسيين البحييو التييي تمييت حييول المؤسسييات تبييين أن أملبييية

الاعوبات التي تعانيها المؤسسات تتعل بمشاكل التسيير و التنليمت و لهذا يمن المهم ضيمن
التشيييي

اإلسييتراتيجي الشييامل أن يييتم تشيييي

الأ ي رات التسييييرية و ذلييك ميين يييةل تأييييم

الأ رات التسييريةت تأييم البنية التنليمية ( الهيكل التنليميي و يح

نلام الجو ة

ثانيا :اختيار دستراتيجيات التأهيل

إن المح ي ي ات اتساسي ييية لنجي يياح أو يشي ييل أط مؤسسي يية هي ييو ابيعي يية اإلسي ييتراتيجية المتبني يياة

لمواجه يية المنايس ييينت له ييذا تعتب يير مملي يية تا ييميم و ايتيي ييار و تنفيي ييذ اإلسيييتراتيجيات م يين أهي ييم
مأوم ييات نج يياح مملي يية تأهي ييل و ماي يرنة المؤسس يياتت و ه ييو م ييا يج يين أن ت ركي ي المؤسس ييات
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الاي يرة و المتوسيياة الجزائرييية التييي تنشييا يييي بيئيية مت ي يرة و شي ي ة المنايسيية و التعأيي ت ممييا
يفييرا مليهييا اليأليية ال ائميية و اينتبيياا الجي ي ت لييذلك يجيين مل ي المؤسسيية تبنييي إسييتراتيجيات
تنايسية من أجل ضمان ميزة تنايسية مست امة بين المنايسين
 -1صياغة اإلستراتيجية:

تح ي ي اإلسييتراتيجية هييو المرحليية الثانييية ميين المس ييار اإلسييتراتيجي للتأهيييلت ال ييذط يتاليين

تح ي ي اته ي اف المالييون بلومهييا و الوسييائل التييي يجيين توييرهييا و النمييوذ التنليمييي (سععد

أوك ع  1994ص  )163ت إن الهي ف اتساسييي بالنسييبة لمؤسسيية تنشييا يييي سييو تنايسييي هييو
تحسي ييين ات ا ييمي ييا يتعل ي ي باإلنتاجيي يية و النمي ييوت و كي ييذلك تحسي ييين التنايسي ييية و مي ييم النتي ييائ
المتحال مليها من أجل ضمان مستأبلهات حي

أن كل مؤسسية هيي حالية يااية و ي توجي

إستراتيجية واح ة من أجل تحسين أ ا المؤسسة و إنما لكيل مؤسسية إسيتراتيجية تأهييل يااية

به ييات و اناة ييا م يين ارس يية اإلس ييتراتيجيات المحتمل يية ي ييأن ايتي ييار إس ييتراتيجية التأهي ييل يكيييون
بالتشاور مع اتاراف المعنية :المساهمينت اإل ارة العامةت الممولينت المور ينت الزبائن و أيي ار
المؤسسيية لهييذا يييأن ارسيية كييل إسييتراتيجية تسييمح لاا يراف الفامليية التح ي ي ب يية ميين يأييوم
بميياذات كيييف و متي ت و مني نسييتيل

أن أحسيين إسييتراتيجية هييي التييي تسييمح ببلييوغ اتهي اف

باسييتي ام أ ييل الم يوار المتاحيية هييذا ميين جهييةت و أن تكييون مأبوليية ميين اييرف جميييع اتا يراف

المعنية من جهة أير ،و الشيكل الميوالي يليي

الم ارحيل التيي يجين إتبامهيا مين أجيل ايتييار

اإلستراتيجية أو ايستراتيجيات المناسبة للتأهيل:
شكل رقد( :)01صياغة دستراتيجية التأهيل

Source: Dispositif de mise a niveau des entreprises, P21.
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-2اإلستراتيجيات المحتملة للتأهيل:

هنيياك م ي ة إسييتراتيجيات يمكيين ايمتمييا مليهييا لتأهيييل المؤسسييات الا ي يرة و المتوسيياة

الجزائريةت و لكن سوف نركيز ملي أكثير اإلسيتراتيجيات المسيتي مةت و ي أييذ بعيين ايمتبيار

يييي ايتيارهييا ياييائ

المؤسسييات يييي البل ي ان النامييية و التييي تتميييز بييالحجم الا ي ير مالبييات

الم يوار المالييية المح ي و ةت الأ ي رات اإلنتاجي ية مييير مسييت لة بكييل اا اتهييات ايير التسيييير ييمييا
يتعليي بالتسييوي ت الجييو ةت التاييميم و ما ييا ر المعلوم ييات التجارييية و التأنييية مييير كايي يية و
تتمثل هذا اإلستراتيجيات الثة

يي) Mohamed lamine Dhaoui,2002 , p p 32 - 35):

 1-2دستراتيجية دعادة التركيز :Stratégie de Recentrage

إن إميا ة تركييز أنشياة المؤسسية ملي اتنشياة الأام يية  métiers de baseأايبح ضيرورة

ملحة لمواجهة متالبات اينضمام إل مناا التبيا ل الحيرت حيي

يمكين للمؤسسية التياي

يي الثنائيات (منتجات/أسيوا ي التيي تمليك ييهيا أو يمكين أن تمليك ييهيا ي رات ممييزة و التيليي
من أير،
اسيتح ثت هيذا اإلسيتراتيجية يييي يرنسيا ابتي ا يييي الثمانينيات و هيي تأييوم ملي إميا ة التركيييز
مل ي اتنشيياة التييي تحأ ي أكثيير مر و يييةت و التييي تمكيين المؤسسيية ميين امييتةك م ازيييا تنايسييية

حأيأيةت و مثال مل هذا اإلستراتيجية الشجرة المثمرة لن تكون منتجية إي بنيزع اليشين المييت
و اتما ييان ال ازئي ي ة و ه ييو ح ييال المؤسس يية أيض ييا و ي ييتم ايتي ييار ه ييذا اإلس ييتراتيجية ي ييي حال يية
المؤسسات المهي ة التيي تنشيا ييي أسيوا ييهيا هبيوا و لي يها تكياليف إنتيا مرتفعية و مشياكل
مالية

و يفييرا ايتيييار هييذا اإلسييتراتيجية ضييرورة ايتسيياع الكبييير للت اييية الج رايييية ميين ارييي

اتفا ية مناأة التبا ل الحرت لكن بالمأابل التيفيا من تشكيلة المنتجيات مين أجيل التياي
يي المنتجيات التيي تيتحكم ييهيا المؤسسية أحسين مين ناحيية الجيو ةت التكنولوجييا و السيو

كميا

المنتجييات ميين نفييس التشييكيلة ميين أجييل التياي

يييي

تفييرا هييذا اإلسييتراتيجية تيفيييا مي

منتجييات الجييو ة ( التفييو ي  produits d’excellenceالتييي تييتحكم ييهييا المؤسسيية أحسيين ميين
ناحييية التكيياليفت الجييو ة و السييعرت هييذا التيا ي

يمكيين أن يكسيين المؤسسيية مي يزة ا تاييا ية

محتمل يية ناتج يية م يين تي يراكم أث يير التجرب يية و أث يير ا تا ييا يات الحج ييم ت كم ييا تأت ييرح اإلس ييتراتيجية
ممليييات اييعبة مثييل التيل ييي و الي ي مم التنايس ييي لانش يياة الأام يييةت حي ي
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تفييرا التنييازل ميين مناايير اتاييول مثييل :التجهي يزاتت المبيياني ال ت التييي تتعل ي بأنشيياة
هامشية أو يي وضعية ميير مرميون ييهيات أيضيا التيليي مين بعيا الوحي ات ميير الضيرورية
لسير المؤسسةت كذلك إمة بعا الوكايت الثانويةت الورشات أو الوح ات اإلنتاجيية التيي ي
تحأ مر و ية

هييذا الييييار اإلسييتراتيجي يمكيين التعبييير مني بالتفكيييك العمييو ط أو/و اتيأيييت أيرجيية بعييا

