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 : ملخص الدراسة بالعربية 

تسعى الدراسة الراهنة إلى رصد موضوع دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية 

بسكيكدة،وذلك في سياق يوضح تنامي دور القطاع الخاص بمؤسساته المتوسطة والصغيرة في إختيار مجاالت 

إقتصادية المحلية،واإلنتصاب في المجال الريفي والقروي من  -السوسيو المنظومةه وولوجه إلى فعله وتحرك

 .خالله تقديم الخدمات وإنجاز البرامج للساكنة المحلية في المناطق النائية والريفية

ماهو دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في :وتتمحور معالم مشكلتنا البحثية حول سؤال رئيسي فحواه

 .تحقيق التنمية المحلية بسكيكدة؟

وقد سعت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مشروعات وبرامج وخدمات المؤسسات المتوسطة 

فصول  ستة والصغيرة في تنمية المجال الترابي األصغر وتنمية المجتمعات المحلية بسكيكدة،من خالل معالجة 

ض اإلحصائيات والتقارير والنشرات اإلقتصادية كما تم وذلك عن طريق اإلعتماد على المنهج الوصفي وإستعرا

توظيف تقنيات البحث الميداني من خالل إختيار عينة عشوائية بسيطة،وإستخدام إستمارة اإلستبيان والمقابلة 

 .كأدوات رئيسية مع مفردات العينة بطريقة تحليلية تجمع بين األسلوب الكمي والكيفي 

للدراسة من خالل مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت أن هناك  وقد كشفت التحليالت اإلحصائية

تعدد في اإلستراتيجيات التنموية التي تتبناها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المحلية 

أن إستراتيجية اإلبداع والتجديد هي أكثر ،حيث بسكيكدة،وذلك بتعدد تخصص نشاطاتها وبتنوع أهدافها

ستراتيجيات إعتمادا من طرف المؤسسات المتوسطة والصغيرة،ويبقى نجا  هذه اإلستراتيجيات متوقف على اإل

 .ضرورة تحسين المحيط المالي والمصرفي

ستفادة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من برنامج إ أن الثاني بالتساؤلالنتائج المتعلقة  أكدتأيضا 

إستفادت المؤسسات  ،حيث أنيل دورها في التنمية المحلية بسكيكدةتفع يؤدي إلىالدعم والتأهيل المستدام 

أدى إلى تمكينها من التحكم  واإلتصال  ية اإلعالم المتوسطة والصغيرة من برنامج التأهيل للتحكم في تقن

 والتطورالتكنولوجي وتحقيق ميزة تنافسية على مستوى األسواق وعلى مستوى النوعية واإلبداع واإلبتكار

قها لمختلف أشكال التنمية القطاعية وذلك عن طريق قيام المؤسسات المتوسطة والصغيرة بإرساء قاعدة وتحقي

 ترابط قطاعي يجمع بين قطاع الصناعة والزراعة والري واإلسكان والتعمير والسياحة كتحقيق التصنيع المحلي

 .وإنتاج المحاصيل الرئيسية

ث التي أكدت أنه كلما إستطاعت المؤسسات المتوسطة كذلك صدق النتائج المتعلقة بالتساؤل الثال

والصغيرة إمتالك القدرة على التحكم في تكنولوجيا المعلومات واإلتصال كلما زادت مساهمتها في تحقيق المحلية 

بسكيكدة بشكل جيد،وذلك من خالل تحقيق المؤسسات المتوسطة والصغيرة ألهداف النمو اإلقتصادي عن طريق 

انتشار الفقر في أوساط المجتمع المحلي،وتحقيقها للكفاية اإلنتاجية من خالل جعل المنتوج حاضر  الحد من ظاهرة

 .في جميع المجاالت الترابية المحلية

يؤدي إلتزام المؤسسات المتوسطة والصغيرة أيضا صدق النتائج  المتعلقة بالتساؤل الرابع التي أكدت أنه 

من  بمزيدمناطق المحلية إلى إستخدام موارد البيئة المحلية بمزيد من بالمسؤولية اإلجتماعية والبيئة في ال
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،وذلك من خالل قيام أصحاب المؤسسات العقالنية والحيطة بشكال يساهم في تحقيق التنمية المحلية بسكيكدة

لتنوع بتحقيق ا،وقيامها المتوسطة والصغيرة ببرامج التنمية المستدامة والمنصفة للمجاالت الترابية المحلية 

البيولوجي من خالل إدراج البعد الوقائي في مقاربتها التنموية وإعادة تأهيل البنيات البرية والبحرية المحلية 

وتحقيق اإلنتاج النظيف الذي يدعم استدامة النظام الطبيعي في الوسط المحلي من خالل اإلعتماد على  ،المتدهورة

التماسك وتحقيق اربة التشاركية مع مختلف الفاعلون المحليون تدوير النفايات وفرزها من المصدر،وتحقيق المق

خلق اإلحساس بالثقة لدى الساكنة في المناطق الريفية والنائية وتنمية عالقة الصداقة من خالل اإلجتماعي 

الوعي الصحي بين أفراد المجتمع  والتواصل الفردي والعائلي اإلجتماعي،ونشر والتعاون والتساند والترابط

ين،وتقديم مساعدات يلي عن طريق توفير أدوات العالج والوقاية من المخاطر التي يتعرض لها السكان المحلالمح

إجتماعية لمختلف شرائح المجتمع المحلي خاصة فئة المعوقين وتشجيع دوي اإلحتياجات الخاصة في المناطق 

المؤسسات بنشر الوعي البيئي في المجتمع إضافة إلى ذلك تقوم  ،المحلية والعمل على إدماجهم في المجتمع المحلي

المحلي عن طريق زراعة األشجار وإقامة المساحات الخضراء،وتنمية الموارد البشرية للمجتمع المحلي عن 

 .مية باألجهزة  والمعدات الالزمةيطريق دعم المؤسسات التعل
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Résumé de l’étude en français : 

Cette  étude  vise à découvrir le rôle des moyennes et petites entreprises 

dans le développement local à Skikda. Elle démontre également le rôle du 

développement du secteur privé de ces moyennes et petites entreprises dans 

les zones sélectionnées  ainsi que son dynamisme à s’intégrer dans le 

système socio-économique local. Pour aider les habitants locaux dans les 

zones éloignées et rurales leur installation a été mis en place dans le domaine 

des zones et milieux  rural à travers des présentations des services et 

réalisation du programme.  

La question principale est fondée sur : 

Quel est le rôle des moyennes et petites entreprises dans le développement 

local à Skikda ? 

 Cette étude à pour but de définir le rôle des projets, programmes et 

services des moyennes et petites entreprises dans le développement du 

domaine terrine le plus petit  ainsi que le développement des communautés 

locales  à Skikda à travers le traitement de six chapitres. 

 Une méthodologie prescriptive et la présentation des statiques. 

 rapports et informations économiques. 

 L’utilisation des techniques de recherche sur terrain à travers le choix du 

modèle simple aléatoire. 

  l’utilisation d’un formulaire questionnaire et l’interview comme principaux 

moyens avec les éléments de modèle d’une façon analytique qui 

englobe les méthodes quantitatives et qualitatives. 

 Les analyses et statistiques de l’étude ont démontré, à travers le débat 

des résultats de l’étude et des interrogations, qu’il y a une diversité des 

stratégies de développement utilisée par les moyennes et petites entreprises. 

La réalisation de développement local à Skikda visant toutes les 

spécialisations, activités et objectifs, ou même la stratégie de la création et 

renouvellement  représentent les moyens stratégiques employés par les 

moyennes et petites entreprises. 
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 La réussite de ces stratégies dépend du processus des cadres 

financiers et bancaires. 

 Les résultats qui concernent la deuxième question confirment  que les 

moyennes et petites entreprises  continuent à bénéficier des programmes  

soutien , performance ainsi que l’activation du rôle dans le développement local à 

Skikda. 

Ces dernières ont aussi bénéficié du programmes de performance pour 

la maitrise  des techniques de communication et de l’information, ce qu’il lui a  

permis de maitriser le développement technologique  et de réaliser un caractère 

concurrentielle an niveau du marché, au niveau de qualité de création, de 

l’invention et de la réalisation des différents formes de développement 

sectoriels. 

Les raisons de cette réussite sont principalement liés à l’instauration d’une base 

qui cordonne les différents secteurs reliés entre le secteur industriel, agricole, 

hydraulique, le secteur de l’habitat , de construction et du secteur du tourisme. 

En addition, la réalisation de l’industrialisation locale dans le milieu local et 

agricole ainsi que la production des produits essentiels ont largement participé 

à ce qui précède. 

Par ailleurs, la troisième question comprend les exactitudes des 

résultats. 

Ces derniers prouvent que lorsque les moyennes et petites entreprises 

réussissent à pouvoir  posséder, maitriser la technologie de l’informatique et 

s’améliorer à communiquer, elle peuvent, d’une façon efficace, participer à la 

réalisation du développement local. 

Elle peuvent également atteindre les objectifs de développement 

économique et freiner l’augmentation des phénomènes de pauvreté dans les 

milieux sociaux local en réalisant une suffisance productif à travers les produits 

présent  dans tous les espaces locaux. 

 La quatrième question englobe les exactitudes qui obligent les 

moyennes et petites entreprises à se responsabiliser envers l’environnement  
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dans les régions locales pour utiliser des ressources environementale d’une 

façon rationnelle  pour le développement à Skikda.  

Les chefs des entreprises doivent programmer  des développements 

continus pour le traitement des espaces terriens. 

Les moyennes et petites entreprises ont réussi une diversité biologique à 

travers l’incération du but préventif dans son approche du développement et 

réhabilitation de production pour favoriser la continuité de système  naturel 

dans le milieu local à travers l’application de la récupération des déchets et la 

sélectionne des  sources. 

Cette entreprise renforce la solidarité sociale en instaurant la confiance, 

la relation amicale, la  coopération et la corrélation chez les habitants des 

zinnes rurales et éloignées. 

Par conséquent, les entreprises su-citée ont crée une solidarité et un 

soutien individuelle , familiale et sociale en transmettant une culture sanitaire 

entre les membres de la société locale et en mettant à disposition des moyens 

de soins  en offrant les aides sociaux à toutes les classes sociales et surtout 

aux handicapées afin d’encourager les nécessiteux dans les zones locales et 

les intégrer dans la société locale. 

En plus de cela, ces moyennes et petites entreprises garantissent une 

culture environnementale dans la société locale à travers l’implantation des 

arbres, édification des espaces verts et le développement des ressources 

humains de la société locale à travers la dotation des établissements scolaires 

par les moyens nécessaires. 
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 شكر وتقدير

 
أتوجه بفائق الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور 

علم اإلجتماع بجامعة باجي مختار التعليم العالي في بوقصاص عبد الحميد أستاذ 

ى هذه الرسالة وعلى نصائحه المنهجية عنابة لتفضله وقبوله اإلشراف عل

القيمة،وإرشاداته وتوجيهاته العلمية الدقيقة التي كانت لي دليال ومرشدا في سبيل 

 .إنجاز هذا البحث المتواضع

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور بهروم عبد الحكيم،وإلى 

اتذة المؤطرين لدفعة إلى جميع األسورو  األستاذ الطاهرة بزاز عبد الكريم،

لوجيا الديناميكية اإلجتماعية والتنمية سيوتخصص سو 8002 لسنة الماجستر

 .اإلقليمية
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 اإلهداء                                  

وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه "أهدي عملي هذا لمن قال فيها تعالى

 ."وبالوالدين إحسانا

إلى أمي "وفيهما فجاهدا":لى اهلل عليه وسلمص"وإلى من قال فيها الرسول 

ثم أمي ثم أمي وإلى رو  أبي الطاهرة وإلى زوجتي وكل أفراد عائلتها وإلى 

 .جميع إخواني وأخواتي

وإلى كل عمال خزينة والية قالمة،وإلى كل عمال خزينة البلديات 

 .والمؤسسات العمومية اإلستشفائية تمالوس

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول جدولرقم ال

األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية والتكنولوجية التي تسعى المؤسسات المتوسطة والصغيرة  10

 إلى تحقيقها

71 

 72 توزيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة حسب قطاعات النشاطات اإلقتصادية  10

 73 توزيع المؤسسات الخاصة حسب مجموعات فروع النشاط 10

 75 زيع المؤسسات الخاصة حسب الوالياتتو 10

 76 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب جهة الشمال  10

 77 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب جهة الهضاب العليا 10

 78 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب جهة الجنوب والجنوب الكبير 10

 134 المتوسطة والصغيرة حسب قطاع النشاط والبلديات  توزيع المؤسسات 10

 138 طريقة إختيار العينة وتوزيعها حسب النشاط والمجال الجغرافي  10

 140 توزيع العينة حسب الجنس 01

 141 توزيع أفراد العينة حسب السن 00

 141 توزيع أفراد العينة حسب المنصب في المؤسسة المتوسطة والصغيرة 00

 142 زيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسيتو 00

 142 توزيع أفراد العينة حسب الشكل القانوني للمؤسسات المتوسطة والصغيرة 00

 143 توزيع أفراد العينة حسب عدد العمال الذين توظفهم المؤسسات المتوسطة والصغيرة 00

سسات المتوسطة والصغيرة توزيع أفراد العينة حسب األهداف اإلقتصادية التي تسعى المؤ 00

 إلى تحقيقها

143 

توزيع أفراد العينة حسب األهداف اإلجتماعية التي تسعى المؤسسات المتوسطة والصغيرة  00

 إلى تحقيقها

144 

توزيع أفراد العينة حسب األهداف الثقافية والرياضية التي تسعى المؤسسات المتوسطة  00

 والصغيرة إلى تحقيقها

145 

فراد العينة حسب األهداف التكنولوجية التي تسعى المؤسسات المتوسطة والصغيرة توزيع أ 00

 لتحقيقها

145 

 146 توزيع أفراد العينة حسب نوع الصعوبات التي تواجه المؤسسات المتوسطة والصغيرة  01

توزيع أفراد العينة حسب الحلول التي تلجأ إليها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل  00

 بير تدليل مشاكلها تدا

147 



10 
 

توزيع أفراد العينة حسب اإلستراتيجيات التنموية التي تنميها المؤسسات المتوسطة والصغيرة  00

 من أجل تحقيق التنمية المحلية 

148 

 148 توزيع أفراد العينة وفقا لما تعتمد عليه لنجا  اإلستراتيجيات المتبعة 00

 149 لتي أنشأت فيها المؤسسات المتوسطة والصغيرة توزيع أفراد العينة وفق الفقرة ا 00

 150 توزيع أفراد العينة وفقا للنظام الذي إستفادت منه المؤسسات والمتوسطة والصغيرة أكثر 00

 150 توزيع أفراد العينة حسب الهيئات التي قامت بدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة أكثر  00

يع التي أهلت لإلستفادة من صندوق ضمان القروض توزيع أفراد العينة حسب المشار 00

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

151 

 152 توزيع أفراد العينة حسب برامج التأهيل التي أستفادت منها المؤسسات المتوسطة والصغيرة  00

توزيع أفراد العينة حسب نتائج التي حققتها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خالل برنامج  00

 أهيلالت

153 

توزيع أفراد العينة حسب األنشطة القطاعية الصناعية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة  01

 والصغيرة في إنجازها

153 

الزراعية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة  توزيع أفراد العينة حسب األنشطة القطاعية 00

 والصغيرة في إنجازها

154 

القطاعية العمرانية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة توزيع أفراد العينة حسب األنشطة  00

 والصغيرة في إنجازها

155 

توزيع أفراد العينة حسب األنشطة القطاعية السياحية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة  00

 والصغيرة في إنجازها 

155 

 156 توزيع أفراد العينة حسب إنجازات المؤسسات المتوسطة والصغيرة 00

 157 فراد العينة وفق ما تعتمد عليه المؤسسات المتوسطة والصغيرة لنجا  التنمية المكانيةتوزيع أ 00

توزيع أفراد العينة حسب المحاور األساسية التي أنجزت في المناطق المحلية من طرف  00

 المؤسسات المتوسطة والصغيرة

157 

اط المؤسسات المتوسطة توزيع أفراد العينة حسب المناطق المحلية التي مسها أكثر نش 00

 والصغيرة 

158 

توزيع أفراد العينة وفقا للطرق التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتحقيق النمو  00

 اإلقتصادي

159 

توزيع أفراد العينة وفقا ألهداف النمو اإلقتصادي التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسات  00

 المتوسطة والصغيرة

159 

 160العينة وفق وسائل المعلومات وتكنولوجيا اإلتصال المستخدمة أكثر من طرف توزيع أفراد  01



11 
 

 المؤسسات المتوسطة والصغيرة

توزيع أفراد العينة وفقا لألهداف التي تسعى المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى تحقيقها من  00

 وراء إستخدام وسائل المعلومات وتكنولوجيا اإلتصال

161 

لعينة وفقا لمدى إنخراط المؤسسات المتوسطة والصغيرة في القاعدة اإلعالمية توزيع أفراد ا 00

 أوميديس

161 

توزيع أفراد العينة وفقا لمعوقات عدم إمتالك المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتكنولوجيا  00

 المعلومات واإلتصال

162 

 163 المتوسطة والصغيرة  توزيع أفراد العينة وفق لعملية اإلقتناء التي قامت بها المؤسسات 00

 163 توزيع أفراد العينة حسب عوائق اإلبتكار داخل المؤسسات المتوسطة والصغيرة 00

 164 توزيع أفراد العينة حسب طريقة تحقيق الكفاية اإلنتاجية في المؤسسات المتوسطة والصغيرة  00

 164 لمؤسسات المتوسطة والصغيرة توزيع أفراد العينة وفقا ألسباب ضعف الكفاية اإلنتاجية لدى ا 00

 165 الصلبةتوزيع أفراد العينة حسب مدى طر  المؤسسات المتوسطة والصغيرة للنفايات  00

األكثر طرحا من طرف المؤسسات المتوسطة  الصلبةتوزيع أفراد العينة حسب نوع النفايات  00

 والصغيرة

166 

 166 السائلةمتوسطة والصغيرة للنفايات توزيع أفراد العينة حسب مدى طر  المؤسسات ال 01

األكثر طرحا من طرف المؤسسات المتوسطة السائلة توزيع أفراد العينة حسب نوع النفايات  00

 والصغيرة

167 

 167 توزيع أفراد العينة حسب مدى طر   المؤسسات المتوسطة والصغيرة للنفايات الغازية 00

من طرف المؤسسات المتوسطة  الغازية األكثر طرحا اتتوزيع أفراد العينة حسب نوع النفاي 00

  والصغيرة

168 

 168 توزيع أفراد العينة حسب طريقة الطمر التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة 00

 169 توزيع أفراد العينة وفقا لنوع التربة التي تطمر فيها نفايات المؤسسات المتوسطة والصغيرة 00

طريقة الحرق التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة والصغيرة توزيع أفراد العينة حسب  00

 للتخلص من النفايات

169 

 170 توزيع أفراد العينة وفقا ألماكن حرق نفايات المؤسسات المتوسطة والصغيرة 00

توزيع أفراد العينة حسب طريقة الصرف الصحي التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة  00

 والصغيرة للتخلص من النفايات

170 

توزيع أفراد العينة وفقا ألماكن الصرف الصحي التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة  00

 والصغيرة للتخلص من النفايات

171 

 171توزيع أفراد العينة حسب إستخدام المؤسسات المتوسطة والصغيرة لمبيدات الحشرات في  01
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 مكافحة البرغوت والفطريات

المؤسسات المتوسطة والصغيرة لدورات وامتحانات في كيفية  توزيع أفراد العينة وفق تنظيم 00

 الرش بالمبيدات 

172 

توزيع أفراد العينة حسب إمتناع المؤسسات المتوسطة والصغيرة عن إستعمال المبيدات ضد  00

 أنواع من الحيوانات والطيور

172 

 173 يفتوزيع أفراد العينة حسب طرق معالجة النفايات للتحقيق اإلنتاج النظ 00

توزيع أفراد العينة وفقا لمدى سما  المؤسسات المتوسطة والصغيرة لألشخاص الطبعين  00

 والمعنويين بالمشاركة

173 

 174 توزيع أفراد العينة وفقا للمستوى الثقافي للمشارك 00

 174 توزيع أفراد العينة وفقا للمكانة اإلجتماعية للمشارك 00

 175 رق المشاركةتوزيع أفراد العينة حسب ط 00

 175 توزيع أفراد العينة حسب الهدف من المشاركة 00

 176 توزيع أفراد العينة حسب معوقات المشاركة 00

توزيع أفراد العينة وفقا للطرق التي أعتمدتها المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتحقيق  01

 التماسك اإلجتماعي 

177 

ؤسسات المتوسطة والصغيرة بنشر الوعي الصحي بين توزيع أفراد العينة حسب مدى قيام الم 00

 أفراد المجتمع المحلي

177 

توزيع أفراد العينة وفق برامج نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع المحلي من طرف  00

 المؤسسات المتوسطة والصغيرة 

178 

ساعدات إجتماعية توزيع أفراد العينة وفقا لمدى قيام المؤسسات المتوسطة والصغيرة بتقديم م 00

 لمختلف شرائح المجتمع المحلي

179 

توزيع أفراد العينة وفقا للفئة المستهدفة أكثر من المساعدات اإلجتماعية التي تقدمها  00

 المؤسسات المتوسطة والصغيرة

179 

توزيع أفراد العينة وفقا لمدى قيام المؤسسات المتوسطة والصغيرة بنشر الوعي البيئي بين  00

 المجتمع المحلي  أفراد

180 

توزيع أفراد العينة وفقا لبنامج نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع المحلي من طرف  00

 المؤسسات المتوسطة والصغيرة

180 

توزيع أفراد العينة وفقا لمدى قيام المؤسسات المتوسطة والصغيرة بتنمية الموارد البشرية  00

 للمجتمع المحلي

181 

 182اد العينة وفقا لكيفية تنمية الموارد البشرية للمجتمع المحلي من طرف المؤسسات توزيع أفر 00
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 المتوسطة والصغيرة

توزيع أفراد العينة وفق الفوائد التي تعود المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خالل تبنيها  00

 للمسؤولية اإلجتماعية

182 

جهود المؤسسات المتوسطة والصغيرة في توزيع أفراد العينة حسب العوائق التي تحد من  01

 تطبيق المسؤولية اإلجتماعية 

183 
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 فهرس األشكال

 الصفحة عنوان الشكل نوع الشكل الرقم الشكل

-8002يبين تطور المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية خالل الفترة  منحنى بياني  00

8000  

71 

 74 المؤسسات الخاصة حسب مجموعات فروع النشاطتبيين توزيع  دائرة نسبية 00

 79 يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب الجهات  تمثيل بياني 08
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 محتويات الدراسة

 - ملخص الدراسة بالعربية

 - ملخص الدراسة بالفرنسية

 - شكر وتقدير

 - اإلهداء

 - فهرس الجداول 

 - فهرس األشكال

 - محتويات الدراسة

ب-أ المقدمة

 80-0 إشكالية الدراسة وإطارها المنهجي والمفهومي: الفصل األول 

 2-8 اإلشكالية:أوال 

 6-5 أهمية  الموضوع وأسباب إختياره:ثانيا

 5 أهمية الدراسة-أ

 5 أهمية الدراسة من الجانب األكاديمي-0

 5 أهمية  الدراسة من الجانب التطبيقي -8

 6 أسباب إختيار الموضوع -ب

 6األسبابالذاتية -0

 6األسبابالموضوعية -8

 9-6 اإلجراءات المنهجية للدراسة: ثالثا

 6 المنهج المستخدم:  أوال

 6أدواتجمعالبيانات-أ

 2مجاالتالدراسة-ب

 09-9 المقاربة المفاهمية :رابعا 

 9المؤسسة-أ

 00المؤسساتالمتوسطةوالصغيرة-ب

 00عالصغيرتعريفالمشرو -0

 00المؤسساتالمتوسطة -8

 08 المؤسسات الصغيرة  -3

 08 مفهوم التنمية -جـ
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 02 مفهوم التنمية المحلية -د

 02مفهومالمحلية -0

 02المجتمعالمحلي -8

 09 المفهوم اإلجرائي للتنمية المحلية

 80 ملخص الفصل 

 30-80 الدراسات السابقة:الفصل الثاني 

 82-88 الكتب-أوال

 82-82 (رسائل الدكتوراه والماجستر) الرسائل العلمية -ثانيا 

 89-82 الندوات والملتقيات العلمية -ثالثا

 30 ملخص الفصل

اإلتجاهات النظريات المفسرة لدور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق : الفصل الثالث

 التنمية المحلية

30-32 

 38 تمهيد

 33 في التنمية المحلية " يكسافير غريف"نظرية -أوال

 32 نظرية التنمية المحلية وقوة الدفع الداخلي-ثانيا

 32 نظرية تكنولوجيات اإلتصاالت الجديدة -ثالثا

 32 نظرية التعلم الجماعي -رابعا

 35 نظرية التنمية المستقلة الذاتية-خامسا

 36 نظرية ما بعد الحداثة -سادسا

 32 ملخص الفصل

 92-39 المؤسسات المتوسطة والصغيرة: الفصل الرابع

 20-20 تمهيد

 28 التحديد النظري للمؤسسات المتوسطة والصغيرة:أوال

 23 صعوبات تحديد مفهوم المؤسسات المتوسطة والصغيرة : ثانيا

 22 تعريف المؤسسات المتوسطة والصغيرة:ثالثا

 50 تصنيف المؤسسات المتوسطة والصغيرة: رابعا

 52 وتطور المؤسسات المتوسطة والصغيرةنشأة :خامسا

 52 أهمية ودور المؤسسات المتوسطة والصغيرة:سادسا

 60 الصعوبات التي تعيق دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية: سابعا

 63 حلية اإلستراتيجيات التي تتبناها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية الم: ثامنا
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 66 مراحل تطور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر: تاسعا

 20 برنامج تأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ودوره في تحقيق التنمية المحلية: عاشرا

برنامج التصحيح الهيكلي وأثره على دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق :إحدى عشر

 التنمية المحلية

93 

 92 خص الفصلمل

 082-99 الفعل التنموي المحلي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة: الفصل الخامس

 000 تمهيد

 002-000 المؤسسات المتوسطة والصغيرة وأشكال التنمية المحلية:أوال

 000التنميةالقطاعية-أ

 003 التنمية المكانية-ب

 006 التنمية المتوازنة -ج

دامة التي تتبناها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق أهداف التنمية المست: ثانيا

 التنمية المحلية

002-082 

 002األهدافاإليكولوجية-أ

 000-002دورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىالمستوىالبيئي -0

 003-000دورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىالمستوىالتنوعالبيولوجي -8

 003طةوالصغيرةعلىمستوىاإلنتاجالنظيفدورالمؤسساتالمتوس -3

 009-002 األهداف اإلقتصادية -جـ

 002دورالمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالنمواإلقتصادي -0

المعلومات -8 وتكنولوجيا الفكرية الملكية مستوى  والصغيرة المتوسطة المؤسسات دور

واإلتصالفيتحقيقالتنميةالمحلية

006 

 002سساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالكفايةاإلنتناجيةدورالمؤ -3

 009 األهداف اإلجتماعية -د

 009دورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالتنميةالمحليةمنخاللالمقاربةالتشاركية -0

 088دورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالتماسكاإلجتماعي -8

ةفيتحقيقالتنميةالمحليةمنخاللتبنيالمسؤوليةدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغير -3

اإلجتماعية

083-082 

 082 ملخص الفصل 

دراسة ميدانية حول دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية : الفصل السادس

 المحلية بسكيكدة

089-806 
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 030 تمهيد

 035-030 أوال مالمح البناء اإلجتماعي لمجتمع الدراسة

 030النظاماإليكولوجي-أ

 035-038النظاماإلقتصادي-ب

 036 إختيار العينة وخصائصها: ثانيا

 036نوعالعينة-أ

 036معيارإختيارالعينة-ب

 020 أساليب تحليل البيانات: ثالثا

 020األسلوبالكمي-أ

 020األسلوبالكيفي-ب

 023-020 تحليل البيانات وعرض نتائج الدراسة: رابعا

ائج الدراسة المرتبطة ببيانات عن اإلستراتيجيات التنموية التي تتبناها المؤسسات عرض نت-أ

 المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المحلية بسكيكدة

020-029 

عرض نتائج الدراسة المرتبطة ببيانات عن اإلستفادة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من -ب 

 ي يؤدي إلى تفعيل دورها في التنمية المحلية بسكيكدة برنامج الدعم والتأهيل المستدام الذ

050-053 

عرض نتائج الدراسة المرتبطة ببيانات عن مدى إمتالك المؤسسات المتوسطة والصغيرة  -ج

القدرة على التحكم في تكنولوجيا المعلومات واإلتصال كلما زادت مساهمتها في تحقيق التنمية 

 المحلية بسكيكدة بشكل جيد

053-065 

عرض نتائج الدراسة المرتبطة ببيانات عن إلتزام المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالمسؤولية  -د

اإلجتماعية والبيئة في المناطق المحلية يؤدي إلى إستخدام موارد البيئة المحلية بمزيد من العقالنية 

 والحيطة بشكال يساهم في تحقيق التنمية المحلية بسكيكدة

065-023 

 022-022 قشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤالتمنا: خامسا

 029-022 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسة السابقة:سادسا

 098-090 توصيات الدراسة: سابعا

 093 ملخص الفصل

 092 الخاتمة

 806-095 مالحق الدراسة

 886-802 قائمة المراجع
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 :المقدمة 

تصادي فعل سلبي لفترة طويلة من الزمن ظهرت نتائجه في فشل لقد شكل تدخل الدولة في النشاط اإلق

إستراتيجية التنمية ذات النموذج التخطيطي الشمولي،وفشل إسهام القطاع العام المرتكز على الصناعات الكبرى 

 في تحقيق التنمية،هذا الوضع أدى إلى التفكيرفي إستبعاد دور الدولة من الحقل اإلقتصادي وإعادة صياغة دورها

في اإلقتصاد من مهيمن على النشاط اإلقتصادي ومنفذة للمشاريع اإلنتاجية إلى منظمة للحياة اإلقتصادية خاصة 

بعد ظهور ترتيبات مجالية جديدة وأصبحت لكل رقعة ترابية هويتها ومواردها البشرية،وتضائل نصيب بلدان 

وإشتداد حركية رأس المال المعلوم والمنافسة بين  العالم الثالث من الخيرات المحلية أمام إزدهار إقتصاد المعرفة

 . الشركات العالمية

وفي وقت أصبح فيه موضوع التنمية المحلية يشغل إهتمام الكثير من الباحثين في موضوع التنمية في 

مختلف الحقول المعرفية والدراسات اإلقتصادية والبشرية وبرامج المنظمات الدولية واإلقليمية والسياسات 

كومية التي ترى في التنمية المحلية أنها عملية وأسلوب ومنطلق وديناميكية يمكن بواسطتها اإلنتقال بالساكنة الح

المحلية من وضع ساكن ومتخلف إلى وضع متحرك ومتقدم بشكل تحقق فيه التنمية المحلية توازن بين مختلف 

 .األقاليم والجهات كانت نائية أو هامشية أو ريفية

يه أن تحقيق التنمية المحلية يبنى على مساهمة القطاع الخاص من خالل رجال األعمال ومما ال شك ف

والشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة هذه األخيرة التي تلعب دورا رياديا في الحياة اإلقتصادية 

ة وتطوير المهارات وتفجير واإلجتماعية للشعوب واألمم،حيث أنها منبعثا للنشاط ومشجع عليه وأنها مرتعا للحرفي

الملكات اإلبداعية واإلبتكارية وهي وسيلة لتحقيق فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية من خالل قوة الفعل 

اإلنجازوي التنموي،وهي نقطة إنطالق وفق مضامين التنمية الشاملة المستدامة والمنصفة للمجاالت الترابية 

توسطة والصغيرة في تحقيق التنمية اإلجتماعية باعتبار هذه األخيرة تعبر المحلية،وتتجسد أهمية المؤسسات الم

عن كل الجهود البشرية التي تبدل من أجل النمو والتقدم وتحقيق الرفاهية للجميع،وتحقيق التنمية اإلقتصادية 

ره بصورة فعالة باعتبارها عملية يرتفع بموجبها الدخل القومي ويتم عن طريقها تجميع الرأسمال البشري وإستثما

في تطوير النظام اإلقتصادي وتوليد الوظائف بمعدالت كبيرة وتكلفة رأسمالية منخفضة وتوسيع القاعدة اإلنتاجية 

 .وزيادات الصادرات 

إنطالقا من هذا األساس سنقوم بإختيار موضوع دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية 

 :جزائر،وسنقوم بمعالجة موضوعنا هذا من خالل ستة فصول على النحو التالي بسكيكدة كتجربة تنموية في ال

الدراسة وإطارها  المنهجي من خالل تحديد مشكلة   إشكاليةفقد خصص الفصل األول إلستعراض 

الدراسة،ثم إبراز األهمية والدوافع الذاتية والموضوعية إلختيار هذا البحث،كما تناول اإلجراءات المنهجية 

اسة من خالل الكشف عن منهج الدراسة وخصائصه ،وفي األخير نتناول  المقاربة المفاهمية من خالل تحديد للدر

 .مفهوم المؤسسة ومفهوم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومفهوم التنمية ومفهوم التنمية المحلية

لكتب التي تناولت أما الفصل الثاني فيعالج الباحث من خالله الدراسات السابقة من خالل عرض بعض ا

الموضوع،باإلضافة إلى تقديم مجموعة من رسائل الدكتوراه والماجستر التي أختارت موضوع المؤسسات 
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المتوسطة والصغيرة كعناوين للبحث،كما تم اإلعتماد على النتائج العلمية واإلقتراحات التي توصلت إليها الندوات 

 .لمتوسطة والصغيرةوالملتقيات العلمية فيما يخص موضوع المؤسسات ا

أما الفصل الثالث فقد خصصه الباحث إلستعراض اإلتجاهات النظريات لدور المؤسسات المتوسطة 

والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية،حيث أورد الباحث من خالل هذا الفصل مجموعة من اإلتجاهات النظريات 

لمحلية ونظرية التنمية المحلية ونظرية في التنمية ا"كسافير غريفي"التي تفسر موضوع الدراسة كنظرية 

 .تكنولوجيا اإلتصاالت الجديدة ونظرية التعلم الجماعي ونظرية التنمية المستقلة الذاتية ونظرية ما بعد الحداثة

أما الفصل الرابع فقد تعرض من خالله الباحث لماهية المؤسسات المتوسطة والصغيرة،وذلك من خالل 

لمتوسطة والصغيرة وتوضح الصعوبات التي تمنع من تكوين مفهوم موحد لهذه التحديد النظري للمؤسسات ا

المؤسسات،وكذلك العمل على وضع تعريف لهذه المؤسسات وفق تصنيفاتها المعروفة،وأيضا عرض اإلرهاصات 

هذه  األولى لميالد هذه المؤسسات من خالل تجارب الدول المتقدمة والنامية وإبراز األهمية والدور التي تلعبه

المؤسسات  وتوضيح الصعوبات التي تعيق دورها في تحقيق التنمية المحلية،وبيان اإلستراتيجيات التي تتبناها هذه 

المؤسسات من أجل تحقيق التنمية المحلية،ثم عرض مراحل تطور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر 

ه في تحقيق التنمية المحلية،وأخيرا نقف عند والتطرق لبرنامج تأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ودور

 .برنامج التصحيح الهيكلي وأثره على دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية

أما الفصل الخامس فيتناول فيه الباحث الفعل التنموي المحلي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة من خالل 

ث القطاعية منها والمكانية والمتوازنة،كما يبين أهداف التنمية المستدامة التي بيان أشكال التنمية المحلية الثال

تتبناها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المحلية بدأ باألهداف اإليكولوجية التي تبرز دور 

مستوى اإلنتاج  المؤسسات المتوسطة والصغيرة على المستوى البيئي وعلى مستوى التنوع البيولوجي وعلى

النظيف،ثم األهداف اإلقتصادية من حيث دور المؤسسة المتوسطة والصغيرة في تحقيق النمو اإلقتصادي وعلى 

مستوى تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وفي تحقيق الكفاية اإلنتاجية،وأخيرا األهداف اإلجتماعية والتي تبرز دور 

ية المحلية من خالل المقاربة التشاركية وفي تحقيق التماسك المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنم

 .اإلجتماعي ودور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية من خالل تبني المسؤولية اإلجتماعية

أما الفصل السادس وهو الفصل األخير فقد خصصه الباحث للجانب التطبيقي من خالل دراسة ميدانية 

مؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية بسكيكدة يستعرض فيها الباحث مالمح البناء حول دور ال

اإلجتماعي لمجتمع الدراسة،ثم يحدد كيفية إختيار العينة وخصائصها،كما يتناول أساليب تحليل البيانات وعرض 

في ضوء الدراسات السابقة وأخيرا يقتر  نتائج الدراسة باإلضافة إلى مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت و

 .الباحث مجموعة من التوصيات لموضوع الدراسة 
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 :اإلشكالية:أوال 

مختلف في النطاق واسع تغيرا والعشرين الواحد القرن من الحاسمة المرحلة هذه في العالم يشهد

التغير،المجاالتوالميادين مهمافيعمليةالتنمية بأنهيقومعلىأساسإعطاءالقطاعالخاصدور ويتميزهذا

واإلجتماعية تعرفتوجهاإلقتصادية والنامي،التي المتقدم العالم بلدان من كثير السوقنحوإقتصاداكبيرافي

ومتدخلةفيعلىالنشاطاإلقتصاديالدولةفيالحياةاإلقتصاديةواإلجتماعية،منمهيمنةبشكليعيدصياغةدور

خاللتفعيلوذلكمن،لإلقتصادالوطنيالتوازنالجزئيوالكليإلىمنظمةبمايكفلإنجازالمشاريعاإلنتاجيةتنفيذ

محوريفيلمالهامندورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوهيدورإحدىاألدواتالمهمةفيالقطاعالخاص

اإلقتصادية فيأهميوتتجسدواإلجتماعيةالتنمية أساسية بدرجة علىإستيعابتها المتدفقةقوةقدرتها إلىالعمل

كفاءةتخصيصرفعفيالمحلي،وإسهامهاالطلبحاجياتتلبيالتيالسلعمنواسعةوإنتاجهالشبكةالسوقبإستمرار

ممايسهمفيزراعيةوإستغاللالمواردالمتاحةفيكلمناطقالدولةسواءمعدنيةأوالدولالناميةفيالموارد

بدخلمرتفع تتمتع زراعيةوصناعية وتوفرخدماتلفئاتالمجتمعذاتالدخلالمحدودخلقمجتمعاتجديدة

.بشكليتناسبمعقدراتهمالشرائية

الخطابالتنمويالذيأنتجعدةمفاهيمتعنيمعتطوروتزدادأهميةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

منقبيل نطاقالتنمية المحليةبتجديد والتنمية اإلقليمة الجهوية الوطنية تسعيإلىحصرالتنمية وهيمفاهيم

الثمانيناتإلى لعقد أدتالتقلباتالجيوسياسية أصغر،كما ومجاالتترابية فيحدود نطاقها أو التنمية مجال

،حيثركزالباحثوننموذجالتنميةبإرتباطمعالتغيرالحاصلعلىمستوىالمعرفةالتنمويةولوجهاتهامراجعة

التاريخي التغير ألن النمو مفهوم على التنمية مفهوم وفصل التقليدية التنموية المعرفة تجاوز ضرورة على

 يسميه  الذي تران"الشامل متداخلين"أالن المصطلحين حيثأن النمو نتيجة أنه على فهمه يمكن ال التنمية

يرالتاريخياليحصلدونقطعيةوهومرورمننسقإلىأخرومنتميانإلىنظاممختلفمنالتحليلوأنالتغ

وليسالصعودعلىسلمالحداثةأواإلنتاجية،فالتنميةليسصعودمجتمعإلىأعلىمستوىمناإلنتاجوالعقالنية

الفعلالتاريخيالمختلفولذلكفإننظريةالتنميةنسقمنولكنالمرورإلىمستوىأرفعمنالتاريخانيةوإلى

لمرورمنمجتمعإلىآخر،وهومايتطلبللتطورولكنآلياتلهيليستنظريةالنموكماأنهاالتعتبرآليات

معالجةالتنميةمنزاويةوديناميكيةمعالتعمقفيخصائصالظاهرةإنطالقامنحالةكلمجتمعمنمجتمعات

.العالمعلىحدى

االمفهومالذيظهرعلىإثرالنقاشاتالتيتعالتحولتهيئةهذبظهوراإلهتمامبمفهومالتنميةالمحليةو

التراب وإعداد القرويالحقلاألوللتطبيقالمفهوم كانالعالم لكنوذلكلتجنباإلختالالتبينالجهات،ولقد

في إلىالمدنخصوصا القرية تجاوزحدود التياألحياء،أينأصبحتاليوم تبحثعنالوسيلة المحلية التنمية

بمستوىالتجمعاتوالوحداتي الشعبيوالحكوميلإلرتقاء المجهود الفعالبين تحقيقالتعاون مكنبواسطتها

ساكنةالمحليةفيأيمستوىمنمستوياتلمنمنظورتحسيننوعيةالحياةلالمحليةإقتصادياإجتماعياوثقافيا

المحلية اإلدارة الوسيلة وجدت ومتكاملة،ولقد شاملة منظومة بالمؤسساتفي اإلستعانة خالل من ذلك في

.المتوسطةوالصغيرة
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وإذاكانتالجزائرإحدىالدولالتيتتموقعفيدائرةالتخلف،وتعانيمنضعفالتنميةالمحلية،رغمما

شاسعة مساحات على يمتد إقليمي فضاء بشرية،في كفاءات من لديها يتوفر وما طبيعية ثروات من تمتلكه

فلقدوجدتالدولةالجزائريةنفسهابعداإلستقاللأماموضعيةترابيةتدعوللقلقفيظليدةومجاورةلدولعد

اإلزدواجيةاإلقتصاديةوالتبعيةبنسبةكاملةلفرنسافيالتجارةالخارجيةوالمؤسساتالتعلميةوالثقافيةوالهجرة

و الصناعية المؤسسات من كبير عدد تركو اللذين لألوربيين أوجدالجماعية مما شاغرة حالة في الحرفية

العديدمنالمؤسساتالصناعيةعن فيالوضعاإلقتصاديوالواقعاإلجتماعيوتوقيف إضطراباتوتدهورا

العملواإلنتاجالسيماالصناعاتالتجهيزيةوالمعدنيةوالتحوليةمماأدىإلىبروزإستحقاقاتكبرىإقتصادية

يرهاناتمهمةاليمكنربحهاإالبخلققطيعةمعالممارساتالسابقةوعنوإجتماعيةوديمغرافيةوبيئية،وه

يتخذمنالمستوىالمحليوالجهويإطارلهويعتمدعلىإستغــــاللالمواردالتنميةطريقتبنينموذججديدمن

اإلشتراك التوجه فيظل التنموية عنطريقتركاإلستراتيجية ومتأزلة مستدامة بكيفية الذييبرزالمحلية ي

إحتكارالدولةالجزائريةللفعلاإلقتصاديواإلجتماعيلتظهركممولللتنميةومنجزللفعلالتمويكفعلدولةال

أي فيه ينافسها ال أمورها من أمرا صارت حتى الجزائرية بالدولة التنمية إقترنة وإنسان،وقد مجتمع كفعل

فيتخصيصحيثطرف، التنمية هذه جزءكبيرمنالدخلالوطنيلإلستثمارفيالقطاعظهرتإستراتيجية

عملتالدولةالجزائريةعلىمحاولةإستئصالمشكلةالقوىاإلنتاجيةأينالصناعيمقارنةبالقطاعاتاألخرى

الزراعية،وتنظيم تأمينالثرواتالوطنيةوتطبيقبرنامجالمخططاتوالثورة بإعادة اإلستعمار،بدأ التيتركها

الف القطاع الزراعية الثورة ميثاق خالل من التسيير0920الحي نظام وفق يسير القطاع هذا كان بعدما

،وإنشاءبعضالهياكلالقاعديةكمؤسسةسونطراكومصنعالحجارفيإطارالتوجهاإلشتراكيأنداكاإلشتراكي

يةالمحلية،إالأنضعفأداءإعتبارالصناعةمكونامهمامنمكوناتالبنىاإلقتصاديةوركيزةأساسيةللتنمعلى

نجاح وعدم العمومي القطاع فيمردودية إلىاله األزمةتحقيقوصول ظهور بعد  خاصة التنمية أهداف

 السلع لألسعار الكبير الصرفواإلنخفاظ وأسعار سوقالبترولية ووجود يستطعالتصديرية لم كبيرة داخلية

ا ركود ظل في احتياجاته تلبية الوطني الديمغرافياإلنتاج النمو وتزايد الفالحي المجال في الوطني إلنتاج

الذييحتلهالقطاعالعامعلىمستوىهذاالوضعالذيأدىإلىإعادةالنظرفيالحيزالكبير،وإرتفاعالمديونية

في تغيير إلى أدت والتي الثمانينات في إصالحات بعدة الجزائرية الدولة باشرت حيث الجزائري اإلقتصاد

القطاعالخاصوتقليصدورالقطاعالعامال سمحبتشجيع علىقوىالسوق،مما باإلعتماد اإلقتصادية سياسة

نظام  بإعتباره المحلية لتحقيقمتطلباتالتنمية منه السوقأسلوبالبد الجزائرعلىإقتصاد إعتماد وأصبح

وإقتصادي إجتماعي ويتم التبادل قصد باإلنتاج وربواسطةيهتم طريقتنظيم عن اإلقتصادي النشاط قابة

المنافسة،ويتطلبعدمتدخلالدولةفيالنشاطاإلقتصاديدونأنيلغيهوهويعتمدعلىقوىالسوقأيالعرض

أسلوبالبدمنهلماينتجعنهإعادةاإلعتبارللمؤسساتالخاصةواإلعترافبالدورالفعالالذيأضحىووالطلب

 تحريك في األخيرة هذه الجزائرتلعبه تبني بعد السيما العام القطاع دور تراجع أمام المحلية التنمية عجلة

الوطنيلبرنامجالتصحيحالهيكلي،والتوجهنحواإلندماجاإلقتصاديالكامل لإلقتصاد التوازناتالكلية وإعادة

 المؤسساتسنة إستقاللية كفقانون القوانين من وقانون0920والقرض،النقدوقانون0922وتطبيقمجموعة
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والمتوسطةسنةعوبروزقطالإلستثمارالتوجيهيوالقانون0990تحريرالتجارة من0992المؤسساتالصغيرة

.لوزارتهالتيأسندتلهاالمهامخال

وبإعتبارأنواليةسكيكدةهيإحدىوالياتالجزائرالتيتأثرتبالظروفاإلجتماعيةواإلقتصاديةالتي

المتتبعللتنميةالمحليةبهذهالواليةيالحظعدمتوقفعجلةالتنميةفيالعديدمنبلدياتهامرتبهاالجزائرفإن

الحاجيات توفير شأنها من التي التنموية والبرامج المشاريع من العديد األخيرة هذه عرفت حيث ودوائرها

الميادين، مختلف في المحلية للساكنة إواألساسية المعتمدت التنمية أسلوبحليةإستراتيجية على الوالية بهذه

الحاجات إستعاب عن يعجز الذي العمومي القطاع آليات وتوظيف المركزي التسيير وبرامج بخطط العمل

الوضععمقلدىالخاصةبكلإقليمواليستطيعأنيحققالتوازن بينمختلفالمناطقالنائيةوالحضرية،هذا

اإل أهمية سكيكدة المحليونبوالية للثرواتالفاعلون المنتجة اإلقتصادية األنشطة بالقطاعالخاصودعم هتمام

إنطالقامنهذاوتشجيعإنتاجالمقاوالتوالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالتيتساهمفيتحقيقالتنميةالمحلية،

:األساسنتساءل

 .؟ بسكيكدة تحقيق التنمية المحلية والصغيرة فيما هو دور المؤسسات المتوسطة  -

:علىالتساؤلالرئيسيننطلقإلىتساؤالتفرعيةأاءوبن

تحقيق التنمية من أجل ما هي اإلستراتيجيات التنموية التي تتبناها المؤسسات المتوسطة والصغيرة -0

 .؟بسكيكدةالمحلية 

هل إستفادة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من برنامج الدعم والتأهيل المستدام يؤدي إلى تفعيل دورها  -0

 . ؟ بسكيكدة في التنمية المحلية

يؤدي ا المعلومات واإلتصال هل إمتالك المؤسسات المتوسطة والصغيرة القدرة على التحكم في تكنولوجي -0

 .بشكل جيد ؟  بسكيكدةإلى تحقيق التنمية المحلية 

يؤدي إلى  محليةفي المناطق الوالبيئية  هل إلتزام المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالمسؤولية اإلجتماعية-0

 ؟  بسكيكدةإستخدام موارد البيئة المحلية بمزيد من العقالنية والحيطة بشكال يساهم في تحقيق التنمية المحلية 
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 :أهمية الموضوع وأسباب إختياره : ثانيا

 :أهمية الدراسة  -أ

 :أهمية الدراسة من الجانب األكاديمي  -0

ستلكالمفاهيمالمتعلقةبتحديدمفهومالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،مفهومالمفاهيميالذييؤسضبطاإلطار-

.المتوازنةالمحليةالتنمية،مفهومالمحلية،مفهومالتنمية

حداثةالموضوعوطريقةتناولهمنالناحيةالسوسيولوجية،وماتشترطهمنأدواتمنهجيةصارمةمميزةعن-

.قتصاديةأوالسياسيةإلتلكالدراساتا

البحوثالمقدمةفيالبحثإضافةعلميةأخرىتضافهذايعد- بالنظرإلىقلة مثلهذهإلىالدراساتالعربية

.ستعانةبهفيبحوثهمالمستقبليةإلالمواضعخاصةباللغةالعربية،وهومايفتحالشهيةأمامالكثيرمنالباحثينل

مفكرينعلىالخوضفيها،وإعتبارهامنالموضوعاتالهامةتزدادأهميةهذهالدراسةبسببإقدامالباحثينوال-

المجالإلقتحامهذا يفتحلنا الوطنيوهوالقطاعإلالذييعبرعنشريانمنشراييناالموضوعوهوما قتصاد

.الخاصومالهمندورفيدفععجلةالتنميةالمحلية

 : أهمية الدراسة من الجانب التطبيقي  -0

عنإنبثاقفاعلمحليقوي،وينبئعنتحولتنمويوالصغيرةفيالجزائر،يشهدلمتوسطةإزديادالمؤسساتا-

.حقيقيالسيمابعدتبنيالحكومةالجزائريةلمشاريعاإلنعاشاإلقتصاديومشاريعالتنميةالمحلية

اإليجابيةمدى- النتائج المستوياأهمية جميع على والصغيرة المتوسطة المؤسسات حققتها فيالتي تخاصة

.التشغيلمساهمةفيإدراجالمتعلمينوالمتخرجينفيسوق

- المتزايد المتوسطةالجزائريةللدولةاإلهتمام المؤسسات خاللبقطاع من والصغيرة ةالمؤسساتيالمنظومة

.المتخصصةفيتنميةهذاالقطاعوتفعيلبرامجالدعموالتأهيلالمستدام

يطرحإنشغالتوجداالكبيرالصغيرةتعتبرالمؤسساتالمتوسطةوا- أفرادوسطالدوائرالعلميةوبينموضوعا

.المجتمعالجزائريخاصةبعدتداولهمنطرفوسائلاإلعالموتنظيمالعديدمنالملتقياتللبحثفيه

مسيريمدى- بأهميةوعي والصغيرة المتوسطة زةالميتحقيقفيواإلتصالالمعلوماتتكنولوجياالمؤسسات

.التنافسيةواإلبتكاريةعلىمستوىالترابالمحلي

كماتظهرأهميةالدراسةمنالجانبالتطبيقيمنخاللسعيهاإلىتجسيدتصورواقعيوممارسةفعلية

جميعالمستوياتاإلقتصادية المحليةعلى فيتحقيقالتنمية ودورها المؤسساتالمتوسطووالصغيرة ألهمية

.سيةالثقافية،واإليكولوجيةواإلجتماعيةالسيا
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 : أسباب إختيار الموضوع  -ب

.دفعتالباحثإلختيارهذاالموضوعهناكأسبابذاتيةوأخرىموضوعية

 : األسباب الذاتية-0

.وصلتهبموضوعالبحثطبيعةالتخصصالذييدرسفيهالباحث-

والصغيرةفيتنميةحقيقةدورالمؤسساتالمتوسطةعنلثامالماطةإفيورغبتهمنطقةقرويةإقامةالباحثفي-

.المناطقالمحليةالتيتعانياإلستبعادواإلقصاءوالعزلة

 : األسباب الموضوعية  -0

األوروتوجهالجزائرإلىالشراكةإلختيارهذاالبحثهوالموضوعيةالتيدفعتالباحثمنأهماألسباب

إق األوروبية،وكذلك والشراكة هذامتوسطية عن نتج للتجارة،وما العالمية المنظمة إلى الجزائر ترابإنضمام

تحقيق مهمة لها تسند وصغيرة مؤسساتمتوسطة إنشاء على محفزة قوانين اإلقتصاديمنصدور الحراك

.التنميةاإلقتصاديةواإلجتماعيةالسيماعلىالمستوىالمحلي

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة  :ثالثا

 : لمنهج المستخدم ا: أوال

وتحليلها عرضها وطريقة عنه المتوفرة المعلومات ونوع وطبيعة دراسته نود الذي الموضوع إن

 باإتفرضعلينا يمكننا الدراسة هذه لمثل مالئم معين منهج إلستخدام على اإلجابة من عليه المشكلةعتماد

 المطروحة الفرعية المنهجفيوتساؤالتها ويتمثلهذا الذييبرزأهميةالمنهج: األخير الوصفيالتحليليهذا

كبيرةفيرصدمختلفجوانبالموضوعالمدروسوهودورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالتنمية

سكيكدةواليةالمحليةب الواقعوتشخيصالمتغيراتللوصولإلىتفسيراتتحليلكمايمكنمنخاللهذاالمنهج

باإلضاف دقيقة ذلكونتائج إلى المنهجة التاريخي بالمنهج الباحث المتوسطةإستعان المؤسسات تدهور في

نطالقامنجمعمعلوماتإستخدامالطريقةاإلحصائيةفيمايتعلقبالدراسةالميدانيةإتموالصغيرةبالجزائركما

.ديمغرافيةعنبنيةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالنشاطوالمعاملةفيها

 : وات جمع البياناتأ ـ أد

التيتستخدمفيجمعالمادةالفنيةعتمادفيهذهالدراسةعلىمجموعةمناألدواتإلتما العلميةالتي

تشكلالتصورالعامللدراسةومنثمةإرسالمعالمخطةمتكاملةيمكنتتبعهامنأجلرصدحقائقالموضوع

 التوصل وكذلك النظريوالتطبيقي جانبه في ولوفهمه النهاية في علمية نتائج مإلى كان هوا هدفالدراسة

فقدكانأساسجمعالبياناتمبنىبواليةسكيكدةمعرفةدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالتنميةالمحلية

فيماهذهاألدواتوتمثلت،ناتالكافيةإلتمامهذهالدراسةعلىالمزجبينأدواتوتقنياتتسمحبجمعالبيا

:ليي
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 : المالحظة  -0

في الباحثللمالحظةفيموضوعالدراسةالمتعلقبدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة إنإستخدام

المحلية التنمية هوتحقيق سكيكدة بوالية من الباحثتساؤوالتبغرضالتأكد مالحظة سواءالدراسة،وترتكز

 صدوتوصفسلوكمدراءالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالمباشرةأوالتلقائيةعلىعددمنالمشاهدالتيتر

المؤسساتعلى هذه المقابلة،ومدىإدراكهمألهمية أو اإلستمارة يخصاإلجابةعنأسئلة فيما أفعالهم وردود

.المستوىالمحلي

 : المقابلة  -0

ستمارةإيعرفهاأنجلشبأنهامحادثةموجهةيقومبهاشخصمعشخصآخرأوأشخاصآخرينهدفها

.(0)ستغاثةبهافيالتوجيهوالتشخيصوالعالجإلستغاللهافيبحثعلميأواإلأنواعمعينةمنالمعلومات

مدراءمؤسسات05مدراءمؤسساتصغيرةو05حاالتمنبينها00ستخدمالباحثمقابالتمعمقةعلىإوقد

.متوسطة

بواليةالتنميةالمحليةفيوالصغيرةالمتوسطةساتإلىفهمدورالمؤسالمقابالتهذهخاللمنالباحثويسعى

خاللسكيكدة، من جمعت التي الكمية البيانات تفسير في تساعد الطريقة وهذه سطحية بصفة تناولها وعدم

اإ فلكيإلستمارة دقيقا الموضوعرصدا ترصد بياناتكيفية الباحثمنالبياناتالكميةيستفيدستبيانوجعلها

حولهذهاألرقامإلىبياناتكيفيةيبالقراءاتاإلحصائيةلألرقامفحسببليجبعليهأنيكتفيعليهأناليجب

.تفسرموضوعالدراسةتفسيرادقيقا

 :إستمارة اإلستبيان  -0

 أو بالبريد األشخاصالمعنيين إلى ترسل معين بموضوع المرتبطة األسئلة من مجموعة جرييهي

أج على للحصول باليد عنتسليمها جديدة حقائق إلى الوصول يمكن وبواسطتها فيها الواردة األسئلة وبة

.(0)الموضوعوالتأكدمنمعلوماتمتعارفعليهاغيرمدعمةبحقائق

اإالباحثفيالدراسةالحاليةستخدمإلقد الباحثعلىإلستمارة تساعد ستبيانإلىجانبالمقابلةلكونها

هاوتوفردرجةكبيرةمنالموضوعيةاطستمارهاأونشإددمهماكاننطاقجمعالمعلوماتمنعينةكبيرةالع

وتبويبهاممايرفعدرجةباإلضافةإلىأنهيوفركثيرمنالوقتوالجهدويساعدعلىتصنيفالبياناتوالصدق

.(0)ودقةالنتائجالثبات

 على اإلستمارة إحتوت والمفت20ولقد المغلقة األسئلة بين تنوعت أسئلةسؤال صياغة تم وحة،كما

.اإلستبيانبحيثتعكستساؤالتالدراسة،إذتضمنتخمسمحاوررئيسية





.880،ص0992،القاهرة،8طمكتبةوهبة،،جتماعيإلعبدالباسطمحمدحسين،أصولالبحثا-0

.305،ص0995جتماعية،دارغريبللطباعة،القاهرة،إلمصطفىالفوال،منهاجفيالعلوما-8

.008،ص8،8002طمحمدعبدالحميد،البحثالعلميفيالدراساتاإلعالمية،عالمالكتب،القاهرة،-3
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 : اإلحصائيات الرسمية والتقارير  -0

 والتقاريرإلقد الرسمية اإلحصائيات على البحث هذا في البياناتعتمدنا جمع أدوات من كأداة

باإلضافةالتقليديةوالصغيرةوالصناعاتالمتوسطةالمؤسساترةوزافاإلحصائياتالرسميةالمقدمةمنطرف

إلى مديرية طرف من المقدمة باإلحصاءات والصغيرة المتوسطة المؤسسات السجلسكيكدةوالية ،ومركز

.ستعمالالوثائقوالسجالتاإلداريةمثلالجريدةالرسميةإإلىحولموضوعالبحث،إضافةالتجاري

:مجاالت الدراسة  -ب

تموضعالمحدداتالتيتدورفيإطارهاهذهالدراسةوذلكمنحيثالبعدالمكانيوالزمانيوالبشري

 : المجال المكاني للدراسة  -0

الجزائر واليات إحدى سكيكدة والية هو الجغرافي الدراسة هذه و،مجال قد إتم مؤسساتالختيار

وفيجميعمجالتهاالترابيةبمعدلمؤسسةمتوسطةأوةواليالفيوسطالتييقعمقرهامتوسطةوالصغيرةال

منبلدياتودوائرالوالية، فيكلبلديةأودائرة تمصغيرة لألسبابإوقد المناطقبواليةسكيكدة ختيارهذه

:التالية

.الباحثفردمنهذاالمجتمعومعايشلظروفهوتغيراتهنوكوالدراسةجراءهذهإلتوفرالظروفالمالئمة-

.تفاوتهذهالمناطقبينمناطقحضريةغنيةومناطقحضريةفقيرة-

المؤسساتنظرا- للدورالذيتلعبه والصغيرة الفرديةالمتوسطة روحالمبادرة فيترقية وهيأداةوالجماعية

.للسكانالمحليينفيالمناطقالريفيةوالمعزولةعملالمناصبإقتصاديةوإجتماعيةفعالةفيخلق

  : المجال الزمني  -0

ذايتطابقسياقه الزمانيمع الالبحثفيبعده الجزائر الملحوظالذيبرزفيدخول قتصادإتطور

عددالمؤسساتالمتوسطةهتمامبالقطاعالخاصمنخاللتناميإلوالتحولنحوا0990منسنةالسوقبداية

.ناعاتالتقليديةوالحرفيةوالصغيرةوإنشاءوزارةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةوالص

و الميداني العمل مباشرة تاريخ من الممتدة الفترة في الدراسة لهذه الزمني المجال غايةإلىيتمثل

