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إلتمام هذا  يالذي وفقن هللا الحمـــــــــــد ئقبل كل ش

  .، والذي كان له الفضل األول واألخير في هذا التوفيقالعمـــــــل

                                         :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمال بقول 

        ".".".".حديث صحيححديث صحيححديث صحيححديث صحيح""""    ]اهللاهللاهللاهللاـر الناس لم يشكر ـر الناس لم يشكر ـر الناس لم يشكر ـر الناس لم يشكر ن لم يشكن لم يشكن لم يشكن لم يشكــــــــمممم[

  :يبالشكر الجزيل إلتوجه أ

ذا ـه نجازفي إ الكبير الوالدين الكريمين اللذين كان لهما الفضل

  .والي ابن خالتي والي أختي العزيزة العمل

  :قال يالشاعر الذوسيرا على خطى 

  .كاد المعلم أن يكون رســوال.................قــم للمعلـم وفيه التبجيــل

هذا الذين أشرفوا على الكرام  يتقدم بالشكر الجزيل لجميع أساتذتأ

، كما أتقدم بالشكر صالح صالحي: األستاذ الدكتوروعلى رأسهم  العمل

:                                المشرف األستاذ والتقدير واالمتنان الخاص إلي

 يلم يدخر جهدا في مساعدت الذي """"بورغدة حسيـــنبورغدة حسيـــنبورغدة حسيـــنبورغدة حسيـــن: : : : الدكتورالدكتورالدكتورالدكتور" " " " 

كما ال يسعني إال  وتوجيهاته الثرية، ل عليا بنصائحه القيمةــــولم يبخ

على كل مساعداته المادية والمعنوية  طارق فارس: أستاذي العزيزشكر 

كل  والى، عبد الكريم شوكال: واألستاذ ،التي ال يمكنني حتى وصفها

 نسىأكما ال  ،على حسن استقبالهم وتوجيههم مديريات والية تبسةموظفي 

   .من قريب أو من بعيد يد العون يلكل من مد 
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سبب سبب سبب سبب     أهدي ثمرة جهدي أوال وقبل كل شيء إلىأهدي ثمرة جهدي أوال وقبل كل شيء إلىأهدي ثمرة جهدي أوال وقبل كل شيء إلىأهدي ثمرة جهدي أوال وقبل كل شيء إلى        

اللذين وفّرا لي اللذين وفّرا لي اللذين وفّرا لي اللذين وفّرا لي     والديا العزيزينوالديا العزيزينوالديا العزيزينوالديا العزيزين    وجودي ونجاحيوجودي ونجاحيوجودي ونجاحيوجودي ونجاحي

المستوى المستوى المستوى المستوى الظروف المساعدة للوصول إلى هذا الظروف المساعدة للوصول إلى هذا الظروف المساعدة للوصول إلى هذا الظروف المساعدة للوصول إلى هذا     جميعجميعجميعجميع

        ....وإلنجاز هذا العملوإلنجاز هذا العملوإلنجاز هذا العملوإلنجاز هذا العمل

أختي الغالية على قلبي أختي الغالية على قلبي أختي الغالية على قلبي أختي الغالية على قلبي كما أهدي عملي هذا إلى كما أهدي عملي هذا إلى كما أهدي عملي هذا إلى كما أهدي عملي هذا إلى 

        ....آدمآدمآدمآدم    والي ابن خالتيوالي ابن خالتيوالي ابن خالتيوالي ابن خالتي    أمينةأمينةأمينةأمينة

األساتذة والزمالء وعلى وجه الخصوص األساتذة والزمالء وعلى وجه الخصوص األساتذة والزمالء وعلى وجه الخصوص األساتذة والزمالء وعلى وجه الخصوص     والي كلوالي كلوالي كلوالي كل    

بوضياف منيرة، والي روح والدها وأختها بوضياف منيرة، والي روح والدها وأختها بوضياف منيرة، والي روح والدها وأختها بوضياف منيرة، والي روح والدها وأختها : : : : األستاذةاألستاذةاألستاذةاألستاذة

....رحمهم اهللا وأسكنهم جنتهرحمهم اهللا وأسكنهم جنتهرحمهم اهللا وأسكنهم جنتهرحمهم اهللا وأسكنهم جنته     

والي كل األصدقاء واألقارب قريب كان أو بعيد وعلى والي كل األصدقاء واألقارب قريب كان أو بعيد وعلى والي كل األصدقاء واألقارب قريب كان أو بعيد وعلى والي كل األصدقاء واألقارب قريب كان أو بعيد وعلى 

حياة والي حياة والي حياة والي حياة والي : : : : متي الدكتورةمتي الدكتورةمتي الدكتورةمتي الدكتورةععععالخصوص خالي إسماعيل والخصوص خالي إسماعيل والخصوص خالي إسماعيل والخصوص خالي إسماعيل و

الخالخالخالخ............،عمار،عمار،عمار،عمارنبيلنبيلنبيلنبيل،،،،عمرعمرعمرعمركل من الناصر،كل من الناصر،كل من الناصر،كل من الناصر،     

 ....والي كل من كان في قلبه ذرة إيمانوالي كل من كان في قلبه ذرة إيمانوالي كل من كان في قلبه ذرة إيمانوالي كل من كان في قلبه ذرة إيمان
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      :متهيـــــــــــد   

 تؤدي اكو االقتصادي، النمو مداخل من هاما تشكل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة مدخال      

 املتقدمة سواء العامل دول بني اليوم السائد االجتاه أصبح لذا التنمية االقتصادية، استدامة ضمان يف هاما دورا

 إجياد على قيامها والعمل تشجيع يف اجتاه والدفع هلذه املؤسسات االستثماري ناخامل حتسني هو النامية أو منها

 احمللي الصعيدين على بالغة أمهية تكتسي جعلها الذي األمرواالرتقاء ا،  لنجاحها واملتطلبات األطر مجيع

  .والدويل

ألكثر عملية أمام الدول الوقت الذي أصبحت فيه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة البديل اويف      

وخاصة النامية لتحقيق معدالت النمو املرجوة وجتاوز املعوقات االقتصادية واالجتماعية وحماربة التشوهات 

جهدت األدبيات التنموية ومنذ عقدين تقريبا على الترويج للتنمية احمللية وأمهيتها وجناعة النتائج اليت  ،البيئية

بروز مصطلح  بعد، وخاصة والوطنية شكالت االقتصادية واالجتماعية احملليةميكن أن حتققها يف معاجلة امل

االستدامة وتنديد املنظمات الرمسية والغري الرمسية بضرورة دمج متطلبات االرتقاء ذا النموذج التنموي اجلديد 

لقد و ،اخل...ةضمن مجيع مستويات التنمية وعلى مجيع األصعدة احمللية والوطنيالذي جيسد معين االستدامة 

االجتماعي والبيئي - شددت هذه األدبيات على أمهية االعتماد على هذا األسلوب اجلديد يف العمل االقتصادي

حمليا، والذي يعتمد على أسس وقواعد ومناهج العلوم االقتصادية واالجتماعية وااليكولوجية، دف إحداث 

، ومن هذا باتت العاملية ومنها إيل لية وصوال إيل الوطنيةتغيري يف أسلوب التفكري وطريقة العمل انطالقا من احمل

التنمية احمللية املستدامة تشكل ركيزة من ركائز التنمية الوطنية الشاملة واملتوازنة واملوافقة لشروط االستدامة إذ 

ألساسية إيل تستهدف حتقيق التوازن التنموي املستدام بني خمتلف الناطق، ويف مقدمتها تنفيذ مشروعات البين ا

جانب دورها املؤثر يف تفعيل االستثمارات احمللية وخلق فرص العمل واملشروعات املتوسطة والصغرية واملصغرة 

   .املدرة للدخل واحملافظة على البيئة

سعت ومنذ استقالهلا إيل دفع عجلة النمو وحتقيق تنمية متوازنة وشاملة  اليتواجلزائر كمثيلتها من الدول      

مع اإلمكانيات املتوفرة لديها، بدا بإعطاء األولوية للمؤسسات الكربى يف إطار استراتيجيات  تتكيف

الصناعات املصنعة وأقطاب النمو اليت عجزت عن حتقيق األهداف املرجوة منها، وصوال إيل ضرورة إعادة 

ات املتوسطة املؤسس - النظر يف أسلوب التنمية، وذلك من خالل االهتمام بذلك النوع من املؤسسات

وخاصة بعد التطور امللحوظ الذي عرفته هذه املؤسسات بعد أزمة الثمانينات اليت عرفها  - والصغرية واملصغرة 

 . االقتصاد الوطين



  ................................................................................................................املقدمــــــة العــــامة

 
 ب 

منظومة مؤسساتية تستجيب  خلقبغية  جسدإن اهتمام اجلزائر باملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة     

من خالل حماولة االرتقاء ذه املؤسسات على  وهذا ضها التعامالت االقتصاديةجلميع التغريات اجلذرية اليت تفر

، ولكوننا ...)متويل، منظومة قانونية وتشريعية، اتفاقات دولية( ويف مجيع ااالت مجيع األصعدة احمللية والدولية

هذا النوع من املؤسسات الميكننا احلديث عن دور تنموي دون أن نشري إيل جمموعة اخلصائص اليت متيز وتؤهل 

ساسي يف حتقيق التنمية الوطنية واحمللية املستدامة وذلك من خالل تبين إستراتيجية دف األكبري والدور الللعب 

من خالهلا إيل دعم وترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة حملاربة مجيع اخالالا اهليكلية اليت تواجهها 

والذي مسي  ريو دجيانريوواالقتداء بربنامج القرن الصادر عن مؤمتر  اعاا اإلقليميةوقط خمتلف مناطقها اجلغرافية

، وباعتبار أن والية تبسة من املناطق اليت تسعي فيها اجلزائر إيل دعم التنمية احمللية املستدامة 21بأجندة القرن 

لصغرية واملصغرة واليت ميكن اعتبارها من خالل االستفادة من اإلمكانيات اليت توفرها املؤسسات املتوسطة وا

من العوامل اليت تدفع بالوالية إيل اللحاق بالركب الذي دف اجلزائر إيل الوصول إليه آال وهو التنمية الوطنية 

 .املستدامة الشاملة واملتوازنة بني خمتلف مناطقها اجلغرافية

  : إشكالية البحث -1

األساسية خللق  اتزتكعترب يف الوقت الراهن إحدى املرت ة واملصغرةاملتوسطة والصغرياملؤسسات  تإذا كان    

من خالل تبين إيل القيام به سعت اجلزائر  هذا ماو على حد سواء،احمللي والوطين  علي املستوىالثروة 

من  جزءوباعتبار أن والية تبسة  ،املتوسطة والصغرية واملصغرةإيل ترقية املؤسسات دف إستراتيجية وطنية 

انطالقا من هنا و ،خلقها من خالل دعم هذه املؤسسات إيلي اجلزائر عالشاملة املستدامة اليت تس الوطنية التنمية

  :فان اإلشكالية اليت ميكن طرحها يف هذا اال تتمحور حول تساؤل رئيسي وهو

 ية املستدامة وماماهو الدور الذي تلعبه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احملل �

تقييم اإلستراتيجية الوطنية اليت اتبعتها اجلزائر لدعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية  مدى

 تبسه؟

تقدم تتبلور لنا معامل إشكالية البحث واليت تتمحور حول التساؤالت  ضوء ما علىويف هذا املنحي، و   

  :الفرعية التالية

 ؟املتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات بإيل االهتمام  ماهي العوامل اليت تدفع �
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 ؟املستدامة ماهي أبعاد وحمددات التنمية احمللية �

وما هو  ؟املتوسطة والصغرية واملصغرةماهي معامل اإلستراتيجية التنموية اليت اتبعتها اجلزائر لترقية املؤسسات  �

 ر؟مدى مسامهتها يف دفع عجلة التنمية املستدامة يف اجلزائ

واالستراتيجية الوطنية لترقية هذه  املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات  إيل أي مدى ميكن أن تساهم �

 بوالية تبسة؟ املستدامة يف حتقيق التنمية احمللية املؤسسات

املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة املؤسسات ماهي السبل الكفيلة بتفعيل دور  �

  والية تبسة؟يف

  :فرضيات البحث -2

  :لإلجابة عن التساؤالت املطروحة قمنا بصياغة الفرضيات التالية

جمموعة من اخلصائص جتعلها ذات أولوية وتؤهلها للقيام بدور املتوسطة والصغرية واملصغرة مؤسسات لل �

 ؛حتقيق األهداف املرجوة منهافعال تعمل من خالله علي 

 ؛امة عملية معقدة وذات أبعاد متعددة كما أا ذات طبيعة ديناميكيةالتنمية احمللية املستد �

اهلياكل واهليئات وتطبق من خالهلا جمموعة من تعتمد فيها علي مجلة من  متكاملة إستراتيجيةتتبين اجلزائر  �

 ؛ةودعم فكرة التنمية املستدام املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات اهلادفة إيل ترقية ودعم  الربامج

يف والية  الوطنية لترقية هذه املؤسسات اإلستراتيجيةوال  املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات  ال تساهم �

 .التنمية احمللية املستدامة تبسة بأي شكل من األشكال يف

ليست هناك أي سبل من أجل تفعيل دور املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف التنمية احمللية املستدامة  �

 لى اعتبار أا مؤسسات مهملة يف االقتصاد احمللى للوالية؟ع

  :أمهية البحث -3

  :تنبع أمهية هذا البحث من االعتبارات التالية  

املؤسسات ب دراسة خمتلف اجلوانب املتعلقة إرساء خمتلف األفاق النظرية والتطبيقية اليت تستمد كياا من �

 على حد سواء؛ لية املستدامةلتنمية احملباو املتوسطة والصغرية واملصغرة

ملتقدمة يف االرتقاء باقتصاديات الدول ااملتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات تلعبه الدور الكبري الذي  �

 ؛ويف مجيع ااالت وعلى مجيع األصعدة احمللية والدوليةوالنامية 
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قيق وإرساء قواعد التنمية املستدامة أصبحت من املرتكزات األساسية لعملية حت املستدامة لكون التنمية احمللية �

 ؛الشاملة واملتوازنة

، واإلصالحات الكبرية اليت سخرا لتأهيل هذا القطاع هلذه املؤسساتاالهتمام الكبري الذي أولته اجلزائر  �

 .يف خمتلف جوانبه وعلى مجيع األصعدة

  : أهداف البحث -4

  :يهدف هذا البحث عموما إيل 

والتنمية احمللية املستدامة  املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات نشر خمتلف املفاهيم اليت تتعلق مبوضوع  �

 .علي حد سواء

 ضمن منظور جديد يتمثل يف بعد التنمية احملليةاملتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات إبراز مكانة  �

 .املستدامة

توسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية وتسليط دور هذه املؤسسات امل حماولة دراسة وتقييم �

 .الضوء على مدى استفادة والية تبسة من االستراجتية الوطنية لترقية هذه املؤسسات
  

  :دوافع اختيار املوضوع -5

 دامةدور املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املست: إن اختيار هذا املوضوع    

يعود إيل جمموعة من  )حالة والية تبسة اإلستراتيجية الوطنية لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة(

  :األسباب

امليول الشخصي لدراسة هذا املوضوع، باإلضافة إيل حماولة تطبيق بعض املعارف الشخصية العملية  �

 .والنظرية

ن خالله املنظومة املؤسساتية بأحد أهم مرتكزات لكون هذا املوضوع يقع يف قلب التخصص حبيث نربط م �

 .املستدامة تطبيق التنمية املستدامة آال وهي التنمية احمللية

 ؛ألخريةخالل اآلونة ااملتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات األمهية اليت اكتسبها موضوع  �

مل  هيكليةاختالالت و ت اجتماعيةاملشاكل املتعددة اليت عرفتها املنطقة حمل الدراسة واليت نشئت عنها آفا �

تكن موجود يف السابق واليت تستوجب إجياد حلول جلذور هذه املشاكل من خالل االهتمام مبوضوع 
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ودراسة تقيمية لإلستراتيجية الوطنية لترقية هذا النوع من املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات 

 .يف الوالية املستدامة ه املؤسسات لالرتقاء بالتنمية احملليةواالستفادة من اخلصائص اليت تتميز ا هذ
 

  :تدور الدراسة حول :حدود الدراسة -6

من املواضيع املفتوحة اليت ميكن دراستها املتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات عترب ت :احلدود النظرية ••••

  .املستدام التنموي احمللي اركيز على بعدهمن خمتلف اجلوانب، إال أننا ارتأينا دراسة هذا املوضوع من خالل الت

 .متحورت الدراسة امليدانية يف والية تبسة :احلدود املكانية ••••

يف حتقيق املتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات  مسامهة لقد ركزنا يف الدراسة تطور :احلدود الزمانية ••••

، أما )2009السداسي األول من  إيل 2003من  (علي املدة الزمنية املمتدة  يف اجلزائر املستدامة احمللية التنمية

يتعذر علينا التقيد ذه ويف بعض األوقات سوف  2009إيل  2005الدراسة امليدانية يف والية تبسة ستمتد من 

  .إما بسبب غياب املعلومات أو ألساب أخري املدة

 :يلي مافي العمل هذا إلجناز واجهناها اليت الصعوبات أهم تتلخص  :البحث صعوبات -7

 العربية باللغة رادنو التنمية احمللية املستدامة والدراسات اليت تتناول موضوع  املراجع على احلصول صعوبة �

 ؛لتوفري املعلومات النظرية حول هذا اجلزء من املوضوع كبريا وقتا كلفنا الذي الشكلواألجنبية، 

 النظرية املعارف استيعاب دف ذلك تطلبت املوضوع طبيعة أن خاصة امليدانية بالدراسة لقياما صعوبة �

 ؛واقع والية تبسة مع ومطابقتها أحسن بشكل

 امتناع بعض اإلطارات عن منحها املعلومات املتعلقة ذا املوضوع وختوفهم من طبيعة الدراسة امليدانية اليت �

بطرق  والبيانات علوماتاحلصول على امل إيل حماولةبنا يف معظم األحيان  دىأ حنن يف صدد دراستها، هذا الذي

 غري رمسية؛

لعدم قدرة أفراد املديريات املتاحة على مستوى  امليدانية بالدراسة املتعلقة البيانات على احلصول صعوبة �

 بغيةبالرغم من حماوالتنا لتبسيط الفكرة إيل أقصي حد ممكن  بيانيةالوالية على فهم متطلباتنا املعلوماتية وال

 .أسئلتنا على اإلجابة

لإلحصائيات والدراسات اليت تربط بني املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة والتنمية احمللية الغياب الفادح  �

باإلستراتيجية الوطنية لترقية املؤسسات  - التنمية احمللية املستدامة-املستدامة يف والية تبسة، وعالقة هذه األخرية

 .قيةاملتوسطة والصغرية واملصغرة من الناحية التطبي
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   :منهج البحث -8

 ومضمون التنمية احمللية املستدامة ،املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات من أجل إرساء مفاهيم        

املؤسسات ملعرفة خمتلف املفاهيم النظرية اليت تتناول دراسة  املنهج الوصفي التحليليارتأينا االعتماد على 

  .املستدامة احمللية والتنميةاملتوسطة والصغرية واملصغرة 

اإلستراتيجية لدراسة  نهج االستقرائياملوإلسقاط الدراسة النظرية على واقع والية تبسة، فاعتمدنا علي       

  .الوطنية لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملصغرة ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة يف الوالية

  :ناتأدوات الدراسة ومصادر البيا -9

  :يلي فيما البيانات مصادر وكذا الدراسة، هذه إلجراء املستعملة األدوات تتمثل

 السابقة، واألحباث خمتلف الدراسات وعلى واألجنبية العربية املراجع خمتلف على باإلطالع املكتيب املسح �

 مبوضوع البحث؛ عالقة هلا اليت املتخصصة واملقاالت واالت واالنترنت

 عليها بشكل رمسي من املديريات واملفتشيات املتخصص والتابعة ملوضوع حبثنا؛ليت حتصلنا بعض الوثائق ا �

 احلصول على تساعدنا اليت املعلوماتو البيانات جتميع لغرض الرمسية والغري رمسية الشخصية املقابالت �

 على توضيحات؛

  : حمتويات البحث -10

ة فصول أساسية، تناولنا يف الفصل األول أسس نظرية حول لدراسة املوضوع قمنا بتقسيم الدراسة إيل أربع    

، حيث قسم الفصل إيل ثالثة مباحث، تناولنا يف املبحث األول ماهية املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات 

املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  ويف املبحث الثاين أمهيةاملتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات 

املؤسسات واجهها تاليب متويل مث املبحث الثالث الذي نعاجل من خالله خمتلف املشاكل اليت وأس ومصادر

  .وأساليب دعمها وحتدياا املستقبلية املتوسطة والصغرية واملصغرة

حتت عنوان مفاهيم عامة حول  املستدامة وتناولنا يف الفصل الثاين اجلانب الذي خيص موضوع التنمية احمللية    

مفهوم التنمية املستدامة ، وقسم هذا الفصل أيضا إيل ثالثة مباحث أساسية، األول يعاجل املستدامة ة احملليةالتنمي

 ومؤشرات قياسهامن خالل عرض خمتلف تعاريفها، أبعادها املستدامة  احمللية التنميةوالثاين يتمحور حول 

  .21ية املستدامة وماهية برنامج القرن مقومات ومعوقات التنمية احمللوكمبحث الثالث تناولنا وأهدافها 

الوطنية لترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  اإلستراتيجيةتطرقنا إيل  وقمنا يف الفصل الثالث    

الدور الذي ، تناول األول ، وتناولنا من خالله ثالثة مباحثباعتبارها آلية لدفع التنمية احمللية املستدامة باجلزائر
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املبحث الثاين يف ، ويف اجلزائر ؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامةتلعبه امل

 ، أمامعامل اإلستراتيجية الوطنية اليت تبنتها اجلزائر لترقية منظومة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةناقشنا 

التنمية  حتقيق ؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يفمسامهة املتقييم  مدىيف املبحث الثالث فتعرضنا إيل 

  .املستدامة يف اجلزائر

املتوسطة والصغرية املؤسسات الدراسة التطبيقية واليت ختص واقع  نا فيهوأخريا الفصل الرابع الذي تناول  

ية، واعتمدنا إيل تقسيم يف الوال املستدامة يف والية تبسة ودوره يف حتقيق تفعيل عملية التنمية احمللية  واملصغرة

اإلمكانيات املتاحة يف والية تبسة، أما املبحث الثاين يعاجل خمتلف مباحث األول يتمحور حول  ثالثةالفصل إيل 

لعبه تإيل دراسة مدى فعالية الدور الذي  املبحث الثالثوتطرقنا يف يف والية تبسة،  املستدامة واقع التنمية احمللية

 .يف الواليةها دورسبل تفعيل واملستدامة  التنمية احمللية حتقيقيف لصغرية واملصغرة املتوسطة وااملؤسسات 



 

  

األسس النظرية للمؤسسات املتوسطة 

 والصغرية واملصغرة

  

  

  الفصل األول
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  :مقدمة الفصل      

يزداد اهتمام احلكومات والباحثني باملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يوما بعد يوم إدراكا منها للدور  

االقتصادية التنمية  جماالت يف ، وخاصةاملتقدمة منها والنامية به يف االقتصاديات العامليةاحملوري الذي تلع

ي أصبح يعتمد وبشكل كبري على هذه املؤسسات يف حتقيق التنمية على حيث أن االقتصاد العامل واالجتماعية

  .العاملياألصعدة سواء كانت حملية أو إقليمية أو علي املستوى ااالت ومستوى مجيع 

ولقد استطاعت املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة أن تربهن على قوة الدور الذي تلعبه بالرغم من     

اليت تعترض سبيل منوها وتوسعها ويف ظل التحديات اليت تقف أماما، وذلك من خالل  املعوقات واملشاكل

درجة النمو  تاخلصائص اليت تتميز ا واليت جتعلها قابلة للتأقلم مع مجيع االقتصاديات مهما اختلف

وضوع توضيح أهم املفاهيم النظرية اليت تعاجل م سنحاول هذا الفصلويف  لديهااملتوفرة  اتنيواإلمكا

  :اإلجابة على األسئلة التاليةاملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل 

  ؟سسات املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤ اهو مفهومم -

  ؟مصادر وأساليب متويلها؟ وماهي أمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةفيما تتمثل  -

 أساليب دعمهاماهي و ؟توسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات امل اههاليت تواج عوقاتاملو املشاكلماهي  -

؟وماهي التحديات املستقبلية اليت تواجهها تنميتها؟أدوات و
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 .ماهية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: بحث األولامل   

 االرتقاء باقتصاديات املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف الدور الكبري الذي تلعبهالرغم من ب   

اليت تواجه  التساؤالتجمموعة من اإلشكاليات و زال هناكتال إال أنه ،الدول النامية واملتقدمة على حد سواء

ترتب عنه صعوبات يومنها مايتعلق بأشكاهلا وخصائصها وهذا ما ،بتعريفهاتعلق هو ممنها ما ،هذه املؤسسات

اختيارها من أجل مواصلة النهوض  يتعني بشأن السياسة اليت النوع من املؤسساتكبرية أمام املهتمني ذا 

  .سسات املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤ منظومة هذه املنظومة املؤسساتية اليت تتجسد يف ترقيةدعم وو

  : وقد ارتأينا تقسيم هذا املبحث إيل 

  .مفهوم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب األول -

  .املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةأشكال تصنيف : املطلب الثاين -

 .خصائص ومميزات املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب الثالث -
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  .مفهوم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب األول   

حلدود ووضع ا سسات املتوسطة والصغرية واملصغرةلقد اختلف املختصني حول وضع مفهوم موحد للمؤ 
مفهوم أو تعريف حيدد ا وذلك بسبب تعدد املعايري اليت  ،الفصل بينها وبني املؤسسات األخرىا اليت يتم 

مييزها وذلك كل دولة إيل تبين تعريف خاص بهلذا النوع من املؤسسات بني مجيع الدول واهليئات، وهذا مادفع 
  . ى التقدم التقين فيهاحسب درجة منوها وإمكانيتها وقدراا االقتصادية ومستو

  .معايري تعريف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: أوال

مؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة، وذلك لل تعريفهناك جمموعة من املعايري اليت يتم من خالهلا حتديد  
فتاح تعريف هذه حسب اهلدف من التعريف، إال أن كل هذه املعايري تدور حول اجتاهني أساسيني يعتربان م

  :، وسنحاول توضيح هذين االجتاهنياالجتاه النوعيو االجتاه الكمي: 1املؤسسات، ومها

 : االجتاه الكمي -1

تم املعايري الكمية بتصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة على أساس واعتمادا على جمموعة من 
تربز الفوارق بني األحجام املختلفة للمؤسسات، واليت  اليت واملؤشرات النقدية واالقتصادية السمات الكمية

  : منهانذكر 

من أكثر املعايري استخداما وشيوعا وذلك ألنه يسمح باملقارنة بني هذا املعيار يعترب : معيار حجم العمال - 1-1
العتماد على ومن مزايا ا ،من خالل تعداد العمال يف املشروع املشاريع يف خمتلف البلدان وبني خمتلف النشاطات

 :2هذا املعيار

  ؛البساطة يف التطبيق -

 ؛السهولة يف املقارنة -

 ؛الثبات النسيب -

                                                           

حالة الصناعات الصغرية واملتوسطة بوالية ): واقعه، أمهيته وشروط تطبيقه(التسيري االستراتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر سلطاين حممد رشدي،  -1
  .  41: ، ص2006اف، املسيلة، ، مذكرة ماجستري، ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضيبسكرة

مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية ، دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها ،لرقط فريدة، وآخرون -2
  .02: ص ، 2003ماي  25/28سطيف لتسيري، جامعة كلية العلوم االقتصادية وعلوم اواملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية، 
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 .توافر البيانات مقارنتا باملعايري األخرى -

أن هناك صعوبة يف تعريف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة اعتمادا على معيار حجم العمال  إال   
  :والذي يطرحنا إيل طرح جمموعة من التساؤالت مثل عيارهذا املويرجع هذا إيل الغموض الذي يكتنف 

 مصغرة أو سسة ما حىت نقول أن هذه املؤسسةهل يكفي أن يعمل عدد معني من العمال يف مؤ -
 صغرية أو متوسطة؟

يشتغل فيهما نفس العدد من العمال مها بنفس احلجم؟ مهما استخدمتا من اللتني ؤسستان املوهل  -
 تكنولوجيا؟ 

لب هذا املعيار معايري أخري مكملة تغطي التناقض واإلشكال الذي يطرحه هذا وهلذا يتط •
 .التعريف

يعترب رأس املال أو قيمة االستثمار أحد املعايري الكمية اليت تستعمل  :معيار رأس املال أو قيمة االستثمار - 1-2
رف البعض املؤسسات املتوسطة للتمييز بني املؤسسات الكبرية واملؤسسات األخرى، وباستخدام هذا املعيار يع

والصغرية واملصغرة على أا تلك املؤسسات اليت ال يتجاوز فيها رأس املال املستثمر حدا أقصى معني خيتلف 
هناك بعض  لكون ،هذا املعيار وحده غري كاف نأ إال ،باختالف الدولة ودرجة النمو االقتصادي وغريها

رأس  يف تقليلالتعتمد على تكثيف عدد العمال لالستفادة من يت الاملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة 
ؤسسات أخرى يكون فيها رأس املال املستثمر للعامل كبري وبالتايل يكون عدد العمال قليل مهناك واملال، 

  .1لذلك يستخدم هذا املعيار كمعيار مكمل ملعيار عدد العمال أو غريه من املعايري األخرى

تتصف املؤسسات بصغر احلجم بسبب اخنفاض احلصة السوقية ويصلح هذا املعيار : نتاج معيار كمية اإل - 1-3
يف املؤسسات ذات الطابع الصناعي وال يصلح هذا املعيار يف املؤسسات األخرى اليت تتميز بالطابع اخلدمايت 

رده لكونه يتطلب واإلنتاجي أو املؤسسات متعددة املنتجات لصعوبة تقييم املخرجات واليصلح لالستخدام مبف
 .التعديل بصفة مستمرة حسب متغريات األسعار ومعدالت التضخم

يستخدم هذا املعيار كوسيلة للتفرقة بني املؤسسات الكبرية واملؤسسات املتوسطة  :معيار قيمة املبيعات -1-4
وهذا ) ماتيةصناعية، إنتاجية، خد(والصغرية واملصغرة وهو صاحل للتطبيق على مجيع نشاطات هذه املؤسسات 

                                                           

  .30: ، ص2006، اجلزائرية للكتاب، اجلزائر ، الطبعة األوىل، إدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطةنبيل جواد ،  -1
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بالرغم من الصعوبة يف احلصول علي املعلومات والبيانات الدقيقة، ويبقي يف بعض األحيان غري صاحل خاصة يف 
  .1املؤسسات املصغرة اليت يصعب فيها االحتفاظ بالدفاتر واحلسابات بشكل منتظم

ستبعاد قيمة املستلزمات الوسيطة يقصد بالقيمة املضافة صايف إنتاج املؤسسة بعد ا :معيار القيمة املضافة - 1-5
كنه غري صاحل يف إجراء لواملشتريات من الغري، ويصلح هذا املعيار للتطبيق يف جمال النشاط الصناعي، و

املقارنات بني األنشطة والقطاعات املختلفة، هذا إيل جانب صعوبة حساب تكلفة املستلزمات والقيمة املضافة 
  .يف املؤسسات واملشاريع الصغرية

مع معايري  ةوبالرغم من االنتقادات اليت وجهت ملعايري االجتاه الكمي إال أا تبقي األكثر وضوحا باملقارن
االجتاه النوعي، وبالرغم من سهولته وبساطته يف القياس وهذا  ظاهريا فقط فانه يبقي معقد عمليا ومل ميكن من 

  .خلق وإجياد تعريف موحد هلذا النوع من املؤسسات
  

ة تترجم من خالل املعايري معين معنوية وغري كمية وهو يعرب عن صفات وخصائص: جتاه النوعياال -2
   : 2التايل

أن املالك هو املسري  بالتمعن يف اهليكل التنظيمي هلذا النوع من املؤسسات جند: االستقاللية واملسؤولية - 2-1
يئات اخلارجية، وهو الذي يتوىل اختاذ واملشرف على تنفيذ وتسيري معظم وظائف املؤسسة دون تدخل من اهل

 يف اإلدارة والتسيري التامة االستقاللية ولهتحمل املسؤولية الكاملة اجتاه الغري بالنيابة عن املؤسسة يالقرارات و
 .3ويف العمل

توسطة امل أهم املعايري املتعامل ا يف ميدان التفرقة بني املؤسسات إحدىيعترب معيار امللكية : امللكية - 2-2
املؤسسات معظم األحيان تابعة إيل القطاع  هذه تكون امللكية يف والصغرية واملصغرة من اجلانب النوعي حيث

 .عمومي عبااخلاص إال يف بعض احلاالت أين تكون ذات ط

تكون احلصة السوقية يف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة ضعيفة بسبب حملية  :احلصة السوقية - 2-3
باإلضافة إيل املنافسة بني هذه املؤسسات بسبب  ضيق األسواق اليت توجه إليها منتجاا،وإمكانيتها ونشاطها 

                                                           

1
  .06: ، ص2006رة أعمال، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، ، مذكرة ماجستري، ختصص إداتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة للرفع من قدراا التنافسية ،صاحلي سلمى - 

2
احململة من املوقع  . 03: ، ص2009، 41، جملة العلوم اإلنسانية، العدد دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التخفيف من حدة البطالة باجلزائرمجال الدين سالمة،  - 

www.ULUM.NL،  25/04/2010 :التحميل اريخت.  

، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة التجربة املغربية يف ترقية ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، دومي مسراء، عبد القادر عطوي -3
  .04: ص ،2003ماي  25/28سطيف  التسيري، جامعةكلية العلوم االقتصادية وعلوم وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية،
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كون حصتها السوقية مرتفعة وكبرية، على غرار املؤسسات الكبرية اليت ت تشابه اإلمكانيات وظروف العمل
رقة بني املؤسسات على اعتبار الترابط الذي عترب من املعايري النوعية اليت يتم ا التفإذن فمعيار احلصة السوقية ي

 .جيمع بني خمرجات هذه املؤسسات والسوق

تتميز املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة ببساطة التكنولوجيا اليت تستخدمها بسبب : التكنولوجيا - 2-4
 . 1الكثافة النسبية يف عدد العمال والقلة يف رأس املال

 .سطة والصغرية واملصغرةتعريف املؤسسات املتو: ثانيا

راج جمموعة من للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة، ارتأينا إد ةوالضهار التباين بني التعاريف املختلف  
 .هلذا النوع من املؤسسات مفهومها اهليئات والدولقدمت من خالهلا بعض التعاريف 

ويعرف البنك الدويل هذا النوع من : تعريف البنك الدويل للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة -1
 10أقل مـن   تشغلاملؤسسات استنادا إيل معيار عدد العمال، ويصنف املؤسسات املصغرة على أا تلك اليت 

 100 إيل 50مـا بـني   أما اليت  تشغل عامل،  50إيل  10عمال، واملؤسسات الصغرية تلك اليت يعمل ا مابني 

 .2ما فوق ذلك فهي مؤسسة كبرية، وعامل فهي تصنف كمؤسسة متوسطة

لقد استندت هيئة األمم املتحدة : للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تعريف هيئة األمم املتحدة -2
يف دراسة هلا عن احملاسبة يف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة علي معيارين ومها العمالة واحلجم، وذلك 

 :3حد هلذا النوع من املؤسسات، وقد قسمتها إيلبعدما أفادت بعدم وجود تعريف مو

 .أجزاء وتتسم ببساطة األنشطة وسهولة اإلدارة 10تشغل أقل من : غرةـاملؤسسة املص -

جزء و اليتجاوز رقم أعماهلـا   50الصغرية توافق معايري االستقاللية وتشغل أقل من : املؤسسات الصغرية -
  .ماليني أورو سنويا5دي ميزانيتها ماليني أورو، أو التتع7السنوي اليتجاوز 

جزء، ورقم أعماهلا السـنوي      250توافق هي كذلك معايري االستقاللية وتشغل أقل من  :املؤسسة املتوسطة -
 .ماليني أورو سنويا27ماليني أورو، أو التتعدي ميزانيتها 40اليتجاوز 

                                                           

  .5: ، ص2004، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مارسومردوده االقتصادي واالجتماعي: تنمية املشروعات الصغرية ،حممد وجيه بدوي -1

  .273 :ص لعدد السادس، دون ذكر سنة النشر،، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، اآفاق وقيود: املؤسسات الصغرية واملتوسطةايت عيسي عيسي،  -2

، مداخلة ضمن امللتقي الدويل حـول التنميـة   ملهام والوظائف اجلديدة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار معايري التنمية املستدامةا ،بن يعقوب الطاهر، شريف مراد -3
  .03: ، ص2008افريل  07/08سطيف،  قتصادية وعلوم التسيري، جامعةكلية العلوم االاملستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،
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 تعرف حيث: سطة والصغرية واملصغرةللمؤسسات املتوتعريف جلنة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  -3
املؤسسـات املصـغرة   " املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل معيار حجم العمالة حيث جاء أن 

، وتبقي الكبري فهـي  عامل99إيل  20، واملتوسطة من عامل19إيل  15، أما الصغرية فمن عامل14إيل  1من تشغل 
 . 1"عامل100تشغل أكثر من 

يف دراسة قام ا احتـاد  : للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة بلدان جنوب شرق آسياتعريف  -4
على معيـار حجـم العمـال يف     بروش وهيمرتكل من  اعتمد (ASEAN)شعوب بلدان جنوب شرق آسيا 

  :واملصغرة واليت عرفاها كمايليتعريف املؤسسات املتوسطة والصغرية 

   .بلدان جنوب شرق آسياملتوسطة والصغرية واملصغرة يف تصنيف املؤسسات ا  ):01(جدول رقم 

  املعيار                   

  الصنف   

  عدد العمال

  )عامل(

  09إيل  1من   املؤسسات املصغرة

  49إيل  10من   املؤسسات الصغرية

  99إيل  50من   املؤسسات املتوسطة

  فأكثر 100  املؤسسات الكبرية

  .من إعداد الطالب: املصدر

وضع االحتاد األورويب  1996سنة  :للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة عريف االحتاد األورويبت -5
حيـث   تعريف للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة والذي كان موضع اتفاق بني مجيع الدول األعضاء،

 لسنوية لتحديد تعريفهـا كل من معيار عدد العمال ورقم األعمال واحلصيلة اعلى ويف هذا التعريف أعتمد هنا 
 :يوضحه اجلدول التايلماهذا و

 

  

                                                           

1
، مذكرة دراسة حالة عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر: دور حتليل البيئة اخلارجية يف صياغة استراتيجيات املؤسسات الصغرية واملتوسطةعطاهللا ياسني،  - 

  .93 :، ص2009- 2008سيري، قسم علوم التسيري، جامعة بسكرة، ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم الت
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  .تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف االحتاد األورويب: )02(جدول رقم 

  املعيار                   

  الصنف   

  عدد األجراء

  )أجري(

  رقم األعمال 

  )مليون أورو(

  احلصيلة السنوية

  )مليون أورو(

  /  /  10من  أقل  مؤسسة مصغرة

  5  7  50أقل من   مؤسسة صغرية

  27ال يتجاوز   40ال يتجاوز   250أقل من   مؤسسة متوسطة

، مداخلة ضمن امللتقي الوطين حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة، معهد العلوم واقع وآفاق: املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حاكمي بوحفص :املصدر
  .211: ، ص2004ديسمرب  14/15االقتصادية، املركز اجلامعي سعيدة، 

تعرف املؤسسات املتوسطة والصـغرية  : للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة ربيطاينالتعريف ال -6
  :1واملصغرة يف بريطانيا كمايلي

  .أجري 9إيل  1من  :غرةـاملؤسسات املص -

 .أجري 49إيل  10 من :غريةـاملؤسسات الص -

  أجري 249إيل  50 من :وسطةـاملؤسسات املت -

يف تعريفهـا للمؤسسـات    اهلنـد  تعتمد: للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة التعريف اهلندي -7
، روبيـة مليـون   75ـبويقدر  1978معيار رأس املال املستخدم وذلك منذ  املتوسطة والصغرية واملصغرة على

طة وصغرية ومصغرة وكذلك وتعترب كذلك كل املؤسسات اليت تستخدم أقل من مليون روبية مؤسسات متوس
 .2عامل 50عدد العمال اليتجاوز 

املؤسسات سـنة   ا النوع منهذ اليابان عرفت: للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تعريف اليابان -8
علي أساس معيـار   1999والذي عدل يف  وذلك حسب القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 1963

  :يلهو موضح يف اجلدول التا ال وطبيعة النشاط وذلك كماعدد العمال ورأس امل

                                                           

1
- Abdelkader chachi, Abul hassan و Financing Small and medium businesses : The British experiment, 

intervention dans la recueille de communication session international ; le financement  des petites et moyennes  
projet et la promotion  de leur rôle dans les économies  maghrébines, Faculté d’économie et de gestion, Sétif 
25/28 Mai 2003, P 04. 

2- Ammar salemmi , Petite et moyenne industrie et le développement, OPE, Alger, 1998, P36. 
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  .تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اليابان  ):03(جدول رقم 

  )مليون ين(رأس املال   عدد العاملني  طبيعة النشاط

املؤسسات املنجمية والتحويلية والنقل 
  وباقي فروع النشاط الصناعي

  قلأو أ 100  عامل أو أقل 300

  أو أقل 30  عامل أو أقل 100  اجلملة مؤسسات التجارة

  أو أقل 10  عامل أو أقل 50  واخلدمات التجزئةب مؤسسات البيع

، مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل الواقع والتجارب ومعطيات الظروف الراهنة: املنشات الصغريةجاسر عبد الرزاق النسور،  :املصدر
  .04: ، ص2006أفريل  17/18رية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، املؤسسات الصغ

بكوا  1953عرفت سنة : للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تعريف الواليات املتحدة األمريكية -9
لذي تنشط فيه، وقد اعتمد على تلك املؤسسات الذي متتلك وتسري بصفة مستقلة وال يسيطر علي جمال العمل ا

  :1كل من معيار عدد العمال وحجم املبيعات يف التعريف ا، وذلك وفق مايلي

  . مليون دوالر كمبيعات سنوية5إيل  1من  :مؤسسة اخلدمات والتجزئة -

  .دوالر كمبيعات سنويةمليون 15إيل  5من  :مؤسسة التجارة باجلملة -

  .عامل 250 عدد العمال :املؤسسات الصناعية -

 :2ويف تعريف آخر لنفس البلد، عرفت كمايلي

 

 

 

 

 

                                                           

 كلية العلوم االقتصادية، مذكرة ماجستري، فرع مالية، دراسة حالة اجلزائر،: تصاديات الدول النامية وترقيتهاؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اقواقع امليوسف تربي،  -1
  .05: ، ص2005جامعة اجلزائر، 

لدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة مداخلة ضمن ا  مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية االقتصادية، ، عثمان حسن عثمان -2
  .04: ص ،2003ماي  25/28سطيف  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية،
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  .تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف الواليات املتحدة األمريكية  ):04(جدول رقم 

  املعيار                   

  الصنف   

  عدد العمال

  )عامل(

  09إيل  1من   مؤسسة مصغرة

  199إيل  10من   مؤسسة صغرية

  499إيل  200من   ة متوسطةمؤسس

  فأكثر 500  مؤسسة كبرية

  .من إعداد الطالب: املصدر

الدول النامية اليت  إحدىاجلزائر تعترب : للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تعريف اجلزائر -10
 ائرواجهت ومازالت تواجه إشكالية جتديد تعريف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة، وقد عرفت اجلز

املوافق  1422رمضان  27املؤرخ يف  01/18املؤسسات من خالل القانون التوجيهي رقم  هذا النوع من
واملتضمن القانون التوجيهي ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية  12/12/2001لـ

  : بأا كل مؤسسة إلنتاج السلع واخلدمات تعرف ب

 .عامل 250إيل  1تشغل من  -

  .مليون دج 500مليار دح وايرادا السنوية أقل من  2رقم أعماهلا السنوي أقل من  - 

تتمتع باالستقاللية املالية حبيث الميتلك رأس ماهلا من قبل مؤسسة أو جمموعة مؤسسات أخري مبقدار   - 
    .٪25 يساوي أو يزيد عن

ي، كل مؤسسة على حدي وهذا ماسيوضحه من نفس القانون التوجيه 7.6.5 وادوقد صنفت كل من امل •
 :  اجلدول التايل
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  .يف اجلزائر تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  ):05(جدول رقم 

  املعيار                   

  الصنف   

  العمال عدد

  )عامل(

  رقم األعمال السنوي

  )مليون دج(

  اإليرادات السنوية

  )مليون دج(

  10أقل من   20أقل من   09إيل  1من   مؤسسة مصغرة

  100أقل من   200أقل من   49إيل  10من   مؤسسة صغرية

  500إيل  100من   2000إيل  200من   250إيل  50من   مؤسسة متوسطة

 .12/12/2001بتاريخ  01/18من القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  7.6.5من إعداد الطالب بناء علي املواد : املصدر

  

 .أمهية حتديد تعريف موحد للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: ثالثا

مهما تعددت التعاريف املتعلقة باملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة فان حتديد تعريف حمدد وموحد    
  :1وواضح بني خمتلف الدول واهليئات هو ضرورة حتمية وذلك من أجل

رى وعقد ائج هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة مع املؤسسات األخإمكانية مقارنة حجم ونت - 
  ؛من أجل حتقيق أهداف معينة مقارنات بني خمتلف الدول

  اريع املتوسطة والصغرية واملصغرة؛إمكانية التنسيق بني اجلهات واملؤسسات يف جمال دعم ومساندة هذه املش -     

املقدمة هلذا القطاع من خالل معرفة أعضاء ومؤسسات هذا القطاع،  زيادة كفاءة الربامج واالمتيازات - 
  ؛وللحد والتقليل من ظواهر التحايل والتالعب باسم هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة

  أعمال منظم خيضع للرقابة والدعم؛ إدراج هذه املؤسسات ضمن قطاع -

جهات التمويل الدولية و املؤسسات املالية العاملية املعنيـة   تسهيل التعامل بني هذه املؤسسات، وبينها وبني -
 .بتمويل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة

  

  
                                                           

1
: ، احململة من املوقعويليةاملشروعات الصغرية واملتوسطة يف مواجهة التحديات التم:  حممد عبد احلميد بصل، مقالة بعنوان - 
.http://www.megaupload.com/?d=YDVCTPL6، 12/04/2010: التحميل تاريخ.  
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 .صعوبات حتديد تعريف موحد للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: رابعا   

ة واملصـغرة يف  وميكن إجياز أهم الصعوبات اليت تواجه حتديد تعريف موحد للمؤسسات املتوسطة والصغري    
  :1العناصر التالية

على الرغم من أن مفهوم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة حتكمه عدة معايري : التباين يف املعايري -1
أساسية أمهها حجم العمالة، ورأس املال، ونوعية التقنية املستخدمة يف العملية اإلنتاجية، وكذلك اخلصـائص  

وحىت املتقدمة فيمـا بينـها يف    ،هناك تفاوت ملحوظ بني الدول النامية واملتقدمة املميزة هلذه املؤسسات فان
  .حدود وحمتويات هذه املعايري وهذا مايزيد من صعوبة حتديد تعريف موحد فيما بينها

إن التباين أو االختالف يف درجات النمو االقتصادي بني البلدان، : التباين يف درجة النمو االقتصادي -2
فنجد أن   إيل دول متخلفة وأخرى متقدمة، وهذا ماينعكس على املستوى التكنولوجي هلذه الدول،ملعايقسم ال

 الدول املتقدمة تتمتع بدرجة منو عالية ومستوى تكنولوجي متقدم على غرار الدول النامية اليت تكـون فيهـا  
وهذا ماجيعل  متخلفوجي جد معدالت النمو منخفضة ومستوى التقدم التكنولو الوضعية االقتصادية متدهورة

   .طبيعة هذه املؤسسات ختتلف من دولة ألخرى

إن طبيعة النشاط االقتصادي جتعل موضوع إعطاء تعريف موحد  :التباين يف طبيعة النشاط االقتصادي -3
للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة بني خمتلف الدول واهليئات عملية جد معقدة يف جوهرهـا لكـون   

املوجود بني النشاطات جتعل ماهو صغري يف قطاع أو نشاط اقتصادي هو كبري يف قطاع ونشاط آخـر،   التمايز
  .2فمثال مايعد صغريا يف قطاع احملروقات ليس بالضرورة من نفس احلجم يف قطاع اخلدمات

  

  .أشكال تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب الثاين    

املتوسطة والصغرية واملصغرة ايل عدة أشكال، وهذا بسبب تنوع ااالت واألنشطة اليت تنقسم املؤسسات     
تعمل تعمل من خالهلا وفيها هذه املؤسسات، وميكن تلخيص أهم األشكال اليت ميكن أن تكون عليها 

 :املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة فيمايلي

  
                                                           

1
 للتنمية منشورات املنظمة العربية يف الدول العربية، دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف معاجة مشكلة البطالة بني الشباب ،عبد العزيز مجيل خميمر، أمحد عبد الفتاح - 

  .35- 34 :، ص ص2000االدارية، مصر، 

2
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم حالة االقتصاد اجلزائري: واقع وآفاق تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل اإلصالحاتعبد الكرمي الطيف،  - 

  .04: ، ص2002، التسيري، جامعة اجلزائر
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 .واملصغرة على أساس توجهها تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية: أوال    

  :1تصنف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة على حسب توجهها ايل

ن مكان اقامتها أو نشأا املرتل، حيث تستخدم األيدي العاملة ويكو): املرتلية(املؤسسات العائلية  -1
 . ت حمدودةالعائلية وتنشئ مبسامهة أفراد العائلة وتنتج منتوجات تقليدية للسوق وبكميا

يقترب أسلوب تنظيمها من النوع األول لكوا تستخدم العمل العائلي يف انتاج  :املؤسسات التقليدية -2
ترتبط معها من خالل عقد جتاري، وتتميز اليت لفائدة املصانع  )نصف مصنعة( منتوجاتوجات تقليدية أو تمن

 -املؤسسة التقليدية-ل األجري وتتميز كذلك امعن املؤسسات العائلية بكوا قادرة علي االستعانة بالع
على  وهناك تشابه كبري فيما خيص النوعني لكوما يعتمدان بشكل كبري ،باستقالليتها عن املرتل مبكان مستقل

 . كثافة الرأس املال البشري وتكنولوجيا ضعيفة وقليلة التطور نسبيا

يب االنتاج ات بكوا تستخدم فنون وأسالتتميز هذه املؤسس :املؤسسة املتطورة والشبه متطورة -3
استخدام رأس املال الثابت أو من ناحية تنظيم العمل أو من ناحية التكنولوجيا  احلديث سواء من ناحية

  .املستخدمة أو املتنجات اليت يتم صنعها بطريقة عصرية ومنظمة وطبقا للمعايري واملقاييس العاملية

  .ة والصغرية واملصغرة على أساس طبيعة اإلنتاجتصنيف املؤسسات املتوسط: ثانيا   

  :2ميكن لنا أن نصف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل هذا املعيار إيل

  :كز نشاط هذه املؤسسات على التصنيع وبالتحديد تصنيعتوير: مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية -1

  املنتجات الغذائية؛ -

  ة؛يل املنتجات الفالحيحتو -

 منتجات اجللود واألحذية والنسيج؛ -

 .الورق ومنتجات اخلشب ومشتقاته -

                                                           

، 2002جامعة اجلزائر،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ، رسالة ماجستري، غري منشورة،اإلبداع التكنولوجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةنصر الدين بن نذير،  -1
  .24 :ص

  .60 :، ص1998عمان،  ، مركز الكتب األردين،أسس إدارة األعمال التجارية الصغرية ،ومباكب.م.كليفورد -2
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ويعود سبب تركيزها على مثل هذه املنتوجات بسبب طبيعة اخلصائص اليت تتميز ا املؤسسات املتوسـطة      
   .يد العاملة الكثيفةوالصغرية واملصغرة ولكوا تعتمد على املواد األولية املتفرقة والتقنيات اإلنتاجية البسيطة وال

 :مؤسسات على ويركز هذا النوع من املؤسسات :مؤسسات إنتاج السلع الوسيطية -2

  ؛حتويل املعادن - 

  ملؤسسات امليكانيكية والكهربائية؛ا - 

 صناعة مواد البناء؛ - 

 .احملاجر واملناجم - 

نتوجات خاصة يف مايتعلق مبواد ويعود التركيز على مثل هذه الصناعات بسبب الطلب احمللي على هذه امل     
 .البناء

إن أهم مامييز هذه املؤسسات على املؤسسات األخرى هو احتياجها إيل  :مؤسسات إنتاج سلع التجهيز-3
اآلالت واملعدات الضخمة اليت تتمتع بالتكنولوجيا العالية والرأس املال الكثيف وهو ماال ينطبق على املؤسسات 

رة وال على خصائصها وإمكانياا، لذلك جند أن جمال تدخل هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغ
ينحصر يف بعض األنشطة البسيطة مثل التركيب وصناعة بعض التجهيزات البسيطة يف الدول املتقدمة، 

  وعمليات الصيانة واإلصالح وتركيب قطع الغيار املستوردة يف البلدان النامية

 . توسطة والصغرية واملصغرة على أساس تنظيم العملتصنيف املؤسسات امل: ثالثا   

سوف نقوم بتوضيح هذا التصنيف اخلاص باملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة على أساس تنظيم العمل    
  :من خالل اجلدول التايل
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 .تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة على أساس تنظيم العمل  ):06(جدول رقم 

  اجاإلنت

 العائلي

  

 النظام احلريف

  النظام الصناعي

 للورشة املرتلية

  

 نظام املصنع

  اإلنتاج املخصص

 لالستهالك الذايت

  عمل يف

 ملرتلا

  ورشات

 حرفية

  عمل صناعي

 يف املرتل

  ورشة شبه

 مستقلة

  مصنع

 صغري

  مصنع

 متوسط

  مصنع

 كبري

1 2 3 4 5 6 7 8 

p23.,1T ,, 2000. Parisrie moderne el le développementLa petite indust ,MORSE: ESTALEY, R.Source  

أي اإلنتاج العائلي والنظام احلريف وتتميز  )3.2.1(وهي ممثلة يف الفئات : صنعةاملغري الؤسسات امل -1
 . 1ببساطة تنظيم العمل واستخدام األساليب والتجهيزات البسيطة والتقليدية يف العمل والتسيري

جيتمع ضمن هده املؤسسات كل من املصانع املتوسطة والصغرية واملصغرة : ةاملؤسسات املصنع -2
من حيث تقسيم العمل وتعقيد العملية  -همصنعاملؤسسات الغري  - واملصانع الكبرية وتتميز على الصنف األول

سوق اإلنتاجية واستخدام األساليب احلديثة يف اإلدارة والتسيري، وكذلك من حيث طبيعة املنتج واتساع ال
  .واحلصة السوقية

وهي نوع  )5.4( ويعرب عنها يف اجلدول السابق بنظام املرتلية و الورشات املتفرقة: املؤسسات املقاولة -3
من الترابط بني الترابط اهليكلي بني مؤسستني حيث توكل إحدامها لألخرى مهام معينة تطبق وفق شروط 

  .2سسة املوكل هلا صغريةحمددة وعادة ماتكون املؤسسة املوكلة كبرية واملؤ

تعترب من أهم أشكال التكامل االقتصادي وهي جتسد ومن خالل ماسبق ميكن القول أن املقاولة من الباطن    
الجناز املشروع أو  املقاول من الباطنإيل شخص آخر يسمي  املقاوليلجأ أحد معني الذي يسمي  أين التعاون

 .3ر أو التعاون الغري مباشرجزء منه وذلك من خالل إما التعاون املباش

 

  
                                                           

  .21 :، ص1995جامعة اجلزائر، معهد العلوم االقتصادية، ، مذكرة ماجستري، دور ومكانة الصناعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية ،عثمان خللف -1

  .69: ، ص2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة األعمال ،زين العابد بن أسامة -2

  .294: ، ص2004، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، العقود الصغرية واملقاولة والتزام املواقف العامة أنور طلبة، -3



 .واملصغرة املتوسطة والصغرية للمؤسساتنظرية السس ألا..…………………………………………...……………الفصل األول

 

16 

 .تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية على أساس الشكل القانوين: رابعا   

وميكن أيضا أن منيز نوع آخر من املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة ويصنف هذا النوع على أساس   
  :1الشكل القانوين الذي تنتسب إليه املؤسسة، وهي

ن من قبل جمموعة من العناصر من املشاريع االختيارية اليت تؤمجلمعيات التعاونية تعد ا: التعاونيات -1
  .البشرية دف تأمني احتياجات األعضاء من اخلدمات والسلع الضرورية بأقل تكلفة ممكنة

متتاز بإمكانات مالية ومادية كبرية وتستفيد من  ؤسسات التابعة للقطاع العام،هي امل :املؤسسات العامة -2
  .جمموعة من التسهيالت واإلعفاءات املختلفة، وكذلك حتتوى على جهاز رقابة يتمثل يف الوصايا

هي مؤسسات ختضع للقانون اخلاص، ويندرج حتتها صنفني أساسيني ومها  :املؤسسات اخلاصة -3
 .ةكااملؤسسات الفردية والشر

األوىل إيل شخص واحد ويقوم جبميع  وهي املؤسسات اليت تعود ملكيتها بالدرجة: املؤسسات الفردية -3-1
ملعامل األعمال اإلدارية والفنية، ومطالب بتوفري األموال الضرورية للممارسة النشاط، وعن أمثلة ذلك جند ا

 اخل...احلرفية وورشات الصناعة

باح بإجراءات تأسيس بسيطة، وإجراءات الرقابة تكون بفرض الضريبة على األراملؤسسات الفردية ومتتاز      
، ومن سلبيات هذه املؤسسات هو أن ة يف املمارسات اإلدارية والفنيةومتتاز باحلرية يف اختاذ القرار واملرون

اإلملام جبميع النواحي اإلدارية  علىالفرد الواحد  قدرةرتبطة حبياة هذا الشخص، وعدم وجودها واستمراريتها م
الترقية داخل هذه املؤسسات تكون حمدودة جدا وعدم  والفنية واإلنتاجية جتعلها عرضة أكثر لألزمات، أيضا

استفادة املؤسسة من مزايا التخصص، وبالرغم من هذه االنتقادات إال أن هذا التوجه يبقي هو النموذج 
  .األنسب للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة

كل واحد منهم يف كة عقد مبقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم االشر: ةكامؤسسات الشر -3-2
املشروع أو املؤسسة سواء مببلغ مايل أو بالعمل، على أن يقتسموا عوائد املشروع سواء كان ربح أو خسارة 

من القانوين املدين اجلزائري، وقد وضع املشرع شروط موضوعية وهي الرضا، األهلية، احملل  416طبقا للمادة 
تعدد الشركاء، تقييم احلصص، النية يف املشاركة، وتنقسم  والسبب، أما الشروط املوضوعية اخلاصة تتمثل يف

 : مؤسسات الشراكة إيل ثالثة أنواع وهي

                                                           

  .32: ، ص2000، دار حامد للنشر، عمان، إدارة املشروعات الصغرية ، شوقي ناجي جواد، كاسر نصر املنصور -1
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هذا النوع من الشركات يقوم على أساس على االعتبار الشخصي والثقة : شركات األشخاص -3-2-1  
  :ثالثة أنواع تضم ياملتبادلة بني األطراف املشاركة، مما يكون له األثر االجيايب على نشاط املؤسسة، وه

هي شركة أشخاص حبيث  PARTENERSHIPشركة التضامن  :شركة التضامن - 1- 1- 3-2     
اة الشركاء يتضامنون أمام القانون فيكونون شخصا واحدا ميلكها فرد أو أكثر وتسمي بشركة تضامن ألن 

األعمال املتوسطة والصغرية واملصغرة التزامات شركتهم ويعترب هذا النوع من الشركات هو األكثر انتشارا بني 
هذا باإلضافة إيل توفر  ،ببساطة إجراءات التأسيس وتوفر رأس املال وفرص االقتراض وتتميز هذه الشركات
ومن ابرز عيوب هذا النوع من الشركات جند املسؤولية الغري حمدودة  1اإلدارية والفنيةاملهارات والقدرات 

، والطابع الشخصي الذي حيكم بني عالقات العمل وهذا إيل ؤولية بني الشركاءبالتايل ال تقيد املس للشركاء
  .جانب العمر القصري للعمل

تعتمد يف إنشاءها على اتفاق كتايب بني اثنني أو أكثر من الشركاء للقيام  :شركة احملاصة - 3-2-1-2
ه فيما بني الشركاء على حسب بنشاط اقتصادي خالل فترة زمنية معينة وحمدودة لتحقيق ربح معني يتم تقامس

 تعتربأا  2االتفاق ومع اية الغرض املراد من تأسيس هذه الشركة، فان شركة احملاصة تنتهي معه، ومن مميزاا
عتبارية، رأس املال وال أعوان وال شخصية ا اليس هلو هلا حقوق وليس عليها واجبات تليس شركة مستترة

هذه الشركات بالنشاطات التجارية املومسية مثل تسويق احملاصيل  تمكما  خصيةفنشاطها يتم بصفة ش
  ...الزراعية، وصناعة األفالم واملسرحيات

هي أيضا من شركات األشخاص تقوم على االعتبار الشخصي، وال : التوصية البسيطة - 3-2-1-3
كاء وهم متضامنون ختتلف عن شركة التضامن إال من ناحية واحدة وهي أن هذه الشركة تضم نوعني من الشر

يسألون عن ديون الشركة يف أمواهلم اخلاصة، وشركاء موصون اليسألون إال يف حدود حصصهم، ويف هذا 
النوع من الشركات الجيوز أن تكون حصة الشريك املوصي من عمل أو يقوم مبهمة اإلدارة أو يظهر امسه يف 

  . 3الشركة سواء حققت الشركة رحبا أو العنوان الشركة، وكذا حيق هلم احلصول على أرباح ثابتة منت 

يقوم عدد من املستثمرين على تنشيط املشاريع املتوسطة والصغرية : شركة ذات املسؤولية احملدودة -3-2-2
هذه الشركة  واملصغرة على شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة للتخلص من عيوب شركات التضامن، وتتميز

ألشخاص الطبيعيني وحتدد مسؤولية الشريك على حسب مسامهته يف بكون أن الشراكة ال تكون اال بني ا
                                                           

1
  .125 :، ص2005، دار وائل للنشر، عمان، أبعاد للريادة: إدارة األعمال الصغري، سعاد نائف الربنوطي - 

2
  .32: ص، مرجع سابق، كاسر نصر منصور، شوقي ناجي جواد - 

3
  .50: ، ص2002القاهرة، ، مهارات إدارة املشروعات الصغريةحممد هيكل،  - 
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يوزع رأس مال الشركة علي شكل حصص وحيق للشريك شراء احلصص األخرى كما حيق له بيع و الشركة
وتكون مسؤولية اإلدارة يف هذه النوع من الشركات يف يد شريك أو أكثر أو يتحمل مسؤولية اإلدارة  حصصه

  .طرف شريك خارجي

هي شبيهة للشركة ذات املسؤولية احملدودة يف كل اليت  ،شركة املسامهة ثلهاومت: شركات األموال -3-2-3
شئ باستثناء أن رأس املال فيها يكون موزع على شكل أسهم وليس مبالغ مقطوعة، حبيث ميكن لكل شريك 

قيمة امسية : سهم قيمتانحتديد قيمة مسامهة يف رأس مال الشركة حسب عدد وقيمة األسهم اليت ميتلكها ولأل
ومدونة، وقيمة سوقية أو حقيقية تتوقف على مدى جناح الشرك يف نشاطاا، ويتحصل صاحب السهم على 

  .1أرباح تتوزع بصفة دورية على املسامهني

 . خصائص ومميزات املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب الثالث   

واليت خصائص ومميزات املؤسسات الكبرية مبجموعة  ة واملصغرة علىتتميز املؤسسات املتوسطة والصغري   
  :2يف ميكن اختصارها

يتميز هذا النوع من املؤسسات بسهولة اإلدارة نظرا لبساطة هيكلها التنظيمي  :اإلدارة والتسيري: أوال    
ا لكون ذ، وهواملعطلة لسري العملوال توجد ا اللوائح املقيدة  واستعماهلا ألساليب اإلدارة والتسيري الغري معقدة

اإلدارة تتجسد يف معظم األحيان يف شخصية مالكها فهي إذا تتسم باملرونة واالهتمام الشخصي من قبل 
وهذا ما يضمن التوفيق بني املركزية ألغراض التخطيط والرقابة وبني الالمركزية ألغراض سرعة  3مالكها
  .التنفيذ

ذلك يف اخنفاض مستلزمات رأس املال املطلوب النشاءها نسبيا، لكوا  يتجلي: سهولة التأسيس: ثانيا   
لتحقيق منفعة وفائدة تليب من خالهلا حاجات حملية يف أنشطة متعددة املدخرات مد على جذب وتفعيل تعت

واخنفاض تكاليف التأسيس نظرا لبساطة وسهولة ، ضمن اال االقتصادي وكذلك سهولة اإلجراءات اإلدارية
  . لها اإلداري والتنظيميهيك

                                                           

  .128 :، صمرجع سابق ،سعاد نائف الربنوطي -1

2
  .67: ، ص2006، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، وإدارة األعمال الصغريةالريادة عبد الستار حممد العلى، فايز صاحل النجار،  - 

3
  .66 :دار احملمدية العامة، الطبعة الثانية، دون ذكر سنة النشر، ص اقتصاد املؤسسة، ،ناصر دادي عدون - 
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تتميز املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة بقلة التكاليف  :قلة التكاليف الالزمة لتدريب العاملني: ثالثا   
الالزمة لتدريب العاملني وذلك لكوا تعتمد على التدريب املباشر للعمال أثناء العمل وعدم استعماهلا للتقنيات 

  .تتطلب تدريب العاملنيالعالية واملتطورة اليت 

يرتبط االخنفاض املطلق يف رأس مال هذه املؤسسات بأشكال معينة مللكيتها واليت : أمناط امللكية: رابعا   
شكل شركة األشخاص، وهذا الشئ الذي  ىتكون يف غالب األحيان ملكية فردية أو ملكية عائلية أو عل

 .1واإلدارية يف البيئة احمللية وتنميتهااستقطاب اخلربات واملهارات التنظيمية  ىيساعد عل

تعترب املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة املصدر الرئيسي لألفكار  :واإلبداع التجديد: خامسا   
واالختراعات اجلديدة والذي ميكن مالحظته هو ملكية هذه املؤسسات ألهم ومعظم براءات االختراع يف 

ذه املؤسسات على ابتكار األفكار اجلديدة اليت تعود عليهم العامل، وهذا ناتج على حرص أصحاب ه
 .2باألرباح

إن طبيعة نشاط هذه املؤسسات وتوزعها اجلغرايف جيعلها موجه أكثر : تلبية طلبات املستهلكني: سادسا   
ال يف تقدم بصفة مباشرة للمستهلك وهذا ماجيعل معدل ارتباطها باملستهلك كبري إ إلنتاج السلع واخلدمات اليت

  .بعض األحيان أين جند أن منتجات هذه املؤسسات موجه إيل صناعة منتجات أخرى

إن املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة فرصة لألفراد إلشباع حاجام وتلبية رغبام من خالل التعبري    
داة لتحقيق الذات عن أذواقهم وآرائهم وترمجة أفكارهم وخربام وتطبيقها من خالل هذه املؤسسات فهي أ

 لدى األفراد وحتقيق اإلشباع النفسي 

حجم هذه املؤسسات، جند أن الكثري من  قلةنظرا ل :االعتماد على املوارد الداخلية يف التمويل: سابعا  
مالكها يلجئون إيل متويل مؤسسام من مصادر داخلية فردية أو عائلية، أما إذا رغب يف استقطاب أو اقتراض 

ن مصادر خارجية فانه يقتصر على األقارب واألصدقاء، وهذا يعين أن االجتاه إيل االقتراض من األموال م
  :3املصارف والبنوك يكون جد نادرا وصعبا، وذلك بسبب

  ؛عدم قدرة أصحاب هذه املؤسسات على تقدمي امللفات البنكية الالزمة - 
                                                           

  .29 :، ص2002ن، األردن، ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماإدارة األعمال التجارية الصغرية ،توفيق عبد الرحيم يوسف - 1 

2
، مداخلة اجلزائرحالة :   واملتوسطةالصغرية واالبتكار وتدعيم تنافسية املؤسسات  اإلبداعدور براءة االختراع يف محاية وتشجيع بن عنتر عبد الرمحان، رمحاين أمساء،  - 

  .01: ، ص2010مارس  14/15، اجلزائر، ضمن امللتقي العريب اخلامس للصناعات الصغرية واملتوسطة

3
، رسالة ماجستري غري منشورة ، معهد العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر، حالة اجلزائر: إنشاء وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية ، قويقع نادية - 

  .20: ص ،2001
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  .عدم توفر الضمانات البنكية الالزمة للحصول على القروض - 

تعترب هذه امليزة أو اخلاصية من : واخنفاض مستوى التكنولوجيا املستعملة إمكانيات حمدودة للتوسع: ثامنا   
أهم النواتج النامجة عن نقص واخنفاض الطاقة اإلنتاجية والقدرات التنظيمية والتمويلية للمؤسسات املتوسطة 

سئولة عن دعم وتنمية هذه املؤسسات، كما أن الصغرية واملصغرة وهو مايلقي بأعباء كبرية على اجلهات امل
  .هذه املسؤوليات تتعاظم باستمرار السيما مع ازدياد التقدم والتطور التكنولوجي

كما جند إن املؤسسات املتوسطة والغرية واملصغرة تتميز باخنفاض مستوى التكنولوجيا املستعملة واملوارد   
اليت تنتمي إليها هذه املؤسسات ال تتطلب استثمارات كبرية  البشرية املؤهلة وهذا لكون أن بعض الصناعات

صناعة النسيج وتفصيل : فهي تعتمد على التكنولوجيات احمللية وال حتتاج إيل استرياد التكنولوجيا العالية مثل
 .املالبس

وع من تعمل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة على إحداث ن :إحداث التوازن بني املناطق: تاسعا   
من خالل قدرا على استغالل املوارد احمللية واخلصائص املميزة لكل منطقة  التوازن والعدالة يف التنمية اإلقليمية

مما يساعد على  1بسبب صغر احلجم وقلة التخصص االنتشار يف العديد من األقاليم ولقدرا على على حدا
 .تنمية هذه األقاليم واستقرار السكان عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

1
: ، ص1999، منشورات معهد العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، 11م اإلنسانية، العدد ، جملة العلواملفهوم والدور املرتقب: املؤسسات املصغرةحممد اهلادي مباركي،  - 

133.  
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 .أمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة، ومصادر وأساليب متويلها: املبحث الثاين 

 لقد اكتسبت املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة عرب مر السنني أمهية كبرية ضمن متطلبات التنمية     

ا لتصحيح مجيع االختالالت بسبب الطبيعة اليت متيزها واليت جتعلها موردا خصب االقتصادية واالجتماعية

من أجل قيام و االقتصادية واالجتماعية وبالتايل الوصول إيل التنمية املتوازنة والشاملة بني أقاليم الوطن الواحد،

اآلليات املالية اليت من شأا البدائل والسبل وهذه املؤسسات بدورها اهلام على املستوى احمللي يتطلب إجياد 

  :د قمنا يف هذا املبحث بالتطرق إيلولق، تدعيم هذا الدور

يف اقتصاديات بعض البلدان املتقدمة  أمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب األول -

  .والنامية

  .مصادر متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب الثاين -

  .ة واملصغرةأساليب متويل املؤسسات املتوسطة والصغري: املطلب الثالث -

  

املتقدمة يف اقتصاديات بعض الدول  أمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب األول   
  .والنامية

اقتصاديات العديد من  املهيمنة علىيعترب قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة أحد أكرب القطاعات    
غالبية الدول إيل التوجه حنو دعم وتنمية هذا القطاع احليوي  ىدع، وهذا ما واملشجعة على التقدم دول العامل

الدول املتقدمة في ف، حققتها وحتققها اتمعاتوذلك راجع إيل املكاسب االقتصادية واالجتماعية الكبرية اليت 
ار، التجديد واالبتكأن املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تكتسب أمهيتها من خالل  قدرا على  جند

لتلك املؤسسات،  حتسني فاعلية املؤسسات الكبرية، بإعادة النظر يف أحجام الوحدات اإلنتاجية التابعة وكذلك
  اخل...ومردودية أكرب جتزئتها إىل وحدات صغرية ذات كفاءة أعلىو



 .واملصغرة املتوسطة والصغرية للمؤسساتنظرية السس ألا..…………………………………………...……………الفصل األول

 

22 

تميز ا اخلصائص اليت ت االعتبارات اليت جتسدها جموعةفنجد أن مكاسبها متعلقة مب الدول الناميةأما يف    
التوزيع املكاين للسكان، و النشاط ومعدالت توافر عوامل اإلنتاج، وكذا  االجتماعيةهياكلها االقتصادية و

والشك أن ملؤسسات هذا القطاع دورا كبريا ورئيسا يف توسيع القاعدة اإلنتاجية وإجياد فرص  االقتصادي
املستدامة والتوازن االقتصادي واإلقليمي بني و ليةاحمل العمل للشباب وتوسيع دائرة االستثمار وحتقيق التنمية

وسوف حناول يف هذا املطلب التطرق إيل أمهية هذه املؤسسات يف بعض الدول النامية واملتقدمة  كافة املناطق،
  :وهذا على سبيل املثال

مريكية يف تعطي التجربة األ: أمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف االقتصاد األمريكي: أوال
، وتعترب مرجعا راقيا لكثري من الدول فبالرغم ةجمال تنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة دروسا مهم

حيث تشري  مل تتخلى عن مساندة ودعم هذه املؤسساتإال أا من أا جتسد شخصية أكرب قوة اقتصادية عاملية 
، فقد ة ومتوسطة يف الواليات املتحدة األمريكيةمليون مؤسسة صغري 22اإلحصائيات إىل وجود أكثر من 

مسح للمؤسسات مبزاولة  وتنظيمي ومايل يف خلق جمال وحميط قانوين وتشريعيأسهمت التنظيمات الكبرية 
ة ، وتقدر مسامهالواليات املتحدة األمريكيةمن إمجايل مناصب العمل يف  1 %60وتوفري ما يقارب نشاطاا 

  .يف نفس البلد 2 %43ـاإلمجايل ب ج احمللىهذه املؤسسات يف النات

لقد مر االقتصاد الياباين بعد : أمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف االقتصاد الياباين: ثانيا
عبارة عن مرحلة إعادة االعمار،  1955-1945احلرب العاملية الثانية مبجموعة من املراحل، فكانت الفترة ما بني 

ذهبية بالنسبة لالقتصاد الياباين الفترة التعترب  1970-1955يت تلت مرحلة االعمار واليت امتدت من أما الفترة ال
واليت اعتربت مرحلة التأقلم  1975-1970مث الفترة املمتدة من  ،3سنويا %10 إيلحيث كان ينمو مبعدل يصل 

  .نإيل اآل 1975بعد التغري الكبري الذي عرفه سعر البترول، مث املرحلة من 

لقد اعتمد اليابان على املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة كأسلوب ومنهج استراتيجي لالرتقاء  
، من إمجايل عدد املؤسسات %99,7بوضعيتها االقتصادية واالجتماعية حيث كانت هذه املؤسسات تعرب عن 

سطة والصغرية واملتوسطة تعرب يف من اليد العاملة، إن املؤسسات املتو %70باإلضافة إيل أا تشغل أكثر من 

                                                           

  .264: ص، 2005، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، دراسات يف التنمية االقتصاديةهوشيار معروف،  -1

،  05: ، ص2008، ورقة عمل الغرفة التجارية الصناعية مبحافظة جدة، السعودية، املتوسطةأساليب جديدة لتنمية وتطوير املنشات الصغرية وماجد عبد اهللا القصيب،  -2
  .10/06/2010 :تاريخ التحميل  pdf-www.ssic2008.comassetsfilesPDF51.100100احململة من املوقع 

، مأخوذ من التقرير املختصر حول الربنامج التدرييب الذي نظمه مركز التعاون عن التجربة اليابانية يف دعم وتنمية املنشات الصغرية واملتوسطة القرناس، بن صاحل إبراهيم -3
  .03: ، ص2002جانفي  21/25الياباين ملنظمة الشرق األوسط، طوكيو، 
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اليابان عن قاعدة عريضة للتنمية االقتصادية لكوا تساهم يف ختفيض معدالت البطالة وزيادة اإلنتاج وحتقيق 
  .املشاركة بني األفراد واألقاليم من أجل الوصول إيل التنمية الشاملة واملتوازنة

لقد أصبحت األعمال اخلاصة  : ة يف االقتصاد السعوديأمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغر :ثالثا
من خالل إنشاء املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يعترب خيارا ميكن به حل مشاكل املاليني من الشباب 
املتخرجني من اجلامعات واملعاهد والذين جيدون صعوبة يف احلصول على منصب العمل املوافق إلمكانيام 

   .1ومستويام

متثل العمود الفقري يف االقتصاد السعودي والسمة املميزة له،  إن املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة
من  %90 والشئ الذي يؤكد هذا الكالم هو أن قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يشكل حوايل

ات ضمن االقتصاد حتتلها هذه املؤسس ، وإدراكا لألمهية الكبرية اليتإمجايل املؤسسات العاملة يف القطاع خلاص
  .2خصصت هلذا القطاع اهتماما خاصة هلذا القطاع الوطين السعودي

 من القطاع هلذا الدافعة القوة تنبع :أمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية وملصغرة يف االقتصاد اهلندي :رابعا
ذه هل كان احلر العمل وتشجيع ناعاتالص يف التنوع إىل فباإلضافة العمل، فرص خلق على الكبرية قدرته

 العوامل أهم وأحد املنتجات، يف الكبري التنوعو الصناعي القطاع يشهدها اليت التنمية يف كبري دور لصناعاتا
 املوارد إىل تفتقر اليت اهلند يف االقتصادية للبيئة الصغرية الصناعات تناسب هو النجاح هذا على ساعدت اليت

، فنجد أن كبري مال رأس إىل حتتاج وال العمالة كثيفةكوا  حيث منو الكبري السكان دعد إىل إضافة املالية
 .3مليون عامل 18من الناتج احمللى اإلمجايل وتشغل حوايل  %30وتساهم حبوايل  %95 عدد هذه املؤسسات

 .مصادر متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب الثاين   

 شك يف أن مجيع املؤسسات على خمتلف مستوياا ومهما كان حجمها وطبيعة نشاطهاليس  هناك من    
ورحبا  ية املالئمة حىت تنمو وحتقق دخالحتتاج للتمويل املناسب واملهارات اإلدار قدمية أوستحدثة م كانت سواء

حقيق التنمية ، وقد أصبح تطور املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يشكل مفتاحاً مهماً لتمقبولني
  .املتكافئة، وخصوصاً بالنسبة للفئات واتمعات الفقرية واألقل حظاً

                                                           

، مأخوذة من امللتقي الثالث للمنشات الصغرية واملتوسطة للمنطقة الشرقية، ي يف تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطةدور جمموعة البنك اإلسالمالبنك اإلسالمي للتنمية،  -1
  .03: ، ص1426 شوال 54/25

2
ذة من امللتقي الثالث للمنشات ، مأخودراسة مشروع إنشاء هيئة عامة لدعم وتنمية املنشات الصغرية واملتوسطة يف اململكةمركز تطوير املنشات الصغرية واملتوسطة،  - 

  .02: ، ص1426شوال  54/25الصغرية واملتوسطة للمنطقة الشرقية، 

3
مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات  ،الدروس املستفادة: بعض التجارب الدولية يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطةحممد راتول، بن داودية وهيبة،  - 

   .04: ، ص2006أفريل  17/18صغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، تأهيل املؤسسات ال
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البد من اإلشارة هنا إىل أن املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة حتتاج إىل التمويل يف فترات حياا بدءاً   
دادها للعمل حنو األسواق بتأسيسها وانطالقها، وأثناء تطويرها وتنميتها وحتديثها، وكذلك يف حالة استع

التصديرية وحتتاج املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة للتمويل يف جماالت البحث والتدريب ومتابعة 
وميكن . األسواق ومسايرة تطورات اإلنتاج، إضافة إىل احلاالت اليت تتعرض فيها املؤسسة ألي حدث استثنائي

  :1ة واملصغرة يفاملؤسسات املتوسطة والصغري متويلحصر مصادر 

كغريها من املؤسسات املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تعتمد  :التمويل من املصادر الداخلية: أوال   
  :تتمثل املصادر الداخلية فيما يليو ،على مصادرها الداخلية قبل جلوئها إىل املصادر اخلارجية

ل اخلاصة ويتكون من األموال الشخصية اليت ويسمي أيضا باألموا :)األموال الشخصية( رأس املال - 1  
مسامهة الشركاء،  إيل إضافةحيصل عليها صاحب املشروع من خالل عالقاته مع احمليط مثل العائلة واألصدقاء 

ن املسامهة ألويكون هذا اجلزء من األموال ضروري يف مرحلة االنطالق والنمو، وهو أيضا عامل مهم 
  .2حتافظ على استقالليته املاليةكما  وع يف مشروعهالشخصية تترجم ثقة صاحب املشر

يعترب التمويل الذايت من أهم مصادر التمويل األكثر استعماال من طرف املؤسسة وذلك  :التمويل الذايت -2
كذا جاهزيته عند الطلب، فالتمويل ك لتلبية االحتياجات التمويلية وللمرونة يف هذا النوع من التمويل وذل

لفرق بني صايف التدفقات النقدية كمداخيل بعد ختفيض التكاليف للمؤسسة خالل السنة و قيمة الذايت ميثل ا
يعترب وواالهتالكات واملؤونات اليت تدخرها املؤسسة ملواجه املخاطر املستقبلية،  ،األرباح املوزعة على املسامهني

دون احلاجة املؤسسة لشراء أصول جديدة وأمام مصادر التمويل الداخلي و بديال متويليا  من أهم التمويل الذايت
  .من املصادر اخلارجيةإىل االقتراض 

والتمويل الذايت هو أن النوع األول يكون ) األموال اخلاصة(يكمن الفرق بني التمويل عن طريق رأس املال    
يف ذلك الوقت  يف بداية نشاط املؤسسة أي عند تأسيس املؤسسة فان املتطلبات املالية اليت يوفرها املستثمر

فانه يتم خالل دورة حياة  -التمويل الذايت–تدخل ضمن األموال اخلاصة، أما النوع الثاين من التمويل الداخلي 
املشروع أو املؤسسة أي بعد مرحلة التأسيس واالنطالق فان التمويل هنا يكون بناءا على صايف التدفقات 

  .أو املؤونات واالهتالكات تجزة أو الغري موزعةواألرباح اليت حتققها الشركة مثال كاألرباح احمل

                                                           

1
مداخلة ضمن امللتقي الرابع حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية ، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،لبجريي نصرية، بوعروج ملياء - 

  .6- 5 :ص ص، 2008أفريل  13/14سكيكدة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ة يف اجلزائر، االقتصادي

2- Institut du développement Marseille, Le financement de la petite entreprise en Afrique, L’Hamattan 
Edition, Paris, 1995,P : 35.  
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تغطية كل املتوسطة والصغرية واملصغرة  عادة ال تستطيع املؤسسات :التمويل من املصادر اخلارجية :ثانيا   
  : 1احتياجاا التمويلية من املصادر الداخلية لذلك فهي تلجأ إىل املصادر اخلارجية و املتمثلة فيما يلي

الذي حتصل من أنواع التمويل القصري األجل ونوع  االئتمان التجاريعترب يحيث  :التجارياالئتمان  -1
املواد قيمة املشتريات اآلجلة للبضائع وهي متثل من املوردين واملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة عليه 

ا للتمويل ألنه مرتبط بالتغري يف يعترب مصدرا آليه فاناألولية اليت تتحصل عليها املؤسسة من املوردين و بالتايل 
التمويل مكلفا جدا بالنسبة للمؤسسة املقترضة إذا مل  هنا لكن رغم ذلك فيمكن أن يصبحيات وحجم املشتر

  .تقم بتسديد قيمة املشتريات يف اآلجال احملددة، مما يسيء إىل مسعتها يف السوق

مة اليت تتحصل عليها املؤسسة من البنوك و هو ميثل القروض القصرية األجل عا: االئتمان املصريف -2
ويتمثل االئتمان ، استثمارااالطويلة األجل لتمويل مويل احتياجاا القصرية األجل والقروض املتوسطة ولت

املصريف يف تلك الثقة اليت يوليها البنك للمؤسسة بوضع حتت تصرفها مبلغ من املال أو تقدمي تعهد من طرفه 
ئدة رض يف اية الفترة بالوفاء جبميع التزاماته وذلك لقاء فاتيها الطرفني، ويقوم الطرف املقلفترة حمددة يتفق عل

  .يتفق عليها حيصل عليها البنك

شيوعا لتمويل ر داملصا هذا النوع من التمويل من أكثريعترب  :من املصادر اخلارجية الغري رمسية التمويل -3
املؤسسات  اليت جيدها أصحاب التعقيداتوذلك بسبب  دول الناميةوخاصة يف ال املؤسسات الصغرية واملتوسطة

والتمويل الغري رمسي هو ذلك التمويل الذي يتم من من اجلهات الرمسية، املتوسطة يف احلصول على التمويل 
جمموعة من األشكال  حيث يأخذ هذا التمويل 2خالل قنوات تعمل غالبا خارج اإلطار القانوين للدولة

  .األخرىاألصدقاء واألقارب مجعيات تناوب االدخار واالئتمان وغريه من األشكال  كالتمويل من

ترقية  يفمن احلكومة  رغبه: التمويل عن طريق مؤسسات املتخصصة يف الدعم واجلمعيات املهنية -4
املؤسسات واهليئات جمموعة من بإنشاء  قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة قامت هذه وتنمية 

واملساعدات الدعم تسعى إيل تزويد هذا النوع من املؤسسات باليت باإلضافة إيل اجلمعيات املهنية احلكومية 

                                                           

رسالة ماجستري، ختصص إستراتيجية، كلية  دراسة حالة البنوك العمومية بوالية املسيلة،: ويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةإستراتيجية البنوك يف متعمران عبد احلكيم،  -1
 .14- 13 :، ص ص2007العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، 

ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف مداخلة  ،التمويل عن طريق القنوات التمويلية الغري رمسيةحممد عبد احلليم عمر،  -2
   .04: ص ،2003ماي  25/28 ،سطيف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  االقتصاديات املغاربية،
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حاالت عدم التأكد يف البيئة اخلارجية املالية والقانونية للمؤسسات تقليل من وذلك بغية ال ةوالفني ةاملالي
  .املتوسطة والصغرية واملصغرة

يعرب عن قيام املؤسسات املالية بشراء  أو خصم ديون املؤسسات  التجارية الذي : د حتويل امللكيةوعق -5
الفواتري شراء حسابات املدينني كالسندات واليت تعمل يف حقل السلع االستهالكية، أو قيام البنوك التجارية ب

من هذه يوم، و اهلدف  120-30املوجودة لدى املؤسسات التجارية أو الصناعية و اليت تتراوح مدا بني 
   .العملية هو توفري السيولة النقدية بشكل مستمر

 .أساليب متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب الثالث    

تعترب مشكلة التمويل أهم و ابرز املشكالت اليت تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة، إذ كثريا     
شأا، ألا تفتقــر إىل املهارات األساسية يف إدارة األمور ما تعود لتختفي بعد مدة قصرية من ن

املاليـــة، أو لنقص التمويل  وختتلف أساليب متويل هذه املؤسسات باختالف املرحلة اليت متر ا والغرض 
  .وميكن أن منيز جمموعة من األساليب التقليدية و املستحدثة، املراد من التمويل

  دية يف متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةاألساليب التقلي: أوال   

  :منيز يف هذا األسلوب نوعني من التمويل فنجد التمويل الطويل ومتوسط األجل والتمويل قصري األجل     

