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I

الشكر

نحمد هللا حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ و نشكره على نعمھ ظاھرھا و باطنھا
كما ینبغي لجالل وجھھ الكریم الذي وفقنا و أعاننا على إنجاز ھذا العمل، و نسألھ أن

.فیھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھیرزقنا اإلخالص 
تجدوا قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ و سلم " من صنع إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم

، وعمال بھذاواعترافا بالفضل ألھلھتكافئون بھ فادعوا لھ حتى تروا أن قد كافأتموه "ما 
:نتقدم بالشكر الجزیل إلىالحدیث

السدیدة  ا نا بآرائھتعلى إتمام ھذا العمل وتابعتنا و أشرفتأطراالستاذة مقران وھیبة التي-
عنا خیراو جزاھاهللا وأطال في عمرھاحفظھالمفیدة،االقیمة و نصائحھاإرشاداتھو 

.الجزاء
من تحضیر ھذه الشھادةاألطواراألساتذة الذین سھروا على تدریسنا في -
"الجیاللي بونعامةكل األساتذة و المسؤولین و اإلداریین و العمال بجامعة "- 

على عونھم لنا و خاصة منھم موظفي المكتبة المركزیة و مكتبة بخمیس ملیانة 

.الكلیة
.ساعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز ھذا العملكل من 

نسأل هللا أن ینفع بھذا العمل إخواننا من رواد العلم بما بذلناه 
فیھ من جھد و نسألھ أن یوفقنا في أعمال أخرى إن شاء هللا.



II

اإلھداء
لك الحمد ربي على عظیم فضلك وكثیر عطائك.

إنھ ال یسعني في ھذه اللحظات التي لعلني ال املك أغلى منھا أن اھدي ثمرة ھذا

العمل إلى:

صلى هللا علیھ وسلم".ضیاء قلبي ونور بصري :محمد -

فضاء المحبة وبحر الحنان، ریحانة الدنیا وبھجتھا: أمي الغالیة.-

الذي علمني أن الحیاة كفاح ونضال: أبي العزیز حفظھ هللا.-

.للصمود: إخوتياألعمدة التي أظل أرتكز علیھا-

.الذین أحاطوني بمساعدتهم وبحبهم: أهلي وأقاربي-

إلى كل األصدقاء الذین ساعدوني من قریب أو من بعید في انجاز ھذا-

العمل دون استثناء

بعیدكل الذین عرفناھم من قریب أوالى-

من فتح ھذه الوریقات وتصفحھا  بعدي.-



III

الملخص 

للتنمیة،محركأهمتمثلوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتأناالقتصادیةوالدراساتالتجاربأثبتت
حدى ٕ من خالل الخصائص التي دورهتعاظمأثبتالقطاعفهذا،المستدامةالتنمیةلقیامالرئیسیةالركائزوا

تؤهله للوصول لمعدالت نمو متوازنة و ال یمكن الوصول إلى إحداث نمو متوازن و تنمیة مستدامة دون  
.الصغیرة و المتوسطة المؤسساتوتنمیةدعم

التنمیة خدمةبغیةالمؤسساتمنالنوعذابهإلى النهوض الدولبقیةغراروعلىالجزائرىتسع
ىإلىتسعالتيالوالیاتمنوالیة عین الدفلى أنوباعتبار،لهاالمكونةالمناطقمختلفضمنالمستدامة 
فيالمستدامة  التنمیةبمستویاتاالرتقاءخاللمنفي التنمیة الوطنیة الشاملة المستدامة المساهمة
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أهم فیهاتشكلوالتيالتنمیةهذهلدعماآللیاتجمیعواستغاللالمنطقة
مدخل.

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، التنمیة المستدامة، والیة عین الدفلى:ةالكلمات المفتاحی

Abstract :

Economic experiences and studies show that SMEs are the motor of
development, and one of its main pillars to have a sustainable development.

So, this sector shows the importance of its role throw the specifities that allow it
to reach a balanced development and we can’t reach a balanced and sustainable
development without helping SMEs.

Like number of countries, Algeria tries to develop this sector so that it
helps sustainable development in its different regions.

The Wilaya of Ain Defla is one of the Wilayas that dose its best in taking part in
the national global sustainable development throw the increase of the companies
in the area using all the means to encourage and help this development that is
produced by SMEs.

Key words : small and medium enterprises, le development durable, wilaya de
ain defla
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مقدمة عامة................................................................................................................

ب

مقدمة عامة:

یعتبر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من القطاعات الحیویة والتي تلعب دورا محوریا في 
السیما في جوانبھا االقتصادیة واالجتماعیة، حیث أصبحت التنمیة المستدامة في االقتصادیات المعاصرة 

والتطور االنساني لالستقرارالتنمیة إشكالیة قائمة بحد ذاتھا في عصرنا الحاضر، فھي عنصر أساسي 
واالجتماعي  ویمكن القول بانھا عملیة تطور شامل أو جزئي مستمر تؤدي إلى رفع مستوى معیشة 

ودھم بأفضل ما یمكن لتحسین االحوال االقتصادیة واالجتماعیة.في المجتمع وتوجیھ جھاالفراد 

العالقة بین االنسان اختاللالقرن العشرین ظھرت فكرة التنمیة المتواصلة أو المستدامة بسبب نھایةوفي 
نواتج التنمیة من سلع استھالكت السكاني أدى إلى زیادة معدالواالنفجاروالبیئة، فالنمو الدیمغرافي 

االجیال القادمة وھذا ما تسعى التنمیة المستدامة إلى تحقیقھ، الحتیاجاتوخدمات في الحاضر دون مراعاة 
الموارد الطبیعیة حتى نفاذھا، وذلك من استخدامحیث تسعى إلى تحسین الظروف المعیشیة دون زیادة 

البعد البیئي واألجیال المستقبلیة.االعتبارعین بتأخذمتوازنة، واستھالكخالل إتباع أنماط إنتاج 

المحرك األساسي للتنمیة المستدامة حیث دور قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یلعبكما 
یساھم في توفیر مناصب شغل وزیادة معدالت االستثمار والشراكة األجنبیة وأیضا المساھمة في الناتج 

الدول ة المضافة حیث تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سر نجاح الوطني الخام، والرفع من القیم
المتقدمة التي دعمت ھذه المؤسسات وشجعتھا حتى حققت طفرة نوعیة على المستویین االقتصادي 

واالجتماعي.

الفجوة بین حركیة النشاط اتساعوتبین أن إھمال الدول النامیة لمثل ھذه المؤسسات ھو سبب من أسباب 
تحقیق معدالت نمو كبیرة.استطاعتاالقتصادي لھذه الدول والدول المتقدمة التي 

بالمؤسسات الصغیرة و االھتمامت كغیرھا من الدول بتوجیھ المزید من مفقد قا،وفیما یخص الجزائر
السیاسات واالجراءات التشجیعیة المتوسطة في السنوات القلیلة الماضیة وھذا من خالل وضع جملة من 

لدعم ھذه المؤسسات، وتبلور ھذا االھتمام عند التحول الذي عرفھ االقتصاد الوطني من نظام االقتصاد 
والمتوسطة في تحقیق الصغیرةالمخطط إلى نظام االقتصاد الحر أین تأكد الدور الذي تلعبھ المؤسسات 

د الجزائري الذي یعتمد على المحروقات یفرض علینا اللجوء التنمیة المستدامة، خاصة وأن طبیعة االقتصا
مصادر أخرى للثروة بدال من االعتماد على النفط والغاز الطبیعي و المنتجات المتعلقة إلى البحث عن 

البترول قد تنھار مثلما حدث في فأسعارمن صادرات الجزائر، %97بھما  و اللذان یشكالن أكثر من 
نتج عنھا ھزات عنیفة ث خلفت آثار سلبیة على االقتصاد الجزائري سرعان مانھایة الثمانینات حی

زعزعت البنیان االجتماعي واالستقرار السیاسي للبالد، لذلك كان البد من الرھان على التنمیة االقتصادیة 
لتجاوز ھذه االضطرابات.

االفراد وتطویر التعلیم وتعمیم ومن أجل ذلك تم إعداد مخططات تنمویة تھدف إلى تحسین مستوى معیشة 
تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة وكذلكالرعایة الصحیة الالئقة، وتطویر البنیة التحتیة الموجودة

مثل ، منھالم تحقق األھداف المرجوة والتيالمخططات التنمویة السابقةمختلفوالمتوسطة من خالل
) في ظل النظام 1989-1985ماسي الثاني (الخ) والمخطط 1984-1980المخطط الخماسي األول (

في إطار برنامج 2000سلسلة من االستثمارات العمومیة منذ سنة كما عرفت الجزائراالشتراكي، 
وستسعى 2009-2005والبرنامج التكمیلي لدعم النمو للفترة 2004-2001للفترة االنعاش االقتصادي 
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دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بصورة إلى2014-2010الجزائر من خالل مخططھا الخماسي 
وتحفیز ھذا االستثمار أكبر للتصدي للمشاكل والمعوقات التي تواجھ ھذه المؤسسات والعمل على تشجیع

.المحروقاتالجدید ومنھ التحضیر لما بعد 

ات، إن عملیة ترقیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ھي عملیة مشتركة بین مختلف القطاع
العالي، التكوین المھني والصحة ویجب أن تبدأ من ترقیة وتطویر قطاعات كالتربیة والتعلیم ، التعلیم

من %3.6حیث بلغت نسبة االنفاق على الصحة وغیرھا من القطاعات الحیویة في االقتصاد الوطني،
من الناتج %10الناتج المحلي االجمالي، أما نسبة االنفاق على التربیة والتعلیم العالي والتكوین تمثلت في 

كما یعاني االقتصاد الوطني من مشكلة البطالة والتي تعیق مختلف البرامج التنمویة ،االجماليالمحلي
یتمثل في ایجاد الحلول لمشكلة ، والتحدي االخر2010سنة %10معدل البطالة حیث بلغالمسطرة

احتیاجاتھاالسكن الذي یكثر علیھ الطلب بشكل مستمر من قبل العائالت حیث لم تلبي المشاریع المنجزة 
حسب ترتیب دلیل التنمیة البشریة، وھو أفضل مؤشر 0.677كما بلغ مؤشر التنمیة البشریة ،المتزایدة

المؤشر في فترة التسعینات إلى الظروف المالیة انخفاضمقارنة مع السنوات السابقة حیث یرجع 
والتي انعكست سلبا على مسار التنمیة بصفة عامة،واالقتصادیة و االجتماعیة التي سادت الجزائر آنذاك

وبالتالي تبقى المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة لالقتصاد الجزائري ضعیفة مقارنة بالدول ذات الطابع 
وذلك في ظل شدة المنافسة الدولیة التي تفرض على الجزائر تحسین بھ لالقتصاد الوطنياالقتصادي المشا

من %90الظروف االقتصادیة و المعیشیة فقد باتت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثل أكثر من 
ب وایضا تساھم ھذه المؤسسات بنسمجموع المشاریع االقتصادیة في العالم وذلك لسرعة إنشائھا وتأقلمھا

.كبیرة في الناتج المحلي الخام خاصة في الدول المتقدمة

ریعي بترولي محض، یعتمد فقط على تصدیر المحروقات اقتصادو بما أن االقتصاد الجزائري ھو 
من ،یوجب علینا مراعاة مصالح االجیال القادمة وإعطائھم الحق في االستفادة من مصادر الطاقة مستقبال

شاط وذلك حتى یكون ھناك ن،خالل الحفاظ علیھا من جھة والتنویع في مصادر الثروة من جھة أخرى
حقیقي ویكون ذلك باعتماد استراتیجیة واضحة المعالم ترتكز أساسا على قطاع المؤسسات اقتصادي

قتصادیة فكل المعطیات اال،الصغیرة والمتوسطة كمحرك لعجلة النمو وتحقیق التنمیة المستدامة
تبین وتؤكد على أن االقتصاد الجزائري في المرحلة الراھنة یحتاج إلى ،الیومواالجتماعیة في الجزائر

من مسار االندماج واالرتباط لالستفادةواضحة وسیاسات سلیمة وأفكار ذكیة استراتیجیاتإتباع 
الصغیرة والمتوسطة لم تعد مجرد فكرة فالمؤسساتاالقتصادي والتجاري العالمي على أوسع نطاق، 

.وانما ھي أكثر من واقع

وإذا ما أرادت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر أن تمتلك القدرة على النجاح والمنافسة، البد 
الطبیعیة والتنبؤ بما قد یحدث أن تركز على التنمیة المستدامة من خالل المحافظة على البیئة والموارد

االیكولوجیة من جراء التنمیة، كذلك االقتصاد في الطاقة والتوجھ نحو االستثمار في االقتصاد للنظم 
وتتطلب التنمیة المستدامة تحقیق التوازن بین بمتطلبات البیئة والحفاظ علیھاااللتزاماألخضر من أجل 

من خالل ترشید المناھج البیئي وذلك ،االجتماعي ،االبعاد الرئیسیة المكونة لھا وھي البعد االقتصادي 
، خاصة الفقر والنمو الدیموغرافيوالتصدي للمعوقات التي تواجھھاالتكنلوجیة،االجتماعیة ،االقتصادیة 

سعیا منھا وراء تحقیق وبدأت الجزائر مؤخرا في اتخاذ العدید من االجراءات والسیاسات ومشكل البطالة
.تنمیة مستدامة 
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طرح االشكالیة:-1

متطور للعدید من اقتصادفإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أثبتت فعالیتھا في التوجھ نحو تبعا لما سبق
دول العالم، واكتسبت مكانة ھامة في دفع النمو وتحقیق التنمیة المستدامة وھذا ما یقودنا إلى طرح 

االشكالیة التالیة: 

؟. في الجزائرالتنمیة المستدامةكیف یمكن لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن یساھم في 

إن ھذه اإلشكالیة تدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤالت الفرعیة التي سوف نحاول اإلجابة علیھا خالل
:یليكماللموضوعدراستنا

غیرهعنتمیزهالتيالسماتمنخصوصیتھوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتقطاعیستمدھل
المؤسسات؟منالنوعلھذاالتنمويبالدوراالھتمامدواعيھيوماالقطاعات،من

التنمیة المستدامة؟ومحدداتأبعادماھي
الصغیرة والمتوسطةالمؤسساتلترقیةالجزائراتبعتھاالتيالتنمویةاالستراتیجیةمعالمماھي

المستدامة فيالتنمیةتحقیقالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فيدوربتفعیلالكفیلةھي السبلوما
الجزائر؟فيالمستدامةالتنمیةعجلةدفعفيمساھمتھامدىوالیة عین الدفلى و 

:البحثفرضیات-2
تؤھلھاأولویةذاتشریكا فعاال وتجعلھاالمیزاتمنمجموعةالصغیرة و المتوسطة للمؤسسات

.األھدافتحقیقىعلخاللھمنتعملفعالبدورللقیام
دینامیكیةطبیعةذاتانھأكمامتعددةأبعادوذاتمعقدةعملیةالمستدامةالتنمیة.
 ھناك عالقة ارتباط بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و امكانیة الوصول إلى تحقیق تنمیة

اقتصادیة مستدامة .
:البحثأھمیة-3

:التالیةاالعتباراتمنالبحثھذاأھمیةتنبع

المتعلقةالجوانبمختلفدراسةمنانھكیاتستمدالتيوالتطبیقیةالنظریةاألفاقمختلفإرساء-
الصغیرة والمتوسطة .بالمؤسسات

.المتقدمةالدولباقتصادیاتاالرتقاءفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتلعبھالذيالكبیرالدور-
لتأھیلاتھسخرالتيالكبیرةواإلصالحاتالمؤسسات،لھذهالجزائرأولتھالذيالكبیراالھتمام-

.األصعدةجمیعوعلىجوانبھمختلففيالقطاعھذا
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أھداف البحث :-4

:إليعموماالبحثھذایھدف

.المستدامالتنمويالبعدوھوجدیدمنظورضمنالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتقطاعإبراز-
.المستدامةوالتنمیةالصغیرة والمتوسطة المؤسساتبموضوعتتعلقالتيالمفاھیممختلفنشر-
المستدامة التنمیةتحقیقفيالصغیرة والمتوسطة المؤسساتھذهدوروتقییمدراسةمحاولة-

الصغیرةالمؤسساتوالصناعةمدیریةمنعین الدفلى والیةاستفادةمدىعلىالضوءوتسلیط
.المؤسساتھذهلترقیةاالستثمارترقیةوالمتوسطةو

البحث:منھج-5

علىاالعتمادارتأیناالمستدامةالتنمیةومضمونالصغیرة والمتوسطة المؤسساتمفاھیمإرساءأجلمن
الصغیرة المؤسساتدراسةتتناولالتيالنظریةالمفاھیممختلفلمعرفةالتحلیليالوصفيالمنھج

والمتوسطة و التنمیة المستدامة.

وتقییملدراسةاالستقرائيالمنھجعليفاعتمدناعین الدفلى والیةواقععلىالنظریةالدراسةوإلسقاط
.المستدامةالتنمیةتحقیقفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتھذهدور

البحث:أدوات-6

موضوععنوالمعلوماتالبیاناتجمععملیةفياعتمدنافرضیاتھ،واختبارالبحثأھدافلتحقیق
:التالیةالعناصرعلىالدراسة

ومواقعالجامعیةالرسائلوالمقاالت،والدوریاتالتلمجواالكتب،منالمشكلةالمراجع-
مباشرةغیرأومباشرةجزئیة،أوشاملةبصورةالدراسةمحلللموضوعتعرضتالتياإلنترنت

.المستدامةالتنمیةوالمتوسطة،الصغیرةالمؤسساتفيالمتخصصةالكتبوأھمھا
.بالموضوعتتعلقالتيالرسمیةالعملووثائقوالتشریعاتالقوانینمختلف-
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:البحثمحتویات-7

نظریةأسساألولالفصلفيتناولناأساسیة،فصولثالثةإليالدراسةبتقسیمقمناالموضوعلدراسة
األولالمبحثفيتناولنامباحث،ثالثةإليالفصلقسمحیثالصغیرة والمتوسطة ، المؤسساتحول
الصغیرة والمتوسطة المؤسساتأھمیةالثانيالمبحثوفيالصغیرة والمتوسطة المؤسساتماھیة

تواجھھاالتيالمشاكلمختلفخاللھمننعالجالذيالثالثالمبحثثمتأھیلھا،متطلباتتمویلھاومصادر
دعمھاأسالیب،نجاحھاوعواملفشلھاأسبابالصغیرة والمتوسطة المؤسسات

حولنظريمدخلعنوانتحتالمستدامةالتنمیةموضوعیخصالذيالجانبالثانيالفصلفيوتناولنا
للتنمیةالشاملإلطاریعالجاألولأساسیة،مباحثثالثةإليأیضاالفصلھذاوقسمالمستدامةالتنمیة

الثالثوكمبحثإعدادھاومعاییرالمستدامةالتنمیةقیاسمؤشراتوأبعادیتمحوروالثانيالمستدامة
المستدامةالتنمیةاستراتیجیةتناولنا

دعمفيالدفلىعینلوالیةوترقیة االستثمارةیالصناعالتنمیة مدیریةدوردراسةالثالثالفصلفيوقمنا
ثالثةخاللھمنوتناولناالجزائرفيالمستدامةالتنمیةلتحقیقوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتطویرو

التنمیةلتفعیلالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتلتنمیةللحكومةاالستراتیجیةالخطةاألولتناولمباحث،
فيوترقیة االستثمار لوالیة عین الدفلى ةیالصناعالتنمیةمدیریةدورناقشناالثانيالمبحثوفيالمستدامة

المؤسساتدوروواقعإلى فتعرضناالثالثالمبحثفي، أما المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتترقیة
.الدفلىعینبوالیةالمستدامةالتنمیةتحقیقفيالمتوسطةوالصغیرة

و في األخیر خاتمة عامة تشمل جوانب الدراسة ككل.
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:تمھید

دورالوألھمیتھاإدراكاا بعد یوم ویومیزداد اھتماماالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتموضوعإن 

وبشكلیعتمدأصبحالعالمياالقتصادأنحیث،واالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةفيالذي تلعبھ األساسي

أومحلیةكانتسواءواألصعدةالمجاالت جمیععلى مستوىالتنمیةتحقیقفيالمؤسساتھذهعلىكبیر

.العالميالمستوىىعلأوإقلیمیة

االقتصادیةالتنمیةتحقیقفيلدورھانظرابالغةأھمیةوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتكتسيكما 

ھذهواقعأنغیرالتغیراتمختلفمعالتكیفعلىاتھوقدرمرونتھاإلىإضافةالشغل،مناصبوتوفیر

دورھاتحقیقعنتعیقھاالتيوالصعوباتالنقائصمنالعدیدیكشفالجزائرياالقتصادفيالمؤسسات

بفعالیة

والصغیرةالمؤسساتموضوعتعالجالتيالنظریةالمفاھیمأھمتوضیحسنحاولالفصلھذاوفي

العناصر التالیة:خاللمنالمتوسطة

؟و المتوسطةالصغیرةالمؤسساتمفھوم-

؟تمویلھاوأسالیبمصادروماھي؟و المتوسطةالمؤسسات الصغیرةأھمیة-

؟دعمھاأسالیب؟و المتوسطة الصغیرةالمؤسساتتواجھالتيوالمعوقاتالمشاكل-

المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتماھیة: األولالمبحث

یعتبر تحدید مفھوم واضح و أشمل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الخطوات الرئیسیة في 
أخرى،دولةمنیختلفإذالمؤسساتمنالنوعلھذاموحدتعریفإیجادالصعبمنأصبححیث طریقنا 
بلدفيمتوسطةأوصغیرةمؤسسةیبدوفماالمال،رأسأوالعماللعددالحجممعیاريعلىاعتمادا
.صحیحوالعكسنامبلدفيكبیرةكمؤسسةمصنفیكونقدمتطور
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.المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتمفھوم: األولالمطلب
عنیربوماھناكأنوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتأجریت عنالتيالدراساتبعضأظھرت

:نذكر منھاوالمتوسطةالصغیرةللمؤسساتتعریفاخمسین

:األمریكیةالمتحدةالوالیاتتعریف-1

على"والمتوسطالصغیرةالمؤسسةمفھومأمالوفي1953لعامالصغیرةالمؤسساتقانونقدم

تنشطالذيالعملمجالعلىتسیطرالحیثمستقلةبطریقةاتھوإدارامتالكھایتمالتيالمؤسسةتمثلانھأ

)1(".نطاقھفي

:)UNIDO(الصناعیة للتنمیةالمتحدةاألمملجنةتعریف-2

منأقلابھیعملمؤسسةكلانھأ"علىالنامیة،الدولفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتعرف

500مناقلتشغلكانتإذاوالمتوسطةالصغیرةالمؤسسةفتكونالمتقدمةللدولبالنسبةأماعامل90

)2(."عامل

:األوربياالتحادتعریف-3

واستقاللیةالعمالةحجممعیارعلىبالتركیزالمؤسساتبینمیز"الذياألوروبیةاللجنةتعریفجاء

أنحینفي، عاملأيتشغلالالتيتلكفردیةالمؤسسةفتعدالسنویة،والحصیلةاألعمالورقمالمؤسسة

فھيالمتوسطةالمؤسسةأماأجیر،عامل49إلىعمال10منتوظفالتيتلكھيالصغیرةالمؤسسة

)3(."باستقاللیتھاوتتمیزأجیرعامل249إلى50بینتشغلالتي

:الجزائرتعریف-4

2001دیسمبر12لالموافقه1422رمضان27فيالمؤرخ01/18رقم القانونخاللمن

الصغیرةالمؤسساتفعرفتوالمتوسطة، الصغیرةالمؤسساتلترقیةالتوجیھيالقانونالمتضمن

عاملمنتشغلالتيالخدماتأو/والسلعإنتاجمؤسسةانھبأ"القانونیةطبیعتھاكانتمھماوالمتوسطة

ملیون500منأقلالسنویةاتھإیراداأنأودج،ملیار2منأقلالسنويأعمالھارقمعامل) 250( إلى

)4(."االستقاللیةمعاییرتستوفي، دج

أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ھي مؤسسات تقوم باإلنتاج و تقدیم الخدمات من خالل ما سبق نستنتج 

و توظف مجموعة من العمال و یختلف ھذا من بلد آلخر حسب التصنیفات.

خصص علوم التسییر، ، أطروحة دكتورا دولة، تسیاسات تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائریوسف فریشي، )1(
.17، ص: 2005،جامعة الجزائر

، المؤتمر العربي األول حول البحث الصناعات الصغیرة والمتوسطة في دعم التنمیة االقتصادیةأھمیة وتطویر الزاھي اسبیرو، )2(
.3،ص:2002العلمي ودوره في الصناعات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، الجزائر، جوان 

(3) TERRES (O), les PME, dominos, paris, 1999, p : 53.
مجلة العلوم االقتصادیة ، المشروعات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، أسالیب تنمیة صالحي صالح)4(

.24،ص:03،2004العددالجزائر،سطیف،جامعةالتسییر،، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم وعلوم التسییر
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المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتصنیفات: الثانيالمطلب

توجھھاأساسعلىوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتصنیف:أوال

)1(: اليتوجھھاحسبالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة علىتصنف

):المنزلیة(العائلیةالمؤسسات-1
العائلةأفرادبمساھمةوتنشئالعائلیةالعاملةاألیديتستخدمحیثالمنزل،نشأتھاأواقامتھامكانویكون

.محدودةوبكمیاتللسوقتقلیدیةمنتوجاتوتنتج

:التقلیدیةالمؤسسات-2
أوتقلیدیةمنتوجاتانتاجفيالعائليالعملتستخدملكونھااألولالنوعمنتنظیمھاأسلوبیقترب

المؤسساتعنوتتمیزتجاري،عقدخاللمنمعھاترتبطالتيالمصانعلفائدةمصنعةنصفمنتوجات

عنباستقاللیتھا-التقلیدیةالمؤسسة-كذلكوتتمیزاألجیربالعاملاالستعانةعليقادرةانھبكوالعائلیة

كثافةعلىكبیربشكلیعتمدانمانھلكوالنوعینیخصفیماكبیرتشابھوھناكمستقل،بمكانلنزالم

.نسبیاالتطوروقلیلةضعیفةوتكنولوجیاالبشريالمالالرأس

:متطورةوالشبھالمتطورةالمؤسسة-3
المالرأساستخدامناحیةمنسواءالحدیثاالنتاجوأسالیبفنونتستخدمانھبكوالمؤسساتھذهتتمیز

بطریقةصنعھایتمالتيالمنتجاتأوالمستخدمةالتكنولوجیاناحیةمنأوالعملتنظیمناحیةمنأوالثابت

.العالمیةوالمقاییسللمعاییروطبقاومنظمةعصریة

اإلنتاجطبیعةأساسعلىالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتصنیف:ثانیا

)2(:كما تصنف على أساس طبیعة اإلنتاج إلى

االستھالكیة:السلعإنتاجمؤسسات1

المنتجاتتحویل، الغذائیةالمنتجات:تصنیعوبالتحدیدالتصنیععلىالمؤسساتھذهنشاطویرتكز

.تركیزھاسببویعودومشتقاتھالخشبومنتجاتالورق، والنسیجواألحذیةالجلودمنتجات، الفالحیة

ماجستیر،  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم ، رسالةاإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةنصر الدین بن نذیر، )1(
.24، ص: 2002التسییر، جامعة الجزائر، 

.61- 60: ص، ص1998، مركز الكتب األردني، عمان، أسس إدارة األعمال التجاریة الصغیرةكلیفورد.م.بومباك، )2(
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و المتوسطة الصغیرةالمؤسساتابھتتمیزالتيالخصائصطبیعةبسببالمنتوجاتھذهمثلعلى 

.الكثیفةالعاملةوالیدالبسیطةاإلنتاجیةوالتقنیاتالمتفرقةاألولیةالموادعلىتعتمدانھولكو

الوسیطیة :السلعإنتاجمؤسسات2

والكھربائیة، المیكانیكیةالمؤسسات،المعادنتحویل:مؤسساتعلىالمؤسساتمنالنوعھذاویركز

على المحليالطلببسببالصناعاتھذهمثلعلىالتركیزوالمناجم ویعودالبناء، المحاجرموادصناعة

.بمواد البناءما یتعلقفيخاصةالمنتوجاتھذه

:التجھیزسلعإنتاجمؤسسات3

التيالضخمةوالمعداتاآلالتإلياحتیاجھاھواألخرىالمؤسساتعلىالمؤسساتھذهیمیزماأھمإن

و المتوسطة  الصغیرةالمؤسساتعلىینطبقماالوھوالكثیفالمالورأسالعالیةبالتكنولوجیاتتمتع

األنشطةبعضفيینحصرالمؤسساتھذهتدخلمجالأننجدلذلكا،تھوإمكانیاخصائصھاعلىوال

الصیانةوعملیاتالمتقدمة،الدولفيالبسیطةالتجھیزاتبعضوصناعةالتركیبمثلالبسیطة

.النامیةالبلدانفيالمستوردةالغیارقطعوتركیبواإلصالح

.العملتنظیمأساسالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة علىتصنیف: ثالثا

منالعملتنظیمأساسعلىالصغیرة و المتوسطة بالمؤسساتالخاصالتصنیفھذابتوضیحنقومسوف

)1(:التاليالجدولخالل

.العملتنظیمأساسعلىالصغیرة و المتوسطة المؤسساتتصنیف: )01-1جدول رقم (

النظام الصناعي للورشة النظام الحرفياالنتاج العائلي
المنزلیة

المصنعنظام

المخصصاإلنتاج

الذاتيلالستھالك

فيعمل

لنزالم

ورشات

حرفیة

صناعيعمل

لنزالمفي

شبھورشة

مستقلة

مصنع

صغیر

مصنع

متوسط

مصنع

كبیر

12345678

STALEY(E), MORSE(R), La petite industrie moderne el le développement. Paris, 2000, المصدر.:
T1,p23

، مذكرة ماجستیر، معھد العلوم االقتصادیة، االقتصادیةدور ومكانة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة عثمان لخلف، )1(
.21، ص: 1995جامعة الجزائر، 
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:المصنعةغیرالمؤسسات-1

العملتنظیمببساطةوتتمیزالحرفيوالنظامالعائلياإلنتاجأي)3.2.1( الفئاتفيممثلةوھي"
."والتسییرالعملفيوالتقلیدیةالبسیطةوالتجھیزاتاألسالیبواستخدام

:المصنعةالمؤسسات-2

علىوتتمیزالكبیرةوالمصانعالمتوسطةو الصغیرةالمصانعمنكلالمؤسساتھدهضمنیجتمع"
واستخداماإلنتاجیةالعملیةوتعقیدالعملتقسیمحیثمن- مصنعھالغیرالمؤسسات-األولالصنف

."السوقیةوالحصةالسوقواتساعالمنتجطبیعةحیثمنوكذلكوالتسییر،اإلدارةفيالحدیثةاألسالیب

:المقاولةالمؤسسات-3

بینالترابطمننوعوھي) 5.4( المتفرقةالورشاتولیةنزالمبنظامالسابقالجدولفيعنھاویعبر
ماوعادةمحددةشروطوفقتطبقمعینةمھاملألخرىإحداھماتوكلحیثمؤسستینبینالھیكليالترابط

.صغیرةلھاالموكلوالمؤسسةكبیرةالموكلةالمؤسسةتكون

تجسدوھياالقتصاديالتكاملأشكالأھممنتعتبرالباطنمنالمقاولةأنالقولیمكنسبقماخاللومن
إلنجازالباطنمنالمقاولیسميآخرشخصإليالمقاولیسميالذيمعینأحدیلجأأینالتعاون

.مباشرالغیرالتعاونأوالمباشرالتعاونإماخاللمنوذلكمنھجزءأوالمشروع

.القانونيالشكلأساسعلىالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتصنیف: رابعا
أساسعلىالنوعھذاویصنفالصغیرة و المتوسطة المؤسساتمنآخرنوعنمیزأنأیضاویمكن
)1(:وھيالمؤسسةإلیھتنتسبالذيالقانونيالشكل

:التعاونیات-1

دفبھالبشریةالعناصرمنمجموعةقبلمنتؤمنالتياالختیاریةالمشاریعمنالتعاونیةالجمعیاتتعد
.ممكنةتكلفةبأقلالضروریةوالسلعالخدماتمناألعضاءاحتیاجاتتأمین

:الصغیرة والمتوسطة العمومیةالمؤسسات-2

منمجموعةمنوتستفیدكبیرةومادیةمالیةبإمكاناتتمتازالعام،للقطاعالتابعةالمؤسساتھي
.الوصایافيیتمثلرقابةجھازعلىتحتوىوكذلكالمختلفة،واإلعفاءاتالتسھیالت

:المتوسطة الخاصةالصغیرة و المؤسسات-3
.والشراكةالفردیةالمؤسساتوھما أساسیینصنفینتحتھاویندرجالخاص،للقانونتخضعمؤسساتھي

وتكون ملكیة ھاتھ المؤسسات مشتركة بین القطاعین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المختلطة:-4
العام و الخاص بنسب متفاوتة.