اتنشيياة الملحأيية و التيلييي ميين بعييا المنتجييات المايينفة يييي يانيية اتوزان الميتيية (اتنشيياة
التي تؤول إل الزوال poids mortsي كما أن ممليية الي مم التنايسيي لانشياة الأام يية تأتيرح
التركي ييز الكبي يير لمي يوار المؤسس يية ملي ي مي ي محي ي و م يين المنتج ييات الما يينفة ي ييي يان يية الأ يييم

الةمعة(اتنشاة التيي تبنيي مليهيا المؤسسية نجاحهيا المسيتأبلي étoilesي المولي ة لتي يأات ماليية
معتبيرة و سييو يييي حاليية نمييو سيريع بأاي تعزيييز ات ا و تنايسييية اتنشيياة المييتحكم ييهييا ميين
اييرف المؤسسيية و يعبيير منهييا بتيفيييا التكيياليفت تحسييين اإلنتاجييية ( آثييار منحن ي التجربييةت
الييتحكم التكنولييوجي و تيفيييا الميزونيياتي مألنيية اإلنتييا ت تحسييين جييو ة المنتجييات و اإل راك

الجي لحاجات و رمبات الزبائن و تحأي ر م أممال كبيير بأ يل المنتجيات

(Jacques Orsoni,

)jean Pierre Helfer, p 169

 2-2دستراتيجية الشراكة

:Stratégie de partenariat

تعتبر الشراكةت التحيالف و ايني ما ييي المجيال اي تايا ط مفياهيم واسيعة يجيرط تعميمهيا

و اسي ييتي امها مل ي ي ناي ييا واسي ييع يي ييةل السي يينوات اتيي ي يرة بسي ييبن ت ازي ي ي ش ي ي ة المنايسي يية بي ييين
المؤسسييات و الش يراكة هييي اتفا ييية تعيياون اويليية أو متوسيياة الم ي  ،بييين مؤسسييتين أو أكثيير
مسيتألة انونيييات متنايسية أو مييير متنايسية (احتمييال تنايسييها ييي المسييتأبليت و التيي تنييوط جليين

أربيياح مشييتركة ميين يييةل مشييروع مشييترك ( )Boualem Aliouat, 1996, p 14و يأا ي

بالتحالف ييات اإلس ييتراتيجية إح ييةل التع يياون مح ييل المنايس ييةت بمعني ي أن هن يياك س ييعي م يين ا ييرف
مؤسس ييتين أو أكث يير نح ييو تك ييوين مة يية تكاملي يية تبا لي يية بهي ي ف تعل يييم ايس ييتفا ة م يين المي يوار
المشتركة يي بيئية يناميكيية تنايسييةت و يسيتيعان المت ييرات البيئيية المتمثلية ييي الفير

و/أو

الته ي ات ( أحم س مصطفى  2000تص (57

ولأ أ ت مولمة اي تاا إل توسيع العة ات بين المؤسسات مل مستو ،ال ول المتأ مة

و ال ي ول الناميييةت لييذلك مل ي المؤسسييات المبييا رة ايتاييال بمؤسسييات أييير ،ميين أجييل منا شيية
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إمكانيات مأ الشراكة معها و سوا كانت مؤسسات كبيرة أو اي يرة و متوسياةت يالكيل مليهيا
ا لبحي

ميين الفيير

التييي تأ ي مها العولميية و منيياا التبييا ل الحيير و يييي هييذا السيييا التنايسييي

المت ازي ي ت يييأن إسييتراتيجية الش يراكة و التحالفييات تمثييل أح ي أهييم الييييارات اإلسييتراتيجية لتاييوير
المؤسسييةت حي ي

أن اتفا يييات الش يراكة مييع اتجانيين و التحالفييات مييع المنايسييين هييي سييلوكات

تمثييل يييي الو ييت الحييالي بع ي إسييتراتيجي يسييتح التحليييلت ذلييك أن المؤسسييات التييي تنشييا يييي
سييو تنايسييي سييوف تسييتفي الكثييير ميين يييةل مأ ي ش يراكات مييع مؤسسييات أييير ،س يوا كانييت
محلية أو أجنبيةت و تكمن هذا ايستفا ة يي مشاركة المعارف و المهارات من أجل إنشا آثيار
أيضليات الزيا ة  synergiesمل المستو ،التكنولوجيت التجارط و المالي
إن نجياح إسيتراتيجية الشيراكة يعتمي ملي ايتييار الشيريك المناسيينت تن الشيراكة هيي تبييا ل

للمعلومات و اليبرات بما يسمح بتاوير أحسن أيضيلية زييا ة بيين الشيركا لتأي يم أحسين منيت

( جو ة/سييعري للزبييونت كمييا أن هييذا اإلسييتراتيجية تسييمح بتجيياوز بعييا المعو ييات و المشيياكل
التي تميز أملبية المؤسساتت وبما أن الشراكة مبيارة مين مأي بيين ايريين لمي ة محي ة بالتيالي
يهي ي ته

استأةلية المؤسسة وي هويتها أو ثأايتها إن للشراكة و ار مهما ييي تحسيين جيو ة

المنتجات و إماا ها يمةت كما تسمح أيضا بزيا ة رة اإلنتا ت إثي ار تشيكيلة المنتجياتت مينح
الواييول الس يريع للتكنولوجيييات الح يثيية و/أو أس يوا ج ي ي ة كمييا تسييمح أيضييا بالحاييول مل ي

المعلومات التأنية و التجارية و تشجيع أيضليات الزيا
 3-2دستراتيجية المرونة

ة()LASARY,2002, pp 181 - 183

:Stratégie de flexibilité

إن مرونة الموار البشرية و الما ية هو ييار إستراتيجي ح ي

تبنت الع يي مين المؤسسيات

يييي ال ي ول الايينامية الكبيير،ت و يمكيين للمرونيية أن تلعيين و ار مهمييا يييي مملييية التأهيييل ييمييا
يتعل ي بتكييوين و تحسييين اتي ي ار و ييمييا يي ي

أيضييا تج ي ي و تح ي ي

التجهي يزاتت حي ي

أن

امتةك موار بشرية وما ية مرنة يسام المؤسسة مل امتةك الأ رة مل ايسيتجابة السيريعة
ميع الو يتت ذلييك أن تواجي المؤسسيية ييي سييو تنايسيي يتميييز بيالتاور التي ريجي و السيريع ميين
الال يين المتج ييانس إلي ي الال يين المتن ييوعت كم ييا يتمي ييز ك ييذلك ب ييالتاور التكنول ييوجي يأي ي م إمكاني يية
التانيع ون تكاليف إضاييةت و منتجات مير متجانسة بسةسل ا يرة يي آجال ايرة
إن البح

من المرونة يمكن أن تايبح إسيتراتيجية و ماي ر لتأهييل المؤسسية ييي سييا ها

الج يي ي أط العولم يية و من يياا التب ييا ل الح يير و يمك يين تعري ييف المرون يية ملي ي أنه ييا الأي ي رة ملي ي
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ي رات يائضية ييي اإلنتيا

أو ي ماملة إضاييةت أط أنها الأي رات الذاتيية للمؤسسية التيي تسيام ها ملي مأاومية المحييا و
التكيييف مع ي (Gaël Gueguen, 2001,p 220ي حي ي

تأتييرح هييذا اإلسييتراتيجية ايسييتفا ة ميين

التكنولوجيييات الح يثيية ميين أجييل تيفيييا المنتجييات الوسييياة المايينعة ميين اييرف المؤسسييةت

تانيع منتجات مير متجانسة ون تج ي لعملية التانيع يي كل ميرةت كيذلك توسييع الوليائف
التي يجن أن يأ مها المنت و أيي ار تيفيا ايستجابة مع الو ت مأارنة بت ير المحيا
و من أجل تحأي هذا اإلستراتيجية مل المؤسسة اتياذ جملة من الت ابير منها:
 التأليل من م م تجانس المنتجات يي مملية الاينع مين ييةل اللجيو إلي توحيي المعييار
standardisationت تع يل المكونات و المناولة؛