    :يل األجل والتمويل املتوسط األجلالتمويل طو -1

خارج االستغالل اليت تتطلـب أمـوال   يكون التمويل طويل األجل موجه إيل متويل النشاطات االستثمارية    
أو إقامة مشروع جديد، ويتجسد التمويـل الطويـل األجـل يف    ) املشروع(وذلك من أجل توسيع املؤسسة

ة اليت متنح قروضا قد تصل إىل عشرين عاما، وذلك وك املتخصصة مثل البنوك العقاريـالقروض اليت متنحها البن
وإقامة مشروعات الري والصرف، إىل جانب البنـوك الصـناعية    لتمويل عمليات البناء واستصالح األراضي

، سنوات 5و، أما التمويل املتوسط األجل فتمنحه البنوك من خالل  القروض وملدة تتراوح بني سنة 1والزراعية
) إىل جانب التمويل طويل األجل ( وتلجأ املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة إىل التمويل املتوسط األجل 

  .ض متويل اجلزء الدائم من استثماراا يف الرأمسال العامل املتداول واإلضافات على وجموداا الثابتةبغر

سنوات األمـر   5و  3القروض بني  امدة هذ تتراوح، قروض املدة وتشمل مصادر التمويل متوسط األجل    
ميكن احلصول علـى مثـل هـذه    الذي يعطي املقترض االطمئنان واألمان ويقلل من خماطر إعادة التمويل، و

                                                           

1
  .186-185 :ص ، ص2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ةدراسات نظرية وتطبيقي -التنمية االقتصاديةإميان عطية ناصف، ، حممد عبد العزيز عجمية - 
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 قروض التجهيـزات ، وجند أيضا القروض من بنوك التمويل املتوسطة والطويلة األجل، ومن البنوك املتخصصة
متنح هذه القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، عندما تقدم على شراء آالت أو جتهيزات، ومتول اجلهـة  و

ت اليت ميكن تسويتها بسرعة، مثل الشاحنات والسـيارات،  من قيمة التجهيزا%  80إىل % 70املقرضة ما بني 
  1.والباقي يبقى كهامش أمان للممول

   : التمويل القصري األجل -2

نقصد بالتمويل القصري األجل متويل نشاط االستغالل، مبعىن متويل العمليات اليت تقوم ا املؤسسة الصغرية     
شهرا، ويوجه هذا التمويل لتغطية االحتياطات اليت  12ى يف الغالب واملتوسطة يف الفترة القصرية واليت ال تتعد

تربز على مستوى حسابات املدينني والدائنني والعالقة بني جمموع هاته الكتل من احلسابات تشكل ما يعـرف  
لة تعترب القروض البنكية الوسي حيث السلفات البنكيةبرأس املال العامل، ونعتمد يف التمويل قصري األجل على 

حيـث تضـمن    الثانية اليت تعتمد عليها املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف متويل دورا االستغاللية،
  .2تسهيالت الصندوق، السحب على املكشوف، تسبيقات على البضائعالسلفات البنكية للمؤسسة 

هذا األسلوب متاحا لشراء ن ، ويكواالئتمان والشراء باآلجل التمويل القصري األجل على ويعتمد أيضا      
املبين واملكائن واملعدات فقد يوافق الباعة بيع التجهيزات باآلجال، وأحيانا يكون ممكن بالنسبة للمواد اخلـام  

بيعهـا  (يعطى البائع للمؤسسة الفرصة بتسديد مثن البضاعة بعـد التصـرف فيهـا   أي " برسم البيع"واألولية 
 إطـار طريق القنوات اليت تعمل خـارج  أي عن  ن السوق الغري الرمسياالقتراض م، باإلضافة إيل )لصاحلها

 .كما ذكرنا سابقا القانون الرمسي يف الدولة

 .األساليب املستحدثة يف متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: ثانيا   

ة واملصغرة واليت سبق باملوازاة مع األساليب التقليدية املعتمدة يف متويل املؤسسات املتوسطة والصغري     
  :التعرض، هناك أساليب مستحدثة لتمويل هذه املؤسسات واملتمثلة يف

عبارة عن اتفاق بني  :ويعرف بأنه ،التمويل عن طريق التأجري يقصد بهو :التأجريي التجاري التمويل - 1  
ة زمنية حمددة، املؤجر الطرفني خيول أحدمها حق االنتفاع بأصل مملوك للطرف اآلخر مقابل دفعات دورية ملد

هو الطرف الذي حيصل على الدفعات الدورية مقابل تقدمي األصل، يف حني أن املستأجر هو الطرف املتعاقد 

                                                           

1
  .294 :، ص1999، الدار اجلامعية للطبع والنشر وتوزيع، اإلسكندرية، اإلدارة املالية والتمويلإبراهيم إمساعيل سلطان،  ، حممد صاحل احلناوي - 

2
  .57 :، ص2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،تقنيات البنوك، الطاهر لطرش - 
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فالنوع األول  ،1ثالثة أنواع وينقسم إيل، على االنتفاع خبدمات األصل مقابل سداده ألقساط التأجري للمؤجر
ة عقد اإلجيار أقل مكن العمر اإلنتاجي لألصل املؤجر، ومن مدهو ذلك النوع من التأجري الذي تكون فيه 

أما ، التشغيلي التأجريبويسمي  اخل.....تأجري السيارات، احلاسبات االلكترونية، معدات البناء: أمثلة ذلك
النوع الثاين فهو طويل نسبيا ومقارنتا بالنوع األول حيث يكون فيه العقد غري قابل لإللغاء فهو يستعمل يف 

هو عقد بني البيع وإعادة التأجري  الثالث فهو النوع أما، بالتأجري التمويلياخل ويسمي ...جري األراضيتأ
مؤسسة مالية كشركات التأمني أو شركات مالية أو  إيلمؤسسة مالكة لبعض األصول حيث تقوم ببيع أصوهلا 

 .ليت باعته إياها، بشرط أن يقوم الطرف الشاري بتأجري هذه األصول إيل املؤسسة اةتأجريي

  :2أطراف ثالثة تدخل يتطلب العملية هذه تسلسل إن  
لألصل  القانونية بامللكية تتميز اليتو العملية بتمويل تقبل اليت جيارياال القرض مؤسسة أي :املؤجر -

 كل يتحمل الذي هو املستأجر أن مبا خمصص مايل بنشاط تقوم املؤسسة هذه، العقد موضوع

 .باألصل املتعلقة التقنية االلتزامات
حول  املورد مع بالتفاوض األصل على واحلصول قتناءال يسعى الذي الطرف هو املستأجر: املستأجر -

 .احتياجاته حسب خصوصياته وحيدد األصل خيتار الذي هوو اخل،...املدةو والتكلفة السعر
 املتفق واملقاييس للمعايري وفقا املؤجر، طرف من املطلوب األصل يسلم الذي الطرف وهو :املورد  -

 منقولة أو عقارية أصوال يكون أن ميكن اإلجيار، موضوع األصل عن أما املستأجر بنيو عليها بينه

 .أو مادية معنوية
  

قد يكون صاحب املؤسسة املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حاجة إيل تغيري مقر املؤسسة أو يف حاجة إيل ف 
وال ميلك رأس املال  أو هذه اآللة ت العمل ولكنه ال ميلك هذا العقارلتغذية متطلبا أو آلة معينة عقار معني

اخل هنا يقع يف مشكلة؟ ...ه املتطلبات أو طبيعة نشاطه ال يعطي له إمكانية شراء العقارلشراء وامتالك مثل هذ
و سنويا ولكن التمويل التأجريي هنا يعطي له إمكانية احلصول على متطلباته مقابل مبلغ من املال شهريا أ

يضمن له االستفادة من الشئ املستأجر ويعطي للمؤجر إمكانية االستفادة من املبلغ ) حسب طبيعة االتفاق(
  .املايل

                                                           

، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات التمويل التأجريي كأحد صيغ التمويل اإلسالميبولعيد بعلوج،  -1
  .06: ص، 2003ماي  25/28سطيف كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة   املغاربية،

2
استراتيجيات : واإلبداع الريادة، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الرابع حول التمويل عن طريق اإلجيار كإستراتيجية لتغيري العمل املصريفان، صاري زهرية، بن عاتق حن - 

  . 07: ، ص2005مارس  15/16رية واملالية، جامعة فيالدلفيا، األردن، ااألعمال يف مواجهة حتديات العوملة، كلية العلوم اإلد
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هناك صيغ متويل متعدد تستعملها البنوك اإلسـالمية يف متويـل   : البنوك اإلسالميةالتمويل عن طريق  -2
  :1بعضهااملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة وسوف سنركز على 

تعين املسامهة يف رأس مال املشروع لرفع قدراته املالية أحد أساليب التمويل املصريف و وهي: املشاركة -2-1 
 :وتستعمل البنوك اإلسالمية هذا النوع من التمويل على حنوين

ـ    :املشاركة الدائمة -2-1-1  اريع، تستخدم البنوك اإلسالمية هذا النوع من املشاركة يف العديد مـن املش
فهي تقوم بتمويل شركائها جبزء من رأس املال نظري احلصول على جزء من أرباح املشروع وذلـك حسـب   
االتفاق املبنية عليه الشراكة كما أا كثريا ما تترك مسؤولية العمل يف املشروع للشريك مقبل احلفاظ على حق 

   . املتابعة واملراقبة واإلدارة

يسترد البنك جزءا   تلقب باملشاركة املتناقصةيف هذا النوع من املشاركة واليت :املشاركة املتناقصة -2-1-2 
خارج املشروع من التمويل مع األرباح، وهكذا يتنازل تدرجييا على حصته يف الشركة، حىت يصبح يف النهاية 

  .ائيا

 االقتصادياملستخدم يف الفكر  فهوماملعن  مفهوم املضاربة تلف متاماخياملفهوم اإلسالمي يف  :املضاربة -2-2
 ويقدم اآلخر "صاحب املال"ـاتفاق بني طرفني يقدم أحدمها رأس املال ويسمى ب ااملعاصر، إذ يقصد ،

وهي أحد األساليب 2 "املضارب "بـ جهده املتمثل يف اإلدارة أو اخلربة أو التقنية، ويسمى صاحب اجلهد
املؤسسة يقدم مبقتضاها  ،وصاحب املؤسسةركة بني البنك اإلسالمي عملية مشاالتمويلية اجلديدة اليت تعرب عن 

 عوائد قسمة على معا الطرفان يتفقحيث  صاحب املؤسسة بالسهر على العملية املمولة مويقو متويال املمولة

 استخدام حسن تضمن وضع الشروط اليت وحيق للمؤسسة املمولة ،بينهما حمددة مسبقا بنسب االستثمار عملية
لة ففي حالة اخلسارة فان املؤسسة املمو ،انتهاء العملية حىتمتابعة ومراقبة أداء املشروع  وإمكانية التمويلهذا 

 منهما فكل ،تتحمل اخلسارة يف رأس املال اليت تساهم به كما خيسر شريكها رأس ماله الذي جيسده جهده

فأما أن يرحبان معا أو خيسران  )نظيمالت( والعمل املال بني اإلسالم يساوي وبذلك ماقدمه، جنس من خيسر
 إىل التمويل مؤسسة وهو املال صاحب يدفع وهذا عمله، العمل صاحب وخيسر ماله، املال صاحب خيسر ،معا

 مقابل جهده، عائدا لينالالربح  حتقيقصاحب العمل  يدفع كما ،الكفء املشروع اختيار على احلرص

لزرع روح املسؤولية والرشادة يف االختيار واختاذ  ضخمة إمكانية املضاربة تقدم وبذلك مسعته، على واحملافظة

                                                           

مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات  ،فرص وحتديات: ، التمويل اإلسالميبوزيان حممد، خالدي خدجية -1
  .02 :ص، 2003ماي  25/28 ،سطيفكلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة  ، املغاربية

 .159: ، ص2000، دار هومة، اجلزائر، القتصاد وعوامل التنمية يف اإلسالممبادئ ارشيد محيدان،  -2
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لق خل النامية الدول حتتاجه ما هو وهذا ،املتوسطة والصغرية واملصغرة واملشاريع القرار يف أصحاب املؤسسات
    .ليس العكس الرقي إيلبناء يهدف حملى مشترك استثمار 

 الربا﴾ وحرم الْبيع اللَّه ﴿وأَحلَّ تعاىل لقوله شرعا جائز لبيعوا البيوع، صور إحدى املراحبة: املراحبة -2-3
، واملراحبة واملساومة املزايدة، الثالثة البيع مثن حتديد أساليب أحد على تقوم صورة وهى ) ٢٧ اآلية من:البقرة(

 إىل ضافةهذا إ )الشراء صروفاتم+الثمن (هلا البائع شراء بتكلفة للسلعة البيع مثن حتديد املراحبة يف يتم حيث
 عليه، يتفق معلوما رحبا زائد شرائها منبث السلعة بيع بأا :شرعا املراحبة تعرف ولذا عليه، يتفق معلوم ربح

 البيع جبانب العملية تتضمن وبالتايل أقساط، على أو ألجل مراحبة السلعة بيعت إذا التمويلي اجلانب ويظهر

 أو معني أجل بعد واحدة مرة إما إيراداته من بعد فيما الثمن يسدد الذي للمشترى البائع مينحه جتاريا ائتمانا

 يقول كما ألنه للسلعة النقدي الثمن عن األجل البيع مثن يف الزيادة جتوز أنه شرعا املقرر ومن أقساط، على

 حيققها اليت االستثمارات على العائد مبعدل الزيادة هذه تقدر أن واألنسب) الثمن يف حظ لألجل( الفقهاء

  .1الدولة يف اإلسالمية البنوك يف االستثمار حسابات على بالعائد يسترشد أو نشاطه من البائع

صيغة متويل غري نقدي، وهو من البيوع االئتمانية حيث يتم دفع سعر السلعة املباعة على : البيع اآلجل -2-4
ا إن بيعت حاال، وقد أجازها مجلة من الفقهـاء بشـروط  أقساط  يف املستقبل هي يف جمموعها أكثر من مثنه

وتعيني مدة اسـتالمه  بيان قيمة كل قسط من الثمن وت ،ديد األجل عند ابتداء عقد البيعأن يتم حت حيث جيب 
إذا تأخر املشتري يف سداد األقساط مل جيز حتميله أي زيادة يف قيمة القسط بسـبب التـأخري،   ، ومنعا للجهالة

، أما االختالف بني الفقهاء فكان خبصوص البيع من حفظ كان مماطال إن ويقاضيه إن كان معسرا رهوإمنا ينتظ
يعترب مـن   اآلخراملشتري  إيلامللكية حىت يتم سداد بقية األقساط، ويري فريق من الفقهاء أن حذر نقل امللكية 
 وتأخذ الضـمانات بشـكل   قبيل ضمان سداد األقساط ومن باب جتنب الشبهات جيب أن يكون البيع كامال

  .2آخر

هذا األسلوب يف التمويل يعطي الفرصة لصاحب املؤسسات واملشروعات املتوسطة والصغرية واملصـغرة   إن   
عمل املؤسسة حىت بغياب القيمة املادية  ضمنواألدوات اليت تدخل  واآلالتاملعدات و العقارات باحلصول على

سعر إضايف ال يعتـرب  رصة يف تعويض النقص املادي املوجود مقابل املطلوبة، فهو يعطي لصاحب املشروع الف
اخل من شخص آخر وبعهـا  ...فائدة وإمنا يعترب قيمة مضافة من خالل عملية شراء املؤسسة املمولة هلذا العقار

  .لصاحب املشروع بالتقسيط
                                                           

1
  . 09 مصر، دون ذكر سنة النشر، ص جامعة األزهر، ،أساليب التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغرية: حممد عبد احلليم عمر، مقالة بعنوان - 

2
، 07: ، مصر، دون ذكر سنة النشر، ص)اجلائز واملنهي عنه شرعا:(صرة يف ميزان الشريعة اإلسالميةالتمويل العقاري املعاصيغ : حسني حسني شحاتة، مقالة بعنوان - 

  .25/03/2010 :تاريخ التحميل،  .pdfegyptmortgagehome.comfiles.phpfile=islamic_finance_884272448. ع،احململة من املوق
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ة بدقـة ومعلومـة   هو عقد بيع يتم مبوجبه تسليم مثن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوف :السلــم -2-5
 نفقات إىل حيتاج فاملنتج واضح، بشكل السلم يف االئتماين التمويلي اجلانب يظهراملقدار كيال أو وزنا أو عدا، 

 حاال الثمن منه ويتسلم إنتاجه من كمية بيع على الغري مع فيتعاقد الذاتية موارده تكفى ال وقد بنشاطه للقيام

بدليل ، عليها يتفق سلعة من كمية املشترى بتسليم منتجاته من الدين اهذ يسدد أن على اإلنتاج على لإلنفاق
 إىل معلوم ووزن معلوم كيل يف فليسلم شئ يف أسلم أو أسلف من(قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فيه هو السلعة وهـي مضـبوطة أي    األجل" بعاجلاجل بيع "م بأنه ويعرف الفقهاء البيع بالسل .)معلوم أجل
املواصفات والعاجل فيه هو النقد أو الثمن ومع إن هذا البيع ينطوي على الغرر باعتباره بيع ملعـدوم، إال  حمددة 

  .1أن الشرع رخص به للناس على أساس الضرورة

 مـن  يطلب أن: واصطالحا الصنعة، طلب :وهو صيغة من صيغ البيوع ويعرف لغة بأنه :االستصناع -2-6

هو عقد مبوجبه يكلـف  ، وبالتايل الصانع من والعمل الصنع مادة بأن علما ،لوممع بثمن شيئًا يصنع أن الصانع
الصانع بصناعة شيء حمدد اجلنس والنوع والقدر والصفة، ويتم االتفاق على اإلستصناع خالل أجل معـني،  

ـ  "والفرق بني السلم واالستصناع يف أن السلم  ،كما جيوز عدم حتديد األجل دما يتم فيه دفع رأس املـال مق
واالستصناع ليس كذلك ولعل السبب راجع إيل أن السلم فيه عملية السلف من ناحية تقدمي الـثمن وذلـك   
مقابل االسترخاص يف األسعار، أما االستصناع فليس فيه استرخاص بل فيه مساومة، والصانع الـذي يقـوم   

  .2"بالعمل املستصنع ال يرضي إال مبا حيقق له رحبا مناسبا يف الغالب

ويشترط يف عقد االستصناع بيان جنس املصنوع ونوعه وقدره وأوصافه بكل وضوح، ألنه يشترط يف     
غري أن اشتراط الضبط يف  ،املبيع أن يكون معلوماً يف سائر عقود املعارضات لئال تفضي اجلهالة إىل املنازعة

ون قيميا، أي طلب شيء املصنوع ال يعين شرط كونه مثليا، أي يوجد مثله يف األسواق، بل ميكن أن يك
كما يشترط أيضا تعيني أجل تسليم املبيع منذ البداية، وذلك أيضا منعاً  ،مبواصفات خاصة ال مثيل له يف السوق

بيع إىل مكان ويشترط أيضاً حتديد مكان التسليم، خاصة إذا كان ذلك تترتب عنه مصاريف نقل امل، للجهالة
  :3ناع خباصيتني أساسيتنييتميز عقد االستصبعيد عن مكان الصنع، و

                                                           

1
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقي املضاربة، السلم واالستصناع: إلسالمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطةمناذج من التمويل اسلطاين حممد الرشيد، حسني رحيم،  - 

نوفمرب  21/22تسيري، جامعة بسكرة، الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ال
  . 13: ،ص2006

، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية مصادرو أساليب متويل املشاريع الكفائية الصغرية واملتوسطة يف إطار نظم املشاركةصاحل صاحلي،  - 2
  .12 :ص، 2003ماي  25/28 ،يفسط جامعة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية،

 
واقع، : ، مداخلة صمن امللتقي الدويل جول املناولة كاختيار لدعم تنافسية املؤسسة االقتصاديةيف املصارف اإلسالمية ))))أو املناولة الصناعية((((االستصناع حسني رحيم،  -3

  .03: ، ص2007نوفمرب  07/08عة باجي خمتار، حتديات وآفاق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، جام
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أنه يقع على شيء غري موجود يف احلال يراد صنعه، أي فيه مواد وحتويالت يتم إدخاهلا يف املنتج، فال يتم   -
، فضال عن العمل، تكون من الصانع )أو املدخالت(يف مواد طبيعية كاحلبوب والبقول مثال، وهذه املواد 

كما إن االتفاق على صنع سلعة ما يف إطار عقد االستصناع  ،ةوليس من املستصنع، وإال أصبح العقد إجار
يتضمن افتراض العدم يف هذه السلعة عند العقد، وبالتايل فهو يندرج ضمن شراء املعدوم، وهو ذه الصفة 

  كالسلم مستثىن من بيع غري املقبوض املنهي عنه؛

للصانع عند العقد، كما هو احلال يف بيع  ال يشترط فيه تقدمي الثمن، أي ال يشترط فيه تقدمي متويل مسبق- 
  .السلم

وهذه اخلاصية األخرية، أي جواز كون الثمن ائتمانيا ال جيب تعجيله، جتعل االستصناع حيظى باهتمام أكرب     
، اليت تفتقد يف كثري من املتوسطة والصغرية واملصغرةمن قبل املقاولني، السيما بالنسبة ألصحاب املؤسسات 

  . موارد مالية جاهزة األحيان إىل

 وحتدياا مشاكل ومعوقات املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة وأساليب دعمها: املبحث الثالث 

 .املستقبلية

من أهم وأكرب القطاعات اليت تشكل املنظومة  صغرةسسات املتوسطة والصغرية وامليعترب قطاع املؤ    

يع الدول مهما اختلفت معدالت منوها وإمكانيتها تنمية ودعم هذا االقتصادية العاملية األمر الذي فرض على مج

وبالرغم من األمهية الكبرية اليت حتتلها هذه املؤسسات القطاع احليوي الذي أصبح يعترب رئة االقتصاد العاملي، 

لتحديات إال أا تعاين مجلة من العراقيل واملشاكل اليت حتد من منوها ونشاطها، باإلضافة إيل جمموعة من ا

وسوف نقوم  ،يت تقف بينها وبني دورها التنمويالتطورات الدولية واإلقليمية ال نتيجةاملستقبلية اليت ظهرت 

  :بإبرازمن خالل هذا املبحث 

  .مشاكل ومعوقات املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب األول -

  .الصغرية واملصغرةأساليب دعم وتنمية املؤسسات املتوسطة و: املطلب الثاين -

  .التحديات املستقبلية اليت تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب الثالث -
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  .مشاكل ومعوقات املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب األول   

شاكل واملعوقات يتميز احمليط الذي تنشط فيه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة بوجود الكثري من امل   
 :1، ومن هذه املعوقات جنداليت تعرقل منوها وعملها

ات اليت تواجهها املؤسس واملعوقات من بني املشاكل: املتعلقة بالعقار الصناعي واملعوقات املشاكل :أوال   
أن أصحاب نجد تنمية املشاريع االستثمارية هي مسألة العقار الصناعي فيف إجناز و املتوسطة والصغرية واملصغرة
صعوبة إجياد املكان املناسب والدائم نون من مشاكل كبرية يف هذا اال بسبب ااملؤسسات واملشروعات يع

احلصول على  وصعوبة إلقامة املشروع الرتفاع أسعار األراضي واملباين إضافة إيل صعوبة جتهيز املكان للنشاط
،  تزال قائمة بسبب أسعار التنازلاختالفات الوة على هذا عال لرفض غري املربر للطلباتا، وأحيانا 2التراخيص

 سسات املتوسطة والصغرية واملصغرةضعف التخطيط العمراين وختصيص املناطق الالزمة إلقامة وتشغيل املؤو
بعيدة عن مناطق توافر تسهيالت البين  اليت يتحصل عليها صاحب املشروع تكون قطعة أرضمثال أن  دفنج

إيل مصادر البين التحتية كااري املائية واملياه النظيفة وتفتقر  إضافيةنفقات ومصاريف التحتية مما حيملها 
وبعض الطرقات والطاقات الالزمة ملمارسة النشاط وقد يعمل أصحاا على توفري ذلك بطرق خاصة وأحيانا 

  .غري رمسية مما يرفع من تكلفتها

اليت تعاين منها املؤسسات  واملعوقات هناك العديد من املشاكل :بالتسويقاملتعلقة  واملعوقات املشاكل: ثانيا   
اخنفاض جودة السلع بسبب مشكل نقص تتجسد يف املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اال التسويقي واليت 

املؤسسات على إنتاج سلع وفق  هذا النوع من عدم قدرة اخلربة والعمالة املؤهلة وضعف الرقابة على اجلودة
 عدم القيام بالبحوث التسويقية وجتديد املؤسسة ملعلوماا عن السوق املستهدفة، س واملعايري املطلوبةاملقايي

مما يفع  عدم إعفاء املؤسسات من بعض ضرائب اإلنتاج مما يضعف من قدرة املنتجات املعروضة على املنافسةو
ماية للمنتجات من السلع احلسبب غياب وب بتكلفة أقلوباستمرار  واألجنبية ظهور السلع واملنتجات البديلةب

الطلب على بعض املنتجات  هذا باإلضافة إيل التقلبات يف، األجنبية املستوردة خاصة وأا أجود من احمللي
 استغالل التجار والوسطاء للمؤسسة وحصوهلم على هوامش توزيع ماليةو وانعكاس ذلك على كفاءة املؤسسة

                                                           

1
 14/15اجلزائر، واملتوسطة، الصغرية ريب اخلامس للصناعات ع، مداخلة ضمن امللتقي الاملشروعات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية املستدامةبيان هاين حرب،  - 

  .02 :، ص2010مارس 

2
اإلشكاليات وأفاق التنمية، : ، ندوة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريبة واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائريأساليب تنمية املشروعات الصغري احل صاحلي،ص - 

   .189 :، ص2004جانفي  18/22القاهرة، تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة، جامعة الدول العربية، : ورشة العمل بعنوان
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رة على الدخول إيل أسواق ضعف القد، ووقنوات التوزيع املطلوبة حمدودية األماكن املخصصة للعرضو
  .1عدم القيام بالبحوث التسويقية وجتديد معلومات املنشأة عن أسواقهابسبب  التصدير

اليت تواجه املؤسسات املتوسطة  واملعوقات إن املشاكل: املتعلقة باجلانب املايلواملعوقات املشاكل  :ثالثا    
  :رة واليت تتعلق باجلانب املايل تشمل ثالث نقاط أساسية وهيوالصغرية واملصغ

العقبات األساسية اليت تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية  يعد التمويل من :صعوبة التمويل - 1  
من وجهة النظر املصرفية ال ترقى ألن تكون واملصغرة وخاصة يف البلدان النامية، إذ وجد أن هذه املؤسسات 

حيث أن عدم وجود الضمانات الكافية يعترب من السلبيات اليت أثرت يف إجياد ، التمويل البنكي يقبل مشروعا
فإن املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة التستطيع  ويف املقابلالتمويل املصريف الالزم هلذه املؤسسات، 

بب ضعف النظام والسياسة املالية بس اللجوء إىل البورصات واألسواق املالية كما هو احلال يف الدول املتقدمة
فان ضعف التمويل وعدم توافر السيولة املطلوبة ويف الوقت احملدد يؤثر وبالتايل  ،املتبعة يف الدول املتخلفة

على ن يعتمد أ يف وضعية حرجة، فإمانفسه صاحب املؤسسة  وهنا جيد بشكل سليب على املؤسسة واملشروع
 وذلك النعدام بشروط قد اليستطيع حتملها وض واملصادر اخلارجية األخرىالقر إيلنفسه يف التمويل أو يلجأ 

ضعف القدرة على توفري املصغرة بسبب و الصغريةاملتوسطة و )املؤسسات( الثقة يف القائمني على املشروعات
 البنك أي مما يعيق القدرة على تقدير اجلدارة االئتمانية هلذه املؤسسات من فبل 2البيانات املالية والتشغيلية

ا إيل البنوك ضعف الضمانات املتوافرة الالزمة لتقدميه، باإلضافة إيل الصعوبة يف إعداد دراسات اجلدوى
عمل ، وكذا ارتفاع معدالت املخاطرة عند التعامل مع هذه املؤسسات لكون أغلبها يللحصول على التمويل

   .3لغري رمسي وليس هلا سجالت ضريبيةيف القطاع ا

على القروض املوجهة  ارتفاع تكلفة التمويلالقول أن االرتفاع النسيب يف معدالت الفائدة و كما ميكن   
يزيد من صعوبة حصوهلا على التمويل الالزم وأيضا تشدد املؤسسات  للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة

خدام القرض والتدخل يف وجماالت استاملالية يف عدم توفري فترات مساح هلذه املؤسسات ويف أساليب السداد 

                                                           

1
، ورقة عمل بعنوان املشروعات الصغرية واملتوسطة كأدوات لدمج الشباب ملؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل تفعيل دورها يف اجلزائرمعوقات تنمية اعلي حممد قابوسة،  - 

  .16: ص ،2009أكتوبر  13اللييب يف التنمية وسوق العمل، ضمن مؤمتر يئة بيئة األعمال إلجناح املشروعات الصغرية واملتوسطة، مركز تنمية الصادرات، ليبيا، 

2
- Ludovic Vigneron, Condition de financement de la PME et relation bancaires, mémoire doctorat, école 

supérieure des affaires, droit et santé, science de gestion, université lille2, France, 2008, P36.  

3
،مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث ، كلية اهلندسة، جامعة القاهرة، دون ذكر سنة النشر،  الفرص والتحديات: غريةاملشروعات الصسيد الكاسب، مجال كمال الدين، - 

  .06/06/2010 :التحميل تاريخ،  pdf-Chapter-PDF...2-ww.pathways.cu.edu.egsubpagestraining...SME.1:، احململة من املوقع 19: ص
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اإلدارة وضعف الشفافية يف تسيري عملية منح القروض وكذا حمدودية صالحية الوكاالت البنكية يف عملية منح 
  .القروض تعقد من عملية إمتام التمويل أو القرض املطلوب

توسطة إن تعدد الرسوم واملعدالت اجلمركية أصبح عائق يف وجه املؤسسات امل: الرسوم اجلمركية -2
جند حيث والصغرية واملصغرة، لكون هذا التعدد مرتبط بطبيعة السلعة حيث أنه خيدم أكثر املؤسسات الكبرية 

يف املؤسسات الكبرية يعترب سلع ) وسيطي(نصف مصنع يعترب  ألن ما ةالسلع طبيعةأن حجم املؤسسة يعكس 
اد قطع الغيار موجه يف املؤسسات الكبرية فمثال استري رأمسالية يف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة

ليدخل كمنتوج وسيطي يف إنتاج معدات معينة ليس بالطبيعة أن يكون موجه لنفس الغرض يف املؤسسات 
أن يعترب منتوج موجه يف هذه املؤسسات لصيانة اآلالت العاملة  كناملتوسطة والصغرية واملصغرة حيث أنه مي

أكرب وهذا كلما زادت قيمة السلعة، باإلضافة إيل صعوبة وتعقيد  وبالتايل تتحمل عبء مجركي فيها،
   .اإلجراءات اليت تتعامل من خالهلا اجلمارك

أحيانا تتعامل أجهزة التأمينات ومصاحل الضرائب مع أصحاب هذا النوع من : والتأمينات الضرائب -3
ة واحلكومية، بل أنه يف الكثري من املؤسسات بنفس الكيفية اليت تتعامل ا مع أصحاب املشروعات الكبري

احلاالت ال تتوافر املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة حىت على اإلعفاءات واملميزات اليت تتوفر 
األعباء الضرائبية اليت تتحملها ال  هذه نأللمؤسسات الكبرية ويترتب على ذلك تزايد األعباء الضريبية حيث 

لعمل اإلنتاجي بل تؤدي إىل تعدد وتنامي األنشطة املوازية اليت تصب يف ساعد بأي حال من األحوال على ات
أمهية  رتأخذ بعني االعتبا أنجتاه هذه املؤسسات االسياسة الضريبية  ، وبالتايل جيب علىخانة التهرب الضرييب

املؤسسات  معبنفس الطريقة الضريبية اليت توظيفها للتعامل عدم معاملتها  خاللمن على االستثمار و هاتشجيع
ختصصها بنوع ضرييب خاص يأخذ بعني االعتبار املنطقة العمومية بل جيب أن و الكبرية مثل املؤسسات األخرى

ذلك بإلغاء األعباء و ونوع وطبيعة النشاط واملنتج، وكذا تشجيعها على املسامهة يف رفع معدالت التشغيل
 هذه املؤسسات جيعلها عرضها للتقديرات اجلزافية كما جند أن غياب الدفاتر والسجالت يف، 1العمالية متاما

جند و وهذا ما يعرض صاحب املؤسسة إيل اإلفالس بسبب عدم قدرته على حتمل املبلغ الضرييب املفروض عليه،
أن غياب الوعي لدى أصحاب املشاريع جيعلهم عرضة للغرامات واجلزاءات اليت تفرضها مصاحل التأمينات 

  . ني على العمال أو بسبب التأخر يف تسديد ما عليهم من مستحقاتبسبب التماطل يف التأم

إىل  املتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسساتتفتقر : املتعلقة بالعمالة املدربة واملعوقات املشاكل :رابعا    
وصعوبة يف اجتذاب أصحاب اخلربات واملهارات وذلك بسبب ارتفاع أجور هذا النوع من  الفنية اإلطارات

                                                           

1
العلوم  خمرب، دورها يف التنميةو امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،مية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرمعوقات تنسعدان،  شبايكي - 

  .04 :ص، 2002أفريل 9 -8 ،األغواط  ، جامعةوعلوم التسيري االقتصادية
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أيضا و للرقي الكبريةوالفرص  املثليواملزايا  العالية حيث األجور املؤسسات الكبريةالعمل يف ا عمالة وتفضيلهال
التدريب عدم مالئمة نظم التعليم وو ضعف التوجه حنو حتديث وجتديد اخلربات واملهارات داخل املؤسسة

  .1التدريبحمدودية جماالت باإلضافة إيل  ه املؤسساتملتطلبات التنمية يف هذ

تعترب اإلدارة يف املؤسسات املتوسطة والصغرية : والتنظيم باإلدارةاملتعلق واملعوقات املشاكل  :خامسا    
من التقاليد ، وذلك بسبب متركزها يف يد الفرد أو العائلة وهي تقوم على مزيجٍ عقيمةواملصغرة إدارة 

م االستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل يف وتتميز مبركزية اختاذ القرار وعد واالجتهادات الشخصية
للمؤسسة اليت تؤول للمالك أو املسري احلرية املطلقة يف اختاذ أي نوع زيادة اإلنتاجية، وغياب اهلياكل التنظيمية 

واملهارة اإلدارية للمدير املالك غري  الكفاءةوهذا مايؤدي إيل عدم اتساق القرارات بسبب نقص  من القرارات
ترف وتدخله يف كافة شئون املؤسسة وعليه يتضح أن منط اإلدارة يف تلك املؤسسات خيتلف متاماً عن أمناط احمل

اإلدارة احلديثة اليت تأخذ مبفاهيم التخصص الوظيفي وتقسيم العمل وتفويض السلطات والالمركزية يف اختاذ 
على أما ، 2ر احمليط الداخلي يف املؤسسةمنظوهذا من  ،القرارات وغريها من نظم اإلدارة العلمية املتطورة

بسبب تعدد اإلجراءات  وتأسيس هذه املؤسسات إنشاء عند كبري تعقيدفنجد أن هناك  ةاخلارجي البيئة املستوى
 احصوهل ةصعوب، وأيضا اخل...والوثائق املطلوبة وظاهر الفساد اليت تتمثل يف البريوقراطية والرشوة واحملسوبية

غياب التنسيق بني كما نلمس  عدد األشكال اليت ميكن أن تظهر عليها هذه املؤسساتبسبب ت شكل الرمسي
  .3اجلهات املسؤوله عن هذا القطاع

من نقص شديد يف  املصغرةو الصغرية املؤسساتتعاىن : تعلقة باملعلوماتواملعوقات املشاكل امل :سادسا   
 عدم إدراكهامار على أسس اقتصادية رشيدة، مما يترتب املعلومات والبيانات اليت متكّنها من اختاذ قرار االستث

لفرص االستثمار املتاحة أو جدوى التوسع أو تنويع النشاط، كما أن عدم اإلملام بتطورات اإلنتاج والطلب 
السوقي وحجم الواردات املناظرة ومستويات األسعار وغريها من املتغريات االقتصادية جيعل من الصعوبة حتديد 

التكاملية مع  االتنافسية يف السوق أو عالقا اامن تدعيم قدر انتاج والتسويق اليت متكّنهسياسات اإل
  .الكبرية املؤسسات

 
          

                                                           

1
  .67: ، ص2004كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، :وتنميتها واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها ،عثمان خللف - 

2
، جامعة رييوعلوم التس العلوم االقتصادية كلية رسالة ماجستري، ،ثر التغريات االقتصادية على ترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرأزويتة حممد الصاحل،  - 

  .20 :، ص2006/2007، زائراجل

  .221: ، صمرجع سابق ،حممد هيكل - 3
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  .  أساليب دعم وتنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب الثاين

، صغرية واليت تشكل عقبة أمامهاوالإن احلد من املشاكل واملعوقات اليت تواجه مسرية املؤسسات املتوسطة 
  .ويف مجيع ااالت م وترقية وتنمية هذه املؤسسات على مجيع األصعدةدعتستدعي تبين منظومة 

  . أساليب دعم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: أوال    

  : من خالل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةويتجلي دعم     

املؤسسات املتوسطة والصغرية يعاين منه قطاع املشاكل واملعوقات والعجز الذي  إن: الدعم احلكومي -1
واجب وحق ومن أهم األساليب وأجنعها للمسامهة يف معاجلة االختالالت الدعم احلكومي  جيعل منواملصغرة 

ليت تواجه ملشاكل االيت تعاين من شدة ا تلك وخاصة يف الدول النامية واالرتقاء مبستوى عمل هذه املؤسسات
  . هذه املؤسسات

ذا القطاع وأن تكون اصة خسياسات وبرامج من خالل دعم الدولة هلذا القطاع جيب أن يكون  إن    
 سبيلهاليت تعترض  اخل...واملالية واهليكلية اإلداريةالتخلي عن مجيع القيود بدا ب دعمه،واضحة وموجه يف إطار 

ها ومتويلها وتشجيعها وتعقد من إجراءات تأسيس تدعيمهافرص واليت حتد من مردودية مؤسساته وحتد من 
إنشاء والقروض التمويلية اإلعانات و الية واليت تتمثل يفاملساعدات امل توفري باإلضافة إيل هذا لإلنتاج والتصدير،

لذي وهذا للتغلب على مشكل الضمانات ا هلذه املؤسساتضمان خماطر االئتمان املصريف  ات املسؤولة عنيئاهل
واليت يشترط أن  تحتيةال البين كما جيب على الدعم احلكومي أن ميس ،تشترطه البنوك مقابل منح القروض

االرتقاء  يف دور املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةلتسهيل ... صلبة ومنظمة من طرق ومواصالت تكون
تزويد األفراد خبدمة  لتشماليت و ،1فنيةوال تقدمي االستشارات االقتصاديةالتنمية، هذا عالوة على  مبستويات

بالفرص  الراغبني بتأسيس هذه املؤسساتتعريف و التعريف باألعمال واملهارات الضرورية إلدارة مؤسسام
االعتبارات اخلاصة باقتصاديات املؤسسة مثل اختيار نوع الصناعة واملوقع وكذا  الكامنة يف جمتمعام احمللية

املسائل اخل، وكذا ...األولية واليد العاملة املواد وكل مايتعلق بكيفية التعامل مع سواقورأس املال الالزم لأل
املتعلقة باالختيار واالستغالل األمثل لآلالت واملعدات وتركيب وبناء املصانع والفن اإلنتاجي، واالستشارات 

بني الكيانات املختلفة لتحقيق ، والعمل كهمزة وصل اخل....اإلدارية املتعلقة بالتخطيط والتمويل والتسويق
  .املنفعة العامة

                                                           

1
  .16: ، ص1999، دار غريب للطباعة والنشر، املفاهيم العصرية إلدارة املنشات الصغريةعلى السلمي،  - 
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 تبطل من قدرةاليت  عقد العملياتألتمويل من ل عملية احلصول على مصدرعترب ت :تسهيل التمويل -2
حيث أن تسهيل عملية احلصول على التمويل املناسب هلذه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة، 

ومية فقط وإمنا هو عبارة عن أسلوب مشترك بني اجلهات احلكومية املؤسسات ليس مسؤولية املؤسسات احلك
هذه متويل  اليت تدعمكاجلمعيات التعاونية ومجعيات التضامن وغريها من الصيغ التعاونية والغري حكومية 

مراعاة نوع املؤسسة وختفف  وتنفيذ برامج القروض إعدادعند ، لذلك أصبح من الضروري املؤسسات
أن يكون تسديد القروض على أساس جداول سداد واقعية، وفترات مساح معقولة روض وإجراءات منح الق

إنشاء مؤسسات إقراض خاصة أو  هذا على غرار سعار السائدة يف األسواق املاليةوأسعار فائدة قريبة من األ
فظ املالية حتسني أداء احملاوجيب متخصصة يف منح االعتمادات إيل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة 

تخلف عن وتطبيق إجراءات الرهن واملقاضاة أو إشهار اإلفالس يف حاالت العقوبات مالية عوضا عن فرض 
  .1التسديد ألسباب موضوعية

يتوقف جناح املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة على االعتراف بدور وقيمة العنصر : اإلدارة الرشيدة -3
إذ أن اإلدارة الرشيدة القائمة على التفاهم والتعاون مع املني واملرؤوسني، البشري من خالل التعاون بني الع

القوة العاملة والكفاءة املاهرة املتميزة هي ضرورة حيوية لتطوير القدرات اإلنتاجية هلذه املؤسسات واحلفاظ 
 يف املدين واتمع طننياملوا إشراك، وترتكز اإلدارة الرشيدة أيضا على اعليها مبا ميكنها من محاية استقالليته

 أفضل مستوى لضمان فعالة وسيلة ذلك باعتبار القرار، اختاذ قبل التشاور آليات وباعتماد السياسات صناعة

 منو، 2ةاملستقل األعمال مجعيات أمهية السياق هذا يف ونسجل ،للسياسات الناجح والتنفيذ العامة للخدمات

 توفر ينبغي هلذه املؤسسات ناجحة تنمية بسياسات القيام حنو تقود اليت القوامة الرشيدة اإلدارة توفر أجل

  :3اإلدارة لتلك التالية العناصر
 وجود القيادة اإلدارية الفعالة لقيام املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة؛ -

 توفر الشفافية الكاملة يف العمل؛ -

 توفر عنصر التخطيط؛ -

   .املالئمة ةتوفر االختيارات التنظيمي -
                                                           

، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل ا التنافسيةمشكالت املشروعات الصغرية واملتوسطة وأساليب تطويرها ودعم قدرا ،عبد الرمحان بن عنتر، عبد اهللا بالوناس -1
  .08 :ص، 2003ماي  26/28، سطيف جامعة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيرياملشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية، 

 االقتصادية، املعتمد التعاون والتنمية منظمة يف األعضاء والدول ومشال إفريقيا األوسط الشرق دولل الوزاري املؤمتر واالستثمار، الرشيدة اإلدارة ش حولكمرا إعالن -2

: احململ من املوقع ،04: ، ص2009نوفمرب 23 ،اململكة املغربية ، مراكش،  الوزاري املؤمتر خالل
  orgdataoecd221844143614.pdfwww.oecd.://http   11/06/2010: التحميلتاريخ.   

 :، ليبيا، دون ذكر السنة، احململ من املوقع، حبث مقدم ضمن مؤمتر التنمية املستدامةتنمية مستدامة بدون إدارة قوامةال أبو بكر مصطفي بعريه، أنس أبو بكر بعريه،  -3
   http://unpan1.un.orgintradocgroupspublicdocumentsunpanunpan038762.pdf 28/05/2010: تاريخ التحميل.   
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اليت تسمح  السبليعترب االهتمام مبوضوع التكوين والتطوير من أهم : والتطوير والبحث التكوين -4
من خالل حتسني القدرات اإلنتاجية والكفاءات التشغيلية وامليزات  وذلك للمؤسسات بامتالك املكانة السوقية
 جيب أن تعترب القيمة املضافة األساسية اليت العمالة املدربة واملؤهلة بواسطةالتنافسية وكذا بلوغ األداء املتميز 

 هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جيب أن ،وتقلل من خطر املنافسة للمؤسسة اليت ميكن أن ختلق املكانةو
واألكادمييات املتخصصة يف جماالت البحث  البحثية املراكزدعم االتصاالت والعالقات بينها وبني اجلامعات وت

االختالالت ملواجهة  دل املشورة والنصح واملنفعة بني املؤسسات العاملة يف حميطهاوالتطوير، ودعم مبدأ تبا
  .وإجياد احللول املنطقية هلا

والتسويق الوظائف األكثر أمهية يف املؤسسة، ويعتربان من  نتاجاإلميثل : إتقان اإلنتاج وحسن تسويقه -5
االستفادة من التقدم العمل على ولتدعيمهما جيب أهم االنشغاالت يف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة 

قابة على تطوير تصميم املنتجات وااللتزام باملواصفات العاملية والرو ين احلديث يف حتسني فنون اإلنتاجالتق
ا واإلعالن عليها بالطرق توسيع األسواق الداخلية لتصدير املنتجات والتعريف ، ويق معايريهااجلودة وتطب

مع املشتركني احملليني والدوليني  االتصال بطريقة مرضية وواضحة لتسهيل املنتجات إظهارخالل من  احلديثة
   .لوصول إيل األسواق اخلارجيةا بغية ذلكو والشركات الكبريةوإقامة عالقات متجددة مع العمالء 

ا أصبحت الوسيلة إن التكنولوجيا الميكن االستغناء عليها لكو :االستفادة من التكنولوجيا احلديثة -6
اجلد مهمة لتحسني القدرات التنافسية وحتقيق األرباح الغايات املراد من املؤسسات املتوسطة والصغرية 
واملصغرة، كما ميكن للمؤسسات استغالل هذه التكنولوجيات احلديثة يف تقليل تكاليف اإلنتاج وبالتايل غزو 

  .األسواق واالستحواذ على احلصة السوقية

  .ت تنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةاسياس: ثانيا    

  : 1تتجلي سياسات تنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف   

إن أمهية وضع إطار : حمدد للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة وتشريعي قانوين إطاروضع  -1
ة ال يقل أمهية عن ااالت األخرى حيث أنه قانون حيكم معامالت املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغر

جيب سد الفجوات اليت تتخلل اجلانب القانوين وخاصة الذي يعمل فيه القطاع اخلاص وذلك من خالل توفري 
وتوحيد األطر التشريعية اليت حتكم حقوقها وواجبات مثل توفري املراسيم قوانني مسهلة وغري معقدة خاصة 

اليب ضمانات حديثة، القوانني التجارية والتعاقدية، قوانني اإلفالس والعجز عن حبقوق امللكية، وتطبيق أس

                                                           

  226: ، صمرجع سابق ،حممد هيكل -1
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وأيضا إزالة كل القوانني الغري ضرورية  اخل...قوانني الضرائب والتأميناتو  والعمل السداد، قوانني التأسيس
   .1ة واملصغرةواليت تعيق منو القطاع اخلاص واليت تعترب نقطة سلبية أمام املؤسسات املتوسطة والصغري

حيث أن وجود املعلومات : توفري املعلومات والبيانات عن املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة -2
والفرص والتهديدات يف بيئة  نقاط القوة والضعف فيها، أنشطة هذه املؤسسات واحتياجاااملتعلقة حبجم و

يات الدولية حبيث تشارك فيها كل األطراف تستدعي ضرورة عقد امللتق 2ومعلومات عن بيئة عملها أعماهلا
ذات الصلة ذه املؤسسات لتشخيص الصورة الكاملة وتكون هذه امللتقيات بصفة دورية ملتابعة سري عمل هذه 

  .املؤسسات

العمل على تشجيع التعاون  إيل هذه اخلطة اإلستراتيجية دف جيب أن  حبيث: تبين خطة إستراتيجية -3
ت املبنية القة والكبرية واملتوسطة والصغرية واملصغرة يف جماالت الصناعات الغذائية والصناعابني املؤسسات العم

تشجيع إقامة هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل تبين قاعدة ، وعلى قاعدة التكنولوجيا
تبين تشجيع وحتفيز أصحاب وضع إطار تنظيمي يو هلا أكرب استغالل للمواد املتاحةصناعية عامة حيقق من خال

  .صغرية واملصغرة الناجحة يف السوقاملشاريع املتوسطة وال

، ة يف املعارض احمللية واخلارجيةاملشارك وينبغي االعتماد على :يف جمال التسويق وتنمية الصادرات -4
ذها للتعريف وضع خطط العمل وتنفيوالعمل على  بالدراسات التسويقية االستثماريةالقيام وباإلضافة إيل 

لبيع باخلارج حتت رعاية وا مكاتب الترويج وإدارة إنشاء، كمل جيب جات احمللية يف البلدان األجنبيةباملنت
إنشاء شركات أو وكاالت متخصصة للتسويق ملساندة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة و السفارات

يع وتنشيط التعاقد من الباطن بني تشجوالعمل على  وزيع وتصدير منتجات هذه املؤسساتكقنوات ت
إقامة هذه املؤسسات يف التجمعات وتشجيع  سسات املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات الكبرية واملؤ

 .العمرانية اجلديدة

 

  

                                                           

، 2008أفريل  7، دون ذكر بلد النشر، )املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دول خمتارةدراسة مقارنة لربامج تطوير (تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة : مقالة بعنوان -1
 :التحميل تاريخ  df08(1).p-4-www.sme.ly...Countries%20BENCHMARK%20Arabic%20Final%207، احململة من املوقع 08: ص
02/05/2010 .  

، وزارة التجارة والصناعة واملديرية العامة لتنمية سياسات واستراتيجيات تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالسلطنة: صالح بن هالل املعويل، ورقة عمل حول -2
  4Nov072-resentations3ss.escwa.org.lbsdpdpc-5-احململة من املوقع. 04: ، ص2008أوت  29املؤسسات الصغرية واملتوسطة، عمان، 

Oman.pdf  22/04/2010بتاريخ.   
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 .التحديات املستقبلية اليت تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: املطلب الثالث 

يف العامل تضع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملتوسطة وخاصة يف البلدان التحوالت اجلارية حاليا  إن 
 :1واليت تتمثل يف النامية أمام جمموعة من التحديات،

  : التجارة عاملية: أوال     

 العامة االتفاقية إنشاء خالل من وذلك عاملية وجعلها الدولية التجارة دائرة توسيع إىل العامل دول سعت     

 وضع خلق إىل تسعى واليت ،1995ة سن العاملية التجارة منظمة حملها حلت واليت اجلمركية والتعريفة للتجارة

 اإلنتاج وزيادة العامل ملوارد الكامل التوظيف يف االقتصادية الكفاءة على يعتمد التجارة يف دويل تنافسي

 البيئة على احلفاظ مع املوارد لتلك األمثل االستخدام إىل يؤدي مما واخلدمات السلع يف واالجتار املتواصل،

 العمل لتقسيم جديدة أمناط وخلق اإلنتاج وسعوبالتايل ضمان ت ذلك لتحقيق الكفيلة الوسائل ودعم اومحايته

 خالل من املعيشة مستويات ورفع العاملي القومي الدخل عظيممما حيدث ت العاملية التجارة نطاق وزيادة الدويل،

 ومالئمة مناسبة بيئة يف يعمل جلعله الدويل للسوق املناسبة احلماية توفريو ،احلقيقي لالدخ منو معدالت زيادة

، وهذا ما أفضل بصورة الدولية التجارة يف منوا واألقل النامية الدول إشراك حماولةو التنمية مستويات ملختلف
 .خلا...يضر املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل توسيع دائرة املنافسة

 إىل انضـمامها  جـراء  من العربية الدول فيها مبا النامية الدول على العاملية التجارة منظمة التأثريات ومن    

 بعض اختفاء مثة ومن األسواق فتح بقواعد االلتزام نتيجة الدولية املنافسة حدةيف  تزايد أن هناك  جند عضوية

 جبودة مرتبطة منافسة أو سعريه منافسة كانت سواء الدولية املنافسة مواجهة على قدرا لعدم نتيجة الصناعات

 نتيجـة  القصري األجل يف البطالة معدالت تزايد من حالة الدول ستشهدوبالتايل   استخدامها كفاءة و السلعة

 لالسـتثمار  الدوليـة  الشركات مزامحة احتمال، واملنافسة على القادرة غري املؤسسات بعض وإغالق لتدهور

 الـدمج  أنشـطة  تزايـد  يعـين  وهذا بالتجارة، املرتبطة االستثمار إجراءات اتفاق تطبيق بعد ةخاص الوطين

 ..النامية الدول يف االستثمارات حركة على السيطرة ذات الكربى الكيانات وانتشار واالستحواذ،

  :االتصال عاملية :ثانيا    

 صـغرية  قرية العامل جعل ما هذا املسافات طي إىل واملواصالت االتصاالت جمال يف الفين التقدم أدى لقد    

 شـديدة  عامليـة  بيئة يف تعمل واملؤسسات الشركات وأصبحت ،ةضارياحلو ةغرافياجل املسافات فيها تالشت

                                                           

مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول ، العاملية املستجدات مع التكيف متطلبات و العربية الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تواجه اليت التحديات ، نعيمة برودي -1
  .03: ص ،2006أفريل  17/18واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية 
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 مـن  سواء العامل دول أسواق مجيع يف يطرح اللحظة نفس يف و جنده ما دولة يف يظهر الذي فاملنتج التنافس،

، وهذا ما يلزم على املؤسسات املتوسطة االنترنت شبكات خالل من أو صناعية،ال واألقمار الفضائيات خالل
 1اخل...واالتصال وتطوير التطبيقات لتحسني أدائها اإلعالموالصغرية واملصغرة متلك تكنولوجيات 

   :ت والتكنولوجيااملعلوما ثورة :ثالثا     

 ثـورة  متثل واليت الثالثة، الصناعية الثورة باسم عليه يطلق ما بوجود اجلديد العاملي االقتصادي النظام متيز     

 ثـورة  أصـبحت  فقـد  عليه و ،املعرفة كثيفة التكنولوجيا و واملواصالت، واالتصاالت املعلومات يف علمية

 يف حموريا دورا تلعب أصبحت اأ حيث اجلديد االقتصادي للنظام املادي األساس متثل والتكنولوجيا املعلومات
 بالنسـبة  والتكنولوجيا املعلومات ثورة خمرجات تعكسها اليت الداللةو أجزائه مجيع يف التغيري ركوحم تشكيله

 بـني  االنـدماجات  وتشجيع امللكيات، شكل وتغيري كبري، بشكل األسواق هذه تقارب هو العامل ألسواق

ا الـتغري السـريع يف   ملواجهة التحديات اليت يعكسـه  منها حماولة يف واملصغرة الصغريةاملتوسطة و الشركات
 2تكنولوجيا احلاسب اآليل وتناقص قيمة املعلومات مبرور الزمن

  :اجلودة عاملية: رابعا      

 العاملية التجارة أجل توجيه من ذلك و اجلودة، مبتطلبات يعرف ما ظهور العاملية املنافسة ازدياد عن ترتب      

 اجلـودة  شهادات كل أصبحت العاملية اجلودة بنشوء و ،فيها يتداول ما مستوى ارتقاء على حيافظ حنو على

 أصـبح  وبالتـايل  العاملية، للتجارة دويل مرور جواز مثابة مثل القياسي للتوحيد عاملية منظمات من املمنوحة

 أن دون أسـواقها  إىل اجلودة املتدنية اخلدمات و السلع دخول من حتد أن املنظمة يف ءاألعضا الدول مبقدور

  املنظمة وثيقة مع ذلك يتعارض

  :التنمية املستدامة :خامسا     

 اسـتخدامها  ترشيد عليها لزاما أصبح إذ الشركات، تواجه اليت التحديات أخطر من التلوث أصبح لقد     

 الضـارة  غـري  املوارد واستخدام اإلنتاجية، املخلفات من البيئة حلماية خاصة استراتيجيات وضع و للموارد،

 اسـتخدام تـدوير و   إعادة إىل إضافة الصناعية واأللوان املركزات  استعمال من احلد كذا و األفراد، بصحة

   .من أجل تفادي تراكم النفايات والبقايا اليت ثبت علميا أا تؤثر على البيئة اإلنتاج يف واملخلفات املنتجات

                                                           

1
ريب للصناعات الصغرية عملخص مداخلة مقدمة ضمن امللتقي ال تسريع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال قي املؤسسات الصغرية واملتوسطة،يونس قرار،  -

  .03: ، ص2010مارس  14/15واملتوسطة، اجلزائر، 

  . 33: ، ص2005، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، نظم املعلومات اإلداريةحممد إمساعيل بالل،  -2
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  : االستحواذ و االندماج حنو االجتاه و االقتصادية التكتالت :سادسا      

 القـوة  لزيادة تكتالت و اقتصادية اتفاقيات يف للدخول الدول من العديد بتوجه العاملية الساحة متيزت      

 تكـتالت  يف للدخول الدول من العديد أغرى قيامها وبدء املوحدة األوروبية فالسوق الدول، هلذه التنافسية

 و االسـتحواذ  أو االندماج على التركيز بزيادة األعمال عامل متيز كما ، اجلديدة االقتصادية الكيانات ملواجهة
 وزيادة املوارد جتميع طريق عن للشركات التنافسي املوقف زيادة يف الرغبة االجتاه هذا يعكس قد و التحالف،

 .1املناسب احلجم اقتصاديات إىل والوصول الفاعلية

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                           

1
: ، احململة من املوقع2009، 46، الد 1، جملة التمويل والتنمية، العددإعادة تشكيل االقتصاد العاملي: مقالة بعنوان - 

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2009/03/pdf/fd0309a.pdf  21/06/2010: تاريخ التحميل.  
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  :الفصلخالصة 

ة املتعلقة مبوضوع املؤسسات املتوسطة يس النظرلقد قمنا من خالل هذا الفصل بدراسة أهم األس
والصغرية واملصغرة اليت تبين من خالهلا الدراسة اليت سوف نقوم ا على هذه املؤسسات بدا من توضيح 

خالهلا اختالف اآلراء حول تعريف هذه املؤسسات واملعايري اليت حتكم هذا التعريف واألسباب اليت تصعب من 
إيل تطبيقها وصوال إيل  دفواألمهية اليت تكتسبها هذه املؤسسات واالقتصاديات اليت  حتديد تعريف موحد هلا

أهم امليزات واخلصائص اليت متيز هذه املؤسسات على املؤسسات األخرى واألشكال اليت ميكن أن تكون 
  .عليها

 بعض يف ملصغرةوا كما تطرقنا يف هذا الفصل إيل األدوار اليت تلعبها املؤسسات املتوسطة والصغرية
ر واألساليب التمويلية اليت تسعي من خالهلا الدول دتعدد املصا إيلمث  النامية منها واملتخلفة االقتصاديات العاملية

، وتطرقنا كذلك إيل املشاكل واملعوقات اليت تقف أما هذه املؤسسات واليت تبطئ من متويل هذه املؤسسات إيل
، واألساليب اليت من شأا دعمها ومساندا وتنميتها ة واالجتماعيةاالقتصاديرها يف التنمية وعملها ود
  .املتوازنة على مستوى احملليات واألقاليمو الشاملة التنمية إيلللوصول 

بالرغم من اختالف املختصني والباحثني حول وضع تعريف موحد هلذه و هوجدنا أنوكحوصلة شاملة       
باب املراد ا هذا التعريف وكذا األشكال اليت ميكن أن تكتسبها هذه املؤسسات بسبب تعدد املعايري واألس

املؤسسات إال أم أمجعوا على الدور الذي تلعبها املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة واألمهية البالغة اليت 
ااالت وعلى مجيع تكتسبها يف البنية االقتصادية واالجتماعية لالقتصاديات اليت تعاين من االختالالت يف مجيع 

  .على ضرورة دعم وتنمية هذه املؤسسات ملواجهة املشاكل والتحديات اليت تواجهها األصعدة

أما يف الفصل القادم فسوف بالتطرق إيل التنمية احمللية املستدامة من خالل إبراز املفاهيم والركائز النظرية      
  . ملراد منهااليت تعتمد عليها يف القيام بالدور االستراتيجي ا



 

  

  التنمية احمللية مدخل نظري حول

 املستدامة 

  

  

  ينالثاالفصل 
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  :مقدمة الفصل 

إن التنمية هدف تسعي لتحقيقه كل الدول واتمعات سواء كانت متطورة أو متخلفة ذلك أن التنمية هي      

تغيري لألوضاع السائدة لألفضل وذلك من خالل استغالل املوارد املتاحة وخاصة بعد تطور مفهوم التنمية من 

تستغل املوارد املتاحة بطريقة رشيدة وعقالنية واليت أدت بدورها إيل التنمية االقتصادية إيل التنمية املستدامة اليت 

تغيري مجيع املفاهيم بطريقة جديدة لضمان االستدامة ومن هذه التغريات جند تطور مفهوم التنمية احمللية إيل التنمية 

  .احمللية املستدامة

بني مواضيع التنمية يف الفكر االقتصادي  هامامركزاً حيتل  احمللية املستدامة وخاصةموضوع التنمية لقد أصبح     

 والدراسات االجتماعية والسياسات احلكومية وبرامج املنظمات الدولية واإلقليمية واحلركات االجتماعية

، ذلك أا عملية ومنهجاً ومدخالً وحركة ميكن من خالهلا االنتقال باتمع من حالة التخلف والركود والبيئية

والقوة والسري يف طريق النمو واالرتقاء إىل ما هو أفضل وسد وتلبية االحتياجات األساسية إىل وضع التقدم 

للسكان احملليني جبهودهم الذاتية ومبساندة من اهليئات احلكومية وتعترب أفضل مدخل لتحقيق التوازن بني األقاليم 

الدفعة حنو تنمية شاملة ومتوازنة، ويف هذا وإعطاء  وبني األجيال احلالية واألجيال املستقبلية املختلفة وداخلها،

  :الفصل سوف حناول اإلجابة على األسئلة التالية

  التنمية املستدامة؟ ماهي -

  أبعادها ومؤشرات قياسها؟ ويف ما تتمثل أهدافها؟ ةماهو مفهوم التنمية احمللية املستدامة، وماهي -

األجندة ( 21لى للقرن ما املقصود بالربنامج احملو وماهي مقومات ومعوقات جتسيد التنمية احمللية املستدامة؟ -

  ؟)احمللية 21
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 .لتنمية املستدامةماهية ا: املبحث األول   

من  ذلك بعدما اتسعت الفجوة بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية واملتطلبات البيئية، وما نتج عن    

واالنتقال إيل مفهوم  هوم التقليدي للتنميةفمشاكل على الصعيد البيئي، أصبح من الضروري التخلي عن امل

جديد للتنمية يراعي فيه اجلانب الذي بات يعد من أهم األولويات اليت تعيق رفاهية اتمعات املتقدمة 

 .، حبجة أن البيئة هي ملك للجميع وليست احتكارا على الدول املتقدمة فقطوهو اجلانب البيئي واملتخلفة

  :ف حناول يف هذا املبحث إبراز مايليومن هذا املدخل سو     

  . مفهوم التنمية املستدامة: املطلب األول -

  .أبعاد التنمية املستدامة: املطلب الثاين -

 .التنمية املستدامةأهداف : املطلب الثالث -
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 .مفهوم التنمية املستدامة: املطلب األول

 شيء إال ألن األمر يتعلق ال شيوعا يف هذه األيامات املصطلح املستدامة من أكثر التنميةبات مصطلح   
، و قد تعددت االجتاهات املناقشة هلذا املنهج التنموي الذي يعترب املنقذ الذي مبستقبل اإلنسان على هذه األرض

  .تعتمد عليه الكرة األرضية، والذي يقف عليه مصري البشرية
  

  .مةالتطور التارخيي ملفهوم التنمية املستدا: أوال  

جاء بناء  وإمناأن موضوع االستدامة ليس موضوعا وليد الساعة  متاما املتتبع ملسرية التنمية املستدامة يدرك إن   
نتيجة لقصور مفاهيم التنمية السابقة ونتيجة أيضا  طورتت اليت واإلصالحاتعلى جمموعة من التعديالت 

وبسبب االستعمال  الواعيةاطات اإلنسانية غري بسبب النش الكرة األرضية أصابتاخلطرية اليت  للتجاوزات
وانب االقتصادية واالجتماعية اجل خمتلف مشلت للموارد املتاحة، هذه اإلصالحات اليت والغري رشيد الالعقالين

   .والبيئية
 ماجسده النمووهذا  كل االرتباط باجلانب االقتصادي ةمرتبط إن التنمية يف مرحلتها األوىل كانت    

يف هذه املرحلة يعرب عنها من خالل بعض املؤشرات االقتصادية كالناتج الوطين ت ، حيث كانياالقتصاد
حدوث الزيادة يف إمجايل الناتج احمللى وإمجايل "هذا االجتاه يعرب عن  كانو اخل،...الفرد منه باإلمجايل ونصي

التغري يف متوسط " ا يعترب أنهكم 1"الدخل القومي مبا حيقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي
 عليه تذي ركزال اجلانب ، إن"نصيب الفرد من الناتج القومي، والذي يهدف إيل رفع املعيشة الفعلية للسكان

اجلانب  و نفسهكان ه عرب عن ضرورة حتقيق التراكم الكمي واملادييي ذوال النمو االقتصاديالتنمية مبفهوم 
يف حق اجلانب املعيشي للشعوب بسبب إلغاءه ملتغريات الرفاهية اليت تبحث نه كان مهمال ولكالذي انتقد منه 

  .عنها كل اتمعات املتقدمة واملتخلفة
 منوذججاء  2اهليكل البنائي للمجتمع يف تغيريالفبعدما أثبت هذا النموذج التنموي عجزه عن حتقيق إذا    

سعي إيل الدمج بني املتطلبات االقتصادية  الذي أال وهو التنمية االقتصادية، هذا النموذج جديد للتنمية
جمموعة اإلجراءات والتدابري االقتصادية واالجتماعية والثقافية " ، وعرفت التنمية االقتصادية بأاواالجتماعية

اليت دف إيل حتقيق تغيري هيكلي يف الكيان االقتصادي لبناء آلية اقتصادية ذاتية  تضمن حتقيق زيادة حقيقية يف 
الناتج اإلمجايل، ورفعا مستمرا للدخل الفردي احلقيقي كما دف إيل توزيع عادل هلذا الناتج بني طبقات 

تقدم اتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية "، كما عرفت بأا 3"الشعب املختلفة اليت تساهم يف حتقيقه

                                                 
  .21- 20 :، ص ص2006، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، أسس علم االقتصادإبراهيم، نعمة اهللا جنيب  -  1
  .115: ، ص1985، جامعة امللك سعود، الرياض، التنمية االقتصادية بني النظرية وواقع الدول الناميةفايز إبراهيم احلبيب،  - 2
  . 91: ، ص2006ر الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دااملنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  - 3
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قات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا جديدة أفضل ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إمناء املهارات والطا
  .1"فضال عن زيادة رأس املال املتراكم يف اتمع على مر الزمن

العملية اليت يتم مبقتضاها االنتقال من حالة التخلف إيل حالة التقدم وهذا االنتقال يقتضي " بأا عرفت أيضاو
العملية اليت يزداد " كما تعترب،2"يكل االقتصاديإحداث العديد من التغريات اجلذرية واجلوهرية يف البنيان واهل

فيها الدخل القومي واملتوسط يف دخل الفرد باإلضافة إيل حتقيق معدالت عالية من النمو يف قطاعات معينة تعرب 
  .3"عن التقدم

دار العملية اليت تتحقق من خالهلا الزيادة يف متوسط نصيب الفرد من خالل القيمة احلقيقية على م" و أا
الزمن، واليت حتدث من خالل تغريات يف كل اهليكل اإلنتاجي ونوعية السلع واخلدمات املنتجة إضافة إيل 

من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن التنمية ف إذا، 4"إحداث تغري يف اهليكل التوزيعي للدخل لصاحل الفقراء
عية والتنظيمية واهليكلية، حيث تتضمن زيادات يف تشمل العديد من ااالت االقتصادية واالجتمااالقتصادية 

الدخل القومي وبالتايل نصيب الفرد منه وهذه الزيادة تساعد على حتسني مستوى معيشة األفراد وزيادة 
معدالت االدخار مما يدعم تراكم رأس املال والتقدم التكنولوجي يف اتمع وحتسني كفاءة العامل للحصول 

  .هتمام بالنسيج االقتصاديعلى الدخل من خالل اال

وبالرغم من جناح هذا النموذج التنموي القائم على الدمج بني املتطلبات االقتصادية واالجتماعية يف حتقيق    
جمه ضمن املناهج واخلطط األهداف املرجوة ظهر متغري آخر أجرب الباحثني واالقتصاديني على ضرورة د

من اجلانب  كرة األرضيةوهذا بسبب التدهور اخلطري الذي أصاب ال يئيهو املتغري البالتنموية، وهذا املتغري 
إن ، اخل...أمراض خطرية أصابت اتمعات البشرية واحليوانية البيئي بسبب املخلفات البشرية وهذا ما خلق

والذي يقوم على الدمج بني البعد  الذي أطلق عليه مصطلح التنمية املستدامة املستحدثالنموذج  هذا
هو ذلك النموذج الذي يلغي فكرة االستغالل الغري مدروس  تصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئياالق

الصناعية والتحويلية املسببة النشاطات  التقليل من وحماولة ،غري رشيد للموارد املتاحةلواواالستعمال التبذيري 
 االجتماعية يف ظل تنمية اقتصادية شاملة حتقيق العدالةالسعي حنو من التدهور البيئي و وهذا للتقليل،للتلوث

   .ومتوازنة

وبعد إدراك الدور الكبري الذي ستلعبه التنمية املستدامة يف االرتقاء بالوضعية االقتصادية واالجتماعية والبيئية    
النصيب وأخذت وبدأت التنمية املستدامة بالتطور والتوسع واالنتشار شيئا فشيئا  ،للمجتمعات املتقدمة والنامية

                                                 
  .   20: ، ص2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، )مفهومها، نظرياا، سياساا(ةالتنمية االقتصاديحممد عبد العزيز، حممد على الليثي،  - 1
  . 51: ، ص2000الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ،)دراسات نظرية وتطبيقية(التنمية االقتصادية حممد عبد العزيز، إميان عطية ناصف، - 2
  .27: ، ص2000دار وائل للنشر، عمان،  ،)املفاهيم األسس التطبيقات(التنمية اإلداريةموسي اللوزي،  - 3
  .52: ، ص1999ية، ، الدار اجلامعية، اإلسكندر، التنمية االقتصادية واالجتماعية ومشكالاحممد عبد العزيز عجمية، عبد الرمحن يسري أمحد - 4
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حىت باتت تعرب عن منظومات اقتصادية وسياسية وبيئية والشكل املوايل الكبري من اهتمام احلكومات واملختصني 
  . املفاهيم األساسية املتعلقة بالتنمية املستدامة وتعميم أو الفاعلة يف بلورةاألطراف املساعدة دور يبني تطور 

  .التنمية املستدامة قحتقي دور األطراف الفاعلة يف: )01(رقم  الشكل

  
Source: Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, 
France, 2004, P :16. 

ففي ، املستدامة للتنمية النظرية والعملية االرتقاء باجلوانب يفاليت سامهت  اجلهاتالشكل السابق، يوضح لنا    
والنوعي سواء يف اجلانب  موجها حنو حتقيق التراكم الكميبداية األمر كان اهتمام الدول واحلكومات 

ت التنمية سامه وكما، )....، ونصيب الفرد منهمن زيادة يف الدخل القومي( االقتصادي أو االجتماعي
يف التأثري وبشكل سليب على  ت كذلكملتخلفة سامهاملتقدمة وا نيف حتقيق القيمة املضافة يف البلدا االقتصادية

  .احمليط البيئي
واملختصني االجتماعيني  من بعض املفكرين االقتصاديني اجتاهات وأراءإن هذا التأثري السليب أدي إيل بروز    

الدمج بني  ضرورة إيلاليت دعت  الناشطة يف هذا اال وعلماء البيئة وبعض املنظمات غري احلكومية
احللقات  عقد جمموعة من إيل واليت سعت ،هتمامات االقتصادية واملتطلبات االجتماعية والوضعية البيئيةاال

النقاش باالس .مثل فتح العامل األمريكي جاملبنية على أساس احلفاظ على البيئية  الندوات احملليةوالنقاشات و

 بالبيئية االهتمامعلى النمو االقتصادي وبداية  زالتركيمرحلة 

قمة األمم ( 1972

 ) املتحدة حول البيئية

1980 
1990 

2000 

مؤمتر  1992

 قمة األرض

تقرير مستقبلنا  1987

قمة التنمية  2002 )جلنة برينتد الند(املشترك 

 (Rio+10) املستدامة

 مؤمتر كيوتو 1997

(Rio+5) 

 مرحلة عاملية مصطلح التنمية املستدامة واالهتمام به بشكل صريح

 التركيز على املسؤولية اتمعية يف املؤسسة

 ء االقتصادي واالجتماعي والبيئياالتركيز على األد

لغري حكوميةالعلماء واملفكرين واملنظمات ا  

 احلكومات والدول

 املؤسسات

 األفراد

 

 
تطور 
املبادئ 
 واملفاهيم

 

 

تطور دور 
 اجلهات

 الفاعلة
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  co2بتضاعف تركز غاز يتريالد .مانابل و ر.سحول مسؤولية اإلنسان يف التغري املناخي، وكذا تنبأ العاملان 
             . 1يف اجلو حىت القرن الواحد والعشرين وأيضا ارتفاع متوسط درجة احلرارة

التشوهات اليت نتيجة دق ناقوس اخلطر املؤيدة لضرورة محاية البيئة ووبعد تزايد االجتاهات واالنتقادات   
دلت والفضول لدي املنظمات الرمسية والغري رمسية واليت  تثري القلق اهمعامل اليت بدأتو أصابت الكرة األرضية

، أبرمت االتفاقيات وعقدت املؤمترات اليت على عدم حتمل البيئة لألضرار الناجتة عن اإلمهال والتلويث البشري
تقدمي الله خمن مت  حيث 1987سنة " مستقبلنا املشترك"والذي محل عنوان  جلنة برنتدالند تقريركان أبرزها 

ورة التخلي عن التنمية اليت ال تأخذ بعني االعتبار االجتاه البيئي رضنبه إيل و ،للتنمية املستدامةأول تعريف دقيق 
املفكرين واملنظمني وخلق ثورة كما ساهم يف عوملة الفكر التنموي املبين على االستدامة بني  ومبدأ االستمرارية

  .متطلبات االستدامة تنموية بني الدول واحلكومات لبلوغ
قمة األرض األوىل برعاية األمم مؤمتر  انعقادوسنة بعد أخري توالت املؤمترات والتقارير وكان أبرزها أيضا  

1992سنة  املتحدة حول البيئة والتنمية بريو دي جانريو بالربازيل
االتفاق على ما يسمي  مت فيه الذي 2

ضرورة الدمج بني اجلهود الدولية  إيلأعمال القرن واليت سعت اليت تعرب عن ما يعرف جبدول  21 األجندةـب
، ويف وحماربة كل أشكال الفقرللحد من التدهور البيئي  السياسات واالستراتيجيات اهلادفة صياغةواحمللية بغية 

صانع الغازية الناجتة عن امل االنبعاثاتاتفاقية كيوتو باليابان من أجل احلد من مايسمي ب إبرام مت 1997سنة 
 2002يف  املتحدة حول التنمية املستدامة األممد قمة األرض الثانية حتت عنوان مؤمتر اعقوان واملؤسسات

   .جبوهانتسبورغ
مسؤولية  الضغط والوعي احلكومي مسؤولة بسبباملؤسسة كمساهم وفاعل جديد وأصبحت  كما تدخلت   

احملافظة على البيئة وقيادة محلة التوعية اجتاه املستهلك على حتقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية و جمتمعية
  .التنمية املستدامةبضرورة مصادقة البيئة واملسامهة بالشكل املناسب واألسلوب اهلادف يف حتقيق 

، ليس فقط وبالتايل أصبحت التنمية املستدامة تعرب عن توجه جديد تسعي كل األطراف يف حتقيق متطلباا   
وليست مسؤولية جهة معينة وإمنا هي محل يقع على مجيع  والعاملي يد احمللىعا على الصحمللى وإمنعلى املستوى ا

  .األطراف مهما كانت أحجامها أو إمكانياا
  

 .تعريف التنمية املستدامة: ثانيا

وكما ذكرنا سابقا وبعدما تنامت املشاكل البيئية من خالل ظاهرة االحتباس احلراري، وفقدان طبقة    
ذلك  إيل األوزون ونقص املساحات اخلضراء من خالل اتساع نطاق التصحر وفقدان للتنوع البيولوجي وما

                                                 
1 Bruno Cohen-Bacrie, Communiquer efficacement sur le développement durable ,les éditions DEMOS, 
Paris, 2006, p ;18. 
2Octave Gélinier et autres, Développement Durable Pour Une Entreprise Compétitive et Responsable , 3eme 
édition, Esf Editeur, Cegos,  France, 2005, P ;22.  



 مدخل نظري حول التنمية احمللية املستدامة...………………………………………………………………………لفصل الثاينا

 
51 

الذي  ، هذا املفهوممن مشاكل أخري على الصعيد البيئي، جاء مفهوم جديد للتنمية أال وهو التنمية املستدامة
مية املتوالية، التنمية املستدمية، هذا املفهوم الذي أخذ تسميات عديدة منها التنمية املتواصلة، التنمية املتتابعة، التن

سنة  Gro Harlem Brentedlandكان أول ظهور له بشكل رمسي على لسان رئيسة وزراء النرويج 
حتقيق العدالة بني  ةللتعبري عن السعي حنو ضرور "مستقبلنا املشترك"الذي مسي ب هامن خالل تقرير 1987

التنمية اليت تليب حاجيات " التنمية املستدامة على أا فيه ستقبلية، حيث عرفتاألجيال احلالية واألجيال امل
   ."دون اإلضرار بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية احتياجاا اخلاصة) احلاضرة(األجيال احلالية 

  :أما باللغة الفرنسة فعرفت بأا  
Le développement durable : est un développement qui permet de répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs.1     

  :2مهاو تنيأساسي نقطتني يعاجلهذا التعريف جند أن و �
جلميع أطراف  وتوفريها وتعين احلاجات األساسية اليت جيب تلبيتها: احلاجاتالنقطة األوىل تتمحور حول  - 

ليس فقط بني أفراد اتمع احلايل وإمنا بني أفراد اتمع اتمع بالشكل الذي يضمن حتقيق عدالة اجتماعية 
  ؛احلايل وأفراد اتمع املستقبلي

وترك فكرة حتديد االستغالل الالعقالين للموارد املتاحة،  هيهذا التعريف  هايتضمنأما النقطة الثانية اليت  - 
ال لألجيال القادمة لالستفادة من هذه املواردا.  
  :من حيثكبري  غموضهذا التعريف جند أن هناك أيضا  التعمق يفعند و �
  احلاجات األساسية وماهية احلاجات احلالية وحاجات األجيال املستقبلية؛ ونوعية اهيةعدم حتديد م - 
  .األجيال املستقبلية باحتياجاا تواىف وكيف - 

أساس أن منط االستدامة هو عبارة عن استدامة يف رأس املال،  على التنمية املستدامة بنك الدويلال ويعرف    
التنمية اليت تم بتحقيق تكافؤ املتصل الذي يضمن إتاحة الفرص لألجيال "حيث يعترب أن التنمية املستدامة هي

سبة ملؤمتر األمم املتحدة لن، وبا3"لزمنالقادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته املستمرة عرب ا
من خالل البند الثالث  1992للبيئة والتنمية فعرفها يف مؤمتر قمة األرض بريو دجيانريو الذي أقيم يف الربازيل سنة 

   ".اجناز احلق يف التنميةضرورة  " بكوا

                                                 
1- Corinne Gendron, vous avez dit développement durable?, presses international polytechnique, canada, 2007, 
p;126 
2- Afnor, Guide pratique du développement durable un savoir-faire à l’usage de tous, France, 2005 , P.09. 

التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية حول لتقي الدويل املمداخلة ضمن ، التنمية املستدامة وأبعادها  إشكالية، عمار عماري - 3
  .05: ص، 2008أفريل  07/08وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 
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عملية يتم من " بأا 1992يف عام ويعرفها برنامج األمم املتحدة للتنمية يف تقريره حول التنمية البشرية    
خالهلا صياغة السياسات االقتصادية، الضريبية، التجارية، الطاقوية، الزراعية والصناعية، كلها بقصد إقامة تنمية 

  .1"تكون اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مستدامة
افظة على خدمات املوارد احلصول على احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية بشرط احمل" وتعرف أا    

إدارة استخدام موارد اتمع وصيانتها وتعزيزها حىت ميكن " وهناك من عرفها على أا ،"الطبيعية ونوعيتها
احملافظة على العمليات االيكولوجية اليت تقوم عليها احلياة وحىت ميكن النهوض بنوعية احلياة الشاملة اآلن ويف 

  .2"املستقبل
 أكرب قدر االجتماعيةبالرفاهية  االرتقاءذلك النشاط الذي يؤدي إىل "بأا  Edoird Barbierكما يعرفها    

  3."مع احلرص واحلفاظ على املوارد الطبيعية املتاحة، وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئة ،ممكن
قة اإلنتاجية لألجيال املقبلة عدم اإلضرار بالطا" 1991سنة  Robert Solowويعتربها االقتصادي السويدي    

  . 4"وتركها على الوضع الذي ورثها عليه اجليل احلايل
  :5ويعرفها معهد املوارد العاملية على أساس أربعة جمموعات

تعين التنمية املستدامة للدول املتقدمة ختفيض استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية أما بالنسبة للدول  :اقتصاديا -
التوظيف األمثل للموارد املتاحة من أجل رفع مستويات املعيشة واحلد من الفقر ومظاهر النامية فهي تعين 

   .التخلف

السعي من أجل حتقيق االستقرار  يف النمو الدميغرايف ورفع مستوي اخلدمات الصحية والتعليمية  :اجتماعيا - 
  .خاصة يف املناطق احلضارية

  .االستغالل األمثل لألراضي الزراعية واملوارد املائيةمحاية املوارد الطبيعية من االسترتاف و :بيئيا - 
  .تعين نقل اتمع إيل عصر الصناعات النظيفة اليت تستخدم التكنولوجيا الصديق للبيئة :تكنولوجيا - 

العالقة بني النشاط االقتصادي واستخدامه للموارد الطبيعية يف " كذلك بكواوتعرف التنمية املستدامة    
اجية وانعكاس ذلك على منط حياة اتمع ملا حيقق التوصل إيل خمرجات ذات نوعية، جيدة للنشاط العملية اإلنت

   .6"يؤمن استدامتها دون أن يؤثر ذلك على منط احلياة وتطوره ااالقتصادي وترشد استخدام املوارد الطبيعية مل

                                                 
لتقي املمداخلة ضمن ، الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف االقتصاديات العربية يف ظل ضوابط التنمية املستدامة ترقيةاستراتيجيات مزارشي فتيحة، مداين حسيبة،  - 1

  .03: ص ،2008أفريل  07/08التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، حول الدويل 
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، حول لتقي الدويل املمداخلة ضمن ، التنمية من النمو إيل االستدامةفايل نبيلة،  - 2

  .13: ص ،2008أفريل  07/08جامعة سطيف، 
3-Gabriel Wakerman, Le Développement Durable, édition ellipses, France, 2008, P. 31. 