البياناتإ الخروجبنتائجوإجاباتستكمالجمع وتفسيرها،ثم تنفيوتحليلها أو لتؤكد التساؤالتالمطروحة عن

:ةعلىالنحوالتاليوقدقسمنافتراتالدراسفرضياتالدراسة

وهي،8009ماي30جانفيإلى0منوتبدأوهيالخطوةاألولىوالتمهيديةفيهذهالدراسة :المرحلة األولى  -

قصدتكوينفكرةعامةومحددةعنطبيعةحيثتممنخاللهااإلتصالاألولبميدانالدراسةمدةخمسةأشهر

التي والصغيرة البحثعليهجرىيسالمؤسساتالمتوسطة يتصاالتمعكلمنمسؤولإ،وتضمنتمقابالتوا

ومركزالسجلالتجاريبوالية،ووكالةدعمتشغيلالشبابالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبواليةسكيكدةمدير

الموجودةسكيكدة والصغيرة المؤسساتالمتوسطة عنعدد دقيقة بمعلوماتإحصائية أمدنا الذي األخير هذا

ون سكيكدة بوالية المرحلة هذه في الباحث قام إليه،وقد تنتمي الذي والقطاع تمارسه الذي النشاط إجراءوع

 إعداد تم وبعدها والصغيرة المتوسطة المؤسسات ورؤساء أومدراء المقاولين اإمقابالتمع ستبيانإلستمارة

.ختبارهاتمتحكيمهاثمتصحيحهاثمتطبيقهاإو
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ستمارةإلفيهاتطبيقدليلالمقابلةواتم8000فيفري89إلى8009ماي30منوتبدأ:المرحلة الثانية  -

.بصفةنهائيةوجمعالمادةالعلمية

و:المرحلة الثالثة - و،8000سبتمبر30إلى8000مارس00منتبدأ تفريغوتحليلالبياناتتمخاللها عملية

فروضالدراسة،وقد تنفي أو تؤكد بنتائج للخروج وتفسيرها المرحلةالمستقاة إجتهاداتلمحاولةتخللتهذه

المرحلةكتابةالرسالةومراجعتهاتمخاللهذه،كماتحليلاإلحصائيلافيينمختصأساتذةاإلتصالالمباشرمع

.عتهاالغوياومنهجياوطب

 :المجال البشري  -0

أومدراءأوفيأصحابالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنمقاولينويتمثلالمجالالبشريللدراسة

موزعين يتخذونها صفة حسبكل النحورؤساء على للدراسة الجغرافي المجال الجدولعلى في رقمالمبين

حيثيظهرالجدولإسمالمؤسساتوتوزيعهاحسبالنشاطوالمجالالجغرافيختيارالعينةإطريقةالخاصب09

.المتوسطةوالصغيرةومقرنشاطها

 :المقاربة المفاهمية:  رابعا

 :المؤسسة -أ

عديدة مفاهيم للمؤسسة قدمت النشاط طبيعة مثل الجوانب من جانب على يركز منها العناصر،كل

 أهدافها لها واإليديولوجية،والتطورالذيالمكونة إلىاإلختالففياإلتجاهاتاإلقتصادية التعدد هذا يرجع و

 .تساعنشاطالمؤسساتإتشعبوشهدتهطرقتنظيمالمؤسسةاإلقتصاديةوأشكالهاالقانونية،و

ا فإن مختلفالمفاهيمختيارإلوعليه لجانبأوبين تعطى التي إستعمالها،واألهمية الغرضمن يتوقفعلى

أنهاوحدةإنتاجللمؤسسةعلى"F. peroux""فرانسوابيرو"تعريفأبرزهذهالمفاهيمالمقدمةمنبينأكثر،و

مختلف أسعار بين تؤلف مالية ذمة مالكذات عن فيختلفون متعاملون بها يأتي التي اإلنتاج عوامل

السوق في أوخدمات سلع بيع بينالمؤسسة،بهدف الصرف من ينتج نقدي دخل على بالتالي والحصول

التعريفأنللمؤسسةشخصيةقانونيةمستقلةمنحيثالحقوقوالصالحياتأو(0)السعرين مايستنتجمنهذا

ومسؤ واجباتها حيث الشخصمن مثل واجبات وعليها حقوق المعنوية،ولها بالشخصية تتمتع ولياتها،وهي

"لوبريتون.م"يعرفهاأداءالوظيفةالتيوجدتمنأجلها،كمالقدرةعلىاإلنتاجأواالطبيعي،ك

"M. Lebreton " والذييقترحنفسهإلنتاجسلعأوخدماتللسوقبأنها وماكلشكلإقتصاديمستقلماليا

منهذاالتعريفأنالمؤسسةتلتزمبالتحديدالواضحلألهدافوالبرامجوأساليبالعمل،فيجبعليهاأننتجيست

أعمالمعينأوزيادة اإلنتاجأوتحقيقرقم تكونأهدافتتعلقبكميةونوعية قد تسعىلتحقيقها تضعأهدافا

السوق، في حصتها ترشي يعرفها العناصرالوحدةتلكبأنها"M. Truchy""كما وتنسق فيها تجمع التي

توفيرحدأدنىمنقدرةعلىالبقاءيستلزمالويستنتجمنهذاالتعريفأن،البشريةوالماديةللنشاطاإلقتصادي



ةالمؤسساتالصغير:محمدالشريفمنصور،اإلستثماراتاألجنبيةالمباشرةوتأثيرهاعلىالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،الملتقىالوطني-0

 .000،ص8008أفريل02-9والمتوسطةودورهافيالتنمية،جامعةاألغواط،أيام
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.األموالالخاصةتمكنهامنالقدرةعلىالتكيفمعالتغيراتالتيتحدثفيالبيئةاإلقتصاديةواإلجتماعية

عرفها كما المنشأة مفهوم المؤسسة تأخذ منظمةتتضافر"Pierre Lauzel"وقد وحدة افيهعلىأنها

منأجلوتوزيعالثروات،السلعوالخدماتإستخراج،تحويل،نقلوالبشريةمنأجلجميعاإلمكانياتالماليةوالمادية

.(0)المسطرةألهدافبلوغا

 :اإلجرائي للمؤسسةتعريف ال -

والمالية والمادية البشرية عناصراإلنتاج هيمجموعة المؤسسة فإنتاجبهدموتسيروتنظالتيتستخدم

خدماتتقديمسلعأو التنميةوهذا علىالمستوىاإلجتماعيواإلقتصاديالسيما مالئمة بغرضتحقيقنتيجة

فيالمجتمع،المحلية أساسية إقتصادية علىوهيوحدة الدخلالوطنيفهيفزيادة فياإلنتاجونمو مساهماتها

.مصدررزقالكثيرمناألفراد

 :غيرةالمؤسسات المتوسطة والص -ب

مفهومإ والمتوسطةقترن الصغيرة المشروعات بمصطلح والصغيرة المتوسطة والمنشآت،المؤسسات

الصغر والمتناهية وزاد،الصغيرة اإلستعمال القديمة المصطلحات من والمتوسطة،وهو الصغيرة والصناعات

فيمنشأةسابهالخاصأوإستخدامهمؤخرا،ويشملهذاالمصطلحاألنشطةالتيتتراوحبينمنيعمللحإنتشار

معين عدد تستخدم يقتصر،العمالمنصغيرة وأصحابومالكهاالخاصالقطاعالمصطلحعلىمنشآتهذاوال

.ومجموعاتاإلنتاجاألسريةأوالمنزليةولكنهيشملكذلكالتعاونياتوالمستخدميناألعمال

 :تعريف المشروع الصغير   -0

ال العمل الصغير المشروع لذلكيمثل دقيق مفهوم الباحثينإليجاد حيثيهدفمعظم تجاريالصغير

تستندإالالمشروعالصغير لمعيارواحدوإنما إستنادا السؤالاليمكنتحيدها األسسبعضلأناإلجابةعنهذا

،وكذلكويختلفتحديدالمفهومالصغيربإختالفالمكانومجالالنشاطمابينالدولالمتقدمةوالناميةوالمعايير

ويمكنالقولأنالمشاريعالصغيرةتتضمنثالث،طبيعةنشاطهإذاكانصناعيأوتجاريأوحرفيمنحيث

:(0)يعناصروه

.والموادالخاموتتمثلفياآلالتوالمعدات:المواردالمادية-

.وتتمثلفيالمهاراتالشخصيةللعامل:المواردالبشرية-

.الهدفاألساسيمنأيمشروعهوتحقيقالربححيثيعتبر:مواردالربح-

 محروسإسماعيل"يعرفكما المشروعات"محمد من مجموعة بأنها المتوسطة الصناعاتالصغيرة

باإلنتاج تقوم أموالالتي رؤوس صغير،وتستخدم نطاق األياديصغيرة،وتوظفعلى من محدود عدد

.(0)نشاطهااآلليةوتطبقمبدأتقسيمالعملالحديثأييغلبعلىسلوباإلنتاجأالعاملة،وتتبع



.00،ص8002أحمدبوراس،تمويلالمنشآتاإلقتصادية،دارالعلومللنشروالتوزيع،-0

.00،ص8002،دارالبدويالعلمية،0جهادعبداهللعفانة،قاسمموسىأبوعيد،إدارةالمشاريعالصغيرة،ط-8

.800،ص0992صادياتالصناعةوالتصنيع،مؤسساتشبابالجامعةللطباعةاألسكندرية،محمدمحروسإسماعيل،إقت-3
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المعاييرالمحددة أهم تبيان أساس على مبني والصغيرة المتوسطة المؤسسات لمفهوم الباحث وتحديد

.الكميةوالكيفيةالمحددةلهذاالمفهوم

المشرويو المطلباألسرج عبد حسين ععرفه بأنه أنشرالصغير واسع مؤخرا(0)مصطلح إستخدامه

ف الخاصأو التىتتراوحبينمنيعمللحسابه المصطلحاألنشطة عدديويشملهذا تستخدم صغيرة منشأة

معينمنالعمالواليقتصرهذاالمصطلحعلىمنشآتالقطاعالخاصومالكهاوأصحاباألعمالوالمستخدمين

التعاون كذلك يشمل المنزليةولكنه أو األسرية اإلنتاج ومجموعات األهمية،يات على اآلراء المتعاظمةوتجمع

حتياجالمتزايدإلقتصادالقومىسواءفىالبالدالمتقدمةأوالناميةخاصةفىظلاإلاللمشروعاتالصغيرةفى

 .لتوليدفرصالعملالمنتجة

:المؤسسات المتوسطة-0

منبينمجموعةالمعاييرالكميةالتيوتوسطةوالصغيرةمعياركميةمفهومالمؤسسةالمدتتحكمفيتحدي

الحصيلةومعياراألعمالالمال،ومعياررقمرأسالعمال،ومعيارحجممعيارعدد:التاليةالمعاييرالمؤسساتحجمتحدد

لملكيةاطبيعة:المعاييرمنالمجموعةهذهضمنويدخلومعاييرنوعيةللمؤسسةالسوقيةومعيارالحصةالسنوية

.(0)وحجمالسوقواإلستقالليةوالمسؤوليةاإلدارية

معيار عدد العمال - وإنتشاره: العمال عدد إستخدام البياناتويرجع على الحصول والمعلوماتإلىسهولة

القياسوالمقارنةعلىمستوىالمؤسسةوقطاعالنشاط بالعمالومنتمسهولة العملالخاصة وتحديدمنظمة

 إلىخمسمائةعاملالدولية بالمشروعاتالمتوسطةوهيالتيتشغلمائةوواحد المؤسساتالمتوسطة مفهوم

.وإجمالياألصولوالمبيعاتبهايصلإلىعشرةمليوندوالر

أنالغالبيةمنهذهظويالحيستخدمهذاالمعيارلتحديدمفهومالمشروعاتالمتوسطة:معيار التنظيم واإلدارة -

نظراألنالغالبيةمنتلكالمشروعاتالمتوسطةويوجدتنظيمإداريواسعداربواسطةاألفرادالمشروعاتت

.تعتمدعلىاألسلوبالعلميفياإلدارةوالتنظيموالتخطيطاإلستراتيجي

التكنولوجيا المستخدمة ةمعيار نوعي - المتوسطة: التكنولوجيايهفالمشروعات نوعية على تعتمد التي

.بشكلكبيرالمستخدمة

وظائفاإلنتاج:معيار المسؤولية  - فيها تتوزع عدةعلىوالتمويلوالتسييرواإلدارةالمؤسساتالمتوسطة

 .أشخاص

معيار رأسمال - زمن: مع األساستتصادم بهذا المقارنة أن التأسيسوالمالحظ عند المؤسسة رأسمال وهو

.قيمةاألموالالمرصدةبالمؤسسةتأسيسالمؤسساتنظراألنهذاالزمنلهتأثيرعلى



.5،المشروعاتالصغيرةودورهاالتنمويفيمصر،منشوراتوزارةالتجارةوالصناعةالمصرية،صحسينعبدالمطلباألسرج-0

.05،ص8008،األردن،0توفيقعبدالرحيميوسف،إدارةاألعمالالتجاريةالصغيرة،دارصفاءللنشر،ط-8
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:ةالمؤسسات الصغير-0

وهيالصناعاتالتييعملالعملالدوليةالمفهومبإسمالصناعاتالصغيرةتقرنمنظمة:معيار عدد العمال -

إلىتسعةوتسعونبها بينعشرة منظمةالعملالدوليةفتقرنالمفهومبإسمالصناعاتالصغيرةعاملما وأما

امفهومللمؤسساتالصغيرةبأنهييعتمدالبنكالدولوالتييعملبهاأقلمنعشرةعمالوهيالصناعات التيا

 المبيعات و األصول وإجمالي عامل خمسون حتى بها يعمل فيها دوالريصل مليون ثالثة ووفقاحتى بينما

 المتحدة منالتجارةوللتنميةلمصادرمؤتمراألمم بها يعمل التي تلك بأنها الصغيرة المؤسسات تعريف يتم

.عشرونإلىمائةفرد

واإلدارة التنظيم عيارم - هذا: الصغيرةلتحديدالمعياريستخدم المشروعات الغالبيةظويالحمفهوم هذهمنأن

ألنالغالبيةمنتلكالمشروعاتالتعتمدنظراواليوجدنظامأوتنظيمإداريالمشروعاتتداربواسطةاألفراد

.علىاألسلوبالعلميفياإلدارةوالتنظيم

وهييستخدمهذاالمعيارلتحديدالسماتالمميزةللمشروعاتالصغيرة:لتكنولوجيا المستخدمةمعيار نوعي ا -

.وتهتمبالدرجةاألولىبسداإلحتياجاتالمباشرةللمستهلكينالتيالتحتاجإلىتكنولوجيامتقدمة

المديرأو : المسؤولية معيار- فيالمؤسساتالصغيرة مننفسالوقتوظائففيعدةيؤديالمالكأحيانًانجد

 .اإلدارةوالتمويلواإلنتاج

رأسالمالالمستثمر: معيار رأس المال  - منإنخفاضحجم المشروعاتالصغيرة ويعرفقانون تتميزبه

بغرض فيكندا أوعلىوشكالتنفيذ المشروعالذيينفذ بأنها الصغيرة المنشأة بكندا تمويلاألعمالالصغيرة

يليالكسبأوالربح إجمالييقدركما اليزيدعلىخمسونمالييندوالرأوأقلمنذلكفيالعام:ودوعائد

 .الماليللمشروعالذيتممنخاللهالموافقةعلىالقرضمنجانبالمقرضبالنسبةلمجالالمشروع

 :التعريف اإلجرائي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة  -

والصغير المتوسطة المؤسسات هي الة تلك أو المنشآت أو المشروعات بواليةوحدات تنشط التي

ويشرفعلىإدارتهامدراءأومسيرينللساكنةالمحليةخدماتالميبعمليةاإلنتاجأوتقدسكيكدةمنخاللالقيام

بينمقاولينأو ما تضم حيث العمال من مجموعة 50وتشغل إلى المؤسسات829عامال في عامال

مالكبيررأسوهيمؤسساتالتتطلبعامالفيالمؤسساتالصغيرة29عمالإلى00ممابينوتض،المتوسطة

علىتوظيفإلنشائها المحليةالمواردوتعتمد التنظيمي،اإلنتاجية يتميزهيكلها وتتميزبالبساطةكما فيبالمرونة

ومنتجاتها وعملياتها المؤسساتأعمالها هذه والمناطقمختلفيبينتحقيقالتوازنالجهوفيوتساهم األقاليم

يؤديإلىإحداثتطوراتعلىالمستوىاإلجتماعيمنخاللالقضاءعلىبواليةسكيكدةعلىنحوالمحلية

عنطريقتوطينبعضالمشاريعفيالمناطقالريفيةأوالنائيةأووالبطالةوالحدمنظاهرةالنزوحالريفي

.الهامشية

 : مفهوم التنمية -جـ 

التنميةفيوسطغربيظ الصناعيةخاللالقرنالثامنعشرهرمفهوم بالثورة صحبتهعدةأحداثبدأ

ومانتجعنهامنتحوالتكبيرةعلىالمستوىاإلقتصاديواإلجتماعي،ثمأعقبهاحدثالحربينالعالمييناألولى
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تدميرأوروباوهوماعجلفيالتفكيربإعادةبنا ئها،وقدتمذلكمنخاللاإلعالنعنوالثانيةالتينتجعنها

 سنة مارشال 0922مشروع أوروبا أوضاع األمريكية المتحدة الواليات خطابوأستغلت الرئيسلتحضير

يتمثلفيتقديمهوإدخالمحورآخرجديدالذيسيلقيهعلىمسامعالعالم،وكانفحوىهذاالخطاباألمريكي

يعاإلستثماربهاوكذاتجاوزمرحلةالتخلفالتيجتالبلدانالفقيرةوتشمساعداتتقنيةوماليةلتقويةإقتصاديا

وكماكانمنتظرافقدأحتلتالفكرةمقدمةالمجاالتوالصحفاألمريكية،وقددشنتهذهالفكرةميالدتتخبطفيها

الغربي التنميةبمعناه مؤسساتالماليةوبعدذلكقامتالدولةالغربيةعلىوضعالعديدمناألجهزةوالمفهوم

الدوليوصندوقكالبنكالعالمي الستيناتظهرتالنقد وخالل التنمية علىبلوغ المتخلفة الدول التيستساعد

أفكارونظرياتتشرحوتفسرمختلفالمراحلالتييجبأنتقطعهاالدولالفقيرةللوصولإلىالتنميةوكانمن

مرحلةثمبمرحلةالتقليدمراحلبدأخمسةمنقطعبدالإلىالتنميةالذييرىأنهللوصول"روستو"روادهذهاألفكار

وأخيرامرحلةالوصولإلىالمجتمعاإلستهالكي،وقدبرزتعدةمرحلةالنضجثماإلقالعبمرحلةاإلنتقالمرورا

علىالسياساتموجهإلىالدولالفقيرةالتيأصبحتتراهنتنظيماتأمميةودوليةكبرنامجاألممالمتحدةللتنمية

إستقرارفيالمعنىعرفمفهومالتنميةإلىبعدالستينات وقد،التنمويةالغربيةالجاهزةللخروجمنالفقروالتخلف

بعضالتجديدات إدخال اواألهداف،وتم بأسماءإلوالتغييرات التنمية تنعت أصبحت المفهوم،حيث على سمية

.جتماعيةإلةالسياسية،والتنميةاقتصادية،والتنميةالثقافيةوالتنميإلكالتنميةا

منخاللةقتصاديإلواجتماعيةإلاالعملياتمنالمخططبأنهاالتحريكالعلمي:التنمية"حسنعسفان"ويعرف

معينة التغييرإيديولوجية مرغوبفيهاإلواالمستهدفلتحقيق غير مرحلة من مرغوبفيهانتقال إلىمرحلة

.(0)والوصولإليها

يعر كما الفراعي"الدكتورفها السالم ديناميكياإالتنميةتشكلفعال":عبد المجتمعككلبمعطياتهجتماعيا يساعد

 على تحسينإومؤهالته من المواطنين متزايدة،وتمكن إنتاجية قدرات له تيسر جديدة معرفية قدرات كتساب

.مستواهمالمعيشي،وشروطحياتهمبصفةعامة

مجموعةمنالتغيراتالجذريةفيمجتمعمعينبهدفإكسابذلكالمجتمععمليةإحداثالتنميةهيو

بمعدليضمنالتحسينالمتزايدفينوعيةالحياةلكلأفرادهبمعنىزيادةقدرةالقدرةعلىالتطورالذاتيالمستمر

ا على إلالمجتمع والحاجات األساسية للحاجات زيادستجابة تكفل التي بالصورة ألعضائه درجاتالمتزايدة ة

.إشباعتلكالحاجاتعنطريقالترشيدالمستمرإلستغاللالموارداإلقتصاديةالمتاحة

حسبتعرفو التنمية المعشية0922مكتبالمستعمراتالبريطانية األحوال تحسين غرضها حركة أنها على

وفيحالةمجتمعبقدراإلمكانوبناءعلىمبادرةالللمجتمعفيجملتهعلىأساسالمشاركةاإليجابيةلهذاالمجتمع

وإستثارتهابطريقةتضمنإستجابةلبعثهاينبغياإلستغاثةبوسائلمنهجيةعدمظهورهذهالمبادرةبصورةتلقائية

.(0)فعالةلهذهالحركة



.83ص،0993،دارالمعارف،جتماعالتنميةإالعالمالثالثدراسةنقديةفيعلمبتغري،كمالالتابعي-0

.05ص،8008،المكتبةالجامعية،أساليبالتخطيطللتنمية،رشيدأحمدعبداللطيف-8
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يتضحمنخاللالتعاريفالسالفةالذكرلمفهومالتنميةأنهاأتفقتعلىأنالتنميةليستبعمليةتخطيط

الحياةبلهيمسلسلشاملوعملمتناسقومتشابكيتناولكلمقوماتإقتصاديأوإحداثنموفيقطاعما

.البشريةويستجيبلمطالبعامةالسكان

 : المفهوم اإلجرائي للتنمية  -

الذلكهي سكيكدةشموليالتغييريالمشروع ،بوالية هيئةخاللمنتلقائيبليتحققبشكلوالذيال

دالمحليوتفعيالللجهوالتنفيذلبرامجالتنمية،وهذاالمشروعيتطلبمشاركةشعبيةالتخطيطعنمسؤولةمركزية

الموروثةالقيودعلىوالقضاءمهبنفسمثقتهودعممكفاءاتهوتطويرموتحريرهاألفرادمنخاللبناءبواليةسكيكدة

حتىيتمكنوتعزيزهاوصيانتهاالمحليبسكيكدةالمجتمعمواردإستخدامطريقعنوالتنمويالفعللنجاحالمعيقة

من علىالتطوإكتسابذلكالمجتمع الذاتيالمستمرالقدرة المحليةر الموارد المواردوتفعيلكل هذه بإعتبار

والمؤهالتالمحليةفاعالمهمافيصناعةالتغيروضمانإستمراريتهأيضا،كماتبنىعلىإستراتيجيةالعملمن

.األسفلوأنالعملالقاعديضرورةقصوىلتحقيقالتنمية

 : مفهوم التنمية المحلية -د

التن الشاملةميةالمحليةظهرمفهوم وسيلةلتحقيقالتنمية بالمجتمعاتالمحليةلكونها اإلهتمام معإزدياد

خاللسنواتالستيناتوالسبعيناتعلىالمستوىالقطري،وكانذلك فعلعلىبفرنسا الممارساتالفوقيةكرد

تركيزعلىإحساساإلنتماءلتهيئةالترابالوطنيالمرتكزةعلىالنظرياتالقطاعيةلكلمصلحة،حيثتقترحال

التيمنودفعهمإلىالقيامبمبادراتفيجميعالميادينللسكانإلىمكانعيشهمواألخذبعيناإلعتبارتطلعاتهم

سوسيو تنمية ضمان في تساهم أن متنافسة-شأنها الخاصياتإقتصادية إلبراز داخلية حركية طريق عن

هذهعليافضائيةتدرجاتبإندماجهافييسمحبشكلالمنطقةارجيةإلنفتاحخالتيتمتزجمعحركيةوالمواردالمحلية

المقاوالتإزدهارخاللمنوذلكالفرنسياإلنتاجيالنسيجوتغييرقتصاديةاإلفيتطورالنماذجتساهمالعناصرالتي

النقاشاتالتيوالمتوسطة،واإلعتمادعلىالتنميةالمحليةكآلياتلتهيئةاإلقليمالسيالصغيرةوالصناعات بعد ما

الترابتعالتحولتهيئة القرويالحقلاألولوإعداد كانالعالم وذلكمنأجلاإلختالالتبينالجهات،ولقد

.لكناليومتجاوزحدودالقريةإلىالمدنخصوصافياألحياءلتطبيقمفهومالتنميةالمحلية

 :المحلية  مفهوم -0

الفضاءات"إلىالتساؤلعنماهوالمسمىالمشتركلهذه"المحلية"حيدفعالتنوعمتعددالدرجاتلمصطل

،أستاذبجامعة"يكسافييرغريف"أليسببتندرجضمنهاخطواتللتنميةالمحلية؟إذاكان"ذاتالهندسةالمتغيرة

(0)باريس
بأنالسياسي،يبيناإلقتصادفيومختص""Pantheon  Sorbone–"السوربون–بانتيون" هذهلنا

أوقدلفضاءاتا تتناسبتتناسب ال الكياناتقد هذه ""بايارتإيزابيل"قدمتوالموجودةالعموميةمع

IsabellePailliart"علومالتواصلبجامعة.محاضرةفي"Stendhal Grenoble III"(0)هذاالجوابقائلة:

.09،صمرجعسابقرشيدأحمدعبداللطيف،-0

ا،رحمانيةذكر-8 ووسيلة المحليةموسى التنمية وآفاق اإلصالحاتالمالية فيظل المحلية الجماعات الدولى،لسبتي،واقع الملتقى تسيير:

.3،صجامعةالجزائر،وتمويلالجماعاتالمحليةفيضوءالتحوالتاإلقتصادية،كليةالعلوماإلقتصاديةوعلومالتسيير
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والصلة"الفضاءاألنتروبولوجي"فضائيةمختلفةما"هندسي"هناكفضاءاتمختلفةويجبأننميزفيفضاء"

.عاشفيهاالذيبهذاالفضاء

عالقةكائن في مايوجد وسط معاشءالفضاف،مع فضاء والسياساتهنا الممارسات ضمن والثقافاتيندرج

.وعالقاتالقوة

وجدرابطةإجتماعيةويبدوبالتاليأنالفضاءاتالتيترسختفيهاخطواتالتنميةالمحليةهيفضاءاتحيثت

 عالقاتبيناألشخاصوتاريخوممارساتثقافية)مكثفة للتعايشالمشتركوبالتاليإعداد( إرادة بإظهار تسمح

للتنمية،إذا جماعية بعينإستراتيجيات أخذنا لهااإلعتبارما أعطاه الذي "بيكوربيرنار"اإلقتصادرجلالتعريف

Becqueur  Bernard"التيتوجدمصطلحامناسبالوصفهذهالفضاءاتوقتمصطلحاإلقليمذلكاليبدومنذ

.التييتطورفيهاالوعيالجماعيبالوحدةوالتماسكبهاتعاوناتهذهالفضاءات

 تايسرينغ"يتفق "بير بجامعة يجب" "Paris–Nord"نورد–باري"،أستاذ التنمية إقليم يعتبرأن الذي

هذهالمقاربةالتيتجعلمناإلحساسباإلنتماءإلىعالممشتركومنفهمهعلىأساسأنهنظامإجتماعيمع

.تقاسمالتمثيالتالجماعيةمنقبلالساكنةعناصرمميزةلإلقليم

الفاعلينالمكونينله،ويستنديجبالبحثعنمدخللنظاممنهذاالنوعمنجهةاإلعترافبهمنقبل

وتجربةاإلقليمعلىعواملنوعيةوذاتيةكفكعترافاإلهذا والرغبةفيالبقاءإقليميارة إقليما والوعيبكونه

واحد كل ومذهبه،بلبخصوصتاريخهذأعضائهمنومراجع اإلتصاالتمنحاجياتهبخصوصوكذلكوثقافته

.واألفعالواإلعتراف

إعترافإ التعريفتخترقهحركة تعريفاإلقليموذلكببيانأنهذا جتماعيغيرأنالكاتبنفسهعقد

يعتبراإلقليم"(بهدفتشجيعإقامةاألنشطة)والتحديداإلقتصادي(منقبلاألفرادالذينيسكنونالفضاء)مزدوج

مبدألإلختالفوالتميزفيبالنسبةللساكنةالتيتعيشداخلهمبدألإلنتماءوالهويةعلىكونهفيالوقتنفسهعالوة

.(0)"سوقمنفتحوتنافسيأكثرفأكثر

اإليجابيةلهذاالمجتمععلىأساسالمشاركةاألحوالالمعيشيةللمجتمعفيمجملهةتهدفإلىتحسينحرك

علىمبادرةوبناء تظهرإنالمجتمع لم ذلك،فإذا بالوسائلأمكن اإلستعانة تكون تلقائيا لبعثهاالمبادرة المنهجية

.كةوإستثارتهابطريقةتضمنلناإستجابةحماسيةفعالةلهذهالحر

المحليةعلىا:"Xavier Greffe""غريفيكسافير"ويعرف اإلقتصاديةاألنشطةتوزيعمسلسلأنهالتنمية

وتنسيقواإلجتماعية منتعبئة إنطالقا داخلأيإقليم لمجهوداتثمرةسيكونوبالتاليوطاقاتهمواردهوإغنائها

مكوناتهساكنته فيه تندمج تنمية مشروع وجود عن فضاءوالثقافية،واإلجتماعيةيةاإلقتصادوينم من ويجعل

.التجاوزاتفضاءللتضامنالفعال

مستوىوتحسيناإلقتصاديةالجهدلزيادةالفرصعلىأنهاذلك:"Carroll Bottem""بوتمكارول"ويعرفها

.رقراإلىعلىالتعريفبمشكالتهمالتيتحتاجداخلالمجتمعالمحليبمساعدةمواطنيه حياةاألفراد
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المائيةالمساكنوالشوارعوالمجاريالخدماتمثلوتحسينالمشروعاتتطويرأوالجماعةوعملالجماعةبإنشاء

.الصحة(0)ونظمالتعليموتطوير

محددةاطقمنواإلقتصاديفياإلجتماعيالتنميةالمحليةهيمفهومحديثألسلوبالعمل":محيالدينصابر"-

إحداثتغيرحضاريواإلقتصادية،وهذااألسلوبيقومعلىيقومعلىأسسوقواعدمنمناهجالعلوماإلجتماعية

التفكيروالعمل علىأساسوالحياةفيطريقه المحلية،وأنيكونذلكالوعيقائما وعيالبيئة عنطريقإثارة

التفكير في إعطاواإلعدادالمشاركة جانب من العلميةوالتنفيذ المستويات كل في إهتماما المحلية البيئة ء

.واإلدارية

اللطيف" رشيدأحمدعبد للمجتمعفيمجملهالتنمية": المحليةهيحركةتهدفإلىتحسيناألحوالالمعيشية

فإنلمتظهرالمباد المجتمعأنأمكنذلك، علىمبادرة المجتمعوبناءا رةعلىأساسالمشاركةاإليجابيةلهذا

 (0)تلقائياتكوناإلستعانةبالوسائلالمنهجيةلبعثهاوإستثارتهابطريقةتتضمنإستجابةحماسيةفعالةلهذهالحركة

عمليةديناميةتستهدفمكوناتالمجتمعالمحلي،وتتضمنسلسلةمنالتغيراتنهابأ"رابحرضاونية"ويعرفها

الوظيفية االبنائية مستوى على تفاعالت إحداث واإلقتصاديقصد اإلجتماعي مستوىلبناء تحسين أجل من

إيجابيافيتنميةمجتمعهمالمحليبصفة بصفةعامةومجتمعهمخاصةاألفرادوإخراجهمعنعزلتهمليشاركوا

برامجتنمويةمحليةيساهمأجلاإلنسان،بتسطيرشاملغايتهالتقدمووسيلتهالتنميةمنتغييرإلىهدفالوصولب

المتاحةوغيرالمحليةالمحليةالمحليةفيإنجازهاباإلعتمادعلىاإلمكانياتمعالحكومةوالمؤسساتفيهاالشعب

. (0)صوصياتهالتاريخيةوالثقافيةخوالبشريةوالفنيةالمالئمةلطبيعةوظروفالمجتمعالمحليوالمادية

واسعةمنالتحضيرلهامستقبالوبمشاركةهيتلكالمبادراتالمختلفةالتييتمالتنميةالمحلية":شبيبدياب"-

الجماعة حياة شروط بتحسين والمعنيين بالهدف المحليةالمهتمين للتنمية اإلقتصادي الهدف يقترن أن على

اإلجتماعيويبقيالهدفاألساسيلنهجالتنميةورؤيتهاالقائمةعلىالمشاركةهوتمكينالجماعاتالمحليةالسيما

.(0)عيفةوالمهمشةوتوسيعنطاقالفرصوالحياةالمتاحةلهاالفقيرةمنهاوالض

مصطفىخاطر"- األهليةيرىأنالتنمية"أحمد والجهود المشاركة كأهمية إلىمسلماتأساسية تستند المحلية

تعتمدعلىالذاتيةوأهميةالتعاونوالترابطبينالكوادرالفنيةوالقياداتالشعبية،كماأنبرامجالتنميةالمحلية

وتوجههاإستراتيجيابهدفتحريكالمجتمعنحوالعملعلىإتخاذ،الممارسةمنخاللإستنادهاعلىأطرمعرفية

إليهأوتوفيربرامجوخدماتيمكن منخاللهاالتدابيرالمناسبةلحلمشكالتالمجتمعأوإضافةمواردجديدة

.(0)ذاالعملقابلللقياسوالتقويمفيمابعدوشرطأنيكونه،المجتمعأنيوفرحياةأفضللمواطنيه

.026،ص0926القاهرة،مكتبةنهضةالشرق،-مدخلإسالمي-عبدالهاديالجوهريوآخرون،دراساتفيالتنميةاإلجتماعية-0

.09،ص8008رشيدأحمدعبداللطيف،مرجعسابق،-8

المحليةدراسةميدانية،رضوانيةرابح-3 اإلجتماع،جامعةمنتورمعوقاتالتنمية ،رسالةماجستير،بدوننشر،قسمعلم يفيواليةسكيكدة

.09ص،0999-0992قسنطينة،

عمل-2 اإلجتماعية،ورقة التنمية في ودورها المحلية التنمية : والسياساتاإلجماعية،الخرطوم التنمية لبنان،مديرية في المحلية 30التنمية

.3،ص8002نوفمبر0إلىأكتوبر

المحلي،اإلتجاهاتالمعاصرةخاطر،تنميةمصطفىأحمد-5 الحديث-اإلستراتيجيات–المجتمع الممارسة،المكتبالجامعي 0ط،األزاريطةنماذج

.29-26،ص8000،اإلسكندرية
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والحكومي- الشعبي المجهود بين الفعال التعاون تحقيق بواسطتها يمكن عملية هي المحلية لإلرتقاءالتنمية

ال لسكاننوعيةمنظورتحسينمنوثقافياوإجتماعياإقتصادياالمحليةوالوحداتتجمعاتبمستوى تلكالحياة

.فيأيمستوىمنمستوياتاإلدارةالمحلية،فيمنظومةشاملةومتكاملةالتجمعاتالمحلية

ردالمحليةفاعالمهمابإعتبارهذهالموالتنميةالمحليةهيالتيتعتمدعلىتفعيلكلالمواردلمجتمعمحليما-

علىإستراتيجيةالعملمناألسفل،وأنالعملالقاعديضرورةوهيتبنيفيصياغةالتغييروضمانإستمراريته

.قصوىلتحقيقالتنميةالمحلية

تتمبشكلقاعديمناألسفليعطىاألسبقيةلحاجياتالمجتمعالمحلي،وتتأسسالتنميةالمحليةهيعمليةتغيير-

واإلندماجالعيشمستوياتمنالرفعإلىالوصولسبيلفيذلكوكلالمحليةالمواردبمختلفالفعالةالمشاركةعلى

.والحركيةوالشراكة

تشاركيوديناميكي- مسلسل اإلجتماعيةإنه الجماعيةللتنمية تجمعواإلقتصادية ومسؤولية علىتعبئة يعتمد

ومدعم منسقةمنخاللعملياتسكانيمحليمنظم المحليةضمنمنطقعمل،قطاعية ويندرجإنجازالتنمية

فيإعدادومحليينومدمجلفاعلينقطاعينينطلقمماهومحليمرتكزعلىاإلمكانياتالداخليةلمجالمعين

.ومخططاتالتنميةالمحليةبرامج

عملياتكميةأونوعيةهادفةإلىإنجازالتنميةالمحليةهي8003كماجاءفيتقريرالتنميةالبشريةلسنة-

.والثقافيةعلىاألصعدةالمؤسساتيةوالجغرافيةتحسينمستدعمللظروفالمعيشةللسكانمقيمينفيمجالمحدد

إقامةعنطريقومقصودللتجمعاتالمحليةمتكاملعنطريقهاإحداثتغيرهيالعمليةالتييتمالتنميةالمحلية-

والزراعيوالطبيباإلجتماعيبينالمشاريعتنفيذمجالفيالتعاونوإيجادالريفيةبالمناطقالمختلفةالتنمويةالمشاريع

التجمعاتإلىوالمعلموالمهندسورجلالدينباإلضافةإلىجهودالمواطنينالمحليين وذلكمنأجلنقلهذه

أفضل آخر التلقائية،وضع التغيرات في المستمر التحكم على العمل تلكمع من مجتمع كل في تحدث التي

.معاإللتزامفيتلكالعمليةكلهاباإلطارالعاملخطةالدولة،المجتمعات

عنطريقإحتياجاتهمومقابلةوتحديدمشكالتهمأنفسهملتنظيمالتييقومبهااألهاليهيالعملياتالتنميةالمحلية-

بالخدماتواإلستعانةالمحليةمواردهمعلىباإلعتمادلالزمةاواإلقتصاديةاإلجتماعيةالمشروعاتوتمويلتخطيط

.واإلمكانياتالحكوميةإذالزماألمر

الحميد" المطلبعبد تعبرعنإحتياجاتالوحدةهي"عبد محلية عامة فيإطارسياسة التيتتم التغيير عملية

المحلية على القادرة المحلية القيادات خالل من وإستغالإوذلك الموطنينستخدام وإقناع المحلية الموارد ل

مستوىالمعيشةمنالدعمالماديوالمعنويالحكوميوصوالإلىرفع(0)المحليينبالمشاركةالشعبيةواإلستفادة

المحلية الوحدة أفراد الدولة،لكل في الوحدات جميع بالتكاملودمج المحلية التنمية عملية الريفوتتسم بين

جميعتشملحيثوتتسمالتنميةالمحليةبالشموليةوالجانبالمعنويالماديالجانبينوبوالمناطقالحضرية



.03،ص8000عبدالحميدعبدالمطلب،التمويلالمحليوالتنميةالمحلية،الدارالجامعية،اإلسكندرية،-8
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كلقطاعات،والسياسيةوالثقافيةاإلقتصاديةواإلجتماعيةالنواحي تشملأيضا المجمعالمحليتحقيقللعدالةكما

إلىالتنميةالمحليةعلىتوفيرالخدماتاألساسيةللمواطنينوتوزيعهابعدالةبلتتعددوتكافؤللفرص،والتقتصر

 المحلي المجتمع لسكان الدخول لزيادة إنتاجية مشروعات المشروعاتإلىإقامة دعم وكذا التدريب توفير

.وإستثمارالمواردالمحليةفيالمشروعاتالمدرةلألرباحاإلقتصاديةعلىالجهودالذاتية

:(0)علىضوءماسبقمنالتعاريفالمتقاربةوالمتداخلةنلخصإلىأن

والثقافية- والسلوكية اإلجتماعية األنساق تغيراتفي إجراء تتضمن إذ األبعاد متعددة عملية المحلية التنمية

القمنمستوىالتخلفإلىنظامإجتماعييحملعواملديناميةيحققللفردواإلنطالسياسيةواإلداريةوالنظم

.والجماعةحياةأفضلمادياوإنسانيا

تنطلقمنجهودالفاعلينالمحليينتواصالوتناسقاوظيفياكليؤديدورايحتاجعمليةالتنميةالمحليةتكاملية-

.المجتمعواألفرادفيمابينهمإليه

ا- تحدثلمحليةالتنمية بشرية وتنظيمهالمحليلتطويرالمجتمعالمرغوبواإلقتصاديالتغيراإلجتماعيكعملية

.وإستغاللمواردهالمتاحةالبشريةوالمادية

- البشري المورد قدرات تنمية على منها جزء في تهتم فهي تنمية بوصفها المحلية بترقيةاإلنسانيالتنمية

 .األساسيفيهاوتوعيةالمواطنليلعبدوره

التنمية- أعمال في أنفسهم األهالي مساهمة على المحلية التنمية والمخططاتتعتمد البرامج في بالمشاركة

وإعطاءضماناتالحريةواآلمنللمستثمرينالالمركزيةمجسدةفيوتطبيقمرونةتشريعيةالمحليةوالحكومية

.فيها

المجتمع المحلي-0 اإلجتماعيهوطالحالمجتمعالمحليإنأولمنأستعملإص: عند"رودرتمكايفر"العالم

معاالمواطنينيعيشون،ويعرفالمجتمعالمحليعلىأنهتجميعمن0902نشرهكتابالمجتمعالمحليفيعام

فوقمنطقةمناألرض،ويؤلفونجماعةإجتماعية،ويتحققذلكمنخاللإرتباطهمفيمابينهمعنطريقنسق

وفيإدراكهمالواعيوالقيموفيأنماطمقبولةمنالمعاييروالعالقاتوإشتراكهمفيمصالحمشتركةمنالروابط

األخرى الجماعات من غيرهم عن مستمرةبتميزهم بصورة تندرج التي المحلية المجتمعات إسم يطلق كما

.(0)ومنتظمةمنالحالةالريفيةإلىالحياةالحضرية

وسكانالحيوالهجرعلىالقريةوالبلدة " Communties"اعاتالمحليةالجمويمكنأنيطلقإسم

إلىالمجتمعالمحليبإعتبارهيحظىبأربعةخصائص"ردفيلر"فيالمدينةوعلىالمحافظاتالصغيرة،وقدنظر

:محددةوهي



،رسالةماجستيربدوننشر،قسمعلماإلجتماع،جامعةمنراست،التنميةالمحليةوإنعكاساتهااإلجتماعيةدراسةميدانيةلواليةتمحمدبالخير-0

.08ص،8002/8005،محمدخيضربسكرة

عبدالحميدبوقصاص،النماذجالريفيةالحضريةلمجتمعاتالعالمالثالثفيضوءالمتصلالريفيالحضري،ديوانالمطبوعاتالجامعية-8

.25الجزائر،ص
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انسللسكانولتوافرشروطأساسيةفيتكوينالمجتمعالمحليأهمهاوالتجواإلكتفاءالذاتيالتميزوصغرالحجم

(0):

 .اإلشتراكفياألهدافوالمصالحووضوحها-

 .الشعورباإلنتماءأوبالعضويةالمشتركة-

 .وجودالتفاعلبيناألفرادوالجماعات-

.هموجودنظامعاممنالقواعدالتيتنظمحياةالناسوتحددالصالحياتبين-

األرضو من رقعة على يقيمون الذين الناس من مجموعة بأنه اإلجتماعية التنمية مصطلحات معجم يعرفه

رضالمؤقت،ولهمنشاطمنظموفققواعدوأساليبوأنماطاوتربطهمعالقاتدائمةنسبياوليستمنالنوعالع

.(0)لهذاالمجتمعمتعارفعليهاوتسودبينهمروحجمعيةتشعرهمبأنكالمنهمينتمي

 : المفهوم اإلجرائي للتنمية المحلية  -0

الجاد الحقيقية،والتعاون الفعلية،والمشاركة الممارسة على مبنية عملية الفرديهي المجهود بين

 المحليين للسكان سكيكدةوالجماعي التنفيذيةبوالية أجهزتها بجميع ممثلة الدولة والقضائيةوالتشريعيةوبين

للحاجاتواإلستجابةوسياسياوثقافياوإجتماعياإقتصاديابهذهالواليةتقاءبمستوىالتجمعاتالمحليةبغرضاإلر

منويتحققذلك،المتاحةالعقالنيللموارداإلقتصاديةطرقالتسييرعنالمحليالمجتمعألعضاءاألساسيةالمتزايدة

التركيزعلى للسكانإحساسخالل المحليةاإلنتماء مختلة في سكيكدة والية ومناطق أقاليم مكانف عيشهمإلى

بعين تطلعاتهمواألخذ للحاجياتاإلعتبار داخلية ديناميكية إبراز طريق مععن تتميز التي المحلية والموارد

المحلية المنطقة إلنفتاح خارجية خاصوالفضاءديناميكية بشكل اإلقليمي الفضاء في بإندماجها يسمح بشكل

 .(0)امالعالميبشكلع



 

 

 

 

 

 

 



.32صمرجعسابق،عليبنسليمانالحناكي،-0

0992سعيدعبدالرسولمحمد،الصناعاتالصغيرةكمدخللتنميةالمجتمعالمحلي،المكتبالعلميللنشروالتوزيع،اإلسكندرية،-8

.022ص

-www.Jamanor27@yahoo.fr.3 
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 :ملخص الفصل األول

للفصلاألولبعنوان المنهجيمنخاللعرضنا وإطارها الدراسة أنوالمفهوميمشكلة هذهالحظنا

الدراسةتسعىإلىوصفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنخاللدورهافيتحقيقالتنميةالمحليةبسكيكدة

إمتالك وأثر التنموية إستراتيجياتها معرفة خالل إستفادمن ونتائج واإلتصال المعلومات لتكنولوجيا منها تها

المنهج،وقدكانلتوظيففيالمناطقالمحليةوالبيئيةبالمسؤوليةاإلجتماعيةهاإلتزاموبرنامجالتأهيلالمستدام

مجال،وقدتمتحديدالوصفيهذااألخيرالذييبرزأهميةكبيرةفيرصدمختلفجوانبالموضوعالمدروس

هذه سكيكدةبالدراسة منوالية الممتدة الفترة 8009جانفي00في وهيفترة8000سبتمبر30إلىغاية

تعكستطوراتمختلفةعلىالمستوىاإلقتصاديواإلجتماعيالسيمابعدتحضيرالدولةالجزائريةللدخولإلى

.إقتصادالسوق

الباحثعلىتبنيتساعدوالتيهيميةللدراسةتحديدالمقاربةالمفاأهميةكمارأينامنخاللهذاالفصل

أفضل ألهميةفهم المفاهيمية المقاربة أن بسكيكدة،كما المحلية التنمية في المتوسطة المؤسسات رسمتدور

بمثابةالدليلوالمرشدلهفيالتعاطيمعمختلفالتصوراتوكانتالحدودالمعرفيةالتييشتغلعليهاالباحث

إلىتكوينمفاهيمالتوالمعانيوالقراءاتوالتفسيراتالمختلفةخاصةإذاكانالباحثيهدفذاتالدالواألفكار

لغوية أو فكرية مرجعيات دون وتسوق تستخدم المفاهيم فيه أصبحت وضع في الدراسة لمفاهيم إجرائية

.مضبوطة

لىتعريفواحدخاصةفيماكثرةالتعاريفالمقدمةلمفاهيمالدراسةإالأنهالمتتفقعمنرغمبالكنول

يتعلقبمفهومالمؤسساتالمتوةسطةوالصغيرةالتييبقىتحديدمفهومهايتبعلنوعيةالمعاييرالكميةوالكيفية

بالمفاهيم يقترن لم ما دقيقة بصورة صياغته يمكن ال المحلية التنمية مفهوم أن دولة،كما كل في المستخدمة

 .المساعدةالتيتبعدعنهالشبهات
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 الدراسات السابقة:الثانيلفصل ا
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 :الكتب :أوال

شباب:"أبو سيد أحمد ""فتحي السيد عبده"-0 التنمية،مؤسسة في ودورها والمتوسطة الصناعاتالصغيرة

 (0).0،8002الجامعةط

على التنمية تحقيق في والمتوسطة الصغيرة دورالصناعات أهمية عرض إلى الدراسة هذه تهدف

المحليةا للفئاتوالمجتمعات بالنسبة خصوصا فرصالعمل خلق خالل من واإلجتماعي اإلقتصادي لمستوى

تحديد إلى الدراسة هذه تهدف المشاكلالفقيرة،كما تواجهالتيوالتسويقيةوالماليةوالقانونيةاإلداريةمجموعة

.الصغيرةوالمتوسطةالصناعات

األسلوب على الدراسة والمراجعالوصوأعتمدت الكتب من المستوحاة البيانات لمختلف التحليلي في

المختلفة والمتوسطة الصغيرة الصناعات بفروع المتعلقة اإلحصائيات بعض عرض خالل من والدوريات

.وتوزيعهافيمصرباإلضافةإلىعرضنسبمئويةلمدىمساهمةالبنوكفيتمويلهذهالصناعات

و إلى الدراسة هذه قياموتوصلت دون حالت وثقافية وسياسية وإجتماعية إقتصادية معوقات جود

الصناعيةالكبيرةالمنشآتدورهافيالتنميةبشكلجيدكضعفالترابطمعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبأداء

القراروضعف إتخاذ المستهلكينومركزية بين توصلتوالمنتجاتالثقة الدراسةالمحلية،كما تقدإلىهذه يمأن

خاللالذاتيالتمويلتسهيالت من المالية يساعدوالحوافز ميسرة بفوائد األجل قصيرة أو قروضطويلة منح

الصناعاتالصغيرةوالمتوسطةعلىمواجهةمشكالتأثناءفترةالعملواإلنتاجويضمنإرساءقاعدةصناعية

.متينة

سوري،المشروعات" رامي زيدان"-0 في والمتوسطة التنميةالصغيرة في ودورها واإلجتماعيةا اإلقتصادية

8005(0). 

 إحتوت الدراسة هذه للحكومةعلى الكلية اإلقتصادية محورالسياسات أولها محاورأساسية خمسة

محوراإلئتمان المشروعات،وثانيها هذه تجاه الدولة والتصديروإستراتيجية محورالتسويق والتمويل،وثالثها

.وخامسهامحورالتنميةاإلقليميةداريةورابعهامحورالمسألةاإل

الدراسة وتهدف فيإلى والمتوسطة الصغيرة المشروعات مساهمة مدى على التنميةالتعرف عملية

اإلجمالي واإلنتاج الصافية المضافة القيمة تكوين في مساهمتها دراسة خالل من القطر،وذلك في الصناعية

 الخاصوالتعرفعلىمدىمساهمة المشروعاتفيعمليةالصناعي اهذه واإلقليميةإلالتنمية كماجتماعية

.ستشراقاآلفاقالمستقبليةلهاإتهدفالدراسةإلىالتعرفعلىمدىإمكانيةتفعيلأداءهذهالمشروعاتو

التجربة عرض خالل من التاريخي واألسلوب التحليلي الوصفي األسلوب على الدراسة وإعتمدت

ؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوتقديمجميعاإلحصائياتوالبياناتوالوثائقوالجداولالتيالسوريةفيحالةالم

.تساعدعلىتكميمالمعلوماتالكيفية

.0،ص0،8002الصناعاتالصغيرةوالمتوسطةودورهافيالتنمية،مؤسسةشبابالجامعةط:أبوسيدأحمد،فتحيالسيدعبده"-0

.0،ص8005،يرةوالمتوسطةفيسورياودورهافيالتنميةاإلقتصاديةواإلجتماعيةراميزيدان،المشروعاتالصغ-8
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إلىوتوصلت معيارالدراسة توصيفغياب في هذهوتغيبوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتالعمالة

وتوصلتالدراسةإلىأن،ومساندتهاعندإستفحالالركوداإلقتصاديالمشروعاتعنصنعالقراراإلقتصادي

البطالةالم من والحد العاملة اليد فيتشغيل تساهم والمتوسطة منشروعاتالصغيرة الكثير فيحل وتساهم

ا الخطيرةإلالمشكالت األغنياءجتماعية بين الفجوة تقليل إلى يقود نحو الفقرعلى أهمها من والتي

،والفقراء إلى وتوصلتالدراسة االبقاءأن خارج والمتوسطة وعدمهتماماتالحكوميةالمشروعاتالصغيرة

وبالتالي،هابوتراجعأداءاألدوارالتنمويةالمناطةإتباعهالجهةمعينةترعاهاأدىإلىتشتتهافيأنحاءالبالد

.عززقدراتهاالتنافسيةيويجعلهاقادرةعلىالبقاءفيالسوقهوالذيفإنالتخطيطالسليملهذهالمشروعات

تبدل)إدارةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسط:وآخرون"طارق عبد الباري"ترجمةوآخرون،" مالكوم شاوف" -0

 .(0)8009،،القاهرة0طاألكاديمية،،المكتبة(عصرالعولمةوالمتوسطةفيأدوارالمؤسساتالصغيرة

تهدفهذهالدراسةإلىعرضالتصنيفواألداءاإلقتصاديللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،منجهةو

كماتسعىهذهالدراسةإلىبيانمجموعةنقاطالضعف،حجمرؤوساألموالأوالمبيعاتجمعددالعمالأوح

المؤسسات فيخوضهاالتيتواجهه والمتوسطة التسويقوإلىغمارالعولمةالصغيرة يسمىأوماتوضيحمفاهيم

التسويقي المتبعةبالمزيج اإلستراتيجيات كأحد اإلستراتيجي المؤسسوالتخطيط طرف الصغيرةاتمن

تهدف،والمتوسطة أنكما يمكن التي المكاسب تبيان إلى المؤسساتمنالدراسة هذه عبرشبكةالتعاملتحققها

العمالءمناألنترنيت مع الرقمي النظام هذه،خالل سعت لحاالتإلىالدراسةكما القانونية الجوانب توضيح

.والمتوسطةرضلهاالمؤسساتالصغيرةتتعالتياإلفالس

التحليليعلىالدراسةوأعتمدت الوصفي الكتباألسلوب من المستقاة البيانات والبحوثلمختلف

المؤسساتلتجربةعرضامنخاللالمتخصصةوالدورياتالمتاحة بتقديموالمتوسطةالصغيرةاأللمانيةلحالة

بالموضوعمنحيثالتصنيفللمؤسساتالصغيرة والتحدياتسطة،وأداؤهاوالمتوجميعاإلحصائياتالمتعلقة

 .ضلالعولمة،ومنحيثإستراتيجياتالعملوالتمويلوتعرضهالإلفالسعليهافيالمفروضة

إلىأنالمعياراأللماني تلكالتييقليصنفوتوصلتالدراسة بأنها والمتوسطة المؤسساتالصغيرة

.أقلمنخمسونمليونيوروسنوياعددالعاملينفيهاعنخمسمائةعاملويصلحجمدورانالمبيعاتبها

 إلىأنثمانمائة توصلتالدراسة منكما وستة وأنهناك،المؤسساتتشاركفيالعملالخيريهذه

 .ورأسالماللهذهالمؤسساتوالجانبالعلميضعفالمواردالالزمةفيالنواحياإلدارية

فيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبألمانياكذلكتوصلتالدراسةإلىأنالتخطيطاإلستراتيجيالمتبع

أداءاليتناسب والمتوسطةترىمعطبيعة المؤسساتالصغيرة عبئاالتسويقفيإقتصادياتالعولمة،وأنمعظم

.أمرهامشيثقيالوهو





شاوف -0 الباري"وآخرون،ترجمة،مالكوم عبد :وآخرون"طارق والمتوسط الصغيرة المؤسسات أدوا)إدارة الصغيرةتبدل رالمؤسسات

 .0،ص8009،،القاهرة0ط،المكتبةاألكاديمية،(والمتوسطةفيعصرالعولمة
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إستطاعتأنكماتوصلتالدراسةإلىأنالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالتيأعتمدتالنظامالرقمي

 وأن أشهر، ستة خالل ملموسة مكاسب الوظائ56تحقق لهذه طلبها عن تعلن المؤسسات هذه من ف٪

 .عبراألنترنات

بسببندرةوجودكوادروأخيراتوصلتالدراسةإلىأنهذهالمؤسساتبوجهخاصمعرضةلإلفالس

 .متخصصةيمكنهاالتعرفعلىاألزماتوكيفيةمجابهتها

 (:رسائل الدكتوراه و الماجستير)الرسائل العلمية  -ثانيا

والمتو،"إدريس محمد صالح"دراسة -0 الصغيرة التنمية،المشاريع عملية في ودورها ليبيا في رسالةسطة

.(0)األكاديميةالعربيةالمفتوحةفيالدانمارك،كليةاالدارةواالقتصاد،قسماإلدارةالصناعيةماستر

والتعرفعلىأهمهذهالدراسةلمعرفةأوضاعالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطةفيليبيا،وإبرازتسعى

جههاومدىتأثيرهاعلىنجاحهافيتحقيقاألهدافالتنمويةالمرجوةمنها،كماالصعوباتوالمشكالتالتيتوا

 ماهية على التعرف إلى الدراسة هذه االمشاريعتهدف مستوى على وأهميتها والمتوسطة فرادألالصغيرة

تلك من اإلستفادة بغرض المجال هذا في الرائدة الدول بعض تجارب نقل خالل من وذلك والمجتمعات

الصغيرةوأهميتهافيتحقيقالتنميةاإلقتصاديةواإلجتماعية،والكشفعلىأهمالمشاريعجارب،وتوضيحدورالت

فيعمليةالتنمية المشاريعوتمنعهامنأداءدورها وإقتراحالحلولالمناسبةالعقباتالتيتقففيطريقهذه

 .ناإلقتصاديواإلجتماعيإلنطالقالمشاريعالصغيرةوالمتوسطةومشاركتهافيتحقيقاألم

وأ موضوع تناولت التي الدراسات مضمون وتحليل الوصفي المنهج على الدراسة المشاريععتمدت

النتائجوالتوصياتمنإلى،وعلىاألسلوباإلستنتاجيللوصولالصغيرةوالمتوسطةفيالجانبالنظريمنها

.لاإلستبيانفيالجانبالعمليواقعالمعلوماتوالنتائجالتيتوصلإليهاالباحثمنخال

الصغيرةوالمتوسطةتساهمفيالتنميةاإلقتصاديةواإلجتماعيةمنوتوصلتالدراسةإلىأنالمشروعات

المدخرات نقص أن إلى الدراسة توصلت الفقر،كما حدة من والتقليل الصناعات تكامل إحداث خالل

وضعفالتمويلو هذهالمخصصاتالمالية الصعوباتالتيتواجه هيأهم الريادة المصرفيوضعفثقافة

المؤسساتمنخاللالحضانات إلىأنتأهيلهذه والمتوسطة،وكذلكتوصلتالدراسة المشروعاتالصغيرة

توفير إلى التييؤدي والترابطات والعالقات اإلتصاالت من البيئة شبكة في المشاريع هذه بإندماج تسمح

حالةاألفرادالذينيقومونبإقامةمشروعجديد وخاصةفيويسهلعمليةالبدءفيالمشروعالجديدةاإلقتصادية

.الشباب ألولمرة،كماتعملالحاضناتعلىخلقصورذهنيةللنجاحأمامرواداألعمال

ماجست:"رضوانية رابح"دراسة -0 ،رسالة سكيكدة فيوالية ميدانية دراسة المحلية التنمية ير،بدونمعوقات

.(0)0999-0992نشر،قسمعلماإلجتماع،جامعةمنتوريقسنطينة،



صالح-0 محمد التنمية،،إدريس عملية في ودورها ليبيا في والمتوسطة الصغيرة المشاريع ماستر فيرسالة المفتوحة العربية األكاديمية

.0،صالدانمارك،كليةاالدارةواالقتصاد،قسماإلدارةالصناعية

.0،ص،مرجعسابقرابحرضوانية-8
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وقدقسمتالدراسةإلىثمانيةفصول،حيثاستعرضالباحثفيالفصلاألولموضوعالدراسة،األسس

النظريةوالميدانيةلموضوعالدراسة،والفصلالثانيتناولمنخاللهالباحثمرتكزاتالتنميةالمحليةومكونات

.ثتطورالتنميةفيالجزائرالباحفيهالفعلالتنموي،أماالفصلالثالثفتناول

فيالفصلالرابعفتعرضمنخاللهالباحثللتنميةالمحليةفيواليةسكيكدة،وفيالفصلالخامس أما

السابع للدراسة،والفصل المنهجي اإلطار إلى السادسفتطرق الفصل المحلية،أما التنمية معوقات إلى تطرق

معطياتالدراسة الباحثإلىعرضوتحليل الباحثنتائجخصصه فيه تناول فقد األخيرللدراسة الفصل ،أما

أث التي القضايا أشارإلى ثم ومناقشتها خاتمهاالدراسة وضع الممكنة،ثم البدائل واإلقتراحاتمع الدراسة رتها

.لبحثهجاءتكتقريرلنتائجبحثه

تطورالتن تعترض التي المختلفة المعوقات على التعرف إلى الدراسة هذه فيوتهدف المحلية مية

كماتهدفهذهالدراسةإلىالوقوفعلىحقيقةالتنميةالمحليةمنحيث،الجزائرعامةوفيواليةسكيكدةخاصة