.32، ص: 2000، دار حامد للنشر، عمان، إدارة المشروعات الصغیرةشوقي ناجي جواد، كاسر نصر المنصور، )1(
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المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتممیزاتوخصائص: الثالثالمطلب

والتيوممیزاتخصائصبمجموعةالكبیرةالمؤسساتعلىالصغیرة و المتوسطة المؤسسات تتمیز
)1(:فياختصارھایمكن

:والتسییراإلدارة-

اإلدارةألسالیبواستعمالھاالتنظیميھیكلھالبساطةنظرااإلدارةبسھولةالمؤسساتمنالنوعھذایتمیز
فيتتجسداإلدارةلكونوھذاالعمل،لسیروالمعطلةالمقیدةاللوائحابھتوجدوالمعقدةالغیروالتسییر

ماوھذامالكھاقبلمنالشخصيواالھتمامبالمرونةتتسمإذافھيمالكھاشخصیةفياألحیانمعظم
التنفیذ.سرعةألغراضالالمركزیةوبینوالرقابةالتخطیطألغراضالمركزیةبینالتوفیقیضمن

التأسیس:سھولة-

وتفعیلجذبعلىتعتمدلكونھانسبیا،إلنشائھاالمطلوبالمالرأسمستلزماتانخفاضفيذلكیتجلى
االقتصادياللمجاضمنمتعددةأنشطةفيمحلیةحاجاتخاللھامنتلبيوفائدةمنفعةلتحقیقالمدخرات

.التأسیستكالیفوانخفاضاإلداریة،اإلجراءاتسھولةوكذلك

:واإلبداعالتجدید-

یمكنوالذيالجدیدةواالختراعاتلألفكارالرئیسيالمصدرالمتوسطة والصغیرةالمؤسساتتعتبر
حرصعلىناتجوھذاالعالم فياالختراعبراءاتومعظمألھمالمؤسساتھذهملكیةھومالحظتھ
)2(.باألرباحعلیھمتعودالتيالجدیدةاألفكارابتكارعلىالمؤسساتھذهأصحاب

المناطق:بینالتوازنإحداث-

خاللمناإلقلیمیةالتنمیةفيوالعدالةالتوازنمننوعإحداثعلىالصغیرة والمتوسطة المؤسساتتعمل
فياالنتشارعلىاتھولقدرحداعلىمنطقةلكلالممیزةوالخصائصالمحلیةالموارداستغاللعلىاتھقدر

)3(.علیھاالسكانواستقراراألقالیمھذهتنمیةعلىیساعدممااألقالیممنالعدید

عنالتعبیرخاللمنمتھرغباوتلبیةمتھحاجاإلشباعلألفرادفرصةالصغیرة والمتوسطة المؤسساتإن
الذاتلتحقیقأداةفھيالمؤسساتھذهخاللمنوتطبیقھامتھوخبراأفكارھموترجمةوآرائھمأذواقھم

.النفسياإلشباعوتحقیقاألفرادلدى

.67، ص: 2006، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، الریادة وإدارة األعمال الصغیرةعبد الستار محمد العلى، فایز صالح النجار، )1(
دور براءة االختراع في حمایة وتشجیع اإلبداع واالبتكار وتدعیم تنافسیة المؤسسات بن عنتر عبد الرحمان، رحماني أسماء، )2(

2010مارس 14/15حالة الجزائر، الملتقي العربي الخامس للصناعات الصغیرة والمتوسطة، الجزائر:الصغیرة والمتوسطة
.01،ص:

، منشورات معھد العلوم 11، العدد مجلة العلوم اإلنسانیة، المؤسسات المصغرة: المفھوم والدور المرتقبمحمد الھادي مباركي، ) 3(
.133، ص:1999االقتصادیة، جامعة قسنطینة، 
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تأھیلھا،متطلباتتمویلھاومصادرالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتأھمیة: الثانيالمبحث

الدولاقتصادیاتفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتأھمیة: األولالمطلب

:األمریكياالقتصادفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتأھمیة:أوال
مرجعاوتعتبرمھمة،دروساالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتنمیةمجالفياألمریكیةالتجربةتعطي
عنتتخلىلمانھأإالعالمیةاقتصادیةقوةأكبرشخصیةتجسدانھأمنفبالرغمالدولمنلكثیرراقیا

صغیرةمؤسسةملیون22منأكثروجودإلىاإلحصائیاتتشیرحیثالمؤسساتھذهودعممساندة
قانونيومحیطمجالخلقفيالكبیرةالتنظیماتأسھمتفقداألمریكیةالمتحدةالوالیاتفيومتوسطة
إجماليمن%60یقاربماوتوفیراتھنشاطابمزاولةللمؤسساتسمحوماليوتنظیميوتشریعي
اإلجماليالمحلىالناتجفيالمؤسساتھذهمساھمةوتقدراألمریكیة،المتحدةالوالیاتفيالعملمناصب

)1(.%43ب

:الیابانياالقتصادفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتأھمیة:ثانیا
-1945بینماالفترةفكانتالمراحل،منبمجموعةالثانیةالعالمیةالحرببعدالیابانياالقتصادمرلقد

-1955منامتدتوالتياالعمارمرحلةتلتالتيالفترةأمااالعمار،إعادةمرحلةعنعبارة1955
ثمسنویا%10إليیصلبمعدلینموكانحیثالیابانيلالقتصادبالنسبةالذھبیةالفترةتعتبر1970
البترول،سعرعرفھالذيالكبیرالتغیربعدالتأقلممرحلةاعتبرتوالتي1975-1970منالممتدةالفترة

.اآلنإلى1975منالمرحلةثم
بوضعیتھالالرتقاءاستراتیجيومنھجكأسلوبالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتعلىالیاباناعتمدلقد

المؤسساتعددإجماليمن%99,7عنتعبرالمؤسساتھذهكانتحیثواالجتماعیةاالقتصادیة
فيتعبرالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتإنالعاملة،الیدمن%70منأكثرتشغلانھأإليباإلضافة

اإلنتاجوزیادةالبطالةمعدالتتخفیضفيتساھمانھلكواالقتصادیةللتنمیةعریضةقاعدةعنالیابان
)2(.والمتوازنةالمستدامةالتنمیةإليالوصولأجلمنواألقالیماألفرادبینالمشاركةوتحقیق

الھندي :االقتصادفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتأھمیة:ثالثا
فيالتنوعإلىفباإلضافةالعمل،فرصخلقعلىالكبیرةقدرتھمنالقطاعلھذاالدافعةالقوةتنبع

الصناعيالقطاعیشھدھاالتيالتنمیةفيكبیردورالصناعاتلھذهكانالحرالعملوتشجیعالصناعات
الصناعاتتناسبھوالنجاحھذاعلىساعدتالتيالعواملأھموأحدالمنتجات،فيالكبیروالتنوع

ومنالكبیرالسكانعددإلىإضافةالمالیةالمواردإلىتفتقرالتيالھندفياالقتصادیةللبیئةالصغیرة
وتساھم%95المؤسساتھذهعددأنفنجدكبیر،مالرأسإلىتحتاجوالالعمالةكثیفةانھكوحیث

)3(.عاململیون18حواليوتشغلاإلجماليالمحلىالناتجمن%30بحوالي

أولویةیحتلاطرحً تمثلأصبحتوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتنستخلص من تجارب ھذه الدول أن
.تلعبھالذيالحیويالدورمنقاانطالوذلكوالنامیةالمتقدمةالدولاقتصادیاتصعیدعلىمتقدمة

.264، ص: 2005، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، دراسات في التنمیة االقتصادیةھوشیار معروف، )1(
، التقریر المختصر حول البرنامج الصغیرة والمتوسطةالمنشآتعن التجربة الیابانیة في دعم وتنمیة إبراھیم بن صالح القرناس، )2(

.03،ص:2002جانفي 21/25الیاباني لمنظمة الشرق األوسط، طوكیو،التعاونالتدریبي الذي نظمھ مركز 
، بعض التجارب الدولیة في دعم وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الدروس المستفادةمحمد راتول، بن داودیة وھیبة، )3(

17/18، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الشلف الملتقي الدولي حول متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة
.04،ص:2006. أفریل 
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المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتمویلمصادر: الثانيالمطلب

نشاطھاوطبیعةحجمھاكانومھمااتھمستویامختلفعلىالمؤسساتجمیعأنفيشكمنھناكلیس
وتحققتنموحتىالمالئمةاإلداریةوالمھاراتالمناسبللتمویلتحتاجقدیمةأومستحدثةكانتسواء
ایشكلالصغیرة و المتوسطة المؤسساتتطورأصبحوقدمقبولین،وربحادخال امفتاحً لتحقیقمھمً

االمستدامة التنمیة .حظًاواألقلالفقیرةتمعاتلمجواللفئاتبالنسبةوخصوصً

:فيالصغیرة و المتوسطة المؤسساتتمویلمصادرحصرویمكن

.الداخلیةالمصادرمنالتمویل: أوال

إلىلجوئھاقبلالداخلیةمصادرھاعلىالمؤسساتمنكغیرھاالصغیرة والمتوسطة المؤسساتتعتمد
:یليفیماالداخلیةالمصادروتتمثلالخارجیة،المصادر

):الشخصیةاألموال(المالرأس-1

منالمشروعصاحبعلیھایحصلالتيالشخصیةاألموالمنویتكونالخاصةباألموالأیضاویسمي"
منالجزءھذاویكونالشركاء،مساھمةإليإضافةواألصدقاءالعائلةمثلالمحیطمععالقاتھخالل

ثقةتترجمالشخصیةالمساھمةألنمھمعاملأیضاوھووالنمو،االنطالقمرحلةفيضرورياألموال
)1(."المالیةاستقاللیتھعلىتحافظكمامشروعھفيالمشروعصاحب

:الذاتيالتمویل-2

ھذافيللمرونةوذلكالمؤسسةطرفمناستعماالاألكثرالتمویلمصادرأھممنالذاتيالتمویلیعتبر"
الفرقیمثلالذاتيفالتمویلالطلب،عندجاھزیتھوكذاالتمویلیةاالحتیاجاتلتلبیةوذلكالتمویلمنالنوع

الموزعةاألرباحقیمةوالسنةخاللللمؤسسةالتكالیفتخفیضبعدكمداخیلالنقدیةالتدفقاتصافيبین
ویعتبرالمستقبلیة،المخاطرلمواجھالمؤسسةھاتدخرالتيوالمؤوناتواالھتالكاتالمساھمین،على

ودونجدیدةأصوللشراءالمؤسسةأمامتمویلیابدیالوالداخليالتمویلمصادرأھممنالذاتيالتمویل
)2(."الخارجیةالمصادرمناالقتراضإلىالحاجة

األولالنوعأنھوالذاتيوالتمویل) الخاصةاألموال(المالرأسطریقعنالتمویلبینالفرقیكمن
فيالمستثمریوفرھاالتيالمالیةالمتطلباتفانالمؤسسةتأسیسعندأيالمؤسسةنشاطبدایةفيیكون
یتمفانھ-الذاتيالتمویل–الداخليالتمویلمنالثانيالنوعأماالخاصة،األموالضمنتدخلالوقتذلك

بناءایكونھناالتمویلفانواالنطالقالتأسیسمرحلةبعدأيالمؤسسةأوالمشروعحیاةدورةخالل

الملتقي الرابع حول المؤسسات الصغیرة إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،لبجیري نصیرة، بوعروج لمیاء، )1(
6- 5، ص ص:2008أفریل 13/14جامعة سكیكدة،االقتصادیة في الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة، والمتوسطة كرھان جدید للتنمیة،

.

(2) Institut du développement Marseille, Le financement de la petite entreprise en Afrique,
L’Hamattan Edition, Paris, 1995,P : 35.
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المؤوناتأوموزعةالغیرأوالمحتجزةكاألرباحمثالالشركةتحققھاالتيواألرباحالتدفقاتصافيعلى
.واالھتالكات

الخارجیةالمصادرمنالتمویل:ثانیا
الداخلیةالمصادرمنالتمویلیةاتھاحتیاجاكلتغطیةالصغیرة والمتوسطة المؤسساتتستطیعالعادة
)1(:یليفیماالمتمثلةوالخارجیةالمصادرإلىتلجأفھيلذلك

:التجارياالئتمان-1
المؤسساتعلیھتحصلوالذياألجلالقصیرالتمویلأنواعمننوعالتجارياالئتمانیعتبرحیث

التياألولیةوالموادللبضائعاآلجلةالمشتریاتقیمةتمثلوھيالموردینمنالصغیرة والمتوسطة 
حجمفيبالتغیرمرتبطألنھللتمویلآلیامصدرایعتبرفانھبالتاليوالموردینمنالمؤسسةعلیھاتتحصل

تقملمإذاالمقترضةللمؤسسةبالنسبةجدامكلفاالتمویلھنایصبحأنفیمكنذلكرغمولكنالمشتریات
.السوقفيسمعتھاإلىیسيءمماالمحددة،اآلجالفيالمشتریاتقیمةبتسدید
:المصرفياالئتمان-2

اتھاحتیاجالتمویلالبنوكمنالمؤسسةعلیھاتتحصلالتيعامةاألجلالقصیرةالقروضیمثلھوو
فيالمصرفياالئتمانویتمثلا،تھاستثمارالتمویلاألجلوالطویلةالمتوسطةوالقروضاألجلالقصیرة

لفترةطرفھمنتعھدتقدیمأوالمالمنمبلغتصرفھاتحتبوضعللمؤسسةالبنكیولیھاالتيالثقةتلك
لقاءوذلكالتزاماتھبجمیعبالوفاءالفترةایةنھفيالمقترضالطرفویقومالطرفین،علیھایتفقمحددة

.البنكعلیھایحصلعلیھایتفقفائدة
رسمیة:الغیرالخارجیةالمصادرمنالتمویل-3
وخاصةالصغیرة والمتوسطة المؤسساتلتمویلشیوعاالمصادرأكثرمنالتمویلمنالنوعھذایعتبر

علىالحصولفيالمتوسطةالمؤسساتأصحابیجدھاالتيالتعقیداتبسببوذلكالنامیةالدولفي
تعملقنواتخاللمنیتمالذيالتمویلذلكھورسميالغیروالتمویلالرسمیة،الجھاتمنالتمویل

األصدقاءمنكالتمویلاألشكالمنمجموعةالتمویلھذایأخذحیثللدولةالقانونياإلطارخارجغالبا
.األخرىاألشكالمنوغیرهواالئتماناالدخارتناوبجمعیاتواألقارب

المھنیة:والجمعیاتالدعمفيالمتخصصةمؤسساتطریقعنالتمویل-4
منمجموعةبإنشاءھذهقامتالصغیرة والمتوسطة المؤسساتقطاعوتنمیةترقیةفيالحكومةمنرغبھ

منالنوعھذاتزویدإليتسعىالتيالمھنیةالجمعیاتإليباإلضافةالحكومیةوالھیئاتالمؤسسات
الخارجیةالبیئةفيالتأكدعدمحاالتمنالتقلیلبغیةوذلكوالفنیةالمالیةوالمساعداتبالدعمالمؤسسات

الصغیرة والمتوسطة .للمؤسساتوالقانونیةالمالیة
الملكیة:تحویلعقود-5
السلعحقلفيتعملالتيالتجاریةالمؤسساتدیونخصمأوبشراءالمالیةالمؤسساتقیامعنیعبرالذي

لدىالموجودةوالفواتیركالسنداتالمدینینحساباتبشراءالتجاریةالبنوكقیامأواالستھالكیة،
ھوالعملیةھذهمنالھدفویوم ، 120-30بیناتھمدتتراوحالتيوالصناعیةأوالتجاریةالمؤسسات

.مستمربشكلالنقدیةالسیولةتوفیر

دراسة حالة البنوك العمومیة بوالیة المسیلة،،استراتیجیة البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعمران عبد الحكیم، )1(
.14- 13،ص ص:2007رسالة ماجستیر، تخصص استراتیجیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، 
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المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتأھیلمتطلبات: الثالثالمطلب

التأھیلتعریفأوال :

علىالمؤسسةأداءفعالیةوترقیةتحسینإلىتھدفوالتدابیراإلجراءاتمنمجموعةعنعبارة"-
)1(."السوقفيالرائدینمستوى منافسیھا

السلطاتتتخذھاالتياإلجراءاتمجموعةعنعبارة"التأھیلأنعلىوردآخرتعریفوفي-
اقتصاديھدفلھایصبحأنأيالتنافسياالقتصادإطارفيلمؤسسةاموضعتحسینقصد

)2(."الدوليلمستوىاعلىومالي

ثانیا :متطلبات التأھیل :

)3(:التأھیلبمتطلباتالمتعلقةالعناصربعضعلىالضوءإلقاءیليفیماسنحاول

:االستراتیجيالتخطیط-1

المؤسسةإلىیقدمفھو،ودیتھامردبتحسینللمؤسسةتسمحالتياالستراتیجیةبتحضیرالعملیةتتعلق
المدىعلىعملخطةبعرضلھاتسمحالتيوالتنافسیةاالقتصادیةالتوقعاتبنظامالتحلیلوسیلة

یھدفكماالمؤسسة،علىالمؤثرةوالخارجیةالداخلیةالرئیسیةالعواملودراسةبتحدیدلھایسمح. الطویل
.التسییرأدواتإلعدادكأساسویستخدمالتنظیمیةدودیةالمرتحسینإلى

:التسویق-2
معتتناسبتسویقیةسیاساتبوضعوذلكمنتجاتھالتسویققویةأجھزةببناءتھتمأنالمؤسساتعلى

:طریقعنوذلكالمستھلكظروف

؛المستھلكینرغباتمع یتالءممماعلمیةأسسعلىتسویقھالضمانالمنتجاتتطویر-
؛المؤسسةلمنتجاتواإلعالنبالدعایةاالھتمام-
المحلیةاالسواقفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسسةمنتجاتمبیعاتتنشیطعلىالعمل-

.والخارجیة
:البشریةالمواردتأھیل-3
:علىالعملیجبالمؤسسةالمستوىعلى

التسییر،المجاالتجمیعفيالحدیثةالتقنیاتالكتسابالموظفینورسكلةتكوینیةدوراتإجراء-
؛المالي...إلخالتسییر،التسویق،اإلنتاج،

؛الالمساواة،والتھمیشكاإلقصاءالكفاءاتمعالتعاملفيالسلبیةالمظاھرعلىالقضاء-

(1) LAMIRI ( A) , La mise à niveau , Revue des Sciences commerciales et de gestion , l'Ecole de
Commerce, N° 2, P : 42.

مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، أثار السیاسة النقدیة والمالیة على تأھیل المؤسسة االقتصادیة،عبد اللطیف بلفرسة )2(
'.147:،ص1،2001العدد ،،جامعة منتوري قسنطینة 

الملتقي الدولي حول متطلبات تأھیل ، آلیات وإجراءات تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرقوریش نصیرة،)3(
.05،ص:2006. أفریل 17/18المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الشلف 
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؛والمعارفالخبراتمنلالستفادةاألجنبیةالمؤسساتمعاالحتكاك-
.والكفاءاتوالمعارفللمعلوماتالحرالتبادلروحفیھموبعثأفرادھابینالتقاسمثقافةتكریس-

وطنیةھیئاتكإنشاء،للتأھیلالكفیلةالسبلإیجادالمعنیةالھیئاتمنفیتطلب: الكليالمستوىعلىأما
.والتأھیلیةالمعرفیةالتطوراتومتابعةلرصد

النوعیة:وقیاساتبمعاییرالعمل-4

الناجحةالمؤسساتمصافإلىواالرتقاءالتنافسیةقدراتھاتحسیناالقتصادیةلمؤسساتنایتسنىحتى
الیومیمكنالحیث،والخدماتالسلعمواصفاتتخصمحددة،قیاسیةبمواصفاتتلتزمأنعلیھایتوجب

موادالمصنعة،المواداألولیة،الموادمواصفاتالجودة،مواصفاتبغیابالتنافسیةتحققأنمؤسسةألیة
.والتغلیفالتعبئة

التكنولوجي:التجدید-5

،ككلواالقتصادللمؤسسةالتنافسیةالقدرةلرفعالوحیدالسبیلفھومنھمفرالاستراتیجیاأصبح خیارا
،المنتجاتفيالتجدید،المؤسساتبإدارةالمرتبطةالجوانبلمختلفشامالالتجدیدیكونأنیجبوعلیھ

.الخ...البشریةالمواردفيالتجدید،التنظیمفيالتجدید،العملیاتفيالتجدید

:المؤسسةمحیطتأھیل-6

اتھقدرامنالرفعالىوالوصولادائھاتحسینمنالمؤسسةلتمكینضروریاامرایشكلالمحیطتأھیلان
واألجھزةالھیئاتكلعلىالتعدیالتاجراءفيالمحیطتأھیلعملیةوتكمن. تنافسیتھاوتحسیناالنتاجیة
المؤسسةمعھاتتعاملالتيالتنظیميالتشریعي،والمالي،الجبائيالجھازاإلداري،كالجھاز:واألنظمة

التأھیلأھدافثالثا :
)1(:اف التأھیل فیما یليھدتتمثل أ

:لمؤسساتتسییراتحسین-1

السوقفيحصتھاعلىالحفاظتستطیعحتىللمؤسساتاإلنتاجیةالكفاءةرفعإلىالتأھیلبرامجتسعى
منمجموعةبإدخالذلكویتم. موالیةمرحلةفيخارجیةأسواقعنوالبحثأولىمرحلةفيالمحلي

المتاحة،اإلنتاجیةللقدراتاألمثلاالستخدامبغیةواإلنتاجالتسییرطرقوأسالیبعلىالھامةالتغییرات
.التسویقوظیفةفيوالبحثالتنمیةوالبشریة،الكفاءاتتنمیةو

؛الخارجیةالمؤسساتمعالشراكةمشاریعتنمیة-
؛المھنیةالمؤھالتترقیة-
.واالتصاللإلعالمالحدیثةللتكنولوجیاتالمؤسساتاستعمالوتشجیعالتكنولوجياالبتكارترقیة-

المؤسسة االقتصادیة تأھیلالملتقى الدولي حول واقع مؤسساتنا الصغیرة و المتوسطة وافاقھا المستقبلیة،عبد الرحمان عنتر ،)1(
.04،ص: 2001،جامعة سطیف ، 
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:المؤسساتتنافسیةتحسین-2
التنافسیةعاملأوعنصراألنللمؤسساتالتنافسیةالقدرةزیادةإلىأساسادفتھالتأھیلعملیةأن

منالتنافسیةتحسینعملیةوتتم. وتطویرھامكانتھاعلىللحفاظالحاليوقتنافيمؤسسةأليضروري
بالمواصفاتوااللتزامالتكالیففيللتحكموھذاوالتنظیمالتسییرمجاليفيالطرقأحدثاعتمادخالل

.المؤسساتمسیريلدىالتسیریةالقدرةوتحسینبالنوعیة،المتعلقةالدولیةوالمقاییس

:الشغلمناصبتوفیر-3
خلقإلىیھدفبلالحالیة،التشغیلمناصبعلىالحفاظإلىفقطلیسیھدفللمؤسسةالمعطىھتماماال

وأیضاجھةمنالمالرأسعلىاعتمادھامنأكثرالعاملةالیدعلىالعتمادھاوذلكجدیدةوظائف
.واسعنطاقعلىوتوزیعھاإقامتھالسھولة

دعمھاوأسالیبونجاحھافشلھاأسبابالمتوسطة،والصغیرةالمؤسساتمشكالت: الثالثالمبحث

المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتمشكالت: األولالمطلب

والمتوسطةالت التي تواجھ المؤسسات الصغیرةالمشك:)01-1شكل رقم (ال

مقدمةمذكرة،األوروبیةواقع و آفاق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر في ضل الشراكة شعیب أتشي،:المصدر
.64،ص:2008،الجزائرجامعة،التسییروعلوماالقتصادیةالعلومكلیة، االقتصادیةالعلومفيماجستیرشھادةنیلمتطلباتضمن
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:واإلقراضالتمویلمشكالت-1

ھذهأنوجدإذالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تواجھالتياألساسیةالعقباتمنالتمویلیعد"
عدمأنحیثالبنكي،التمویلیقبلمشروعاتكونألنترقىالالمصرفیةالنظروجھةمنالمؤسسات

لھذهالالزمالمصرفيالتمویلإیجادفيأثرتالتيالسلبیاتمنیعتبرالكافیةالضماناتوجود
الفائدةمعدالتفيالنسبياالرتفاعتواجھ والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتفإنالمقابلوفيالمؤسسات،

وأیضاالالزمالتمویلعلىحصولھاصعوبةمنیزیدلھا الموجھةالقروضعلىالتمویلتكلفةوارتفاع
استخدامومجاالتالسدادأسالیبوفيالمؤسساتلھذهسماحفتراتتوفیرعدمفيالمالیةالمؤسساتتشدد

صالحیةمحدودیةوكذاالقروضمنحعملیةتسییرفيالشفافیةوضعفاإلدارةفيوالتدخلالقرض
)1(."المطلوبالقرضأوالتمویلإتمامعملیةمنتعقدالقروضمنحعملیةفيالبنكیةالوكاالت

:التسویقمشكالت-2

اللمجافيوالمتوسطةالمؤسسات الصغیرةمنھاتعانيالتيوالمعوقاتالمشاكلمنالعدیدھناك"
وضعفالمؤھلةوالعمالةالخبرةنقصمشكلبسببالسلعجودةانخفاضفيتتجسدوالتيالتسویقي

المطلوبة،والمعاییرالمقاییسوفقسلعإنتاجعلىالمؤسساتمنالنوعھذاقدرةعدمالجودةعلىالرقابة
)2(."المستھدفةالسوقعناتھلمعلوماالمؤسسةوتجدیدالتسویقیةبالبحوثالقیامعدم

:الصناعيالعقارمشكالت-3

صعوبةبسبباللمجاھذافيكبیرةمشاكلمنیعانونوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتأصحابأننجد
صعوبةإليإضافةوالمبانياألراضيأسعارالرتفاعالمشروعإلقامةوالدائمالمناسبالمكانإیجاد

عالوةھذاللطلباتالمبررغیرالرفضوأحیاناالتراخیصعلىالحصولوصعوبةللنشاطالمكانتجھیز
المناطقوتخصیصالعمرانيالتخطیطوضعفالتنازل،أسعاربسببقائمةتزالالاختالفاتعلى

علیھایتحصلالتيأرضقطعةأنمثالفنجدوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتوتشغیلإلقامةالالزمة
ومصاریفنفقاتیحملھامماالتحتیةة البنیتسھیالتتوافرمناطقعنبعیدةتكونالمشروعصاحب
والطاقاتالطرقاتوبعضالنظیفةوالمیاهالمائیةاريلمجكاالتحتیةةالبنیمصادرإليوتفتقرإضافیة
یرفعممارسمیةغیروأحیاناخاصةبطرقذلكتوفیرعلىابھأصحایعملوقدالنشاطلممارسةالالزمة

)3(."تكلفتھامن

، ورقة عمل بعنوان ، معوقات تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل تفعیل دورھا في الجزائرعلي محمد قابوسة)1(
مال إلنجاح اللیبي في التنمیة وسوق العمل، ضمن مؤتمر تھیئة بیئة األعالمشروعات الصغیرة والمتوسطة كأدوات لدمج الشباب

16، ص: 2009المشروعات الصغیرة والمتوسطة، مركز تنمیة الصادرات، لیبیا،
، الملتقي العربي الخامس للصناعات الصغیرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في التنمیة المستدامةبیان ھاني حرب، )2(

.02،ص:2010مارس14/15والمتوسطة، الجزائر، 
02،ص:نفس المرجعبیان ھاني حرب، )3(
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:وتنفیذیةوتنظیمیةإداریةمشكالت-4

أوالفردیدفيتمركزھابسببوذلكعقیمة،إدارةوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتفياإلدارةتعتبر"
وعدمالقراراتخاذبمركزیةوتتمیزالشخصیةواالجتھاداتالتقالیدمنجمزیٍ علىتقوموھيالعائلة