  . 129: ، ص2006، جامعة اجلزائركلية العلوم االقتصادية، ، رسالة ماجستري غري منشورة، إشكالية  التنمية املستدامة يف اجلزائريامسينة زرنوخ،  - 4
التنمية املستدامة والكفاءة حول لتقي الدويل املمداخلة ضمن ، "حالة اجلزائر"ستدامة، االستثمار األجنيب املباشر كإستراتيجية للتنمية املحممد بوهزة، بن سديرة عمر - 5

  .02: ص، 2008أفريل  07/08االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 
6- www.arabvolunteering.org/corner/art15284.html. Télécharger le: 11/05/2010. 
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لصادر عن تقرير مستقبلنا املشترك التعريف ا أا كلها مشتقةب ميكن القولمن خالل التعاريف السابقة     
االقتصادية واالجتماعية  همن خالل االهتمام حباجيات على املدى القصرياإلنسان سواء  وكلها تدور حول

ضرورة حتقيق العدالة بني وبالتايل حتسني مستوى معيشته وحتقيق رفاهيته، أو على املدى الطويل من خالل 
أو بني املناطق مثل خلق العدالة  باحملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية املتاحةة األجيال احلالية واألجيال املستقبلي
ومن السمات اليت ميكن لنا استنتاجها من التعاربف السابقة ، )02أنظر الشكل(واملساواة بني الشمال واجلنوب 
  : واليت ختص التنمية املستدامة جند

باعتبار أا أكثر تداخال وأكثر تعقيدا من هذه األخرية  إن التنمية املستدامة ختتلف عن التنمية بشكل - 
 .خاصة فيما يتعلق مبا هو طبيعي واجتماعي يف التنمية

توجه التنمية املستدامة أساسا إيل تلبية متطلبات واحتياجات الشرائح األثر فقرا يف اتمع وتسعى إيل  - 
 .التخلص منها بشكل ائي التقليل من ظاهرة الفقر وحىت

 .نمية جانب نوعي يتعلق باجلوانب الروحية والثقافية واإلبقاء على اخلصوصية احلضارية للمجتمعاتللت - 

الشئ الذي ميكن مالحظته هو عجم إمكانية فصل عناصرها وقياس مؤشراا وذلك لشدة التداخل بني  - 
  .أبعادها الكمية والنوعية

  أبعاد التنمية املستدامة: املطلب الثاين 

ثالثة أبعاد أساسية وهي البعد  التداخل بني واألحباث تشري إيل أن التنمية املستدامة تقوم على إن جل الدراسات
وأخريا البعد البيئي  ،االقتصادي الذي جيسد التراكم الكمي والبعد االجتماعي الذي يعرب عن التراكم النوعي

  :  تايل يوضح التداخل بني هذه األبعادالذي جيسد احمليط واملوارد الطبيعية وكيفية احملافظة عليها والشكل ال

 .أبعاد التنمية املستدامة: )02(رقم  الشكل
 
 

 
 
Source : Virginie Perroud, Développement urbain durable et agenda 21 local : Analyse de la filière du bois a 
Lausanne, faculté des lettres, institut de géographie, septembre 2006, P :07.  
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  .االقتصادي للتنمية املستدامة البعد :أوال

 حىت تتناسب مع األنظمة االقتصادية التنمية تطويرحول كيفية  املستدامة للتنمية االقتصادي البعد يتمحور

   :1ويتجسد البعد االقتصادي من خالل العناصر التاليةالبعيد،  املدى على البيئية

معدل  أن الشئ الذي ميكن مالحظته يف هذه النقطة هو :ك الفردي من املوارد الطبيعيةحصة االستهال -1
أن  دفمثال جن ،سكان البلدان النامية يستغلهما  للموارد الطبيعية يعادل أضعافسكان البلدان الصناعية  استغالل

مرة، ويف بلدان  33ـبيف اهلند  استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز والفحم يف الواليات املتحدة أعلى منه
  .البلدان النامية جمتمعة من من استهاللك نفس الطاقةبعشر مرات  أعلىة التعاون والتنمية االقتصادية منظم

 اإلجراءاتالتنمية املستدامة يف الدول املتقدمة تعرب عن جمموعة من  إن :املوارد الطبيعية إيقاف تبديد -2
للطاقة وكل  الينعقا ختفيض متواصل يف جمال االستهالك الغري رشيد والغري الاليت يتم من خالهل واألساليب

املوارد املتاحة من تغيري أمناط االستهالك اليت باتت تشكل اجتاه خطر حنو التنوعات البيولوجية احمللية والعاملية 
  . ناميةوبالتايل ضرورة التأكد من عدم سلبية هذه العمليات على ااالت احليوية للدول ال

لقد توجت البلدان املتقدمة بالريادة واملسؤولية يف  :مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته -3
وبسبب طبيعة  ،استهالكها املتراكم والغري الرشيد للموارد الطبيعية  بسبب ظل حتقيق متطلبات التنمية املستدامة

وتراكم املشكالت البيئية اليت تسببت يف ارتفاع معدالت التلوث اقتصادها الذي بين على عاتق املوارد الطبيعية 
اخل وما نتج عن هذا االستهالك من اختالالت ...مثل استرتاف املوارد الطاقوية الغري املتجددة من بترول وفحم

كفيل  والتقنية والبشرية املوارد املاليةيف التوازنات هذا من ناحية، ومن ناحية أخري يعترب غين هذه الدول ب
 اقتصادياا حنو محاية النظم الطبيعية وحتويل النظيفةتكنولوجيات الاستخدام  بوضعها يف الصدارة ضمن جمال

   .البلدان األخرى يف سبيل تعزيز التنمية املستدامة والعمل مع

ة إن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات املعيش: املساواة يف توزيع املوارد -4
جعل  كل من البلدان الغنية والفقرية، وتعترب هذه الوسيلة، غاية يف حد ذاا، وتتمثل يف أصبحت مسؤولية

 ،أقرب إىل املساواة فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني مجيع األفراد داخل اتمع
ة وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى االجتماعي فالفرص غري املتساوية يف احلصول على التعليم واخلدمات

فهذه املساواة تساعد  ،احلقوق السياسية، تشكل حاجزا هاما أمام التنمية وعلى حرية االختيار وغري ذلك من
  .2التنمية والنمو االقتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشة على تنشيط

العادل للمداخيل والثروة تعترب من أكرب املشكالت  إن مشكلة التوزيع :يف املداخيل احلد من التفاوت -5
اليت واجهت ومازالت تواجه اتمعات سواء على الصعيد الكلى بني الدول أو على الصعيد احمللى بني أفراد 

                                                 
  .13/07/0102تاريخ التحميل   www.4geography.comvbt354.html://http  ، احململ من املوقعحبث شامل حول التنمية املستدامة: مقالة بعنوان -1 

التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد  حول لتقي الدويلاملمداخلة ضمن  ،التنمية املستدامة إلستراتيجيةالبعد البيئي سنوسي زوليخة، بوزيان الرمحان هاجر،  - 2
  .07: ص ،2008أفريل  07/08سطيف، جامعة املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
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البلد الواحد، وهذه املشكلة اليت باتت تقف كعائق يف سبيل حتسني مستويات املعيشة للمجتمعات وخاصة 
جند أن كل الثروة متمركزة يف يد األقلية بينما ال تستحوذ األغلبية إال على النسبة القليلة  منها املتخلفة حيث

من الدخل والثروة وهذا ما ينعكس على الوضعية االقتصادية واالجتماعية واألمنية بني اتمعات، وهذا ما 
دخول من أجل خلق التكامل بني تسعي التنمية املستدامة إيل حماربته من خالل خلق التوازن بني الثروات وال

 .اتمعات

إن التنمية املستدامة تسعي إيل خلق السلم والتعايش وبني البلدان واتمعات  :العسكري اإلنفاقتقليص  -6
العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجات  حتويل األموال من اإلنفاق على األغراضوهذا ما ينتج عنه 

ضمان التمويل الكايف لعملية التنمية والتقليل من حاالت عدم التأكد والتسابق حنو التسلح بني وبالتايل  ،التنمية
  .البلدان واالستفادة من األموال املوجهة لإلنفاق العسكري

  

   .ةللتنمية املستدام والثقايف عياالجتما البعد :ثانيا

التنمية بطريقة غري مباشرة نتكلم عن  فإنناايف عندما نتكلم عن التنمية املستدامة من اجلانب االجتماعي والثق  
البعد  إنألن التنمية من هذا اجلانب تعين بالبشر بصفة عامة دون التفرقة،  اإلنساناالجتماعية وبالتايل 

  :1االجتماعي والثقايف للتنمية املستدامة يعاجل النقاط التالية

د التكلم عن التنمية املستدامة، والتنمية بصفع عامة تعترب هذه النقطة أساسية عن :الدميغرايفالنمو  تثبيت -1
واليت تساهم فيه دول  ،يف العامل عامة مامليون نسمة كل ع 80 ألن هذا التزايد السكاين الذي وصل إيل حوايل

إن هذا التزايد الغري مدروس للبشر ليس باملوضوع باالكتظاظ والفقر والتخلف، ة املوسوم %85العامل الثالث 
ن الزيادة السكانية ذه النسبة تعترب العائق األساسي يف عملية التنمية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اهلني أل

  .هذا التزايد املستمرعدم قدرة األرض على احتمال 

تلعب املرأة دورا جد خاص، ففي كثري من البلدان النامية تقوم النساء بالزراعات  :أمهية دور املرأة -2
ي وتدبري كل شؤون املرتل، ويعتنون بالبيئة املرتلية مباشرة فاملرأة بعبارة أخرى هي املدبر األول املعيشية والرع

يف  فإاللموارد والبيئة يف املرتل واملسؤول األول عن األطفال، وبالرغم من الدور الكبري الذي تلعبه املرأة 
عليم املرأة من شأنه أن يعزز دورها يف حتقيق الكثري من األحيان تعاين التهميش وخاصة يف جمال التعليم، إن ت

  .2اخل...من قدرا على التعامل مع الوسائل الطبية احلديثة يف جمال حتديد النسلفمثال قد يزيد التنمية املستدامة 

ع السكاين أمهية بالغة ضمن السياسات التنموية احلديثة اليت يحيتل موضوع التوز: أمهية توزيع السكان -3 
تركيز النفايات  فالتمركز السكاين مثال يف املناطق احلضرية يرفع من ، حماربة حتسني مستويات املعيشةدف إيل

                                                 
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية  حول لتقي الدويلاملمداخلة ضمن ، دور مؤسسات اتمع املدين يف التنمية املستدامةطيب هديات خدجية، بنيوب لطيففة، بن  - 1

  11: ص ،2008أفريل  07/08سطيف، جامعة للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
واليونسكو والدار العربية للعلوم ناشرون  EOLSS،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة،   السكان واملوارد والبيئة والتنميةمام، حممد حممود اإل - 2

  . 362-361 :، ص ص2006، الطبعة األوىل، بريوت، " البعد االقتصادي"واألكادميية العربية للعلوم، الد الثاين 
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مبا يؤثر سلبا على الوضعية الصحية لإلنسان والبيئة يف نفس الوقت وهذا ما دفع بالتنمية املستدامة واملواد امللوثة 
التقليل من الزحف حنو  الل اختاذ التدابري الالزمة بغيةمن خ النشيطة الريفيةالنهوض بالتنمية  إيل التوجه حنو

  .املدن

مستوى الصحة والتعليم يعكس القدرة على التعامل مع متطلبات التنمية املستدامة  إن: الصحة والتعليم -4 
ومن شأن التعليم أن يساعد تغذي قدرة املواطن على املسامهة يف املشاريع التنموية حيث أن الصحة اجليدة 

  .زارعني وغريهم من سكان البادية على محاية الغابات وموارد التربة والتنوع البيولوجي محاية أفضلامل

من أجل الوصول إيل التنمية املستدامة جيب خلق تنمية بشرية : املشاركة الشعبيةاألسلوب الدميقراطي و -5
 عن تنفيذها وهذا لسبب بسيط هو أنمبنية على املشاركة بني املكلفني بوضع الربامج والسياسات واملسئولني 

لذلك فإن اعتماد  خضعت حلتمية اإلخفاق، ومبدأ الدميقراطية كل الربامج التنموية اليت أمهلت اجلماعات احمللية
  .االشتراكي يف احلكم يشكل القاعدة األساسية للتنمية البشرية املستدامة يف املستقبل الدميقراطيالنمط 

  .مية املستدامةالبيئي للتن البعد: اثالث

البعد البيئي للتنمية املستدامة جيسد الكيفية اليت جيب ا التعامل مع متغريات االيكولوجية من خالل  إن  
ترشيد التعامل مع املوارد الطبيعية والسهر على أن تكون املخرجات البشرية الناجتة عن عمليات التصنيع 

  :1يف تتمثل العناصر من جمموعة حولعد البيئي يتمحور من هنا جند أن البو ،واالستهالك صديقة للبيئية

املشاكل اليت تعاين منها األراضي من تصحر واجنراف وتعرية جتعلها سنة بعد أخرى  إن: األراضي -1 
وهذه  واالستغالل بسبب تدهورها واخنفاض مردوديتها سنة بعد أخرى اإلنتاجنسحاب من دائرة معرضة لال

، وبالتايل فان طرق ووسائل استخدام األراضي هي اليت حتدد لنسبة للتنمية املستدامةجدا باقضية معقدة وهامة 
ضرورة ب تندد 21األجندة  حيث جند أنبشكل رئيسي مدى التزام الدول بالتنمية املستدامة وتطبيقها ملبادئها، 

راضي على تزويد عملية استخدام منهج متكامل إلدارة األنظمة البيئية واألراضي يأخذ بعني االعتبار قدرة األ
التنمية باملوارد وعدم استرتافها وكذلك محاية األراضي من التلوث والتدهور والتصحر وغريها من أشكال 

  .     التأثري على املوارد

ليس هنا املقصود حبماية املوارد الطبيعية عدم استغالهلا؟ وإمنا املقصود هنا هو  :الطبيعيةمحاية املوارد  -2

بطريقة تضمن دميومتها واستمراريتها وعدم استرتافها بطريقة أنانية واستغاللية وحرمان األجيال استغالهلا 

  .حق استغالهلااملستقبلية من 

تسعي هنا إيل حماربة كل أشكال الفساد اليت التنمية املستدامة إن  :البيولوجيةتقليص مالجئ األنواع  -3
تدمري املالجئ منع وذلك بإبطاء عمليات االنقراض وو البحرية تؤثر على التنوعات البيولوجية الربية منها أ

                                                 
التحميل تاريخ  vbshowthread.phpt=58069,www.ingdz.com://http :املوقع ضمن، مذكرة التنمية املستدامة يف اجلزائر: انمقالة بعنو -1 
10/07/2010.  
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لكثري من الكائنات احلية باتت تعاين من ا مسكناليت تعترب  املالجئ، حيث جند أن معظم والنظم اإليكولوجية
تدهور كبري وذلك بسبب أنواع االستغالل الغري مدروس اليت تعاين منه والذي بات يشكل خطر كبري على 

واحتمال انقراضها بشكل ائي وبالتايل التأثري علي السلسلة الغذائية والتواجد احلي جلميع  استمرارينهاإمكانية 
  .الكائنات مهما اختلفت نوعيتها

 إن التنمية املستدامة من خالل هذا املبدأ تسعي إيل خلق التوازن: محاية املناخ من االحتباس احلراري -4

االختالالت اليت من شأا تدمري الكرة  مجيع جتنببالتايل احمليط البيئي و يف وعدم املخاطرة بإجراء التغريات

مستوى سطح البحر أو تغيري أمناط سقوط األمطار والغطاء النبايت، أو زيادة األشعة كالتسبب يف زيادة  األرضية

الفرص املتاحة لألجيال يكون من شأا إحداث تغيري يف قد  وق البنفسجية، إن هذه احلماية من التغري املناخيف

، أو النظم اجلغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمري طبقة 1احليلولة دون زعزعة استقرار املناخ وبالتايل ،املقبلة

  .االسترتاف البشرياألزون احلامية لألرض من جراء 

املائية واليت تقدر حبوايل  النسبة الكبرية اليت حتتلها املسطحات إن: البحار واحمليطات واملناطق الساحلية -5
التداخل الكبري الذي  إيلعملية معقدة وهذا راجع جتعل عملية االهتمام ذا اجلزء من التنمية املستدامة  70%

    .تعرفه هذه املسطحات الكبرية باإلضافة إيل الغموض الذي جيوب كل ركن من أركاا

بري ونزايد معدالت االستهالك، حند أن تضاعف معدالت الك يف ظل التزايد السكاين: صيانة املياه العذبة -6
عصب احلياة الرئيسي هذا الذي يزيد من  الطليات على أهم عنصر من عناصر احلياة، هذا العنصر الذي يعترب 

معدالت استرتافه وندرته يوم بعد آخر ومن هنا يأيت اهتمام التنمية املستدامة مبوضوع املياه وكبقية تعين صيانته 
  .د من االستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياهواحل

إن التنمية املستدامة هي النقطة اليت يتم فيها التداخل بني األبعاد الثالث السابقة، ولكن هناك من أضاف     
 وهو البعد الرابع هذا الذي ميثل اإلطار العام الذي تتداخل فيه األبعاد األخرى من أجل حتقيق التنمية املستدامة

يؤدي إىل حتقيق التنمية السياسية املستدامة اليت جتسد احلكم الراشد وإدارة احلياة السياسية بعد السياسي ال
وإدارة تضمن الشفافية واملشاركة يف اختاذ القرار وتنامي الثقة واملصداقية وتوايل السيادة واالستقاللية للمجتمع 

ة يف جتسيد معايري االستدامة على مستوى البعد االقتصادي، فهذا البعد يساهم بفعالي ،بأجياله املتالحقة
  .2واالجتماعي والثقايف والبيئي

                                                 
1- Beat Burgenmeier, Politiques Économiques du Développement Durable, 1er Édition, Boeck Université, 
paris , 2008, p :180. 

التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية  حول لتقي الدويلاملمداخلة ضمن ، التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف اجلزائرصاحل، صاحلي  -  2
  .06: ص ،2008أفريل  07/08للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 
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 البعد الرابع هذا الذي تناوله معظم الكتاب واملختصني يف جماالت التنمية املستدامة أال وهو كما ال  ميكن إمهال

  :1والذي يتجسد يف العناصر التالية يالتكنولوج البعد
 الطاقوية للموارد األمثل باالستخدام تسمح الصناعية املرافق يف وأكفأ أنظف وجياتتكنول استعمال - 

 والطبيعية؛

 ؛الزاجرة القانونية بالنصوص ذلك وفرض احملسنة التكنولوجيات على االعتماد - 
يلة اخل واالعتماد على الطاقات البد...االستغناء على الطاقات املضرة للبيئة والغري متجددة مثل البترول - 

 .والصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية بغية التقليل من االنبعاثات الغازية، واحليلولة دون تدهور طبقة األوزون
  

  : أهداف التنمية املستدامة: املطلب الثالث

وذلك  - على سبيل املثال ليس احلصر-استعراض أمثلة ألهم أهداف التنمية املستدامة  وسوف حناول فيمايلي
    : 2ض البنود اليت من شأا التأثري مباشرة يف الظروف املعيشية للناسبع من خالل

من املياه ورفع كفاءة استخدام املياه يف  فدف االستدامة االقتصادية فيها إىل ضمان إمداد كا :املياه -1
على املياه يف  ودف االستدامة االجتماعية إىل تأمني احلصول ،التنمية الزراعية والصناعية واحلضرية والريفية

ودف االستدامة البيئية إىل ضمان احلماية  ،املنطقة الكافية لالستعمال املرتيل والزراعة الصغرية لألغلبية الفقرية
    . الكافية للمستجمعات املائية واملياه اجلوفية وموارد املياه العذبة وأنظمتها اإليكولوجي

رفع اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج من أجل حتقيق األمن الغذائي  دف االستدامة االقتصادية فيه إىل: الغذاء -2
ودف االستدامة االجتماعية إىل حتسني اإلنتاجية وأرباح الزراعة الصغرية وضمن  ،يف اإلقليمي والتصديري

غابات ودف االستدامة البيئية إىل ضمان االستخدام املستدام واحلفاظ على األراضي وال ،األمن الغذائي املرتيل
  . واملياه واحلياة الربية واألمساك وموارد املياه

دف االستدامة االقتصادية فيها إىل زيادة اإلنتاجية من خالل الرعاية الصحية والوقائية وحتسني : الصحة -3
ودف االستدامة االجتماعية فرض معايري للهواء واملياه والضوضاء حلماية  ،الصحة واألمان يف أماكن العمل

ودف االستدامة البيئية إىل ضمان احلماية الكافية  ،ة البشر وضمان الرعاية الصحية األولية لألغلبية الفقريةصح
  . 3للموارد البيولوجية واألنظمة اإليكولوجية واألنظمة الداعمة للحياة

الكفء ملوارد  دف االستدامة االقتصادية فيها إىل ضمان اإلمداد الكايف واالستعمال :املأوى واخلدمات -4
ودف االستدامة االجتماعية ضمان احلصول على السكن املناسب بالسعر املناسب  ،البناء ونظم املواصالت

                                                 
  .12-13: ص ص، مرجع سابقات خدجية، بنيوب لطيفة، بن طيب هدي -1
  :، احململة من املوقع 24/02/2010، تاريخ النشرأبعادها وحتدياا العربية: التنمية املستدامة   :، مقالة بعنوانحسني يوسف القطروىن -2
 libya.comdefault.aspmode=more&NewsID=8705&catID=22-http://www.alwatan  12/07/2010: التحميلريخ تا.  
 .21/05/2010: تاريخ التحميل  http://ar.wikipedia.org : انظر املوقع: التنمية املستدامة -3
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ودف االستدامة البيئية إىل ضمان االستخدام  ،باإلضافة إىل الصرف الصحي واملواصالت لألغلبية الفقرية
  . ارد املعدنيةاملستدام أو املثايل لألراضي والغابات والطاقة واملو

دف االستدامة االقتصادية إىل زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو وفرص العمل يف القطاع : الدخل -5
الرمسي ودف االستدامة االجتماعية إىل دعم املشاريع الصغرية وخلق الوظائف لألغلبية الفقرية يف القطاع غري 

تعمال املستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو االقتصادي يف ودف االستدامة البيئية إىل ضمان االس ،الرمسي
  .القطاعني العام واخلاص

يف مجيع ااالت  للسكان خلق جمال معيشي أفضلباإلضافة إيل هذا جند أن التنمية املستدامة تسعي إيل   
أيضا و يف إجياد احللول مشاركتهموضرورة  القائمة البيئية باملشكالت هموعي تعزيزاالقتصادية االجتماعية و

 ومنع ةالطبيعي واردملا ستخداموا استغالليف  الرشادة والعقالنية حتقيقمن خالل  باملسؤولية إحساسهم تنمية

إحداث ، كما جند أن التنمية املستدامة تسعي إيل خلق الرؤية املستقبلية العادلة واملتوازنة ووتدمريها استرتافها
 بأمهية الناس بتوعية وذاك اتمع بأهداف احلديثة التكنولوجيا ربطوؤسسي التغيري الفكري والسلوكي وامل

  .وكيفية استخدامها دون اإلضرار بالبيئة التنموي اال يف التقنيات
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  .ماهية التنمية احمللية املستدامة: املبحث الثاين

يف جمال محاية البيئة، وبعدما أدمج مصطلح االستدامة  ةاالقتصادي بعد العجز الكبري الذي عرفته التنمية    

أصبح من  هنا كمفهوم جديد على الصعيد العاملي، هذا املفهوم الذي أدي إيل تطور كبري يف املنهج التنموي 

 التنمية من اجتاهاملتعلقة باال االقتصادي عامة واال التنموي خاصة فتحولت  مالضروري تطوير مجيع املفاهي

، وحتولت كذلك للبعد البيئي واألجيال املستقبلية  تأخذ بعني االعتبار تنمية مستدامة قتصادي اجتماعي إيلا

التنمية احمللية من دمج للجهود احلكومية واملشاركات الشعبية إيل تنمية حملية مستدامة تعاجل مواضيع التنمية احمللية 

ومن هذا املدخل سوف حناول يف هذا املبحث . ةيم االستدامتبار متطلبات ومفاهالتقليدية مع األخذ بعني االع

  :إبراز مايلي

  .مفهوم التنمية احمللية املستدامة: املطلب األول -   

  .أبعاد ومؤشرات قياس التنمية احمللية املستدامة: املطلب الثاين -   

  .أهداف التنمية احمللية املستدامة: املطلب الثالث -   

 

  .التنمية احمللية املستدامة فهومم: األولاملطلب    

لقد برز مفهوم التنمية احمللية املستدامة كمصطلح حديث النشأة ليعكس مدى تطبيق التنمية احمللية ملعايري    
االستدامة، وسوف حناول يف هذا املطلب إبراز تعريف التنمية احمللية املستدامة من خالل تسليط الضوء على 

  . اولة ربطه مبتطلبات االستدامةوحم مصطلح التنمية احمللية

  : تعريف التنمية احمللية:أوال  

منذ أواخر النصف األول من القرن العشرين شهدت الدول النامية العديد من الربامج واملشروعات اليت       
ستخدمت يف لقد اتطوير الريف، و أمهية تسليط الضوء علىأيضا كانت دف إيل النهوض مبعدالت التنمية و

تداعت وهذا عندما  1944سنة ، بداية من مصطلح تنمية اتمع ةذا اإلطار مفاهيم ومصطلحات عديده
األخذ بتنمية اتمع، مث ظهر مصطلح آخر وهو التنمية الريفية الذي ركز على اجلانب يف ايفريقيا ب ةضرورال

الذي يتمثل يف  ب االجتماعياالقتصادي وزيادة اإلنتاج الزراعي دون االهتمام باجلوانب األخرى كاجلان
  اخل...التعليم والصحة
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ولقد ترتب على هذا النقص يف مفهوم التنمية الريفية ظهور مصطلح جديد وهو التنمية الريفية املتكاملة سنة      
وضع إطار استراتيجي وشامل يهدف إيل تطوير احلياة  هو كان اهلدف منه الذي يف تقرير للبنك الدويل  1975

لفقراء الريف من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني اخلدمات الصحية وتوفري فرص ية واالجتماعية االقتصاد
  عمل جديدة من خالل الصناعات الريفية، وملا كانت التنمية الريفية املتكاملة تنظر وتم إال باملناطق الريفية

  .سواء على حد مام باملناطق الريفية واحلضريةاالهت دمج هدف إيلي ذيتبلور مفهوم جديد وهو التنمية احمللية ال
العملية اليت بواسطتها ميكن حتقيق التعاون الفعال بني اجلهود الشعبية " ولقد عرفت التنمية احمللية على أا �

احمللية والوحدات احمللية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من  واحلكومية لالرتقاء مبستويات التجمعات
 نوعية احلياة لسكان التجمعات احمللية يف أي مستوى من مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة منظور حتسني

 تعملية التغيري اليت تتم يف إطار سياسة عامة حملية تعرب عن احتياجا" بكوا أيضاوتعرف ، 1"شاملة ومتكاملة
استغالل املوارد احمللية وإقناع املواطنني الوحدات احمللية وذلك من خالل القيادات احمللية القادرة على استخدام و

احملليني باملشاركة الشعبية واالستفادة من الدعم املادي واملعنوي احلكومي وصوال إيل رفع مستوى املعيشة لكل 
العمليات اليت " وقد عرفتها هيئة األمم املتحدة بأا ، 2"أفراد الوحدات احمللية ودمج مجيع الوحدات يف الدولة

 لتحسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف  )اهليئات الرمسية (ا توحيد جهود املواطنني واحلكومات ميكن
  3"قدر مستطاع ىامعات احمللية ومساعدا على االندماج يف حياة األمة واملسامهة يف رقيها بأقص

ن عملية يتم من خالهلا الدمج يكمن لنا القول أن التنمية احمللية هي عبارة ع ل هذه التعريفاتإذن فمن خال - 
بني اجلهود احلكومية واجلهود الشعبية على مستوى احملليات من خالل استغالل املوارد املالية والبشرية 
والطبيعية املتاحة على مستوى تلك احملليات بغية التوصل إيل تلبية وحتقيق االحتياجات واملتطلبات 

  .ت من الرفاهية لتلك اتمعاتاجلماهريية من أجل الوصول إيل أعلى مستويا
مفهوم حديث ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي يف مناطق "على أساس أا  حمي الدين صابرويعرفها  �

حمددة ويقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم االقتصادية واالجتماعية، ويقوم هذا األسلوب على إحداث 
ياة، عن طريق إثارة وعي البيئة احمللية وأن يكون ذلك الوعي قائما تغيري حضاري يف طريقة التفكري والعمل واحل

على أساس املشاركة يف التفكري واإلعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة احمللية مجيعا يف كل املستويات عمليا 
اء وقيام مركب حركة التغيري التلقائي اجلذري املستمر واملخطط يف بن"بأا  اآلخر، ويعرفها البعض 4"وإداريا

 لألنشطة التنموية الشاملة واملتوازنة حكوميا وأهليا، والذي يتمثل يف املشاركة الشعبية، واالستفادة املثلى من

                                                 
  .13: ، ص2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التمويل احمللي والتنمية احمللية عبد احلميد عبد املطلب، -1
ر، منشورات ق، ورقة ضمن أعمال مؤمتر التنمية الريفية واحمللية وسيلة احلكومات لتحقيق التنمية الشاملة وحماربة الفاحلكم احمللي والتنمية احملليةمسري حممد عبد الوهاب،  -2

  .21: ، ص2008تنمية اإلدارية، القاهرة، املنظمة العربية لل
، معهد العلوم )واقع وأفاق(مداخلة ضمن امللتقي األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر ، مفهوم التنمية احمللية ومعوقات جتسيدها، نصر الدين بوعمامةعلي، بوعمامة  -3

  .02: ، ص2008ريل أف 14/15برج بوعريريج،  ية وعلوم التسيري،املركز اجلامعياالقتصاد
4
ية ، معهد العلوم االقتصاد)واقع وأفاق(مداخلة ضمن امللتقي األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر  التنمية احمللية آلية التنمية الوطنية الشاملةخبابة عبد اهللا، لعجي سعاد،  - 

  . 02: ص ،2008أفريل  14/15برج بوعريريج،  وعلوم التسيري،املركز اجلامعي
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املوارد الطبيعية والبشرية واملادية لتحقيق العدالة التوزيعية للمردودات التنموية املتزايدة من الرخاء 
حتسني األحوال املعيشية للمجتمع يف جممله على أساس املشاركة  إيلحركة دف "، وتعرف بأا 1"االقتصادي

ا تكون االستعانة بالوسائل تلقائيمكن ذلك، فان مل تظهر املبادرة أ إناالجيابية هلذا اتمع يف بناء مبادرة اتمع 
  2"املنهجية لبعثها واستشارا بطريقة تضمن لنا استجابة محاسية وفعالة هلذه احلركة

أسلوب يتم من خالله حركة ونستنتج أيضا أن التنمية احمللية هي عبارة عن  اتالتعريفهذه ل من خال - 
من أجل خلق التوازن والتوزيع العادل للعوائد،  إحداث تغريات ضمن مجيع ااالت املتاحة يف احملليات

واالستغالل  ي احملليمن خالل االعتماد على األساليب العلمية واملناهج املدروسة بغية حتقيق الوع وذلك
هذا إال خبلق روح التعاون واملشاركة الفعلية بني احلكومات احمللية  موال يت األمثل للموارد املتاحة،

  . وجمتمعام السكانية
إستراتيجية الستمرار تنمية اتمع العمل على الربط بني املوارد احمللية " وتعرف التنمية احمللية على أساس أا �

، ويقصد ذا التعريف استغالل اإلمكانيات احمللية "ارجية، أي تنمية اتمع باستخدام موارده الذاتيةوالبيئة اخل
املالية والبشرية واملوارد الطبيعية والثقافية املتاحة والفرص املوجودة يف البيئة اخلارجية مثل إعانات الدولة 

 Xavier greffeالرفاهية للمجتمع، ويعرف  واملساعدات التمويلية من أجل خلق إستراتيجية هدفها حتقيق
مسار تنويع وإثراء النشاطات االقتصادية واالجتماعية داخل إقليم معني من خالل تعبئة طاقات "ية احمللية التنم

 .3"وموارد ذلك اإلقليم

التعبري على " أا عبارة عن Le développement localيف كتابه  J.L.Guigeuويري الكاتب  �
 ستقود إيل التنمية لى الناشئ من التفاعل االجتماعي لسكان جهة معينة لتثمني ثروام احمللية اليتالتضامن احمل
مسلسل تنويع األنشطة االقتصادية واالجتماعية واغنائها داخل أي إقليم انطالقا من " بأاوتعرف ، "االقتصادية

نه، ويهتم بوجود مشروع تنمية تندمج فيه تعبئة وتنسيق موارده وطاقته وبالتايل ستكون مثرة جمهودات سكا
عملية "وهي أيضا  "مكوناته االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجعل من فضاء التجاور فضاء للتضامن الفعال

  4"اغناء األنشطة االقتصادية واالجتماعية على جمال ترايب معني من خالل تعبئة وتنسيق مواردها وطاقاا

                                                 
  .23: ، ص2003، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، املوارد البشرية وتنمية اتمع احمللىمنال طلعت حممود،  - 1
حوالت ، امللتقي الدويل حول تسيري ومتويل اجلماعات احمللية يف ضوء التالتنمية احمللية وأفاقاملالية  اإلصالحاتواقع اجلماعات احمللية يف ضل وسيلة سبيت، موسي رمحاين،  - 2

  .02: ص، 2004 ديسمرب 1/2، جامعة باتنة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،االقتصادية،
 ية، معهد العلوم االقتصاد)واقع وأفاق(مداخلة ضمن امللتقي األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر  ،ةمتطلبات تعبئة املوارد احمللية للتنميعبد احلق بوعتروس، حممد دهان،  - 3

  .02 :ص ،2008 أفريل 14/15برج بوعريريج،  وعلوم التسيري،املركز اجلامعي
واقع (مداخلة ضمن امللتقي األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر ،   )سبل استفادة اجلزائر منها(قراءة يف جتربة التنمية احمللية املاليزيةعبد الناصر براين، ميلود زنكري،  - 4

  .03 :ص  ،2008 ل أفري 14/15برج بوعريريج،  ية وعلوم التسيري،املركز اجلامعياالقتصاد، معهد العلوم )وأفاق
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كن لنا القول أن التنمية احمللية هي عبارة عن رغبة يف االرتقاء باملستوى املعيشي مي من خالل هذه التعاريف - 
االقتصادي واالجتماعي تمع معني ضمن إقليم حمدد وذلك باالستفادة من موارده وخصائصه لتحقيق 

  .   القيمة املضافة يف تلك املنطقة واليت أطلق عليها يف التعريفني السابقني مصطلح الغناء
 مفهوم التنمية احمللية فإننا جند أن التنمية احملليةوتناقش مهما تعددت التعاريف واملفاهيم اليت تعاجل ا فإذ �

دمج اجلهود الشعبية واحلكومية ضمن إقليم  دف إيلوإستراتيجية  هي عبارة عن عملية وأسلوب بصفة عامة
الفرص املوجودة ضمن البيئة لبيئة الداخلية وأيضا ية املتاحة يف ااستغالل املوارد احمللعن طريق أو منطقة معينة 

الرتقاء بالوحدات احمللية حضارية كانت أو ريفية يف مجيع ااالت االقتصادية واالجتماعية ا بغيةاخلارجية 
  . وهي عبارة عن حجر الزاوية الذي حتقق وحتسن من خالله التنمية الشاملة واملتوازنة والتنظيمية والثقافية

  :تعريف التنمية احمللية املستدامة: ثانيا   

بعدما أصبحت التنمية املستدامة متثل االجتاه التنموي اجلديد الذي يعرب على التوازن بني األجيال احلالية     
واألجيال املستقبلية ومتثل يف نفس الوقت النموذج التنموي املستحدث الذي تدخل ضمن اهتماماته املتطلبات 

 ىاالقتصادية واألهداف االجتماعية ويعاجل االختالالت البيئية ليس فقط عل تدعم االحتياجاالبيئية كبعد جديد ي
  .املستوى العاملي أو اإلقليمي أو الوطين وإمنا حىت على املستوى احمللى

لكوا أضحت وسيلة وأسلوب يهدف إيل حتقيق  وبعد ازدياد االهتمام باتمعات احمللية وبالتنمية احمللية    
املشاركة الشعبية ال تقل أمهية عن اجلهود القطري، حيث أن اجلهود الذاتية وتنمية الشاملة على املستوى ال

تنفيذ املشروعات اليت تأخذ بعني االعتبار دامة عرب مسامهة السكان يف وضع واحلكومية يف حتقيق التنمية املست
مما يستوجب تضافر املشاركة الشعبية  ،ماعيةالجتاجلانب البيئي كبعد مهم ضمن أبعادها التنموية االقتصادية وا

اخل ...واجلهود احلكومية لتحسني نوعية احلياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتنظيمية والثقافية واحلضارية
للمجتمعات احمللية و إدماجها يف استراتيجياا التنموية وبالتايل الوصول إيل حتقيق متطلبات وغايات التنمية 

   .ستدامة الشاملة واملتوازنة ومن هذا املنطق وعلى هذا األساس ظهر مصطلح ومفهوم التنمية احمللية املستدامةامل
االجتماعية مع عباء التنموية االقتصادية منها وتقاسم الدولة لألهذا املفهوم الذي يقوم على ضرورة        

 املسطرة مع األخذ بعني االعتبار اإلدارة املثلى األقاليم املشكلة هلا من أجل حتقيق أكرب قدر من األهداف
حيث أنيط ذه األقاليم وظائف تنموية خمتلفة ومتعددة على مستواها احمللي، مما أدى  ملوارد الطبيعية،الستغالل ا

إىل ظهور مفهوم التنمية احمللية املستدامة كمنهج تنموي حديث ومتكامل اجلوانب واألبعاد اهلادفة إىل تفعيل 
طاقات الكامنة لدى اتمعات احمللية، من أجل حتقيق ضة تنموية ذه املناطق وفق ما يتطلبه النظام البيئي هلا ال

  ...الغايات االجتماعية يف هذه املناطقوودون اإلخالل باألهداف االقتصادية 
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مكن ا اتمع احمللى من حتديد تلك  العملية اليت يت"و مما سبق ميكن تعريف التنمية احمللية املستدامة بأا     
حاجاته وأهدافه، وترتيب هذه احلاجات واألهداف وفقا ألولوياا، مع إذكاء الثقة والرغبة يف العمل ملقابلة 

  1"تلك احلاجات واألهداف  مبا  يستجيب حلاجات األجيال الراهنة دون تعريض قدرة األجيال القادمة للخطر 
الستمرار تنمية اتمع وتعمل على الربط بني  إستراتيجية :لية املستدامة على أاوهناك من يعرف التنمية احمل �

املوارد احمللية والبيئة اخلارجية، أي تنمية اتمع من خالل موارده الذاتية واملواهب الفردية والعالقات 
اد اتمع احلايل، وبني اتمع العدالة بني أفر االستمرارية واالستدامة، أيالعدالة واالجتماعية مع مراعاة مبدأ 
على حق األجيال املستقبلي اليت حتافظ  ةالبيئياألخذ بعني االعتبار املتطلبات  احلايل واملستقبلي من خالل

 .)اتمعات املستقبلية(

لية يف وما سبق ميكن القول أن التنمية احمللية املستدامة تتشارك مع التنمية احمل نيإذن فمن خالل هذا التعريف     
نقطتني أساسيتني أن التنمية احمللية هي عبارة عن تكافل جلهود اتمع سواء كانت حكومية أو من خالل 

املستدامة جتزم بضرورة حتقيق العدالة احمللية املشاركة الشعبية من أجل حتقيق متطلباته وحاجياته، ولكن التنمية 
خالل األخذ بعني االعتبار متطلبات األجيال القادمة وحقهم يف  يف التوزيع واستغالل املوارد احمللية املتاحة من

   .هذه املوارد احمللية

التنمية احمللية املستدامة بأا نتيجة تفاعل جمموعة من األبعاد االقتصادية واألبعاد البيئية والثقافية يف وتعرف    
تأمني التنمية املستدامة خاصة وأا لكل مشروع تنمية يف كل مكان معني، وتشكل البلدية اهليئة األساسية 

  .2اهليكل األقرب إيل اتمع واألكثر جدارة لتلبية حاجيام
فإذا كانت التنمية احمللية ، ادية والتنمية احمللية املستدامةالبد من ضرورة تفهم الفرق بني التنمية احمللية العو �

والبشرية من اجل زيادة الدخل وحتسني احلالة  ختتص بتوظيف مجيع موارد اتمع احمللي املادية والطبيعية
فان التنمية احمللية املستدامة تسعى لتلبية حاجات  ،وحتسني نوعية اخلدماتاالقتصادية والرفاهية االجتماعية 

بيعية من الضغوط البشرية احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال القادمة يف تأمني حاجام ومحاية املوارد الط
االستهالك املرتفعة واستخدام تكنولوجيا متطورة أنظف وأكفأ يف استهالك الطاقة وتقليل  ومعدالت
حيث ترتكز التنمية احمللية املستدامة على وحدة املصري واالستدامة والدميقراطية واملشاركة الشعبية ، االنبعاثات

 .والقيم والعدالة واملساواة والشفافية واحملاسبة

 
 
 

  

                                                 
، يمداخلة ضمن امللتقي الوطين الثالث حول التنمية احمللية املستدامة البعد البيئ اجلباية البيئية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة،سعداوي موسى، سعودي حممد،  - 1

  .  02: ، ص2008مارس  3/4املدية، ب املركز اجلامعينوار لألنشطة العلمية والثقافية، مجعية األ

 2
تاريخ    ...DeadSea_Ismail.pdfwww.euromedina.orgbibliotheque.: ، احململة من املوقعبلدية بريتال مكتب التنمية احمللية: مقالة حول - 

  .19/08/2010: التحميل
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  :التنمية احمللية املستدامة ومؤشرات قياس عادأب: املطلب الثاين
 وبإدراج ،تتكون التنمية احمللية مبفهومها التقليدي من بعدين أساسيني مها البعد االقتصادي والبعد االجتماعي    

 على التحسنالرفاهية و قابلية تقتصر أال يستدعي هنا فهومامل فإن احمللية التنمية مفهوم ضمن االستدامة مصطلح
ومستوى الرفاهية  احلياة وحالة احلسبان يف البعيد الزمين األفق إدراج من البد بل ،فقط املواطنني من احلايل يلاجل

خذ يف عني االعتبار البعدين األساسيني يف األوبالتايل جيدر بالتنمية احمللية املستدامة  ،القادمة لألجيال واملعيشة
، هذا فضال ئييمييز التنمية احمللية على التنمية املستدامة أال وهو البعد البلبعد اآلخر الذي احمللية إضافتا ل التنمية

  .عن البعد التكنولوجي الذي أصبح يعترب من أهم متطلبات حتقيق االستدامة يف اتمعات

  :وجيسد أبعاد التنمية احمللية املستدامة مايلي :أبعاد التنمية احمللية املستدامة: أوال

  :يالبعد االقتصاد –1

إن البعد األول من أبعاد التنمية احمللية املستدامة يتمثل يف كيفية الربط بني االجتاهات واملفاهيم الفكرية    
والتطبيقية االقتصادية مع املتغريات واملتطلبات البيئية وكيفية إحداث االنتقال التدرجيي من االقتصاد الكالسيكي 

يعين حسم الصراع اإليديولوجي بني وهذا  ،البيئي باجلانب يعىن الذي الذي يهمل البعد البيئي إيل االقتصاد
 املوارد توظيف جمال يف الصناعية التقنيات وحتسني ومتويل اختيار مسالة هذا البعد هنا ويطرح ، االقتصاد والبيئة

 على وتعمل تمعا ألفراد الرفاهية حتقق اليت الوسائل واألدوات جمموعةمن  االقتصادي البعد شكلتوي ، الطبيعية
إمكانية إبراز الدور  االقتصادي البعد أيضا ويتضمن هلا، رشيد استخدام منهج وفق املتاحة املوارد على احملافظة

 األفراد حصول ضمانإمكانية دون أن ننسي و ،باعتبارها شريك يف التنمية احمللية املستدامة 1االقتصادي للريف
حتمل مسؤولية التلويث  إلزاميةو الطبيعية، املوارد تبديد إيقاف خالل من الطبيعية املوارد من حقهم على

واالسترتاف فمثال جند أن مسؤولية الدول املتقدمة عن التلوث البيئي هي ليست نفسها مسؤولية الدول املتخلفة 
ة وحىت بالنسبة للموارد الطبيعية فحضوض الدول النامية يف استهالكها مل يكن مساوي حلضوض الدول املتقدم

ضرورة حتقيق اإلنصاف بني اتمعات يف استغالل املوارد فحصة االستهالك  عندبالتايل هنا جيب أن نقف 
، واحلد من التفاوت يف املداخيل ةالفردي يف املناطق املتقدمة متثل أضعاف االستهالك الفردي يف املناطق املتخلف

  سكري وحتويل هذا اإلنفاق إيل القطاع االستثماريواملساواة بني املواطنني، وتقليص اإلنفاق على القطاع الع
اليت يتم من خالهلا ن التنمية احمللية املستدامة جيب أن تأخذ بعني االعتبار العمليات واألساليب االقتصادية أ حيث

سعي إيل مثل االستثمار يف جمال متويل البحوث والدراسات اليت ت البيئة ممبا خيدولكن حتقيق القيمة املضافة املادية 
ابتكار تقنيات وأساليب جديدة لتحويل النفايات اليت تلوث األراضي والتربة الزراعية إيل أمسدة ووقود عضوية 

                                                 
ية ، معهد العلوم االقتصاد)واقع وأفاق(مداخلة ضمن امللتقي األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر  ضرورة تنمية املناطق الريفية من أجل تنمية حملية متوازنة،فريدة لرقط،  - 1

       .06: ص ،2008أفريل،  14/15، برج بوعريريج وعلوم التسيري،املركز اجلامعي
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تفيد التربة وختصبها ومنه حققنا قيمة اقتصادية من خالل إعادة تدوير قيمة ضائعة وحققنا يف نفس الوقت محاية 
  .1للبيئة

    :البعد االجتماعي -2

جيعل  حيث أنهالجتماعي يف التنمية احمللية املستدامة يقصد به كيفية االرتقاء باإلنسان حنو إنسانيته االجتاه ا إن  
البد هلذا االختيار أن يكون قبل للتطوير يف االختيار السياسي وعملية تنمية وسيلة لاللتحام االجتماعي ومن ال

فكرة التنمية احمللية إن حتقيق ، ابني األقاليموم كل شيء اختيار إنصاف بني األجيال مبقدار ما هو بني الدول
  .هذه التنمية مدخل وخمرجقف أساسا على اإلنسان لكونه يعترب املستدامة ت

ودمج فكرة املساواة بني  حىت النسائية الشعبيةإن حتقيق هذا البعد االجتماعي يتطلب يف األساس املشاركة      
إشراك الناس يف صنع القرارات املتعلقة بالعمليات االقتصادية كة باملشارواملقصود ا هنا  ،2أفراد اتمع

اخل، حيث أن املشاركة الفعالة تعترب عنصر جوهري من عناصر التنمية احمللية ...واالجتماعية والسياسية والثقافية
لالرتقاء ناها تسمح للناس بأن حيققوا إمكانام الكاملة وأن يقدموا أفضل إسهام من جانبهم كواملستدامة ل

أما املساواة فتعطي للفرد اإلحساس باالنتماء وهو ما جيعل منه متغري اجيايب وكفء يف الربامج  باتمع،
فكرة خلق جمتمع  لكما ال جيب أن موالسياسات التنموية اليت تسعى احملليات إيل االستفادة من اجيابيتها، 

  .الكرمية والراقية مستقل وذا خصوصية ثقافية وحضارية يستمد منها احلياة
  

  :البعد البيئي -3

واملقصود  ،جيسد البعد البيئي يف التنمية احمللية املستدامة بعد االستدامة باإلضافة إيل مبدأ احلاجة واحملافظة      
ابلة للتجدد حيث والغري ق والنادرة احملدودة بطريقة عقالنية وخاصة تلك املوارد الطبيعية املوارد استغالل هنا

 احلقوق على واحملافظة الطبيعة، واردامل وحمدودية الطبيعية القيود حملية تنموية إستراتيجية أن تراعي كل جيب
  :  ، إن جتسيد البعد البيئي للتنمية احمللية املستدامة يستوجب السهر علىالقادمة لألجيال البيئية

 من الزراعية وتطبيق تقنيات احلددن على حساب األراضي ألراضي من الزحف احلضري وتوسع املتما ايةمح - 
واستخدام تقنيات مكافحة اآلفات املتكاملة بدال من االستخدام املسرف والغري عقالين  ،والتصحر االجنراف

للمبيدات وما ينتج عنه من خسائر وتأثريات سلبية على الكائنات احلية اليت تسكن التربة وعلى التنوع البيولوجي 
  ؛اجلوفيةو السطحية مياهلل اتلويثو

                                                 
  .املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها و إزالتها ،2001ديسمرب  12املوافق  1422رمضان عام  27: مؤرخ يف 19-01:املادة السادسة من الفصل الثاين من قانون رقم - 1

، 2005أرحيا  يف املنعقد الدويل املؤمتر ، نتائجاملستدامة والتنمية احلفاظ، املوقع، ارةإد: لوادي األردن احلضاري السياق يف السلطان تلطه،  محدان نيغرو، لورنزو -2 
تاريخ  ile031%20Testo%20arabo.pdfwww.lasapienzatojordan.itPubblications_f://http احململ من املوقع  ،07 :، ص2006روما، 

  .2010/ 03/ 10 :التحميل
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من خالل تبين منهج متكامل لتخطيط االقتصاديات املائية وإدارا وكذا  املياهوخاصة  الطبيعية املوارد محاية - 
 من والسقي الري جمال يف الطرق أفضل استعمالاالرتقاء بنوعية ونطاق خدمة املياه بإنشاء حمطات للتنقية و

 تبينهذا باإلضافة إيل  ،اليت تعاين مشاكل يف التلوث ، وتنظيف املناطقاملياه شبكات كفاءة حتسني خالل
  ؛النضوب من الطبيعية املوارد على احملافظةاالستفادة و من تزيد وتكنولوجيات ممارسات

من الناجتة عن النشاطات البشرية وخاصة الصناعية والنفايات اخلطرة  إلزامية التعامل مع املخلفات البيئية - 
إضافة تكلفة إعادة التصنيع أو  تبين سياساتو هاتدوير إعادةنقلها وتصريفها وخالل ختزينها ومعاجلتها و

من األجزاء غري القابلة للتدوير يف املنشات الصناعية لسعر املنتجات اجلديدة لدعم التخلص اآلمن بيئيا 
والقطع استخدام اإلطارات والبالستيك : 1اقتصاديات الصناعات القائمة على إعادة استخدام البقايا مثل

أو االستعانة باألساليب اليت يتم من خالهلا التخلص من النفايات الغري قابلة للتدوير وإعادة االستغالل  ،املعدنية
، وخاصة املخلفات اليت تنتج عن خصصة هلذا اهلدفاملناطق املمن خالل احلرق أو الطمر الذي يتم يف 

    ؛2الصناعات الكيماوية
 أو األمطار سقوط أمناط على التأثري إىل املؤدية األنشطة كل ممارسة من باحلد كوذل: احمليط املناخي محاية - 

 استقرار زعزعة دون احليلولة ذلك ويعين وغريها، البنفسجية فوق األشعة انسياب زيادة أو احلرارة درجة زيادة
  .األوزون طبقة تدمري أو املناخ

  

  :التكنولوجي البعد -4
االجيابيات اليت متنحها كوسيلة  بسبب لركائز اليت تقوم عليها احلياة البشريةأهم امن  التكنولوجيا أصبحت  

ولكن التكنولوجيا سالح ذو حدين فبالرغم من  ،لتقليل الضغوطات واألعباء وحتقيق الرفاهية والراحة
اصة التهديد رقم واحد على حياته وخ تعد االجيابيات اليت تضعها حتت إمرة اإلنسان، هناك سلبيات جتعلها

 يف أنظف تكنولوجيات استعمالفالتنمية احمللية املستدامة تسعى إيل   ،ةبالنسبة لألضرار اليت تؤثر ا على البيئ
االعتماد على و والتقنيات الصديقة للبيئة نظفاأل تكنولوجياتال إىل التحول وبالتايل الصناعية املرافق

 استهالك من إيل حد كبري تقلصاليت و ،الكيماوية تستخدم للتخلص التدرجيي من املواد اليت تكنولوجياتال
 االعتماد على التكنولوجيات احملسنة وفرض ذلك بالنصوص القانونيةو، الطبيعية املوارد من وغريها الطاقة

 باالعتماد على مصادر الطاقات املتجددة بدال من احملروقات الغازات انبعاث من لحدومحالت التوعية ل
  .3األوزون بقةط تدهور دون لحيلولةل
  

                                                 
  .254: ، ص2005، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، امربشن للطباعة، مصر، اإلدارة البيئية املتكاملةسامية جالل سعد،  -1
، جزء العلوم االجتماعية، إصدارات الوكالة الوطنية لتنمية البحث اجلامعي، )ألضرار البيئيةحالة املسؤولية عن ا(املسؤولية الدولية على أساس املخاطر بوكعبان العريب،  -2

  .2009، اجلزائر، 05العدد
3
، يستدامة البعد البيئ، مداخلة ضمن امللتقي الوطين الثالث حول التنمية احمللية املاستراتيجيات التنمية احمللية يف ظل احملافظة على البيئةبوعمامة نصر الدين، بوعمامة على،  - 

  05: ، ص2008مارس  3/4املدية، ب املركز اجلامعيمجعية األنوار لألنشطة العلمية والثقافية، 
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  :املستدامة احمللية تنميةمؤشرات قياس ال: ثانيا    

يف جمال حتقيق التنمية  الدول واحمللياتاملستدامة يف تقييم مدى تقدم احمللية تساهم مؤشرات قياس التنمية     
، وهذا سياسيةواقتصادية واجتماعية، بيئية قرارات استراتيجيات و منيبين عنه املستدامة بشكل فعلي، وهذا ما 

 . على املستوى احمللى أو الوطين أو حىت على الصعيد العاملي إما

اقتصادية فبعدما كانت جمرد قياسات  ،تقريبا التنمية مفهوم تطور مثل التنمية قياس مؤشرات تتطور لقد   
ئية واملؤسساتية البيو واالجتماعية االقتصاديةأصبحت ويف ظل املنهج التنموي اجلديد شاملة جلميع ااالت 

 املؤشر مفهوم أو مبصطلح التعريف إىل التطرق البد لنا منكان  املؤشرات، هذه إىل التطرق قبلولكن 
 تعرب معلومة يلخص مقياس" عن عبارة بكونهواخلصائص اليت جيب أن يتميز ا، حيث جند أن املؤشر يعرف 

  .1"القرار صانع عنها سريستف حمددة أسئلة على جييب وهو معينة، مشكلة أو ظاهرة عن
 أو ظاهرة عن للتعبري ويستخدم نسبة، أو معدل أو مطلقة بقيمة يتحدد كمي متغري"ويعرف أيضا على أنه 

  . 2"ما قضية
من خالل هذين التعريفني ميكن لنا القول أن املؤشر هو عبارة عن متغري يتم قياسه عن طريق أسلوب معني    

معينة تعكس يف جوهرها مشكلة أو ظاهرة ما، ويسعي من خالله الباحث  حيث جيسد هذا املؤشر قيمة كمية
أو متخذ القرار إيل احلصول على أرقام تسهل له إجياد حلول هلذه املشاكل أو ثوابت تبني له طبيعة هذه 

  .الظاهرة
 قيتهاولكي يتم األخذ ذه املؤشرات البد من أن تتوافر على بعض املميزات اليت تزيد من درجة مصدا   

  :3املميزات جند هذه ومن ،وشفافيتها
عكس شيئا أساسيا وجوهريا لصحة اتمع يأن و قياسه منه يريد ما بالفعل يقيس أنه مبعىن :الدقة -

  ؛أو البيئية طويلة األمد على مر األجيال ةاالقتصادية أو االجتماعي
أن و فهمه بشكل بسيط ومقبولأن يعكس ما ميكن للمجتمع وميكن  اواضحاملؤشر كون يأن  :الوضوح- 
 أم ال؛ اوضح ما إذا كانت املتغريات قابلة للقلب وميكن التحكم فيهي

 توقعه؛ أو به التنبؤ ميكنأي  :به التنبؤالقدرة على  -

 بالقياس؛ املعنية الةاحل يف للتغريات استجابته مبعىن :حساسا -

 .تطبيقه يف اال العلميقياسه و وإمكانيةيف مجع البيانات  أي السهولة: السهولة -

                                                 
1-Paul de Backer, Les indicateurs financiers du développement durable, Edition d’organisation, paris. 2005, 
P :92. 

لتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد حول ا لتقي الدويلاملمداخلة ضمن ، ظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسهااإلطار الن، وآخرونسهام حرفوش،  - 2
  .10 :ص  ،2008أفريل  07/08سطيف، جامعة املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 

  .11: ، ص نفس املرجع - 3
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جزئية مستنبطة من التنمية املستدامة، تتم على مستوى جزئي من حميط  عملية هي ةاماملستد احمللية التنمية إن  
منظمة  وقد صنفت هذه األخرية وبالتايل خيضع قياسها تقريبا لنفس املؤشرات اليت ختضع إليها التنمية املستدامة

  :1إيل نوعني وهي مؤشرات املصدر ومؤشرات النتيجة هذه املؤشرات ةالتعاون االقتصادي والتنمي

وهي تلك اليت تقيس مستويات التغري يف األصول االقتصادية، البيئية واالجتماعية، حيث  :مؤشرات املصدر -1
التغري يف الرأس تقيس نوعية اهلواء والتغري يف املوارد املائية والتغري يف استخدام موارد الطاقة والتغري التكنولوجي و

  .املال البشري ويف اإلنفاق على االستثمار

  .شمل أمناط اإلنفاق ومعدالته وتوزيع الدخل والصحة والتعليم والعملوت: ةمؤشرات النتيج -2
  :2ومتر عملية إعداد املؤشر مبجموعة من املراحل   

    :ويتم يف هذه املرحلة :املرحلة األوىل �

 لية التنمية احمللية املستدامة بشقيها احلكومي واخلاص؛حتديد اجلهات ذات العالقة بعم -

 حتديد جور كل اجلهات واألهداف اليت تسعي إيل حتقيقها يف ظل األولويات الوطنية؛ -

 وضع آلية لتحقيق التعاون والتكامل بني هذه اجلهات؛ -

  .حتديد املؤشرات اليت تستخدمها هذه اجلهات يف تقييم اجنازاا -

 : تشمل اخلطوات التاليةو :املرحلة الثانية �

  حتديد املؤشرات املستخدمة يف الدولة؛ - 
 تبيان مدى انسجام هذه املؤشرات مع املؤشرات اليت وضعتها األمم املتحدة لقياس التنمية املستدامة؛ - 

 حتديد اجلهات اليت تستخدم هذه املؤشرات؛ - 

 .حتديد األهداف اليت من أجلها تستخدم هذه املؤشرات - 

يف هذه املرحلة جيب اختيار املؤشرات اليت تعكس العالقة بني األولويات الوطنية  :املرحلة الثالثة �
املستدامة يف الدولة، وذلك من خالل املؤشرات املستخدمة واليت أعدا األمم احمللية  وإستراتيجية التنمية

 :املتحدة مع ضرورة التأكيد على
 ؛ عليها بسهولةوإمكانية احلصول  مدى توافر البيانات هلذه املؤشرات - 

 إمكانية مجع ماهو متاح من هذه البيانات؛ - 

 مصدر البيانات؛ - 

  .)اخل...من خالل التقارير، مطبوعة، الكترونية ( إنتاجهاواقعية البيانات وطريقة  - 
بشكل شامل ودقيق، ولكن جند أن التنمية املستدامة مؤشرات قياس  جرت العديد من احملاوالت لتطوير قدو  

مؤشرا  59والت كانت تلك اليت وضعتها جلنة التنمية املستدامة يف األمم املتحدة أين اقترحت ابرز تلك احملا

                                                 
  .13: ، ص نفس املرجع -1
 .255: ، ص2007، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، )فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها(: التنمية املستدامةعثمان حممد غنيم، ماجد أمحد أبو زنط،  -2
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ولكن لصعوبة تطبيق كل هذه  ،تصنف إىل أربعة جوانب رئيسية اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسسية
 :ة يف اجلداول التاليةاملوضحاملؤشرات على التنمية احمللية املستدامة فإننا اكتفينا باالعتماد على املؤشرات 

  

  .ماعية للتنمية احمللية املستدامةاملؤشرات االجت ):07(جدول رقم                             

 طريقة القياس }البسيطة{املؤشرات اجلزئية  }املركب{املؤشر الكلي 

 .الفقر خط حتت يعيشون الذين السكان نسبة الفقر مؤشر االجتماعية املساواة مؤشر

 سن يف هم و العمل عن العاطلني السكان بنسبة ر البطالةمؤش

 .العمل

 النوع يف مؤشر املساواة

 االجتماعي

 .الرجل أجر بالنسبة ملعدل  املرأة أجر معدل

 .العدالة يف توزيع الدخل معامل جيين لتوزيع الدخل

  

 العامة مؤشر الصحة

 .لألطفال الصحية احلاالت التغذية مؤشر حالة

 .سنوات 5 حتت األطفال وفيات معدل لوفاةمؤشر ا

 شرب مياه على حيصلون الذين السكان نسبة مؤشر اإلصحاح

 .صحية

 إىل املرافق الوصول على القادرين السكان نسبة الصحية مؤشر الرعاية

 .الصحية

 اخلامس الصف إىل يصلون الذين األطفال نسبة التعليم مؤشر مستوى مؤشر التعليم

 .ابتدائي

 .اتمع يف املتعلمني الكبار نسبة األمية مؤشر حمو

 .2م/الفرد: نصيب الفرد من مساحة البيت، أي السكن مؤشر السكن مؤشر

 .نسمة ألف 100 لكل املرتكبة اجلرائم عدد األمن االجتماعي مؤشر األمن االجتماعي مؤشر
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 .سنةال/معدل النمو السكاين السكاين مؤشر النمو السكاين مؤشر النمو

 

  :من إعداد الطالب بناء على املراجع التالية: املصدر 

، 2007نوفمرب 1أكتوبر إيل  30، ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حول التنمية احمللية ودورها يف التنمية االقتصادية، اخلرطوم، من التنمية احمللية يف لبنانشبيب دياب،  - 1
 .22/03/2010تاريخ التحميل   :www.welfare.gov.sdworkshoptanmia6.pdf//http .، احململ من املوقع 06: ص

ية املستدامة والكفاءة مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول التنم، التنمية املستدامة ورهانات النظام الليربايل بني الواقع واآلفاق املستقبليةفوزي عبد الرزاق ، كاتية بوروبة،  - 2
 .06 :، ص2008أفريل  07/08االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

3- Article sous le titre : Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies ,  Third 
edition Methodology sheets, 2007, télécharger le 03/08/2010 du: 
http://www.un.orgesasustdevnatlinfoindicatorsmethodology_sheets.pdf.  
4- United Nations,  Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, Third edition, 
New York, October 2007,page de 10 a 14, télécharger le 03/08/2010 du: 
http://www.un.orgesasustdevnatlinfoindicatorsguidelines.pdf.  

مارس  13/16طنجة، املغرب، ، فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنمية املستدامة وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيق، املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا - 5
 . 17: ، ص2001

-256: ، ص ص2007، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، )اسهافلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قي(: التنمية املستدامةعثمان حممد غنيم، ماجد أمحد أبو زنط،  - 6
257. 

، مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسهاسهام حرفوش، وآخرون،  - 7
 .14- 13: ص ص، 2008أفريل  07/08ري، جامعة سطيف،املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي

  
يبني لنا اجلدول املوضح أعاله خمتلف املؤشرات اليت يعتمد عليها يف قياس التنمية احمللية املستدامة من      

اجلانب االجتماعي واليت يبينها اجلدول من خالل ثالث خانات تبني اخلانة األوىل املؤشر الكلى الذي يقاس أما 
ة الثانية فتعطي املؤشرات اجلزئية اليت تشرح املؤشر الكلى والذي تشرح فيه كيفية قياس كل مؤشر جزئي اخلان

 مؤشر التعليمللحكم على التنمية احمللية املستدامة من جانبها االجتماعي، فعلى سبيل املثال نأخذ املؤشر الكلى 

ومؤشر حمو األمية حيث يقاس املؤشر مستوى التعليم من  الذي يفسره مؤشرين جزئيني رئيسيني ومها مؤشر مستوى التعليم
 . خالل األطفال الذين يصلون إيل الصف اخلامس أما مؤشر األمية فهو يقاس مبعدل نسبة الكبار املتعلمني يف اتمع

  

  .القتصادية قياس التنمية املستدامةاملؤشرات ا  ):08(جدول رقم 

}املركب{املؤشر الكلي  املؤشرات اجلزئية  

}البسيطة{  

 طريقة القياس

 

 البنية االقتصادية

معدل القومي للفرد أو نسبة االستثمار يف معدل  األداء االقتصادي
.الدخل القومي  

.ويقاس بامليزان التجاري التجارة  

.قيمة الدين مقابل الناتج القومي االجتماعي احلالة املالية  
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 أمناط اإلنتاج واالستهالك

.تقاس مبدى كثافة استخدام املواد اخلام يف اإلنتاج استهالك املادة  

.وتقاس باالستهالك السنوي للطاقة لكل فرد استخدام الطاقة  

.كمية إنتاج النفايات الصناعية واملرتلية إنتاج وإدارة النفايات  

.إنتاج النفايات املشعة إنتاج النفايات اخلطرية  

.افة اليت يتم قطعها سنويا الفرداملس املقل واملواصالت  

  :من إعداد الطالب بناء على املراجع التالية: املصدر 

، 2007نوفمرب 1أكتوبر إيل  30، ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حول التنمية احمللية ودورها يف التنمية االقتصادية، اخلرطوم، من التنمية احمللية يف لبنانشبيب دياب،  -1
 .22/03/2010تاريخ التحميل   :www.welfare.gov.sdworkshoptanmia6.pdf//http .ملوقع ، احململ من ا06: ص

ن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة مداخلة ضم، التنمية املستدامة ورهانات النظام الليربايل بني الواقع واآلفاق املستقبليةفوزي عبد الرزاق ، كاتية بوروبة،  -2
 .06 :، ص2008أفريل  07/08االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

3- Article sous le titre : Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies ,  Third 
edition Methodology sheets, 2007, télécharger le 03/08/2010 du: 
http://www.un.orgesasustdevnatlinfoindicatorsmethodology_sheets.pdf.  
4- United Nations,  Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, Third edition, 
New York, October 2007,page de 10 a 14, télécharger le 03/08/2010 du: 
http://www.un.orgesasustdevnatlinfoindicatorsguidelines.pdf.  

مارس  13/16طنجة، املغرب، ، فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنمية املستدامة وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيق، املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا -5
 . 17: ، ص2001

-256: ، ص ص2007، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، )ها وأدوات قياسهافلسفتها وأساليب ختطيط(: التنمية املستدامةعثمان حممد غنيم، ماجد أمحد أبو زنط،  -6
257. 

، مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسهاسهام حرفوش، وآخرون،  -7
  .14- 13: ص ص، 2008أفريل  07/08وعلوم التسيري، جامعة سطيف، املتاحة، كلية العلوم االقتصادية

  

ب ويوضح لنا اجلدول املوضح أعاله املؤشرات اليت يعتمد عليها يف قياس التنمية احمللية املستدامة من اجلان       

فسره ثالث الذي يالبنية االقتصادية ، فعلى سبيل املثال نأخذ املؤشر الكلى االقتصادي واليت يبينها اجلدول
مؤشرات جزئية رئيسية وهي مؤشر األداء االقتصادي ومؤشر التجارة ومؤشر احلالة املالية حيث يقاس املؤشر 

فيقاس من خالل امليزان التجاري احمللى أما األداء االقتصادي من خالل معدل القومي للفرد أما مؤشر التجارة 
   .مة الدين مقابل الناتج احمللى االجتماعياملؤشر الثالث فهو مؤشر احلالة املالية ويترمجه قي

  

  .ةاملؤشرات البيئية للتنمية احمللية املستدام  ):09(جدول رقم                                    

}املركب{املؤشر الكلي  }البسيطة{املؤشرات اجلزئية    طريقة القياس 

  

 الغالف اجلوي

 لكربونحتديد انبعاثات ثاين أكسيد ا التغري املناخي

 استهالك املواد املسترتفة لألوزون ترقق كبقة األوزون

 تركيز ملوثات اهلواء نوعية اهلواء
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 األراضي

 مساحة األراضي املزروعة الزراعة

 مساحة الغابات مقارن باملساحة الكلية الغابات

 نسبة األراضي املتأثرة بالتصحر مقارنة باملساحة الكلية التصحر

 ساحة األراضي السكنيةم احلضرنة

البحار واحمليطات واملناطق 

 الساحلية

 نسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق الساحلية املناطق الساحلية

 وزن الصيد السنوي مصائد األمساك

 كمية ونوعية املياه املياه العذبة املياه العذبة

 ة مقارنة باملساحة الكليةاملناطق احملمي ةنسبة مساح األنظمة البيئية التنوع احليوي

 نسبة الكائنات احلية املهددة باالنقراض األنواع

  :من إعداد الطالب بناء على املراجع التالية :صدر امل

، 2007نوفمرب 1توبر إيل أك 30، ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حول التنمية احمللية ودورها يف التنمية االقتصادية، اخلرطوم، من التنمية احمللية يف لبنانشبيب دياب،  -1
 .22/03/2010تاريخ التحميل   :www.welfare.gov.sdworkshoptanmia6.pdf//http . ، احململ من املوقع06: ص

التنمية املستدامة والكفاءة  حول لتقي الدويلاملمداخلة ضمن ، بني الواقع واآلفاق املستقبلية التنمية املستدامة ورهانات النظام الليربايل، كاتية بوروبة ،عبد الرزاق  فوزي -2
 .06 :، ص2008أفريل  07/08االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

3- Article sous le titre : Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies ,  Third 
edition Methodology sheets, 2007, télécharger le 03/08/2010 du: 
http://www.un.orgesasustdevnatlinfoindicatorsmethodology_sheets.pdf.  
4- United Nations,  Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, Third edition, 
New York, October 2007,page de 10 a 14, télécharger le 03/08/2010 du: 
http://www.un.orgesasustdevnatlinfoindicatorsguidelines.pdf.  

مارس  13/16طنجة، املغرب، ، فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنمية املستدامة وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيق، املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا -5
  .17: ، ص2001

-256: صص ، 2007، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، )فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها(: التنمية املستدامةعثمان حممد غنيم، ماجد أمحد أبو زنط،  -6
257. 

ة للموارد مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامي ،اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسهاسهام حرفوش، وآخرون،  -7
 .14- 13 :ص ص ،2008أفريل  07/08املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف،

ويوضح لنا اجلدول املوضح أعاله خمتلف املؤشرات اليت يعتمد عليها يف قياس التنمية احمللية املستدامة من     

مؤشرات جزئية رئيسية وهي  أربعةالذي يفسره ضي األرا، فعلى سبيل املثال نأخذ املؤشر الكلى اجلانب البيئي
الغابة  مساحةالغابات الذي يفسره ومؤشر  الزراعة اليت تقاس من خالل مساحة ألراضي املزروعةمؤشر 

ن خالل نسبة األراضي السكنية ونسبة مساحة م انفيقاسالتصحر واحلضرنة ومؤشر  مقاربتا باملساحة الكلية
 .األراضي السكنية
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  : أهداف التنمية احمللية املستدامة:لثالثااملطلب 

  :ميكن تقسمها يف ثالث جمموعات وهي فتسعي التنمية احمللية املستدامة إيل حتقيق مجلة من األهدا

  : أهداف اجتماعية :أوال  

وذلك  االجتماعي على الصعيد إحداث تغيريات دف التنمية احمللية املستدامة يف منظورها االجتماعي إيل    
حتقيق  إيلوذلك بفرض معايري للهواء واملاء والضوضاء دف  من صحة ،حتسني مستويات املعيشة ن خاللم

ملياه النظيفة الكافية تأمني احلصول على ا احلماية الصحة للبشر وضمان الرعاية الصحية للطبقة الفقرية
مهما  للحصول عليها ل اتمعاتوذلك ألن املياه تعترب من األولويات اليت تسعي ك 1لالستعماالت املعيشية

توفري ضمان اإلتاحة الكافية للتعليم جلميع مستويات اتمع من خالل  و، اختلفت طبيعتها ودرجات منوها
بغية خلق اإلنسان الذي اليقف مكفوف األيدي  اخلدمات يف خمتلف ااالت التعليمية والتربوية والتدريب املهين

ويث للبيئة بل ليقوم بدور فعال يف توجيه النصح واإلرشاد الصحيح لكيفية أمام مايدور حوله من عبث وتل
التعامل مع البيئة ومواردها وعناصرها هذا من ناحية، ومن ناحية أخري زيادة ورفع مستوي الكفاءة للتعامل مع 

نية ليتيح هلم إحداث تطوير يف قيم اإلنسا بل يتطلبمراعاة أن ذلك ال يكفي وحده مجيع متغريات احلياة، وجيب 
فرصة التكيف مع الظروف اجلديدة وأن يكزن هذا التطور ديناميكيا ليتالءم مع سرعة التغري والتأقلم مع اآلالت 

واستحداث ملناصب شغل جديدة واحملافظة على ثقافة وحضارة  ،2اجلديدة ذات التكنولوجيا العالية نسبيا
هذه الثقافات يف سياساا واستراتيجياا الترقوية وخصوصية اتمع احمللي والعمل على دمج واستغالل 

تم من املناطق ذي يال والتدفق الغري مراقب والتنموية، باإلضافة إيل االهتمام بعملية تنظيم ظاهرة اهلجرة الداخلية
وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية مثل ارتفاع معدالت البطالة وتوسع األحياء الريفية إيل املناطق احلضرية 

بسبب تفاوت مستويات املعيشة ، وذلك 3العشوائية وانتشار األمراض االجتماعية مثل التشرد والتسول واإلجرام
  .واليت ال ميكن التخلص منها إال من خالل تنمية املناطق الريفية  ومعدالت االزدهار

    الغري مدروس الذي تعاين منه التنمية احمللية املستدامة إيل مواجهة التوزع السكاين الغري املنظم و دفكما
وذلك ببناء مدن ومناطق سكنية جديدة منخفضة التكلفة تكون بعيدة عن مناطق  احملليةاملناطق واألقاليم 

التكدس والضغط السكاين وبشرط أن تكون هذه املناطق واملدن اجلديدة متوفرة على مجيع املرافق االجتماعية 
إيل حماربة كل  يف مضموا التنمية احمللية املستدامة ج واالستثمار، وتسعىالعيش واإلنتاواالقتصادية اليت تسمح ب

أشكال الفساد واالحنراف والبريوقراطية اليت تعطل وتعيق قيام املشاريع االقتصادية واالجتماعية والثقافية من 

                                                 
التنمية املستدامة  حول لتقي الدويلاملضمن  مداخلة ،)جتارب بعض الدول العربية(التنمية املستدامة  إدارة الطلب على املياه كمدخل لتحقيقأمحد يت، نصر رحال،  -  1

  .23: ، ص2008أفريل  07/08سطيف، جامعة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
، معهد العلوم )واقع وأفاق(ل حول التنمية احمللية يف اجلزائر مداخلة ضمن امللتقي األو، تطور الطاقة الشمسية ودورها يف متويل التنمية احمللية يف اجلزائرعمر شريف،  -  2

  .03: ص ،2008أفريل  14/15برج بوعريريج،  ية وعلوم التسيري،املركز اجلامعياالقتصاد
، معهد العلوم )واقع وأفاق(لية يف اجلزائر مداخلة ضمن امللتقي األول حول التنمية احمل، اإلطار العام جلباية احمللية ودورها يف دفع عجلة التنمية احملليةشريقي عمر،  - 3

  .02: ص ،2008أفريل  14/15برج بوعريريج،  ية وعلوم التسيري،املركز اجلامعياالقتصاد
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ر قانوين يهدف العمل على وضع إطاطبقات وكذا الفوارق والالتوزيع العادل للدخل احمللى وعدم حصول  خالل
من ناحية، ومن ناحية أخري  توفري األمن والرقابة  اإيل تنظيم العالقات بني الفئات املكونة للمجتمع الواحد هذ

والعدالة بني أفراد اتمع وإعطاء الفرصة لكل الفئات إلثبات وجودهم من خالل حتفيزهم على العمل وزيادة 
  .قومياإلنتاج بالتايل دعم االقتصاد احمللى وال

  

    : اقتصادية فأهدا :ثانيا

مستدام متعدد األطراف مفتوح اقتصاد حملى  مبنظورها االقتصادي دف إيل قيام امةإن التنمية احمللية املستد      
وتوفري مجيع  ،واإلنتاجية ةياملعيش ان حتسني مستوياموغري متييزي ومنصف ميكن مجيع األقاليم الريفية واحلضرية 

ضمان اإلمداد الكايف واالستخدام الكفء ملواد البناء وأيضا ضمان اإلمداد الكايف : مثل لسكاا التسهيالت
توفري وسائل النقل واملواصالت الالزمة واالستخدام الكفء للطاقة سواء يف جمال الصناعة أو االستعمال املرتيل و

ومنع هدر  املتاحة والقدراتاحمللية  لسهولة نقل عناصر اإلنتاج وختفيض تكاليف اإلنتاج واستغالل املوارد
  . للوصول إيل متطلبات االستدامة الطاقات

جمال  ، وخلقتقليص الفجوة االقتصادية بني املناطق احلضارية والريفية إيلالتنمية احمللية املستدامة دف  إن   
تصاد الوطين، والعمل على من أجل تسخري مجيع االقتصاديات احمللية خلدمة االقبني القطاعات  تعاوين وتكاملي

وزيادة معدالت اإلنتاجية  الوطين اإلمجايل يساهم بطريقة مباشرة يف رفع الناتجرفع قيمة ناجتها احمللى الذي 
النظم بكل املشاريع التنموية وتقاء تسعي إيل االر، كما 1الزراعية من أجل حتقيق األمن الغذائي احمللى والوطين

: وإعطاء الفرصة للمؤسسات املالية مثل االقتصادي حتقيق القيمة املضافة يف اجلانبا من كنهاملؤسساتية اليت مت
املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  متويل وخاصةيف متويل هذه املشاريع  البنوك وشركات التأمني للمسامهة

   .بسبب خصائصها وطبيعتها اليت متكنها خلق القيمة املضافة بأقل التكاليف
اليت  اخلصائص يستمد قوة اقتصاده منخلق نظام اقتصادي حملي مستقل عن املركز  إيلدف د أا كما جن    

احلقيقية لالقتصاد دفعة  إعطاء يف اال الذي يناسب خصوصيته من أجل اإلضافة بإعطاءمتيزه واليت تسمح له 
  .2زنةية املستدامة الشاملة واملتواحتقيق متطلبات التنمية الوطنالوطين بغية 

 

   :بيئية فأهدا :ثالثا

املستدامة على عكس التنمية احمللية اليت كانت  احمللية ومتطلبات محايتها ضمن أولويات التنمية ةتندرج البيئ       
احمللية املستدامة تسعي إيل ضمان  ةبعني االعتبار ضمن قراراا وسياساا، فالتنمي هوال تأخذ يمل اجلانب البيئ

                                                 
، مجعية األنوار البعد البيئي امة، مداخلة ضمن امللتقي الوطين الثالث حول التنمية احمللية املستددور التنمية الريفية يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملةنورين بومدين،  -  1

  .  08: ، ص2008مارس  3/4 لألنشطة العلمية والثقافية، املركز اجلامعي باملدية،

 2
   .18/04/2010تاريخ التحميل  M.NLWWW.ULU :، احململة من املوقع2009، 40، جملة العلوم اإلنسانية، العدد جتربة التنمية احمللية يف اجلزائرأمحد شريف،  - 
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إن املوارد الطبيعية اليت تعترب أحد األصول  ،والتجمعات احلية 1الطبيعية والنظم االيكولوجية افيةاحلماية الك
الرأمسالية اليت تلعب دورا كبريا يف إدرار الفوائد املستدامة واليت باتت تتعرض إيل الكثري من اإلمهال بسبب 

محاية احمليط يتطلب خلق  إنيوانات األجنبية، اإلفراط يف احلصاد، والتلوث واإلقحام الغري مالئم للنباتات واحل
اليت من خالل زيادة الوعي باألخطار والتهديدات  إدارة رشيدة تعمل على عقلنه استغالل ومحاية هذه املوارد 

، وتعزيز القدرات على تقييم ودراسة التنوعات البيولوجية على الصعيد احمللى واختاذ اإلجراءات ةمتس البيئ
تحسني القدرات املالية واإلدارية والفنية املخصصة للعمل البيئي، وتعزيز دور الصعيد الوطين لاملناسبة على 

األجهزة املسؤولة عن التحقق البيئي ومراقبة معايري اجلودة ومتابعتها بصفة مستمرة وحتسني األوضاع املعلوماتية 
املشاركة الشعبية يف اإلدارة الفعالة لشؤون البيئية وزيادة حصول املواطن على املعلومات البيئية من أجل زيادة 

  .2البيئة
احلكومات احمللية فقط وإمنا هي عملية هرمية جنسد فيها احلكومات محاية البيئة ليست مسؤولية الدول و إن     

قمة اهلرم والذي يقصد به املراقب واملوجه واملخطط أما املسؤولية الكبرية تقع هنا على عاتق املواطن قبل كل 
ئ ألنه ميثل الشخصية املعنوية وهي املؤسسة اليت تستغل الثروات واملوارد املوجودة على مستوى احملليات واليت ش

تعترب املستغل األول للمحيط سواء من ناحية املدخالت أو املخرجات، ومن ناحية أخري ميثل الشخصية املادية 
ت اليت تكون مطابقة للمعايري البيئية والصديقة للبيئة وهو املستهلك الذي يعود له القرار يف التعامل مع املخرجا

وأيضا املسؤول على محاية احمليط والطبيعة من أضرار النفايات اليت تنتج عن هذا االستهالك من خالل إتباع 
امة مل معها مثل كيفية التعامل مع الفضالت املرتلية، والنفايات التجارية واملؤسسية وقمالوقائية يف التعااألساليب 

 .الشوارع وحطام اإلنشاءات

 
 
  
  
  
 
 
 
 

  

                                                 
مداخلة ضمن امللتقي الوطين الثالث حول التنمية احمللية املستدامة البعد ،  دراسة حالة اجلزائـر: محاية البيئة مطلب استراتيجي لتحقيق التنمية املستدامة سهام عبد الكرمي، - 1

      05: ، ص2008مارس  4- 3جلامعي باملدية، ، مجعية األنوار لألنشطة العلمية والثقافية، املركز ايالبيئ
 ECOSS، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة،17،الد األول، الفصل)مقارنة نظرية وتطبيقية(إستراتيجية التنمية املستدامةحممد مسري مصطفي،  - 2

  .457- 456: ، ص ص2006ناشرون، اليونسكو، األكادميية العربية للعلوم، بريوت، 
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  .جتسيد التنمية احمللية املستدامة معوقات ومقومات: املبحث الثالث    

يتضح لنا اآلن أن التنمية احمللية املستدامة هي جزء من عملية التنمية الوطنية املستدامة الشاملة واملتوازنة     

عدالت عالية منها، إن حتقيق متطلبات التنمية املستدامة تسبقه واليت تسعي كل الدول واتمعات إيل حتقيق م

مكونات وأهدافها  21اليت وضع الربنامج احمللى للقرن  وهي التنمية احمللية املستدامة نقطه مهمة ومهمة جدا

، وتعاين من جمموعة تقف عندها متطلبات حتقيقهاجمموعة من املقومات واملرتكزات اليت هلا  باعتبار أنو

االستفادة من اإلضافات اليت متنحها التنمية احمللية جيب معاجلتها وتصفيتها من أجل اليت اكل ومعوقات مش

  :وسوف نقوم يف هذا املبحث مبعاجلة النقاط التالية املستدامة سواء على الصعيد احمللى أو على الصعيد الوطين،

  .معوقات جتسيد التنمية احمللية املستدامة: املطلب األول -

 .مقومات جتسيد التنمية احمللية املستدامة: طلب الثاينامل -

كأداة لتفعيل التنمية احمللية  )احمللية 21األجندة ( 21احمللى للقرن  جالربنام: املطلب الثالث -

  .املستدامة

  

   ::التنمية احمللية املستدامة جتسيد وقاتعم: األولاملطلب    

عد من أهم األساليب والسياسات واالستراتيجيات اليت يعتمد عليها يف بالرغم من أن التنمية احمللية املستدامة ت   
حل املشاكل املتعلقة باتمعات احمللية وكوسيلة لتحقيق التكامل بني األقاليم احلضرية والريفية كغرض منها 

جيعلها  احمللية املستدامةالتنمية   احمليط الذي تنشط فيه املتوازنة، إال أن حىتوالشاملة  املستدامة للوصول إيل التنمية
  :جند املعوقاتومن هذه  تعاين من  جندها تعاين من بعض املعوقات،

  

  : االجتماعية املعوقات :والأ

لكثري من املعضالت الذي هو أساس  رالفق مشكلجند  التنمية احمللية املستدامةب من أشد املعوقات فتكا    
، وعلى اتمعات احمللية والوطنية والدولية أن تضع من 1قيةالصحية واالجتماعية واألزمات النفسية واألخال

السياسات التنموي ما يقضي على هذه املشاكل بإجياد فرص العمل، والتنمية الطبيعية والبشرية واالقتصادية 
 ميةلتن يهدف برنامج أي جناح ألن والتعليمية للمناطق األكثر فقراً، واألشد ختلفاً، والعمل على مكافحة األمية

                                                 
ة بني اجلنسني تعزيز املساواو لتحضري، التحليل واملضمون، املشاركة، االستخدام، واملتابعة وجهات نظر األطراف املعنية بتقارير أهداف األلفية  للتنميةزينا على أمحد،  -1 

   .03:  ص. 2006، ، بريوت ناألهداف األلفية للتنمية يف لبنا آليات متابعة ورشة العمل الوطنية حول، والقضاء على الفقر
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 فوعي يتعدى إيل املوارد املعنوية اليت متثلها الطاقات البشرية بل فحسب املالية املوارد على يعتمد ال اتمع
 التنمية، عملية ضد أو خارجية داخلية مقاومة ألي التصدي من ميكنهم حللها وحتمسهم اتمع مبشاكل األفراد

من خالل إنشاء  التنمية عملية تقود وواعدة ناجحة ليةحم قيادات وتدريب تنمية طريق عن إال ذلك يتحقق وال
  .مراكز لتكوين اإلطارات املاهرة اليت تتميز بكفاءة عالية والقدرة على إحداث التغيري

 على للحصول املواطنني تدفع ما كثريااهلجرة من الريف إيل املدينة حيث أا  ةكلومن املعوقات جند أيضا مش     
 اال يف( العاملة األيدي ونقص احلضرية احلياة مستوى ارتفاع رفاهية وبالتايل تؤدي إيل أكثر اجتماعية حياة

 كثراأل عناصروال توازا اتمعات هذه تفقد وبالتايل الريفية، باتمعات املتعلقة القيادات وهجرة) الزراعي
ضافة إيل القيم اتمعية السلبية اليت ، هذا باإلاتمعات هذه يف احلياة مبستوى االرتقاء على ومقدرة صالحية

متثل اإلطار املرجعي لسلوك الفرد واليت تعاين منها اتمعات احمللية حيث تعترب حاجز أمام تنمية هذه اتمعات 
 بالتحديث اإلميان الغري، عدم على والتواكل النعزاليةا الوقت، قيمة تقدير عدمومن هذه القيم جند مثال 

 أجل من اجتماعيا تنظيما تتطلب اتمع تنمية نأ ذلك اتمع هذا حنو اإلجيابية باملسؤوليةد الفر شعور ضعفو
   .طل مسرية التنمية يف هذا اتمعمنعدمة وهذا ما يع اتمع هذا حنو الفرد مسؤولية أن جند ولكننا امالع الصاحل

 مشاركة الضروري من لذلك واألهلية، وميةاحلك اجلهود إن عملية تنمية اتمعات ترتكز على الدمج بني   
 للحرية الدميقراطية املمارسة من تعترب املواطنني مشاركة أن حيث ط التنمويةاخلط وتنفيذ وضع يف املواطنني

  .التنمية عملية جوهر هو وهذا واالجتماعية ةبأبعادها السياسي
      

  :االقتصادية املعوقات :ثانيا
التنمية احمللية املستدامة هو مشكل التمويل احمللى حيث جند أن هناك نقص  مشكل يعترض طريقكرب إن أ    

كبري يف مصادر التمويل احمللية الداخلية من خالل تعدد الضرائب والرسوم اجلبائية وصعوبة حتصيل بسبب 
اليت تقوم ا التهرب الضرييب ونقص الرقابة واملعلومات االقتصادية وصعوبة تثمني النفايات والتجاوزات البيئية 

، وهذا ما يدفع احمللية املالية أنظمة تعرفها اليت النقائصوكذا  النفقات وتعدد تنوعاملؤسسات الصناعية، مقارنتا ب
 عنه يترتب وما االقتصادية التحوالتإيل االعتماد على القروض واإلعانات املشروطة، هذا باإلضافة إيل  مشكل 

كارتفاع معدالت الفقر  احمللي اتمع أفراد وضعية على مباشرة وغري شرةمبا بآثار تعود اقتصادية سياسات من
التضخم السكاين غري الرشيد و تدهور األحوال املعيشية يف املناطق و والبطالة التضخمو وتدين مستوي املعيشة

عدة املوارد نجم عنه من تدهور لقايالعشوائية وتزايد الطلب على املوارد واخلدمات الصحية واالجتماعية وما 
الطبيعية واستمرار استرتافها لدعم أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية مما يزيد يف نضوب قاعدة املوارد الطبيعية 

  . 1املستدامة احمللية وإعاقة حتقيق التنمية
  

                                                 
، مجعية األنوار يمداخلة ضمن امللتقي الوطين الثالث حول التنمية احمللية املستدامة البعد البيئ، إشكالية التنمية احمللية املستدامة يف ظل محاية البيئة طيب سليمان مليكه، -1

      .07-06 :ص ، ص2008مارس  3/4املدية، ب املركز اجلامعيلألنشطة العلمية والثقافية، 
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  :اإلدارية املعوقات :ثالثا   
صعيد اإلداري جند غياب التجسيد الفعلي من أهم املعوقات اليت تقف أمام حتقيق تنمية حملية مستدامة على ال    

املشاكل البريوقراطية اليت كذا و احمللية لإلدارة املوكلة ملهاماو ااالت تعددو، يف اختاذ القرارات ملبدأ الالمركزية
 اإلدارية اإلجراءات تعقيدوخاصة منها املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل  ويةتعيق قيام املشاريع التنم

 املؤهلة اإلدارية الكفاءة يف العجزباإلضافة إيل  ،القراراتاألوامر و إصدار يف الشديد البطء، والروتني وتفشي
وكذا جهل األعوان اإلداريني باملعارف اجلبائية وأصول  التنمية عمليات ضمن املسؤولية حتمل على واملدربة

  .اخل...مراجعة احلسابات والتشريعات الضريبية
  

  : ات السياسيةاملعوق: رابعا   

التنمية احمللية املستدامة واليت تتجسد يف سيطرة املركزية  وجهتعد املعوقات السياسية الصخرة العاثرة يف     
 إنالعقيمة اليت تعيق التقدم واستغالل نقاط القوة يف احملليات واألقاليم واستقطاب فرص البيئة اخلارجية، 

اإلدارية ينفي  وخاصة الالمركزيةوالوطين حيث أن غياب  احمللي ب دورا مهما يف نظم احلكملعالالمركزية ت
هام  -الالمركزية-أمهية ودور التنمية احمللية املستدامة ويلغي وجودها من األصل حيث أن هذا اجلانب السياسي

صة ألنه حيقق الدميقراطية والشورى بشكل فاعل كما حيقق التوازن بني األهداف القومية واحمللية ويعطى الفر
لوجود اخلدمات املتكاملة ويؤدي أيضا إيل إقحام القاعدة الشعبية وترقية إحساس املواطن باهلموم الوطنية وليس 

 .1التركيز فقط على املطالب احمللية بل املشاركة الفعالة فيها

إلغاء حقها يف ك 2غياب حقوق اإلنسان يف كثري من األقطار خاصة منها حقوق املرأة السياسية إن   
يعرب عن املعين احلقيقي للحقوق الفردية  الذي3 الصاحل حكماحلقيقي لل فهوماملياب اخل، وغ...النتخاباتا

خيلق الشفافية و يزيد من قيمة ومصداقية القانونو لدميقراطيةل املعىن احلقيقي استعادةب واجلماعية والذي يسمح
ؤدي إيل تنامي املشاكل واآلفات مثل زيادة ، ييعيةاملؤسسات واألجهزة القانونية والتشرواالحترام بني األفراد و

تسعي الدول  اليت اجلديدة تاإليديولوجيا من نوعا متثل و متكامال كال متثل األفكار فهذهمعدالت اجلرمية ، 
إيل دجمها ضمن أقطارها وأقاليمها من أجل دعم احلرية الشخصية اليت تعد من أهم متطلبات التنمية احمللية 

  .املستدامة
  
   

                                                 
1
، احململ من 2007، دون ذكر مكان النشر، أوت، األطر املؤسسية للمجتمع احمللى والشراكة يف حتقيق التنميةورقة بعنوان، األمني العوض حاج أمحد، واخرون،  - 

  .22/06/2010 التحميل  تاريخ   optanmia2.pdfwww.welfare.gov.sdworksh    :املوقع
، احململة من املوقع 2005،، 25العدد جملة علوم إنسانية ، التنمية املستدامة يف الوطن العريب من خالل احلكم الصاحل والدميقراطية كمال رزيق، -2
 http://www.ulum.nl   18/40/2010تاريخ التحميل.   
، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، احلكم االقتصادي الرشيد والكفاءة االقتصاديةزايري بلقاسم،  -3

  .01: ، ص2005مارس  8/9قسم علوم التسيري، جامعة ورقلة، 
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  .مقومات جتسيد التنمية احمللية املستدامة: املطلب الثاين

وهي نفسها املقومات  تعتمد التنمية احمللية املستدامة يف حتقيق أهدافها على جمموعة من املقومات اليت جتسدها    
  :واليت تتمثل يف اليت تساهم يف جتسيد التنمية احمللية مبفهومها القدمي

  

  :يةاإلدارة احملل: أوال   

يف جماالا اإلقليمية، وكذا التوسع يف التطبيق حياة وفلسفة الدولة وامليل حنو التوسع  إن التحول يف    
الدميقراطي لنظام اإلدارة احمللية إلدارة حتديات التنمية احمللية املستدامة هو اجتاه ال ميكن جتاوزه وجتاهله يف العصر 

  .هم املقومات اليت تقوم عليها التنمية احمللية املستدامةاحلديث، حيث تعترب اإلدارة احمللية من أ
هناك اختالف كبري بني املختصني يف جمال اإلدارة احمللية حول وضع تعريف موحد وشامل لإلدارة احمللية وهذا   

يف بسبب تعدد االجتاه اليت حتكم هذا املفهوم، فمن ناحية تعدد التعاريف اليت حتدد مفهوم اإلدارة فهناك تعار
تعرف اإلدارة على أساس وظائفها وهناك من يعرف اإلدارة على أساس أهدافها هذا باإلضافة إيل االجتاه الذي 

، حيث يعرف 1يعاجل موضوع هيكل احلكم احمللي من خالل هياكل اجلهاز اإلداري اليت تكون االس احمللية
النظام الذي يتوىل املهام اليت ختوهلا له احلكومة املركزية "نظام اإلدارة احمللية بكونه  عبد املطلب عبد احلميد الدكتور

والقانون املنظم له، أي أن نظام اإلدارة احمللية هو عبارة عن نظام ال يزيد عن كونه جزء من اجلهاز اإلداري 
در للدولة وهو عبارة عن جزء من السلطة التنفيذية، يعمل يف حدود الضوابط اليت يقرها قانون إنشائه الذي يص

عن السلطة التشريعية للدولة وبالتايل يكون للسلطة احلق يف تعديل القانون لتوسيع صالحيات احملليات أو احلد 
  .2"منها

النظام اإلداري الذي يقوم على توزيع الوظائف اإلدارية بني "فريى أنه ذلك  حممد الصغري بعلي الدكتورأما   
إقليمية أو مصلحة مستقلة قانونيا عن اإلدارة املركزية، مبقتضي  اإلدارة املركزية وهيئات ووحدات إدارية أخري

، وهناك 3)"احلكومة(اكتساا للشخصية املعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معني من الرقابة من السلطة املركزية 
بعض  عبارة عن اعتراف الدولة لألشخاص اإلقليمية بسلطة إصدار القرارات اإلدارية يف" من يعرفها على أا 

اضطالع وحدة حملية إلدارة نفسها بنفسها وأن تقوم بالتصرفات اخلاصة " أما التعريف اآلخر فيعتربها 4"ااالت
  ". بشؤوا

إن هذه التعاريف تقر بأن اإلدارة احمللية هي عبارة عن نظام إداري مستقل نسبيا على اإلدارة املركزية يعمل      
اليت يكون ) السلطات احمللية(احملليات  تركزية اليت متثلها احلكومة إيل الوحداعلى تفويض السلطة من اإلدارة امل

                                                 
  .20: ، ص2001سرية للنشر، عملن،  ليةاإلدارة احملعبد الرزاق الشيخلي،  - 1
  .40: ، صمرجع سابقعبد املطلب عبد احلميد،  - 2
  .09: ، ص2004، دار العلوم، اجلزائر، قانون اإلدارة احمللية اجلزائريةحممد الصغري بعلي،  - 3
  .97: ، ص2002، دار وائل للنشر، عمان، قانون اإلدارة احملليةعلي خاطر شطناوي،  - 4
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هلا احلق يف إصدار القرارات املتعلقة بوحداا احمللية ولكنها ختضع يف احلقيقة لنوع من الرقابة من السلطة املركزية 
  .مع الرجوع يف بعض األمور والقرارات إيل السلطة املركزية

رة احمللية على جمموعة من األسس جتسدها الالمركزية فمن ناحية تعطي السلطة املركزية احلق وتقوم اإلدا    
للهيئات احمللية يف إصدار بعض القرارات والفصل يف بعض األمور اليت تتعلق بشؤون اتمع احمللي ومن ناحية 

زء من املسؤولية وإظهار أخري تعمد الوحدة احمللية إلشراك اجلهود الشعبية وإعطائهم الفرصة لتحمل ج
ويعترب . القدرات والطاقات اليت حتقق من خالل التنمية احمللية املستدامة والتنمية القومية، ومن ناحية أخري

كذلك عنصر الدميقراطية من أهم األسس اليت تقف عندها اإلدارة احمللية كوسيلة منها لتحقيق متطلبات التنمية 
أما اتمع احمللي لالرتقاء بالوضعية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية له  احمللية املستدامة وإعطاء الفرص

من خالل حرية إبداء الرأي واملشاركة يف احلكم احمللي ودفعهم إيل حتمل مسؤولية قرارام اليت ميكن أن تكون 
  .  وسيلة جد فعالة يف توسيع نطاق اختيارات الوحدة احمللية

احمللية على رفع معدالت التنمية القومية من خالل التحسني من معدالت التنمية احمللية املستدامة   وتعمل اإلدارة  
   : 1يف اتمع احمللي الذي تتوب عنه وذلك من خالل

ضمان عدالة توزيع اخلدمات الضرورية األساسية وعدالة توزيع التمويل بناء على ختطيط علمي سليم تشارك   - 
  ؛فيه احملليات

  ؛ربط احلكومة املركزية بالقاعدة اجلماهريية فاإلدارة احمللية هي املرآة احلقيقية للحكومة أمام اجلماهري - 
حتقيق املزيد من التنمية يف كافة ااالت وعلى مجيع املستويات دف الوصول إيل التنمية احمللية املستدامة  - 

  ية؛وبالتايل املسامهة يف االرتقاء مبعدالت التنمية القوم
  اإلشراف على وضع استراتيجيات تعاجل موضوع التنمية احلضرية والتنمية الريفية؛ - 
  تسيري املخاطر املرتبطة بالكوارث الطبيعية؛ - 
  .اإلشراف على توفري اخلدمات احلضرية والريفية للمجتمعات احمللية وتسيري النفايات احلضرية - 
  

  : املشاركة الشعبية: ثانيا    

مات األخرى اليت تلعب دورا كبريا يف جتسيد التنمية احمللية املستدامة جند املشاركة الشعبية أو ما من املقو     
اجلهود املنظمة اليت يقوم ا سكان جمتمع ما " وتعرف بأا يقال عليهم األهايل حيث أن املشاركة الشعبية

العمل املشترك لتحقيق تلك بغرض حتديد أهداف يشعرون بأن جمتمعهم حيتاج إليها وتنظيم أنفسهم ب
جهود املواطنني احملليني كأفراد ومجاعات لالرتقاء بوحدم احمللية من خالل  لمتث وبالتايل فإا 2"األهداف

فاملشاركة الشعبية ،  العمل مع السلطات احمللية لتحديد احتياجام وأولويام وكيفية الوصول هلذه احلاجيات

                                                 
: ، ص2006مذكرة ماجستري، غري منشورة، جامعة الشلف، اجلزائر،  ،)دراسة حالة والية املدية(أثر برامج دعم النمو على التنمية احمللية يف اجلزائر ي حممد، سعود - 1
20.  