ك التنميةتصنيفها لتحقيق كغاية أو طرف،وسيلة من المشاركة أهمية على التعرف إلى الدراسة تهدف كما

.المواطنينفيالتنميةالمحلية

راسةأعتمدالباحثعلىالمنهجالوصفيالتحليلي،كماأستعانالباحثباإلحصائياتولتحقيقأهدافالد

.والمعطياتالكميةوالرقميةإلجراءالتعليالتوالمقارناتعنتطورالتنميةالمحليةفيواليةسكيكدة

التنم في منطرفالمواطنين المحلية التنمية فيعملية غيابالمشاركة أن إلى يةوتوصلتالدراسة

التنميةالمحليةليسلذاته،وإنماكماتوصلتالدراسةإلىأنالبحثفي،يعدعائقأمامتطورهذهاألخيرةالمحلية

.التنميةالمحليةهيوسيلةلتحقيقالرفاة

دراسة":محمد بالخير"دراسة -0 اإلجتماعية وإنعكساتها المحلية تمنراست،رسالةالتنمية لوالية ميدانية

.(0)8005-8002الجزائر،،شرنماجستير،بدون

تهدفهذهالدراسةإلىمحاولةالكشفعنمستوىالتنميةالمحليةومدىإهتمامالجهاتالرسميةبوالية

والية جعلت التي الموضوعية األسباب على التعرف ،ومحاولة فعاليتها ومدى المسطرة بالبرامج تمنراست

مرةكالمخططاتالتنمويةلسنواتالسبعيناتوالثمانينات،وأيضاتمنراستالتعرفوتيرةتنمويةمتراكمةومست

علىحركيةالمجتمعالمحليوتقدمهبزيادةمؤهالتوإمكانياتواليةتمنراست،كماتهدفهذهمحاولةالتعرف

.كتشافالعوائقالتيتعيقسيرهاتهالتنميةإالدراسةإلىالتعرفعلىمستوىالتنميةالداخليةو

أه الدراسةولتحقيق داف بالتحليل القيام اإلستكشافي،وكذلك الوصفي المنهج على الباحث إعتمد

إلى للتنمية،إضافة اإلنعكاساإلجتماعي العالقاتالتيتشكل المتغيراتويحدد الذييربطبين السوسيولوجي

حرىمقارنةمظاهرالفعلاإلعتمادعلىالمقارنةلمالهامنتوازنبينالمجتمعاتالمحليةلمجتمعالدراسةأوباأل

التحليلوالتفسيرالسوسيولوجيالذيالتنمويبينالبلدياتالتيهيقيدالتجريبوالتحليل،وذلكبغرضتحريك

التفسيراألنثربولوجيلماتتسمبهمجتمعاتالجنوبيتطلبحسببعضالبلديات

بالخير-0 اإلجتماعيةدراسةميدا:محمد المحليةوإنعكساتها تمنراست،رسالةماجستير،بدونالتنمية لوالية اإلجتماع،جامعةنشرنية ،قسمعلم

.0،ص8005-8002محمدخيضربسكرة،
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.واإلعتقادالدينيلمظاهرالحياةالعامةالجزائريمناإلنغالق

وتوصلتالدراسةإلىنتيجةمفادهاأنالتنميةالمحليةتعانيمنعدمجديةاإلهتماممنبدايةالمشاريع

والمتابعة،وأنإلى التنفيذ اإلجتماعيةمرحلة فيترقيةالخدمة المحليةبواليةتمنراستتساهم واإلنسانيةالتنمية

الصحيةخاللتطويرللمواطن،من الشروبوالمواصالتوالنقلوالبيئيةمجاالتالخدمة الماء وإنشاءوتأمين

علىضعفالتنميةالمحليةسوفينعكسنضعفالشرائيةللمواطن،وأالقدرةقنواتالصرفالصحيوتحسين

.واإلجتماعياإلقتصاديالمجال

واقعهأهميته:بالجزائروالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتاإلستراتيجيفيرالتسيي:"رشدي سلطاني محمد"دراسة -0

ا نشر،كلية بدون ماجستير رسالة بسكرة بوالية والمتوسطة الصغيرة الصناعات تطبيقه،حالة لعلوموشروط

.(0)8006-8005اإلقتصاديةوعلومالتسييروالعلومالتجاريةجامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،

التسييرالحاليوتهدف خصوصيات عن الكشف إلى الدراسة المؤسساتهذه أساسه تسيرعلى الذي

والصغيرة المتوسطة الجزائر،ومعرفة الممارسةفي إرساء مدى اإلستراتيجيةما لمواجهة تحدياتفيها

الخياراتاإلستراتيجيةالمتاحةأمامها،كماتهدفالدراسةإلىالتعرفعلىمدىتطبيقالتسييرالمحيط،ومعرفة

في والصغيرةاإلستراتيجي المتوسطة أهميتهالمؤسسات النموومدى هدفي تحقيق تحاولفي والبقاء،وأيضا

الدوليةظلالمتغيراتفيوالصغيرةالمؤسساتالمتوسطةهالذيتتبناالتسييراإلستراتيجيبأهميةالتعريفالدراسة

.ظاهرةالعولمة،والتحدياتالتيتواجهالمسييرينأوجدتهاالتي

التحليلي،إضافةالدراسةأهدافولتحقيق الوصفي المنهج على الباحث الباحثإلىأعتمد إستخدم ذلك

.تراتيجيفيتطويرالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةاإلحصاءاتالرسميةوالتقاريرلتبيانأهميةالتسييراإلس

الرؤيةبتحقيقلهايسمحوالصغيرةللتسييراإلسيتراتيجيالمتوسطةالمؤسساتتبنيأنإلىالدراسةوتوصلت

ومنثمتحقيقالتفاعلمعوتحديدالعناصراإلستراتيجيةفيالمحيطويساعدهاعلىاإلتصالبمحيطهاالشمولية

ألناإلستراتيجيةأداةمنخاللتخصيصمواردالمؤسسةوفقمايساهمبإستغاللالفرصالممكنةيرهذااألخ

 .فعالةلتكييفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمعمقتضياتهاالداخليةوالخارجيةفيظلالمحيطالتنافسي

المؤسسات":سهام عبد الكريم"دراسة -0 تأهيل فيزيادة األجنبية الجزائريةدورالشراكة دراسة-اإلقتصادية

.(0)8002رسالةماجيستيربدوننشر،-حالةمجمـعصيـدال

مناإليجابياتوالمنافع اإلستفادة األجنبيةبغية اآلثارالمترتبةعنالشراكة إلىتحديد وتهدفالدراسة

السلبيةلتفاديها،كماتهدفالدراسةإلىتحديدإمك تفاقياتالجزائرإلبرامإانياتالناتجةعنهاوكذاتحليلآثارها

االتحاد مع الشراكة اتفاق وتوقيع الخارجية تحريرالتجارة ظل في خاصة األجنبية المؤسسات مع شراكة

والتكنولوجياالتيتملكهاالمؤسساتاألجنبيةإضافةإلىستفادةمنالخبراتوالمؤهالتإلاألوروبي،وذلكقصدا

رشدي-0 محمد بالجزائراإلسترالتسيي:سلطاني والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في راتيجي الصناعات: تطبيقه،حالة وشروط أهميته واقعه

الصغيرةوالمتوسطةبواليةبسكرةرسالةماجستيربدوننشر،كليةالعلوماإلقتصاديةوعلومالتسييروالعلومالتجاريةجامعةمحمدبوضياف

.0،ص8006-8005بالمسيلة،

رسالةماجيستيربدون-دراسةحالةمجمـعصيـدال-ورالشراكةاألجنبيةفيزيادةتأهيلالمؤسساتاإلقتصاديةالجزائريةد:سهامعبدالكريم-8

.0،ص8002،،كليةالعلوماإلقتصاديةوالتسيير،قسمعلومالتسيير،جامعةسعددحلبلبليدةنشر
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منخاللإلاتأهيلالمؤسساترؤوساألموالومصادرالتمويلالمختلفة،وتحليلأهدافوإجراءات قتصادية

برامجالتأهيلالمسطرةوتحديدنتائجهذهالبرامج،وإبرازالقدرةوالفعاليةالتيتكتسبهاالمؤسساتاألجنبيةمن

ا فيحلالمشاكلالتييعانيمنها الجزائريخاصةمعالتحوالتاإلخاللمساهمتها الدوليةقتصاديةإلقتصاد

الجديدة،وتحديد اإلمدى على خاصة بصفة صيدال ومجمع عامة بصفة المؤسساتالجزائرية منقدرة ستفادة

المتميز األداء تحققمنخاللها ووسيلة لصالحها فرصة األجنبيةوجعلها إلىمرتبةالشراكة وترقىبواسطتها

.المؤسساتالرائدة

منالذييتالءموطبيعةالموضوعلمنهجالوصفيالتحليليعلىاولتحقيقأهدافالدراسةإعتمدالباحث

وقدإستخدمالعديدمناألدواتكمختلفالقوانينوالتشريعاتخاللسردهلمختلفالمفاهيموالنظرياتوتحليلها،

ستثمارواألوامروالمراسيمالمتعلقةببرامجتأهيلالمؤسسات،إحصائياتإلالتيتتعلقبالموضوعالسيماقوانينا

منا الجزائروالمقدمة في األجنبية لتطويراطرفلشراكة الوطنية السابقةبالدراساتستثمار،واالستعانةإلالوكالة

المعلوماتالمقدمةمنطرفوزارةوالملتقيات البحث، بهذا التيناقشتالمواضيعالمرتبطة الدراسية واأليام

ووزارة الهيكلة وإعادة والصناعاتوالمتالصغيرةالمؤسساتالصناعة يتعلقالتقليديةوسطة فيما بسيروخاصة

فيالتقاريرالسنويةالتأهيلبرامح ونتائجهّا،المعلوماتالمقدمةمنطرفمجمعصيدالوالمتمثلة التيالمسطرة

.....إلىالمعلوماتالمنشورةبموقعهااللكترونيتضممختلفنشاطاتالمجمعإضافة

فيوت وبروزالتكتالتاإلقتصادية المنافسة الحالييتميزبإرتفاعوتيرة إلىأنالعصر وصلتالدراسة

ندمجتإتصالوتناميظاهرةالعولمةالتيقلصتالحدودبينالدولوإلظلبروزثورةتكنولوجيااإلعالموا

وسيلة و أداة تعتبر األجنبية الشراكة أصبحتفيه بشكل بينها فيما للمؤسساتااألسواق قتصاديةإلضرورية

.ستفادةمنالمواردالمشتركةإلوإستبدالهابعالقاتتعاونيةتبادليةمنأجلتعظيمالمواجهةالمنافسةوتقليلها

محفزة جد الجزائرية السلطات بتنفيذها قامت التي التأهيل برامج أن إلى الدراسة توصلت كما

منأجلتحسينتنافسي المساعداتالماديةللمؤسساتالجزائرية منخالل ذلكجليا ويظهر كفاءتها ورفع تها

النتائج أن إال ذلك والمتوسطة،ورغم الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارتي طرف من المقدمة والالمادية

.الجزائريةالمؤسساتتنافسيةتحسينمقارنةبأهميةهذهالبرامجفيضئيلةجدهيالمحققةمنخاللهذهالبرامج

ااكم المؤسسات بين يعتبرمن صيدال مجمع إلى الدراسة بالغةإلتوصلت أهمية تولي التي قتصادية

إلبرام منخاللسعيه السياسة بتبنيهذه المجمع هذا حيثقام المؤسساتاألجنبية مع الشراكة إلستراتيجية

لشراكةاألجنبيةإلىتعزيزالعديدمنالعقودمعمختلفالمخابراألجنبية،كمايسعىمجمعصيدالمنخاللا

.الدوليةموقعهفيالسوقالجزائريوتعديذلكلتوسيعنطاقوجودهإلىمختلفاألسواقالعالميةو
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.....................................:الندوات والملتقيات والبحوث العلمية - ثالثا

الم"كمال منصور"،"عيسى خليفي" -0 أداء في الدوليمقوماتالتميز والمتوسطة،الملتقى :ؤسساتالصغيرة

أفريقيامخبرالعولمةوإقتصادياتشمالالعربية،إشرافمتطلباتتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالدول

.(0)8006أفريل02/02يومي،جامعةالشلف،الجزائر

والمتوسطةالصغيرةالمؤسساتتواجهالتياكلوالمشإبرازالصعوباتإلىالملتقىهذاخاللمنالباحثويتطرق

المؤسسات،بإعتباراألعمالالصغيرة العمل،وهياألهميةلخلقفرصبالغمصدروكذلكإبرازالدورالتنمويلهذه

صغيرةوالمتوسطةالمبتكرةوالمبدعةقتصاد،وأنهذهالمؤسساتالإل،ومحركا"JobEngine"محركالوظائف

.تملكالقدرةعلىتحسينأداءأعمالها

ميدانية،مجلة:"عنترعبد الرحمان بن" -0 بالجزائردراسة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في اإلبداع واقع

.(0)8002،العدداألول،82جامعةدمشقللعلوماإلقتصاديةوالقانونية،المجلدرقم

التحديات،المشاكليهدف مواجهة في ومكناته اإلبداع، أهمية إبراز العرضإلى هذا الباحثمنخالل

وتحديدوتوصيفمختلفاإلمكانياتالتييجبساتالصغيرةوالمتوسطةبالجزائروالعراقيلالتيتواجههاالمؤس

...للوصولإلىتحقيقإبداعاتتطويرهافيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبالجزائر

وكيفيةونموهابالجزائرالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةومحاولةالكشفعنتأثيراإلبداعفيإستمرارية

نتائجها للمنافسةتعظيم للتهديداتللفرصوإستغاللهاوتحدياتها الالزمالوسائلتوفيرخاللمن،وتفاديها ةوالموارد

.وتنميةإرادةالتغييروتشجيعاألفكارالجديدةواإللمامبالمصادراإلبداعية

وأنلجوءالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةإلىاإلبداعهومنأجلالتكيفمعالمتغيراتوالتطورات

،ويمكنوزيادتهارباحاألالتيتحدثفيبيئتها،هذهاإلبداعالذييؤديإلىتحسينالوضعيةالتنافسيةالتيتضمن

.المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةمنتحقيقنموهاالمستمر

المشكلة معالجة إلى تستند التي المنهجية واإلعتبارات اإلجراءات على وإنجازه البحث تصميم وتم

المطروحة لألسلوبالذييعتمدعلىالعملالميداني،عنالبحثيةواإلجابةعناألسئلة طريقاإلتصاالتوفقا

فيمجالالمؤسسات المعنيينفيالجهاتالمختصة مع والمتوسطة،وذلكمنخاللتوزيعالمباشرة الصغيرة

عنجمععلىمستوىالعينةموضوعالبحث،فضالالعواملالمؤثرةفياإلبداعاإلستبيانبغيةالكشفعنبعض

.عاإلبداعفيالمؤسساتالصغيرةالمتوسطةبالجزائرالمعلوماتوالمصادرذاتاألهميةالبالغةالتيتعرضواق

تمالتوصلإليهاعنطريقالدراسةالميدانيةلعينةمنالمؤسساتموضوعإلىجملةمنالنتائجوتوصلالباحث

وتأثيراتهافيوأهمالمحدداتومصادراألفكاراإلبداعيةالمحققةوطرائقإعتمادهاالدراسةبالجزائر،واإلبداعات

.موالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةن

متطلباتتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفي:مقوماتالتميزفيأداءالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،الملتقىالدولي:خليفيعيسى،كمالمنصور-0

.0،ص8006لأفري02/02يومي،الدولالعربية،إشرافمخبرالعولمةوإقتصادياتشمالأفريقياجامعةالشلف،الجزائر

الرحمانبن-8 بالجزائر:عنترعبد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في اإلبداع اإلقتصاديةواقع للعلوم دمشق جامعة ميدانية،مجلة دراسة

.0،ص8002،العدداألول،82والقانونيةالمجلدرقم
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سةبينالمؤسساتالمنافكإزديادحدةعواملكثيرةتجعللإلبداعواإلبتكارأهميةخاصةبحيثبينوجود

األعمال منظمات وكبرحجم الموارد العمالءوندرة حجم المستهلكين،وكبر توقعات وتنوعها،وإزديادوإرتفاع

وتدهوراإلنتاجية والتضخم والركود العاملين اإلدارة،وإنخفاضإوطموح تكلفة البطالة،وإرتفاع تكاليف رتفاع

الراكد المخزون الاألجوروتزايد واإلجتماعيةتمويلوإرتفاعتكلفة المشكالتالسلوكية إلىأن،والصراعمع

خاللإستحداثمن،أولتإهتماماكبيرالإلبداعفيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالسنواتاألخيرةالجزائرفي

وتهيئةالظروفالتنظيميةالمساعدةعلىووضعإستراتيجياتلتدعيمهاوهيئاتوطنيةلتطويرهاطرققانونية

.ئةإبداعيةوإبتكاريةخلقبي

القدراتدورحاضناتبعنوانمداخلة:"العربي تيقاوي" -0 بناء في الصغيرةالمؤسساتفيالتنافسيةاألعمال

.(0)والمتوسطةكنموذجللمقاوالتيةمنوجهةنظرالعاملين

دورو على التعرف إلى المداخلة هذه متهدف الصغيرة المقاوالتية المؤسسات أعمال نهاحاضنات

.منوجهةنظرالمبحوثينوالمتوسطةفيبناءالقدراتالتنافسية

اإلستبيانية الطريقة إستخدام تم الدراسةولتحقيقأهدافالمداخلة عينة البياناتمنأفراد لغرضجمع

بلغ تمعددهاوالتي مفردة،وقد عشرون االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة بيانات"Spss"إستخدام لتحليل

.إعتماداعلىالمتوسطاتالحسابيةوغيرهااإلستبانة

و المؤسسات األعمال لحاضنات العام المتوسط أن إلى المداخلة -توصلت الصغيرة–المقاوالتية

عي أفراد تصورات مرتفعة،وأن كانت القدوالمتوسطة ألبعاد المبحوثة الدراسة أيضانة جاءت التنافسية رات

القدراتبناءفيوالمتوسطةالصغيرة–المقاوالتية–المؤسساتأعماللحاضناتإيجابيادوراهناكوأن،مرتفعة

.معرفةأداءالعملوالجودةالتنافسيةوالمرونة

المركزةالمحليةودورهافيالتنميةاإلجتماعية،اإلستراتيجياتالمالئمةللتنمي:"علي بن سليمان الحناكي" -0

،الخرطومودورهافيالتنميةاإلجتماعيةوالتطوراإلجتماعي،ورشةالعملحولالتنميةالمحليةالوطنيللدراسات

.(0)8002نوفمبر0أكتوبرإلى80من

 الورقة المجتمعالمحليمنخاللإبرازأإلىتهدفهذه اإلستراتيجياتالتعرفعلىكيفياتتنمية هم

.المالئمةلذلك،كماتهدفهذهالورقةإلىتحديدطرقتحققالتنميةالمحليةودورهافيالتنميةاإلجتماعية

وإعتمدتالدراسةعلىالمنهجاإلستقرائي،منخاللالقيامبإستقراءبعضالعينةمنالمشاريعالتييمكن

.مشروعاتالصغيرةومشروعاألسرالريفيةتنفيذهافيالمجتمعاتالمحليةكمشروعحضانةال



مداخلةبعنواندورحاضناتاألعمالفيبناءالقدراتالتنافسيةفيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةكنموذجللمقاوالتيةمن:العربيتيقاوي-0

.0صوجهةنظرالعاملين

اإلجتماعيرهافيالتنميةاإلجتماعية،المركزالوطنيللدراساتوالتطوراإلستراتيجياتالمالئمةللتنميةالمحليةودو:عليبنسليمانالحناكي-8

.0ص8002نوفمبر0أكتوبرإلى80من،الخرطومورشةالعملحولالتنميةالمحليةودورهافيالتنميةاإلجتماعية
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فهأصالمنذلكالمجتمعأيمنظروتنميةالمجتمعالمحليينبغيأنتنبثقأنإلىوتوصلتالدراسة

توصلتالدراسةإلى وإمكانياتهوأهدافه،كما المحلية أعضاءالبيئة تحقيقالتنميةالمحليةيتمعنطريقدعوة

اإلنمائية،وكذلكتوصلتالدراسةالمشاركةفيالتفكيروالتحضيروالتنفيذبالنسبةللمشروعاتوالبرامجإلىجميعهم

المشروعإلى إسم أن ": الصحية بالبرامج المجتمع"السليمةالتوعية صحة على المحافظة تحقيق إلى يهدف

 به،ويهدف وغيرالمنتشرة األمراضالمنتشرة من المجتمعالثقافةنشرإلىوالوقاية أوساط في العامة الصحية

.المحليعنطريقإقامةمعارضالتوعية

 

 : الثاني ملخص الفصل

يستنتجمن ما الدراساتالسابقة تتناولأنها لم فياموضوع ودورها والصغيرة لمؤسساتالمتوسطة

فهيإماتناولتهفيإطاراإلشكالياتالعامةللتنميةأوفيإطارالجزئياتالتيودقيقالتنميةالمحليةبشكالمفصل

الدراسات تتبعتخصصالباحثسواءفيعلمالتسييرأوعلماإلقتصادأوعلماإلجتماع،ويبقىرغمقلةهذه

.وضوعفإنهاساعدتالباحثعلىتجميعالمعلوماتوإعادةصياغتهابمايخدمالدراسةوعدمإلمامهابالم
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المفسرة لدور المؤسسات  اإلتجاهات النظريات: الثالثالفصل 

 المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية
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 :تمهيد

مجوعةمنالقضاياالتيتتوافرفيهامجموعةمنالشروط"نيقوالتيماشيف"إذاكانتالنظريةهيحسب

وماتالتيتعبرعنالقضايامحددةبدقة،ويجبأنتنسقالقضاياالواحدةمععاألخرى،كمعايجعبكأنتكونالمفه

أنتوضعفيشكلمنالممكنإشتقاقالتعميمعاتالعامعةإشعتقاقاإسعتنباطيا،ويجبأنتكعونهعذهالقضعاياخصعبة

.(0)ومتميزةتكشفطريقللمالحظاتبأبعدمدىوتعميماتتنميمجالالمعرفة

كععانموضععوعدورالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةفععيتحقيععقالتنميععةالمحليععةيتطلععبعععرضوإذا

فإنهاليخفىعناغيابنظريةمخصصةلهذاالموضوع،وعليهفإنتحديدنالإلطعارالنظعريالنظرياتالمفسرة

ةالموضوعالثابتللبحثسيتممنخاللتناولبعضالنظرياتالتيلهاعالقةمنقريبأوبعيدابإحدىمتغيرات

أوالمستقلةوالمتمثلةفعيالتنميعةالمحليعة،كماسعيكونعرضعنالهعذهوالمتمثلةفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

.النظرياتعرضاوظيفيانجعلمنخاللهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوسيلةلتحقيقالتنميةالمحلية

إستعراض أن طريقاإلطاركما عن للبحث تفسيردورالنظرياتمختلفعرضالنظري على يساعد

،منخاللبيانالمبادئالتيترتكزعليهاكلنظريةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالتنميةالمحليةبسكيكدة

:علىإثرذلكسنتعرضفيهذاالفصلإلىمايلي،واألدلةالتيتأسسبهاإلتجاهاتهاالمختلفة

.فيالتنميةالمحلية"XAVIER GREFFE""كسافيرغريفي"نظرية-أوال

.نظريةالتنميةالمحليةوقوةالدفعالداخلي-ثانيا

.نظريةتكنولوجيااإلتصاالتالجديدة-ثالثا

.نظريةالتعلمالجماعي-رابعا

.نظريةالتنميةالمستقلةالذاتية-خامسا

.نظريةمابعدالحداثة-سادسا

 

 

 

 

 

 

 

 





.32،ص0999،دارالمعرفةالجامعية،8نظرياتعلماإلجتماعطبيعتهاوتطورها،ترجمةمحمدعودةوآخرون،طنيقوالتيماشيف،-0
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 : في التنمية المحلية " XAVIER GREFFE" "كسافير غريفي"نظرية   -أوال

ظرياتتنطلقهذهالنظريةمنفكرةمفادهاأنالتنميةالمحليةيجبمنجهةأنتأخذبعيناإلعتبارن

الدولة،وذلكوفقمنطققطاعيمبنيعلى التنميةمنفوقفيتقريرالخياراتاإلقتصاديةعلىمستوىهرم

بعين المحلية التنمية تأخذ أن يجب أخرى جهة اإلنتاج،ومن بعوامل الترابية للمجاالت العادل غير التزويد

،والمبادراتالتيتتخذهاباإلشتراكمعالموارداإلعتبارالتنميةمنتحتكونمواردالمقاطعةوحاجياتالساكنة

التنمية حركة عن المسؤولة هي مصداقيةالمتوفرة لها قطاعيةلتكون المكارو الحركة إعتبار عن وبعيدا

بحيثأنالتنميةالمحليةوتجدراإلشارةأنكالمنالحركتينمتداخلتين،والحركيةالمحليةغريبتينعنبعضهما

طلإلنتشارالتيإنتغيبتقديؤديإلىإقامةالمشاريعالقطاعيةالكبرىفقطوهومايؤديإلىيمكنهاخلقأواس

.إضطراباتبالغةعلىالمستوىالمحلي

:(0)علىستةمسلماتمترابطةومتداخلةفيتحديدالتنميةالمحلية"كسافيرغريفي"وترتكزنظرية

أنيدمجالمجاالتاالقتصادية،والثقافية،واإلجتماعيعةكعيمشروعالتنميةهومشروععرضاني،بحيثيجب-0

.تتفاعلتمثالتاألقاليمواإلنجازاتاإلقتصاديةفيمابينها

تحتاجإلىتضافرمجهوداتمختلفالفاعلينالمحليينفعياألقلعيممعنمشروعالتنميةالمحليةخطوةجماعية-8

 .منتخبين،ومقاولين،وجمعيات،ومؤسسات،وعمال

علعىالعذاتوهعذااليعنعيإنغالقهعاتبنىالتنميةالمحليةفيالمقاماألولعلىالقدراتالداخليةإلنتاجإقليمما-3

 .وإنماعلىالعكسمنذلكإنفتاحهامواتيالتبادالتمتعددة

منالضعروريأنتسعريالمعلومعاتجيعداداخعلاألقلعيمالعذيهعوبصعددالتنميعةالمحليعةوذلعكحتعىتغتنعى-2

 .مبادراتمختلفالفاعلينفيالتنميةعنطريقاحتكاكبعضهاببعض

إنالتكوينمهملنجاحمشروعالتنميعةالمحليعة،فيالوقعتالعذييشعجعفيعهبروزمنافسعينجعددداخعلاألقعاليم-5

 المحلية

كعةسوسعيويجبعلىالسلطاتالعموميةالمحليةأنتشاركفعيمشعروعالتنميعةالمحليعة،وذلعكبضعمانحر-6

 .إقتصاديةحولهذهاألخيرة،وتحيلهذهالوظيفةعلىمفاهيمالتحفيزوالتتبع

نظام"كسافيرغريفي"ويرى تحويل مشروع على التركيز خالل من يأتي المحلية التنمية نجاح أن

المحإ المؤسسة بقدرة رهين التنمية مشروع لألزمة،وإعطاء ظرفية إجابة تقديم قادرعلى محلي ليةجتماعي

علىاإلندماجفيوسطيتغيربسرعة،والبحثفيالبيئةالمحليةعلىالمواردالضرورية(صغيرة،متوسطةكبيرة)

.والمتوفرةلنجاحه

فيالتنميةالمحليةفإنتحققهعذهاألخيعرةمرهعونبوجعودتسعاند"كسافيرغريفي "وعليهفحسبنظرية

واءالمجتمعععالمععدنيأوالمنتخبععينأوالجمعيععاتاألهليععةأووتشععاركمختلععفالفععاعليينالمحليععينفععياإلقلععيمسعع

.المؤسساتالخاصةالسيماالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

.02محمدعبدالشفيععيسى،مفهومومضمونالتنميةالمحلية،معهدالتخطيطالقومي،القاهرة،ص-0
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والقععدراتالداخليععةلمختلععفالمنععاطقوالتنميععةالمحليععةحسععبهععذهالنظريععةتبنععىعلععىإسععتغاللالمععوارد

المحليةمنجهةومنجهةأخرىتبنىعلىاإلستفادةمنالمواردالخارجيعة،وذلكمعنخعاللإنعدماجالمؤسسعات

المتوسعععطةوالصعععغيرةمععععالمحعععيطالخعععارجيالعععذييععععرفتغيعععرسعععريععلعععىجميععععالمسعععتوياتاإلقتصعععادية

.واإلجتماعيةوالسياسيةوالثقافية

 : نظرية التنمية المحلية وقوة الدفع الداخلي  -ثانيا

تمعارسلعميععدالمكعانمجعردحعاجزفيزيقعيأوفاصعلطبيععيبحيثشهدمفهومالمكانتغييراجوهريا

قتصعاديةإلعىحعدإل،ولميععدمنطقعةجغرافيعةبسعيطةمتماثلعةالتضعاريساىعليهعميلةإختيارموقعالنشعاطوكفع

منمنطقةبمثابةعاملإنتاجيمستقل،أوموردإنتاجيظريةالتنميةالمحليةالجديدةوإنماأصبحالمكانفينكبير

لمحليةذاتالطابعاإليجابي،والمكانيصنعاالوفورات(0)نطالقامنتطويرمفهومالتجمعوالذييخلقإإلىأخرى

فيهععاعوامععلقوتهععاأوبفعععلآليععاتنمععوهالذاتي،فالمنطقععةتتععراكمقتصععاديةالخاصععةعلععىكععلمسععتوىإلهويتععها

ضعفها،وعواملالقوةوالضعفباألساسعواملغيرملموسةوخاصعةالمعرفعةوالعتعلموخبعرةالعمعلالجمعاعي

وهيعواملتتجاوزالملموسمنمعطياتالمواردالماديةوقوةالعملالتقليديةبقدراتهالتنظيميةوالمؤسساتية

سعواءوالمكانالجديدينموبفعلكونهمولداللكفاءةالمحلية،لدافعيةاذاتالطابعالعضليوترقىإلىآفاقالقوة

.منهاالكفاءةاإلستاتيكيةوالكفاءةالديناميكيةأومايعبرعنهابالسكونيةوالحركية

أنالمنطقعةالمحليعةتسعتمدقوتهعامعنخعاللمواردهعاالمحلية،والمكانعةالتعي وعليهفحسعبهعذهالنظريعة

.هالجغرافيةواإلقتصاديةاإلجابيةهوالذييجعلمنهامنطقةناميةتتواجدفيهبخصائص

 :نظرية تكنولوجيا اإلتصاالت الجديدة   - ثالثا

تنطلقهذهالنظريعةمعنمسعلمةرئيسعيةتتمثعلفعيقعوةالعدفعالخعارجيحيعثأنتنميعةالمنعاطقالمحليعة

تصععال،ويتمثلذلععكفععياسععتخدامشععبكةاألنترنععتيععرتبطبالععدورالععذيتلعبععهالتكنولوجيععاالجديععدةللمعلومععاتواإل

منأجلالعملفيتصميمالمنتجات،وتوزيعأوتقسيمالعمعلداخعلالشعركةعلعىللتواصلعلىمستوياتمختلفة

النطاقالعالميواإلقليميإلنتاجمنتجمعينأوتشكيلةمنالمنتجات،باإلضافةإلىعملياتالتوريد،وكذاالتسعويق

.كترونيةباإلضافةإلىتسليممنتجاتخدميةذاتطابعخاصمثلالبرمجياتالحاسوبيةوالتجارةاإلل

تحققمنخاللإستخدامالمناطقتوعليهفحسبنظريةتكنولوجيااإلتصاالتالجديدةفإنالتنميةالمحلية

ةواإلنتاجيعةالتععيوذلععكفعيجميعععمشعاريعهاالخدماتيعع،معلومعاتكشععبكةاألنترنعاتالالمحليعةلوسعائلاإلتصععالو

.تتولىإنجازهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

 :تنقسمهذهالنظريةإلىتيارين: نظرية التعلم الجماعي  -رابعا

ويتعلقهذاالتياربالمنشآتالصغيرة،حيثترتفعقدرتهااإلبتكاريةمنواقعتركزهعافعي:الوسط اإلبتكاري -0

لمكانممايزيدمعنإمكانيعةالعمعلالجمعاعيعبعركثافعةالتفاععلاإلجتمعاعيمنطقةمحليةمشتركةوتجمعهافيا

 .والتالحمالشخصي
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حيثتقعومالقعدرةاإلبتكاريعةالمحليعةعلعىتعلعمتقاليعدالممارسعةالمؤسسعيةوخاصعةعبعر: القرب المؤسسي -0

 .منحيثقواعدالعملاإلقتصاديةواإلجتماعيةوالثقافيةلمحليةإتقانشفرةالسلوكللمنطقةا

وعليهفحسبهذهالنظريةفإنالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالتيتتواجدفيمناطقمحليةمشتركةيمكنهاأن

تمتلععععكالقععععدرةعلععععىاإلبععععداعواإلبتكععععار،منخععععاللفهععععمسععععلوكالمجتمعععععالمحلععععيوفهععععمتقاليععععده،والوسععععط

 .،والقربالمؤسساتيهوالذييساعدعلىتنميةالمناطقالمحليةاإلبتكاري

 :نظرية التنمية المستقلة الذاتية  -خامسا

تععرىهععذهالنظريععةأنبعععضالمجتمعععاتإسععتطاعتأنتحقععقالتنميععةالشععاملةوالتطععورباإلعتمععادعلععى

بأقصىمايمكنمماهومتحقعقواإلستفادةالنفس،وذلكمنخاللتوظيفالمواردالمحليةبشكلعقالنيوعلمي

.ستطاعتقطعشوطالتطوربشكلمستقلعنالخارجإلديهامنالمواردالطبيعيةوالبشرية،وبذلك

ويرىأصحابهذهالنظريةأنمستقبلالتصنيعالحضاريوالتنميةفيالعالمالثالثيمكنتحقيقهبغعض

نععتأمإشععتراكية،والمهمفععياألمععرأنتععتمهععذهالتنميععةالنظععرعناإليديولوجيععةالتععيتحكععمالمجتمعععرأسععماليةكا

"تيبورمنععععد"باإلعتمععععادعلععععىالمععععواردالمحليععععةالذاتيععععة،وبشععععكلمسععععتقلعععععنالععععدولالغنيععععة،لععععذلكفععععإن

"Tibormende"يرىأنهإذاماأرادتالدولالناميةالخروجمندائرةالتبعيةللدولالغنية،وإستعادةالهوية

:(0)فإنهينبغيعليهأنتتبعالخطواتاآلتيةترامالذاتالمفقودةواح

تغييرالتوجيهالسياسيللتنمية،فبدالمنتطلعهاللخارجفإنهايجبأنتتجهإلىالداخلوتهتمبالمشكالتالتي-

.توجدنتيجةاإلتصالبالعالمالصناعي

هعيكعلالظعواهرالسعلبيةكالتبعيعةواإلنعدماجفعيالتخلصمعنعالقعاتالمسعاعدةالمؤديعةإلعىالفسعاد،وأنتنت-

السععوقالعععالميواإلعتمععادعلععىرأسالمععالاألجنبععي،وكععلالتفكيععراإلقتصععاديالععذييؤكععدثبععاتالعالقععاتبععين

.الشمالوالجنوب

علععىكععلقطععرأنيكتشععفطريقععهإلععىالتنميععة،إذينبغععيأنيكععونهنععاكتجريععبإلسععتخدامالطرائععقالمحليععة-

.تمادأيضاعلىالمصادرالمحليةواإلع

إنتمهيدالتغيراتالبنائيعةيبنعىعلعىأسعاسالمشعاركةالشععبيةفعيأعمعالالبنعاء،وجهعوداإلدخعارواإلكتنعاز-

.واإلستثمارالرشيدفياألولوياتالضرورية

.أناليكونهناكترددفيدفعثمنهذااإلنعزال-

رائدفيالدعوةإلىتحقيقالتنميةبمفهومهاالمستقلمنخعالل Poule Baran" ""بولباران"ويعد

إذربطهعابالسعيطرةعلعى"اإلقتصعادالسياسعيللتنميعة"تحليلالتطعورالحاصعلفعيالمجتمععالهنعديفعيكتابعه

سععتنزافهالخارجيععةإسععتغاللممكن،ولكععنفععيالبدايععةيجععبقطعععقنععواتإسععتغاللهأفضععلإالفععائضاإلقتصععاديو

جتماعيععةالمنخفضععةالععدخلوالتععيتمثععلالغالبيععةالكبععرىمععنأفععرادإلإلععىربطععهبمصععلحةالطبقععاتاوصععوال

والذييعدالقضاءعلىاإلستهالكالترفيالمقلدلإلستهالكفيالدولالرأسماليةالمتقدمةبالمجتمع،وأكدوجو
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لفائضاإلقتصعادي،ومنجهعةأخعرىركعزعلعىالعوامعلالخارجيعةفعيإحعداثالتبعيعةمنأبرزمظاهرالتبذيرل

تخععاذالطريععقوالنمععوذجالرأسععماليلتحقيععقإقتععرحوجععوبإووالتخلف،وحععددمعالجتععهبقطعععأوتععارهععذهالعوامععل

.اإلستقاللوالتنمية

وتصنيعالمعداتدالمحليةمنخاللقدراتاألفرادالخاصةأليدولة،معإعطاءاألولويةلتعبئةالموار

مننشرالمعارفوتكوينالمهارات وتأهيلالكوادراإلنتاجيةوبناءقاعدةعلميةوتقنيةمحليةبكلمقتضياتها

ينشأ واإلستغاللوما التبعية من البلد الذييحرر التغيراإلراديالمقصود لذلك،ويفترضهنا الالزمة البشرية

منأثارتتمثلبالفقروا يتعدىالجانباإلقتصاديإلىعنهما المفهوم فإنهذا لجهلوالمرضوالتخلف،وعليه

القرارالخاصب المحليةإالجانباإلجتماعيوالسياسيمنخاللالتركيزعلىإستقاللية الموارد وصيغستخدام

يحثعلىتنميةالتعاملمعالعالمالخارجيوأهميةالمشاركةالديمقراطيةفيإتخاذالقرارات،ولذلكفإنبعضهم

:المشاريعالصناعيةالصغيرةالحجموالتيتمتازبأربعسماتهي

.العمليجبأنيكونفيالمناطقالتييعيشفيهاالناس-

 .يجبأناليتطلبالعملاستثماررأسمالكبيروالإراداتباهظةالتكاليفلتشغيله-

 .عواالحاجةإلىمهاراتعاليةطرقاإلنتاجيجبأنتكونبسيطةجدابحيثالتد-

.وأنيكونلالستعمالالمحلييجبأنيحدثاإلنتاجباالعتمادعلىالمواردالمحلية-

وعليععهفحسععبنظريععةالتنميععةالمسععتقلةفععإنتحقيععقالتنميععةالذاتيععةيعتمععدعلععىتعبئععةالمصععادروالمععواردالمحليععة

ةمشاريعمتوسطةوالصعغيرةلمعالهعامعنخصعائصإنخفعاضوإستخدامالطرقالمحليةوالعملعلىتشجيعإقام

تكاليفإنجازهاوإرتكازهاعلىطرقبسيطةوإعتمادهعاعلعىالقعدراتالخاصعةللعمالعةالمحليعةوالتعيبإمكانهعا

خلققاعدةإنتاجيةمحلية،ومنخاللالفعلالتنمويللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلعىمسعتوىالمحلعييمكعن

 .لتبعيةاإلقتصاديةواإلجتماعيةوالسياسيةللخارجالقضاءعلىا

 : نظرية ما بعد الحداثة   -سادسا

وتكمنالفكرةاألساسيةلنظريةمابعدالحداثةباإلعتقعادبعأنأسعاليبالععالمالغربعيفعيالعرأيوالمعرفعة

فععيوسععائلاإلعععالموالتغيععرطععرأعليهععافععيالسععنواتاألخيععرةتغيععرجععدرينجععمفععياألغلععبعععنالتقععدمالهائععل

واإلتصععالوالتواصععلالجمععاهيري،وتطععورنظععمالمعلومععاتفععيالعععالمككععلممععاترتععبعليععهحععدوثتغيععرات

إقتصادياتالعالمالغربيالتيتعتمدعلىالتصنيعوإزديادالميلنحونمطالحياةاإلقتصاديةوبروزمجتمعوثقافة

.مننوعجديد

ميعةطعرأعليهعاتغيعرملحعوظفعيمكوناتهعاوموضعوعاتهاوقضعاياهاوترىهذهالنظريعةأننظريعةالتن

ستقاللالفرديإحدىمسلماتهوأهدافهمابعدإلحيثأصبحنفيالسلطةأيكاننوعها،والتأكيدعلىا

:(0)الحداثة،ويمكنإيجازهذاالتغيرعلىالنحوالتالي

علىالبيئة،وكذلكعلىالعالقةالمتوازنةبيناألجيعالظهورمفهومالتنميةالمستدامةالذييركزعلىالحفاظ-

وهذايحملنقداواضحالمفهومالتنميةفيمرحلةالحداثةالذيأدىإلىمعدالتتصنيععاليةأثرتسلبياعلى

.02،ص506أحمدزايد،البحثعنمابعدالحداثة،مجلةالعربي،العدد-0
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 .البيئةوالموارد

المحلععيوالعععالميالععذييسععتخدملتقويععةاسععتقالليةالمجتمعععفععيمواجهععةالدولععة–جتمعععالمععدنيبروزمفهععومالم-

ومؤسساتها،وتحولأدبياتالتنميعةمعنالتركيعزعلعىخلعقثقافعةمدنيعةعالميعةتمهيعداإلنجعاحعمليعةالتنميعة،إلى

.علىاإلقتصادوالقوىاإلجتماعيةكوسائلأساسيةلتحقيقالتنميةالتركيز

تآكلمفهوميالدولةالقوميةوالسيادة،وتحولالنظرةإلىالدولةفيالتنمية،فبعدأنكانبناءالدولةهدفاأساسعيا-

باتتينظرإليهااآلنعلىأنهاعبءعلىالتنمية،ومنالواضحأنتراجععلنظرياتالتنميةفيالمرحلةالسلوكية

يعنيإتاحعةالفرصعةللتكوينعاتالثقافيعةوالدينيعةللتعبيعرععنمفهومالدولةقدحدثلصالحمفهومالتعدديةوالذي

إمعاالعذوبانفعينفسهاممايفتحالبعابأمعامحعقالتعدخلاإلنسعاني،بحيثتصعبحالدولعةسعائرةفعيأحعداتجعاهين

.أوالتفككلوحداتأدنىكياناتأعلى

يتعنعيأناإلقتصعاديجعبأنيبنعيوالتعالتحولمنمركزيةالدولةإلعىمركزيعةالسعوقوفكعرةالخصخصعة-

.وهوأكثرقدرةعلىرفعالكفاءةاإلنتاجيةمنقطاعالعاموأنتتاحالفرصةللقطاعالخاصخارجإطارالدولة

نتشعارالنموذجالرأسعماليفعيدولالععالمالمختلفعة،كبعضالعدولاآلسعيويةإتراجعمفهومالعالمالثالثفعيظعل-

والنتهاءمفهومالطريقالسياسيالثالثالذيالينحازإلىالعالمالغربيالليبراليإالالتينية،ووبعضدولأمريكا

 .إلىالعالمالشرقياإلشتراكي

إنهذهالمالمحالخمسةللتغيرالتيطرأتعلىالمنظورالتنمويفيمرحلةمابعدالحداثةالتنفيفي

قدتمأنهوالعلمانيةوالتخصص،إالالمسلماتالحداثيةمثلالفردانيةبعضعلىالمنظورالزاليحتويهذاالحقيقةأن

ترىأنكلشيءالكثيرمنتلكالمسلماتتجاوز الحداثة بعد إنما والعالمية،إذ مفهوميالرشادة وخصوصا

طبقومنثمفإنكلسياقثقافييستطيعتطويرنموذجللتنميةيمكنأنينسبييخضعلسياقهوإطارهالمجتمعي

.فيهبنجاح

وفيظلهذاالتوجهمابعدالحداثيبدأتتبرزأطروحاتمتعددةتؤكدعدمإمكانيةتحقيعقالعالميعة،وإن

نظريةالتنميةالبعدأنتسعتجيبلالحتياجعاتالمحليعةبحيعثتتعيحالفرصعةلظهورنمعاذجمختلفعةللتنميعة،وأنيعتم

لعكللخعروجمعنالخطيعةوالوضععيةوالتغريعب،وأنتتجعهعمليعةتحديدالتنميةفيإطارالقيمالخاصةبالمجتمعوذ

.التنميةنحوتحقيقالتحولوليسنحوتحقيقالتحديث

وعليهفحسبنظريعةمعابععدالحداثعةفعإنإتاحعةالفرصعةللقطعاعالخعاصمعنأجعلإحعداثالتنميعةعلعى

يعنعتالتعيالتنميعةالمسعتدامةالمستوىاإلقتصاديواإلجتماعيأصبحضرورةالبدمنهاخاصعةفعيظعلظهعور

هععذهبثععرواتالمحليععةبمععايضععمنإسععتفادةالجيععلالحععاليواألجيععالالمسععتقبليةالوإسععتغاللبالحفععاظعلععىالبيئععة

الخيرات،وفععيظععلبععروزالمجتمعععالمععدنيالمحلععيودورهالتشععاركيومععانععتجعععنذلععكمععنمسععؤوليةإجتماعيععة

.رةوالكبيرةللمؤسساتبشتىأنواعهاالمتوسطةوالصغي
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 : الثالث ملخص الفصل


 الفصل هذا خالل من الحضنا دورالمؤسساتتكيف موضوع مع المقدمة النظريات مختلف تعطى

حيثتراهننظريةكسافيرغريفيعلىأنتحقيقالتنميةالمحلية،التنميةالمحليةالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيق

في المحليين الفاعلين مختلف بمشاركة المحليةمرهون أواألقاليم متوسطة كانت المحلية المؤسسة وبقدرة

تؤكدنظريةالتنميةالمحليةوقوةالدفعالداخليعلىأنالتنمية،ةعلىمواكبةالتطوراتالخارجيةصغير كما

 ما على تعتمد كانت إذا تالمحلية إقتصادية وموارد وفرات من المحلية المنطقة إليهاستستقطبتوفرعليه

المؤ تنميتها أجل من والصغيرة المتوسطة وسائل،سسات دور الجديدة اإلتصاالت تكنولوجيا نظرية وتبرز

عنطريقإحدىالمؤ المحلية المناطق المعلوماتفيتنمية والصغيرةاإلتصالوتكنولوجيا سساتالمتوسطة

ال،المختصة فيتنمية المنشأتالصغيرة الجماعيأهمية التعليم تبيننظرية مناطقالمحليةمنخاللفهمكما

،وتحرصنظريةالتنميةالمستقلةطاقاتهماإلبتكاريةتفجيرعلىوحملهموسلوكاتالسكانالمحليينياتخوصص

المحلية المصادروالموارد يوظفكل يجبأن المحلية التنمية لتحقيق يسعى قطر كل أن التأكيد على الذاتية

تش أن التحديث نظرية به،وتبين خاللالخاصة من الخاص القطاع أمام المجال وفسح الحرة السوق جيع

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةهوالذييؤذيإلىإحداثالتنميةالمحليةوتشيرنظريةمابعدالحداثةإلىأن

وبروزمفهومالمجمعالمدنيومفهومالتنميةالتحولمنمركزيةالدولةإلىمركزيةالسوقوظهورالتخصص

امةوإتاحةالفرصةأمامالقطاعالخاصالسيماالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةهوالذييؤذيإلىتحقيقالمستد

.التنميةالمحلية
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 :تمهيد 

ول،إالأنهذاىبهاقطاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيمختلفالدضبالرغممناألهميةالتييح

تعريفجامعوموحد،وبشكلالحقولالمعرفيةإلىوضعفيمختلفوالباحثينالقطاعلميتوصلبشأنهالعلماء

والصغيرة، المؤسساتالمتوسطة يضبطماهية فإنه والصغيرةلناقبلتحديدوعليه المؤسساتالمتوسطة مفهوم

تعيجب إيجاد في التيتتحكم الصعوباتوالقيود المؤسسات،تحديد لهذه إستخالصريفموحد منمع جملة

المعاييرالتييأخذهامفهومالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،سواءفيتحديدمفهومالمؤسسةفيحدذاتهاأوالتي

الحرفية الصناعات كقطاع القطاعات باقي عن المؤسسات الكبرى،تمييزهذه المؤسسات وقطاع أن ذكركما

يساعدعلىتحديدينهاالتعريفالمعتمدفيالجزائرناميةومنبالضالبلدانالمصنعةوالتعاريفالمطبقةفيبع

.ماهيةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

لكيفيةيساعدناعلىفهمالمسارالتاريخيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةولعلالرجوعإلىتاريخظهور

،وهيتحضىبأهميةودوركبيريةاألولىلحركةالتصنيعمعروفةمندالبداتطورهاونشأتها،وذلكبإعتبارأنها

إمتالكها خالل من المحلية التنمية تحقيق المدنفي في باألنتشارالجغرافي وتميزها بسيطة إنتاجية ألساليب

حقيقالتنميةالمكانيةويؤديإلىتالصغيرةوالمناطقالقروية،ممايساعدعلىتقليلالتفاوتبيناألقاليمالمحلية

.المتوازنة

وتعتمدالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىخيراتإستراتيجيةبغرضتحسينأدائهاوفقاللمحيطالذي

.السوقالمحليةوالعالميةوالبقاءفيمركزإستراتيجيوتنافسيمتميزيضمنلهاالنموؤبت،وتتعملفيه

يالجزائرنرجعإلىالقراءةالتاريخيةولفهماإلمتدادالتاريخيلقطاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةف

.إلماطةاللثامعنحقيقةالمراحلالتيتطورتعبرهاهذهالمؤسساتإقتصاديفيتلكالفترة–عالسوسيوللواق

رفعمنمستواهااإلداريوالتنظيميحتىتتمكنالتسعىالمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةالجزائريةإلىو

اإلستفادةمنبرنامجالتأهيلالذييهدفالتنافسي،وذلكمنخاللةعلىالمستوىمنمسايرةالتطوراتالعالمي

 الجانب تحسين توظيفإلى خالل من تنافسية ميزة وإكسابها المؤسسات لهذه والمالي والتنظيمي اإلداري

عتبارهذهاألخيرةهياكلالتعليمالعاليومراكزالبحثالتطبيقيبإاالمعلوماتواإلتصال،واإلستفادةمنتكنولوجي

.التكنولوجيةتاألفكارواإلبداعامصادرةهامةإلستقطاب

من نتجعنها برنامجالتصحيحالهيكليوما يعد كما حتميةلعمليةخوصصة أداة لمؤسساتالعمومية

تساهمعمليةخوصصةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،حيثإلصالحاإلقتصادالوطنيوبعثالتنميةالمحلية

المتمثلفياإلسراففيتخ العامة لتمويلفيضالعجزفيالميزانية دعممتزايد المستمرللميزانيةفيصورة

.مؤسساتالقطاعالعموميالخاسرة
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:وسنعالجمنخاللهذاالفصلالنقاطالتالية

.لمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلالتحديدالنظري:أوال

.والصغيرةالمتوسطةمفهومالمؤسساتصعوباتتحديد:ثانيا

.تعريفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة:ثالثا

.والصغيرةتصنيفالمؤسساتالمتوسطة:رابعا

.والصغيرةنشأةوتطورالمؤسساتالمتوسطة:خامسا

.والصغيرةالمتوسطةودورالمؤسساتأهمية:سادسا

.المحليةحقيقالتنميةتعيقدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتالصعوباتالتي:سابعا

.اإلستراتيجياتالتيتتبناهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنأجلتحقيقالتنميةالمحلية:ثامنا

.مراحلتطورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالجزائر:تاسعا

.المحليةودورهفيتحقيقالتنميةوالصغيرةتأهيلالمؤسساتالمتوسطةبرنامج:عاشرا

تحقيقالتنميةالتصحيحالهيكليوأثرهعلىدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيبرنامج:عشرإحدى

.المحلية
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 : لمؤسسات المتوسطة والصغيرة لالتحديد النظري  :أوال

بالرغممناألهميةالتييحظىبهاقطاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيمختلفالدول،إالأنهذا

توصلبشأنهالعلماءوالمفكرينفيمختلفالعلومالسيماعلماإلقتصاد،وعلمالتسيير،وعلماإلجتماعالقطاعلمي

إلىالخروجبتعريفجامعوموحد،وبشكليضبطماهيةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،ويرجععدماإلجماع

تعريف الدول،والإإلىعلىوضع بين المفهوم فيهذا التيتتحكم داخلختالفالمعايير تختلفأيضًا تيقد

الواحدة العموميةالدولة والمؤسساتالكبيرة والتقليدية الصناعية المؤسساتالحرفية وبين بينها فيما بتداخلها

.والخاصة

ف األبحاثالتي أمعظم تنطلقهتمتبالمؤسساتالمتوسطة هذاوالصغيرة أن مؤداها أساسية فكرة من

نتائجالعديدمنالدراسات،حيثتفترضهذهاألطروحةأنكلوهيقرامتميز،النوعمنالمؤسسات ءةأكدتها

.(0)المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةهيمؤسساتمتميزةبطبيعتها

مجالمعرفيمستقللسساتالمتوسطةوالصغيرةأننؤسسوسوفنحاولمنخاللتحديثماهيةالمؤ

تصنيفالشائعةفيعلوماإلقتصاد،وعلومالتسييروالتيبذاتهيخصعلماإلجتماع،وذلكعنطريقتبيانأنماطال

.تتمحورحولثالثأنماطمنالتصنيفإحداهاوضيفيواألخرنسقيواألخيرحسبطبيعةالموادالمخصصة

 والصغيرة المتعلقبدورالمؤسساتالمتوسطة لبحثنا المحليةبواليةسكيكدةفيوتمهيدا منالضروريالتنمية

بعض على اإلجابة خالل من والمعرفية النظرية تاريخيالتساؤالت مختلفمنظور إلى خالله من نتطرق

التيحركت قصدتوضيحالدوافعالنظرية البحثفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة، المراحلالتيمربها

.تجاههذاالمجالمنالبحثإاهتمامنا

القرن من السبعينيات الالماضيفحتى المؤسسة تكن تمثلمتوسطةلم بحثوالصغيرة مستقالموضع

التيتتجاهلبشكلمنالمؤسساتفيإطاراإلشكاليةالعامةلعلومالتسييربذاته،وإنماكانيتمتناولهذاالصنف

خصوصية أي ماخاللمنالمتوسطةوالصغيرةالمؤسساتفيللبحثالفعليةاإلنطالقةوبدأت،(0)لهاتام

أنه"Brooksbank"جسده بقوله مفهوم تعريف الصغيرة"قبل السؤالين"المؤسسة على اإلجابة أوال ،يجب

( 0).ماهوالحجموكيفيقاس؟أينتكمنالحدودبينالمؤسساتالكبيرةوالصغيرة؟:التاليين

التعاملمعالفكرةالتيمؤداهاأنحجمالمنظمةيمثل"Aston"وفينهايةالستينياتحاولتنتائجأعمالمدرسة

،وأجمعمعظمالباحثينعلىأنالخصائصالتنظيميةللمؤسساتتكون(0)جوهريامحددالهيكلهاالتنظيميعامل

كليةالعلوماالقتصادية،أطروحةدكتوراهدولة،الجزائردراسةميدانية سياساتتمويلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفي،يوسفقريشي-0

 .6ص،8005-8002جامعةالجزائر، وعلومالتسيير

.2،صمرجعنفسهال-8

3- Brooks bank, R, Defining the small business : a new classification of company size, 

Entrepreneurship and Regional Development, n°3,1991,pages 17-31. 