القراراتاتساقعدمإليیؤديماوھذااإلنتاجیةزیادةفيالعملوتقسیمالتخصصمزایامناالستفادة
المؤسسةشئونكافةفيخلھوتدالمحترفغیرالمالكللمدیراإلداریةوالمھارةالكفاءةنقصبسبب
ایختلفالمؤسساتتلكفياإلدارةنمطأنیتضحوعلیھ بمفاھیمتأخذالتيالحدیثةاإلدارةأنماطعنتمامً

نظممنوغیرھاالقراراتاتخاذفيوالالمركزیةالسلطاتوتفویضالعملوتقسیمالوظیفيالتخصص
البیئةالمستوىعلىأما،المؤسسةفيالداخليالمحیطمنظورمنھذاالمتطورة،العلمیةاإلدارة

والوثائقاإلجراءاتتعددبسببالمؤسساتھذهوتأسیسإنشاءعندكبیرتعقیدھناكأنفنجدالخارجیة
)1(."الخ...والمحسوبیةوالرشوةالبیروقراطیةفيتتمثلالتيالفسادوظاھرالمطلوبة

:الجبائيالمحیطمشكالت-5

الجزافيوالتقدیرالضریبیةأسعارارتفاعمنوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتأصحابمنالكثیریعاني"
.منظمةحسابیةدفاترالغالبفيإمساكھمعدمعنناتجوھذاالحاالت؛منكثیرفيألرباحھم

التقدیر،علىلالعتراضاإلجراءاتمنطویلةسلسلةٍ فيالمؤسسةصاحبدخولذلكعلىویترتب
الضرائبمصالحتقدیروتأییدالطعنبرفضاألمرینتھيوقدالطعن،ولجانالداخلیةاللجانإلىواإلحالة

ویرجعالنشاط؛عنوالتوقُّفإفالسھإعالنإلىویضطربالدین،الوفاءعنالمؤسسةصاحبیعجزوقد
اھذا االستغالليطورھافيالمؤسساتھذهأنشطةعلىالمطبقةوالضرائبالرسوماقتطاعنسبإلىأیضً

البنوكمناالقتراضفيالرغبةحالةفيالمؤسسةعلىقیداالدینھذایشكلكماالجبائيالضغطوارتفاع
تقدیرھمعندالحسبانفيیأخذونالالضرائبمأموريأنكماالنشاطفيتوسعاتٍ إجراءأوآالتلشراء

المستخدمةالطاقةفيتحدثالتيوالتغیراتالخاموالمواداألسعارفيتحدثالتيالتغیراتللضریبة
.الكاملةاإلنتاجیةالطاقةأساسعلىالضریبةیفرضونماغالباحیث

إنشاءفيرغبواإذاالجددالمستثمرونیواجھھاقدالتيالعراقیلأھمبینمنھيالضرائبمشكلةإن
بدایتھمننشاطھمتجعلأنالممكنمنوالتيعاتقھمعلىتقعالتياإلضافیةللتكالیفوھذامؤسسة،

)2(."فاشال

ھذهمواجھةفيكبیرة رغبةإال أن لھا والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتواجھالتيالمعوقاتھذهرغم كل 
المشاركةتستطیعحتىالمؤسساتھذهعلىالمستمرضغطھامنالتخفیفاألقلعلىأولحلھاالمعوقات

.ھدافاألتحقیقفي

50، ص: 2002، القاھرة، مھارات إدارة المشروعات الصغیرةمحمد ھیكل، )1(
2005، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، الصناعات الصغیرة ودورھا في التنمیة المحلیةفتحي السید عبده أبو سید أحمد، )2(

.95،ص:
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:المدربةالفنیةالعمالةمشكالت-6

المؤسساتقطاعیواجھھاالتيالمعوقاتأھممنالعاملةالقوىمنالمدربةالفنیةالعمالةنقصیعتبر
:التاليالشكلفينوجزھاأسبابلعدةذلكویرجعوالمتوسطةالصغیرة

أھم أسباب مشكالت العمالة الفنیة المدربة:)02-1شكل رقم (ال

اإلسكندریة،الجامعة،شبابمؤسسة،المحلیةالتنمیةفيودورھاالصغیرةالصناعاتأحمد،سیدأبوعبدهالسیدفتحي:المصدر 
.97:،ص2005
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المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتنجاحعوامل : الثانيالمطلب

عواملتعتبرأنیمكنالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةفشلإلىالمؤدیةوالمشاكلالعواملمجملإن
)1(:التالیةوالمفرداتبالخصائصاألخیرةھذهاھتمتإذانجاح

ومحددة:واضحةأھدافوضع-1

خاللمناألھدافھذهوتتضحالنشاط،لذلكوصریحةواضحةأھدافمالكھاأوالمؤسسةمدیریضعأن
.تخدموماذاالمنظمةوجدتلماذاللمنظمة،العامةاألھدافھيماقبلمناألسئلةمنالعدیدعلىاإلجابة

للسوق:الجیدةالمعرفة-2

بدایةفيظاھرةغیرضمنیةبدتولواألسواقخلقاألمرویتطلبالمستھدفین،الزبائنمعرفةبمعنى
.المطلوبوالرضااإلشباعحدیصلولمبعدیتحققلماألسواقتنتظرهمابعضأنأواألمر

متمیزة:أشیاءتقدیمعلىالمنظمةقدرة-3

منلھابالمنافسینومتخمةمزدحمةالسوقھذهبدتلوحتىللسوق،جدیدشيءوتجلبالمؤسسةتقدم
.المعروفةالتوزیعلطرقومتفردخاصباستخدامأوالجدیدةوالتكنولوجیاالمنتج،خالل

:التطورمعمتكیفةإدارةآلیات-4

قابلیاتوجودعلىیستندفانھاالستمرارلھأریدماإذاالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نجاحإن
بالخطوةالبدءعلىتساعداآللیاتوھذهواإلداریة،التنظیمیةبالجوانبمرتبطللتطورجیدوفھماستیعاب

.الصحیحة

علیھم:والمحافظةمتمیزةومھاراتأكفاءعاملینتوفر-5

یتطلبلذلكالعاملین،الختیارالكافيالوقتلدیھملیسالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أصحابإن
اختیارحسنعلىإدارتھبقدرةیرتبطالعملنجاحلكونالبالغةاألھمیةالجوانبھذهتعارأناألمر

.وقدراتقابلیاتمنلدیھمماأفضلعلىوالحصولوتوظیفھماألكفاءالعامین

شخصیة:وخصائصاإلدارةلدىمتنوعةومھاراتقدرات-6

صاحبمنیتطلبونموھاتطورھااستمراربعدوخاصةإن نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
العلیالإلدارةقیاديبدورالقیاممنھاألمریتطلبعندماھذاویتجسدومتنوعة،متعددةمؤھالتالعمل
قدراتتستدعيالجوانبوھذهالدنیاالمستویاتوكذلكالوسطىاإلدارةمستوىوفقالعملإلىإضافة
الشخصیةبناءثمومدیرینإدارةبوجودیرتبطاألعمالنجاحأنیظھرھذا. وكبیرةعالیةوإبداعیةمرونة
.الشخصیةالمعارفإلىإضافةالعامةوالمعرفةوالمعلوماتالجیدةالخبرةضوءفيلدیھمالقیادیة

.38،ص:2009، عمان، ، دار وائل للنشر، المنظمات الصغیرة والمتوسطةإدارة واستراتیجیة طاھر محسن منصور الغالي، )1(
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المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتنمیةودعمأسالیب:الثالثالمطلب

)1(:خاللمنوالمصغرةوالصغیرةالمتوسطةالمؤسساتدعمیتجلىو

:الحكوميالدعم-1

الدعممنیجعلالصغیرة المتوسطة المؤسساتقطاعمنھیعانيالذيوالعجزوالمعوقاتالمشاكلإن
بمستوىواالرتقاءاالختالالتمعالجةفيللمساھمةوأنجعھااألسالیبأھمومنوحقواجبالحكومي

ھذهتواجھالتيالمشاكلشدةمنتعانيالتيتلكالنامیةالدولفيوخاصةالمؤسساتھذهعمل
.المؤسسات

تكونوأنالقطاعذابھخاصةوبرامجسیاساتخاللمنیكونأنیجبالقطاعلھذاالدولةدعمإن
أنیشترطوالتيالتحتیةالبنيیمسأنالحكوميالدعمعلىیجبكما،دعمھإطارفيوموجھواضحة

االرتقاءفيالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتدورلتسھیلومواصالتطرقمن،ومنظمةصلبةتكون
.والفنیةاالقتصادیةاالستشاراتتقدیمعلىعالوةھذاالتنمیة،بمستویات

:التمویلتسھیل-2

فقطالحكومیةالمؤسساتمسؤولیةلیسالمؤسساتلھذهالمناسبالتمویلعلىالحصولعملیةتسھیلأن
وجمعیاتالتعاونیةكالجمعیاتحكومیةوالغیرالحكومیةالجھاتبینمشتركأسلوبعنعبارةھووإنما

عندالضروريمنأصبحلذلكالمؤسسات،ھذهتمویلتدعمالتيالتعاونیةالصیغمنوغیرھاالتضامن
تسدیدیكونوأنالقروضمنحإجراءاتوتخففالمؤسسةنوعمراعاةالقروضبرامجوتنفیذإعداد

السائدةاألسعارمنقریبةفائدةوأسعارمعقولةسماحوفتراتواقعیة،سدادجداولأساسعلىالقروض
االعتماداتمنحفيمتخصصةأوخاصةإقراضمؤسساتإنشاءغرارعلىھذاالمالیةاألسواقفي

والمقاضاةالرھنإجراءاتوتطبیقمالیةعقوباتفرضعنعوضاالمالیةالمحافظأداءتحسینویجب
.موضوعیةألسبابالتسدیدعنالتخلفحاالتفياإلفالسإشھارأو

:الرشیدةاإلدارة-3

ضرورةھيالمتمیزةالماھرةوالكفاءةالعاملةالقوةمعوالتعاونالتفاھمعلىالقائمةالرشیدةاإلدارةأن
وترتكزاستقاللیتھا،حمایةمنیمكنھابماعلیھاوالحفاظالمؤسساتلھذهاإلنتاجیةالقدراتلتطویرحیویة
آلیاتوباعتمادالسیاساتصناعةفيالمدنيتمعلمجواالمواطنینإشراكعلىأیضاالرشیدةاإلدارة

الناجحوالتنفیذالعامةللخدماتأفضلمستوىلضمانفعالةوسیلةذلكباعتبارالقرار،اتخاذقبلالتشاور
.للسیاسات

، ، مشكالت المشروعات الصغیرة والمتوسطة وأسالیب تطویرھا ودعم قدراتھا التنافسیةعبد الرحمان بن عنتر، عبد هللا بالوناس)1(
دورھا في االقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم مداخلة ضمن الدورة التدریبیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطور 

.09- 08:ص،ص2003ماي26/28االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف ،
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:والتطویروالبحثالتكوین-4

السوقیةالمكانةبامتالكللمؤسساتتسمحالتيالسبلأھممنوالتطویرالتكوینبموضوعاالھتمامیعتبر
المتمیزاألداءبلوغوكذاالتنافسیةوالمیزاتالتشغیلیةوالكفاءاتاإلنتاجیةالقدراتتحسینخاللمنوذلك

تخلقأنیمكنوالتياألساسیةالمضافةالقیمةتعتبرأنیجبالتيوالمؤھلةالمدربةالعمالةبواسطة
االتصاالتتدعمأنیجبأخرىناحیةومنناحیة،منھذاالمنافسة،خطرمنوتقللللمؤسسةالمكانة

والتطویر،البحثمجاالتفيالمتخصصةواألكادیمیاتالبحثیةوالمراكزالجامعاتوبینبینھاوالعالقات
االختالالتلمواجھةمحیطھافيالعاملةالمؤسساتبینوالمنفعةوالنصحالمشورةتبادلمبدأودعم

.لھاالمنطقیةالحلولوإیجاد

:تسویقھوحسناإلنتاجإتقان-5

المؤسساتفياالنشغاالتأھممنویعتبرانالمؤسسة،فيأھمیةاألكثرالوظائفوالتسویقاإلنتاجیمثل
فنونتحسینفيالحدیثالتقنيالتقدممناالستفادةعلىالعملیجبولتدعیمھماالصغیرة والمتوسطة 

معاییرھا،وتطبیقالجودةعلىوالرقابةالعالمیةبالمواصفاتوااللتزامالمنتجاتتصمیموتطویراإلنتاج
خاللمنالحدیثةبالطرقعلیھاواإلعالنابھوالتعریفالمنتجاتلتصدیرالداخلیةاألسواقوتوسیع
وإقامةوالدولیینالمحلیینالمشتركینمعاالتصاللتسھیلوواضحةمرضیةبطریقةالمنتجاتإظھار

.الخارجیةاألسواقإليالوصولبغیةوذلكالكبیرةوالشركاتالعمالءمعمتجددةعالقات

:الحدیثةالتكنولوجیامناالستفادة-6

التنافسیةالقدراتلتحسینمھمةالجدا أصبحت الوسیلةنھیمكن االستغناء علیھا لكوإن التكنولوجیا ال
وبالتالياإلنتاجتكالیفتقلیلفيالحدیثةالتكنولوجیاتھذهاستغاللللمؤسساتیمكنكمااألرباحوتحقیق

.السوقیةالحصةعلىواالستحواذاألسواقغزو
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:الفصلخالصة

الصغیرة المؤسساتبموضوعالمتعلقةالنظریةاألسسأھمبدراسةالفصلھذاخاللمنقمنالقد
اختالفتوضیحمنبداالمؤسساتھذهعلىابھنقومسوفالتيالدراسةخاللھامنتبنيالتيوالمتوسطة 

خاللھامنتصعبالتيواألسبابالتعریفھذاتحكمالتيوالمعاییرالمؤسساتھذهتعریفحولاآلراء
تطبیقھاإليدفتھالتيواالقتصادیاتالمؤسساتھذهتكتسبھاالتيواألھمیةلھاموحدتعریفتحدید

التيواألشكالاألخرىالمؤسساتعلىالمؤسساتھذهتمیزالتيوالخصائصالمیزاتأھمىإلوصوال
.علیھاتكونأنیمكن

بعضفيالصغیرة والمتوسطة المؤسساتتلعبھاالتياألدوارىإلالفصلھذافيتطرقناكما
والمعوقاتالمشاكلإليكذلكوتطرقناالتمویلیةواألسالیبالمصادرتعددإليثمالعالمیةاالقتصادیات

واالجتماعیة،االقتصادیةالتنمیةفيودورھاعملھامنتبطئوالتيالمؤسساتھذهأماتقفالتي
علىوالمتوازنةالمستدامةالتنمیةإليللوصولوتنمیتھااتھومسانددعمھاانھشأمنالتيواألسالیب

.واألقالیمالمحلیاتمستوى

لھذهموحدتعریفوضعحولوالباحثینالمختصیناختالفمنوبالرغمأنھوجدناشاملةوكحوصلة
ھذهتكتسبھاأنیمكنالتياألشكالوكذاالتعریفھذاابھالمرادواألسبابالمعاییرتعددبسببالمؤسسات
التيالبالغةواألھمیةالصغیرة والمتوسطةالمؤسساتتلعبھاالذيالدورعلىأجمعوامنھأإالالمؤسسات

االتلمجاجمیعفياالختالالتمنتعانيالتيلالقتصادیاتواالجتماعیةاالقتصادیةالبنیةفيتكتسبھا
.والتحدیاتالمشاكللمواجھةالمؤسساتھذهوتنمیةدعمضرورةعلىاألصعدةجمیعوعلى

النظریةوالركائزالمفاھیمإبرازخاللمنالمستدامةالتنمیةىإلبالتطرقنقومفسوفالقادمالفصلفيأما
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:تمھید

والمجتمع ،لذلك كان على الحكومات أن تقع التنمیة المستدیمة عند نقطة االلتقاء بین البیئة واالقتصاد
لیمتلكوا المعرفة والمھارة بالبیئة وبالمشاكل المتعلقة بھا،تعمل على جعل سكان العالم أكثر وعیا واھتماما

والسبل والحوافز وااللتزام للعمل كأفراد، أو مجموعات، من أجل إیجاد الحلول للمشاكل اآلنیة والحیلولة
األرضیة بعد مغادرتنا لھا موارد دون نشوء مشاكل جدیدة، كما انھ علینا أن نھتم بأن تبقى على الكرة

فحسب، بل یقع علینا واجب تعلیم األطفال أن یولو ، لیس ھذاكافیة تستجیب الحتیاجات األجیال القادمة
الطبیعیة رغبة في حمایتھا، وھكذا فقد تزاید االھتمام بالتنمیة المستدیمة وأصبح التقدیر واالحترام للكنوز

.یوجد شيء على وجھ األرض إال ولھ مفھوم أو مدلول في التنمیة المستدامةال

وذلك من أجل المحافظة على بقائھا ، حیث اتخذت عدة الدول،التي بدورھا أصبحت ھاجس جمیع
.التمھید لتحقیق التنمیة المتواصلةإجراءات وسیاسات من شأنھا

سنحاول من خالل ھذا الفصل أن نعطي صورة عامة حول التنمیة المستدامة، من وأمام ھذا الواقع 
:العناصر التالیةخالل 

؛مستدامةاإلطار الشامل للتنمیة ال-
؛أبعاد ومؤشرات قیاس التنمیة المستدامة ومشكالتھا-
التنمیة المستدامة.  استراتیجیة-
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المبحث األول: اإلطار الشامل للتنمیة المستدامة

20%تشكل الدول الصناعیة ما نسبتھ حوالي 
من%80حوالي 

األرض خصوصا في ظل انعدام التنمیة في المناطق الفقیرة في العالم.

1992 ،

المستدامة الخاصة بھا.

وبالتالي

وسنتناول في ھذا المبحث النقاط التالیة:

؛مفھوم التنمیة المستدامة-
؛خصائص ومبادئ التنمیة المستدامة-
أھداف وأسس تحقیق التنمیة المستدامة.-

المطلب األول: مفھوم التنمیة المستدامة
أوال: تعریف التنمیة المستدامة

استخدم علماء اقتصاد التنمیة تعبیر االستدامة إلیضاح التوازن المطلوب بین النمو االقتصادي 
والمحافظة على البیئة، ومن ھنا تعددت تعریفات التنمیة المستدامة، ونذكر منھا التعریفات التالیة: 

 م :1987تقریر بورتالند " مستقبلنا مشترك "تعریف
الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمیر قدرة األجیال المقبلة على تلبیة أجیال حتیاجات تلبي االتنمیة التي " 

)1(.احتیاجاتھا الخاصة "

:تعریف اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة
عملیة التغییر التي تشمل استغالل الموارد، وتوجیھ االستثمارات والتغیرات الفنیة والمؤسسیة والتي " 

)2(لتعزیز القدرات الحالیة والمستقبلیة إلشباع حاجات األفراد ".، فیما بینھاتتناسق

 م :1992ریو دي جانیرو –تعریف مؤتمر األمم المتحدة للبیئة والتنمیة

" إدارة الموارد االقتصادیة بطریقة تحافظ على الموارد والبیئة، أو تحسینھا لكي تمكن األجیال المقبلة من 
)3(.أن تعیش حیاة كریمة أفضل "

(1) M.H.fulkar, bhawana pathak, environment and sustainable development, central university of
Gujarat gandhinagar,Gujarat,india,springer edition,2014,p25.
(2) Beat burgenmerie, économie du développement durable, édition de boeck université, 2e édition,
bruxelles,2005.p.38.

)3(https://www.education.qa/en/Pages/default.aspx 1820:، الساعة 10/02/2015تم االطالع علیھ فيh
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یتضح مما سبق أنھ لیس ھناك اتفاق حول تعریف التنمیة المستدامة، ویمكن تلخیص ھذه التعریفات في 
التعریف التالي:

" اإلدارة الحكیمة للموارد الطبیعیة المتاحة بشكل یكفل الرخاء االقتصادي واالجتماعي وتحقیق 
االحتیاجات اإلنمائیة والبیئیة لألجیال الحالیة والمقبلة "

 : تعریف المیثاق الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة في المغرب

" ھي تنمیة تمكن من تلبیة حاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجیال القادمة على تلبیة حاجاتھا، 
وبدونھا تزداد خطورة التدھور البیئي واختالل التوازنات الطبیعیة وتراجع الموارد الطبیعیة وتفاقم مشاكل 

كما أنھا ال تلغي حاجات التنمیة االقتصادیة، لكنھا وتزاید حدة الفقر وتراجع مستوى نوعیة الحیاة.الصحة 
تتطلب تحسین ظروف المعیشة لجمیع الناس في إطار من المساواة والعدالة االجتماعیة دون إفراط في 

ن خالل التشجیع على استغالل الموارد الطبیعیة إلى ما یتجاوز قدرة كوكب األرض على التحمل، وذلك م
)1(إتباع أنماط متوازنة لإلنتاج واالستھالك ".

مراحل تبلور الوعي الدولي نحو البیئة والتنمیة المستدامة:ثانیا: 

منذ مطلع الثالثینیات من القرن الماضي ودول العالم تبذل جھودا لتأكید العالقة بین البیئة والتنمیة 
وبروتوكوالت دولیة تدعو مختلف الدول لتبنیھا وبلورتھا محلیا المستدامة من خالل مواثیق واتفاقیات

)2(:وااللتزام بھا

؛مقررات مؤتمر ستوكھولم تم خاللھ تبني مبادئ التنمیة المستدامة1972-
؛pnueتم وضع برنامج األمم المتحدة للبیئة 1983-
التي سمیت كذلك لجنة بورتالند باسم CMEDقدمت اللجنة الدولیة للبیئة والتنمیة 1987-

؛رئیسة تقریرھا "مستقبلنا مشترك" والذي حدد مفھوم التنمیة المستدامة
قمة األرض األولى "ریو" وتمت خاللھا بلورة مشروع میثاق األرض الذي تم تبنیھ 1992-

؛agenda21واعتماده كقاعدة إلعداد برنامج القرن الواحد والعشرون 2000سنة
؛مؤتمر تبیلیسي حول التربیة البیئیة1997-
؛اتفاقیة كیوتو للتغیرات المناخیة1997-
؛أھداف األلفیة الثالثة2000-
؛قمة األرض الثانیة جوھانسبورغ2002-
اتفاقیة كوبنھاجن.2009-

، المغرب، المیثاق الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة، مدیریة المناھج والحیاة المدرسیةخالد فارس، عبد العزیز عنكوري، )1(
.7، ص2010طنجة،

)2(https://www.education.qa/en/Pages/default.aspx.
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المطلب الثاني: خصائص ومبادئ التنمیة المستدامة

جدیدا وثوریا في الفكر التنموي إذ إنھ وللمرة األولى دمج كان مفھوم التنمیة المستدامة مفھوما 
االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة في تعریف واحد.

م والتي عقدت في ریو دي جانیرو كانت" التنمیة المستدامة" ھي المفھوم 1992وفي قمة األرض 
لتي تحدد المعاییر االقتصادیة واالجتماعیة " وا21الرئیسي للمؤتمر، الذي صدرت عنھ وثیقة " األجندة 

والبیئیة ككیفیة تحقیق التنمیة المستدامة لتكون بدیال تنمویا للبشریة في القرن الحادي والعشرون، ومن 
خالل ھذه المؤتمرات واالجتماعات ظھرت مجموعة من األسس والخصائص والمبادئ المرتبطة بالتنمیة 

)1(:يالمستدامة سنتطرق إلیھا فیما یل

خصائص التنمیة المستدامة:أوال: 

للتنمیة المستدامة عدة خصائص نحددھا فیما یلي: 

؛،إضافة إلى البعد الكمي والنوعيطویلة المدى، إذ یعد البعد الزمني فیھا ھو األساس. 1

؛تراعي حق األجیال القادمة في الموارد الطبیعیة. 2

؛تضع تلبیة االحتیاجات األساسیة للفرد في المقام األول.3

؛تراعي الحفاظ على المحیط الحیوي في البیئة الطبیعیة بكل محتویاتھ. 4

؛یعد الجانب البشري فیھا وتنمیتھ من أول أھدافھا وخاصة االھتمام بالفقراء. 5

؛ریاتراعي المحافظة على تنوع وخصوصیاتھا ثقافیا ودینیا وحضا. 6

؛تقوم على التنسیق والتكامل الدولي في استخدام الموارد، وتنظیم العالقة بین الدول الغنیة والفقیرة. 7

أن عناصر التنمیة المستدامة ال یمكن فصلھا عن بعضھا البعض، وذلك لشدة تداخل األبعاد والعناصر . 8
الكمیة والنوعیة لھذه التنمیة. 

تدامة:  مبادئ التنمیة المسثانیا: 

یقوم مفھوم التنمیة المستدامة على مبادئ متعددة تعمل إلى الحفاظ على حیاة المجتمعات من جمیع النواحي 
االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة ، وھذه المبادئ ھي نتاج المؤتمرات مثل مؤتمر "ریو" ، ولكن مع مرور 

قبل الخبراء والمختصین لتتالءم مع الظروف الزمن وتطور الفكر التنموي ، تم تطویر بعض المبادئ من 
الراھنة واالحتماالت المستقبلیة المتعلقة بھا.

إدارة - لعمل الخیري بدبي، دائرة الشؤون اإلسالمیة واحوار حول ھدي اإلسالم في التنمیة المستدامةلطفي كالوي،رامي )1(
.13:، ص2012اإلمارات العربیة المتحدة، ، دبي،البحوث،
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)1(:وفیما یلي أھم مبادئ التنمیة المستدامة

من ضمان أن القرارات االقتصادیة تتضمن وعیا بآثارھا البیئیة واالجتماعیة، البداالندماج:-1
والعكس صحیح.

ینبغي إدارة البیئة واالقتصاد لمصلحة األجیال الحاضرة والمستقبلیة.التدبیر:-2
البد أن یتحمل جمیع أفراد المجتمع، تضامنیا، المسؤولیة في المحافظة الشراكة في المسؤولیة:-3

على البیئة الطبیعیة، واالجتماعیة.
مج، فنمنع أو نخفف ینبغي تطویر القدرة على تأویل القرارات، والسیاسات، والبرادرء المفاسد:-4

آثارھا السالبة على االقتصاد، والبیئات الطبیعیة واالجتماعیة.
ینبغي حفظ العملیات البیئیة األساسیة، والتنوع الحیوي، وكل األنظمة البیئیة التي تعتمد الحفظ:-5

علیھا حیاتنا، وكذلك حصد الموارد المتجددة، بالقدر الذي یحفظ تجددھا على الدوام، وأن تعتمد
الحكمة والكفاءة في استخدام مواردنا المتجددة، وغیر المتجددة. 

ینبغي بذل الجھد في تقلیل النفایات، وإعادة استخدامھا وتدویر ما ینتجھ المجتمع.تقلیل النفایات:-6
ینبغي تعزیز إنتاجیة مواردنا الطبیعیة على الدوام من حیث القدرات، والنوعیة، تعزیز القدرات:-7

والسعة.
ینبغي االجتھاد في إعادة إصالح وعمارة ما فسد من بیئتنا.ة العمران واإلصالح:إعاد-8
ینبغي االجتھاد في البحث والتطویر، والتوظیف لتقنیات تحقق النمو االبتكار العلمي والتقني:-9

االقتصادي، وتحفظ بیئتنا الطبیعیة، واالجتماعیة.

نما نعمل محلیا، فلیس ھناك حدود سیاسیة، أو ینبغي أن نفكر عالمیا، بیالمسؤولیة العالمیة:-10
جغرافیة، لنظامنا البیئي. ھناك حاجة لتعاون داخل كل دولة، وبین الدول، لإلسراع في دمج األبعاد 

االقتصادیة، واالجتماعیة، والبیئیة، في اتخاذ القرار، وتطویر الحلول الشاملة، والعادلة للمشاكل.

.العوامل الرئیسیة التي تحتاج إلیھا التنمیة المستدامةھما من ف:اإلنصاف والمشاركة-11

التنمیة المستدامةو أسس المطلب الثالث: أھداف 

تعتمد التنمیة المستدامة على تحقیق أمرین أساسیین ھم الحق في التنمیة و الحق في حمایة البیئة، وكالھما 
وعة من األسس من أجل تفعیل من حقوق اإلنسان األساسیة ، ولتحقیق ھذه األھداف یجب توفر مجم

التنمیة المستدامة.