  .179: ، ص2000ية، ، اإلسكندرة، دار املعرفة اجلامعيالتنمية االجتماعية رؤية واقعية من منظور اخلدمة االجتماعيةهناء حافظ بدوي،  -2
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وال يتحقق ذلك إال من خالل املشاركة الفعالة والفعلية يف إعداد ية املستدامة ضرورية لتحقيق التنمية احملل
السماح كما جيب على السلطة احمللية دف إيل حتقيق التنمية،  اليتوتنفيذ ومراقبة وتوجيه الربامج واخلطط 

املشاريع وتوفري أطر بإنشاء اجلمعيات املدنية وفسح اال أمامها للمسامهة يف خدمة اتمع ومراقبة تنفيذ 
كدعامة لقرارات اجلماعات احمللية وكوسيلة لتحديث  تعترب اليت املشاركة عرب مجعيات األحياء وجمالس املدينة

االقتراحات وترشيد القرارات ودمج متطلبات واحتياجات اتمع احمللي ضمن خمططات وسياسات 
  .القومية واستراتيجيات حتقيق متطلبات التنمية احمللية والتنمية

   

  :التخطيط احمللي وضرورة التكامل بني أجهزته من اجل حتقيق التنمية احمللية املستدامة: ثالثا    

قبل التطرق لدور التخطيط احمللي يف جتسيد التنمية احمللية املستدامة البد لنا من تعريفه، فالتخطيط هو عبارة     
عملية " ويعرف كذلك بكونه" عطي أكرب إنتاج وأكرب دخلوسيلة الستخدام املوارد بطريقة أكفء حبيث ت"عن

تغيري اجتماعي لتوجيه واستثمار طاقات اتمع وموارده من خالل القرارات الرشيدة اليت يشارك يف اختاذها 
  .1"اخلرباء وأفراد الشعب وقادم والسياسيون لتحقيق وضع اجتماعي أفضل للمجتمع على كافة مستوياته

اإلدارة احمللية يف جمال املزيد من الالمركزية  توزار هودات تأطريو عبارة عن ه  يط احملليإذن فالتخط    
وزارات اإلشراف القطاعي  جمهوداتواإلصالحات اإلدارية واملالية لعمل احملافظات والبلدات، وكذلك 

لمجتمع احمللي يف املدينة حيث حيدد خصائص املستقبل لمبثابة اإلطار املعزز خلدمات النفع العام وهو  ،األخرى
خلق فرص العمل املنتج والتخطيط للتطوير العمراين واستخدامات األراضي  املعينة ويعزز من حس املكان، يف

حتقيق اإلدماج االجتماعي جلميع الشرائح يف اتمعات احمللية واملناطق األقل منواً من خالل تنفيذ تنمية متوازنة 
عل املستقر البشري مالئماً للعيش جدير خبلق احملليات جلداخل  احملتاجةلجهات ل ومن خالل برامج استهدافية

 .2بيئة تفاعلية ثرية ومثمرة تزيد من فخر املواطنني واعتزازهم باملكان

االعتماد  معدالت زيادةارد احمللية وحتقيق أفضل العوائد والتخطيط احمللي يعمل على التوظيف األمثل للموإن    
البتعاد التدرجيي عن االتكال على املركز وزيادة فرص النمو وحتسني اإلنتاجية، وخلق مواطن على الذات وا

التخطيط  إن، ااورة املناطقالعمل واالستفادة من اقتصاديات احلجم واألثر املضاعف من خالل انفتاحه على 
ويضمن  صادية واالجتماعية والتنمية البيئيةاالقت يبني التنمية املكانية يعد الوسيلة اليت يتم من خالهلا الربط احمللي

االستغالل األمثل للموارد تساعد على  ويؤدي إىل توفري بنية حتتية وبيئة متكينية البيئي – االقتصاديالتوازن 
الذي يهتم بكل عنصر من عناصر البيئة  بالتخطيط احمللى البيئيوهذا ما بسمي  احمللية مع مبدأ احلفاظ على البيئة

ها واليت حصرها مثال املشرع اجلزائري يف املوارد الطبيعية احليوية والالحيوية كاهلواء واملاء واألرض أو مجيع

                                                 
  .144: ، صمرجعنفس  -1
: ، احململ من املوقعدراسة حالة قطرية: دامة على مستوى احملافظات واملدناملقاربة املتكاملة لتخطيط التنمية احمللية املستدارم البصام،  -2

g.joinpUpload3074041_darem.pptwww.unhabitat.or  18/07/2010 التحميل اريخت.  



 مدخل نظري حول التنمية احمللية املستدامة...………………………………………………………………………لفصل الثاينا

 
83 

وأشكال تفاعل بني هذه املوارد، ومن مثل  1وباطن األرض والنبات واحليوان مبا يف ذلك التراث الوراثي
هيئة اإلقليم، امليثاق البلدي حلماية البيئة والتنمية املخططات احمللية البيئية اليت تبنتها اجلزائر جند املخطط الوطين لت

 .  اخل...املستدامة
  

  :التمويل احمللي: رابعا

عصب احلياة الذي من أهم املقومات واملرتكزات اليت تقوم عليها التنمية بصفة عامة و إن التمويل يعترب    
كل املوارد املالية احمللية املتاحة واليت ميكن  فالتمويل احمللي هو عبارة عن التنمية احمللية املستدامةتقف عنده 

أهم أداة من أدوات التحصيل يف التمويل  اليت تعترب الضرائب احملليةتوافرها من املصادر الداخلية واليت جتسدها 
مة الداخلي وهي عبارة عن األموال اليت  حتصلها االس احمللية من الرعايا واملقيمني يف نطاقها لتحقيق منفعة عا

وجند أيضا الرسوم احمللية اليت تعرب  تصب يف أهداف ومبتغيات التنمية احمللية املستدامة ولتغطية احتياجاا املالية
تعود عليه بفائدة وبنفع  -كل مرة- عن مبلغ من املال حتدده الدولة ويدفعه الفرد، كلما تؤدي إليه خدمة معينة 

بة البد وأن تفرض بقانون أما الرسوم احمللية البد من قرار من خاص والفرق بني الرسم والضريبة هو أن الضري
الوزير املختص أو جملس الوزراء حيدد فيه أسس وإجراءات إقرار وحساب الرسوم ذات الطابع احمللي وطريقة 

أرباح املنشات التجارية والصناعية ، كما جند التمويل من خالل 2التظلم منها وإجراءات رفعها وختفيضها
اجلهود الذاتية  عالوة على إيرادات أمالك اهليئات العامةوإيرادات اخلدمات العمومية وكة للمحليات اململو

 .ألفراد اتمع احمللي

 عاناتمثل اإلاملصادر اخلارجية  ويف ظل قصور املصادر الداخلية فان احملليات تتعدي إيل االعتماد على    
من خزينة الدولة وذلك لغرض اإلنفاق على التنمية  ت احلكوميةاحلكومية اليت متثل ذلك اجلزء من االقتطاعا

والتنمية احمللية املستدامة، ملساعدا يف االضطالع بدءا من اختصاصاا القانونية وهي بذلك دف إيل تكملة 
ملة احلكومية على تلبية االحتياجات الكا ظل قصور اإلعانات ، ويفاملوارد احمللية الذاتية من أجل هدف معني

للجماعات احمللية خاصة املشاريع االستثمارية وجند كذلك القروض اليت رخصتها احلكومة املركزية للسلطات 
 .اخل.....احمللية كوسيلة متويلية الجناز هذه املشاريع كاالقتراض من البنوك اخلاصة  العامة

 
  
  
 
 
  
  

                                                 
  .43حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، العدد ، املتعلق 2003جويلية 19املؤرخ يف  10-03من القانون  7و 4جلريدة الرمسية املادتني ا -1
  .203: ص ،مرجع سابقمنال حممود طلعت،  -2
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  .كأداة لتفعيل التنمية احمللية املستدامة )احمللية 21األجندة ( 21احمللى للقرن  جالربنام: املطلب الثالث
 واخلطة دولة 182تبنيه الذي الشامل العمل برنامج 21 أو مايطلق عليها بربنامج القرن األجندة تعترب     

 وثيقة أول تعد وهي األرض، لكوكب والواعد املتواصل املستقبلاهلدف الواحد من أجل   لتحقيق التفصيلية

 .مستوى أعلى من سياسيا والتزاما عامليا إمجاعا يعكس واسع دويل اقباتف حتظىاليت  نوعها من

 من سلسلةل عيجتم عبارة عن األجندةإن   :))))احمللية 21 األجندة(((( 21للقرن  نامج احملليالربتعريف  :أوال  

 هاما بعدا منها كل ميثل العمل، جماالت من جماال عشر ومخسة ومائة فصال أربعني يف تنتظم املوضوعات

 البشرية التنميةدعم و البيئية، للحماية ا القيام يلزم اليت لألعمال شاملة انتقالية لفترة إستراتيجية أبعاد من

 ودفع الفقرية، تمعاتوا الغنية اتمعات بني الثغرة تضييق بغية تدابريالو وافزاحل وتتضمن متكامل بشكل

 لألرض الطبيعية املوارد استخدام وختفيض لفقرا مشكلة على والقضاء النامية، الدول اقتصاديات عجلة

 .معا والبيئة املوارد تنمية دد اليت السكانية الزيادة معدالت وضبط

 بعض به تقوم أن ميكن الذي الدور تدعم أن شأا من اليت بالوسائل يوصي العمل برنامج إن     

 الذين والسكان والشباب، األطفال، ملزارعني،ا النقابات، النساء، ( للمجتمع الرئيسيني واملمثلني اموعات

 الصناعة املؤسسات احمللي، الصعيد على العمومية السلطات وجمموعة العلميني،و باألرياف يعيشون

جتدر اإلشارة إىل أن برنامج القرن الواحد و ،املستدامة التنمية إىل للوصول)1 حكومية الغري واملنظمات
اجلماعات لتبين ولتفعيل برامج حملية للقرن الواحد والعشرين، هكذا فان بوضوح مجيع ووالعشرين لريو دعا 

يتوجب على مجيع اجلماعات احمللية خلق حوار مع السكان واملنظمات احمللية "قد أكد على أنه  28الفصل 
ة تبعا هلذا النداء، اختذت عد..." على مستوى اجلماعة 21واملقاوالت احلرة بغرض تبين برنامج عمل القرن 

  .مجاعات حملية عرب العامل وخصوصا داخل الدول املتقدمة إجراءات خاصة ألجل التنمية احمللية املستدامة

يقع أساسا على عاتق فاعلي كل مجاعة : ))))احمللية 21 األجندة(((( 21للقرن  نامج احملليالرب مكونات :ثانيا
بصفة عامة على  21امج احمللية للقرن حملية حتديد مضمون مشروعها للتنمية احمللية املستدامة، وترتكز الرب

  :2احملاور اآلتية

معرفة الوضعية البيئية للجماعة وذلك من خالل القيام بتشخيص مدقق مع األخذ بعني االعتبار نقط  -
   لكل إقليم؛القوة والضعف 

  ؛التخطيط لألعمال واملبادرات وحتديد االختيارات ووضع األولويات -

                                                 
1- Laurent Comeliau, et autres, repère pour l’agenda 21 local : approche territoriale du développement 
durable, approche territorial sur le développement durable p47. 
2- Article publié , DEMARCHE AGENDA 21 : Aller vers un développement durable a Bessancourt, 
France , novembre 2004, p p :7-8, Télécharger du : 
http://www.agenda21france.orgdocpacommuneBessancourt.pdf. Le:15/08/2010. 
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و جيب أن تكون احللول املتخذة أقل كلفة ومالئمة للظرف احمللي  ،املستدامةتفعيل أعمال التنمية احمللية  -
كما جيب أن تشمل األنشطة جمموع مظاهر التنمية املستدامة مع  ،وذات طابع جتديدي، بسيط و واضح

 .والتقليل من أثارها السلبية على البيئةالتركيز على الرفع من نتائجها االقتصادية واالجتماعية 

باإلضافة ون البيئة على املستوى احمللي، و، ونظرا للثغرات املسجلة على مستوى تسيري شؤاجلزائرا خيص فيمو   
  :اللجوء إىلعلى األقل  عليها إىل املكونات الواردة أعاله، يتوجب

نتخبون، املصاحل اخلارجية من سلطات حملية واملإشراك وتعبئة أقصى عدد ممكن من الفاعلني احملليني  �
من اجل االلتحاق ، ت العمومية واملنظمات غري احلكومية ومجيع القوى احلية داخل اجلماعةالوكاالو

  .حتقيقباملسلسل ومن املهم أيضا حشد مجيع الوسائل املمكنة لتمكني املبادرات من 
، فيجب على دشاالر كماحمللي يف حد ذاته مبادرة من احل 21تفعيل برنامج القرن  نأ ذإ احلوكمةحتسني  �

ستدعي إجياد فن يشد االرم فاحلك ،نامج أن يدخل جتديدات وتعديالت لضمان إدارة أفضل لإلقليم املعينالرب
إدارة جديد، وإجياد أوجه جديدة للعمل يف عالقة مع مجيع الفاعلني اآلخرين، وإجياد شركاء جدد وإحداث 

والصغرية واملصغرة، كما  خاصة على منظومة املؤسسات املتوسطة تغيريات تنظيمية وإجرائية ومؤسساتية
  .طريقة جديدة لطرح األسئلة والتفكري وإبداء االقتراحات واختاذ القراراتخلق كن أيضا من مي
يف هذا امليدان يشكل حاجزا كبريا أمام إدارة فعالة أن ختلف يف اجلزائر لوحظ  حيثتقوية القدرات  �

سني معارف وقدرات الرفع من الكفاءات وحت ةإلزامي يفهنا  األمريتعلق ، حيث ومستدامة للمصاحل احمللية
هنا وجتدر ة من طرف مجيع الفاعلني احملليني، خد بعني االعتبار مبادئ التنمية احمللية املستداماألإدارة البيئة و

اإلشارة إىل أن التكوين والتوعية واإلعالم تعترب أعمال حامسة يف تقوية القدرات احمللية املتعلقة بإدارة أيضا 
ئة وهلذا جيب أن يكون الربنامج فرصة ملباشرة طرح أنشطة داخل هذه امليادين لفائدة مجيع جمموعات البي

 .اجلماعة احمللية

يف بادئ  :واال املناسب لتطبيقه ))))احمللية 21 األجندة(((( 21للقرن  نامج احملليالربانطالق  شروط :ثالثا
ية والتارخيية واملؤسساتية واالقتصادية والبيئية للبالد لخصوصيات الثقافيكون الربنامج مالئما لب أن األمر جي

طرح وتنسيق وقيادة الربنامج حيث  اجلزائروإن كان جيب على السلطات احمللية يف  ،وللجماعات احمللية املعنية
من املستوى وتشجيعي صادر  ترقويصادرة عن اجلماعة احمللية تدعو إىل عمل البادرات املغياب  أن

جيب على املصاحل املركزية املعنية القيام جبميع اإلجراءات الضرورية لتشجيع اجلماعات احمللية  اذهل املركزي،
املكلفة بالبيئة واملديرية العامة  اتا جيب على القطاعذهل ،ه اآللية للتدبري واإلدارة املستدامةذللجوء إىل ه

إطار وطين لتفعيل إجراءات  وضعقاربة ونشر هذه امل والتعمريباإلسكان  والوزارة املكلفةللجماعات احمللية 
  .احمللي مع االستفادة من التجارب املتراكمة على املستوى الدويل 21برنامج القرن 
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لك منذ انطالقته وطوال خمتلف ذ، فيجب عليها إشراك مجيع فاعلي اجلماعة وعلى مستوى اجلماعاتو    
حصتهم من املسؤولية وذلك بالقيام بالتغيريات وجيب على هؤالء أن يتعهدوا قبل كل شيء بتحمل  ،مراحله

ويعترب البحث عن الدعم خارج اجلماعة  ،الالزمة يف براجمهم وحشد مواردهم اخلاصة للمشاركة يف الربنامج
  .أمرا ضروريا لدعم للمبادرات اليت من احملتمل أن تتضاعف

متغرية تشتمل على قاعدة أساسية ولي، يستوجب إعداد احمل 21وعلى صعيد آخر، فان انطالق برنامج القرن 
كلفة بتفعيلها برنامج ألنشطة ولألعمال وكذا حتديدا للهيكل اإلداري املربة واملنهجية الواجب تبنيهما، واملقا

يتعلق باال الذي جيب تغطيته، فمن املنطقي أن كل جمال تدب فيه احلياة ميكن بقيادة وسيط حمترف، أما ما 
إال أنه يتوجب اللجوء إىل إقليم مناسب، جيمع بني األخذ بعني االعتبار  ،21لقرن أن يكون موضوع برنامج ل

  .منطق التفاعالت البيئية واحلدود اإلدارية ألخذ القرار، حىت يتم توسيع النتائج واآلثار اإلجيابية للربنامج

الربنامج احمللي "ـرئيس ليتمثل اهلدف ال :))))احمللية 21األجندة (((( 21الربنامج احمللي للقرن أهداف  :رابعا   
التعدي على البيئة واحلفاظ على التنوعات حماربة كل أشكال ل يف حتقيق التنمية املستدامة من خال" 21للقرن 

 حتسني حميط وجودة حياة الساكناحليوية ومحاية املوارد الطبيعية خلق جمال تعاوين بني األقاليم واألجيال و
وتعتمد الطريقة اليت جيب إتباعها  ،1البديلة ألجل التنمية احمللية املستدامةوضع احللول واملبادرات املالئمة وو

فاألمر يتعلق بإعطاء انطالقة ملسلسل تشاركي ال يسمح إذا ، إنتاج مسلسل على املستوى احمللي على إعادة
الزمة للتنمية  الواختاذ التدابري 21فقط لفاعلي إقليم ما بتحديد أهدافهم اخلاصة وتصور إستراتيجية عمل القرن 

التفعيل التدرجيي يف إطار تعاوين وتوافقي  اإلجراءاته األهداف ووإمنا يضمن أيضا هلذ احمللية املستدامة
  .وتشاركي

املتبادل  لتأثرياوإىل وضع رؤية مستقبلية شاملة وكاملة للجماعة  21كما يهدف الربنامج احمللي للقرن    
ويف هذا االجتاه فانه  املتوسطة والصغرية واملصغرة والقطاعات األخرى، وخاصة بني قطاع املؤسسات لقطاعاا

يصبو إىل االخد بعني االعتبار البعد البيئي يف مجيع النشاطات احمللية، وتعبئة مجيع الفاعلني احملليني املعنيني 
  .والفقر وتقوية قدرام وإدماج املكونات االقتصادية واالجتماعية اليت دف إىل حماربة التهميش

احمللي أن يتوصل إىل وضع شروط ضرورية للتنمية احمللية املستدامة وإىل  21ب على كل برنامج للقرن إذا جي    
احمللي   21القرنلك أن يسمح انطالق للربنامج ذككما جيب  مجيع األنشطة احمللية للمنطقة، دوام إدماج البيئة يف

لية والالمركزية وجتدر اإلشارة إىل أن إعداد املنشورات امللونة حتت بتقوية اجلهود اجلارية يف ميدان التنمية احمل

                                                 
1- MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER en 
charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat, Appel a reconnaissance des projets 
territoriaux de développement durable et agenda 21 locaux, France , 2010, Page: 02, télécharger du : 
http://www.pays.asso.frIMGpdfAppel_a_reconnaissance_2010.pdf. Le:14/08/2010. 
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مبجموع من  يقاسشروع املجناح  إن ،احمللي 21ال يشكل فعال برنامج القرن  "احمللي 21برنامج القرن " عنوان
مراحل املؤشرات لقياس النتائج ال سيما أمهية إسهامات املتدخلني األساسيني وخصوصا أصحاب القرار طوال 

املسلسل وعدد اإلجنازات، وحجم التحسينات البيئية احملققة واآلثار املباشرة على جودة احلياة، وكذا إىل أي 
  .البيئةة الكفاءات الضرورية إلدارة شؤون مدى متت تقوية النتائج البيئية احملققة وتنمي

 ماأقره على حنو للبلديات مستدامة تنمية وضمان البيئي الوضع حتسني إىل احمللية اجلزائرية 21 األجندة ودف   

 بتوسيع البيئي احمللي أسلوب التسيري إثراء على ثحت ريودجيانريو، كما يف 1992 يونيو يف الدويل اتمع

 احمللية اجلماعات وتبين املدين، وممثلي اتمع والفاعلني الشركاء كل مع واملشاورة واملشاركة االستشارة

 وذلك ةالعناصر البيئي على للمحافظة أو التلوث ملكافحة وبرامج مشتركة متجانس بيئي طيطخت طبيعيا املتجانسة

 التسيري خمطط مكلف وتضمن وغري فعاال تسيريا البيئة تسيري أجل من بينها فيما وآليات للتعاون أدوات بإحداث

 : 1البيئة حلماية احمللي

 جية؛والبيولو الطبيعية للموارد مااملستد التسيري ضمان -

 ؛ والتارخيية والثقافية واملواقع األثرية احملمية، واملناطق السياحي، التوسع ومناطق الصناعية، املناطق ويئة -

 العمرانية؛ التجمعات داخل احلياة وإطار املدينة ترقية -

 ؛الفالحية اضياألر على واحملافظةوتربة،  وهواء مياه من املستقبلة؛ األوساط تلوث ومكافحة النفايات، تسيري -

 مشاكل تواجهها متجانسة أو بيئية أوساط يف تشترك اليت البلديات خمتلف بني والتنسيق التكامل هذا ولتحقيق

  .التنسيق عمليةاجلهة  نظام ومشروع البيئة مديريات من كل تتوىل موحدة، بيئية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  .61: ، ص2007القانونية، ختصص قانون عام، جامعة تلمسان، ، مذكرة دكتوراه، كلية العلوم اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائروناس حيي،  - 
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  خالصة الفصل    

لنظرية اليت تدور حوهلا التنمية احمللية املستدامة بداية من لقد قمنا يف هذا الفصل بدراسة أهم األسس ا    

دراسة ملاهية التنمية املستدامة من خالل تسليط الضوء على املراحل اليت مرت وخمتلف التعاريف اليت تناولت 

عملية  هذا املوضوع باإلضافة إيل األبعاد املشكلة للتنمية املستدامة ووجدنا أن التنمية املستدامة هي عبارة عن

تسعي من خالهلا اتمعات املتقدمة واملتخلفة لالرتقاء باحمليط االقتصادي واالجتماعي والبيئي مبا خيدم األجيال 

  .احلالية واألجيال املستقبلية

مث قمنا بتسليط الضوء على التنمية احمللية املستدامة ووجدنا أا أسلوب يتم من خالله الدمج بني اجلهود     

حلكومية بغية حتقيق األهداف املرجوة مع مراعاة حقوق األجيال املستقبلية ووجدنا أيضا أا تشمل الشعبية وا

ثالث جماالت أساسية وهي االقتصادية واالجتماعية والبيئية على عكس التنمية احمللية اليت تعتمد على البعدين 

يق األهداف االقتصادية واالجتماعية يف قياس مدى فعاليتها يف حتق األولني فقط، ووجدنا أيضا أا تعتمد

  على جمموعة من املؤشرات املستمدة من مؤشرات التنمية املستدامة  والبيئية

ووجدنا أيضا أن التنمية احمللية املستدامة تقوم على جمموعة من املقومات تتمثل يف اإلدارة احمللية والتمويل    

لك أن التنمية احمللية املستدامة تعاين من جمموعة من املعوقات كذ ااحمللى باإلضافة إيل املشاركة الشعبية ووجدن

الربنامج احمللى للقرن وحاولنا تسليط الضوء على  والسياسي على الصعيد اإلداري واالقتصادي واالجتماعي

حتقيق يف ميدان التنمية احمللية  إيلالواحد والعشرون من خالل إبراز شروطه ومكوناته واألهداف اليت يسعي 

  .ملستدامةا

بالتطرق إيل الدور الذي تلعبه اإلستراتيجية الوطنية لترقية املؤسسات الصغرية أما يف الفصل القادم فسوف    

واملتوسطة يف جمال تطوير املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة وحتقيق املتطلبات األساسية للتنمية احمللية 

  .املستدامة يف اجلزائر



 

  

الوطنية لترقية املؤسسات  اإلستراتيجية

املتوسطة والصغرية واملصغرة كآلية لدعم 

  يف اجلزائر التنمية احمللية املستدامة

  

  

  الثالثالفصل 
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  :مقدمة الفصل

إن اهتمام اجلزائر مبوضوع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة مل يكن وليد الصدفة وإمنا جاء من     

على مجيع األصعدة احمللية والدولية بغية ترقية ودعم ) اخل...قانونية وتشريعية ومالية(خالل تبين منظومة متكاملة 

نة كبرية ضمن هيكلها االقتصادي وخاصة بعد األمهية الكبرية هذا النوع من املؤسسات الذي بات حيتل مكا

اليت اكتسبتها املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة إبان التحول الذي عرفه االقتصاد الوطين من نظام 

االقتصاد املخطط إيل نظام االقتصاد احلر أين تأكد الدور الذي تلعبه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة 

وهذا الشئ الذي دفع باجلزائر إيل  ،خاصة احمللية املستدامةالتنمية و التنمية املستدامة عامة، حتقيق متطلباتيف 

إستراتيجية متكاملة هدفها تنمية هذه املؤسسات وحماربة املشاكل واملعوقات اليت تعترب العائق الذي يعطل  وضع

  .االقتصاد الوطين استجابة هذه املؤسسات للتطورات والتحديات اليت يواجهه

  : وسوف حناول من خالل هذا الفصل التعرض إيل 

  ؟يف اجلزائر ماهو  الدور الذي تلعبه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة -

رية واملصغرة؟ ماهي معامل اإلستراتيجية الوطنية اليت تبنتها اجلزائر لترقية منظومة املؤسسات املتوسطة والصغ -

 وماهي معوقات جتسيدها؟

  ؟التنمية املستدامة يف اجلزائر حتقيق مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يفتقييم  مامدى -
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  .يف اجلزائر دور املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة: األولاملبحث   

 من يف اجلزائر وذلك دورا حموريا يف التنمية احمللية املستدامةتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات امل لعبت   

االجتماعية، ونسب توفر عوامل علق خبصائص هياكلها االقتصادية وتت اليت عتباراتمن االجمموعة  خالل

جيابية اليت تقترن ذا ميكن إجياز أهم الظواهر االو ،النشاط االقتصادياج، والتوزيع املكاين للسكان، واإلنت

من خالل العناصر الكتابات االقتصادية املقاالت والنوع من املؤسسات، والواردة بصورة متكررة يف معظم 

  :التالية

ة واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من دور املؤسسات املتوسطة والصغري: املطلب األول -

   .اجلانب االقتصادي

ة واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من املؤسسات املتوسطة والصغري دور: املطلب الثاين -

  .اجلانب االجتماعي

ة واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من دور املؤسسات املتوسطة والصغري: ثالثاملطلب ال -

 .اجلانب البيئي والتكنولوجي
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ة واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من اجلانب ة والصغريدور املؤسسات املتوسط: املطلب األول   

   .االقتصادي

عامة  متثل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة أحد جماالت االهتمام املتزايد يف خمتلف االقتصاديات    
للمؤسسات املتوسطة  التركيبة املالية واهليكلية والتنظيمية والقانونيةواالقتصاد اجلزائري خاصة حيث أن 

الوصول إيل املعدالت االقتصادية  اإلصالح اجلزائري بغية تتمركز ضمن أولويات  جعلتهاوالصغرية واملصغرة 
الناتج احمللى اإلمجايل وعن طريق إحداث  زيادة وذلك من خالل مسامهتها يف واملستويات املعيشية املرجوة،

ة وتلك اليت تتميز بالندرة النسبية، باإلضافة إيل قدرا على حتقيق استغالل عناصر اإلنتاج احملدودبقيمة مضافة 
عن طريق تقليل معدالت التفاوت االقتصادي  )احلضرية والريفية( التوازن التنموي األفضل بني خمتلف املناطق

 ةاملساعدو النسبية لكل منطقة املزاياستثمار بني األقاليم، وذلك راجع إيل اخلصائص وامليزات اليت تؤهلها ال
بسهولة وتكلفة حمدودة وسرعة مناسبة وبالتايل الوصل إيل التنمية املتوازنة  يف اجلزائر على سد فجوات التنمية

  .الشاملة

تلعب دورا أساسيا يف توزيع الصناعات اجلديدة على خمتلف املدن الصغرية واألرياف   تإن هذه املؤسسا    
، وهذا يعطيها فرصة أكرب الستخدام املوارد احمللية وتثمينها، وتلبية يف اجلزائر والتجمعات السكانية النائية

حاجيات األسواق احملدودة املتواجدة يف هذه املناطق، ويف نفس الوقت ال تشكل أي عبء إضايف على هذه 
املناطق من حيث الضغط واالزدحام على املرافق العامة املوجودة وال تشكل أي مصدر إلزعاج السكان من 

يف اجلزائر وكل الدول اليت  املصانع الكبرية املتواجدة داخل حميط املدن مقرنتا مبخلفاتالتلوث وغريه حيث 
إحدى مصادر الدخل بالنسبة ملستحدثيها  املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تشكل، وتعتمد عليها

ائد املايل للدولة من خالل مصدرا إضافيا لتنمية العباإلضافة إيل كوا تعد ف يف اجلزائر ومستخدميهم
إيل  يف اجلزائر القتصاد الغري رمسيافهي تعطي الفرصة لالستفادة من حتول  1االقتطاعات والضرائب املختلفة

حلقة  هذه املؤسسات تشكلأن ، كما وخاصة يف االقتصاديات احمللية اليت تقع ضمن احلدود اقتصاد رمسي
ل جممل العالقات اليت تربطها بباقي املؤسسات احمليطة واملتفاعلة من خال اجلزائري وصل يف النسيج االقتصادي

جتنب االقتصاد الوطين اخلسائر املفاجئة ، إن هذه املؤسسات يف استخدام ذات املدخالت معها واليت تشترك
مقاومة  حيث إن طبيعة هذه املؤسسات تعطيها القدرة على  ،حيث تكون درجة املخاطرة حمسوبة وحمدودة

الضطرابات االقتصادية أحسن من املؤسسات الكبرية والسبب يف ذلك يرجع الختيارها االستثمار يف فترات ا
القطاعات الديناميكية  والقطاعات ذات االستثمار املايل األقل، وبذلك تكون أقل تأثرا باألزمات املالية حيث 

األموال الالزمة إلقامة  إن هذه القطاعات تتالءم وفترات الركود االقتصادي الذي يتسم بقلة رؤوس
                                                           

1
واملتوسطة كرهان  مداخلة ضمن امللتقي الرابع حول املؤسسات الصغرية ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية االقتصادية يف اجلزائر، إبراهيم توهامي - 

  .08: ص ،2008أفريل  13/14سكيكدة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة جديد للتنمية االقتصادية يف اجلزائر، 
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القدرة على التكيف مع الظروف االقتصادية املختلفة ففي حالة حيث تتميز هذه املؤسسات ب 1االستثمارات
زيادة الطلب فإا متتلك القدرة على زيادة معدالت االستثمار، أما يف حالة الركود االقتصادي فإا متتلك 

 .تاج والتأقلم مع الظروف السائدةالقدرة واملرونة العالية على ختفيض اإلن

تساعد على تشغيل املدخرات الشخصية ألصحاا مما يشكل إن املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة      
خصوصا يف البلدان اليت تتوفر فيها  دعما لالقتصاد الوطين،كما تتميز بكفاءا يف استخدام املوارد األولية املتاحة

ترشيد قوى العرض والطلب يف أسواق ن االستغالل األمثل هلذه املوارد يؤدي إيل حيث أ مثل هذه املوارد
أيضا يف جمال تنويع اهليكل الصناعي حيث  واخنفاض األسعار، وتساهم تنوع التشكيلة لالسلع واخلدمات نتيجة 

ال تنتجها هذه  تتعرف على منتجات املؤسسات الكبرية وبعدها تقوم بإنتاج منتج أو جمموعة من املنتجات اليت
 2املؤسسات، وتساهم كذلك يف جناح املؤسسات الكبرية حيث متدها باحتياجاا وتغذي خطوط التجميع فيها

املتخصصة والدقيقة مع  توتقوم بدور املوزع واملورد هلذه املؤسسات الكبرية عن طريق التعاقد ببعض العمليا
درجة عالية من الكفاءة والتفوق والتحكم يف اجلانب املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة ألا تتسم ب

الكبرية، وعادة ما تبين املؤسسات الكبري استراتيجياا على املوردين  تالتكنولوجي أكثر حىت من املؤسسا
والذين يتصفون بدرجة عالية من االعتمادية  -املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات -اخلارجني الصغار 

  .واملرونة

اجلزائر  تستخدم فنون إنتاج بسيطة ومنط تقين مالئم لظروف املتوسطة والصغرية واملصغرةن املؤسسات إ     
البلدان النامية فالتقنيات املستخدمة يف هذه املؤسسات كثيفة العمل وغري مكلفة للعملة الصعبة مقارنة  وظروف

ة حمليا وال تتطلب مهارات متوفر ته التقنيابالتقنيات املتطورة كثيفة رأس املال حىت أن اخلدمات املرتبطة ذ
 ةوبذلك تنخفض تكلفة إعداد وتدريب العمال، إن استخدام التقنيات البسيطة أكثر جناعة وأكثر مردوديعالية 

بالنسبة للدول النامية من حيث التكلفة والتدريب والتحكم والصيانة وحىت اإلنتاجية وبالرغم من أن هذه 
ت مع عملية التقدم التكنولوجي إال أن املهم بالنسبة للمسئولني عن وضع السياسات التقنيات عرضة للتغريا

بلدام وغري مكلفة وذات إنتاجية  على التكنولوجيات املالئمة لظروفاالقتصادية واملخططني هو احلصول 
  . عالية حىت وإن مل تكن جديدة

                                                           
: احململة من املوقع ي دور للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؟،أ: مقالة بعنوان -1
 http://www.tanmia.maarticle.php3id_article=21325&lang=ar   11/06/2010: تاريخ التحميل.  

 .22:، ص2009أكتوبر  19/21، ورقة عمل مقدمة إيل املنتدى العريب للتشغيل، بريوت دور املنشات الصغرية واملتوسطة يف التخفيف من أزمة البطالةمنظمة العمل العربية،  -2
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تقوم بإنتاج السلع واخلدمات املبتكرة وميثل ، حيث 1تعترب مصدر لألفكار اجلديدة واالبتكارات احلديثة   
اإلبداع جانب من إدارة هذه املؤسسات واملالحظ أن كثريا من السلع واخلدمات ظهرت وتبلورت وأنتجت 
داخل هذه املؤسسات وهذا يرجع إىل معرفتها الحتياجات عمالئها بدقة وحماولة تقدمي اجلديد ومواكبة 

لية يف بعض البلدان خاصة الواليات املتحدة األمريكية أن املؤسسات التجديد، ولقد أكدت التجربة العم
الصغرية تساهم بشكل فعال يف النمو االقتصادي من خالل تبنيها وتشجيعها لالختراعات حيث أا متثل 

  .من تكاليف البحث والتطوير، وبالتايل يظهر دورها جليا يف التنمية والتطور االقتصادي 98%
 

ة واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من اجلانب دور املؤسسات املتوسطة والصغري: يناملطلب الثا    

   .االجتماعي

إن األمهية االجتماعية اليت اكتسبتها املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل مسامهتها يف      
ة على الدور الذي تلعبه هذه املؤسسات يف حتقيق ال تقل أمهي يف اجلزائر االرتقاء مبعدالت التنمية االجتماعية

احتواء مشاكل اتمع مثل البطالة والتهميش التنمية االقتصادية فنجد أن هذه املؤسسات تلعب دورا كبريا يف 
 يتم إماوهذا  ،استحداث فرص عمل جديدة من خالل هذاوالفراغ وما يترتب عليه من آفات اجتماعية، و

 ملستحدثي املؤسسات أو بصورة غري مباشرة عن طريق استخدامهم ألشخاص آخرين بصورة مباشرة بالنسبة
م إعادة إدماج املسرحني من مناصب عملهباإلضافة إيل مما يؤمن ألفراد اتمع االستقرار النفسي واملادي، 

 خلوصصةبعض املؤسسات العمومية أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها جراء إعادة اهليكلة أو اجراء إفالس 
هذه املؤسسات أن  إيل، كما أن معظم الدراسات تشري وهو ما يدعم إمكانية تعويض بعض األنشطة املفقودة
، فالعناقيد الصناعية يف الغالب عبارة عن مؤسسات الفقرالداخلة والداعمة للعناقيد الصناعية هلا أثار قوية على 

لذا فان أغلب العناقيد الصناعية يف الدول النامية  متوسطة وصغرية ومصغرة وهي تتسم باإلنتاج كثف العمالة
صناعات األحذية واألثاث، ومراحل : عامة تركز على هذا النوع من املؤسسات والصناعات كثيفة العمالة مثل

   .2تصنيع الغذاء ومنتجات املعادن

وذلك التنمية البشرية يف حتقيق مبادئ  دورا استراتيجياتلعب املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  إن    
 عن طريق توسيع البدائل واخليارات أمام الناس سواء من خالل تشكيلة العمل أو تشكيلة السلع واخلدمات

 خلق، باإلضافة إيل السلع واخلدمات بأسعار رخيصة وجودة مناسبة يف متناول الفقراء هذه توفريوتسعي إيل 

                                                           
، مداخلة ضمن امللتقي الوطين الرابع حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة إلبداع وانعكاساته على املؤسسات الصغرية واملتوسطةساعد قرمش زهرة، بوعنينتة وهيبة، ا -1

 .11: ص، 2008أفريل  13/14سكيكدة،  كلية العلوم االقتصادية، جامعةكرهان جديد للتنمية يف اجلزائر، 

2
، مداخلة ضمن امللتقي العريب خربة دولية: دور العناقيد الصناعية يف إدارة خماطر املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطةمصطفي حممود حممد عبد العال عبد السالم،  - 

  . 18: ، ص2010مارس  14/15اخلامس للصناعات الصغرية واملتوسطة، اجلزائر، 
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املرتل أو مع أفراد األسرة دون اإلخالل بواجباا يف العمل سواء من خالل  للمراءاةفرص عمل أوسع 
عن حلد من هجرة األدمغة إىل اخلارج ا تلعب هذه املؤسسات دورا جد حساس يف جمال وكذلك، 1األسرية

توفري املناخ املالئم املكاين واملايل والثقايف من أجل االستفادة من خربام وابتكارام لالرتقاء باملستوى  طريق
تدريبهم على املهارات اإلدارية واإلنتاجية هذه املؤسسات يف تكوين األفراد وتساهم ، كما زائرياجل الفكري

والتسويقية واملالية إلدارة أعمال هذه املؤسسات وهذا يف ظل قلة وضعف إمكانيات معاهد اإلدارة ومراكز 
    .    التدريب

بوظائف أحسن مستقبال حيث أا تسمح على تدريب العاملني وتأهيلهم وتعمل هذه املؤسسات         
للعمال بالقيام مبهام متعددة ويف فترات زمنية  قصرية حىت تكرب وتتنوع املهام واملسئوليات اليت يقومون ا 

 روبذلك تتسع مداركهم ومعارفهم وتزداد خربام حىت يكونوا يف موقع اختاذ القرارات اهلامة وهذا ما سيظه
الفعالة، إضافة إىل ذلك تعطي هذه املؤسسات الفرصة للمنظمني اجلدد للدخول  ويعزز طاقام وقدرام

لألسواق والظهور وهذا يعطي فرصة أكرب لربوز أفكار متطورة وابتكارات جديدة مما يساهم بشكل كبري يف 
  .عملية التنمية

اتزانا، وذلك بسبب  وأكثر طيع هذه املؤسسات أن تقدم توازنا اقتصاديا واجتماعيا أكثر وضوحاكما تست  

يف أطراف املدن والقرى، على عكس والتوسع داخل اتمعات  2اجلغرايفقدرا العالية على االنتشار 

املشروعات الكبرية اليت غالباً ما تتمركز يف املدن الكبرية، ذلك أن انتشارها يف املناطق الريفية والبلدان الصغرية 

ومهارات ألفراد اتمع احمللي الذي تقيم فيه ورفع مستوى  من شأنه أن يساعد على خلق فرص ومعارف

املعيشة بشكل عام، فإن املشروع الصغري يتيح فرصة اجتماعية جيدة مل تكن موجودة من قبل بالنسبة لكثري من 

كما أن وجود هذه املؤسسات يف املناطق النائية يساهم  األفراد واموعات ذات الدخل املنخفض واألقليات،

تلبية طلبات املستهلكني من ذوي الدخل املنخفض من السلع واخلدمات البسيطة ومنخفضة التكلفة، وتلعب يف 

دوراً هاماً كذلك يف تقليل خماطر وعواقب اهلجرة من املناطق األقل منواً  املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات 

ات رمبا تعترب أداة فعالة يف حتقيق نوع من اهلجرة بل إن هذه املؤسس  إىل املناطق األكثر منواً يف الدولة نفسها،

عامل مساعد لالستقرار االجتماعي والسياسي هذه املؤسسات تعترب  العكسية اهلادفة إىل حتقيق التنمية املتوازنة،

                                                           
1
مداخلة ضمن امللتقي الرابع حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتفعيل دورها يف التنمية االقتصادية ،ب أماليوأسلطان كرمية،  - 

  .05: ص ،2008أفريل  13/14سكيكدة،  كلية العلوم االقتصادية، جامعة كرهان جديد للتنمية االقتصادية يف اجلزائر،

2
، مداخلة ضمن مؤمتر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي، كلية ملشاريع الصغرية واملتوسطة وأمهيتها يف اجلد من مشكلة البطالة يف فلسطنيافوزي أبو جزر،  - 

  . 12: ، ص2006التجارة، اجلامعة اإلسالمية، 



 .قي اجلزائر اإلستراتيجية الوطنية لترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة كآلية لدعم التنمية احمللية املستدامة................الفصل الثالث

 

95 

إذ متنح فرصة ألفراد الفئات اليت تعيش على هامش اتمع لتصبح قوى فاعلة عرب إقامة وتأسيس املشاريع 

متكني فئات عديدة متتلك األفكار االستثمارية اجليدة ولكنها ال متلك القدرة املالية واإلدارية  وبالتايل الصغرية

  .1لق جمتمعات إنتاجية جديدة يف مناطق نائيةحيث خت على حتويل هذه األفكار إىل مشاريع واقعية

تعميق فكر وثقافة العمل ل معيعطي الفرصة للمجت يف اجلزائر إن ميزة إنشاء هذا النوع من املؤسسات     
تشجع وتساعد على  التطور و واجلماعية 2الفردية واهباملقدرات وال ةوتنمي اكتشافواالعتماد على النفس و

 .املهين االجيايب للحرف واملهن املهمة اليت تعمل على تطويرها من خالل اآلباء األكثر خربة وعلما وثقافة

ة واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من توسطة والصغريدور املؤسسات امل: ثالثاملطلب ال    

   .اجلانب البيئي والتكنولوجي

بعدما كان دور املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يقتصر على حتقيق متطلبات التنمية االقتصادية      
 توازنة يعمل على خلق توليفة اقتصادية متطلبات حتقيق التنمية املستدامة الشاملة واملظل واالجتماعية أصبح ويف 

حيث جند وباإلضافة إيل األدوار واألمهية السابقة  ،اجتماعية بيئية تكنولوجية حتقيق من خالهلا التنمية املستدامة
وعن القيمة املضافة اليت أضافتها هذه املؤسسات على مستوى التنمية احمللية املستدامة يف  اليت حتدثنا عنها سابقا

أن املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة أصبحت حتتل أمهية كبرية وتلعب دور جد حموري يف  ائراجلز
من خالل احتواء برامج تدريبية تقوم بتدريب العمال على اجلزائري املسامهة يف رفع الوعي البيئي للمجتمع 

صادقة البيئة أمر غري معقد حيث أن املسؤوليات البيئية لكون امليزة اليت متيز هذه املؤسسات جتعل مهمتها يف م
أمر سهل مقارنتا باملؤسسات الكبرية  والنفايات بساطة تركيبها جتعل عملية مجع وتدوير القمامات واملخلفات

املفاهيم اإلدارية هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة دف إيل نشر 
بسبب إمكانية  إدارة الوقت، اجلودة العالية، اإلبداع واالبتكار، الكفاءة، الفعالية: ثلوالقيم الصناعية احلديثة م

  . 3التواصل بني أعضاءها وسهولة تداول املعلومات واألفكار وهذا ما جيعلها حمطة اإلبداع واالبتكار

فائقة على تطوير أحد أهم آليات التطور التكنولوجي، من حيث قدرا ال كما أن هذه املؤسسات تعترب     
 وقت بشكل أسرع وبتكلفة أقل كثرياوحتديث عمليات اإلنتاج مبا خيدم املتطلبات االقتصادية والبيئية يف نفس ال

الصغرية يف تنشيط استخدام  ؤسساتكما تساهم امل الضخمة ذات االستثمارات العالية،عن الشركات 

                                                           
قي األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، خمرب العلوم االقتصادية وعلوم مداخلة ضمن امللت ،،املؤسسة املصغرة ودورها يف التنميةحممد العيد مباركي،  -1

 .04: ص، 2002أفريل  8/9التسيري، جامعة األغواط، 

  .67: ، ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مقدمة يف األعمال يف عصر التكنولوجياحممد صاحل احلناوي، وآخرون،  -2

  .10-9 :ص ، ص1999، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، إدارة املشروعات واألعمال صغرية احلجمالنجار، فريد راغب  -3
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كثري من بواقي عمليات اإلنتاج وفاقد التشغيل وهذا وإعادة استخدام ال امات احمللية بشكل رشيد وعقاليناخل
تساهم أيضاً يف تطوير استخدام و، ت والبقايا اليت تؤثر على احمليطمما يعطي الفرصة لتقليل معدالت النفايا

التكنولوجيات احمللية ورفع مستواها عرب االحتكاك باألسواق اخلارجية وقوانني اجلودة، وحتافظ بذلك على 
  .ذات الطبيعة املرتبطة بالبيئة احمللية ؤسساتلية يف تنشيط ودعم الصناعات واملاهلوية احمل

 

إستراتيجية ترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر كمدخل لتفعيل التنمية : ايناملبحث الث

  .احمللية املستدامة

ضمن أولويات احلكومة اجلزائرية  حتتل قضية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة مكانة أساسية   

اخل، ويف ظل االحتياج املتزايد لتوليد فرص عمل قادرة على استيعاب ....للتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية

قامت اجلزائر بتبين  ات االقتصادية احمللية والعامليةالزيادة يف قوة العمل فضال عن التحديات اليت تطرحها التطور

متكاملة هدفها تنمية وترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة وهذا من خالل أساليب املة شإستراتيجية 

دعم، وهياكل وهيئات هدفها اإلشراف على منو وتطور هذه املؤسسات، إال أن هذه املؤسسات تعاين مجلة من 

، القتصادية واالجتماعية والبيئيةوحتد من فعاليتها يف البيئة ا املشاكل واملعوقات اليت تعطل بدورها سري عملها

  :  وسوف نقوم يف هذا املبحث بالتطرق إيل العناصر التالية

  .غرية واملصغرة يف اجلزائرصهيئات وهياكل دعم املؤسسات املتوسطة وال: املطلب األول -

  .أساليب دعم وترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر: املطلب الثاين -

  .معوقات ومشاكل إنشاء وتنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر: طلب الثالثامل -
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  .هياكل وهيئات دعم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر: املطلب األول

يئات اليت اعتمدت اجلزائر يف تدعيم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة على جمموعة من اهلياكل واهل
تسعى من خالهلا إيل إصالح االختالالت واملشاكل اليت تقلل من كفاءة وفعالية هذه املؤسسات يف االقتصاد 

  :الوطين، ومن أهم هذه اهلياكل واهليئات جند

يف إطار جمهودات اجلزائر لتنمية قطاع  :وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية -1
قامت بإنشاء وزارة تتكفل بكل متطلبات هذا القطاع ومعاجلة طة والصغرية واملصغرة، ات املتوساملؤسس

 القانوين يعد أكرب دليل على ذلكاملشاكل واملعوقات اليت تواجه ترقية مؤسساته ولعل ما حققته على الصعيد 

ا النوع من اإلصالح والنهوض ذ الرغبة يفحيث أن النص التشريعي والقانوين ميثل مؤشرا قويا على 
  .املؤسسات

يف بادئ األمر الوزارة املنتدبة املكلفة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت  1991سنة لقد أنشئت اجلزائر     

 211-94حتولت بدورها إيل وزارة املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة وفق املرسوم التنفيذي رقم 

1994جويلية  18املؤرخ يف 
واملصغرة املؤسسات والصناعات املتوسطة والصغرية ف على من أجل اإلشرا 1

توسعت  2000جويلية  11املؤرخ يف  190-00وتدعيم قدراا اإلمنائية، ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

  2 :صالحيات هذه الوزارة وجماالت إشرافها ليشمل

  وتطويرها؛ت املتوسطة والصغرية واملصغرة املوجودة محاية طاقات املؤسسات والصناعا -
  سات والصناعات املتوسطة والصغرية واملصغرة؛ترقية الشراكة واالستثمارات ضمن قطاع املؤس -
  سات والصناعات الصغرية واملتوسطة؛ترقية الدعائم لتمويل املؤس -
  ترقية املناولة؛ -
  صناعات املتوسطة والصغرية واملصغرة؛التعاون الدويل واإلقليمي واجلهوي يف جمال املؤسسات وال -
  املوجه لنشاطات اإلنتاج واخلدمات؛حتسني فرص االستفادة من العقّار  -
  لدراسات القانونية وتنظيم القطاع؛إعداد ا -
  ادية املتعلقة بترقية هذا القطاع؛إعداد الدراسات االقتص -

                                                           
، املتعلق بتحديد صالحيات الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة 1994جويلية  18املؤرخ يف  214-94ملرسوم التنفيذي رقم جلريدة الرمسية اا -1

  . 15: ، ص42 الرمسية، العدد

، املتعلق بتحديد صالحيات الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة 2000جويلية   11املؤرخ يف  190-00ملرسوم التنفيذي رقم جلريدة الرمسية اا -2
  .6: ، ص42الرمسية، العدد 
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  سات والصناعات املتوسطة والصغرية واملصغرة؛حتسني القدرة التنافسية للمؤس -
  لقطاع ونشر املعلومات االقتصادية،تابعة نشاطات هذا اجتهيز املنظومات اإلعالمية مل -
  مع الواليات والفضاءات الوسيطية؛ تنسيق النشاطات -
 .سات والصناعات املتوسطة والصغرية واملصغرةتطوير التشاور مع احلركة اجلمعوية للمؤس -

املؤرخ يف  296-96مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  :(ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -2   

، أنشئت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية املعنوية 1996سبتمرب  8

واالستقاللية املالية حتت اإلشراف املباشر للسيد رئيس احلكومة ويتويل متابعة األنشطة العملية هلذه الوكالة 

 دعم الشباب وإعطاء فرصة إنشاء مؤسسات مصغرة هلؤالء ، وهي تسعي إيل1السيد الوزير املكلف بالتشغيل

  : 2تضمن فروع جهوية وحملية على الصعيد الوطين، ودف إيلتالشباب، و

  تسخري كل املعلومات والبيانات اليت حيتاجها املستثمر الشاب من أجل تسهيل نشاطاته؛ -
 والتخفيضات يف نسب الفوائد؛ تسيري خمصصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب ومنها اإلعانات  -

 خلق برامج تدريبية للشباب املستثمرين من أجل ترقية وتنمية مهارام وأساليبهم االستثمارية؛ -

املتابعة واإلشراف على االستثمارات اليت يديرها الشباب، واحلرص على احترام البنود اليت يتضمنها دفتر  -
 الشروط املتعلق بالوكالة؛

 شارة للشباب املستثمر أصحاب املشاريع؛تدعيم وتقدمي االست -

إقامة العالقات املالية املتواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار التركيب املالية لتمويل املشاريع  -
 الجنازها واستغالهلا؛

 التخفيف من حدة البطالة؛ -

 تعزيز القدرات اإلنتاجية الوطنية؛ -

 تنمية روح اإلبداع واملبادرة لدى الشباب؛ -

  .اإلشراف على دراسات اجلدوى اليت تقوم ا اجلهات املتخصصة -

مؤسسة عبارة عن وهو  :)FGAR(صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  -3    

: مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 2002نوفمرب  11عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل أنشئ يف 

                                                           
1
  .1996سبتمرب  8املؤرخ يف  96-296املرسوم التنفيذي رقم  - 

2
مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  ،آفاق جتربة اجلزائر: املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني األمس واليوم، ضحاك جنية - 

  .05: ، ص2006أفريل  17/18الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 
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02/373
ري من طرف جملس إدارة يتكون من ممثلي بعض الوزارات وممثل عن الغرفة ويس 2002سنة  1

  2:اجلزائرية للتجارة والصناعة، ومن بني أهم وظائفه نذكر

  .توفري الضمانات الضرورية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للحصول على القروض البنكية -
 .حتويل دور الدولة من ماحنة لألموال إىل ضامنة للقروض املقدمة -

:)APSI(وكالة ترقية ودعم االستثمارات  -4    
ترقية ودعم االستثمار وهي هيئة ل الوكالة أنشئت هذه 

، حيث تقوم هذه اهليئة مبساعدة أصحاب 1993أكتوبر  5املؤرخ يف  12- 93حكومية بناء على املرسوم 

يوما إلاء  60تعدي املشاريع االستثمارية من خالل تسهيل إجراءات وتقليص مدا حيث حدد بأجل ال ي

اإلجراءات القانونية واإلدارية إلقامة مشاريعهم وتوفري مجيع البيانات واملعلومات واإلحصائيات، وكذلك 

  :3اخل وتم هذه الوكالة باملهام التالية....التوجيهات ذات الطابع االقتصادي، التشريعي، القانوين واالجتماعي

  ترقية ومتابعة االستثمارات؛ -
 وتقدمي القرارات املتعلقة مبنح أو رفض االمتيازات؛  تالستثماراتقييم ا -

 التكفل بالنفقات املتعلقة باالستثمارات سواء كانت بصفة كلية أو بصفة جزئية؛ -

 تقدمي التسهيالت اجلمركية اخلاصة بوسائل اإلنتاج واملواد األولية؛  -

 إعداد اإلحصائيات حول االستثمارات؛  -

 ة بترقية االستثمارات؛منح االمتيازات املتعلق -

 .مراقبة سري عمل االستثمارات -

 يف )ANDI(ونتيجة للصعوبات والعراقيل اليت واجهت عمل الوكالة مت استبداهلا بالوكالة الوطنية لالستثمار   

  .2001سنة 

نظرا لبعض الصعوبات اليت تتعرض أصحاب املشاريع  :)ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  - 5   

ستثمارية ومن أجل جتاوزها وحماولة استقطاب وتوطني االستثمارات الوطنية واألجنبية فقد أنشئت الدولة اال

املتعلق بتنمية االستثمار، وهي  01/03مبوجب املرسوم رقم  2001الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات سنة 

                                                           
، 2006/2007، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  التسيري، جامعـة اجلزائـر،   املؤسسات الصغرية واملتوسطةإستراتيجية تطوير قطاع حممد محيدوش،  -1

 .46:ص

  .8: ، ص2007، دار األصيل للنشر والتوزيع، تبسة،املؤسسات الصغرية واملتوسطة مديريةمنشورات دليل الشاب املستثمر،  -2

3
  .، املتعلق بترقية االستثمار1993أكتوبر  5املؤرخ يف   12- 93من املرسوم  09-08 املادتني - 
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الهلا لتقليص مدة منح التراخيص الالزمة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ومت من خ

  1:يوما يف الوكالة السابقة  اليت حلت حملها، وقد أوكلت إىل الوكالة املهام التالية 60يوما،بدال من  30إىل 

 ؛رقية وتنمية ومتابعة االستثماراتضمان ت -

  املستثمر بني الوطنيني واألجانب؛ استقبال وإعالم ومساعدة -
اإلدارية لقة بإقامة املشاريع من خدمات الشباك املوحد الذي يضم مجيع  املصاحل تسهيل اإلجراءات املتع -

 ذات العالقة باالستثمار؛

 االمتيازات املرتبطة باالستثمار؛ منح -

 تسيري صندوق دعم االستثمارات؛ -

 .ضمان التزام املستثمرين بدفاتر الشروط املتعلقة باالستثمار -

مبقتضى التعليمة الوزارية أنشئت  :)CALPI( وترقية االستثمارجلنة املساعدة من اجل جتديد  - 6    

وهي جلان مكلفة بتوفري اإلعالم الكايف للمستثمرين حول األراضي واملواقع  15/05/1994املؤرخة يف  28

املخصصة إلقامة املشروعات وتقدم القرارات املتعلقة بتخصيص األراضي ألصحاب املشاريع الصغرية 

عطيات وزارة الداخلية واجلماعات احمللية فقد بلغت املشاريع اليت صادقت عليها واملتوسطة، وحسب م

مشروع يتوقع أن تستقطب  13000حوايل  1999إىل غاية سبتمرب  1994وخصصت هلا قطع أراضي منذ سنة 

ألف عامل بعد إجنازها موزعة على معظم الفروع بالقطاعات االقتصادية، وقد كان توزيع تلك  311حوايل 

   2.مشروع 500حوايل  1999ليت أجنزت فعال يف اية ا

 22املؤرخ يف  14-04مبوجب املرسوم رقم   ):ANGEM( الوكالة الوطنية لتسيري القروض املصغرة -7   

أنشئت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر اليت تعترب كآلية جديدة لضمان القروض اليت  2004جانفي 

والبنوك للمستثمرين، وتتميز هذه الوكالة باالستقاللية املالية والشخصية املعنوية وهي  تقدمها املؤسسات املالية

تقع حتت سلطة رئيس احلكومة ويتويل وزير التشغيل اإلشراف العملي عليها، ويسر الوكالة جملس توجيه وجلنة 

  : ـمراقبة ويديرها مدير عام وهي تم ب
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ني ذوي الدخل الضعيف ومنعدمي الدخل واليت تكون يف حدود إدارة وتسيري القروض اليت متنح للمواطن •
  دج؛4.000.000دج وال يزيد عن 50.000

 ؛ 1سنوات5وتسدد القروض املمنوحة بني سنة  -

 ؛2إقامة العالقات املالية مع البنوك واملؤسسات املالية من أجل توفري التمويل املناسب للمشاريع -

من أجل اإلعالم والتحسيس والتوعية واملرافقة للمستفدين من إبرام االتفاقيات مع اهليئات واملؤسسات  -
 القروض املصغرة؛

 تتابع األنشطة للمستفدين يف إطار التزامهم بدفتر الشروط؛ -

تقدمي القروض بدون فوائد واالستشارات واإلعالنات للمستفدين مبساعدة من الصندوق الوطين لدعم  -
 . القرض املصغر

وهي مجعيات ذات منفعة عامة يف خدمة القطاع االقتصادي مت إنشاؤها عام  :ةبورصات املناولة والشراك -8

  3:وتتكون من املؤسسات العمومية واخلاصة ومن مهامها 1991

 دليل مستوى لطاقات املناولة؛ إحصاء الطاقات احلقيقة للمؤسسات الصناعية لغرض إنشاء -

  ؛اطة املهنيةربط العالقات بني عروض وطلبات املناولة وإنشاء فضاء للوس -
 ؛تشجيع االستخدام األمثل للقدرات اإلنتاجية للصناعات احمللية -

 ؛إعالم املؤسسات وتزويدها بالوثائق املناسبة -

 ؛تقدمي املساعدات االستشارية واملعلومات الالزمة للمؤسسات -

املسامهة يف أعمال تكثيف النسيج الصناعي بتشجيع إنشاء مؤسسات وصناعات صغرية ومتوسطة  -
 ؛ة يف ميدان املناولةجديد

 ؛ترقية املناولة والشراكة على املستوى اجلهوي والوطين والعاملي -

 ؛تنظيم امللتقيات واللقاءات حول مواضيع املناولة -

 ؛متكني املؤسسات اجلزائرية من االشتراك يف املعارض -

لعاصمة، قسنطينة، اجلزائر ا: وتوجد حاليا أربعة بورصات جهوية للمقاولة من الباطن والشراكة يف كل من

  .وهران، غرداية

                                                           
  .6: ، صنفس املرجع -1

مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل  ،التجربة اجلزائرية يف تطوير وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنميةغياط شريف، بوقموم حممد،  -2
 .05: ، ص2006 أفريل 17/18املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 
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بغية الصعوبات والعراقيل : (ANDPME)  الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة - 9  

اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة ويف إطار القانون التوجيهي لترقيتها قامت بإنشاء الوكالة الوطنية 

واليت  03/05/2005املؤرخ يف  05/165طة مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوس

  1:أسندت هلا املهام التالية

  أهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛جتسيد ومتابعة الربنامج الوطين لت - 
  افية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛تقييم فعالية تطبيق الربامج القطاعية ومتابعة دميغر - 
  سيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛تكار التكنولوجي يف تترقية وإدماج االب - 
  نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛مجع واستغالل ونشر املعلومة اخلاصة مبجاالت  - 
  قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛التنسيق بني اهليئات املعنية بني خمتلف برامج التأهيل ل - 
عامة للمؤسسات الصغرية ية حول االجتاهات الإجناز دراسات حول الفروع وتوفري معلومات دور - 

  واملتوسطة؛
  تنمية املؤسسة الصغرية واملتوسطة؛وضع إستراتيجية قطاعية لتطوير و - 
  لنصح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ترقية اخلربة واملشاورة وا - 
  تنافسيتها وحتديثها لطرق اإلنتاج؛مرافقة املؤسسات يف مسار  - 
لصغرية واملتوسطة بعد إدماجها يف ديناميكية العصرنة لتحسني التنافسية منح خدمات تقنية للمؤسسات ا - 

  لتنظيمي وكذا التقين والتكنولوجي؛وذلك عرب التأثري االجيايب الفعال على اجلانب ا
هلا بالتنسيق مع  حبث املشكالت والصعوبات اليت تواجه القطاع والعمل على وضع احللول املناسبة - 

  اجلهات املختصة؛
اعدة من البيانات واإلحصاءات املتنوعة اليت ميكن أن يستفاد منها يف تطوير جماالت التسويق توفري ق - 

والقوى العاملة واإلنتاج واإلدارة وغريها إىل جانب االستعانة مبجموعة من اخلرباء املتخصصني لتقدمي 
 .النصح واملساعدة

  

مليار دينار  3.5خاطر برأس مال ملسس صندوق رأس مال اتأ:  (FCR)صندوق رأس مال املخاطر  -10   

حيث كان املراد  2009-2005 للفترة )PCSC(كما جاء يف إطار الربنامج التكميلي لدعم النمو  ،2004سنة 

صندوق استثمار إذا 2880وهذا يستجوب إقامة  ،متوسطة وصغرية ومصغرةمؤسسة  100.000نشاء منه  إ

هنا يكون التعهد األدىن  من رأس املال االجتماعي، %40 نسبةجلأت املؤسسات للتمويل من رأمسال االستثمار ب
                                                           

امللتقى الدويل ملتطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة يف الـدول   مداخلة ضمن ، آليات وإجراءات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرقوريش نصرية،  -1
   .06: ص، 2006أفريل  17/18وم التسيري، جامعة الشلف، عربية، كلية العلوم االقتصادية وعلال
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تتدخل  مليار دج، حيث ال 1440وعليه جيب تعبئة موارد رأمسال  ،دجمليون 500من صناديق االستثمار بقيمة 

تعبئة مواردها يف السوق  اليت ال تستطيع, شركات رأس املال املخاطر إال لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 اإلدارةلكن دون احلق يف حيث يتحمل كل املخاطر وتصبح مسامهة فيها  لية، أي غري املسعرة يف البورصة،املا

1.مقابل حتقق عائدا على شكل فائض قيمة عند التنازل على املسامهة إىل مقاولني آخرين
 

ANFI)الوكالة الوطنية للعقار الصناعي  -11  )CALPI(الستثمار بعد أن حلت جلنة الدعم احمللية لترقية ا :(

واليت مل تؤدي الدور املنوط ا واملتعلق أساسا بتوفري قطع األراضي اخلاصة باملشاريع  1994اليت مت إنشائها سنة 

 وهلذا مت تعويضها بالوكالة الوطنية للعقار ، ولقد أخفقت هذه بسبب املضارب والريوع املالية،االستثمارية

لة ويتلخص اهلدف الرئيسي هلذه الوكا على فروع ضمن كافة الواليات،واليت تستحوذ  2001الصناعي يف سنة 

وتقوم هذه  بيع قطع األراضي وتأجري العمارات، يف احلصول على قطع األراضي، يئة املناطق الصناعية،

الوكالة جبميع اإلجراءات الضرورية لدي املصاحل العمومية أو اخلاصة من أجل إمتام إجناز األعمال وتطهري 

لعقارية على ذه الوكالة بنك للمعلومات اناعية يف مناطق الئقة هلذا الغرض، وهلراضي إلنشاء مناطق صاأل

تسمح لكل األشخاص الراغبني يف االستثمار باحلصول على املعلومات اخلاصة املستوى احمللي حيث 

كان تواجد مثل م باإلمكانيات العقارية املوجودة بفضل الشباك الوحيد على مستوى كل الواليات وذلك

يف متناول نشر وإيصال هذه املعلومات وجعلها ب اضي، كما تقوم أسعار قطع األر مساحته، )األرض(العقار 

وتعمل هذه  الوكالة بالتنسيق مع الوكالة  نك للمعلومات على املستوى الوطين،ب املستثمرين وذلك من خالل

    ANDI.2الوطنية لتطوير االستثمار 

يساهم هذا الصندوق يف خلق وترقية النشاطات : )CNAC( وطين للتأمني على البطالةالصندوق ال -12

سنة والراغبني يف خلق  50-35احملدثة للثروات اليت يراد تشييدها من قبل البطالني الذين متتد أعمارهم بني 

جانفي 3يف  املؤرخ 04-01مشاريع متوسطة وصغرية ومصغرة وقد برمج هذا الصندوق وفق املرسوم التنفيذي 

1994جويلية  6الصادر يف  188-94املتمم للمرسوم التنفيذي  2001
3.  

                                                           
ملتقى دويل متطلبـات تأهيـل املؤسسـات الصـغرية      ،الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف القضاء على البطالةصليحة بن طلحة، بوعالم معوشي،  -1

  .357: ، ص2006أفريل17/18:كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، يوميواملتوسطة يف الدول العربية، 

ملتقـى دويل متطلبـات تأهيـل    ، إشكالية متويل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بني املعمول ومتطلبات املـأمول السعيد بريش، عبد اللطيف بلغرسة،  -2
  .10: ، ص2006أفريل17/18:يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، اجلزائر، يومياملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

3
  .04: ، صنفس املرجع - 
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  .أساليب دعم وترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر: املطلب الثاين     

رة، مجلة من ضمن اهودات اليت قامت ا اجلزائر يف إطار دعم وترقية قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغ    
  :األساليب جسدا يف مايلي

ت يعترب القانون التوجيهي لترقية املؤسسـا   :القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: أوال   
حدد من خالله اإلطـار القـانوين   باجلزائر، حيث  يف تاريخ هذا القطاع الصغرية واملتوسطة اجنازا استراتيجيا

 ، وكذا آليات وأدوات ترقيتها ودعمهـا، املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةط فيه والتنظيمي الذي تنش
مـن خـالل   اليت يعاين منها هذا القطاع، وذلك  املشاكلحلوال للعديد من  كسبيل إلعطاءجاء هذا القانون و

هـذا  أن اهلدف من ، إذ ظيمية الداعمة ملنظومة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةجمموعة من اآلليات التن
وينتظـر   ،1واملسامهة يف حترير املبادرات اخلاصة ي الداخلي واألجنيب املباشريط االستثماراحملالقانون هو حتسني 

مؤسسة يف خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي، مما يسمح خبلـق  600.000على املدى املتوسط، إنشاء حوايل 
هذا اهلدف الطموح يبقى مرهونا بتوفري املناخ واإلرادة  سنوات، غري أن 10ماليني منصب شغل على مدى  06

  .املناسبني إلنشاء مثل هذه املؤسسات

، والذي جاء كمراجعة عميقة لقانون 2001صدر هذا القانون يف شهر أوت  :قانون تطوير االستثمار: ثانيا   
من هذا القانون هو إعادة  كمل بذلك النقائص اليت كانت تعتريه، واهلدفلي، و1993االستثمار الصادر عام 

  .2تشكيل شبكة االستثمار وحتسني احمليط اإلداري والقانوين

وهو جهاز استشاري يسعى  : الس الوطين االستشاري لترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة: ثالثا   
واهليئات جهة هنية من واجلمعيات امل منظومة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةلترقية احلوار والتشاور بني 

 :3والسلطات العمومية من جهة أخرى، وهو يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ومن مهامه

ضمان احلوار الدائم والتشاور بشكل دائم ومنظم بني السلطات العمومية والشركاء االجتماعيني  -
  اع؛اسات وإستراتيجيات لتطوير القطواالقتصاديني مبا يسمح بإعداد سي

  وترقية إنشاء مجعيات مهنية جديدة؛تشجيع  -
مجع املعلومات من خمتلف اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل، وبصفة عامة من الفضاءات الوسيطية  -

 .اليت تسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات لتطوير القطاع

                                                           
  .77لعدد، ا2001املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  12/12/2001: الصادر يف 01/18اجلريدة الرمسية، القانون رقم  -1

 .2001 ؛47املتعلق بتطوير االستثمار، العدد 01/03اجلريدة الرمسية، األمر رقم  -2

  .22: ، ص2003، 13:املتضمن إنشاء الس الوطين االستشاري لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، العدد 03/80اجلريدة الرمسية، املرسوم التنفيذي رقم  -3
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ظهر أوال من خالل  ح التأهيل إن مصطل  :برنامج تأهيل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة :رابعا   

يف إطار إجراءات املرافقة لتكامل الربتغال مع أوروبا وكان يسمى بالربنامج  1988التجربة الربتغالية سنة 

أصبحت التجربة بعد ذلك خاصة بالدول النامية اليت  مث ،االستراتيجي لتنشيط وحتديث االقتصاد الربتغايل

ميكن ، واعي ليصبح قادرا على املنافسة العاملية يف ظل اقتصاد السوقتسعى إىل تطوير وتأهيل قطاعها الصن

جمموعة اإلجراءات اليت دف إيل حتسني وترقية فعالية أداء املؤسسة "برنامج تأهيل املؤسسات على أنه تعريف 

مسار جمموعة أو "، كما ميكن إعطاء تعريف آخر للتأهيل على أنه "على مستوى منافسيها الرائدين يف السوق

من العمليات اليت تقوم ا مؤسسات اقتصادية ذات طابع صناعي أو خدمايت عامة، وتكون هذه العمليات 

ذات طابع تقين، تكنولوجي وتسيريي دف وضع املؤسسات  يف نفس املستوى مع مثيلتها يف الدول املتقدمة 

بأنه عبارة عن " 1995سنة  ONUDIناعية عرفته منظمة األمم املتحدة للتنمية الصو 1"أو على األقل قريبا منها

جمموعة برامج وضعت خصيصا للدول النامية اليت هي يف مرحلة انتقال من أجل تسهيل اندماجها ضمن 

مث طورته خالل السنوات األخرية ليصبح يعين  "جلديد والتكيف مع خمتلف التغرياتاالقتصاد الدويل ا

 ".للتكيف مع متطلبات التبادل اخل ؤسسة وكذا حميطهااملتواصلة واليت دف لتحضري امل اإلجراءات"

املؤسسات الصغرية وقد حددت اجلزائر مفهوما مضبوطا لعملية التأهيل وهذا ضمن برنامج ميدا لتأهيل    

هو قبل كل شيء إجراء  الصغرية واملتوسطةتأهيل املؤسسات " 2006سنة  EDPMEاجلزائرية  واملتوسطة

جديدة للمقاولني،  وسلوكاتوالتحويل دف احلصول على طرق وأفكار  اإلعالممستمر للتدريب، التفكري 

2"وطرق تسيري ديناميكية ومبتكرة
 

 :وميكن متثيله بالشكل املوايل •

 

 

  

                                                           
1
  .80: ، ص2006، رسالة ماجستري، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، ات الصغرية واملتوسطة للرفع من قدرا التنافسيةاملؤسسصاحلي سلمى، تأهيل  - 

 
مداخلة ضمن األيام الدراسية الرابعة حول الروح ، “ EDPMEبرنــامج “ الصغرية يف اجلزائــراملؤسسات املتوسطة و تأهيلقريشي، سليمة غدير أمحد، يوسف  - 2
  .03: ص، 2007 أفريل 17/18  ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة،والتنمية املستدامة اوالتيةاملق
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  .برنامج تأهيل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة :)03(رقم  الشكل 

  

  

  

  

=  

  

  

=  

  

  

مداخلة ضمن األيام الدراسية ، “ EDPMEبرنــامج “ الصغرية يف اجلزائــرملؤسسات املتوسطة وا تأهيل، سليمة غدير أمحد، يوسف قريشي: املصدر

  .10: ، ص2007 أفريل 17/18  ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة،والتنمية املستدامة املقاوالتيةالرابعة حول الروح 

سات املتوسطة والصغرية واملصغرة حيث نالحظ من يبني لنا الشكل املوضح أعاله برنامج تأهيل املؤس    
خالل الشكل السابق برنامج تأهيل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة حيث نالحظ وجود ثالث خانات 

على تشخيص وضعيتها حيث تشمل اخلانة األوىل العمليات اليت يتم فيها مساعدة أصحاب هذه املؤسسات 
لقوة والضعف صمن إطار عملها ووضعيتها اخلارجية عن طريق توضيح الفرص الداخلية من خالل تبيان نقاط ا

والتهديدات اليت تواجهها املؤسسة يف نطاق عملها مث مساعدا على اختاذ القرارات اإلستراتيجية اليت حيدد من 
ادة حاضرا خالهلا مصريها وأيضا كيفية خلق التسيري املبدع الذي سيساعد املؤسسة على امتالك الوضعية املر

ومستقبال، أما يف اخلانة الثانية فتتم عملية التدريب واإلعالم والتنظيم وهذا بغية احلصول على مهارات جديدة 
يف جماالت التسيري والتعويض واإلبداع اليت تدفع إيل االهتمام بالعناصر املبينة يف اخلانة الثالثة واليت تعاجل 

كوين باعتبار أن االستثمار يف اآلالت يكون حمدود يف هذا النوع من موضوع االستثمار يف املورد البشري والت
  .   املؤسسات اليت تعتمد على املورد البشري أكثر من املوارد املالية واآللية

  )، الفرص، التهديداتنقاط القوى، نقاط الضعف(مساعدة على التشخيص

+ 

  .مساعدة على اختاذ القرار االستراتيجي

+ 

 مساعدة على التسيري املبدع

التدريب، اإلعالم، التنظيم: ستمرار يفالا  

اإلبداع+ التعويض+ التسيري= للحصول على مهارات جديدة  

 

فضال عن اآلالت استثمار يف الوقت يف التكوين ويف السلوكات   
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تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملصغرة يف اجلزائر اعتمد  جأما من الناحية القانونية جند أن برنام •
  :1والتشريعات، نلخصها يف مايليعلى مجلة من القوانني 

اخلاصة بإنشاء  92املادة  2000املتعلق بقانون املالية  23/12/1999الصادر بتاريخ  11-99 القانون رقم - 
  املسمي صندوق ترقية التنافسية الصناعية؛ 302حساب توجيه خاص رقم 

سري الصندوق، ويشكل جلنة احملدد لنماذج  16/07/2000املؤرخ يف  192- 2000املرسوم التنفيذي رقم  - 
قطاعات وزارية وممثل الغرفة التجارية  07وطنية للتنافسية الصناعية، يرأسها وزير الصناعة، وتضم ممثلي 

  والصناعية اجلزائرية؛

احملدد لنماذج املتابعة وتقييم الصندوق املعرف ) وزارات الصناعة واملالية( 06/08/2001املنشور الوزاري  - 
  ساعدة الصندوق؛للمستفدين من م

  احملدد لقائمة املصاريف ومداخيل ) وزارات الصناعة واملالية( 12/12/2001املنشورة الوزاري رقم  -     
  الصندوق؛

وتشكل األساس القانوين للعالقة التعاقدية بني وزارة  )convention d'engagement(اتفاقية التعهد  - 
  .من مساعدة الصندوق من جهة أخري الصناعة من جهة واملؤسسة املختارة لالستفادة

 :وميكن إبراز األهداف اليت يسعي إيل حتقيقها برنامج التأهيل يف الشكل التايل 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
  .377: ، ص2006جامعة اجلزائر العلوم االقتصادية،  كلية ، أطروحة دكتوراه  غري منشورة،مؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية يف ظل العوملة االقتصاديةفرحات غول،  - 



 .قي اجلزائر اإلستراتيجية الوطنية لترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة كآلية لدعم التنمية احمللية املستدامة................الفصل الثالث

 

108 

  .أهداف برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة :)04(رقم  الشكل

  
مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل  ، ،واقع وأفاق–الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تأهيل املؤسسات بوشنافة أمحد، بلحاج فراجي، :املصدر

 .05: ، ص2006أفريل  17/18املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 

  :جزئي كلي، وسطي،: وعي مستويات 03إذا فأهداف برنامج التأهيل تكون على 

احلكومة والوزارات املعنية كوزارة الصناعة واملقصود بعصرنة احمليط االقتصادي هو قيام  :على املستوى الكلي �

  :واملتمثلة يف النقاط التاليةتسطري توجهات السياسة العامة ترشيد حميط املؤسسات ووإعادة اهليكلة 

ة على املستويني ة اإلجراءات املتخذوضع آلية عمل تسمح للمؤسسات واهليئات احلكومية من مباشر - 
  ؛الوسطي والوحدوي

  ؛وضع برنامج تأهيل للمؤسسات واحمليط - 

  .اعتماد برنامج حتسيسي وإعالمي لسياسة التأهيل يستهدف املتعاملني االقتصاديني - 

مل على ويتم على هذا املستوى مناقشة نقطتني أساسيتني ومها الع :يالوسطب القطاعي أو مايسمي املستوى على �
، ويتعلق األمر ترقية وتطوير الصناعات األكثر قدرة على املنافسة وتعزيز وتدعيم قدرات هيئات الدعم

  أساسا بـ

 

 برنامج التأهيل

  ):MESO(ي على املستوى القطاع

  تدعيم قدرات اهلياكل االرتكازية

  

  ):MESO(على املستوى القطاعي

  ترقية وتنمية الصناعات التنافسية

MICROعلى املستوى اجلزئي ) (   

 تنافسية املؤسسة االقتصادية

MACROعلى املستوى الكلي ) (  

 عصرنة احمليط االقتصادي
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  ؛هيئات تسيري املناطق الصناعية - 

  ؛مجعية أرباب العمل للقطاع الصناعي - 

  ؛البنوك واملؤسسات املالية - 

  ؛هيئات التكوين املتخصصة - 

  ؛املؤسسات شبه العمومية - 

  .مؤسسات ومراكز املصادر التكنولوجية والتجارية - 

  :أما اإلجراءات اليت تساعد على حتسني أداء مؤسسات الدعم، وبالتايل دعم التنافسية هي •

 ؛التكوين يف جمال منهجية تقييم املشاريع - 

 ؛منهجية تقييم ومتابعة برامج التأهيل - 

 ؛ة الصناعيةمراقبة عملية التأهيل إلدماجها يف تطوير إعادة اهليكل - 

 ؛حتديد وتشريح وتأهيل ماهو موجود - 

 .افتراضات ودراسات اجلدوى للهياكل اجلديدة، واملساعدة يف انتشار هياكل جديدة - 

 عبارة عن حتسني النوعية، وليس يهدف أيلبرنامج حمفّز هو التأهيل  إن برنامج :زئيعلى املستوى اجل �
برنامج يساعد  وإمنا هو، الغري قادرة على االستمرارت واحملافظة على املؤسسا برنامج ترقية االستثمارات

 .  املؤسسة على وضع آليات تطوير وتوقّع وحتليل نقاط الضعف

  :أما اإلجراءات اليت جيب على املؤسسة اختاذها لتأهيلها فهي •

  .دراسة التشريح وخطط التأهيل - 
 .دراسات البحوث والتطوير: االستثمارات غري املادية مثل - 

، الربجميات، التكوين، وضع حيز التطبيق نظام النوعية، املعايري، نظم )امللكية الصناعية(لتقنية املرافقة ا - 
 .املعلومات ونظم تسيري املعلومات، كل استثمار غري مادي يساهم يف حتسني التنافسية

قياس، جتهيزات اإلنتاج، جتهيزات الشحن والتخزين، جتهيزات مواد املخابر وال: االستثمارات املادية - 
  ....). ماء،كهرباء(جتهيزات اإلعالم اآليل، جتهيزات ذات منفعة صناعية 



 .قي اجلزائر اإلستراتيجية الوطنية لترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة كآلية لدعم التنمية احمللية املستدامة................الفصل الثالث

 

110 

ولتحقيق هذه األهداف قامت الوزارة بإعداد برنامج وطين لتأهيل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  •
  : 1، ويهدف إيل2013مليار دج ميتد إيل غاية 1بقيمة 

  حتسني القدرات التنافسية ووسائل اإلنتاج؛ -
حتليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأهيل للواليات حبسب األولويات عن طريق إعداد دراسات  -

عامة تكون كفيلة بالتعرف عن قرب على خصوصيات كل والية وكل نشاط وكفيفة دعم كل والية 
 وذلك من خالل استغالل اإلمكانيات املتاحة لديها إلجناح عملية التأهيل؛

لمؤسسة عن طريق اجناز عمليات دف إيل إجياد تنسيق ذكى وفعال بني املؤسسة تأهيل احمليط ااور ل -
 ومكونات احمليط ااور هلا؛ 

 إعداد تشخيص استراتيجي عام للمؤسسة وخمطط تأهيلها؛  -

املسامهة يف متويل خمطط تنفيذ عمليات التأهيل اخلاصة بترقية املؤهالت املهنية بواسطة التكوين وحتسني  -
) ISO( اجلوانب التنظيمية وأجهزة التسيري واحلصول على القواعد العامة للنوعية العاملية املستوى يف

 .وخمطط التسويق

  .سوف حناول تبيني آليات عمل برنامج التأهيل اخلاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطةالتايل ويف املخطط  •

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

                                                           
  .163: ، ص2002، ل، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، العدد األوواقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة وآفاقها املستقبلية ،عبد الرمحن بن عنتر -1
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  .لمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةخمطط عمل آليات عمل برنامج التأهيل ل: )05(رقم  الشكل

  

يوضح لنا الشكل السابق آلية عمل برنامج التأهيل جند أنه يف بداية األمر تقوم املؤسسة بتشخيص شامل     
ى لوضعيتها اإلستراتيجية وذلك مبساعدة خرباء وخمتصني، وعند االنتهاء من تشخص وضعية املؤسسة تعرض عل

البنك الذي سيقوم بتمويلها وعندما تتحصل على املوافقة بالتمويل بعرض املوضوع على اللجنة الوطنية 
  : للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة اهليكلة اليت تقوم بدورها بدراسة وتقييم امللف وهنا نتوقع حالتني

 .ترجع هنا املؤسسة إيل نقطة الصفريف حالة الرفض تتم إعادة توجيه املؤسسة، وبالتايل : الرفض -1

هنا املؤسسة تستمر يف إمتام اإلجراءات النهائية واليت تستدعي توقيع اتفاقية : أما يف حالة القبول -2
املؤسسة مع وزارة الصناعة تشمل النقاط أو اجلوانب املراد تأهيلها وتدفع منحة التشخيص 

التأهيل وحيق للمؤسسة املطالبة باحلصول على املنح االستراتيجي  مث يبدأ هنا التنفيذ العملي لربنامج 
  .صندوق ترقية التنافسية الصناعية املالية اليت دفعتها على شكل أقساط من قبل

 

 املؤسسة

 إعادة التوجيه

 مكتب الدراسات، مستشارين خمتصني     

  

 ر املوقفتقييم امللف وإقرا

 التخطيط االستراتيجي الشامل وخمطط التأهيل

 نعم

اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، وزارة الصناعة 

  )DGRI(وإعادة اهليكلة 

التنفيذ العملي ملخطط 

 التأهيل

  البنك

 موافقة البنك لتمويل املؤسسة

 ال

إمضاء اتفاقية املؤسسة مع وزارة الصناعة، ختص  -

  .ب التأهيلجوان

 دفع منحة التشخيص االستراتيجي  -

 .الشامل

املؤسسة تطلب احلصول على املنح املالية، واليت دفعها على 

  أقساط من قبل صندوق ترقية التنافسية الصناعية

 متابعة ومراقبة دفع املنح العائلية 
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  .خطوات ومراحل عملية الـتأهيل :)06(رقم  الشكل

  
Source ; Fonds de promotion de la compétitivité industrielle, dispositif de mise a niveau des entreprises, ministère de 

l'indstrie et de la restructuration, P ; 13. 