4- Desreumaux, A, Structures d’entreprise, Edition Vuibert gestion, 1992, page 334.
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منالطرازاألول،وفيمطلع هوعاملمحددا المؤسسة ألحجامها،وبالتاليفإنحجم بشكلواضحتبعا متباينة

جمعمعظمهاعلىأوالتيأيتغييرالحجمهتمتالعديدمناألبحاثبأثرالنموأالسبعينياتمنالقرنالماضي

التدريجيبمراحل أنالمؤسسةتمرخاللنموها التيمؤداها متعاقبةتتميزكلمرحلةبقطيعةتنظيميةالفكرة

المرحلة عن للمؤسسة،لسابقةاتميزها مرفولوجيا يحدثتغيرا فيفالنمو تغير يتزامنمع الحجم أيأنتغير

نطالقامناإلجماعالذيتشكلحولأننظريةالمنظماتونظريةإوفيمنتصفالسبعينياتو،طبيعةالمؤسسة

تهاوبشكلحصريعلىالمؤسساتالكبرىوأهملتتميزالمؤسساتالمتوسطةهتماماإقتصرتأالمشروعقد

فيالحسبانخصوصية يأخذ إطارتحليلجديد، نظرياتجديدة، تقديم ضرورة إلىالوجود والصغيرة،تبلور

نتقالعنالصفةالنمطيةللمؤسسةالمتوسطةإلالمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةوهذاالتطورفيالفكرقدسمحبا

النقاطالمشتركةالتيتميزها،وأصبحالبحثفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةىبالتركيزعلالصغيرة،وذلكو

الموضوعأاليمكنهأنيتطورإالإذاحصلهناكإجماعبين غلبالباحثينحولتعريفوحيدوشامللهذا

.الجديد

 :والصغيرة  مفهوم المؤسسات المتوسطةصعوبات تحديد : ثانيا 

يتطلبتحديدمفهومهذهالمؤسساتمنأجلنالتطرقإلىموضوعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإ

.هذهاألخيرةتداخلتوضيحمعالمها،وتحديدمجاالت

وقبلتحديدمفهومالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعليناتحديدالصعوباتوالقيودالتيتتحكمفيإيجاد

نس المؤسسات،ثم لهذه موحد المتوسطةتعريف المؤسسات مفهوم يأخذها التي المعايير من جملة تخلص

والصغيرة،سواءفيتحديدمفهومالمؤسسةفيحدذاتهاأوالتيتميزهذهالمؤسساتعنباقيالقطاعاتكقطاع

الحرفية المصنعةالصناعات بعضالبلدان في المطبقة التعاريف ذكر نحاول الكبرى،ثم المؤسسات وقطاع

.منبينهاالتعريفالمعتمدفيالجزائرناميةوالو

:صعوبة تحديد التعريف-أ

الفاصلةبينمؤسسةوأخرىأوقطاع التعريفالموحدفيصعوبةوضعالحدود تكمنصعوبةإيجاد

يةوختالفالنشاطتختلفالحدودالفاصلة،أومقارنةمؤسساتالقطاعبينبلدانذاتالمستوياتالتنمإإذب،وآخر

:(0)ومنبينالقيودالتيتتحكمفيإيجادالتعريفالموحدلهذهالمؤسساتهيالمختلفة،

 :التباين في النمو االقتصادي-0

وينتجعنإختالفدرجاتالنموأيإختالفالنظرةإلىهذهالمؤسساتوالهياكلمنبلدألخرحسب

وبينالدولالصناعيةالمتقدمةوالدول،واختالفدرجةالنم(0)مستوىتطورالتكنولوجياالمستعملةفيكلدولة

وزنالهياكلاالقتصاديةكمؤسسات قتصاديةإووحداتالناميةيعكسالتطورالذيوصلتإليهكلدولة،وأيضًا

عتبارهامؤسسةمتوسطةإأوالوالياتالمتحدةاألمريكيةأوفيأيبلدمصنعيمكنفالمؤسسةالصغيرةفياليابان

.جتماعيةإلقتصاديةوالنقديةواإلختالفوضعيتهااإجزائر،وذلكحسبالةمثلأوكبيرةفيدولةنامي

دراسةحالةالجزائر،أطروحةدكتوراهدولة،كليةالعلوم:عثمانلخلف،واقعالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةوسبلدعمهاوتنميتها-0
.2،ص8005-8002اإلقتصاديةوعلومالتسييرجامعةالجزائر،

 .5،صمرجعنفسال-8
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لتباين إلىآخرتبعا يختلفمنبلد أنالتعريفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة مفادها لذلكنصلإلىنتيجة

.قتصاديإلدرجةالنموا

:قتصاديإلتنوع النشاط اإختالف و-0

يةيختلفالتنظيمالداخليوالهيكلةالماليةللمؤسساتاإلقتصادأمامإختالفالنشاطاإلقتصاديوتنوعيه

مالية وطاقات إستماراتضخمة إلى والخدمات السلع إنتاج عملية في تحتاج مؤسساتصناعية مثال فهناك

طجدايبسبشريهيكلتنظيميووعمالةكبيرةمع

(0)
لفروعمختلفةبعضالمقارنةبينالمؤسسات،ونجدأنهعند

لييقلعنصرالعملبها،علىسبيلالمثالوبالتاقطاعاتالنشاطتتميزبكثافةرأسماليةأقلمنقطاعاتأخرى

النسيج قطاع في كبيرة تعتبركمؤسسة عامل خمسمائة تضم فيمؤسسة صغيرة كمؤسسة تصنف حين في

ا اختالفالنشاط الصعبأمام من السيارات،لهذا للمؤسساتإلقطاعاتصناعية تعريفواحد إيجاد قتصادي

.المتوسطةوالصغيرةيقومعلىأساسعددالعمال

 :قتصاديإلتعدد فروع النشاط ا - 0

تختلفكلمؤسسةحسبفروعالنشاطالذيتنتميإليهمثالذلكينقسمالنشاطالصناعيإلىمؤسسات

 الصناعية،منإستصناعية الفروع من عددًا بدوره يضم األخير وهذا تحويلية صناعية ومؤسسات خراجية

تالمعدنيةوصناعةالورقوالخشبومنتجاته،ولذاتختلفصناعاتغذائيةوصناعةالغزلوالنسيجوالصناعا

ستثماراتالذييتطلبهنشاطها،فالمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةإلكلمؤسسةمنحيثكثافةاليدالعاملةوحجما

تنشطفيصناعةالسياراتتختلفعنالمؤسسةاألخرىعنالصناعةالغذائيةمنحيثالحجمفهذهاألخيرةقد

.ةأوكبيرةتعتبرمتوسط

 :تعدد مصطلحات المؤسسات المتوسطة والصغيرة  -ب

الحجم،أومنشأة والصغيرة المتوسطة المشروعات منها المؤسسات هذه على الدالة المصطلحات تتنوع

مصطلح يستعمل الجزائرقد الصغر،ففي في والمتناهية الصغيرة أوالمشاريع الصغيرة المؤسساتاألعمال

.والتيمنضمنهاالمؤسساتالمصغرةPME. PMIمتوسطةالذييرمزلهبـوالصناعاتالصغيرةوال

 :    تعدد معايير تعريف المؤسسات -جـ

و المعايير تعدد والصغيرةإيشكل المؤسساتالمتوسطة مفهوم فيتحديد صعوبة األنسبمنها ختيار

ستعمالمعاييركميةمحددةللحجمأيإختالفأوجهالنشاطالتيتنتميإليه؛بإسواءفيتحديدالمؤسساتعلى

والمؤسساتالكبرى،أوب باقيالمؤسساتاألخرىكالحرفية عن تميزها أو كبركلمؤسسة أو ستعمالإصغر

.(0)عتبارهاتسمحبشرحطبيعةكلتنظيمإمعاييرالنوعيةبال



رسالةماجستير،كليةالعلوماإلقتصادية،اإلصالحاتةسياسعبدالكريمالطيف،واقعوأفاقتطورالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيظل-0

.2،ص8003-8008جامعةالجزائر،،وعلومالتسيير

.6،صمرجعسابق-8
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إلىجملةمنالمعايير واإلحصائيةلقياسالكميةوالمؤشراتويخضعتعريفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

يمهذهالمعاييرإلىمجموعتينحيثتضمالمجموعةومحاولةتميزهاعنباقيالمؤسسات،ويمكنتقسأحجامها

اإلنتاجاألولى المال،حجم لرأس العضوي العمال،التركيب عدد في والمتمثلة واإلقتصادية التقنية المؤشرات

المستعملة،وتض الطاقة حجم المضافة المالمالقيمة رأس في المستعملة النقدية المؤشرات الثانية المجموعة

:األعمالويمكنتحديدالمعاييرالكميةعلىالنحوالتاليالمستثمر،ورقم

:تصنفإلىنوعانو:المعايير الكمية -أ

قتصاديأوالتقنيالذييضمإلستثمارات،والتصنيفاإلالتصنيفالنقديويضممبلغرأسالمال،ورقماألعمال،وا

 المستعملة،وحجم الطاقة المال،وحجم لرأس العضوي العمال،والتركيب وسوفعدد المضافة اإلنتاج،والقيمة

:نوضحهذهالمعاييركمايلي

العمالوإويرجع:عدد العمال-0 الحصولعلىالبياناتوالمعلوماتالخاصةإستخدامعدد إلىسهولة نتشاره

بالعمالومنتمسهولةالقياسوالمقارنةعلىمستوىالمؤسسةوالقطاعداخلوخارجالدولة،باإلضافةإلىذلك

الصغيرةعندماتضماألساستصنفالمؤسساتهذااليتأثربالمشكالتالماليةكالتضخم،وعلىالعمالعددفإن

عامل،وهذااليعنيأنعدد500إلى800عامال،وتصنفكمؤسساتمتوسطةعندماتضممن099إلى00من

ورنتبالمعاييرالمالية،ومنستخدامهأقلإذاماقإستخدامهولكنمحدوديةإدمنحالعمالخالمنالعيوبالتيت

العمالهيأنالمؤسسات المشاكلالتيتواجهعدد أهم والصغيرة إلىالمتوسطة أحيانا العمالإتلجأ ةستخدام

لبعضالوقتوكذلك وعمال الموسمية بهم مصرح غير كعمال األسرة يصنف الذي كالمعياراأللماني،أفراد

ويصلعاملخمسمائةكالمؤسساتالتييقلعددالعاملينفيهاعنأنهاتلعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

.(0)حجمدورانالمبيعاتبهاأقلمنخمسونمليونيوروسنويا

بعضالدولأنالمؤسساتالصغيرةهيالمؤسساتالتيتستخدمعددابسيطامنالعمالاليزيدوتعتبر

.اعيمندولةألخرىعمالويختلفهذاالرقموفقالمعاييرالتقدمالصن00عن

 العمال حجم فيأويمثل والمقارنة القياس لسهولة شيوعا وأكثرها للتعريف المعاييرالمتبعة بسط

التعريف بنظرإاإلحصاءاتالصناعيةغيرأنمنعيوبهذا ختالفهمندولةألخرى،فضالعنأنهاليأخذ

.عتبارالتفاوتالتكنولوجيالمستخدمفياإلنتاجإلا

ستخدامالمبيعاتأساسالتعريفحجمالمؤسساتليسبأحسنحالمنالمعاييرالسابقة،وأهمماإإن:اتالمبيع -0

يصعبإيصعب أنه أنالمبيعاتتخضعفيكثيرمناألوقاتالموسمية،كما هو فيحالةإستخدامه ستخدامه

بينأنواعمختلفةمنالمؤسسات،ويمكن المقارنة المبيعاتالإإجراء المعاييرالتيتميزعتبارقيمة أحد سنوية

.المشروعاتمنحيثحجمالنشاطوقدرتهالتنافسيةفياألسواق

وهورأسمالالمؤسسةعندالتأسيسوالمالحظأنالمقارنةبهذااألساستتصادممعزمنتأسيس:رأسمال -0

فمنالمستحسنأخدالمؤسساتنظراألنهذاالزمنلهتأثيرعلىقيمةاألموالالمرصدةبالمؤسسة،لذا



.83صمرجعسابق،مالكومشاوفوآخرون،-0
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تساعامثلرأسمالالماليوالذييتكونمنمجموعرأسمالالذيتأسسبهالمؤسسةباإلضافةإلىإرأسمالأكثر

منستثمارأيرأسالمالالمستثمرمعياراأساسيافيالعديدإلحتياطاتوالديونالطويلةاألجل،ويعدحجماإلكلا

ستثماريعطىإلعتبارأنحجماإالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوبينالمؤسساتالكبيرة،علىالدولللتمييزبين

 .كمياصورةعنحجمالنشاط

فيالدول:األصول الثابتة  -2 والصغيرة أثناءتعريفالمؤسساتالمتوسطة يرجعتوظيفاألصولالثابتة

ستبعادالمؤسسةالتيتوظفعناصراإلنتاجالنادرة،وبالتاليإلمعياريعملعلىالناميةإلىندرةرأسالمال،وهذاا

قدرة منالصعوباتكعدم يواجهعديدا المعيارأيضا الدولغيرأنهذا لهذه المعيارأكثرمالئمة يصبحهذا

لقةبتقويمصاحبالعملعلىالتمييزبينرأسالمالالخاصبهوذلكالخاصبالمؤسسة،وكذلكالصعوباتالمتع

ختالفبينالمؤسساتفيتقويمبعضإلختالففيعمرهااإلنتاجي،باإلضافةإلىاإلاألصولالثابتةمنحيثا

.(0)األصولكالمخزونوالبضاعةتحتالتصنيع

المتوسطة:رقم األعمال والقيمة المضافة -0 المؤسسات تعريف في كبيرة المعيارأهمية هذا اليشكل

لعدةأسبابكإشتمالهعلىكلاألرباحوالتكاليف،كماأنهاليشملالمخزوناتاإلضافيةويرجعذلك،والصغيرة

العمال عدد في كليا تختلفان وقد المؤسستي أعمال رقمي يساوي فقد المؤسسة طرف من عليها المحصل

ال يفضلتعويضرقماألعمالبالقيمة المحالتووسائلاإلنتاجاألخرى،ولهذا مضافةهذهالمشغلينوفيحجم

تأثربكلالعواملاألخرىفشمولهالعوائدعواملتاألخيرةتمثلالقيمالمنتجةالجديدةفيالمؤسسة،وهيمقياس

اإلنتاجالمختلفةتستطيعالتعبيرعنقيمةهذهالعواملبشكليسمحبالمقارنةبينالمؤسساتفينطاقأوسعمن

 .كلالمؤشراتالسابقة

لمعاييرتساعدفيتعريفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإالأنتحديدهايتموعلىالرغممنأنهذها

تمتعريفالمؤسسةالصغيرةبالتي،بصورةتحكميةوبالتاليتبقىتعانيمنعدةمشاكل فعلىسبيلالمثالإذا

دهاستبعاإتوظفخمسونعامالفأقلفإنأيمؤسسةيزيدعددعمالهاعنخمسونعاملولوبعاملواحديتم

.بالرغممنأنهاقدتحتويعلىالكثيرمنالخصائصالتيتجعلهاكمؤسسةمتوسطةأوصغيرة

:المعايير النوعية -ب

المتوسطة تعريفالمؤسسات خاللها من يمكن وصفية معايير هنالك توجد المعاييرالكمية جانب إلى

افيعددقليلمناألفراد،وأنيكونإنتاجهاستقالليةإدارةالمؤسسة،وأنتتمركزملكيتهإوالصغيرةكأنيشترط

محليا،وأنيكوننصيبهامنالسوقالذيينافسفيهمتوسطنسبيا،وتعتبرهذهالمعاييرالوصفيةأقلمالئمةلتحديد

ختالفاتإلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلفتقارهاإلىالدقةوعلىالرغممنذلكفهيتبقىمهمةللكشفعنا

.المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالمؤسساتالكبيرةبصورةأكثروضوحامنالمعاييرالكميةالموجودةبين





.6لخلفعثمان،مرجعسابق،ص-0
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أنالمعاييرمنويعتبر:معيارالتنظيم واإلدارة -0 والصغيرة،ويالحظ المتوسطة لتعريفالمؤسسات المستخدمة

ا بواسطة المؤسساتتدار هذه من تلكالغالبية من الغالبية ألن نظرا إداري تنظيم أو نظام يوجد وال ألفراد

 .المشروعاتالتعتمدعلىاألسلوبالعلميفياإلدارةوالتنظيم

إستخدام:معيار نوعية التكنولوجيا المستخدمة  -0 التتطلب والصغيرة المتوسطة المؤسسات والمعروفأن

.لذيتمارسهحرفيأوتقليديتكنولوجياعاليةخاصةإذاكاننوعيةالنشاطا

عدةالمالكويمارسهوبإعتبارهوالصغيرةعلىالمديركثيراماتعتمدالمؤسساتالمتوسطة:معيار المسؤولية -0

نفسالوقتكمسير للمهاموظائففي توزيع نجد ذلك العكسمن التمويل،على عملية ومشرفعلى ومنتج

 .رادوالوظائففيالمؤسساتالكبرىعلىعدةأف

منهاتنتميأغلبالمؤسساتالمتوسطة:معيارالملكية -0 الكبيرة النسبة الخاص،وتشكل القطاع إلى والصغيرة

مشروعاتفرديةوعائلية،ويلعبالمالكالمديردورًاكبيرًاعلىجميعالمستويات،ونجدمثاًلفيالجزائرالدولة

.مؤسساتعموميةمحليةتمتلكعددًامنهذهالمؤسساتتابعةلهاحيثتأخذشكل

 : تعريف المؤسسات المتوسطة والصغيرة : ثالثا 

 :التعاريف الدولية لمفهوم المؤسسات المتوسطة والصغيرة -أ

إلىبعضالتحديداتاألولىنتعرفوقبلأننحددتعريفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالجزائر

لمؤسساتالمتوسطةمنخمسونتعريفلىأنهيوجدأكثرونشيرإللمفهومهذهاألخيرةعلىالمستوىالعالمي،

،ولقدإنتشرمصطلحالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة(0)مختلفايتمإستخدامهافيخمسةوسبعوندولةوالصغيرة

إنتشارواسعافيمختلفدولالعالمليعبرعننوعمعينمنالمؤسسات،فالغموضوعدمالرؤيةمازاالقائمينفي

.(0)لهاتحديدمقياس

ا بالتعريفالذيحدده بتاريخإلوبدأ األوروبيفيتوصياتالمفوضية 3تحاد فالمؤسسة0996أفريل

ماليينأورووإجمالأصول2امالوتبلغإيراداتهأقلمنع50الصغيرةتعرفبأنهاالمشروعالذييضمأقلمن

من 5أقل من أكثر تضم المتوسطة والمؤسسة أورو أق50ماليين ولكن منعامال أقل850ل إرادتها وتبلغ

أقلمن20من الثابتة أصولها الصغرفهيتلك82مليونأوروويبلغحجم المؤسساتمتناهية مليونأورو،أما

 من أقل تضم صادقت00التي وقد األعضاء البلدان لكل توصية موضوع التعريف هذا كان عمال،وقد

والمت الصغيرة المؤسسات حول بولونيا ميثاق الجزائرعلى سنة جوان في يكرس8000وسطة ،وهوميثاق

التعريفعلىمقاييسأساسيةمنمستخدمينلالتعريفاألوروبي ويرتكزهذا لمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

.ورقماألعمال،والحصيلةالسنوية،وإستقالليةالمؤسسة

ددهائلمنوتعرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيألمانياعلىأنهامؤسساتبإمكانهاتوظيفع



جامعة،العولمةوإنعكساتهاعلىالبلدانالعربية:،الملتقىالدوليوالمتوسطةنصيبرجم،شيابفاطمةالزهراء،العولمةوالمؤسساتالصغيرة-0
.392،ص8000ماي02-03سكيكدة،يومي

ف-8 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لدعم كآلية األعمال حاضنات عبيدات، الكريم العلومعبد كلية ماجستير، العولمة،رسالة عصر ي

.36،ص8005-8002اإلقتصاديةوعلومالتسييرجامعةسعددحلبالبليدة،
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.(0)مليوندودوشماركفيالسنة000عاملوتحققمبيعاتصافيةأقلمن500العمالقديصلإلى

أو مؤسسةصغيرة تعد فإنه فيفرنسا تشغلأقلأما عاملورأسمالمتضمن500منمتوسطةكلمؤسسة

.مليونفرنكفرنسي5حتياطاتأقلمنإلا

ب الصناعية الغرفة حسب والصغيرة المتوسطة المؤسسات المؤسسةإوعرفت أنها بقولها سطنبول

جهازعامل،وعرفها99إلى80المنشآتالمتوسطةفيشتغلبهامنعاملأما09إلى00منالصغيرةالتييشغلبها

ةتنمي منالصناعات بها يعمل التي تلك هي الصغيرة المؤسسات أن التركي والمتوسطة 00الصغيرة

عاملوالمؤسساتالكبيرةهيالتي050إلى50التييعملبهامنعاملأماالمؤسساتالمتوسطةفهي29إلى

.عامل050تشغلأكثرمن

هيا الصغيرة أنالمؤسسة الكنديلألعمالالمستقلةبقوله اإلتحاد العاملينفيهالتييقلويعرفها عدد

.عامال299إلى50عامالأماالمؤسسةالمتوسطةفهيالتييتراوحعددالعمالفيهامابين50عن

األمريكيةو المتحدة الواليات الصغيرةوحسبفي المنشأة عرفت"0953SmallBusiness actلسنةقانون

وال مستقلة وإدارة ملكية ذات أنها على الصغيرة كبرى،وتعتبرالمؤسسة مؤسسة نشاطها مجال تسيطرعلى

.(0)عامل500مؤسسةالمتوسطةوالصغيرةكلمؤسسةتشغلأقلمن

مستثمرأقل المال الرأس يكون أساسأن على باالعتماد والصغيرة المتوسطة المؤسسات فتحدد اليابان وفي

.عامل300مليونينوعددعمالأقلمن50من

مركز بجامعةقإلاالتنميةويعرفها المحلي للمجتمع المجاالت"Smon Frase"تصادية في الرائد

األكاديميةوالتطوعيةبأنالمؤسساتالصغيرةهيأيمشروعمملوكمحلياويتمتشغيلهمحلياوناجحفيحماية

.ضمانمستوىمعيشةمالئمألسرةأوفردعلىاألقلفيالمجتمع

المؤسسات فيعرف الدولي النقد صندوق التيأما هي الصغيرة المؤسسة بأن والصغيرة المتوسطة

عاملوتعتبرمؤسسة09إلى05عمال،فيحينأنالمؤسسةالمتوسطةهيالتيتستخدممن05تستخدمأقلمن

 تستخدم عندما فأكثر80كبيرة إلى(0)عامال مستوياتها حسب المؤسسات هذه الدولي البنك يصنف ،كما

األرضيبخالفبهاالثابتةاألصولوقيمةعمال05إلى00منهاعملتالتيالمؤسساتالفرديةوهيالمؤسسا

عامالوالتزيد05التييعملبهاأقلمنيوالمؤسساتالصغيروه،أمريكيدوالر2000يتجاوزالوالمباني

بخالفاألرضوالمبانيعن بها الثابتة األصول 00000قيمة المؤسساتالمتوسطة أمريكي،وأما فهيدوالر

أكثرمن دوالر00000عامالوتزيدقيمةاألصولالثابثةبهابخالفاألرضيوالمبانيعن05التييعملبها

.(0)أمريكي

المقاولةواإلبداعفيالدولالنامية:صليحةحفيظي،دوراإلبداعواإلبتكارفيتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،الندوةالدولية-0

.325،ص8002نوفمبر02-03،يوميجامعةخميسمليانة

يةعبدالعزيزجميل،أحمدعبدالفتاحعبدالحليم،دورالصناعاتالصغيرةوالمتوسطةفيمعالجةمشكلةالبطالةبينالشبابفيالدولالعرب-8

.65،ص8،8002منشوراتلألنشطةالعربيةواإلدارية،ط

اإلقتصا-3 السياسة ،أثار وأخرون عمر رفيق واإلجتماعية وزارة0992-0993دية ، والمتوسطة المؤسساتالصغيرة في التشغيل على

.38،ص0995التخطيطعمان،

التجاربالدوليةالمقارنةوالحالةالمصرية،مركزالدراساتالسياسية:إيمانمرعي،المشروعاتالصغيرةوالمتوسطةوالتنمية-3

.09،ص8005ستراتيجيةقيلوب،واإل
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مالجنةاألممالمتحدةالتنميةالصناعيةفتعرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالدولالناميةعلىأ

عامل،وأمابالنسبةللدولالمتقدمةفتكونفالمؤسسةالصغيرةوالمتوسطةإذا90أنهاكلمؤسسةتشغلأقلمن

 تشغل أكانت من حديثة500قل دراسة في و أسيا شرق بلدان في المتوسطةعامل،وأما المؤسسات عن

فقداعتبرأنالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة"ASEAN"والصغيرةقامبهاإتحاددولبلدانجنوبشرقأسيا

..عامل000هيالتييكونعددعمالهاأقلمن

 :  في الجزائر والصغيرة مؤسسات المتوسطة التعريف  -ب

القانون صدور 00/02قبل في 82المؤرخ عام 0288رمضان لـ المتضمن08/08/8000الموافق

وبعد،التوجيهيلترقيةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةلميكنهناكتعريفواضحوصريحلهذاالقطاعالقانون

بتداءمنتاريخإنشاءمصالحوزارةمنتدبهإقطاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةيتطورشيئافشيئاذلكأخد

ا 0993ىتنصيبوزارةالمؤسساتوالصناعاتالصغيرةوالمتوسطةسنةإل0998قتصادسنةإللدىوزارة

تكوينقاعدةمعلوماتإحصائيةعدمولقدنتجعنعدموجودتعريفرسميللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

دراساتوأبحاث بتكوين يسمح بشكل الجزائر في والصغيرة المؤسساتالمتوسطة بغرضتعداد وديمغرافية

.تساعدعلىتطويرهذاالقطاعفيالمستقبلعلميةيمكنأن

المؤرخ00-28تاريخيابدأالتغيرتدريجيًاإلىالسعينحووضعتنظيمديناميكيلهذاالقطاعفكانقانون

كلستثمارات،وفتحإلامستوىيحددالذي08/02/22عنالمؤرخ85-22القانونطريقعنأوتوالمعدل80في

البنوكمثلالقانونطريقعنإستراتيجيةذكقطاعات0عتبرتإالتيالقطاعاتإالالخاصالقطاعستثمارأمامإلمجاالتا

 القانون صدر البحري،كما والنقل الحديدية بالسكك الجوي،نقـل -28التأمينات،المناجم،المحروقات،النقل

رأسالمالالمتعلقبالمؤسساتالمختلطةلتحديدشراكةمؤسساتالقطاعالعاممع0928أوت82المؤرخفي03

الذييتضمن0923جانفي89المؤرخفي23/29األجنبيوأيضًامعالقطاعالخاص،ثمجاءالمرسومرقم

ائأنش ومتابعة للتوجيه رقمستثماراتالخاصة،وصدورإلديوان 0922أوت00المؤرخفي22/020المرسوم

وضعالذي23جويلية09فيالمؤرخ22/89رقمالذييتضمنإعادةتنظيمالغرفةالوطنيةللتجارة،وصدورالقانون

أبوابهإللحدًا وفتح الخارجية التجارة على العمومية الخاص،ثموجهفيحتكارالمؤسسات قانونالقطاع

كل0990أفريل02فيالمؤرخ90/00 وتشجيع حركاترؤوساألموال ينضم والقرضالذي بالنقد المتعلق

.ستثناءإأشكالالشراكةدونأي

ا في ورد ما رقموحسب التوجيهي القانون من الرابعة المؤسسة00/02لمادة تعرف األول الفصل

من تشغل والتي الخدمات أو السلع إنتاج مؤسسة بأنها القانونية طبيعتها كانت مهما والمتوسطة 0الصغيرة

مائةأواليتجاوزمجموعحصيلتهاالسنويةخمسشخصًاواليتجاوزرقمأعمالهاالسنويملياريدينار850إلى

أن يجب دينار،كما معاييرامليون مصغرةإلتستوفي مؤسسات إلى المؤسسات هذه تصنيف ويتم ستقاللية

متوسطة ومؤسسات و،ومؤسساتصغيرة والصغيرة المتوسطة عموميةالمؤسسات مؤسسات عن عبارة هي

لرأسمالمليونديناروتستعم05عاملوتحققرقمأعمالأقلمن500محليةخاصة،مختلطة،توظفأقلمن
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.(0)مليوندينار00اليتجاوز

الخامسةمنالقانونالتوجيهيرقم تعرفالمادة كلمؤسسة00/02كما بأنها والصغيرة المؤسساتالمتوسطة

.(0)دينارمليون[500-000]ومجموعحصيلتهاالسنوية[عامل850-50]تشغل

رقم التوجيهي القانون من السادسة مؤسسةالمؤس00/02وتعرفالمادة كل بأنها والصغيرة المتوسطة سات

 .دينارمليون000عاملومجموعحصيلتهاالسنوية[29-00]تشغل

التوجيهيرقم القانون من السابعة تعرفالمادة مؤسسة00/02كما كل بأنها والصغيرة المؤسساتالمتوسطة

.دينارماليين00وتحققمجموعحصيلتهاالسنوية[عامل9-0]تشغل

 :والصغيرةتصنيف المؤسسات المتوسطة :عا راب

 :تصنيف المؤسسات المتوسطة والصغيرة حسب قطاع النشاط  -أ

أونوعالنشاطالذيتمارسهمختلفة،كمعيارالمتوسطةوالصغيرةحسبمعاييريمكنتصنيفالمؤسسات

الحجم الملكية،أو،أومعيار تتخذهطبيعة الذي القانوني بالتصنيفعالشكل هذا،وبدأ النشاط أساسقطاع لى

الذييعتبرمفيدعلىمستوىاالقتصادالكليوفيهيمكنالتمييزبينالقطاعوالفروعحيثيمثلالقطاعاألخير

األساسي النشاط نفس تمارس التي المؤسسات مجموعة الكلي بالتحليل القيام كل،عند فيتضمن الفرع أما

:(0)سالمنتوجتصنفعادةالمؤسساتإلىثالثةقطاعاتهيالتيتنتجنفالمؤسساتأوأجزاءالمؤسسات

ويشملالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالتييتميزنشاطهابعالقةمتينةمعالطبيعة،إذنجد:القطاع األولي  -0

 والصغيرة المتوسطة اإلستخراجية،والمؤسسات والصغيرة المتوسطة المؤسسات الصنف هذا الزراعيةضمن

 .فيمجالالصيدالبحريلمتوسطةوالصغيرةاتوالمؤسسا

هذاترتب:الثانوي القطاع-8 المؤسساتضمن والصغيرةالقطاع الصناعيالمتوسطة للقطاع وكذلكالتحويلية

 .العموميةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيمجالالبناءواألشغال

قطاعالخدمات:القطاع الثالث-3 المؤسساتالمتوسطيالذوهو بنشاطالتوزيعيتضمن التيتقوم والصغيرة ة

بالنقلبمختلفأنواعه التيتقوم والصغيرة والصغيرةتالمؤسسا،والتسويقوالمؤسساتالمتوسطة المتوسطة

.والبنوكالتيتقومبنشاطالتأمين

 : تصنيف المؤسسات حسب طبيعة الملكية  -ب

حسبطبيعةالمؤسساتتصنفويمكن   والصغيرة مؤسساتخاصةملكيةالالمتوسطة تومؤسسا،إلى

.(0)مختلطةتومؤسساعمومية

متطلباتالتأهيلفيالمؤسسات:،مقوماتتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةومعوقاتهافيالجزائر،الملتقىالدوليباباعبدالقادر-0

.022،ص8006أفريل02-06الصغيرةوالمتوسطة،جامعةالشلف،يومي

22،المنشوربالجريدةالرسميةرقم08/08/8000،المؤرخفي02-00انونالتوجيهيلترقيةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،رقمالق-8

.05/08/8000في

.00-6صديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،العربيدخموش،محاضراتفيإقتصادالمؤسسة،-3

.03-0العربيدخموش،نفسالمرجع،ص-2
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.هيالمؤسسةالتيتعودملكيتهاإلىشخصواحدأومجموعةمناألشخاصو:الخاصة المؤسسات-0

وهيالتيتعودملكيتهاللدولةأوللجماعاتالمحلية،وتقومالدولةبإنشاءتلكالمؤسسات:المؤسسة العمومية-8

لدولةاألوروبيةبتأميمالمؤسساتالتيالعالميةالثانيةقامتاحيثأنهبعدالحربلعدةأسبابكاألسبابالسياسية

بأسلوب الحرب خالل تميزوا ألشخاص ملك بعدكانت بعضإستقاللغيروطني،وكذلك تأميم الجزائرتم

بعضالقطاعاتمن لألجانب،وإعتبار تعود ملكيتها كانت لنفسالسببوأخرى الوطنيإلاالمؤسسات قتصاد

والصلب،وق الحديد صناعة  كقطاع النقلالحديديةبالسككالنقلطاعإستراتيجية الطاقةوقطاع الجوي،وقطاع

.القطاعاتفيقيامهابتلبيةالطلبالوطنيهذهإستراتيجيةاألسلحة،وتكمنوقطاع

.مثلشركةسونطراكوهيالمؤسسةالتيتشتركفيهاالدولةمعالقطاعالخاص:المؤسسة المختلطة-3

 : حسب الشكل القانوني  الصغيرةو تصنيف المؤسسات المتوسطة -جـ 

ظهرتالشركاتالتجاريةمندالقديمعندالمجتمعاتالقديمةكالمجتمعالبابليلماكانيتصفبهمنتقدم

قبلالميالد،أين950عامحمورابيالصادرقانونالشركاتالتجاريةيعودإلىعرفتهوأولتقنينكأنداوتطور

.قدالشركةخصصهذاالقانونثمانيةموادلع

الشخص فكرة ظهرت الروماني،كما القانون في الرضائي العقد شكل تأخذ التجارية الشركة وبدأت

ةظهورشركميالدي،وكانتأولصورةلظهورهافيشكلشركاتالتضامن،ثمالقرنالثانيعشرالمعنويفي

األموالأنداك،فأصبحأصحابرؤوسالنظامالكنيسيالمفروضةمنبفائدةاإلقراضعقودنتشرتإالتوصيةبعدما

عقدالتوصيةبحيثيشتركونبأموالهممعالتجارثمتوزعاألرباحوتحددالخسائرفيحدوديلجئونإلىشكل

.(0)الموصىبهقيمةالمال

السادسوفي عشرعشرالقرنين للتوسعستثمارإلاميالديظهرتشركاتوالسابع ستعماريإلاكحتمية

 على والهنديةاألوروبي اإلفريقية القارة أكبرحساب الشرقيةواألمريكية،فظهرت الهند شركة مثل الشركات

في المحدودة المسؤولية ذات التجارية الشركة شكل ظهر فرنسيتان،كما شركتان وهما الغربية الهند وشركة

 بتاريخ الصادر القانون بموجب الت89/02/0298:ألمانيا القرن من الثاني النصف ظهرت،وفي عشر اسع

شركاتالمساهمةالعامةالتييمتلكالقطاعالعامرأسمالها،وتطورتبشكلسريعومنأجلجلبرؤوسأموال

الخاصبا للقطاع سمح ووطنية الشركاتبفتحإلأجنبية من النوع هذا في شتراك يستثماراألجنبإللرأسمالها

.وناجعةوالوطنيحتىتكونفاعلية

تتوقفالشركاتا بولم منالتنظيم الحد هذا التجاريةعند فكرة ندماجإللعرفتأشكاالأخرىتعتمد

التجمعاتوشركات هووماالقابضةوالشركاتستثمارإلاأهمها هنا الشركاتيهمنا بهاالتجاريةأنواع أخذ التي

المشرع ألحكام وفقا الجزائري 59-25:مرقاألمرالتجاري في ال86/09/0925المؤرخ قانونالمتضمن

.التجاريالمعدلوالمتمم

1-www.investintech.com. 
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أشكاالمختلفة،وتخضعو تأخذ األخيرة هذه التجارية،كون الجزائريبتعريفالشركة المشروع يقم لم

جعلا التطور،وهوما القانونالتجاريالذييعرفبالمرونةوسرعة التجاريالحديثيرىبأنلألحكام لفقه

لفكرة تخضع التجارية القانونيأكثرالشركة إلىفكرةالتنظيم التجاريةالعقدمنه تعريفالشركة يمكن ،وعليه

قتصاديتجاريمشترك،بتقديمحصةإنجازمشروعإعقدرضائييلتزمفيهشخصأوشخصانفأكثرعلى:بأنها

.نأجلتحقيقالربحبنيةاقتسامالربحوتحملالخسارةماليةعينيةأونقديةأوحصةعمل،م

المشرعللمشروععندتكوينه،من ويعرفالشكلالقانونيبأنهالهويةالرسميةوالقانونيةالتييمنحها

تنظم ،والتي المشروع لهذا والواجبات الحقوق تحدد التي القوانين والرخصووضع اإلعتمادات منح خالل

.(0)ألطرافالتيتتعاملمعه،وبالتاليتحكمسيرالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالعالقةمعكافةا

المؤسسات وبالرجوعإلىالقانونالتجارييمكنتحديدأشكالالشركاتالتجاريةالتييمكنأنتأخذها

:التاليالمتوسطةوالصغيرةعلىالنحو

 :شركات األشخاص -0

علىالثقةالمتبادلةبينالشركاءعتبارالشخصيلشركائها،وتعتمدإلايتأسسهذاالنوعمنالشركاتعلى

شركائها بين تجمع ما مصاهرةوعادة أو قرابة أوأوعالقة التجاري،وتتمثلنفسإمتهانرابطةصداقة النشاط

:األشخاصفيالقانونالتجاريالجزائريفيمايليشركات

 :التضامنشركة -0-0

أس على الشركة هذه بتنشأ وتنقضي الشخصي اإلعتبار إاس األصلإنقضائه،ولقد حول الفقه ختلف

التاريخيلهذهالشركة،فهناكجانبمنالفقهيرجعأصلهاإلىنظامالملكيةالعائليةالمشتركةالذيعرفهالرومان

متصورإاللدىحيثلميكنيسمحبالدخولفيهذاالنظامإالألفرادالعائلةالواحدةألنالرابطاألخويلميكن

أنالفقهمنأعضاءاألسرةالواحدةوأصدقائهاالدخولفيهاكلماكانتلديهمنيةالمشاركة،بينمايرىجانبأخر

يعود الشركة القرونالوسطى،حيثظهرتفيالجمهورياتاإليطاليةالتيأشتهرتبالتجارةإلىأصلهذه

إلىالسكن باألسرة إستقرالمقام إزاءواألموالعندما يضطرون توفىمورثهم ما إذا أفرادها المدن،وكان في

الموروث هيواإلستمرارفيحيازة المتوفيكما علىذمة ذكرولقد،(0)الكثيرمنالصعابإلىاإلبقاء ورد

.منالقانونالتجاري563على550فيالموادالتضامن شركة

  :البسيطةشركة التوصية  -0-0

شركةالتوصيةالبسيطةإلىالقرنالسادسعشرقبلالميالدعندماإبتكراألغريقيعوداألصلالتاريخيل

القرض أو"الكومندا"عقدذلكالجسيمة،ثمنتجعنالذييتضمنالمخاطرالقرضعليهوالذييطلقالبحرينظام

البسيطة،(0)التوصيةووضعالثقة التوصية من00رمكر563إلىمكرر563المواد ولقدنصتعلىشركة

.القانونالتجاري



.005،006ص،0،8005طسعادنائفالبرنوطي،إدارةالمشروعاتالصغيرة،داروائلللنشر،-0
.000،ص8002ناديةفضيل،أحكامالشركةطبقاللقانونالتجاريالجزائري،شركاتاألشخاص،دارهومه،-8
.032ناديةفضيل،نفسالمرجع،ص-3
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  :شركة المحاصة  -0-3

شركةالمحاصةهيشركةمستترةتنعقدبينشخصيتعاملبإسمهمعالغير،وشخصآخرأوأكثر،ويقدم

كلمنهمحصةمنمالأومنعملللقيامبعملواحدأوعددمناألعمالقصدإقتساماألرباحوالخسائربين

.منالقانونالتجاريمكرر295إلىمكرر295ونصتعليهاالمواد،(0)الشركاء

 :شركات األموال -0

الشركات من النوع هذا ايتأسس تقديمإلعلى في يتمثل قوامها الشركة للشركاء،كون عتبارالمالي

شخصيةالشريك،ممايجعلالغلطفيصفةالشريكنالنظرعالحصصالماليةالمكونةلرأسمالالشركةبغض

:ألموالفياألنواعالتاليةاليؤثرفيبقاءالشركةعكسشركاتاألشخاص،وتتمثلشركاتا

 :المساهمةشركة -8-0

منالقانونالتجاري،وفيهايقسمالرأسالمالإلىأسهم038مكرر205على598ونصتعليهاالمواد

الشركاءعنديونالشركة تجدرالمالحظةةبقدرالحصمتساويةالقيمةوقابلةللتداول،ويسألفيها المقدمة،وما

شركاتمساهمةوتخضعألحكامالشركاتالتجارية،أماقتصاديةهيعبارةعنإلالعموميةاإليهأنالمؤسسات

ذاتالطابع معالمؤسساتالعمومية التجاريفيمعامالتها القانون ألحكام تخضع الصناعيوالتجاريفإنها

وهذ بقولهاالغير الدولة مجلس أكده ذاوالمؤسساتالقتصاديةاالمؤسساتإنما العمومية الصناعيت الطابع

.(0)المتعلقبالصفقاتالعمومية02/06/0962المؤرخفي62/90رقملمقتضياتاألمروالتجاريالتخضع

 : شركة التوصية باألسهم -8-8

منالقانونالتجاري،ويوجدبهانوعينمنالشركاءوهماالشركاء205إلى205ونصتعليهاالمواد

همعنديونالشركةكمسؤوليةشخصيةتضامنية،والشركاءالموصونويسألونالمتضامنونويسألكلواحدمن

.عنديونالشركةبقدرحصتهمفيرأسمالالشركة

:شركة ذات مسؤولية المحددة -8-3

عشرونتجمعبينشركائهااليفوقعني،وهمنالقانونالتجاري590إلى562ونصتعليهاالمواد

اعنطريقاالكتتابالعام،والتوظففيهاالسنداتالقابلةللتداول،وتتلقىمعشركاتكمااليجوزتأسيسهاشريك

.نتقالالحصصإاألموالفيمايتعلقبتحديدالمسؤوليةللشركاءو

 :شركة ذات الشخص الوحيد -8-2

المحدودةالمسؤوليةأحكامالشركةذاتمنالقانونالتجاري،وتأخذنفس590إلى562ونصتعليهاالمواد

 .ويمارسفيهاالشريكالوحيدالسلطاتالمخولةلجمعيةالشركاء

 

 





.029ناديةفضيل،نفسالمرجع،ص -0
.009،ص8003،لسنة03د،العد،المنشوربمجلةالدولة05/00/8008المؤرخفي3229:الدولةرقمرارمجلسق-8
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:التجمعات-8-5

األشخاصالمعنويةبحيثىعلوتقتصرالتجاري،القانونمن2مكرر299إلى296ونصتعليهاالمواد

لشخصي نيجوز وتسهيلنفأكثرأمعنويين الوسائل لتجميع محددة لمدة تجمعا االقتصادييؤسسوا النشاط

وتحسين الممارسنتائجألعضائها المساهمةمنوتنميته،والتجمعاتالنشاط علىالشركات تكوينها في تعتمد

إنشاءشركةأسهمبين"علىاألشخاصالمعنوية،وهذاماأكدتهالمحكمةالعلياومابعدهابقولهاتعتمدلاألفراد،ب

.(0)"منالقانونالتجاري296محظوربنصالمادةاألفراد

 :والصغيرةنشأة وتطور المؤسسات المتوسطة  :خامسا

ب القدم مند معروفة والصغيرة المتوسطة المؤسسات البإإن التصنيع،ولعلعتبارها لحركة األولى داية

أو فيمنشآتمتوسطة اإلنتاجية،وإتمامها العملياتوالمراحل تجربة نحو الحكوماتفيمختلفالدول توجه

صغيرةيغذيالصناعاتالكبيرةبماتحتاجهمنموادوأجزاءمصنعةومستلزماتاإلنتاج،ومعبروزالعديدمن

عاتالكبرىحلها،وزادتأهميةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنخاللالمشكالتالتيلميكنبإمكانالصنا

بهاختصتأدورهافيتحريكعجلةالتنميةالمحليةللعديدمنالدولخاصةمعتنوعاألنشطةوالخدماتالتي

.قتصاديةوالمعلوماتيةإلتشملجميعفروعاألنشطةوالخدماتالتجاريةواهذهالمؤسساتبشكالجعلها

 :نعرضفيمايليبعضالتجاربالدوليةالتيتبيننشأةوتطورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوس

:التجربة اليابانية -أ

ا في الرغبة على المبنية الياباني الشعب ثقافة فيإلإن والمواظبة،والرغبة المطلق والوالء ستغاللية

جتماعيمنإلاحترامإلاكتسابإعلىملوالحرصالمفرطفيالعالذاتية،واإلخالصواإلمكاناتتطويرالقدرات

التنمية،وإن في الفعالة المشاركة الحكومةخالل بنذرهوعي هتمامإلاعلىحملهاالطبيعيةالثرواتاليابانية

.المتوسطةوالصغيرةمنخاللتناميدورهافيدعمالتكاملمعالمؤسساتالصناعيةالكبرىبالمؤسسات

0922عاموالصناعةالخارجيةالمتوسطةوالصغيرةيتبعوزارةالتجارةلمؤسساتوقدتمإنشاءمكتبل

متخصصينفيخبراءتوفيرخالل،وذلكمنةوالصغيرالمتوسطةالمجانيةللمؤسساتالحكوميةالمسعداتلتقديم (0)

رأسالحكومةاليابانيةبتقديمبعمليةتنظيمالدورات،وتقومالمجاالتالتقنيةواإلداريةوالتنظيمية،كمايطلعالمكتب

قتراضيةنتيجةعدمسدادإلالمحتملةللشركاتاالديونالمعسرةمنخاللتحملالدولةالخسائرضدالمالوالتأمين

.المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةللقروضالتيتحصلعليها

النفسيوالمهنيمن بالدعم القيام إنشاءوكذلك تدريبلتوفيرخالل المدربة،والدعمالعاملةىالقومركز

خالل من المؤسساتي بالدعمالتشريعي القيام جانب التعاونيات،إلى للصناعات،وقانون األساسي إصدارالقانون

.التسويقي



.059،ص0929،لسنة02،المنشوربالمجلةالقضائية،العدد02/08/0925المؤرخفي92060:قرارالمحكمةالعليارقم-0

.62-60،صمرجعسابقزجميلمخيمر،أحمدعبدالفتاحعبدالحليم،عبدالعزي-8
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  :الفرنسيةالتجربة  -ب

برنامجاخاصالدعموتنميةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة0926إعتمدتالحكومةالفرنسيةمندعام

البرنامجالشبابالذييتراو"البطالونأنشؤامؤسستكم"منخاللشعار حأعمارهممنستة،ويستفيدمنهذا

عشرةسنةإلىثالثةوعشرونسنة،والمعوقونالذينتقلأعمارهمعنثالثونسنة،أوالعمالالمسرحونالذين

الوطنيةإيرغبونفي طالبيالعملالمسجلونفيالوكالة التيهيفيطريقالتصفية،وكذا مؤسساتهم ستعادة

:(10)بالقبولفإنهسيستفيدبإعانةمنالدولةتتمثلأساسافيللتشغيلمندأكثرمنستةأشهر،وإذاحضيالمترشح

.اإلعفاءمنكلاإلشتراكاتاإلجتماعيةلمدةسنة-

شيكاتإستشارةإلا- دفتر من با،والذي"chéquiers-conseil"ستفادة لصاحبه ساعاتإليسمح من ستفادة

 إستشارة ويخصم طرفالوالية من هيئاتمعتمدة تكلفت%25لدى مسترجعةها،وكذامن مساعداتمالية من

 سنة،للشباب وفي المسعى نفس إطار تدبيرا0992وفي أربعون تقديم ومرافقةتم وإنشاء دعم بخصوص

.والصغيرةالمؤسساتالمتوسطة

و المؤسساتالمتوسطةتهتم قطاع وتنمية بدعم الفرنسية القيامالهيئاتالحكومية منخالل والصغيرة

حتىتتمكنمخزوناتالمؤسسةعنطريقضمانالبنكيةالتيتعدكقروضكمنحالقروضبتقديمالمساعداتالمالية

ستعمااًلمنطرفإاألشكالأكثرلذييعتبرالمؤسساتمنتحصيلمديونيةالحقوقعنطريقالخصمالتجاريوا

الزبائنعن ديون تسوية وهو المساعدة أشكال من أخر إلىشكل باإلضافة والصغيرة المؤسساتالمتوسطة

المؤسساتالمتوسطة لقطاع قروضالتجهيز في المتخصصة الوكالة تقوم المبيعاتالمحققة،كما نسبة طريق

.هيزوالصغيرةبعمليةتمويلقروضالتج

تهدفإلىخلقجو إجراءاتجبائية وسنعدة بإتخاذ الثمانياتبادرتالسلطاتالفرنسية وفيفترة

لنشاطالمؤسسات علىأرباحالكليمنالضرائبأوالجزئيخاللالقيامباإلعفاءالمتوسطةوالصغيرةمنمالئم

فيحالةمشاركتهافيتكوينمؤسسةعليهاالضرائبالمسجلةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالجديدة،وتخفيض

إعادةأحياءمؤسسةجديدة،والقيامجديدة،وتخفيضرسومالتسجيلفيحالةتكوينأو إستثنائيةلبعضبإهتالكات

.اإلنتاجيةوالتجهيزيةالمعدات

في اإلعالم مجال طرفالدولةوفي من المعتمد التكنولوجي والتحويل الجهويإلبداع المركز عمل

منالمتوسطةوالصغيرةتعاونمعالجمعيةالجهويةلإلعالمالعلميوجمعيةالتنميةوالبحثبالتكفلبالمؤسساتبال

.ناحيةاإلعالموالتوجيههحيثإستفادةهذهالمؤسساتمنالتحويالتالتكنولوجية

اؤهامنوتوجدبفرنساعدةتنظيماتتعمللصالحقطاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،والتيثمإنش

باريس المؤسسات إلنشاء الوطنية كالوكالة العمومية السلطات طرف "ANCE"بحمالت القيام مهامها ومن

تحسيسيةإتجاهالقائمينعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبهدفتحفيزهمعلىتجسيدمشاريعهم



فيالوطنالعربي،-0 المشروعاتالصغيرة الم:أوراقعملتطويرإدارة فيالوطنالعربيالمنعقدةإدارة والمتوسطة شروعاتالصغيرة

.28،ص8002منشوراتالمنظمةالعربيةللتنميةاإلداريةأعمالالمؤتمر،،8006بالقاهرةفيسبتمبر
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وهي"ANVAR"والوكالةالوطنيةلتقيموالبحثباريس.مستوىالجبائيوالماليواإلداريومساعدتهمعلىال

المؤسساتالصغيرة،وتأمينكلعبارةعنتنظيممعتمد ترقية الصناعةوالبحثمنمهامها منطرفوزارة

إستغاللتجاريخاصةفيمايتعلقباإلبداع،وتقديممساعداتفيالتسيير،ونشردراساتحولالمشاريعالتقنية

.(0)لمختلفالصناعاتومنحقروض،وتقديمإستشارات

الفرنسي والصناعة التجارة غرفة تتولى التكوينكما خدمات الصناعية،وتقديم بعضالمناطق إدارة ة

وتعمل النشأة إستشاراتللمؤسساتالحديثة والصغيرة،وتقديم النظريوالتطبيقيلصالحالمؤسساتالمتوسطة

 .الدولةعلىالتكفلبعملياتالتكوينالتيتديرهاهذهالغرفة

 : تجربة بعض الدول النامية -جـ

 : التجربة األندونوسية -

بقرارومساهمةحكوميةوذلك0920عامفيأندونيسياتمإنشاءالمؤسسةالعامةلتأمينالتمويلواإلنتماء

القروضالموجهةللمشروعاتالصغيرةوالكبيرةعلىحدسواء،ومنللعملعلىتغطيةالمخاطرالمؤديةلتعثر

لتوفير وحدة إنشاء تم بنكأندونيسيا للمؤسخالل تمويلساتالمتوسطةالتمويلواإلنتماء فيمجال والصغيرة

منقيمةالقرضالذيتبلغقيمتهتقريباخمسةعشرة%25رأسالمالالعاملفقطعلىأنتبلغنسبةالضمان

منقيمةالقرضتدفعلمرةواحدةللقروضالتيتتراوحمدتهامنثالثةإلى%3نسبةالضمانوتبلغألفدوالر

 .(0)التيتقلمدتهاعنسنةواحدةللقروض%0خمسةسنواتوبنسبة

 :تجربة  بعض الدول العربية - د

:جمهورية المصريةالتجربة  -0

بدأتالتجربةالمصريةفيمجالقطاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمعإنشاءالصندوقاإلجتماعي

 رقم الجمهوري القرار وفق 20للتنمية 0990لعام من أكثر بتمويل الصندوق ألف،حيثقام وثمانون ستة

خمسة والمشروعاتالمنتجةاألسرمشروعاتبإسميعرفحيثمشروعصغيرألفوأربعونمشروعصغيرمنها

تبنتالحكومةالمصريةبرنامجالمقاول الصندوقخرجيالجامعاتوالمعاهدالعليا،كما المنزلية،ويوظفهذا

.وصيانةالبنيةالتحتيةالصغيرلخرجيكلياتالهندسةفيمجالالبناءوالتشييد

للتنميةالصندوقويقدم القانونيةمنمجموعةاإلجتماعي المتوسطةلتفعيلاآلليات للمؤسسات دورالدعم

والصغيرةكإنجازبرنامجالحضاناتالصناعية،وبرنامجتنميةاألعمالالصغيرة،وبرنامجمراكزالتقنيةالنوعية

المجمعاتواألحياءالصناعية،وبرنامجوالتغليف،والجلود،وبرنامجاثفيمجاالتإقتصاديةمتنوعةكصناعةاألث

.تنميةالصناعاتالمعدنية،وبرنامجتنميةحقوقاإلمتيازالتجاري

اإلئتمانالمصرفيللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةباإلضافةإلىذلكفقدتمإنشاءشركةضمانمخاطر

بمساهمةمنتسعةبنوكمصرية0920لسنة059مصريةرقمكشركةمساهمةعامةطبقالقانونالشركاتال

 ،وتهدفالشركةإلىتشجيعوتنمية0990وذاتملكيةمشتركةوشركةتأمينوكانذلكفيعام

.26،صمرجعسابقتطويرإدارةالمشروعاتالصغيرةفيالوطنالعربي،-0

1- Frank bancel , la gouvernance des entreprises , économisa ,1997, paris,pp32,33.
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المؤسساتالصغيرةفيمختلفالمجاالتاإلنتاجيةوالخدميةوتطويرهامنخاللتيسيرحصولتلكالمؤسسات

لتطويرأدائهأوتسهيلمزاولتهللنشاطوذلككلهمنخاللالالزمإلقامةالمشروعأوعلىاإلئتمانالمصرفي

لالبنوك،وتمارسالشركةعملهامنخاللإتفاقيةتمتوقيعهامعإثنينتوفيرالضمانلألموالالممنوحةمنقب

(.0)وثالثينبنكافيمصر


 :والصغيرةالمتوسطة  ودور المؤسساتأهمية  :سادسا 

إنإستخدامالمؤسساتالمتوسعطةوالصعغيرةألسعاليبإنتاجيعةبسعيطةوتميزهعاباألنتشعارالجغرافعيفعي

ية،ممايساعدعلىتقليلالتفاوتبيناألقعاليمالمحليعة،ويؤديإلعىتحقيعقالتنميعةالمدنالصغيرةوالمناطقالقرو

المكانيةالمتوازنة،وبعثديناميكيةفياألسواقالمحليةالمحدودةالتيتعرفنوعامعنالعزلعةاإلقتصعاديةبسعبب

 .إحجامالشركاتالكبيرةبالتوطنبالقربمنهاأوبالتعاملمعها

ؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنخاللإعدادطبقةمنالمواطنينالصناعيينألنهعذهوتظهرأهميةالم

عتمادعلىرأسالمعالالعوطنيوالمعدخراتالوطنيعةوهعذايعنعيمعنناحيعةأخعرىإلالمؤسساتيمكنأنتنموبا

ءحرفيينأوالبعدعنإجتذابرؤوساألموالاألجنبيةومنتميمكنأنتكونأساسالتكوينمجتمعوطنيينسوا

وتزدادأهميععةالمؤسسععاتمتعلمععينقععادرينعلععىبنععاءمجتمعععاتصععناعيةجديععدةباألعتمععادعلععىالتنميععةالذاتيععة،

المتوسطةوالصغيرةمنخاللقدرتهاعلىالتأقلممعالمتغيعراتالبيئيعةبالقعدرةواإلسعتفادةمعنمميعزاتالوضعع

لمؤسسعات،وهوالشعيءالعذيجععلفرصعةبقائهعاونموهعاأكبعرالعالميالجديد،وذلكنظراللطبيععةالمرنعةلهعذها

بكثيععرمععنالمؤسسععاتالكبيععرةأيععنبإمكانهععاالتحععولإلععىإنتععاجسععلعوخععدماتتتناسععبمعععمتغيععراتالسععوق

(0).ومتطلباته

وتكويننسقمتكاملفيأداءاألعمالمنخاللخلقنسقأسريمتكاملوذلكفيالحرفالتيتمعارس

سععرةالواحععدةاألمرالععذييترتععبعليععهتكععوينفئععةمععنالعمععالالمنتجععةوالتععيتعمععلفععيالنسععقداخععلإطععاراأل

رالمشعروعاتالواحد،وقدتنتشرهذهالمشروعاتالحرفيةفيكاملأرجعاءالدولعةعلعىشعكلنسعقواحعد،وتطوي

سعطةوالصعغيرةفعيممايؤديإلىتحقيقمجتمععاتمتطعورةمعنخعاللتحعولالمؤسسعاتالمتوالتقليديةالبدائية

مشعروعاتهاالتقليديعةوالمتمثلعةفعيالمشعروعاتالمنععـزليةوالريفيعةواليدويعة،إلىجانعبالمشعروعاتالبيئيعةإلععى

مشععروعاتتسععتخدمأسععاليبالتكنولوجيععةالحديثععةللحفععاظعلععىالبيئععةوتسععاهمالمشععروعاتفععيمحاربععةالسععلوك

.لتيتعانيمنعدمتوفرفرصالعمللهااإلجتماعيغيرالسوي،وذلكمنخاللجدبالفئاتا

الريفيةفيالنشاطاإلقتصادي،حيث منها المشروعاتفيتدعيمدورالمرأةوخصوصا تساهمهذه كما

المالبسالجاهزة، صناعة منها كثيرة أعمال في نسائية المشروعاتعمالة هذه والنسيج،والتطريزتستوعب

العامل للقوى األمثل اإلستغالل اإلقتصاديلتحقيق النشاط في مشاركتهم النساء،وتدعم من ة

(0)
تساهم، كما

الريفيةفيالنشاطاإلقتصاديواإلجتماعي فيإدماجالمرأة ،ففيالفلبينتمثلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

منالقوةالعاملةفيالمناطقالريفيةوذلكمنخاللأنشطتهافيمشاريعمتوسطةوصغيرة%50المرأة

 .26صمرجعسابق،عبدالعزيزجميلمخيمر،أحمدعبدالفتاحعبدالحليم،-0
.02،ص8003،القاهرة،0محمدهيكل،مهاراتإدارةالمشروعات،مجموعةالنيلالعربية،ط1

.089،030،030،ص8002أيمنعليعمر،إدارةالمشروعاتالصغيرة،مدخلبيئيمقارن،الدارالجامعية،-3
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المرأةكإنتاج تقوم تنزانيا والماعز،وفي الخنازير وتربية واألنناسواألرز والموز الهند قصبالسكروجوز

فينامبيابجنوبالقارةالمشاريعالمتوسطةوالصغيرةفيأقاليمأوسانغوحيثتنتجالذرةواألرز،وبإنجازبعض

وإدار إقامة خالل من المحلية التنمية في النساء تساهم ميداناألفريقية في والمتوسطة الصغيرة المشاريع ة

المعيشية أوضاعهم وتحسين السكان تثبيت في المرآة تساهم البرازيل مشاريعمنالزراعة،وفي إقامة خالل

 .(0)مناطقشبهجافةمتوسطةوصغيرةللمياه،ومشاريعزراعيةفي

ييندويالدخلالمحدود،كماوتوفرالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةسلعاوخدماتلمختلفالسكانالمحل

تخلقهذهالمؤسساتالمتوسعطةوالصعغيرةفرصعاعديعدةللعمعللعبعضالفئات،وبصعفةخاصعةفئعةالبطعالينمعن

خاصعةفعيالبلعدانالناميعةالتعيتسعتوعبنسعبةأكبعرمعنقعوة اإلناثوالشبابالقاطنينبالمناطقالريفيةوالنائية

طةنسبياتتميزبإرتفاعكثافةالعمل،وهذامايسعاعدالعدولالتعيتععانيمعنالعمل،فهيتستخدمتقنياتإنتاجيةبسي

 .(0)وفرةالعملوندرةرأسالماللمواجهةمشكلةالبطالةبدونتكاليفماليةعالية

وتلعبالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةدوراكبيرافيتنويعالهيكلاإلقتصاديعنطريقتنويعإنتاجها

ةكخعدماتالصعيانةوالتشعغيل،وخدماتالنظافة،وخعدماتالنقعلوالتحميعلوالتفريعغ،وخعدماتوأنشطتهاالخدماتيع

والنشرواإلعالماآللي،والمطاعموالفندقةالشيئالعذييعنعكسعلعىتنويععععروضالسعوقالمحليعة،كمااإلعالن

لمؤسسعاتالكبيرة،ذلعكتقومالمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةبتدعيمالمؤسساتالكبيعرةحيعثتعتبعرسعنداأساسعيال

أوتقومبدور(التكاملنحوالخلف)أنهاتساهمفيتقويةالمؤسساتالكبيرةعنطريقتوفيراإلستهالكاتالوسيطة

،وذلعكفعيإطعارالعقعودمعنالبعاطن،وهومعاتميعزبعهاإلقتصعاد(التكامعلنحواألمعام)التوزيعوالتقديمللخدمات

وبنسععبمتفاوتععةعلععىالمؤسسععاتمععدالمؤسسععاتالكبيععرةبشععكلكبيععراليابععانيمععنخصوصععيةحيععثتصععلتعت

كمعاتعوفير،(0)المتوسطةوالصغيرةفيصناعةالمنسوجاتوفيصعناعةالسعياراتوالمععداتوصعناعةاآلالت

اإلحتياجاتللمشروعاتالكبيرة،إذنالمنشأةالصغيرةتعتبررابطاحيوياللمشروعاتالكبيرةبتوزيعمنتجاتهعا

.(0)نتاجالسلعالنهائيةإلعادةالبيعوالتصديروإ

وتساهمالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيخلقبيئةإبتكاريةجديدةللمنتجاتوالخدماتعلىالمستوى

المحليوذلعكمعنخعاللإحتعواءالمبعادراتواألفكعاراإلبداعيعةلعبعضالصعناعاتالصعغيرةالحجعمخاصعةمنهعا

يععة،كماتسععاهمالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةفععيإسععتغاللالمععوادالخععامالمتععوفرةالصععناعاتالحرفيععةوالتقليد

ومنتجععاتالصععناعاتاألخععرىعلععىالمسععتوىالمحلي،وذلععكبغععرضإنتععاجسععلعوتقععديمخععدماتتلبععياحتياجععات

وأذواقالمستهلكينمنالسكانالمحليين،وإنتخصصبعضالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفي



0- Siman H.J.African women Their legal status in south African, Evanston, 1968, p56. 