أھداف التنمیة المستدامة: أوال:
)2(:تسعى التنمیة المستدامة من خالل آلیاتھا وأجھزتھا إلى تحقیق عدة أھداف منھا

تحسین القدرة الوطنیة على إدارة الموارد الطبیعیة إدارة واعیة رشیدة لتحقیق حیاة أفضل لكافة فئات -1
؛المجتمع

.65:بحث أصولي في قضایا التنمیة من المنظور اإلسالمي،ص،نيآالتنمیة المستدامة من منظور قرمحمد الحسن بریمة إبراھیم،)1(
ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التنمیة واألمن في ،دور المنظمات العربیة في التنمیة المستدامة،عبد العزیز بن عبد هللا السنبلعبد العزیز بن عبد هللا السنبل)2(

18:،ص2001، الریاض، ، الریاض، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیةأكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة،الوطن العربي
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احترام البیئة الطبیعیة من خالل تنظیم العالقة بین األنشطة البشریة وعناصر البیئة وعدم اإلضرار -2
؛بھا، إضافة إلى تعزیز الوعي البیئي للسكان وتنمیة إحساس الفرد بمسؤولیتھ تجاه المشكالت البیئیة

ضمان إدراج التخطیط البیئي في كافة مراحل التخطیط اإلنمائي، من أجل تحقیق االستغالل الرشید -3
؛الواعي للموارد الطبیعیة للحیلولة دون استنزافھا أو تدمیرھا

ربط التكنولوجیا الحدیثة بما یخدم أھداف المجتمع، وجمع ما یكفي من البیانات األساسیة ذات الطابع -4
؛ماح بإجراء تخطیط إنمائي سلیمالبیئي للس

؛إعالم الجمھور بما یواجھ من تحدیات في شتى المجاالت لضمان المشاركة الشعبیة الفعالة-5

التركیز بوجھ خاص على األنظمة المعرضة لألخطار، سواء كانت أراضي زراعیة معرضة -6
؛عشوائیاللتصحر، أم مصادر میاه معرضة للنضوب أم للتلوث، أم نموا عمرانیا

تحقیق العدالة االجتماعیة، والحد من سیاسات التنمیة التي تزید الفجوة بین الغني والفقیر. -7

أسس التنمیة المستدامة :-2

یستند مفھوم التنمیة المستدامة إلي مجموعة من األسس أو الضمانات الرامیة إلي تحقیق أھدافھا 

)1(:وكانت أھمھا

أن تأخذ التنمیة في االعتبار الحفاظ علي خصائص ومستوي أداء الموارد الطبیعیة الحالي -1

؛والمستقبلي كأساس لشراكة األجیال المقبلة في المتاح من تلك الموارد 

ال ترتكز التنمیة إزاء ھذا المفھوم علي قیمة عائدات النمو االقتصادي بقدر ارتكازھا علي نوعیة -2

لعائدات ، وما یترتب علي ذلك من تحسین للظروف المعیشیة للمواطنین حال وكیفیة توزیع تلك ا

؛الربط بین سیاسات التنمیة والحفاظ علي البیئة 

یتعین إعادة النظر في أنماط االستثمار الحالیة ، مع تعزیز استخدام وسائل تقنیة أكثر توافقا مع -3

البیئي والحفاظ علي استمراریة البیئة تستھدف الحد من مظاھر الضرر واإلخالل بالتوازن 

؛الموارد الطبیعیة 

ال ینبغي االكتفاء بتعدیل أنماط االستثمار وھیاكل اإلنتاج ، وإنما یستلزم األمر أیضا تعدیل أنماط -4

؛االستھالك السائدة اجتنابا لإلسراف وتبدید الموارد وتلوث البیئة 

الحكومة في القضاء على البطالة استراتیجیةبحث مقدم لملتقى ،التنمیة المستدامة ومتطلبات تحقیقھا،عبدا لرحمن محمد الحسن)1(
.5- 4:ص، ص16/11/2011- 15،وتحقیق التنمیة المستدامة، جامعة المسیلة



الفصل الثاني ...................................................مدخل نظري حول التنمیة المستدامة

28

ما یعود علي المجتمع بنفع بحیث ال یقتصر ذلك البد أن یشتمل مفھوم العائد من التنمیة لیشمل كل -5

المفھوم علي العائد والتكلفة ، استنادا إلي مردود اآلثار البیئیة الغیر مباشرة وما یترتب علیھا من 

؛كلفة اجتماعیة ، تجسد أوجھ القصور في الموارد الطبیعیة

وتواصل واستمراریة النظم اإلنتاجیة أساس الوقایة من احتماالت انھیار مقومات التنمیة استدامة-6
.ة ترتبط بمقومات البیئة الطبیعیةخاصة بالدول النامیة التي تعتمد علي نظم تقلیدی
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المبحث الثاني: أبعاد ومؤشرات قیاس التنمیة المستدامة ومشكالتھا

المالحظ من خالل التعریفات المذكورة سابقا حول التنمیة المستدامة ھو أن ھذه األخیرة  تتضمن أبعادا 
تحقیق  االستدامة ، وھذا ما یوجب  تحدید كیفیة قیاس التنمیة المستدامة  متعددة تتداخل فیما بینھا من أجل 

في أرض ضع الحقیقي للتنمیة المستدامة من خالل المؤشرات المختلفة والمعاییر التي تسمح بمعرفة الو
وأیضا البد من معرفة الصعاب والمشكالت التي تواجھ التنمیة المستدامة وكیفیة مواجھة كل ،الواقع

المعوقات التي تحول دون تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.

ومما والمشكالت التي تواجھھاإذن البد من دراسة األبعاد المختلفة للتنمیة المستدامة ومؤشرات قیاسھا 
:سبق حاولنا في ھذا المبحث التطرق إلى النقاط التالیة 

؛أبعاد التنمیة المستدامة-
؛مؤشرات قیاس التنمیة المستدامة-
مشكالت التنمیة المستدامة.-

المطلب األول: أبعاد التنمیة المستدامة
یجب التركیز على معالجتھا من إحراز تقدم ملموس تتكون التنمیة المستدامة من مجموعة من األبعاد

في تحقیق التنمیة المستدامة، ویمكن اإلشارة ھنا إلى أربعة أبعاد حاسمة ومتفاعلة ھي كل من األبعاد 
:ةاالقتصادیة والبشریة والبیئیة والتكنولوجی

): أبعاد التنمیة المستدامة01-2الشكل رقم (

.7، صمرجع سبق ذكرهخالد فارس، عبد العزیز عنكوري، المصدر: 

التنمیة
المستدامة

مسؤولیة
بیئیة

مسؤولیة
اجتماعیة

مسؤولیة
اقتصادیة
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)1(:تتمثل االبعاد االقتصادیة للتنمیة المستدامة في ما یلياألبعاد االقتصادیة:أوال: 

حصة االستھالك الفردي من المواد الطبیعیة:-1
لألبعاد االقتصادیة للتنمیة المستدامة نالحظ أن سكان البلدان الصناعیة یستغلون قیاسا على فبالنسبة

. ومن ذلك مستوى نصیب الفرد من الموارد الطبیعیة في العالم، أضعاف ما یستخدمھ سكان البلدان النامیة 
33حدة أعلى منھ في الھند بالطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم ھو في الوالیات المتاستھالكأن مثال

بعشرة مرات في المتوسط منھ أعلى"،OCED" مرة، وھو في بلدان منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة
.في البلدان النامیة مجتمعة 

إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة:-2
فالتنمیة المستدامة بالنسبة للبلدان الغنیة تتلخص في إجراء تخفیضات متواصلة من مستویات االستھالك 
المبددة للطاقة والموارد الطبیعیة وذلك عبر تحسن مستوى الكفاءة وإحداث تغییر جذري في أسلوب الحیاة 

دان النامیة، وتعني التنمیة وط البیئیة إلى البلغمن عدم تصدیر الضالتأكدوالبد في ھذه العملیة من 
المستدامة أیضا تغییر أنماط االستھالك التي تھدد التنوع البیولوجي في البلدان األخرى دون ضرورة، 

كاستھالك الدول المتقدمة للمنتجات الحیوانیة المھددة باالنقراض.
مسؤولیة البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجتھ:-3

في قیادة التنمیة المستدامة، ألن استھالكھا المتراكم في ؤولیة خاصة وتقع على البلدان الصناعیة مس
في مشكالت التلوث العالمي كان كبیرا إسھامھاالماضي من الموارد الطبیعیة مثل المحروقات وبالتالي 

بدرجة غیر متناسبة، یضاف إلى ھذا أن البلدان الغنیة لدیھا الموارد المالیة والتقنیة والبشریة الكفیلة بان 
أقل، وفي القیام بتحویل أنظف وتستخدم الموارد بكثافةتتكنولوجیاتضطلع بالصدارة في استخدام 

طبیعیة والعمل معھا، وفي تھیئة أسباب ترمي إلى تحقیق نوع من المساواة اقتصادیاتھا نحو حمایة النظم ال
الفرص االقتصادیة والخدمات االجتماعیة داخل مجتمعاتھا. والصدارة تعني إلىللوصول واالشتراكیة

ار أیضا توفیر الموارد التقنیة والمالیة لتعزیز التنمیة المستدامة في البلدان األخرى باعتبار أن ذلك استثم
.في مستقبل الكرة األرضیة

تقلیص تبعیة البلدان النامیة:-4
ذلك أنھ دراسة دقیقةإلىوثمة جانب من جوانب الروابط الدولیة فیما بین البلدان الغنیة والفقیرة یحتاج 

الموارد الطبیعیة في البلدان الصناعیة، یتباطأ نمو صادرات ھذه استھالكبالقدر الذي ینخفض بھ 
بدرجة أكبر، مما یحرم البلدان النامیة من األساسیةأسعار السلع المنتجات من البلدان النامیة وتنخفض 

احتیاجا ماسا، ومما یساعد على تعویض ھذه الخسائر، االنطالق من نمط تنموي یقوم إلیھاتحتاج إیرادات
اإلقلیمياالعتماد على الذات لتنمیة القدرات الذاتیة وتامین االكتفاء الذاتي وبالتالي توسع في التعاون على 

المال البشري وتوسع في رأسوفي التجارة فیما بین البلدان النامیة وتحقیق االستثمارات الضخمة في 
المحسنة.بالتكنولوجیاتاألخذ
ة:التنمیة المستدامة لدى البلدان الفقیر-5

التحسین المستمر في ألغراضوتعني التنمیة المستدامة في البلدان الفقیرة تكریس الوارد الطبیعیة 
في المائة 20منأكثرأمر حاسم بالنسبة األخالقیةریع كالقضیة 'مستویات المعیشة ویعتبر التحسین الس

ویحقق التخفیف من عبء الفقر المطلق نتاج عملیة ھامة اليمن سكان العالم المعدمین في الوقت الح
)1(.http://www.4shared.com 19على الساعة 05/02/2015االطالع علیھ في تمh :30
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والنمو السریع للسكان والتخلف بالنسبة للتنمیة المستدامة الن ھناك روابط وثیقة بین الفقر وتدھور البیئة
والذین األساسیةالذین ال تلبى احتیاجاتھم إماالرأسمالیةالناجم عن التاریخ االستعماري والتبعیة المطلقة 

سیھتمون بمستقبل كرتنا نتصور بأنھما كان بقائھم على قید الحیاة أمر مشكوك فیھ فیصعب أنربم
.األرضیة

المساواة في توزیع الموارد:-6
ن الوسیلة الناجعة للتخفیف من عبء الفقر، وتحسین مستویات المعیشة أصبحت مسؤولیة كل من البلدان إ

وتعتبر ھذه الوسیلة غایة في حد ذاتھا وتتمثل في جعل فرص الحصول على الموارد ،الغنیة والفقیرة
المساواة في الفرص غیر المتساویة إلىداخل المجتمع أقرب األفرادوالمنتجات والخدمات فیما بین جمیع 

وعلى حریة األخرىوالموارد الطبیعیة األرضفي الحصول على تعلیم والخدمات االجتماعیة وعلى 
المساواة تساعد على ھذهالتنمیة في أمامالختیار وغیر ذلك من الحقوق السیاسیة تشكل حاجزا ھاما ا

الضروریان لتحسین مستویات المعیشة.تنشیط التنمیة والنمو االقتصادي

الحد من التفاوت في المداخیل:-7

الحصول على الرعایة فالتنمیة المستدامة تعني إذن الحد من التفاوت المتنامي في الداخل وفي فرص 
الواسعة وغیر المنتجة األراضيحیازة وإتاحة،الصحیة في البلدان الصناعیة مثل الوالیات المتحدة

العاطلین كما ھو للفقراء اللذین ال یملكون أرضا في مناطق مثل أمریكا الجنوبیة أو للمھندسین الزراعیین 
الشرعیة وإكسابھاطاعات االقتصادیة غیر الرسمیة القإلىوكذا تقدیم القروض ،الشأن بالنسبة لبالدنا

أن سیاسة إلىاإلشارةفي كل مكان. وتجب للمرأةوتحسین فرص التعلیم والرعایة الصحیة بالنسبة 
والتعلیم وغیر ذلك من الخدمات االجتماعیة لعبت دورا حاسما في األراضيتحسین فرص الحصول على 

مثل مالیزیا وكوریا الجنوبیة وتایوان.األسیویةتحفیز التنمیة السریعة والنمو في اقتصادیات النمور 

تقلیص اإلنفاق العسكري: -8
األغراضلى عإنفاقمن األموالكما أن التنمیة المستدامة یجب أن تعني في جمیع البلدان تحویل 

على احتیاجات التنمیة ومن شأن إعادة التخصیص ولو جزء صغیرا من اإلنفاقالعسكریة وأمن الدولة إلى 
بالتنمیة بشكل ملحوظ .اإلسراعالعسكریة لألغراضاآلنالموارد المكرسة 

:االجتماعیة والثقافیةاألبعاد ثانیا: 

)1(:تتلخص االبعاد االجتماعیة و الثقافیة في

تثبیت النمو الدیموغرافي:-1
ملیون نسمة كل عام، وھي زیادة ال تتسع لھا األوضاع االقتصادیة 80فالزیادة السكانیة تبلغ نحو 

في المائة) في دول العالم الثالث الموسوم باالكتظاظ والفقر 85واالجتماعیة السائدة وأغلب الزیادة (
وھذا باب من أبواب الخطر على العالم جمیعا.والتخلف، استمرار ھذا الحال یزید الفقراء فقرا، 

، استراتیجیات وتجارب ترقیة دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم النمو وتحقیق التنمیة المستدامةرابح حمیدة، )1(
.56- 55:ص،ص2011مذكرة ماجستیر، جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر،
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العدالة االجتماعیة:-2

بین أیدینا من ثروات طبیعیة ھو تتضمن العدالة بین األفراد، والعدالة بین األجیال حتى ترسخ فكرة أن ما
ملك األبناء واألحفاد.

االستخدام الكامل للموارد البشریة:-3
استخدام الموارد البشریة استخداما كامال، وذلك بتحسین التعلیم كما تنطوي التنمیة المستدامة على 
ومن المھم بصورة خاصة أن تصل الخدمات األساسیة إلى الذین والخدمات الصحیة ومحاربة الجوع.

یعیشون في فقر مطلق أو في المناطق النائیة، ومن ھنا فإن التنمیة المستدامة تعني إعادة توجیھ الموارد أو 
البشریة األساسیة مثل تعلم القراءة والكتابة، وتوفیر باالحتیاجاتصھا لضمان الوفاء أوال إعادة تخصی

النظیفة. والتنمیة المستدامة تعني االھتمام بتحقیق الرفاه االجتماعي، الرعایة الصحیة األولیة، والمیاه
تكوین.وحمایة التنوع الثقافي، والستثمار في رأس المال البشري من خالل التدریب وال

أھمیة دور المرأة:-4
لدور المرأة أھمیة خاصة، ففي كثیر من البلدان النامیة تقوم النساء واألطفال بالزراعات المعیشیة، والرعي 
وجمع الحطب ونقل الماء، وھم یستخدمون معظم طاقتھم في الطبخ، ویعتنون بالبیئة المنزلیة مباشرة، 

كما أنھا ھي أول من یقدم الرعایة –ارد والبیئة في المنزل والمرأة بعبارة أخرى ھي المدبر األول للمو
ومع ذلك فكثیرا ما تلقى صحتھا وتعلیمھا اإلھمال الصارخ مقارنة بصحة الرجال وتعلیمھم، - لألطفال

والمرأة األكثر تعلیما، لدیھا فرص أكبر في الحصول على وسائل منع الحمل، كما أن معدالت خصوبتھا أقل 
فالھا أكثر صحة، ومن شأن االستثمار في صحة المرأة وتعلیمھا أن یعود على القابلیة في المتوسط، وأط

.لالستدامة بمزایا متعددة

ضبط السلوك االستھالكي لألفراد:-5
.الراشداإلسراف وال تحرم من الغذاءتبعد عن حد وھذا بقبول حدود رشیدة 

األبعاد البیئیة:ثالثا: 
األنشطة في بعض القطاعات كالبترول والغاز واستخراج المعادن وامتداد في ظل االنتشار الواسع لمختلف 

العمران وإنشاء صناعات تبرز اآلثار المدمرة للبیئة نظرا لما تسببھ ھذه األنشطة من التلوث للجو والمیاه 
والتربة والقضاء على الغابات وارتفاع درجة حرارة األرض والتصحر ، كل ھذه العوامل تعیق بشكل أو 

)1(:آخر التنمیة المستدامة ومنھاب

نالحظ أن تعریة التربة وفقدان إتالف التربة، استعمال المبیدات، تدمیر الغطاء النباتي والمصاید : -1
إنتاجیتھا یؤدیان إلى التقلیص من غلتھا، ویخرجان سنویا من دائرة اإلنتاج مساحات كبیرة من األراضي 

األسمدة ومبیدات الحشرات یؤدي إلى تلویث المیاه السطحیة الزراعیة، كما أن اإلفراط في استخدام
والمیاه الجوفیة، أما الضغوط البشریة والحیوانیة، فإنھا تضر بالغطاء النباتي والغابات أو تدمرھما، 
وھناك مصاید كثیرة لألسماك في المیاه العذبة أو المیاه البحریة یجري استغاللھا فعال بمستویات غیر 

أنھا توشك أن تصبح كذلكمستدامة، أو 

المستدامةالتنمیةحولالدوليالملتقي،المستدامةالتنمیةالستراتیجیةالبیئيالبعدھاجر،الرحمانبوزیانزولیخة،سنوسي)1(
.08- 07،ص ص:2008أفریل 07/08سطیف،جامعةالتسییر،وعلوماالقتصادیةالعلومكلیةالمتاحة،للموارداالستخدامیةوالكفاءة
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إن التنمیة المستدامة تحتاج إلى حمایة الموارد الطبیعیة الالزمة إلنتاج المواد حمایة الموارد الطبیعیة : -2
التربة إلى حمایة األراضي المخصصة لألشجار وإلى حمایة مصاید ابتداء من حمایة–الغذائیة والوقود 

ة احتیاجات السكان اآلخذین في التزاید، وھذه األھداف یحتمل مع التوسع في اإلنتاج لتلبی-األسماك
تضاربھا، ومع ذلك فإن الفشل في صیانة الموارد الطبیعیة التي تعتمد علیھا الزراعة كفیل بحدوث نقص 

ھنا استخدام األراضي القابلة للزراعة وإمدادات المیاه في األغذیة في المستقبل، وتعني التنمیة المستدامة
اما أكثر كفاءة، وكذلك استحداث وتبني ممارسات وتكنولوجیات زراعیة محسنة تزید الغلة. وھذا استخد

یحتاج إلى اجتناب اإلسراف في استخدام األسمدة الكیمیائیة والمبیدات حتى ال تؤدي إلى تدھور األنھر 
ذا یعني استخدام الري والبحیرات، وتھدد الحیاة البریة، وتلوث األغذیة البشریة واإلمدادات المائیة، وھ

استخداما حذرا، واجتناب تملیح أراضي المحاصیل وتشبعھا بالماء. 
في بعض المناطق تقل إمدادات المیاه، ویھدد السحب من األنھار باستنفاد اإلمدادات صیانة المیاه :-3

المتاحة، كما أن المیاه الجوفیة یتم ضخھا بمعدالت غیر مستدامة، كما أن النفایات الصناعیة والزراعیة 
یبا، والتنمیة والبشریة تلوث المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة، وتھدد البحیرات والمصبات في كل بلد تقر

المستدامة تعني صیانة المیاه بوضع حد لالستخدامات المبددة وتحسین كفاءة شبكات المیاه، وھي تعني 
أیضا تحسین نوعیة المیاه وقصر المسحوبات من المیاه السطحیة على معدل ال یحدث اضطرابا في النظم 

میاه الجوفیة على معدل تجددھا. اإلیكولوجیة التي تعتمد على ھذه المیاه، وقصر المسحوبات من ال
وھي األراضي التي –وتواصل مساحة األراضي القابلة للزراعة تقلیص مالجئ األنواع البیولوجیة: -4

الحیوانیة انخفاضھا، مما یقلص من المالجئ المتاحة لألنواع–لم تدخل بعد في االستخدام البشري 
إدارة مكتفة، أو التي تستطیع العیش في البیئة المستأنسة، والنباتیة، باستثناء القلة التي یدیرھا البشر

وتتعرض الغابات المداریة والنظم اإلیكولوجیة للشعب المرجانیة والغابات الساحلیة وغیرھا من 
األراضي الرطبة وسواھا من المالجئ الفریدة األخرى لتدمیر سریع، كما أن انقراض األنواع الحیوانیة 

تسارع، والتنمیة المستدامة في ھذا المجال تعني أن یتم صیانة ثراء األرض في التنوع والنباتیة آخذا في ال
البیولوجي لألجیال المقبلة، وذلك بإبطاء عملیات االنقراض وتدمیر المالجئ والنظم اإلیكولوجیة بدرجة 

كبیرة إن أمكن وقفھا.
كذلك عدم المخاطرة بإجراء تغییرات والتنمیة المستــدامة تعنيحمایة المناخ من االحتباس الحراري: -5

بزیادة مستوى سطح البحر، أو تغییر أنماط سقوط األمطار والغطاء النباتي، أو –كبیرة في البیئة العالمیة 
یكون من شأنھا إحداث تغییر في الفرص المتاحة لألجیال المقبلة، ویعني –زیادة األشعة فوق البنفسجیة 

ار المناخ، أو النظم الجغرافیة الفیزیائیة والبیولوجیة أو تدمیر طبقة ذلك الحیلولة دون زعزعة استقر
الحامیة لألرض من جراء أفعال اإلنسان.األوزون
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:ةالتكنولوجیاألبعاد رابعا: 
)1(و تتمثل األبعاد التكنولوجیة في ما یلي:

إن التكنولوجیات المستخدمة اآلن في األخذ بالتكنولوجیات المحسنة وبالنصوص القانونیة الزاجرة :-1
البلدان النامیة كثیرا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا في التلوث من التكنولوجیات المتاحة في البلدان 
الصناعیة، والتنمیة المستدامة تعني اإلسراع باألخذ بالتكنولوجیات المحسنة، وكذلك بالنصوص القانونیة 

سواء باالستحداث أو –المجال وتطبیقھا، ومن شأن التعاون التكنولوجي الخاصة بفرض العقوبات في ھذا 
الذي یھدف إلى سد الفجوة بین البلدان –التطویع لتكنولوجیات أنظف وأكفأ تناسب االحتیاجات المحلیة 

الصناعیة والنامیة أن یزید من اإلنتاجیة االقتصادیة، وأن یحول أیضا دون مزید من التدھور في نوعیة 
یئة، وحتى تنجح ھذه الجھود، فھي تحتاج أیضا إلى استثمارات كبیرة في التعلیم والتنمیة البشریة، الب

والسیما في البلدان األشد فقرا ، والتعاون التكنولوجي یوضح التفاعل بین األبعاد االقتصادیة والبشریة 
والبیئیة والتكنولوجیة في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة.

كما أن استخدام المحروقات یستدعي اھتماما خاصا ألنھ مثال واالحتباس الحراري : المحروقات-2
واضح على العملیات الصناعیة غیر المغلقة، فالمحروقات یجري استخراجھا وإحراقھا وطرح نفایاتھا داخل 

ة التي البیئة، فتصبح بسبب ذلك مصدرا رئیسیا لتلوت الھواء في المناطق العمرانیة، ولألمطار الحمضی
تصیب مناطق كبیرة، واالحتباس الحراري الذي یھدد بتغیر المناخ، والمستویات الحالیة النبعاث الغازات 
الحراریة من أنشطة البشر تتجاوز قدرة األرض على امتصاصھا، وإذا كانت اآلثار قد أصبحت خالل العقد 

ن على أن أمثال ھذه االنبعاثات ال یمكن األخیر من القرن العشرین واضحة المعالم، فإن معظم العلماء متفقو
لھا أن تستمر إلى ما ال نھایة سواء بالمستویات الحالیة أو بمستویات متزایدة، دون أن تتسبب في احتراز 
عالمي للمناخ، وسیكون للتغییرات التي تترتب عن ذلك في درجات الحرارة وأنماط سقوط األمطار

آثار مدمرة على النظم اإلیكولوجیة -یما إذا جرت التغییرات سریعاوالس–ومستویات سطح البحر فیما بعد 
وعلى رفاه الناس ومعاشھم، والسیما بالنسبة لمن یعتمدون اعتمادا مباشرا على النظم الطبیعیة.

ترمي التنمیة المستدامة في ھذا المجال إلى الحد من المعدل العالمي لزیادة الحد من انبعاث الغازات :-3
الحد بصورة كبیرة من استخدام المحروقات، وإیجاد مصادر أخرى الغازات الحراریة، وذلك عبرانبعاث

للطاقة إلمداد المجتمعات الصناعیة، وسیكون من المتعین على البلدان الصناعیة أن تتخذ الخطوات األولى 
لطاقة الحراریة بكفاءة واستحداث تكنولوجیات جدیدة الستخدام اco2للحد من انبعاث ثاني أكسید الكربون 

أكبر، وتوفیر إمدادات من الطاقة غیر الحراریة تكون مأمونة وتكون نفقتھا محتملة، على أنھ حتى تتوافر 
أمثال ھذه التكنولوجیات، فالتنمیة المستدامة تعني استخدام المحروقات بأكفأ ما یستطاع في جمیع البلدان.

: التنمیة المستدامة تعني أیضا الحیلولة دون تدھور طبقة األوزون األوزونالحیلولة دون تدھور طبقة -4
فاتفاقیة كیوتو جاءت للمطالبة ،الحامیة لألرض ، وتمثل اإلجراءات التي اتخذت لمعالجة ھذه المشكلة 

، وتوضح بأن التعاون الدولي لمعالجة مخاطر البیئة لألوزونبالتخلص تدریجیا من المواد الكیمیائیة المھددة 
العالمیة ھو أمر مستطاع، لكن تعنت الوالیات المتحدة األمریكیة واعتقادھا بأن قوتھا أصبحت فوق إرادة 

المجتمع الدولي جعلھا ترفض التوقیع على ھذه االتفاقیة ما دام أن ال أحدا یستطیع إجبارھا على ذلك.

(1) Beat Burgenmeier, Politiques Économiques du Développement Durable, 1er Édition, Boeck
Université, paris , 2008, p :180.
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المطلب الثاني: مؤشرات قیاس التنمیة المستدامة

عملیة متعددة األبعاد، لذا كان البد من توفر طرق لقیاس التنمیة وذلك من خالل التنمیة المستدامة ھي 

.مؤشرات مختلفة تھتم بالجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والتكنولوجیة

:):العوامل المؤثرة في االستدامة02- 2لشكل رقم(ا

قسم كلیة الھندسة بشبرا،جامعة بنھا،التنمیة المستدامة، استراتیجیاتبحث حول أحمد حسن أحمد وآخرون،المصدر:

.14،صالھندسة المعماریة

 : مؤشرات التنمیة المستدامة

)1(:لعلھ من المفید اإلشارة إلى أبرز المؤشرات األساسیة للتنمیة المستدامة المتمثلة في اآلتي

التنمیة عملیة ولیست حالة، وبالتالي فإنھا مستمرة ومتصاعدة، تعبیراً عن تجدد احتیاجات المجتمع -

؛وتزایدھا

التنمیة عملیة مجتمعیة، یجب أن تساھم فیھا كل الفئات والقطاعات والجماعات، وال یجوز اعتمادھا -

؛على فئة قلیلة أو مورد واحد

یعني أنھا لیست عملیة عشوائیة، وإنما عملیة محددة الغایات، ذات التنمیة عملیة واعیة، وھذا -

؛طویلة المدى، وأھداف مرحلیة وخطط وبرامجاستراتیجیة

التنمیة عملیة موجھة بموجب إرادة تنمویة، تعي الغایات المجتمعیة وتلتزم بتحقیقھا، وتمتلك القدرة على -

جاً وتوزیعاً، بموجب أسلوب حضاري یحافظ على طاقات تحقیق االستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتا

؛المجتمع

، الملتقي الدولي حول التنمیة المستدامة اإلطار النظري للتنمیة الشاملة المستدامة ومؤشرات قیاسھاسھام حرفوش، وآخرون، )1(
.11- 10:ص،ص2008أفریل 07/08االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، المتاحة، كلیة العلوم والكفاءة االستخدامیة للموارد
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أھمیة إحداث تحوالت ھیكلیة، وھذا یمثل إحدى السمات التي تمیّز عملیة التنمیة الشاملة عن عملیة النمو -

االقتصادي. وھذه التحوالت في اإلطار السیاسي واالجتماعي، مثلما ھي في القدرة والتقنیة والبناء المادي 

؛للقاعدة اإلنتاجیة

إیجاد طاقة إنتاجیة ذاتیة، وھذا یتطلب من عملیة التنمیة أن تبني قاعدة إنتاجیة صلبة وطاقة مجتمعیة -

متجددة. وأن تكون مرتكزات ھذا البناء محلیة ذاتیة، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة، ونامیة، وقادرة على 

لمكونة لھا، على أن یتوفر لھذه القاعدة التنظیم االجتماعي مواجھة التغیّرات في ترتیب أھمیة العناصر ا

السلیم، والقدرة المؤسسیة الراسخة، والموارد البشریة المدربة والحافزة، والقدرة التقنیة الذاتیة، والتراكم 

؛الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي

ر. تحقیق تزاید منتظم، عبر فترات زمنیة طویلة قادراً على االستمرا-

زیادة متوسط إنتاجیة الفرد، وھذا یمكن التعبیر عنھ بالمؤشر االقتصادي المعروف " بمتوسط الدخل -

؛السنوي للفرد " إذا ما أخذ بمعناه الصحیح، وإذا ما توفرت لھ أدوات القیاس الصحیحة

ع متوسط النمو النسبي تزاید قدرات المجتمع االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والتقنیة بما یتوازن م-

؛المقارن في المجتمعات األخرى

أن ترتبط التنمیة بإطارھا االجتماعي والسیاسي من خالل الحفز والتشجیع ، ویتمثل ذلك في نظام -

الحوافز القائم على أساس الربط بین الجھد والمكافأة، إضافة إلى تأكید انتماء الفرد لمجتمعھ من خالل 

كة بمعناھا الواسع، وكذلك جانب العدالة في توزیع ثمرات التنمیة وتأكید ضمانات تطبیق مبدأ المشار

الوجود الحیوي لألفراد والجماعات، وللمجتمع نفسھ. فھذه الجوانب، باإلضافة إلى كونھا تمثل أھداف 

التنمیة، ھي في الوقت نفسھ مصدر قوة وسائلھا وفاعلیة وكفاءة أدائھا. 