 تعزيز احتمايت مرونة اتي ار من أجل ضمان التع و أكثر حركية ييي التكيوينت التحفييز
و ايشتراك يي ايستفا ةت أط ابلية التنأل مين مناين إلي آيير بسيهولة و بفعاليية و ييي يتيرة
ايرة ؛

 إما ة تنليم و تاميم اإلنتا ت سوا اإلنتا بالحا

أو باري الياوا المتأاعةت مين

أجل تيفيا الميزونات الوسياةت الم ار بة و النفايات؛
 إشي ييعار المي ييولفين بالمسي ييؤولية أكثي ييرت و ذلي ييك بأش ي يراكهم يي ييي أنشي يياة م ي ي ي ة مثي ييل وائي يير
الجو ة ال ؛
 تعزيز نلام المعلوميات و ايتايال بيين الوليائف و اتيي ار مين أجيل تايوير نليام مؤسسية
أكثر تكامة و ان ماجا

ثالثا :صياغة مخطط التأهيل

يعتبيير مياييا التأهيييل التسلسييل المناأييي و المتجييانس للتشيييي

اإلسييتراتيجيةت حي ي

أن التشيييي

اإلسييتراتيجي و الييييارات

اإلسييتراتيجي يسييمح بتح ي ي التفيياوت بييين أهي اف المؤسسييةت

إمكانياتهييا و أ ا هييا ميين أجييل ا ت يراح حلييول مملييية ابليية للتحأي ي تسييع إل ي تأهيييل و تحسييين
تنايسيية المؤسسييةت كميا تسييمح اليييارات اإلسييتراتيجية بتايوير مياييا يجميع اتهي اف المسييارة
ميين اييرف المؤسسييةت اإلمكانيييات و الايير الضييرورية لبلومهييات لييذلك ياإلسييتراتيجية الميت ييارة
تح

الاريأة التي يجن أن تسير مليها المؤسسة من أجل ضمان تأهيلهيات حيي

تفتيرا هيذا

اإلسييتراتيجية بييأن بع ييا الييييارات اي تاييا يةت المالييية و الأانونييية ي أيييذت بعييين ايمتبييار
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الته ي ي ات التأنيييةت ايجتمامييية و الأانونيييةت باإلضيياية إل ي ا ت ارحييات اتا يراف المعنييية بعملييية
التأهيل
و حسيين المسييار اإلسييتراتيجي للتأهيييل يييأن ايييامة مياييا التأهيييل هييي المرحليية الثالثيية ميين
المسارت و مياا التأهيل هو ملف مرا ا تاا طت تنليمي و مالي ياف باريأة واضيحة
و كامليية اموحييات المؤسسيية ) (Boumeddane, 2003, p 5حيي

يأي م مياييا التأهيييل يائي ة

مز وجييةت ايليييا يعتب يير وسيييلة تسيييير ته ي ف إليي تنليييم و تا ييوير المؤسسيية مييع الو ييتت أمييا
يارجيا ييعتبر وسيلة اتاال و تفاوا
رابعا :تنييذ و متابعة مخطط التأهيل

هييي المرحل يية الرابع يية و اتييي يرة ي ييي المس ييار اإلس ييتراتيجي للتأهي ييل حيي ي

متكياملتين و متيزامنتينت و هميا التنفييذ و المتابعية

تتض ييمن م ييرحلتين

. (Mohamed lamine Dhaoui, 2002, p p

)43-45

 -1التنييـذ :إن نجياح ميايا التأهييل يتالين مين المؤسسية بليوغ اتهي اف و النتيائ المتو عيةت
حي

تب أ هذا المرحلة من اتياذ الأرار بالتنفيذ من ارف المؤسسة إل ماية بلوغ هيذا اتيييرة

ته ايهات كما أن العمليات التي يجن تنفيذها تيتلف من مؤسسية إلي أيير،ت حيي
مؤسسة حالة يااة تيضع إل منا يا

ت و من بين ممليات التأهيل نج :

تعتبير كيل

 تحسين أنظمة التسيير :يي هذا اإلاار تمير المؤسسية بمجمومية مين العملييات التيي يجين
أن تأيذ بعين ايمتبار نأاا الضعف المستيلاة من التشيي

اإلستراتيجي للمؤسسةت حي

نجي ي ي أوي :إم ي ييا ة تنل ي يييم بني ي يية (هيكل ي ييةي المؤسس ي يية م ي يين ي ي ييةل ضي ي ي ا التك ي يياليف و تحس ي ييين
اإلنتاجية ثانيا :إما ة تنليم و تنشيا التسوي و المبيعيات و أيضيا إ ييال نليام تسييير الجيو ة
و اتنلمة المعلوماتية من أجل تسيير الموار البشيريةت المحاسيبةت اليزينية و الفيوترة و أيييرات

مل ي المسييتو ،التأنييي :التحسييين و اإل يييال الت ي ريجي تنلميية ووسييائل إنتييا مرنيية ميين أجييل
السماح بالتكيف الفعال مع ر و اتيعال السريعة للمؤسسة اتجاا حايت م م اليأين و ميياار
المحيا و السو
 تكــوين األا ـراد :ميين الضييرورط إ مييا ب يرام تكييوين وتحسييين للميوار البش يرية سيوا بالنسييبة
لم ي ير المؤسسيية أو اييا م العمييل مع ي و ذلييك ميين أجييل ضييمان مرونيية و حركييية اتي ي ار ت هييذا

العملية المهمة تستح ايهتمام اليا
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 دعادة الهيكلة المالية:و يتضمن إا ار موار مالية ايلية و يارجية به ف تنفييذ ميايا
التأهيل

 -2المتابعة :وجو المؤسسة يي محيا ا تاا ط ائم الت يرات ي يعها لليألية المسيتمرة و ذليك
بأنشييا نلييام يأليية لمتابعيية سييير المؤسسيية ووضييعيتها يييي محياهييات وميين أجييل ضييمان متابعيية
مملية التأهيل م ة ت ابير مملية و مير مكلفة يمكن تابيأها لهذا ال را تتمثل يي:

 الأيام بالتشيي

بافة وريةت تن التشيي

يسمح بأماا نلرة من تايور المؤسسية و

الاعوبات التي تواجهها
 تحض ييير بع ييا الوث ييائ با ييفة وري يية ( ك ييل س اس يييي مث ييل الميزاني يياتت جي ي ول حس ييابات
النتائ ت مياا اليزينة ال

 وضع لوحة ييا ة ياوايا بالنسيبة للمؤسسيات الاي يرة و المتوسياةت حيي

تحتيوط لوحية

الأيييا ة التسييييرية مل ي المؤش يرات المتعلأيية بالنتييائ التييي تسييمح بأييياس و تأييييم ات ا المحأ ي
مأارنة بالتو عات

 .IIالمسار االستراتيجي لتأهيـل مؤسسـة المطـاحن الكبرى للجنـوب :GMsud

تعتبيير مؤسسيية المايياحن الكبيير ،للجنييون واحي ة ميين المؤسسييات الاي يرة و المتوسيياة التييي

اسي ييتفا ت مي يين التأهيي ييل ضي ييمن برني ييام مي ي ي ا الموج ي ي ل ي ي مم و تأهيي ييل المؤسسي ييات الا ي ي يرة و
المتوساةت و

امت المؤسسة بعمليية التأهييل مين أجيل الرييع مين ي رتها التنايسيية و بالتيالي

تاييوير حاييتها يييي السييو ت ياايية أن المؤسسيية تنشييا يييي مجييال الايينامات ال ذائييية تح يي ا
مجييال الاحيين الييذط يعييرف منايسيية ش ي ي ة بييين المؤسسييات مل ي المسييتو ،المحلييي و الييواني
تا يينف مؤسس يية الما يياحن الكب يير ،للجن ييون ض ييمن الفئ يية الثاني يية م يين المؤسس ييات الاي ي يرة و
المتوساة المعنية بالتأهيل يي الجزائرت أط المؤسسات يي مرحلة النموت حي