83،ص0996عبدالرحمانيسريأحمد،تنميةالصناعاتالصغيرةومشكالتتمويلها،الدارالجامعيةللنشروالتوزيع،اإلسكندرية،-8

8008،منشوراتالمنظمةالعربيةللتنميةاإلدارية،مصر،هالةمحمدلبيبعنبة،إدارةالمشروعاتالصغيرةفيالوطنالعربي-3

.880ص

محمدزرواطي،محمدصبور،يوسفتلمساني،دورالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالتنمية،معذكرةليسعانس،معهعدعلعومالتسعيير-2

.20،ص8006-8005والعلومالتجاريةالمركزالجامعيبحيفارسالمدية،



79 
 

أوالعملياتاإلنتاجيةأوالخدميةالتيقدتحجمعنالقيامبهاالمؤسساتالكبيرةالعاملةفينفعسالنشعاطاألنشطة

كقيامهععابتصععنيعبعععضالكيماويععاتالناتجععةعععنتكريععرالبتععرولأوبعععضخامععاتاأللمنيععوم،أوالتخصععصفععي

نتعاجالمحلعي،وتخفيضالعوارداتالسعلعيةصناعةبعضأنواعالمالبسالتقليديةبشكالكانلهأثرعلعىزيعادةاإل

التععيتجععدلهععاالبععديلالمحلععي،ورفعععالصععادراتالتععيتععؤديإلععىنمععواإلقتصععادالععوطني،وتععزدادأهميععةدور

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبسببالتطورالتكنولوجيالذينجمعنهزيادةمعدلالتقنيةاإلنتاجيةالمستخدمة

.حيثأصبحمنالضروريإقامةصناعاتأصغرحجماوأقلتكلفةإستثماريةفيالعديدمنالصناعات،

وتهدفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلىتشجيعالمبعادرةالفرديعةوالجماعيعةمعنخعاللخلعقأنشعطة

إقتصاديةسلعيةأوخدماتيةفيالوسطالمحليلمتكنمحلإهتمعامالسعكانالمحليعينمعنقبعلأوتعمالتخلعيعنهعا

رتفاعتكلفتها،وقلةعوائعدهاوتهعدفالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةإلعىتحقيعقالتعوازناإلقتصعاديللدولعةإل

خاصةفيحالةحدوثاألزمعاتكعملهعاعلعىإععادةإدمعاجالمسعرحينمعنمناصعبعملهعمجعراءإفعالسبععض

بهععاوتهععدفالمؤسسععاتالمؤسسععاتالعموميععةأوبفعععلتسععريحالعمععالالععذينلععمتسععتطعالمؤسسععاتدفعععروات

المتوسطةوالصغيرةإلىأنتكونأداةفعالةلتوطيناألنشطةفيالمناطقالنائيةالمعزولةمنخاللعملهعاعلعى

ةالبيئعععناصععرتطويرووسععائلاإلنععدماجوالتكامععلبععيناألقععاليمالمحليععة،ترقيععةوتثمععينالثععروةالمحليععة،وإحععداث

.(0)ءونقلالسكانالمحليينمنحالةالالمباالةإلىحالةالمشاركةالفعالةاألساسيةكالنقلوالمياهوالكهربا

بإعتبععارأنحجععماإلسععتثماروتسعععىالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةإلععىخلععقبيئععةإسععتثمارمحلععي

لصغرتتميزبالطابعالعائليإلىحدكبير،وإرتفاععنصرالمخاطرةلإلستثمارفيهاالمطلوبفيهاأقلتكلفةوهي

(0)حجمرأسالمال
وبالتاليخلقطبقةمنالمنظمينالذييحملونوهومايساعدفيدخولالمستثمرينالصغار،

.أفكارإبتكاريةجديدةتساعدفيتنميةوتطويرمختلفاألنشطةاإلنتاجيةوالخدماتية

أنتحققإنتشاروفضالعنذلكفإن تستطيع والصغيرة بينأوسع(0)ًاأفقيًايجغرافًاالمؤسساتالمتوسطة

بتخفيفالفوارق تتمثل سواء، حٍد على وإجتماعية أهدافإقتصادية تحقيق من ُيمِكنها ما واألقاليم،وهذا المناطق

الحاصلةفيمعدالتالنموبيناألقاليم،والمساهمةفيتقليلالتفاوتالحاصلفيتوزيعالدخول،وتشغيلاليدالعاملة

.موًا،وبالتاليالحدمنالهجرةإلىالمدنالكبرىفياألقاليماألقلن

 





-دراسةحالةالجزائر،مجلةالباحث-قتصاديةبالدولالناميةبونوةشعيب،دورالقطاعالخاصفيالتنميةاإل,مواليلخضرعبدالرزاق-0

.032،ص8000-02/8009عدد

.86،ص0993ةودورهافيالتصنيعوالتنمية،دارالنهضةالعربية،صفوتعبدالسالمعوضاهلل،اقتصادياتالصناعاتالصغير-8

.86،ص8005،راميزيدان،المشروعاتالصغيرةوالمتوسطةفيسورياودورهافيالتنميةاإلقتصاديةواإلجتماعية-3
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يرة اإلجتماعية والتكنولوجية التي تسعى المؤسسات المتوسطة والصغو األهداف اإلقتصادية:  10جدول رقم 
.إلى تحقيقها   

 
     من إعداد الباحث: المصدر

 
المؤسساتالمتوسطةاألهدافاإلقتصاديةواإلجتماعيةوالتكنولوجيةالتيتسعى00يبينالجدولرقم

.والصغيرةإلىتحقيقها

حيثيشيرالجدولإلىتنوعوتعدداألهدافاإلقتصاديةواإلجتماعيةوالتكنولوجيةوهذايذلعلىأهمية

 .هذهالمؤسساتفيتحقيقالتنميةالمحلية

 األهداف اإلقتصادية األهداف اإلجتماعية األهداف التكنولوجية

 البطالعةوتعوفير حدمنإنتشارظاهرةال التكنولوجياتالمحلية إستخدام

  عملال فرص

العمععلعلععىتععوطيناألنشععطةفععي

 المناطقالنائيةالمعزولة

 الثانويعة المنتجعات سعتخدامإ تعظعيم

 والمخلفات

المحلية المدخرات تنمية إعدادطبقةمنالمواطنينالصناعيين

 الصعناعى النشاط هيكل توازنتحقيق

 المحلي

 التنمية تراتيجيةإس تحقيق فى المساهمة

 المكانية

 الرأسمالى التراكم إحداث

 الداعمة الصناعاتالتكنولوجية توفير

  الكبيرة الصناعية لألنشطة

المحلية الخامات تعظيمإستخدام اإلجتماعى الحراك تنشيط

 الصعغيرة الصعناعات دخعول تشعجيع

 المتطورة التكنولوجيات مجالإستخدام

نشععععاطإدمععععاجالمععععرأةالريفيععععةفععععيال

اإلقتصاديواإلجتماعي

الصادرات تنمية

زيعععععععادةمععععععععدلالتقنيعععععععةاإلنتاجيعععععععة

المستخدمةفيالعديدمنالصناعات

الحعدخلقفرصاالسعتقرارالسعكانيو

منالهجرةإلىالمدنالكبرى

 المنتجعات تشعكيلة وتوسعيع تنويعع

 الهيكععل فععى اإلنتععاج وخععدمات

اإلقتصادىالمحلي

فاعلعععةمعععنإقامعععةمجموععععةناجحعععةو

يكونالصناعاتتوصفبالديناميكيةو

لهعععاالقعععدرةعلعععىإدخعععالمزيعععدمعععن

.التقنياتفيها

خلععقنسععقأسععريمتكامععلوذلععكفععي

الحععععرفالتععععيتمععععارسداخععععلإطععععار

األسرةالواحدة

خلقبيئةإستثمارمحلي

نقلوتوطينالتكنولوجيا النائية المناطق إدماج  فعى اإليجابيعة الصعناعية القيم نشر

المحلي المجتمع

تطععويرمجععاالتاإللكترونيععاتالدقيقععة

والبرمجياتوالتقاناتالحيوية

 التنمية إستراتيجية تحقيق فى المساهمة

 المكانية

تكعععوينالكعععوادراإلداريعععةوالفنيعععة

المحلية
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 : تعيق دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية الصعوبات التي :سابعا

 : الصعوبات التمويلية  -أ

التمويلية الصعوبات الرئيسيةهيتعتبر منهاالمشكالتمنالكثيروأساسالمشكلة تعاني التي األخرى

سطةوالصغيرةخاصةإذاكانتمدخراتاألفرادغيركافيةبدءابمرحلةتأسيسهاومروراإلىالمؤسساتالمتو

التشغيلوإنتهاءبمرحلة والصغيرةالمتوسطةالمؤسساتحيثتواجهأواإلحاللوالتوسعالتجديدوالنمومرحلة

ينتجعنهنقصالسجلوبسببحداثتهاالذيصعوباتتمويليةبسببحجمهاوماينتجعنهمننقصالضمانات

الخاصة المؤسساتهوضآلةرؤوسأموالها تمتازبههذه مناإلئتمانيذلكأنما الشيءالذيلميسمحلها

وإصدامهابمجموعةمنالمستوىالمحليعلىعلىتوسيعنشاطهاستفادةمنالخدماتالتمويليةالتيتساعدهاإلا

.(.0)ىالقروضوقصرفترةسدادهاالشروطوالضماناتوإرتفاعأسعارالفائدةعل

والصغيرة المتوسطة المؤسسات لتنمية الفرنسي البنك بها قام التي الدراسات إحدى أثبثت وقد

"Bdpme"والتيشملتمجموعةكبيرةمنرؤساءالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالفرنسية0996فيسنة،

ليةالتمويلوعدموفرةالقروض،إضافةإلىتكاليفهاأنإشكاحولطبيعةالعواملالتيتحدمنتطورمؤسساتهم

.(0)المرتفعةهيأكبرالعوائقالتيتواجهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

 :الصعوبات اإلدارية والتنظيمية -ب

المتوسطةمنالكثيرتتعرض إداريةالمؤسسات صعوبات إلى فترةوتنظيميةوالصغيرة أثناء السيما

الصعوب السنويةإنشائها،كتلك المالية الملكية،أوالحصيلة التجاري،أوعقود السجل أوراق بإستخراج المتعلقة ات

اإلجراءاتعلىمستوىالجهاتاإلداريةللمؤسسة،أوالقانوناألساسيللمؤسسة،إضافةإلىضعفوتيرةسير

الالزمةسبيلالضرائبوقدتصلعلىومديريةوالمحكمةوالبلديةالسجلالتجاريكمركزالمعنية المثالالمدة

لإلنجاز المتوسطة ثالثةأشهر،والمدة التشغيلتصلإلمشروعما نطالقالعمليللمشروعوالدخولفيمرحلة

.إلىخمسسنوات

:الصعوبات العقارية-جـ

يعانيمنهاقطاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالتقلأهميةعنتلكالمشكالتيالتالعقارإنمشكلة

لإلجراءاتالسابقة اإلدارية التسوية في أساسية عملية تعد المشروع إقامة ألماكن العقارية التسوية أن ،ذلك

وجودحواليىإلتشيرالوثائقيةاألخرى،ففيالجزائروعلىضوءالمعطياتالمتوفرةحولحالةالعقارالصناعي،

صناعية،وكذا منطقة وسبعون وأربعونأثان علىأربعة نشاط،تتربع للمناطقهكتار02200مساحةمنطقة

الصناعيفيالجزائرالتتعلقسوىمناطقالنشاط،وهنايظهرجيداأنمشكلةالعقارلهكتار22220الصناعيةو

للمناطقبمجرد األمثل الكثيرث،حيالموجودةاإلستغالل غيرمنتوجد القاعدية يتموالتيالمستغلةالهياكل لم

.مشاريعهموطموحاتهمتحريرهالصالحالمستثمرينلتجسيد

.25،صمرجعسابق،سيدأحمدالأبو،فتحيالسيدعبده1

2-Sylvie cieply, Marcelline Grondin,Expertise et contrôle des risques PME par le chargé de clientèles, Revue 

déconomie Financière , op –cit , p 6 . 
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اإلستثماراتأصبحمنأكبرالعناصرأنيكونالعقارفيالجزائرعوضو لدعم لنشاطالمؤسساتأداة الكابحة

الوطنيةبشكلعاموالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىوجهالخصوص،فقدكشفتدراسةلتهيئةاإلقليمأنه

قطعة3833قطعةأرضسلمتلتطويرالمناطقالصناعيةتوجد2800ومنمجموع8000سنةوإلىغاية

.(0)غيرمسواة%26,22مقابل%83,88أمامانسبته922قانونيامقابلسنويةغيرمسواة

تعدد ذلك إلى ملكية،يضاف لعقود إمتالكها والصغيرة المتوسطة القروضللمؤسسات لمنح البنوك وتطالب

األراضي قطع بمنح المكلفة النالهيئات مختلفالهيئاتوإنتشار الصالحياتبين تدخل إلى أدى زاعاتمما

.واإلستغاللغيرالعقالنيللقطاعالصناعي

 :الصعوبات التسييرية وضعف مستويات تأهيل الموارد البشرية  -د

الملكية،وإستئثارالمالكين طبيعة المتوسطةبالتسييرداخلإن الرأسالماليوالصغيرة،وضعفالمؤسسات

السيما الرياديةبالمهاراتالوعيوسطةوالصغيرة،وضعفالمتللمؤسساتوالكوادرالمسيرةالكفاءاتقلةالبشري

والصغيرة المتوسطة المؤسسات أصحاب لدى مجالالفرديةواإلبتكارية في المتخصصة الكفاءات ونقص

التسويق،باإلضافةإلىضعففرصالتكوينوالتدريبللعمالنجمعنهعائقالتسييرداخلالمؤسساتالمتوسطة

.مردوديتهاعلىمستوىالتنميةالمحليةوالصغيرةوهوماأنعكسعلىضعف

:الصعوبات التسويقية  -و

األخيرالذيتتحكمفيه لقانونالعرضوالطلب،هذا تتميزالسوقالمحليةوالوطنيةوالدوليةبخضوعها

عناصرالجودةوالكميةلمحتوىالسلعالمعروضة،أينيتجهأغلبالمستهلكينإلىتفضيلإقتناءالسلعواإلقدام

جودةهذاالوضعيخلقمجالتنافسيبينمختلفالمنتجينعلىمستوىرسعرواألكثىطلبالخدماتاألقلعل

األسواقوهومايجعلمنالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةأماموضعتسويقيصعببسببنقصالمعلومات

يتعلقبدراسة تقانونيةأوتنظيمية،ونقصالسوقوالبيئةالخارجيةكانلديهاعنالظروفالتسوقيةخاصةفيما

المعلومات،وكيفية جمع فيطريقة المعارضالمحليةخبرتها قادرةالتيوالدوليةاإلشتراكفي علىفهمتجعلها

وضعيةالسوق،وعدمقدرتهاعلىإمتالكمنشآتمتخصصةفيإعدادعمليةالتسويقبشكليضمنقدرتهاعلى

الخارجية،و والخدمات المنتجات منافسة ضعف التسويق المتوسطةنفقات المؤسسات أغلب تعاني بحيث

.والصغيرةمنعدمتوفيرالمقوماتالكافيةللبنيةاألساسيةالالزمةلدعموتنميةجهازهاالتسويقي



 

 

 

 

 

 

 
الراهنة،الملت-0 التحوالتاإلقتصادية فيظل الجزائرية والمتوسطة المؤسساتالصغيرة ،متطلباتتأهيل بلخياط قىجمال متطلباتتأهيل:

.636،ص8006أفريل02-02المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالدولالعربية،جامعةالشلفالجزائر،يومي
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 :اإلستراتيجيات التي تتبناها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المحلية : ثامنا 

 :مفهوم إستراتيجية المؤسسات المتوسطة والصغيرة -أ

إتجاه مواردهها تعبئة والصغيرنحو المتوسطة المؤسسات خالله من تتحرك الذي العام اإلطار هي

.التطورالمستمرلموقعهاالتنافسي،والحفاظعلىموقعهاودورهافيالمحيطالذيتعملفيه

عومنأجلتحقيق تساعدها فهيتتبنىإستراتيجية المحلية للتنمية والصغيرة لىالمؤسساتالمتوسطة

الموارد إستغالل في السيما أمامها الفرصالمتاحة المناسب،وإستغالل الوقت وفي المناسبة القرارات إتخاذ

المؤسسات دخول حالة في اإلستمرارخاصة في قدرتها تأثرعلى التي المستقبلية التهديدات وتجنب المحلية،

 في يكمن خطر ينتجعنها المنافسة المحلية،ألن لألسواق منافسينجدد،وتهديداألجنبية دخول خمسقوى،من

المنتجاتالبديلةالناتجةعنعرضمنتوجاتوسلعوخدماتلمتكنمعروفةلدىالمستهلكالمحلي،وأيضاالقوى

وجودوتقديمالخدماتوتوريدالمنتجات،وكذلكالسلعنقلفيالتفاوضيةللموردينبمايمتازونبهمنتقنياتعالية

.(0)السوقالمحليةالمتواجدينفيينالمنافسمنافسةبين

كماتساعداإلستراتيجيةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىتحقيقالفعاليةواألداءاألفضلالذييعود

.(0)منخاللالتفاعلوالتكاملوالتعاونوالجديةعلىالتنميةالمحلية

فيتتحكمالتيالقيودمنمجموعةبإعتبارهالمحيطعلىوالتعرف المتوسطةالمؤسساتتوجيهجزئيا

والصغيرةوهذهاألخيرةتأخذمتغيراتوتأثيراتمحيطهاكمعطياتخارجيةيصعبالتحكمفيها،وعليهاأنتعمل

علىتحديدمسارهامنخاللالوسائلالمختلفةمثلتجديداألهدافوالتخطيطاإلستراتيجيةوغيرهامنأدوات

.(0)تنميةالمحليةعلىأحسنوجهتحقيقالالتسييرحتىتتمكنمن

 :الخيرات اإلستراتيجية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة  -ب

 :اإلستراتيجيات المحورية المتبعة من طرف المؤسسات المتوسطة والصغيرة-0

 :إستراتيجيات اإلبداع والتجديد -0-0

تيتلجأإليهاالمؤسساتالمتوسطةعتبارهماالوسيلةالمثلىالإاإلنشاءوإعادةاإلنشاءبوتتمثلفيأسلوب

ومنافسة مواجهة من تمكنها التي والتنظيمية واإلدارية والبشرية المالية القدرة إكتساب أجل من والصغيرة

.(0)المؤسساتوالشركاتالكبرىالتيتمتلكقدراتماليةوبشريةضخمةوأساليبإداريةوتنظيميةحديثة

غيرةمنخاللإستراتيجيةاإلبداعوالتجديدعلىإستراتيجيةالتسويقوتعتمدالمؤسساتالمتوسطةواتلص

أنهاتمثلالصلةالمباشرةبالغاياتوإستراتيجياتالوظيفةوهيعمليةالتخطيطبكافةالمؤسساتالتنظيمية كما

تسويقنحواألخرىوالتيجميعهااإلستراتيجيةالتنافسيةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوتوجيهإستراتيجيةال

.تلبيةحاجاتالمستهلكالمحليبشكلأكبركفاءةممايفعلهالمنافسون

.09،ص0999،،عمان0،طأحمدالقاطمين،التخطيطاإلستراتيجيواإلدارةاإلستراتيجية،دارمجدالوي-0

.30،ص8000،عمان،0فالححسنالحسني،اإلدارةاإلستراتيجية،داروائلللنشر،ط-8

.25،ص0992،،الجزائر0دارالمحمديةالعامة،ط،ناصرداديعدون،إقتصادوتسييرالمؤسسة-3

المجيد-2 البرواري،أحمدنزارعبد فهميالبرزنجي،إستراتيجياتالتسويق،المفاهيم 0،8002طالوظائف،داروائلللنشر،–األسس–محمد

.028ص
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  :التقويةإستراتيجيات  -21

اإلس هذه وتشمل منإتراتيجية والصغيرة المتوسطة للمؤسسات تسمح التي التخصص ستراتيجيات

مواجهةالمؤسساتالتيتفوقهافيالحجموالمتواجدةفيمحيطها،وذلكعنطريقالتخصصفيإنتاجمنتوجأو

غيرةتقديمخدمةمعينةيكونوجودهانادرفيالسوقممايقويالطلبعليهاويسمحللمؤسساتالمتوسطةوالص

.(0)بإكتسابميزةتنافسيةمستدامة

:إستراتيجية التنويع  -0-0

وتعرفبأنهاتطويرمنتجاتغيرمتشابهةوتسويقهامنخاللإستراتيجيةالتنويعالمركزوتعنيوجود

تيجيةومنخاللإستراعالقةبينالمنتوجاتالتيتقدممعالمنتوجاتالقديمةمنالناحيةالتسويقيةوالتكنولوجية

.(0)التنويعاألفقيوتعنيوجودعالقةبينالمنتوجاتمعالمنتجاتالقديمةالتييتمبيعهالنفسالزبائن

الرئيسي نشاطها ميدان حسب مختلفة إستراتيجية وضعيات والصغيرة المتوسطة المؤسسات وتتبع

لمتوسطةوالصغيرةالتيتمتلكويظهرذلكعلىشكلأنماطمختلفةكتنويعالتوظيفالذيتستخدمهالمؤسساتا

الرئيسي النشاط في المستثمرة بالتكاليفالمالية كبيرمقارنة علىعائد الحصول إلى وتسعى للنمو جيدة آفاق

وتقويهذهاإلستراتيجيةاإلهتمامبمردوديةالنشاطلدىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوذلكبغرضإمتالك

.(0)منذالبدايةميزةتنافسية

:التدويل إستراتيجية -0-0

التخصيص التدويل مصطلح تمديديرادف هو فالتدويل والصغيرة المتوسطة للمؤسسات وبالنسبة

إلختيارهاالمتعلقبالتخصصفينشاطمعينوذلكعنطريقالعملالتجاريعنبعدبعدماوجدتالمؤسسات

.(0)المتوسطةوالصغيرةنفسهافيبيئةإقتصاديةمتغيرةومتنوعة

وتكمنإستراتيجيةالتدويلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإمتالكقاعدةمعلوماتومعطياتإحصائية

 بعمليات المثال سبيل على القيام لها تسهل الدولي المستوى الصرفعلى سعر مخاطر ضد وإيجاد،التأمين

التيت والمجمعات كالتكتالتالصناعية أقوياء إقتصاديين إلىالتدويلمتعاملينوشركاء الوصول  من مكنها

ومراقبةالمجهوداتعنطريقإمتالكبراءةإختراعوحقوقالملكيةعلىالمستوىالمحليوالدوليوإنشاءدليل

 .لجمنيعنشاطاتالتيتوجهإلىالخارج

 





الملتقى-الةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةح-رحيمحسين،التجديدالتكنولوجيكمدخلإستراتيجيلدعمالقدرةالتنافسيةللمؤسسةالجزائرية-0

.29،ص8008أكتوبر30-89تنافسيةالمؤسساتاإلقتصاديةوتحوالتالمحيط،جامعةبسكرة،يومي:الدولي

 .020نزارعبدالمجيدالبرواري،أحمدمحمدفهميالبرزونجي،مرجعسابق،ص-8

3- Jean-rené edighoffer,précis de gestion de l’entreprise,paris,nathan,p38. 

 .50مرجع،صنفسالرحيمحسين،-2
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التي إستراتيجيتها تنوع إثر واسع منظورا والصغيرة المتوسطة للمؤسسة أن لنا يتبين هذا منخالل

فنوعيةالتسييرمحددةإلختياراإلستراتيجياتالمالئمة،لذاتمكنهامنإيجادالحلولالمناسبةفيمحيطهاالمتحرك

المؤسس اإلستراتيجياتبمعرففإكتساب بهذه الجيد التعامل من يمكنها الحكومة لنظام والصغيرة المتوسطة ةة

.كيفيةإستغاللهاوتوظيفهافيالمحيط

 :اإلستراتيجيات اإلضافية المتبعة من طرف المؤسسات المتوسطة والصغيرة  -0

 (0): اإلستراتيجيات األساسية -0-0

للمؤسسا األساسية فيتظهراإلستراتيجية التموقع طريق عن واضحة بصورة والصغيرة تالمتوسطة

محددة سوقية وضمانفجوة تنافسية ميزة على للحصول جهدها قصارى المؤسسة وتبدل الهدف وتجزئة

أحسنالخدماتإستمراريتها علىتقديم بالمنافسينبفضلالتميزالمبنىأساسا سواءبتخفيضالتكاليفمقارنة

.للمستهلكين

 : ستراتيجية التقاولإ -0-0

للتقاولوالصغيرةالمتوسطةالمؤسساتفيالتقاولإستراتيجيةتمثل الدافع إطارالعملفياإلطارالعام

عملياتالمؤسسةبأسرعفيإطارتنظيموتنسيقوترتكزهذهاإلستراتيجيةعلىتطويروتنميةالكفاءاتالجماعي

اإلبداع،وتوض طريق عن المنافسين من مصدروقتوأفضل التقاول،وهي وأنشطة المخطط تركيبالعمل ح

.لعملياتإتخاذالقراراإلستراتيجيللمسيرالمالكللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة

  :  (0)إستراتيجية التموقع -0-0

أنشطةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوفقمجالينظرإلستراتيجيةالتموقعبأنهاتسعىللمحافظةعلى

هذهالمقاربةالمبنيةعلىلمحافظةعلىالسيطرةالمحكمةللمواردوالكفاءاتالخاصةبالمؤسسةوكذلكاالمحيط

.التناسقوإنسجامأنشطةالمؤسسةوخبرتها

لتغيراتوتتمثل المستمرة للمتابعة التموقع واإلبداعاتوإضطراباتإستراتيجية بالتوازنالمحيط مخللة

والصغي المتوسطة والمؤسسات إستقرارهاالتنافسي على للحفاظ دائما تسعى اإلستراتجية هذه تتبنى التي رة

.الداخليزيادةعلىذلكفهيتبحثعلىتركيزأنشطتهاحولمجموعةمحدودةمنالمهن،وتبنيمنطقالتنويع

 : (0)إستراتيجية المقاطعة  -0-0

اإلستعدادات المفاجئةإلىإن للمحيطالتغيرات ايجعلوغيرالمتوقعة السريعةمن نجاحلمقاطعة عامل

والصغيرة المتوسطة شكلهذاللمؤسسات على المؤسسة تقسيم على يعمل أوالتجاري التنظيمي اإلنقطاع

مجموعاتوينشأسيطرةعلىالمصادرالجديدةللقيمةوأنهاليستطيعحمايةالخبراتوالمعارفالخاصة



واقعهأهميتهوشروطتطبيقه،حالةالصناعاتؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبالجزائر،اإلستراتيجيفيالمرسلطانيمحمدرشدي،التسيي-0

،رسالةماجستير،كليةالعلوماإلقتصاديةوعلومالتسييروالعلومالتجاريةجامعةمحمدبوضيافالصغيرةوالمتوسطةبواليةبسكرة

.60ص8006-8005بالمسيلة،

.60صسلطانيمحمدرشدي،نفسالمرجع،-8

.68ص،نفسهالمرجع-3
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ميزةتنافسية،وإحتاللهامكانةوتسمحإستراتيجيةالمقاطعةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبإكتساببالمؤسسة

في المتوسطةرئيسية للمؤسسات جديدة تنافسية مجاالت بناء في اإلستراتيجية هذه المحلية،وتكمن السوق

.ةللنجاحفيالقطاعالصناعيالعواملاألساسيعلىوإستمرارحصولهاوالصغيرة

 : (0)إستراتيجية الليونة التنظيمية  -0-0

منأجلالتكيفمع اإلستراتيجيةبتوجهمواردها منخاللهذه المؤسساتالمتوسطةوالصغيرة تقوم

األسبابمنخاللالتركيزالمحيطالخارجي المدىلمهاجمة الطويلة فيالحسبانالتوقعاتالمستقبلية واضعة

وتسمحلهاللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلىالتكنولوجياوتعملهذهالفكرةعلىتنميةالميزةالتنافسيةالدائمةع

ذلكأنالليونةالتيوالمشاركةةبالتخلصمنضغطالمحيطكماتعتمدهذهاإلستراتيجيةعلىالليونةوالالمركزي

.لفعاليةتجاهالمحيطتكتسبهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةترتبطبتأديةا

 :(0)إستراتيجية التحالف  -0-0

تشهدالحياةاإلقتصاديةفيعالماليومتطوراتمتعددةوتحوالتهائلةتطلبتتطبيقالعديدمناآلليات

كالمفاوضات األطرافوالتحالفالجديدة ومتعددة الثنائية التحالفات،واإلتفاقيات أصبحت اإلطار هذا وفي

للتغلبعلىالمشاكلومواجهةالتحدياتوالمخاطربينالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةضروريةاإلستراتيجية

.وضمانتوفيراإلحتياجاتمنالمهاراتوالماردوالخبرةالالزمةإلختراقاألسواقالجديدةواألزمات

 : إستراتيجية الشبكة والنمو الجماعي  -0-0

التوجهات تحليل خالل من والصغيرةاإلستراتيجية المتوسطة هذهللمؤسسات أن تتبنىنجد األخيرة

الشبكة هذهوالمؤهالتوالوسائلعنطريقتوظيفالقدراتوالنموالجماعيإستراتيجية تمتلكها التي الخاصة

النمو تحقيق على وتساعدها المنتوجاتالمؤسسات وتنويع المحلية الصادرات سوق توسيع إلى يؤدي الذي

.عاليةبشكليجعلمنإقدامالطلبالجماعيعليهابشكلكبيروجعلهاذاتجودة

 :مراحل تطور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر : تاسعا 

اإلستعمار مهمشاخاللفترة النشاطلقدكانقطاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة وذلكبفعلسيطرة

نوعم بإعتبارهما الزراعي والقوىاإلجتماعيةالفالحيوالتخصصفياإلنتاج اإلستعماريللعمال التعميم ن

من:المسيطرة،ولقدأتمرتالسياسةاإلقتصاديةاإلستعماريةفيإعادةتنظيمهيكلاإلقتصادالجزائريمنناحيتين

الفرنسيوتنميته اإلقتصاد للخارجلخدمة تابعومنقول إلىإقتصاد تحويله لخلقطبقةناحية ثانية ناحية ومن

للبالدإجتماعي الرئيسية اإلقتصادية القوى في متحكمة أجنبية المؤسساتة لقطاع التاريخي اإلمتداد ولفهم

التاريخيةللواقعالسوسيو كان الفترةأينإقتصاديفيتلك–المتوسطةوالصغيرةفيالجزائرنرجعإلىالقراءة

 الفرنسيين أغلبالمستوطنين على يسيطرون والصغيرة المتوسطة الفالحيةالمؤسسات األنشطة مختلف في

التيوالصناعيةوالمالية،وإنكانتتلكالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتأخذتسميةالشركاتفيتلكالفترة



.63،مرجعسابق،صسلطانيمحمدرشدي-0

.62،صنفسهمرجع-8
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فيها ايمكن المتحكمين اإلتصنيف في األجانب أإلجتماعيين في الجزائري منقتصاد مجموعات ربعة

:(0)الرأسماليين

بنكتحاداتصناعيةمثلإهيمنتهمعنطريقتشكيلمجموعةالرأسماليينالصناعيينالدينكانوايمارسون-0

والقبائل"همامندفلن"،وشركة%22بنسبةالونزةحديدمناجمىعليسيطركانالذي"مبوابو"البارسياإلتحاد

أف لشمال المالية الصغرى،والشركة ماروك"ريقيا،وشركة الشلف"فينا يملكإووأرضي الذيكان المناجم تحاد

 .منرأسمالشركةفوسفاطقسنطينة%20نسبة

الذينكانوا-8 العقاريين الرأسماليين المساحاتيشكلونمجموعة علىالكثيرمن الشركات،التيتبسطنفوذها

"كيرولي"علىسبعةدومنيات،وشركةلتيكانتتسيطرالزراعيةوالمبانيمثلشركةالمزارعالفرنسيةلتونسا

 .التيتملكمبانيوأراضيزراعيةواسعةفيسهولمتيجة

يسيطرونعلىالجهازالمصرفيمثلالقرضالعقاريللجزائروتونس-3 الرأسماليينالذينكانوا مجموعة

ياالشمالية،والشركةالمرسلةللقرضالذيهوفرعالقرضالعقاريللجزائروتونس،ومثلالبنكالصناعيألفريق

 .الصناعيوالتجاري

الرأسمالي-2 ينمجموعة الثالثية لمجموعة الكولون مثلتهم الذين بورجو"الزراعيين الكروم"هانري مشغل

.المتخصصفيالفالحةوالصناعةوالنقل"لوراشيافينوا"مشغلالحلقة،و"جورجبالتنيت"و

مربثالثمراحلأساسية،حيثتمتداتالمتوسطةوالصغيرةفيالجزائرويمكنالقولأنتطورالمؤسس

األولى الثانيةمن0928إلى0968منالمرحلة المرحلة فتمتد0922إلى0928،وتمتد الثالثة المرحلة ،أما

.8009إلى0922من

 :0000إلى  0000وتمتد من   األولىالمرحلة -أ

ا بعد نفسها الجزائرية الدولة تهريبستقإلوجدت نتيجة صعبة وإجتماعية ظروفإقتصادية أمام الل

الذهبيةوالعملةالصعبةلألموالإلىالخارج وشلالجهازوإخالءخزينةالدولةوالبنكالمركزيمناألرصدة

المرضى ومعالجة الالجئين إسكان إعادة مشكل إلى باإلضافة والسجالت اإلدارية الوثائق بإتالف اإلداري

.والمعطوبين

علىمقاومةضغوطرأسالمالاألجنبيوالقضاءعلى(0)وتجاوزلتلكالظروفعملتالدولةالجزائرية

قامتالدولةالجزائريةبالتنافسمنخاللتطويرالقوىاإلنتاجيةالوطنية تخاذإجراءاتسياسيةتاريخيةإكما

متمثلة التأميناتبصفةهامة عملية في جممنوذلك،أساسية تأمين األمالكخالل وجميع المعمرين أراضي يع

لتنظيماتمراسيممارسوأكتوبرالشاغرة وتأميمجميعالمناجمفي0962،وديسمبر0963وتطبيقنظامطبقا

األجنبيفيميدان،وكاملرأسالمال0962،وكاملشبكاتتوزيعمشتقاتالبترولاألجنبيةفيسنة0966ماي

 الطبيعي في%50الغاز البترول تأميم البنك0920فيفري03و إلى تحول الذي الجزائري البنك ،وتأميم

الج الفرنسيةزائريالمركزي العملة وإحتكارالتجارة،0963جانفي فييالجزائربالدينار ستبدالهاإو وإلغاء

0920الثورةوالتسييرالذاتي،والتعاونياتالزراعيةمندتطبيققانون وإقامةنظامالتعاونياتالخارجية

.86،ص0999مدبلقاسمبهلول،سياسةتخطيطالتنميةوإعادةتنظيمهافيالجزائر،الجزءاألول،ديوانالمطبوعاتالجامعية،مح-0
.35،32،صنفسهمرجعال-8
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وذلكمن80/02/0962،وميثاقالجزائرفي0968وتخطيطاإلقتصادوهوماأكدهبرنامجطرابلسفيسنة

إلىالقضاءعلىالتخلفإلاخاللنصهعلىأنبنيةالبالد األخيرمدعوا قتصاديةمتوقفةعلىالتخطيطوهذا

.0926المتراكموهوماأكدهعليهالميثاقالوطنيلعام

للفرنسيينمالكيالمؤسساتفقدت الجماعية الهجرة اوكنتيجة حركيتها جعلوهوماقتصاديةإلمعظمها

تسند الجزائرية  عملياتالدولة على لجاناإلشراف إلى وفقا التسييرتسييرها 68/80رقملألمرالذاتي

 رقمةبتسييروحمايوالمتعلق80/02/0968الصادربتاريخ للمرسوم الشاغرة،وطبقا الصادر68/08األمالك

.( 0)والمتعلقبلجانالتسييرفيالمؤسساتالصناعيةالشاغرة88/00/0968بتاريخ

قا صدور تم الذاتي التسيير فترة التسييراوبعد سنةإلنون في تلك0920شتراكي من جعل ،الذي

للدولة تابعة ظلالمؤسسات افي النظام مبادئ تكريس نحو واضحة المؤسسإلرؤية النظامشتراكي على

قتصاديةواإلجتماعية،منإلقتصاديالمخطط،والذييلعبفيهالقطاعالعامالمحركاألساسيلتحقيقالتنميةاإلا

.المؤسساتالكبيرةللصناعاتالمصنعةوالمنتجاتالوسيطةخاللالتركيزعلى

تميزتهذهالمرحلةوبصفةعامةعرفتهذهالمرحلةتغييبلدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةكما

الخاص،ةومحدوديكبيربضعف للقطاع التابعة المؤسسات المتوسطةتلك المؤسسات من معتبر عدد بقاء مع

للقان الخاضعة المحلية،ووالصغيرة الجماعات مستوى على خاصة العام المتوسطةإون نحصردورالمؤسسات

وتلبيةوالصغيرة المحلية التنمية تحقيق منإلافي المتزايدة تطبيقاوالخدماتالسلعحتياجات للصناعة،وذلك

القائمةإلستراتيجية الكبرىالتنمية الصناعات المت،على مؤسسات إلى تنقسم المؤسسات هذه وسطةوكانت

إلى تنتمي العاموالصغيرة مؤسساتالقطاع األولىالمتوسطة الخاصحيثتخضع للقطاع تابعة والصغيرة

سنة من األول بالبرنامج بدأ متتالية تنموية برامج تطبيق خالل من المحلية للجماعات المباشر لإلشراف

ستعماروتحويلهاإلىمؤسساتإلالموروثةعناوالذيتضمنإسترجاعالمنشآتالقديمة0969إلىسنة0962

 سنة من الثاني البرنامج والتقليدية،ثم الحرفية الصناعات لترقية خصصت محلية سنة0920عامة إلى

نطالقامنالمخططإوذلكيالتجهيزالمحلحيثبرزتسياسةتنميةالصناعاتالمحليةفيإطاربرنامج0923

ض الصناعات هذه تسجيل تضمن الذي األول منالرباعي الثالث البرنامج للتنمية،ثم الوطني المخطط من

تطبيق0922إلىسنة0922سنة الصناعاتوالذيتضمن بمثاببرنامج أعتبر الذي الفعليةةالمحلية اإلنطالقة

للقطاعوالصغيرةالتابعةالمؤسساتالمتوسطةويمكنالقولأن،(0)لتنميةالصناعاتالمتوسطةوالصغيرةالمحلية

السعينعالنظرتحقيقالتوازنالجهويبغضإلىتهدفالتنموية،التيكانتتطوراتبعاللمخططاتعرفتالعام

............اإلجتماعيةأوالتنميةاإلقتصاديةالتنميةلتحقيق



تنميةصالح-0 المصغرةصالحي،أساليب والمتوسطةالمشروعات اإلقتصاديفيوالصغيرة العلوم الجزائري،مجلة وعلوماإلقتصاد ة

.86،82ص03العددالتسيير،
.33،صمرجعسابقالطيف،عبدالكريم8



...
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الدولة تبني خالل برزتمن فقد الخاصة والصغيرة المتوسطة المؤسسات للتشريعاتأما الجزائرية

لتصنيعمنخاللتوفيراإستراتيجية،والذيأعطىمكانةللقطاعالخاصفي0966ستثماركقانونإلالخاصةبا

الخاص المال لرأس الكافية االضمانات حصيلة أن بالمشاريعإلإال مقارنة ضعيفة بقيت الخاصة ستثمارات

.(0)ستثماريةالتيأسندتالقطاعالعامإلا

:0000إلى  0000وتمتد من : المرحلة الثانية -ب

 السوق إقتصاد إلى دخولها في تفكيرالدولة إن في النظر للمؤسساتأعاد واإلداري القانوني اإلطار

 الدولة قيام خالل من والصغيرة،وذلك منالمتوسطة ساهمتبمجموعة التي بروزالمؤسساتاإلصالحات في

من والصغيرة نشاطهاعددهازيادةحيثالمتوسطة أبرزوتنوع رقمومن إصدارالقانون األطرالقانونية

الديوانالوطنيقتصاديإلاراستثمإلالمتعلقبا80/02/0928الصادرفي28/00 التوجيهيالخاص،وكذلكإنشاء

لللمتابعة إلوالتنسيق سنة في الخاص بأصحاب0923ستثمار خاصة للتجارة الوطنية الغرفة فتح ،وأيضا

قتصادالسوقفيسنةإقتصاديوالدخولإلىإل،وبدايةالتحضيرلإلصالحا0922المؤسساتالخاصةفيسنة

0922.

اإلجرا وهذه على شجعت واإلدارية القانونية ومتنوعةتمؤسساظهورءات كثيرة وصغيرة متوسطة

للمنتوجات التصدير عملية تشجيع على سابقا الموجودة والصغيرة المتوسطة المؤسسات ساعدت النشاط،كم

 .والخدمات

:0110إلى  0000وتمتد من : المرحلة الثالثة  -جـ 

ال الدولة إفصاح المرحلة هذه المتوسطةعرفت المؤسسات تطوير في الحقيقية نيتها على جزائرية

والصغيرةوذلكمنخاللتبنيهامجموعةمناإلصالحاتالعميقةالتيتجسداإلطارالقانونيللدخولفيإقتصاد

العالمي اإلقتصاد في واإلندماج إعطاءالسوق على للمؤسساتوالعمل أسعاراإلقتصادية،وتحريراإلستقاللية

.ارةوالمبادالتالدوليةومنحاإلستقالليةللبنوكالعموميةالمصرفيةالتج

في والصغيرة المتوسطة المؤسسات تطور على ساعد والمراسيمالفترةهذهولقد القوانين مجموعة

بقانون بدأ الجزائرية الدولة أنتجتها التي اإلدارية المتعلق0990أفريل02الصادرفي90/00رقمواإلجراءات

والقرضبالنق الخارجيةالتجارةبتحريرالمتعلق0990فبراير09الصادرفي90/32رقمالتنفيذيوالمرسومد

"ستثماراتوخلقمكتبوحيدإلاالمتعلقبترقية0993أكتوبر05فيالصادر93/08والمرسومتنفيذيرقم

APSO" الوطني المستوى على اوالذي ودعم الترقية بوكالة سنةإلسمي في سنة0992ستثمارات ،وبعد

ا0992 المشورة لتقديم عامة هيئات بإنشاءعدة الجزائر لصالحإلبدأت المالية والمساعدات والفنية قتصادية

والصغيرةالمؤسسات األمررقمالمتوسطة بموجب الخوصصة 88/95وإصدارقانون في أوث86المؤرخ

وإنشاءالوكالةالوطنيةلدعمغيرة،حيثكانهذااألخيرمحفزاأساسياإلنشاءالمؤسساتالمتوسطةوالص0995



.20،صمرجعسابق،لخلفعثمان-0
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التنفيذي 2المؤرخفي896/96تشغيلالشباببمقتضىالمرسوم الوطنيةالوكالة،وإنشاء0996سبتمبرسنة

00/03رقماألمرالرئاسيستثماربموجبإللتطويرا في قانون8000أوث80المؤرخ تنمية،وإصدار

التوجيهيلترقيةوالمتعلقبالقانون00/02،وإصدارالقانونرقم80/02/8000الصادرفي00/03ستثماررقمإلا

والذيتضمنمجموعةمناإلجراءاتوالتدابير،8000ديسمبر08المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالصادرفي

لكيفية والمالية والتنظيمية والصغيرةاإلدارية المتوسطة المؤسسات الموإنشاءعمل المتوسطةمشاتل ؤسسات

 في المختلفة العامة الخدمات تقديم طريق عن الجديدة المشاريع ومراقبة واحتضان الستقبال 85والصغيرة

في8003فيفري المناولة المجلسالوطنيالمكلفبترقية لتكثيفنسيجالمؤسسات8003أفريل88،إنشاء

المؤسساتالمتوسطةلترقيةستشاريإلاالوطنيمجلسالالعالمية،وإنشاءودمجهافياألسواقالمتوسطةوالصغيرة

الحوار8003فبراير85فيوالصغيرة جمعلترقية او المهنيةإلالمعلومات الجمعيات مختلف من قتصادية

سياساتو بإعداد التيتسمح الفضاءاتالوسيطة ستراتيجياتلتطويرهذاإومنظماتأربابالعملومنجميع

،وفي سياسةتم8005ماي03القطاع لتجسيد والصغيرة المتوسطة لتطويرالمؤسسات الوطنية الوكالة إنشاء

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرة إلىإنشاءهيئاتأخرىتعملعلىدعموترقية التعاونوالشراكة،باإلضافة

ل الوطني للعقارالصناعي،والمجلس الوطنية تسهيلإلكالوكالة والصناعة،ومراكز التجارة ستثمار،وغرف

المؤسسات قروض ضمان القروضكصندوق ضمان صناديق أنشأت والمتوسطة،كما الصغيرة المؤسسات

في والمتوسطة البنكية8008نوفمبر00الصغيرة للقروض الضرورية بتوفيرالضمانات تقوم مالية أداة كأول

.الممنوحةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

 قروض ضمان صندوق اإوإنشاء المؤسسات فيستثمارات والصغيرة 8002أفريل09لمتوسطة

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةببعضالصناديق،كصندوقالكفالةالمشتركةلضمانأخطارباإلضافةإلىتدعيم

البحث الفالحية،والصندوق،والصندوقيالتكنولوجوالتطويرالعلميالقروض،وصندوق للتنمية الوطنيالوطني

قامتالدولةالجزائريةكماالتصدير،والصندوقالوطنيلدعمتشغيلالشباب،علىالبطالة،وصندوقتدعيمللتأمين

لتحليلالمنتجاتمرصدلترقيةالمناولةومرصدآخرلترقيةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،وإنشاءمخبربإنشاء

المتوسطةالمحلية للمؤسسات التنافسية الميزة بغرضتحسين عرضمنتجوذلك من وتمكينها اتهاوالصغيرة

.وخدماتهافياألسواقالدوليةوالتعريفبالمنتوجالجزائري

يقرب8002سنةعددالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةنهايةوقدبلغ مؤسسة،كماتمدمج380322عنما

مؤسسة20686المؤسساتالتيتنشطفيمجالالمهنالحرةفينسيجالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبحوالي

،وهذاالعددهومؤشرعلى8009ألفمؤسسةسنة335226المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلىووصلعدد

والصناديق الهيئات بفعل والصغيرة،وذلك المتوسطة المؤسسات قطاع الحكومةديناميكية أنشأتها التي

ببلوغعددها8002،ولقدإستمرتزايدعددالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالخاصةإبتداءمنسنةالجزائرية

مؤسسةخاصة،وكذلكإستمرارزيادةعددالمؤسسات8000لسنة606232إلى8002لسنة885229من

فيحينتقلص8009مؤسسةحرفيةلسنة068025إلى8002لسنة56238الحرفيةببلوغعددهامن
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 سنة من ابتداء العامة المؤسسات 8002عدد  222بمجموع إلى عامة سنةمؤ560مؤسسة عامة سسة

8000(0).

بقطاعالبناءويحتل األشغالقطاعالخدماتأكبرنسبةفينشاطالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،متبوعا

كبيرالعمومية،وتتركز بشكل والصغيرة المتوسطة الجهةالمؤسسات جهةفي تليها الهضابالشمالية،ثم

اآلتيةنبينتطورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةني،والدائرةالنسبيةالعليا،وبإعتمادناعلىالجداول،والتمثيلالبيا

.وذلكمنخاللتوزيعهاحسبالجهاتوحسبقطاعالنشاط

 .0101-0110تطور المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية خالل الفترة يبين : (0)رقم  منحنى بياني
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-8002الجزائريةخاللالفترةمتوسطةوالصغيرةالمؤسساتالتطور(00)البيانيرقمالمنحنىيبين

8000

 يشير إلىالمنحنىحيث عددهاالبياني ببلوغ مستمرة زيادة عرف الخاصة المؤسسات عدد أن

مؤسسةخاصة،كذلكإستمرارزيادةعددالمؤسسات8000لسنة606232إلى8002لسنة885229من

،فيحينتقلص8009مؤسسةحرفيةلسنة068025إلى8002لسنة56238الحرفيةببلوغعددهامن

 .8000مؤسسةعامةسنة560مؤسسةعامةإلى222بمجموع8002عددالمؤسساتالعامةابتداءمنسنة

ويفسرإستمرارتزايدالمؤسساتالخاصةوالحرفيةبتوجهالدولةنحواإلهتمامبالقطاعالخاصوإعطائه

المؤسساتاديةالسيمابعددخولالدولةالجزائريةفيإقتصادالسوق،أماتقلصعدددورأكبرفيالحياةاإلقتص

.العامةفيفسربتراجعإعتمادالدولةعلىالنمطاإلشتراكي



1- Samia GHARBI ,Les Pme/Pmi en Algérie : Etat des lieux ,Laboratoire de recherche sur l’industrie 

et l’innovation ,Cahiers du documents de travail , N° 238  mars 2011, p9. 
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 :يبين توزيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة حسب قطاعات النشاطات اإلقتصادية(10)جدول رقم 

 قطاع النشاط
م خاصة .ص.م

 0110عام 

 م.ص.م 0110حركية السداسي األول لسنة 

خاصة السداسي 

 0110األول لسنة 
 الزيادة نشاءإعادة إ الشطب إنشاء

 3592 -0 10 142 000 0000 الفالحة والصيد البحري 10

 101 0 1 0 0 00 المياه والطاقة 10

 561 10 0 0 01 000 المحروقات 10

 240 9 0 4 00 000 خدمات األشغال البترولية 10

 826 00 5 3 01 000 المناجم والحاجر 10

 9010 216 29 103 001 0000 الحديد والصلب 10

 7368 214 18 44 001 0000 مواد البناء 10

 118268 6290 655 1006 0000 000000 البناء واألشغال العمومية 10

 2273 68 7 34 00 0010 بالستيك -مطاط  –كيمياء  10

 17376 331 48 303 000 00100 الصناعة الغذائية 01

 4270 21- 18 115 00 0000 صناعة النسيج 00

 1649 18- 6 50 00 0000 صناعة الجلد 00

 12274 426 65 134 000 00000 صناعة الخشب والفلين والورق 00

 3600 36 7 37 00 0000 صناعة مختلفة 00

 29776 891 150 1067 0010 00000 النقل والمواصالت 00

 255 776 0000 00000 التجارة 00
261

4 
58165 

 18819 554 78 320 000 00000 الفندقة واإلطعام 00

 119 207 0000 00000 خدمات للمؤسسات 00
136

5 
19838 

 23461 932 153 283 0100 00000 خدمات للعائالت 00

 1060 51 2 24 00 0110 مؤسسات مالية 01

 950 34 3 22 00 000 أعمال عقارية 00

 2009 55 5 24 00    0000 خدمات للمرافق الجماعية 00

 1634 4698 00000 000000 المجموع
140

99 
335486 

 

 . 0110 لسنة النشرة اإلقتصادية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة معلومات إحصائيات : المصدر 

حيث،توزيعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةحسبقطعاعالنشعاط(08)يظهرمنخاللالجدولرقم 

عتمعاداإواألشعغالالعموميعةهعواألكثعراءوتعدداألنشطةإالأنقطاعالنشاطفعيالبنعيشيرالجدولإلىأنتنوع

،ويرجععذلعكتوجعهأصعحابالمؤسسعات002868منطعرفالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةبمجمعوعقعدره

المتوسطةوالصغيرةنحوالفعلالمقاولتيالمتمثلفيإنجعازالمشعاريعالمحليعةالتعيتععرفطلعبمتزايعدالسعيما

.تيةالقاعديةبناءالمساكنوالطرق،والمبانيالتح
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 : طت الخاصة حسب مجموعات فروع النشايبين توزيع المؤسسا( 10)جدول رقم 
 

 الفروع % م الخاصة.ص.عدد م  مجموعات فروع النشاط

 00.00 000100 الخدمات

 النقل والمواصالت-

 التجارة -

 الفندقة واإلطعام-

 خدمات للمؤسسات -

 خدمات للعائالت-

 مؤسسات مالية -

 عقاريةأعمال  -

 خدمات للمرافق الجماعية-

 البناء واألشغال العمومية - 00.00 000000 البناء واألشغال العمومية

 00.00 00000 الصناعة

 المناجم والمحاجر -

 الحديد والصلب -

 مواد البناء-

 مطاط بالستيك–كيمياء -

 الصناعة الغذائية

 صناعة النسيج

 صناعة الجلد

 صناعة الخشب والفلين والورق

 صناعة مختلفة

 الفالحة والصيد البحري 0.10 0000 الفالحة والصيد البحري

 1.00 010 خدمات ذات الصلة بالصناعة

 خدمات األشغال البترولية

 المياه والطاقة

 المحروقات

 011 000000 المجموع



   . 0110سنة لالنشرة اإلقتصادية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة معلومات إحصائيات  :المصدر



حيثيشير،توزيعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةحسبفروعالنشاط(03)يظهرمنالجدولرقم

وهععيأعلععىنسععبةحسععبفععروعالنشععاطويفسععرهذا٪25.93الجععدولإلععىأننسععبةقطععاعالخععدماتقععدرتب

مالعةمتخصصعةهعذاموجهعةاالرتفاعلقطاعالخدماتبأنهذهاألنشعطةالبتطلعبمخصصعاتماليعةكبيرة،والع

زديادالطلبالمحليعلىهذهالمشروعاتالتعيتععودبعالربحعلعىأصعحابهافعيوقعتقصعيرإومنجهةأخرى

.والدائرةتوضحذلك
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1

2

3

4

5

. 0110 لسنة النشرة اإلقتصادية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة معلومات إحصائيات  

حيثتشير،توزيعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةحسبفروعالنشاط(0)ينالدائرةالنسبيةرقمتب

ويليهاقطاعالخدمات٪منمجموعفروعالنشاط25.93الدائرةالنسبيةإلىأننسبةقطاعالخدماتتقدرب

٪35.85بنسبةتقدرب٪،ويليهاقطاعالبناءواألشعالالعمومية0.82ذاتالصلةبالصناعةبنسبةتقدرب

.٪0.02٪،وأخيراقطاعالفالحةوالصيدالبحريبنسبةتقدرب02.22ويليهاقطاعالصناعةبنسبةتقدرب

وال تتطلبتكاليفباهضة ال الخدماتية األنشطة الخدماتلكون قطاع نشاط فروع إرتفاع ويفسر

.صحابالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيوقتقصيرألكفاءاتمتخصصةكماأنهاتدرأرباحكثيرة

 

2.11 

 
1.11 

 
00.10 21.71 

 

53.13 

 

2
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17

1111

1112

1112
2115223121212311115

1121171111717571327

551112113172125175

7513115111121525712

3135131722713111121

127112231211525127271

152111111335277512

172122111252117532

221171311211512221132

2131115115757111121

22211111212122122

2172122111112273215

25111252331115111371

2731252323272113212

232117122751211221722117

21511212122221152222571112

21712513221171133131

21122555135515151321

22253331171123122727712

115111221132215521

121222711157151111

11313211122231173375

1511225111515311132

17513115121271515125

1321175711131171221151

11711157112515253253

11315111223151113522

1117225235125721131

12332527112212513151

5171125121715223221

5222175111511112111121111

5121131115112133

552211735112111

5717715112515111151

5321121151212511122315

511215272112725251

512117711722121

51121122125212111113

5253221553221525131

71725321221112117511

72512223112272315172

7122311272173221121731

75371151111215113111

77352121522232113317

73211111222112233

715111271112735111

7137135212235173172

717212231212153121

512511212157121215727122553711

 . 0110إحصائيات معلومات النشرة اإلقتصادية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة : المصدر 
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حسععبالواليععاتالجزائريععةعععامتوزيعععالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرة(02)لجععدولرقععميععبنا

،حيععثيتضععحمععنالجععدولأنالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةتوجععدبشععكلكبيععرفععيواليععةالجزائععر8009

ويرجعاإلنتشارالكبيرلهذهالمؤسساتفيوالياتالجزائرمؤسسةمتوسطةوصغيرة20009العاصمةمقدرب

وقانونيعةألصعحابالمؤسسعاتوتجاريعةومازيدعنذلكمنتسعهيالتإداريعةونهاعاصمةالدولةالجزائريةلك

.المتوسطةوالصغيرة

 :توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب الجهات

:توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب جهة الشمال يبين( 10)جدول رقم 

 الواليات
الخاصة  م ص م

 0110عام 

م ص م الخاصة  0110حركية السداسي األول لسنة 

السداسي األول 

 0110لسنة 
 التطور إعادة إنشاء الشطب إنشاء

جهةالشمال

609333253323836506جيجل

2099200032032608سكيكدة

00823226252222900238قسنطينة

28993886363582650عنابة

365283800028363293قالمة

8923029220293038الطارف

206020680222322592الشلف

02009956982393202926بجاية

00820566026360000250البليدة

0222000238068002209082تيزيوزو

320960290002839090320009الجزائر

00292630020368600583بومرداس

503882905838225309مستغانم

06262-096232803622208226وهران

559302080020325230معسكر

عين

تيموشنت
3682026220253228

530202300050225502عينالدفلة

00586920225998608258تيبازة

2989052060635098غليزان

0932230002628232236286800809جموعالم
 

 . 0110إحصائيات معلومات النشرة اإلقتصادية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة : المصدر 

حسععبجهععةالشععمال8009توزيعععالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةلسععنة(05)يبععينالجععدولرقععم

مععنمجمععوع800809وجهععةالشعمالقععدبلعغوالصعغيرةويتضعحمععنالجعدولأنتعععدادالمؤسسعاتالمتوسععطة

،وهععيأعلععىنسععبةمععنحيععثالجهععاتويفسععرارتفععاعتعععدادالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةجهععة335226

.الشمالبالكثافةالسكانيةالمرتفعةوتوفرطرقالمواصالتالسيماالبحريةوالتيتساعدعلىتصديرواإلستراد
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 : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب جهة الهضاب العليا يبين( 10)جدول رقم 
 

 الواليات

م ص م 

عامالخاصة

0110 

م ص م الخاصة  0110حركية السداسي األول لسنة 

السداسي األول 

 0110لسنة 
 الشطب إنشاء

إعادة 

 إنشاء
 التطور

جهةالهضابالعليا

29090226880925003تبسة

385083080808303220أمالبواقي

203506006880622308خنشلة

253258200225602092باتنة

035552826205290202269سطيف

62223609323226236برجبوعريريج

62003053893206258مسيلة

229385000828655052الجلفة

528032688083665226ميلة

688030552623866522تلمسان

585982000058225523سيديبلعباس

802200003000028825تسمسيلت

50030595020625020تيارت

3828002250063392سعيدة

06256203200255البيض

52623283232886890بويرة

369005280020503220سوقأهراس

228832669363035035مدية

022226900220955النعامة

9635258893595905260000202المجموع
 

 . 0110إحصائيات معلومات النشرة اإلقتصادية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة : المصدر 
 

بحسعبجهعةالهضعا8009توزيععالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةلسعنة(06)يبنالجدولرقعم

معنمجمعوع000202ويتضحمنالجدولأنتعدادالمؤسساتالمتوسطةفيجهةالهضابالعلياقعدبلعغالعليا

وتنعوعاألنشعطةويفسعرهعذاالتععدادبتوحعدكثافعةسعكانيةمعبعرة،وهيثانيأعلىبععدجهعةالشعمال335226

والحرفيةبهذهالجهاتالتجاريةوالصناعية
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:توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب جهة الجنوب والجنوب الكبيريبين ( 10)جدول رقم 

 الواليات
م ص م الخاصة 

0110عام   

0110حركية السداسي األول لسنة  م ص م الخاصة  

السداسي األول 

0110لسنة   
 التطور إعادة إنشاء الشطب إنشاء

 جهةالجنوب

 2300 302 55 2 866 3922 بسكرة

 3250 839 00 5 833 3500 الوادي

 5090 300 6 82 389 2229 ورقلة

 5229 382 05 9 302 5285 غرداية

 2350 028 03 2 026 2069 بشار

 3823 020 82 5 068 3068 األغواط

 86522 0550 082 52 0222 85033 المجموع



 الواليات
م ص م الخاصة عام 

0110 

ة م ص م الخاص 0110حركية السداسي األول لسنة 

السداسي األول 

 0110لسنة 
 التطور إعادة إنشاء الشطب إنشاء

جهةالجنوبالكبير

9922253280020إليزي

028026069290299تمنراست

9622282290002تندوف

823005006020588223أدرار

650236239323686229المجموع

 
 . 0110نشرة اإلقتصادية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة إحصائيات معلومات ال: المصدر 



حسعبجهعةالجنعوب8009توزيععالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةلسعنة(02)يبينالجعدولرقعم

ويتضحمنالجدولأنتعدادالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيجهةالجنوبالكبيريعرفإنخفاظكبيرمقارنة

والهضععابالعليععاحيععثوصععلتعععددالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةمقارنععةمعععجهععةالشععمالبجهععةالهضععاب

،ويفسعرهذااالنخفعاضبقلعةالكثافعة335226منمجموعمؤسساتالمتوسطوالصغيرة86522بالجنوبإلى

.السكانيةفيهذاالجهة،وقلةطرقالمواصالتوبعدهاعنمركزالتصديرواإلستراد
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12

 

 
 . 0110إحصائيات معلومات النشرة اإلقتصادية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة : المصدر 

يشععيرحيععث،توزيعععالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةحسععبالجهات(00)يبععينالتمثيععلالبيععانيرقععم

مؤسسعة800809التمثيلالبيانيإلىإنتشارالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالجهةالشماليةبشكلكبيريقدر

،ويليهعاجهعةالهضعاب335226والمقعدرب8009منالمجموعالععامللمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةلسعنة

وأخيعراجهعةالجنعوبمؤسسعة86522مؤسسة،ويليهماجهعةالجنعوببتععدادقعدره000202العليابتعدادقدرب

.مؤسسة6229الكبيربتعدادقدره

ويفسعععرتواجعععدععععددكبيعععرمعععنالمؤسسعععاتالمتوسعععطةوالصعععغيرةبجهعععةالشعععمالبمالئمعععةالظعععروف

اإلقتصاديةوالمتمثلةفيتعوفرالطعرقوالمواصعالتالبريعةوالبحريعةمنهعاوالظعروفالديمغرافيعةالمتمثلعةفعي

.بتلكالجهةإرتفاععددالسكان
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 :ودوره في تحقيق التنمية المحليةوالصغيرة تأهيل المؤسسات المتوسطة  برنامج:عاشرا

رفعمنمسعتواهااإلداريوالتنظيمعيحتعىتعتمكنالتسعىالمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةالجزائريةإلى

السياسةوالبرامجالمععدةمعنطعرفوذلكمنخاللإتباعمنمسايرةالتطوراتالعالميةعلىالمستوىالتنافسي

وحتععىيكلععلمشععروعتأهيععلالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةبالنجععاحيجععبوضعععالخطععةالدولععةالجزائريععة

وجععودةالتنمويععةفععيإطارتحكمععهمجموعععةمععنمقومععاتالمنافسععةالعالميععةالمتمثلععةفععياإلدارةوالتكنولوجيععا

وهياكعلالتعلعيمالععاليومراكعزالبحعثالتطبيقعيالعمعلالصعناعيويجعبتوطيعدالعالقعةبعينمنشعأةالمنتوجات

.التكنولوجيةتاألفكارواإلبداعابإعتبارهذهاألخيرةمصادرةهامةإلستقطاب

 :مفهوم برنامج التأهيل  -أ

التأقلممعالتحوالت رغمتعددالمفاهيمالتيأعطيتلمصطلحالتأهيلإالأنجلهاينصبفيضرورة

اإلقتصاديةوالتغيرا الجزائريةمنخاللبرنامجالتأهيلإستدراكالتأخرالذيتالدولية حاولتالمؤسسة وقد