ظم تقاریر الدول التي تم تقدیمھا لسكرتاریة األمم المتحدة حول تنفیذ الحكومات وفي الواقع فإن مع

لخطط التنمیة المستدامة تركز على تعداد المشاریع التي تم تنفیذھا واالتفاقیات التي تم توقیعھا والمصادقة 

، وھي دائما علیھا، وكان معظم ھذا التقییم نظریا وإنشائیا ویخضع لمزاج المؤسسة التي تعد التقریر

مؤسسة حكومیة یھمھا التركیز على االیجابیات وعدم وجود تقییم نقدي حقیقي. ولھذا حاولت لجنة التنمیة 

المستدامة في األمم المتحدة الوصول إلى مؤشرات معتمدة للتنمیة المستدامة لكنھا لم تنتشر على مستوى 

في مجال التنمیة المستدامة إال من خالل العالم حتى اآلن، كما لم یتم وضع دراسة مقارنة بین الدول

والتي وجدت الكثیر من النقد المنھجي.2005مؤشرات االستدامة البیئیة للعام 
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المطلب الثالث: مشكالت التنمیة المستدامة

نبھت جمیع مؤتمرات قمة األرض إلى محدودیة وندرة الموارد الطبیعیة واالقتصادیة على مستوى العالم، 

االستمرار في استخدامھا غیر المرشد قد یعرضھا لالستنزاف، وبالتالي إلى عدم القدرة على الوفاء وأن 

باحتیاجات األجیال المقبلة، ومن ھذا المنطلق أكدت تلك المؤتمرات ضرورة خلق عالقة أخالقیة تربط بین 

التعامل مع الموارد اإلنسان والبیئة، یتحقق عنھا صون للبیئة، إضافة إلى ذلك قد نبھت إلى ضرورة

الطبیعیة واالقتصادیة بكفاءة عالیة، وتحقیق العدالة االجتماعیة بین الناس، من خالل ضمان الفرص 

المتكافئة في مجاالت التعلیم والصحة والتنمیة، بما في ذلك اجتثاث الفقر.

دول ومجتمعات العالم، رغم الجھود العالمیة والمحاوالت الجادة لتحقیق مطلب التنمیة المستدامة في جمیع

إال أنھ ال تزال تلك المحاوالت قاصرة إلى حد كبیر، وذلك لعدد من األسباب، التي لعل من بین أھمھا 

)1(: وأبرزھا

الزیادة المطردة في عدد سكان العالم، إذ تشیر اإلحصائیات إلى أن ما یزید على ستة ملیارات شخص -1

عاما الماضیة، كما یتوقع أن یبلغ 50في المائة خالل الـ 140یسكنون ھذه األرض، أو ما یمثل نحو نسبة 

قیدات التنمیة المستدامة.تسعة ملیارات نسمة، مما سیضاعف من تع2050عدد سكان العالم بحلول عام 

انتشار الفقر المدقع في العالم، إذ تشیر اإلحصائیات إلى أن خمس سكان العالم مضطرون للعیش على - 2

ملیار شخص ال تتوافر لدیھم میاه الشرب 1.1أقل من دوالر واحد في الیوم، ھذا إضافة إلى أن نحو 

في المائة من 10مدادات من الماء یتسببان في نحو المأمونة، وأن میاه الشرب الملوثة وعدم كفایة اإل

جمیع األمراض في البلدان النامیة.

عدم االستقرار في كثیر من مناطق العالم و الناتج عن غیاب السالم واألمن . - 3

مشكلة الفقر في بعض دول العالم والتي تزداد حدة مع األمیة وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم - 4

ون وفوائدھا واالستغالل غیر الرشید للموارد الطبیعیة.الدی

استمرار الھجرة من األریاف إلى المناطق الحضریة وانتشار ظاھرة المناطق العشوائیة، وتفاقم - 5

الضغوط على األنظمة اإلیكولوجیة وعلى المرافق والخدمات الحضریة، وتلوث الھواء وتراكم النفایات. 

، الملتقي الوطني الثالث حول التنمیة المحلیة المستدامة إشكالیة التنمیة المحلیة المستدامة في ظل حمایة البیئةطیب سلیمان ملیكھ، )1(
.08- 07:ص،ص2008مارس 03/04الجامعي بالمدیة، لألنشطة العلمیة والثقافیة، المركزالبعد البیئي، جمعیة األنوار
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عالم بصفة عامة لظروف مناخیة قاسیة ، وخاصة انخفاض معدالت األمطار عن تعرض مناطق من ال- 6

المعدل العام السنوي ، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصیف ومعدالت البخر والنتح ، مما أدى إلى 

تكرار ظاھرة الجفاف وزیادة التصحر.

د في الموارد المائیة وتلوثھا وندرة محدودیة الموارد الطبیعیة وسوء استغاللھا بما فیھا النقص الحا- 7

األراضي الصالحة لالستغالل في النشاطات الزراعیة المختلفة ، وتدھور نوعیتھما، ونقص الطاقة غیر 

المتجددة في بعض أقطار العالم .

عدم موائمة بعض التقنیات والتجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف االقتصادیة - 8

.البیئیة في بعض دول العالم النامي ، ونقص الكفاءات الوطنیة القادرة على التعامل معھاواالجتماعیة و
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التنمیة المستدامةاستراتیجیةالمبحث الثالث: 

تستخدم كآلیاتجندة القرن الحادي والعشرین االستراتیجیات الوطنیة للتنمیة المستدامة تروج أ
الملموسة. وتمثل واألعماللترجمة أھداف دولة ما وتطلعاتھا في مجال التنمیة المستدامة إلى السیاسات 

الوطنیة للتنمیة المستدامة أحد المسالك التي تعتمدھا الدول لمواجھة التحدیات التي یطرحھااالستراتیجیة
وقد تحولت اإلقلیميلوطني والمحلي وحتى السیر صوب تحقیق أھداف التنمیة المستدامة على الصعیدین ا

وطنیة بیئیة إلى استراتیجیةمن 1992التنمیة المستدامة منذ قمة األرض التي انعقدت عام استراتیجیة
تشمل جوانب اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة.ةاستراتیجی

النقاط التالیة:سنتناول وفي ھذا المبحث 

؛التنمیة المستدامة ومزایاھااستراتیجیةمفھوم -
؛الوطنیة للتنمیة المستدامةاالستراتیجیةأسس -
.التنمیة المستدامةالستراتیجیةبعض التجارب الدولیة -

التنمیة المستدامة ومزایاھااستراتیجیةالمطلب األول: مفھوم 

التنمیة المستدامة أنھا عملیة منسقة وتشاركیة ومتواصلة من األفكار واألنشطة باستراتیجیةیقصد 
التي تعتمد لتحقیق األھداف االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة بطریقة متوازنة ومتكاملة على المستویین 

ھا السیاسات وخطط العمل وتنفیذصیاغةالوطني والمحلي وتتضمن ھذه العملیة تحلیل الوضع الحالي و
.منتظمةورصدھا واستعراضھا بصورة

بأنھا) االستراتیجیات الوطنیة للتنمیة المستدامة OCEDوتعرف منظمة التنمیة والتعاون االقتصادي (
"مجموعة  منسقة من عملیات التحلیل والنقاش وتعزیز القدرات والتخطیط واالستثمار، تقوم على 

تنفك تتحسن وتدمج بین األھداف االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة للمجتمع، مع التماس المشاركة، وال
الوطنیة للتنمیة تاالستراتیجیامواضع للتنازالت المتبادلة حیثما یتعذر ذلك". وال ینبغي في تنفیذ 

الطرق التي المستدامة أن یؤخذ بنوع بذاتھ من النھج أو بصیغة واحدة، إذ لكل بلد أن یحدد لنفسھ أفضل
للتنمیة المستدامة وتنفیذھا طبقا لظروفھ السیاسیة والثقافیة  واالیكولوجیة السائدة استراتیجیةتناسبھ إلعداد 

)1(."البیئیة واالجتماعیة،ةاالقتصادیمن أجل تحقیق التوازن بین األھداف فیھ.

، رسالة دكتوراه ، جامعة أبي بكر دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة حالة الجزائرسایح بوزید، )1(
.95- 94- 93ص:، ص2013بلقاید ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، تلمسان، 
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الوطنیة للتنمیة المستدامة أداة تستخدم لصنع القرارات على أساس مستنیر، وھي توفر االستراتیجیةوتعد 
إطارا للتفكیر المنھجي في كل المجاالت. كما تساعد على ترسیخ عملیات التشاور والتفاوض والتوسط 

مصالح. والتوصل إلى التوافق في اآلراء بخصوص القضایا االجتماعیة ذات األولویة التي تتفاوت فیھا ال
التنمیة المستدامة أن تزود البلدان بالقدرات على معالجة المشكالت االقتصادیة الستراتیجیةویمكن 

إلى جانب األطر اإلجراءاتواالجتماعیة المترابطة من خالل مساعدتھا على بناء القدرات، واستحداث 
ول زمنیة لتنفیذ أعمالھا.،ووضع جداالتشریعیة، وتخصیص ما لدیھا من الموارد المحدودة بشكل رشید

:التنمیة المستدامة بما یلياستراتیجیاتتتمیز 

تسییر صنع القرارات وتحسین فاعلیة السیاسات العامة من خالل ما یأتي:-1

 والغایات والسیاسات المرتبطة بالتنمیة المستدامة والقیم واألھدافالمساعدة على تحدید الخیارات
؛التي ترتكز علیھا

 ؛بطریقة شاملة ومتكاملةةواالیكولوجیتحلیل المسائل االقتصادیة واالجتماعیة
 تعزیز تطویر السیاسات الحكومیة الخاصة بالتنمیة المستدامة والتوصل إلى التوافق في اآلراء

؛بشأنھا
 ) القانونیة وتطویر المؤسسات وما إلى ذلك) بھدف تناول اإلصالحاتتحدید الخیارات وتقییمھا

؛لمسائل ذات األولویةا
؛بین السیاسات واالستراتیجیات في القطاعات والمناطق الجغرافیة كافةالمواءمة
 زیادة استعداد البلد وتحسین وضعھ بحیث یستفید من ظواھر معینة كالعولمة والثورة العلمیة

؛ةوالتكنولوجی
 ه في طریق التنمیة تغییر في المجالین المؤسسي و السلوكي وتسییرإحداثالتشجیع على

المستدامة.

ما یأتي:تعزز حشد الموارد من خالل -2

؛تسییر حشد موارد البلد البشریة والمالیة على الصعیدین الوطني والدولي دعما للتنمیة المستدامة
 مساعدة البلدان على تنسیق الدعم الذي تقدمھ الجھات المانحة، للنظر في مسألة تقدیم الدعم

؛معینةالستراتیجیةلمجموعة متسقة من المشروعات ومبادرات السیاسة العامة ترتب طبقا 



الفصل الثاني ...................................................مدخل نظري حول التنمیة المستدامة

41

:تخصص الموارد بطریقة أكثر جدوى من خالل ما یأتي-3

 بطریقة مجدیة، وذلك استنادا إلى أولویات تحدد نتیجة تیسیر تخصیص الموارد الوطنیة المحدودة
؛لعملیات تشاركیة

؛المساعدة على تحدید المشروعات والبرامج التنمیة وتوجیھ عملیات تنفیذھا
 تحسین تقاسم المكاسب التي تحققھا التنمیة على أساس أكثر إنصافا، عبر وضع ھموم الطبقات

؛الفقیرة في صدارة خطة التنمیة
من الموارد واألراضي، وحقوق الملكیة اإلفادةر التعامل مع مسائل السیاسات العامة، مثل تسیی

.التي تؤثر في المكاسب التي تتوارثھا األجیال

حل النزاعات من خالل ما یأتي:-4

 الحكومیة من خالل الكشف واإلداراتالمساعدة على تسویة الخالفات القائمة بین شرائح المجتمع
؛عنھا وتشجیع الحوار الصریح

 تسییر عملیة فھم األھداف المختلفة والمتناقضة أحیانا، عبر تحدید ما ینجم عن كل منھا من
مكاسب وخسائر تحدیدا كمیا، وتوضیح التنازالت المتبادلة في ھذا المجال.

تبني القدرات البشریة والمؤسسیة من خالل ما یأتي:-5

 على حشد -بتوضیحھا لألھداف ووسائل تنفیذھا–الوطنیة للتنمیة المستدامة االستراتیجیةتساعد
؛القدرات، وصونھا واالحتفاظ بھا، وبنائھا حیث یتطلب األمر

 المساعدة على بناء القدرات المتعددة التخصصات التي یمكن أن توجھ مباشرة لحل المشكالت
؛المعقدة

 ي والتحول االجتماعي بناء المؤسسات وخلق البیئة المالئمة للنمو االقتصادالمساعدة أیضا على
المستدامین.
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الوطنیة للتنمیة المستدامةاالستراتیجیةالمطلب الثاني: أسس 

الوطنیة للتنمیة المستدامة وضع آلیات وسیاسات، وأطر قانونیة االستراتیجیةوضع تتطلب عملیة 
فیما بینھا، ویعد التطبیق السلیم التكاملومؤسسیة لتنسیق األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة وتحقیق 

الوطنیة للتنمیة المستدامة ھو أفضل ضمان للنجاح ومواصلة العملیة، ومن بین االستراتیجیةلعناصر 
)1(ینبغي اتخاذھا ما یلي:ابیر التد

للتنمیة المستدامة نمطا حیاتیا. والعمل االستراتیجیةینبغي أن تشكل خلق ثقافة للتنمیة المستدامة: -1
واالبتكار. اإلبداععلى تحقیق التكامل بین الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، وتشجیع ثقافة 

استراتیجیةتتطلب عملیة وضع الوطنیة للتنمیة المستدامة:لالستراتیجیةإضفاء الطابع المؤسسي -2
وطنیة للتنمیة المستدامة أن تكتسي تماما بالسمة المؤسسیة، وینبغي أن ینظر أال إلیھا بوصفھا عملیة 
مخصصة لھدف معین، أو أنھا مھمة تنفذ لمرة واحدة فقط، وینبغي أیضا أن تدمج األنشطة المرتبطة 

في السیاسة التنمویة إدماجا كلیا في األنشطة الیومیة للحكومات راتیجیةاالستبصیاغة وتنفیذ 
وأصحاب المصلحة اآلخرین.

، العالقة بین المؤسساتتحكم القوانین واللوائح التنظیمیةوآلیات لإلنقاذ: وضع آلیات قانونیة مناسبة-3
االستراتیجیةوكذاك العالقة بین الناس وبیئاتھم، وبینھم وبین بعضھم البعض. ولما كانت عملیة وضع 

الوطنیة للتنمیة المستدامة ترتبط أساسا بغدارة العالقات، وتتطلب في كثیر من األحیان بالقیام بتنازالت 
ا لمواصلة عملیة وضع متبادلة، فإن تطبیق تشریعات وآلیات مناسبة إلنقاذھا یعد أمرا ضروری

.االستراتیجیة
الوطنیة للتنمیة المستدامة مھمة متعددة القطاعات ومتعددة االستراتیجیةلما كانت التنسیق الفعال:-4

األفعال لكفالة نجاحھا. وینبغي أن یشمل التنسیق ضمان إدماج عملیة المستویات، فالبد من تنسیق 
لصنع القرار وإعادة الموازنة السنویة، وھي مسألة حیویة في العملیة الحكومیة االستراتیجیةإعداد 

الستمرارھا.
یجب إقامة منتدیات للمشاورات الدوریة على المستوى االتصال بالجمھور والمشاركة الفعالة:-5

، للتوصل إلى اإلعالمالوطني والصعید المحلي. ویجب أن تستخدم ھذه المنتدیات، عالوة على وسائط 
بخصوص الرؤیة الشاملة لألھداف اإلنمائیة للبلد، وأیضا بخصوص تنفیذ مشروعات توافق في اآلراء 

وبرامج معینة.
یجري أنمن المھم الوطنیة للتنمیة المستدامة:االستراتیجیةالقدرة الوطنیة على مواصلة تعبئة-6

نجازات التي التي ستلزم مختلف اآللیات،  واالواألمورتحدید المھارات / القدرات الموجودة، بانتظام
تلك اآللیات، وینبغي بذل الجھد لحشد أفضل من المھارات والقدرات استخدامیمكن تحقیقھا من خالل 

وغیر النظامي، كما النظاميقدرات إضافیة من خالل خیارات التدریب الموجودة حالیا. ویلزم بناء 
یلزم تحدید االحتیاجات على النحو المناسب.

)1(https://www.education.qa/en/Pages/default.aspx، 0015:على الساعة 18/03/2015،تم االطالع علیھ فيh
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التنمیة المستدامة الستراتیجیةالمطلب الثالث: بعض التجارب الدولیة 

الدول المتقدمة مجموعة مختلفة من المناھج لتصمیم استراتیجیات التنمیة المستدامة وصیاغتھا لقد اتبعت 
وتنفیذھا. ویوجد اآلن لدى العدید من الدول، ثورة من المعارف التي تقدم صورة عامة لتجربة وضع 

)1(.راتیجیات  والدروس المستفادة منھا، وفیما یأتي توضیح لبعض التجارباالست

التجربة الكندیة:-1

1990للتنمیة المستدامة، ففي عام استراتیجیةتعد كندا من أوائل الدول المتقدمة التي بادرت إلى وضع 
نھجھا 1995أصدرت الحكومة االتحادیة خطة كندا الخضراء للبیئة السلیمة، وأبدلت الحكومة في عام 

اللتزامھا بالتنمیة المستدامة، واعدت دلیال للحكومة التي تراعي قضایا البیئة، وقد دارة العامةالمتعلق باإل
ى الدلیل، ثم عین مفوض البیئة والتنمیة المستدامة في مكتب مراجع وقع كل الوزراء في ذلك الوقت عل

الحسابات العام.

األولى للتنمیة المستدامة، وتم إقرارھا من قبل البرلمان االستراتیجیةوقد وضعت وزارة البیئة في كندا 
مھمة في مساعدة وزارة البیئة في تحویل مفھوم التنمیة المستدامة أداة. وكانت 1997الكندي في ابریل 

طائفة واسعة من المسائل وقادت إلى عدد 1997التنمیة المستدامة لعام استراتیجیةإلى واقع. وقد شملت 
من المنجزات المھمة، وعززت قدرة وزارة البیئة في كندا على اتخاذ القرارات المتكاملة، وبناء الشراكات 

ضروریة للمضي قدما نحو التنمیة المستدامة، وتزوید الكندیین بالمعرفة واألدوات التي یحتاجون إلیھا ال
عما تقوم بھ وزارة البیئة في كندا.التخاذ قرارات جیدة، وتقدیم نموذج جید 

2001) التي أقرھا البرلمان الكندي عام 2003-2001الثانیة للتنمیة المستدامة (االستراتیجیةوقدمت 
فرصة ممتازة للمضي في إضفاء الطابع المؤسسي على التنمیة المستدامة في عملیات اتخاذ القرارات التي 

اإلدارةوھذه األخیرة تؤمن بأن تتخذه وزارة البیئة في كندا، وتشجیع اآلخرین على أن یحذو حذوھا.
تتطلب االبتكار في المجاالت التالیة:بیئیةالفعالة في المسائل ال

؛زیادة ومشاطرة المعرفة التي تسند علیھا القرارات
؛تقدیم أدوات وحوافز جدیدة من أجل التكامل التام في اتخاذ القرارات البیئیة واالقتصادیة
.تشكیل شراكات جدیدة من اجل تحدید التفویض، والمساعدة في تحقیقھا

) ھي: االلتزام 2003-2001یة المستدامة(التنماستراتیجیةإلعداد أساسیةوتم االسترشاد بثالثة مفاھیم 
.باإلنصافموااللتزابنوعیة حیاة أفضل، وإتباع نھج متكامل للتخطیط وصنع القرار، 

)1(https://www.education.qa/en/Pages/default.aspx، 0017:على الساعة 19/03/2015،تم االطالع علیھ فيh
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التنمیة المستدامة تمثلت في اآلتي:استراتیجیةوفي ھذا اإلطار تم تحدید العناصر األساسیة إلدارة 

؛استخدام نھج متكامل
 ؛والتحلیلاستخدام العلم السلیم
؛العمل معا
؛استخدام حزمة من أدوات السیاسة العامة
؛القیادة عن طریق توفیر القدوة
.زیادة مراعاة البیئة في عملیات الحكومة

التجربة البلجیكیة:-2

وطنیة للتنمیة المستدامة، وعرفت بلجیكا استراتیجیةبدأت بلجیكا في تسعینات القرن الماضي بوضع 
أبعاد ھي:أربعةالتنمیة المستدامة بأن لھا 

؛العدالة في التعامل مع األجیال
؛إحداث التكامل بین األھداف االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة
؛ھا)تالمبدأ الوقائي( االعتراف بالنقاط التي تفتقر إلى الیقین العلمي ومواجھ
المشاركة.مبدأ

وفي ھذا اإلطار ركزت بلجیكا على تناول المسائل التالیة:

؛القضاء على الفقر واإلقصاء االجتماعي
؛حمایة الغالف الجوي
المواد الخطرة....).-النظم االیكولوجیة البحریة( الصید المفرط

وتنفیذھا كالتالي:االستراتیجیةوقد حددت بلجیكا المشكالت التي تواجھ وضع 

؛عدم وضع خیارات السیاسات االتحادیة في إطار تحدي التنمیة المستدامة الذي یواجھ كوكب األرض
؛غیاب بعد النظر، مما أدى إلى قلة عدد األھداف الوسیطة أو انعدام سبل تحقیقھا
 كفایة الصعوبات التي تنطوي علیھا عملیة إدماج البیئة االقتصادیة والعناصر االجتماعیة، بسبب عدم

؛الھیاكل والموظفین في الھیئات القائمة
؛ھام التنمیة الحالیةعدم االعتبار الكافي للجوانب المرتبطة باآلثار طویلة األجل لم
.عدم كفایة الجھود المبذولة لتبیان الخیارات التنمویة القائمة على أساس المشاركة
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الفصل:خالصة

ھو المستدامةالضیقة للنمو االقتصادي كما أن مفھوم التنمیةأن التنمیة ال یمكن حصرھا في الحدود 
مفھوم موسع یستوعب أبعادا اجتماعیة، سیاسیة بیئیة وتكنولوجیة ، إلى جانب البعد االقتصادي فالتنمیة 

ھي عملیة تحرر إنساني تشمل تحریر الفرد من القھر والفقر واالستغالل وتقیید الحریات.

وعدم استنفاذ العناصر مة تتمثل في عمارة األرض وإصالحھا، بما ال یخل بالتوازنالتنمیة المستداو
الضروریة للحفاظ على سالمة البیئة، والحد من تعریض األرض وما علیھا لمختلف أنواع التلوث، و 

ھھا تأكید عدالة توزیع الموارد وعوائد التنمیة، والحد من أنماط اإلنتاج واالستھالك غیر الرشیدة وتوجی
بسیطة "إدارة التنمیة على مستوى العالم بما یحقق التوازن البیئي" لكن المعضلةنحو االستدامة. فالمعادلة

أكثر من إي وقت مضى الكبرى تبقى في التطبیق، فالعالم یمشي، والفقراء یزدادون فقرا، والحاجة الیوم
قائمة على اإلدارة العادلة لموارد العالم الإلى عقد عالمي جدید قائم على العدالة. فالتنمیة المستدامة

اإلنسانیة للشعوب، ھي الطریق األقصر لتحقیق السلم واألمن والتوزیع العادل للثروات وضمان الحقوق
العالمي.
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:تمھید

والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتعلىاالعتمادھوالحدیثةاالقتصادیاتتنمیةفيالجدیداالتجاهلعل
اقتصادیةأنشطةمنتمارسھبماوذلكالمستدامة،التنمیةوتحقیقالنموإحداثفيدورھاعلىوالتركیز

المحیطمتغیراتمعالتأقلمفيوسرعةفعالیةمنتملكھلمابالنظرالقطاعاتتنوعحیثمنمتعددة
العمالقةوالمؤسساتالصناعاتاعتمادبوجوبترىالتيالسابقةالنظرةعكسعلىاالقتصادي،

الصغیرةالمؤسساتأناالتجاهھذاأصحابیرىلكن.شاملةمستدامةتنمیةإلحداثكبوابةوالضخمة
شاملةتنمیةتحقیقتستطیعولنلمانھأإالالذكر،السالفةبالخصائصتمتازكانتوإنوالمتوسطة،

یئةتھحیثمنالمناسبةاالستراتیجیاتظلفينشاطھاومارستوتطورتنشأتإذاإال،مستدامة 
فزاالستثماريالمناخوخلقالمشجعةالظروف كلیةمتطلباتمجملھافيوھيالدعم،حیثمنالمحّ
.ضروریة

:إليالتعرضالفصلھذاخاللمننحاولوسوف

؛المستدامةالتنمیةلتفعیلالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتلتنمیةللحكومةاالستراتیجیةالخطة-
مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار لوالیة عین الدفلى في ترقیة الذي تلعبھدورال-

؛المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
.الدفلىعینبوالیةالمستدامةالتنمیةتحقیقفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتدوروواقع-

التنمیةلتفعیلالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتلتنمیةللحكومةاالستراتیجیةالخطة: األولالمبحث
في الجزائرالمستدامة

من جاءوإنماالصدفةولیدیكنالصغیرة والمتوسطة لمالمؤسساتبموضوعالجزائراھتمامإن
والدولیة بغیةالمحلیةاألصعدةجمیععلى)الخ...ومالیةوتشریعیةقانونیة(متكاملةمنظومةتبنيخالل
بعدوخاصةاالقتصاديھیكلھاضمنكبیرةمكانةیحتلباتالذيالمؤسساتمنالنوعودعم ھذاترقیة

الوطنياالقتصادعرفھالذيالتحولإبانالصغیرة والمتوسطة المؤسسات اكتسبتھاالكبیرة التياألھمیة
الصغیرة المؤسسات تلعبھالذيالدورتأكدأینالحراالقتصادنظامإليالمخططنظام االقتصادمن

المؤسساتھذهإلي تنمیةبالجزائردفعالذيالشيءالمستدامة وھذاالتنمیةمتطلباتتحقیقفيوالمتوسطة 
والتحدیاتللتطوراتالمؤسساتھذهیعطل استجابةالذيالعائقتعتبرالتيوالمعوقاتالمشاكلومحاربة

.الوطنياالقتصادیواجھھالتي
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المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرخصائصالمطلب األول: 

اقتصادينظامومنألخرىدولةمناختلفتوالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتعاریفتعددتلقد
الصغیرةللمؤسساتاألوربيالتعریفعلىاالعتمادكرس) 2000جوان(بولونیامیثاقأنإالآخر،إلى

:مقاییسعلىیرتكزالذيور الجزائبینھامنالتيوعلیھصادقتالتياألعضاءالدوللكلوالمتوسطة
.االستقاللیةشرط،السنویةالحصیلةاألعمال،رقم،العمالعدد

12 :فيالمؤرخ01/18:مرقالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتلترقیةالتوجیھيالقانونعرف
بإنتاجتقومالتيالمؤسساتتلك"بأنھاالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتالرابعةالمادةفي2001دیسمبر

دینار،ملیار02یتجاوزالالسنويأعمالھا،ورقمعامال250إلى01منتشغلالتي،الخدماتأوالسلع
)1(."ردیناملیون500الى10بینماسنویةحصیلةلھاو

)2(: یليكماالمؤسساتیصنفأنھكما

رقمو250- 50بینماعمالھاحجمالتيتلكأنھاعلىالمتوسطةالمؤسساتتصنف":الخامسةالمادة
."دینارملیون500- 100بینماسنویةحصیلةلھاو،دینارملیار2إلىملیون200بینماأعمالھا

رقمو49-10بینماعمالھاحجمالتيتلكأنھاعلىالصغیرةالمؤسساتتصنف:"السادسةالمادة
."دینارملیون100تتجاوزالسنویةحصیلةلھاودینار،ملیون200یتجاوزالأعمالھا

رقمتحققو09-01بینماعمالھاحجمالتيتلكأنھاعلىالمصغرةالمؤسساتتصنف":السابعةالمادة
."دینارملیون10تتجاوزالسنویةحصیلةلھاودینارملیون20منأقلأعمال

المتوسطة والصغیرةالمؤسساتتصنیفنلخصأنیمكن) 07)،(06)،(05:(الموادخاللمنو
:یليكماوالمصغرة 

الجزائريالمنظورمنالمؤسساتتصنیف:)01-3رقم(جدول

)دینارملیون(السنویةالحصیلة)دینارملیون(األعمالرقمالعمالعددالمؤسسات
500-100بینما2000-200بینما250-50متوسطة

100یتجاوزال200یتجاوزال49-10صغیرة
10یتجاوزال20یتجاوزال09-01مصغرة

المؤرخ في 01/18المتوسطة والصغیرةالمؤسساتلترقیةالتوجیھيالقانونعلىاعتمادا،الطالبینإعدادمن:المصدر
12/12/2001.