 

   :من خالل الشكل يتضح لنا أن تأهيل املؤسسة مرتبط ارتباطا وثيقا بتأهيل احمليط •

 برنامج التأهيل

 اهليكل واخلدمات

 املؤسسة

املصادقة على الدراسة الفحصية مكتب إعادة التأهيل  

 قرار جلنة القيادة لربنامج تأهيل املؤسسات

 احمليط

 املؤسسات والتنظيم

 حتفيز وتشجيع

 البنكي واملايل

 اجناز برنامج إعادة التأهيل

البحث على  الشراكة

 األسواق

خمطط  isoتصدير 

 التكوين

عصرنه  اإلنتاج

 التجهيزات

منهجية 

التنظيم 

 والتسيري

نافسةامل  

 السوق احمللية التصدير

لتأهيلإعداد خمطط التأهيل على مستوي مراكز ا  
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و خلق ااالت والقوانني يقصد هنا بتأهيل احمليط القانوين واإلداري ه :تأهيل احمليط القانوين واإلداري -
واألسس االرتكازية اليت تعتمد عليها منظومة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة حلماية مجيع 

  تعامالا مع احمليط الذي تنشط فيه؛

واملقصود ا هنا شبكات النقل و املواصالت الغاز والكهرباء وكل : تأهيل البنية التحتية واخلدماتية -
 اخل؛...ذا يئة املناطق الصناعيةاال القاعدي لعمل املؤسسة وكماله عالقة ب

األساسية لتنفيذ أو جتسيد أي برنامج  من أهم األدوات واملصارف البنوك تعترب :احمليط البنكي واملصريف -
املتوسطة والصغرية متابعته هلذا جيب تكييف قواعد تسيريها وفق احتياجات املؤسسات و اقتصادي

 واملصغرة؛

النظم الضريبية واجلبائية البسيطة والغري معقدة  و ذلك من خالل :لتحفيز والتشجيع على االستثمارا -
 .االستثمار  كذا كل ما يدفع لتشجيعواملتساهلة و

  :واجلانب الثاين من التأهيل فيتمثل يف تأهيل املؤسسة يف حد ذاا •

  .أكرب عائد بأقل تكاليف ممكنة ذلك لرفع الكفاءة اإلنتاجية و كذا حتقيقو :عصرنة التجهيزات -

تطوير و إن عملية تأهيل التنظيم واإلدارة تتم من خالل تنمية ثقافة املسريين :التسيرينظام التنظيم و -
مجيع املتطلبات اإلستراتيجية اخلاصة التحكم يف مما يسمح هلم بقدرام الفكرية واملهنية إمكانيام و

 مبحيط عمل املؤسسة؛

 نتاجية و كذا التحكم يف التكاليف؛ذلك للرفع من الكفاءة اإل و :أنظمة اإلنتاج -

 و ذلك بالقيام برسكلة العمال من خالل برامج التكوين، :التكوين والتأهيل البشري -

ات التكنولوجيات املختلفة من اجل حتسني جودة املنتوج واملقصود هنا هو استعمال :املصادقةاجلودة و -
 و مطابقتها للمواصفات الدولية؛

حيث أن بقاء املؤسسة مرتبط بقدراا على إرضاء الزبائن لذلك  :التسويق والبحث عن األسواق -
 على دراية كاملة حباجات الزبون وتشكيلة السلع املناسبة؛وجب أن تكون املؤسسة 

كذا مساعدة املؤسسات الشريكة على حتديد الطرق وهذا الكتساب اخلربات و :التحالف والشراكة -
 .إتباعها املثلى الواجب

وكل هذه اإلصالحات بغية الوصول إيل مرتبة املنافسة سواء على الصعيد الداخلي ضمن األسواق احمللية أو 
  .على الصعيد العاملي من خالل غزو األسواق العاملية

 :2014-2010الربنامج اخلماسي لدعم النمو : خامسا
  

ملتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل وميكن أن منثل اهتمامات هذا الربنامج يف جمال املؤسسات ا
  :الشكل التايل
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 بقطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة 2014- 2010جمال اهتمام الربنامج اخلماسي : ))))07((((الشكل رقم 

  جلزائريف ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقي العريب اخلامس للصناعات اع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرواقع وآفاق تطوير قطعبد الكرمي بوغدو، : املصدر
  .، بتصرف07: ، ص2010مارس  14/15غرية واملتوسطة، اجلزائر، صال

  

وايل ااالت اليت سيتم من خالهلا دعم قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يوضح لنا الشكل امل
  :م بـواليت ت
 سعيحيث ست: وتسهيل أمور التمويل واإلجراءات الضريبية والتأمينية عند التأسيس تبسيط اإلجراءات -

 تاجلزائر من خالل هذا الربنامج إيل حماربة كل أنواع البريوقراطية اليت يتم من خالهلا تعقيد اإلجراءا
 ؛أعباء املستثمروالقوانني اليت تعيق من إنشاء هذه املؤسسات واليت تزيد من تكلفة و

وهذا ألن املقاوالتية أصبحت سبيل املؤسسات الكربى اجلزائري : التعليم والتكوين لتطوير روح املقاولة -
 ؛- هذا على سبيل املثال-وبالتايل تقليل األسعار ومنافسة األسعار العاملية اإلنتاجمن أجل تقليل تكاليف 

زيادة  املؤسسات املهنية وبالتايل من خالل زيادة تدعيم: تقوية إمكانيات اجلماعات املهنية وتطوير املهارات -
عدد اخلرجني حاملي الشهادات ومستواهم العلمي والعملي مما يعطي هلم الفرصة للتقرب للهيئات 

 ؛املسؤولة عن دعم هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة

قطاع املؤسسات املتوسطة 

 والصغرية واملصغرة

: تبسيط اإلجراءات عند اإلنشاء تقوية خدمات الدعم

 وتكلفة مالئمة قوانني وتنظيمات

التعليم والتكوين لتطوير روح 

 املقاولة

 تطوير املهارات

ور التمويل متسهيل أ

 واالجراءات الضريبية والتأمينية

 االبتكار والبحث والتطوير

تقوية إمكانيات اجلماعات 

 املهنية

 ية جهاز اإلعالمتقو

تقوية تشابكات املؤسسات 

 والشراكة

 دعم النوعية واجلودة
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االبتكار والبحث والتطوير من خالل حيث سعت اجلزائر إيل ترقية عمليات : االبتكار والبحث والتطوير -
لالبتكار لفائدة املؤسسات  اجلائزة الوطنيةكاالبتكار  تطوير برامجدعم ومتويل ويئة مراكز البحث و

 323- 08عليها الوزارة املسؤولة بناء على املرسوم التنفيذي رقم أعلنت اليت  2010الصغرية واملتوسطة 

ؤسسات الصغرية واملتوسطة املبتكرة، حيث تتمثل اجلوائز يف مبالغ لتشجيع امل 2008أكتوبر  14الصادر يف 
 .1مالية وميداليات وشهادات استحقاق

من خالل زيادة كفاءة وفعالية مؤسسات وأساليب الدعم اليت : تقوية خدمات الدعم وجهز اإلعالم -
ة تقوية الترابط بني ومراكز التسهيل بغي )احلاضنات(تتعامل معها ويف ظلها هذه املؤسسات مثل املشاتل 

هذه اهليئات وهذه املؤسسات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعيم البنية التحتية لشبكة األنترنات، 
وخلق قاعدة معلومات حول هذه املؤسسات ومتابعة سري عملها، ونشر كل املعلومات ذات الصلة بعامل 

 والفضاءات املخصصة للمعلومات؛ املؤسسات املتوسطة والصغرية واملتوسطة عرب خمتلف الوسائط

من خالل توقيع االتفاقيات والربوتوكوالت : تقوية تشابك املؤسسات والشراكة وتدعيم اجلودة والنوعية -
يتم خلق جمال واسع وأكثر جتانس خلدمة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملتوسطة ودعمها لتحسني نوعية 

ن اليت تضمن هلا االستمرارية واملنافسة، وحتقيق فكرة العناقيد منتوجاا وبالتايل الوصول إيل تبوء املكا
الصناعية يعطي الفرصة لتعاون وتكامل وتبادل األفكار واملعلومات بني املؤسسات مبا خيدم زيادة 

  .   اإلنتاجيةالتخصص وتقسيم العمل بغية حتسني الكفاءة 

  : ))))املشاتل(((( حاضنات األعمال: سادسا  

يف والية  Bataviaيف مركز التصنيع املعروف باسم  إقامتهأول مشروع متت  إيلت يرجع تاريخ احلاضنا
عندما قامت عائلة بتحويل مقر شركتها اليت توقفت  1959نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك سنة 

لنصائح ع توفري امشروع م إقامةمركز لألعمال يتم تأجري وحداته لألفراد الراغبني يف  إيلعن العمل 
واالستشارات هلم، والقت هذه الفكرة جناح كبري خاصة وأن هذا املبين كان يقع يف منطقة أعمال وقريبا من 

حزمة "عدة بنوك ومناطق تسوق ومطاعم وحتولت فيما بعد هذه الفكرة إيل ما يعرف باحلاضنة اليت تعرف بأا
ة اليت توفرها وملرحلة حمددة من الزمن مؤسسة متكاملة من اخلدمات والتسهيالت وآليات املساندة واالستشار

قائمة هلا خرباا وعالقتها للرياديني الذين يرغبون البدء يف إقامة مؤسسة صغرية دف ختفيف مرحلة االنطالق 
ويشترط على املؤسسة احملتضنة ترك احلاضنة عند انتهاء الفترة الزمنية احملددة إلفساح اال أمام رياديني جدد 

                                                           
1
: ، احململة من املوقعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطةإعالن مسابقة نيل اجلائزة الوطنية لالبتكار لفائوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية،  - 

dz.org-www.pmeart  16/08/2010: تاريخ التحميل.  
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هيئات "عبارة عن  اجلمعية الوطنية األمريكية بأا هاتعرف، و1"ات أخري مازالت يف مرحلتها األوىلومؤسس
دف إيل مساعدة املؤسسات املبدعة الناشئة ورجال األعمال اجلدد، وتوفر هلم الوسائل والدعامات الالزمة 

تأسيس، كما تقوم بعمليات التسويق لتخطي أعباء مرحلة االنطالق وال...) اخلربات، األماكن، الدعم املايل(
مؤسسات قائمة بذاا هلا كيان قانوين تعمل على "بكوا ، وتعرف 2"والنشر عوضا عن املؤسسات الصغرية

توفري مجلة من اخلدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون يف إنشاء املؤسسات الصغرية، دف 
  .3"الستثماري وميكن هلذه املؤسسة أن تكون تابعة للدولة أو خمتلطة أو خاصةإعطائهم الدفعة األوىل يف اال ا

  :4ميكن لنا أن منيز بني ثالثة أنواع حلاضنات األعمال، وهي •

وهي تتجسد يف احلاضنات اليت تعتمد على مساعدة وتدريب الباحثني يف : ةتقنيحاضنات األعمال ال �
عمال وذلك من خالل عمليات التدريب للتزود مراكز األحباث واجلامعات ليصبحوا من رواد األ

باملهارات الكافية وتوفري مجيع هذه املتطلبات، وتطوري مجيع املنشات اليت هلا عالقة معها وهي ختتص 
  .بنشر التكنولوجيا

تسمي هذه احلاضنات بالعامة لكوا التركز على دعم جمال معني أو مؤسسة  :حاضنات األعمال العامة �
أو  تة من خالل دعم جمموعة من املؤسساوإمنا هدفها يتمثل يف التنمية االقتصادي ذات ختصص حمدد

  .القطاعات دون حتديد

وهي عكس النوع السابق حيث تم هذه احلاضنات مبوضوع : حاضنات األعمال املتخصصة �
صص االختصاص أي االهتمام جبزء معني من التنمية االقتصادية، من خالل دعم وتنمية مؤسسات ذات خت

  .معني أو قطاع معني دف خلق فرصة لالستثمار ضمن جانب أو جهة حمددة

  :5تم حاضنات األعمال باملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل النقاط التاليةو •

                                                           
1
دوة الدولية حول املقاولة واإلبداع يف مداخلة صمن الن، دور حاضنات األعمال يف تشجيع ودعم املقاوالت الصغرية واملتوسطة املبدعةخليدة حممد بلكبري، كرمية بكوش،  - 

  .05: ، ص2007نوفمرب  13/14الدول النامية، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي خبميس مليانة، 

2
ة واملتوسطة وسبل دعما وتنميتها، الغرفة ، ندوة واقع ومشكالت املنشات الصغريدور حاضنات األعمال يف دعم املنشات الصغريةبن عبد العزيز مازي،  نعبد الرمحا -  

  .06: ، ص2002ديسمرب   28/29التجارية والصناعية بالرياض، 

3
  .168: ، ص2003سطيف،  ، جامعةالعدد الثاين، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، نظم حاضنات األعمال كأداة للتجديد التكنولوجيحسني رحيم،  - 

4
، مداخلة صمن الندوة الدولية حول املقاولة واإلبداع يف الدول النامية، الفرص اجلديدة لبعث املقاولة يف العامل العريب: حاضنات األعمالهر زياين، حممد بن بوزيان، الطا - 

  .5-4: ص ، ص2007نوفمرب  13/14معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي خبميس مليانة، 

5
مداخلة ضمن امللتقي األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، خمرب  نظام احملاضن،: بكة دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطةترقية شحسني رحيم،  - 

  .12: ، ص2002أفريل  8/9العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة األغواط، 
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واملواد وطرق  اتواملعدتقدمي االستشارة فيما يتعلق بدراسات اجلدوى للمشروعات واختيار اآلالت   - 
  العمل؛

 ؛يف احلركية االقتصادية يف مكان تواجدها املشاركة - 

  ؛...املسامهة يف خلق جمال تعاوين بني املؤسسة حديثة النشأة وحميطها املايل واإلداري - 

  ؛يف بداية مشوارهاتقدمي متويل ميسر للمؤسسات احملتضنة ملساعدا على اإلنفاق االستثماري  - 

  ؛1ة لنموها قي مرحلتها األوىلوتوفري البيئة املناسب تشجيع منو املشاريع املبتكرة - 

  اجلودة؛بتقدمي الدعم الفين فيما يتعلق بتصميم املنتجات وتطويرها وكل ما يتعلق  - 

ذاا أو  املؤسسة احلاضنةإجراء دورات تدريب وتأهيل للعاملني يف املؤسسات احملتضنة سواء من طرف  - 
  ؛عن طريق هيئات متخصصة

التجهيزات وتزويدها بقطع الغيار املطلوبة أو إرشاد املؤسسة  تقدمي املساعدة اخلاصة بالصيانة ملختلف - 
 يف هذا االاحملتضنة 

 :التسهيل مراكز إنشاء: سابعا

 واملساعدة لإلعالم فضاء تعترب كما املشاريع، حلاملي ومرافقة توجيه استقبال، كهيئات املراكز هذه تعترب

 ومكاتب البحث مراكز املركزية، اإلدارات مال،األع رجال من كل املراكز هذه جتمع، النشاطات ملختلف

 توفري طريق عن الوطين االقتصاد يف االندماج حنو املؤسسات توجيه إىل تسعى فهي، اإلستشارةو الدراسات

 قطاع متويل عملية تسهيل على تساعد كما والوطنية، احمللية األسواق حول تنظيميةو إستراتيجية دراسات

 :طريق عن القطاع بدعم تقومة واملصغرة واملؤسسات املتوسطة والصغري

 معرفة املهنية، الكفاءة جمال يف األخطار تقييم مع املشروع إجناز عملية خالل والدعم املرافقة -

  ؛املتاحة والتكنولوجية املالية املادية، البشرية، باملوارد بالتعريف تقوم كما، السارية والقوانني األسواق
 املوارد تسيري جمال يف االستشارات وتقدمي اجلديدة التكنولوجيا ونشر التنافسية القدرات تطوير دعم -

 ؛مدير ويسريه ومراقبة توجيه جملس التسهيل مركز ويدير واالبتكار والتكنولوجيا والتسويق البشرية
 كما جتارية، نوعية أحسن إىل والوصول التمويل على احلصول على واملساعدة املؤسسة تنظيم إعادة -

 ؛الدولية املقاييس مع والتكيف النوعية حتسني إىل عىتس

                                                           
1
، مداخلة ضمن امللتقي الغريب اخلامس للصناعات الصغرية واملتوسطة، مية الصناعات الصغرية واملتوسطةاحلاضنات الصناعية ودورها يف دعم وتننظال حممد طالب،  - 

  .06: ، ص2010مارس  14/15اجلزائر، 
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 املستويني على املتاحة الفروع بأسواق خاصة معلومات ومجع إستراتيجية، دراسات بإعداد تقوم -

 ؛املستثمرين تصرف حتت ووضعها فرع بكل اخلاصة املعطيات معاجلة مع والدويل، احمللي
 .احلديثة التكنولوجيات جمال يف تطويرهاو املؤسسات وتوسيع إنشاء دعم -

 يف الباقي إنشاء ليتم الوطن من خمتلفة مناطق يف تسهيل مركز 14 إلنشاء خطة وضعت اإلطار هذا ويف    
 هذه فإن ولإلشارة، اإلجناز طور يف يزال ال املشروع هذا فإن السطور هذه كتابة حد وإىل، أخرى مراحل

  .املكان نفس يف شائهاإن يتم اليت احملاضن مع باملوازاة تعمل املراكز

   :)La sous-traitance(املناولة : ثامنا

تلعب املناولة أو املقاولة أو مايطلق عليها مبصطلح التعاقد من الباطن دورا أساسيا يف خلق التكامل بني      
لى منظومة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة ومنظومة املؤسسات الكبرية ملا هلا من انعكاس اجيايب ع

مجيع العالقات التعاونية التكاملية اليت تنشأ بني مؤسسيت أو أكثر " اولة بكوانالتكامل االقتصادي، وتعرف امل
ثر ل أعمال معني بتكليف منشأة أو أكخالل مراحل العملية اإلنتاجية، حيث تقوم مبوجبها منشأ ناشطة يف جما

از مرحلة أو أكثر من عمليات اإلنتاج طبقا لعقد متخصصة الجن) تسمي منفذة لألعمال أو مناولة أو جمهزة(
العملية أو جمموعة من العمليات اخلاصة مبرحلة معينة من مراحل "ا وتعرف أيضا بكو 1"حمدد وملزم للطرفني

، تقوم من خالهلا مؤسسة ما تسمى )الدراسات، اإلعداد، التصنيع، التشغيل، الصيانة ألي منتج(اإلنتاج 
بتنفيذ جزء من عمليات اإلنتاج أو  )املناولة أو املتعاقدة(بتكليف مؤسسة أخرى تسمى "اآلمرة باألعمال"

 .2"مستلزماته، بناءا على اتفاق مربم حسب معايري تقنية وشروط تسليم حمددة مسبقا وملزمة للطرفني

احلديثة وأكثرها برهنت الوقائع الصناعية على أمهية املناولة اليت أصبحت تشكل أهم ابرز االستراتيجيات  ولقد
فقد مكنت املؤسسات اليت أخذت ا على تنظيم  ،قدرة على حتقيق التنمية الصناعية جبميع البلدان املتقدمة

 نشاطها وحتقيق التخصص وتقسيم العمل واحلد من النفقات وزيادة الكفاءة وتعظيم املكاسب ورفع القدرة
يف االحتاد % 15ناعي يف البلدان املتقدمة، تزيد على أصبحت متثل نسب مهمة من اإلنتاج الص حيث ،التنافسية
   .3يف اليابان% 56يف الواليات املتحدة األمريكية، و %35ي وـاألوروب

                                                           
  :ع، احململة من املوقإستراتيجية شاملة لدعم وتطوير املنشات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب من خالل املناولة الصناعية شفيق األشقر، -1
 .  http://www.afa.com.eg    03/03/2010تاريخ التحميل. 

الدويل جول املناولة كاختيار  امللتقي، مداخلة صمن دراسة حالة اجلزائر: دور املناولة الصناعية يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةرايس وفاء،  -2
  .01: ، ص2007نوفمرب  07/08سم علوم التسيري، جامعة باجي خمتار، ق، واقع، حتديات وآفاق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري: عم تنافسية املؤسسة االقتصاديةلد

ة للتنمية الصناعية والتعدين، ورقة عمل مقدمة إيل املؤمتر العريب عربيل، املنظمة ايف املنطقة العربية -التعاقد الصناعي - واقع ومستقبل املناولة الصناعيةعبد الرمحن بن جدو،  -3
  .06: ، ص2006سبتمرب  12/15األول للمناولة الصناعية واملعرض املصاحب له، اجلزائر، 



 .قي اجلزائر اإلستراتيجية الوطنية لترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة كآلية لدعم التنمية احمللية املستدامة................الفصل الثالث

 

119 

وهذا  1988مع بداية سنة  ,ظهرت العديد من املؤسسات املناولة كفروع للشركات الكربىويف اجلزائر    
 إيلاقتصادية، حيث أعادت االعتبار  تام باصطالحاعندما شرعت يف إعادة هيكلة املؤسسات الوطنية والقي

الصادر يف  88- 25االستثمارات اخلاصة وتقليص دور الدولة يف النشاطات االقتصادية من خالل القانون رقم 
املتعلق باالستثمار وهذا ما أدي إيل خصخصة املؤسسات العمومية اجلزائرية الكبرية وظهور  1988جويلية  19

املعدل واملتمم مبوجب  1991نوفمرب  09ة ومع إصدار قانون الصفقات العمومية الصادر يف املؤسسات املناول
 11والذي خصص قسما منه للمقاولة الصناعية، ويف  2003سبتمرب  11املؤرخ يف  03-031املرسوم رقم 

لصناعية ومنظمة اجلزائر بورصة املناولة والشراكة وفقا لتوصيات األمم املتحدة للتنمية ا تأنشأ 1991ديسمرب 
أسس الس  2003أفريل  22ويف  ،األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومبساعدة وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة

   .03-188الوطين للمقاولة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 : التعاون الدويل: تاسعا

 يتعامل من خالهلا لدعم وتنمية تعترب الشراكة الدولية والتعاون الدويل من أهم األشكال احلديثة اليت  
  :املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة، ومن أهم عالقات التعاون اليت أقامتها اجلزائر جند

وهو ) MEDA(عندما نتكلم عن التعاون اجلزائري األورويب جند برنامج : التعاون مع االحتاد األورويب -1
 57ملتوسطة والصغرية واملصغرة، وبلغت قيمة هذا الربنامج برنامج يهدف إيل متويل برنامج خاص باملؤسسات ا

وتتم ، مليون أورو2مليون أورو، واملؤسسات 5أورو، اجلزائر مليون 50مليون أورو تقسم بني االحتاد األورويب 
عملية متابعة سري هذا الربنامج بني جهات متخصصة مكلفة من االحتاد األورويب يف اجلزائر وبني املصاحل 

  :1ويهتم ب املتوسطة،رة التابعة لوزارة املؤسسات الصغرية واملستق

  تغطية االحتياجات املالية للمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة املستفيدة من هذا الربنامج؛  -     

  تقدمي املساعدات التقنية الرفيعة املستوى؛ -     

  ؛....ين، األسواقتقدمي املعلومات إيل هذه املؤسسات عن املنتجات، املورد -     

  .اخل...حتسني خربات هذه املؤسسات يف مجيع ااالت اإلدارية املالية والتسويقية -     

لقد مت إعداد برنامج تعاون تقين مع برنامج مشال إفريقيا لتنمية املؤسسات : التعاون مع البنك العاملي -2
، قصد متابعة )SFI(لشركة املالية الدوليةاملتوسطة والصغرية واملصغرة مع البنك العاملي وباخلصوص مع ا

                                                           
1
مذكرة ماجستري، كلية علوم التسيري، ختصص ، دراسة حالة اجلزائر: املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لتحقيق التنمية االقتصادية يف ظل العوملةسيد علي بلحمدي،  -  

  .92: ص ،2006 ،إدارة األعمال، جامعة البليدة
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التغريات اليت تطرأ على وضعية هذه املؤسسات باإلضافة إيل التدخل يف إعداد الدراسات االقتصادية اخلاصة 
   .  1بفروع النشاط

سوف يتم التعاون بني اجلزائر والبنك اإلسالمي للتنمية من خالل  : التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية -3
ح قناة لتمويل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة باإلضافة إيل تقدمي املساعدات الفنية املتكاملة يف جمال فت

استحداث نظم معلوماتية، ويف سبل تأهيل املؤسسات الوطنية ملواكبة التغريات العاملية، وكذا إحداث حماضن 
  .املصغرةمنوذجية لرعاية وتطوير هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية و

 

لقد أبرمت اجلزائر جمموعة من االتفاقيات الثنائية بينها وبني بعض الدول اليت تعترب  :التعاون الثنائي: ثامنا
  : 2رائدة يف جمال دعم وتنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة واليت نذكر منها

منشطا يف  48ف احلرف بفرنسا لتكوين لقد مت إبرام اتفاق مع اجلمعية الدائمة لغر: التعاون مع فرنسا -1
وجمموعة من   Alpes-Rhomeويتم التحضري ملشروع تعاون مع الس اجلهوي  ،إطار التعاون بني البلدين

  .واليات الشرق سطيف، عنابه، قسنطينة

بوضع   دينيف إطار التعاون بني البلدين وخصوصا يف جمال التكوين واالستشارة، قام البل: التعاون مع أملانيا -2
مستشارا خمتص يف املؤسسات املتوسطة والصغرية وتشخيص  200لتكوين  GTZبرنامج التعاون اجلزائري األملاين 

  .مؤسسة 30وضعية 

تعترب التجربة االيطاليا من أجنح التجارب يف جمال دعم وترقية املؤسسات املتوسطة : التعاون مع ايطاليا -3
مليار لرية ايطالية لفائدة 52.5قية اجلزائر مع ايطاليا لتنفيذ خطة قرض مقدر ب والصغرية واملصغرة وتأيت هنا اتفا

يل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف ميادين اقتناء التجهيزات والتكوين واملساعدات التقنية، باإلضافة إ
بادل املعلومات اخلاصة املشاتل ومراكز التسهيل واليات مالية حديثة وكذا تتدعيم عمليات إنشاء احملاضن و

    .بالقطاع
  

  

  

  

  

                                                           
1
مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ، مقومات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعوقاا يف اجلزائربابا عبد القادر،  -  

  .03: ، ص2006أفريل  17/18ية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، الدول العربية، كل

2
واقع : ، امللتقي الوطين األول حول التنمية احمللية يف اجلزائردراسة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة: واقع سياسات وجهود التنمية احمللية باجلزائرأمحد بن قطاف،  -  

  .09: ص ،2008أفريل  14/15 ،عريريجبوبرج اجلامعي  معهد العلوم االقتصادية، املركزوأفاق، 
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  .معوقات ومشاكل إنشاء وتنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر: املطلب الثالث   

، وأداة فعالة مدرسة تكوينية للمسريين واملؤطرين واليد العاملة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةتعترب 

، لذا جيب ترقيتها واالهتمام ا، ألن االهتمام ذا القطاع إىل جانب انه يرفع املتوازنةالشاملة لتحقيق التنمية 

من املستوى املعيشي لألفراد، ويساهم يف تنويع املنتجات االقتصادية، وخيلق خنبة من املسريين املتمكنني لتسيري 

  .1حىت املشاريع الكربى يف املستقبل

تصل بعد إيل املستوى  اجلزائر مليف  املتوسطة والصغرية واملصغرةملؤسسات هذه األمهية إال أن ا وبالرغم من 

املطلوب بالرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلتها احلكومة اجلزائرية يف االرتقاء ذه املؤسسات وهذا بسبب 

من هذه و، جمموعة من املشاكل والعراقيل اليت حتد من كفاءة وفعالية هذه املؤسسات يف االقتصاد الوطين

  : املشاكل والعراقيل جند

  :التدفق الفوضوي للسلع املستوردة: أوال    

املستثمرين احملليني اجلزائريني يف جمال املشروعات املتوسطة والصغرية إن املشكلة الكبرية اليت تواجه     
دة عالية وأسعار أقل واملصغرة هي مشكلة التدفق الفوضوي للسلع واملنتجات األجنبية املستوردة اليت تتميز جبو

من األسعار احمللية، ويعترب التدفق الفوضوي للسلع األجنبية من أشد العوائق اليت تؤثر سلبا على إمكانية 
املستثمر احمللي يف التوسع، وبالتايل تؤثر بصفة مباشرة على منظومة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة 

  :    2ق الفوضوي للسلع األجنبية ميكن لنا التطرق إيل النقاط التاليةواملستثمرين الناشئني، وضمن جمال التدف

  ؛اإلغراق املتمثل يف استرياد سلع و بيعها حمليا بأسعار أقل من سعر مثيلتها احمللية - 

مع أن هذه األخرية  املنظمة العاملية للتجارةشروط حترير التجارة يف إطار التذرع باحلرية االقتصادية و - 
لصناعات الناشئة وا دعم النشاطاتقبل مبدأ محاية املنتوج احمللي عن طريق الرسوم اجلمركية وتكرس و ت

  ؛اليت يهددها االسترياد

الشيء الذي من شأنه وضع خريطة اقتصادية  ،غياب جهاز معلومات فعال حيدد أنواع املنتجات احمللية - 
  .احلمايةلتوطن املؤسسات واملنتجات و من مث وضع ما يلزم من سياسات 

                                                           
1- Meliani Hakim, Bouadam Kamel, la PME-PMI Algérienne: passé et perspectives, intervention dans la 

recueille de communication session international ; le financement  des petites et moyennes  projet et la 

promotion  de leur rôle dans les économies  maghrébines, Faculté d’économie et de gestion, Sétif 25/28 Mai 

2003, P1. 

2
  .01: ، صمرجع سابق ،سعدان شبايكي - 
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إن محاية املنتجات والسلع احمللية يعترب اخلطوة األساسية اليت جيب أن تقوم ا اجلزائر يف سبيل النهوض    
باملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة وبالتايل النهوض باملنظومة املؤسساتية، حيث البد على اجلزائر أن 

التسيريية لألنشطة اإلنتاجية و اليت من شأا ووط التقنية كل الشر تعمل على خلق توفري فضاء أو بيئةب تقوم 
وللقيام بذلك جيب عليها وضع جمموعة من السياسات .دعم املنتوج الوطين ومواجهة التحديات املفروضة

  :واإلجراءات اليت دف إيل محاية املنتج احمللي واليت من ضمنها نذكر

 يؤثر يهددهاالنشاطات اليت  جمالالناشئة أو  ة واملصغرةاملتوسطة والصغري إجراءات محاية للصناعات -   
  ؛االسترياد

  ؛لحفاظ على توازن ميزان املدفوعاتدف لمحاية  أساليب  -   

  .بيع املتوجات املستوردة بأسعار أقل من األسعار املطبقة يف البالدعملية اإلغراق وإجراءات ملنع  -   

  :والتسيريية والتنظيميةة اإلداري املعوقات واملشاكل: ثانيا    

من قصور وعجز واضح يف اخلربات اإلدارية  يف اجلزائر يعاين قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة   
رة الفردية يف هذه املؤسسات املركزية يف اختاذ القرارات وبالتايل اواخلربات التنظيمية وذلك بسبب سيادة اإلد

إذا ذا على املستوى الداخلي يف املؤسسة، أما ضمن احمليط اخلارجي فعدم االستفادة من ميزات التخصص ه
وتنفيذا فإن اإلدارة اجلزائرية ال تزال  وتسيريا كان نشاط املؤسسة يتطلب االستجابة اإلدارية السريعة تنظيما

يل والتعقيد يف اليت تعرضت للتعط ادةاجل يةستثماراالشاريع املبنفس روح الروتني الرمسي اململ فهناك الكثري من 
بسبب البريوقراطية والفساد اإلداري الذي خلق الرشوة واحملسوبية واالحنراف هذا باإلضافة إيل  1اإلجراءات

خيص هذا النوع من املؤسسات، وتشعب مراكز  عدم استقرار النصوص القانونية وتعدد التأويالت يف ما
ل هذا يؤثر بدوره سلبا على املنظومة املؤسساتية القرارات وتعدد اهليئات املتدخلة يف مسار االستثمار وك

  .اجلزائرية املتوسطة والصغرية واملصغرة

  :نظام املعلومات :ثالثا    

تساعد  ، البيئة معلوماتية ضعيفة جدايف اجلزائر من  املصغرةالصغرية وو ات املتوسطةاملؤسس يعاين قطاع     
وعدم دقة املعلومات املتوفرة حول املؤسسات املتوسطة  ، فقلةبأي حال من األحوال على تنميتها و منوها

ومن مث فإن إنشاءها يتم يف فوضى مطلقة فكيف ستنشأ وتنمو والصغرية واملصغرة وجماالت عملها وأنشطتها 
وصعوبة  .املسؤولة عن دعمها وتنميتها كثري من اجلهاتالبني  خمتلف عليهمؤسسة ال زال مفهومها وحجمها 

  .لومات وانعدامها يف الكثري من األحيان ينعكس سلبا على فرص االستثماراحلصول على املع

                                                           
1
متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف  ولح، مداخلة ضمن الدورة التدريبية وتنمية املؤسسات املتوسطة واملصغرة التسيري االستراتيجي عبد املليك مزهودة،  

  .14: ، ص2003ماي  25/28سطيف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة االقتصاديات املغاربية،  
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   :الصعوبات املتعلقة بالعقار الصناعي :رابعا   

حيث مسألة العقار  جند اجلزائر يف املصغرةالصغرية وو املتوسطة تواجه املؤسسات ومن بني املشكالت اليت     
  :1أكرب املعوقات اليت تعطل املشاريع االستثمارية بسبب تعترب مسألة العقار وخاصة العقار الصناعي من

  ثقل اإلجراءات املصاحبة إلنشاء العقار؛  - 

  االمتناع عن منح العقارات الصناعية للمستثمرين دون تربير سبب الرفض؛  - 
  الغري املدروس للعقارات مما يصعب على املستثمرين احلقيقيني توسيع أعماهلم ونشاطام؛ عالتوزي  - 
  ؛نقص يف املوارد املاليةال بسببتعويض املالكني األصليني  اجلماعات احمللية عنعجز  - 
 ؛اليت ال تزال قائمة يف كثري من جهات الوطن وأسعار التنازل مشكلة عقود امللكية  - 

  اإلشكاالت احملاسبية اليت تتعلق بامليزانية واالهتالك ومصاريف التأسيس وغريها؛ - 

  ؛ألرض أحيانا ختضع ألكثر من وزارةمن مث فإن مسألة اوإدارية واحدة، األراضي عموما ال تتبع جهة  - 

   ؛كيفيات وآجال وشروط التنازل عن األراضيوالذي حيدد طرق ة التنظيميو ةالقانوني األطر غياب - 

  ؛حتولت بعض املناطق إىل جتمعات عمرانية - 

  غياب البين التحتية واملنشات القاعدية؛ - 

  .تعيشها معظم املناطق الصناعية احلالة السيئة اليت -   

  :املعوقات املالية :خامسا    

يف  الشائعة التمويلية املشاكل نفس من يعاين اجلزائر يف إن قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة     

 املسامهة يف اخلاص للقطاع التابعة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  حققته مما الرغم فعلى النامية، الدول

  تشوا صعبة بالبنوك وعالقتها الكافية بالعناية حتظى ال تزال ال فإا التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، يف

 اليت اإلصالحات من الرغم وعلى والبريوقراطية، اإلدارية الصعوبات من العديدباإلضافة إيل حاالت عدم الثقة  

 يسعي  كان الذي 1990 سنة والقرض النقد قانون صدور منذ جلزائري خاصةا البنكياملايل و القطاع عرفها

 يواجهه الذي ظل التفتح يف املصريف النظام فعالية ترقية و املالية، املؤسسات يف القروض منح عمليات لتنشيط

 ىيتماش متطورومايل  نظام مصريف وضع يتطلب السوق اقتصاد إىل االنتقال أن و خاصة الوطين االقتصاد

                                                           
1
معهد العلوم التجارية وعلوم ري غري منشورة،، مذكرة ماجستدراسة حالة مؤسسة جيزي للشرق: حتليل البعد التنافسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،مليكه مدفوين -  

  .72: ص ،2006تبسة،  التسيري، املركز اجلامعي
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 للخصائص نظرا ضعيفايبقي  الوطين املايل النظام اال أن ،1االقتصادية األخرى القطاعات يف احلاصلة والتطورات

، وقدراا االئتمانية الوطنية البنوك  أهلية لعدم األخطار تقدير يف الكفاءة وعدم التسيري، يف بعجز يتسم اليت

  2:ة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر من اجلانب املايل جندومن أهم املعوقات اليت تعيق عمل املؤسسات املتوسط

  ؛ضعف تكيف النظام املايل احمللي مع متطلبات احمليط االقتصادي اجلديد -   

ضعف قدرة املؤسسات اجلزائرية على توفري املعلومات املالية والتشغيلية مما يقلل من اجلدارة االئتمانية هلذه  -   
  وك؛املؤسسات على مستوى البن

إن معظم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر تعمل ضمن نطاق االقتصاد الغري رمسي دون  -     
  السجالت التجارية مما يرفع من معدالت املخاطرة يف التعامل معها؛

كي ال عدم مالئمة أسعار الفائدة هلذا النوع من املؤسسات إذ حتتاج هذه املؤسسات إيل معاملة خاصة  -   
  تواجه صعوبات مالية تعيق قدرا على التسديد؛

غياب النمط الذي يسمح للبنوك بالتعامل مع املشروعات الصغرية، حيث أن أساليب البنوك التسمح هلا  -   
إال بالتعامل مع املشروعات الكبرية وهذا ما يؤدي إيل إمهال طلبات القروض املتعلقة باملشروعات املتوسطة 

  ملصغرة؛والصغرية وا

  ؛كاإلعفاءاتتستفيد منها املؤسسة  نقص يف املعلومات املالية خاصة يف ما يتعلق باجلوانب اليت -   

  ؛وض بسبب عدم االستقاللية النسبيةحمدودية صالحيات الوكاالت البنكية يف عملية منح القر -   

 عد بأي حال من األحوال على العمل أن األعباء الضرائبية اليت تتحملها هذا النوع من املؤسسات ال يسا -   
  اإلنتاجي بل تؤدي إىل تعدد و تنامي األنشطة املوازية اليت تصب يف خانة التهرب الضرييب؛

ارتفاع معدالت الضغط اجلبائي بسبب ارتفاع نسب الرسوم والضرائب املتعلقة ذا النوع من  -     
  املؤسسات؛

  .للعمال الذي يؤثر على نشاط املستثمرارتفاع أعباء التأمينات االجتماعية  -     

    

                                                           
1
، مداخلة ضمن امللتقي األول حول تأهيل املؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية اإلصالحات االقتصادية وإستراتيجية املنافسة اخلارجيةرجم نصيب، أمال عياري،  - 

  .10: ، ص2001امعة سطيف، وعلوم التسيري، ج

2
مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية ، دراسة حالة اجلزائر: ترقية حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة موسوس معنية، بلغنو مسيحة، - 

  .02: ص ،2006أفريل  17/18واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 
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  : مشكلة املوارد البشرية: سادسا  

  :يف جمال املوارد البشرية جند اجلزائرية من بني املشاكل اليت تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  

ن هذه تعاين املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر من مشكلة تسرب اليد العاملة م - 
املؤسسات إيل املؤسسات الكبرية اليت تتميز بفرص أكرب وعوائد أكثر وامتيازات تعجز هذه املنظومة 

  املؤسساتية الصغرية عن حتقيقها لعماهلا؛ 
عدم توافر فرص التدريب اجليد واملناسب إلعداد املوارد البشرية املؤهلة لتسيري وإدارة هذا النوع من  - 

 يف هذه املؤسسات بتعدد االختصاصات على عكس املؤسسات الكبرية؛ املؤسسات إذ يتميز العامل

 ؛ضعف التوجه حنو تنمية وحتديث املهارات داخل هذه املؤسسات - 

 .توظيف العمالة الغري مؤهل - 

  

  .اجلزائريف  يف التنمية املستدامة مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تقييم :الثالثاملبحث 

سات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر جزءا هاما من النسيج االقتصادي وذلك بسبب تعترب املؤس     

اخلصائص واإلمكانيات اليت يتمتع ا هذا النوع من املؤسسات وبسبب الدور الكبري والبارز الذي تلعبه يف بناء 

دي واالجتماعي والبيئي واليت املستدامة من اجلانب االقتصااقتصاد الدولة من خالل حتقيق متطلبات التنمية 

ر مناصب الشغل واملسامهة يف املبادالت اخلارجية وحتقيق القيمة املضافة ميكن قياسها من خالل نسبة توف

باإلضافة إيل الدور الكبري الذي تلعبه يف جمال محاية البيئة، وسوف حناول يف هذا املبحث تسليط الضوء على 

  : والصغرية واملصغرة يف االقتصاد اجلزائري من خالل مدى مسامهة هذه املؤسسات املتوسطة

  .مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف التشغيل: املطلب األول -

  .مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف القيمة املضافة والناتج الداخلي اخلام: املطلب الثاين -

 .ة والصغرية واملصغرة يف املبادالت اخلارجيةمسامهة املؤسسات املتوسط: املطلب الثالث -

  .مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلانب البيئي: املطلب الرابع -
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  . مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف التشغيل: املطلب األول

املستقطبة لليد العاملة زمن أكرب  إن قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة هو من أكرب القطاعات   
املسامهني يف خلق فرص العمل وبالتايل املسامهة يف حل مشكلة من أكرب املشاكل اليت تعترض طريق ومسرية 
التنمية، وسوف نتعرف من خالل اجلدول اليت على مدى تطور مسامهة هذه املؤسسات يف عملية التشغيل يف 

  :2009إيل السداسي األول من  2003مناجلزائر خالل الفترة املمتدة 

  .2009-2003تطور العمالة يف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة خالل  ):10(جدول رقم  

 : ، احململة من2010- 2009- 2008-2007-2006املؤسسات الصغرية واملتوسطة، معطيات السنوات نشريه املعلومات االقتصادية، وزارة :املصدر

 dz.org-www.pmeart 13/03/2010تاريخ التحميل.  

  

اص، فمن تتوزع العمالة يف قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة على القطاع العام والقطاع اخل   
أن هذه املؤسسات تساهم يف التنمية املستدامة من خالل التقليل من معدالت خالل اجلدول أعاله نالحظ 

البطالة وتوفري مناصب الشغل، الشئ املالحظ يف هذا اجلدول هو التطور امللحوظ يف جمال خالل السنوات 
ث بلغ عدد العمال يف القطاع اخلاص سنة حي 2003السبع املتتالية، حيث نلمح التطور يف القطاع اخلاص منذ 

وبلغ أكرب معدل تطور  عامل550.386أين بلغ عدد العمال  2003عامل مقارنتا بسنة 866.310حوايل  2009
أين بلغت  2008مقارنتا ب سنة  2009وبلغت أقل نسبة تطور يف سنة  %10,13ـب 2006خالل هذه املدة سنة 

 2009- 2003الحظ اخنفاض مستمر يف معدالت التشغيل خالل املمدة أما يف القطاع العام فن ،%3,00نسبة 

 2005يف سنة  ،إال عامل74.763اليت سجل فيها  2003بـ عامل مقارنتا 51.149حوايل  2009حيث بلغت يف 

اخنفض إيل  2006ويف السنة املوالية عامل 76.283ن لوحظ ارتفاع اليد العاملة يف القطاع العام أين بلغ يأ
إال أنه ميكن القول أن املؤسسات املتوسطة ، %19,16ـوهنا سجل أكرب معدل اخنفاض وقدر بمل عا61.661

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  البيان

العمالة يف القطاع 

  اخلاص

  310 866  841060  771037  708136  642987  592758  550386  العدد

  3.00  9.08  8.88  10.13  8.47  7.96  -  معدل التغيري

العمالة يف القطاع 

  العام

  51149  52786  57146  61661  76283  71826  74763  العدد

  -3.10  7.62 -  7.32 -  19.16 -  6.20  3.92 -  -  معدل التغيري

  11.00  11.3  11.8  12.3  15.3  17.7  23.7  %%%%  نسبة البطالة    

  .عامل: الوحدة
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 %23,7والصغرية واملصغرة اخلاصة منها والعامة تساهم يف نسبة التقليل من البطالة حيث اخنفضت البطالة من 

  .2009سنة  %11,00إيل مايقارب  2003سنة 

    .وسطة والصغرية واملصغرة يف القيمة املضافة والناتج الداخلي اخلاممسامهة املؤسسات املت: املطلب الثاين

إن دور قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  اليقتصر فقط على اجلانب االجتماعي من خالل  
وذلك من  ةتوفري مناصب الشغل والتقليل من معدالت البطالة وإمنا ساهم أيضا يف حتقيق التنمية االقتصادي

  .ل املسامهة يف القيمة املضافة ويف الناتج الداخلي اخلامخال

  : مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف القيمة املضافة: أوال

يبني اجلدول التايل مدى مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف القيمة املضافة خارج قطاع  
   ∗.2007إيل  2003مهة خالل الفترة احملروقات يف اجلزائر وتطور هذه املسا

مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف القيمة املضافة خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر  ):11(جدول رقم  

  .2007إيل  2003خالل املدة 
  

 :املوقع، احململة من 2008- 2007-2006-2005االقتصادية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، معطيات السنوات نشريه املعلومات :املصدر
 dz.org-www.pmeart13/03/2010 :تاريخ التحميل. 

 2003أخري حيث كانت يف  من خالل اجلدول نالحظ زيادة القيمة املضافة خارج قطاع احملروقات سنة بعد

دوالر، كما نالحظ أن مليون 3.355,93 ـتقدر ب 2009أصبحت يف سنة ومليون دوالر 2.096,96بـتقدر 
النسبة الكبرية من مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تعود إيل القطاع اخلاص وهي يف تزايد 

                                                           
∗
  .بسبب عدم توفر اإلحصائيات املتعلقة ذين السنتني يف النشرية املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة 2009-2008مل يتم درج السنوات  

  2007  2006  2005  2004  2003  البيان

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة

  87.36  2.932,07  86.64  2.605,681  85,9  2.239,56  85.86  2.038,34  85,1  1.784,49  خلاصالقطاع ا

  12.64  423,86  13.36  401,681  14,1  367,54  14.14  335,89  14,9  312,47  القطاع العام

  100  3.355,93  100  3.007,542  100  2.607,1  100  2.374,73  100  2.096,96  اموع

  مليون دوالر: الوحدة
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بينما تعود املسامهة الباقية إيل القطاع العام  %87.36إيل  2007مستمر من سنة إيل أخري حيث وصلت سنة 
ومبقارنتها مع مسامهة القطاع اخلاص جندها يف تناقص مستمر من سنة إيل أخري وسجل القطاع العام أكرب 

فسجلت مسامهة  2007أما سنة  %14.9ووصلت النسبة إيل  2003نسبة له يف املسامهة يف القيمة املضافة سنة 
وهي نسبة جد صغرية مقارنتا مبسامهة القطاع اخلاص يف نفس السنة وهذا  %12.64درها القطاع العام نسبة ق

  .راجع كما ذكرنا سابقا إيل موجة التخصيص اليت عرفها االقتصاد الوطين اجلزائري

 مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات: ثانيا 

ر أن قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة هو من القطاعات املهيمنة على النشاطات باعتبا   
االقتصادية الكربى يف اجلزائر فانه بطبيعة احلال يعترب من القطاعات املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام دون النظر 

ويوضح  ، االقتصاد الوطين دون منافسايل  قطاع احملروقات يف اجلزائر لكونه هو الذي يعترب القطاع األول يف
اجلدول املوايل  مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات 

 .2007إيل  2003منوتطور هذه املسامهة خالل املدة املمتدة 

احملروقات يف  الناتج الداخلي اخلام خارج قطاعمسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف  ):12(جدول رقم  

                                                                           .2007-2003الفترة 

 :املوقع ، احململة من2008- 2007- 2006-2005-2004، معطيات السنواتنشريه املعلومات االقتصادية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة :املصدر
 dz.org-www.pmeart13/03/2010 :تاريخ التحميل.                                                      

سسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف الناتج من خالل اجلدول السابق الذي يبني تطور مسامهة قطاع املؤ    
الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات نالحظ تزايد مستمر يف معدالت مسامهة هذا القطاع يف الناتج الداخلي 

 2006- 2005-2004-2003 مليون دوالر وهذا مقارنتا بالسنوات 3.893,63إيل  2007اخلام حيث وصلت سنة 

  .مليون دوالر على التوايل 3.444,11، 3.015,5، 2.745,31 ـأين سجلت مسامهة مقدرة ب

  2007  2006  2005  2004  2003  البيان

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة % القيمة

القطاع 

  اخلاص

1884,2 77,4 2.146,75  78,2  2.364,5  78.41  2.740,06  79.55  3.153,77  80,80  

  20,20  749,86  20.45  704,05  21.59  651  21,8  598,65 22,6 550,6  القطاع العام

  100  3.893,63  100  3.444,11  100  3.015,5  100  2.745,31 100 2434,8  اموع

  مليون دوالر: الوحدة
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كما نالحظ تفوق مسامهة القطاع اخلاص على مسامهة القطاع العام حيث سجلت مسامهة القطاع العام    
 تقدر بـ 2003 بينما كانت سنة 2007سنة  %20.20 اخنفاض مستمر سنة بعد أخري إيل أن وصلت إيل

سنة  %80,80بينما سجل القطاع اخلاص زيادة مستمر أيضا ووصل إيل  %21,8تقدر ب  2004 ويف 22,6%
 .2004يف  %78,2و 2003يف  %77,4 مقارنتا ب 2007

  .املبادالت اخلارجية مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملتوسطة يف: املطلب الثالث

باإلضافة إيل مدى استقاللية توضح املبادالت اخلارجية حركة التطور يف كل من الصادرات والواردات،   
. االقتصاد الوطين عن اخلارج من خالل تغذيته بالطاقة اإلنتاجية والتصنيعية الداخلية ملؤسساتنا الوطنية واحمللية

أي مدى تساهم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف  إيلومن خالل هذا اجلدول سوف نوضح 
  .2009األولالسداسي و 2004خالل  املبادالت اخلارجية وتطور هذه املسامهة

  .2009-2004 مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف املبادالت اخلارجية خارج احملروقات: )13(جدول رقم  

 :املوقعاحململة من  ،2009- 2008-2007-2006نشريه املعلومات االقتصادية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، معطيات السنوات :املصدر
 dz.org-rtwww.pmea13/03/2010 :تاريخ التحميل.  

تبني لنا إحصائيات اجلدول املوايل أن مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف املبادالت           
 %2,48ـمسامهة تقدر ب 2004اخلارجية تعترب ضئيلة مقارنتا مبسامهة قطاع احملروقات حيث سجلت سنة 

لتصل  2008سنة مث تزايدت سنة  %2,01مث ارتفعت إيل  %1,97أين وصلت إيل  2005وتناقصت إيل غاية سنة 

  2008  2007  2006  2005  2004  البيان

صادرات 

قطاع 

  احملروقات

  76.340  58.320  51.756  45.094  30.925  القيمة

  97,58  98,01  97,99  98,03  97,52  %%%%نسبة املسامهة

الصادرات 

خارج 

  احملروقات

  1.893  1.190  1.066  907  788  القيمة

  2,41  1,99  2,01  1,97  2,48  %%%%نسبة املسامهة

  78.233  59.510  52.822  46.001  31,713  إمجايل الصادرات

  39156  27.430  21.005  20.357  18,199  إمجايل الواردات

  39.077  32.080  31.817  25.644  13,514  امليزان التجاري

  21,81  0,82  0,24  89,75  -  %%%%معدل التطور يف امليزان التجاري

مليون دوالر: الوحدة  
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مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية  اوهي أكرب نسبة شاهد %2,82وصلت إيل  2009مث سنة  %2,41إيل 
  .2004واملصغرة منذ 

نة إيل أخري حيث وهي تشهد حالة من التذبذب من س %97أما مسامهة قطاع احملروقات اليت تفوق نسبته   
مث  %97,99إيل  2006لتشهد اخنفاض سنة  2005سنة  %98,03وصلت أقصي نسبة ملسامهة قطاع احملروقات 

ليصل  ،2006بـرنتا امق %97.58لتصل إيل  2007مث تنخفض سنة  2006سنة  %98,01ترتفع من جديد إيل 
  .2009 سنة %97,18إيل 

مستمرة يف امليزان التجاري وهذا ما يدل على غياب العجز  وكما يتضح لنا من اجلدول بأن هناك زيادة  
مليون دوالر مقارنتا  39.077ـوقدر ب 2008حيث جند أن أكرب فائض حققه امليزات التجاري كان يف سنة 

مليون 13.514أين انتقلت قيمته من  2005بالسنوات السابقة وقد حقيق امليزان التجاري أكرب نسبة تطور سنة 

ويتضح لنا أيضا من واقع اإلحصائيات  ،%89,75مليون دوالر ووصلت نسبة التطور إيل 25.644إيل  دوالر
  .   املبينة يف اجلدول أعاله بأن االقتصاد اجلزائري اقتصاد يعتمد بشكل كبري على صادرات قطاع احملروقات

  .اجلانب البيئي مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملتوسطة يف :الرابعاملطلب 

يف جمال تسيري ومعاجلة النفايات الصناعية والسامة مبا يف ذلك الكربون، حيث  كبرية تواجه اجلزائر حتديات
ن طبيعة االقتصاد ، حيث أالبنك العاملي من بني الدول يف القارة اإلفريقية اليت تسجل أعلى املستويات هاصنف

وخاصة منها تلك  ،كل أشكال احلياة يف املنطقةاجلزائري هو الذي خلق هذه األرقام املخيفة اليت باتت دد 
من  اإلقليم تدخر اجلزائر جهدا يف جمال البيئة ويئة ومل القريبة من املركبات البترولية والكيميائية والتحويلية،

، وتعد ثاين 1مليار دوالر 3.9ـوقد خصصت من اجل ذلك غالف مايل يقدر ب بوضعيتها البيئيةاجل الرقي 
 درء اخلطر الذي يهدد اجلميعاال احلي ويف املنطقة العربية لتحقيق قفزة نوعية يف هذا  اكرب ميزانية

جمال االهتمام بشؤون البيئة، وقد   كما قطعت السلطات العمومية من خالل اجلهود املبذولة، شوطا كبريا يف
التلوث  وإزالةخالل مراقبة قانون لتاطري العمل البيئي من  12جمموعة من القوانني، اليت بلغ عددها  أصدرت

هي صغرة املصغرية والتوسطة وؤسسات املاملمنظومة  تبقيولكن  ،خاصة الناجم عن النشاطات الصناعية
  .لتحول هذا االقتصاد من اقتصاد استغاليل ملوث إيل اقتصاد إنتاجي صناعي صديق للبيئة الفاصل

توسطة والصغرية واملصغرة اجلزائرية يف التقليل وبالرغم من أنه يصعب تفهم الدور الذي تلعبه املؤسسات امل
من معدالت التلوث والتخفيف من التجاوزات البيئية، إال أن الترابط بني ارتفاع معدالت إنشاء هذه املؤسسات 

ولقد مسح التطور يف تعداد املؤسسات املتوسطة والصغرية واخنفاض معدالت التلوث يعكس عالقة األوىل بالثانية، 

                                                           

  ..20102010//0404//1212بتاريخ بتاريخ   aallggeerriiaa..oorrgg--iinnffoo@@mmiirr، حمملة من املوقع  إستراتيجية اجلزائر حول تسيري وإزالة النفايات الصلبةأزراراق بوعالم، 1 
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حول قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة اليت  الوزارةتوضح إحصائيات وكما يف اجلزائر  واملصغرة
أصبحت حوايل و مؤسسة 246.686بـتقدر  2005الزيادة املستمرة هلذه املؤسسات حيث كانت يف ؤكد ت

2009 يفمؤسسة 335.486
ليات تدعيمه وهذا بسبب اهتمام الدولة ذا النوع من املؤسسات من خالل عم، 1

واإلشراف املباشر على تنمية هذا النوع من املؤسسات بلعب دور كبري يف جمال التخفيض يف النفايات اليت تضر 
مقدار النفايات الصناعية والسامة يف اجلزائر اخنفاض إيل تخصصة املوروبية األتقارير تشري الالبيئة اجلزائرية حيث 

سنة طن 1.242.100كانت تقدر النفايات الصناعية الصلبة فقط حوايل بعدما  2008سنة  ماليني طن3 إيل حوايل
أن كمية وضعية ومستقبل البيئة يف اجلزائر عن  هلا وزارة يئة اإلقليم والبيئة يف تقريركما قدرت ، 2000

ة صادرة عن اهليئأخرى تقارير شري ت، و2مواد كيميائية سامةطن 500منها  طن9.000 قدرت بـالنفايات اخلاصة 
مليون طن من النفايات يف املناطق  1,1الوطنية ملسح األراضي اخلاصة بالنفايات اخلاصة إىل إحصاء أكثر من 

وهي نسبة  3ألف يف املناطق الغربية 500ألف طن يف املناطق الوسطى وأكثـر من  378الشرقية وأكثر من
2000/2001منخفضة مقارنتا بإحصائيات 

دون ذكر (االستشفائية منفردة أين كانت يقدر حجم النفايات  4
طن أما يف الغرب 28.188طن، ويف املناطق الوسطي بلغت 18.966يف املناطق الشرقية بـ )النفايات األخرى

  .طن14.772بـفقدرت 

اليت تتميز ا هذه  املناولةمن خالل خاصية  )على سبيل املثال(وسنحاول أن نوضح جهة من هذا الترابط
مؤسسات الصناعية الكبرية بتقليل تكاليفها من خالل أخرجة وظيفة أو خط إنتاجي املؤسسات واليت تسمح لل

حيث سجلت  إيل مؤسسة من حجم أقل وبالتايل تقليل التكاليف والتحول إيل محاية احمليط والبيئة الناشطة ا
 مقارنة 2009ضمن قطاع تقدمي خدمات للمؤسسات سنة  مؤسسة19.838بـهذه املؤسسات تواجد 

استغالل املؤسسات املتوسطة  تعد عملية ،هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 2005سنة  مؤسسة14.134بـ
فرصة للنوعني همالت املفضالت والضمن  هاوالصغرية واملصغرة ملخرجات املؤسسات الكبرية واليت تدرج

يف جمال محاية البيئة  مسامهة يف محاية البيئة، وخلق عوائد اقتصادية للمؤسسات الكبرية توظفها هذه األخريةلل
بالنسبة سنة /طن 1.500.000بـاحلديدية وغري احلديدية  باملعادن كمية املخلفات اخلاصةتقدر فمثال  أيضا،
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  .13/03/2010 :تاريخ التحميل

2-Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de 
l’environnement 2003, Algérie, , Page 341,      
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2002-2004, pour une ville durable, page60. 
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منها  %80وتبقي  فقط 20% تسترجع منها وترسكل حوايلبالنسبة للغري احلديدية سنة /طن 90.000و، للحديدية
تستعمل يف طن  40.000تسترجع منها  طن150.000لكمية تقدر بـ، أما بالنسبة للورق فان امرمية يف الطبيعة

وتقدر  سنويا/طن60.000بـ، ويف ما خيص النسيج جند أن الكمية تقدر %26,66 أي مبعدل إعادة صناعة الورق
 والكميةسنويا /طن100.000بـأما البالستيك تقدر الكمية ، سنويا/طن55.000تعادل املسترجعة واملرسكلة  ةيالك

، وكما ذكرنا سابقا وباستغالل خملفات املؤسسات املصنعة الكربى سنويا/طن 12.000جعة واملرسكلة هي املستر
تصبح املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة الفاعل األول يف جمال حتقيق متطلبات احلماية، إال أن ضرورة 

احمليط يتطلب من اجلزائر خلق نسيج استرجاع ورسكلة وإعادة تدوير كمية أكرب من املخلفات حلماية الطبيعة و
  .أكرب من هذه املؤسسات وتوجيهها حنو قطاعات االستغالل املبنية على خملفات املؤسسات الكربى

كما أن زيادة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة الناشطة يف القطاعات اخلدماتية وخاصة منها  
ل من النفايات احلضرية وهذا لكوا تعترب املنشط الفعلي الصناعات التقليدية يعترب عامل أساسي يف التقلي

  .للسياحة اليت تساهم يف خلق الوعي بني أفراد اتمع وبالتايل إدراك أمهية احمليط وإلزامية احملافظة عليه

ناقالت النفط، حيث تقدر  يف اجلزائر تبقي تعاين من مشاكلوبالرغم من اخنفاض معدالت التلوث  هإال أن    
إىل  250يوميا من جمموع ما بني  100دد ناقالت النفط والغاز اليت متر مبقربة من السواحل اجلزائرية مبتوسط ع

وعلى الرغم من ، واليت تؤثر على السواحل والثروات املائية املوجودة فيها ناقلة تأخذ مسار البحر املتوسط 300
 حول التسيري واملراقبة والقضاء 2001ديسمرب 12اريخ بت 01/19اعتماد ترسانة قانونية ابتداء من القانون رقم 

باإلضافة إيل تبين  وفرض رسوم خاصة بامللوثني 2006و 2003سبعة مراسيم تنفيذية ما بني كذا و ،على التلوث
 منعو البيئة سالمة يضمن نظام وضعمن خالل  ةيبنظم اإلدارة للبيئاخلاصة  14001سلسلة معايري االيزو 

أن ظاهرة النفايات احلساسة والسامة إال ، اجيايب بيئي أداء حتقيقوبالتايل  حدوثها قبل البيئية املشاكل
رت مهمة فرنسية متخصصة قامت بعدد من الزيارات امليدانية قد وقد والصناعية املكدسة ال تزال تطرح حبدة

، فيما يصل مليون طن8,2كمية النفايات الصناعية اخلاصة املكدسة يف اجلزائر بأكثر من  2008و 2007ما بني 
، وهذا ما يتطلب تدخل الدولة بكل ثقلها وبكافة طن سنويا ألف 325حوايلإنتاج النفايات اخلاصة إىل 

  .إمكانياا يف سبيل إجياد حل ملشكلة التلوث يف اجلزائر
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  : خامتة الفصل

ملتوسطة والصغرية واملصغرة يف املؤسسات ا الذي تلعبهلقد حاولنا يف هذا الفصل تسليط الضوء على الدور      

ووجدنا أن هذه  ميدان حتقيق التنمية احمللية املستدامة من اجلانب االقتصادي واالجتماعي والبيئي والتكنولوجي،

املؤسسات تلعب دورا جد حموري يف جمال حتقيق متطلبات التنمية احمللية املستدامة، ووجدنا أيضا أن اجلزائر أولت 

ملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة بغية الوصول إيل مستوى يضمن حتسني مستويات  اهتمام كبري هلذه ا

 .الوضعية االقتصادية واالجتماعية والبيئية

ولقد أكدت اجلزائر اهتمامها ذه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل إنشاء جمموعة من     

تعمل على اإلشراف على سري عمل هذه املؤسسات، باإلضافة خلق املؤسسات واهليئات املالية والقانونية اليت 

اخل، وإبرام االتفاقيات الدولية مثل الشراكة مع االحتاد األورويب والبنك ...جمموعة من الربامج مثل برنامج التأهيل

ة هذه املؤسسات العاملي باإلضافة إيل جمموعة من االتفاقيات الثنائية مع جمموعة من الدول وهذا كله يف سبيل ترقي

اليت تواجهها جمموعة من املعوقات واملشاكل اليت حند من سري عمل والدور املراد منها وكذا عمليات تنمية هذه 

  .املؤسسات

وميكن القول أن اإلستراتيجية اليت تبنتها اجلزائر يف سبيل دعم وترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة      

ت التطور االجيايب ملسامهة هذه املؤسسات يف سبيل حتقيق دتترمجه اإلحصائيات اليت أبأعطت مثارها، وهذا ما 

النقاط األساسية اليت تقف عندها التنمية املستدامة وهي معدالت املسامهة يف التشغيل والناتج احمللى اإلمجايل 

املؤسسات املتوسطة واقع ظرية على إسقاط الدراسة النوسوف حناول يف الفصل التايل ، الصادرات وااالت البيئيةو

  .التنمية احمللية املستدامة يف اجلزائر باعتماد والية تبسة منوذجا لذلكوالصغرية واملصغرة و



 

  

تقييم مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية 

واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة 

 بوالية تبسة

  

  

  الرابعالفصل 
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  :مقدمة الفصل

متتلك والية تبسة إمكانيات طبيعية هائلة وطاقات بشرية معتربة هذا إىل جانب املوقع اإلستراتيجية اليت      

فهذه من جهة أخرى،  يةونسالتاجلمهورية د مع حتتله كوا بوابة عبور إىل اجلنوب من جهة ولوقوعها يف احلدو

إذا  ستدامةاملالوطنية تنمية ال دعملوطين، لذا ميكن من خالهلا املؤهالت أكسبتها مكانة هامة على املستوى ا

والتنمية احمللية  ، ومن أجل جتسيد التنمية احملليةأحسن استغالل إمكانياا يف دفع عجلة التنمية احمللية املستدامة

مج البلدية الربنامج القطاعي املمركز، برنا: وضع عدة برامج تنموية ترمجت يف إيلالدولة  سعت املستدامة

  .اخل...للتنمية

 املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةقد ركزت املشاريع التنموية يف جمموعها على تشجيع إنشاء لو     

نظرا للدور الذي تساهم و من يئة احمليط الذي يعطي هلذه املؤسسات الدافع للقيام بالدور املراد منها، انطالقا

 التالية ةاإلجابة على األسئلالدراسة امليدانية  هذه سنحاول يفواملستدامة،  حملليةالتنمية احتقيق متطلبات به يف 

  :اآلتية

  ماهي اإلمكانيات اليت متتلكها والية تبسة؟ -

 يف والية تبسة؟واقع التنمية احمللية املستدامة ماهو  -

حتقيق  امهة يفمن خالل املس املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةالذي تلعبه دور ال مدى تقييمما -

   يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة؟ دورهاماهي سبل تفعيل و بوالية تبسة؟لية املستدامة التنمية احمل
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  تقدمي اإلمكانيات العامة لوالية تسبة: املبحث األول

لعبه من أجل الذي تدور الو املتوسطة والصغرية واملصغرةواقع املؤسسات  يفأكثر  بغية التعرف والتعمق    

ونقاط  إبراز احمليط العام الذي تنشط فيهو تسليط الضوء كان البد من تبسةوالية املستدامة ب التنمية احمللية حتقيق

مكانيات الطبيعية اإل، وذلك من خالل اإلطالع على القوة اليت تعتمد عليها املنطقة يف توظيف هذه املؤسسات

أهم اهليئات القاعدية، التربوية  اليت متتلكها الوالية على غرار صناعيةوكذا ال واإلمكانيات السياحية والبشرية

  :وسنحاول يف هذا املبحث التطرق إيل العناصر التالية ،والثقافية

 . الطبيعية والبشرية لوالية تبسة اإلمكانيات: املطلب األول -

 . اإلمكانيات السياحية لوالية تبسة: ملطلب الثاينا -

 .الصناعية لوالية تبسة نياتاإلمكا: لثملطلب الثاا -

 ..املنشآت القاعدية واهلياكل التربوية والثقافية لوالية تبسة: الرابعاملطلب  -

  

  .اإلمكانيات الطبيعية والبشرية لوالية تبسة: املطلب األول  

دها حت شرقا 5,54مشاال وخط طول  °32-30 بني خطي عرضبأقصى الشرق اجلزائري  تبسة تقع والية 
ة سوق أهراس ومن الغرب والييت أم البواقي وخنشلة، وجنوبا والية الوادي، وشرقا اجلمهورية مشاال والي

عن مستوى سطح البحر وتشترك مع  كلم900وترتفع بـ كلم700وتبعد عن العاصمة حبوايل ، التونسية
 عن ثقتوقد انب ،1بأربعة مراكز حدودية بريةوكلم 297اجلمهورية التونسية يف شريط حدودي على مسافة 

1974سنة  التقسيم اإلداري
2.  

موزعة عرب  ∗مةنس 660.000، وبكثافة سكانية تفوق 2كلم 13.878 تقدر حبوايل تتربع الوالية على مساحة  
  .∗∗بلدية 28دائرة و  12

                                                 
 .19-18: ، ص ص2005، ، دار البالغ للنشر والتوزيع، اجلزائرأعالمهاو مدينة تبسةأمحد عيساوي،  -1
  .16/07/2010: تاريخ التحميل، http://ar.wikipedia.org : ، حمملة من املوقعمقالة حول والية تبسة -2

 )أ- 08(أنظر امللحق رقم  ∗
 .)03( أنظر امللحق رقم ∗∗



 .تقييم مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة بوالية تبسة...............................الرابعالفصل 
 

 
136 

تنتمي جغرافيا لإلقليم القاري املتميز حبرارته الشديدة صيفا وبرودته الشديدة شتاء، كما إن والية تبسة  
رجة مئوية، يف د °45بقساوا املناخية واجلوية والطبيعية ووائها اجلاف فقد تصل درجة احلرارة حلدود تعرف 
  .ملم خالل السنة 117إىل  72.6بني بصفة خاصة ما ) فيفري-نوفمرب(شهد تساقط أمطار يف الفترة حني ت

الوطنية  ليت جتعل عملية قيام التنميةكما تستحوذ والية تبسة على مجلة من اإلمكانيات الطبيعية والبشرية ا   
، واإلمكانيات الطبيعية بصفة عامة، والتنمية احمللية املستدامة بصفة خاصة عملية قابلة للتجسيد والعطاء الشاملة

  :والبشرية املتاحة يف والية تبسة هي

  :اإلمكانيات الطبيعية لوالية تبسة: أوال  
 العيش ومصدرالقتصادها  الفقري العمود تشكل ومتنوعة، مةها طبيعية موارد علىوالية تبسة  توفرت  

وتوفر حيوي، وتنوع وحيوانات ونباتات تربة من حتويه وما واألراضي املياه املوارد هذه تشملو ،السكا 

 البيئات بتباين كبريا تنوعا تتنوع وهي وغريها، والدواء فعالواأل الغذاء لسكان الوالية الطبيعية املوارد

 البيئية للظروف نتيجة شاشتها تتميزها في الطبيعية املوارد فإن املقابل يف ،املتميز اجلغرايف املوقع عن ةالناجت

  .األحوال معظم يف والغري مستغلة خصبة غريال اجلبلية والتربة اجلاف املناخ حيث من القاسية
 يف على أهم هذه املوارد املتاحةوبناء على املعلومات واإلحصائيات املتوفرة سوف حناول تسليط الضوء    

  :الوالية من خالل

حيث تستحوذ منهم  3م130.315ـبخزانا مائيا بقدرة استيعاب تقدر  207متتلك الوالية : املوارد املائية -1
، وتعتمد 3م8.400بسعة خزان 13بـمث تليها بلدية املاء األبيض  3م27.100خزان بطاقة 27عاصمة الوالية على 

ملائية الباطنية املتوفرة واليت متثل مورد مهم للمياه املستعملة ويتم استخراجها عن طريق احلفر على املوارد ا
بئر وكل من 40متتلك منهم عاصمة الوالية  3م 272.289,6 إيلبسعة تصل بئر  140واآلبار، إذ بلغ عدد اآلبار
سدود  5و، ∗بئر)7-2(خرى بني والباقي موزع على البلديات األلكل بلدية أبار 9بلدييت الكويف وثليجان 

  .حمطة ضخ 38 تعتمد يف ضخ املياه على ، كما3م2.480.000حبجم  جبلية صغرية

ثروة مائية معتربة بالنظر إيل األودية واملنابع اليت جترى ا خاصة بعد ذوبان الثلج يف هذا وتتوفر الوالية على 
 مائية موارد 3م102.402.648كموارد باطنية منها  3م104.000.000ما قيمته فصل الربيع ومتتلك الوالية على 

  .∗∗مستغلة

  

  

  
                                                 

  .)ج- ب– 04(أنظر امللحق رقم  ∗
  )أ- 04(أنظر امللحق رقم  ∗∗



 .تقييم مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة بوالية تبسة...............................الرابعالفصل 
 

 
137 

  : ميكن توضيح اإلمكانيات الزراعية واحليوانية لوالية تبسة فيما يليو :اإلمكانيات الزراعية واحليوانية -2

هكتار منها 1.349.713 ـبتتربع والية تبسة على مساحة إمجالية تقدر : اإلمكانيات الزراعية - 2-1
واجلدول التايل يوضح التوزيع العام لألراضي % 60.63كتار خمصصة للفالحة أي بنسبة ه 818.357,5

  .الفالحية

  .2009التوزيع العام لألراضي الفالحية يف والية تبسة سنة ): 14(جدول رقم 

  (%)النسبة   )هكتار(املساحة   توزيع األراضي
 71,74  223.965  املزروعات العشبية  األراضي املستغلة يف الفالحة

  25,57  80.126  األراضي املسترحية

  0,038  120  سهول طبيعية

  2,56  7.964  أشجار مثمرة

  لفالحةاملستغلة يف ااألراضي  لجمم
  منها أراضي مستقية 

312.175  

16.081  
5,15  

  53,04  434.088  أراضي رعوية

  8,08  72.094,5  األراضي الفالحية املستغلة وغري املنتجة

  60,63  818.357,5  يف اال الفالحيستغلة جمموع األراضي امل

  5,95  80.356,5  األراضي غري املنتجة وغري مستعملة من طرف الفالحة

  20,75  280.000  األراضي احللفاء

  12,67  171.000  الغابات 

  100  1.349.713  املساحة اإلمجالية للوالية

  .)أ-05(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أكثر من نصف األراضي املخصصة للفالحة مزروعات عشبية استفادت    
ه ور، والذي بدبسبب طبيعة اقتصادها احمللى الذي يعتمد على تربية املواشي منها الوالية يف اجلانب الرعوي

جمموع األراضي املستغلة من من % 53,04 ـوبنسبة تقدر ب هكتار434.088 ـة  قدرت بحخصصت له مسا
 ما وهو هكتار171.000بـ 2009والية تبسة عام  يف بالغابات املكسوة املساحات قدرت ،طرف الفالحة

املساحة املتوفرة  وتوفر ،اإلمجالية، وهي مساحة قليلة مقارنتا باملساحة اإلمجالية املساحة من %12,67 يعادل
 يف ومشتقاته اخلشب إذ يستخدم واملرعى، باخلشب إمدادها هاأمه لعل للوالية، كثرية فوائدمن الغابات 

 أمهية ذا ملجأ تعترب لكوا أمهيتها فتكتسي الغابية املراعي ، أمااوغريه األثاث وصنع كالبناء عدة جماالت

 باتالغا فترات اجلفاف خاصة بعد التقلبات املناخية اليت عرفتها املنطقة يف اآلونة األخرية، وتلعب أثناء قصوى
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االجنراف والتصحر اليت باتت تعاين منه والية تبسة  من التربة تثبت أا إذ البيئة، محاية جمال يف هاما دورا
 تسرب وتسهل املائية بسبب اخنفاض معدالت االهتمام بالتشجري واملساحات اخلضراء اليت حتمي املنشآت

، أما املساحة املتاحة واالستجمام احليوي والسياحة نوعوالت الربية للحياة املالئمة الظروف وتوفر اجلوفية املياه
من املساحة اإلمجالية وهي عبارة عن نسبة جد معتربة ميكن استخدامها يف  %20,75من احللفاء فهي حوايل 

 .جماالت عديدة كالرعي وصناعة والورق وغريها من املشاريع اليت تطلب وجود احللفاء

 ياإلنتاج الزراعيمكن تلخيصها يف اجلدول اآليت الذي يوضح حصيلة أما بالنسبة للمنتوجات الزراعية ف •
 .2009خالل سنة 

  .2009اإلنتاج الزراعي لوالية تبسة سنة حصيلة ): 15(جدول رقم 

  )قنطار(اإلنتاج   )هكتار(املساحة   احملصولنوع 
  51.020  1.767  أشجار مثمرة

  2.255.000  198.993  احلبوب

  262.400  26.114  أعالف اصطناعية وطبيعية

  544.440  3.035  اخلضروات

  23.350  800  زيتونال

  13.375  25.200  التمور=  نخيلال

  .)ج-ب-05(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

بإنتاج احلبوب الذي يعد املنتوج  والية تبسة من الواليات الغنيةأن لنا استنادا للجدول أعاله يتضح 
واملقدرة ب نظرا لتربعه عل نسبة معتربة من املساحة اإلمجالية  وهذا قنطار2.255.000ـبة قدرت بكمي األول

اخلضروات اليت وصلت املزروعات، كما يتجلى وزن  ا النوع منإضافة إىل مناخ الوالية املناسب هلذ 14,74%
 2009وصل إنتاجها سنة  ، حيثاملرتبة األوىل ضمن إنتاجها االبطاط قنطار، وحتتل 544.440كمية إنتاجها إيل 

من إنتاج اخلضروات يف الوالية بالرغم من أا تتربع على  %63,17وهو ما ميثل نسبة  ∗قنطار 343.900 إيل
اليت  األشجار املثمرةجند أيضا و ،من املساحة اإلمجالية للوالية% 0,12هكتار واليت متثل 1,650مساحة تقدر ب 

أي بنسبة  هكتار1.767ـبار بالرغم من ضالة مساحة استغالهلا واليت تقدر قنط 51.020ـبقدرت كمية إنتاجها 
بالرغم من أن زراعة النخيل تتربع على كل من زراعة الزيتون والنخيل  نالحظ ضالة إنتاج كما ،0,131%

إىل غياب املناخ املناسب هلا من جهة  السببميكن إرجاع  وهذاهكتار أي بنسبة  25.200 ـمساحة تقدر ب
  .م االهتمام بتنميتها من جهة أخرىوعد

                                                 
  .)ب- 05(أنظر امللحق رقم  ∗
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اليت بلغت كمية  العقلة املاحلةللحبوب على مستوى بلديات الوالية حققته بلدية  إنتاجوجند أن أكرب 
هذه املنطقة  أراضيوهذا بسبب طبيعة  إنتاج الواليةمن جمموع % 7.22 لمبا يعادقنطار أي  162.750 إنتاجها

ية الشريعة كمية إنتاجها مث تليها بلد ع من احملاصيل وبكميات مرتفعة،واليت تسمح هلا يف إنتاج هذا النو
  .∗∗الوالية إنتاجمن جمموع % 5,77 لمبا يعادقنطار أي 130.220

قنطار 209.615حققتها بلدية احلوجيبات وهي  2009سنة  أما بالنسبة للخضروات فأكرب كمية منتجة

بلدية مث تليها ، من املناطق املشهورة بزراعة البطاطا يف الواليةوهي  من اإلنتاج اإلمجايل للوالية% 38,5وبنسبة 

وهي أيضا من املناطق اجلد معروفة  من إمجايل إنتاج اخلضروات يف الوالية% 5,28 فركان أي بلغت نسبة 
  .بإنتاج الزيتون والتمور

 2009ت سنة ويف ما خيص األعالف تعترب بلدية الشريعة املسجل رقم واحد يف هذا اال حيث سجل

من إمجايل  إنتاج األعالف يف الوالية وهذا لكوا تعترب أشهر % 12,53قنطار مبعدل  32.870 كمية قدرت
وبسبب الطبيعية املناخية واجلغرافية للمنطقة حيث تعد  منطقة يف جمال تربية املواشي وإنتاج اللحوم واألجبان

كما قلنا سابقا، ويف املرتبة الثانية تأيت بلدية عني الزرقاء بكمية من املناطق اجلبلية اليت تكثر فيها تربية املواشي 
  .من إنتاج الوالية% 12,36قنطار أي بنسبة  32.440إنتاج وصلت إيل 

تعترب والية تبسة من الواليات اجلد مشهورة بتربية املاشية على مستوى الصعيد : اإلمكانيات احليوانية - 2-2
  :يوانية اليت متتلكها الوالية من خالل النقاط التاليةالوطين وميكن تسجيل الثروة احل

  .يوضح اجلدول املوايل تعداد املواشي يف والية تبسة وذلك كل على حسب نوعها •

  .))))2009-2008((((عدد املواشي يف والية تبسة لسنة ): 16(جدول رقم 

  1)رؤوس(العدد   املواشي
  12.000  األبقار

  700.000  غناماأل

  154.000  املاعز

  445  بلاإل

  119.000  الدواجن

  170  األحصنة

  .)د -15(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر •

                                                 
  .)ج - 05(رقم  أنظر امللحق ∗∗
  .ومتثل هنا عدد الرؤوس املسجلة على مستوى مديرية الفالحة -  1
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 2009-2008يبني لنا اجلدول املبني أعاله عدد رؤوس املواشي املتاحة يف والية تبسة خالل الفترة مابني 
رأس مث 154.000بـأس وتليها املاعز ر700.000بـواليت تظهر فيها األغنام بأكرب عدد من الرؤوس وقدرت 

رأس وهذا بسبب أن معظم األفراد العاملني يف هذا اال يكونون بشكل غري رمسي 119.000بـالدواجن 
وغري مصرح به ضمن املديرية املسؤولة وبالتايل يصعب احلصول على هذا النوع من املعلومات، أما 

ن بلدية فركان ونقرين باعتبار أما منطقتان متواجد ضمرأس 445بالنسبة لإلبل فسجلت الوالية 
تستغل معظمها يف املناسبات واحلفالت والعروض الثقافية  رأس170صحراويتان أما بالنسبة لألحصنة فهي 

 . وهي متواجدة بنسبة أكرب يف بلدية الشريعة وهذا حسب اإلحصائيات املتواجدة ضمن مديرية الفالحة
 

يمكن توضيحه فلوالية تبسة  2009اخل خالل سنة ...محراء وبيضاء من حلوم أما بالنسبة لإلنتاج احليواين •
  :من خالل اجلدول املوايل

  .2009اإلنتاج احليواين يف والية تبسة سنة ): 17(جدول رقم 

  الوحدة  أو الكمية العدد  اإلنتاج
  قنطار  66.497  اللحوم احلمراء
  قنطار  20.965  اللحوم البيضاء

  ترل  83.418.000  احلليب

  وحدة  23.835.000  البيض

  قنطار  6.100  الصوف
  قنطار  790  العسل

  .)د – 15(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

  حيث سجل ا حوايل وىل األدرجة بالمن خالل اجلدولني السابقني يتضح اهتمام الوالية بتربية األغنام 
حصلت  حيثالصوفية  - املصنوعات–املصدر الوحيد للمنتجات  تعدكوا وهذا ل 2009سنة  رأس700.000

أكرب كمية  وهي تابعة لدائرة الشريعة بلدية ثليجان وسجلت 2009من الصوف فقط سنة قنطار  6.100الوالية 
  .رأس 52.200ـرأس مث تليها بلدية املزرعة ب90.800حوايل  إيلمن األغنام وصلت 

 رأس154.000إيل  عدد املاعز وصل مكانة جد مهمة حيث اعزاملتربية  وعلى الصعيد الوالئي حتتل 