وإعتماديفصلهاعنالمؤسسةالمؤهلةالدوليةوذلكعنطريقبرنامجيستهدفإلىاإلنتاجلمواصفاتالدولية

.بالتصديرالمنافسةالشديدةكمتغيراتيجبمواجهتها،واإلنتاجللخارجأياإلهتمام

:(0)وتضمنبرنامجوزارةالصناعةوإعادةالهيكلةالمحاورالتالية

ووظيفةالتمويلووظيفةالتسويقإعادةالنظرفيالمحيطاإلقتصاديللمؤسسةمنخاللتجديدوظيفةاإلنتاج-0

.ييرالمركزيتحسينعناصرالمؤسسةوالمجتمعبصفةعامةأيضرورةالتخليعنمنطقوثقافةالتس-8

يدفعالمؤسسةبالمنافسةواإلنتاجبالمقاييسيالمستمروالذعاملالتكوينالتركيزعلىالمواردالبشريةبإعتماد-3

.الدولية

كمايعرفبرنامجالتأهيلبأنهعبارةعنمجموعةمناإلجراءاتالتيتتخذهاالدولةقصدتحسينموقع

فيظل التناالمؤسسة هدففسياإلقتصاد لها يصبح الدوليخاصةإقتصاديوماليأيأن المستوى فيعلى

الدولية السياساتاإلقتصادية مع الوطنية المبادالتوترابطالعالقاتاإلقتصادية واليمكنتحقيقإطارعولمة

التأهيل ةلتنظيميالمستوياتعلىداخليةوإصالحاتإلجراءاتذاتهاحدفيالمؤسسةتبنيخاللمنإالبرنامج

مسار،(0)والتسويقيةاإلنتاجية،اإلستثمارية بأنه التأهيل برنامج يعرف مستمركما وتكيييهدف فتحضير

لمتطلباتالتبادلالحروإتباعمجموعةمناإلجراءاتبهدفرفعالقيودالتيتعيقمحيط المؤسساتومحيطها

المؤسسات الجودةأعمال ثالثية حيث من تنافسية أكثر جعلاوجعلها إلى يهدفكذلك ،كما والتجديد لتكلفة

وهومسارتطورمستمريعملعلىإدخالطريقةالمؤسساتقادرةعلىمواكبةتغييرالسوقوالتطوراتالتقنية

.(0)للتحسينوالتقدموالتموقعوالتنبؤلتحديدنقاطالضعفوالقوةفيالمؤسسة

للشرا-0 تأهيل بين الجزائري سعدية،اإلقتصاد الدوليقصاب العالمي،الملتقى اإلقتصاد في لإلندماج واألداء األوروبية البشرية:كة التنمية

.80،ص8002مارس00-09جامعةورقلة،يومي-وفرصاإلندماجفيإقتصادالمعرفةوالكفاءاتالبشرية

الجزا-8 المتوسطة فيتأهيلالمؤسساتالصغيرة العربية،الملتقىالدوليباللأحمية،دورالتمويلبالمشاركة األورو ئريةفيظلالشراكة

.253،ص8006أفريل02-02متطلباتتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالدولالعربية،جامعةحسيبةبنبوعليالشلف،يومي

الدولي-3 والمتوسطة،الملتقى الصغيرة المؤسسات تأهيل عمليات دهان،تمويل بوعتروس،محمد الحق عبد على: وأثرها التمويل سياسات

.5،ص8006نوفمبر88-80قتصادياتوالمؤسسات،دراسةحالةالجزائروالدولالنامية،جامعةمحمدحيضربسكرة،يوميإلا
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 أيضا من مجموعة بأنه التأهيل واإلجراءايعرفبرنامج موقعتالتدابير تحسين السلطاتقصد تتخذها التي

التناف إطاراإلقتصاد في الدوليالمؤسسة المستوى هدفإقتصاديوماليعلى للمؤسسة والسي،بحيثيصبح

برنامج يتحقق أن فالتأهيليمكن إال التنظيميةالمستوياتعلىداخليةإصالحاتاتالمؤسستبنيحالةي

:والتسويقية،ويقومبرنامجالتأهيلعلىجانبانأساسيانهماواإلستثماريةواإلنتاجية

.إلمتيازاتالتيتمنحهاالجهةالمؤطرةلهوالمتمثلةفيالدولةجانبخارجييمثلا-

.التيتمنحهالهاالجهاتالمؤطرةجانبداخلييتضمناإلصالحاتالداخليةالتيتمسالمؤسسة-

كمايعرفبرنامجالتأهيلعلىأنهمجموععةمعناإلجعراءاتالمختلفعةالتعيتقعومبهعاالسعلطاتالعموميعة

ويمكعنأنيعؤديبرنعامجقصدتحسعينمردوديتهعاوأداءهعافعيظعلالمنافسعةالعالميعةالمتناميعةلفائدةالمؤسسات

غيعرأنالتأهيلإلىإحداثأثرينإيجابيينيتمثالنفيتحسيناإلنتاجيعةوالمنافسعةعلعىمسعتوىالسعوقالمحلعي

المتعلقعةبتحعديثأسعاليبالتنظعيمفعاليةهذاالبرنامجمرهونةبتبنيالمؤسساتلمجموععةمعنالتعدابيروالمععايير

.وذلكمنخاللالقيامبإصالحاتعلىمستوىالداخليللمؤسسةقالتسييروالتسوياإلستثماراإلنتاج

 :أهداف برنامج تأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة -ب

ثععريهععدفبرنععامجالتأهيععلإلععىجعععلالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةتتمتعععبطععرقإدارةحديثععةوأك

كمايهدفبرنامجالتأهيلإلىدعمقدراتالمؤسساتالمتوسطةوالصعغيرةفيمعايخعصتشعخيصنقعاطديناميكية

وإلعىالتطبيعقالجيعدللتسعييرالعذييكعونمناسعباومتماشعيامععأيتحعولكعانداخعلالمؤسسععاتالقعوةوالضععف

البشريللمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةكمايسعىبرنامجالتأهيلإلىتقويةالرأسالمالالمتوسطةوالصغيرة

منخاللعملياتالتكوينوالتدريبوالتأطيرالعلميوالعمليللعمال،باإلضافةإلىمعرفعةموضععالمؤسسعةفعي

وفعععقالمقعععاييسللمؤسسعععاتالمتوسعععطةوالصعععغيرةوتحسعععينالكفعععاءةاإلنتاجيعععةالسعععوقوالتععععرفعليعععهأكثعععر

احفععرصإنضععمامهاإلععىمنطقععةالتبععادلالحععرمعععالسععوقالخارجيععةمععنأجععلضععماننجععوالمواصععفاتالدوليععة

ويهعدفبرنعامجالتأهيعلإلعىغعرسثقافعةالتقعاولومسايرتهالشروطالمنظمةالعالميةللتجعارةكاإلتحاداألوربي

يسععىبرنعامجالتأهيعلإلعىتحقيعقووجعلهكعأمرإسعتراتيجيبالنسعبةلمسعتقبلالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرة

:ثأهدافأساسيةيمكنإبرازهاعلىثالثةمستوياتثال

ويتضمنمجموعةاألهدافالتيتعملالسلطاتاإلقتصاديةعلىتنفيذهابغرضنسجوترتيب:المستوىالكلي-0

.اآللياتاألساسيةالتيتخلقالمناخالمناسبلعملالمؤسسةاإلقتصادية

سععواءمععنحيععثلهيئععاتالمتعاملععةوالداعمععةللمؤسسععاتوهععويهععدفإلععىضععبطوتعيععينا:المسععتوىالقطععاعي-8

.مهامهاوإمكانياتهاوتدعيمهالغرضمساعدةالمؤسسة

يهدفبرنامجالتأهيلعلىالمستوىالجزئيإلىإتخاذمجموععةمعناإلجعراءاتالتعي:علىالمستوىالجزئي-3

والعمعلعلعىإيجعادهعذهالمؤسسعاتتحسنتنافسيةالمؤسسةعنطريقتبيانالنقائصوالمعوقاتالتيتعترض

.الحلوللمعالجتها
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 :أصناف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتأهيل  -جـ

إنفتعاحالسعوقإنبرنامجتأهيلالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةفعيظعلاألوضعاعالراهنعةوالمتمثلعة

تسعابمجموععةمعنالمقومعاتالمتمركعزةمنعوطبإكالجزائريةللمنافسعةوتوسععهعذاالسعوقإلعىأورومتوسعطي

نفتعاحعلعىالمبعادالتالدوليعةبشعكليسعهمفعيتحقيعقالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةإلحولروحالشفافيةوا

التأهيعلبععيناإلعتبعارخصوصعياتالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةمعنحيعثللتنميةالمحليةويضعبرنعامج

:حديدثالثةأنواعمنالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىالنحوالتاليالدراساتوالتشخيصاتالتيتسمحبت

تمتلعكهعذهالمؤسسعاتوفعرةماليعةتأهلهعا:المؤسسات المتوسططة و الصطغيرة المتواجطد فطي حالطة التنافسطية        -0

وهععيتسععىإلععىاإلحتكععاكبشعركائهامععنالمؤسسععاتللبقعاءفععيالمنافسععةخاصعةعلععىالمسععتوىالسعوقالمحليععة

والمنشععآتالكبععرىالتععيتمتلععكإمكانععاتماليععةوماديععة،وذلكبغععرضاإلسععتفادةمنهععاخاصععةفععيكيفيععةإسععتغالل

المواردالمحليعةالمتواجعدةفعيحالعةاإلكتنازأوععدماإلسعتغاللكمعاتسععىالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةإلعى

ألقاليمالمحليةوإنإكتسعابالمؤسسعاتتحسيننوعيةالمنتوجاتوالخدماتبغرضجعلهاقابلةللتصديرخارجا

.المتوسطةوالصغيرةلهذهالمؤهالتيمكنهامناإلنسجاموالتأقلممعالمتغيراتالخارجية

وتتمعمليةتأهيلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالمتواجدةفيحالةتنافسيةمنخعاللتطعويروتنويعع

يعة،وذلكمعنحيعثتعوفيرالمععداتواآلالتالتكنولوجيعةوالكفعاءاتأساليبإنتاجهاوطرقتقديمأنشعطتهاالخدمات

البشريةالمتخصصة،وكذلكتوسيعسوقهاالمحليةمنخاللالقيامبعملياتاإلشهاروالترويجلبضائعهاوتعريعف

لينالمستهلكالمحليبجودةمنتجاتهاوغالبامايتمذلكعنطريعقعقعدهااإلتفاقيعاتمععبعاقيالشعركاءوالمتععام

.اإلقتصاديينالمختصين

وهذاالنوعمنالمؤسساتمعروفبالمؤسسات: المؤسسات المتوسطة و الصغيرة المتواجدة في حالة نمو -0

العائليةوهيتمتلكتخطيطإستراتيجيمستقبليمبنيعلىالتطلعإالماهوأحسنسواءمنحيثاألداءعلى

  الوطني المستوى على أو المحلي الماليةالمستوى بعضالصعوبات المؤسسات من النوع ويعترضهذا

المستوى على وخدماتها منتجاتها تكون أين نشاطها بداية من األولى المراحل في السيما والتقنية واإلدارية

المحليغيرمعروفةوبالتالييتضاءلدورهافيتحقيقالتنميةالمحليةوقدتلجأفيبعضاألحيانإلىإنتهاج

جياتغيرمدروسةتعبرعنردسريعبغرضالتكيفمعاألوضاعالخارجيةالسيمافيمجالالمنافسةإستراتي

.معباقيالمنشآتوالشركاتالكبرى

وتتمعمليةالتأهيلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالمتواجدةفيحالةالنمومنخاللدعمهامنناحية

هياكعلاإلداريعةالحديثعةكنظعامالسعكرتاريةواإلععالموالعالقعاتالعامعةطرقاإلدارةوالتسييروالتنظيمبتعوفيرال

وتوفيرالمواردالبشريةالمؤهلةفيتسييرالشؤونالماليةوالضريبيةوالقانونيةحتىوإنكانتجهاتإستشارية

.تتعاقدمعهابحيثيساعدهاذلكعلىالنمووالتطورمستقبال

يتميزهذاالنوعمنالمؤسساتبصغر:ستقرارإليرة المتواجدة في حالة عدم االمؤسسات المتوسطة و الصغ -0

وإنعدامالكفاءاتواإلطاراتالمكلفةبتسييرهاكماتتميزبضيقأسواقهابحيثأنهاومحدوديةرأسمالهاحجمها

لتوريععدتعجععزعععنتسععويقمنتجاتهععاوخععدماتهاسععواءبسععببالمنافسععةأوبسععببضعععفإمكانياتهععافيمععايخععصا
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والتصديروأكثرمنذلكأنهاغيرمهيكلةفيأغلباألحيانوهيمهددةبالشطبوالزوالمماجعلإسهامهافعي

.التنميةالمحليةضعيف

ويععتمتأهيععلالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةالمتواجععدةفععيحالععةاإلسععتقراربعععدإقنععاعالقععائمينعليهععا

العذييجععلمعنالشعيءلمؤسسعاتتععانيمعنصععوباتمالية،وتنظيميعةبأهميةعمليةالتأهيعلخاصعةوأنهعذها

تأهيلهاعلىالمستوىاإلستراتيجيوالتنظيمي،وعلىالمستوىالمواردالبشرية،وعلىالمستوىالمالي،المحاسعبي

.والمراقبيأمرالبدمنهخاصةإذاكانتهذهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتسعىإلىتحقيقالتنميةالمحلية

وحتىتتمكنالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمعنتحقيعقالتنميعةالمحليعةفالبعدمعنتأهيلهعامعنجوانعب

.مختلفةالسيمامنالجانباالستيراتيجيوالتنظيمي،والبشري،والماليوالمحاسبيوالجانبالتسويقي

 :جوانب تأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة  -د

 :سطة والصغيرة على المستوى اإلستراتيجي تأهيل المؤسسات المتو -0

يتوجععبعلععىالقععائمينعلععىالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةفهععمالمحععيطالخععارجيبمختلععفمجالتععه

خاصةاإلقتصاديةواإلجتماعيةمنهاومايعتريهامنفرصوتهديداتمتواجدةفيعهومعامعنمخعرجإلعىذلعكإال

0925-0965معابعينIgor Ansoff"""إغعورأنسعوف"رالذيحعددهإنتهاجالتخطيطاإلستراتيجيهذااألخي

وأنهدفإستراتيجيةالمؤسسةهوالسيطرةعلىالمستقبلاآلتيحسعبالذيوصفالمحيطبالمتذبذبوالمتقلب

.ماتملكهمنوظائفوإمكانياتوالتيتمكنهامنالتطورعبرالزمن

االمؤسسعةالمتوسعطةوالصعغيرةللسعيطرةعلعىعمليعةوتوجدعدةعواملتبعرزالصععوبةالتعيتواجههع

الذيينعكسسلباعلىدورهافيتحقيقالتنميةالمحليةومنأهمهذهالعواملسوءالشيءالتخطيطاإلستراتيجي

تقديرالبيئععةالخارجيععةالسععيمافععياألسععواقوالمنافسععةوطلبععاتالمسععتهلكالمحلععي،وضعععفأنمععاطالمعلومععات

حيعثالتسعتطيعأغلعبالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةعدمعمقالتشخيصالخعارجيللمحعيطوالتكنولوجياو

التعععرفعلععىمقاصععدهومخععاطرهحيععثأنأغلععبهععذهالمؤسسععاتالتأخععذبعععيناإلعتبععارإالالجانععبالتقنععي

 .واإلقتصاديفيحينأنهاتهملالجانباإلجتماعي

ةومحععددةفععيالمؤسسععةالشععيئالععذييجعلهععاالتتنبععأكمععاأنمراكععزالنشععاطاإلسععتراتيجيغيععرواضععح

وماهعيعالمعاتالقعوةوالضععففعيالمنتوج،كمعاأنبمستقبلمنتجاتهاوخدماتهاوموقفالمستهلكالمحليمنه

العالقةبيناإلستراتيجيةومواردالمؤسسةمتدبدبة،مماجعلهاالتستطيعتقعديرإحتياجاتهعامعنالمعواردالبشعرية

.يمجالالتوظيفأوالتكوينأواإلدارةوهوالشيئالذيجعلهاتتحملتكاليفزائدةسواءف

ويتمتأهيلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنحيثالتخطيطاإلستراتيجيعنطريعقتحليعلالمحعيط

دوتحديعوالععرضوالتضعخمواإلحتكعاربشكلمعمقوتقييماألهدافوفقمؤشراتالمحيطمنمعدالتالطلب

مهاممراكزالنشاطاإلسعتراتيجيةللمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةخاصعةفعيالمنعاطقالمحليعةالتعيتنشعطبهعا

ووضععوالعملإكتسابالخبرةفيمجالاإلدارةوالتخطيطواكتسابإستراتيجيةفيميدانالسعوقبشكلمستمر

.البشريةوالماليةوالتكنولوجيةإستراتيجيةلفهمإحتياجاتالمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةمنالموارد
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 :تأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة على المستوى التنظيمي -1

لقدكانمنالصعبجداتغييرعقليةالمسيرالجزائريفعيالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةمعنتسعيير

معطياتاإلقتصاديةالحديثعةممركزإلىتسييرأكثرإستقالليةيعتمدعلىالخبراتوالكفاءاتولكنالمتغيراتوال

ألزمتمسيريالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإنتهاجمجموعةمنالحلولالتيتجعلمعنطريقعةالتنظعيمغيعر

نمعطإدارة،حيعثوذلكعنطريقتحليلالعواملالمحددةللتنظعيممعنمحعيطونظعامإنتعاجمحصورةلديهمفقط

وكعذلكالقيعامبتصعميمنظعاممعلومعاتيتناسعبمععثقافعةعمعاليةيتمإختيارأيعاملعناآلخربطريقةعشعوائ

المؤسسةويسمحبتحسينعالقاتاإلتصالبينجميعالعمالبحيثأنالمعلومةتنتقلمنالمسيرإلىالعاملومن

 .العاملإلىالمسير

ويتمتأهيلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنحيثالتنظيممنخاللخلقاألدواتالقانونيعةواإلداريعة

التيتجعلمنوعيالمسيرينبالصعوباتالتيتواجهمؤسساتهم،وبعثالثقةفيالعمالمنخعاللإشعراكهمفعي

اإلبداعيعةوتوظيعفتكنولوجيعامعلومعاتواإلتصعالفعيلمسائلالتنظيميةداخلالمؤسسعة،وإحتواءاألفكعارجميعا

عمليةالتنظيموالتسييروالعملعلىتوفيرأدواتتنظيميةتسمحبتبسيططريقةالعملداخلالمؤسساتالمتوسطة

 .والصغيرة

 :رد البشريةتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الموا -3

ألهميةخاصةمنا،نظرتحتلالموردالبشريمكانةمهمةورئيسيةفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

كانمنالضروريالقيامبعمليةتأهيلالمواردالبشريةبشقيهاالمتكونا،ولهذناحيةوظيفةتسييرالمواردالبشرية

.منالرأسمالالفكريوالرأسمالالبشري

فيكتابهثروةاألمممدىتأثيرخبرةالعاملينومعارفهمومهاراتهمفعيالعمليعةاإلنتاجيعةو"دمسميتأ"ولقدبين

نوعيعععةالمخرجعععاتفضعععالععععنتوكيعععدهعلعععىأناألجعععورينبغعععيتحديعععدهاعلعععىأسعععاسالجهعععودالمبذولعععةمعععن

فيالعملعلىأحسنماوقت،طاقة،مال،والتيتصرفعليهمللحصولعلىالمهاراتالمطلوبةلتأديةمهاراتهم

.(0)أيضاأنالرأسالمالاألكثرقيمةهوالمالالبشري"أدمسميت"يراموقدقال

الفكريبناءو التطويريمكنتعريفرأسمال التعاونو منظمة اإلقتصاديعلىالتعريفالذيقدمته

لفئتينمناألصولغيرالملموسةلمنظمةمعينبأنه0999 ةويشملرأسمالتنظيميأوالقيمةاإلقتصادية

.بشريمالورأس،هيكلي

ويعتبررأسالمالالبشريأحدمكونعاتالعرأسالمعالالفكري،والعذييتصعفبخاصعيةهامعةوهعيأن

المنظمةتحصلعلىمساهماتهفيالعملبدونأنتتملكهبشكلمباشرممايضيفدرجةمعنععدمالتأكعدبالنسعبة

إيجادالقدراتالذاتيةلتحديدوإلىباإلضافةالمالالبشريتلكالمعرفةوالمهاراتويقصدبالرأس(0)إلستخدامه



عّمان،-0 التوزيع و للنشر العلمية اليازوري األعمال،دار منظمات في الفكري المال رأس إدارة صالح، علي العنزي،أحمد علي سعد

.092،095ص8009األردن،

.833،صالمرجعنفسه-8
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والمهاراتالتياليمتلكهااألفرادحاليا،وهومايطلقعليهالمديرونأحياناالمبادأةأواإلبتكارأوةمصادرالمعرف

.قدراتالمنظمة

مال بالرأس ويقصد البشري المال الرأس و الهيكلي المال الرأس من الفكري المال الرأس ويتكون

المتوسطة سواءالهيكليمجموعةالمعارفالتيتظلباقيةفيالمؤسسة أعضاءها أنيتركها بعد والصغيرة

نهائي بشكل بيانات،ومستندات،وبرامجويكونبشكلمؤقتأو ومكونماديللحسابجاهزةمخزنفيقواعد

الرأسالمالالبشريفيقصدبهالعاملين يملكونهمنمعارفويقصدبرأسمالواآلليوهياكلتنظميه،أما ما

.المالالهيكليالمعرفوالعالقاتالمتصلةبالعمالءالذييدخلضمنرأس(0)العمالء

منو الجانباألخر التنظيمي الهيكلييعتبررأسالمال اإلبتكاريرأسالمال رأسالمال يشمل وهو

المؤسساتالمتصلةبعملياترأسمالالعملياتوالذييقصدبهالمعرفةوكبراءاتاإلختراعوتراخيصاإلنتاج

.(0)والصغيرةالمتوسطة

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىرفعأداءالمواردالبشريةداخلويساعدالتأهيلالمواردالبشرية

والجامعات العمالمنحيثالتكوينبإختيارالمعاهد بشكليعكسإستجابة والعملية ومراكزالتربصاتالعلمية

.لبرامجالتكوينالمسطرة

 :لى المستوى المالي والمحاسبيتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ع -0

إننجاحالمشاريعوالخدماتمنطرفالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةيتطلعبإمتالكهعالنظعاممعالي

ومحسباتيمضبوطونظراألهميةالجانبالماليوالمحسعباتيداخعلالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةكعانالبعد

إعتمععادالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةعلععىالطععرقمععنالقيععامبععدعموتأهيععلهععذهالوظيفععةوذلععكمععنخععالل

والمدخالت،والمحاسعبةالرياضيةفيتبويبكلالمعلومعاتوالبيانعاتالمتعلقعةبالنفاقعاتواإليرادات،والمخرجعات

وتسععمحعمليععةالتأهيععلللوظيفععةالماليععةوالمحاسععبيةللمؤسسععاتومصععاريفالتسععييرالعامة،والمحاسععبةالتحليليععة

لصغيرةبمدالمتعاملينمعهابكلالمعلومعاتالالزمعةوبشعفافيةتامعةععنالوضععيةالماليعةألنشعطهاالمتوسطةوا

.وخدماتها

 :تأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة على المستوى التسويقي  -0

تلعععبوظيفععةالتسععويقأهميععةكبيععرةفععيالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةالسععيمامععنجانععبالتعريععف

وهعومعاوسبلإقناعالمستهلكالمحليبجودةهذاالمنتوجوتميزنعوعالخدمعةالمقدمعةدمةالمحليةبالمنتوجوالخ

يتطلبالقيامبعمليةتأهيلودععمالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةعلعىمسعتوىالتسعويقيبشعكليسعمحبخلعق

.إستراتيجياتتسويقيةتكونإبداعيةوإبتكارية



دراسةتحليليةمعالتطبيقعلىرأسالمالالبشري،مجلةالمحاسبةواإلدارةوالتأمين،:عنرأسالمالالفكريسميةأمينعلي،محاسبة-0

.866،ص60،8003جامعةالقاهرة،العدد-كليةالتجارة

.62،65،66،ص8008،راويةأحسن،مدخلاستراتيجيلتخطيطوتنميةالمواردالبشرية،الدارالجامعيةاإلسكندرية-8







106 
 

 : وزارة وهيئات دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة  - و

  :والصغيرةوزارة المؤسسات المتوسطة  -0

لقدأفردتالحكومةالجزائريةقطاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبوزارةخاصةتهتمبشؤونهاسميت

وزارةمنتدبةمكلفة0990وقدكانتخاللسنة0993وزارةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإعتبارامنسنة

(0)مختلفةقيامهابالمهاموالصغيرةوذلكمنأجلبمؤسساتالمتوسطة
رقيةالمؤسساتالمتوسطةوتوتطويرإنشاءك

المساهمةفيإيجادالحلولالمناسبةوثهاوالرفعمنقدرتهاالتنافسيةتأهيلالمؤسساتالقائمةوتحديووالصغيرة

المتوسطةلق المؤسسات المؤسساتطاعقحولاألساسيةوالمعلوماتاإلحصائيةالنشراتإعدادولصغيرةواطاع

وفيهذااإلطاريةعملهذهالمؤسساتصياغةاألطرالقانونيةوالنصوصالتشريعيةلكيفوالمتوسطةوالصغير

:وتجسيداألهدافهاقامتالوزارةبإنشاءالعديدمنالهيئاتالمتخصصةونذكرمنها

 :لمؤسسات المتوسطة والصغيرة مشاتل ا -0-0

00/02منالقانونالتوجهيلترقيةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةرقم080حسبالمادةتعتبرالمشاتل

إلىمساعدةفوتهدستقاللالماليإلمؤسساتعموميةذاتطابعصناعيوتجاريتتمتعبالشخصيةالمعنويةوا

:(0)تلأنتأخذأحداألشكالالتاليةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،ويمكنلهذهالمشا

.وهيهيكلدعميتكفلبأصحابالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيمجالالخدمات:المحضنة -

 .وهيهيكلدعميتكفلبأصحابالمؤسساتفيقطاعالصناعاتالصغيرةوالمهنالحرفية:ورشة الربط-

 ؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيميدانالبحثوالتطويرالميتكفلبأصحابوهيهيكلدعم:المؤسساتنزل -

:(0)وتسعىهذهاألشكالالثالثةإلىتحقيقمجموعةمناألهداف

.السعيإلىتكييفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمعالمحيطالخارجي-

 .التيتنشطبهاتفعيلدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالنمواإلقتصاديفياألقاليم-

 .خلقالفكرالمقاوالتياإلبتكاريواإلبداعألصحابالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة-

اإلجراءات- جميع تسهيل خالل من الصغيرة و المتوسطة المؤسسات نشاط استمرارية تحقيق على العمل

.والتنظيميةلهااإلدارية

:لتاليةوتسعىمراكزالتسييرلتحقيقمجموعةمنالوظائفا

.إستقبالوإحتضانومرافقةالمؤسساتالحديثةالنشأةلمدةمعينة-

 .تسييروإيجارالمحالتالتيتتناسبوإحتياجاتنشاطاتالمؤسسات-

.تقديمالخدماتالمتعلقةبالتوطيناإلداريوالتجاري-



الخاصةبالدولالنامية،حالةالجزائر،رسالةماجستير،كليةالعلومناديةقويقح،إنشاءوتطويرالمؤسساتوالصناعاتالصغيرةوالمتوسطة-0

.22،29،ص8000-8000اإلقتصاديةوعلومالتسيير،جامعةالجزائر،

التسهيل-8 حميدوش،مركز المؤسسة-أمحمد لبعثاإلستثمارومرافقة جديد والصغيرة-قضاء المؤسساتالمتوسطة فضاءات،وزارة مجلة

.00،ص8003مارس8العدد

.000ص،،مرجعسابق،سهامعبدالكريم-3
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على- القانوني،والمحاسبي،والمالي،والتجاري،والمساعدة الميدان اإلرشاداتالخاصة،واإلستشاراتفي تقديم

وتتكونالهيئةالمسيرةللمشاتلمنمجلسالتكوينالمتعلقبمبادئتقنياتالتسييرخاللمرحلةإنضاجالمشروع

.ومديرولجنةاعتمادالمشاريعإدارة

 : مراكز التسهيل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة  -0-0

وهيمؤسساتعموميةذاتطابعإداريتتمتعبالشخصيةالمعنويةواإلستقاللالمالي،وتقومبإجراءات

 ومرافقتهمإنشاءالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوكذامساعدةحامليالمشاريع،وإعالمهموتوجيههمودعمهم

 الوزارة أنشأة مستوى02وقد على 02مركزتسهيل كالتالي وهي (0)والية البليدةبومرداس،ثبازة،الجزائر،:

 .الشلف،وهرانتيزيوزو،سطيف،قسنطينة،الوادي،جيجل،األغواط،سيديبلعباس،غرداية

 :(0)وتسعىمراكزالتسهيلإلىتحقيقاألهدافالتالية

.لبيةإحتياجاتوطلباتأصحابالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةخلقشبكةإتصاالتلت-

.تنميةالفكرالمقاوالتيالقائمعلىاإلبداعواإلبتكارمنأجلالتنمية-

المتوسطةوالضريبيفيالمؤسساتوالقانونيوالتنظيماإلداريبالتسييرالمتعلقةاإلجراءاتجميعترتيب-

.والصغيرة

.والمعلوماتالتكنولوجياالجديدةلدىالقائمينعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتوفيرالمعدات-

دعمهم- خالل من المحلية،وذلك األقاليم في المشاريع إنجاز على والصغيرة المتوسطة المؤسسات تشجيع

المناطقبالمعلوماتالخاصةعنشركاتاإلستشارةومؤسساتالتكوين،وتزويدهمبجميعالمعطياتعنحجم

.المحليةوموقعهاالجغرافيوالديمغرافي


 :المجلس الوطني اإلستشاري لترقية المؤسسات المتوسطة والصغيرة -0-0

الحوارإستشاريوهوجهاز منأجلترقية خصيصا والصغيرةأصحابالمؤسساتبينأنشأ المتوسطة

ومختلفجمعياتهمالمهنيةمنجهة المجلسبالشخصيةأخرىالحكوميةمنجهةوالهيئات المعنويةويتمتعهذا

.(0)واإلستقاللالمالي

 :الحضـــانات - 0-0

لهذهالمؤسساتكمرافقتعملالصغيرةوومراكزمتخصصةللمؤسساتالمتوسطةهيحاضناتإنال

خالللها كالتداريبتوفيرمن المساندة إلىستشاراتإلواخدمات بنكباإلضافة إنشاء يوفر كلمعلومات

.(0)عنمصادرالتمويلواألسواق،والفرصالمتاحةوالتجهيزاتالمعلومات




.03ص،مرجعسابقأمحمدحميدوش،-0

.02الجريدةالرسمية،ص85/08/8003المتضمنالقانوناألساسيلمشاتلالمؤسسات،الصادربتاريخ22-03المرسومالتنفيذيرقم-8

و-3 مجلس عاشوري،إنشاء المؤسساتنجيب وزارة فضاءات والمتوسطة،مجلة الصغيرة والصناعات المؤسسات لترقية إستشاري طني

.9،ص8008أفريل–،مارس00الصغيرةوالمتوسطة،العدد

لل-2 القادر عبد األمير جامعة مجلة الجزائرية، االقتصادية التنمية في والمتوسطة الصغيرة المنشآت مستقبل عراب، بن الكريم علومعبد

.028،ص05،8002اإلسالميةالعدد
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 :هيئات دعم المؤسسات المتوسطة و الصغيرة -0

هيئات بدعم والصغيرة المتوسطة المؤسسات تستعين المحلية التنمية لتحقيق منها ومؤسساتسعيا

:أنشأتهاالدولةالجزائريةلهذاالغرضومنأهمهذهالهيئاتمتخصصة

 :طنية لدعم تشغيل الشباب الوكالة الو -0-0

وقدأنشأتبمقتضى(0)وهيهيئةوطنيةذاتطابعخاصتتمتعبالشخصيةالمعنويةواإلستقاللالمالي

وهيتنشرعلىالمستوىالمحليبشكلكبير،02/09/0996:الصادربتاريخ96/896المرسومالتنفيذيرقم

لدعموتشغيلالشبابوتشكل الوطنية الوكالة لمعالجةأحد اإلجراءاتالمتخدة الحلولالمالئمةضمنسلسلة

وتسعىالوكالةإلىتحقيقمجموعةمناألهدافمشكلالبطالةفيظلالمرحلةاإلنتقاليةلإلقتصادالجزائري

وتشيعكلاألشكالواإلجراءاتالراميةإلىترقيةكتشجيعخلقالنشاطاتمنطرفالشبابأصحابالمبادرات

الش الشباببابتشغيل لدعم الوطنية الوكالة تقوم المتوسطةكما ألصحابمؤسسات واإلستشارة الدعم بتقديم

.والصغيرةفيوإعالمهمبالقوانينالمتعلقةبممارسةالنشاط

 :الوكالة الوطنية للتشغيل -0-0

02المؤرخفي90/859وهيمؤسسةعموميةذاتطابعإداريأنشئتبموجبالمرسومالتنفيذي

 لألمررقم0990سبتمبر والمكمل في20/28:المعدل المؤرخ :02 الديوان0920جوان تنظيم المتضمن

،وتقومالوكالةالوطنية(0)0968نوفمبر89:المؤرخفي68/99:المنشأبالمرسومرقمفالوطنيلليدالعاملة

الشباب العمللتشغيل طالبي بين الفئاتوأبالتنسيق كل من البطالين المؤسساتوهم كل وهم صحابالعمل

.(0)العموميوالخاصاإلقتصاديةالتابعةللقطاعين

 :وكالة التنمية اإلجتماعية -0-0

الوطني           والتضامن التشغيل وزير نشاطها خاصيتابع طابع ذات هيئة وهي سنة 0996أنشئت

التخفيفمنحدةابالجزائرهدفههيكلةفيظلتطبيقمخططإعادةال96-838بمقتضىالمرسومالتنفيذيرقم

الضعيفةاذنتائجه البطالةجتدابيروبراموذلكبوضعالمخططعلىالفئاتعلىالفئاتاإلجتماعية لمحاربة

 .شالفقروالتهمي

 :صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع -0-0

الوطن لدورالوكالة بمقتضىتدعيما المصغرة،تم المؤسسات إنشاء دعم عبر الشباب تشغيل لدعم ية

 التنفيذيرقم 800-92المرسوم بتاريخ الكفالة،09/02/0992الصادر صندوق إنشاءصندوقتحتتسمية

.المشتركةلضمانأخطارالقروضالممنوحةللشبابذويالمشاريع



دوراإلرشادوالتوجيهالمهنيفي:برامجوأجهزةالتشغيلبالجزائر،الندوةاإلقليميةمحمدقرقب،عرضحولالتوجيهواإلرشادفي.أ 1

.05،ص8005جويلية03إلى00منتشغيلالشبابطرابلس

.08،ص58،الجريدةالرسميةالعدد02/09/0996المتضمنإنشاءالوكالةالوطنيةلدعمتشغيلالشباب896-96المرسومالتنفيذيرقم-8

.03،صنفسالمرجعمحمدقرقب،.أ -3
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 :وكالة ترقية ودعم اإلستثمارات   -0-0

بموجبأنشئت تحتإشرافرئيسالحكومة حكومية كهيئة اإلستثمار ودعم ترقية صدورقانونوكالة

قامةالعمليةاإلجرائيةاإلداريةالمتعلقةبإلتسهيلالمشاريع،وهيمكلفةبمساعدةأصحاب0993اإلستثمارلسنة

.إستثماراتهم

:الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار-0-0

بتنميةالمتعلق00/03رقمالمرسومبمقتضى8000سنةاإلستثمارفيلتنميةالوطنيةالوكالةإنشاءتم

.ةوالوطنياألجنبيةاإلستثماراتستقطابإوذلكبغرض(0)اإلستثمار

:الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  -0-0

وهيعبارةعنجهازخاصبالقرضالمصغربتسميةالوكالةالوطنيةلتسيير8002فيسنةأنشأت

يتولى الحكومة،كما رئيس المالي،ويشرفعليها واإلستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع القرضالمصغروهي

ةبتسييرجهازالقرضالوزيرالمكلفبالتشغيلمتابعةجميعالعملياتلمتعلقةبنشاطاتالوكالة،وتقومهذهاألخير

إقامة خالل من المناسبلهم التمويل وتوفير المؤهلة المشاريع ألصحاب فائدة قروضبدون المصغر،ومنح

.(0)إتفاقياتمعالبنوك،وتقديماإلستشارةلهمومرافقتهمفيتنفيذمشارعهم

 :صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة  -0-0

الضمان صندوق ليتبع المصغرةالمشترك القرضالمصغرويتمتع لقروض لتسيير الوطنية بالوكالة

البنوكوالمؤسساتويقومبضمانالقروضالمصغرةالتيالماليواإلستقاللبالشخصيةالمعنوية الماليةتمنحها

تحصلواعلىةوالصغيرالمتوسطةالمشاريعألصحاب اللذين طرفالمعطاةالمساعدات الوطنيةمن الوكالة

بناءعلىطلبمنالبنوكوالمؤسساتالماليةوذلكالمصغرلقرضلتسييرا وتغطيةديونهمالمستحقةوفوائدها

منقيمةالقرض%25فيحالةعدمإتمامإنجازالمشاريعالمتوسطةوالصغيرةأوفيحالةفشلها،بتغطيةتقدر

.(0)الممنوح

 :الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  -0-0

المرسومعنللتأمينلوطنياالصندوقأنشئ بمقتضى فيالصادر92/09رقمالتشريعيالبطالة

86/05/0992 التنفيذيرقم المرسوم في92/022وبمقتضى أساسا،06/02/0992الصادر والذيأنشئ

بهدفالحفاظعلىوتيرةالتشغيلوحمايةاألجراءالذينيفقدونعملهمبصفةالإداريةفيإطارسياسةتسريح

رقمالعما التنفيذي المرسوم بمقتضى في02/08ل،وكذلك التنفيذي03/00/8002الصادر للمرسوم المكمل

.06/02/0992يالصادرف92/022

 .02-02،ص22،الجريدةالرسمية،العدد8000أوث80ستثمار،الصادرفيإلالمتعلقبتنميةا03-00المرسومرقم-0

8- رقم التنفيذي الق02-02المرسوم فيالمتضمن المؤرخ المصغر القرض لتسيير الوطنية للوكالة األساسي الجريدة88/00/8002انون

.02ص،06الرسمية،العدد

التنفيذيرقم-3 الرسمية88/00/8002المتضمنصندوقالضمانالمشتركللقرضالمصغر،الصادربتاريخ02/06المرسوم العدد،الجريدة

.05ص06
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 مان أخطار قروض اإلستثمار للبطالين ذوي المشاريع البالغين من العمرصندوق الكفالة المشتركة لض -0-01

 :سنة  01-00ما بين 

رقم التنفيذي للمرسوم وفقا بالشخصية03/00/8002الصادرفي02/03أنشئ المعنوية،وهويتمتع

البطالة للتأمينعن الوطني الصندوق لدى مقره الماليويوجد إلىضمواإلستقالل الصندوق انويهدفهذا

القروضالتيتمنحهاالبنوكوالمؤسساتالماليةللبطالينذويالمشاريعالمنخرطينفيالصندوقالبالغينمن

منقيمةالديونالمستحقةعلىأصحابالمشاريعفيحالة%20وهذافيحدودسنة50و35العمرمابين

.عدمقدرتهاعلىالتسديد

 :بورصات المناولة  -0-00

بمساعدةمنبرنامجاألممالمتحدة0990أنشئتسنةمعياتلهاطابعالمنفعةالعامةوهيعبارةعنج

وتسعىوالخاصبالجمعيات02/08/0990الصادربتاريخ90/30وهيتستمدطابعهاالقانونيمنقانون

توسطةوالصغيرةبورصاتالمناولةإلىتحقيقاإلستغاللاألمثلللقدراتاإلنتاجيةالتيتمتازبهاالصناعاتالم

فيالمعارضوالتظاهراتاإلقتصاديةالموجودة للمشاركة والصغيرة المؤسساتالمتوسطة وتحقيقوتحضير

منالباطنتكثيفالنسيجالمؤسساتي فيمجالالمقاولة والصغيرة إنشاءمؤسساتمتوسطة وتحقيقوتشجيع

.(0)اتالكبيرةالترابطوالتكاملبينالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالمؤسسس

  :الدعمصناديق  -0-00

تقومالدولةبتقديمالدعمللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىإختالفأنشطتها،وذلكمنخاللتوفير

والصندوقالوطنيلتطويرالصيدوتربيةالمائياتالعديدمنالصناديقالدعمكصندوقترقيةالتنافسيةالصناعية

وإستص الريفية التنمية اإلمتيازوصندوق طريق عن األراضي الصادراتالح بترقية الخاص والصندوق

 .والصندوقالوطنيلدعمتشغيلالشبابوالصندوقالوطنيللتنظيموالتنميةالفالحية

 :صندوق ضمان قروض المؤسسات المتوسطة والصغيرة  -0-00

إداري ذاتطابع عمومية عنمؤسسة عبارة ووهو المعنوية بالشخصية المالييتمتع يقوماإلستقالل

والصناعة للتجارة الجزائرية الغرفة ممثليبعضالوزاراتوممثلعن يتكونمن مجلسإدارة وقدبتسييره

الصادر08/323بموجبالمرسومالتنفيذيرقم المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةأنشئصندوقضمانقروض

 األدواتالم،00/02/8008في أبرز من الصندوق هذا المؤسساتويعتبر قطاع تمويل في المتخصصة الية

البنوكمقابلمنخاللمساهمتهفيتحملجزءكبيرمنالضماناتالتيتشترطهاوذلكالمتوسطةوالصغيرة

.(0)الحصولعلىالقروض



.902خوميرابح،حسانيرقية،مرجعسابق،ص-0

09/02/8002تالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالمؤرخفيالمتضمنصندوقضمانقروضإستثمارا02/032المرسومالرئاسيرقم-8

.30-30،ص82الجريدةالرسمية،العدد

 





111 
 

 :صندوق ضمان قروض إستثمارات المؤسسات المتوسطة والصغيرة  -0-00

الرئاسيرقمأنشئصندوقضمانقروض للمرسوم وفقا إستثماراتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

هوعبارةعنشركةذاتأسهم،يهدفإلىضمانتسديدالقروضالبنكيةو،09/02/8002المؤرخفي02/032

والصغيرة المتوسطة المؤسسات منها تستفيد المتعلقةالتي والخدمات للسلع المنتجة اإلستثمارات تمويل بغية

.أوتجديدهاأوتوسيعهاالمؤسساتتجهيزاتبإقتناء

 : طة والصغيرة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات المتوس -0-00

أنشأتالوكالةالوطنيةلتطويرالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوفقاللمرسومالتنفيذي،وهيجهازيتولى

البرنامج متابعة البرامجمهمة تطبيق ونجاعة فعالية ،وتقييم والصغيرة المتوسطة المؤسسات لتأهيل الوطني

 نمو حول إحصائية معلومات قاعدة وتكوين ،وترقيةدعدوتطورالقطاعية والصغيرة المتوسطة المؤسسات

وإدماجاإلبتكارالتكنولوجيفيتسييرالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنخاللتوفيرالرأسمالالتكنولوجي

 .(0)والتقني

:الوكالة الوطنية للعقار الصناعي -0-00

الصناعيفيعام أنشأت للعقار الوطنية أنحلتلجن8000الوكالة لترقية،وذلكبعد المحلية الدعم ة

سنة إنشاؤها والتيفشلتفيتحقيقالهدفالتيأنشأتمنأجلهوالمتمثلفيتوفير0992اإلستثمارالتيتم

األراضي اإلستثماريةقطع بالمشاريع الدعمالخاصة تقديم في الصناعي للعقار الوطنية الوكالة دور ويكمن

الخاصةمنلاإلجراءاتالضروريةلدىالمصالحالعموميةأوللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنخاللتسهي

أوتطهيراألراضيالتيتريدهذهالمؤسساتالمتوسطةأجلإتمامهذهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةاألعمال

.والصغيرةإقامةمنجزاتصناعيةبها

:"CALPI"لجان دعم وترقية اإلستثمارات المحلية  -0-00

 اإلعالمالكافيللمستثمرين،وتقومبتوفير0992عامعلىمستوىالمحلياتأنشأتوهيعبارةعنلجان

المشاريعاألراضيوالمواقعالمخصصة حول القراراتالمتعلقةإلقامة  ألصحاباألراضيبتخصيصوتقديم

.(0)والصغيرةالمتوسطةالمؤسسات

 :بورصات المناولة والشراكة  -0-00

ذا جمعيات اإلقتصاديوهي القطاع خدمة في عامة منفعة ت سنة من،0990أنشأت وتتكون

وتوجدأربعةبورصاتجهويةللمقاولةمنالباطنوالشراكةفيكلمنالجزائرالمؤسساتالعموميةوالخاصة

.(0)غردايةوقسنطينة،وهران

0-www.pme.art-dz.org. 

تمويلالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة:رعمارة،المؤسساتالمصغرةودورالبنوكفيتمويلها،الدورةالتدريبيةالدوليةمنصو-8

.00-9،ص8003ماي82-85وتطويرهافياإلقتصادياتالمغاربية،كليةالعلوماإلقتصاديةجامعةسطيف،أيام

.39،20صالحصالحي،مرجعسابق،ص-3





http://www.pme.art-dz.org/
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 :األجنبيةآليات التدعيم  -0-0

 :الجزائربرنامج ميدا لدعم نمو المؤسسات المتوسطة والصغيرة في  -0-0-0

البرنامجفيإطارالتعاونمع دولاإلتحاداألوروبيوالدولالثالثةعشرالواقعةفيجنوبيدخلهذا

بغرض المتوسط األبيض تبادلالبحر منطقة احرةإقامة تحديث البرنامج والمصرفييشمل البنكي لقطاع

 سنة في إتفاقية إبرام تم وقد  العام القطاع مؤسسات دعم0999وخوصصة مجال في سنوات خمسة لمدة

البرنامجحواليوالمؤسساتالمتوسطة هذا قيمة وتبلغ على(0)مليونأورو63الصغيرة يرتكزبرنامجميدا

:(0)المحاوراألساسيةالتالية

.ليللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالعمرتطويرالتسيي-

 .دعمإنشاءالوسائلالجديدةلتمويلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة-

 .تحسينالمحيطالتنظيميوالمؤسساتي-

على قادرة تجعلها تنافسية ميزة والصغيرة المتوسطة المؤسسات إكساب إلى البرنامج هذا ويهدف

.محليةالمساهمةفيالتنميةالسيماالتنميةال

:التعاون الثنائي -0-0-0

في"Pme/Conform"وهوبرنامجينصبحولالتعاونالثنائيالجزائرياأللمانيأومايعرفب

مجالالتكوينواإلستشارةمنخاللتكوينمجموعةمنالخبراءلصالحالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةحيث

ةالمتواجدةفيمختلفوترقيةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرتنميةملمراكزدعقامهذاالبرنامجبتوسيعشبكته

  .جهاتالوطن

 : التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية  -0-0-0

البنكاإلسالميللتنميةفيتدعيمالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبالجزائرمنخاللاإلتفاق لقدساهم

بغرضتأهيلنظمةفنيةوتقنيقيامبتقديممساعداتال ،وكذلكةالمتوسطةوالصغيرعلىفتحخطتمويلللمؤسسات

المعلوماتيةلدىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،كمايقومالبنوكاإلسالميللتنميةبدوركبيرفيعمليةتمويل

ستثماريةالتيتكونالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةطرفافيهاوذلكبتقاسمالمخاطرومردوديةمنإلالمشاريعا

تعتمدعليهالتمايطلب صيغ تقدم البنوكويل،حيث في به المعمول للنظام بديلة تمويلية تقنيات بمثابة وتعتبر

.الكالسيكيةالمبنيأساساعلىسعرالفائدة

: التعاون مع البنك العالمي  -0-0-0

وليةويظهرإسهامالبنكالعالميفيتدعيمالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنخاللالشركةالماليةالد

"SFI"وكذلكمنخاللإعدادبرنامجتعاونتقنيمعبرنامجشمالإفريقيالتنميةالمؤسسات"NAED"الذي

.يهدفإلىتقديممساعدةفنيةلتأهيلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيمختلفأنشطتهااإلقتصادية

1- Amer Harkat, le programme meda, espèces PME n°01 avril 2002 p16.

.02،ص00خميسىنويرة،نحوتعميقالتشاورمعالهيئاتالمحلية،مجلةفضاءاتوزارةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،العدد-8
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التصحيح الهيكلي وأثره على دورالمؤسسات المتوسطة والصغيرة في  تحقيق التنمية برنامج  :إحدى عشر

   :المحلية

 :ي محتوى برنامج التصحيح الهيكل -أ

لقععدتبنععتالكثيععرمععنالععدولالناميععة،بععرامجلمواجهععةاإلخععتالالتواإلطرابععاتاإلقتصععادبيةالسععيماتلععك

الناتجةعنالمديونية،وفضالعنكونهذهالبرامجتعبرعنمبعادرةذاتيعةلتلعكالعدولفعإنأغلبهعاتعمتبنيعهمعن

وقالنقدالدولي،وذلكعلىأساستوجهعاتخاللتوصياتبعضالمنضماتالدولية،خاصةالبنكالعالميوصند

عتمععادسياسععاتإليبراليععةإقتصععاديةحيععثحاولععتبعععضالععدولفععيبعععضالمراحل،مثععلاألرجنتععينوالبرازيععل

ودولأخرىاعتمعدتسياسعاتتصعحيحذاتيعةمثعلرونعداوبوركينعاتصحيحيةتدعىبالسياساتغيراألصولية

ونتيجعةمعانعاتالجزائعرنعكاساتالسلبيةعلىالمستوىاإلجتمعاعيإلياوتهدفهذهالسياساتإلىتفادفاسوا

فقدتبنتهياألخرىببرنعامجمنأزمةالمديونيةالخارجيةالتيكانتتلتهمالحصةالكبرىمنمواردهاسنويا

.(0)التصحيحالهيكلي

وافقمعالسياسةاإلقتصاديةإعادةهيكلةالقطاعاإلقتصاديبمايتبرنامجالتصحيحالهيكليعلىويبنى

0963والشركاتالوطنيةسنةالتسييرويعتبرنمطوالمرادإنتاجهامنقبلالسلطةالعموميةالمتمثلةفيالدولة

كانخاضعالعالقاتالتنظيماإلستعماري،كمايمكنإعتبارنمطالذيالجزائرياإلقتصادصورةأولىإلعادةهيكلة

المؤسساتسنة0920ساتسنةالتسييراإلشتراكيللمؤس هيكلة ثانية،وإعادة ثالثةونظام0920صورة صورة

 سنة اإلقتصادية المؤسساتالعمومية الخامسة0922توجيه والصورة رابعة، صورة المساهمة صناديق مع

 القابضة الشركات نظام في نظام"Holding"تكمن إطار في اإلنتاج عالقات تنظيم ضمن يندرج الذي

الوطنيوسياسةتصحيحاإلقتصادعنوانوالمشاركةتحت،وتعتبروثيقةوزارةإعادةالهيكلةالصناعيةالخوصصة

الصناعية الهيكلة ،0995-0992إعادة األمر الصادر88-95وكذلك خوصصة0995عام المتضمن

لتيكانتتهدفإلىالمؤسساتالعموميةالبدايةاألوللمؤشرإعادةالهيكلةفيمرحلةجديدةتختلفعنسابقهاا

لتكونالدولةهيالمشرفةعلىعمليةالتنميةفإنالمرحلة،عالقاتاإلقتصادالموجهتوسيعقطاعالدولةوتقرير

.(0)الجديدةإلعادةالهيكلةترمىإلىتوسيعالقطاعالخاصوتقريرعالقاتإقتصادالسوق

معصندوقالنقدالدوليلشهر"Stand By"وإنطلقتعمليةالتصحيحالهيكليبدأالتوقيععلىإتفاقية

:والتيأقرتثالثةتدابير0992أفريل

من األسعار بتحرير هيبدأ أساسية مواد ثالثة عدا للدولة العام للخزينة المالي والدعم اإلدارية التحديدات

ةالخارجيةوإلغاء،معتحريرالتجار%50الدقيقوالحليب،ثمتخفيضسعرصرفالعملةالوطنيةبنسبةالقمح،

نظامتخصيصقوائمالسلعالمحضورإسترادهاوإحاللهابسياسةالتعريفاتالجمركية،كذلكتحريرالمؤسسات

التيتنصعلىأنالدولةأوالجماعاتالمحلية22/00منقانونهارقم05العموميةاإلقتصاديةمنقيودالمادة

الباقي،غياطشـريـفاآلثارا-0 ناديالدراساتروابحعبد العلمية الجمعية لبرنامجالتصحيحالهيكليفيالجزائر، إلقتصاديةواإلجتماعية

.0،8اإلقتصاديةص

0999محمدبلقاسمبهلول،سياسةتخطيطالتنميةوإعادةتنظيممسارهافيالجزائر،الجزءالثاني،ديوانالمطبوعاتالجامعية،-8

.892-890ص
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منقانون85-82يعاألسهموالحصصالتيتشكلرأسمالهاوذلكطبقالنصالمادتينهيالمالكةوحدهالجم

الذييسمحلهذهالمؤسساتأنتبيعبعضأصولهاالناشئةأوكاملالوحدةوأنيفتح0992الماليةاإلضافيلعام

 حدود في الخاصة للمشاركة ،%29رأسمالها لألمر طبقا المؤسس88-95وأيضا خوصصة اتالمتضمن

.العمومية

وقدحققبرنامجالتصحيحالهيكلينتائجإيجابيةخاصةعلىالمستوىالكليفيظلالبرنامجالذيتبنته

النمواالقتصادي الجزائربدعممنصندوقالنقدالدوليأينتحسنتمعظمالمؤشراتاإلقتصاديةالكليةوعاد

منالركودباإلضافةإلىإسترجاعبعد حيثأصبحاإلقتصادالوطنيأكثرالتوازناتالماليةفترةطويلةنسبيا

.إستجابةللتحوالتواألزماتالخارجية

اإلقتصعاديينوهعيمجمعوعإلجعراءاتالمتخعذةمعنقبعلمختلعفالسعلطات:فهوم برامج التصحيح الهيكليم -ب

،ويتراوحالمدىالعذيبقصدتحسينأداءالنشاطاإلقتصادي،وفيقواعدمعياريةمختارةمسبقاآلياتالسوقمثال

ويهعدفبعرامج،(0)لمشعكالتواإلخعتالالتليمكنلهذهاإلجراءاتالذهابإليهأوتناولهبينالضيقواإلتساعتبعا

مثعلاإلنحعراففعيالتصحيحالهيكليإلىمواجهةاالختالالتالتعيتعتعرضمواصعلةالنمعوفعياألجعلالطويعل

.(0)عرية،والرسومالجمركيةحوافزاإلنتاجكسعرالصرف،والقيودالس

  :محاور برنامج التصحيح الهيكلي  -جـ

والبنكالعالميمجموعةمنيتضمنبرنامجالتعديلالهيكليالذييدعمهكلمنصندوقالنقدالدولي

كلية إقتصادية أهداف لتحقيق المعدة اإلقتصادية السياسات المدفوعاتاإلجرءات ميزان في تحسين مثل

.(0)وإرتفاعفيمعدلالنموالطويلاألجلأفضلللقدرةاإلنتاجيةوإستعمال

:ويقومبرنامجالتصحيحالهيكليعلىثالثمبادئ

التفتحعلىالسوقالعالمية- ميزانالمدفوعاتوتحرير: وتتمثلفيجملةمناإلجراءاتالتيتهدفلتقوية

ال العملة تخفيضسعر منخالل أكبرالمعامالتالخارجية قيمتها لتقليصالوارداتالتيتصبح وذلك وطنية

بالعملة قيمتها تصبح حيث اإلجراء هذا بفعل تناسبية قدرة تكتسب التي الصادرات وتشجيع المحلية بالعملة

وإلغاءاألساليبالتميزيةسواءبيناألجنبيةأقلوتحريرالمعامالتاألجنبيةمنكلالعوائقاإلداريةوالضريبية

اعالعاموالقطاعالخاصأوبينالمستثمرينالمحليينوالمستثمريناألجانبومنحالمستثمرينمزاياضريبيةالقط

أرباحهم تحويل األجانبوحرية للمستثمرين الضماناتالكافية وإعطاء تنقلعواملوجمركية حرية وتشجيع

ااإلنتاج ساعد ما وهو الجمركية الحماية ،وإلغاء الصرفي سعر علىوحرية والصغيرة لمؤسساتالمتوسطة

اإلستفادةمنالسلعوالخدماتاألجنبيةوتوظيفهافيالسوقالمحليةبشكليعكسرغبةالمستهلكالمحليمنحيث

.الذوقوالنوعية

.820-820،ص8005عبدالمجيدقدي،المدخلإلىالسياساتاإلقتصاديةالكلية،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،-0

بسعكرةفلةعاشور،أثربرامجالمصلحالماليلصندوقالنقدالدوليعلىسوقالعملفيالجزائر،رسالةماجسعتير،جامععةمحمعدخيضعر-8

.22،ص8002-8005

.5ص،8005،فيفري02،مجلةعلومإنسانية،العددمدنيبنشهرة،سياساتالتعديلالهيكليفيالجزائربرنامجوأثار-3
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تحريرالتجارةوتقليصدورالدولةفيالنشاطاإلقتصادي،وعقلنةالقطاعالعاموخوصصته:رالداخليالتحري-

وهومايسمحبإلغاءاألثراإلبعاديللقطاعالخاص،وهوالشيئالذيأنتجمؤسساتمتوسطةوصغيرةمختصةفي

.عمليةالتصديرواإلستيرادومانتجعنذلكمنتنشيطالسوقالمحلية

تخفي- هيكلتها :ضالنفقاتوإعادة المعرضةوذلك المواد إنتاج وإحالل تخصصالنفاقات، إعادة خالل من

للمنافسةمكانالموادالمحميةمنالمنافسة،وتخفيضالعجزالميزانيبإلغاءالدعمعلىالموادالغذائيةوالوصول

،وساعدتالرسومالخاصةبالمحروقاتإلىحقيقةالرسوم،والرفعمنالموارد،واإلصالحالضريبي،والرفعمن

بإنتاجوتقديم والصغيرة أصحابالمؤسساتالمتوسطة إقدام الضريبيعلى اإلصالح اإلجراءاتالسيما هذه

.(0)خدماتمتنوعةكانتقبلهذهاإلجراءتتجنبممارستهابسببإرتفاعالضرائبالمفروضةعليها

ضروريةوحتميةعلىإعتبارأنالدولةالجزائرية مجالتصحيحالهيكليتعتبرالتدابيرواإلجراءاتالعلميةلبرنا

اليمكنلهاأنتعيشفوقطاقتهااإلستيعابية،وأنأيتأخرفيمباشرةالتصحيحاتفيوقتهاالمناسبسيجرها

التدابي مجموعة ويمكنحصر وسياسيا إقتصاديا،وإجتماعيا تكلفة تصحيحاتمستقبالبأكثر إلىإجراء رحتما

:المكونةلبرنامجالتصحيحالهيكليفيمايلي

وذلكمنخاللإعطاءاألولويةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبإعتبارها:إصالحمؤسساتالقطاعالعام-

.صاحبةالكفاءةاإلقتصاديةفياستخدامالموارد،وذلكعنطريقتصفيةوغلقالمؤسساتالتابعةللقطاعالعام

أينيحتويبرنامجالتعديلالهيكليعلىتعبئةمدخراتالمجتمعوتوجييهانحو:نقديةوالماليةاإلصالحاتال-

أكثرأنواعاإلستثماروخاصةالمحلية،وذلكمنخاللإستفادةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنعمليةتحرير

األجه تحسيننظام النقدية،والتيينتجعنها جديدةالقطاعالماليوأدواتالمراقبة وإدخالأنظمة المصرفية زة

متطورةألسواقالمالوهومايؤثرإيجابياعلىإمتالكالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلسيولةنقديةيساعدها

.(0)علىتحقيقالتنميةالمحلية

 يةنتائج برنامج التصحيح الهيكلي وأثره على دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحل-د

تظهرنتائجبرامجالتصحيحالهيكليفيالجزائرمنخاللالمؤشراتاإلقتصاديةالكليةويبرزالواقع

اإلقتصاديالذيأفرزهبرنامجالتصحيحالهيكليمنهذهالناحيةأنهناكتحسناواضحافيمعظمالمؤشرات

ليهوإستعادةالنموعلىأسسمتينةبعدالكلية،والنمواإلقتصاديألنالهدفاألساسيلبرنامجالتصحيحالهيك

ت وما الجدولة إعادة منخالل النمو هذا ،ويظهر نسبيا الطويلة اإلقتصادي الركود من منمفترة خضعنها