.12/12/2001المؤرخ في 01/18المتوسطة والصغیرةالمؤسساتلترقیةالتوجیھيالقانون)1(
وآفاقواقع:حولالوطني، الملتقىالجزائرفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتآفاقوواقعهللا ،بوعبدبوقصبة، عليشریف) 2(

.3،ص2013/ 06/05- 05الوادي، یومي الجزائر ،جامعةفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتفيالماليالمحاسبيالنظام
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).2013-2010(للفترةالجزائرفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتعداد: )02-3(رقمجدول

2013السداسي األول2012السداسي األول20102011البیان
618515658737686825747387الخاصةالمؤسسات

369319391761407779441964معنویةشخصیة
249196120095124923136622طبیعیةشخصیة
146881154123168801الحرفیةاألنشطة

557572561547العمومیةالمؤسسات
619072659309687386747934المجموع

المصدر:
Ministère de l'industrie, de la pme et de la promotion de l'investissement, Bulletins d'information
statistique de la pme, n° : 20-21-22-23

سنةمنباضطرادیتزایدالجزائرفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتعددأنیتضحالجدولخاللمن
128872:ءإنشاتم30/06/2013إلى غایة 01/01/2010بدءا من الفترةھاتھخاللأنھوألخرى،
200ھو إنشاء 2014-2010الخماسيالمخططخاللالھدفأنحینفيمتوسطة،وصغیرةمؤسسة

.جدیدةمتوسطةوصغیرةمؤسسةألف 
خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر 

(1):تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر بمجموعة من الخصائص نوجزھا فیما یلي

:اإلدارةمرونة-1
غیرالطابعإلىإضافةالمتغیرة،الظروفمعالتكیفعلىالقدرةالمتوسطةوالصغیرةللمؤسسات

اتخاذعملیةتحكمجامدةلوائحبھاتوجدالأنھكماالتنظیمي،ھیكلھابساطةوفي التعامل،الرسمي
.القرار
:بالمجتمعالعالقاتقوة-2

الذيبھاالمحیطالمحليبالمجتمعالقویةالعالقاتالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتیمیزماأھممن
.لمنتجاتھاالترویجفيمنھتستفید

االجتماعیة:اآلثار-3
المعیشيالمستوىتحسینكذلكو،الفقرمكافحةوالبطالةامتصاصفيكبیربشكلتساھمفھي

.للعائالت
: العاملینمعالتعاملفيالشخصيالمنھج-4

ھيالكبرىالمؤسساتعلىبھاتتفوقتجعلھاالتيوالمؤسساتھاتھبھاتتمتعالتيالمزایاأیضاأھممن
اختیارھموطریقةأسلوبوالعاملینلقلةنظراالبشریة،مواردھاتربطالتيالقویةالشخصیةالعالقات

.فعالبشكلاألمورسیروالرؤیةبوضوحیسمحمالكیھامنالمباشراإلشراف،كذلك

مقدمة،مذكرةالمستدامةالمحلیةالتنمیةتحقیقفيوالمصغرةالصغیرةوالمتوسطةالمؤسساتدور،الناصرمحمدمشري(1)
،سطیف،جامعةالمستدامةو التنمیةالمؤسسةاستراتیجیة:تخصصاالقتصادیة،العلومفيالماجستیرشھادةنیلمتطلباتضمن

.97:،ص2011
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الجزائرفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتمساعدةودعمھیاكل: الثانيالمطلب

)1(:الصغیرة والمتوسطة ما یليمن الھیاكل الداعمة و المساعدة للمؤسسات 

:)MIPMEPI( االستثمار ترقیةوالمتوسطةوالصغیرةالمؤسسات،الصناعةوزارة-1

ةمكلفمنتدبةوزارة1991سنةفيالجزائرأتشأنالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتقطاعتنمیةإطارفي
ویلیةج18: فيالمؤرخ94/211:رقمالمرسومبموجبوزارةإلىلتتحولالمؤسساتمنالنوعبھذا

11: فيالمؤرخ00/190:مرقيالتنفیذالمرسومبموجبالوزارةھذهصالحیاتلتوسع،1994
الصناعةوزارةإنشاءتم2010ماي28بتاریخالمقررالحكوميالتعدیلبموجبثم،2000ویلیةج

المؤسساتتطویروإنشاءترافقولتدعم،االستثمارترقیةوالمتوسطةوالصغیرةوالمؤسسات
.المتوسطةوالصغیرة

: )CNAC(البطالةعلىللتأمینالوطنيالصندوق-2

العمالدعممھمةلھأوكلت،1994ویلیةج: فيالمؤرخ94/188: رقمالتنفیذيالمرسومبموجبأنشئ
أعمارھمتتراوحالذینوالفترةتلكفياالقتصادیةالھیكلةإعادةبسببعملھممناصبفقدواالذین

.خاصنشاطلخلقالبطالالشبابتدعیملھأوكلتكما،سنة 50-35:بین

بحجم مشروع84164تمویلفي2013سنةمناألولالسداسيغایةإلىالصندوقھذاساھمقدو
.163023:تشغیلو،ملیار دینار234استثمارات تقدر حوالي 

: )ANSEJ(الشبابتشغیللدعمالوطنیةالوكالة-3

الشبابتدعیممھمةلھاأوكلت،ویلیةج02: فيالمؤرخ96/234:رقمالرئاسيالمرسومبموجبتئأنش
.خاصنشاطلخلقالبطال

بحجممشروع270288تمویلفي2013سنةمناألولالسداسيغایةإلىالوكالةھذهساھمتقدو
.عامل660935: تشغیلودینار،ملیار767: بحواليتقدراستثمارات

(1) MIPMEPI: Bulletin d'information statistique de la pme, n°23, novembre 2013 ,pp 38-39.
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:)ANDI( االستثمارلترقیةالوطنیةالوكالة-4

،االستثماربتنمیةالمتعلقو2001أوت20: فيالمؤرخ01/03:رقمالتنفیذيالمرسومبموجبأنشئت
وترقیة،الوحیدالشباكخدماتبواسطةللمؤسساتالتأسیسیةباإلجراءاتالقیامتسھیلعلىتعمل

.متابعتھاوتطویرھاواالستثمارات

استثماريبحجمبھمصرحمشروع1009: في2013سنةمناألولالسداسيفيالوكالةھذهساھمت
)1(".عامل2016: وبتشغیل،ردیناملیار477": بحواليقدر

:)FGAR(المتوسطة والصغیرةللمؤسساتالقروضضمانصندوق-5

االستثمارترقیةوالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتوالصناعةوزارةوصایةتحتعمومیةمؤسسةھو
منحمھامھأھممنو2002نوفمبر11: فيالمؤرخ02/373:رقمالتنفیذيالمرسومبموجبأنشئ،

التجھیزاتتجدید،إنشاء: تاستثماراتنجزالتيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتلفائدةضمانات
.المطلوبةالضماناتوالمشاریعبأھلیةیقركما،مساھماتأخذ،توسیع،

: شغلتمشروع930:في2013سنةمناألولالسداسيغایةإلىالصندوقھذاساھمقدو
)2(.دینارملیار23: بحواليتقدرضماناتبإجماليعامل،40265

:)ANGEM( المصغر القرضلتسییرالوطنیةالوكالة-6

القرضبجھازالمتعلق2004جانفي22: فيالمؤرخ04/13:رقمالرئاسيالمرسومبموجبأنشئت
منتظمةغیرأوثابتةغیرمداخیللھاالتيتلكأودخلبدونالفئاتیخصالذياألخیرھذا،المصغر

.األولیةالموادالقتناء

بحجممشروع504962تمویلفي2013سنةمناألولالسداسيغایةإلىالوكالةھذهساھمتقدو
)3(.عامل757443: تشغیلودینار،ملیار21: بحواليتقدراتاستثمار

:)CGCI-PME( المتوسطة والصغیرةللمؤسساتاالستثمارقروضضمانصندوق-7

غایةإلىالصندوقھذا،ساھم2004سنةفيالمؤرخ04/134:رقمالرئاسيالمرسومبموجبأنشئ
: بحواليتقدرضماناتبإجماليعامل،9556:شغلتمشروع621: في2013سنةمناألولالسداسي

)4(.دینارملیار19

(1) http://www.adni.dz le 15/03/2015 a 19 :57.
(2) MIPMEPI: opcit ,p 36.
(3 )IBID,p 41.
(4) IBID, p38.
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الجزائرفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتنمیةوإنشاءمشاكلومعوقات: الثالثالمطلب

وأداةالعاملة،والیدوالمؤطرینللمسیرینتكوینیةمدرسةالصغیرة والمتوسطة المؤسساتتعتبر
منیرفعانھجانبإلىالقطاعذابھاالھتمامألنا،بھواالھتمامترقیتھایجبلذا، التنمیةلتحقیقفعالة

المتمكنینالمسیرینمننخبةویخلقاالقتصادیة،المنتجاتتنویعفيویساھملألفراد،المعیشيالمستوى
.المستقبلفيالكبرىالمشاریعحتىلتسییر

إليبعدتصللمالجزائرفيالصغیرة والمتوسطة المؤسساتأنإالاألھمیةھذهمنوبالرغم
المؤسساتذهبھاالرتقاءفيالجزائریةالحكومةبذلتھاالتيالكبیرةالجھودمنبالرغمالمطلوبالمستوى

االقتصادفيالمؤسساتھذهوفعالیةكفاءةمنتحدالتيوالعراقیلالمشاكلمنمجموعةبسببوھذا
)1(:نجدوالعراقیلالمشاكلھذه،ومنالوطني

:المستوردةللسلعالفوضويالتدفقأوال:

للسلعالفوضويالتدفقمشكلةھيالجزائریینالمحلیینالمستثمرینتواجھالتيالكبیرةالمشكلةإن
التدفقویعتبرالمحلیة،األسعارمنأقلوأسعارعالیةبجودةتتمیزالتيالمستوردةاألجنبیةوالمنتجات
التوسع،فيالمحليالمستثمرإمكانیةعلىسلباتؤثرالتيالعوائقأشدمناألجنبیةللسلعالفوضوي

الصغیرة والمتوسطة .المؤسساتمنظومةعلىمباشرةبصفةتؤثروبالتالي

:والتنظیمیةوالتسییریةاإلداریةوالمشاكلالمعوقاتثانیا :

اإلداریةالخبراتفيواضحوعجزقصورمنالجزائرفيالصغیرة و المتوسطة المؤسساتقطاعیعاني
القراراتاتخاذفيالمركزیةالمؤسساتھذهفيالفردیةاإلدارةسیادةبسببوذلكالتنظیمیةوالخبرات

المحیطضمنأماالمؤسسة،فيالداخليالمستوىعلىھذاالتخصصمیزاتمناالستفادةعدموبالتالي
اإلدارةفإنوتنفیذاوتسییراتنظیماالسریعةاإلداریةاالستجابةیتطلبالمؤسسةنشاطكانفإذاالخارجي
التيالجادةاالستثماریةالمشاریعمنالكثیرفھناكالمملالرسميالروتینروحبنفستزالالالجزائریة
الرشوةخلقالذياإلداريوالفسادالبیروقراطیةبسبباإلجراءاتفيوالتعقیدللتعطیلتعرضت

یخصمافيالتأویالتوتعددالقانونیةالنصوصاستقرارعدمإليباإلضافةھذاواالنحرافوالمحسوبیة
ھذاوكلاالستثمارمسارفيالمتدخلةالھیئاتوتعددالقراراتمراكزوتشعبالمؤسسات،منالنوعھذا

الصغیرة والمتوسطة .الجزائریةالمؤسساتیةالمنظومةعلىسلبابدورهیؤثر

، مذكرة ماجستیر ، الصغیرة والمتوسطة: دراسة حالة مؤسسة جیزي للشرقتحلیل البعد التنافسي للمؤسسات ملیكة مدفوني، (1)
.72، ص: 2006معھد العلوم التجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي تبسة، 
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:المعلوماتنظامثالثا :

)1(:منالجزائرفيالصغیرة والمتوسطة المؤسساتقطاعیعاني

دقةوعدمفقلةنموھا،وتنمیتھاعلىاألحوالمنحالبأيتساعدالجدا،ضعیفةمعلوماتیةبیئة
إنشاءھافإنثمومنوأنشطتھاعملھاومجاالتالصغیرة والمتوسطة المؤسساتحولالمتوفرةالمعلومات

منالكثیربینعلیھمختلفوحجمھامفھومھازالالمؤسسةوتنموستنشأفكیفمطلقةفوضىفيیتم
منالكثیرفيوانعدامھاالمعلوماتعلىالحصولوصعوبة. وتنمیتھادعمھاعنالمسؤولةالجھات
.االستثمارفرصعلىسلباینعكساألحیان

:الصناعيبالعقارالمتعلقةالصعوباترابعا:

:بسبباالستثماریةالمشاریعتعطلالتيالمعوقاتأكبرمنالصناعيالعقاروخاصةالعقارمسألةتعتبر

.الرفضسببتبریردونللمستثمرینالصناعیةالعقاراتمنحعناالمتناع-
أعمالھمتوسیعالحقیقیینالمستثمرینعلىیصعبمماللعقاراتالمدروسالغیرالتوزیع-

.متھونشاطا
.القاعدیةتآوالمنشالتحتیةالبنيغیاب-
عنالتنازلوشروطوآجالوكیفیاتطرقیحددالذيوالتنظیمیةالقانونیةاألطرغیاب-

.األراضي
.الصناعیةالمناطقمعظمتعیشھاالتيالسیئةالحالة-

:المالیةالمعوقاتخامسا:

:نجدالماليالجانبمنالجزائرفيالصغیرة والمتوسطة المؤسساتعملتعیقالتيالمعوقاتأھممن

.الجدیداالقتصاديالمحیطمتطلباتمعالمحليالماليالنظامتكیفضعف-
الجدارةمنیقللمماوالتشغیلیةالمالیةالمعلوماتتوفیرعلىالجزائریةالمؤسساتقدرةضعف-

.البنوكمستوىعلىالمؤسساتلھذهاالئتمانیة
.النسبیةاالستقاللیةعدمبسببالقروضمنحعملیةفيالبنكیةالوكاالتصالحیاتمحدودیة-
.المستثمرنشاطعلىیؤثرالذيللعمالاالجتماعیةالتأمیناتأعباءارتفاع-

خالل ما سبق نستنتج أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تواجھ العدید من المشاكل و المعوقات التي من
ألف مؤسسة صغیرة و متوسطة بین 200تشرح لنا سبب عدم بلوغ الھدف المخطط لھ بالوصول إلنشاء 

2010-2014 .

.73ملیكة مدفوني، مرجع سبق ذكره ،ص(1)
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یة عین الدفلى في ترقیة المبحث الثاني: دور مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار لوال
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

الدفلىعینلوالیةاالستثمارترقیةوالصناعیةالتنمیةمدیریةتقدیم: األولالمطلب

نبذة تاریخیة عن المدیریة :

)1(:إن مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار مرة بعدة مراحل من أھمھا

:1984إلى سنة1962الفترة من سنة 

إن ھذه الفترة تمیزت بصدور عدة قوانین و أوامر متعلقة بتطویر االستثمار الخاص األجنبي بصدور 
،و 1966سبتمبر 15المؤرخ في 284-66،و كذلك قانون 1963جویلیة 26المؤرخ في 277-63قانون 

.1982أوت 21المؤرخ في 11-82تم صدور قانون االستثمار الوطني ،قانون 1982في سنة 

كما أن الھیئة على المستوى المحلي التي تسیر قطاع المؤسسات الصناعیة بشكل عام ھي مدیریة الصناعة 
كل النشاطات حیث كانت تشرف على 1983أفریل 12المؤرخ في 345- 38والطاقة حسب المرسوم 

ن ھذه الھیئة إع الطاقة ،المتعلقة بالصناعة الصغیرة و المتوسطة ،الصناعة التقلیدیة و كذلك المناجم و قطا
كانت تابعة لثالث وزارات و ھي :

وزارة الصناعات الخفیفة -
وزارة الصناعات الثقیلة-
وزارة الصناعات الكیماویة و البتروكیماویة والطاقة -

:1991إلى سنة 1985الفترة من سنة 

بالقطاع الصناعة و المؤسسات إعادة ھیكلة االدارة المحلیة حیث أصبحت الھیئة المكلفة 1986تم في سنة 
الصغیرة و المتوسطة تسمى :قسم تنمیة األعمال االنتاجیة و الخدمات ویشمل كل من القطاعات التالیة :

الصناعة المتوسطة و الصغیرة -
الصناعة التقلیدیة -
السیاحة -
المناجم-
البرید والمواصالت -
الطاقة-

.1،ص:نبذة تاریخیة عن المدیریة أوعیسى جمال الدین رئیس مصلحة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،)1(
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تم إنشاء مدیرة المناجم و الصناعة التي تتكلف بقطاع المؤسسات المحلیة و كذا جانب 1990وفي سنة 
،حیث تكون المدیریة مكلفة بترقیة و دعم 397-90رقمو الصناعة ،بمرسوم تنفیذيالطاقة و المناجم 

ناعات القطاعات التالیة :المناجم والمقالع ،الطاقة و المحروقات والصناعة الكبیرة و الصغیرة و الص
المحلیة و السیاحة و الصناعات التقلیدیة .

،تم إنشاء المصالح الخارجیة لوزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة 2003و في سنة 
التقلیدیة بالوالیة و تدعى مدیریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و الصناعة التقلیدیة بالوالیة ،تقوم ھذه 

اع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،من حیث إعالمھا ببرامج الدعم الجدیدة ،و المدیریة بدعم و ترقیة قط
كذلك قطاع الصناعة التقلیدیة و الحرف على المستوى المحلي.

تم إنشاء مدیریة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة االستثمار بمرسوم 2011في سنة 
بالمرسوم 19-11تعدیل المرسوم 2014مھامھا إلى أن تم في و مارست المدیریة 19- 11تنفیذي رقم 

و الذي یغیر بموجبھ المدیریة إلى مدیریة التنمیة 2014جانفي 25المؤرخ في 21-14التنفیذي رقم 
1الصناعیة و ترقیة االستثمار دون تغیر في المھام وتنظیم المدیریة.

تعریف المدیریة : 

ھیئة إداریة أنشأت بمرسوم تنفیذي"رقیة االستثمار لوالیة عین الدفلى ھي إن مدیریة التنمیة الصناعیة و ت
مارس  الحي االداري وسط 19ي نھج فحیث تقع المدیریة 2009فیفري 17المؤرخ في 86- 09رقم 

2".عامل35مدینة عین الدفلى تقوم المدیریة بتوظیف حوالي 

المدیریة بعدة مھام في مجال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة و من بین المھام تقوم
:كر ما یليالمسندة لھا نذ

و تقدیم تنفیذ االستراتیجیات و برامج  النشاطات القطاعیة التي تعدھا الوزارة و تقییم آثارھا -
حصیلة نشاطاتھا؛

؛نشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطةدراسة كل التدابیر لدعم و تشجیع و إ-
تدعیم الحركة الجمعویة المھنیة  والفضاءات الوسیطة ذات العالقة بالمؤسسات الصغیرة و -

؛المتوسطة و تنشیطھا
المساھمة في إنجاز خریطة مكان تواجد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تحینھا من خالل -

صغیرة و المتوسطة في التصدیر و فرص جمع المعلومات المتعلقة بقدرات المؤسسات ال
؛االستثمار

؛المساھمة في تنفیذ سیاسات التكوین و ترقیة القدرات البشریة-
؛المساھمة في ترقیة الشراكة الوطنیة و األجنبیة ،السیما في مجال المناولة-
جمع المعلومات و المعطیات االقتصادیة و االحصائیات المتعلقة بأنشطة المؤسسات الصغیرة و -

؛المتوسطة في إطار التقاریر الظرفیة الدوریة 

. 2،ص:نبذة تاریخیة عن المدیریة أوعیسى جمال الدین رئیس مصلحة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،1
.25- 24،ص ص:2011جانفي 05،26،العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة2
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تأطیر التظاھرات االقتصادیة لترقیة نشاطات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تنشیطھا.-
الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة و السھر على تنفیذ االتفاقیات المبرمة بین المؤسسات -

؛القطاعات األخرى على المستوى المحلي
القیام بالتحقیقات و الدراسات ذات الطابع التقني و االقتصادي في مجال المؤسسات الصغیرة و -

.المتوسطة

442-03مخطط مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار طبقا للمرسوم :)01-3الشكل (

لوالیة عین الدفلىمدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار المصدر: 

أدى ھذا إلى تغییر في مخطط المدیریة و الشكل 19-11بالمرسوم 442-03تم تعدیل المرسوم التنفیذي 
التالي یبین ھذا التغییر:

رــــدیـمـال

مصلحة اإلدارة

و الوسائل

مصلحة الصناعة

التقلیدیة والحرف

مصلحة المؤسسات
الصغیرة

و المتوسطة

مكتب دعم إنشاء 
المؤسسات الصغیرة 

و المتوسطة

مكتب الدراسات 
ومتابعة واإلحصاء

االستثمارات

مكتب التظاھرات 
االقتصادیة و الشراكة

مكتب تطویر الصناعة

التقلیدیة والحرف

مكتب تنظیم نشاطات 
الصناعات التقلیدیة 
والحرف ومراقبتھا

مكتب الدراسات 
واإلحصاء

مكتب تسییر المستخدمین 
والتكوین

مكتب المیزانیة 
والوسائل
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19-11مخطط مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار طبقا للمرسوم:)02-3الشكل (

مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار لوالیة عین الدفلىالمصدر: 

إجراء بعض التغیرات و اإلضافات على مخطط مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار و ذلك من تم
مصالح و مكاتب جدیدة في إطار تنمیة و تطویر مھم المدیریة. خلقخالل

رــــــدیـمــال

مصلحة التقییس والقیاس 
ومراقبة المطابقة

مصلحة ترقیة االستثمار
والتنمیة الصناعیة 

ومتابعة مساھمات الدولة

المؤسسات مصلحة
الصغیرة و المتوسطة

مصلحة إدارة

الوسائل

مكتب المستخدمین

و التكوین

مكتب المیزانیة 
والوسائل

مكتب اإلحصاء 

والتوثیق

مكتب تشجیع إنشاء و 
ترقیة المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة

مكتب دعم تنمیة 
المؤسسات الصغیرة و 

المتوسطة 

مكتب جمع المعطیات 
المتعلقة بنسیج المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة

مكتب ترقیة االستثمار

مكتب التنمیة 
الصناعیة

مكتب متابعة 

مساھمات الدولة

مكتب متابعة التقییس 
والقیاسة

مكتب مراقبة المطابقة 
واالمن الصناعي 
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بالمدیریةوعالقتھاالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتدعموإنشاءأجھزة: الثانيالمطلب
من حیثالدولاقتصادیاتفيالصغیرة والمتوسطةالمؤسساتتلعبھالذياالستراتیجيللدورنظر

لمختلفبالنسبةواالبتكارلإلبداعالمحركةالقوةوالعتبارھاالتكنولوجیة،تااالبتكاروتشغیلاإلنتاج
دعمحولتمحورتاقتصادیةسیاسةانتھاجخاللمنواسعامجاالئریةاالجزالدولةأعطتاإلنتاجفروع

بدعمھاخصیصاتھتموھیاكلأجھزةإنشاءخاللمنو المتوسطةالصغیرةالمؤسساتترقیةو نمو
إلى بعض من ھذه األجھزة و الھیاكلسنتطرقولھاالالزمالتمویلتوفیرإلىتھدفنقدیةسیاسة واتباع

: فیما یلي

:المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتدعموإنشاءأوال: أجھزة
).ANDI(الدفلىعینلوالیةالوحیدالالمركزيالشباكاالستثمارلتطویرالوطنیةالوكالة-1

:یليفیماالوحیدالالمركزيالشباكمھامتتلخص
المصالحجمیعیضمالذيالموحدالشباكخدماتمنالمشاریعبإقامةالمتعلقةاالجراءاتتسھیل

؛باالستثمارالعالقةذاتاإلداریة
یجاداوٕ الوكالةإنشاءفقةمرامعاالستثماراتدعمصندوقوتسییربھالمرتبطةتااالمتیازمنح

؛لالستثمارالوطنيالمجلسومنھاألنشطتھاالمكملةالھیئاتمنمجموعة
المحلیینالمستثمرینومساعدةوٕاعالمباستقبالوذلكتااالستثمارومتابعةوتنمیةترقیةضمان.

:ـبوالخاصةاالمتیازاتقراراتمنحعلىالوكالةوتشرف
النظام العام:-

:منالمستثمریستفیدو
؛االستثماربإنجازتتعلقالتيوالخدماتللسلعالمضافةالقیمةعلىالرسممناإلعفاء
؛االستثمارعملیةفيتدخلوالتيالعقاریةالتعامالتلكلالتحویالتحقوقمناإلعفاء
المستوردةالتجھیزاتیخصفیماالجمركیةالحقوقمجالفيالمنخفضةالنسبةتطبق.
:االستثنائيالنظام-

یستفیداالستثمارإنجازمجالفيو.الدولةتدخلتستلزمالتيالمناطقفيالمنجزةاالستثماراتویخص
)1(:منالمقاول

؛االستثمارفيمباشرةتدخلالتيالخدماتوللسلعالمضافةالقیمةعلىالرسممناإلعفاء
؛االستثمارإنجازتخصالتيعقارياقتناءلكلالتحویلحقوقمناإلعفاء

:منالمستثمرفیستفیداالستغاللمجالأما
الدخلعلىوالضریبةالشركاتأرباحعلىللضریبةبالنسبةفعلیةنشاطسنوات10لمدةالعفو

؛المھننشاطعلىوالرسمالجزافيوالدفعاإلجمالي
10لمدةاالستثمارإطارفيتستعملالتيالعقاریةالممتلكاتعلىالعقاريالرسممناإلعفاء

.العقاراقتناءتاریخمنابتداءسنوات

وعلوم ، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیةالصغیرة والمتوسطةاستراتیجیة تطویر قطاع المؤسسات حمیدوش امحمد، )1(
.73- 72ص،ص2007- 2006التسییر، جامعة الجزائر ،
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لوالیة االستثمارلتطویرالوطنیةللوكالةالوحیدالالمركزيالشباكبرامجحصیلة:) 03-3(رقم جدول 
عین الدفلى 

القیمة(ملیون دج)عدد مناصب الشغلعدد المشاریعالسنة
200850650279
200948635369
201057702450
201163762231
201290993398
20131101253456
20141272153582

54571482765المجموع

.2014سنة االستثمارلترقیةالوطنیةللوكالةالوحیدالالمركزيللشباكالسنويالتقریرالمصدر:

نالحظ من خالل الجدول أن حصیلة برامج الشباك في تزاید تزامنا مع السنوات حیث بلغ عدد المشاریع 
.ملیون دینار582منصب شغل بقیمة 2153مشروع مسجلین بذلك 127نحو 2014في
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الدفلى.والیة عینفي (ANSEJ)الشباب تشغیللدعم الوطنیةالوكالة -2

منھا مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار المعنیةوالھیئاتالمؤسساتمعباالتصالالوكالةتضطلع
و ذلك قصد التنسیق و معرفة المؤسسات المستفیدة من دعم و إعانة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و 

)1(:من مھام الوكالة نذكر

بنوداحترام علىالحرصمعالمشاریعأصحابالشبابینجزھاالتياالستثماراتبمتابعةتقوم
؛بالوكالةتربطھمالتيالشروطدفاتر

؛المبادراتأصحابوالشبابطرفمنالنشاطاتخلقتشجیع
المؤسساتجھازفيالمقررةواالمتیازاتلھمالممنوحبالدعمالمقبولةالمبادراتأصحابإبالغ

.المصغرة
تشغیللدعمالوطنیةالوكالةإعانةدعممنالمستفیدةالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتابرازیمكنو

الشباب لوالیة عین الدفلى ضمن الجدول التالي:
(ANSEJ).2014لسنة النشاطفروعحسبالمنشأةالصغیرة المؤسساتتوزیع:)04-3(رقم جدول

العمل المستحدثةمناصبالمؤسسات المنشأةقطاع النشاطالرمز
1214الفالحة و الصید البحري1
25المیاه و الطاقة2
36الحدید والصلب6
44مواد البناء7
2137البناء و األشغال العمومیة8
11الكیمیاء و البالستیك9

816الصناعة الغذائیة10
24صناعة النسیج 11
1021صناعة الخشب و الورق13
22صناعة مختلفة 14
454473النقل و المواصالت15
510الفندقة واإلطعام 17
812خدمات موجھة للعائالت19
301373خدمات للمرافق العمومیة  22

833978المجموع العام 
.2014سنة الدفلىعینلوالیةالشبابتشغیللدعمالوطنیةالوكالةلفرعالسنويالتقریرالمصدر :

) 978) مؤسسة، و مناصب العمل المستحدثة (833بالنظر إلى المجموع العام للمؤسسات المنشأة (
مؤسسة نمیز تقارب في المجموعین وھذا ما یعكس قلة مناصب العمل المستحدثة و ھذا راجع لطبیعة 

).22، 15، 8المشاریع المھیمنة و المتمثلة في القطاعات التالیة(

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة واقع و آفاق تطویرھا،–المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر البشیر صحراوي،)1(
111:،ص2013- 2012خمیس ملیانة،الماستر في علوم التسییر، جامعة 
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في والیة عین الدفلى.(ANGEM)المصغر القرضلتسییرالوطنیةالوكالة-3

إحدىتمثلوھي2004جانفي 22المؤرخ في 14-04رقمالتنفیذيالمرسومبموجبالوكالةأنشئت
معباالتصالتقوم الوكالة االستقراروعدمالبطالةمحاربةیخصفیماالحكومةةسیاستجسیدأدوات

المستفیدةالمؤسساتمعرفةلاالستثمارترقیةوالصناعیةالتنمیةمدیریةمنھاالمعنیةوالھیئاتالمؤسسات
)1(: فيمھامھاوتتمثلالمصغرالقرضلتسییرالوطنیةالوكالةإعانةودعممن

بھماالمعمولوالتنظیمالتشریعوفقالمصغرالقرضجھازتسییر.
أنشطتھمتنفیذفيوترافقھماالستشارةلھموتقدمالمستفیدینتدعم.
لھمتمنحالتياإلعاناتبمختلفللجھازالمؤھلةالمشاریعأصحابالمستفیدینتبلغ.

.المصغرالقرضلتسییرالوطنیةالوكالةدعممنالمستفیدةالمصغرةالمؤسساتیوضحالتاليالجدول

.2014لسنةالنشاطفروعحسبالمنشأةالصغیرةالمؤسساتتوزیع): 05-3(رقمجدول
(ANGEM)

مناصب العمل المستحدثةالمؤسسات المنشأةقطاع النشاطالرمز
78الفالحة و الصید البحري1
3564البناء و األشغال العمومیة8

4062الصناعة الغذائیة10
4360صناعة النسیج 11
35صناعة مختلفة 14
279558النقل و المواصالت15
2334التجارة16
610الفندقة واإلطعام 17
4768خدمات موجھة للعائالت19
2135خدمات للمرافق العمومیة  22

504904المجموع العام 
.2014سنةالدفلىوالیة عینفرعالمصغرالقرضلتسییرالوطنیةللوكالةالسنويالتقریرالمصدر:

حیث لوحظ نقص في المؤسسات المنتجة و ھي نالحظ أن وكاالت الدعم تقوم بتدعیم النشاطات الخدماتیة 
)، تركز على القطاعات الخدماتیة الدفلىعینلوالیةالشبابتشغیللدعمالوطنیةالوكالةكمثیلتھا (

باإلضافة إلى نقص في المؤسسات الفالحیة و الصناعیة فعلى ھاتھ الھیئات االھتمام أكثر بھذه القطاعات.    

.113البشیر صحراوي، مرجع سبق ذكره،ص،)1(
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في والیة عین الدفلى (CNAC)البطالةعنللتأمینالوطنيالصندوق-4

رقمالتنفیذيللمرسومالمتمم2004جانفي 3المؤرخ في 01- 04رقم التنفیذيالمرسومبموجبأنشئ
.2004جویلیة 6المؤرخ في 94-188

التيالفئةلمساعدة1994فيأنشأتجزائریةحكومیةھیئةالبطالةعنللتأمینالوطنيالصندوقإن
)1(.اقتصادیةألسبابعملھامناصبفقدت

:یليكماالھیئةھذهطرفمنالمستحدثةالمؤسساتیوضحالتاليالجدولو

.2014لسنةالنشاطفروعحسبالمنشأةالصغیرةالمؤسساتتوزیع): 06-3(رقمجدول

مناصب العمل المستحدثةالمؤسسات المنشأةقطاع النشاطالرمز
94165الفالحة و الصید البحري1
11مواد البناء7
3777البناء و األشغال العمومیة8
11الكیمیاء و البالستیك9

1020الصناعة الغذائیة10
24صناعة النسیج 11
13صناعة الجلد12
11صناعة الخشب و الورق13
11صناعة مختلفة 14
116129النقل و المواصالت15
12الفندقة واإلطعام 17
56خدمات للمؤسسات18
610خدمات موجھة للعائالت19
11مؤسسات مالیة20
2945خدمات للمرافق العمومیة  22

306466المجموع العام 
.2014سنةالدفلىوالیة عین وكالةالبطالةعنللتأمینالوطنيللصندوقالسنويالتقریرالمصدر:

خدمیة تتركز في قطاعات البطالةعنللتأمینالوطنيصندوقالمؤسسات المنشأة بدعم من النالحظ أن 
بحتة وھي قطاعات غیر منتجة، و ال توفر مناصب شغل كثیرة في حین أن الشغل الشاغل للصندوق ھو 

تقلیل نسبة البطالة، و ال یتم ذلك إال بتشجیع االستثمار في القطاعات االخرى المنتجة. 