 فقدرت لبقرأما بالنسبة ل، من إمجايل املاعز يف الوالية% 14,16 ـسجلت أكرب نسبة يف بلدية ثليجان ب
 باعتبارهم أوىل وأهم مصادر احلليب ∗رأس 1.222ـبكانت أكرب نسبة هلا يف بلدية الكويف  رأس 12.000ـب

، وتركز الوالية على تربية املاشية من جهة أخرى ملا لتر83.418.000 ن الوالية حصدت حوايلوجند أ ومشتقاته
                                                 

  .)هـ – 05(أنظر امللحق رقم  ∗
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رغم  .نقص على املستوى احمللي والوطين ككل له تساهم به يف قطاع الصناعات اجللدية الذي ال يزال يشهد
  .من اللحم األمحرقنطار  66.497ولقد سجلت الوالية من تربية هذه املواشي حوايل  ،أمهيته يف االقتصاد الوطين

ما يقدر  2009حيث وفرت سنة كما نالحظ أن إنتاج الوالية من البيض واللحوم البيضاء معترب 
 ا ما يفسره خمزوا من الدواجن واملقدربيضة، وهذ 23.835.000قنطار وما يقارب  20.965ـب
  .رأس119.500ـب

  : بلغ النسب املوالية 2009والية حلصيلة إنتاج سنة وجتدر اإلشارة إال أن مستوى حتقيق االكتفاء ذايت بال •

  .2009اإلنتاج الفالحي ومستوى حتقيق االكتفاء الذايت احمللي يف والية تبسة لسنة ): 18(جدول رقم 

  ∗∗∗∗(%)نسبة حتقيق االكتفاء الذايت   )قنطار(اإلنتاج   املنتج

  195.22  2.255.000  احلبوب

  103.10  544.440  اخلضروات

  130,3  343.900  البطاطا

  33,77  13.375  التمور

  71,76  66.497  اللحوم احلمراء

  31,76  20.965  اللحوم البيضاء

  .)06(وامللحق رقم  )د-05(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

  : من خالل اجلدول السابق يتبني ما يلي

االكتفاء الذايت املطلوب يف كل من  حنو حتقيق قد حققت معدالت عالية يف جمال السعي والية تبسة  أن -
حققت فائض على حاجباا من احلبوب  2009اخلضراوات والبطاطا حيث جند أن الوالية يف سنة احلبوب، 

 ؛على التوايل %30,3و% 3,10و %95,22واخلضروات والبطاطا ووصل الفائض إيل 

ن جانب اللحوم بنوعيها والتمور أيضا حيث والتزال الوالية ختضع لعجز يف حتقيق االكتفاء الذايت م -
  ؛مورتيف ال% 64يف اللحوم البيضاء و% 68يف مستوى اللحوم احلمراء و% 28ـسجلت الوالية عجز ب

استغالل الدواجن مقارنة  ، رمبا لقلةالبيضاءأضعاف إنتاج اللحوم  3يفوق  احلمراء اللحومإنتاج  إن -
 .منها البيضاءعلى حساب  احلمراءولتفضيل املواطن اللحوم  باملواشي

إن هذه املوارد الطبيعية الفالحية واحليوانية تساهم بشكل كبري يف التنمية احمللية املستدامة من خالل  �
 يؤدي مما مكثف بشكل احلالية املوارد تستخدم اخل وقد...استعماهلا كمدخالت إنتاجية وغذائية وتصنيعية

                                                 
  .)06( أنظر امللحق رقم ∗
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وبالتايل املراهنة على مصري التنمية احمللية املستدامة يف  ربةالت إنتاجية واخنفاض السبات فترات قصر إىل
 .اخل...الوالية

  املناجم واحملاجر -3

متلك والية تبسة جمموعة من املوارد الطبيعية من أبرزها الرمل، الطني، الكلس، احلديد الفوسفات احلجر 
  .يالرملي الكوارتز

 .2008هذه املواد األولية لسنة  واجلدول املوايل يبني الكميات املستخرجة واملصنعة من •

  .2008الكميات املستخرجة واملصنعة من املوارد الطبيعية يف والية تبسة خالل سنة ): 19(جدول رقم 

  اإلنتاج  التعيني  املادة

  طن 1.145.056  صناعة  احلديد

  طن 469.275  استخراج

  3م 434.054  استخراج  الكلس

  طن 664.508

  طن 1.781.561  صناعة  طالفوسفا

  طن 249.797  استخراج  الطني

  3م 89.615  استخراج  الرمل

  .)ج- ب- أ-07 ( رقم بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن والية تبسة متتلك مجلة من املواد الطبيعية اليت تستخرجها وتصنعها 
ة بني صناعاا االستخراجية والتحويلية خاصة يف جمال احلديد واليت تسمح هلا خبلق توليفة صناعية متكامل

والفوسفاط وأيضا الكلس والرمل والطني اليت تعترب من املدخالت الرئيسية اليت تعتمد عليها كل القطاعات 
  .وخاصة تلك املتعلقة بالبناء واألشغال العمومية

يف  يلفوسفات، احلجر الرملي الكوارتزالرمل، الطني، الكلس، احلديد ااملوارد الطبيعية من  تعترب �
الصناعي  التقدم إحداث التنمية احمللية املستدامة وذلك من خالل يف املهمة األركان احدوالية تبسة 

النسيج الصناعي توفري مناصب العمل وخمتلف املنتوجات  يف خالل مسامهتها من أمهيتها وتنبع ،والتحويلي
 الدراسة منطقة يف هذه املوارد وتتميز ،ة أو كسلع نصف مصنعةسواء كانت املستعملة كسلع استهالكي

بالوفرة إال أننا ميكن أن نالحظ أن هناك استغالل غري مدروس وغري رشيد هلذه املوارد وهذا عامة  بصفة
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مايعرضها إيل االسترتاف والندرة لكوا تعرب تقريبا من املصادر األساسية لتوفري الدخل للمواطن احمللى 
 .يل تقليل حضوض األجيال املستقبلية يف استغالهلاوبالتا

   :اإلمكانيات البشرية: ثانيا

  : نسمة موزعة كما يلي 660.058حوايل  2009بلغ عدد سكان والية تبسة حسب  إحصائيات 

  التوزيع السكاين حسب اجلنس والفئة العمرية يف والية تبسة -1

   :رية من خالل اجلدول املوايلميكن توضيح التوزيع السكاين حسب اجلنس والفئة العم

  .2009توزيع السكان حسب اجلنس والفئة العمرية يف والية تبسة يف ): 20(جدول رقم 

  اجلنس         
  الفئة العمرية

  %  اموع  %  إناث  %  ذكور

  9,62  63.539  9,32  30.633  9,93  32.906  سنوات 4إىل  0
  8,93  58.946  8,82  28.989  9,04  29.957  سنوات 9إىل  5

  10,66  70.366  10,51  34.544  10,81  35.822  سنوات 14إىل  10
  11,75  77.529  11,57  38.028  11,92  39.501  سنوات 19إىل  15
  11,53  76.133  11,68  38.389  11,39  37.744  سنوات 24إىل  20
  9,9  65.377  9,96  32.736  9,85  32.641  سنوات 29إىل  25
  7,42  48.972  7,57  24.881  7,27  24.091  سنوات 34إىل  30
  6,14  40.522  6,36  20.904  5,92  19.618  سنوات 39إىل  35
  5,64  37.256  5,79  19.030  5,5  18.226  سنوات 44إىل  40
  4,84  31.945  4,93  16.204  4,75  15.741  سنوات 49إىل  45
  4,02  26.566  4,07  13.377  3,98  13.189  سنوات 54إىل  50
  2,84  18.714  2,75  9.038  2,92  9.676  سنوات 59إىل  55
  1,72  11.384  1,77  5.817  1,68  5.567  سنوات 64إىل  60
  1,76  11.617  1,76  5.785  1,76  5.832  سنوات 69إىل  65
  1,37  9.043  1,36  4.470  1,38 4.573  سنوات 74إىل  70

  1,84  12.149  1,78  5.851  1,9  6.298  سنة فأكرب 70
  100  660.058  49,80  328.676  50,20  331.382  اموع

  .)أ - 08(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر
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 نسمة331.382أي ما يعادل % 50,20من خالل بيانات اجلدول السابق نالحظ أن نسبة الذكور متثل 
     نسمة كما أن فئة الشباب 328.676من إمجايل السكان ما يعادل  %49,80كما أن نسبة اإلناث متثل 

يف حني قدرت % 29,21بنسبة ) سنة 14-0(يليها فئة األطفال % 46,74ـمتثل أكرب نسبة تقدر ب) سنة15-39(
  %.24,35 بـنسبة الكهول والشيوخ 

معتربة ميكن استخدامها كموارد بشرية يف  شبابيةوالية تبسة متتلك طاقة  نمن خالل ما سبق نستنتج أ
  .كبرية يف جمال حتقيق التنمية وميكن أن تعطيها دفعة خمتلف امليادين

  :التوزيع السكاين حسب الدوائر يف والية تبسة - 3-1

  .يف والية تبسة من خالل اجلدول املوايل الدوائرميكن توضيح التوزيع السكاين حسب 

  .2009توزيع السكان حسب الدوائر يف والية تبسة لسنة ): 21(جدول رقم 

  %النسبة   عدد السكان  الدائرة

  30  200.467  تبسة

  05  32.483  الكويف

  04  24.536  مرسط

  02  16.365  املاء األبيض

  05  32.695  العوينات

  13  85.642  ونزة

  06  38.983  بئر مقدم

  13  85.743  بئر العاتر

  05  30.520  العقلة

  02  9.964  أم علي

  02  15.507  نقرين

  13  87.153  الشريعة

100  660.058  وعما  

  .)ج-ب - أ- 08( رقم بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

أي % 30من بيانات اجلدول السابق نالحظ بأن دائرة تبسة أكرب الدوائر من حيث عدد السكان بنسبة 
بئر العاتر تليها دائرة % 13بنسبة نسمة و87.153بـالشريعة نسمة تليها دائرة 203.467ما يعادل 
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يف حني تشهد باقي الدوائر نسمة وبنفس النسبة،  85.642بـ ونزةدائرة المث ، %13بنسبة و نسمة85.743ـب
حيث أن أم علي هي أقل الدوائر %) 6إىل % 2(نقصا يف عدد السكان حيث تراوحت النسب فيها ما بني 

  .وهذا بسبب اهلجرة إيل عاصمة الوالية، %2كثافة بنسبة 

ة تبادلية، فمن ناحية دف التنمية احمللية إن املوارد البشرية ترتبط بالتنمية احمللية املستدامة بعالق
املستدامة إيل حتسني النوعية االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمستوطنات البشرية والسيما حتقيق العدالة 
االجتماعية بني الريف واملدينة وبني املرأة والرجل، ومن ناحية أخري تلعب املوارد البشرية دورا مهما يف دفع 

وهذا ما  %52,38كبرية تتمثل يف  شبابيةبالرغم من أن والية تبسة متتلك طاقة ية احمللية املستدامة، وعجلة التنم
سنة وهي طاقة كبرية ميكن توجيهها يف خدمة الربامج التنموية املوجهة إيل الوالية إال أن التوزع  44إيل  19بني 

من  %30ر منها اجيابية حيث جند أن أكثر من الغري مدروس والغري املخطط للسكان جعل منها نقطة سلبية أكث
االنتشار السكاين الضعيف يف  جند التوزيع السكاين هذا من ابرز مالمح، وسكان الوالية مستقر يف عاصمتها

حيث ال تشكل التجمعات الصغرية بؤر تساعد على استقطاب  ،تناثرةامل صغريةالسكانية التجمعات بعض ال
 العمالة على استيعاب قادرة جمدية فرص استثمارية توفري إىل النتيجة تؤدي يف وال ،أنشطة اقتصادية واجتماعية

وغريها من  التهريب واسترتاف األراضي والزحف حنو عاصمة الواليةعمق من مشكلة املتوفرة وهذا ما 
وهذا بات يشكل عبء كبريا على النظام  األخرى املسجلة يف هذه التجمعاتاملشاكل االجتماعية 

اخل وبالتايل ...ولوجي من خالل تزايد ملعدالت التلوث والرمي العشوائي للنفايات املرتلية والبين العشوائيااليك
االنعكاس السليب على املياه اجلوفية واالستغالل املفرط لألراضي الزراعية والتوزع العمراين على حساب هذه 

ا ما يناقض بنود االستدامة ويرهن حق وهذ ضغط على مرافق املدن وتناقص عمرها اإلنتاجيوال األراضي
  .األجيال املستقبلية يف هذه املوارد الطبيعية

 .اإلمكانيات السياحية لوالية تبسة: املطلب الثاين   

متتلك والية تبسة إمكانيات يف اال السياحي ميكن أن جتعل منها أكرب قطب سياحي يف اجلزائر، وتتمثل    
  :هذه اإلمكانيات السياحية يف

حتظي والية تبسة مبواقع طبيعية ساحرة ومناظر فاتنة متنح لزائريها الدالل واخليار : املواقع الطبيعية: أوال   
لالستمتاع بأفضل األجواء يف رحاا وتؤمن لوحات طبيعية خالبة ومن أروع املناظر الطبيعية املمكن رؤيتها 

  :  ومن هذه املواقع جند
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وكانت كلم 25الشمالية لوالية تبسة وتبعد عن الوالية حبوايل وهي إحدى البلديات : احلمامات -1

مبعين املياه القيصرية، وتوفر هذه املنطقة منظر جد خالبة للطبيعة العذراء اليت زينتها  اكواسرريستسمي قدميا 
 .∗اخل...الصفصاف: مياه املنابع املتدفقة من صلب الصخور واألشجار والنباتات الربية مثل

وهي حتوى بداخلها  -منطقة احلمامات–تقع هذه املغارات يف نفس املنطقة  :وعكوسمغارات واد ب -2
أسرار من أصل الطبيعة املذهلة اليت رمستها تدفقات املياه الساخنة والباردة وتغريات املناخ واليت أكسبت 

ا اجلبال صخورها ألوان وأشكال ساحرة، وخارج هذه املغارات توجد قمم جبلية تشبه يف تكوينها وأشكاهل
  .∗∗الربكانية املوجود يف األهقار

توجد هذه األخرية يف بلدية بكارية اليت تقع يف األقصى احلدود الشرقية للوالية، تتميز : خنقة بكارية -3
فيها اخلنقة بطابعها اجلذاب وغاباا اليافعة باألشجار الربية واملعروفة باهلدوء وخرير املياه العذبة اجلارية من 

 واليت تسقي زائرها، ولقد سعت السلطات يف الوالية للمحافظة على سري املياه فيها من خالل إنشاء بطن اجلبل 

أحواض وممرات جتري فيها املياه، ومنطقة ألعاب خاصة باألطفال، وتعد خنقة بكارية من مناطق االستجمام 
 .∗∗∗املفضلة لدى سكان والية تبسة

ان جنوب للوالية وفيهما يظهر وجه آخر جلمال املنطقة ومها منطقتني يقع :منطقيت نقرين وفركان  -4
من خالل الطابع الصحراوي الذي يكسوها بواحته املزينة بشموخ النخيل وسواقي املياه املتدفقة خاصة بواد 

 .∗∗∗∗نقرين املنحدر من فج اجلبل وتصاميم اهلندسة الصحراوية اجلد تقليدية

ة تبسة على منابع طبيعية بتركيبة معدنية جد غنية من شأا استقطاب تتوفر والي: احلمامات املعدنية: ثانيا   
مشاريع لتشييد حمطات معدنية مهمة، ومن بني هذه املنابع جند منابع احلمامات وأوكس، وفيما خيص 
احلمامات جند أن والية تبسة تتوفر على محام طبيعي واحد هو محام حيي بن طالب ببلدية املريج اليت تقع على 

كلم عن مقر الوالية، ويتميز هذا احلمام بطابعه التقليدي والقيمة العالجية العالية ملياهه خاصة لألمراض 50 بعد
 . اجللدية، كما يوفر فضاء مالئم لالستجمام والراحة

ية إن تناوب العديد من احلضارات على والية تبسة جعلها حتتفظ مبعامل تارخي :املعامل التارخيية والدينية: ثالثا   
ودينية وثقافية جتعل زائرها يسترجع مالمح وتفاصيل احلياة اليومية للشعوب اليت مرت عليها وعبقريتهم 

  .اإلبداعية اليت خلقت منشآت تفيض روعة ومجاال
  :ومن املعامل التارخيية األكثر شهرة يف املنطقة وعلى مجيع األصعدة جند •

                                                 
 .)أ- 28( أنظر امللحق رقم ∗

 .) ب- 28( أنظر امللحق رقم ∗∗
 .) ج- 28( أنظر امللحق رقم ∗∗∗

 .) د-28( أنظر امللحق رقم ∗∗∗∗
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كورنليوس  النصر بأمر من القائد وسبين ق ،انيةوهو من بقايا اآلثار الروم:  قوس النصر كاراكاال -1
أقرليانوس الذي خصص له أموال من ميزانية اجليش لبناء أقواس على شرف إمرباطور روما وتعهد باجنازه 

، ويعترب هذا القوس من روائع اآلثار الرومانية يف تبسة بالنظر إيل التقنية أورليوس أنطونيوس كاراكاالاإلمرباطور 
 ا والتزينات اليت جتسدها الكتابات الالتينية والرسومات املتنوعة حليوانات ونباتات وبعض الطيور اليت اليت بين

اليت يعتقد بأا حتمي املدينة من كل مكروه، وعندما بين البيزنطيون السور " أوقست"كانت حتمل متثال اآلهلة 
األتراك أصبح أحد أبراج احلراسة، ويعد اليوم أو القلعة حول املدينة أصبح قوس النصر أحد أبواا، ويف عهد 

من أبرز أثار مدينة تبسة وأروعها من حيث القيمة التارخيية واجلمالية واحلضارية وهو خاضع يف هذه الفترة إيل 
 .ترميمات وإصالحات

املعبد  تزال قائمة مبدينة تبسة، وأقيم هذا وهو من أشهر املباين الرومانية الدينية اليت ما :معبد مينارف -2
الوثين لعبادة اآلهلة مينارف وهي جتسد آهلة احلكمة والفن وتعرف عند اإلغريق أثينا بنت جوبتري وشيد هذا 

حتت إشراف أنطونيوس ويتميز هذا املعبد بشكله  ،م193/217 املعبد يف عهد اإلمرباطور سيتم سيفر بني سنيت
فة إيل الرسومات واألشكال العديدة اسدة على املستطيل وأعمدته األسطوانية الضخمة احمليطة به باإلضا

جدرانه اخلارجية، ويف الوقت احلايل أصبح هذا املعبد متحف يتضمن قطع أثرية وفسيفساء قدمية من العهد 
 .∗الفينيقي

عن قوس النصر كاراكاال، وقد شيدت على شرف السيدة  م500تقع على بعد  :البازيليك املسيحية -3

يف عهد القنصل  م385و 310مناضلة يف سبيل املسيحية، وبنيت البازيليك بني سنيت كرسبني النومديـة أول 

مسح إمرباطور روما مبساعدة رجال الدين والسماح للطبقات الثرية  ناإلفريقي أنينوس جوليانوس بعد أ

  .∗∗ةسم كاتدرائيا يةباملشركة يف بناء البازيليك بعد أن اعتنق الدين املسيحي، أصبح يطلق على هذه البناية الدين

 على شرف القنصل م77شيد هذا املسرح يف عهد اإلمرباطور فيسباسيانوس حوايل  :املسرح املدرج -4
سة وانتعاش ظروفها االقتصادية واالجتماعية وبين هذا املسرح الستقبال بتاخلامس بعد عودة االستقرار إيل 
   .∗∗∗اخل...عروض املصارعة األوبرات، التمثيل

باإلضافة إيل املعامل األثرية والتارخيية السابقة هناك جمموعة أخرى من املعامل اليت  :ة أخرىمعامل تارخيي -5
معصرة بريزقال ختص ا والية تبسة واليت تزيد من روعتها اجلمالية وتؤرخ أصوهلا احلضارية والثقافية ومنها 

ود ملكيتها إيل العائلة الرومانية وشيدت وهي واقعة بني الطريق الرابط بني عاصمة الوالية وبئر العاتر واليت تع
من املدينة العريقة واليت يعود تارخيها م 300اليت تتواجد على بعد  واملقربة املسيحيةيف عهد اإلمرباطور تراجانوس، 

                                                 
 .) هـ- 28( أنظر امللحق رقم ∗

  .) و- 28( أنظر امللحق رقم ∗∗
  .) ز- 28( أنظر امللحق رقم ∗∗∗
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 اليت تعرف بتبسة اخلالية حمليا وهي تبعد تبسة القدمية وآثار، )الفترة املسيحية(إيل القرن الرابع واخلامس ميالدي 
 .اخل...ثار األخرىوغريها من اآل ،∗كلم2بـعن الصور البيزنطي 

 :∗∗ومن املعامل الدينية والثقافية املوجودة يف والية تبسة جند •

الذي يعود تاريخ بناءه إيل ما قبل أن االحتالل الفرنسي لتبسة وقد شيد يف العهد  :املسجد العتيق -1
بطابعه اإلسالمي احملض حبيث تزينه أعمدة رخامية وتيجان العثماين وسط عاصمة الوالية، ويتميز هذا املسجد 

مصنوعة من احلجر، أما منارته فقد زينت بنقوش وزخارف إسالمية غاية يف الروعة، ويعترب هذا املسجد من 
 .املعامل األثرية اإلسالمية اليت تفخر ا الوالية

هلذا الويل الصاحل الذي  وهو يقع داخل الصور البيزنطي تكرميا :مسجد وضريح سيدي بن سعيد -2
عرف بالزهد والورع والصالح، ويتكون هذا املبين األثري من غرفة الصريح اليت تعلوها قبة دائرية ومسجد 

 .صغري تقام فيه الصلوات ويتميز باألعمدة الرخامية واللمسات اهلندسية الغربية اإلسالمية

ق مدينة تبسة العريق، ضريح سيدي حممد من هذه املعامل األثرية، سو :معامل دينية وثقافية أخري -3
الشريف، مسجد وضريح سيدي عبد الرمحن وجامع سيدي بوبطانة مغارات أو دواميس قسطل واجلسر 

، زاوية حيي بن طالب وزاوية سيدي عبد اهللا مبرسط وأثار بلدية مرسط ، مدرسة الشيخ العريب التبسيالروماين
رين واملدينة القدمية للحمامات، وهي كلها شواهد حية تدل على هذا عالوة على املدن القدمية بفركان ونق

  .التاريخ العريق هلذه الوالية
  

حتتل والية تبسة مكانة رائدة يف ميدان الصناعات التقليدية وذلك نظرا لتوفر  :الصناعات التقليدية: رابعا    
دية تتميز بالتنوع والثراء من حيث ، خشب، جلود وطني وهذا ما جعل صناعاا التقليفاملواد األولية من صو

، ومن أهم املنتجات التقليدية اليت تعترب الرائدة واليت تتميز ا والية تبسة جند زريبة النمامشة لاأللوان واألشكا
اليت يغلب عليها اللون األمحر الداكن وحتمل رموز وتزيينات مستوحاة من الطبيعة، زريبة الدراقة وحنبل املرقوم 

هذا باإلضافة إيل التحف الفخارية وصناعة سروج الفروسية والسالل اليت تصنع من سعف والربنوس 
  .∗∗∗النخيل

  

  :وتشمل :هياكل اإليواء والوكاالت السياحية: خامسا     

تتوفر والية تبسة على جمموعة من الفنادق تضمن حسن االستقبال وطيب  :هياكل اإليواء السياحي -1
 :التايلموضحة يف اجلدول  املقام وهي

 

  
  

                                                 
  .) ك- 28( أنظر امللحق رقم ∗

  .) ل- 28( أنظر امللحق رقم ∗∗
  .) م- 28( أنظر امللحق رقم ∗∗∗
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  .هياكل اإليواء السياحي املوجودة يف والية تبسة: ))))22(((( جدول رقم

  مكان التواجد  اسم اهليكل  الرقم
  - بلدية تبسة  –حي االستقالل   نزل الدير  01

  -بلدية الشريعة  –طريق خنشلة   نزل اجلرف  02

  -بلدية تبسة  –شارع األمري عبد القادر   نزل األمري  03

  -بلدية تبسة  –طريق قسنطينة   نزل األهرام  04

  - بلدية تبسة  –حي احلدائق   نزل بن عصمان  05
  -بلدية تبسة  –طريق عنابة   نزل البهجة  06

  -بلدية تبسة  –طريق عنابة   نزل كاراكاال  07

  -بلدية بئر العاتر  –طريق تبسة   نزل األصيل  08

  -بلدية تبسة  –حي عيساوي عبد الرمحن   نزل املنار  09

  -بلدية تبسة  –طريق قسنطينة   نزل طارق  10

  - بلدية تبسة  –حي احلدائق   نزل مرحبا  11

  -بلدية تبسة  –طريق عنابة   نزل العمران  12

  -بلدية ونزة–حي أول نوفمرب   نزل الزهراء  13
  -بلدية تبسة  -حي القوافل   نزل الشريف  14

  -تبسةبلدية –حي أول نوفمرب   نزل ماهيا باالس  15
  .بناء على جولة باملنطقة من إعداد الطالب :راملصد

  

كبري يف التنمية احمللية املستدامة وهذا بسبب العوائد االقتصادية  اتلعب الفنادق وهياكل اإليواء دور     
واالجتماعية اليت ميكن أن تضيفها إيل االقتصاد احمللى من خالل عمليات توفري مناصب الشغل والعوائد املالية 

من خالل االهتمام ذا النوع من اهلياكل هذا من جانب ومن جانب آخر فهي تساهم يف تنشيط  اليت توفر
السياحة الناجتة عن استغالل اإلمكانيات الطبيعية واألثرية املوجود يف الوالية وبالتايل التخفيف من استغالل 

قلة نالحظ من خالل اجلدول ال أننا األراضي الفالحية وحتقيق التوازن بني القطاعات االقتصادية واخلدماتية، إ
متركز معظم اهلياكل يف بلدية تبسة هذه اهلياكل بالرغم من اإلمكانيات السياحية املتاحة هذا باإلضافة إيل 

وتنعدم يف البلديات واألخرى  بالرغم من أن كل بلديات تبسة تقريبا هي أماكن أثرية طبيعية تصلح ألن تكون 
احية، ومن ناحية أخرى نسجل اخنفاض هذه األماكن يف الوالية كلها بالرغم نقطة جذب سياحية هذا من ن

  :من هناك مناطق غنية مؤهلة الستقبال مشاريع سياحية من فنادق، مركبات سياحية، مطاعم وهي تتمثل يف
 هكتار؛ 3.6منطقة التوسع السياحي لبلدية احلمامات واليت تتربع على مساحة  - 

 هكتار؛ 15ية نقرين وتتربع على مساحة منطقة التوسع السياحي لبلد - 
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 .هكتار 14منطقة التوسع السياحي لبلدية بكارية وتتربع على مساحة  - 

وهذه املناطق توفر أفضل الظروف لتحقيق االستثمارات السياحية الواعدة بسبب وقوعها يف مناطق طبيعية   
  .السياحي يف املنطقةميكن استغالهلا بغية االرتقاء باجلانب  خالبة تعترب أقطاب سياحية

تعترب الوكاالت السياحية القلب النابض للسياحة واملنشط األساسي للرحالت  :الوكاالت السياحية  -2
السياحية ورحاالت االستجمام وهي احملفز واملعلن على اإلمكانيات احمللية يف هذا اجلانب إال أننا نالحظ أن 

خدماا على طول أيام السنة، وبطبيعة  تقدمية تبسة تنشط على مستوى والوكاالت سياحية وأسفار  05هناك 
حيث أن معظمها يتجاهل هذا النوع يف الوالية  والقيام ذا القطاع عددها غري كايف لتنشيط السياحةاحلال ف

من املهام واإلعالن والترويج للسياحة الداخلية وتبين عمليات التوعية من خالل العروض واالقتراحات، أمنا 
منها  03أسفار احلج والعمرة وال حتاول حىت استقطاب السياح، وهذه الوكاالت على  إالماهلم تقتصر أع

   : يف بلدية الونزة وهي موضحة يف اجلدول أدناه 02ومتمركز يف بلدية تبسة 
  .املوجودة يف والية تبسة ةالوكاالت السياحي: ))))23(((( جدول رقم                  

  واجدمكان الت  اسم الوكالة  الرقم
  -بلدية تبسة  –حي تيفاست   وكالة اجلرف للسياحة واألسفار  01

  -بلدية تبسة  –حي اهلواء الطلق   فرع وكالة نوميديا للسياحة واألسفار  02
  -بلدية ونزة  –حي البياضة اجلديدة   للسياحة واألسفار .A.B.Cوكالة   03

  -ة ونزة بلدي –حي مبارك الليثي   وكالة قندوز للسياحة واألسفار  04

  -بلدية تبسة  –شارع هواري بومدين   وكالة برامهي للسياحة واألسفار  05
  .بناء على جولة باملنطقة من إعداد الطالب :املصدر

إن العالقة بني املواقع التراثية والوكاالت السياحية والتنمية هي عالقة ديناميكية جيب أن تدار بطريقة  �
التخطيط واالستغالل على أمهية احلفاظ على هذه املواقع التراثية مستدامة، حبيث جيب أن تؤكد عمليات 

وختطيط استثمارها السياحي من أجل حصول الزائر على التجربة املفيدة واملمتعة وتكرار الزيارة، ومن املهم 
ا غري وأمهية احلفاظ عليها كوا مصدر، جداً إدراك الدور الكبري الذي تلعبه هذه املوارد واملنشآت السياحية

متجدد لألجيال املستقبلية حق فيه، وتأكيد حتمية إدارة عناصرها بطريقة تظهر التقدير واالحترام للذين عاشوا 
قبلنا وتظهر احلرص واالعتبار للذين سيأتون من بعدنا، وهي أيضاً مصدر لإلحساس باجلمال والسلوكيات 

تعبريات مرئية ألحداث من املاضي وميثل تعبريات  اإلنسانية حيث يوفر إمكانية معايشة التنوع الثقايف، ويوفر
فيزيائية لتغريات فكرية مع مرور الزمن، هذا عالوة على أنه ميثل موردا ماليا واجتماعيا غري حمدود مما يضيفه 

  .للمجتمع احمللى من خالل التكامل بني القطاعات وتوفري ملناصب العمل للمواطن احمللى
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  .الصناعية لوالية تبسةاإلمكانيات : لثاملطلب الثا

وامتصاص اليد  املستدامة متتلك والية تبسة نسيج صناعي متكامل يساهم إىل حد ما يف حتقيق التنمية احمللية
  :العامل بالوالية، وتتمثل هذه اإلمكانيات الصناعية فيما يلي

  :الصناعات االستخراجية: أوال

يف استخراج احلديد اخلام والفوسفات وتشمل  أساسا الصناعات االستخراجية يف الوالية تتمثل      
  :∗املؤسسات التالية

  عامل؛ 93بطاقة عمالية ) SOMIFER(شركة مناجم احلديد اجلزائرية  -

 عامل؛ 192بطاقة عمالية  )SOMIPHOS(شركة مناجم الفوسفات  -

 عامل؛ 888عمالية  بطاقة) MITTAL STEEL OUENZA(مؤسسة ميطال ستيل ونزة  -

  .عامل308بطاقة عمالية ) MITTAL STEEL BOUKHADRA(تيل بوخضرة ؤسسة ميطال سامل -

  الصناعات التحويلية: ثانيا  

  :∗يف حتويل املعادن والبالستيك وتشمل املؤسسات التاليةالصناعات التحويلية بالدرجة األوىل تتمثل    

  عامل؛ 165بطاقة عمالية  )ANABIB(الشركة الوطنية لألنابيب وحتويل املنتجات املسطحة  -

 .عامل 87ة بطاقة عمالي) SARL/SPK(الشركة ذات املسؤولية احملدودية لتحويل املعادن  -

  :الصناعات الغذائية: ثالثا

يف إنتاج املياه املعدنية واملشروبات الغازية، وإنتاج  الصناعات الغذائية املوجودة يف والية تبسةتتمثل     
  :∗∗وتشمل املؤسسات املوالية) السميد والفرينة(

 SARL/BAALOUDJE et() احلمامات(املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة بعلوج وأبنائه  للمياه املعدنية  -

FILS eaux minérales HAMMAMAT(  عامل؛ 76بطاقة عمالية  

 عامل؛ 73بطاقة عمالية ) GME Groupe SMID(مؤسسة املطاحن الكربى العوينات  -

 عامل؛ 12بطاقة عمالية  )SEMOULERIE et MINOTRI SALMA(مطاحن سلمى تبسة  -

 عامل؛ 35بطاقة عمالية  )SEMOULERIE et MINOTRI ELHILEL( مطاحن اهلالل -

                                                 
  .)ب-أ- 09(أنظر امللحق رقم  ∗
  .)ج- ب- 09(أنظر امللحق رقم  ∗

  .)ج- ب-أ- 09(أنظر امللحق رقم  ∗∗
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 عامل؛ 27عماليةبطاقة ) SEMOULERIE et MINOTRI BAHLOUL(مطاحن لول  -

 عامل؛ 47بطاقة عمالية ) SEMOULERIE et MINOTRI SEIF(مطاحن سيف  -

 عامل؛ 25بطاقة عمالية ) SEMOULERIE et MINOTRI DIAM(مطاحن سيام  -

 تعادل بطاقة عمالية) SEMOULERIE et MINOTRI SALMI IRTIKA(مطاحن ساملي ارتيكا -
 عامل؛17

 عامل؛ 65بطاقة عمالية ) SEMOULERIE et MINOTRI ELMOURJEN(مطاحن املرجان  -

  .عامل 43بطاقة عمالية ) SEMOULERIE et MINOTRI MOUBROSS(مطاحن موبروس  -

ومواد ) اآلجر، حصى، البالط، طالء(تتمثل أساسا يف إنتاج : واد البناًء ومواد التنظيفم: رابعا
  : التنظيف وتشمل املؤسسات التالية

  عامل؛ 355بطاقة عمالية ) SCT(شركة االمسنت  -

 عامل؛ 73بطاقة عمالية ) ENDE GRANULATS(املؤسسة الوطنية للحصى  -

 عامل؛58بطاعة عمالة ) SARL/IBCC(لبالط املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة لصناعة ا -

 28بطاقة عمالية ) SARL/SATICOL(املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة  لصناعة الغراء وطالء البنايات  -

 عامل؛ 

 عامل؛100بطاقة عمالية ) SARL/SOAB(شركة ذات مسؤولية حمدودة لصناعة اآلجر  -

 عامل؛45بطاقة عمالية ) SARL/BEN-AMOR(شركة ذات املسؤولية احملدودة لصناعة اآلجر  -

 .∗عامل89تقدر بـبطاقة عمالية ) société de détergents du RHUMEL(شركة مواد التنظيف الرميال  -

وتتمثل أساسا يف تركيب األجهزة اإللكترونية وتصنيع : الصناعات التركيبية امليكانيكية: خامسا    
  : املعدات امليكانيكية وتشمل املؤسسات التالية

بطاقة  )SARL/ ESSALAM ESLECTRONIQUE (LG)(شركة ذات املسؤولية احملدودة السالم  -
  عامل؛ 194عمالية 

 .∗∗عامل 77بطاقة عمالية  )FAMOS.GROUP. PMO(الشركة الوطنية لتصنيع املواد امليكانيكية  -
  

                                                 
  .)ج-أ- 09(أنظر امللحق رقم  ∗

  .)ج-أ- 09(أنظر امللحق رقم  ∗∗
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  .املنشآت القاعدية واهلياكل التربوية والثقافية لوالية تبسة: الرابعاملطلب    

وتنظيم عملها  يئة احمليط االقتصادي للمستثمرين بغية إنشاء املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةهلت
وأماكن تواجدها أصبح الزما توفري جمموعة من اهلياكل واملنشآت الضرورية لدعم وتسهيل إنشاء هذا النوع 

  .من املؤسسات
  

  : املنشآت القاعدية لوالية تبسة: أوال

مجلة من اهلياكل واملرافق القاعدية األساسية كالبنوك وشركات التأمني وشبكة  على مل والية تبسةتتش
  :والوالية تتوفر على ،الطرقات والنقل ووسائل اإلعالم

  : هيو وفروع لشركات التأمني يوجد بالوالية عدة بنوك: املؤسسات املالية -1

  ؛)BNA(ين اجلزائري طالو البنك -

 ؛)BEA(ارجي اجلزائري البنك اخل -

 ؛)CPA(الشعيب اجلزائري  لقرضا -

 ؛)CNEP(الوطين للتوفري واالحتياط  الصندوق -

 ؛)BA(نك اجلزائر ب -

 ؛)BDL(التنمية احمللية  بنك -

  ).BADR(الفالحة والتنمية الريفية  بنك -

إن كثرة املؤسسات املالية ووكاالا بالوالية دليل على وجود نشاط يف املعامالت االقتصادية وميكن 
وخاصة املشاريع املتوسطة والصغرية  االستثماريةاملؤسسات يف منح القروض إلقامة املشاريع استغالل هذه 

  . واملصغرة

  :كما يوجد بالوالية عدة فروع لشركات التأمني املختلفة أمهها •

  ؛)CAA(اجلزائرية للتأمني  الشرك -

 ؛)CAAT(الشركة اجلزائرية للتأمينات  -

 ؛)CIAR(ني الدولية للتأمينات وإعادة التأم الشركة -

  ).GAM(للتأمينات املتوسطية  العامة -
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والصندوق الوطين ) CNAS(إضافة إىل ذلك جند الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لألجراء 
  .)CASNOS(والصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء ) CNA(للتقاعد 

سرير، 1.137تقدر بـ  إمجالية ةابيمستشفيات بطاقة استيع8متتلك والية تبسة حوايل : املرافق الصحية -2
سرير 252، ومستشفي يف بلدية بكارية بطاقة سرير263موزعة على مركز الوالية مبعدل مستشفيني بقدرة 

ومتتلك والباقي موزعة على كل من دائرة مرسط، دائرة الكويف، العوينات، الونزة، بئر العاتر، ودائرة الشريعة 
قاعة عالج وقاعتني للوالدة بـ 110، باإلضافة إيل سرير81ة اخلدمات بطاقة عيادة متعدد 38حوايل والية تبسة 

  .∗سرير يقع يف عاصمة لوالية85سرير وجناح واحد للحاالت اخلطرة بطاقة 25

يوفر قطاع الربيد واالتصاالت بوالية تبسة العديد من اخلدمات يف ميدان االتصال : الربيد واالتصاالت -3
  :انيات املتوفرة نذكرواملراسالت، ومن أهم اإلمك

  .2009خدمات الربيد واالتصاالت لسنة جمال إمكانيات والية تبسة يف ): 24(جدول رقم 

  العدد  االتصاالت  عددها  املؤسسات الربيدية
  49  املراكز اهلاتفية  56  كاملة النشاط قابضات

  45.628  عدد املشتركني يف اهلاتف  01  شبابيك ملحقة

  %7  ساكن 100ل هاتف لك  167  عدد الشبابيك

  الكثافة الربيدية
  ساكن 11.434مكتب لكل 

  216.594  عدد املشتركني يف اهلاتف احملمول

  ADSL 5.314عدد املشتركني يف شبكة االنترنيت 

  .)11(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

ك يسهر على خدمة املواطنني يف الوالية، شبا167من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة أن هناك حوايل     
ساكن، أما فيما خيص االشتراكات يف جمال اخلدمات اهلاتفية 11.434مكتب لكل من وهناك ما يعادل 

والتكنولوجية فهي منخفضة مقارنة بالعدد اإلمجايل للسكان حيث نالحظ أن نسبة االشتراكات يف اهلاتف 
من إمجايل السكان الذين  %32,81ما يعادل نسبة  2009سجل سنة  مقارنة باهلاتف احملمول الذي %7العادي 

، أما املشتركني يف خدمات شبكة األنترنات التابعة للمديرية )موبيليسشرحية ((((يستعملون اهلاتف النقال 
بالتايل نالحظ أن الوالية ، %8,05ساكن أي مبعدل 5.314الوالئية للربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال هو 

  .لت تعاين من قلة الوعي يف جمال التعامل مع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اخلاصة باألنترنات واهلواتفمازا
  
  

                                                 
  .)و-هـ- د- ج- ب-أ- 10(أنظر امللحق رقم  ∗
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  :شبكات الطرقات والنقل يف والية تبسة -4

  :∗كلم موزعة كالتايل 564,9طرق وطنية بطول إمجايل  5تضم شبكة الطرقات املتواجدة بالوالية 

  كلم؛78,1بطول  10الوطين رقم  الطريق -

 ؛كلم258,7بطول  16الطريق الوطين رقم  -

 كلم؛ 81,5بطول  82الطريق الوطين رقم  -

 كلم؛ 71,1بطول  83رقم  الوطينالطريق  -

  .كلم 41,5بطول  88الطريق الوطين رقم  -

كلم هي طرق يف وضعية 247,7جند أن منها  كلم564,9 لالطرق الوالئية على طو كما ذكرنا سابقا متتد
كلم يف حالة جد متدهورة وبالتايل ميكن القول أن النسبة 7يف حالة متوسطة وحوايل  كلم310,15ممتازة مقابل 

كلم 1.625,3الطرق البلدية على طول  متتد ، يف حنيالكبرية من الطريق الوطين هي طرق صاحلة لالستعمال
كلم هي 967,6كلم يف خالة متوسطة وما يعادل 236هي طرق يف حالة ممتازة مقابل كلم 421,7جند أن منها 

طريق رديئة، بالتايل نالحظ أن النسبة الكبرية من الطريق البلدي هي طريقة غري مطابقة للذي جيب أن يكون، 
األخرية يف مرحلة جد واسعة من اإلصالحات اليت مست مجيع املعابر البلدية  ةولقد دخلت الوالية يف اآلون

  . منها والوالئية

  :ائع لوالية تبسة من خالل اجلدول املوايلوميكن توضيح  حركية النقل الربي للبض •

  .2009بوالية تبسة لسنة  للسلع حركة النقل الربي): 25(جدول رقم 

  ))))طن(((( محولة منقولة  عدد وسائل النقل  عدد املتعاملني  نوع النقل
  15.992,77  1.974  1.939  نقل عمومي
  35.435,06  3.901  3.037  نقل خاص
  51.427,83  5.875  4.976  جمموع

  .) د-12( رقم بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: صدرامل •

أما بالنسبة إلمكانيات التنقل ملسافرين بني الوالية والواليات األخرى وبني مركز الوالية وبلدياا جنده  •
  :  ممثل يف اجلدول التايل

 

  
                                                 

  )ج- ب-أ- 12(أنظر امللحق رقم  ∗
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 .2009بوالية تبسة لسنة  للمسافرين حركة النقل الربي): 26(جدول رقم 

  ))))مكان((((محولة منقولة   عدد وسائل النقل  عدد املتعاملني  خلطنوع ا

  4.488  99  54  مابني الواليات

  7.193  268  286  مابني البلديات

  7.277  130  106  املتمدن

  540  24  20  الريفي

  19.498  521  448  اموع

 .)د-12(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

لوجود حمطة سكك حديدية تربط الوالية بعدد من الواليات األخرى لنقل البضائع كما جتدر اإلشارة  •
  : مثل ما هو موضح يف اجلدول

  

  .2009حركة النقل بالسكك احلديدية يف والية تبسة لسنة ): 27(جدول رقم 

  خروج البضاعة  دخول البضاعة  التعيني

  29.634  2.681  املقطورات

  1.601.000  135.145,27  )طن(احلمولة املقابلة 

  .)د-12(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

  .وجتدر اإلشارة إىل النشاط املتزايد حلركية النقل يف مطار تبسة وهذا وما يوضحه اجلدول املوايل •

  .2009حركة النقل يف مطار تبسة لسنة ): 28(جدول رقم 

  العدد  التعيني
  875  عدد الرحالت

  17.763  )إياب- ذهاب( املسافرين
  3.757  )طن(السلع املنقولة 

  .)د-12(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر
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برية وجوية تسمح هلا  وإمكانياتمن خالل اجلداول السابقة ميكن القول أن الوالية تتميز بقدرة كبرية     
ة من خالل كمية السلع اليت يتم تداوهلا بني الوالية وحميطها عية للوالياباملشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتم

سواء بينها وبني الواليات األخرى أو على املستوى احمللى وليس فقط  أو من حيث خدمة املسافريناخلارجي 
للجهات املتمدنة وإمنا حىت على مستوى األرياف بالرغم من أا تبقي غري كافية لتحقيق متطلبات السكان 

  .نياحمللي

 :يف والية تبسة اهلياكل التربوية والثقافية: ثانيا 

  :وتتمثل اهلياكل التربوية والقافية يف  

لقد حظي قطاع التربية والتكوين والتعليم العايل باهتمام كبري من :  قي والية تبسة اهلياكل التربوية -1

اليت 1∗خالل املخططات التنمويةقبل الدولة خالل السنوات األخرية، وقد جتلى هذا االهتمام بشكل واضح من 
خصصت مبالغ مالية معتربة لدعم هذا القطاع وتنميته، وذلك مبا يتماشى مع احتياجات املنطقة، وتتوفر الوالية 

 :على اهلياكل التربوية املوالية

  :التاليةميكن توضيح توزيعها من خالل اجلدول : اهلياكل التربوية االبتدائية واملتوسطة والثانوية -1-1

يوضح توزيع املتمدرسني واهلياكل التربوية واملدرسني حسب أطوار التعليم يف والية تبسة ): 29(ل رقم جدو
  .2009/2010للسنة الدراسة 

  التعيني            
  الطور  

  املدارس  املدرسني  املتمدرسني

  385  2.995  67.102  الطور األول والثاين
  101  2.812  64.258  الطور الثالث

  32  1.378  26.378  ويالطور الثان

  .)ب-أ-13(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

  :من خالل اجلدول السابق ميكن القول أن     
تلميذ منهم  67.102هناك نسبة معتربة من املتمدرسني يف الطور األول والثاين حيث وصل عددهم إيل  -

 %47,61 مبعدل تلميذة 31.948و مدرسني يف هذين الطوريناملت إمجايلمن  %52,39تلميذ أي بنسبة 35.154

ولقد سجلت أكرب نسبة  ،وبالتايل نالحظ أن النسبة متقاربة جدا بني عدد الذكور واإلناث يف هذا الطور
تلميذة، مث 10.063وتلميذ 10.648م تلميذ منه20.711بـللمتمدرسني يف الطور األول والثاين يف دائرة تبسة 

تلميذ منهم 10.154عاتر باعتبارها ثاين أكرب دائرة من حيث املساحة وعدد السكان بـتليها دائرة ال

                                                 
  .بالتفصيل سنتطرق هلا يف املبحث الثاين ∗
 



 .تقييم مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة بوالية تبسة...............................الرابعالفصل 
 

 
158 

تلميذة وهذه النسب وان دلت تدل على تكافؤ الفرص بني الذكور واإلناث يف جمال 4795و ذتلمي5.360
أستاذ لكل مدرس أي مبدل 2.995التعليم يف هذين الطورين وكذا لتدعيم الوالية للتعليم بدليل أن هناك حوايل 

 مدرسة موزعة على كل دوائر وبلديات الوالية؛   385طالب، و 29

تلميذة 29.755وتلميذ  34.503تلميذ منهم  64.258أما بالنسبة إيل الطور الثالث فنلمح أن هناك حوايل   -
وتوجد هناك حوايل  وميكن القول أن حىت يف هذا الطور هناك تقارب بني نسبة متدرس األوالد والبنات

مدرس أي مبعدل أستاذ لكل  2.812على كل بلديات الوالية حيث توظف ما يقارب  ةمؤسسة موزع101
 ؛∗تلميذ23

تلميذ 12.085تلميذ منهم 26.378بـإن املشكلة الكبرية تكمل يف الطور الثانوي حيث قدر عدد املتمدرسني  -
املشكلة اليت جيب أن تأخذها  إنبات أكرب من عدد الذكور،  اإلناثتلميذه بالتايل نالحظ أن عدد 14.293و

مؤسسة غري  32ـهذا الطور حيث قدرت ب تكفاية مؤسساهو عدم  راالعتباالسلطات احمللية يف الوالية بعني 
وهذا مما يقلل من عدد املتمدرسني  اخل...احلوجيبات، املريج، العقلة املاحلة: متوفرة يف معظم بلديات الوالية مثل

من مكان اإلقامة إيل مكان الدراسة هذا من ناحية، ومن ناحية أخري جند ترك  بسبب عدم قدرم على التنقل
رة العائلة على تسديد دالذكور يف حد ذام ملقاعد الدراسة بغية التشرد أو مساعدة العائلة بسبب عدم ق

وهذا يف  متطلبات التمدرس، وأيضا ظاهرة وقف اآلباء لبنام حبجة أن دخول البنت إيل الثانوية يعترب عار
أستاذ أي مبا يعادل 1.378بعض املناطق اليت مازالت تعاين من التخلف والرجعية، أما عدد املدرسني فكان 

 .طالب وهي نسبة مقبولة مقارنة بالعدد املسجل 19أستاذ لكل 
  

كليات وهي كلية العلوم والتكنولوجية، كلية  05متتلك والية تبسة جامعة تضم  :التعليم اجلامعي -1-2
الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، كلية األدب واللغات وعلوم االجتماع  العلوم

 .والعلوم اإلنسانية، وأخريا كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيري

 البط 5.776ـبسعة تقدر بthéâtres- amphiقاعة للمحاضرة  21تضم جامعة الشيخ العريب التبسي    
إىل  2009/2010بة املسجلني خالل السنة اجلامعية وقد وصل عدد الطلكتاب،  12.000مكتبات تضم  05و

مسجل يف دراسات ما بعد طالب 222و 2009طالب متحصل على الشهادة يف  1.957طالب منهم 13.685
ص اإلقامة فهي تضع حتت ، ويف ما خيأستاذ متعاقد 190وأستاذ دائم  483، أما بالنسبة للتأطري فقد بلغ التدرج

سرير  7.660ـللطالبات بسعة إمجالية تقدر ب 03وللطلبة  02اقامات جامعية منها  05تصرف الطالب املقيم 
  .∗∗سرير 5280حوايل  2009/2010شغل منها يف السنة اجلامعية 

 

                                                 
  .)و-هـ- د- ج- ب-أ- 13(أنظر امللحق رقم  ∗

  .)ج- ب-أ- 14(أنظر امللحق رقم  ∗∗
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ات السينما، املراكز تتمثل يف املنشآت الثقافية اليت تشمل دور الثقافة، قاع: والترفيهية اهلياكل الثقافية -2
اده لتحقيق تنمية حقيقة الثقافية واليت ميكن من خالهلا بعث احلركة الثقافية باملنطقة وتنمية فكر الفرد إلعد

 : كل الثقافية لوالية تبسةواجلدول التايل يوضح أهم اهلياللوالية، 
  

  .2009أهم اهلياكل الثقافية بوالية تبسة خالل سنة ): 30(جدول رقم 

  العدد  آتاملنش

  01  دور الثقافة

  09  املراكز الثقافية

  03  متاحف

  35  مكتبات

  06  قاعات املطالعة

  07  قاعات السينما

  .مديرية التخطيطالطالب بناء على معلومات مقدمة من من إعداد  :املصدر
حيث نالحظ أن  من خالل اجلدول السابق ميكن القول أن هناك عجز كبري يف جمال دعم الثقافة يف الوالية     

هناك نقص كبري يف املرافق الثقافية فمثال جند أم هناك دور واحد للثقافة يقع يف عاصمة الوالية، وما يقارب 
وأكثرها سجل يف دائرة  ساكن18.858أي مبا يعادل مكتبة لكل  مكتبة موزعة على كل البلديات تقريبا 35

  .قاعات سينما 07و، مكتبات 04مكتبات مث تليها عاصمة الوالية بـ  06الونزة بـ 
بالتايل ميكن القول أن اهتمام سلطات الوالية باجلانب الثقايف غري مسجل تقريبا وهذا بدليل املرافق اليت   

 .وهذا ما جيعل اآلفات واملشاكل االجتماعية تنتشر بسبب قلة الوعي والثقافة 2009سجلت يف الوالية سنة 
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  يف والية تبسة املستدامة ة احملليةواقع التنمي: الثاين ثاملبح

 لوالية تبسة تناولنا يف املبحث السابق خمتلف اإلمكانيات الطبيعية والبشرية والصناعية والقاعديةبعدما 

اليت واملخططات من خالل الربامج سنقوم بتسليط الضوء على واقع التنمية احمللية املستدامة يف والية تبسة 

يف الوالية واالجتهادات احمللية يف سبيل االرتقاء مبتطلبات االستدامة،  املستدامة ةسخرت خلدمة التنمية احمللي

 هذا املبحث الذي يناقش وذلك من خالل ،وجه تنمية الواليةتعاين منها الوالية واليت تقف يف  املعوقات اليتو

  :النقاط التالية

 .ية تبسةيف وال املستدامة احمللية التنمية وخمططات برامج: املطلب األول -

 .حصيلة الربامج وتوزيعها حسب القطاعات يف والية تبسة: املطلب الثاين -

  .نتائج ومعوقات التنمية احمللية املستدامة يف والية تبسة: املطلب الثالث -

  .بوالية تبسة املستدامة احمللية برامج التنمية: املطلب األول   

الربامج التنموية املختلفة اليت متيزت يف  جتسد باهتمام يف والية تبسة املستدامة لقد حظيت التنمية احمللية
والربامج القطاعية للتنمية املركزة وغري  ،للتنمية بامليثاق البلدي حلماية البيئة والتنمية املستدامة واملخطط البلدي

ابق ليس باملستوى الذي يط ،اليت أسهمت إىل حد كبري يف تلبية االحتياجات األساسية للسكانو ،املركزة
املقاييس العاملية بطبيعة احلال، وإمنا مبا خيدم املتطلبات البسيطة والغري املعقدة للمواطن التبسي الذي يسعي إيل 

  .اخل؟...من دخل وصحة وتعليم وحتسني الظروف املعيشية
    

  :امليثاق البلدي حلماية البيئة والتنمية املستدامة: أوال 
الثالثي  االقتصادي برنامج اإلنعاش إطار يف املستدامة والتنمية البيئة أجل نم البلدي امليثاق مرة ألول اعتمد   

 على احلفاظ أجل من البلدية السلطات ا تقوم أن جيب اليت األعمال حتديد أهدافه ضمن وجاء ،2001-2004

 هذا شتملالبلديات ولقد ا مستوى على مةامستد تنمية فعالة لتحقيق سياسة وانتهاج جيدة، نوعية ذات بيئة

 البيئي للعمل احمللي واملخطط احملليني، للمنتخبني العام اإلعالن منه األول اجلزء تضمن أجزاء، ثالثة على امليثاق

 .1البيئة بتقييم اخلاصة للمؤشرات عرضا ومشل ،)احمللية 21 ةجنداأل(

                                                 
  .)09،08،07( ول رقماأنظر اجلد - 1
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 :يف مثلتت احملليني للمنتخبني األخالقي االلتزام أو النوايا إعالن العام اإلعالن تضمن �

 البيئة؛ حلماية اجلماعية باملسؤولية الوعي  -

 املواطن؛ من لقرا للبلديات الفعال وبالدور  - 

  املستدامة؛ التنمية حتقيق أجل من الطبيعية املوارد على احملافظة وبضرورة  - 
 على البيئة؛ احملافظة يف وأفراد، ومؤسسات ومجعيات إدارات من الفاعلني؛ مجيع وإشراك - 

 القادمة؛ لألجيال احلالية البيئية املشاكل نقل بعدم االلتزامو -

النظيفة،  واستعمال التكنولوجيات الطاقة، يف واالقتصاد امللوثة، االنبعاثات من التقليل أو احلد على والعزم - 
 .مراينالع النسيج داخل املوجودة والغابات كاملساحات اخلضراء الطبيعية، الفضاءات وتطوير املوارد، ومحاية

 لصاحل والتنمية املستدامة البيئة محاية حول والتربية لإلعالم برنامج بتنفيذ االلتزام اإلعالن مشل كما     

 والوسائل والتصور التخطيط واستعمال وسائل املواطنني، وعموم احمللية اإلدارات أعوان احملليني، املنتخبني

   .البيئة تسيري يف تمع املدينا إشراك وآليات االقتصادية والوسائل التنظيمية
اجلماعات  عليه تبين عمل أرضية يعد والذي  )حملية 21األجندة (البيئي  للعمل احمللي املخطط واشتمل �

 :يلي ما تضمنت احملاور من مجلة البيئة، على احملافظة يف سياستها احمللية

 املبين احمللي التخطيط والتسيري نظام ادواعتم والطبيعية، البيولوجية للموارد مامستد تسري إجياد ضرورة  - 

  ؛العناصر الطبيعية ملختلف الطبيعية اخلصوصيات جتانس احترام على
 ؛الصناعية املناطق ويئة البيئي، التدهور ملواجهة البلديات بني تعاون إحداث  - 

 الفالحية؛ األراضي محاية  - 

 الكربى؛ املخاطر وتسيري للنفايات، إيكولوجيا احملكم والتسيري املدن، يئة  - 

 البيئي؛ القرار صنع مراحل يف وإشراكهم املواطنني استشارة  - 

 البيئية؛ باملشاكل للتكفل البلدية قدرات تطوير  - 

 .اخلضراء الوظائف وإنشاء البيئة، حلماية الدوري بالتقييم القيام  - 

 جلملة وإحصاء بعمليات جرد البلديات امقي البيئة، بتقييم اخلاصة باملؤشرات املتعلق الثالث احملور وتضمن �

 على للتدخل مقترح برنامج لكل مالية عائدات وختصيص فترة الربنامج خالل وتقييمها البيئية البيانات من

 .املالية هذه العائدات ختصيص طريقة للبيئة البلدي امليثاق يوضح أن احمللي، ودون املستوى

 التحدي يبقى مستوى الوالية، على البلديات بني البيئة مديريات به تقوم الذي التنسيقي الدور إىل إضافة    

 املصاحل خمتلف بني العالقات نسيج مشويل لربط منوذج تصور كيفية هو احمللي التنسيق عملية يواجه الذي األكرب

 والري ملياها كمديرية خمتلفة وزارية لوصايا ختضع واليت البيئية، إحدى العناصر تسيري على تسهر اليت احمللية

 .والبيئة السياحة الثقافة، الطاقة، الصناعة، والفالحة، واحليوانية، النباتية حفظ الصحة الغابات
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 تعد والئية للبيئة اليت مديريات استحداث خالل من اجلزائري املشرع عليه أجاب الكبري التحدي هذا      

ا  تتصل اليت أو البيئة حبماية والتنظيمات املتعلقة ننيالقوا تطبيق مراقبة جمال يف للدولة التابع الرئيسي اجلهاز
 األجهزة مع الوالية، باالتصال تراب كل على البيئة حلماية برنامج وتنفيذ بتصور للبيئة الوالئية املديرية وتتكفل

 ومكافحته البيئة تدهور أشكال كل الوقاية من إىل الرامية التدابري ووضع والبلدية، والوالية الدولة يف األخرى

 اخلضراء املساحات وترقية وتنميته، البيولوجي التنوع على التربة، واحلفاظ واجنراف التصحر التلوث، السيما

  .1البستاين والنشاط
 زال ال اجلزائر، يف األول باعتباره التطبيق و املستدامة والتنمية البيئة حول البلدي امليثاق عمل نظام أن إال     

الرقابة، هذه  إجراء البيئة، وطريقة حبماية العمليات املرتبطة إجناز وكيفية التمويل، يفيةك حول الغموض يثري
 يف املركزية السلطات مع احمللية اجلماعات لعالقة دقيق بتحديد ال تسمح احمللية باملخططات العالقة اإلشكاليات

 هذه توجيهات تنفيذ عدم أو تنفيذ يف احمللية اجلماعات مسؤولية حدود تتضح ال البيئة، وبذلك ومحاية تسيري

   .احمللية املواثيق البيئية

بأنه على البلدية إعداد خمططاا  80-90من القانون  86نص املادة ت :)PCD( املخطط البلدي للتنمية: ثانيا
على مستوى  لالمركزيةا الفعلي ملبدأ جتسيدمؤشر يدل على هو أكرب  هذا املخطط ، إنوالسهر على تنفيذها

وفري تودعم القاعدة االقتصادية  إيليهدف من خالله عن خمطط شامل يف البلدية  ، وهو عبارةماعات احملليةاجل
يشمل التجهيزات الفالحية والقاعدية وجتهيزات ما، وحمتوى املخطط عادة احلاجات الضرورية للمواطنني

نما يتوىل رئيس الس البلدي السهر وتسجيل املخطط البلدي للتنمية يكون باسم الوايل بي ،اإلنتاج التجارية
على تنفيذه ويشترط يف هذا املخطط أن يكون متماشيا مع املخطط القطاعي للتنمية وكذا املخطط الوطين 

  .للتنمية

  : هيومن عدة برامج املخطط البلدي للتنمية ويتكون 

  يكون هذا الربنامج يف احلاالت االقتصادية العادية؛: الربنامج العادي -
يف احلاالت االستعجالية إال ذا الربنامج هلالية املغلفة األاالستفادة من  التتم :االستعجايلامج الربن -

 ؛اخل...نات وزالزلفيضامن طبيعية الكوارث الكحدوث 

تتحصل الوالية على أغلفة مالية يف إطار هذا الربنامج عند وجود عجز متويلي يف : الربنامج التكميلي -
 يف إطار زيارات رئاسية؛إطار الربامج األخرى أو 

وهو برنامج يهدف إىل تنمية مناطق اهلضاب العليا : الربنامج اخلاص بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا -
 وباعتبار تبسة تابعة هلذه املناطق فقد استفادت من أغلفة مالية يف إطار هذا املشروع؛

                                                 
، 2003ديسمرب  14املؤرخ يف  494-03، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي 1996جانفي  27املؤرخ يف  60- 96اجلريدة الرمسية، املرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .80/2003املتعلق بإحداث مفتشيه للبيئة يف الوالية، العدد 
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ة النهوض باالقتصاد الوطين يف الفترة املمتدة هذا الربنامج كترمجة حملاول: االقتصادي اإلنعاشبرنامج دعم  -
وهو عبارة عن تكملة لربنامج اإلنعاش  ،للربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي 2003- 2001بني 

  .االقتصادي

  :يف والية تبسة من خالل اجلدول املوايل) PCD(وميكن توضيح متويل املخطط البلدي للتنمية  •

  .)2008-1999(يف والية تبسة خالل الفترة ) PCD(املخطط البلدي للتنمية تطور متويل ): 31(جدول رقم 

  .)ج-ب-أ-15(من إعداد الطالب بناًء على بيانات امللحق رقم : املصدر

 :والشكل التايل يبني لنا تطور الغالف املايل الذي استفادت منه والية تبسة يف إطار املخطط البلدي للتنمية •

  )2008-1999(يف والية تبسة خالل الفترة ) PCD(تطور متويل املخطط البلدي للتنمية  :)08(م رق الشكل

  
إمجايل األغلفة املالية اليت حتصلت عليها تبسة يف إطار أن نالحظ من خالل اجلدول والشكل السابقني 

يلة إمجالية مبلغ بلغت كحص قد 2008إيل  1999املمتدة من  الفترة خالل )PCD(البلدي للتنمية  طاملخط
                                                 

  .2009املتعلقة بسنة  تعدم توفر املعلوما ∗

  ((((%%%%))))نسبة التغيري  ))))دج 310((((الغالف املايل   ∗∗∗∗السنة
1999  300.000  /  
2000  655.000  118,33  
2001  695.370  6,16  
2002  675.000  2,93-  
2003  738.000  9,33  
2004  390.000  47,15-  
2005  833.000  113,58  
2006  2.967.000  265,18  
2007  2.500.000  15,74-  
2008  1.900.000  24-  

  /  15.106.740  اموع
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وهذا يدل على الرغبة يف اإلصالحات والتنمية وتزويد الوالية بالتجهيزات الفالحية دج 15.106.740.000
   .والتجارية من أجل خلق جمال استثماري مغذي بكافة اإلمكانيات

كانت  2003حىت  1999، فمنذ أن هناك تذبذب يف قيمة الغالف املايل من سنة إيل أخري يتبني لنا كما
 2005ويف سنة ، %10استفادة الوالية من التغطية املالية للمخطط غري كبرية أين كانت نسبة التغري ال تتجاوز 

وهذا يدل على زيادة االحتياجات،  %113,58دج ونسبة تغري بلغت 833.000 إيلوصل الغالف املايل 
مقارنتا بالسنة % 256.18نسبة تطور ب دج2.967.000.000 أين بلغ 2006سجلت الوالية أكرب غالف مايل هلا و

يرجع هذا التغري يف قيمة التمويل ودج 300.000.000مببلغ  1999كما أن أدىن غالف مايل كان سنة اليت قبلها 
االختالف إىل الربامج املسطرة من طرف البلدية وإىل احتياجات امسية احمللية اليت تتفاوت من سنة إىل  إيل

 .أخرى
 

يهدف هذا املخطط إىل حتقيق التوازنات اجلهوية حيث  : )PSD(قطاعي الغري املمركز الربنامج ال: الثثا
كما ختص هذه الربامج القطاعية برامج ، 1يتم إدراجه يف النفقات املتعلقة بالتجهيزات العمومية غري املمركزة

وجب برنامج من تبلغ رخصة برناجمها حسب كل قطاع فرعي من القائمة مبو ،التجهيز املسجلة باسم الوايل
التوزيع املكلف باملالية بربنامج التجهيز السنوي الذي اعتمدته احلكومة ويربز هذا احملور يف امللحق املادي 

  :ويتكون هذا الربنامج من العناصر التالية، أو املؤشرات األخرى للربنامج املعتمد أو املقاييس

  الربنامج العادي؛ -
 الربنامج االستعجايل؛ -

 نعاش االقتصادي؛برنامج دعم اإل -

 الربنامج التكميلي؛ -

 والذي استبدل بالربنامج اخلاص بتنمية مناطق اهلضاب العليا: الصندوق اخلاص بتنمية مناطق اجلنوب -
وهو عبارة عن صندوق وطين جاء خصيصا لتنمية مناطق اجلنوب وترقيتها ورفع معدالت التنمية احمللية 

 ؛ازن بني خمتلف مناطق البالدذه اجلهة من الوطن لتحقيق نوع من التو

  .الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي -

 .مركزاملوفيما يلي األغلفة املالية املتحصل عليها يف إطار الربنامج القطاعي الغري  •

 

 

 

                                                 
 .8: ، الفقرة ب، ص04، املادة للتجهيزاملتعلق بنفقات الدولة  1998يوليو  13املوافق ل  1419ربيع األول  19املؤرخ يف  227- 98املرسوم التنفيذي رقم  -1
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  )2008-1999(يف والية تبسة خالل الفترة ) PSD(املمركز  غريالتطور متويل الربنامج القطاعي ): 32(جدول رقم 

 .)ج-ب-ا-15(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

  .)2008-1999(يف والية تبسة خالل الفترة ) PSD(تطور متويل الربنامج القطاعي الغري ممركز  :)09(رقم  الشكل

  
  

القطاعي الغري  طت عليها تبسة يف إطار املخطإمجايل األغلفة املالية اليت حتصلأن نالحظ  ما سبقمن خالل 
  ، 2008و 1999املمتدة مابني  الفترة خالل وهذا دج105.527.890.000املمركز قد بلغت 

 %297,30فلقد تضاعفت األغلفة املالية مبعدل  ميكن القول أن األغلفة املالية تشهد تذبذب كما
تقدر  2001عد مرور سنة واحدة أي يف سنة دج أصبحت ب499.000.000تقدر بـ  2000فبعدما كانت يف 

قيمة  تزايدكما نالحظ ، اآلونةدج وهذا يوحي بزيادة املتطلبات املالية للوالية يف هذه 1.982.544.000بـ 

  ((((%%%%))))نسبة التغيري  ))))دج 310((((الغالف املايل   سنةال
1999  374.442  /  
2000  499.000  33.26  
2001  1.982.544  297.30  
2002  2.276.593  14.83  
2003  4.915.430  115.19  
2004  2.098.513  57.31 -  
2005  8.618.834  310.71  
2006  28.849.922  234.73  
2007  26.628.600  7.70-  
2008  17.137.490  35.64 -  

  /  105.527.890  اموع
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 %57.31 ـقدرت ب اخنفاضبنسبة  2004 يفمث اخنفضت  2003سنة  إيلوصوال من سنة إىل أخرى  األغلفة

بغالف و %234.73بنسبة تطور  2006لتبلغ أقصى حد هلا سنة  ،املواليتنييف السنتني  لتسجل ارتفاعا جديدا
قدرت  اخنفاضبنسبة  2008و 2007دج لتعاود االخنفاض يف السنتني املواليتني  28.849.922.000ـ مايل قدر ب

  .على التوايل %35.64و  %7.70ـب

التغري يف احتياجات املنطقة و يف التغريإىل  ألخرىهذه التذبذب يف قيمة األغلفة املالية من سنة ويرجع 
  .واليت تنصب عندها أموال الربنامج لمشاريع التنموية املسطرةاملتطلبات املالية ل

 :(CENTRALISE)الربنامج القطاعي املمركز : رابعا

فإن هذا املخطط  98/277من املرسوم التنفيذي رقم  4من املادة ) أ(ما نصت عليه الفقرة  سبح
رة املركزية حسب قطاعات النشاط، واليت تشملها الوزارات املوجودة على مستوى احلكومة، يكون تابع لإلدا

فهذه املخططات أو املشاريع هي نفقات متعلقة بالتجهيزات العمومية اليت تقدمها الوزارات للمديريات التابعة 
املؤسسات اليت تتمتع  هلا املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واملوضوعية حتت تصرفها ووصايتها أو

باالستقالل املايل، حيث تقوم هذه الوزارات بتقدمي الدعم أو الغالف املايل هلذه املشاريع وتراقب سري األعمال 
ا حىت تتم عملية اإلجناز فمثال وزارات الفالحة تسطر مشروع فالحي معني لصاحل مديرية الفالحة وتقوم 

 .1بدعمه ماديا ومتابعته رقابيا

  : ن كسابقيه منويتكو

  الربنامج العادي؛ -
  برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي؛ -
 الربنامج التكميلي؛ -

 برنامج تنمية مناطق اهلضاب العليا؛ -

 .الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي -

 : واجلدول التايل يوضح األغلفة املالية املتحصل عليها يف إطار برنامج القطاعي املمركز •

  

  

  

 

                                                 
1

 .8 :الفقرة ب، ص  رجع نفسه،، امل04املادة 
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  )2007-1999(تطور متويل الربنامج القطاعي املمركز خالل الفترة ): 33(جدول رقم 

   .)ج-ب-ا-15(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

    

  .)2007- 1999(تطور متويل الربنامج القطاعي املمركز خالل الفترة   :)10(رقم  الشكل

  
تذبذب من سنة إىل أخرى  تشهدالحظ أن األغلفة املالية ابقني نمن خالل اجلدول والشكل الس

أين  2001أكرب قيمة وصلت إليها األغلفة املالية يف والية تبسة ويف ظل هذا الربنامج كانت سنة أن جند حيث 
بينما قدرت   دج1.759.066.000بـوقدرت  2004دج وأقل قيمة كانت يف 8.708.108.000وصلت إيل 

كما نسجل أن أكرب معدل  ،دج55.321.276.000بـ 2008امج يف والية تبسة حىت حصيلة متويل هذا الربن
واخنفض  2005وأكرب قيمة اخنفاض فيه كانت سنة  2001سنة  %259,76ارتفاع يف قيمة الغالف كان مبعدل 

  ((((%%%%))))نسبة التغيري  ))))دج 310((((الغالف املايل   السنة
1999  1.933.009  /  
2000  2.420.480  25,21 
2001  8.708.108  259,76  
2002  2.185.984  74,89 -  
2003  2.834.274  29,66 
2004  1.759.066  37,93 -  
2005  7.752.130  340.69-  
2006  5.974.799  22.93 -  
2007  1.912.505  67.99 -  

  /  55.321.276  اموع
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إىل حجم الربامج املسطرة من طرف الوزارات  املالية األغلفةقيمة ويرجع هذا التفاوت يف ، %340.69بـ 
  .لية طبعااحملتنمية الاحتياجات و

  حصيلة الربامج وتوزيعها حسب القطاعات يف والية تبسة: املطلب الثاين

بعدما مت التطرق إىل خمتلف الربامج التنموية لوالية تبسة، واألغلفة املالية اليت رصدت هلا سيتم توضيح تطور 
  .∗توزيعها حسب القطاعات

على ) PCD(ملتحصل عليها يف إطار املخططات البلدية للتنمية تطور توزيع األغلفة املالية ا: أوال
  .القطاعات

وخالل الفترة املمتدة من  ها يف إطار هذا الربنامجيتطور توضيح األغلفة املالية املتحصل عل نينيوميكن أن     
  :كما هو موضح يف اجلدول املوايل 2007 إيل 1999

                                                 
وهذا  )PSD(وللربنامج القطاعي الغري املمركز  )PCD(ات املالية على القطاعات وهذا للمخطط البلدي للتنمية سوف نقوم يف هذا املطلب بالتطرق إيل دراسة التوزيع ∗

، واإلحصائيات املتعلقة بالتوزيعات القطاعية 2009و 2008وهذا بسبب غياب اإلحصائيات والتوزيعات املتعلقة بالسنوات  2007إيل  1999خالل القترة املمتدة بني 
 .وأيضا غياب مجيع اإلحصائيات املتعلقة باجلوانب املالية للميثاق البلدي للتنمية املستدامة لقطاعي املمركزللربنامج ا
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  .)2007-1999(خالل الفترة  على القطاعات PCDة املتحصل عليها يف إطار املخططات البلدية للتنمية تطور توزيع األغلفة املالي): 34(جدول رقم 
.103: الوحدة  

  األغلفة والسنوات                     
 

  القطاعات

املايل الغالف الغالف املايل الغالف املايل الغالف املايل الغالف املايل الغالف املايل الغالف املايل الغالف املايل   الغالف املايل 

%%%% اموع 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 النسبة   

 29.49 2.831.599 897.050 955.880 167.350 55.900 90.940 120.410 141.600 286.800 116.149  مسالك وطرق
  / 54.501 230.150 269.750 325.390 91.100 180.910 1.157.984 944.370 3.254.155 33.89يئة العمران

 17.84 1.712.904 176.190 280.516 326.170 183.080 189.000 130.210 185.880 148.041 93.817 التغذية باملياه الصاحلة للشرب
 9.38 900.669 135.500 209.150 94.200 36.920 103.700 90.050 103.600 94.800 32.749 الصرف الصحي

لبلديةالعمارات التابعة ل  57.285 61.878 29.695 9.700 9.440 20.000 39.500 142.850 36.190 406.538 4.23 
 2.54 243.475 102.500 102.200 10.500 2.000 7.000 18.900 375 / / رياضة

 0.46 44.170 / 40.170 4.000 / / / / / / ثقافة وترفيه
 1.61 154.300 50.400 58.300 9.000 / 8.100 19.500 / 9.000 / الصحة والنظافة

 0.29 27.750 7.800 18.950 / / / / 1.000 / / الشباب
 0.16 15.660 / / 1.400 1.000 780 12.480 / / / التعليم والتكوين

 0.00 0 / / / / / / / / / املؤسسات التابعة للبلدية
 0.13 12.170 / 1.000 / / 4.100 4.000 3.070 / / الربيد واهلاتف

وعام  300.000 655.020 695.370 675.000 738.000 390.000 833.000 2.967.000 2.350.000 9.603.390 100 

  .)ب-ا-16(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر
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على  )PCD(تطور توزيع األغلفة املالية املتحصل عليها يف إطار املخططات البلدية للتنمية    :)11(رقم  الشكل
  )2007-1999(القطاعات خالل الفترة 

  
 

  :من خالل اجلدول والشكل السابقني نالحظ مايلي     

وهذا تمويل يف إطار خمططات البلدية للتنمية نسبة من الستحوذ على أكرب أن قطاع يئة العمران انالحظ  •
در قمببلغ إمجايل يو) 2007-1999(الفترة  يل التمويل خاللمن إمجا %33.89بنسبة 

يليه قطاع  ،1999عملية مع العلم أنه مل يستفد من التمويل خالل سنة  368وبـدج 3.254.155.000ـب
 وقطاع عملية، 309ومبعدل  دج2.831.599.000أي ما يعادل مبلغ  %29.49املسالك والطرق بنسبة 

 بة الرابعة يأيت، ويف املرت%17.80أي حوايل دج 1.712.904.000بلغ مبالتغذية باملياه الصاحلة للشرب 
 ؛دج900.665.000مببلغ استثماري يقدر ب و% 9.38الصرف الصحي بنسبة  قطاع

هناك جمموعة من القطاعات اليت استفادت من األغلفة املالية للمخطط البلدي للتنمية خالل مجيع  •
غذية ، وعلى رأس هذه القطاعات جند قطاع الت2007 إيل 1999أي من سنة  إليهاالسنوات اليت تطرقنا 

باإلضافة إيل قطاع ، عملية 309عملية وقطاع املسالك والطرق مبعدل  343بـ باملياه الصاحلة للشرب
، بينما عملية 135 العمارات التابعة للبلدية قطاع وأيضا عملية 201 الذي حصد حوايل الصرف الصحي

ة وهو قطاع املؤسسات هناك قطاع مل يستفد بأي نسبة من قيمة األغلفة املالية خالل السنوات السابق
الصحة : التابعة للبلدية، ونالحظ أيضا أن القطاعات الباقية مل تستفد بصفة مستمرة من التمويل مثل

هو األكثر توزيعا بني خمتلف القطاعات  2006، وكانت سنة الغالف املايل لسنة اخل..والنظافة والشباب
بسبب  قطاع املؤسسات التابعة للبلدية هوماعدا القطاع اليتيم الذي مل يستفد من أي غطاء مايل و
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إيل غاية  1999استفادته من الربنامج القطاعي للتنمية، أما القطاعات اليت استفادت بصفة مستمرة منذ 
عملية وقطاع العمارات التابعة 201عملية وقطاع الصرف الصحي بـ 343بـفهي قطاع التغذية  2007

 ؛عملية135للبلدية بـ

نلمح اخنفاض التمويل  فإنناواليت تتجسد يف قطاع اخلدمات بصفة عامة  األخرىات أما بالنسبة للقطاع •
الرياضة مببلغ  جمالوالتوجه حنو هذا القطاع، حيث جند أن أكرب غطاء مايل يف هذا القطاع استفاد منه 

 الصحة والنظافة عملية، مث 59وبـ %2,54وبنسبة  دج 243.475.000 متويلي قدر يف جممله بـ
دج، بينما مل 154.300.000من إمجايل املوارد املالية مبا يعادل  %1,61لية خصصت هلا نسبة عم39بـ

من إمجايل % 0,5تتجاوز نسبة متويل الشباب، التعليم والتكوين، الربيد واهلاتف، الثقافة والترفيه نسبة 
الذي تلعبه هذه القطاعات  وهذا بالرغم من الدور الكبري األغلفة املالية اليت استفادت من خدماا الوالية

  .يف جماالت التوعية والثقافة واالرتقاء بالوضعية الثقافية واالجتماعية والصحية للمجتمع

يف  والثقافية القطاعات اخلدماتية إيلمن خالل ما سبق ميكن القول أن والية تبسة مل توىل االهتمام الكايف  �
الطرق واملسالك ويئة  إصالحاتية التحتية اليت متثلت يف املخطط البلدي للتنمية مثلما اهتمت بالبن هذا ظل

ويف  2007إيل  1999العمران والصرف الصحي، بالتايل فان األغلفة املالية اليت استغلتها الوالية خالل القترة من 
 .ظل املخطط البلدي للتنمية وجهتها إيل إصالح املنشات القاعدية األساسية

  

  .على القطاعات )PSD(املالية املتحصل عليها يف إطار الربنامج القطاعي للتنمية  تطور توزيع األغلفة: ثانيا 

وخالل الفترة املمتدة من  ها يف إطار هذا الربنامجيميكن توضيح تطور توضيح األغلفة املالية املتحصل عل
  :كما هو موضح يف اجلدول املوايل 2007 إيل 1999
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  .)2007- 1999( على القطاعات خالل الفترة) PSD(تطور توزيع األغلفة املالية يف إطار الربنامج القطاعي للتنمية ): 35(جدول رقم                         
       غالف املايلال        

  القطاعات
    الغالف املايل  لغالف املايلا  الغالف املايل  الغالف املايل  الغالف املايل  الغالف املايل  الغالف املايل  الغالف املايل  الغالف املايل
  %النسبة  اموع  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999

  7.33  5.949.225  2.590.000  1.530.000  873.000  30.000  611.000  315.225  /  /  /  العمران

  0.12  90.000  /  40.000  /  /  /  50.000  /  /  /  اإلسكان

  17.80  13.515.900  3.623.000  5.530.000  2.729.700  70.000  969.200  405.000  106.000  65.000  18.000  الري

  0.01  10.000  /  10.000  /  /  /  /  /  /  /  التهيئة

  0.50  1.141.300  188.000  830.000  33.300  70.000  20.000  /  /  /  /  الغابات

  31.46  23.893.300  12.124.000  8.325.000  1.847.400  212.000  817.900  251.000  316.000  /  /  األشغال عمومية

  4.66  3.542.500  1.135.000  1.843.000  180.000  144.000  193.500  15.000  16.000  /  16.000  الصحة

  2.96  2.248.800  510.800  1.182.000  72.000  60.000  200.000  100.000  121.000  3.000  /  الشباب والرياضة

  0.19  147.000  60.000  40.000  /  /  40.000  7.000  /  /  /  الطاقة والصناعة

  0.18  140.000  /  140.000  /  /  /  /  /  /  /  النقل

  12.50  9.496.054  1.379.600  3.312.022  931.934  757.913  1.151.030  697.499  727.614  228.000  310.442  التعليم

  1.74  1.321.200  370.000  652.600  33.000  43.600  42.000  28.000  86.000  41.000  25.000  التكوين املهين

  5.48  4.157.869  876.000  1.040.000  795.000  465.000  310.000  55.869  475.000  141.000  /  التعليم العايل

  0.12  93.000  /  /  /  /  36.000  26.000  12.000  17.000  2.000  الفالحة

  0.03  20.000  /  20.000  /  /  /  /  /  /  /  ااهدين

  0.01  9.000  /  9.000  /  /  /  /  /  /  /  السياحة

  1.46  1.111.000  200.000  389.000  200.000  /  143.000  100.000  79.000  /  /  بيئةال

  0.73  554.000  248.000  160.000  10.000  20.000  29.000  83.000  4.000  /  /  الثقافة

  0.61  460.500  127.000  295.000  9.500  /  22.000  /  /  4.000  3.000  احلماية االجتماعية

  0.72  550.300  550.000  300  /  /  /  /  /  /  / الدين

  7.72  5.864.430  1.952.500  2.682.000  554.000  226.000  307.000  103.000  39.930  /  /  املنشآت اإلدارية

  0.08  6.3800  /  /  /  /  23.800  40.000  /  /  /  الربيد واالتصاالت

  1.54  170.000ز1  /  820.000  350.000  /  /  /  /  /  /  حمل لكي بلدية 100

  0.51  389.000  389.000  /  /  /  /  /  /  /  /  التخزين

  100  75.938.178  26.322.900  28.849.922  8.618.834  2.098.513  4.915.430  2.276.593  1.982.544  499.000  374.442  اموع

دج 310: الوحدة  
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على القطاعات خالل الفترة ) PSD(تطور توزيع األغلفة املالية يف إطار الربنامج القطاعي للتنمية  :)12(رقم  الشكل
))))1999 -2007((((  

  
  

  :من خالل اجلدول السابق نالحظ مايلي
وهو أن استفادة كل القطاعات من  إليهأول نقطة ميكن لنا استخراجها من اجلدول وذلك مبجرد النظر  -

التغطية التمويلية أو جبزء من التمويل يف إطار الربنامج القطاعي الغري ممركز بالرغم من أا تتفاوت بني 
أين خصص  2006 يفإال أن كلها استفادت من التمويل، وكانت أكرب تغطية القطاعات وبني السنوات 
قطاع الفالحة، ومتت تغطية كل القطاعات تقريبا ما عدا دج 28.849.922.000هلا غالف مايل قدر بـ 

حمل لكل بلدية، والغالف املايل األقل تغطية للقطاعات كان سنة  100الربيد واالتصاالت، وبرنامج الـ
 دج؛374.442.000قطاعات بغالف مايل قدر بـ 06متت تغطية أين  1999

كانت  2007 إيل 1999خالل الفترة أكرب استفادة مالية من خالل اجلدول والشكل السابقني نالحظ أن و -
أي ما يعادل مبلغ % 31,46 إيل من غطاء مايل وصلاستفاد حيث قطاع األشغال العمومية من نصيب 

احلصيلة املالية اليت استفادت منها الوالية يف ظل الربنامج القطاعي الغري من إمجايل  دج23.893.300.000
وأكرب قيمة حتصل عليها هذا القطاع  2001عملية وكانت أول استفادة له يف سنة  94ممركز ومبجموع 

أي ما  من إمجايل التمويل %17,80يليه قطاع الري بنسبة  دج12.124.000.000وكانت  2007سنة 
عملية وهو من القطاعات اليت استفادت وبصفة مستمرة من  66جموع ومب دج13.515.900.000يعادل 

أين حتصل على  2006وكانت أكرب استفادة له سنة  2007 إيل 1999التغطية املالية خالل الفترة 
الذي يعترب من القطاعات اليت استفادت من التمويل بصفة مستمرة قطاع التعليم دج، 5.530.000.000

 قيمةمن إمجايل التمويل خالل السنوات سابقة الذكر وسجلت أكرب  %12,50بنسبة ادة فتوالذي اس
 ؛دج3.312.022.000بـ 2006القطاع سنة  اهلذ ةمتويلي
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كانت ضمن قطاع السياحة حيث قدرت  2007-1999وأصغر قيمة متويل سجلت خالل الفترة   -
  التمويل؛ إمجايلمن  %0,01 لمبا يعاددج أي 9.000.000بـ

اك جمموعة من القطاعات اليت مل تستفد بشكل كايف من التغطية املالية املخصصة للربنامج القطاعي الغري هن -
دج 1.111.000.000بـمتويل قدر  إمجايلاملمركز، ومن هذه القطاعات جند قطاع البيئة الذي حتصل على 

عملية وقد حتصلت البيئة 19بـمن إمجايل األغلفة املالية املخصصة للربنامج الغري ممركز و %1,46وبنسبة 
دج، وقطاع الفالحة حيث بلغت التمويل 389.000.000بقيمة  2006على أكرب غطاء مايل سنة 

 .%0,12دج وبنسبة 93.000.000
  

  والية تبسةيف ومعوقاا  املستدامة نتائج التنمية احمللية: املطلب الثالث    

احمللية املستدامة إيل االرتقاء بالوضعية االقتصادية واالجتماعية  والتنمية ةلقد سعت الوالية باسم التنمية احمللي 
والبيئية تمعها احمللى بالرغم من غياب املؤشرات األساسية اليت تعكس مفاهيم التنمية احمللية ومفهوم 

الوصول عدة مشاكل وعراقيل حتول دون يف الوالية  احمللية املستدامة التنمية جتسيد تعترض عمليةاالستدامة، و
حاولت السلطات احمللية التقليص من حدا يف إطار الربامج والسياسات التنموية،  إىل األهداف املرجوة وقد

  .اليت انتهجتها واليت كان هلا انعكاسها اإلجيايب على الوالية

  بوالية تبسة املستدامة نتائج التنمية احمللية: أوال

  .لوالية يسمح باستخالص تطور إجيايب يف أغلب القطاعاتإن ضبط وحتليل النتائج املسجلة على مستوى ا

  :على مستوى الظروف املعيشية للمواطننياملستدامة نتائج التنمية احمللية  -1

ميكن إبراز التحسن الذي طرأ على الظروف املعيشية للمواطنني من خالل تطور بعض املؤشرات 
  : اليت نذكرها يف النقاط التاليةاالجتماعية 

2009خالل سنة  %98إيصال الكهرباء بلغت نسبة  �
 %80تغطي ما يقارب  2000، حيث كانت سنة ∗

وستصل  2009سنة  %53,8إىل  2004يف الفترة  %51نسبة التوزيع العمومي للغاز الطبيعي قد ارتفعت من و
2010مع اية  %70إىل 