تحسينفيمعدالتخدمةالدينوسخاءمصادراإلقراضاألجنبيةبعدإعتمادالجزائرلبرنامجالتصحيحالهيكلي

ملياردوالر02ملياردوالر،88ةفيهذاالمجالأنالجزائراستفادتبأكثرمنحيثتشيرالبياناتالمتاح

و جدولة إعادة فيشكل إلنجاح5.5منها وقروضثنائية الدولية والنقدية المؤسساتالمالية ملياردوالرمن

المنتجةتجاوزتحصة،واإلرتفاعالمزدوجمنناحيةالكمياتومنناحيةاألسعاربالنسبةللكميات(0)البرنامج

.026ص،0992،أوث8مجلةاإلدارةالعامة،العددعزوزشكري،اإلطارالتحليليلبرنامجالتصحيحالهيكلي،بن-0

.022،صنفسالمرجع-8

.093ص،02،0992العددقتصادالجزائري،مجلةعلومإنسانية،إلعبدالوهابشمام،دراسةحولالخوصصةوالتحوالتالهيكليةل-3
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0995ألفبرميليومياسنة262بعدماكانتالتتجاوز0996سنةألفبرميليوميا200الجزائرأكثرمن

للجزائر الذيسمح األمر الدولية األسواق في محسوسا ارتفاعا األخرى شهدتهي فقد لألسعار بالنسبة أما

،والظروفالمناخية هامة مالية مالمالئمةبتحقيقعوائد حيثسمحتبتحسنخاصة البرامج، فترة بداية ع

.المردودالفالحيبشكالأدىإلىزيادةمساهمةهذاالقطاعفيالناتجالمحلياإلجمالي

كماكانمنأهمبرنامجالتصحيحالهيكليخوصصةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبالجزائركنتيجة

رق األمر في الجزائري المشرع وعرفها الهيكلة إلعادة 88-95م في 86المؤرخ أن0995أوث بقوله

الخوصصةهيعمليةنقلالملكيةمنالقطاعالعموميإلىالقطاعالخاص،منخاللتحويلمجموعأوجزء

لصالحأشخاصخواصماديين الرأسمالاإلجتماعيللمؤسساتالعمومية أو المعنوية أو مناألصولالمادية

 .(0)كانواأومعنويين

مجموعةوتعرفكذ بأنها تستهدفلك التي المتكاملة السياسات السوقمن آليات األكبرعلى اإلعتماد

.(0) ومبادراتالقطاعالخاص،والمنافسةمنأجلتحقيقأهدافالتنميةوالعدالةاإلجتماعية

تكماتعرفالخوصصةبأنهازيادةكفاءةإدارةوتشغيلالمؤسساتالعامةمنخاللاإلعتمادعلىآليا

.(0)السوقوالتخلصمنالترتيباتالبيروقراطية

 أساليبمختلفة الجزائر في والصغيرة المتوسطة المؤسسات خوصصة أخذتعملية تبعاولقد وذلك

بالبيعحيثقامتالدولةالجزائرية،التيمرتبهاالجزائرللسياسةوالظروفاإلقتصاديةواإلجتماعيةوالثقافية

الجزائريةلصالحالعمالتنازلتعنأخرىولقطاعالعامفياالمباشرلمؤسساتها الدولة إلىإعتماد ،باإلضافة

 والتسييرعلى اإلدارة وإدارة أسلوبخوصصة تسيير بإسناد والتسيير اإلدارة إجراءاتخوصصة حيثتتم

ترةمحددةبموجبعقدلفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوذلكالسيماالمؤسساتالعموميةإلىالقطاعالخاص

 ،كما العام بملكيتها لوحداتالقطاعالخاصلتولىتشغيلهاأجرتمعحقإحتفاظالدولة المؤسساتالعمومية

وتسييرهاوفقإتفاقيتمبموجبهإقتساماألرباحبنسبمعينة،باإلضافةإلىشكلآخريتمثلفيإشراكالقطاع

.فاقاتمحددةبينالطرفينالخاصمعالقطاعالعامفيتسييربعضالمؤسساتوفقإت

مؤسساتحيث  لظهوربدالعنها المؤسساتالكبيرة هيكلة أدتإعادة ،وفيإطارمتوسطةوصغيرة

كانتالبدايةبإعادةالهيكلةالعضوية،و(0)نفسالعمليةونفسالنشاطالذيكانتتقومبهالمؤسسةالكبيرةبمفردها

ا المؤسسات تفكيك أي للمؤسسات وتحسينوالمالية تسييرها في للتحكم الحجم مؤسساتصغيرة إلى لكبيرة

في الهيكلة إعادة تنجحعملية لم المؤسساتبعدها إستقاللية بعملية إتباعها ثم واإلقتصادية، المالية مردوديتها

.الشروطللدخولإلىإقتصادالسوقتحسينالمردوديةالتيهيعبارةعنمرحلةأوليةلتحضير



.089،ص8003،اديعدون،متناويمحمد،الجزائروالمنظمةالعالميةللتجارة،دارالمحمديةالعامة،الجزائرناصرد-0

.03،ص0995قتصاديفيالدولالنامية،دارالنهضةالعربية،القاهرةإلإيهابالدسوقي،التخصصيةواإلصالحا-8

.003،ص8008،ية،الدارالجامعية،اإلسكندريةتجاهاتحديثةفيالتنمإعبدالقادرمحمدعطية،--3

إنسانية،العدد-2 علوم بالجزائر،مجلة البطالة فيالتخفيفمنحدة والمتوسطة المؤسساتالصغيرة الدينسالمة،دور ،ص20،8009جمال

06.
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التعديلوطبقتهذهاإلستقالليةعلىالمؤسساتبهدفالفصلبينوظيفةالمؤسسةوالدولةوصوالإلىبرنامج

 سنة الدوليلمدة النقد معصندوق المبرم اإلتفاق فيإطار الخوصصة ضرورة الذييؤكد -0992الهيكلي

.0992-0995أومايعرفببرنامجتحقيقاإلستقرارثماإلتفاقالموسع0995

التغيراتالبنيويةفيالهيكلاإلقتصاديللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمن وتعدالخوصصةمنأهم

خاللإعادةاإلعتبارللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالخاصةواإلعترافبدورهاالهامالذييمكنهاأنتلعبهفي

التنميةالمحليةوفيتحقيقالنمواإلقتصادي،وعليهفإنالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالتيأثبتتقدرتهاعلى

يمكنفيالدولالمتقدمةوالدولالناميةعلىالسواءالتكيفبصورةأسرعمعالمتغيراتاإلقتصاديةواإلجتماعية

.أنتكونالقاطرةالحقيقيةللنمواإلقتصادي

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمجموعةمناألهدافاإلقتصاديةالخوصصةإلىتحقيقكماأدتعملية

واإلجتماعية ،(0)والمالية و اإلقتصادي واألداء الكفاءة وتحسين المنافسة وزيادةكزيادة اإلنتاج نوعية تحسين

اإلنتاجيةلتعزيزالنمواإلقتصادي،وتحريرالتجارةوحريةرؤوساألموال،وتوفيرمناصبالشغلبسببالبطالة

العام القطاع مؤسسات لدى اإلقتصادية المعايير وفق المدروس وغير المخطط غير التشغيل عن الناتجة

فعالفيخلقمناصبشغلجدي بشكل ،ووالمساهمة فيظلإدة تسريحها التيسيتم متصاصاأليديالعاملة

وحمايتها ومرافقتها تشجيعإقامةمؤسساتمتوسطةوصغيرة التيتفترضضرورة الخوصصة تطبيقعملية

سسةإلىحمايةخلقبيئةمحليةأكثركفاءةإقتصاديةعنطريقتغييرالتركيزمنحمايةالمؤ،وبتشريعاتحديثة

توسيعقاعدةالملكيةوفسحالمجالللقطاعالخاصإلمتالك(0)عنعمليةالخوصصةتجنكما،المستثمرمباشرة

.األصول























.025،ص8000القاضيأنطوانالناشف،الخصخصةمفهومجديدلفكرةالدولةودورهاالمرافقالعامة،منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،-0

8- Nacer- eddine sadi , la privatisation des entreprises publiques  en Algérie ,p93. 
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 :الرابعملخص الفصل 

ناتمنخاللدراستنالهذاالفصلتطرقناإلىالتحديدالعاملماهيةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،وواجه

لرغممنعدةصعوباتفيتحديدمفهومها،وذلكبسببإختالفالمعاييرالمحددةلهامندولةألخرى،ولكنعلىا

.تتميزبهاهذهالمؤسساتالمالمحالرئيسيةالتيأننحددذلكفقدإستطعنا

تجارببعضالدولفي الكبيرومنخالل والدور األهمية بينا والصغيرة المؤسساتالمتوسطة إطار

يناألنشطةالذيتؤديههذهاألخيرةفيالتنميةالمحليةعنطريقخلقفرصالشغلوالقضاءعلىالبطالةوتوط

المحلية،وذلكعلىالرغممنوجودصعوبات النائيةوتوفيرفرصترقيةوتثمينالثورة فيالمناطقالمحلية

تعترضهاالسيماالصعوباتالتحويليةوالتسويقية،وهواألمرالذيجعلأصحابالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

فيةتساعدهاعلىتحقيقالفعاليةواألداءاألفضلالذييتبنونأحدالخيراتاإلستراتيجيةكانتمحوريةأوإضا

.يعودعلىالتنميةالمحلية

تطورنسيجالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالجزائرعبرثالثمراحلأساسية،حيث ولقدالحظنا

كانتكانالتوجهاإليدولوجياإلقتصاديللدولةفيكلمرحلةيعكسمدىإهتمامالدولةبهذهالمؤسساتحيث

وبإندماجالجزائرفيإقتصادالسوقووعيهابأهميةهذهالمؤسساتفيالتنميةمغيبةفيفترةالتسييراإلشتراكي

المحليةبدأاإلهتمامبهذهاألخيرة،منخاللالقيامببرنامجالتأهيللهذهالمؤسساتعنطريقإرساءمجموعة

المتخصصة،وإنتاجآلياتدعممحليةوأجنبية،حيثمكنمشتركةومتكاملةمنالهيئاتالحكومية،والمؤسسات

تنافسيةعلىالمستوىالمحليوإمتالكطرق منإكتسابميزة والصغيرة البرنامجالمؤسساتالمتوسطة هذا

دوراإلجراءاتوالتدابيرعلىزيادةهذهوالتنظيموالتسييرواإلنتاج،وإنعكستاإلداءمجالأكثرحداثةوديناميكيةفي

المتوسطةالمؤ المؤسسات أغلب تبقى ذلك المحلية،ورغم التنمية تحقيق في والصغيرة المتوسطة سسات

منبرنامجالتأهيلوأنهذاالبرامجبحاجةإلىلجنةخاصةللمتابعةألنهذهالمؤسساتةغيرمستفيدوالصغيرة

ال والدولية طرفالهيئاتالمحلية من والمرافقة الدعم من المزيد إلى تحقيقبحاجة تستطيع حتى متخصصة

.التنميةالمحلية

برنام الجزائرية الدولة لتبني كان المتوسطةجكما المؤسسات مساعدة دوركبيرفي الهيكلي التصحيح

المستهلكشكليلبيرغباتبالمحليةوتوظيفهافيالسوقوالصغيرةعلىاإلستفادةمنالسلعوالخدماتاألجنبية،

برنامجالتصحيحالهيكليتوسيعقاعدةالخوصصةفيإطارثالدوقوالنوعية،كمانتجعنعمليةمنحيالمحلي،

 .الملكيةوفسحالمجالللقطاعالخاصمنأجلخلقبيئةمحليةأكثركفاءةإقتصادية
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 :د ــــــــتمهي

ا للمؤسسات المحلي التنموي الفعل والصغيرةيظهر المحليةلمتوسطة التنمية نتيجةبإعتبارهاحركية

النوعية،علىإنجاز إنشاءاألصولوالموارد عتبارأناإلقليمإمستمرللبناء،وبدونهوادةألجلالتطوير،وإعادة

أربع من الجزئيةيتكون باألنساق السياسي،(0)عناصرتعرف الجيوفيزيائي،النسق لإلقليم الجزئي النسق وهي

جتماعيإلنسقاال التنميةإلوالنسقا ديناميكية فيإنجاز فعالة بطريقة األنساقتساهم قتصادي،بحيثأنهذه

و جدب في بفعالية يساهم األول وإالمحلية،فالنسق فيقدمإستقطاب الثاني النسق أما واألصول الموارد رتباط

النسقالثالثفيضمنإنتاجروحالمقاولةوالتقييمالحلولالمتعلقةبالمشاكلالتييواجههاالفاعلونالمحليونأما

يتولىمهمةتوزيعالرابعالمتوسطةوالصغيرة،والنسقالفعلالتنمويللمؤسساتيتضحوهناجتماعيإلوالتثمينا

.المادةالحيويةبطريقةمستمرةفيجميعأنحاءالمناطقالمحلية

المتوسطة للمؤسسات اإلنجازوي التنموي الفعل األنشطةويشكل لمختلف فعلية ممارسة والصغيرة

والبرامجوالخدماتوالمنتجاتعلىالمستوىالمحلي،كمايشكلتبنيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةألهداف

ةللمجتمعاتالمحليةحتياجاتالحاضراإلةتلبيالتنميةالمستدامةدليالقاطعاعلىالفعلالتنمويالمحليمنخالل

اإل إحتياجاتهابقدراتضراردون تلبية عن القادمة للمؤسسات،األجيال المحلي التنموي الفعل حقيقة وتتأكد

وسنتطرقمنخالل،المتوسطةوالصغيرةمنخاللمشاركةالسكانالمحليينفيأنشطةالمؤسساتالمتوسطة

:هذاالفصلإلىالنقاطالتالية

.يةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوأشكالالتنميةالمحل:أوال

.التنميــةالقطـــاعيــة-أ

.التنميةالمكانية-ب

.المتوازنـــةالتنميــة-جـ

.أهدافالتنميةالمستدامةالتيتتبناهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنأجلتحقيقالتنميةالمحلية:ثانيا

.األهدافاإليكولوجية-أ

.والصغيرةعلىالمستوىالبيئيدورالمؤسساتالمتوسطة-0

.التنوعالبيولوجيعلىمستوىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةدور-8

.اإلنتاجالنظيفعلىمستوىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةدور-3

.األهدافاإلقتصادية-ب

.النمواإلقتصاديفيتحقيقالمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةدور-0

فيتحقيقالتنميةتكنولوجياالمعلوماتواإلتصالعلىمستوىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةدور-8

.المحلية

.دورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالكفايةاإلنتاجية-3

.األهدافاإلجتماعية-جـ

.خاللالمقاربةالتشاركيةدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالتنميةالمحليةمن-0

.دورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالتماسكاإلجتماعي-8

.المسؤوليةاإلجتماعيةدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالتنميةالمحليةمنخاللتبنني-3


المسيلة-التنميةالمحليةوالحكمالراشد،جامعةمحمدبوضياف:لزرليمحمدأمقران،إشكاليةحركيةالتنميةالمحلية،الملتقىالدوليحو-0

.8005أفريل86/82الجزائريومي
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  :المحليةالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وأشكال التنمية :أوال

 :التنميــة القطـــاعيــة -أ

يعة،فيتحقيعقالفععلالقطاعةلدورالتنميعلقدأولعتمنظمعةاألمعمالمتحعدةللتنميعةالصعناعيةإهتمامعاكبيعرا

التنمويللمناطقالمحلية،وذلكمنخاللالتركيزعلىالصناعاتالصغيرةوالمتوسطة،والتيترتبطبالصناعات

الكبيرةوعرفتمنظمةاألممالمتحدةللتنميةالصناعيةالتنميعةالقطاعيعةبأنهعاتلعكالتنميعةالتعيتتحعركبصعورة

نقطععاعالصععناعة،وقطععاعالزراعععة،وقطاعالري،وقطععاعاإلسععكانمتوازنععةعلععىجميعععالقطاعععاتاألساسععية،م

والتعمير،وقطععاعالسععياحة،فاليجععبالتركيزعلععىقطععاعوإهمععالقطععاعآخر،والهععدفالععذيتسعععىإليععهالتنميععة

القطاعيععةفععياألخيععرهععوإيجععادحيععاةأفضععلللنععاسوإرسععاءقاعععدةتععرابطقطععاعيوصععناعيللرخععاءوالقععوة

مععدىالطويل،فضععالعلععىتحقيععقتنميععةصععناعيةمنصععفةإجتماعيا،وسععليمةبيئيا،والعمععلعلععىاإلقتصععاديةعلععىال

.(0)تحويلاألهدافالقطاعيةإلىإطارعاميصلحكإستراتيجيةتنمويةمحلية،تسمحبتحقيقالمشاركةالشعبية

إنتععاجويظهععرالفعععلالتنمععويللمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرة،منخععاللتحقيععقالتصععنيعالمحلععي،ك

والنسعععععيجيةوالصعععععناعةالغزلية،والصعععععناعاتالكيماوية،والهندسعععععية،وبعثالصعععععناعاتذائيعععععةغالالصعععععناعات

الحرفية،والتقليديععة،وتطويرمجععالكهربععةالريف،وخلععقالمحطات،والمحوالت،وتععدعيمالشععبكاتالكهربائيععةمععن

.وماتخاللإنارةالتجمعاتالسكانيةالمحلية،وتنميةصناعيةتكنولوجياالمعل

وفيقطاعالزراعةوالري،يبرزالفعلالتنمويللمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةمعنخعاللإستصعالح

وإسععععععتزراعاألراضععععععي،والنهوضباإلنتععععععاجالزراعي،وإسععععععتخدامالتكنولوجيععععععةالحيويععععععةلتنميععععععةاإلنتععععععاج

لعىإنتعاجالمحاصعيلالحيوي،والدواجني،والسمكيوبععثالمحاصعيلغيرالتقليدية،والتصديرية،وتشعجيعالقعرىع

الرئيسيةكالقمح،واألرز،والطماطموالكروم،حسبصالحيةالموقعالجغرافيلمثلهذهالزراعات،والقيامبالمكننة

.واإلرشادالزراعي

هذاالمجال،منخاللالمشاركةوتنميةالقطاعالزراعييتطلبتخصصمؤسساتمتوسطةوصغيرةفي

الجوفية،وحفراآلبارلسقياألراضيالمستزرعة،ألنالتنميةفيإنجازالسدودوشبكاتالري،وإ ستغاللالمياه

القطاعيةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتنطلقمنفكرةأساسيةتؤكدأنالتوجهالتنموي،التعصيري،اإلنتجاوي

علىمدىقرونيونالوسطالفالحيوالمعارفالتقليديةالتيأكتسبهاالفالحونالريفيونالتقليداليهملالبدأن

منالزمن،وشكلتتلكالمعارفترسباتألنماطزراعيةوإنتاجيةفالحيهتعكسالخصوصياتالمحليةمنقيم

المصادرالمائية إستعمال ترشيد على والصغيرة المتوسطة المؤسسات تعتمد ،كما وأعراف وتقاليد وثقافات

عملي بإعتباره الحقلي الري نظم تبني خالل من وتنميتها المياه إضافة إلىة لتغطيةجذورمنطقة النباتات

اإلحتياجاتالمائيةالالزمةلنمووغسلالتربةمناألمالحللمحافظةعلىمستوىالملوحةفيالحدودالمناسبة

وتتخلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعنطرقالريالسطحيالذييؤذي،إلعطاءأعلىإنتاجيةمحصولية

يترتبعنهنقصاإلنتاجيةالمحصوليةمساحاتالزراعيةعندإقامةالقنواتالعريضةمماإهدارجزءمنالإلى

.08تطبيق،دارالغربانللغات،ص–نظريات–،جغرافياالتنميةمفاهيموآخرونمحمددلف،0
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مشاكل وزيادة واألسمدة الري مياه لألمراض(0)وفقدان المزارعين وتعرض وإنتشارالحشائش الصرف

اإلستراتجيات.يليةالطف على تعتمد والصغيرة المتوسطة المؤسسات فإن الفالحية التنمية مستوى التيوعلى

الطبيعيةتنصبعلىتطويرالمنتوجات المناطق مع الزراعيالمتكيفة المحلية،بهدفتكثيفاإلستغالل والتربة

الحمراء،اللحومةاألشجارالمثمرةحبوب،حليب،بطاطا،زراع)كلمادةبحسبالصناعيالزراعيوتحقيقاإلندماج

البحري األسماكوالبيضاء،الصيد فيالمناطقالجافة،(وزراعة أستغلالتربة تنصبعلىتكييفأنظمة كما

للجفافوالمخصصة أوالمعرضة الجافة األشجارللحبوبوالشبه المواشيالمثمرةولزراعة منوغيرهاوتربية

االنشاطات المالئمة،وتقوم دراسةاألخرى وفق الزراعية المشروعات بوضع والصغيرة المتوسطة لمؤسسات

الموارد تآكل حساب على وذلك األغذية إنتاج في الزيادة عن البحث ينبغي ال أنه بحيث واضحة علمية

المطلوب فعالةهوالطبيعية،وأن إجراءات والغاباتإتخاذ السمكية المياه،والمخزنات وموارد التربة إلحياء

والغطا النباتي والعمء التنميةلاألخضر تحقيق أجل من الطبيعية الموارد حماية التركيزعلى زيادة على

الزراعيةالمستدامة األساليب طريق عن للزراعة القابلة األراضي وتهيئة المحلي،وتحسين المستوى على

تحقيقإستراتيجياتأنية،إذالعضواألسمدةعلىالتركيزطريقعنالتربةعلىالتحسيناتإدخالاألفضل،وبخاصة

السماد بإستخدام يكون أكثرإستدامة لتخفيضاألخضرواإلدارةإنتاج لآلفات البيئةةاآلثارالسلبيالمتكاملة على

.والصحة

كماتقومالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةبتحقيعقالتنميعةالقطاعيعةالزراعيعةمعنخعاللإدخعالوسعائل

تقعععاوماآلفعععاتواألمراض،والعمعععلعلعععىتبنعععياإلسعععتراتيجياتاإلبتكاريعععةفعععيتربيعععةوالحيعععوانلتربيعععةالنبعععات

النباتات،مثلتهجينأصنافعاليةالغلةمعأصنافذاتالقدرةعلىتحملالضغوطلزيعادةالغعالة،ألناألسعاليب

ىتحملالجفاف،لعذاالحديثةفيتربيةالنباتاتتؤديإلىإنتاجأصنافعاليةمنالمحاصيللديهاقدرةكبيرةعل

والصغيرةبهذهاألنشطةعلىنطعاقواسععيتعيحفرصعةواسععةلتوفيرالغعذاءللسعكانتقومالمؤسساتالمتوسطة

.(0)المحليين

وجعععلالتنميععةالزراعيععةكمقدمععةللتصععنيع،وتعزيزاإلنتععاجالزراعععيوإدامععةالطععابعمتعععددالوظععائف

ميةالمحليعة،كمتقعومالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةبإنجازالتنميعةللزراعة،وجعلالصناعةالزراعيةكآليةللتن

القطاعيةالزراعيةمنخاللالقيامبالمشاريعالمحليةالمستدامةللصيدالبحعريوتطوير،اإلسعتزراعالسعمكيفعي

تخدامالمياهالعذبةوالمالحةودراسةالمخزونالسمكيوإيجادطعرقالمحافظعةعليعه،وزياداإلنتعاجمعنخعاللإسع

.دوالصيلإلكثارالطرقالحديثة

المؤسس تتولى والتعمير السكن قطاع في إنجازكذلك مهمة والصغيرة المتوسطة المستشفياتات

المنازل تأثيث العمارات،و الصحي،وإنجاز الشرب،والصرف والمدارس،ومياه الحضانة ودو والطروقات

(0).والمرافقالعامة

.020،ص0999،مكتبةمدبولي،القاهرة،0ديثةوالصرفالمغطى،طعليالدجوي،طرقالريالح-0

تسييروتمويل:جمعيعماري،مساهمةالجماعاتالمحليةفيتشجيعاإلستثمارفيمجالالصناعةالزراعيةالغذائية،الملتقىالدولي8

.2،صالتجاريةاإلقتصاديةوعلومالتسييروالعلومالجماعاتالمحليةفيضوءالتحوالتاإلقتصادية،جامعةمحمدبوضيافالمسيلة،كليةالعلوم
أحمعععدبلعبكي،التنميعععةالمحليعععةوالقطاعيعععة،تجمعالهيئعععاتالمطبوععععةاألهليعععةفعععيلبنعععان،ومراكزاألبحعععاثفعععيمعهعععدالعلعععوماإلجتماعيعععة-3

.02،ص8000،بيروت
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مج علىأنها إليها ينظر يعد التيلم األخيرة هذه السياحة قطاع السلطةوأخيرا بها تهتم إجتماعية ظاهرة رد

مجموعةإلىتحولتقدبلالمركزية ذاتوالخدماتاألنشطةمن والبيئيةاإلقتصاديةواألهدافاألبعادالفرعية

السياحةفيكثيرمنبلدانالعالمينظرإليهابمناحكميةومحاسبية،ألنهمنواقعالتقاليدالدوالثقافية،وكذلكلمتع

هالكات،وكذلكعدداإلعتباراتالكميةمثلمقبوظاتالسياحةواإلستهتمامبالظاهرةالسياحيةإالمنجانبيمكناإل

الشيءالذييتطلبتدخلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلتنميتهابطريقةتراعيخصوصية(0)نالسياحالوافدي

يوالمعنوي،والجغرافيوالحيوي،والينحصرالمجتمعالمحلي،وثقافيةالتقليديةالسياحية،وميراثهالسياحيالماد

والصغيرةفيتحقيقالربحيةمنوراءالمشاريعالسياحيةفقط،بلالبدأنتهدفإلىدورالمؤسساتالمتوسطة

تحقيقالسياحةالتعريفية،والتيتعرفالسواحاألجانببتاريخوحضارةتلكالمناطقالمحلية،والتيتعتبرجزء

اإلنسان الحضارة المؤسساتمن قيام خالل من ذلك ما،ويتحقق بطريقة بناءها في شاركت والتي العالمية ية

المتوسطةوالصغيرةببناءالمتاحفالمحلية،وتسييجالمعالماألثريةوصيانتها،وإنجازالمرافقالضروريةالتابعة

،يوفرعائداتمالية(0)لهامنمطاعم،وفنادقوحدائق،ومساحاتخضراء،والعملعلىخلقمنتوجسياحيمحلي

كماتتولىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتوفيرالخدماتوالتجهيزاتوالمنتجاتالمحليةالسياحيةوالعملعلى

.وترصفيهاوإنارتهاتسويقها،وبعثالسياحةالبحريةمنخاللصيانةالشواطئ

 :التنمية المكانية  -ب

بصععورودرجععاتمتباينععة،ففيعلععمجتماعيععةالمعاصععرةموقعععهفععيالعلععوماإل"المجععال"أو"المكععان"تبععوأ

أخذاإلهتمامبالمكعانبشعكلهمعنخعاللمفعاهيمالتخصعيصوالتوزيععاإلقتصاد،وفيكلاإلقتصادالكليوالجزئي

.حثفيالنمواإلقليميوالتنميةاإلقليميةيبل (اإلقتصاداإلقليمي)فظهرفرع

ذاتاإلتجعاهاألنثروبولعوجيمعنخعاللمعالجعةسوسعيولوجياأمافعيعلعماإلجتمعاعفقعدتكفلعتاألبحعاث

والجماعععععاتالمعبععععرةعععععناإلنتمععععاءاتالفرعيععععةبمختلععععفصععععورها،منخععععاللدراسععععةالمجتمعععععاتاألوليععععة

كمععا"والقبليععةوالعشععائريةوالدينيععةوالجهويععة،ومععايسععمىبالجماعععاتاألصععيلةالجماعات،والتجمعععاتالعريقععة

يولوجيةالميدانيععةبدراسععةخصععائصالسععلوكاإلجتمععاعيللمجموعععاتاإلجتماعية،حسععبتكفلععتاألبحععاثالسوسعع

محععلاإلقامععةأوحسععبمسععتوىالععدخلوطريقععةالمعععاشوطبيعععةالعالقععةبععالمجتمع،منخععاللعمليععةاإلسععتعباد

.والتهميش(أواإلقصاء)

والجغرافععيالععذيالمجععالالطبيعععيإشععارةإلععىوظهرالمفهعومالتقليععديللمكععانمععنخععاللنظريععةالتعوطن

يصيرمحالللنشاطاإلقتصادي،بإعتبارهمجردفاصلفيزيقيوعالمةعلعىحعدودإداريعةأيضعا،والمكعانعبعارة

.عنمساحةممتدةوقابلةلإلنقساموقابلةللتقسيمبإرادةصانعالقرارالسياسيواإلداري



التنميعععععععةالمحليعععععععةوالحكعععععععمالراشعععععععدحقيقعععععععةاإلقتصعععععععاد:ليعععععععة،الملتقىالعععععععدوليهشعععععععامالبيض،الحركيعععععععةاإلقليميعععععععةوالتنميعععععععةالمح-0

.8،ص03/02/8005الوطني،يوم

المنتوجالمحلي:محمدالعيدالوي،حدودمساهمةالمنتوجالمحليفيالتنميةالسياحيةبالمجالالترابيلإلقليمالحسيمة،الملتقىالسياحيالثاني-8

.0،ص88/89/8000مايالمغرب،مستدامة،والتنميةالسياحيةالجهويةال
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فرعالنمواإلقليمي،حيثأصبحالنظرإلىالمكانكمجالمتجانس،وقابلللتقطع وفيالخمسينياتظهر

األمكنة عن متميزة وحدة منه مكان،تجعل لكل خاصة مالمح تظهر بدأت الستينات وفي الوقت نفس في

وإنما مننابعاإلمتالءغيره،وهذاعنالتيتميزهالذاتيةلممتلئبالخواصمجاهواألخرى،فهوليسمجاالفارغا

ألنيكونمحورا يجعلهمهيئا الغنىالذاتيللمكان،والغنىبالتنوع،سواءتنوعاإلمكانياتأوتنوعالعالقات،ما

للمك الجديد بالذات،وفيالسبعينياتوالثمانيناتتبلورالمفهوم التنمية العامة،وسياسة انمنخاللبروزللسياسة

المكان هذا مالمح أصبحتأهم تتمأين المحلي التنمية معين،هوالوسط وسط في أعلى إلى أسفل بالذاتمن

نظريةأقطابالنمو،يشيرإلىأنالتنميةالتظهرفيصاحببيروفرانسواللمكانعندوأصبحالمفهومالجديد

األماكنببساطة فينجميع وخطورتها طرافتها عمليةوإنما التنمية "فسالوقتتكمنفيأن إنتقائية أنها" ثم

السياسة"ولوعلىحسابغيرها،وهنايجئدورعمليةتراكمية،وبمجردأنتبدأثمتستمرفإنهاتغذينفسهاذاتيا

.لتجمعهاقوةجاذبةلغيرها،كقاطرة،قطبللنمو"العامة

،وهعذهالمنطقعة"Territory"إليهبإعتبعارهمنطقعةوقدكانتالقفزةالمفهوميةالكبرىللمكانهيالنظر

لتحقيعقمصعالحإقتصعاديةكليعةمعينعةعلعىالمسعتوىالععامليستمجردموضوعسعلطتعليعهالقعراراتالعامعة

ولكنهامنظومةذاتهعدفأوالمناطقاإلقتصاديةالخاصةأوالمناطقالتجاريةالحرةللدولة،مثلمنطقةالتصدير

.خاصبها

يعكععسإخععتالفواإلقتصععـاديةمععنبلععدإلععىأخععـرإخععتالفالتنميععةالمكانية،واإلمكـععـانياتالتنمويععةوإن

والتعرفعلىالتنميةالمكانيةيأتيمنخاللالمكونينالتيقدتتبعمندولةإلىآخريسيــاساتالتنميةالمكانية

.الرئيسيينلهاوهماسياستيالتنميةالحضريةواإلقليمية

التععيينبغععيتنميتهععاعلععىالمععدىالبعيععد،مععنخععالللفععيتحديععدالمراكععزأوالتجمعععاتالحضععريةوتتمثعع

،وتتكامعـلالسياسعة(0)فياألقاليمالمرادتطويرهاوالعمرانيةمجموعةمنالدراساتاإلقتصادية،واإلجتماعية

يحدداإلتجاهـــاتالرئيسيةلكيفيةتوزيعالتخطيطيالـذيالحضريةمعسياسةالتنميةاإلقليميةالتيهـياإلطــار

وإيجادحالةمنالتوازنالنسبيفعيبالشكلالذييضمنكفاءةأهدافالتنميةالمواردالمادية،والبشريةفياإلقليم

والتفاوتالمكانيفيمسعتوياتتوزيعاإلستثماراتبينالمناطقالمختلفةبغيةالحدمنظاهرتيالتركزالسكاني

مععنخععاللنالتنميععةالمكانيععةهععيالطريععقالفعععاللمواجهععةالمشععكالتالحضععريةواإلقليميععةإ،وعليععهفعع(0)التنميععة

فضعالععنمعالجعةإستخدامأســاليبمناسبةتضمنتحقيقالعدالـــةاإلجتماعيعةوالكفعاءةاإلقتصعاديةفعيالمكعان

وتعدالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرة،لمسعتدامةفيخططالتنميةلتحقيقالتنميعةالمكانيعةاأالسلبياتالتيقدتنش

منخاللاألهدافالتيتعملعلىإنجازهافيلتنميةالمكانيةايتماإلعتمادعليهالتحقيقإحدىهذهالوسائلالتي

وتطويرهععافععياألقععاليمالمنععاطقالمحليععةالمنععاطقالمحليععة،ومععنخععاللقيامهععابتنميععةمصععادرالثععروةالوطنيععة

والعمعلعلعىضعمانتكامعلأقعاليمالدوائرالكبرىالحدمنتركزاألنشطةاإلقتصاديةفيالوالية،أوووالحضرية

وكذلكقياماألطرافالبعيدةعنالوالية،منخاللتطويرشبكةالنقلواإلتصاالت،وإنجازحافةالمدينة

0- Roberta Capello, Regional Economics, Routledge, London And New York , 2007.1-13. 
8-Ray kiely, globalization, post–fordism and the contemporary context of development, in: international 
sociology, march1998, vol13 no1, pp 99,100. 
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قعلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبإنجازالمحاورالحضريةويستخدمفيتنميةالمناطقالواقعةعلىطرقالن

المسعتقراتالبشعرية،وتنميعةإلىنموفيمحاورتخطيطيةمختارةبأنشطةإقتصاديةمناسبةلهذهالمحاور،تؤدي

.النشاطاتالحيويةفيالمناطقالمحلية

وبأسعععلوبفعععيالمنعععاطقالمحليعععةأيضعععاقيعععامالمؤسسعععاتالمتوسعععطةوالصعععغيرةبإنجعععازالمعععدنالجديعععدة

،معنخعاللتعوفيرمنهاأوالمستقلةكمراكزجعدبلألفعرادسعواءللعمعلأواإلقامعةسليمسواءالتابعة(0)تخطيطي

مناطقذاتتخطيطمسبقومواصعفاتتخطعيطعاليعة،وإنشعاءالمراكعزالحضعريةالمنتشعرة،والذييتطلعبضعخ

ةمنخاللأومدينوتتعدمحدداتالتنميةالمكانيةحسبكلمنطقةفيعددكبيرمنالبلدياتإستثماراتكبيرة

إذتتأثرإسععتعماالتاألرضوالريععاحمثععلإنحععداراتاألرضونوعيععةالتربععةالطبيعيععةالعديععدمععنالعوامععلمنهععا

وعوامعلوتوفراأليديالعاملةإقتصادياتالموقعكمثلالعواملإقتصادية(1)وغيرهاالعواملوأنواعهابمثلهذه

وخصوصعععياتالسعععكانفعععيالمدينعععةواألمنيعععةجتماعيعععةمهمعععةأخعععرىمنهعععاتعععوفرالبنعععىالتحتية،والخعععدماتاإل

أواإلقليم،باإلضافةإلىالعواملاإلستراتيجيةالتيتربطبالسياسةالعامةللبالد،ولضماننجاحالتنميةالمكانيةمعن

ويجعبإعتمعادأساسعياتتخطعيطالمدينعةوالمخططعاتالهيكليعةللمنعاطقطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصعغيرة

ديععدحجومهععاالسععكانية،ومعدالتنموهععا،ومواقعالفعاليععاتاإلقتصععاديةوالصععناعية،وفقإسععتراتيجيةالمحلية،وتح

وهيكليعةتحعددنمعطإسعتعماالتاألرضفعيوطبيعتهاوفعقمخططعاتأساسعيةالموازنةبينمواقعهذهالفعاليات

والمععواردالطبيعيععةتنميععةالعمرانيععةباإلسععتنادإلععىتنظععيماللتلبيععةاإلحتياجععاتالوظيفيععةالمنععاطقالتنميععةالمحليععة

وتقيعيماألثرالبيئعيللمشعاريعالتنمويعةمعنخعاللجملعةاإلجعراءاتالتعيتحعددالمشعكالتالبيئيعةوالبيئيةالمتاحعة

وإتخعاذإجعراءاتوالتحسيناتالجاريةمنأجلتخفيضاآلثارالسلبيةللمشعاريعالصعناعيةوالتنمويعةعلعىالبيئيعة

ويفهعممنعهونقلالصالحياتأينقلالمسعؤوليةععنالسعلطةالمركزيعةلسلبيةاآلنيةوالمستقبليةتحدمنأثارهاا

يقععجعلنشعاطهاخعارجنطعاقالرقابعةالمباشعرةللحكومعةعلىنطاقواسعأنهإيجادوحداتحكوميعةالمركزيعة

والبلعدياتتعطعيسعلطاتوهعذايعنعيإعطعاءسعلطاتأوسععللبلعدياتالمركزية،وتقويةالوحعداتماليعاوتشعريعيا

فعيإدارةشعؤونهاومواردهعاوالقيعامبالتجريعد،أوسعللوحداتاإلداريةالتابعةلهاداخلالمجالالترابيالمحلعي

أوأيمعنالوظعائفأوالمسعؤوليةاإلداريعةبإعتبارهنعوعمعنالالمركزيعةيحصعلعنعدماتنقعلمسعؤوليةالتخطعيط

أوغيرحكومية،ويكونهذاالنقلمنطوياعلىمشاركةاتتطوعيةخاصةالعامةاألخرىمنالحكومةإلىمؤسس

إذيمكععناإلسعتفادةمععنمثعلهععذهالمؤسسعاتبتشععجيعهاعلعىالعمععلخاصعةفععيالمنعاطقاألقععلالسعكانالمحليعون

منأجلالنهوضبهذهالمناطق،معبقاءقدرمناسبمنالتنسيقمعالجهاتالمركزيةللتخطعيطوالتمكعينتطورا

وتشعملالحصعولعلعىالسعلطةهوعمليةتسهيلنقلالمواردأوإتاحتهالفئةمحرومةمنأفرادالمجتمعالمحليو

إتخعاذالقععراراتومعنأثعارهالواضععحةأنالمسعتفيدينيمسعكونبزمعامعمليعةوالسياسعيةواإلقتصعاديةاإلجتماعيعة

مايسمىقاعدةإستردادالمتعلقةبإستخداموتوزيعهذهالموارد،ويدخلضمنهذااإلتجاه

 .035- 134،ص0993-0998أمالرشاد،السيدحسن،التنميةوالمدنالجديدة،رسالةماجستير،بدوننشر،كليةاآلداب،جامعةطنطا،-0
.3ص،8000،البيئةوالتنميةالحضريةالمستدامة،بغداد:نماطالتنميةالمكانيةفيالعراقوانعكاساتهاعلىالبيئة،ندوةأساميمتيبولص،-8
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لتشعجيعهمعلعىإنشعاءوتسهيالتماليةتمنحللسكانفيالمناطقاألقلتطوراالتكاليف،وهيعبارةعنقروض

ومعطيعاتاإلقتصعادالعوطنيلصعناعاتمشاريعإستثماريةصغيرةومربحةبإعتمعادتكنولوجيعامالئمعةلظعروف

نمراععاةمعدىالقعدرةعلعىالتكيف،وإخضعاعفليسالمهمإعتمادكلمعاهعوحعديثدو،ذاتإرتباطمحليمباشر

 .التكنولوجياالمستوردةإلىخصوصيةالمجتمعالمحلي،وتوفيرفرصالعمل

يعأتيمعنخعاللوالصعغيرةإنتعزيزوتقويةسياساتالتنميعةالمكانيعةمعنطعرفالمؤسسعاتالمتوسعطة

وينبغعيأنالمحليعةلفعالعةفعيعمليعةالتنميعةومشاركةالمجتمععاالتنسيقالعقالنيالقانونيبينالسلطةالمركزية

والمجتمععالتخطيطيعةبعينالحكومعةالمركزيعةالتنسعيقمعنخعاللتبنعيأسعلوبالتشعاركفعيالعمليعةينعكسهذا

وإكسععابهامزيععدمععنوبنععاءالقععدراتللكوادرالمحليععة المحلععي،وإنالغايععةمععنهععذاالتشععاركهععومععنأجععلدعععم

الملقععاةعليهععابأفضععلصورة،فضععالعععنأنالتنسععيقبععينالمسععتوياتالمتعععددةبالمهععامالخبرة،والكفععاءة،لكيتقععوم

خاصعةفعيالدراسعاتمتكاملةوغيرمتقاطعةمععبعضعهاللتخطيطهوضرورةأنيةومستقبلية،لكيتكونالخطط

ىإعطعاءصعورةععنوالدراساتالمكانيةالمقارنعةالتعيتسععىإلعاإلقليميةللمشاريعذاتاألبعادالمكانيةالكبيرة

لتييمكنتجنبهامنخاللامدىالتفاوتالتنمويللمناطقالمحليةسواءكانتفيالبلدياتأوالقرىأوالمداشر

توفيرالتمويلالمناسبلهذهالمناطق،والعملعلىتحقيقمناخمالئملإلسعتثماربتأهيلالبنعىالتحتية،واإلجتماعيعة

.لةمنالتوازنالمكانيفيالتنميةبينمختلفجميعالمناطقالمحليةالجاذبلإلستثماراتوصوالإلىحا

  :المتوازنـــةالتنميــة   -جـ 

يقصععدبالتنميععةالمتوازنععةأالتسععتأثرمنطقععةمععابمشععاريعتنمويععةدونالمنععاطقاألخرى،ويسععتحوذقطععاع

اعآخر،وبالتعاليكلمعةالتنميعةالمتوازنعةتعنعيأنيأخعذفعياإلعتبعارمعينعلعىسلسعلةعمليعاتتنمويعةدونقطع

اإلستشاري،والتعليمي،والخدمي،والبشري،وهذهالمحعاورالبعد:هيمحاورممثلةبأربعالمحاوراألساسيةللتنمية

معواردخعامأنتتماشىبطريقةمتوازنةبحيثتأخذفياإلعتبارإحتياجاتالمناطقالمحليةالمتسعةوالتيتمتلك

وثرواتمتنوعة،وإحتياجاتالمناطقالمحليعةالضعيقةوالتعيتععانيمعننقعصالمعواردالخعاموإنععدامالثعروات

الطبيعيةبشكليعكعستحقيعقتنميعةمحليعةمتوازنعة،وبتعبيرأدقاليجعبأنننمعيمنطقعةعلعىحسعابمنطقعة

ذاته،فمثالعندماالتحدثالتنميةأوتقلوتضعففيأخرى،ألنغيابالتوازنفيالتنميةأخطرمنعدمالتنمية

منطقةمحليةمعينةسيلجأساكنةتلكالمنطقةالمحليةإلىالهجرةإلىمناطقمحليةأخرىتحدثفيهاتنميةوهعو

وتعععانيمععنضعععففععيمععايعكععسنتععائجسععلبيةحيععثأنالمنطقععةالمحليععةالتععيهجرهععاالسععكانالتطلهععاالتنميععة

والرعويةوبهجرتهمتصبحهناكحالةنقصفيبشريالسيماالفالحينالذينيؤمنونالحياةالزراعيةالمحورال

معظمالمواداألساسيةوالمحاصيلالزراعيةمنقمحوشععيروزيتعونوجعبنوحليب،وإنععدامالمحورالخعدماتي

والتسعربظعاهرةاألميعةمننقلوإتصال،وخدماتصحيةوإستشفائيةوضعفمحورالتعليميمعنخعاللفحعول

وضعععفالمحععوروسععبوراتوكراسععيوالتسععيبوالفوضععىفععيالمرافععقالمدرسععيةمععنتدفئععةوإنععارةالمدرسععي

.اإلستشاريبتعرضاآلثارالمحليةوالمتاحفوالمعارضالتيتحملالرموزالتاريخيةلتلكالمناطقإلىالنهب





127 
 

كععانحتمععاتععوليالمؤسسععاتالمنععاطقنععةفععيمختلععف،وتحقيععقتنميععةمتوازولتجنععبهععذهالنتععائجالسععلبية

فعيجميععالمنعاطقالمحليعةالغنيعةمنهعاالمتوسطةوالصغيرةهذهالمهمةمنخاللقيامهعابعدفعحركعةاإلسعتثمار

المتسعةمنهاوالضيقةوالمتوفرةمنهاعلىالثرواتوالموادالخاموالتيتعانيمنهامعنغيعابالثعرواتوالفقيرة

ووحدةتنميةعلعىالمسعتوىالمحلعيقعادرةعلعىمعمراعاةخصوصيةكلجهةمنأجلبناءآليةالخاموالمواد

وبشععكلتراعععيفيععهالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةاإلهتمععامبالمحععاوراألساسععيةللتنميععةوالتجععدداإلسععتثمار

حقععقذلععككلععهمععنخععاللالفعععلالمتوازنععةوالمتمثلععةفععيالمحععوراإلستشععاري،والتعليمي،والخدميوالبشععري،ويت

التنمعوياإلنجعازويلهعذهالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةععنطريعقمعاتقعومبعههعذهاألخيعرةمعنبنعاءقعرى

سعاتكانعتإبتدائيعةأوثانويعةأوؤسنموذجيةلتلكالمنعاطقالمحليعة،ومراكزتجارية،وتشعييدمعدارسلمختلعفالم

الخعدماتالكراسعيوالسعبورات،وتوفيرنظعاماإلنعارةوالتدفئعة،وتوفيرمتوسطة،والقيامبترميمهامنخاللإصعالح

التاريخيعةاآلثعارالتحتيةالضروريةالتابعةلها،وتسييجالمتاحفالمحليعةوصعيانةوتعرميمالصحيةوالبنيوالمرافق

بعهمعنالعدخلالسياحمنكعلأنحعاءالعالم،وتسعاهمبجانعباليسعتهانبشكلتصبحفيهمهذهالمناطقالمحليةقبلة

.طرفالسواحتوفيرالعملةالصعبةالمدفوعةمنعنالقوميالناتج

     :أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المحلية : ثانيا 

خعاللبقعدراتاألجيعالالحاضعرةدوناإلإحتياجعاتاألجيعالةتلبيعإذاكانتالتنميةالمستدامةتسععىإلعى

قتصعادي،نظامإنظعامحيوي،نظعام:عمليةالتفاعلبعينثعالثأنظمعةوذلكمنخاللعنتلبيةإحتياجاتها،القادمة

.إجتماعي

بترابطمجموعةالعالقاتوالتيتشملاإلقتصادوإستخدامالطاقةوالعواملالبيئيةاللتنميةستدامةإوتقاس

.(0)وتتميزاإلستدامةبالشمولوالمدىاألطولوالديناميكيةواإلجتماعيةفيهيكلإستدامي،

:لثالثةأهعدافأساسعيةوهعيللتنميةالمستدامةمنخاللتحقيقهاقالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةيتحقويظهر

.األهدافاإليكولوجية،واألهدافاإلقتصادية،واألهدافاإلجتماعية

 : األهداف اإليكولوجية -أ

 :ت المتوسطة والصغيرة على المستوى البيئي دور المؤسسا -0

 :مفهوم البيئة اإليكولوجية  - 0-0

سلوكه،وظهرت أنماط تحديد وتؤثرفي الفرد على تضغط التي الخارجية العوامل كل بالبيئة يقصد

.(0)جتماعإلفيكتابهمامقدمةفيعلما"برجس"و"بارك"اإليكولوجيااإلنسانيةمعظهوركتابات







.80،ص8002،الدارالجامعية،مصر،ةخالدمصطفىقاسم،إدارةالبيئةوالتنميةالمستدامةفيظلالعولمةالمعاصر-0

.266،262قبارىمحمدإسماعيل،مناهجالبحثفيعلماالجتماع،مواقفواتجاهاتمعاصرة،منشأةمعارفاإلسكندرية،ص-8
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اإليكولوجيةإلىمحورينأساسي ينوتستندالنظرة يتفاعلمعهذهاألرض: األرضمنناحية،وما هما

علميأخرى،والبيئةهيإصطالحإيكولوجيوالتربةمنناحيةالنباتيةوالحيوانيةبمايغطيهامنسائرالغطاءات

الكائنيطلق حياة وتنظيم تكوين في فعل ورد ما صدى لها يكون التي الخارجية أوالقوى العوامل كل على

البيئةعلىكلماتحتويهمنمادةضروريةللحياة،وتحيطبهامنعواملوشروطتسهلأوالعضوي،وتشمل

.(0)تعقدمنسبلالمعيشة

علىسطحالحيةالكائناتعلىوجودوتؤثرعلىأنهاإجمالياألشياءالتيتحيطبناوتعرفالبيئةأيضا

والتربة والهواء الماء وصفهاائناتوالكوالمناخوالمعادناألرضمتضمنة يمكن منمجموعةبأنهاأنفسهم،كما

نتعامليالصغيروالتمعبعضهاالبعضلدرجةالتعقيدوالتيتؤثروتحددبقائنافيهذاالعالماألنظمةالمتشابكة

.معهابشكلدوري

 األمريكية"وعرفتها البيئة مجموعة"هيئةحماية ةالعناصروالمنظومبأنها التيتجمعها والتيالمعقدة

".تجعلاألشياءوالظروفالمحيطةبحياةاألفرادوالمجتمعاتكمايتممعاينتها

األوروبي"وعرفها اإلنسانبأنها"اإلتحاد بحياة تحيط التي األشياء األفراديفوتؤثرإجمالي

 الطبيعية الموارد تلك على البيئة والمجتمعات،وتشمل الطبيعية) البيئية وال( والماء الهواء والمبانيمن تربة

الحضرية)الحضرية البيئة العملوالظروفالمحيطة( العمل)بمكان نباتالكائنات،وتشملكذلك(بيئة من الحية

.وحيوانوالكائناتالمجهرية

والحيواناتالنباتاتبيولوجيةتشملاألرض،وبيئةوالماءوالهواءتشملوطبيعيةماديةالبيئةإلىبيئةوتصنف

العوب،واإلنسان تحكم التي والنظم القوانين مجموعة وهي إجتماعية جانبيئة إلى لألفراد الداخلية القات

اإلنسانمنقرىومدنومزارعوالمؤسساتوالهيئاتالسياسيةواإلجتماعية،وبيئةصناعية وهيالتيصنعها

.مصانعوشبكات

:وتتكونالبيئةمنثالثةعناصروهي

وتتمثلفي:عناصرحية-

.ناصراإلنتاجمثلالنباتع-

.عناصراإلستهالكمثلاإلنسانوالحيوان-

.عناصرالتحليلمثلفطرأوبكترياإلىجانببعضالحشرات-

وتتمثلفي:حيةرعناصرغي-

.والتربةالماءالهواءوالشمس-

.الحياةواألنشطةالتييتمممارستهافينطاقالبيئة-





ري،جامععةمنتعوبعدوننشعرماجسعتيررسعالةة،حرمبوشيشة،تسيرالنفاياتالحضريةالصلبةوالتنميةالمستدامةفعيالجزائر،بوفنارةفطيم-0

.85ص،8009،8000قسنطينةكليةعلوماألرض،



129 
 

 :التلوثتعريف   -0-0

 اليومية،مما وأنشطته اإلنسان بفعل بالكائناتالحية تحيط التي البيئة في إحداثتغير إلىوهو يؤدي

.المواردالتيالتتالءممعالمكانالذييعيشفيهالكائنالحي،ويؤديإلىإختاللهضظهوربع

:ويحدثالتلوثعلىعدةأنواع

الضرربصحةاإلنسانفيالمقاميلحقا،ممويقصدبتلوثالهواءوجودالموادالضارةبه:الهواءتلوث  -0-0-0

:فيهاوتصنفملوثاتالهواءإلىقسمينوهمااألولومنثمالبيئةالتييعيش

التلوث البصري -0-0-0-0 إرتياح: بعدم إليه النظر تشويهأليمنظرتقععليهعيناإلنسانيحسعند هو

ويمكنناوصفهأيضابأنهنوعامنأنواعإنعدامالتذوقالفني،أواختفاءالصورةالجماليةلكلشيءيحيطنفسي

أومنشكلاألبنيةسواءمنحيثالفراغاتكسوءالتخطيطالعمرانيلبعضرقاتأوأرصفةبنامنأبنية،إلىط

التيتبعثبأشكالهاالقمامةوصناديقمعالشوارعتتناسبالعاليةرتفاعاتإالشوارعذاتفياإلنارةوأعمدةبنائها

التشاؤم الزجاجعلى يؤذيواأللمنيوموإستخدام الواجهاتفيالتكييفحرارة،وأجهزةبالاإلحساسزيادةإلىمما

 .هياكلالسياراتالتيتعرضتللحوادثبقاياوإنتشارالمساكنفيمناطقالمقابر،و

بالحضر:التلوث السمعي -0-0-0-0 وثيقا أرتباطا التلوثالسمعيأوالضوضاء تقدماويرتبط األماكن وأكثر

.ئلالتكنولوجياالحديثةوخاصةاألماكنالصناعيةللتوسعفيإستخداماآلالتووسا

.وتلوثمياهالبيئةالبحريةويشتملتلوثالمياهالعذبة:تلوث المياه  -0-0-0

اإلنسان التييشربها العذبةهيالمياه بفعلإستخداموالمياه فيطعامهالذييتناوله،وتتلوثالمياه ويستخدمها

لألدوارعدموصولحالةخزاناتالمياهفي فيةغاييعديالذاألمريتمتنظيفهابصفةدوريةالوالتيلياالعالمياه

بدونمعالجتهاالصناعةمخلفاته،والتخلصمنمخلفاتالخطورة،وقصورخدماتالصرفالصحيوالتخلصمن

تتلوث والبترولوقد الحديد مخلفات من إليها بعضالمعادن تسرب نجد بعضالمناطق ففي الجوفية المياه

المستخدمةومشتقاته،إلى األراضيجانبالمبيداتالحشرية لتلوثالزراعيةفي بالنسبة البحريةالبيئةمياهوأما

.المرجانيةوالشعببالثروةالسمكيةفيلحقالضرر

الكوليعلىصحةاإلنسانمنخاللسلبيةأثارالمياهعنتلوثوينتج راإصابتهباألمراضالمعويةومنها

تلفة،ويمتدخطرتلوثالمياهليشملالحياةفيمياهاألنهاروالبحيرات،حيثأناألسمدةوالتيفودوحاالتتسمممخ

ومخلفاتالزراعةفيمياهالصرفتساعدعلىنموالطحالبوالنباتاتالمختلفة،ممايضربالثورةالسمكيةألن

.الحشراتمثلالبعوضهذهالنباتاتتحجبضوءالشمسواألكسجينللوصولإليهاكماأنهاتساعدعلىتكاثر

مصدرتعتبر:تلوث التربة -0-0-0 إلنتاجالتربة أنغذاءأساسي بسبباإلنسان،إال تتلوث قد األخيرة هذه

لمياه المفرط نحووالكيماوياتالمبيداتالصحي،وإستخدامالصرفوسوءالرياإلستخدام مفرط،والتوسععلى

.الزراعية،وإستعمالالموادالمشعةوالمعادنالثقيلةتجريفوتبويراألراضيإلىالذيأدىالعمراني

وإنقراضإختفاء،والالزمةلنمواإلنسانوينتجعنتلوثالتربةآثارسيئةعلىالكائنالحيكنقصالموادالغذائية

.أنواعنباتيةوحيوانية،وهجرةطيوركثيرةنافعة
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 :ى المستوى البيئيالفعل التنموي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة عل – 0-0

لقدأصبحالتلوثمنأخطرالتحدياتالتيتواجهالشركاتالكبرىوالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،إذ

أصبحالزماعليهاإستخدامهاللموارد،ووضعإستراتيجياتخاصةلحمايةالبيئةمنالمخلفاتاإلنتاجية،وإستخدام

تعمالالمركزاتواأللوانالصناعية،إضافةإلىإعادةالمواردغيرالضارةلصحةاألفراد،وكذاالحدمنإس

.(0)إستخدامالمنتجاتوالمخلفاتفياإلنتاج

المستوىالمحليعلىوالصغيرةالمتوسطةالتيقامتبهاالمؤسساتواألنشطةالممارساتهناكالعديدمنو

أوبناءللموادالخطيرةناءمخازنوالتيزادتمنتوجسالسكانوخوفهمعلىحياتهم،كإقدامهذهاألخيرةعلىب

دخولالشاحناتالمصهرجةإلىووسطالطريقالعموميبدونترخيصممايسببتضييقمسالكالراجلينحائط

فتسببفيكسر الصرف،وعبورقنواتالمناطقالريفية المتوسطةالمؤسساتشاحناتمياه       الصغيرةو

والتنفسضيقوالحساسيةبأمراضالمحليينالسكانمنالكثيرتسببفيإصابةاألسمنتوالتيتوالمعبأةبالرمل

بالمناطقالزراعيةالغطاءالنباتيوالمحاصيلىعلأثرالمنبعثمنالمحاجروالذيالحنجرة،والغيارالكثيفواألنف

المتفجراتبشكلمتكررالمعروفةالمحلية الفالحي،وإستعمال األوليةستخراجإلفيتلكالمناطقبطابعها المادة

األسمنت أدىإلىلصناعة العديدمما وإنخفاضمنسوبمنتشقق بداخلالمنازل تبينلذلكاآلبار،ونتيجةالمياه

أنالمتوسطةللمؤسسات منوالصغيرة المستوىأمرالتلوثالحد على البيئة على الحفاظ أجل من مطلوب

التقديمخدمات،وذلكمنخاللإنتاجأوالمحليةالساكنة رتهالدىصويحِسنسوف التلوث المحلي،وأنالحدمن

خطورة وتطوير علىتشكل طرق لمكافحةأنظمةالبيئة على تعتمد التجمعاتطمرالتلوث عن بعيدا النفايات

رملية، تربة وفي األرضالفالحيةالسكانية عن بعيد للنفايات التقني الردم مراكز المحيطوإنجاز عن وبعيد

والقيامبالدفنالصحيللتخلصمنالنفاياتبمألحيزمعينمناألرضبهذهالمخلفاتوتخزينهافي،العمراني

الحيز الحرقالنفاياتفيأفرانخاصةأوخطرة،غيروتصبحاألوليةإلىالموادلفترةمعينةحتىيتمتحللهاهذا

يئيمنخاللإعداددراسةقبلبدئإنجازأيمشروعالبتسمحبتسربالدخان،والعملعلىالقيامبتقييماألثر

هذاعلىإنجازأنتترتبالتييمكنواإلجتماعيةللعواقبالبيئيةكشفهذهالدراسةالمحلي،بغرضالمستوىعلى

تقومالمشروع، منوذالمتوسطةلمؤسساتكما بيئية بمراجعة تأثيراتخاللالصغيرة وتوثيق عملياتتحليل

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالتييتمفيهاتأكدوالقانونيةكالمراجعة،علىالبيئةأوالمنتوجوالنشاطأالخدمات

.المنتوجمطابقلمعاييرقوانينالبيئةأوالنشاطأوالخدماتمنأن









 

.036،ص0999محمدصالححناوي،وأخرون،مقدمةفيالمالواألعمال،الدارالجامعية،-0
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التنميةو تحقيق أجل من البيئي المستوى على الصغيرة و للمؤسساتالمتوسطة التنموي الفعل يظهر

:(0)المحليةمنخاللمعالجةالمشكلةالبيئيةعلىثالثأنواعمنالتوازنوهي

 .التوازنالبيئيبينالمناطقالمحليةالمختلفةشماليةوجنوبيةوشرقيةوغربية-0

الك-8 بين شعبالتوازن حيواناتو و طيور البيولوجيمن النوع الغابويو الغطاء فيحماية ائناتالحية

.مرجانيةمناالنقراضوالسرقة

سعتنزافإلتوازنبيناألجيالمنخاللاستغاللالمواردوالثرواتالمحليعةالمتعوفرةبشعكلعقالنعيودونا-3

سعتفادةمعنالخيعراتالمحليعةالمتوفرة،والعمعلإلجيالالمسعتقبليةا،بطريقةتجععلفعيمقعدوراأليوالتبذيرالعشوائ

 .علىخلقالطاقاتالمتجددةكالطاقةالشمسيةوطاقةالريحوحرارةجوفاألرضوالكتلالحيويةالمستدامة

ويتطلبنجاحالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفعيتحقيعقالتنميعةالمحليعةعلعىالمسعتوىالبيئعيتطبيعق

بحيثيدمجمحورالحفاظعلىالبيئعةفعيهعذه،وللخدماتالمقدمةارةالبيئيةللمشاريعالتنمويةالمحليةحسناإلد