أنهيا شيراكة بيين

مؤسسيية مائلييية تعييو للمسييتثمر الج ازئييرط مييا لي نبيييل وأوي ا و مجموميية ال رييير اإلماراتيييةت و
للمؤسسة رؤية إستراتيجية واضحة مأسيمة بيين السيو المحليي و اليوانيت كميا أن المؤسسية ي
تعاني مين مشياكل ماليية و لكنهيا تحتيا إلي ميوار ماليية إضيايية لتايوير نشيااها و بهيذا يأي

تضمن تأهيلها إما ة التنليم و تج ي هياكل العمل و نماذ التسيير

استفا ت المؤسسة من برنام التأهيل ميدا  MEDAالذط يتم بالشراكة بين و ازرة المؤسسات

الا يرة والمتوساة و المجمومية اتوروبييةت و ي اسيتأبلت المؤسسية يمسية يبي ار ( ج ازئيريين
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و أجانني لكل منهم مجال تيا

معينت و يضم الفري يبير يي اإلسيتراتيجية و التسيوي ت

يبير يي النومية و اإلشها ت يبير يي الموار البشرية و التنليمت يبير مالي ويبير يي تحليل
التكاليف
أوال :التشخيص اإلستراتيجي الشامل لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
يح ي

التشيييي

اإلسييتراتيجي نأيياا الأييوة و الضييعف يييي المؤسسييةت كمييا يوضييح الفيير

و

الته ي ات المتواج ة يي محياهات من أجل تح ي إسيتراتيجية واضيحة المعيالم للمؤسسية و يعي
هييذا التشيييي

مل ي أسيياس الزيييارات و الح يوارات مل ي مسييتو ،الهيئيية المكلفيية بهييذا الوليفييةت

باإلضاية إل الوثائ ال ايلية للمؤسسة
 -1التشخيص الداخلي :و هيو تشييي

ور ميز و يمين ناحيية

لكيل وليائف المؤسسية ت ولي

يبرز ميتلف العوائ التيي تواجي كيل وليفيةت و مين ناحيية أيير ،يأي م اي ت ارحيات التيي تسيمح
بتأهيل الولائف و تمثلت الولائف التي تناولها التشيي

 1-1تشــخيص وظييــة الم ـوارد البشــرية :سييام تشيييي
النأاا التالية:

ييمايلي:
وليفيية الم يوار البش يرية مل ي كشييف

 1-1-1التنظيد والموارد البشرية:
أ /ساعات العمل :تأ ر م

سيامات العميل اتسيبومية ب ي  44سيامة مين  8ايباحا لييوم السيبت

إل ي  12له ي ار ليييوم اليميييست حي ي

أن ييير ممييل وح ي ات اإلنتييا متييويرين  24سييا/اليوم و

7

أيام/اتسييبوعت و ذلييك بنلييام الور يييات(ت يير ييير العمييلي و يأ ي ر النشيياا السيينوط الحأيأييي بي ي

 2000سامة موزمة مل  250يوم/السنةت أما يترات العالت اتميا الرسمية و بعا التأيرات
تمثل أكثر من  100يوم/السنةت حي

يضمن ير ممل وحي ات اإلنتيا ت باإلضياية إلي مميال

حفل المنتجات نشاا سنوط يأ ر بي  350يوم/السنة أط  8400سامة إنتا
 2-1-1المكااآت و نظاد التحييز :يتم حسان المكايآت  rémunérationو يعها شيهريات أميا
بالنسييبة لاجيير ات ني  SMIGيهييو كالتييالي 1.5 SMIG :بالنسييبة للعمييال العييا يينت

2 SMIG

بالنسييبة تم يوان التنفيييذت  2.5 SMIGبالنسييبة لاايياراتت أمييا بالنسييبة للمكايييآت الأام ييية يهييي
مع لة حسن المنح الأانونيةت و ي يوج نلام مكايآت للمكايئة مل زيا ة اإلنتاجيية أو تحسيين
الجو ة كنوع من التحفيز

 3-1-1نظاد الترقية :نلام تر ية مير مهيكلت باإلضاية إل التاور الفر ط لاجور
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 4-1-1الغيابات :نلام ال يابات يمكن م ا ضعيف إل ضعيف ج ا
 5-1-1تحييز األاراد :مستو ،تحفيز اتي ار يي المؤسسة مرضي

 6-1-1منــاو و شــروط العمــل :يتميييز منيياع العمييل ايييل مؤسسيية المايياحن الكبيير ،للجنييون
بنييوع ميين الحيوييية و الحي اررة و ذلييك لتجيياوز مزليية المؤسسيية ميين الم ينييةت حيي
النأل بافة منتلمة سوا بالحايلة و بالسيارةت حي

تييوير المؤسسيية

توج أربع رحيةت ييي الييوم بيين ماايمة

الويية و مناأية أومياش ت باإلضياية إلي اليرحةت ييي أو يات ت ييير المنااين باإلضياية إلي
نلام النألت يأ شجع مسيرط المؤسسة إ امة و است ةل ماعم/مأه يملك شي

يار من

المؤسسةت و لكن جميع التجهيزات مأ مية مين المؤسسية كنيوع مين المسيام ة لاياحن الماعيمت
و ليل جو من اتلفة بين أي ار المؤسسة
 7-1-1االتصال داخل المؤسسة :نلام ايتاال ايل المؤسسة مير مهيكلت حي
تنلم اجتمامات لامةم أو للتحاور بين مسير المؤسسة و اا م العمل مع

لية ما

 8-1-1مستوى التكوين :مستو ،تكوين أي ار المؤسسة جيي مأارنية ميع مسيتو ،تكيوين اتيي ار

ي ييي ب ييا ي مؤسس ييات الأا يياع أم ييا بالنس ييبة لعملي ييات التك ييوين ي ييي المؤسس يية يه ييي مي يير كايي يية
ياواييا ميين ناحييية التكييوين التكنولييوجيت حي ي

نج ي أن ثمانييية أشيييا

تكوين يي ب اية إنشا المؤسسة و لكن هذا المبا رة لم تستمر
و

جا تشيي

يأييا حاييلوا مل ي

وليفة الموار البشرية بنأاا الضعف و الأوة الموضحة يي الج ول التالي:
جدول رقد ( :)1تشخيص وظيية الموارد البشرية
نقاط القوة

 التحكم يي العملية

نقاط الضعي
م

العمال كثير

 و جو كفا ات مهنية

 تح ي مير واضح للولائف و المسؤوليات

 سلم اتممار مناسن

 تكوين تكنولوجي مير كاف

 التكوين المناسن
 التحفيز

 تحمل المسؤولية

 جو من العمل يعلوا الحماس و اله و يي نفس الو ت ( مرح و

 تفويا للسلاة مير كايي

 السلم التنليمي مير مهيكل
 نأ

التومية الجي ة

ه و ambiance et sérénitéي

Source: Mise a niveau au profit de la PME GMsud, p 32.
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 2-1تشخيص وظيية اإلنتاج:
 1-2-1وحدات اإلنتاج :تملك المؤسسة ثة

وح ات إنتا وهي كالتالي:

 يا إنتا ال ي باا ة إنتاجية تأ ر بي 330 :ان /اليوم
 يا إنتا الفرينة باا ة إنتاجية تأ ر بي 200 :ان/اليوم
 يا إنتا الكسكس باا ة إنتاجية تأ ر بي 1200 :كغ/سا

 2-2-1منتجـــات المؤسســـة و خصا صـــها :تمتل ييك المؤسس يية تش ييكيلة م يين المنتج ييات و ه ييي

كالتالي:

أ/منتجــــات القمــــ اللــــين :إن مملي يية اح يين الأم ييح الل ييين ين ييت منه ييا س ييمين م يين المنتج ييات
اتساس يييةت باإلض يياية إلي ي منتج ييات وس ييياة أي يير ،و ميلف ييات الاح يينت حيي ي

كمايلي:

يمك يين تناوله ييا

 ارينة الخبز  :Farine panifiableهيي يرينية ميااية لاينع اليبيزت موجهية بال رجية

اتولي ي

إلي ي المي ييابزت كم ييا توجي ي أحيان ييا و بكمي ييات ليل يية إلي ي ا ييانعي الحلوي ييات و اتيي ي ار