سنة % 89نسبة اإليصال بشبكة املياه الصاحلة للشرب بلغت ، كما قدرت ∗∗
2009

 ؛∗∗∗

ويف ما خيص جانب الصحة والتعليم جند أن هناك حتسن ملحوظ يف هذين االني وجند مثال ارتفاع عدد  �
 %84,16ارتفع عددهم من  )ةسن 15-6(املتمدرسني والناجحني حيث جند أن نسبة املتمدرسني ذوي سن 

 )19- 15(ذوي سن  سنيأما بالنسبة للمتمدر 2009/2010يف السنة الدراسية  %84,48 إيل 2007/2008سنة 

                                                 
  .بناء على معلومات مقدمة من مديرية الصناعة واملناجم ∗

  .بناء على معلومات مقدمة من مديرية الصناعة واملناجم ∗∗
  .)د- 04(أنظر امللحق رقم  ∗∗∗
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يف شهادات التعليم األساسي  وبالنسبة ملعدالت النجاح، %47,84 إيل %44,28فارتفع عددهم من  ةسن
كالوريا فنجد أن والية تبسة من الواليات اليت حققت تقدما كبريا يف هذا اال حيث ارتفع معدل والب

 %48كالوريا ارتفع من ابل أن النجاح يف البمق %67,95 إيل %58,2النجاح يف شهادة التعليم األساسي من 

2009/2010يف  % 51,46 إيل 2008/2009سنة 
 ؛∗

جند أن كل حيث  ومالحقها، الصحية قلة املرافقأما يف ما خيص جمال الصحة جند أن الوالية تعاين من  �
 ساكن5.594ساكن، وطبيب خمتص لكل  1.760وهناك طبيب لكل ، رسري 1,85 ساكن يقابله 1000

أما  ،ساكن5.077صيديل لكل  2009ساكن، أما بالنسبة للصيادلة فسجل سنة  4.400طبيب أسنان لكل وب
كنسبة  %1,5فيما خيص اخلدمات داخل املستشفيات والعيادات فنسجل أعلى خدمة ممكنة حيث سجلت 

ة على أرقي كنسبة والد %82,25وحالة، 100.000 حالة وفاة يف الوالدة مقابل72ووفاة داخل هذه املراكز، 
ميكن القول أنه وبالرغم من قلة املرافق الصحية يف الوالية إال أن اخلدمات الصحية تسعي مستوي، بالتايل 

 .∗∗مقرنة بالسنوات املاضيةوهي يف حتسن ملحوظ  حتقيق أعلى درجات الرضا واألمان للمواطن

ة املرافق الترفيهية والتثقيفية اليت تعترب من ويف جمال الترفيه واهلياكل الترفيهية فان الوالية تبقي تعاين من قل �
أهم متطلبات التنمية احمللية املستدامة واليت تعد من أهم النقاط اليت جيب معاجلتها واإلشراف عليها ومتويلها 
وذلك للتقليل من ظواهر العنف واجلرم واستغالل تلك الطاقات يف دفع عجلة التنمية وليس توجيهها لكي 

 وجه هذه التنمية؛تعترب عائق يف 

  :نتائجها يف جمال التشغيل -2

املمنوحة للوالية يف إطار الربامج التنموية وخاصة  اتإن اهودات اليت قامت ا الدولة يف جمال االعتماد
قد مكن من خلق مناصب شغل جديدة واليت  املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةهيئات وهياكل دعم 

  :دول التايلميكن توضيحها من خالل اجل

  .))))2009-2005((((تطور التشغيل يف والية تبسة يف الفترة ): 36(جدول رقم 

  السنة                    
  الفئة   

2005  2006  2007  2008  2009  

  154.220  156.406  166.457  162.176  158.004  عدد القادرين على العمل

  130.567  128.561  133.400  129.742  126.313  عدد املشتغلني

  23.653  27.845  33.057  32.434  31.691  عدد البطالني

  15,33    17,80  19,85  20,00  20,06  %%%% نسبة البطالة

  .العمل بوالية تبسةبناء على معلومات مقدمة من مديرية  البمن إعداد الط :املصدر

                                                 
  .)ز- 13(أنظر امللحق رقم  ∗

  .)17(أنظر امللحق رقم  ∗∗
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  .))))2009-2005((((والية تبسة خالل  التشغيلتطور  :)13(رقم  الشكل
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جمهودات الوالية يف جمال توفري مناصب الشغل لألغلبية هو أن السابق يتضح  والشكل من خالل اجلدول

ارتفاع نسبة التشغيل حيث نلمس  وأعمدة هذا الشكل أمر تعكسه معدالت التطور املوضحة يف هذا اجلدول
 2005سنة  عامل31.691لة من اخنفاض نسبة البطاو 2009سنة عامل 130.567إىل  2005سنة عامل 126.313من 

عدد األفراد من  %17,80 سجلت الوالية ما يعادل 2008سنة ويف نفس  ،2009سنة  شخص23.653إىل 
، بينما اخنفضت نسبة البطالني القادرين على العمل يف السنة املوالية إيل القادرين على العمل يف حالة بطالة

عدد القادرين على العمل والعاملني فعليا مثال جند أن  ونالحظ أيضا أن هناك عالقة طردية بني ،15,33%
عامل يف السنة املوالية صحبه 166.457إيل  2006عامل سنة 162.176ارتفاع عدد القادرين على العمل من 

وبالتايل فتجسيد هذه املشاريع نتج عنه تطور حمسوس يف جمال  ،عامل 3.658بـارتفاع عدد العمال الفعلني 
والتقليل من مستويات البطالة يف الوالية حيث اخنفضت  غل وحتسني ظروف معيشة املواطننيإنشاء مناصب الش

 .%15,33إيل  %20,06من 

  :والثروة احليوانيةة يدان الفالحيف م -3

 :وسوف حناول إبراز معدالت التطور للوالية يف هذا اال من خالل جمموعة نقاط تقع يف صميم هذا امليدان 

حبوايل  تقدر 2000حيث كانت سنة  املستصلحة األراضي ساحاتيادة يف موالية تبسة ز سجلت �
2007سنة  هكتار 312.175إىل ووصلت  هكتار  307.733

مل تسجل الوالية حىت  2009حىت  2007، ومنذ ∗
وهذا بسبب قلة التغطية املالية املوجه هلذا القطاع بدليل أن نصيبها من  ∗∗زيادة يف قيمة األراضي املستصلحة

ومل يتجاوز  %0,12ما يعادل  2007إيل  1999مجايل املايل للربنامج القطاعي الغري ممركز وصل إبان الفترة اإل
ما  2007 ، وفيما خيص احلبوب هناك زيادة كبرية يف هذا اال حيث سجلت الوالية سنة2003التمويل سنة 

                                                 
  .)18(أنظر امللحق رقم  ∗

  .)14( رقم اجلدولأنظر  ∗∗
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قنطار حيث أن الوالية يف سنة 2.255.000 ما يعادل 2009ويف املقابل سجلت سنة قنطار 1.016.130قيمته 
 ؛%95,22حققت فائض يف إنتاج احلبوب يتجاوز استهالكها بـ 2009

 اإلسـكان تنفيـذ مشـاريع    مامأ املتاحة للسكن عائقا رئيساً األراضيفر امشكلة توتعد ومن جانب آخر  �
ارتفـاع   إىل ينةغرافية املدارتفاع الضغط السكاين وارتفاع الكثافة السكانية وطبو ىولقد أدوالتوسع العمراين 

 آثـار ، حيث كان لذلك ينةالزراعية احمليطة باملد األراضيوتوجه التوسع العمراين حنو  ،األراضي أسعاركبري يف 
 ،نسمة660.058 إيلالذي وصل  سكانعدد اللتزايد  االزراعي الذي يشتد الطلب عليه نظر اإلنتاجسلبية على 

وخاصـة   ات األخـرى يف القطاعهلم إىل العمل  قطاع الزراعة بسبب حتودد العاملني يفعباإلضافة إىل تقلص 
زراعية، خاصـة يف اجلهـات    أراضنشأت العديد من التجمعات السكنية على ولقد  ،القطاعات الغري رمسية

، اجلنوبية والشمالية للوالية، مثل األحياء العشوائية الظاهرة يف عاصمة املدينة كحي الروكاد والزاوية وميزاب
السكنية بتوسيع مساحتها رغم الكلفة االقتصـادية   األراضيتستجيب للطلب على  السلطات احمللية أنيظهر  و

 األراضياخلسارة النامجة عن تآكل  أوشبكة البنية التحتية  أو األرضالباهظة هلذا التوسع سواء من حيث كلفة 
 .للتخطيط احلضري األمدهذه االستجابات يف غياب سياسة طويلة  وتأيتالزراعية 

فائض يف إنتاج  تأصبح يف ارتفاع مستمر حيث حققوخاصة البطاطا اخلضروات  إنتاججند أن و �
، أما بالنسبة 2007سنة  %33,1عجز بـمقابل  %3,10أكثر من االستهالك بـب 2009سنة  اخلضروات قدر

سنة  %84,54مقابل  %130,3 فائض يف اإلنتاج يغطي استهالكها بنسبة إيلللبطاطا فنجد أن الوالية وصلت 
 ؛وهذا بالرغم من اإلمهال الذي عرفة القطاع الزراعي يف املدة األخري 2007

اإلبل تربية األغنام واألبقار واملاعز،  :مثلتربية املواشي عناية كبرية ل لقد كانت والية تبسة تعطي �
 حيث سجلت اإلحصائيات كسهأن هذه العناية يف تناقص مستمر وتدهور ملحوظ وهذا ما تع إال واخليول،

حيث كانت مثال كمية األبقار املوجودة يف الوالية  على املستوى والوالئي، هذه األنواع يف أحجام ااخنفاض
أما بالنسبة لألغنام واملاعز فقد  رأس12000 إيل 2009رأس واخنفضت يف 16,990بـتقدر  2000/2001سنة 

إيل رأس واخنفضت 924.088بـتقدر  2000/2001ة سجلتا حالة من التذبذب، فقد كانت األغنام سن
ما  2009وأصبحت يف رأس 164.799 فكان يف نفس السنة يقدر بـاملاعز أما ، 2009يف رأس 700.000

اليت سجلت ارتفاعا  واإلبل، على غرار رأس 350، واخليول أصبحت بعدما كانت رأس 154.000يعادل 
2000/2001سنة  رأس312 كانبعدما  رأس445 إيلوصل 

 ؛∗

تقدر  2007أما ما هو متعلق باإلنتاج احليواين فالحظ نقص كمية اللحوم احلمراء املنتجة حيث كانت يف  �
السكان، أصبحت يف  احتياجاتمن  %75,60وبعدما كانت حتقيق اكتفاء ذايت وبنسبة قنطار 72.295بـ

 .قنطار 66.497وبكمية   %71,76حتقق  2009
  

                                                 
  .)و- 05(أنظر امللحق رقم  ∗
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  :املستدامة يف والية تبسة ةمعوقات التنمية احمللي: ثانيا

على مجيع األصعدة وضمن مجيع ااالت  معوقات مستدامة تعاين والية تبسة يف سبيل بلوغ تنمية حملية
وهذا ما حيد من بلوغها متطلبات االستدامة سواء على الصعيد احمللى  جتماعيةاالقتصادية و، اال ةوالبيئي طبيعيةال

  : املعوقات جندأو على الصعيد الوطين، ومن هذه 

 : والبيئية الطبيعية املعوقات -1

ة ومن هذه التنموي مسرياتؤثر سلبا على أثرت ومازالت  وبيئية تعاين الوالية من عدة عراقيل طبيعية
  : العراقيل نسجل

أكرب مشكل بات يؤثر على احلالة الطبيعية والبيئية للمنطقة هو مشكل التصحر الذي أصبح يلعب دور  إن -
وذلك من خالل تلويث اهلواء بالغبار واألتربة باإلضافة إيل التغري الكبري الذي لتأثري على حياة املواطن كبري يف ا

  كذلك تقلص التنوعات احليوية؛أصاب املنطقة من ناحية املناخ وارتفاع يف درجات احلرارة و

لزراعية واستصالح شح املوارد املائية وتعاقب مواسم اجلفاف اليت تعيق من تقدم وجناح املشاريع ا -
حصاد املياه بغية  قلة السدود الطبيعية وااري املائية اليت تساعد يفاألراضي واستزراعها باإلضافة إيل 

 ؛اخل...والري للشرب هتوفري ميا: مثل بصفة عامة واالجتماعية ةالفالحي اتالنشاطدعم يف  استخدامها

حرارة عالية باإلضافة إىل رياح الشهيلي اليت تشكل  قساوة املناخ ذو الطابع القاري، الذي يتميز بدرجة -
 خطرا على احملاصيل الزراعية؛

 نقص املساحات الزراعية ذات البقايا املستعملة يف تغذية املاشية؛ -

كما تعاين الغابات يف والية تبسة من مشكل احلرق والقطع الشجري الغري مدروس والذي أدى إيل اندثار  -
ألعشاب الرعوية واملوارد الطبيعية النباتية واحليوانية اليت كانت تتميز ا غابات واختفاء أنواع احلشائش وا

 املنطقة؛

ملوحة التربة ومياه الري وارتفاع نسبة الصوديوم يف التربة وتدهور التركيبة الفيزيائية والكيميائية للتربة  -
 ؛∗النشاط الفالحي مما يزيد من التكاليف املفروضة على  فقر التربة من املواد العضويةمع 

عن طريق  -املراعي– وغياب استصالحهاالعشوائي استرتاف املراعي الطبيعية من خالل الرعي اجلائر  -
 استزراع وغرس األصناف احمللية واملالئمة للظروف البيئية للمنطقة؛

 االستغالل املفرط للمياه اجلوفية واليت تعترب ثروات غري متجددة بسرعة؛ -

بداية من  دأ يظهر يف السنوات األخرية نظرا لصرف النفايات بصفة غري منظمةمشكل التلوث الذي ب -
فضالت اخلضار  النامجة عن املنازل واملطاعم والفنادق وغريها، وهي مواد معروفة تشكل غالبا من املخلفات

 ونفاياتالزراعية واحليوانية  املخلفات الناجتة عن كافة األنشطة كلوأيضا  والفواكه والورق والبالستيك

                                                 
  .بناء على معلومات مقدمة من مديرية البيئة ∗
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واملبيدات  إفرازات احليوانات، جيف احليوانات وبقايا األعالف واألمسدة واملبيدات املستعملة املساخل، مبا فيها
باإلضافة إيل النفايات أخري نامجة عن  ،الكيماوية اليت تساهم يف تلويث املوارد املائية السطحية منها واجلوفية

املختلفة وتتميـز  كل من أتربة ورمال وبقايا مواد البناء، اهلدم والرميمعادة ما تتشعمليات اهلدم والبناء واليت 
 ؛حجمـها بضخامة

املناطق املخصصة لرمي البقايا  غياب ، باإلضافةاالفتقار إىل التجهيزات األساسية املرتبطة بالصرف الصحي -
حيث الحظنا أن  ى األحياءوالنفايات ليس فقط على مستوى املصبات النهائية يف الوالية وإمنا حىت على مستو

هناك كمية كبرية من النفايات املكدسة من خمتلف األنواع وهناك جمموعة كبرية من املزابل الفوضوية والغري 
إحداث وأعمال التنظيف ومجع النفايات والتخلص منها  يفغياب دور االس البلدية مما يدل على  ،مراقبة
مراقبة املأكوالت وحمالت و ،تأمني ذبح املواشي يف ظروف صحية ،نة شبكات تصريف املياه املستعملةوصيا

منع رمي و افظة على النظافة والصحة العامةواحمل ...)األمساك، اخلضر، املقاهي  اللحوم،(بيع املواد الغذائية 
 ؛على األرصفة والطرقات واألماكن العامة الفضالت و األوساخ

 ،رمسياً ةعترب بعض هذه املواقع غري معتمدتو ،مكبات عمومية05 والية تبسة يبلغ عدد مكاب النفايات يف  -
وخاصة  ويتم إلقاء النفايات فيها بطرق عشوائية والعمل جار على وقف تشغيلها واستبداهلا مبواقع جديدة

وتدار هذه املكاب من قبل  املكب اجلديد ببلدية بئر العاتر الذي يفترض أن يكون مطابق للمعايري الدولية،
رغم اشتراك  ، ومن أهم السلبيات يف عملية إدارة النفايات الصلبة عدم اختيار املواقع املناسبة واآلمنة بيئياًالبلدية

اجلهات املعنية بعملية االختيار والنقص الكبري يف اآلليات الثقيلة الضرورية لعمليات الطمر النهائي وعدم تبطني 
ن املياه اجلوفية وبسبب النفاذية العالية للتربة إضافة إىل عدم املكاب رغم حاجة بعض املواقع إىل تبطني لقرا م

وهناك مشكلة يف مكاب النفايات الصلبة تتمثل يف استخدام  ،وضع أنظمة جلمع العصارة املتولدة من النفايات
ويث املياه األمر الذي يؤدي إىل تل) املياه العادمة( هذه املكاب للتخلص من النفايات السائلة املرتلية والصناعية 

باإلضافة إىل عدم وجود أنظمة فعالة لفرز النفايات وإعادة تدويرها وعدم وجود املعاجلات امليكانيكية . اجلوفية
والبيولوجية املتبعة يف الدول املتقدمة لتقليل حجم النفايات وإطالة عمر املكاب وإنتاج مواد ميكن االستفادة 

  ات بشكل عشوائيد أشخاص جيمعون النفايومنها ناهيك عن وج

اليت ال تتوافر على أدىن  تنوكلةوعلى مستوى عاصمة الوالية هناك مصب واحد للنفايات ضمن منطقة   -
 اآلتية مجعا سواء أين يتم حرق النفايات القواعد واإلمكانيات والتقنيات اليت تسمح هلا لتسيري النفايات والبقايا

من املواد اليت ميكن استخراجها من هذه  دوال يستفا حدويف مكان وامن املستشفيات واملصانع واألحياء، 
 .النفايات

  
  
  

 



 .تقييم مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة بوالية تبسة...............................الرابعالفصل 
 

 180 

  :املعوقات االقتصادية -2

  :جند املستدامة يف الوالية لتنمية احملليةاليت تقف يف وجه قيام ا االقتصادية واملشاكل ومن العوائق

إىل  أدت اليت )الجتماعيةاالقتصادية وا(العوائق املزدوجة  شدمن أ يعد الوالية انتشار البطالة بني جمتمع -
للمواطن وبالتايل التوجه حنو كافة مظاهر االقتصاد الغري رمسي من ريب وجتارة يف لقدرة الشرائية ا التقليل من
 كونناهيك عن  اخل وخاصة أا والية حدودية معرضة لكل مظاهر النهب واالستغالل،...املخدرات

على مستوى الدخل الكلي للوالية مما  نسبة كبرية تشكل عبءهي ف البطالة يف الوالية نسبةمتثل  ∗15.34%
  واحلد من االدخار؛ إىل اخنفاض معدل  الدخل الفردي يؤدي

على تتوفر  بالرغم من أن الواليةالقصور يف استغالل املواد الطبيعية املتاحة وخنص بالذكر القطاع الفالحي  -
لعديد من احملاصيل، حيث تشتمل الوالية على مساحات ق االكتفاء الذايت يف امقومات هائلة للنهوض به وحتق

بسبب حتويل النسبة الكبرية من  القصور وهذا ،∗∗هكتار80.356,5بـشاسعة ميكن استصالحها واملقدرة 
 ؛األغلفة املالية املوجه إيل الوالية يف ظل التنمية إيل قطاع األشغال العمومية

بشكل أفضل وحماولة حتويلها  توظيفها كنوالية موارد ميإضافة إىل القطاع الصناعي الذي متتلك فيه ال -
 ؛اخل...فوسفاتوالديد احل: جندملنتجات بدال من تصديرها على شكلها اخلام ومن مجلة هذه املواد 

ضعف اهلياكل القاعدية اليت تعد عامل أساسي ومهم يف التنمية حيث تؤدي دورا فعاال يف مجيع ااالت  -
اال، إال أننا جند أن الوالية  واجلهود املبذولة إيل هذا اال من األغلفة املالية رغمبال، فاالقتصادية واالجتماعية

 تعاين من قصور يف شبكة الطرقات ورداءا؛

بني الصناعات الكبرية والصناعات املتوسطة والصغرية واملصغرة  واملؤسسايت التكامل الصناعيضعف  -
ان الوالية ورغم هذا ف ،من الناحية االقتصادية الناجحة قومات التنميةالصناعة من أهم مالتكامل عترب حيث ي

بالرغم من التزايد املستمر ألعداد املؤسسات  يف السنوات األخرية تشهد قصور كبري يف هذا اال وخاصة
 ؛خالل السنوات األخرية املتوسطة والصغرية واملصغرة

فأغلب املنتوجات  اخلارجية يف الوالية بالتبعيةالتبعية االقتصادية حيث يتصف النشاط االقتصادي  -
بسبب غياب التكامل القطاعي الذي  االستهالكية عدى بعض املنتوجات الفالحية تستورد من خارج الوالية

يتم بني القطاعات الصناعية والتحويلية مع القطاعات االستخراجية والفالحية اليت تسمح بتوفري املنتجات احمللية 
 ؛ق االستقاللية احمللية من جانب املتطلبات اتمعية وخاصة يف جمال الغذاءوبالتايل حتقي

سيادة املنتوج الواحد، حيث جند أن القطاع الفالحي يتركز على زراعة احلبوب بالدرجة األوىل تليها  -
 تايف نشاط صناعة واحدة من الصناعات الغذائية ممثلة البطاطا، أما النشاط الصناعي فيتركز علىزراعة 

 املطاحن؛

                                                 
  .)34(اجلدول رقم أنظر  ∗

  .)14(اجلدول رقم أنظر  ∗∗
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 أكرب حبدة األمر ويطرحاملالية،  املوارد قلة عن ناجتة مالية صعوبات من احمللية اجلماعات خمتلف تعاين كما -

 جيعلها مما ا االقتصادية النشاطات قلة نتيجة اجلبائية حصيلتها تقل اليت واملعزولة النائية للبلديات بالنسبة

 مفاضلة إقامة احمللية اجلماعات لىع تفرض املالية الوضعية هذه لدولةا هلا متنحه الذي املايل بالتخصيص تكتفي

 ضعف انعكس وقد ،البيئة محاية جمال غري يف إلنفاق  تغليب إىل ا يدفع مما املالية، عائداا صرف أوجه بني

 يف تخصصنيامل اخلرباء من فريق لتشكيل متخصصة، بشرية موارد إجياد على احمللية للجماعات املالية املوارد
  ؛البيئة محاية متس اليت املوضوعات خمتلف

 نقص رؤوس األموال واليت غالبا ما تستثمر خارج الوالية إن وجدت؛  -

انتشار األسواق الطفيلية واألسواق السوداء مما يؤثر على النشاط التجاري بصفة عامة وعلى موارد الوالية  -
 من الضرائب على األرباح بصفة خاصة؛

ببعض القطاعات ذات املردودية اجليدة من الناحية االقتصادية كالصناعة التقليدية وقطاع عدم االهتمام  -
السياحة عموما حيث بإمكان هذا القطاع استقطاب عدد كبري من الطبقة العاملة وتوفري عوائد معتربة القتصاد 

ية للسياح ليس فقط على وخاصة أن الوالية تعترب من الوالية اليت متتلك طاقات أثرية جد استقطاب الوالية
 .على املستوى العاملي وإمنا حىت األخرىمستوى الواليات 

 :ات االجتماعيةقوعامل -3

  :النقاط التالية يف املعوقات االجتماعية وتتمثل

  اإلمكانيات االقتصادية املتاحة؛ والزيادة يفعدالت السكانية غياب التوافق والتناسب بني الزيادة يف امل -
واآلفات االجتماعية من رشوة وحمسوبية، باإلضافة إيل ارتفاع معدالت اجلرمية  جتماعيةزيادة املشاكل اال -

 وثأثريها على اإلنفاق العام للوالية؛ يف الوالية خاصة يف الفترة األخرية مثل جرائم السرقة والقتل

تنامي  إيلدى زيادة معدالت العزوبة يف املنطقة وهذا ما انعكس سلبا على الوضعية النفسية للمواطن وأ -
 اخل...االغتصاب، الدعارةظواهر : بعض الظواهر اليت مل تكن موجودة يف الوالية مثل

التفاوت يف االزدهار واخلدمات املقدمة بني مناطق الوالية ارتفاع معدالت سوء توزيع السكان جغرافيا، و -
 ؛عاترالشريعة، بئر ال: مثل تتركز يف البلديات الكربى جند أن النسبة األكرب حيث

وهذا  انتشار عدة أمراض وأوبئة منها التيفويد وأمراض أخرى نتيجة تلوث املياه واحمليط وعدم معاجلتها -
راجع إيل إمهال املواطن يف حد ذاته لبيئته من خالل رمي األوساخ يف كل األماكن دون ختصيص على سبيل 

 ؛املثال

 ؛نقص مراكز الترفيه والتسلية -

قنوات االتصال واحلوار بني املواطن واملسؤولني احملليني مما يف نقص قار والنقص الوعي الناتج عن االفت -
 .أدى إىل تعطيل العديد من املشاريع التنموية
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 : معوقات أخرى -4

 :باإلضافة إىل هذا جند يف الوالية صعوبات أخرى للتنمية منها

رتاعات الشخصية على سوء إدارة املنشآت وعدم كفاءة اجلهاز اإلداري وانتشار البريوقراطية وال -
 حساب خدمة املرفق العام؛

 واستخداماا وحصرها أمهيتها حيث من الطبيعية حول املوارد شاملة معلومات لقاعدة نسيب غياب -

التنمية  جمال يف املتخصصة والكوادر البشرية الكفاءات ضعف إىل ااورة، إضافة اتمعات مع وعالقتها
 ؛املنطقة لتنمية وثابتة واضحة إستراتيجية توفر عدم وكذلك احمللية املستدامة،

وغياب كل أشكال مسامهة البلدية يف دعم خمتلف األنشطة اليت تقوم ا اجلمعيات والنوادي  غياب -
وغياب التنظيمات اخلاصة ، )اجتماعية، ثقافية، رياضية(املساعدة والدعم املايل لضمان استمرار هذه األنشطة 

املسارح واملركبات الثقافية واملكتبات –كدور الشباب : لتجهيزات الضرورية هلاالبنيات وا ذه األنشطة
 اخل؛...العمومية 

 تنظم اليت والتشريعية القانونية لألحكام واللوائح واملالئم الصحيح التطبيق عدم ظاهرة وجود -

 التشريعات تطبيق يف قصون نسيب غياب أيضا وهنالك الطبيعية البيئية، وثرواته التبسي املواطن بني العالقات

 .مكافحة التلوث وبرامج مشاريع تدعم واليت عام بشكل والبيئة والغابات املراعي حبماية والقوانني اخلاصة
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 ليةيف حتقيق التنمية احمل املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةدور واقع و: املبحث الثالث

  بوالية تبسة املستدامة

بع لتطور املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف اجلزائر يالحظ أن هذه املنظومة املؤسساتية إن املتت      

بشكل ملحوظ ليس فقط على املستوى الوطين وإمنا حىت على املستويات احمللية املوزعة عرب التراب تطورت 

بالشكل الذي يسمح هلا بتحقيق  سعت اجلزائر إيل االهتمام وترقية هذا النوع من املؤسسات لينموحي ، اجلزائري

األهداف اليت عجزت املؤسسات األخرى عن حتقيقها، وكذلك بالشكل الذي حيقق هلا التوازن بني خمتلف أقاليمها 

وسوف نقوم يف هذا املبحث بتسليط الضوء على واقع املؤسسات املتوسطة  ،اجلغرافية ونشاطاا االقتصادية

  : وذلك من خالل إبراز يات اجلزائرية وهي والية تبسةإحدى الوالوالصغرية واملصغرة يف 

  بوالية تبسة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةواقع : املطلب األول -

  بوالية تبسة املستدامة يف التنمية احمللية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةمسامهة : املطلب الثاين -

 يف التنمية احمللية  ؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةاملعراقيل وسبل تفعيل دور : املطلب الثالث -

  .بوالية تبسةاملستدامة 
  

  بوالية تبسة ملتوسطة والصغرية واملصغرةواقع املؤسسات ا: املطلب األول

إن االهتمام الكبري الذي أولوته الوالية لقطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة وخاصة بعد 
عرفتها السياسة االقتصادية يف اجلزائر واليت انعكست إجيابا على تطور تعداد هذه  التحوالت الكبرية اليت

املؤسسات ضمن النسيج املؤسسايت يف االقتصاد احمللى، ولقد مشل هذا التطور خمتلف األقاليم اجلغرافية 
    .     والنشاطات االقتصادية

  :والية تبسة ياتبلدحسب  ملتوسطة والصغرية واملصغرةاتوزيع املؤسسات : أوال

  :يف والية تبسة كمايليبلديات الحسب  املتوسطة والصغرية واملصغرةتوزيع املؤسسات ت
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  .2009حسب البلديات يف والية تبسة لسنة  املتوسطة والصغرية واملصغرةتوزيع املؤسسات ): 37(جدول رقم 

  %النسبة   ))))∗∗∗∗مؤسسة(((( عدد املؤسسات  البلدية

  59,11  2203  تبسة

  1,21  45  الكويف

  1,42  53  بكارية

  0,16  6  بوحلاف الدير

  0,17  64  مرسط

  0,21  8  بئر الذهب

  0,38  31  املاء األبيض

  0,21  8  احلوجيبات

  2,63  98  العوينات

  1,23  46  بوخضرة

  6,65  248  ونزة

  0,4  15  عني الزرقاء

  0,86  32  املريج

  0,59  22  بئر مقدم

  1,85  69  احلمامات

  0,24  9  قريقر

  7,14  266  العاتر بئر

  0  0  العقلة املاحلة

  1,77  66  العقلة

  0,16  6  املزرعة

  0,13  5  جبن

  0,027  1  سطح قنتيس

  0,56  21  أم علي

  0,21  8  صفصاف الوسرى

  0,72  27  نقرين

  0,11  4  فركان

  9,73  363  الشريعة

  0,08  3  ثليجان

  100  3.727  اموع

  .)أ-19(رقم  نات امللحقبناًء على بيا البمن إعداد الط: املصدر

                                                 
ة والصناعات التقليدية مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسط اهليئات العاملة مع على مستوى املصرح اغرة إن هذه اإلحصائيات ختص املؤسسات املتوسطة والصغرية واملص ∗

  .تبسة واليةاخلاصة ب
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املتوسطة والصغرية واملصغرة املسجلة على مستوى من خالل بيانات اجلدول السابق نالحظ أن املؤسسات 
تعاين من مشكلة  2009والصناعات التقليدية يف والية تبسة خالل سنة  مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

حيث سجلت عاصمة الوالية النسبة ، يف الوالية ت الكربىبالبلديا هامتركزالالتوازن والتمركز حيث نسجل 
مث  %9.95بنسبة ومؤسسة 363بـمث تليها بلدية الشريعة، ، %59,11مؤسسة أي بنسبة 2.203 الكربى مبجموع

مؤسسة مشكلة نسبة 266ب  بئر العاترمث بلدية  ،%9,73مؤسسة ما يعادل نسبة 260ـبلدية بئر العاتر ب
: اآلتية مث تتواىل البلديات %6,56مؤسسة وبنسبة 248رابعة جند بلدية الونزة بـويف املرتبة ال ،7,14%

مؤسسة أما باقي البلديات فتعاين نقص )64-98(بعدد يتراوح ما بني  )مرسط ،العقلة احلمامات،، العوينات(
يف الحظ غياا بشكل تام نكما ،%)0,021- 2(حيث تتراوح نسبة هذه املؤسسات بني  يف عدد املؤسسات
  .بلدية العقلة املاحلة

إن الكثافة السكانية هي اليت ختلق العدد، حيث جند أن يف البلديات الكربى يف الوالية واليت تتمركز ا 
نسبة كبرية من الكثافة السكانية بالوالية حتتل املكانات األوىل من حيث العدد مقارنتا بالبلديات األخرى اليت 

نقص بعض املوارد األولية بتلك البلدية وبعدها عن األسواق وباإلضافة إيل  اهذتقل فيها الكثافة السكانية، 
أما فيما خيص انعدام املؤسسات  ،ربى واخنفاض معدالت التطلب اليت ختلق هذا النوع من املؤسساتالك

ذه املنطقة املتوسطة والصغرية واملصغرة فهذا راجع إيل طبيعة املنطقة اليت تعتمد على العوائد الفالحية وجتنب ه
هذه املؤسسات، وحىت املؤسسات املوجودة فهي غري مسجلة وال التعامل مع الوكاالت اليت تساهم وتدعم 

 يف حتقيق التنمية احمللية املتوسطة والصغرية واملصغرةعلى دور املؤسسات  اسلب يؤثرتعمل بطريقة رمسية وهذا 
  .املتوازنة على مستوى والية تبسة املستدامة

  

  :يف والية تبسة حسب قطاعات النشاط املتوسطة والصغرية واملصغرةوزيع املؤسسات ت: ثانيا

يف  حتقيق التنمية إيلدف اليت قطاعات ال جمموعة منعلى  تتوزع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة
  :، وهي موزعة كاأليتوالية تبسة
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  .2008حسب النشاط يف والية تبسة لسنة  املصغرةاملتوسطة والصغرية وتوزيع املؤسسات ): 38(جدول رقم 

  %النسبة   العدد  قطاع النشاط

  44,08  1.643  بناء وأشغال عمومية خارج جمال البترول
  4,88  182  تبغ وكربيتوصناعات غذائية 

  1,77  66  خدمات مقدمة للمؤسسات
  5,93  221  نقل واتصاالت

  0,21  8  كيمياء، مطاط، بالستيك
  1,9  71  اخل...فلني، ورق الطباعةصناعة اخلشب، ال

  1,74  65  صناعة التلحيم احلديدية وامليكانيكية والكهربائية
  7,08  264  فنادق، مطاعم، مقاهي

  1,74  65  مواد بناء، خزف، زجاج
  1,23  46  الزراعة والصيد

  1,88  70  صناعة النسيج، املالبس
  8,48  316  مقدمة للجماعات سلعيةخدمات غري 

  0,08  3  د واألحذيةصناعة اجللو
  8,61  321  التجارة

  0,54  20  مناجم وحماجر
  0,48  18  صناعات خمتلفة
  0,21  8  منشآت مالية

  0,027  1  خدمات وأشغال بترولية
  0  0  احملروقات

  0,19  7  املاء والطاقة
  1,69  63  خدمات مقدمة للعائالت

  0,35  13  أعمال عقارية
  7,54  281  الصحة
  100  3.727  اموع

  .)ب-19(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر

اعات من خالل اجلدول السابق نالحظ أن املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة تشمل مجيع القط
النسبة  ذ قطاع البناء واألشغال العمومية علىاستحوا 2009تقريبا يف الوالية حيث سجلت والية تبسة سنة 

إمجايل  من %44,08بـتقدر  نسبة مؤسسة أي1.643هذه املؤسسات وصلت إيل حوايل  الكبرية من عدد
كبري من البلديات املتواجدة بالوالية وينتشر هذا القطاع على عدد املتوسطة والصغرية واملصغرة املؤسسات 
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والية من جانب اإلصالحات الكبرية اليت تعرفها الور املوارد األولية واملواقع االستخراجية وهذا راجع لتوف
هذا  دخول املنظمة يف مرحلة بناء وتوسع عمراين من جهة أخرى،، ومن جهةإصالحات البين التحتية 

 PSDباإلضافة إيل األغلفة املالية الضخمة اليت حتصل عليها هذا القطاع يف ظل الربنامج القطاعي الغري املمركز 

 بإمجايل% 8,61ارة حيتل املرتبة الثانية بنسبة كما نالحظ أن قطاع التج ،PCDواملخطط البلدي للتنمية 
مؤسسة ويرجع ذلك للموقع اجلغرايف الذي حتتله والية تبسة حيث أن وجودها يف حدود مع تونس ساهم 321

ومن مثة تنشيط القطاع  سواء بني الوالية وتونس أو بني الوالية والواليات األخرى يف خلق مبادالت جتارية
وجند قطاع % 8,48فيحتل املرتبة الثالثة بنسبة دمات غري السلعية املقدمة للجماعات اخلالتجاري، أما قطاع 

اخل ...الصحة الذي حياول تغطية قلة اإلمكانيات اليت تتوفر عليها الوالية من قلة يف املستشفيات ونقل املرضى
طاع ة، يليه قمن إمجايل املؤسسات يف والية تبس %7,47مؤسسة الذي تترجم بـ281والذي يستحوذ على 

بسبب موقع الوالية وذلك  %7,08مؤسسة أي ما يعادل 264حوايل الفنادق الذي تنشط فيه واملقاهي، املطاعم 
  .هذا القطاع اجلغرايف أين تعترب نقطة عبور مما ينشط مؤسسات

وهي نسب ضعيفة  )%5,93 إىل 0,027(أما باقي القطاعات تتراوح نسب املؤسسات فيها ما بني 
مقارنة بالقطاعات األخرى، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها ما هو متعلق بتوفر املواد األولية وآخر نوعا ما 

ومنها ما هو متعلق بانعدام التكامل بني القطاعات وبني املؤسسات حيث جند أن  متعلق باملنافسة اخلارجية
لصناعية بالوالية بالرغم مؤسسة فقط تقدم خدمات للمؤسسات األخرى وهذا يعكس ضعف املنطقة ا66هناك 

شركة شركة االمسنت و: من أا تستحوذ على أهم املؤسسات الوطنية الناشطة يف القطاعات الصناعية مثل
إال أن غياب التخطيط على مستوى الوالية هو الذي حيد من قدرة هذه املؤسسات  اخل..الفوسفاط، واحلديد

بسبب طبيعة  ب املؤسسات اليت تنشط يف قطاع احملروقاتكما يالحظ غياالتكامل مع املؤسسات الكبرية، على
  .القطاع الذي يتطلب تغطية مالية كبرية وال يستحوذ على أي أمهية بالنسبة لفكر املواطن

  :يف والية تبسة حسب احلجم  املتوسطة والصغرية واملصغرةتصنيف املؤسسات : ثالثا   

  :حسب األحجام بوالية تبسة كما يلي ملصغرةاملتوسطة والصغرية واميكن توضيح تصنيف املؤسسات 

  .2009 حسب احلجم يف والية تبسة خالل املتوسطة والصغرية واملصغرةتصنيف املؤسسات ): 39(جدول رقم 
  احلجم                    

  املؤسسات

  متوسطة  صغرية  مصغرة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  2,41  91  10,09  376  87,47  3.260  إمجايل املؤسسات

  .بالواليةيدية لمعلومات ممنوحة من مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقبناًء على الب من إعداد الط :املصدر

املتوسطة املصغرة  مما سبق نالحظ أن طابع املؤسسات املصغرة يغلب على تصنيف املؤسسات
وأخريا املؤسسات املتوسطة % 10,09سبة لتليها املؤسسات الصغرية بن% 87,47حيث بلغت نسبة والصغرية 

ومها نسبتان ضعيفتان جدا إذا ما قارنامها باملؤسسات املصغرة وهذا راجع لسهولة تأسيسها وقلة  %2,41بنسبة 
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مقارنتا وسهولة توغلها يف املناطق املعزولة وطبيعة نشاطها الذي يتميز بالبساطة وعدم التعقيد  مواردها املالية
  .ىباملؤسسات األخر

  .)2009-2005(يف والية تبسة يف الفترة  املتوسطة والصغرية واملصغرةتطور عدد املؤسسات : رابعا

 اخلمس بوالية تبسة تطورا ملحوظا على مدى املتوسطة والصغرية واملصغرةلقد شهد قطاع املؤسسات   
  :خالل اجلدول اآليتسنوات األخرية، وسوف حناول عرض هذا التطور من 

  .)2009- 2005(يف والية تبسة  املتوسطة والصغرية واملصغرة تطور عدد املؤسسات): 40(جدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  السنة
  3.727  3.476  3.092  2.843  2.512  ∗العدد

  7,22  12.41  8.75  13.18  -   %نسبة التطور

  .)ج-ب-أ-19(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر
  

  )2009- 2005(يف والية تبسة  املتوسطة والصغرية واملصغرة تطور عدد املؤسسات :)14(قم ر الشكل
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خالل  ارتفع أعاله نالحظ أن عدد املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة قد والشكل من خالل اجلدول
أي زيادة مبا يعادل  2009سنة  ةسسمؤ3.727إىل  2005سنة  مؤسسة2.512من  اخلمس سنوات األخرية

، وقد سجلت الوالية أعلى نسبة تطور يف تعداد %48,37مؤسسة ما يعكس نسبة تطور وصلت إىل 1.215
 2005سنة مؤسسة 2.512حيث ارتفع عدد هذه املؤسسات من  2006وهذا خالل  %13,18هذه املؤسسات بـ

وهي نسبة أقل من  %7,22بة تطور قدرت بـنس 2009، وسجلت الوالية خالل 2006يف مؤسسة 2.843إيل 
  .%12,41 إيلأين وصل معدل التطور  2008

                                                 
  100 ∗∗∗∗ 1−عدد املؤسسات يف السنة أ //// )1−عدد املؤسسات يف السنة أ −−−−عدد املؤسسات يف السنة أ ( =معدل التطور  ∗
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إىل سياسات الدعم اليت تقدمها  املتوسطة والصغرية واملصغرةويرجع هذا النمو املطرد يف عدد املؤسسات 
لتخفيف من ، حيث أنشأت صندوق لضمان القروض البنكية والذي ساهم يف اواليت انتهجتها الوالية الدولة هلا

الوكالة الوطنية لدعم : مثل(حدة مشكل التمويل، إضافة إىل كل اهليئات اليت تقدم هلا الدعم املايل واملعنوي 
تسهيل إجراءات احلصول على القروض مقارنتا و...) نية لضمان القرض املصغرطتشغيل الشباب، والوكالة الو

زيادة الوعي  إىل باإلضافة، هذا على إنشاء املؤسسات الشباب بالتايل تشجيع املستثمرينبالسنوات السابقة 
  .املتعلقة ذه املؤسسات تباالجيابيا

من املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغر والية تبسة تتوفر على نسيج  من خالل ما سبق ميكن القول أن
ه يف قطاعات نشاط دون ولكن يعاب عليه متركز بسبب دعم الدولة والوالية هلذا القطاعخذ يف النمو تدرجييا آ

كما تتخذ أغلب هذه  ويف منطقة دون األخرى وبالتايل ال حيقق مبدأ التوازن بني املناطق والقطاعات، غريها
  .الشكل املصغر وتتوزع بشكل غري منظم عرب أرجاء الوالية املؤسسات

 على الصعيد احمللى وأمهيتها املتوسطة والصغرية واملصغرةوحىت ميكن إعطاء حكم سديد على املؤسسات  
  .يستوجب منا الوقوف على دورها بالوالية ومن مثة تقييمه، وهذا ما سيتم تناوله يف املطلب املوايل

  بوالية تبسة املستدامة مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية احمللية: املطلب الثاين

من خالل تكثيف  املستدامة قيق التنمية احملليةدورا كبريا يف حت املتوسطة والصغرية واملصغرةتلعب املؤسسات 
كما يعترب هذا النوع من  واحملافظة على املوارد املتاحة، النسيج الصناعية وتنشيط احلركة التجارية يف املنطقة

املؤسسات مستقطبا للمستثمرين اخلواص لالستثمار باملنطقة، وبالتايل تزيد فرص العمل، وحتقيق إيرادات 
  : يلياملستدامة يف والية تبسة من خالل ما ة وميكن تلخيص مسامهة هذه املؤسسات يف التنمية احملليةجبائية معترب

  يف التشغيل يف والية تبسة املتوسطة والصغرية واملصغرةمسامهة املؤسسات : أوال

سبة بنسب معتربة يف توفري مناصب العمل، والتقليل من ن املتوسطة والصغرية واملصغرةتساهم املؤسسات 
تطور معدالت التشغيل يف  البطالة وحتسني الظروف االجتماعية يف والية تبسة واجلدول التايل يوضح ذلك

  . والية تسبة خالل اخلمس السنوات األخرية

  .))))2009-2005((((يف والية تبسة للفترة  املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةتطور عدد العمال يف ): 41(جدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات                        البيان

عدد العمال يف املؤسسات املتوسطة 
  والصغرية واملصغرة

14.374  15.031  16.756  18.140  16.651  

  -8,21  8,25  11,47  4,57  -  نسبة التطور

  .)ج-ب-أ-19(رقم  بناًء على بيانات امللحق البمن إعداد الط: املصدر
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  :السابق يف الشكل املوايل وميكن توضيح اجلدول

  .))))2009-2005((((يف والية تبسة خالل  املتوسطة والصغرية واملصغرةتطور عدد العمال يف املؤسسات  :)15(رقم  الشكل
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  .)2008-2005(تطور مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل لوالية تبسة يف الفترة ): 42(جدول رقم 

السنوات                                  
  عدد العمال

2005  2006  2007  2008  2009    

  %  العمال  %  العمال  %  العمال  %  العمال  %  العمال

  عدد العمال يف املؤسسات
  14,11  18.140  12,56  16.756  11,58  15.031  11,38  14.374  الصغرية واملتوسطة 

  

16,651  

  

12,75  

  قطاع عدد العمال خارج
  85,59  110.421  87,44  116.644  88,41  114.711  88,62  111.939  املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  

113.916  

  

87,25  

  100  130.567  100  128.561  100  133.400  100  129.742  100  126.313  عدد العمال بالوالية

  .)34(واجلدول رقم  )39(بناء على بيانات اجلدول رقم  البمن إعداد الط: املصدر
  

  .)2008-2005(تطور مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل لوالية تبسة يف الفترة  :)16(رقم  الشكل
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من خالل اجلدولني والشكلني السابقني نالحظ الدور الذي تلعبه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة 
تطور مستمر  2008-2005كان والية تبسة، حيث سجلت والية تبسة خالل الفترة يف توفري مناصب الشغل لس

 إيل 2008وقفزت سنة  عامل14.374 توظف 2005 لعدد العمال يف هذه املؤسسات حيث كانت سنة

وهذا ما يعكس جناعة الربامج والسياسات الداعمة لدور هذه  %26,20عامل أي مبعدل تطور بلغ 18.140
خالل هذه املدة، بينما سجلت الوالية اخنفاض يف  ق التنمية احمللية املستدامة يف والية تبسةاملؤسسات يف حتقي

أي مبا يقارب  %8,21بـحيث سجلت اخنفاضا  2009مسامهة هذه املؤسسات يف ميدان التشغيل خالل 

  .منصب عمل1489

سة إال أن مسامهتها يف توفري بالرغم من زيادة عدد املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف والية تب   
 10مناصب العمل اخنفضت؟ إن هذا االخنفاض راجع إيل انسحاب املؤسسات املتوسطة والصغرية اليت توفر من 

وسيطرة هذا النوع من  منصب عمل09إيل 01واستبداهلا باملؤسسات املصغرة اليت توفر من عامل  250إيل 
  .اخل...يف اإلدارة والتسيري وال تعقيد اليت ال تطلب جهد %87,47 املؤسسات ما يقارب

عامل سنة 126.313ومن خالل الشكل نالحظ تزايد مستمر يف إمجايل عدد العمال بالوالية حيث ارتفع من    
نسب التشغيل يف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  إذا ما قارنا، و2009عامل سنة 130.567ايل  2005

من عدد العمال اإلمجايل % 87.25على ؤسسات جند أن هذه األخرية تستحوذ بقطاعات النشاط خارج هذه امل
من إمجايل املناصب بالوالية وهي نسبة أقل % 12,75باملقابل جند أن املؤسسات األخرى تساهم بـ 2009لسنة 

أين  2007، 2006، 2005ونسبة أعلى من السنوات % 14,11أين سجلت مسامهة بـ 2008ذا ما قرناها بسنة 
  .على الترتيب %12,56و% 11,58و %11,38بـلت مسامهة سج

  :مسامهتها يف اإليرادات اجلبائية: ثانيا

 العوائدمن خالل  املستدامة يف التنمية احمللية املتوسطة والصغرية واملصغرةتظهر مسامهة املؤسسات كما 
ومبا أن والية تبسة متتلك حوايل  ،باجلبائية اليت تتحصل عليها اجلماعات احمللية واليت تتمثل يف الرسوم والضرائ

عامل فإن هذه  16.651واليت تشتغل حوايل ) 2009إحصائية ( متوسطة وصغرية ومصغرةمؤسسة  3.727
املؤسسات توفر إيرادات جبائية تساهم يف تدعيم ميزانية البلديات املوجودة فيها مما يتيح هلذه األخرية ختصيص 

وتنمية املنطقة بشكل االقتصادية واالجتماعية ر والذي يقوم بإنشاء املشاريع مبالغ أكرب لقسم التجهيز واالستثما
وتتمثل أهم الضرائب والرسوم األساسية اليت تقتطع من رقم أعمال كل ، اخل ...خيدم متطلبات احلماية البيئية

اإلضافة إىل  ؛)TVA(الرسم على القيمة املضافة  - ؛  )TAL(الرسم على النشاط املهين  -: مؤسسة فيما يلي
  .)IRG(والضريبة على الدخل اإلمجايل  ؛)IBS(الضريبة على أرباح الشركات  ؛)TF(الرسم العقاري 

 .∗)2008-2006( واجلدول التايل يبني تطور اإليرادات اجلبائية لوالية تبسة للفترة •
  

                                                 
  .2009اجلبائية لسنة  دبسبب غياب املعلومات املتعلقة بالعوائ 2008إيل  2006لقد تناولنا الفترة من  ∗
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  )2008-2006(ات والية تبسة للفترة تطورات اإليرادات اجلبائية لبلدي): 43(جدول رقم 

  اإليرادات       
  

  البلديات

2006  2007               2008  

عدد املؤسسات   اإليرادات اجلبائية
  الصغرية واملتوسطة

عدد املؤسسات   اإليرادات اجلبائية
  الصغرية واملتوسطة

  ∗∗∗∗النسبة  اإليرادات اجلبائية
%  

عدد املؤسسات 
  الصغرية واملتوسطة

  2.027  24,36  1.565.732  18.79  1.160.554  1.750  1.000.176  تبسة

  346  4,16  267.621  306  161.155  282  132.985  الشريعة

  2  0,58  37.022  3  93.343  2  131.449  ثليجان

  260  9,93  638.041  219  561.389  205  430.548  بئر العاتر

  0  1,87  119.883  0  92.799  0  85.902  العقلة املاحلة

  245  8,14  523.071  206  53.118  196  383.477  ونزة

  32  2,97  191.100  24  169.693  23  118.191  املريج

  14  4,95  318.009  15  368.297  14  332.794  عني الزرقاء

  92  5,65  363.079  75  148.546  66  170.993  العوينات

  35  2,43  156.110  30  98.935  18  91.939  بوخضرة

  23  3,33  214.108  13  180.998  12  123.378  بئر مقدم

  66  3,57  229.716  54  157.248  49  86.476  احلمامات

  9  2,24  144.193  4  99.625  3  49.107  قريقر

  59  4,25  273.144  46  123.903  39  93.134  مرسط

  7  0,21  13.577  08  79.574  7  75.435  بئر الذهب

  43  2,1  134.970  33  121.430  29  93.576  الكويف

  52  0,36  23.509  40  21.707  36  16.759  بكارية

  5  0,7  44.872  05  29.073  4  24.518  لديربوحلاف ا

  18  3,04  195.658  15  91.856  11  43.407  أم علي

  6  1,42  91.981  06  123.963  4  79.453  صفصاف الوسرى

  60  5,06  325.441  45  164.737  36  221.776  العقلة

  6  0,33  21.427  01  19.894  1  15.212  جبن

  1  0,59  37.717  01  30.053  1  22.409  سطح قنتيس

  5  0,23  14.982  05  10.336  4  9.058  املزرعة

  23  0,032  2.037  23  801  19  540  نقرين

  5  2,47  158.688  05  112.916  6  48.395  فركان

  29  3,03  194.772  26  193.411  23  133.222  املاء األبيض

  6  1,98  127.529  05  123.652  3  75.409  احلوجيبات

  3.476  100  6.427.989  3.092  4.611.006  2.843  4.090.127  اموع
  .)20(وبيانات امللحق  )ج-ب-أ-19(رقم  من إعداد الطالب بناء على بيانات امللحق: املصدر

                                                 
  100 ∗∗∗∗جمموع اإليرادات اجلبائية الكلية  //// اإليرادات اجلبائية لكل بلدية =النسبة   ∗

 دج 310 :ا����ة
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  :نستعني بالتمثيل البياين اآليت 2008-2005وإلعطاء صورة أكثر وضوحا لتطور إيرادات البلديات للفترة 

  .2008-2005بوالية تبسة خالل  توسطة والصغرية واملصغرةاملتطور اإليرادات اجلبائية واملؤسسات  :)17(رقم  الشكل 

 
من خالل اجلدول والشكلني السابقني نالحظ أن مستوى اإليرادات اجلبائية يف تزايد مستمر من سنة إيل        

تقارب  2008وأصبحت سنة  دج4.090.127.000ـتقدر ب 2006أخري حيث كانت سنة 
وبنسبة  دج1.565.732.000جموع ، وجند أن عاصمة الوالية حتتل املرتبة األوىل مبدج6.427.989.000

من إمجايل اإليرادات  %9,93 وبنسبة تقدر بـ دج638.041.000تليها بلدية بئر العاتر اليت حصدت  24,36%
بنسبة معينة من  األخرى دج، مث تتوايل البلديات523.071.000 بلدية الونزة مبجموع اجلبائية لوالية تبسة، مث

وتعود هذه التطورات اليت دفعت إيل زيادة معدل اإليرادات اجلبائية إيل املؤسسات املتوسطة والصغرية العوائد 
هذه ط تطور إيرادات البلديات بتطور عدد اارتبواملصغرة حيث الحظنا من خالل اجلدول والشكل السابق 

يرادات اجلبائية بالتبعية، مما يشري إىل أن هذه املؤسسات تساهم املؤسسات حيث كلما ارتفع عددها ارتفعت اإل
يف حني وصلت  دج119.883.000 بدرجة مقبولة يف تلك اإليرادات، فمثال قدرت إيرادات بلدية العقلة املاحلة

املؤسسات مقارنة هذه ، وهذا راجع لكون األوىل تنعدم فيها 2008سنة  دج1.565.732.000 ببلدية تبسة 
، وبالتايل هنا يتجلى الدور الذي تلعبه هذه مؤسسة2.027ا إىل  هذه املؤسسات عددفيها ا واليت بلغ بنظري

  املؤسسات يف خلق التنمية احمللية املستدامة من اجلانب املايل 

  :مسامهتها يف تفعيل القطاع الفالحي: ثالثا

الستراتيجي يف التنمية احمللية املستدامة القطاع الذي من املفترض أن يلعب الدور ايعترب القطاع الفالحي 
اليت من املفترض أن تلعب دورا استراتيجيا بسبب من القطاعات األولية وواحد من أهم أقطاب التشغيل و

 حيث سجلت والية تبسة يف هذا القطاع خالل، من هذا اجلانب املتاحة فيها واإلمكانياتطبيعة املنطقة 
مناصب الشغل اليت توفرها حوايل عدد  تخمتلف الربامج التنموية فقد وصلالسنوات األخرية استفاد من دعم 

وهذا العدد ال ميثل شئ مقابل  ،2009عامل حسب إحصائيات 520 إيلمؤسسة متوسطة وصغرية ومصغرة  46
صبحت اليت أواملنطقة  ي واملايل وحىت البيئي بسبب احلالة اليت آلت إليهاهذا القطاع يف اال التشغيل إمكانيات

وهذا بسبب غياب غياب السياسات والربامج الشاملة واليت تؤدي ايل استصالح  تعد من املناطق الصحراوية
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املايل اليت حظيت به  التمويلوبالرغم من  ،هذه األراضي اليت تدهورت بسبب االجنراف والتصحر وتآكل التربة
ص شديد وختلف ملحوظ وهذا بسبب توفر أنه مازال يعاين من نق املنطقة ودعم الدولة هلذا القطاع، جند

املتوسطة والصغرية املؤسسات  ، إال أن دوراألغلفة املالية وغياب األساليب التخطيطية اليت تدعم هذه القطاع
وسوف كمواد أولية للصناعات الغذائية  امن خالل استخدام منتجا يربز واملصغرة الناشطة يف قطاع الفالحة

  : هذا القطاع من خالل لتنمية احمللية املستدامة يفا هحناول تقييم دورها يف هذ

حيث  لقد سامهت املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف خلق جمال خصب لالستثمار: البطاطا -1
مصدرا هاما لتغذية املواشي و %30,3وفائض استهالكي قدر بـ ذاتيا احققت الوالية من هذا اجلانب اكتفاء

 جديد يتمثل يف تصدير الوالية هلذا املنتج لألسواق اخلارجية ت يف خلق توجهيف حاالت اجلفاف، كما سامه
يف حتقيق االكتفاء  ، ولعب دور كبريسواء على األسواق احمللية أو حىت التونسية باعتبارها األقرب إيل املنطقة

 .الذايت على املستوى الوطين

املنتجات الغذائية بعد طحنها، فمثال القمح  واليت يتم جتفيفها وتعليبها أو استخدامها يف بعض :احلبوب -2
بنوعيه الصلب واللني ميكن استعماله يف صناعة العجائن خاصة وأن هذا اإلنتاج حيصد النصيب األكرب من 

ويساهم يف توفري مناصب ...) خبز، عجائن(اإلنتاج الزراعي بالوالية وهذا ما يليب حاجات أساسية للسكان 
املؤسسات القطاع الصناعي و مؤسسات أن غياب التكامل بني إال، ن نسب البطالةالشغل وبالتايل التقليل م

هو الذي حيد من دور هذه املؤسسات يف املسامهة يف  القطاع الفالحياملتوسطة والصغرية واملصغرة الناشطة يف 
 حتقيق حتقيق التنمية على مستوى الوالية، وبالرغم من هذا وجد أن هذه املؤسسات لعبت دورا كبريا يف

    .لذايت والفائض يف الوالية يف الواليةاالكتفاء ا

حتويل احلليب إىل أجبان ومشتقاته، إىل جانب كل من الصوف واجللود  يف الوالية يتم :اإلنتاج احليواين -3
تفيد  اليت الغذائية واجللدية اتقطاعالهذه املعطيات تشري إىل فرص كبرية لالستثمار يف  حيث أنواألوبار، 

، إال أنه وبالرغم من الكمية املعتربة اليت تنتجها واليت تساهم فيها ن الوالية مبنتجات حملية بدال من استريادهامتوي
هذه املؤسسات تبقي مشكلة خلق الشبكة التكاملية بني قطاعات الفالحة والقطاعات الغذائية والتصنيعية حتد 

صغرة على الصعيد احمللى وغياب فرص االستثمار هي من تنامي وتزايد هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية وامل
 .اليت حتد من حقيقة مسامهتها يف القطاع احليواين والفالحي بصفة عامة

  : مسامهتها يف اجلانب البيئي: رابعا
إن مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف التنمية احمللية املستدامة يف والية تبسة ال ميكن أن 

السبب األول هو غياب املؤسسات اليت تنشط يف قطاع احملروقات : رقام وإحصائيات وهذا لسببنيتترمجها أ
مؤسسات على صعيد الوالية  08وحىت املؤسسات الناشطة يف قطاع الكيمياء واملطاط والبالستيك تقدر بـ

صديقة للبيئة إال ككل وحىت الصناعات األخرى اليت تنشط فيها هذه املؤسسات هي عبارة عن صناعات تقريبا 
من ناحية استغالل املواد األولية املوجودة يف املنطقة أو الغبار والضجيج املوجود يف الوالية خاصة يف اآلونة 
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الذي اليعود إيل غياب هذه العالقة بني البيئة األخرية، أما النقطة الثانية فهي الغياب الشبه كلى لإلحصائيات 
صغرة وإمنا إيل غياب اهليئات املسؤولة عن ترمجة هذه العالقة وهذه واملؤسسات املتوسطة والصغرية وامل

أرقام ومعلومات اليت ميكن منن خالهلا احلكم على مدى مطابقة هذه العالقة للمعايري الدولية  إيلاملعلومات 
ل العالقة املتعامل ا يف هذا اال، وهذا ماصعب علينا مهمة احلصول على املعطيات الرقمية وترمجتها وحتلي

ودراسة  االستدامة والبيئةجانب مية احمللية املستدامة من خالل بني املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة والتن
 .الدور الذي تلعبه هذه املؤسسات يف القيام ذا اجلانب من التنمية احمللية املستدامة

  :مسامهتها يف تدعيم الصناعات التقليدية: خامسا

دورا مهما يف دعم الصناعات التقليدية نظرا لطبيعة املنطقة الريفية  سطة والصغرية واملصغرةاملتوللمؤسسات 
زرايب، (صناعة األواين الفخارية، الصناعات الصوفية والوبرية ة لرواج املنتجات التقليدية من مما يتيح الفرص

فمثال  )الدباغة(اجللود والدبغ ، النقش على اجلبس، النقش على اخلشب صناعة )وألبسة تقليدية أخري برانيس
مؤسسات توظف 03جند أن أعداد هذه املؤسسات اليت تعمل يف جمال اجللود واألحذية يف والية تبسة تقدر بـ

عمال، ومن هنا ميكن القول أنه وبالرغم من الدور الذي تلعبه الصناعات التقليدية يف خلق نوع من 04
جمال مفتوح أمام األفراد لتنمية مواهبهم واستثمارها يف هذا امليدان عن اخلصوصية الثقافية للمنطقة لكوا تعترب 

طريق تكوين مؤسسات مصغرة مث صغرية ومتوسطة، هذه األخرية متثل الفرضية الوحيدة للحفاظ على اإلرث 
، حيث ال تطلب هذه الصناعات موارد ة أخرىهمن ج مستدامة الثقايف للمنطقة من جهة وحتقيق تنمية حملية

إال أن أفراد  رية على غرار اخلربة واإلتقان وال تشكل أي نسبة خماطرة على الوضعية البيئية لوالية تبسة،كب
هلا أي قيمة وهذا بسبب قلة التوعية والدعم اخلاص ذا النوع من الصناعات على الرغم من الوالية ال يعطوا 

ن نالحظ أن هناك غياب هلذا النوع من املؤسسات أن الوالية تعترب من الواليات املشهورة ذه الصناعات إال أ
وبالتايل نلمس تقريبا انعدام يف مسامهة هذه الصناعات يف خلق القيمة املضافة وبالتايل املسامهة يف حتقيق التنمية 

  .من هذا اجلانب احمللية املستدامة يف الوالية

  :مسامهتها يف تنشيط القطاع السياحي  :سادسا

ايف والطبيعي، واإلرث احلضاري والثقايف للوالية أهلها بأن تكون قطب سياحي وقبلة إن االمتداد اجلغر 
طق طبيعية وأثرية تؤهلها إيل خلق سلسلة من املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة امن للزوار إذ تتوفر على

نوية حيث سجلت الوالية تتكامل فيها بينها من أجل خلق اجلو السياحي الذي يغذي عوائد الوالية املادية واملع
مؤسسة ناشطة يف قطاع اخلدمات من فنادق ومقاهي ومطاعم واخلدمات الغري سلعية  580وجود حوايل 

العوائد احمللية املالية للمنطقة من  ت يف ارتفاعسامهكما  عامل، 1.685املقدمة للجماعة احمللية تساهم يف تشغيل 
أن مسامهة  إالية واليت تسمح هلا خبلق مشاريع تنموية أخري، الوال إيلخالل الضرائب والرسوم اليت توفرها 

خنقة بكارية ببلدية بكارية اليت : املؤسسات يف والية متتلك مناطق سياحية جد راقية يف حالة استغالهلا مثل
ر األثرية اظوغريها من املن واد بوعكوس ببلدية احلماماتمتزج بني اهلواء الطبيعي النقي واملياه اجلبلية العذبة، و
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ق للوالية اكتفاء ذايت مايل وثقايف مبجرد استغالهلا، بالتايل جند أن مسامهة هذه املؤسسات اليت ميكن أن حتق
هذا  املتوسطة والصغرية واملصغرة يف القطاع السياحي حمدودة وغري مرتفعة بسبب إمهال السلطة احمللية إيل

 -على سبيل املثال ال احلصر - نامج القطاعي الغري ممركزمن الرببدليل أن حصة هذا القطاع  القطاع السياحي
من إمجايل الغالف املايل املخصص للربنامج، وهذا ما يعكس مدى  %0,01دج وهذا بنسبة 9.000.000بلغت 

عترب من القطاعات الغنية اليت ختلق القيمة االقتصادية واالجتماعية ا تبالرغم من أ اهتمام الوالية بالسياحة
توفري هياكل واليت تستدعى  بالبيئة واملوارد الطبيعية والتنوعات البيولوجية اإلضرارة والعلمية دون والثقافي

 ) احية، مؤسسات تعمل كدليل سياحيهياكل إيواء واستقبال، نوادي سي(استقبال وخدمات سياحية عديدة 
قطاب الزوار تنشط ذا اخلصوص وتعمل على استمتوسطة وصغرية ومصغرة تكون يف شكل مؤسسات 

، بالتايل الوصول إيل أعلى باإلضافة إىل املداخيل السياحية للمنطقة، ومن هنا فهي تساهم يف خلق فرص عمل
  .معدالت التنمية احمللية اليت ختضع لكل معايري االستدامة وبتكلفة جد حمدودة

 

   :يف جماالت أخرى املتوسطة والصغرية واملصغرةمسامهة املؤسسات : سابعا 

ميدان حتقيق التنمية احمللية املستدامة من يف  املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةضافة إىل مسامهة باإل 
من خالل  متويل ميزانية البلديات والتقليل من معدالت البطالة، باإلضافة إيل التشغيلخالل املسامهة يف جمال 

 املستدامة فإن دورها يف التنمية احمللية ات التقليديةوعلى الصعيد البيئي وقطاع السياحة والصناع بائيةاجل العوائد
  : واليت نوجزها فيما يلي أخرييتعدى ذلك إىل جماالت 

تلعب املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة دورا يف خلق التكامل الصناعي بالوالية حيث جند أم  �
 شطة يف قطاع املناجم واحملاجرنا مؤسسة20إيل  باإلضافة مؤسسة من هذا النوع توفر خدمات للمؤسسات،66

إال أن غياب املناطق مؤسسة تعمل يف جمال تقدمي خدمات التلحيم احلديدية وامليكانيكا والكهرباء، 65و
الصناعية والعناقيد الصناعية هو السبب يف اخنفاض معدل هذه املؤسسات يف جمال املسامهة يف التنمية حمللية 

 نسيج مؤسسايت متكامل؛املستدامة يف الوالية من خالل خلق 

خدمات  تلعب هذه املؤسسات دورا كبريا يف جمال اخلدمات احمللية حيث جند أا توفر نسبة معتربة من �
مؤسسة يف جمال الصحة باإلضافة إيل 281مؤسسة يف هذا اال، 221حيث تساهم حوايل املواصالت و النقل

وبالتايل جند أنه مقارنتا بالعدد اإلمجايل للمرافق مؤسسة تعمل يف جمال تقدمي خدمات متنوعة للعائالت، 63
سابقة الذكر املوجودة يف الوالية فان املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغر تلعب دور البأس به يف جمال تغذية 

 ؛املواطن باخلدمات

كلية اهلي اإلصالحاتكما تلعب هذه املؤسسات دورا هاما وخاصة يف هذه املرحلة لكوا تعترب مرحلة  �
مؤسسة تعمل يف جمال البناء واألشغال عمومية وهذه  1.634حيث جند أن هناك  أي مرحلة األشغال العمومية

 .، اخلزف، الزجاجتساهم بتوفري مواد البناءمؤسسة  65وخارج جمال البترول، 
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التنمية احمللية من خالل العنصر السابق الذي تناولنا فيه مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف  �
على مستوى الوالية من اختاذها  اليت جيباإلجراءات املستدامة نستنتج أن هذه املؤسسات تتطلب جمموعة من 

هذه املؤسسات أو هذه يئة البيئة االقتصادية املالئمة لتطوير ما هو قائم وبعث املزيد من أجل خلق و
بقية  عـيؤدي إىل خلق التشابكات األمامية واخللفية م مبا الصناعات أو هذه املشاريع مهما اختلفت التسمية

احلة للنمو والتطور حىت ـتاج إىل تربة صحي فهذا النوع من املؤسساتاهلياكل االقتصادية باالقتصاد الوطين 
  مستدامةحملية تنمية  تنمية والية تبسة ميكن هلا أن تساهم مسامهة حقيقية يف

 

 يف التنمية احمللية والصغرية واملصغرة املتوسطةدور املؤسسات  تفعيل سبلو عراقيل: املطلب الثالث
  بوالية تبسة املستدامة

تبقى يف مواجهة مجلة من العراقيل تستعدي  لمؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةلرغم األمهية البالغة 
متخصصة تسعى  تدخل الدولة للتقليل منها وذلك بتوفري كل الدعم واملساندة هلذه املؤسسات عرب هيئات

  .املستدامة لتفعيل دور هذه املؤسسات يف حتقيق التنمية احمللية

  يف والية تبسة املستدامة يف التنمية احمللية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةعراقيل تفعيل دور : أوال

احمللية املستدامة، يف التنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية  هناك جمموعة من العراقيل اليت حتد من مسامهة
  : ومن بني هذه العراقيل نذكر ما يلي

من أهم العراقيل اليت تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف والية تبسة : عراقيل اقتصادية -1
  :واليت حتد من دورها يف التنمية احمللية املستدامة وخاصة يف اجلانب االقتصادي جند

احب املؤسسة التأمني على عامليه، ويف حالة ما نقصت السيولة مشكلة التأمني، إذ يتعني على ص �
الكافية أو عدم استقرار العمالة وسرعة دوراا ومن مثة تأخره على سداد مستحقات التأمينات، فإنه يتعرض 

وهذا ما يدفع صاحب املؤسسة إيل االستغناء عن  لدفع غرامات وفوائد تضاف إىل أعباء املؤسسة القدمية
لتأمني وبالتايل تقليل العوائد املالية للوالية هذا من ناحية، وعدد العمال من ناحية أخري حبجة ثقل عمليات ا

  ؛إجراءات التأمني
ارتفاع تكاليف نقل املواد األولية من نقاط التموين املتمثلة يف املوانئ املتواجدة يف الشمال إىل مراكز  �

التخزين ذلك أن الكميات الواجب شرائها جيب أن  مصاريف ارتفاع نشاط املؤسسات بالوالية إىل جانب
تفوق احتياجات الطلبيات، وذلك لتقليل التكلفة باإلضافة إىل جتنيد أموال كان ميكن استغالهلا يف مشاريع 

 أخرى واحتمال انقطاع املخزون أو تلفه من املواد األولية ألسباب طارئة؛

تنمية اليت تسعي إيل  ة العناقيد الصناعية يف املنطقةمما حيد من كفاء صناعيةال ةمنطقشبه كلي لل غياب �
كيفية توفري واستثمار خلية من  وما يتعلق بذلك مناملتوسطة والصغرية واملصغرة وتطوير ودعم الصناعات 
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 ة أو املدينةطقاملن الصناعات الكبرية واملتوسطة والصغرية واملصغرة اليت تنشط بصفة تكاملية يف ظل متطلبات
 ؛الصناعية

غياب التكامل بني القطاعات االقتصادية حيث جند مثال أن هناك على مستوى والية تبسة كمية إنتاج  �
ولكن غياب املؤسسات الناشطة يف جمال صناعة الورق يف  ∗طن من احللفاء352,55بـ 2009قدرت سنة 

 يف تنمية الوالية؛ الوالية هو الذي يقلل من كمية احللفاء ومن الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه املؤسسات

ارتفاع التكاليف التسويقية نتيجة ضيق السوق احمللية النامجة عن ضعف القوة الشرائية للمستهلكني نتيجة  �
 .اخنفاض مستويات الدخول مما يؤدي إىل ضعف اإليرادات البيعية فتضطر إىل ختفيض أسعارها

 

 

  :عراقيل متعلقة باإلدارة واخلدمات العمومية -2

وهذا يعترب وثقل اإلجراءات والوثائق  والتقصري بالبريوقراطية يف والية تبسة عموما لعموميةتتسم اإلدارة ا
أكرب دافع إلحباط منو املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة والتقليل من دورها يف التنمية احمللية املستدامة 

  : وتتمثل أهم هذه املشاكل يف

باملستوى الذي حيقق سري عمل هذه املؤسسات تابعة الالزمة مل األطر التنظيمية واهلياكل اإلدارية غياب �
 غياب، واملطبقة على املستوى الوالئي والوطين يف جمال دعم التنميةالغايات املنشودة من تلك اإلستراتيجية 

  ؛إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية والفنية للمشروعات وتقييمها، وإبداء الرأي حوهلااملكلفة ب كاتبامل

والتجمعات الصناعية  القيام بالدراسات، وإقامة املدن،يف جمال  بوالية تبسة اإلدارة احملليةدور  ابغي �
 ؛املؤسساتاملشروعات ه هذ اليت تتطلباها تحتيةالبين وال واخلدمية

وهيئات املعلومات واجلهات ذات العالقة بشأن إقامة املسوحات  غياب التنسيق بني هذه املؤسسات �
مدى قوة للوقوف على  ملؤسسات واملشروعات والصناعات املتوسطة والصغرية واملصغرةاالدورية حول 

، من جهة أخريومعرفة ما تواجهه من صعوبات  من جهة أدائها ومسامهتها يف حتقيق التنمية يف الوالية
  ؛واقتراح احللول الناجحة هلا من جهة أخرى

ثائق املطلوبة من املستثمر للموافقة على ارتفاع تكاليف اإلجراءات اإلدارية وكثرة الرخص والو �
التشريعات والقوانني اخلاصة باالستثمار  باإلضافة إيل غموض االستثمار حيث يتطلب وقتا كبريا إلمتام ذلك

 مما يؤدي باملستثمرين إىل تفضيل مناطق أخرى؛ أثناء تطبيقها

تسبب يف تعطيل نشاط ضعف شبكة الطرقات داخل الوالية حيث حتتاج إىل صيانة وجتديد مما ي �
 أصحاب املؤسسات؛

قلة عدد الرحالت اجلوية وارتفاع سعرها لذا جند أغلب املستثمرين يفضلون النقل الربي على النقل  �
 ؛اجلوي بالرغم من اتسامه بالسرعة واألمان

                                                 
  )21(أنظر امللحق رقم  ∗
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املتوسطة  مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، حيث تعاين بعض املناطق اليت تتواجد فيها املؤسسات �
من االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي أثناء العمل ونظرا لعجز هذه األخرية على اقتناء  واملصغرة صغريةوال

فإا تتكبد خسائر مالية نتيجة تعطيل اإلنتاج فضال على اخلسائر النامجة ) الرتفاع تكلفتها(مولدات كهربائية 
 الغذائية والكيميائية؛عن تلف األجهزة واآلالت، وكذا املنتجات خاصة يف الصناعات 

عدم انتشار شبكة االنترنت بشكل واسع ونقص التعامل باألجهزة والتقنيات املعلوماتية خاصة على  �
 مستوى األجهزة واهليئات احلكومية؛

حتديد خارطة : غياب األساليب الفنية اليت يتم من خالهلا دعم هذه املؤسسات يف والية تبسة مثل �
ا يف كل منطقة وتكون هلا ميزة نسبية  االهتماماملشروعات أو ااالت اليت ميكن  جغرافية تبني املناطق وأهم

 ؛ئة واملوارد املتاحة يف كل منطقةأو ارتباط بالبي

قصور وعجز يف عمل البنوك التجارية واليت تعاين من البريوقراطية والبطء يف املعامالت وارتفاع يف  �
 .طلوبةنسب الفوائد إىل جانب كثرة الضمانات امل

 

  : وتتلخص فيما يلي: عراقيل إجرائية -3

مشكلة الضرائب حيث تعاين العديد من املؤسسات من ثقل االلتزامات اجلبائية فترتفع تكلفة املنتج،  �
وبالتايل يصبح غري قادر على املنافسة أمام املنتجات األخرى كما أن ارتفاع نسب الضرائب يؤدي إىل عدم 

 ؛ماهلا احلقيقي مما يزيد من تفاقم ظاهرة التهرب الضرييبتصريح بعض املؤسسات برقم أع

للمستثمرين اجلدد ملساعدم يف النهوض مبشروعام مثل  املقدمة تسهيالتغياب املنوحات الفعلية لل �
    .إعفاءات ضريبية ومجركية ، وصرف القروض التمويلية يف وقتها احملدد لشراء مستلزمات التشغيل

 :عراقيل أخرى -4

هناك عوائق أخرى  واملصغرة املتوسطة والصغرية إىل العوائق السابقة تواجه أصحاب املؤسسات باإلضافة
تتعلق باجلانب احلضري والفكري والتعليمي للمستهلك واملنتج وألفراد اتمع الذي تنشط فيه هذه 

  : املؤسسات واليت ميكن اختصارها يف
املنتوج احمللي على الرغم من أن هناك العديد من  تفضيل وميل املستهلك للمنتجات املستوردة على حساب �

املتوسطة  من إمجايل املؤسسات %7.14املنتجات ذات جودة ويتم تصديرها إىل اخلارج، حيث يعاين أزيد من 
من هذا املشكل مع الزبائن مما يهدد تواجد هذه املؤسسات يف السوق احمللية وقدرا على  واملصغرة والصغرية

 نافسة اخلارجية؛الصمود أمام امل

غياب االتصال والتشاور بني املتعاملني االقتصاديني والسلطات احمللية للوقوف على أهم انشغاالم  �
 ومشاكلهم، والعمل على إجياد احللول املناسبة؛
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تنمية القدرات الذاتية واملهارات الالزمة لتأسيس وإدارة غياب كل األساليب اليت يتم من خالهلا  �
التوسع يف برنامج التدريب والتأهيل، وإعداد وأساليب  ،ؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةواملاملشروعات 

هذه كوادر مؤهلة ومدربة، والرفع من مهارام إلدارة أنشطتهم بكفاءة وفاعلية، وذلك ملن يقدم على إنشاء 
خل الفرد ، من أجل رسم مستقبل باعتبارها خياراً إستراتيجياً يساهم يف زيادة الناتج احمللي ومنو د ؤسساتامل

 ؛لوالية تبسةل ـأفض

نقص املوارد البشرية املؤهلة، خاصة العلمية املتخصصة واخلبرية وتوظيفها يف غري حملها إن وجدت وقد  �
 ؛%18.28وايل حباليت تعاين من هذا املشكل  املتوسطة والصغرية واملصغرةقدرت نسبة املؤسسات 

ثمرين عن إنشاء مؤسسام، إذ يركزون على نشاطات معنية معتمدين يف غياب ثقافة التنويع لدى املست �
  .ذلك علي عنصر التقليد بدال من ابتكار منتجات جديدة يف جماالت حديثة

حتقيق  صامدة بل وتساهم يف املصغرةالصغرية وو  املتوسطة رغم كل املشاكل السابقة الذكر تبقى املؤسسات �
ل بعض العناصر اليت حاولنا من خالل تقييم هذه املسامهة واليت تتعلق  مبسامهتها التنمية احمللية املستدامة من خال

اصب شغل جديدة وتدعيم القطاعات األخرى مثل الصناعات اإليرادات اجلبائية للوالية ويف توفري منيف 
ات لتفتح أفاق ، يف انتظار الدعم واملساندة من اجلهات احلكومية مبختلف الربامج والتشريعالتقليدية والسياحة

  .االستثمار وأبواب اإلبداع على مصراعيها

  .املستدامة بتبسة يف التنمية احمللية سبل تفعيل دور املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة: ثانيا

 لقد حظيت املؤسسات الصغرية واملتوسطة باهتمام الدولة باعتبار الدور الذي تلعبه يف التنمية احمللية
وهي مستوحات من  لذا خصصت هلا هيئات وآليات دعم عرب كل الواليات  التنمية الوطنيةاملستدامة ومن مث

اليت استفادت من هذه اإلستراتيجية ووالية تبسة كباقي الواليات  اإلستراتيجية الوطنية لترقية هذه املؤسسات،
لتايل تدعم التنمية يف من خالل جمموعة من اهليئات اليت تدعم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة وبا

  : نذكر منهاو الوالية،

  :  مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية -1

 2003نوفمرب  29 ـاملوافق ل 1424شوال  5املؤرخ يف 1*03/442تأسست مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

  : وتتمثل مهامها فيما يلي

  اليت تعدها الوزارة وتقييم آثارها وتقدمي حصيلة نشاطاا؛ تنفيذ إستراتيجيات وبرامج النشاطات القطاعية -
 واقتراحه؛املتوسطة والصغرية واملصغرة  دراسة كل تدبري لدعم وتشجيع إنشاء املؤسسات -

املؤسسات تدعيم أعمال احلركة اجلمعوية املهنية والفضاءات الوسيطية واهليئات ذات العالقة باملؤسسات  -
 وتنشيطها؛ ةاملتوسطة والصغرية واملصغر

                                                 
 ).أ،ب-22(أنظر امللحق رقم * 
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وحتيينها من خالل مجع  املتوسطة والصغرية واملصغرةاملسامهة يف إجناز خريطة مكان وجود املؤسسات  -
 املعلومات املتعلقة بقدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التصدير وفرص االستثمار؛

 املسامهة يف سياسات التكوين وترقية القدرات البشرية؛ -

 اكة الوطنية واألجنبية السيما يف جمال املناولة؛املسامهة يف ترقية الشر -

املؤسسات يف إطار التقارير الظرفية  هذه مجع املعلومات واملعطيات االقتصادية واإلحصائية املتعلقة بأنشطة -
 الدورية؛

 وتنشيطها؛ املصغرةالصغرية وو املتوسطةتأطري التظاهرات االقتصادية لترقية نشاطات املؤسسات  -

  .يقات والدراسات ذات الطابع التقين واالقتصادي يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطةالقيام بالتحق -

 .ومن أجل اتصال دائم وناجع صبت املديرية مرافقني على خمتلف دوائر الوالية �
  

  :)ANSEJ(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -2

اشطة يف الوالية حيث سجلت بلدية تعترب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إحدى أهم الوكاالت الن
يف تبسة بلدعم تشغيل الشباب  الوطنية وكالةال ومنذ إنشاءزائر يوميا،  350حوايل  2009يف  تبسة

  : ∗يليسجلت ما 2009-12- 31غايةإىل  17/09/1997

 59ملف توسيع يوفر  32 إيل باإلضافةمنصب عمل،  20.155تستوعب  ملف 7.361 املستلمةعدد امللفات  -

 صب عمل؛من

  منصب عمل؛ 16.257وتوفر حوايل % 82,75بنسبة  أي ملف 6.091 املقبولةعدد امللفات  -
مؤسسات يف إطار  9منها املقبولة،من امللفات % 23,54بنسبة  مؤسسة 1.434املمولة  املؤسساتعدد  -

  دج كقرض دون فائدة مقدم من الوكالة؛ 650.862.113,00بـومببلغ إمجايل قدر  التوسع

ل املعطيات السابقة نالحظ أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تساهم بشكل كبري من خال
الالزم  واملعنوي عن طريق تقدمي الدعم املايلوتدعيم فرص إنشائها وواضح يف خلق املؤسسات املصغرة 

وقد لعبت الوكالة سة، لوالية تباملستدامة إلنشائها واستمراريتها حىت تلعب الدور املنوط ا يف التنمية احمللية 
، القطاع الصناعي، قطاع البناء واألشغال القطاع الفالحي: لقطاعات التاليةدورا يف املسامهة يف تنمية كل من ا

  .العمومية، قطاع احلرف، قطاع اخلدمات، قطاع النقل، قطاع العمل احلر

 .ل املستحدثةواجلدول املوايل يبني مسامهة الوكالة يف هذه القطاعات وعدد مناصب الشغ •

  

  

                                                 
  .)ب-أ- 23(أنظر امللحق رقم ∗



 .تقييم مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة بوالية تبسة...............................الرابعالفصل 
 

 202 

 على قطاعات النشاط  (ANSEJ)تبسة لدعم تشغيل الشباب  توزيع املشاريع املمولة من وكالة): 44(جدول رقم 
  .2009حىت 

  %  عدد املشاريع املمولة  قطاع النشاط

  3  43  الفالحة

  20,10  301  الصناعة

  8,79  126  البناء واألشغال العمومية

  2,02  29  املهن احلرة

  65,20  935  اخلدمات

  100  1.434  اموع

  .)ج-23( رقم من إعداد الطالب بناء على بيانات امللحق: املصدر
  
  

على قطاعات   (ANSEJ)تبسة لدعم تشغيل الشباب  توزيع املشاريع املمولة من وكالة :)18(رقم  الشكل
  .2009حىت  النشاط
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  :مايلي ق نالحظالساب والشكل من خالل اجلدول

من  %65,2بنسبة  مشروع935ـأن قطاع اخلدمات يأيت يف الدرجة األوىل من حيث املشاريع املمولة ب  -
 مشروع106مث بلدية بئر العاتر بـ مشروع559األوىل بـ حتتل فيه بلدية تبسة املرتبةإمجايل املشاريع املمولة 

أقسام  3وهو مقسم إيل  مشروع390ات بـوجند أن قطاع النقل هو الذي يتربع على رأس قطاع اخلدم
نقل البضائع، لل مشروع281نقل البضائع، نقل باملربدات، حيث سجلت الوكالة  وهي نقل  املسافرين

احتلت فيه والية  مشروع 27بـمث اإلعالم اآليل  نقل باملربدات،لل مشروع51نقل  املسافرين للمشروع 58و
  ؛مشروع19تبسة املرتبة األوىل بـ
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من إمجايل املشاريع املمولة ويف املرتبة  %20,1ونسبة  مشروع301د قطاع الصناعة بـجنرتبة الثانية ويف امل -
املمولة،  املشاريع إمجايلمن  %8,79أي ما يعادل  مشروع126الثالثة جند قطاع البناء واألشغال العمومية بـ
   .%3و %2,02مث املشاريع الفالحية ومشاريع املهن احلرة بـ

حيث نالحظ  نستنتج غياب توازن جهوي بني قطاعات النشاطبناء على اإلحصائيات املتاحة وومن هنا  �
متركز النسبة الكبرية من املشاريع يف قطاع النقل وهذا بسبب زيادة االجتاه حنو التجارة واملبادالت وبسبب 

أعلى اإليرادات بأقل طبيعة قطاع النقل الذي يعترب املستقطب األول للشباب يف والية تبسة حيث حيقق منه 
التكاليف هذا من ناحية املصلحة اخلاصة أما من ناحية املصلحة العامة فهذا النوع من االستثمارات بالرغم من 

وعوائده االجتماعية من خلق مناصب للعمل إال أن تأثرياته السلبية  )...ضرائب ورسوم(عوائده االقتصادية 
اجيايب يف  سالح ذو حدين جيج واسترتاف للموارد الطبيعية جتعل منهضوعلى بيئة املواطن يف الوالية من تلوث 

بني القطاعات بني  وعليه وجب إعادة هذا التوازن التنمية احمللية وسليب يف حتقيق متطلبات االستدامة،حتقيق 
  : بإتباع ما يلياملناطق وخاصة بالنسبة لقطاعات االرتكاز مثل الفالحة والصناعة، وذلك من 

ستثمرين لتلك القطاعات عن طريق النصح واإلرشاد مع عدم تقييدهم ومراعاة أكثر املشاريع توجيه امل -
  إنتاجية وأكثرها عمالة؛

  ؛زيادة االمتيازات املمنوحة عند إنشاء مشاريع يف تلك القطاعات اليت تشهد نقص يف املشاريع -
دورات تكوينية وتدريبية مع التعاون  عدم االكتفاء بتقدمي الدعم املايل، وتبين إستراتيجيات جديدة كتقدمي -

  مع مراكز التكوين؛
متابعة وتشجيع املؤسسات املصغرة لتخطي مرحلة النشأة ومساندا حىت تتطور إىل صغرية ومن مثة  -

 . متوسطة

إن كفاءة الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب مرتبطة مبدى موافقة اهليئات املالية اسدة يف شخصية  •
يبني عدد موافقات البنوك املوجودة يف والية ، و اجلدول املوايل عوالية تبسة بتمويل هذه املشاري البنوك يف

 :تبسة على املشاريع املوازية للوكالة
  

    .2009حىت  والية تبسةب التعامل مع الوكالة إطار طرف البنوك يفاملشاريع املمولة من عدد ): 45(جدول رقم   