.14ص.2004جانفي 3المؤرخ في 01- 04الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، المرسوم التنفیذي رقم )1(
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.)FGAR(القروضضمانصندوق-5

2002نوفمبر 11فيأنشئالماليواالستقاللالمعنویةبالشخصیةتتمتععمومیةمؤسسةعنعبارةوھو
ممثليمنیتكونإدارةمجلسطرفمنویسیر2002سنة373-02:رقمالتنفیذيالمرسومبموجب

)1(:نذكروظائفھأھمبینومنوالصناعة،للتجارةالجزائریةالغرفةعنوممثلالوزاراتبعض

البنكیةالقروضعلىللحصولوالمتوسطةالصغیرةللمؤسساتالضروریةالضماناتتوفیر.
المقدمةللقروضضامنةإلىلألموالمانحةمنالدولةدورتحویل.

04یساويللضماناألدنىوالمبلغالبنكي،القرضمن% 80و% 10بینماتتراوحالضماننسبة
البنكيالقرضمجموعمن% 80الممنوحالضمانیغطي. دجملیون50یساويواألقصىدینارمالیین
.للمؤسسةالمحدد

:)ANDPME(والمتوسطة الصغیرةالمؤسساتلتطویرالوطنیةالوكالة-6

التوجیھيالقانونإطاروفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتواجھھاالتيوالعراقیلالصعوباتبغیة
المرسومبمقتضىوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتلتطویرالوطنیةالوكالةبإنشاءالحكومةقامتلترقیتھا
)2(:التالیةالمھاملھاأسندتوالتي2005ماي 03فيالمؤرخ165-05رقمالتنفیذي

؛والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتلتأھیلالوطنيالبرنامجومتابعةتجسید
؛والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتدیمغرافیةومتابعةالقطاعیةالبرامجتطبیقفعالیةتقییم
؛والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتسییرفيالتكنولوجياالبتكاروإدماجترقیة
؛والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتلقطاعالتأھیلبرامجمختلفبینالمعنیةالھیئاتبینالتنسیق
مجاالتتطویرفيمنھایستفادأنیمكنالتيالمتنوعةواإلحصاءاتالبیاناتمنقاعدةتوفیر

الخبراءمنبمجموعةاالستعانةجانبإلىوغیرھاواإلدارةواإلنتاجالعاملةوالقوىالتسویق
؛والمساعدةالنصحلتقدیمالمتخصصین

لھاالمناسبةالحلولوضععلىوالعملالقطاعتواجھالتيوالصعوباتالمشكالتعن بحثال
.المختصةالجھاتمعبالتنسیق

17hعلى الساعة http://www.fgar.dz16/03/2014األنترنت،علىالقروضضمانصندوقموقع)1( :00.
.18.ص2005ماي 03المؤرخ في 165- 05المرسوم التنفیذي رقم الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،)2(
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و من الھیاكل الداعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة نذكر منھا :

(حاضنات األعمال)أوال: مشاتل المؤسسات

تعریف مشاتل المؤسسات-

المعنویةبالشخصیةتتمتع،وتجاريناعيـصابعـطذاتعمومیةمؤسساتھيالمؤسساتمشاتل "
المؤسساتترقیةسیاسةإطارفيلتدخالتيالمؤسساتودعممساعدةإلىوتھدف،الماليلواالستقال
)1(: التالیةلاألشكادـاحلشاتـالمذـوتتخ. "والمتوسطةالصغیرة

؛الخدماتقطاعفيالمشاریعبحامليلیتكفدعمھیكلھي:المحضنة
والمھنرةـالصغیالصناعةقطاعفيالمشاریعبحامليلیتكفدعملھیكوھي:الربطورشة

؛الحرفیة
البحثدانـمیإلىالمنتمینالمشاریعبحامليلیتكفدعملھیكھي:المؤسساتنزل.
:المؤسساتلمشاتأھداف-
؛المؤسساتيالمحیطمعالتعاونتطویر
؛االقتصادیةالحركةفيالمشاركة
؛الجددالمؤسساتلمنشئيالدعمتقدیم
؛المرافقةالمؤسساتدیمومةضمان
لأفضتنظیمعلىالمؤسساتتشجیع.
:المؤسساتلمشاتمھام-
؛والمتابعةالمساعدةلأشكالكدراسة
؛المشتلةتحتضنھاالتيالنشاطاتقطاعاتلمختلفتوجیھمخططإعداد
؛وإقامتھاالجدیدةالمؤسساتترقیةوأدواتلوسائواقتراحدراسة
لالعمبرامجإعداد.
:المؤسساتلمشاتتقدمھاالتيالخدمات-
؛اآللياإلعالموأجھزةالمكتبیةالتجھیزاتتوفیر
؛أمكنكلماتقدمااألكثرالحدیثةالتكنولوجیاتتوفیر
؛المشاریعألصحابوالمالیةوالمحاسبیةالقانونیةاالستشاراتتقدیم
والتسییراإلدارةتقنیاتلمجافيالتدریبخدماتتقدیم.

، مداخلة دور حاضنات األعمال في تشجیع ودعم المقاوالت الصغیرة والمتوسطة المبدعةخلیدة محمد بلكبیر، كریمة بكوش، )1(
الدول النامیة، معھد العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، المركز الجامعي بخمیس صمن الندوة الدولیة حول المقاولة واإلبداع في 

.5،ص:2007نوفمبر 13/14ملیانة،
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:المؤسساتتسھیلمراكزثانیا:

)1(: تعرف مراكز التسھیل على أنھا:لالتسھیمراكزتعریف-

لإلعالمفضاءتعتبركماالمشاریع،لحامليومرافقةتوجیھاستقبال،كھیئاتالمراكزھذهتعتبر"
مراكزالمركزیة،اإلداراتاألعمال،رجالمنكلالمراكزھذهتجمعالنشاطات،لمختلفوالمساعدة

االقتصادفياالندماجنحوالمؤسساتتوجیھإلىتسعىفھيواالستشارة،الدراساتومكاتبالبحث
علىتساعدكماوالوطنیة،المحلیةاألسواقحولوتنظیمیةاستراتیجیةدراساتتوفیرطریقعنالوطني
."الصغیرة والمتوسطةالمؤسساتقطاعتمویلعملیةتسھیل

:التسھیلمركزأھداف-
والمؤسساتالصناعةوزارةلدىالمنشأةالصنادیقبمساعداتتحضالتيالملفاتتسییرضمان

؛االستثماروترقیةوالمتوسطةالصغیرة
؛ودعمھاوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتلمساعدةالموجھةاألجھزةنشر
؛والدوليالوطنياالقتصادفيلإلندماجوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتمرافقة
والمقاولینالمشاریعأصحابلدىالجدیدةالتكنولوجیاتتطویرجیعتش.
:التسھیلمركزمھام-
؛متابعتھاعلىواإلشرافالمقاولونأوالمشاریعحاملویقدمھاالتيالملفاتدراسة
؛المھنيمسارھمحسببتوجیھھموذلكعملیةأھداففيالمؤسساتأصحاباھتماماتتجسید
التنافسیةالقدرةتطویردعموالجدیدةالتكنولوجیاتنشرعلىالمساعدة.
:التسھیلمركزخدمات-

: التالیةبالطرقالمشاریعوأفكارالمشاریعحامليمساعدةأجلمنیتدخلالتسھیلمركزإن

؛والتوجیھاالستقبال
المحاسبة،التسویق، األعمالمخططإعدادكیفیة،مؤسسةوتسییرإنشاءكیفیة:فيالتكوین

؛والمالیة
اإلداریةاإلجراءاتمرحلةفيالمشاریعحامليتواجھالتيالعراقیلتخطي:فيالمرافقة،

فيالمرافقة،األعمالمخططتحضیرفيالمرافقة،المؤسسةوتأھیلتكوینعملیةفيالمرافقة
.الماليالملفتقدیم

، مداخلة ضمن الملتقي الغربي الحاضنات الصناعیة ودورھا في دعم وتنمیة الصناعات الصغیرة والمتوسطةنظال محمد ، )1(
.06،ص:2010مارس 14/15الجزائر،الخامس للصناعات الصغیرة والمتوسطة،
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تأھیلفيالدفلىعینلوالیةاالستثماروترقیةالصناعیةالتنمیةمدیریةمساھمة: الثالثالمطلب
المتوسطةوالصغیرةالمؤسسات

:الدفلىعینلوالیةأوال: مساھمات مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار

من مساھمات مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار لوالیة عین الدفلى في تأھیل المؤسسات 
)1(: نذكر منھا ما یليالصغیرة و المتوسطة 

في میدان التقییس و القیاسة القانونیة و األمن الصناعي:-1
؛تسھر على تطبیق السیاسة الوطنیة للتقییس و القیاسة القانونیة و األمن الصناعي-
تساھم مع الھیئات العمومیة المعنیة على تطبیق األحكام التشریعیة و التنظیمیة في میدان التقییس -

؛القانونیة و األمن الصناعيو القیاسة 
؛تسھر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعیة-
؛التي تتعلق باآلالت الجدیدة لضغط الغاز و البخارتضمن التدقیق في المطابقة-
؛تسھر على مطابقة المنشآت الصناعیة قبل تشغیلھا-
تساھم في كل عملیة تھدف إلى التخفیض من مخاطر التلوث الصناعي.-
:میدان التنافسیة الصناعیة و االبتكارفي-2
؛تعمم و تساعد و تتابع تطبیق برامج تأھیل المؤسسات و تقیم إنجازھا-
؛تساھم في تنفیذ العملیات و السیاسات المرتبطة بترقیة االبتكار-
؛تساھم في تدعیم خدمات الدعم للصناعة-
تساھم في تطویر الحرف الصناعیة.-
:الصناعي و ترقیة االستثمارفي میدان تطویر النسیج -3
؛تساھم في ترقیة و تطویر الجاذبیة االقتصادیة-
؛تشارك في ضبط العقار الصناعي على مستوى الوالیة-
؛تطبیق إجراءات ترقیة االستثمارتقیم دوریا -
تساھم في تطویر الفضاءات الجھویة للتنمیة الصناعیة و مناطق النشاط و تأھیل المناطق -

الصناعیة.
:میدان تسییر مساھمات الدولة و الخوصصةفي -4
؛تساھم في إحصاء األمالك الصناعیة للوالیة-
.تساھم في متابعة تعھدات المشتري في إطار الخوصصة-

4ص:نبذة تاریخیة عن المدیریة رئیس مصلحة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،،وعیسى جمال الدینأ1
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:في میدان اإلعالم الصناعي-5
وضع نظام لإلعالم و تقوم بالجمع و النشر الدوري بكل وسیلة اتصال أو معلومات تسھر على-

؛تقنیة أو إحصائیة مناسبة
تساھم في وضع نظام للیقظة اإلعالمیة تدعیما للھیاكل المركزیة المكلفة بالیقظة التكنولوجیة.-
:في میدان المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-6
؛رامج العمل للقطاع و تقییم أثرھا و تقدم حصیلة النشاطاتتساھم في تنفیذ استراتیجیات و ب-
؛تدرس و تقترح كل تدبیر للدعم و التشجیع إلنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-
تدعم أنشطة الحركة الجمعویة المھنیة و الفضاءات الوسیطة و المؤسسات باالتصال مع -

.المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

االستثماروترقیةالصناعیةالتنمیةمدیریةلوتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةبرنامج دعم ثانیا: 
:الدفلىعینلوالیة

بالتنسیق مع مدیریة التنمیة الصناعیة والوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،وتجسیدا  
تم على مستوى الوالیة استدعاء لبرنامج تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي سطرتھ الحكومة فقد

)1(: كما یلي2014المعنیة وكانت األرقام في نھایة السداسي األول من سنة المؤسسات

.............................؛مؤسسة450عدد المؤسسات المستدعات
...............................مؤسسة وتم سحب االستمارة الخاصة 79عدد المؤسسات المستجیبة

؛بالبرنامج 
.................................... مؤسسة أودعت ملفاتھا على مستوى 79عدد الملفات المودعة

؛الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
........................؛ملف38عدد الملفات التي حظیت بالقبول
 ؛ملف21الملفات المؤجلة مع التحفظات ......................عدد
.................................... ملف لعدم توفره على الشروط 14.عدد الملفات المرفوضة

؛المطلوبة
.................................... ملفات06عدد الملفات قید الدراسة.

.11ص، 2014الحصیلة السنویة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة السداسي األول )1(
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المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنمیة المبحث الثالث: واقع و دور
.المستدامة بوالیة عین الدفلى

المؤسساتیةالمنظومةھذهأنیالحظالجزائرفيالصغیرة و المتوسطة المؤسساتلتطورالمتتبع
عبرالموزعةالمحلیةالمستویاتعلىحتىوإنماالوطنيالمستوىعلىفقطلیسملحوظبشكلتطورت
الذيبالشكللینموالمؤسساتمنالنوعھذاوترقیةاالھتمامإليالجزائرسعتثحیالجزائري،التراب
لھایحققالذيبالشكلوكذلكتحقیقھا،عناألخرىالمؤسساتعجزتالتياألھدافبتحقیقلھایسمح

واقععلىالضوءبتسلیطنقوموسوفاالقتصادیة،اتھونشاطاالجغرافیةأقالیمھامختلفبینالتوازن
عین الدفلى .والیةوھيالجزائریةالوالیاتإحدىفيالصغیرة و المتوسطة  المؤسسات

.المطلب األول: واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في والیة عین الدفلى

التحوالتبعدوخاصةالصغیرة والمتوسطةالمؤسساتلقطاعالوالیةأولوتھالذيالكبیراالھتمامإن
ھذهتعدادتطورعلىإیجاباانعكستوالتيالجزائرفياالقتصادیةالسیاسةعرفتھاالتيالكبیرة

األقالیممختلفالتطورھذاشملولقدالمحلى،االقتصادفيالمؤسساتيالنسیجضمنالمؤسسات
.االقتصادیةوالنشاطاتالجغرافیة

عین الدفلىوالیةبلدیاتحسبالصغیرة والمتوسطة المؤسساتتوزیعأوال:

تتوزع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة عین الدفلى بشكل غیر متساو ،وھذا نظرا للطبیعة
المناخیة والجغرافیة وخاصة المناخ العمراني لكل بلدیة وتوزع السكان بھا ،حیث نجد ھیمنة بعض 

والجدول التالي یوضح الصغیرة والمتوسطة بھاواحتوائھا على نسب كبیرة لتموقع المؤسسات البلدیات
.التوزیع
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الى في والیة عین الدفلىتوزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب البلدیات) :07-3جدول رقم (
.2014.06.30غایة 

النسبة% المجموع متوسطة صغیرة مصغرة البلدیة الرمز
25,30 2427 43 109 2275 عین الدفلــى  4401
6,24 599 05 16 578 ملیانــــة  4402
2,06 198 00 07 191 بومدفــع  4403

16,65 1598 20 50 1528 خمیس ملیانــة  4404
0,72 70 01 02 67 حمام ریغـــة  4405
1,68 162 02 10 150 عــــریب  4406
5,02 482 02 10 470 جلیـــدة  4407
3,53 339 01 00 338 العامـــرة 4408
4,26 409 01 06 402 بوراشـــــد 4409
8,54 820 05 39 776 العطـــاف  4410
4,28 411 03 05 403 العبادیـــة  4411
2,77 266 01 08 257 جنـــدل  4412
0,59 57 00 00 57 واد الشرفـــاء  4413
0,40 39 00 00 39 عین االشیـــاخ 4414
0,30 29 00 00 29 واد الجمعــــة  4415
2,71 260 04 05 251 الروینــــة 4416

1 96 00 00 94 زدیــــن  4417
0,19 19 00 00 19 الحسنیـــــة 4418
0,85 82 02 01 79 بئر ولد خلیفة  4419
1,97 189 01 04 184 عین السلطان  4420
0,46 45 00 01 44 طارق ابن زیاد  4421
0,57 55 00 01 54 برج االمیر خالد 4422
0,66 64 01 04 59 عین التركـــي  4423
2,84 273 03 07 263 سیدي لخضـــر 4424
0,63 61 00 01 60 بن عــــالل  4425
0,33 32 01 02 29 عین البنیـــان 4426
0,53 51 02 03 46 الحسینیــــة  4427
0,16 16 00 01 15 بربــــوش  4428
0,60 58 00 00 58 جمعة اوالد الشیخ  4429
1,30 125 00 00 125 المخاطریــــة  4430
0,28 27 00 00 27 بطحیـــــة  4431
0,45 44 00 00 44 تاشتــــة  4432
0,60 58 00 00 58 عین بویحیى 4433
0,55 53 00 01 52 المایـــــن  4434
0,63 61 00 02 59 تیبركانین  4435
0,17 17 00 00 17 بلعـــــاص 4436
100 9592 98 297 9197 مجموع الوالیة 44000

4،ص2014الحصیلة السنویة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة السداسي األول :المصدر
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مدیریة مستوىعلىالمسجلةالصغیرة والمتوسطة المؤسساتأننالحظالسابقالجدولبیاناتخاللمن
نسجلحیثوالتمركزالالتوازنالتنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار لوالیة عین الدفلى تعاني من مشكلة 

2427النسبة الكبرى بمجموع الوالیةعاصمةسجلتحیثالوالیة،فيالكبرىبالبلدیاتتمركزھا
ثم بلدیة %16,65نسبة مؤسسة وب1598خمیس ملیانة بـ بلدیةتلیھاثم%25,30مؤسسة أي بنسبة 

ثم%6,24مؤسسة مشكلة نسبة 599ثم بلدیة ملیانة بـ %8,54مؤسسة ما یعادل820العطاف بـ 
جلیدة ،العبادیة ،بوراشد ،العامرة ،سیدي لخضر، الروینة، بومدفع بعدد یتراوح ما :اآلتیةالبلدیاتتتوالى
عدد المؤسسات حیث تتراوح نسبة ھذه مؤسسة أما باقي البلدیات فتعاني نقص في500-180بین 

%( المؤسسات بین و الجدول في األسفل یبین أكثر ترتیب البلدیات المھیمنة .)0,16-2%

:30/06/2014إلى غایة ترتیب البلدیات المھیمنة:)08-3جدول رقم (

(%) المجموع متوسطة صغیرة مصغرة البلدیة الترتیب
25,3 2427 43 109 2275 الدفلىعین  01
16,7 1598 20 50 1528 خمیس ملیانة 02
8,5 820 05 39 776 العطـــاف 03
6,2 599 05 16 578 ملیانـــــة 04
5,0 482 02 10 470 جلیـــــدة 05
4,3 410 01 6 403 العبادیـــــة 06
4,3 410 03 5 402 بوراشــــــد 07
3,5 339 01 0 338 العامــــــرة 08
2,8 273 03 7 263 سیدي لخضر 09
2,8 266 04 5 257 جنــــــدل 10
2,7 260 01 8 251 الروینــــــة 11
2,1 198 00 7 191 بومدفـــــــع 12
2,0 196 02 10 184 عین السلطان 13
1,6 155 01 4 150 عریــــــــب 14
1,3 125 00 0 125 المخاطریــــــة 15

10,8 1034 07 21 1006 البلدیات 
االخرى

16

100                       9592 98 297 9197 المجمــــــــوع
5،ص2014الحصیلة السنویة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة السداسي األول المصدر:

والرسم البیاني األتي یوضح بدقة توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ونسبة التوزع للبلدیات 
.المھیمنة وباقي البلدیات
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توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ونسبة التوزع للبلدیات المھیمنة وباقي ) :03-3الشكل رقم (
.البلدیات

جدول ترتیب البلدیات المھیمنة .من إعداد الطالبین، باالعتماد على المصدر: 

تتمركزوالتيالوالیةفيالكبرىالبلدیاتفيأننجدحیث،الالتوازنتخلقالتيھيالسكانیةالكثافةإن
األخرىبالبلدیاتةمقارنالعددحیثمناألولىالمكاناتتحتلبالوالیةالسكانیةالكثافةمنكبیرةنسبةابھ

عنوبعدھاالبلدیةبتلكاألولیةالمواردبعضنقصإليوباإلضافةھذاالسكانیة،الكثافةفیھاتقلالتي
انعدامیخصفیماأماالمؤسسات،منالنوعھذاتخلقالتيالطلبمعدالتوانخفاضالكبرىاألسواق

وتجنبالفالحیةالعوائدعلىتعتمدالتيالمنطقةطبیعةإليراجعفھذاالصغیرة والمتوسطة المؤسسات
فھيالموجودةالمؤسساتوحتىالمؤسسات،ھذهوتدعمتساھمالتيالوكاالتمعالتعاملالمنطقةھذه
فيالصغیرة والمتوسطة المؤسساتدورعلىسلبایؤثروھذارسمیةبطریقةتعملوالمسجلةغیر

عین الدفلى.والیةمستوىعلىالمتوازنةالمستدامةالتنمیةتحقیق

عین الدفلى
25%

خمیس ملیانة
17%

العطاف
9%

ملیانــة
6%

جلیــدة
5%

%4العبادیــــة 

%4العامرة 

%4بوراشــد 

%3سیدي لخضر
%3جنــدل 

%3الروینة 
%2بومدفــع 

%2عین السلطان 
%2عریــب 

مخاطریــة
1% باقــي البلدیاــت

11%

البلدیات المھیمنة 
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في والیة عین الدفلى توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاطثانیا :

في والیة عین توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط) : 09-3جدول رقم (
:30/06/2014الى غایة الدفلى

معدل 
النمو   

(%)

إجمالي
2014

م. منشاة خالل 
السداسي األول 

2014سنة 

سنة 
2013

م
متوسطة

م 
صغیرة 

م 
مصغرة القطـــــاع

رمز 
القطاع

2,8 270 33 237 6 8 223 الفالحة والصید 
البحري

01

0,1 11 1 10 2 1 7 المیاه والطاقة 02
0,0 0 0 0 0 0 0 المحروقات  03
0,1 9 0 9 0 1 8 خدمات األشغال 

البترولیة
04

0,3 28 0 28 2 17 9 المناجم والمحاجر 05
0,5 47 2 45 1 0 44 الحدید والصلب  06
1,7 166 1 165 9 12 144 مواد البناء 07

18,6 1781 31 1750 47 156 1547 البناء واألشغال 
العمومیة

08

0,2 20 0 20 0 1 19 كیمیاء و بالستیك 09
3,3 314 4 310 4 3 303 الصناعة الغذائیة  10
1,4 134 1 133 0 2 131 صناعة النسیج 11
0,0 2 0 2 0 0 2 صناعة الجلد 12
2,2 208 6 202 0 2 200 صناعة الخشب 

والورق
13

0,7 69 1 68 0 0 68 صناعة مختلفة 14
28,9 2770 201 2569 5 9 2555 النقل والمواصالت 15
6,5 627 13 614 8 25 581 التجارة 16
3,4 328 2 326 0 2 324 الفندقة واإلطعام  17
5,2 498 0 498 9 29 460 خدمات للمؤسسات 18
7,1 677 83 594 1 3 590 خدمات للعائالت 19
0,3 24 0 24 1 17 6 مؤسسات مالیة  20
0,1 6 0 6 0 2 4 أعمال عقاریة  21

16,7 1603 283 1320 3 7 1310 خدمات للمرافق 
الجماعیة 

22

100 9592 662 8930 98 297 8535 المجموع

7،ص2014الحصیلة السنویة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة السداسي األول المصدر: 
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للمؤسسات22یوضح نصیب كل قطاع من القطاعات الـ الذي التمثیل البیاني الشكل التالي یمثل 

والمتوسطة حسب قطاعات النشاطلتوزیع المؤسسات الصغیرة التمثیل البیاني:)04-3الشكل رقم (

من إعداد الطالبین، باالعتماد على جدول توزیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب المصدر:
قطاعات النشاط في والیة عین الدفلى

مؤسسة مصغرة عبر ھیئات الدعم المتواجدة على 662إنشاء 2014عرف السداسي األول من سنة 
،حیث )09-3رقم(مستوى الوالیة والتي انحصرت في بعض قطاعات النشاط ،وھي تتوزع حسب الجدول 

،یلیھ %29مؤسسة بمعدل 2770نجد ھناك ثالث قطاعات مھیمنة وتتمثل في قطاع النقل والمواصالت بـ
والمواقعاألولیةالمواردلتوفرراجعوھذا%19مؤسسة وبمعدل 1781قطاع البناء واألشغال العمومیة بـ

جھة،منالتحتیةالبنيإصالحاتجانبمنالوالیةتعرفھاالتيالكبیرةواإلصالحاتاالستخراجیة
الخدمات للمرافق وأخیرا قطاع أخرىجھةمنعمرانيوتوسعبناءمرحلةفيالمنظمةودخول

.%17مؤسسة ،أي بمعدل 1603الجماعیة بـ 
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المھیمنة الجدول التالي یبین بصورة أوضح قطاعات النشاط 
قطاعات النشاط المھیمنة):10-3جدول رقم (

معدل النمو   
(%)

إجمالي 
2014

م. منشاة خالل 
السداسي األول سنة 

2014

القطـــــاع رمز 
القطاع

الترتیب

28.9 2770 201 النقل والمواصالت 15 01
18.6 1781 31 البناء واألشغال العمومیة 08 02
16.7 1603 283 خدمات للمرافق الجماعیة 22 03
07.1 677 13 التجــــــــــارة 16 04
06.5 627 83 خدمات للعائالت 19 05
05.2 498 00 خدمات للمؤسسات 18 06
03.4 328 02 واإلطعامالفندقة  17 07
03.3 314 04 الصناعة الغذائیة 10 08
02.8 270 33 الفالحة والصید البحري 01 09
02.2 208 06 صناعة الخشب والورق 13 10
01.7 166 01 مواد البنـــــاء 07 11
01.4 134 01 صناعة النسیج 11 12
02.3 216 64 إجمالي القطاعات األخرى
100 9592 662 المجـــــــــموع 

2014الحصیلة السنویة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة السداسي األول المصدر: 
عالتمثیل البیاني األتي یوضح الھیمنة المطلقة لقطاعات النشاط الثالث (قطاع النقل والمواصالت، قطا

الخدمات للمرافق العمومیة ) والتي تحتوي على اكبر النسب من عدد عالبناء واألشغال العمومیة، قطا
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى الوالیة

قطاعات النشاط المھیمنة:)05-3(الشكل رقم 

قطاعات النشاط المھیمنة.من إعداد الطالبین، باالعتماد على جدولالمصدر:

النقل والمواصالت 
29%

البناء واالشغال العمومیة
19%

خدمات للجماعات 
17%

التجـــارة
7%

%7خدمات للعائالت

%5خدمات للمؤسسات
%3الفندقة واالطعام

%3الصناعة الغذائیة
%3الفالحة والصید البحري

صناعة الخشب و الورق   
2%

مواد البناء
2%

صناعة النسیج
1%

باقي القطاعات
2%

قطاعات النشاط المھیمنة 
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عین الدفلى والیةفيالحجمحسبالصغیرة و المتوسطة و المصغرة المؤسساتتصنیفثالثا :
والیة عین فيالحجمالصغیرة و المتوسطة و المصغرة حسبالمؤسساتتصنیف):11-3جدول رقم (

الدفلى
متوسطةصغیرةمصغرةحجم المؤسسات

%العدد%العدد%العدد

9197962973981إجمالي المؤسسات

توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب البلدیات جدولباالعتماد على الطالبینمن إعداد المصدر:
.في والیة عین الدفلى

حسب الحجم سنة الشكل التالي یبین التمثیل البیاني لتصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المصغرة
2014.

ب الحجم  التمثیل البیاني لتصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المصغرة حس:)06-3رقم (الشكل 
في والیة عین الدفلى.

تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المصغرة من إعداد الطالبین، باالعتماد على جدولالمصدر:
حسب الحجم.

حیثالصغیرة و المتوسطة المؤسساتتصنیفعلىیغلبالمصغرةالمؤسساتطابعأننالحظسبقمما
وھما%1بنسبةالمتوسطةالمؤسساتوأخیرا%3بنسبةالصغیرةالمؤسساتلتلیھا%96نسبةبلغت

مواردھاوقلةتأسیسھالسھولةراجعوھذاالمصغرةبالمؤسساتقارناھماماإذاجداضعیفتاننسبتان
مقارنتاالتعقیدوعدمبالبساطةیتمیزالذينشاطھاوطبیعةالمعزولةالمناطقفيتوغلھاوسھولةالمالیة

.األخرىبالمؤسسات

مؤسسات مصغرة 
96%

مؤسسات صغیرة 
3%0

مؤسسات  متوسطة
1%0
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2014الى 2003تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل الفترة 

إلى غایة 2003في الفترة الممتدة من والیةفيالصغیرة و المتوسطة المؤسساتعددتطوررابعا:
2014السداسي األول من 

خالل الفترة الممتدة لقد عرف قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لوالیة عین الدفلى تطورا ملحوظا
نظرا لالھتمام والعنایة الفائقة التي أولتھا الدولة لھذا القطاع .2013و 2003بین سنة 

9592، 2014إلى غایة نھایة  السداسي األول من سنة حیث بلغ تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
.في كل سنةتقریبا %8أي بمعدل نمو 2003مؤسسة سنة 3900بعدما كان مؤسسة

والجدول التالي یوضح التطور : 

إلى غایة السداسي األول 2003من تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:)12-3جدول رقم (
2014من 

السداسي 
األول 
2014

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

9592 8930 7515 6373 5998 5676 5317 4945 4660 4372 4124 3900 عدد 
المؤسسات

662 1415 1142 375 322 359 372 285 288 248 224 / التطور

%15 %18 %7.1 %6.2 %5.6 %6.7 %7.5 %6.1 %6.5 % 6. %6 / معدل النمو

2014الحصیلة السنویة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة السداسي األول المصدر:

2003التمثیل البیاني لتطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل الفترة :)07-3الشكل رقم (
.2014و

تطور تعداد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.من إعداد الطالبین، باالعتماد على جدولالمصدر:
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.المطلب الثاني: مساھمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة المستدامة بوالیة عین الدفلى

النسیجتكثیفخاللمنالمستدامةالتنمیةتحقیقفيكبیرادوراالصغیرة و المتوسطة المؤسساتتلعب
منالنوعھذایعتبركماالمتاحة،المواردعلىوالمحافظةالمنطقةفيالتجاریةالحركةوتنشیطالصناعي

وتحقیقالعمل،فرصتزیدوبالتاليبالمنطقة،لالستثمارالخواصللمستثمرینمستقطباالمؤسسات
عین الدفلى والیةفيالمستدامةالتنمیةفيالمؤسساتھذهمساھمةتلخیصویمكنمعتبرةجبائیةإیرادات

:یليماخاللمن

:في والیة عین الدفلىمناصب الشغلتوفیرفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتمساھمةأوال:

- 2012للفترة (المصغرة والصغیرة والمتوسطةالمؤسساتفيالعمالعددتطورالجدول التالي یوضح 
2014(

-2012المصغرة والصغیرة والمتوسطة للفترة (المؤسساتفيالعمالعددتطور):13-3الجدول رقم (
2014(.