العا يين
 اليرينة الممتازة  :Farine supérieureتستعمل أساسا لانع الحلويات

 مخرجــات الطحــن  :Issues de meunerieو هييي ميرجييات متمثليية يييي النياليية و بأايييا

أيرSon et remoulage( ،يت ناتجة من يرينة اليبز و الفرينة الممتازة

 ارينة ثانوية  :Farine basseتسم الفرينة الثانوية للأمح اللينت تنها ميلفات

إنتا الفرينة الممتازة

ب/منتجات القم الصلب :ينت من مملية احن الأمح الالن ثةثة منتجات أساسية و هي

كمايلي:

 المنتجات الرايعة-الدقيق  :Semouleو هي منتجات موجهة للت ذيية البشيريةت ماينفة

حسي يين م ي ي ة معي ييايير :بالنسي ييبة لمعيي ييار النأي ييا  la puretéنج :ال ي ي ي العي ييا طت الممتي يياز و
الرييع أم ييا بالنسي ييبة لمعي ييار التحبي يين ( ي يياس نسي ييبة الحبيب يياتي  Granulométrieينج ي ي  :ال ي ي ي

اليشنت المتوسات الر ي ت
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المسار اإلستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة حالة :مؤسسة المطاحن الكبرى
للجنوب  -بسكرة

 المنتجـــات الوســـيطة  :Produits intermédiairesو تتمثييل ي ييي يي ي SSSFت و ي ييتم

أحيان ييا يلاه ييا م ييع النيال ييةت منه ييا م يياهو موجه يية للت ذي يية البشي يرية ومنه ييا م يياهو موجي ي للت ذي يية
الحيوانيةت و ي يتم إنتاجها مالبا
 مخرجات الطحـن  :Issues de meunerieالمتمثلية ييي النيالية و بأاييا الاحين

(Son et

)remoulageت و هييي البأايييا اليارجييية لحبيبييات الأمييحت منييية بالسيييليلوز و البروتينييات موجهيية
للت ذية الحيوانية

 البقايا ،المخليات المستبعدة :إن مملية تنليف حبيبات الأمح ينيت منهيا مجمومية مين

الميلفات و البأايات مثل حبيبات الأمح الجايةت حبون أير،

ج/الكسكس :تنت المؤسسة باإلضاية إل المنتجات اتيير،ت نيومين مين الكسيكس :متوسيا و

ر ي مانف حسن رجة التحبن .Granulométrie

 3-2-1تجهي ـزات اإلنتــاج :تيييزن المؤسسيية الأمييح يييي ا يوامع باا يية اسييتيعان  8000ايينت
موزم يية ملي ي أربع يية اي يوامعت اا يية ك ييل ا ييومعة  15ي ييوم م يين النش يياات ي ييي ح ييين أن اا يية
ايستأبال هي  100ان /اليوم

 4-2-1تسـيير و تنظـيد اإلنتــاج :يأيوم مسيؤول وحي ات اإلنتييا بأتبياع نميوذ مين التأييارير

 Canevasاليومييية و ال ورييية (شييهريةت ثةثييية و سيينويةي مرسييلة ميين اييرف الش يريك اإلميياراتيت
تأ م هذا التأيارير كميا هيائة مين المعلوميات الكميية (المي يةتت المنتجيات ال يت و مؤشيرات
من مستويات ات ا (المر و ييةت ميزانيية الميوا

ال ي كميا أن مسيتو ،تيوير المعلوميات جيي ت

باإلضيياية إل ي أن ثأاييية تسيييير المعلومييات و اسييتي امات تكنولوجيييات المعلومييات و ايتاييال
معمييول بهييا يييي المؤسسييةت حيي

أن المعايييات الكمييية المتعلأيية باإلنتييا و الميزونييات متابعيية

باييفة وريييةت بينم ييا المعايييات الاارئييةت الموس ييمية أو مييير المحي ي ة ي ي ييتم معالجتهييا با ييفة

منتلمة
و

جا تشيي

وليفة اإلنتا بنأاا الضعف و الأوة الموضحة يي الج ول التالي:
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جدول رقد ( :)2تشخيص وظيية اإلنتاج
نقاط الضعي

نقاط القوة
 مم مشروع اوامع الأمح بجيجل

 مياا سير العملية اإلنتاجية بالنسبة ليا إنتا

 إمكانية تهيئة  aménagementمعتبرة مل جميع

الفرينة ج اير

المستويات

 مملية تعبئة ال ي يي اتكياس ensachage

بالنسبة لوحدة دنتاج الدقيق و اليرينة:

مير كايية

 يا إنتا ال ي متاور و بتجهيزات ح يثة

 حفل ميرجات الاحن يتم ريبا من الفرينة و

 يا إنتا الفرينة متاور و بتجهيزات ح يثة

ال ي (يار التسرني

 تركين اإلنشا ات متأن silos

 المساحات الميااة لتيزين المنتجات النهائية

بالنسبة لوحدة دنتاج الكسكس:

 يا إنتا الكسكس متاور

و أكياس و ملن الت ليف مير كايية
 يا إنتا الكسكس يي نأائ

مية

 التجهيزات و ملحأاتها متأنة
Source: Mise a niveau au profit de la PME GMsud, op-cit, p 44.

 3-1تشخيص وظيية المحاسبة و المالية:

 1-3-1المحاســـبة العامـــة :تأييوم المؤسسيية بالمحاسييبة العاميية ايييل المؤسسيية و بالمسييام ة
ال ورييية لمكتيين محاسييبة يييار ميين المؤسسييةت وتتمثييل المعايييات المحاسييبية يييي  :الميزانييياتت

ج ول حسابات النتائ و الج اول الملحأة(محاسبية أو جبائيةي

 2-3-1تسيير المخزونات -محاسبة المواد :يتم تأييم الميزونات مل أساس تكياليف العائي
 coûts de revientالتي يتم حسابها وريا

 3-3-1تكــاليي و ســعر العا ــد-المحاســبة التحليليــة :إن ايير حسييان سييعر العائي اناة ييا
من معايات المحاسبة العامة واضحة تماما

 4-3-1التســــيير المــــالي :إن اريأ يية تس يييير اليزين يية مي يير مهيكل ييةت كميييا أن العة يييات م ييع
المؤسسات البنكية (CPAت BEA، BADRي مير مرضية

 5-3-1تسيير الميزانية و لوحة القيادة :إن تحضير التأ يرات يأوم أساسا مل تحلييل نتيائ
السيينة السييابأةت حي ي

يييتم تحضييير ميزانييية سيينويةت كمييا أن اينح اريييات يييتم متابعتهييا و تحليلهييا

بافة ورية بأتباع ار إحاائية
و ي جييا تشيييي

وليفيية المحاسييبة و المالييية بنأيياا الضييعف و الأييوة الموضييحة يييي الجي ول

التالي:
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جدول رقد(:)3تشخيص وظيية المحاسبة و المالية
نقاط الضعي

نقاط القوة
 محاسبة يأة وواضحة

 نتائ كل ثةثي مير مج ية

 التسيير التأ يرطت الميزانيةت م ار بة اينحرايات

إجر ات م ار بة التسيير مير كايية
 ار و ا

Source: Mise a niveau au profit de la PME GMsud, op-cit, p 92.