  اموع BEA CPA BDL BADR BNA  البنك

  1.643  306  473  310  296  258  ))))مشروع(((( عدد املشاريع

 100  18,62  28,79  18,87  18,01  15,7  ∗∗∗∗%%%%النسبة 

  .)د- 23( من إعداد الطالب بناء على بيانات امللحق: املصدر
  

  

 

                                                 
  100 ∗∗∗∗ جمموع املشاريع الكلية ////نك معني عدد املشاريع على مستوي ب =النسبة  ∗



 .تقييم مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة بوالية تبسة...............................الرابعالفصل 
 

 204 

  .2009حىت  طرف البنوك يف والية تبسةاملشاريع املمولة من عدد  :)19(رقم  الشكل
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من خالل اجلدول  والشكل السابق نالحظ أن النسبة األكرب من املوافقات البنكية حتصل عليها بنك 

وهذا بسبب توزع  من إمجايل امللفات املقبولة %28,79ملف مقبول وبنسبة  473اجلزائر للتنمية الريفية  بـ
تتوزع على كل من بلدية تبسة، بئر  عدد أكرب من البلديات أكثر من البنوك األخرى حيثهذا البنك على 

  .العاتر، املاء األبيض، العوينات، الشريعة، ونزة
مث بنك الوطين اجلزائري  ،%18,87ملف مقبول وبنسبة 310بـويف املرتبة الثانية يأيت بنك التنمية احمللية  

  % 15,7، وأخريا البنك اخلارجي اجلزائري%18,01مث القرض الشعيب اجلزائري 18,62%

  

  :)ANGEM(الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  -3

متويل  إيل باإلضافةاملؤسسات واملشاريع اجلديدة  إنشاءأن منيز اجتاهني هلذه الوكالة حيث تساهم يف  ميكن
ا تلخيص حصيلة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر منذ تأسيسه املستثمر يف جمال شراء املواد األولية وميكن

  :هذين النقطتني ومها يف 2009-12-31إىل غاية  2004سنة 

  .يتضح ذلك انطالقا من اجلدول أدناه: بالنسبة للمشاريع املمولة إلنشاء املؤسسات -3-1

على قطاعات النشاط  (ANGEM)توزيع املشاريع املمولة من وكالة تبسة لتسيري القرض املصغر ): 46(جدول رقم 
  .))))2009-2004((((خالل  وعلى البنوك

  BNA BDL  BEA  CPA  قطاع النشاط
  العدد  املبلغ  العدد  املبلغ  العدد  املبلغ  العدد  املبلغ

  -  -  -  -  -  -  -  -  فالحة

  02  731.586,66  -  -  -  -  01  340.090,95  صناعة

  -  -  -  -  2  561.084,28  -  -  بناء وأشغال عمومية

  07  2.081.523,72  04  1.305.544,27  11  3.609.941,41  08  2.503.523,81  خدمات

  03  1.079.314,22  01  381.827,88  3  839.511,42  -  -  حرف

  12  3.892.424,6  05  1.687.372,15  16  5.010.537,11  09  2.843.614,76  اموع

  .)أ−24(رقم  من إعداد الطالب بناء على بيانات امللحق: املصدر

 

دج: ا����ة  
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  :من خالل اجلدول السابق نالحظ

بإمجايل متويل قدر  مشروع30ـبدد من املشاريع املمولة استحواذ قطاع اخلدمات على أكرب ع �
وكانت أكرب قيمة متويلية من طرف بنك التنمية احمللية  ،أربعة بنوك ةدج ومبسامه8.325.543,21بـ
مث يأيت كل من القرض الشعيب  مشروع11بـيليه البنك الوطين اجلزائري دج  3.609.941,41ومبلغ مشروع 11بـ

 ؛مشروع على الترتيب  11و 7جي اجلزائري بـ اجلزائري البنك اخلار

بنك التنمية احمللية والبنك اخلارجي وذلك مبسامهة ثالثة بنوك وهي  قطاع احلرف يأيتويف املرتبة الثانية  �
الصناعة بثالث مشاريع ممولة من البنك  قطاع مث  ،مشاريع7مبجموع  اجلزائري والقرض الشعيب اجلزائري

البناء أما بالنسبة لقطاع دج  1.071.677.61الشعيب اجلزائي بإمجايل متويل قدره الوطين اجلزائري والقرض 
 ؛دج561.084,28فقد سجلني مشروعني ممولني من بنك التنمية احمللية وبقيمة  واألشغال العمومية

مع الوكالة الوطنية  للمشاريع املمولة يف هذا القطاعغياب تام  فنالحظأما بالنسبة لقطاع الفالحة  �
  .القرص املصغر مانلض

 :وسوف نوضح هذا من خالل اجلدول التايل :بالنسبة للمشاريع املمولة لشراء املواد األولية -3-2
 

على   (ANGEM)توزيع املشاريع املمولة لشراء املواد األولية من طرف لتسيري القرض املصغر ): 47(جدول رقم 
  .2009 حىت قطاعات النشاط

  املبلغ املقدم  العدد  القطاعات

  21.619.728,11  804  احلرف

  1.214.089,40  45  البناء واألشغال العمومية

  377.449,20  14  الصناعة

  9.425.329,88  351  اخلدمات

  11.882.150,33  422  الفالحة

  44.056.747,02  1.656  اموع
  )ب−24(رقم  من إعداد الطالب بناء على بيانات امللحق: املصدر

  
  
  
  
  
  

دج: ا����ة  
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على   (ANGEM)زيع املشاريع املمولة لشراء املواد األولية من طرف لتسيري القرض املصغر تو :)20(رقم  الشكل
  .2009حىت  قطاعات النشاط
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مببلغ  ملف ممول 804بـأعاله نالحظ بأن قطاع احلرف حيتل الصدارة  والشكل اجلدول خالل من
أن هذا القطاع ال حيتاج بالضرورة ألموال كبرية من جهة  وميكن إرجاع ذلك إىل دج 21.619.728,11

لزيادة التحفيز باالستثمار يف هذه الصناعة على مستوى الوالية يف حني والزيادة املستمرة يف أعداد احلرفيني 
زيادة  إيلوهذا راجع دج 11.882.150,33ملف ممول ومببلغ متويلي يقدر بـ 422حتتل الفالحة املرتبة الثانية 

من للعائدات اليت ميكن استغالهلا  راملستثمأدراك  إيل باإلضافة الواليةوعي بأمهية هذا القطاع على مستوى ال
كل من قطاع اخلدمات، البناء  ميكن إرجاع احتالليف حني خالل استغالل خصائص املنطقة يف هذا اال، 

ملف ممول على الترتيب نظرا  14، 45، 351 ـباملراتب األخرى واألشغال لعمومية، القطاع الصناعي 
  : لألسباب املوالية

  تلك القطاعات تترتب بشكل تصاعدي من حيث املوارد املالية الالزمة إلقامة املشاريع ا؛ �
اختالف مستوى استخدام التكنولوجيا يف تقنيات اإلنتاج حيث يقل ذلك يف قطاع احلرف يكثر يف  �

 القطاع الصناعة؛

 ،قليلة لقطاع اخلدمات والبناء على عكس القطاع الصناعياالعتماد على عمالة بسيطة و �

 .اجتاه املستثمر للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أكثر منه يف الوكالة الوطنية لدعم القرض املصغر �
 

  :)CNAC(الصندوق الوطين للتأمني على البطالة  -4

مشروع مدروس خالل  258من مشروع  249يف إطار نشاط هذا الصندوق جتدر اإلشارة إىل أنه مت قبول 
مشروع على دعم بنكي من  33، حضي منصب شغل 514توفر  دج123.268.066,66مببلغ إمجايل قدره  2008

حوايل تشغيل مشروع مت املوافقة على متويله من طرف هذه البنوك، وقد أسفرت هذه املشاريع عن  57إمجايل 
47

  *.عامل1

                                                 
 )د- ج- ب-أ- 25(أنظر امللحق رقم * 
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من طرف الصندوق وعدد روسة وعدد املشاريع املقبولة واجلدول املوايل يبني عدد املشاريع املد •
  :ف البنوك واملشاريع املمولة فعالاملشاريع املقبول متويلها من طر

  .يف والية تبسة 2008خالل  عدد املشاريع املقبولة من الصندوق واملمولة من البنوك: )48( اجلدول رقم

عدد املشاريع   
  املدروسة

عدد املقبول متويلها   اصب الشغلعدد من  عدد املشاريع املقبولة
  من طرف البنوك

عدد املشاريع املمولة 
  فعال

  08  07  108  54  54  2008الثالثي األول 

  12  19  136  68  69  2008الثالثي الثاين 

  08  23  -  -  -  2008الثالثي الثالث 

  05  08  270  127  135  2008الثالثي الرابع 

  33  57  514  249  258  اموع

  .)د-ج-ب-أ-25(رقم  داد الطالب بناء على بيانات امللحقمن إع: املصدر

من طرف الصندوق الوطين  املدروسة اإلمجالية من خالل اجلدول املوايل نالحظ أن عدد املشاريع
مشروع أي بنسبة 249مشروع مقبول منهم 258بـمقدرة يف والية تبسة  2008خالل سنة  للتأمني على البطالة

لى مدى شفافية الصندوق يف التعامل مع املشاريع املقترحة هذا من ناحية ومن وهذه النسبة تدل ع 96.51%
ناحية أخري على مدى مطابقة هذه املشاريع للشروط املوضوعة، وهذا العدد موزع على أربع ثالثيات فقد 

عمل  منصب108من املشاريع املدروسة توفر حوايل  %100مبعدل   2008قبل الصندوق يف الثالثي األول من سنة 
مشروع وهي نسبة مرتفعة 68 الثالثي الثاين صادق الصندوق على، ويف مشاريع08مولت منهم البنوك حوايل 

، أما يف مشروع12مشروع مولت منهم فعال 19مقارنة بالثالثي الذي قبله، وقد وافقت البنوك على متويل 
وقد مولت  -مل يراد التصريح ا ألسباب- الثالثي الثالث مل يقم الصندوق باملصادقة أو دراسة أي مشروع 

متراكمة من الثالثيات الفترة السابقة، أما يف الثالثي األخري فقد قبل الصندوق حوايل مشاريع 08البنوك 
مشروع مدروس وهذا العدد مرتفع بسبب تراكم امللفات املودعة من طرف 135مشروع من أصل 127

مولت بنوك 08لثالثي الثالث، حيث وافق البنوك على متويل املستثمرين واليت مل تدرس من قبل الصندوق خالل ا
  . مشاريع 05منهم فعال حوايل 

يأيت التفصيل فيها  والبنوك على مجلة من القطاعات من قبل البنوك هذا وقد توزعت املشاريع املمولة •
  :وفقا ملعطيات اجلدول املوايل
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النشاطات  على (CNAC)الوطين للتأمني على البطالة  توزيع املشاريع املمولة من طرف الصندوق): 49(جدول رقم 
  .يف والية تبسة 2008 ةلسن

  البنك املمول  %  عدد املشاريع املمولة  طبيعة النشاط

 BNA  3,03  1  مدرسة تعليم السياقة

  BADR+BNA+CPA  18,18  06  سيارة أجرة

  CPA  12,12  04  عتاد فالحي

  CPA+BNA  39,39  13  نقل البضائع

  BNA  3,03  01  نقل بالتربيد

 CPA  3,03  01  مؤسسة البناء

  CPA  3,03 01  وكالة عبور

  BEA  3,03 01  مؤسسة ترصيص

  BEA  6,06  20  دهن وتصليح السيارات

  CPA  3,03  01  كراء معدات البناء

  CPA  3,03  01  قاعة رياضة

  CPA  03.,3  01  إطعام سريع

    100  33  اموع

  .)د-ج-ب-أ-25(رقم  ات امللحقمن إعداد الطالب بناء على بيان: املصدر

طبيعة املشاريع اليت يتعامل ا الصندوق الوطين للتأمني على من خالل اجلدول السابق نالحظ أن 
املشاريع املمولة كانت يف  أن أغلبحيث جند  ،هي مشاريع ذات طابع خدمايتواليت مولتها البنوك فعال البطالة 

ممولة من طرف القرض الشعيب % 39,39بنسبة  2008سنة  مشروع13ميدان نقل البضائع فقد وصلت إىل 
، أما يف املرتبة الثانية يأيت متويل سيارات األجرة حيث مول كل من البنك اجلزائري والبنك الوطين اجلزائري

مشاريع خاصة ذا  06اجلزائري للتنمية الريفية، والبنك الوطين اجلزائري، والقرض الشعيب اجلزائري حوايل 
من إمجايل املشاريع املمولة، مثن جند جمال العتاد الفالحي أين وصل عدد املشاريع %18,18أي بنسبة اال 

يف حني مل تتعدى باقي القطاعات يف جمملها  موهلا البنك اجلزائري للتنمية الريفية،  مشاريع 04املمولة إيل 
لدهن وتصليح السيارات الذي قدر ، ماعدا نشاط اإذ مل تتجاوز مشروع واحد ملعظم تلك النشاطات% 45,45

  . بـ مشروعني

  :)FGAR( صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -5

جاء هذا الصندوق للقضاء على مشكل التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي يعد من أبرز 
 دج173.694.583,20ه املشاكل اليت تواجه هذا النوع من املؤسسات وقد رصد هذا الصندوق ما قيمت

، يف حني بلغت تكلفتها دج433.427.252مشاريع طلب متويلها مببلغ 08ـلكضمانات متنحها 
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عمل لألفراد املشتغلني بتلك املؤسسات وهذا ما  منصب131وفر هذا الصندوق كما ي، دج725.966.836
  :ويوضحه اجلدول املوايل

 .2007والية تبسة خالل ب)FGAR(الصغرية واملتوسطة  حصيلة صندوق ضمان القروض للمؤسسات): 50(جدول رقم 

  ضمان  08  عدد الضمانات املمنوحة

  دج                 725.966.836  الكلفة اإلمجالية للمشاريع

  دج  433.4273.252  قيمة القروض املطلوبة

 %%%%  51.88  املعدل املتوسط للتمويل املطلوب

  دج  173.694.583,20  قيمة الضمانات املمنوحة

 %%%%  60,56  املعدل املتوسط للضمان املمنوح

  دج  21.711.822,90  معدل قيمة الضمان

 منصب  131  عدد مناصب الشغل

  .)26( من إعداد الطالب بناء على امللحق رقم: املصدر

  :)ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -6

على البيانات املوضحة يف  2007سنة  أسفرت حصيلة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اجلهوية لعنابةلقد 
  :اجلدول التايل

  .2007حصيلة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف والية تبسة لسنة ): 51(جدول رقم 

  %النسبة   ))))مشروع(((( عدد املشاريع  قطاع النشاط

  15.07  11  بناء وأشغال عمومية
  4.11  3  صناعة غذائية، تبغ وكربيت

  68.49  50  نقل، اتصال، بريد

  2.74  2  مواد البناء، خزف وزجاج
  1.37  1  مناجم ومقالع
  2.74  2  صناعات خمتلفة

  2.74  2  خدمات مقدمة لألسر
  1.37  1  صناعة احلديد والصلب

  1.37  1  خدمات مقدمة للجماعات

  100  73  اموع

  .)27( من إعداد الطالب بناء على امللحق رقم :املصدر
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قطاع نقل، اتصاالت، بريد على أكرب نسبة من حيث املشاريع املمولة من خالل اجلدول السابق استحوذ 
وهذا بسبب اخنفاض تكلفة هذا النوع من املشاريع وضمان  مشروع50ومبا يعادل  %68,49ـاليت قدرت ب

 %15,07 نسبةبو مشروع11 تليها قطاع البناء واألشغال العمومية جناحه وقلة اهود فيه مع الزيادة يف العوائد،

سبب زيادة االهتمام يف اآلونة األخرية باإلصالحات التحتية للوالية وبالتايل رغبة املستثمرين من االستفادة من ب
، أما باقي القطاعات فالنسب حتقيق اكرب معدل من القيمة املضافة قلة املؤسسات الكبرية يف هذا اال وبالتايل

وهي نسب ضعيفة مقارنة روع وثالث على األكثر أي بني مش %)�4.11%1.37(فيها كانت حمصورة ما بني 
، وهذا بسبب ارتفاع معدالت رأس املال اليت تتطلبها هذه القطاعات وارتفاع معدالت بالنشاطني السابقني

  .املخاطرة وخاصة يف املشاريع ذات الطابع الصناعي مما جيعل املستثمر يبتعد عن هذا النوع من القطاعات

  :(CALPIRF)حتديد املوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار  حصيلة جلنة املساعدة على -7

 2007قامت جلنة املساعدة على حتديد املوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار لوالية تبسة خالل سنة 

  : بدراسة امللفات املقدمة وأسفرت على النتائج التالية

  ؛108: عدد امللفات املدروسة �

 ؛14: عدد امللفات املقبولة �

 ؛67: د امللفات املرفوضةعد �

  .27: عدد امللفات املؤجلة �

جلنة املساعدة على حتديد املوقع وترقية االستثمارات من طرف  اجلدول التايل يبني توزيع امللفات املقبولة •
 .النشاط حسب (CALPIRF)وضبط العقار 
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ديد املوقع وترقية االستثمارات وضبط جلنة املساعدة على حتمن طرف توزيع امللفات املقبولة ): 52(جدول رقم 

  .2007حسب النشاط خالل سنة   (CALPIRF)العقار 

  النسبة  العدد  ))))منصب(((( عدد مناصب الشغل  ))))دج(((( القيمة املالية  طبيعة املشروع

  7,14  1  1460  8.623,100.000,00  جممع غذائي فالحي مزود مبذبح

  7,14  1  19  47.246.450,00  حمطة ومقر شركة نقل البضائع

  7,14  1  12  22.575.104,33  مركز مراقبة تقنية للسيارات

  7,14  1  120  56.827.000,00  وحدة إنتاج األفرشة واألغطية األرضية

  7,14  1  40  88.875.400,00  فندق حضري

  7,14  1  32  34.000.000,00  وحدة إنتاج مواد تنظيف

  7,14  1  22  15.000.000,00  وحدة جنارة عامة وختزين

  42.85  6  84  195.696.684,9  اتحمطة خدم

  7,14  1  40  3.959.200,00  توسيع حمطة خدمات

  100  14  1.829  9.081.279.839,26  اموع

  .)26(من إعداد الطالب بناء على امللحق رقم : املصدر

نالحظ أن كل املشاريع تقريبا تتعدى كوا مؤسسات مصغرة حيث توظف  من خالل اجلدول السابق
تغطية مالية كبرية بدليل أن إمجايل هذا من ناحية ومن ناحية أخري جند أا تتطلب عمال 10كلها أكرب من 

ذ قطاع حمطة اخلدمات على أكرب نسبة ااستحو ، كما نالحظدج9.081.279.839,26بلغت قيمته  مشروع14
يف تغطية هذا وهذا بسبب عجز الوالية  مشاريع 06ايل املشاريع املمولة مبا يعادل من إمج% 42.85قدرت ب 

البرتين واملازوت : النوع من اخلدمات بسبب ازدياد الطلب وقلة احملطات نظرا لتوسع عمليات التهريب لتشمل
وهذا ما يدفع املستثمرين إيل االجتاه حنو هذا النشاط  ،عجز الوالية عن تقدمي اخلدمات للمواطنني وبالتايل

لكل % 7.14ت كان لكل منها مشروع واحد بنسبة أما باقي النشاطا بسبب زيادة الطلب وقلة العرض،
  .نشاط

هي عبارة عن العناصر اليت تعكس مدى تقييم اإلستراتيجية الوطنية لترقية هذه  إن اهليئات السابقة �
 املتوسطة والصغرية واملصغرةكانت وال تزال أهم سبل تفعيل دور املؤسسات  املؤسسات يف والية تبسة واليت

متويل املشاريع االستثمارية املتوسطة والصغرية دعم ومن خالل املسامهة يف  بالواليةملستدامة ايف التنمية احمللية 
واملصغرة اليت دف إيل حتقيق العوائد املالية واالقتصادية واالرتقاء باملتطلبات االجتماعية من تنوع يف التشكيلة 

النشاطات اليت متوهلا واليت تعترب يف والية تبسة اإلنتاجية واخلدمية وتبقي مسامهتها يف جمال االستدامة مرهون ب
تقريبا كلها صديقة للبيئة وال تنعكس سلبا على متطلبات حتقيق التوازن بني األجيال احلالية واملستقبلية، فمن 
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 سامهت يف القضاء على أهم وأقوى املشاكل اليت تعترض تلك املؤسسات الناحية املؤسسية جند أن هذه اهليئات
، إال أا ال تكفي لوحدها لتفعيل ذلك الدور إذ يتعني على الدولة إضافة إىل العناصر شاكل التمويليةوخاصة امل

  :السابقة القيام بـ

  توفري التسهيالت القانونية والتشريعية مع توضيحها والقضاء على البريوقراطية؛ -
 توفري نظام جبائي حمفز وفعال يساعد على توفري حميط استثماري مالئم؛ -

 سني مستوى اهلياكل القاعدية مبا يتالءم مع متطلبات التطور الصناعية احلديث خاصة يف جمال النقل؛حت -

إجناز مراكز التأهيل ومشاكل وحماولة االستفادة من جتارب الدول املتطورة يف هذا اال لضمان جناح  -
  .املؤسسات يف املراحل األوىل لبداية نشاطها

جيب على الدولة تبنيه لضمان جناحها يف ظل البيئة االقتصادية اجلدية فهناك بعض إذا كانت الوسائل السابقة ما 
يف حد ذاا للتطوير من نفسها واحلفاظ على  املتوسطة والصغرية واملصغرةالوسائل اليت تقوم ا املؤسسات 

  :استمراريتها وحتسني مستواها التنافسي، واليت من بينها

اإلنتاج وفقا الحتياجات األسواق احمللية وبأقل تكلفة ممكنة والسعي ترقية مستوى املنتجات من خالل  -
  يف وقت أصبح عنصر اجلودة أهم العناصر اليت تضمن التسويق؛ ISOللحصول على شهادة 

مواكبة التطورات التكنولوجية العاملية واالستفادة منها قدر املستطاع ويف أقل مدة زمنية ممكنة وذلك من  -
 ث وليس التقليد فقط؛خالل التطوير والبح

، ولضمان مركز املتوسطة والصغرية واملصغرةعملية التسويق أصبحت من التحديات اليت تواجه املؤسسات  -
تنافسي يف خضم هذا التغري املتسارع جيب االهتمام بالبحث العلمي، ملتابعة التغريات والتنبؤ ا، ومن مثة 

 التحكم فيها؛

ءات التسيريية باعتماد منهجية تسيريية تتوافق واملؤسسة االقتصادية احلديثة تطوير اجلهاز اإلداري ورفع الكفا -
 اليت تستجيب ملعطيات املرونة والفعالية يف األداء واستعمال تكنولوجيا املعلومات يف التسيري؛

  .توظيف يد عاملة مؤهلة يف العملية اإلنتاجية والتسيريية وحماولة حتسني قدرات هذه املوارد البشرية -

وسعيها لتوفري  املتوسطة والصغرية واملصغرةمن مجلة ما تقدم ميكن القول أن إدراك الدولة ألمهية املؤسسات و
كل الدعم واملساندة هلا وحماولة أصحاب تلك املؤسسات التحسني من قدرات مؤسسام من شأنه أن خيلق 

  . مؤسسات مصغرة جديدة ويؤمن هلا دفعة قوية لتصبح صغرية مث متوسطة
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  .خالصة الفصل

حول دور املؤسسات املتوسطة  حاول إلسقاط ما جاء يف الدراسة النظريةلقد قمنا يف هذا الفصل مب

وجدنا أن ف واليات اجلزائر وهي والية تبسة، إحدىوالصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة على 

لتكون قطب استثماري حمفز ومشجع خاصة لألفراد  تؤهلها اليتوالية تبسة تتوفر على مجلة من اإلمكانيات 

  .وعنصر فعال يف حتقيق متطلبات التنمية املستدامة على الصعيد الوطين احملليني من خالل إقامة مشروعام

 جالربام خمتلف بداية بالتعرض إىلة سواقع التنمية احمللية املستدامة يف والية تب كما تطرقنا يف هذا الفصل إيل    

اليت حصدت نتائج حمسوسة رغم العقبات اليت إعترضتها حيث واليت رصدا الدولة للمنطقة  واملخططات

املؤسسات املتوسطة والصغرية سامهت هذه الربامج يف خلق مناخ استثماري مقبول وهيأت األرضية لربوز 

  .دور تلك املؤسسات بوالية تبسةواقع وفكان البد من دراسة حتليلية ل واملصغرة

 املتوسطة والصغرية واملصغرةللمؤسسات وهذا ما تناولناه أيضا من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا ا      

تطورها، تنوعها، وتوزعها على الواليات (على أرضية والية تبسة انطالقا من تسليط الضوء على واقعها 

ويف جماالت أخرى والبيئية صادية واجتماعية االت اقتخمتلف ايف تها واليت أوضحت مسامه) وقطاعات النشاط

من خالل مسامهتها يف رفع معدالت التشغيل، أمهيتها يف تغطية االحتياجات احمللية للوالية وتطوير إيرادات 

مت التوصل إىل أن هذا النوع من و، واالرتقاء بالصناعة التقليدية والقطاع السياحي والفالحي فيها البلديات

وجدناه فعال يف  للنهوض به وتوفري كل السبل لدعمه، وهذا ماألمهية ما يستعدي اليقظة املؤسسات له من ا

أرضية والية تبسة، فمن خالل سبل الدعم اليت سخرا اجلزائر لدعم هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية 

ل الوكالة الوطنية تطبيق معاملها من خال إيلسعت الوالية  ا يف اإلستراتيجية الوطنية،واملصغرة واليت جسد

اخل وهذا ...لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لدعم القرض املصغر والصندوق الوطين للتأمني على البطالة

املعوقات واملشاكل اليت تقف أمام هذه املؤسسات واليت حتد التقليص من من أجل توفري الفرص االستثمارية و

اليت يأيت يف مقدمتها و ة املستدامة وبالتايل احلد من التنمية الوطنيةمن دورها يف حتقيق متطلبات التنمية احمللي

مشكل التمويل ونقص اخلربات إضافة إىل مشاكل أخرى، آملني أن حتافظ هذه السبل يف ضمان بقاء 

 .واستمرارية وتطور ذلك القطاع
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ماهو الدور الذي تلعبه   :املطروحة واملتمثلة يف اإلشكاليةلقد كانت هذه الدراسة يف عرضها حماولة حلل       

تقييم اإلستراتيجية  مدى املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة وما

 ة واملتوسطة يف والية تبسه؟الوطنية اليت اتبعتها اجلزائر لدعم وترقية املؤسسات الصغري

وهذا وما قدمناه يف هذا البحث هو حماولة للتعرف على قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة      

صائص اخلعلى ضوء جتارب بعض الدول واهليئات اليت تتناول هذا املوضوع وحماولة التطرق أيضا إيل معرفة 

االقتصادي يف  اإلطارأمهية هذه املؤسسات ضمن  إبرازليتم بعدها ميزات وخمتلف أشكال هذه املؤسسات، املو

اهلند والسعودية، وعلى دولتني متقدمتني جمموعة من الدول واعتمدنا على دولتني ناميتني كنموذج أول ومها 

كنموذج ثاين ومها اليابان والواليات املتحدة األمريكية، مث ارتأينا إضافة مصادر وأساليب متويل هذه 

هلذه املؤسسات على االقتصاديات العاملية وجب علينا تذليل املشاكل اليت  االجيايبؤسسات، ونظرا لتأثري امل

باإلضافة  تعرقلها وانتهاج األساليب اليت تنمى وتدعم دورها يف مجيع ااالت وخاصة تلك املتعلقة باالستدامة،

  .إيل التحديات املستقبلية اليت تواجهها

التنمية املستدامة  إيلا بالتطرق ءخمتلف اجلوانب النظرية املتعلقة بالتنمية احمللية املستدامة، بد ميمث حاولنا تقد    

حتقيق جمموعة من النقاط املتعلقة بكيفية استغالل  إيلاليت وجدنا أا عبارة عن اجتاه تنموي جديد يهدف 

متطلبات األجيال املستقبلية من خالل ثالث  املوارد املتاحة لتلبية حاجيات األجيال احلالية مع احملافظة على

 إيلأبعاد أساسية، ووجدنا أيضا أن التنمية احمللية املستدامة هي عبارة عن عملية متكاملة يهدف من خالل 

ويتم قياسها  - جمال االستدامة–الكلية يف هذا اال  إيلحتقيق التكامل ضمن مستوى جزئي من أجل الوصول 

ؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، كما وجدنا بأن التنمية احمللية املستدامة متتلك من خالل جمموعة من امل

جمموعة من املقومات اليت تؤهلها للقيام بدورها باعتبارها وسيلة وتعاين جمموعة من املعوقات اليت حتدها 

واليت  1992ودجيانريو بالربازيل يف ، هذا باإلضافة إيل التطرق ألهم النقاط اليت عاجلها مؤمتر ريباعتبارها غاية

  .احمللية 21أو األجندة  21خلصت يف ما يسمي بربنامج القرن 

الوطنية لترقية دور هذا النوع من املؤسسات يف التنمية  اإلستراتيجيةمدى جناعة وفعالية  إبرازوكان علينا      

سسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف التنمية دور املؤ إيلاحمللية املستدامة يف اجلزائر عامة من خالل التطرق 

البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد  :وهي آالاحمللية املستدامة يف اجلزائر من خالل ثالث أبعاد أساسية 

من خالل توفري معدالت  البيئي والتكنولوجي ووجدنا أن هذه املؤسسات تلعب دورا مهما يف هذه اجلوانب
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بالرغم من صعوبة القياس وهذا  ويف املبادالت التجارية وحىت مسامهتها يف اجلانب البيئي ضافةاملالشغل والقيمة 

البعد الثالث الذي حاولنا فيه الربط بني تطور هذه املؤسسات وخمتلف املؤشرات البيئية املتاحة، مث  إيلبالنسبة 

 اإلطاراعتمدها اجلزائر ضمن هذا عاجلنا خمتلف اهليئات واهلياكل وجممع أساليب الدعم والترقية اليت 

وهذا بغية معاجلة خمتلف االختالالت وحماربة جممع املعوقات واملشاكل اليت تعاين منها هذه االستراتيجي 

  .املؤسسات يف اجلزائر

مت دراسته يف اجلانب النظري على الواقع العملي على اعتبار والية تبسة كنموذج  ما بإسقاطفيما قمنا       

 إيلاليت متتلكها والية تبسة واليت ميكن أن تؤهلها  اإلمكانياتاحلالة اليت قمنا فيها بتناول خمتلف لدراسة 

 إيلتطور حصيلة التنمية احمللية املستدامة بالوالية وذلك بالتعرض  إبرازاستقطاب جمال استثماري خصب، ليأيت 

يت حصدت نتائج حمسوسة يف خمتلف ااالت، خمتلف الربامج واملخططات اليت استفادت منها الوالية فعليا وال

كما حاولنا الوقوف على واقع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف الوالية وتقييم مدى مسامهتها يف 

واإليرادات اجلبائية التنمية احمللية املستدامة يف والية تبسة من خالل توضيح مسامهتها يف توفري مناصب العمل 

وأيضا إيل . تقليدية واال السياحي باإلضافة إيل مدى مسامهتها يف جمال احملافظة على البيئةويف الصناعات ال

عراقيل وسبل تفعيل دور هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف التنمية احمللية املستدامة من خالل 

طار اإلستراتيجية الوطنية لترقية التطرق إيل كيفية استفادة الوالية من اهليئات واهلياكل اليت تعمل ضمن إ

  . املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة

  :استخالص النتائج التاليةاختبار الفرضيات ونظري والتطبيقي من مكنتنا هذه الدراسة بشقيها ال :النتائج: أوال

 :من خالل دراستنا للجوانب النظرية هلذا املوضوع وجدنا :نتائج الدراسة النظرية -1

جمموعة من اخلصائص املتوسطة والصغرية واملصغرة مؤسسات للتعاجل الفرضية األوىل فكرة أن : األوىلالفرضية  

  :ووجدنا أن حتقيق األهداف املرجوة منهاجتعلها ذات أولوية وتؤهلها للقيام بدور فعال تعمل من خالله علي 

صغرة، وبالرغم من اختالف املتعلقة باملؤسسات املتوسطة والصغرية وامل املفاهيمرغم تعدد وتباين  - 

الدول واهليئات حول وضع تعريف موحد هلذه املؤسسات، فإا تتفق ويف جمملها على أمهية الدور 

التنموي الذي تلعبه يف مجيع ااالت وعى مجيع األصعدة وهذا ما تترمجه اجلهود املبذولة من طرف 
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به من خصائص اليت تؤهلها للقيام هذه الدول يف سبيل دعم وترقية هذه املؤسسات نظر ملا تكتس

 ؛بالدور التنموي املطلوب

تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة حتديات كبرية أمام التحوالت االقتصادية اليت يشهدها  - 

اليوم يف ظل العوملة واالنفتاح االقتصادي والتنمية املستدامة مما زاد من مشاكلها ويف مقدمتها العامل 

 .اخل...شاكل القانونية واإلداريةومشكل التسيري والعقار إيل جانب امل مشكل التمويل

التنمية احمللية املستدامة عملية معقدة وذات أبعاد أما الفرضية الثانية فتدور حول فكرة أن  :الفرضية الثانية 

  :صحة الفرضية لكون أنواستخلصنا ، متعددة كما أا ذات طبيعة ديناميكية

املستدامة هي عملية معقد تتطلب دمج اجلهود احمللية احلكومية واملشاركات الشعبية يف التنمية احمللية  - 

سبيل حتقيق األهداف املرجوة وتوفري املتطلبات السكانية من خالل التركيز على دمج األبعاد 

يال االقتصادية واالجتماعية والبيئية وحىت السياسية مبا خيدم األجيال احلالية وحيافظ على حقوق األج

 ؛املستقبلية، كما تتطلب هذه العملية التخطيط املستمر واملراقبة املتزامنة لألعمال املتعلقة ذا اجلانب

تعاين التنمية احمللية املستدامة جمموعة من معوقات يف خمتلف اجلوانب وعلى مجيع األصعدة، هذه  - 

مج وقواعد تتبع بغية الوصول املشاكل اليت باتت حتد من كفاءا وفعاليتها واليت دفعت لوضع برنا

 .احمللية 21ومعاجلة كافة االختالالت اليت تعاين منها، هذا الربنامج الذي لقب باألجندة  إليها

تعتمد فيها علي مجلة من اهلياكل واهليئات  متكاملة إلستراتيجيةاجلزائر تبين وتدرس فكرة  :الفرضية الثالثة 

ودعم فكرة  املتوسطة والصغرية واملصغرةاملؤسسات دفة إيل ترقية ودعم وتطبق من خالهلا جمموعة من الربامج اهلا

 :وأثبتنا صحة هذه الفرضية باعتبار أن، التنمية املستدامة

سعت إيل تطوير قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل االعتماد على  اجلزائر - 

يها على مجلة من اهلياكل واهليئات إستراتيجية متكاملة تعمل ضمن منظور كلى وجزئي وتعتمد ف

وتطبق من خالهلا جمموعة من املشاريع والربامج اليت دف إيل ترقية املؤسسات املتوسطة والصغرية 

 ؛ومعاجلة خمتلف املشاكل اليت تعاين منها واملصغرة
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الل تساهم املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر من خ - 

مسامهتها الفعالة يف جمال خلق مناصب العمل وهذا عالوة على مسامهتها يف القيمة املضافة والناتج 

 .بادالت اخلارجية واجلانب البيئيباإلضافة إيل مسامهتها يف املالداخلي 

 :ووجدنا أن ):التطبيقية(نتائج الدراسة امليدانية   -2

املتوسطة والصغرية واملصغرة واإلستراتيجية املؤسسات سامهة متلغي الفرضية الرابعة فكرة  :الفرضية الرابعة 

، ولقد أثبتنا خطأ الوطنية لترقية هذه املؤسسات يف والية تبسة بأي شكل من األشكال يف التنمية احمللية املستدامة

 : هذه الفرضية من خالل

ستقطاب جمال استثماري تؤهلها الوجمموعة من اإلمكانيات اليت جتعلها حمطة أنظار متتلك والية تبسة   - 

أن االستغالل الغري املدروس بات عقبة يف وجه هذه اإلمكانيات اليت تتمثل يف اإلمكانيات  إالمستدام، 

لالرتقاء بالتنمية احمللية  واليت تعترب من أهم املدخالت اليت توفر للوالية املوارد املطلوبة والبشرية الطبيعية

يراعي فيها مبدأ االستدامة  املستدامة واليت وجدنا حسب الدراسة أا تستغل بصفة عشوائية تقريبا وال

، أو تلك اإلمكانيات السياحية باعتبار أن الذي ينص على ضرورة األخذ حبق األجيال املستقبلية فيها

املية واليت لسوء احلض مل توىل هلا السلطات احمللية أي والية تبسة هي أحد أكرب األقطاب األثرية الع

اعتبار اهتمام بدليل اإلحصائيات اليت تدور حول عدد هياكل اإليواء ونوعيتها ووكاالت السياحة 

واألسفار اليت تقوم بدور حمدود وحمدود جدا وهذا بالرغم من الدور الكبري الذي ميكن أن تلعبه يف 

ناصب العمل والعوائد املالية وتقليل العبء على االستغالل املفرط على املوارد جمال التنمية من توفري مل

 األخرى؛

من خالل دراستنا للقدرة املالية للوالية وجدنا أا متتلك موارد مالية وشبابية كبرية، إال أن معاناا  - 

الربامج  يف اليت حتصلت عليها ل الغري العقالين هلذه املواردسوء التسيري واالستغالتكمل يف 

حيث سجلت  ،سبيل االرتقاء بالوضعية االقتصادية واالجتماعية للوالية واملخططات اليت وجهت يف

قلل من وعي اتمع احمللى  الوالية غياب ملحوظ يف اهلياكل الثقافية والترفيهية واخلدماتية وهذا ما

 انعكس سلبا على أخالقياته وسلوكياته االجتماعية؛الذي 
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وصناعي  إنتاجيية تبسة قوة مؤسساتية متوسطة وصغرية ومصغرة تؤهلها خللق نسيج متتلك وال  - 

من هذه  %59,11متكامل وهادف، ولكنها تتوزع بطريقة غري متوازنة على بلدياا حيث وجدنا أن 

املؤسسات موجودة يف عاصمة الوالية وهذا ما يتناقض مع متطلبات التنمية احمللية املستدامة اليت 

ازن والشمول بني املناطق احمللية، وهذا ما حيد من دورها يف سبيل حتقيق العدالة االجتماعية لتوتشترط ا

 يف التنمية سالفة الذكر؛ واالقتصادي الذي يشترطه البعد االجتماعي يف التوزيع وحق املساواة

صغرة يف لقد سجلنا من خالل هذه الدراسة التطبيقية مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية وامل  - 

وخاصة على  كن اعتبارها ممتازة ولكنها مقبولةالتنمية احمللية املستدامة بالطبع ليست املسامهة اليت مي

اجلانب و توفري املوارد املالية من خالل اجلباية الصعيد االقتصادي واالجتماعي من خالل مسامهتها يف

ر منها صناعية وخاصة بعد التدهور الفالحي والرعوي على اعتبار أن املنطقة هي منطقة فالحية أكث

الكبري الذي عرفته املنطقة الصناعية بوالية تبسة هذا باإلضافة توفري مناصب العمل وإمداد املواطنني 

مع تسجيل معدل مسامهة متوسط يف اال السياحي وجمال  بتشكيلة متنوعة من املنتجات واخلدمات

 .الصناعات التقليدية

املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف التنمية احمللية املستدامة من خالل  مسامهة إيلأما بالنسبة  - 

الغازية  االنبعاثاتالبعد البيئي وحتقيق متطلبات العدالة بني األجيال احلالية واملستقبلية والتقليل من 

اخل، ...ومعدالت االستهالك املرتفعة واستخدام تكنولوجية بديلة تكون موافقة للمحافظة على البيئة

 يف األصل صديق للبيئة وهذا بسبب غيابأن طبيعة نشاط هذه املؤسسات واجتاهاا هو وجدنا 

اخل ...البتروكيماوية والنفطية فيها عدوة للبيئة مثل ااالتاملؤسسات الناشطة يف ااالت اليت تكون 

ومؤسسات  ريةخدماتية وجتا حيث أن جل املؤسسات الناشطة يف السوق هي عبارة عن مؤسسات

على غرار بعض املؤسسات لبناء واألشغال العمومية اليت تعتمد يف الواقع على املوارد املنجمية واحملاجر ا

املتوسطة مثل مؤسسة االمسنت اليت حاولت احلد من تأثريها السليب على البيئة وعلى السكان من 

اخل أو االعتماد ...قناع، خوذة: املهنيةخالل االعتماد على معايري السالمة يف املصنع يف إطار السالمة 

 .على املصفاة بغية التقليل من انبعاثات الغبار

عند قيامنا بالدراسة امليدانية وجدنا غياب كبري للمعلومات اليت تعكس الوضعية البيئية يف والية تبسة  - 

 وكذا الوضعية البيئية وعالقتها باملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة؛
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باعتبار أن الفرضية الرابعة كانت تلغي مسامهة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة  :خلامسةالفرضية ا 

سبل دف إيل تفعيل دور املؤسسات يف التنمية احمللية املستدامة فان هذه الفرضية تلغي أيضا إمكانية وجود 

 ، ا مؤسسات مهملة يف االقتصاد احمللى للواليةاملتوسطة والصغرية واملصغرة يف التنمية احمللية املستدامة على اعتبار أ

لقد استفادت التنمية احمللية املستدامة من اإلستراتيجية الوطنية لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من  - 

خالل استفادا من اهلياكل الداعم هلذه املؤسسات واليت جعلت منها وسيلة فعالة يف جمال حتقيق 

امة وباألخص يف القطاعني االقتصادي واالجتماعي بالرغم من العراقيل اليت حدت التنمية احمللية املستد

من دور هذه اإلستراتيجية وهذه املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف تفعيل التنمية احمللية 

 .املستدامة

  :بناء على ما تقدم من نتائج ميكن صياغة االقتراحات التالية: االقتراحات: ثانيا

إدراج أيام ثقافية وحتسيسية بقطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة من خالل  الفعليام االهتم - 

سواء على مستوى اجلامعات أو على مستوى قاعات الثقافة من أجل املؤسسات  وإنشاءحول املقاولة 

 توعية الشباب بوجود اختيارات أخرى بدل التفكري يف الوظيفة؛

والكفاءات احمللية واالستشارة تكون خمتصة يف التنمية احمللية املستدامة وتأهيل  شبكة هليئات التكوين إنشاء - 

 من أجل فهم متطلبات االستدامة؛

معاجلة العالقة بني البيئة واملوارد الطبيعية والتنمية احمللية املستدامة كمجموعة متداخلة  جيب أن تتم - 

ت وهيئة مسؤولة عن تسيريها ومراقبتها ومجع ، وهذا من خالل إقامة قاعدة معطياومترابطة فيما بينها

اإلحصائيات املتعلقة ذه املتغريات من أجل خلق قاعدة حبثية يستند عليها الباحث ومتخذ القرار من أجل 

 حتليل الوضعية واقتراح اآلراء والقرارات اليت ختدم التطور والنمو واملصلحة العامة؛

ؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة والوزارات اليت تدخل نقترح على كل من الوزارة املسؤولة عن امل - 

مهامها ضمن التنمية املستدامة بتوثيق الصلة مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي من أجل الوصول إيل 

النماذج اليت تسمح باستغالل خصائص هذه املؤسسات يف التحقيق الفعلي للتنمية املستدامة والتنمية احمللية 

 املستدامة؛
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يف  التواجد الصناعياملنطقة الصناعية بوالية تبسة من خالل القيام حبملة توعية ألمهية هذا  إحياء إعادة   - 

االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية والسياحية يف املنطقة، أمهية حتقيق التنمية احمللية املستدامة و

العمل اإلنتاجي  إيل ا بينه وعن طريق توجيههتفاعل فيموالقيام خبلق النسيج املؤسسايت املتكامل وامل

 والصناعي الذي حيكمه مبدأ االستدامة والعقالنية؛

البـد من االهتمام بنشر التعليم و الوعي البيئي لدى كافـة فئـات الشعب اجلزائري والعمل على  - 

اف ة من مجيع األطرإتباع الالمركزية يف إدارة البيئة يف اجلزائر، و ذلك من أجل حتقيق املشاركة الفعلي

ذلك ميكن يف إجياد احللول املناسبة هلا يف كافة مناطق الوطن، مبا يؤدي إىل للقضاء على املشكلة البيئية و

  ؛سرعة اختاذ القرارات يف الوقت املناسب

ن واملعمارية يف الوالية باعتبار أا متثل أهم جانب م واألثرية ،الطبيعة ةالبد من مراعاة النواحي اجلمالي - 

زورون ة عنصر جذب مهم للسائحني الذين يفـي الوقت نفسه تكون مبثابحة البيئية، والسيا جوانب

  اجلزائر؛

 :آفــــــاق البحث:  ثالثا

خصبا حديثا التنمية احمللية املستدامة حقال واسعا، و وتعترب دراسة املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة      

لعديد من املعارف والعلوم يف دراسته، مع ذلك نتمىن وجود حبوث أخرى للبحث فيه رغم تعقده وتداخل ا

  :تكمل خمتلف زوايا هذا البحث، هلذا نقترح جمموعة من املواضيع اليت ميكن أن تكون حماور لبحوث مستقبلية

  يف تفعيل التنمية احمللية املستدامة؛ ودوره القطاع السياحي - 

 املستدامة يف اجلزائر؛ التنمية الشراكة األورومغاربية علىأثر  - 

 التنمية الزراعية كآلية لتحقيق التنمية املستدامة؛ - 

 دور التكامل املغاريب يف حتقيق التنمية املستدامة يف دول املغرب العريب؛  - 

 املستدامة يف اجلزائر؛ احمللية على التنمية أثر التكامل الصناعي - 

 .تكامل الصناعيدور املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة يف حتقيق ال - 
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 .2002، القاهرة، مهارات إدارة املشروعات الصغرية ،حممد هيكل .28

عي ــــب اجلامــــ، املكتومردوده االقتصادي واالجتماعي: تنمية املشروعات الصغرية ،حممد وجيه بدوي .29

 .2004ث، اإلسكندرية، مارســـــاحلدي

 .نة النشردار احملمدية العامة، الطبعة الثانية، دون ذكر س اقتصاد املؤسسة، ،ناصر دادي عدون .30

 2006، اجلزائرية للكتاب، اجلزائر ، الطبعة األوىل، إدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نبيل جواد .31

 .2006، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، أسس علم االقتصادنعمة اهللا جنيب إبراهيم،  .32

، اإلسكندرية، ة، دار املعرفة اجلامعيجتماعيةالتنمية االجتماعية رؤية واقعية من منظور اخلدمة االهناء حافظ بدوي،  .33

2000. 

 .2005، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، دراسات يف التنمية االقتصاديةهوشيار معروف،  .34
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II. األطروحات والرسائل اجلامعية:  

رسالة  ،طة يف اجلزائرأثر التغريات االقتصادية على ترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسزويتة حممد الصاحل،  .35

 .2006/2007، اجلزائر، جامعة رييوعلوم التس العلوم االقتصادية كلية ماجستري،

مذكرة ماجستري، غري  ،)دراسة حالة والية املدية(أثر برامج دعم النمو على التنمية احمللية يف اجلزائر سعودي حممد،  .36

 .2006منشورة، جامعة الشلف، اجلزائر، 

واقعه، أمهيته وشروط (التسيري االستراتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر  سلطاين حممد رشدي، .37

مال، كلية العلوم ــ، مذكرة ماجستري، ختصص إدارة أعحالة الصناعات الصغرية واملتوسطة بوالية بسكرة): تطبيقه

  .  2006صادية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، ـتـاالقت

دراسة حالة : املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لتحقيق التنمية االقتصادية يف ظل العوملةبلحمدي، سيد علي  .38

  .2006مال، جامعة البليدة، ــــلية علوم التسيري، ختصص إدارة األعــــــــ، مذكرة ماجستري، كاجلزائر

ص إدارة ــ، مذكرة ماجستري، ختصفسيةتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة للرفع من قدراا التنا صاحلي سلمى، .39

 .2006أعمال، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، 

، حالة االقتصاد اجلزائري: واقع وآفاق تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل اإلصالحاتعبد الكرمي الطيف،  .40

  .2002ر، يري، جامعة اجلزائـــــــــرسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التس

معهد العلوم ، مذكرة ماجستري، دور ومكانة الصناعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية ،عثمان خللف .41

  .1995امعة اجلزائر، ـــجاالقتصادية، 

، أطروحة دكتوراه، كلية حالة اجلزائر: واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتهاعثمان خللف،  .42

  .2004االقتصادية، جامعة اجلزائر، علوم ــــال

دراسة حالة عينة : دور حتليل البيئة اخلارجية يف صياغة استراتيجيات املؤسسات الصغرية واملتوسطةعطاهللا ياسني،  .43

ذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، ــ، ممن املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر

  .2009-2008بسكرة،  جامعة

دراسة حالة البنوك العمومية بوالية : إستراتيجية البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةعمران عبد احلكيم،  .44

 2007رسالة ماجستري، ختصص إستراتيجية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة،  املسيلة،

، مذكرة دراسة حالة اجلزائر: يري النفايات وأثرها على التوازن االقتصادي البيئيإشكالية تسفاطمة الزهراء زرواط،  .45

-2005دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، فرع علوم اقتصادية، ختصص القياس االقتصادي، جامعة اجلزائر، 

  :منقولة من. 181-180: ، ص ص2006
 Programme national pour la gestion intégrée des déchets municipaux pour les 40 

grandes villes le PROGDEM 2002-2004, pour une ville durable. 
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روحة ـ، أطادية يف ظل العوملة االقتصاديةـــــــمؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصفرحات غول،  .46

 .2006لوم االقتصادية، جامعة اجلزائر ـدكتوراه غري منشورة، الع

، ة، رسالة ماجستري غري منشورحالة اجلزائر: إنشاء وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية ، ديةقويقع نا .47

 .2001معهد العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر، 

، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية إستراتيجية تطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةحممد محيدوش،  .48

 .2006/2007التسيري، جامعة اجلزائر، وعلوم  

، مذكرة دراسة حالة مؤسسة جيزي للشرق: حتليل البعد التنافسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مليكه مدفوين، .49

  .2006ماجستري غري منشورة،معهد العلوم التجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي تبسة، 

كلية  ، رسالة ماجستري، غري منشورة،املؤسسات الصغرية واملتوسطةاإلبداع التكنولوجي يف نصر الدين بن نذير،  .50

 .2002جامعة اجلزائر،  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،

، مذكرة دكتوراه، كلية العلوم القانونية، ختصص قانون عام، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائروناس حيي،  .51

  .2007جامعة تلمسان، 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة إشكالية  التنمية املستدامة يف اجلزائر يامسينة زرنوخ، .52

 . 2006اجلزائر، 

 دراسة حالة اجلزائر،: واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اقتصاديات الدول النامية وترقيتهايوسف تربي،  .53

  .2005ادية، جامعة اجلزائر، مذكرة ماجستري، فرع مالية، كلية العلوم االقتص

  

III. امللتقيات والتقارير :  

مداخلة ضمن امللتقي  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية االقتصادية يف اجلزائر، إبراهيم توهامي .54

، جامعة كلية العلوم االقتصاديةالرابع حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية االقتصادية يف اجلزائر، 

 .2008أفريل  13/14سكيكدة، 

، مأخوذ من التقرير عن التجربة اليابانية يف دعم وتنمية املنشات الصغرية واملتوسطةإبراهيم بن صاحل القرناس،  .55

 .2002جانفي  21/25املختصر حول الربنامج التدرييب الذي نظمه مركز التعاون الياباين ملنظمة الشرق األوسط، طوكيو، 

، امللتقي دراسة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة: واقع سياسات وجهود التنمية احمللية باجلزائراف، أمحد بن قط .56

 14/15واقع وأفاق، معهد العلوم االقتصادية، املركز اجلامعي برج بوعريريج، : الوطين األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر

 .2008أفريل 
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، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس، دون آفاق وقيود: املتوسطةاملؤسسات الصغرية وايت عيسي عيسي،  .57

 . ذكر سنة النشر

مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول ، مقومات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعوقاا يف اجلزائربابا عبد القادر،  .58

أفريل  17/18ة العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلي

2006.  

 مع التكيف متطلبات و العربية الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تواجه اليت التحديات ،نعيمة برودي .59

ة، كلية مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربي، العاملية املستجدات

 .2006أفريل  17/18العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 

، مداخلة ضمن امللتقي دور مؤسسات اتمع املدين يف التنمية املستدامةبن طيب هديات خدجية، بنيوب لطيففة،  .60

التسيري، جامعة  ول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلومــالدويل ح

 .2008أفريل  07/08سطيف، 

، مداخلة ضمن املؤمتر التمويل عن طريق اإلجيار كإستراتيجية لتغيري العمل املصريفبن عاتق حنان، صاري زهرية،  .61

، استراتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات العوملة، كلية العلوم اإلدارية واملالية: مي الرابع حول الريادة واإلبداعــالعل

  .2005مارس  15/16جامعة فيالدلفيا، األردن، 

دعيم تنافسية ــدور براءة االختراع يف محاية وتشجيع اإلبداع واالبتكار وتبن عنتر عبد الرمحان، رمحاين أمساء،  .62

زائر، ، مداخلة ضمن امللتقي العريب اخلامس للصناعات الصغرية واملتوسطة، اجلحالة اجلزائر:   املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  .2010مارس  14/15

، مأخوذة من شروعات الصغرية واملتوسطةــدور جمموعة البنك اإلسالمي يف تنمية املالبنك اإلسالمي للتنمية،  .63

  .1426شوال  54/25امللتقي الثالث للمنشات الصغرية واملتوسطة للمنطقة الشرقية، 

سسات الصغرية واملتوسطة يف إطار معايري التنمية ام والوظائف اجلديدة للمؤــملها ،بن يعقوب الطاهر، شريف مراد .64

كلية العلوم االقتصادية ، مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،املستدامة

  .2008افريل  07/08سطيف،  وعلوم التسيري، جامعة

مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول  ،ياتـــــدص وحتفر: ، التمويل اإلسالميبوزيان حممد، خالدي خدجية .65

، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة  متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية

  .2003ماي  25/28 ،سطيف

مداخلة ضمن امللتقي  ، ،ع وأفاقـقوا: تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائربوشنافة أمحد، بلحاج فراجي،  .66

الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 

 2006أفريل  17/18
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لتقي ، مداخلة ضمن املاستراتيجيات التنمية احمللية يف ظل احملافظة على البيئةبوعمامة نصر الدين، بوعمامة على،  .67

 3/4، مجعية األنوار لألنشطة العلمية والثقافية، املركز اجلامعي باملدية، يالوطين الثالث حول التنمية احمللية املستدامة البعد البيئ

 .2008مارس 

مداخلة ضمن امللتقي األول حول التنمية ، مفهوم التنمية احمللية ومعوقات جتسيدهابوعمامة علي، بوعمامة نصر الدين،  .68

أفريل  14/15، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،املركز اجلامعي برج بوعريريج، )واقع وأفاق(لية يف اجلزائر احمل

2008. 

، جزء العلوم االجتماعية، )حالة املسؤولية عن األضرار البيئية(املسؤولية الدولية على أساس املخاطر بوكعبان العريب،  .69

 .2009، اجلزائر، 05لبحث اجلامعي، العددإصدارات الوكالة الوطنية لتنمية ا

، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل التمويل التأجريي كأحد صيغ التمويل اإلسالميبولعيد بعلوج،  .70

سطيف كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة   املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية،

                                                                                                                                                                                                                                                          .2003ماي  25/28

، مداخلة ضمن امللتقي العريب اخلامس املشروعات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية املستدامةبيان هاين حرب،  .71

  .2010مارس  14/15للصناعات الصغرية واملتوسطة، اجلزائر، 

قي ، مداخلة ضمن امللتالواقع والتجارب ومعطيات الظروف الراهنة: املنشات الصغريةجاسر عبد الرزاق النسور،  .72

الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 

 .2006أفريل  17/18

، مداخلة ضمن امللتقي الوطين حول املؤسسات الصغرية واقع وآفاق: املؤسسات الصغرية واملتوسطة حاكمي بوحفص، .73

 .2004ديسمرب  14/15صادية، املركز اجلامعي سعيدة، واملتوسطة، معهد العلوم االقت

مداخلة ضمن امللتقي األول حول  نظام احملاضن،: ترقية شبكة دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطةحسني رحيم،  .74

  .2002أفريل  8/9املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، خمرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة األغواط، 

ول ــ، مداخلة صمن امللتقي الدويل جيف املصارف اإلسالمية ))))أو املناولة الصناعية((((االستصناع حسني رحيم،  .75

واقع، حتديات وآفاق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم علوم : املناولة كاختيار لدعم تنافسية املؤسسة االقتصادية

 .2007رب نوفم 07/08التسيري، جامعة باجي خمتار، 

، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد الثاين، نظم حاضنات األعمال كأداة للتجديد التكنولوجيحسني رحيم،  .76

 .2003جامعة سطيف، 



 .................................................................................................قائمــــة املراجــــع

 
227 

ول التنمية ــمداخلة ضمن امللتقي األول ح التنمية احمللية آلية التنمية الوطنية الشاملةخبابة عبد اهللا ، لعجي سعاد،  .77

أفريل  14/15، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،املركز اجلامعي برج بوعريريج، )واقع وأفاق( اجلزائر احمللية يف

2008. 

، دور حاضنات األعمال يف تشجيع ودعم املقاوالت الصغرية واملتوسطة املبدعةخليدة حممد بلكبري، كرمية بكوش،  .78

يف الدول النامية، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي  مداخلة صمن الندوة الدولية حول املقاولة واإلبداع

 .2007نوفمرب  13/14خبميس مليانة، 

يل للنشر والتوزيع، ـــ، دار األصمنشورات مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطةدليل الشاب املستثمر،  .79

 .2007تبسة،

، مداخلة ضمن الدورة يف ترقية ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالتجربة املغربية ، دومي مسراء، عبد القادر عطوي .80

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية،

 .2003ماي  25/28يف ـسط التسيري، جامعة

، دراسة حالة اجلزائر: لقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةدور املناولة الصناعية يف تعزيز ارايس وفاء،  .81

اق، كلية العلوم ــواقع، حتديات وآف: مداخلة صمن امللتقي الدويل جول املناولة كاختيار لدعم تنافسية املؤسسة االقتصادية

  .2007نوفمرب  07/08سيري، قسم علوم التسيري، جامعة باجي خمتار، ــاالقتصادية وعلوم الت

من امللتقي األول ـــ، مداخلة ضاإلصالحات االقتصادية وإستراتيجية املنافسة اخلارجيةرجم نصيب، أمال عياري،  .82

 .2001لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، ــحول تأهيل املؤسسة االقتصادية، ك

خلة ضمن املؤمتر العلمي حول األداء املتميز ، مدااحلكم االقتصادي الرشيد والكفاءة االقتصاديةزايري بلقاسم،  .83

 .2005مارس  8/9للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، قسم علوم التسيري، جامعة ورقلة، 

لتحضري، التحليل واملضمون، املشاركة،  وجهات نظر األطراف املعنية بتقارير أهداف األلفية  للتنميةزينا على أمحد،  .84

يات ــآل ورشة العمل الوطنية حولاواة بني اجلنسني والقضاء على الفقر، ــتعزيز املسو م، واملتابعةاالستخدا

   .2006، بريوت،  ية للتنمية يف لبنانــاألهداف األلف ابعةــمت

، مداخلة ضمن امللتقي إلبداع وانعكاساته على املؤسسات الصغرية واملتوسطةساعد قرمش زهرة، بوعنينتة وهيبة، ا .85

سكيكدة،  لوطين الرابع حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية، جامعةا

 .2008أفريل  13/14

ربشن للطباعة، مصر، ــ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، امية املتكاملةئــاإلدارة البيسامية جالل سعد،  .86

2005. 
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إشكالية متويل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بني املعمول يش، عبد اللطيف بلغرسة، السعيد بر .87

غرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم ــات الصــملتقى دويل متطلبات تأهيل املؤسس، ومتطلبات املأمول

 .2006أفريل17/18:شلف، اجلزائر، يوميـيري، جامعة الــصادية وعلوم التســاالقت

مداخلة ضمن امللتقي الوطين  اجلباية البيئية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة،سعداوي موسى، سعودي حممد،  .88

مارس  3/4، مجعية األنوار لألنشطة العلمية والثقافية، املركز اجلامعي باملدية، يالثالث حول التنمية احمللية املستدامة البعد البيئ

2008. 

مداخلة ضمن ، دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتفعيل دورها يف التنمية االقتصادية ،يوب أمالأسلطان كرمية،  .89

 كلية العلوم االقتصادية، جامعة امللتقي الرابع حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية االقتصادية يف اجلزائر،

 .2008أفريل  13/14سكيكدة، 

: تمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطةــمناذج من المد الرشيد، حسني رحيم، سلطاين حم .90

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقي الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على اربة، السلم واالستصناعــاملض

 21/22ة وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، االقتصاديات واملؤسسات دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، كلية العلوم االقتصادي

  .2006نوفمرب 

، ورقة ضمن أعمال مؤمتر التنمية الريفية واحمللية وسيلة احلكومات احلكم احمللي والتنمية احملليةمسري حممد عبد الوهاب،  .91

 .2008لتحقيق التنمية الشاملة وحماربة الفقر، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 

مداخلة ضمن امللتقي الدويل ، اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسهاسهام حرفوش، وآخرون،  .92

 07/08حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

  .2008أفريل 

مداخلة ضمن ،  دراسة حالة اجلزائـر: لبيئة مطلب استراتيجي لتحقيق التنمية املستدامةمحاية ا سهام عبد الكرمي، .93

، مجعية األنوار لألنشطة العلمية والثقافية، املركز اجلامعي باملدية، يامللتقي الوطين الثالث حول التنمية احمللية املستدامة البعد البيئ

 . 2008مارس  3-4

 حول ، مداخلة ضمن امللتقي الدويلالبعد البيئي إلستراتيجية التنمية املستدامةهاجر، سنوسي زوليخة، بوزيان الرمحان  .94

أفريل  07/08التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

2008. 

امللتقى الوطين األول حول  ،املتوسطة يف اجلزائرمعوقات تنمية وترقية املؤسسات الصغرية وسعدان،  شبايكي .95

 9 -8 ،األغواط  ، خمرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعةودورها يف التنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  .2002أفريل
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األول حول التنمية مداخلة ضمن امللتقي ، اإلطار العام جلباية احمللية ودورها يف دفع عجلة التنمية احملليةشريقي عمر،  .96

أفريل  14/15، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،املركز اجلامعي برج بوعريريج، )واقع وأفاق(احمللية يف اجلزائر 

2008. 

ات الصغرية ـ، ندوة املشروعأساليب تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري صاحل صاحلي، .97

تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة، جامعة : اإلشكاليات وأفاق التنمية، ورشة العمل بعنوان: ريبواملتوسطة يف الوطن الع

  .2004جانفي  18/22الدول العربية، القاهرة، 

، مداخلة ضمن مصادرو أساليب متويل املشاريع الكفائية الصغرية واملتوسطة يف إطار نظم املشاركةصاحل صاحلي،  .98

كلية العلوم االقتصادية  ويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية،الدورة التدريبية حول مت

  .2003ماي  25/28 ،سطيف جامعة ،وعلوم التسيري

، مداخلة ضمن امللتقي التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف اجلزائرصاحل صاحلي،  .99

لتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، الدويل حول ا

  .2008أفريل  07/08

 ،الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف القضاء على البطالةصليحة بن طلحة، بوعالم معوشي،  .100

الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ملتقى دويل متطلبات تأهيل املؤسسات 

  .2006أفريل17/18:الشلف، يومي

مداخلة ضمن امللتقي الدويل  ،آفاق جتربة اجلزائر: املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني األمس واليومضحاك جنية،  .101

أفريل  17/18 الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

2006. 

مداخلة ضمن امللتقي الوطين الثالث حول ، إشكالية التنمية احمللية املستدامة يف ظل محاية البيئة طيب سليمان مليكه، .102

  .    2008مارس  3/4افية، املركز اجلامعي باملدية، ، مجعية األنوار لألنشطة العلمية والثقيالتنمية احمللية املستدامة البعد البيئ

، مداخلة ضمن امللتقي األول حول التنمية احمللية ةمتطلبات تعبئة املوارد احمللية للتنميعبد احلق بوعتروس، حممد دهان،  .103

  .2008أفريل  14/15، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،املركز اجلامعي برج بوعريريج، )واقع وأفاق(يف اجلزائر 

مشكالت املشروعات الصغرية واملتوسطة وأساليب تطويرها ودعم قدراا  ،عبد الرمحان بن عنتر، عبد اهللا بالوناس .104

، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية، التنافسية

 .،2003ماي  26/28، سطيف جامعة ، وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية 

، ندوة واقع ومشكالت املنشات دور حاضنات األعمال يف دعم املنشات الصغريةبن عبد العزيز مازي،  نعبد الرمحا .105

 .2002ديسمرب   28/29الصغرية واملتوسطة وسبل دعما وتنميتها، الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، 
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، املنظمة العربية للتنمية يف املنطقة العربية - التعاقد الصناعي - واقع ومستقبل املناولة الصناعية، عبد الرمحن بن جدو .106

ناعية والتعدين، ورقة عمل مقدمة إيل املؤمتر العريب األول للمناولة الصناعية واملعرض املصاحب له، اجلزائر، ـــالص

 .2006سبتمرب  12/15

، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، الصغرية واملتوسطة وآفاقها املستقبلية ، واقع مؤسساتناعبد الرمحن بن عنتر .107

 .2002، لجامعة سطيف، العدد األو

دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف معاجة مشكلة البطالة بني الشباب  ،عبد العزيز مجيل خميمر، أمحد عبد الفتاح .108

  .2000االدارية، مصر،  ميةـــلتنل منشورات املنظمة العربية يف الدول العربية،

،  مداخلة ضمن  )سبل استفادة اجلزائر منها(قراءة يف جتربة التنمية احمللية املاليزيةعبد الناصر براين، ميلود زنكري،  .109

برج  لوم االقتصادية وعلوم التسيري،املركز اجلامعيـــ، معهد الع)واقع وأفاق(امللتقي األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر 

 .2008أفريل   14/15بوعريريج، 

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقي واقع وآفاق تطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرعبد الكرمي بوغدو،  .110

 .2010مارس  14/15طة، اجلزائر، ــالعريب اخلامس للصناعات الغرية واملتوس

 حول، مداخلة ضمن الدورة التدريبية ؤسسات املتوسطة واملصغرةالتسيري االستراتيجي وتنمية امل عبد املليك مزهودة، .111

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، صاديات املغاربية،  ــمتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقت

  .2003ماي  25/28سطيف، جامعة 

مداخلة ضمن الدورة   سسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية االقتصادية،مفهوم املؤ ، عثمان حسن عثمان .112

كلية العلوم االقتصادية وعلوم  ور دورها يف االقتصاديات املغاربية،ـالتدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتط

 .2003ماي  25/28سطيف  التسيري، جامعة 

، ورقة عمل بعنوان ملؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل تفعيل دورها يف اجلزائرمعوقات تنمية اعلي حممد قابوسة،  .113

املشروعات الصغرية واملتوسطة كأدوات لدمج الشباب اللييب يف التنمية وسوق العمل، ضمن مؤمتر يئة بيئة األعمال إلجناح 

 .2009أكتوبر  13املشروعات الصغرية واملتوسطة، مركز تنمية الصادرات، ليبيا، 

مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة ، ، إشكالية  التنمية املستدامة وأبعادهاعمار عماري .114

االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

 .2008أفريل  07/08

مداخلة ضمن امللتقي األول حول ، الطاقة الشمسية ودورها يف متويل التنمية احمللية يف اجلزائر تطورعمر شريف،  .115

أفريل  14/15، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،املركز اجلامعي برج بوعريريج، )واقع وأفاق(التنمية احمللية يف اجلزائر 
2008. 
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 ،يف تطوير وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنميةالتجربة اجلزائرية غياط شريف، بوقموم حممد،  .116

مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، 

 .2006أفريل  17/18جامعة الشلف، 

ضمن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية  مداخلة، التنمية من النمو إيل االستدامةفايل نبيلة،  .117

 .2008أفريل  07/08للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

مداخلة ضمن امللتقي األول حول التنمية  ضرورة تنمية املناطق الريفية من أجل تنمية حملية متوازنة،فريدة لرقط،  .118

أفريل،  14/15، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،املركز اجلامعي برج بوعريريج، )واقع وأفاق(لية يف اجلزائر احمل

2008.  

، مداخلة ضمن مؤمتر املشاريع الصغرية واملتوسطة وأمهيتها يف اجلد من مشكلة البطالة يف فلسطنيفوزي أبو جزر،  .119

 .2006سرائيلي، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإل

مداخلة ، التنمية املستدامة ورهانات النظام الليربايل بني الواقع واآلفاق املستقبليةفوزي عبد الرزاق ، كاتية بوروبة،  .120

تصادية وعلوم التسيري، ضمن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االق

 .2008أفريل  07/08جامعة سطيف، 

، مداخلة ضمن امللتقى الدويل آليات وإجراءات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرقوريش نصرية،  .121

لشلف، ملتطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ا

 .2006أفريل  17/18

مداخلة ضمن امللتقي الرابع حول ، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،لبجريي نصرية، بوعروج ملياء .122

 13/14سكيكدة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية االقتصادية يف اجلزائر، 

  .2008أفريل 

مداخلة ضمن ، دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها ،يدة، وآخرونلرقط فر .123

كلية العلوم االقتصادية الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية، 

  .2003ماي  25/28سطيف وعلوم التسيري، جامعة 

، مداخلة ضمن الفرص اجلديدة لبعث املقاولة يف العامل العريب: حاضنات األعمالد بن بوزيان، الطاهر زياين، حمم .124

يس ــالندوة الدولية حول املقاولة واإلبداع يف الدول النامية، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي خبم

 .2007نوفمرب  13/14مليانة، 

، مداخلة "حالة اجلزائر"، االستثمار األجنيب املباشر كإستراتيجية للتنمية املستدامةن سديرة عمرحممد بوهزة، ب .125

ضمن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 .2008أفريل  07/08سيري، جامعة سطيف، ـــالت
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، املوسوعة العربية 17،الد األول، الفصل)مقارنة نظرية وتطبيقية(إستراتيجية التنمية املستدامة، حممد مسري مصطفي .126

 .2006ناشرون، اليونسكو، األكادميية العربية للعلوم، بريوت،  ECOSSللمعرفة من أجل التنمية املستدامة،

الدروس : ؤسسات الصغرية واملتوسطةبعض التجارب الدولية يف دعم وتنمية املحممد راتول، بن داودية وهيبة،  .127

مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم  ،املستفادة

  .2006أفريل  17/18االقتصادية، جامعة الشلف، 

، جامعة األزهر، مصر، دون ت الصغريةأساليب التمويل اإلسالمية للمشروعا: حممد عبد احلليم عمر، مقالة بعنوان .128

دد ـــ، جملة العلوم اإلنسانية، العاملفهوم والدور املرتقب: املؤسسات املصغرةحممد اهلادي مباركي، . ذكر سنة النشر

  .1999، منشورات معهد العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، 11

مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل  ،لغري رمسيةالتمويل عن طريق القنوات التمويلية احممد عبد احلليم عمر،  .129

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاديات املغاربية،

  .2003ماي  25/28 ،سطيف

األول حول املؤسسات الصغرية  مداخلة ضمن امللتقي ،،املؤسسة املصغرة ودورها يف التنميةحممد العيد مباركي،  .130

 .2002أفريل  8/9واملتوسطة ودورها يف التنمية، خمرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة األغواط، 

 EOLSS،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة،   السكان واملوارد والبيئة والتنميةحممد حممود اإلمام،  .131

، الطبعة األوىل، "البعد االقتصادي"عربية للعلوم ناشرون واألكادميية العربية للعلوم، الد الثاين واليونسكو والدار ال

 .2006روت، ــبي

فيما يتعلق باألمن  دام املؤشرات القابلة للتطبيقــــوضع واستخ، املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا .132

 .2001مارس  13/16 طنجة، املغرب،، الغذائي والتنمية املستدامة

ية املنشات الصغرية ـــدراسة مشروع إنشاء هيئة عامة لدعم وتنممركز تطوير املنشات الصغرية واملتوسطة،  .133

 شوال 54/25، مأخوذة من امللتقي الثالث للمنشات الصغرية واملتوسطة للمنطقة الشرقية، طة يف اململكةــواملتوس

1426. 

صاديات ــتيجيات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف االقتاسترازارشي فتيحة، مداين حسيبة، م .134

، مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية ة يف ظل ضوابط التنمية املستدامةــالعربي

  .2008أفريل  07/08للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

ناعية الصغرية ــدور العناقيد الصناعية يف إدارة خماطر املنشآت الصمصطفي حممود حممد عبد العال عبد السالم،  .135

مارس  14/15، مداخلة ضمن امللتقي العريب اخلامس للصناعات الصغرية واملتوسطة، اجلزائر، خربة دولية: واملتوسطة

2010. 
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مداخلة ضمن امللتقي ، دراسة حالة اجلزائر: املؤسسات الصغرية واملتوسطةترقية حميط  موسوس معنية، بلغنو مسيحة، .136

الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 

 .2006أفريل  17/18

قدمة إيل ــ، ورقة عمل ممن أزمة البطالةفيف ــدور املنشات الصغرية واملتوسطة يف التخمنظمة العمل العربية،  .137

 .2009أكتوبر  19/21املنتدى العريب للتشغيل، بريوت 

، مداخلة ضمن احلاضنات الصناعية ودورها يف دعم وتنمية الصناعات الصغرية واملتوسطةنظال حممد طالب،  .138

 .2010مارس  14/15امللتقي الغريب اخلامس للصناعات الصغرية واملتوسطة، اجلزائر، 

، مداخلة ضمن امللتقي الوطين الثالث حول دور التنمية الريفية يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملةنورين بومدين،  .139

  .2008مارس  3/4التنمية احمللية املستدامة البعد البيئي، مجعية األنوار لألنشطة العلمية والثقافية، املركز اجلامعي باملدية، 

، امللتقي الدويل قع اجلماعات احمللية يف ضل اإلصالحات املالية وأفاق التنمية احملليةواوسيلة سبيت، موسي رمحاين،  .140

حول تسيري ومتويل اجلماعات احمللية يف ضوء التحوالت االقتصادية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة، 

 .2004 ديسمرب  1/2

 EDPMEبرنــامج “ الصغرية يف اجلزائــرملتوسطة واملؤسسات ا تأهيلقريشي، سليمة غدير أمحد، يوسف  .141

، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة والتنمية املستدامة املقاوالتيةمداخلة ضمن األيام الدراسية الرابعة حول الروح ، “

 .2007 أفريل 17/18  ورقلة،

ملخص مداخلة  لصغرية واملتوسطة،تسريع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال قي املؤسسات ايونس قرار،  .142

  .2010مارس  14/15مقدمة ضمن امللتقي الغريب للصناعات الصغرية واملتوسطة، اجلزائر، 

IV. القوانني واملراسيم: 

 .2001، 47املتعلق بتطوير االستثمار، العدد 01/03اجلريدة الرمسية، األمر رقم  .143

، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية 2003جويلية 19املؤرخ يف  10-03من القانون  4/7اجلريدة الرمسية املادة .144

 .43املستدامة، العدد 

املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات  12/12/2001: الصادر يف 01/18اجلريدة الرمسية، القانون رقم  .145

  .77، العدد2001الصغرية واملتوسطة، 

ن إنشاء الس الوطين االستشاري لترقية املؤسسات الصغرية املتضم 03/80اجلريدة الرمسية، املرسوم التنفيذي رقم  .146

 .2003، 13:واملتوسطة، العدد
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، املتعلق بتحديد صالحيات الوزير 2000جويلية   11املؤرخ يف  190-00اجلريدة الرمسية، املرسوم التنفيذي رقم  .147

 .42املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية، العدد 

، املتعلق بتحديد صالحيات الوزير 1994جويلية  18املؤرخ يف  214-94الرمسية املرسوم التنفيذي رقم اجلريدة  .148

 . 42املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية، العدد 

 .1996سبتمرب  8املؤرخ يف  96-296اجلريدة الرمسية، املرسوم التنفيذي رقم  .149

 .، املتعلق بترقية االستثمار1993أكتوبر  5املؤرخ يف   12-93من املرسوم  09-08املادة  .150

ديسمرب  12املوافق  1422رمضان عام  27: مؤرخ يف 19-01:املادة السادسة من الفصل الثاين من قانون رقم .151

  .املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها و إزالتها ،2001

ديسمرب  12املوافق  1422رمضان عام  27 :مؤرخ يف 19-01:املادة السادسة من الفصل الثاين من قانون رقم .152

 .املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها و إزالتها ،2001

V. مواقع األنترنات :  

، حبث مقدم ضمن مؤمتر التنمية ال تنمية مستدامة بدون إدارة قوامةأبو بكر مصطفي بعريه، أنس أبو بكر بعريه،  .153

 :عاملستدامة، ليبيا، دون ذكر السنة، احململ من املوق

   http://unpan1.un.orgintradocgroupspublicdocumentsunpanunpan038762.pdf  
  .28/05/2010: تاريخ التحميل

iinnffoo@@mmiirr--، حمملة من املوقع  بةإستراتيجية اجلزائر حول تسيري وإزالة النفايات الصلأزراراق بوعالم،  .154

aallggeerriiaa..oorrgg   20102010//0404//1212بتاريخ بتاريخ..  

: ، احململة من املوقع2009، 40، جملة العلوم اإلنسانية، العدد جتربة التنمية احمللية يف اجلزائرأمحد شريف،  .155

WWW.ULUM.NL  18/04/2010تاريخ التحميل . 

 والدول ومشال إفريقيا األوسط الشرق لدول الوزاري املؤمتر واالستثمار، الرشيدة اإلدارة ش حولكمرا إعالن .156

، 2009نوفمرب 23 ،اململكة املغربية ، مراكش،  الوزاري املؤمتر خالل االقتصادية، املعتمد التعاون والتنمية منظمة يف األعضاء

: التحميلتاريخ   www.oecd.orgdataoecd221844143614.pdf://http  : وقعاحململ من امل

11/06/2010.   

، دون األطر املؤسسية للمجتمع احمللى والشراكة يف حتقيق التنميةاألمني العوض حاج أمحد، واخرون، ورقة بعنوان،  .157

   www.welfare.gov.sdworkshoptanmia2.pdf   :، احململ من املوقع2007لنشر، أوت، ذكر مكان ا

  .22/06/2010التحميل   تاريخ

 .21/05/2010: تاريخ التحميل .orghttp://ar.wikipedia :انظر املوقع: التنمية املستدامة .158
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، جملة العلوم اإلنسانية، دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التخفيف من حدة البطالة باجلزائرمجال الدين سالمة،  .159

  .25/04/2010: تاريخ التحميل  ،www.ULUM.NL، احململة من املوقع  2009، 41العدد 

اجلائز واملنهي :(صيغ التمويل العقاري املعاصرة يف ميزان الشريعة اإلسالمية: حسني شحاتة، مقالة بعنوان حسني .160

      :ع، مصر، دون ذكر سنة النشر، احململة من املوق)عنه شرعا

egyptmortgagehome.comfiles.phpfile=islamic_finance_884272448.pdf تاريخ 

  .25/03/2010: التحميل

 :، مقالة بعنوانوسف القطروىنحسني ي .161
،  24/02/2010، تاريخ النشرأبعادها وحتدياا العربية: التنمية املستدامة  

تاريخ   sID=8705&catID=22libya.comdefault.aspmode=more&New-http://www.alwatan:احململة من املوقع

  .12/07/2010: التحميل

، دراسة حالة قطرية: املقاربة املتكاملة لتخطيط التنمية احمللية املستدامة على مستوى احملافظات واملدندارم البصام،  .162

تاريخ التحميل   t.org.joinpUpload3074041_darem.pptwww.unhabita: احململ من املوقع

18/07/2010. 

،مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث  الفرص والتحديات: املشروعات الصغريةسيد الكاسب، مجال كمال الدين، .163

، كلية اهلندسة، جامعة القاهرة، دون ذكر سنة النشر، احململة من املوقع 

:1.pdf-Chapter-PDF...2-agestraining...SMEww.pathways.cu.edu.egsubp  تاريخ ،

  .06/06/2010: التحميل

إستراتيجية شاملة لدعم وتطوير املنشات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب من خالل املناولة  شفيق األشقر، .164

 .03/03/2010تاريخ التحميل  m.eghttp://www.afa.co  :، احململة من املوقعالصناعية

، ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حول التنمية احمللية ودورها يف التنمية التنمية احمللية يف لبنانشبيب دياب،  .165

  .، احململ من املوقع 2007نوفمرب 1أكتوبر إيل  30االقتصادية، اخلرطوم، من 

 www.welfare.gov.sdworkshoptanmia6.pdf//http: 22/03/2010تاريخ التحميل. 

، سياسات واستراتيجيات تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالسلطنة: صالح بن هالل املعويل، ورقة عمل حول .166

، احململة من املوقع 2008أوت  29عمان، وزارة التجارة والصناعة واملديرية العامة لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

 Oman.pdf-5-4Nov072-css.escwa.org.lbsdpdpresentations3   22/04/2010بتاريخ.   

، ورقة عمل الغرفة التجارية أساليب جديدة لتنمية وتطوير املنشات الصغرية واملتوسطةماجد عبد اهللا القصيب،  .167

www.ssic2008.comassetsfilesPDF51-ملة من املوقع ،  احمل2008الصناعية مبحافظة جدة، السعودية، 

100100.pdf  10/06/2010: تاريخ التحميل.  

من  ، احململةاملشروعات الصغرية واملتوسطة يف مواجهة التحديات التمويلية:  حممد عبد احلميد بصل، مقالة بعنوان .168

  .12/04/2010: تاريخ التحميل ،http://www.megaupload.com/?d=YDVCTPL6.: املوقع
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 .16/07/2010: تاريخ التحميل، http://ar.wikipedia.org : ، حمملة من املوقعمقالة حول والية تبسة .169

: ، احململة من املوقع2009، 46، الد 1، جملة التمويل والتنمية، العددإعادة تشكيل االقتصاد العاملي: مقالة بعنوان .170

dd/2009/03/pdf/fd0309a.pdfhttp://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fan  
  .21/06/2010: تاريخ التحميل

: احململة من املوقع ي دور للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؟،أ: مقالة بعنوان .171

 e.php3id_article=21325&lang=arhttp://www.tanmia.maarticl   تاريخ التحميل :

11/06/2010. 

  ، احململ من املوقعحبث شامل حول التنمية املستدامة: مقالة بعنوان .172

www.4geography.comvbt354.html://http   13/07/2010تاريخ التحميل.  

: ، احململة من املوقعدية بريتال مكتب التنمية احملليةبل: مقالة حول .173

.www.euromedina.orgbibliotheque...DeadSea_Ismail.pdf   تاريخ التحميل :

19/08/2010. 

دراسة مقارنة لربامج تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف (تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة : مقالة بعنوان .174

، احململة من املوقع 2008أفريل  7، دون ذكر بلد النشر، )دول خمتارة

08(1).pdf-4-0Final%207www.sme.ly...Countries%20BENCHMARK%20Arabic%2  
  . 02/05/2010: تاريخ التحميل

 :، ضمن املوقعمذكرة التنمية املستدامة يف اجلزائر: مقالة بعنوان .175

http://www.ingdz.com,vbshowthread.phpt=58069   10/07/2010تاريخ التحميل.  

 والتنمية احلفاظ، املوقع، إدارة: لوادي األردن احلضاري السياق يف السلطان تلطه،  محدان يغرو،ن لورنزو .176

، احململ من املوقع 07، ص 2006، روما، 2005أرحيا  يف املنعقد الدويل املؤمتر ، نتائجاملستدامة

 www.lasapienzatojordan.itPubblications_file031%20Testo%20arabo.pdf://http  
 .2010/ 03/ 10: تاريخ التحميل

، 25العدد  جملة علوم إنسانية ، التنمية املستدامة يف الوطن العريب من خالل احلكم الصاحل والدميقراطية كمال رزيق، .177

   .18/04/2010تاريخ التحميل   http://www.ulum.nl ، احململة من املوقع 2005،

إعالن مسابقة نيل اجلائزة الوطنية لالبتكار لفائدة وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية،  .178

 .16/08/2010: تاريخ التحميل  dz.org-www.pmeart: ، احململة من املوقعاملؤسسات الصغرية واملتوسطة

: حمملة من املوقع ماليني طن من النفايات الصناعية والسامة يف اجلزائر، 3قرابة  :مقالة بعنوان .179
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  Résumé...............................................................................................................................امللخص

     Le monde passe, au stade actuel une période de concurrence aiguë entre les pays de la 

zone de soutien et de mise à niveau de l'espace des moyennes et petites et des micro 
entreprises et mise à profit pour répondre aux exigences du développement durable dans tous 
les domaines des droits économiques, sociaux et environnementaux, et maintenant ces 
institutions représentent un choix stratégique et alternative la plus pratique en face des 
nations développées et en développement, et qu'en raison de son des biens qui se qualifient 
eux pour atteindre le taux de croissance désiré et de surmonter les déséquilibres structurels 
qui imprime leurs économies, de sorte qu'il ne devrait pas permettre une croissance équilibrée 
et durable de développement local dans ces pays sans le soutien et le développement des 
moyennes et petites et des micro entreprises. 

     Sur cette base et compte tenu de l'évolution économique accélérée, l’Algérie est à la 

recherche, comme le reste du pays qui cherchent à promouvoir ce type d'institutions à travers 
l'adoption d'une stratégie intégrée visant à laquelle pour guider les avantages de ces 
institutions pour servir le développement global et de développement local durable dans les 
différents domaines de ses constituants, et étant que la wilaya de Tébessa l’un des wilayas des 
États qui cherchent à contribuer au développement global durable aux niveaux national grâce 
à l'amélioration du développement local durable dans la région et d'utiliser tous les 
mécanismes pour soutenir le développement et si elles sont les moyennes et les petites et les 
micro entreprises une entrée mini principale. 

دعم وترقية فضاء  جمال يف البلدان بني احلاد بالتنافس تتسم مرحلة احلاضر الوقت يف العامل جيتاز

خلدمة متطلبات التنمية املستدامة يف مجيع جماالا  اوتسخريهاملؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة 

والبديل األكثر عملية تراتيجيا متثل خيارا اس هذه املؤسساتلذلك أصبحت  االقتصادية واالجتماعية والبيئية،

جتاوز تؤهلها للوصول ملعدالت النمو املرجوة و اليت وذلك ملا متتلكه من خصائص ،أمام الدول املتقدمة والنامية

االختالالت اهليكلية اليت تطبع اقتصادياا، حبيث أضحي من غري املتوقع إحداث منو متوازن وتنمية حملية 

  .دعم وتنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرةمستدامة يف هذه الدول دون 

 إيلتسعي ومن هذا املنطلق ويف ظل التطورات االقتصادية املتسارعة تسعي اجلزائر وعلى غرار بقية الدول    

النهوض ذا النوع من املؤسسات من خالل تبين إستراتيجية متكاملة دف من خالهلا إيل توجيه مميزات هذه 

بغية خدمة التنمية الشاملة والتنمية احمللية املستدامة ضمن خمتلف املناطق املكونة هلا، وباعتبار أن املؤسسات 

املسامهة يف التنمية الوطنية الشاملة واملستدامة من خالل االرتقاء  إيلوالية تبسة من الواليات اليت تسعي 

اآلليات لدعم هذه التنمية واليت تشكل فيها  مبستويات التنمية احمللية املستدامة يف املنطقة واستغالل مجيع

  .والصغرية واملصغرة أهم مدخل املتوسطةاملؤسسات 

املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة، التنمية املستدامة، التنمية احمللية املستدامة، استراتيجية : الكلمات املفتاحية

  .ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والية تبسة

  


