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 عنابة– رجامعة باجي مختا                                              

 كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

 قسم العلوم المالية

 (LARIEF)وطني بمساهمة مخبر البحث لإلبداع و التحليل االقتصادي و المالي ينظم ملتقى    

 تحت عنوان  5102نوفمبر 52و 52يومي (   LAREEومخبر الدراسات االقتصادية )      

في الجزائر  المتوسطةات الصغيرة و لتحسين أداء المؤسس   أساسي المالية: رفع اإلدارة               

 واقع و أفاق

  Le Management  financier : un levier essentiel  pour l’ amélioration des 

performances des PME, PMI  en Algérie 

Etat des lieux et Perspectives 

 :الملتقى إشكالية

نهاية السبعينات من القرن إن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بدأ في البروز في        

التميز عن  من المؤسسات لها خصوصيتها من حيث، على أساس أن هذا النوع الماضي

ص بها )عدم وجود والتي لها سلوك مالي خا المؤسسات الكبيرة سواء من حيث طريقة تسييرها

و  ،الخصائص التنظيمية لها أوأو من حيث ارتباطها  بدرجة النمو االقتصادي  سوق مالي منظم (

إلى حقل  معرفي  من الباب الواسع   بأنها دخلت عليه فقد بينت بحوث أجريت في هذا الصدد

لناتج الداخلي الخام خارج قطاع في تطوير احقيقي ضمن علوم التسيير و احتلت دور هام 

رة من الدولة المحروقات كما ساهمت في تراجع نسبة البطالة و هذا بعد بذل مجهودات معتب

إال أن مازال هذا النوع من المؤسسات يعاني من صعوبات جمة منها ما هو  .لتطويرها و ترقيتها

و منها ما هو  ا و استمرارها، و ما تواجهه من مخاطر يهدد بقاءه( لهااراجع لبيئتها )مناخ أعم

بنية على قواعد التسيير مها إلستراتجية مالية واضحة المعالم يراجع بشكل رئيسي إلى عدم تبن

)اقتصاد ووفق ميكانيزمات التسيير العلمي  المستمدة من فلسفة اقتصاد السوق و التنافسية  المالي 

مع وتجنب العوائق البيروقراطية  المبادرة و االنفتاح على الخارج المبني على حرية مفتوح(

كل حسب االلتزام بحكم شفاف يخضع لقواعد أخالقيات المهنة على مختلف مستويات المؤسسة 

و عليه فألجل مواكبة هذه  .بمبدأ مصطلح الكفاءة و الفعالية المسؤولية  الموكلة إليه مع العمل
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و تحسين صورة المصداقية  لهذا القطاع كمصدر لخلق الثروة  التحوالت بشكل سليم وإعادة

ومضمون االقتصاد  الكلي )على أساس أن صحة االقتصاد الكلي يتوقف على صحة االقتصاد 

و تبني مفهوم جديد للمؤسسة  ،ة  قطاع المحروقات ولو بشكل نسبيو الخروج من تبعي الجزئي (

الملتقى من هذا المنطلق جاءت إشكالية هذا ية جيدة، سطة التي تتميز بصحة  مالالصغيرة و المتو

 التالية:األسئلة  الوطني و التي يمكن صياغتها وفق

 ؟  ات الصغيرة و المتوسطة في المؤسسو أهداف اإلدارة المالية  هو دور  ما -0

  ؟الصغيرة و المتوسطة  ات في المؤسساإلدارة المالية عليها  ترتكز التي  األدوات هي  ما  -5

 ؟ ات الصغيرة و المتوسطة هو  مستوى استخدام اإلدارة المالية في المؤسس ما  -3

لإلجابة على اإلشكالية المطروحة تم التركيز على المحاور التالية و التي تتناول لهذا الغرض و  *

جوانب نظرية للموضوع المطروح محل نقاش و توضيح لمختلف الرؤى المستمدة وفقا لفلسفة 

يتم اقتراح محاور مستمدة سكما . وحسب تطورها عبر الزمنوالمنتسبة ألصحابها لمالية اإلدارة ا

خالص الستو هذا  متوسطة وطنيةمن تجارب مؤسسات أجنبية و مؤسسات صناعية صغيرة و 

 والخروج   بنتيجة. الفائدة

        

 

 للمؤسسة و بيئتها  الماليةلإلدارة لمفاهيمي اإلطار ا   : المحور األول

 الشكل  القانوني  للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة  -

 و المسؤوليات العملية الموكلة له  اإلدارة المالية مهام  -

 األهمية واألهداف  المفهوم،التشخيص المالي من حيث  -

 التشخيص اإلستراتيجي وأدواته  -

 مناخ األعمال  -
 

 الصغيرة و المتوسطة في ضمان مصداقية المالي للمؤسساتمساهمة النظام المحاسبي  :الثانيالمحور 