 4-1تشخيص الوظيية التجارية:

 1-4-1تنظـــيد الوظييـــة التجاريـــة :يأ ييوم المس ييؤولين م يين الما ييلحة بزي ييارة زب ييائن المؤسس يية
بانتلييام و التنأييين ميين زبييائن محتملييينت حي ي

أن م ار بيية الزبييائن تكييون ياواييا ميين الناحييية

الماليية أط الأي رة ملي السي ا ت مييير أن المةحييل هيو نأي
تتعامل المؤسسة مع م

المعلومييات النوميية ميين الزبييائن و

معتبر من الزبائن الي ائمينت باإلضياية إلي زبيائن جي ت حيي

 11زبون أكثر من ناف مبيعات المؤسسة
 2-4-1سعر البيع :

يح

سعر البيع مل

ي ايي

أساس سعر العائ المتحال ملي من

المحاسبة مع اتيذ بعين ايمتبار سعر المنايسة

 3-4-1التســويق :السياسيية التسييويأية مييير مياييا لهييا بالمؤسسييةت حيي

ي توجي إسييتراتيجية

تسوي واضحةت مير أن للمؤسسة بعا المشاركات يي معارا م ة ايل و يار الوان

 4-4-1التســـليد /التوزيـــع :تتكفييل المؤسسيية بأياييال المنتجييات إلي ي زبائنهييا يييي حاليية مي ي م
مأ رتهم مل نألهات مجانية التسليم أحيانا ت يل ضمن سياسة البيع و حسين مسيؤولي الوليفية
التجاريةت يأن التسليم يمكين تأسييم حسين التواجي الج اريييت أط اييل الوييية أو يارجهيات أو

حسن نومية المستلمت مستعمل للمنت أو موزع
 5-4-1وسا ل النقل :اا ة النأل تأ ر بي  85ان مأسمة مل  9وسائل نأل

و

جا تشيي

الوليفة التجارية بنأاا الضعف و الأوة الموضحة يي الج ول التالي:
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جدول رقد( :)4تشخيص الوظيية التجارية
نقاط الضعي

نقاط القوة
المنتجات

 تشكيلة مير كاملة من المنتجات الثانوية

 جو ة المنتجات

 م م وجو مجائن مذائية

 تشكيلة متكاملة من المنتجات اتساسية (ال ي تالفرينةي
السعر
 سعر مناسن

 تعريفة  tarificationواضحة
التوزيع
وجو إمكانيات تسليم اليااة 
Moyens de livraison propres

 توزيع جهوط
 إستراتيجية مير أكي ة (نأاا البيعي

التسويق
 مةمة وام ة Image porteuse

 تسوي مير مست ل

 تسوي مير احترايي ي يأوم مل أسس بالنسبة
لمنتو الكسكس

Source: Mise a niveau au profit de la PME GMsud, op-cit, p 18.

 -2دستراتيجية المؤسسة  ،ميزتها التنااسية و حصتها اي السوق:

 1-2دستراتيجيات المؤسسة :إن اإلستراتيجيات المتبعة بالمؤسسة هي كمايلي:
 1-1-2دســـتراتيجية التنويـــع :تمتل ييك مؤسسيية الما يياحن الكبيير ،للجن ييون تشييكيلة واسييعة ميين
المنتجاتت و بأنواع متع ة كما تامح المؤسسة إل توسيع تشيكيلة منتجاتهيا لتضيم العجيائن و

البسكويت
 2-1-2دســـتراتيجية الشـــراكة :مييع المجموميية اإلماراتييية ال ريييرت حي ي

تسييع المؤسسيية ميين

يييةل هييذا الشيراكة إلي اكتسييان المهييارات  savoir faireو تبييا ل اليبيراتت ملي امتبييار أنهييا
مؤسسية تمليك مجمومية مين الماياحن ييي اإلميارات و لهيا يبيرة واسيعة ييي هيذا المجيالت و يييي

المأابل مكن المستثمر الجزائرط مجمومة ال رير من ال يول إل السو الجزائرط
كما نج أن المؤسسة اتبعت كذلك التوجهات اإلستراتيجية التالية:
 التكامــل البعــدي لمســتثمار :يييي منتييو الكسييكست حي ي
التسويأية لل ي و الفرينة و ييضع لنفس اإلستراتيجيات

يمتلييك المنتييو نفييس الياييائ

 التكامــــــل القبلــــــي لمســــــتثمار :اتبع ي ييت المؤسس ي يية التكام ي ييل الأبل ي ييي مي ي يير المباش ي ييرت م ي يين
يي ييةل اسي ييتي ام منتجي ييات مؤسسي يية الكي يييس ELKISSت و التي ييي تنتمي ييي إل ي ي مجمومي يية مي ييا لي
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المسار اإلستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة حالة :مؤسسة المطاحن الكبرى

الت ي ي ييي يملكه ي ي ييا نف ي ي ييس المس ي ي ييتثمر ال ي ي ييواني الي ي ي ييا

للجنوب  -بسكرة

والت ي ي ييي تن ي ي ييت أكي ي ي يياس ت لي ي ي ييف الفرين ي ي يية

والي ي ي ي ت وه ي ييي مؤسس ي يية ذات مس ي ييؤولية محي ي ي و ة ائم ي يية ب ي ييذاتها ومي ي يير معني ي يية بالشي ي يراكة م ي ييع
مجمومة ال رير اإلماراتية
 2-2الميزة التنااسية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب :تكمن الميزة التنايسية للمؤسسة يي
وة البيع و السياسة التجارية الفعالةت كما تلأ جو ة المنتو اهتمام كبير من المؤسسةت حي

يتم ايتبار الموا اتولية و المنتو النهائي بالمؤسسة (الميبريت كما يتم إرسال مينات إل

يي سناينة لتحليلها شهريات كما أن تشكيلة منتجات المؤسسة تتناسن مع

ميبر متيا

الن السو
كمي ييا يمك ي يين أن تش ي ييكل تكنولوجي ي ييا اإلنت ي ييا المس ي ييتي مة ي ي ييي المؤسس ي يية ميي ي يزة تنايس ي ييية بالنس ي ييبة
لهي ي ييات حي ي ي ي

ايتي ي ييار مي ي ييةك  GMsudمؤسسي ي يية مي ي يين ني ي ييوع ( BUHLERسويس ي ي يراي ت و التي ي ييي

تمثي ييل أجي ييو وأح ي ي

مل ي ي

أن ي يواع تكنولوجيي ييا احي يين الحبي ييون بتكلفي يية تأ ي ي ر بي ي ي  800مليي ييون

ي ي ييةف المؤسس ي ييات الياا ي يية اتي ي يير ،ذات التكنولوجييي ييا التركييي يية والتيي ييي ي تتج ي يياوز تكلفتهيي ييا
 150مليي ي ي ييون
بمنا ي ي ي

ت و ي ي ي ي انال ي ي ي ي مشي ي ي ييروع تأسي ي ي يييس مؤسسي ي ي يية الماي ي ي يياحن الكبي ي ي يير ،للجني ي ي ييون

تي ي ييويير كي ي ييل العوامي ي ييل التي ي ييي تسي ي ييمح لهي ي ييا بايسي ي ييتئثار بناي ي ييين نسي ي ييبي معتبي ي يير مي ي يين

الس ي ي ييو الواني ي ي يية وبالأي ي ي ييا ة محلي ي ي ييا ( ويي ي ي ييات :بس ي ي ييكرةت باتن ي ي ييةت الي ي ي يوا طت ور ل ي ي ييةت ينش ي ي ييلة و

اتموااي (عب المل ك مزهودة  2008 /2007ص .) 235
 -3التشخيص الخارجي :و هو تشيي

لمحيا المؤسسةت من أجل است ةل الفر

يأ مها المحيا و محاولة تجنن ته ي ات و إن كان باإلمكان تحويل هات الته ي ات إل

التي

ير
 1-3القطاع العاد :يتكون الأااع العام من  83ماحنة للأمح الالن و/أو اللينت حي

أن

أملبية الوح ات ل يها ياوا إنتا الكسكس و/أو ياوا إنتا ال ي  /الفرينةت لكن  30يأا

منها تمتلك تجهيزات ح يثةت

رت اا تها اإلنتاجية بي  10500ان 24 /سا بالنسبة للأمح

الالنت و  8200ان 24/سا بالنسبة للأمح اللينت و مريت منتجات السنوات اتييرة تراجع
كبير يي الجو ة حي

أن آلة الأااع العام هشة و متأا مة .Vulnérable
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 2-3القطاع الخاص :لأ مرف ااع الانامات ال ذائية (ال ي ت الفرينة و الكسكسي
اهتمام المستثمرين اليوا