عدد، م السنة

مصغرة

عدد

العمال

عدد، م 

صغیرة

عدد

العمال

عدد، م 

متوسطة

عدد

العمال

مجموع 

المؤسسات

مجموع 

العمال

النسبة

%

201271203155829713169843475153330931,23

201385353359629711699838689303515133

20141017936762297107398354105743818935

106649100المجموع

باالعتماد على تقریر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب قطاع النشاط الطالبینمن اعداد المصدر:
2012،2013،2014للسنوات 

و ھذا راجع إلى الزیادة في عدد المؤسسات المصغرة في السنوات ضئیلة في عدد العمالنالحظ زیادة
یدل على ھیمنة ) أما فیما یخص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة فبقیت ثابتة مما 2014-2012الثالث (

المؤسسات المصغرة و ھي بدورھا ال توفر مناصب عمل معتبرة، و یجب التركیز على زیادة المؤسسات 
الصغیرة و المتوسطة. 
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- 2012المصغرة والصغیرة والمتوسطة للفترة (المؤسساتفيالعمالعددتطور):08-3الشكل رقم (
2014(.

تطور عدد العمال في المؤسسات المصغرة و الصغیرة باالعتماد على جدولمن إعداد الطالبین، المصدر:
و المتوسطة.

بعددھا قد ساھمتالصغیرة و المتوسطةالمصغرة وأن المؤسساتو الشكلنالحظ من خالل الجدول
33309توظف 2012سنةكانتحیثوالیة عین الدفلىلسكانالشغلمناصبتوفیرفي27019البالغ 
ضعف ھذه المؤسسات في یعكسماوھذا%2بنسبة عامل أي 35151إلى 2013سنةوقفزتعامل 

.توفیر مناصب العمل
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:النقل و المواصالت في والیة عین الدفلىفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتثانیا: مساھمة
خالل الجدول أدناه سنوضح مساھمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في النقل و الموصالت من

الصغیرة و المتوسطة الناشطة في النقل و ،):تطور عدد المؤسسات المصغرة 14- 3الجدول رقم (
:)2014-2012للفترة (المواصالت 

عدد، م السنة

مصغرة

عدد، م 

صغیرة

عدد، م 

متوسطة

مجموع 

المؤسسات

النسبة

%

2012180195181523,26

2013255595256933

2014340495341844

7802100المجموع

باالعتماد على تقریر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب قطاع النشاط الطالبینمن اعداد المصدر: 
2012،2013،2014للسنوات 

المصغرة و الصغیرة و المتوسطة الناشطة في النقل و تطور عدد المؤسسات ) :09-3الشكل رقم (
)2014-2012المواصالت للفترة (

تطور عدد المؤسسات المصغرة ، الصغیرة و جدول من اعداد الطالبین باالعتماد على المصدر:
)2014-2012المتوسطة الناشطة في النقل و المواصالت للفترة (

الناشطة في مجال النقل و المؤسسات الصغیرة و المتوسطةیتضح أن و الشكلمن خالل الجدول
خالل الفترة الممتدة من %11ھذا القطاع بنسبة في تطور7802قد ساھمت بعددھا البالغ المواصالت

مستدامةوھذا مؤشر یدل على الدور الذي تلعبھ ھذه المؤسسات في تحقیق تنمیة2014إلى 2012
في المناطق المعزولة رغم التطور الملموس في ھذا القطاع.، أال أنھا تضل قلیلة للوالیة
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تطور عدد المؤسسات المصغرة والصغیرة و المتوسطة الناشطة في النقل 
2014-2012والمواصالت للفترة 
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تطور عدد المؤسسات المصغرة والصغیرة و المتوسطة الناشطة في البناء و 
2014-2012األشغال العمومیة للفترة 

:في والیة عین الدفلىالبناء واألشغال العمومیةفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتثالثا: مساھمة
المؤسساتمساھمةتظھراألكثر نشاط في الوالیة و قطاع البناء و األشغال العمومیة من القطاعات یعتبر 

المصغرة و الصغیرة و المتوسطة من خالل الجدول التالي 
البناء و ): تطور عدد المؤسسات المصغرة و الصغیرة و المتوسطة الناشطة في 15- 3الجدول رقم (

)2014-2012للفترة (األشغال العمومیة 
عدد، م السنة

مصغرة

عدد، م 

صغیرة

عدد، م 

متوسطة

مجموع 

المؤسسات

النسبة

%

2012151615647171932,36

2013154715647175033

2014164015647184334,69

5312100المجموع

باالعتماد على تقریر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب قطاع النشاط الطالبینمن اعداد المصدر: 
2012،2013،2014للسنوات 

الصغیرة و المتوسطة الناشطة في البناء و ): تطور عدد المؤسسات المصغرة و 10-3الشكل رقم (
)2014-2012األشغال العمومیة للفترة (

تطور عدد المؤسسات المصغرة و الصغیرة و جدول من اعداد الطالبین باالعتماد على المصدر:
)2014-2012المتوسطة الناشطة في البناء و األشغال العمومیة للفترة (

في قطاع نالحظ من خالل الجدول و الشكل أن المؤسسات المصغرة و الصغیرة و المتوسطة  قد ساھمت
-2012خالل الفترة %1مؤسسة بتحقیق نسبة نمو تقدر ب 5312البناء و األشغال العمومیة بعددھا 

.وھي نسبة ضعیفة بسبب صعوبة خلق مؤسسات في ھذا القطاع2014
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- 2012للفترة( الفالحيالقطاعتفعیلفيمساھمة المؤسسات المصغرة و الصغیرة والمتوسطة رابعا:
2014(:

مدى مساھمة المؤسسات المصغرة و الصغیرة و المتوسطة في تفعیل القطاع الفالحي الجدول التالي یبین
الفالحي القطاعتفعیلفيالمؤسسات المصغرة و الصغیرة والمتوسطة):مساھمة 16- 3الجدول رقم (

)2014-2012للفترة( 

عدد، م السنة

مصغرة

عدد، م 

صغیرة

عدد، م 

متوسطة

مجموع 

المؤسسات

النسبة

%

20121798619324,74

20132238623730,38

20143368635045

780100المجموع

باالعتماد على تقریر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب قطاع النشاط الطالبینمن اعداد المصدر: 
2012،2013،2014للسنوات 

الفالحي القطاعتفعیل): مساھمة المؤسسات المصغرة و الصغیرة والمتوسطة في11-3الشكل رقم (
) 2014-2012للفترة( 

المصغرة و الصغیرة والمتوسطة فيمساھمة المؤسسات جدول من اعداد الطالبین باالعتماد المصدر:
) 2014-2012الفالحي للفترة( القطاعتفعیل
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مساھمة المؤسسات المصغرة و الصغیرة والمتوسطة في تفعیل القطاع 
2014-2012الفالحي للفترة 
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التنمیة المستدامةفياالستراتیجيالدوریلعبأنالمفترضمنالذيالقطاعالفالحيالقطاعیعتبر
دوراتلعبأنالمفترضمنالتيالتشغیلأقطابأھممنوواحداألولیةالقطاعاتومنوالمحلیة

حیث یتضح من الجدول و الشكل أن فیھا ،المتاحةواإلمكانیاتالمنطقةبسبب طبیعةاستراتیجیا
مؤسسة و 780في القطاع الفالحي قد بلغ عددھا الصغیرة و المتوسطة الناشطةالمصغرة، المؤسسات

القطاعھذاإمكانیاتمقابلشيءیمثلالالعددوھذا%6بنسبة 2013إلى 2012قفز ھذا القطاع من سنة 
في القطاع التنمویةالبرامجمختلفدعممناستفادو ھذا بسبب %15بلغ معدل النمو 2014أما في سنة 

.المستدامةالتنمیةتحقیقفيالفالحي و ھي نسبة  تعكس الدور الذي تلعبھ المؤسسات 
:البیئيالجانبفيمساھمتھاخامسا:

الفي والیة عین الدفلى المستدامةالتنمیةفيالمصغرة و الصغیرة و المتوسطة المؤسساتمساھمةإن
قطاعفيتنشطالتيالمؤسساتغیابھواألولالسبب:لسببینوھذاوإحصائیاتأرقامتترجمھاأنیمكن

الوالیةصعیدعلىةمؤسس20بـتقدروالبالستیكالكیمیاءقطاعفيالناشطةالمؤسساتوحتىالمحروقات
صدیقةتقریباصناعاتعنعبارةھيالمؤسساتھذهفیھاتنشطالتياألخرىالصناعاتوحتىككل
كلىالشبھالغیابفھيالثانیةالنقطةأما.المنطقةفيالموجودةاألولیةالمواداستغاللناحیةمنإالللبیئة

و المؤسسات المصغرة و الصغیرة و البیئةبینالعالقةھذهغیابإليال یعودالذيلإلحصائیات
ومعلوماتأرقامإليالمعلوماتوھذهالعالقةھذهترجمةعنالمسؤولةالھیئاتغیابإليوإنماالمتوسطة 

ال،لمجاھذافيابھالمتعاملالدولیةللمعاییرالعالقةھذهمطابقةمدىعلىالحكمخاللھامننیمكنالتي
بین المؤسسات العالقةوتحلیلوترجمتھاالرقمیةالمعطیاتعلىالحصولمھمةعلیناصعبماوھذا

القیامفيالمؤسساتھذهتلعبھالذيالدورودراسةالمستدامة والتنمیةالمصغرة و الصغیرة و المتوسطة  
.الجانبذابھ

:خدمات للمرافق الجماعیةسادسا: مساھمتھا في
المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في خدمات للمرافق ):مساھمة17- 3الجدول رقم (

الجماعیة
عدد، م السنة

مصغرة

عدد، م 

صغیرة

عدد، م 

متوسطة

مجموع 

المؤسسات

النسبة

%

20125373154130,22

20135903159433

20146513165536

1790100المجموع

باالعتماد على تقریر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب قطاع النشاط الطالبینمن اعداد المصدر: 
2012،2013،2014للسنوات 
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): مساھمة المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في خدمات للمرافق الجماعیة12-3الشكل رقم (

باالعتماد على جدول مساھمة المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة ،من إعداد الطالبینالمصدر:
في خدمات للمرافق الجماعیة

مؤسسات ناشطة في مجال خدمات للمرافق الجماعیة و بلغ 1790نالحظ من خالل الجدول و الشكل أن 
و%3أي بمعدل نمو 2013مؤسسة في 594مؤسسة في حین سجلنا 541نحو 2012عددھا في سنة 

ھو إیجابي حیث تتحسن الخدمات كلما زادت المؤسسات الناشطة في المجال 
مجاالت أخرىسابعا: مساھمة المؤسسات المصغرة و الصغیرة و المتوسطة  في 

التنمیةتحقیقمیدانفيالمؤسسات المصغرة و الصغیرة و المتوسطةالمؤسساتمساھمةإلىباإلضافة
تفعیل ،النقل و المواصالت ،البناء و األشغال العمومیة،التشغیلمجالفيالمساھمةخاللمنالمستدامة 

مجاالتإلىذلكیتعدىالمستدامةالتنمیةفيدورھافإنالفالحة، الجانب البیئي، خدمات للمرافق العامة 
:یليفیمانوجزھاوالتيأخري

المبادالت التجاریة حیث نجد خلقفيدوراالمصغرة و الصغیرة و المتوسطة المؤسساتتلعب-
؛مؤسسة تعمل في المجال التجاري677أن 

حیث نجد الخدماتمجالفيمكانة ھامة المؤسسات المصغرة و الصغیرة و المتوسطةتحتل-
؛للعائالتمتنوعةخدماتتقدیممجالفيتعملمؤسسة 627

اإلصالحاتمرحلةتعتبراھنلكوالمرحلةھذهفيوخاصةھامادوراالمؤسساتھذهتلعبكما-
.خدمات للمؤسسات من توجیھ و دعم و غیرھاممؤسسة تقد498ھناكأننجدحیث

مستوىعلىاتخاذھایجبالتياإلجراءاتمنمجموعةتتطلبالمؤسساتھذهأنمما سبقنستنتج
ھذهمنالمزیدوبعثقائمھومالتطویرالمالئمةاالقتصادیةالبیئةیئةتھوخلقأجلمنالوالیة
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و طرق تفعیل دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة المستدامة معوقاتالمطلب الثالث: 
بوالیة عین الدفلى

تستعديالعراقیلمنجملةمواجھةفيتبقىالصغیرة والمتوسطة للمؤسساتالبالغةاألھمیةرغم
تسعىمتخصصةھیئاتعبرالمؤسساتلھذهوالمساندةالدعمكلبتوفیروذلكمنھاللتقلیلالدولةتدخل
المستدامة .التنمیةتحقیقفيالمؤسساتھذهدورلتفعیل

المعوقاتأوال:

 اقتصادیةمعوقات:

دورھامنتحدوالتيالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في والیة عین الدفلى تواجھالتيالعراقیلأھممن
في التنمیة المستدامة  و نجد:

السیولةنقصتماحالةوفيعاملیھ،علىالتأمینالمؤسسةصاحبعلىیتعینإذالتأمین،مشكلة-
التأمینات،مستحقاتسدادعلىتأخرهثمةومنانھدوراوسرعةالعمالةاستقرارعدمأوالكافیة

صاحبیدفعماوھذاالقدیمةالمؤسسةأعباءإلىتضافوفوائدغراماتلدفعیتعرضفإنھ
ناحیة،منھذاللوالیةالمالیةالعوائدتقلیلوبالتاليالتأمینعملیاتعناالستغناءإليالمؤسسة

؛التأمینإجراءاتثقلبحجةأخريناحیةمنالعمالوعدد
إلىالشمالفيالمتواجدةالموانئفيالمتمثلةالتمویننقاطمناألولیةالموادنقلتكالیفارتفاع-

الواجبالكمیاتأنذلكالتخزینمصاریفارتفاعجانبإلىبالوالیةالمؤسساتنشاطمراكز
؛التكلفةلتقلیلوذلكالطلبیات،احتیاجاتتفوقأنیجبشرائھا

الشرائیةالقوةضعفعنالناجمةالمحلیةالسوقضیقنتیجةالتسویقیةالتكالیفارتفاع-
إلىفتضطرالبیعیةاإلیراداتضعفإلىیؤديمماالدخولمستویاتانخفاضنتیجةللمستھلكین

.أسعارھاتخفیض
العمومیةوالخدماتباإلدارةمعوقات متعلقة:

وھذاوالوثائقاإلجراءاتوثقلوالتقصیربالبیروقراطیةعبن الدفلى والیةفيالعمومیةاإلدارةتتسم
المستدامة التنمیةفيدورھامنوالتقلیلالصغیرة والمتوسطة المؤسساتنموإلحباطدافعأكبریعتبر

:فيالمشاكلھذهأھموتتمثل

؛المؤسساتھذهعملسیرلمتابعةالالزمةاإلداریةوالھیاكلالتنظیمیةاألطرغیاب-
المدن،وإقامةبالدراسات،القیاممجالفيعین الدفلى بوالیةالمحلیةاإلدارةدورغیاب-

؛المشروعاتھذهتتطلباھاالتيالتحتیةوالبنيوالخدمیةالصناعیةوالتجمعات
خاصةالمعلوماتیةوالتقنیاتباألجھزةالتعاملونقصواسعبشكلاالنترنتشبكةانتشارعدم-

.الحكومیةوالھیئاتاألجھزةمستوىعلى
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معوقات إجرائیة:

:یليفیماوتتلخص

تكلفةفترتفعالجبائیةااللتزاماتثقلمنالمؤسساتمنالعدیدتعانيحیثالضرائبمشكلة-
نسبارتفاعأنكمااألخرىالمنتجاتأمامالمنافسةعلىقادرغیریصبحوبالتاليالمنتج

تفاقممنیزیدمماالحقیقيأعمالھابرقمالمؤسساتبعضتصریحعدمإلىیؤديالضرائب
.الضریبيالتھربظاھرة

معوقات أخرى:

الذيتمعلمجاوألفرادوالمنتجللمستھلكوالتعلیميوالفكريالحضريبالجانبتتعلقأخرىعوائقھناك
فياختصارھایمكنوالتيالمؤسساتھذهفیھتنشط

ھناكأنمنالرغمعلىالمحليجالمنتحسابعلىالمستوردةللمنتجاتالمستھلكومیلتفضیل-
؛الخارجإلىتصدیرھاویتمجودةذاتالمنتجاتمنالعدید

وجدتإنمحلھاغیرفيوتوظیفھاوالخبیرةالمتخصصةخاصةالمؤھلة،البشریةالمواردنقص-
؛

معنیةنشاطاتعلىیركزونإذم،تھمؤسساإنشاءعنالمستثمرینلدىالتنویعثقافةغیاب-
.حدیثةمجاالتفيجدیدةمنتجاتابتكارمنبدالالتقلیدعنصرعليذلكفيمعتمدین

التنمیة تحقیقفيوتساھمبلصامدةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تبقىالذكرالسابقةالمشاكلكلرغم
التشغیل ،النقل و المواصالت ،البناء مجالفيبمساھمتھاتتعلقوالتيالعناصربعضخاللمنالمستدامة 

والمساندةالدعمانتظارفي، و األشغال العمومیة، تفعیل الفالحة، الجانب البیئي، خدمات للمرافق العامة
.مصراعیھاعلىاإلبداعوأبواباالستثمارأفاقلتفتحوالتشریعاتالبرامجبمختلفالحكومیةالجھاتمن



الدفلىعینلوالیةاالستثماروترقیةالصناعیةالتنمیةمدیریةحالةدراسة: الثالثالفصل
الجزائرفيالمستدامةالتنمیةلتحقیقوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتطویرودعمفي

86

التنمیة المستدامة بوالیة عین تحقیقطرق تفعیل دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في:ثانیا
الدفلى 

لذاالمستدامة التنمیةفيتلعبھالذيالدورباعتبارالدولةباھتماموالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتحظیت
ھذهلترقیةالوطنیةاالستراتیجیةمنمستوحاتوھيالوالیاتكلعبردعموآلیاتھیئاتلھاخصصت

لتفعیل ھذا الدورواالستراتیجیةھذهمناستفادتالتيالوالیاتكباقيووالیة عین الدفلى المؤسسات
لتفعیل ھذا الدور و نذكر منھا :الكفیلةسبلالنذكر

مدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة االستثمار :-1

:یليفیمامھامھاوتتمثل2009فیفري 17المؤرخ في 86-09أنشأت بمرسوم تنفیذي رقم 

حصیلةوتقدیمآثارھاوتقییمالوزارةتعدھاالتيالقطاعیةالنشاطاتوبرامجاستراتیجیاتتنفیذ-
؛اتھنشاطا

؛المتوسطةوالصغیرةالمؤسساتإنشاءوتشجیعلدعمتدبیركلدراسة-
الصغیرة و المتوسطة.المؤسساتوجودمكانخریطةإنجازفيالمساھمة-
:(ANSEJ)الشبابتشغیللدعمالوطنیةالوكالة-2

الوالیة سجلتحیثالوالیةفيالناشطةالوكاالتأھمإحدىالشبابتشغیللدعمالوطنیةالوكالةتعتبر
منصب عمل .978مؤسسة و بدورھا قامت باستحداث 833فقط إنشاء 2014في سنة 

فيواضحوكبیربشكلتساھمالشبابتشغیللدعمالوطنیةالوكالةأننالحظالسابقةالمعطیاتخاللمن
والمعنويالماليالدعمتقدیمطریقعنإنشائھافرصوتدعیمالصغیرة و المتوسطة المؤسساتخلق

:التالیةالقطاعاتمنكلتنمیةفيالمساھمةفيدوراالوكالةلعبتوقدواستمراریتھاإلنشائھاالالزم
العمومیة و غیرھا من القطاعات.واألشغالالبناءقطاعالصناعي،القطاعالفالحي،القطاع

(ANGEM):المصغرالقرضلتسییرالوطنیةالوكالة-3

مؤسسة في سنة 504حیث تم إنشاء المؤسساتإنشاءفيتساھمحیثالوكالةلھذهاتجاھیننمیزأنیمكن
منصب عمل جدید 904كما تم خلق األولیةالموادشراءمجالفيالمستثمرتمویلإليباإلضافة2014

نفسھم و بواسطة الوكالة و ھذا یعتبر تشجیع للراغبین في استحداث مؤسسات حیث یعودون بالفائدة أل
لغیرھم ونالحظ أن معظم المستثمرین یتجھون إلى الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ھذا بحكم العدد 

المستحدث من المؤسسات.

المستدامة التنمیةفيالصغیرة و المتوسطة المؤسساتدورتفعیلسبلأھمتزالالالسابقةالھیئاتإن
التيوالمصغرةوالصغیرةالمتوسطةاالستثماریةالمشاریعوتمویلدعمفيالمساھمةخاللمنبالوالیة

.االجتماعیةبالمتطلباتواالرتقاءواالقتصادیةالمالیةالعوائدتحقیقإليدفتھ
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خالصة الفصل  

اإلمكانیاتمنجملةعلىتتوفروالیة عین الدفلى أنالحظناالفصلھذافيإلیھتطرقناماخاللمن
متھمشروعاإقامةخاللمنالمحلیینلألفرادخاصةومشجعمحفزاستثماريقطبلتكونتؤھلھاالتي

.الوطنيالصعیدعلىالمستدامةالتنمیةمتطلباتتحقیقفيفعالوعنصر

الواقع ، التطور الصغیرة والمتوسطةللمؤسساتابھقمناالتيالمیدانیةالدراسةخاللمنأیضاتناولناو 
وفيالبیئیةواجتماعیة،اقتصادیةاالتلمجامختلففيمساھمتھاأوضحتوالتيالبلدیات  علىوتوزعھا
للوالیة .االحتیاجاتتغطیةفيأھمیتھاالتشغیل،معدالترفعفيمساھمتھاخاللمنأخرىمجاالت

ھذهأمامتقفالتيوالمشاكلالمعوقاتمنوالتقلیصاالستثماریةالفرصتوفیرعلى الوالیة أن تقوم  
رفع نسبة یجب و بالتالي،التنمیة المستدامةمتطلباتتحقیقفيدورھامنتحدوالتيالمؤسسات

من أجل من مجموع المؤسسات الموجودة في الوالیة%4المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المتمثلة في 
توفیر أكبر قدر ممكن من مناصب العمل و خلق قیمة مضافة.
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:خاتمة عامة

المتقدمالعالمدولمختلففيكبیر باھتمامالراھنالوقتفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتحظى

أموالرؤوسإلىتحتاجالبطبیعتھا، و ھذا لسھولة تأسیسھا حیث أنھا سواءحدعلىةوالنامیمنھا

.الیدمتناولفيأمرعلیھوالسیطرةمحددمجالفيتخصصھایجعلممامعقدة،تقنیاتأوضخمة

الدوربأھمیةمنھاوإدراكااالقتصاديالتنویعنحواالقتصادیةسیاستھاتوجھمعوانسجاماالجزائر،

دفتھمبادراتبعدةقامتالوطنياالقتصادقاعدةتوسیعفيوالمتوسطةالصغیرةللمؤسساتالمرتقب

فيوالسیاساتاآللیاتمنالعدیدالجزائرذااتخخاللمنذلكویظھر، المؤسساتھذهمثلتشجیعإلى

ھذهوتأھیلبدعمخصیصاتمتھھیاكلوإنشاءوالمتوسطة،الصغیرةالمؤسساتمحیطترقیةمجال

.االقتصاديالنشاطقطاعاتمختلففيالمؤسسات

خاللمنعامةالجزائرفيالمستدامةالتنمیةفيالمؤسساتمنالنوعھذادورإبرازعلیناوكان

تلعبالمؤسساتھذهأنووجدناالمستدامة. التنمیةفيالصغیرة والمتوسطة المؤسساتدورإليالتطرق

.البیئيالجانبفيمساھمتھاوحتىالمضافةوالقیمةالشغلمعدالتتوفیرفيمھمادورا

والیة عین الدفلى اعتبارعلىالعمليالواقععلىالنظريالجانبفيدراستھتممابإسقاطقمنا

إبرازوالیة عین الدفلى كما تم تمتلكھاالتياإلمكانیاتمختلفبتناولفیھاقمناالتيالحالةلدراسةكنموذج

فيالصغیرة والمتوسطة المؤسساتواقععلىو تم الوقوف بالوالیةالمستدامة التنمیةحصیلةتطور

توفیرفيمساھمتھاتوضیحخاللمنالمستدامة في والیة عین الدفلى التنمیةفيمساھمتھاو مدى الوالیة

النقل و المواصالت ،البناء و األشغال العمومیة، تفعیل الفالحة، الجانب البیئي، خدمات العملمناصب

الصغیرة والمتوسطة .المؤسساتھذهدورتفعیلوسبلعراقیلإليوأیضا،للمرافق العامة

:أوال: نتائج الدراسة

األسئلةعناإلجابةإلىتوصلناللموضوع،واإلحصائیةالنظریةالجوانبلمختلفمعالجتنابعد

:یليكمااتھلفرضیااختباراتعتبرإذالمطروحة،

المعاییراختالفإلىأساسایرجعوالمتوسطةالصغیرةللمؤسساتموحدتعریفوجودعدمإن-

التنمويالدورأھمیةعلىمجملھافياالتفاقحدودیاتتوحیدیمكنأنھإالتصنیفھافيالمعتمدة

طرفمنالمبذولةالجھودتترجمھماوھذااألصعدةجمیعىلوعاالتلمجاجمیعفيتلعبھالذي

تؤھلھاالتيخصائصمنتكتسبھلمانظرالمؤسساتھذهوترقیةدعمسبیلفيالدولة الجزائریة  

.المطلوبالتنمويبالدورللقیام
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الوالمتوسطة،الصغیرةالمؤسساتلترقیةالجزائرتبنتھاالتياإلجراءاتكافةمنالرغمعلى-

لھذهالمتسارعالتطورتعیقالتيوالعراقیلالمشاكلمنالعدیدتواجھاألخیرةھذهتزال

.المؤسسات

األھداففي سبیل تحقیق الشعبیةوالمشاركاتالتنمیة المستدامة جھود كبیرة من الحكومة تتطلب-

یخدمبماالسیاسیةوحتىوالبیئیةاالجتماعیة،االقتصادیةاألبعادعلىالتركیزخاللمنالمرجوة

.المستقبلیةاألجیالحقوقعلىویحافظالحالیةاألجیال

المؤسساتحصیلةعنووالیة عین الدفلى باألخصالجزائرفيالمقدمةاألرقامواقعمن-

بعیدةتزالالانھأإالالمؤسسات،ھذهعرفتھالذيالتطوریتبین،الرسمیةوالمتوسطةالصغیرة

الالوطنیةالصادراتفيمساھمتھاوأنخاصة، المنشودةالمستدامةالتنمیةأھدافتحقیقعن

الرئیسیةالقطاعاتبعضيفمساھمتھاأنإلىباإلضافةالنفطیة،بالصادراتمقارنةتذكرتكاد

عنناتجالقطاعیعرفھالذيالبطيءالتطورإن، ضعیفةجدتعتبر و الجلدالنسیجیةكالصناعات

.والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتمحیطتمیزتزالالالتيوالمشاكلالعراقیلمنمجموعة

ثانیا: التوصیات:

التوصیاتبعضتقدیمیليفیمانحاولوالمالحظات،إلیھاالمتوصلالنتائجمنتقدمماعلىبناءا

:واالقتراحات

أووالمتوسطة،الصغیرةالمؤسساتتطویرفيللمشاركةاألجانبالمستثمریناستقطاب-

.واإلدارةالتسویقواإلنتاجفيتھمخبرانقلخاللمنجدیدةصناعاتفياالستثمار

متداخلةكمجموعةالمستدامةوالتنمیةالطبیعیةوالمواردالبیئةبینالعالقةمعالجةتتمأنیجب-

تحلیلأجلمنالقرارومتخذالباحثعلیھایستندبحثیةقاعدةخلقأجلمنبینھافیماومترابطة

.العامةوالمصلحةوالنموالتطورتخدمالتيوالقراراتاآلراءواقتراحالوضعیة

والتعریفالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتوخدماتلمنتوجاتللترویجوطنيبرنامجصیاغة-

.التصدیریةوباألسواقمحلیابھا

تسمحالتيالنماذجإليالوصولأجلمنالعلميالبحثومراكزالجامعاتمعالصلةتوثیق-

.المستدامةللتنمیةالفعليالتحقیقفيالمؤسساتھذهخصائصباستغالل

والتعرف، التسییرتقنیاتمناالستفادةالمشاریعأصحابلتمكینتكوینیةدوراتخلقضرورة-

.المشاریعھذهمثلإنجاحخطواتعلى

.اختصاصاتھوتنویعالجزائريالمصرفيالجھازتطویر-
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ثالثا: آفاق الدراسة:

:یليكمامستقبلیةدراسةمحورتكونأنالممكنمنالتيإشكالیاتطرحیمكنالدراسةھذهخاللمن

.والمتوسطةالصغیرةللمؤسساتالتسییريالنظامفي تطویر البحثومراكزالجامعاتدور-
.للتجارةالعالمیةالمنظمةإلىالجزائرانضمامبعدوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتنافسیةتعزیز-
.المستدامةالتنمیةلتحقیقكآلیةالقطاع الفالحي-
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