 الشفافية.التحليل المالي و 

 PME, PMIنجاعة آليات إعادة تأهيل المؤسسة  -

 المنظور الكالسيكي للتحليل المالي من حيث األهمية و األهداف  -

 اف المنظور المستحدث للتحليل المالي من حيث األهمية و األهد -

 PME ,PMIالمالي و اإلستراتيجي للمؤسسة  لمنظور ا    -

 محاور الملتقى   
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 المراقبو أخالقيات   مزاولة مهنة  ية المالالرقابة  -
 

 أدوات التحليل المالي على المدى القصير و البعيد  : الثالث لمحورا

 حيث األهمية و األهداف  المالية منالمؤشرات  -

 طريقة الجداول المالية من حيث األهمية و األهداف  -

 المؤسسة تحليل لإلخطار المرتبطة بنشاط  -
 

 بجباية المؤسسة  اإلدارة المالية عالقة :  المحور الرابع

 دور الجباية على قرار االستثمار   -

 دور الجباية على قرار التمويل  -

 دور الجباية على الشكل القانوني للمؤسسة  -

 لجباية على نتائج المؤسسة تحليل أثر ا -
 

 قرارات اإلنفاق الرأسمالي  للمؤسسة والسياسة المالية  :الخامس رالمحو

  و إشكالية هذه اآللياتآليات اختيار اإلستثمارات  -

 آليات اختيار مصادر التمويل  و إشكالية رأس المال  -
 

 لمؤسسات أجنبية وتجارب  لمؤسسات وطنية تجارب  عرض : : نجاعة األداءالمحور السادس 

 

  

 

 

 األساتذة  الباحثين في الجامعات و مراكز البحث -

 الخبراء و المهتمين بشؤون المؤسسة  -

 مسيري قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -

 منظمات أرباب العمل و النقابات  -

 هطلبة الدكتورا -

 

 

 المداخالت يتم كتابتها وفقا للشروط العلمية و المنهجية المتعارف عليها  -0

 تخضع المداخالت للتحكيم العلمي  -5

 ال يجوز تقديم مداخالت سبق لها وأن قدمت في ملتقيات أخرى أو نشرت في مجالت علمية  -3

 صفحة و تكون مرفقة بملخص بلغتين  02يجب أن ال تتجاوز المداخلة  -2

 ن محاور الملتقى تكون المداخلة ضم -2

 شروط المشاركة

 

المشاركون في الملتقى     
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 الفرنسية و اإلنكليزية إن وجدت  العربية،لغة الملتقى  -2

 ال يجب أن يتجاوز عدد المشاركين اثنين لكل مداخلة و التقديم يكون من طرف متدخل واحد  -7

 

 

 

 

 5102أكتوبر  52مع السيرة العلمية قبل تاريخ استمارة المشاركة  كاملة ورفقةالمداخالت ترسل  -0

 5102 نوفمبر 01يتم الرد على المداخالت المقبولة بتاريخ أقصاه  -5

  sem. mf2014@gmail.com     اإللكتروني البريدترسل نصوص المداخالت على  -3

بالمسمع عبد هللا فاضل،    0331ة على الساع 52/00/5102انطالق أشغال الملتقى  الوطني يوم  -2

 مجمع سيدي عاشور ،عنابة 

 Powerpoint                      تقدم المداخالت من خالل   -2

 52/00/5102و 52التكفل بالمتدخلين من حيث اإليواء و اإلطعام لمدة يومين  -2

 

 

 

 الرئيس الشرفي للملتقى : أ.د ماضي بلقاسم  
 

 زهوة د/  فارح      لملتقى :ل اللجنة العلمية رئيس

 كمال د/ حمانة      : اللجنة العلمية للملتقىنائب رئيس 
 

  أعضاء اللجنة العلمية للملتقى:
 أ.د /صاري محمد   
 أ.د/ ريحان الشريف 

 أ.د/ نصيب رجم
 أ.د/ بن عمارة منصور 

 أ.د/ بن ثابث علي 
 بريبش  السعيد أ.د/ 

 الشريفأ.د/ حمزاوي 
 أ.د/ هوام جمعة 

 د/ جاء وحدو رضاأ.
 د/ برجم محمد خميسي 

 سميرجبار  - أ
 سالمي منير -أ

 رزنامة الملتقى 

 

 أعضاء اللجنة العلمية
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5 
 

 

 

 

  األستاذة شافية شاوي     : للملتقى رئيس اللجنة التنظيمية

           زبير لعيوني  د/   *   

 *  أ/ مطرف عواطف   

        د/ شماس كمال  *     

 *   أ/ مسعودان كمال    

     د/ جابة أحمد *    

 *   أ/ ماضي زين العابدين   

     طويل حسونة أ/    *  

 *   أ/ لرباع الهادي  

 أ/ لبو محمد األمين    *   

 *   أ/ جنوحات آسيا   

 

 سكرتارية الملتقى :

 * السيدة  صويلح صليحة  

 ى ــــــ* األنسة لمزاودة من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى

 