ت حي

سجل الأااع أكثر من  260ماحنة يتمركز أحسنها يي

مناا الوسا شر ( سايفي و شر ( سناينة ي
 3-3المنااسة الجوارية :إن أكثر المنايسين يا ار مل المؤسسة يي إنتا ال ي و الفرينة
هم المنايسي ن المباشرين مؤسسة البركةت مااحن ال زالةت مؤسسة حوحو الواايةت أيضا مولينو
مراني  MOLINO GRANIببجايةتومؤسسة م اوروش M’DAOUROUCHبسو أهراست و

مؤسسة زواوط ببر بومريري

 .ZOUAOUIيي حين المنايسين يي إنتا

منايس أساسيين  SPAC:بسايفت  SAFINAمست انم (مجمومة متيجي

الكسكس هم 4
MétidjiيتSIM

تموزايا البلي ةت و كسكس سرسو SERSOUمر اية
ثانيا :دستراتجية و مخطط التأهيل

 -1اإلستراتيجية المقترحة لتأهيل مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب :بع التشيي
اإلستراتيجي الشامل للمؤسسةت يل

اليب ار إل

أن اإلستراتيجية المناسبة لتأهيل مؤسسة

المااحن الكبر ،للجنون هي إستراتيجية التاويرت حي
اإلستراتيجي بتشيي

ام اليبير المسؤول من التحليل

لاستراتيجية الحالية للمؤسسةت و بع ها ام بتأ يم ما هو منجز يي

المؤسسة و ما سيتم تحأيأ و إنجازا
 1-1المنتجات الجديدة :ي توجي بالمؤسسية وليفية للبحي

و التايويرت حالييا تكتفيي المؤسسية

بتش ييكيلة منتجاته ييات و م يين المتو ييع وج ييو إمكاني ييات أي يير ،للتنوي ييع ب ييرا تحس ييين مر و ي يية
المؤسسةت و ستتم هذا المرحلة بمسام ة أورو -للتنمية

Euro- développement

 2-1تجهي ـزات دنتــاج جديــدة -تكنولوجيــات جديــدة :يييتم حاليييا مل ي مسييتو ،مينييا جيين جيين

تركين تجهيزات ج ي ةت به ف التحكم يي التموين (تموين المؤسسة بالميا ة اتوليية مباشيرة مين
الما ي ر إل ي المؤسسيية مباش يرةي و كمرحليية ا ميية تييم إنجيياز مو ييع تعبئيية لل ي ي للتأليييل ميين

المياار المتعلأة بالجو ة و تنايسية المنتجات النهائيةت باإلضاية إل إنجاز ميزن أكياس من
ارف المؤسسة به ف التنليم و التألييل مين ميياار النلايية  -اقتـ ار طريقـة  :HACCPو
هي اريأة ملمية و نلامية ته ف إل تحسين نلاية وسيةمة اتمذيية مين مرحلية اإلنتيا إلي

ماية مرحلة ايستهةك النهائيت و ذلك بتح ي ت تأييم و التحكم يي المياار التي تمس سةمة
اتمذية
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المسار اإلستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة حالة :مؤسسة المطاحن الكبرى
للجنوب  -بسكرة

 3-1أدوات معلوماتيــــة جديــــدة :و ذل ييك ب ييا تراح تج يي ي أجهي يزة اإلم ييةم ا ل ييي و البرمجييييات
المستي مة يي المؤسسة

 4-1شهادة النوعيـة  :Certification de Qualitéي تمتليك المؤسسية شيها ة النومييةت و لكنهيا
ي ييي إا ييار التحض ييير للحا ييول ملي ي ش ييها ة النومي يية  ISO22000و ه ييو نل ييام تس يييير س ييةمة

اتمذية يي المؤسسةت حي

تحتا هذا اتيييرة إلي إثبيات ي رتها ملي م ار بية سيةمة اتمذيية

لض ييمان ابلي يية المن ييت لةس ييتهةك البش ييرطت و ه ييي تابي ي ملي ي جمي ييع مؤسس ييات الا يينامات
ال ذائية ب ا النلر من حجمها
 5-1التكوين :و يتعل اتمر بتكوين المسيرينت اإلااراتت أي ار اإلنتا و أي ار الايانةت وتيم
يأييا تكييوين أي ي ار الايييانة ميين اييرف يبييير أورو-للتنمييية و سييتتعل مواضيييع التكييوين يييي
مرحلة يحأة بيالجو ة و سةمة اتمذية؛إستراتيجية التاوير؛ التحكم يي التكياليف؛ تكنولوجييات
المنتجات النهائية؛ التنويع يي المنتجات النهائية؛ مياا البيع و التسوي

 -2مخطط التأهيل لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب :من أجل وضع مياا لتأهيل
مؤسسة المااحن الكبر ،للجنون تم تكليف  5يب ار كل حسن تياا ت حي
مجال تيا

أن لكل يبير

معين يتالن يبرة يي المي ان و مأي لم ة معينة إلتمام المهام الموكلة إلي

و اناة ا من أه اف تأهيل مؤسسة المااحن الكبر ،للجنون و التي يمكن تح ي ها كمايلي:
 تحسين تنايسية و مر و ية المؤسسة؛
 ضمان بأا و استمرار المؤسسة

و اناة ا كذلك من إستراتيجية التاوير الماامة كمايلي:

 تامح المؤسسة إل الحاول مل حاة كبييرة مين التجيارة الجهويية (الشر /وسيا-شير ي
للحبون المستور ة من يةل وح تها يي جيجل؛
 تامح المؤسسة إل الحاول مل حاة كبيرة من السو الجهوط للاحن؛
 كما تامح إل توسيع نشااها يي إنتا الكسكس (يا إنتا ثانيي
جا مياا التأهيل كمايلي:
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جدول رقد ( :)5التوصيات المقدمة اي دطار مخطط التأهيل
مجال العملية

عدد
المراحل

تسيير الجودة

المهاد المطلوب دنجازها
وض ي ي ي ييع الياي ي ي ي يوات اتولي ي ي ي ي

2

للحاول مل شها ة
HACCP

النتا ج المتحصل عليها

دستراتيجية
التطور

2

التسويق و البيع
تســـيير اإلنتاج/مراقبـــة
التسيير

3

1

الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــا ص
التكنولوجية للمنتجـات

النها ية

اإلس ي ي ي ي ييتراتيجيةت و تحض ي ي ي ي ييير

 تابيأات جي ة للنلايةhygiene

 تح ي ي ي ي احتياجي ي ييات اسي ي ييتثمارية معيني ي يية (معالجي ي يية
 تح ي اتولويات و التوجهيات مين وجهيات النلير
التجارية و التسويأيةت و ييما يتعل بايستثمارات

تحض ييير مياا ييات للبي ييع و

 مياا البيع

تحض ييير لي ييل لاجي ي ار ات و

 التحكم أكثر يي تكاليف اإلنتا

التسوي
الار

/GMSزب ي ي ي ي ي ييونت و تح يي ي ي ي ي ي ي

إمكاني ي ي ي ي ي يية تنوي ي ي ي ي ي ييع تش ي ي ي ي ي ييكيلة

10

30

 مياا التسوي
 التحكم أكثر يي وضع و تح ي سعر العائ

5

 تحسين اورة المؤسسة ل  ،الزبائن
 البح

من أسوا ج ي ة

المنتجات

Source: Mise a niveau au profit de la PME GMsud, op-cit, p 97.

اناة ا من الج ول نر ،أن المياا يضم يمسة ممليات المؤسسة بحاجة إل تأهيلهيات حيي
تييم تح ي ي هييذا العناايير اناة ييا ميين نتييائ التشيييي

اإلسييتراتيجي الشييامل الييذط ح ي نأيياا

الضعف و الأوة يي المؤسسة
 1-2االستثمارات المادية و غير المادية :يتكون برنام التأهييل مين جيانبينت الجانين الميا ط
و المتعل ي بييا يت و التجهي يزاتت و يتعل ي الجانيين مييير المييا ط بييالتكوينت ال ارسييةت اليب يرة و

ايستشييارة و ي جييا ت ايسييتثمارات الما ييية و مييير الما ييية المن رجيية ضييمن مياييا تأهيييل
مؤسسة المااحن الكبر ،للجنون كمايلي:
 1-1-2االستثمارات المادية :تمثلت ايستثمارات الما ية ييمايلي:
 مخــــزن األكيــــاس :تمكن ييت مؤسس يية الما يياحن الكب يير ،للجن ييون م يين إنش ييا مي ييزن لحف ييل
اتكياس مل مساحة  500د2ت كما توج إمكانية إنشا ااب إضايي يو ميزن الفرينة
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20

ال ي

إستراتيجية التاوير

تعزي ي ي ي ي ييز العة ي ي ي ي يية مؤسس ي ي ي ي يية
2

المتوقعة

 تيفيا اإلج ار اتت و استي ام السجةت ال
المياات تجهيزات الميبر الميكروبيولوجية

تح يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي العناا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير

عدد األياد

أبحاث اقتصادية وإدارية

5

المسار اإلستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة حالة :مؤسسة المطاحن الكبرى
للجنوب  -بسكرة

 حيـــظ الـــدقيق :حا ييلت المؤسس يية ملي ي م ييو عين إض يياييين لتعبئ يية أكي يياس الي ي ي ت ولك يين
المساحة مازالت مح و ة

 تعب ــة مخرجــات الطحــن :إن وجييو مو ييع تعبئيية ميرجييات الاحيين -النياليية -بأييرن ميييزن
الي ي و الفرينيية مييير مناسيينت و معالجيية هييذا الوضييعية ي تتاليين ميزانييية مكلفييةت و لكيين يييي
الو ييت الحييالي تكتفييي المؤسسيية باينتلييار إل ي ماييية إج ي ار تع ي يةت تهيئيية إلبعييا مو ييع تعبئيية

النيالة
 2-1-2االســـتثمارات غيـــر الماديـــة :تمثلييت ايسييتثمارات مييير الما ييية يييي مؤسسيية المايياحن
الكبر ،للجنون يي ممليات التكوين الميتلفة و التي يمكن تمثيلها يي الج ول التالي:

جدول رقد ( :)6االستثمارات غير المادية اي مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
محتوى عمليات التكوين

عمليات التكوين

التومية بأهمية الجو ةت النلايةت سةمة اتمذية ورضا الزبون
تسيير الجودة
ISO 22000

 ممارسات جي ة للنلاية
 وضع نلام HACCP
 تح ي بعا ايحتياجيات مثيل :معالجية الميياا و تجهييز الميبير بيالتجهيزات
الميكروبيولوجية

دستراتيجية التطوير

 تح ي التوجهات المتعلأة بالبيع و التسوي
 تحضير إستراتيجية التاوير
تحضير مياا البيع

مخطط البيع و التسويق

 تكوين المسؤولين التجاريين
 التومية بأهمية التسوي
 تحضير مياا تسوي

التحكد اي التكاليي و مراقبة
التسيير
الخصا ص التكنولوجية
للمنتجات النها ية

التنويع اي المنتجات

 التحكم أحسن يي تكاليف اإلنتا
 التحكم أحسن يي تح ي سعر العائ
 تنايسية أحسن للمؤسسة
 تأ ي يم أحسيين ي ي مات للزبييائن و السييعي إل ي إمةمهييم بياييائ

ال ي ي و

الفرينة نتيجة استي ام تكنولوجيا مالية يي اإلنتا
 المحاور اتساسية للتنويع

Source: Mise a niveau au profit de la PME GMsud, op-cit, p 97.
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أ جو ط حنان/أ

بن بريكة مب الوهان

اناة ا من الج ول نر ،أن أيي ار مؤسسية الماياحن الكبير ،للجنيونت ي اسيتفا وا مين تكيوين
يضييم جميييع اي ت ارحييات الموا ي بهييا يييي مياييا التأهيييلت وهييذا حراييا مل ي تابي ي جميييع
العمليييات المأترحييةت ولضييمان تجيياون اتي ي ار مييع سييير مملييية التأهيييل و إ راكهييم تهمييية كييل
يا ي ييوة ضي ي ييمن الميا ي ييات حي ي ي ي

تي ي ي يل ممليي ي ييات التك ي ييوين ضي ي ييمن تأهييي ييل الم ي ي يوار البش ي ي يرية

للمؤسسيية ويييتم تمويييل مياييا التأهيييل بالشيراكة بييين المؤسسيية و أورو-للتنميييةت حيي

تييم تأي ير

احتياجات ايستثمارات الما ية و التي تتكفل المؤسسة بتمويلهيات وأميا ايسيتثمارات ميير الما يية

يي ييتم تمويله ييا بالمش يياركة ب ييين المؤسس يية و أورو -للتنمي يية و ينتل يير البرن ييام المن ييته تحأيي ي
ممليات المياا يةل م ة ي تتجاوز  48شهرات بحي

تضيبا كيل اإلجي ار ات بشيكل ائيم ييي

المؤسسييةت ياايية ييمييا يتعلي بالجانيين التنليمييي منهييا بحيي

ياييبح التكييوين نشييااا ائمييا يييي

المؤسسيية ميين أجييل ضييمان الكفييا ة النوميييةت التأنييية و التسييييريةت و تعزيييز ي رات ايسييتيعان و

التنليييم مل ي الم ي  ،المتوسييا و يل ي حركييية مسييتمرةت كمييا تضييبا كييذلك م ي ة أنلميية كنلييام
اإلمةم ا لي من أجل تويير المعلومة بشكل جي و يي الو ت و المكان المناسبين لها
خاتمة:

يسييمح المسييار ايسييتراتيجي بتأهيييل المؤسسييات الا ي يرة و المتوسيياة للتنييايس يييي محياهييات

يالتشيي

ايستراتيجي يح الوضعية المستأبلية للمؤسسة من يةل ربا المعايات ال ايليية

و اليارجييية ثييم ايييامة اإلسييتراتيجية المناسييبةت يينييت مياييا تأهيييل يتناسيين مييع ياواييية
المؤسسييةت يأ ي م مييرا ا تاييا طت تنليمييي و مييالي ياييف اموحييات المؤسسييةت ليييتم تنفيييذا و

متابعتي ي و بعي ي تابيي ي ه ييذا المس ييار ملي ي مؤسس يية الما يياحن الكب يير ،للجن ييون كان ييت النت ييائ
كمايلي:
 -ا تراح إستراتيجية التاوير لتأهيل المؤسسة؛

 ي ييي إا ييار تس يييير الج ييو ة ت ييم ا تي يراح العم ييل للحا ييول ملي ي إي ييزو  22000المتعلي ي بس ييةمةاتمذيةت حي

تم يي هذا اإلاار تابي نلام HACCP؛

 تحضييير مياييا للبيييع و التسييوي و تعزيييز مة يية المؤسسيية بزبائنهييا أط تسيييير العة يية مييعالزبون
 -تسيييير اإلنتييا وم ار بيية التسيييير ميين يييةل الييتحكم الجي ي يييي تكيياليف اإلنتييا وحسييان سييعر

العائ ؛
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أبحاث اقتصادية وإدارية

المسار اإلستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة حالة :مؤسسة المطاحن الكبرى
للجنوب  -بسكرة

 -كميا ا تيرح ميايا التأهييل تابيي نليام تسييير الاييانة بمسيام ة الحاسيون GMAOت حيي

أن تابيي هييذا النلييام يعي نأليية نومييية يييي مجييال اسييتي ام تكنولوجيييات المعلومييات و ايتاييال
بالنس ييبة لمؤسس يية الما يياحن الكب يير ،للجن ييونت حيي ي

ي ييتم تموي ييل ه ييذا المش ييروع بالشي يراكة ب ييين

المؤسسيية بنسييبة  ٪ 10ميين تكيياليف إنجيياز المشييروعت بينمييا تتكفييل أورو -للتنمييية ببأييية التكيياليف

أط بنسبة

٪ 90

بنا مل النتائ المتوال إليها يمكن تأ يم التوايات التالية:
 ضرورة استكمال العمليات التي جا بها مياا التأهيل -تاوير استي امات المؤسسة لتكنولوجيات المعلومات و ايتاال ياواا بع ا تيراح نليام

تسيير الايانة بمسام ة الحاسون
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