والخععدماتالمقدمععةكمععاتعمععلالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةعلععىنشععرالوعيالبيئععيبععينالسععكانالمشععاريع

 .والتثقيفالبيئيالمحليينمنخاللالتربيةوالتدريب

 : التنوع البيولوجي  على  مستوى ت المتوسطة والصغيرة المؤسسادور  -0

وهومصطلحيطلقلوصفتعددأنواعالكائناتالحيعةالموجعودةفعيالنظعاماإليكولوجي،ويقعاسالتنعوع

البيولوجيفيمنطقةمعينةأوفينظامإيكولوجيمحددبمقدارأنواعالكائناتالحيعةالموجعودةفيعهمعنالنباتعات

حريةوالطيوروالحيواناتالبريةوالمائية،وتنبعأهميةوجودالتنوعالبيولعوجيمعنأنكعلنعوعمعنواألحياءالب

الكائناتالحيةيقومبوظيفةمحددةفيالنظاماإليكولوجيإذاإختفىهذاالنوعيؤديذلكإلىإختاللالتوازنفعي

.النظاماإليكولوجي،وحدوثالعديدمناألضرارالبيئية

ميثاقجاكرتافيمؤتمرهالثالثعلىاإلستخدامالمستدامللتنوعالبيولوجيوحفظه،وتعزيزولقدأكد

تعميمالتنوعالبيولوجيفيإحتياجاتقطاعاألعمالمنخاللإجراءاتطوعيةللشركات،وزيادةالتوعية

بشأناآلخرينمصلحةالوأصحابالصغيرةوالمتوسطةالحجموالمؤسساتوالمستثمرينوالتعليمبينالمستهلكين

.(0)اللبيولوجيالتنوع

ويعرفالتنوعالبيولوجيبأنهتعددأنواعالكائناتالحيةوعددهاوالتباينبينهذهاألنواعوالتفاعلفيمعا

وإنتهععاءباألشععجارالكبيععرةوالحيتععانوالفيلععةالضععخمة،ويحدثالتنععوعبععدأبالكائنععاتالدقيقععةوالمجهريععةبينهععا

.(0)الصحرايوالمحيطاتواألنهاروالبحيراتوالغاباتالبيولوجيفي





 
.0،ص8002،المنتدىالعربيللبيئةوالتنمية،المسؤوليةالبيئيةللمؤسسات،برنامجاألممالمتحدةللبيئةمبادرةاالقتصاداألخضر-0

.0،ص8009ديسمبر08نوفمبرإلى30المؤتمرالثالثلقطاعاألعمالوتحديالتنوعالبيولوجي،جاكرتا:ميثاقجاكرتا-8
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:ويقسمالتنوعالبيولوجيإلىثالثةفيئات

ويقصدبهتنعالموروثاتداخلاألنواعوتشملمجاميعمتميعزةمعننفعسالنعوعويمكعن:التنوع الوراثي -0-0

.نمنخاللذخيرةوراثيةالموجودةفيهذاالنظامإستنساخإنتاجيةنظامشيءمعي

إختالفاألنواعداخلإقليممعينأوإختالفاألنواعفيوسطبيئيمعين،يرتبطهذاالنوع:تنوع األنواع -0-0

.بأعداداألنواعوالعالقاتالحيويةالقائمةبينهذهاألنواع

.كائناتحيوانيةونباتيةفينظاماليابسوالماءوهووجودأصنافمنال:تنوع األنظمة البيئية -0-0

ويتمثعلفعيبععضخصعائصالثقافعاتالبشعريةحلعوالللمشعاكلللبقعاءوالحفعاظعلعى:تنوع ثقافي بشري -0-0

.(0)أنواعالحيوانيةالمختلفة،ويساهمالتنوعالبيولوجيفيتكوينالمعتقداتالدينيةوالثقافيةللمجتمعات

البيولوجيفيالمناطقالمحليةفياألراضيالرطبةبإعتبارهامساحةمناألرضمشبعةويظهرالتنوع

بالمياهالسطحيةأوالمياهالجوفيةلفتراتكافيةلدعمحياةالنباتاتوالحيواناتوالطيورواألحياءالمائية،وتحتوي

راضيالرطبةأماكنذاتأهميةاألراضيالرطبةعادةعلىمستنقعاتأوبحيراتأومصباتاألنهار،وتعتبراأل

بيئيةكبيرةحيثأنهاتضمعادةنظامإيكولوجيمتوازنيضمكثيرمنالكائناتالحيةالتيتتكعاثرفيهعالحضعانة

البيضأوصغارالحيواناتالنادرةواألسماكالنادرةوالطيورالمهاجرةولكعوناألراضعيالرطبعةغنيعةبعالتنوع

.قتصاديةكبيرةلكونهامصدرللثورةالسمكيةوالحيوانيةالحيويفإنهاتمثلأهميةإ

ومجموعاتالجيناتالتيتنتجاألصنافالنباتية،والسالالتويوفرالتنوعالبيولوجيالمادةالخام

الحيوانيةالتيتعتمدعليهااإلنسانفيجميعأنشطتهالسيماالزراعيةوسوءإستخداماإلنسانللتنوعالبيولوجي

..ىإنخفاظإنتاجيهمنالمحاصيلوالغاباتوالثروةالحيوانيةيؤديإل

وإنسوءإستخدامالمؤسساتالمتوسعطةوالصعغيرةلطعرقوآليعاتإنجعازالمشعاريعوتقعديمالخعدماتقعد

أدىإلىتعرضالكثيرمنالنباتاتواألحياءالبحريةوالطيوروالحيواناتالبريةالموجودةفعيالمنعاطقالمحليعة

كإستخدامبعضالمؤسساتالمتوسطةوالصعغيرةالمختصعةفعيالزراععةألسعاليبزراعيعة،واإلختفاءضلالنقرا

خاطئععة،وإنجازهالألعمععدةالكهربائية،وتععدميرمععأوىالحيوانععاتوالطيععوربفعععلالمؤسسععاتالتععيتقععومبإسععتخدام

.المتفجرات

لوجيمنخاللإدراجالبععدالوقعائيوقدأولتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإهتماماكبيرللتنوعالبيو

فععععيمقاربتهععععاالتنمويععععةعلععععىالمسععععتوىالمحلي،والقيععععامبععععالتقييمالبيئععععياإلسععععتراتيجيلمشععععاريعهاوخععععدماتها

المحلية،وعملهاعلىحمايةالبيئةالمرجانيةالتيتلعبدورفيالتنوعالبيولوجيالبحعريبإعتبارهعاتعأويأنعواع

علعىتقعديمهاللخعدماتللمشاريعأوإنجازهاأثناءةوالحيطالحذرالدقيقةوذلكمنخاللعديدةمنالكائناتالبحرية

تقومالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبحمايةالمحمياتالغابيعةومعايوجعدبهعا مستوىنشاطالصيدوالفالحة،كما

لهاألنواعمناألخشابمعنمنأنواعمتعددةمنالحيواناتوالطيورواألشجاروالنباتات،وذلكمنخاللإستعما

أشععجارغيععرنععادرةواليععؤثرزوالهععاعلععىالنظععامالغععابوي،وأكثرمععنذلععكتتععولىبعععضالمؤسسععاتالمتوسععطة

والصغيرةالقيامبإنتاجأنواعكثيرةمنالنباتاتواألشجار

1-www.ktaby .com .  
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النباتععاتاألنععواعمععنالمالئععملنمععوهععذهالتربععةوالمنععاخخععاللخلععقأنععواعمععننظععامالمشععاتلوذلععكمععنمععنخععالل

واألشجار،كماتقومبعضالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبتربيةأنواعنادرةمناألسماكوالعملعلىتكثيرهعا

يالتع،وتقعومالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةبإسعتخالصمنتجعاتالنباتعاتالمحليعةالمحليةلسدودالسيمافيا

بإسعتخالصمنتجعاتالنباتعاتةالمتوسعطةوالصعغيروتقومالمؤسساتطبيعيالمحلي،فيالوسطالتعرفإنتشار

الطبيععي وقطععاألشعجاربعدوناإلضعراربعرأسالمعالوالصعيدوالحيواناتالبريةوالمائيةمنهاكمافيالزراعة

.الغابوي

ال والبحرية البرية البيئات تأهيل بإعادة والصغيرة المتوسطة المؤسسات تقوم منكما متدهورة،وذلك

وإحيائيةتناسبعملياتإعادةاإلصالحوبيولوجيةخاللإنتاجوسائلالتحكمأوعنطريقتهيئةأوضاعفالحية

 .الطبيعيللبيئةالمحليةوبشكليضمنفياألخيرسالمةالتنوعالبيولوجي

 : اإلنتاج النظيفعلى مستوى المؤسسات المتوسطة والصغيرة دور  -0

نتاجالنظيفبأنهتطبيقمستمرإستراتيجيةبيئيةمتكاملةعنعملياتاإلنتعاجوالخعدماتلزيعادةيعرفاإل

فعاليةإقتصاديةوتقليلالمخاطرعناإلنسانوالبيئة،ويهدفاإلنتعاجالنظيعفإلعىتلبيعةحاجعةالمجتمععبمنتجعات

التربةوغيرهامنالمعواداألوليعةخاصعةغيرمستهلكةللطاقةوللمياهونللتدويروتكوبإستعمالموادسليمةقابلة

غيرالمتجددمنها،ويهدفاإلنتاجالنظيفكذلكإلىتطبيقالعدالةوالمسعاواةاإلجتماعيعةبشعكليعتمفيعهإسعتخراج

المعععععواردوإنتاجهعععععاوتعععععأمينالخدمات،بطريقعععععةمتسعععععاويةتسعععععمحبمشعععععاركةجميععععععالمعنيعععععينمعععععنقعععععوى

.(0)سطةوالصغيرةبإتخاذالقراراتالتيستؤثرعلىالبيئةعاملة،وجمعيات،وأصحابالمؤسساتالمتو

التعيتضعمنتحقيعقاإلنتعاجالنظيعفتعتمدالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىمجموعةمعناألنظمعةو

والذيتكعونأثعارهاإليجابيعةعلعىالمسعتوىالمحلعيكاإلعتمعادعلعىنظعامإنتعاجيعدعمإسعتدامةالنظعامالطبيععي

المعواداألوليعةوعمليعةلياللذينيجرياإلنتاجفيهماواإلهتمامبموقععالصعناعةوحجمهعاوإختيعاروالمجتمعالمح

إسعععتخراجهاوتصعععنيعها،واإلهتمامبمعععوادالنقعععلوالتوظيعععبللتسعععويقوالتوزيععععواإلعتمعععادعلعععىنظعععامإععععادة

النافعةمعنالمخلفعاتبحيعثطريقةإلستخراجالموادالتدويرالنفاياتوفرزهامنالمصدرثمإعادةتصنيعه،وهي

وتقععوممععنخاللهععاالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةبفععرزيععتمفصععلهععذهالمععوادومعالجتهععا،ثمإعععادةتصععنيعها

 والمععادنوعلعباأللومنيعوموالزجعاجاألبعيضوالزجعاجالملعونخاصةبالورقوالبالستيك النفاياتفيحاويات

واإلطاراتالقديمة،بحيثأنالعلبمثاليمكنصهرهاوإستخدامهايكيةوالورقواألوعيةالبالست الطعامومخلفات

فيتصنيععلبجديدة،والزجاجيمكنسحقهوتصنيعأوعيةجديدةمنه،أوإستخدامهفيموادالبناء،والورقيمكن

البالسععتيكوإعععادةتشععكيلهإلععىسععياجأوألععواحأومناضععدأو تععدويرهإلععىمنتجععاتورقيععةمختلفععة،ويمكنصععهر

سجاد،كماتلجأالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلىالطرقاإلقتصاديةالتيتحققاإلنتاجالنظيفعلىالمسعتوى

المحلي،كإستخدامحرارةالمخلفاتالناتجةعنمحطاتالقعدرةومحعارقالنفايعات،فيتدفئعةبيعوتوأكعواخسعكان

بطريقةأنظعفوأكثعرفعاليعةوتسعتخدمطعرقالمناطقالنائية،وتستوردمحركاتوآالتحديثةتقومبحرقالوقود

لمانتجعنهاأيتلوثوفلتوليدالطاقةالكهربائيةبتكلفةأقلمنالمواردالمتجددةمثلالرياحوالشمسوالتي

1-www.tkne .net.com. 
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..ةئتساهمفيتزويدالكثيرمنالحقولبالطواحينالهوا

توسطةوالصغيرةعلىطرًقإلنتاجالنظيفوتنميعةالغذاء،بشعكلالوفيميدانالزراعةتعتمدالمؤسساتالم...

أيالمناوبعةبعينالمحاصعيلمعنسعنةألخعرىيتطلبالكثيرمناألسمدةوالمبيدات،كإستخدامالعدوراتالزراعيعة

تععويضفعي تساعدلتقليلالحاجةإلىاألسمدةالكيميائية،فالمناوبةبينالذرةوالقمحوالمحاصيلاألخرىوالبقول

كمااآلفعاتواألمعراضالزراعيعة، النيتعروجينالمفقعودمعنالتربة،وتسعاعدالعدوراتالزراعيعةأيًضعافعيمكافحعة

يسععاهمإعتمععادالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةعلععىوسععائلالزراعععةالعضععويةفععيالتقليععلمععنحععدوثظععاهرة

شاشعععةأراضعععيهاوكثعععرةتعرضعععهاالتصعععحر،وإنجرافالتربعععةالسعععيمافعععيالمنعععاطقالمحليعععةالتعععيتععععرفبه

..……………………………لإلنزالق،وهيأخطارشائعةفياألراضيالمزروعةبالوسائلالتقليدية

كماتعتمدالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىالغازالحيويمنأجلتحقيقاإلنتاجالنظيف،ويتمإنتاج

ريقتخميرالموادالعضويةفيأوعيةمحكمةالتنفذالهواءكمايتمإنتاجالغازالحيعويمعنالغازالحيويعنط

بعضالمدافنالصحيةللمخلفات،ويغلبعلىتركيبالغعازالحيعويغعازالميثان،ويسعتخدمالغعازالحيعويكوقعود

كمصعدرللطاقعةفعياألمعاكنوتوليعدالطاقة،وينتشرإسعتخدامالغعازالحيويواإلضعاءةيمكنإستخدامهفيالمواقعد

ويعتبرالغازالحيويأحدالمصادرالمتجعددللطاقعة،الريفيةعنطريقتصنيعوحداتالهوائيةصغيرةإلنتاجه

 .والينتجعنهأضراربيئيةعلىالمستوىالمحلي

 :األهداف اإلقتصادية  -جـ 

:النمو اإلقتصاديفي تحقيق المؤسسة المتوسطة والصغيرة دور  -0

يعرفالنمواإلقتصاديبأنهالزيادةفياإلنتاجالسلعوالخعدماتوتكفعيلتكفعيالحاجعةالكليعةللمجتمعع،

وتفيضعنهاكيتحققمستوىأعلىمنالرفاهية،كمايعنيالنمواإلقتصاديحدوثزيادةمستمرةفعيمتوسعط

لدخلالكليتقسيمعددالسعكانأيأنعهالدخلالفرديالحقيقيمعمرورالزمن،ومتوسطةالدخلالفردييساويا

يشيرلنصيبالفردفيالمتوسطللدخلالكميللمجتمعع،وهعذايعنعيأنالنمعواإلقتصعادياليعنعيمجعردحعدوث

الزيادةفيالدخلالكليوالناتجالكلعيوإنمعايتععدىذلعكليعنعيحعدوثتحسعنفعيمعيشعةالفعردممعثالفعيزيعادة

.(0)نصيبهمنالدخلالكلي

معدالتاالقتصادية،وزيادةمنأثارالتقلباتالتخفيفالدخل،ومصادرتنويععلىاإلقتصاديالنموويرتكز

قتصاديإلااإلنتاجية،وزيادةالقيمةالمضافة،وزيادةكفاءةاستخدامرأسالمالالمستثمروالنموالنمووتوسيعالقاعدة

ليرجعأساسالزيادةفيالمخزونالمتراكملرأسالمالبيمكنتفسيرهبالزيادةفيالمذخالتالماديةوحدهاال

.البشري
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التنمية على إيجابيا ينعكس والذي النمواإلقتصادي بتحقيق والصغيرة المتوسطة المؤسسات وتقوم

ستغاللاألمثلوالمستدامللمواردالمحليةالمحليةمنخاللخلقإقتصادياتمحليةفعالةوقادرةعلىتحقيقاإل

المحليةوتنميةاألسرالفقيرة،ففيمصرمثالتمعملمشروعلتربيةوإعطاءأولويةلإلستغاللالمواردالمتاحة

واألخرىمن منالسالالتالمحلية عنزتينواحدة لكلأسرة إعطاء حيثتم بعضاألسرالفقيرة الماعزضم

المشروعفيتزويددخلاألسرةلزيادةالمنتجساللةفرنسيةبهدفالو صولإلىمنتجمهجن،ولقدوصلهذا

 .(0)بعدفترةزمنية

المحليينعنطريقإغراق للسكان الشرائية بتنشيطالقدرة والصغيرة المؤسساتالمتوسطة تقوم كما

ارممايساعدعلىزيادةوخفضتكاليفها،وهوماينعكسعلىاألسعالسوقالمحليةبمزيدمنالسلعوالخدمات

على اإلقتصادي،والعمل الترابط من عالي إحداثزخم على تساعد حلقاتإنتاجية عدة وتكوين الطلب،وخلق

تحقيقالنمواإلقتصاديالعادلوالذيينعكسعلىتوسيعقاعدةالملكيةعنطريقزيادةعددالمستثمرينالصغار

ةالحياةلسكانالمناطقالمحليةوجعلهمقادرينعلىالتكيفمعالبيئةفياألوساطالريفيةوالبدويةوتحسيننوعي

كما،اإلقتصاديةالمتغيرةبسرعةعنطريقتوفيرلهمالطاقةالكهربائيةالكافيةووسائلالنقلوالخدمةالتعليمية

إنتشارال منظاهرة اإلقتصاديمنخاللالحد تحقيقالنمو والصغيرة فقروالتسولتتولىالمؤسساتالمتوسطة

الغذاء كفاية ووالمأوىوعدم الصحية،والتعليم باألنشطةالرعاية فيالغيروالقيام النائيةالرسمية المناطق

ينتجعنذلكمنظلموالمداشرالمحليةالفقيرةو وذلككلهعن،.جتماعيإتهميشستغاللوالمساواةوإوما

.البطالومختلففيئاتالمجتمعالمحليالتيتعانيمنالفقرفيالحياةالعمليةبإدماجالشبابطريقالقيام

كمععاتقععومالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةبتحقيععقالنمععواإلقتصععاديعععنطريععقزيععادةالععدخلالقععومي

تنميةوإحداثقيمةمضافةمنخاللعناصرإنتاجمحدودة،وتنويعتشكيلةالمنتجاتالمحليةوتشكيلةالخدمات،و

وإحداثالتوازنالمهنياإليجابيللحرفوالمهنالمحليةبشكليساهمفيتحقيقمبدأأساسي،المدخراتالمحلية

منمبادئالتنميةالبشريةعنطريقتنويعالبدائلوالخيراتأمامالمجتمعالمحليفيالعملأوفيتشكيلةالسلع

ؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبتحقيقالنمواإلقتصاديمنخالل،كماتقومالماألحتياجاتاألساسية(0)والخدمات

الخاصععةبععاألفرادلتشععغيلهاداخععلاإلقتصععادالوطني،كمععاتمععتصفععوائضاألمععوالوفععيتشععكيلةتعبئععةالمععدخرات

العاطلةلدىصغارالمدخرينبتوظيفهعافعيإسعتثماراتإنتاجيعةوخدماتيعةعلعىالمسعتوىالمحلعي،والعمعلعلعى

نميتهاوالمشاركةفيأرباحها،وتقومالمؤسساتالمتوسعطةوالصعغيرةبجعدالمعدخراتللمسعاهمةفعيتشغيلهاوت

تمويلاإلستثمارعلىالمستوىاإلقتصاديالوطنيممايؤديإلىزيادةمساهمةاإلدخارالخاصللتنميعةالمحليعة

.(0)ويخفضدرجةاإلعتمادعلىاإلقتراضسواءمنالداخلأوالخارج

 

 .02،صمرجعسابقعليبنسليمانالحناكي،-0
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في تحقيق التنمية  تكنولوجيا المعلومات واإلتصال مستوى علىالمؤسسات المتوسطة والصغيرة دور  -0

 : المحلية

لقعععدتوسععععإسعععتخدامتكنولوجيعععاتالمعلومعععاتواإلتصعععالفعععيمجعععالتسعععييرالمؤسسعععاتالمتوسعععطة

والصغيرة،وأصععبحتهععذهاألخيععرةتعتمععدبشععكلكبيرعلععىالعمععلالشععبكيوخاصععةاألنترنيععت،ويمكنتعريععف

علععىأنهععامختلععفأنععواعاإلكتشععافاتوالمنتجععاتواإلختراعععاتالتععيتععأثرت"التكنولوجيععاالمعلومععاتواإلتصعع

بظهورتكنولوجيعععاتالحواسعععيبواإلتصعععاالتالحديثعععةوالتعععيتتعامعععلمععععشعععتىأنعععواعالمعلومعععاتمعععنحيعععث

".جمعها،تحليلها،تخزينهاوإسترجاعهافيالوقتالمناسبوبالطريقةالمناسبةوالمتاحة

علىأنهاأداةمعنأدواتالتسعييرالمسعتخدمة،والتي(0)"جونلودون"و"لودونكانت"ويعرفهاكلمن

:تتكونمنخمسةمكوناتوهي

.تتمثلفيالمعداتالفيزيائيةللمعالجة:العتادالمعلوماتي-

 .البرمجيات-

والضعوئيةوبرمجيعاتتتمثلفيالحواملالفيزيائيةلتخزينالمعطياتكعاألقراصالصعلبة:تكنولوجياالتخزين-

 .لتنظيمالمعطياتعلىالحواملالفيزيائية

تتكونمنمعداتوسائطفيزيائيةوبرمجياتتربطمختلعفلواحعقالعتعادوتعمعلعلعى:تكنولوجياتاإلتصال-

نقلالمعطياتمنمكانإلىآخربحيثيمكنوصلالحواسيبومعداتاإلتصعاللتشعكيلشعبكاتلتبعادلوتقاسعم

.توالصوروالفيديواألصوا

.تربطبينالحواسيبلتبادلالمعطياتأوالموارد:الشبكات-

وتستعملتكنولوجياالمعلوماتواإلتصالفيالمؤسساتالمتوسعطةوالصعغيرةبغعرضتحويعلوتخعزين

ومعالجععةكععلأنععواعالمعلومععاتمععننصععوصوصععوروأصععواتفععيشععكلمعطيععاترقميععةموحععدة،وبععثهععذه

كلأنحاءالمناطقالمحليةباستخداماألنترنيت،وترجمةالمعلوماتالمستقبلةوتحويلهاإلعىلمعلوماتبسرعةفيا

الشععكلالمرغععوبفيععه،وإدخالالبريععداإللكترونععيلتقععديمالخدمععةالمباشععرةوالسععريعةلطالبيهععامععنالمتعععاملين

هاالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةفععيتععدعمالمعلومععاتواإلتصععالالتععيتسععتخدمالمحليين،وتسععاعدتكنولوجيععا

قدرتهااإلتصاليةالمباشرةوغيرالمباشرةمعالعمالء،وتكوينقنواتإتصالدائمةمعأصحابرؤوساألمعوال

المسععتثمرينداخععلالمنععاطقالمحليععةوخارجهععا،ويمكععنللمؤسسععاتالمتوسععطةمععنخععاللهععذهالوسععائلأنتععوفر

المحليينلمتكنمعروفةمنقبل،ألنعدماإلكتفاءأوعدماإلقتناعبمعاهعومععروضإحتياجاتجديدةللمستهلكين

علىمستوىالسوقالمحليةينجرعنهبالضرورةإحتياجعاتغيعرمشعبعةوغيرملباة،وتقعدمالمؤسسعاتالمتوسعطة

نترنيععتألوالصععغيرةللسععكانفععيمختلععفالمنععاطقالمحليععةالنائيععةمنهععاوالمعزولععةخاصععةعععنطريععقشععبكاتا

معلوماتعناألوضعاعالجوية،والفالحيعةوالصعحية،وذلكمعنخعاللاإلتصعالبالهيئعاتالمحليعةالوسعيطيةمثعل

.إداراةاإلرشاد،والمراكزالصحية،ومؤسساتالتدريبوجمعياتالمزارعين،والتنظيماتالنسائية
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  :أسباب عزوف بعض المؤسسات المتوسطة والصغيرة عن إمتالكها لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال - 0-0-0

التمتلكتكنولوجياالمعلوماتالتيجعلتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةاألسبابهناكالعديدمن

:بشكلكبيروهوماأثرسلباعلىدورهافيتحقيقالتنميةالمحلية،ومنبينهذهاألسبابواإلتصال

 :عدم توفر الكفاءات   -0-0-0-0

في المؤهلة البشرية الموارد نقصفي من تعاني والصغيرة المتوسطة المؤسسات من العديد فهناك

اجعلعملياتتوصيلالمنتجاتوتقديمالخدماتواإلتصال،وفيالتجارةاإللكترونية،وهومتكنولوجياالمعلومات

اإلستثمار يسيرببطء،وأصبح المحلية المعرفةللساكنة يتطلبواألشخاصفي لتكوينالمؤهلين ووضعتكاليف

.يراهاأصحابالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةأعباءاليمكنتحملهاإستراتيجيات

 :ام المعلومات واإلتصال في المؤسسات المتوسطة و الصغيرة إرتفاع تكلفة التطوير والصيانة لنظ  -0-0-0-0

حيثتعتبرتكلفةاإلستثمارفيتكنولوجياالمعلوماتواإلتصالأحدأهمالعوائقالتعيتواجعهالمؤسسعات

المتوسعععطةوالصعععغيرةنتيجعععةالتخعععوفمعععنأنتكلفعععةهاتعععهالتكنولوجيعععاتسعععوفتتجعععاوزاألربعععاحالمنجعععزة

ىأنععهيترتععبعليهععااإلهتمععاموصععيانةالعتاد،وهععذايتطلععبتكععاليفإضععافية،ونظرإلفتقارمعظمعنها،باإلضععافةإلعع

المؤسساتالمتوسطةوالصعغيرةللمعواردالماليعةفإنهعاالتلجعأإلعىالحلعولالمتطعورةكإسعتخدامموقععإلكترونعي

لمؤسسعاتالمتوسعطةيحويعلىعمليعاتآمنعةإلبعرامصعفقاتععنطريعقبطاقعاتاإلئتمعانمعثال،إذأنبععضا

والصغيرةتستخدمموقعالكترونعيبسعيطةالتحتعويعلعىحلعولالتجعارةاإللكترونيعةوهعومعاأدىإلعىضععف

.اإلستثمارعلىالمستوىالمحليألنأغلبالمستثمرينالتتوفرلديهممعلوماتعنتلكالمناطقالمحلية

 :عدم التوافق مع نشاط المؤسسة -0-0-0-0

قالتكنولوجياتالحديثةمعنشاطالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةخاصعةمنهعاالتعييكعونإنعدمتواف

نشاطهاموجهنحوالصناعاتالحرفيةوالتقليديةوالمؤسساتالتعيتنشعطفعيقطعاعالبناء،حيعثأظهعرتمنظمعة

لولمعلوماتيعةالتعاونوالتنميةاإلقتصاديةأنبعضالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةليستمجبرةعلىوضعح

هاتععهاألخيععرةالتععيتمثععلشععريحةكبيععرةمععن(0)متقدمععةجععداومثععالذلععكالمؤسسععاتالتععيتنشععطفععيقطععاعالبنععاء

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىالمستوىالمحليفيوقتأصبحتفيهحاجةالسعكانفعيمختلعفالمنعاطق

عيلمعرفعةالمشعاريعالخاصعةبالبنايعاتوالعمعاراتالمحليةالذينيقطنعونفعياألكعواخوالبيعوتالقصعديريةالسع

والقععرىالتععيتتععولىإنجازهععاالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةمسععتقبال،وذلكمععنخععاللالبحععثعععنطريععق

.اإلنترنيتوعنطريقاإلتصالبالهواتفالمحمولةللحصولعنالمعلوماتالخاصةبهذهالمشاريع
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 :قدم البني التحتية لإلتصاالت في المؤسسات المتوسطة والصغيرة    -0-0-0-0

وينعكسقدمالبنيةالتحتيةلإلتصاالتسلباعلىجودةوفعاليةتكنولوجيعاالمعلومعاتواإلتصعالوخاصعة

إنقطاعاإلتصاالتتكنولوجياتاإلنترنيت،حيثتعانيالكثيرمنالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمناألعطابو

خاصةفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالتييكونمقرهافيالمناطقالمحليةالنائيةوالمعزولةوالتعييععاني

.سكانهامنإنقطاعالكهرباءفيفصلالشتاء

 :دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق الكفاية اإلنتاجية  -0

يععةتحويععلالمععدخالتالمختلفععةإلععىمخرجععاتتمثععلبالسععلعالكفايععةبأنهععاعمل"إيععرككععوهلر"يعععرف

.أوالخدماتواإلنتاجيةتمثلالعالقةبينالمخرجاتوالمدخالت

الكفايةاإلنتاجيةبأنهاقدرةالفردأوالمؤسسةعلىاإلنتاج،وكلماكانتالكفاية"شامبىوإبلوقي"ويعرف

.فرةوالنوعيةالجيدةاإلنتاجيةعاليةذلذلكعلىأناإلنتاجيتصفبالو

ستخدامالمواردالماديةوالبشريةبالحداألدنى،وبأحسنالنوعيات،وفيالوقتالمحددإوعرفهابأنهاتعني

إلنتععععاجأكبععععركميععععةممكنععععةمععععنالسععععلعوالخععععدمات،أوتحقيععععقالخطععععطالمقععععررةإلنتععععاجالسععععلع،والخدمات

.مادية،والبشرية،والخدميةبالنوعيات،والوقتالمقرربأدنىمستوىمنالمدخالتال

ستمرارفيتحسعينقعدرةعنصعراإلنتاجفعيالمسعاهمةبزيعادةاإلنتعاجكمعاونوععاإلبأنهاا"فليج"وعرفها

.باإلمكانياتالمتاحةنفسها

منخاللالتعاريفالسالفةالذكريمكنالقولأنالكفايةاإلنتاجيةللمؤسساتالمتوسطةوالصعغيرةتعنعي

نمعنوبعأدنىقعدرممكعوالماليعةالمتاحعةلتحقيعقأفضعلالمخرجعاتلللمعواردالماديعةوالبشعريةستغاللاألمثعإلا

عتمععادالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةعلععىإواليتحقععقذلععكإالمععنخععالل،وبأقصععروقععتمتععاحالمععدخالت

عتمعادعلعىنظعامإلاقتصادية،وماليةمحكمةتنسجممعطبيعةالنشعاطالعذيتمارسه،باإلضعافةإلعىإمعاييرفنية،و

الحععوافزبغععرضتشععجيعالقععائمينعلععىعمليععةاإلنتاج،وإحععداثتطععويرمسععتمرفععيأسععاليبووسععائلوعمليععات

وحتعىيرتفععمسععتوى،ارإيجابيعةعلعىالتنميعةالمحليععةالتشعغيل،وفياألوضعاعالبيئيعةللعمععلبشعكالتكعونلعهأثعع

ستخدامالعلميإلستمراربالعملالجادوالمستمرواإليجباالكفايةاإلنتاجيةلدىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

ستخدامالموادالمحليةإللمواردالمتوفرةللحصولعلىأكبرنتيجة،وبشكليؤديإلىإنتاجسلعأكبروبتكلفةأقلو

المسعععتوردةفعععيحعععالقيامهعععابعععالغرضالمطلعععوبذاته،وتوسعععيعسعععوقالتشعععغيلوتنويعهعععابمعععايخعععدمالعمليعععة

ة،ويساهمفيتحقيقالتنميةالمحليةمنخاللتوظيفالرأسعمالالبشعريالمحلي،وتحسعيننوعيعةوجعودةاإلنتاجي

الخدمات،والمنتجاتاألساسيةللمجتمعاتالسكانيةمنخاللإتبعاعأسعاليبتدريبيعةصعارمةتسعاعدعلعىإكسعاب

كيعربالوسعائل،وتقييمالمعواردوتحديعدتجاهات،والكفاياتالمهنيعةالمطلوبعةوالعمعلعلعىالتفإلالعمالالمهاراتوا

 .(0)النواتجالمطلوبتحقيقها

1- www.neginal-crs.com.



http://www.neginal-crs/
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وتؤثرالكفايعةاإلنتاجيعةللمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةإيجابيعاعلعىالتنميعةالمحليعة،منخعاللتعوفير

عنطريقتوفيرمنالمزيدمنالسعلع،وخفضتكلفتها،وهعذامعايعنعكسعلعىالموادالخام،وتنشيطالقوةالشرائية

الكفايةستهالكالمحلي،وتوفرإلعليهاوكذلكتساعدعلىالوصولإلىكفايةااألسعارممايساعدفيزيادةالطلب

القطاعيععةاإلنتاجيعةالعمعالتاألجنبيعةالتعيتحتاجهعاالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةمعنأجعلإنجعازالمشعاريع

.قتناءآالتومعداتمنالخارجإالمحليةالتيتتطلب

 :األهداف اإلجتماعية  -د

 :دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية من خالل المقاربة التشاركية  -0

 : تعريف المشاركة  0-0

والفئاتالمجتمعيةمليالتغييرتساعدحاتعرفالمشاركةعلىأنهامنظومةتواصلبينمختلفالفاعلين

تفعيلعه،ثمتقيعيمولبلورةمشتركةللتغييرسواءمنحيثتصورمضمونه،وبرمجتهاألخرىعلىإيجادنقطةالتقاء

شععاركيةتبنععىعلععىإشععراكالمسععتفيدينفععيتحديععدوتشععخيصمشععاكلهمالحقيقة،ومسععاهمةكععلتوالمقاربعةال،نتائجه

،وتقييمالمشععععاريعالمحليععععةللتنميععععة،وجعلهاأكثععععرمطابقععععةومالئمععععةاألطععععرافالفاعلععععةفععععيصععععياغةوإنجععععاز

:للواقع،وإستثمارالمعارفالتقليديةالمحلية،ومنأهمخصائصالمقاربةالتشاركية

ممعايعطيعهالحعقفعيتعطياألولويةللبعدالبشريفيالتنمية،وذلكإنطالقامنكوناإلنسانفاعلفعيالتنميعة-

.طةوإتخاذالقراراإلشتراكفيالسل

فعيإطعارتعدابيرمحكمععةتحعرصعلعىإسعتجماعالظعروفالمالئمعةلخلعقتفاععلإيجعابيبعينالبيئعةواإلنسعان-

.لتسييرالمواردالمحلية

والعذيتعيعرهالمقاربعةعنايعةكبعرىألنالطاقعةتشجعالفعلاألحادي،وهذااليعنيإغفعالالمجهعودالفعرديال-

.يعتها،ويجبأنتصبكرافدداخلالمجهودالجماعيالشخصيةخالقةبطب

.المشاركةإختياريةترتكزعلىمعياراإلقتناع،بحيثيمكنالولوجإليهاويمكناإلنسحابمنها-

والقعدراتالذاتيعةمتجعاوزةبعذلكالتكعوينالمبنعيتبنىعلىالمبادرةواإلنطالقةمنالمعارفالمشاركةتكوينية-

.تفتيحأفاقالتفكير،والقرار،واإلنجازالذاتيعلىالتلقينإلى

تأخععذبخاصععياتالحاضععرإلستشععرافالمسععتقبل،فرغمإستحضععارهاللمعرفععةالتقليديععةفهععيالمشععاركةمسععتقبلية-

.ليستماضوية

.منفتحةتعتمدالمشورةوالحواربينجميعالفاعلينالمحليينالمشاركةتساؤليه-

.منبتبادلالمنافععلىأساستعاقدإجتماعيينطلقمنقواعدمتفقعليهاتؤالمشاركةديمقراطية-

:والمشاركةتلعبدوراكبيرفيالتنميةالمحليةهذهاألخيرةالتيتقومعلىعنصرينرئيسيينهما

لتحسينالمشاركةالشعبيةفيجهودالتنميةالمحلية،والتيتقودإلىمشاركةالسكانفيجميعالجهودالمبذولة-

.مستوىمعيشتهمونوعيةالحياةالتييعيشونهامعتمدينعلىمبادرتهمالذاتية

.توفيرالخدماتومشروعاتالتنميةالمحليةبأسلوبيشجعاإلعتمادعلىالتغييروالمشاركة-

:وهي"DOLCO""دولكو"وهناكجوانبتجبمراعاتهافيالتنميةالمحليةوالتيأوردها



140 
 

اإلنس إتجاهاتالتغيرناأن في سوفتتأثر إسهاماته أن من يتأكد لم ما بفعالية ويشارك الجهد يبدل أن(0)ال

مشاركةاإلنسانمعاآلخرينتوفرلهمعرفةحقائقجديدةمنشأنهاأنتساعدعلىإقناعهبجذورالتغير،شرطأن

 .تتوفرلهسبلالتواصلالمناسبمعدويالخبراتالمختلفةوالمتنوعة

تعععرفالمشععاركةعلععىأنهععامنظومععةتواصععلبععينمختلععفالفاعلين،تسععاعدحععامليالتغيير،والفئععاتو

المجتمعيةاألخرىعلىإيجادنقطةالتقاء،لبلورةمشعتركةللتغييعرسعواءمعنحيعثتصعورمضعمونه،وبرمجته،و

.تفعيله،ثمتقييمنتائجه

التنميةفينهايعةالخمسعينات،وذلكمعنخعاللولقدظهرمفهومالمشاركةألولمرةضمنمفاهيمأولفظ

عمععلالمسععؤولينفععيمجععاالتالتنميععةالمختلفععةنتيجععةاإلخععتالفالكبيععربععينالواقعععالمجتمعععيالععذيتعيشععهتلععك

المجتمعععاتوتوقعععاتهمالشخصععيةوالمهنيععةوهععذابععدورهأدىإلععىتعلععيقهمأنأسععبابفشععلالمؤسسععاتالمتوسععطة

المناطقالمحلية،يرجعإلىأنإهتماماتالسكانبعيدةتماماععنتصعوراتالمخططعينوالصغيرةالتيتنشطفي

والمنفععذينللمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرة،وأنتهواإلععىإعتبععارإسععتراتيجيةالمشععاركةوالمشععاركينمععنقيععادات

اللخلعقفضعاءاتوالجماعاتالمحليةاللذانيتقسمانالمسؤوليةمعالفعاعلينالمحليعيناآلخعرون،منخعالمجتمع

والتداولوالتبادلمنمختلفالسكانالمحليينداخلالمجالالترابيالمحلي،هعيالمتغيعراألساسعيالعذيللتشاور

يؤذيإلىنجاحأوفشلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةكماأنتهعىاألمعربعالمخططينبإقنعاعهمبعأنفشعلالعديعد

لمحليةفيالمجتمععاتالناميعة،هوبسعببإسعتبعادالمعواطنينمعنمنالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالتنميةا

وتنفيذهامنقبلهذهالمؤسساتوتأكدوامنأنالمشعروعاتالتعييشعاركالمشاركةفيصياغةالخططالتنموية

طةهذهفيهاالمواطنينتكونتكلفتهاأقلمنالناحيةالمالية،كماأنهاتحققالكثيربالنسبةلألهدافالتيتتضمنهاخ

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،وكانمننتيجةذلعكالتوصعلإلعىحقيقعةيعؤمنلهعاالمخططعونوالمسعؤلينفعي

المجتمعات،أالوهيأهميةتغييرنسقالعالقاتمنخاللبعثروحالمشاركةبينالمواطنينومدراءالمؤسسات

نععاعوإيمععانالقععائمينعلععىالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصغيرة،السععيمابعععدظهععورعععدةعوامععلتحععدددواعععيإقت

المتوسععطةوالصععغيرةبأهميععةوجععدوىالمشععاركةلمختلععفالفععاعليينالمحليععينفععيبععرامجالتنميععةالمحليععة،وتظهر

.(0)إيجابياتهذهالعواملعلىالنحوالتالي

 :المشاركة وسيلة لتقليل التكلفة  -0-0-0

نمؤسسعاتالمتوسعطةوالصغيرة،تسعتخدمالمشعاركةإنالحكوماتوالمؤسساتالتعيتهعتمباإلنتعاجضعم

أوتقليلالمغامرةفيتوفيرعواملالنجاحللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،وتعؤديالمشعاركةإلعى لتقليلالتكلفة

رفعالعبءالماديعنكاهلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،بمعنىأنهإضعافةحقيقيعةلمواردهعابحيعثيسعمح

أوتحسعينمععدلاألداءررأنتتحملهالمؤسسةفيتوظيفبعضالعاملينللتوسعفيخعدماتهابتوجيهماكانمق

.بها

 

1-Danili Dolcoi, community orgonization and social planning parelman and curin,wily, new york 
1972,p101,102 . 

 .082ص،0992ركةفيإطارثقافةالمجتمعسنةأحمدمصطفىخاطر،تنميةالمجتمعاتالمحلية،نموذجالمشا2-
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 :المشاركة أحد المداخل األساسية لضمان التأييد السياسي والشعبي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة  -0-0-0

فهعععيوسعععيلةلتقريعععبوجهعععاتالنظعععربعععينتطلععععاتالجماهير،ومطعععالبهممعععنقبعععلالحكومعععةأوممعععثلهم

يقة،حيثنجدأنالمشاركةتجعلالقياداتالمحليةتلمعسبنفسعهاواقععالمجتمععالنيابين،ومنواقعاإلمكانياتالحق

وفينفسالوقتالمزيدمنالتأييدلهعمثيؤديإلىتقليلالضغطعلىممثلهمالسياسيينيوإمكانياته،وأولوياته،بح

تيحالعمععلوالمشععكالتالخاصععةبععالمجتمعالمحلععي،ويوأنهععمسععوفيتعرفععونعععنقععربعلععىاألعبععاءواألهععداف

التشععاركيممارسععةحقيقيععةللديمقراطيععةاإلجتماعيععةفععيالمجتمعععالمحلععيلمععايمتععازبععهمععنحريععةاإلقععدامعليععه

واألداء،كمععايتععيحللمشععاركالتعبيععرالصععادقعععنرأيععهفععيطبيعععةومسععتوىالخدمععةالتععينوعيععةالعمععلوإختيععار

 .ينجزهاباإلشراكمعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

 :المشاركة مطلب اقتصادي تنموي -0-0-0

والمعاديالملمعوسالعذيتنتجعهالمؤسسعاتبدونالمشاركةنجدالسكانالمحليينيطالبونبالعائدالسعريع

المتوسطةوالصغيرة،وخاصةالمرتبطةباالستهالك،بينمامشاركةالسكانالمحليينيمكنأنيسعاعدعلعىتفهمهعم

يرةاإلنتاجيةوالخدماتيةفيالتنميةالمحلية،وبالتالييمكنهمتأجيعلبععضلألوضاعالمؤسساتالمتوسطةوالصغ

.الحاجاتالماديةأواإلستهالكيةلوقتأخر

 :المشاركة وسيلة لتحقيق الفعالية للمؤسسات وتوظيف الموارد  -0-0-0

حليةفيالمشاركةتحولدونتأثيرعواملالفشلعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالتنميةالم

تتوفرللسلطةمنواقعالمجتمعالمحلي،والتيالحقيقيةمنالخبراتالسابقةعنطريقتوفيربياناتةدضوءاإلستفا

المركزية،وتحقيقإقامةنسقعالقاتسليمةيراعيقيمومعاييرالمجتمعالمحلي،وضمانالتعاونالمشتركبين

 .ورؤساءالعشائرواألحياءوالمنتخبينالمحليينجميعالفاعلينالمحليينمنجمعياتومجتمعمدني

 :المشاركة وسيلة لضمان التأييد المحلي للمشروعات المؤسسات المتوسطة والصغيرة  -0-0-0

تحققالمشاركةمنقبلالمتطوعينعلىإختالفهمفعيمشعاريعالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةفعرص

،بشكليجعلهذهاألخيرةتعايشظروفالمجتمعالمحليومناخهذهللتعليموالتثقيف،ونضجالقياداتالمجتمعية

.المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبمايحققدعمها،وضمانتأييدالمجتمعالحليلمشروعاتها

 :المشاركة وسيلة لتوجيه برامج المؤسسات المتوسطة والصغيرة  -0-0-0

اتالمتوسععطةوالصعععغيرةمععناألسعععاليبتعتبرمشععاركةالمتطععوعينفعععيمشععروعاتوخعععدماتالمؤسسعع

اإليجابيععةلإلسععتفادةمععنالطاقععاتالشععبانيةفععيالمجتمعععالمحلي،وشععغلوقععتالفععراغفععيطريقععةالمسععاهمةفععي

تنميته،كمايلععبالمتطوععوندوراأساسعيافعيتغييعربعرامجالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرة،وفقالإلحتياجعات

.(0)دانفيالمناطقالمحليةالنائيةأوفقاألساسيةالتيقدتعرفندرة



056،صسابقمرجع،أحمدمصطفىخاطر-0



 



142 
 

الخععدماتوتقععديمامشععاريعهإنجععازفععيبالمشععاركةللمشععاركينةالمتوسععطةوالصععغيرسععماحللمؤسسععاتأنإال

إذلعمالمشعاركينوالمنتوجاتللسكانالمحليينقدتكونلهأثارسعلبيةعلعىالتنميعةالمحليعةفالحمعاسالزائعدلعدى

يواكبععهالتوجيععهالسععليمربمععايععؤديإلععىإهععداربعععضمععواردالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرة،كماأنحمععاس

ومعدلعهلعدىالمشعاركينالمشاركين،ورغبتهم،وميولهمإلىطبيعةعملمعيناليمكنأنيغفلأنمسعتوىاألداء

اليعنععيإجععادةاألداءوالقععدرةعليععه،ويعيبعلععىألنالميععليكععونأقععلمععنالمتخصصععينفععيطبيعععةهععذاالعمععل

ألنعهيمكعنلهعذااألخيعرأنينسعحبفعيأيالمشاركعدمإستمراريةالعملفيالمؤسساتالمتوسعطةوالصعغيرة

واليمكنإجبارهعلىاإلستمرارفيالعمعلأوالتععرضللعقوبعاتوقتمنالعملودونأنتكونعليهالتزامات

تركهللعمل،كماقديؤديالجمعبينالجهودالتطوعيعةوالنظاميعةفعيالمؤسسعاتالمتوسعطةأيكانشكلهانتيجة

نتيجعةإلخعتالفالمعاملعةبعينالمشعاركينوعمعالالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصغيرةإلىإنخفاضالروحالمعنوية

التنميةالمحلية،كعذلكالجهودالمتخذةمنقبلهذهالمؤسساتفيسبيلتحقيقممايؤديإلىإهداركلوالصغيرة

أنععهفععيبعععضاألحيععانيسعععىالمشععاركونمععنوراءمشععاركةالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةفععيبرامجهععا

ومشاريعهاالتنمويةالمحليةتحقيقأهدافشخصيةخاصةعندمايتعلقاألمعربشخصعنةالمشعروعوتحويلعهععن

أيععامالحمععالتاإلنتخابيععةالمحليععة،أينتتضععحهدفععهالععذيبععرمجمععنأجلععه،ويظهرهععذاالتحويععلبشععكلكبيععرفععي

لمؤسسعاتالمتوسعطةعلعىاومطالبتعهمعنالقعائميناألهدافالحقيقيةللمشاركبعدترشعحهفعيالقائمعةاإلنتخابيعة

والصغيرةتجنيدكلالوسائللدعمه،وتصبحمشاركتهبمثابةدينعلىعاتقهذهالمؤسساتيجبعليهعاتسعديده

.(0)الوفقأهدافالتنميةالمحليةامجوالمشاريعوفقرغبتهمنخاللتوجيهالبر

ولكععييمكععنالتقليععلمععنتععأثيرالجوانععبالسععلبيةالناتجععةعععنالمشععاركةلمختلععفالفععاعلينالمحليععينفععيأعمععال

يجععبإسععنادالعمععلبمععايتوافععقوتخصععصوإسععتعدادومشععاريعالمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةوخععدمات

كمعايجعبتنظعيمدوراتتدريبيعةللمشعاركينللتعريعفبفلسعفة،سوفقعالمجعردالرغبعةأوالميعولالمشاركينولعي

بشعكليسعاعدعلعىرفععمسعتوىاألداءوزيعادةمعدلعهلعدىالمشعاركينوأهدافهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

سسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةوأيضايجبإستغاللالمناسباتالمختلفةلدعمالعالقاتبعينالعمعالالعدائمينبالمؤ،

وتعوفيراألدواتالالزمعةألداءوبينالمشاركين،ومساعدتهمعلعىالتكيعفمععالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرة

حتىيتكونلديهمإحساسباإلنتماءلهعذهوذلكلضمانإرتفاعالروحالمعنويةللمشاركينالعملعلىأحسنوجه

.ويضمنتحقيقأهدافالتنميةالمحليةالمؤسسات،ويستمرونفيالعملبهاعلىنح

 : دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التماسك اإلجتماعي -0

شيرإلىتلعكالحعاالتالتعييعزدادياليوجدمعنىواضحوقاطعإلصطالحالتماسكاإلجتماعيغيرأنه

معنالعروابطاإلجتماعيعةوالحضعاريةفيهاتماسكاألفرادوتساندهموترابطهمببعضهمالبعضبمجموععةمختلفعة

المشتركةويستعملإصطالحالتماسكاإلجتماعيعادةفيتفسيرتماسعكأفعرادالجماععاتالصعغيرةالعذييكعون

بدافعالحوافزوالمصالحواألهدافالتييسعىأعضاءالجماعةلتحقيقها،وترجعالبدايةاألصليةإلستخداماتهذا

052،صبقسامرجع،أحمدمصطفىخاطر-0
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فيكتابةتقسيمالعمل،وفي"دوركايم"كماأستعملهعالماإلجتماع"زاندر"و"كارترايث"المصطلحإلىكلمن

 يقول إذا اإلنتحار "كتابه كايم الجماعات،والمنظمات"دور طبيعة على تعتمد اإلجتماعي التماسك درجة أن

سلوكاألفرادكمايظهرذالكواضحافيحالةالسلوكوالمجتمعاتالتيتأثرتأثيراكبيراومباشراعلىأنماط

.اإلنتحاري،الذييعتمدهالفردوقتتعرضهلظروفوعواملإجتماعيةمعينة

ويعرفهعلماءاإلجتماعبتوفرمجموعةمنالموضوعاتلتحقيقالتماسك،كإعتمادالفردعلىالمقاييس

.المشتركة،وإلتزامالفردبأخالقيةوسلوكيةجماعتهوتماسكأفرادالجماعةبسببالمصالح،والقيمالمشتركة

يعبر اإلجتماعي التماسك أن للمعايير(0)كما واإلمتثال الوالء في يتجسد الذي التنظيمي اإللتزام عن

والدافعيةللعمل،إضافةإلىالرضىوالذيبدورهالذييعبرعنالروحالمعنويةوعالقاتتعاونواإلستقرار

.داءوالشعورباإلنتماءوالصداقةواأل

ويظهردورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقيقالتماسكاإلجتماعيألفرادالمجتمعالمحليومن

المحلية التنمية تحقيق اإلستهالكثمة أنماط الدخل،وتنويع مستوى العمل،ورفع فرص تقوية خالل من

لدىسكانالمناطقالريفيةوالنائية،وتنميةعالقاتواإلنتاج،وتحسيننوعالخدمة،وخلقاإلحساسبالثقةواألمل

تعزز خدمات بتقديم والصغيرة المتوسطة المؤسسات قيام خالل من بينهم،وذلك والمحبة والتعاون الصداقة

مع المتوافقة األصناف على التركيز مع األحياء رياضات وتنظيم واإلجتماعي والعائلي الفردي التواصل

لحفظالتراثالثقافيالمشتركلمختلفسكانالمناطقالمحليةالخصوصياتالمحلية،وإ نجازالمتاحفالمحلية

واألعراف القيم حسب لألعضاء بالنسبة الجذابة األنشطة في المحليين السكان جميع إشتراك على والعمل

المجتمعاآلخرينالسائدة،وكذلكإشباعحاجاتاألفرادوخاصةمايحتاجهمنهالإلستماعواإلختالطبباقيأفراد

.بشكليؤذيإلىالتساندوالترابطوالبعدعناإلنكماشواإلنعزالوالتعاملمعهم

 :المسؤولية اإلجتماعية دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية من خالل تبنني  -0

 : المسؤولية اإلجتماعية تعريف  -0-0

حيثأعلنالفيلسوفاإلقتصاديلىالقرنالثامنعشرميالدييرجعمصطلحالمسؤوليةاإلجتماعيةإ

نإحتياجاتورغباتالمجتمعسوفتتحققعلىأفضلوجهبفضلالتعاونبينالمنظماتأ"أدمسميت"الكبير

والمؤسساتاإلقتصاديةوالمجتمع،وظلتووجهةالنظرهذهتشكلاألساسإلقتصادياتالسوقفيوقتناالحاضر

أصبحضرورةحياتيةفيظلتشعارالقطاعالخاصللمسؤوليةاإلجتماعيةواإللتزامبمبادئهاوإنفهمإس

هذا في والصغيرة المتوسطة المؤسسات أبعادها،وتعمل بكل المحلية التنمية تحقيق في األخير دورهذا تزايد

ةمنالمبادئوالدوافعاإلطارمنخاللخلقسبلوآلياتتفعيلالمسؤوليةاإلجتماعيةالتيترتكزعلىمجموع

:وهي

.إنالجميعيتحملالمسؤوليةتجاهالنفسواألسرةوالمجتمع-

مركبالموادالبالستيكية،رسالةماجستير،كليةالعلومCp1kبسكيكدةنموذج–مهديةساطوح،الثقافةالتنظيميةوالتماسكاإلجتماعي-0

 .3،ص8002-8002سكيكدة،0955أوث80اإلجتماعيةوالعلوماإلنسانية،جامعة
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 .المشاركةفيالعملالخيريهوأساساإلستقاللاإلقتصادي-

 .يجبأنتسعىالحكوماتإلىتشجيعأفرادالمجتمعلكييساعدواأنفسهم-

 .ربطالمسؤوليةاإلجتماعيةبالمعتقداتوالقيمالدينية-

 .ردالجميلللمجتمعباإلنفاقعلىاألعمالالخيرية-

لتعزاماإليجعابيللمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغيرةتجعاهالمجتمعع،معنخعالللإلأنالمسؤوليةاإلجتماعيةوسيلة-

.تنميةالمواردالبشرية

أحدمؤسسيشركةهيلونباكاردالشهيرةلصناعةالمعلوماتأعتقد"ديفيدباكارد"قال0939وفيعام

،وعلىالرغممنأهميةذلكإالأننايجب(0)تتقاملتحقيقاألرباحأنكثيرامنالناسيفترضونخطأأنالشركا

وحينئذسنصلحتمعابنتيجعةمؤادهعاأنمجموععةمعنالنعاستتفعقسعوياأننبحثبعمقأكبرعنأسبابوجودنا

حققهمنفرديأنعلىإنشاءمؤسسةيطلقعليهاشركةللعملمعاعلىتحقيقهدفماكانفيإستطاعةأيمنهم

.منهنافإنهميقدمونخدمةللمجتمعو

إن"بتعريفهذهالعالقةحعينقعال"ميلنونفريدمان"وفيالخمسيناتقامأحدعلماءاإلقتصاداألمريكيينويدعى

الالحععرتععتلخصفععيتحقيععقاألربععاحبشععرطأنالمسععؤوليةاألساسععيةللمؤسسععاتاألعمععالفععيالنظععاماإلقتصععادي

موجععودفععيالقعوانينأوفععياألعععرافوالقععيم ساسععيةبععالمجتمعسععواءمنهعامععاهععويتععارضذلععكمعععالقواععداأل

.(0)اإلجتماعية

وتعرفالمسؤوليةاإلجتماعيةحسبالبنكالعدوليبأنهعاإلتعزامأصعحاباألعمعالبالمسعاهمةفعيالتنميعة

النعاسبأسعلوبيخعدمالمستدامة،منخاللالعملمعموظفيهم،وعائالتهم،والمجتمعككعللتحسعينمسعتوىمعيشعة

.التجارةويخدمالتنمية

التطوعيعةالتعيتقعومبهعاعرفتهاالغرفةالتجاريةالعالميةبأنهاجميععالمبعادراتالحسنة،والمسعاهماتكما

اإلقتناعالذاتيمندونوجودإجراءاتقانونيةعلىوإعتماداوإجتماعيةإلعتباراتأخالقيةاإلقتصاديةالمؤسسات

.ملزمة

عرفمجلعساألعمعالالععالميللتنميعةالمسعتدامةبأنهعااإللتعزامالمسعتمرمعنقبعلشعركاتاألعمعالكما

بالتصرفأخالقياوالمساهمةفيتحقيقالتنميةاإلقتصادية،والعملعلىتحسيننوعيةالظعروفالمعيشعيةللقعوى

.والمجتمعككلوالمجتمعالمحليوعائالتهمالعاملة

اعيةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتعنيتصرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةجتمإلوالمسؤوليةا

ا بالمسؤولية يتسم نحو أصحابإلعلى أمام ولكن الملكية أصحابحقوق أمام ،ليسفقط والمساءلة جتماعية

.مةواألجيالالقادبمنفيهمالموظفينوالعمالءوالحكومةوالشركات،والمجتمعاتالمحليةالمصلحةاألخرى

المفهومالذيتهتمبموجبهالشركاتبمصالحالمجتمع"ويبيكيدياالمسؤوليةاإلجتماعيةبأنها–وتعرفموسوعة

.عنطريقاألخذفياإلعتبارتأثيرنشاطاتهاعلىالمستهلكين

يعةالمسعتدامة،مركزالبيئعةإلقلعيمالعربعيمؤسسعاتاألعمعالللتنم:إبراهيمعبعدالجليعلالسيد،المسعؤوليةاإلجتماعيعةلقطعاعاألعمعال،برنعامج-0

 .32وأوروباجامعةالخليجالعربي،ص

.32،صنفسالمرجع-8
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فيكتابهالمسؤوليةاإلجتماعيةورجالاألعمالبأنهعاإلتعزاممؤسسعاتأعمعال"هاوردبارون"ويعرفها

.(0)بأداءأنشطتهابحيثتوافققيموأهدافالمجتمع

 :المتوسطة والصغيرة للمسؤولية اإلجتماعية بغرض تحقيق التنمية المحليةتبني المؤسسات  -0-0

 :المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة على المستوى اإلجتماعي   -0-0-0

وتقومالمسؤوليةاإلجتماعيةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىالمستوىاإلجتماعيمنخعاللتعوفير

للتحععدياتاإلجتماعيععةالقائمة،ومحاولععةإيجععادحلععوللهععامععنخععاللتشععجيعموظفيهععاعلععىآليععاتفعالععةللتصععدي

المسععاهمةفععياألعمععالالتطوعيععةالتععيتسععتهدفتنميععةالمجتمعععالمحلي،وإحترامهععالحقععوقاألطفععالفععيجميععع

الفقر،والمحافظعةالمناطقالمحلية،وصيانةكرامةالعامعلوظروفعهالعائليعة،واإلرتقاءبمسعتوىالمعيشعة،ومكافحة

علععععىصععععحةالسععععكانالمحليين،وتععععوفيراإلسععععكان،والمحافظةعلععععىخصوصععععيةوثقافععععةوعععععاداتالمجتمععععع

المحلي،والعملعلىتحقيقمبدأالتكافلاإلجتماعيفياألوساطالريفيةوالمناطقالنائيةعنطريقإعدادبرامج

جتماعية،ومعععععنخعععععاللقيامهعععععابرعايعععععةاألعمعععععالالتوعيعععععةالمرورية،واإلسعععععتهالكية،والروحانية،والبيئية،واإل

المختلفةوالعملعلعىتوزيععوتقاسعمثمارالرفاهية،وتشعجيعذوياإلجتياجعاتالخاصعةالمحلية،وتنميةأنشطتها

علىمساعدةأنفسهممنخاللإدماجهمفيالمجتمع،والتنسيقمعمؤسسعاتالعمعلالخيعريفعيتنفيعذالمسعؤولية

حتياجععاتالخاصععةفععيجميعععالمنععاطقإلجتماعيععةوعلععىأعععدادذوياإلعلععىالمشععكالتاجتماعيععةوالتعععرفإلا

المحليةكاأليتام،واألرامل،وكبارالسن،والعملعلىالمساهمةفيإنشاءالمزيدمنالمؤسساتالخيرية،التيتعمعل

.فيتخصصاتمختلفةمثلالرعايةالصحيةوالرخاء

:ات المتوسطة والصغيرة على مستوى التعليميالمسؤولية اإلجتماعية للمؤسس -0-0-0

جتماعيةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىالمستوىالتعليميمنخاللقيامهذهإلوتظهرالمسؤوليةا

األخيرةبتنميةالتعليموالتدريبعنطريقدعمالمؤسساتالتعليميةلتحسيننوعيةالنظامالتعليمي،وسدالفجعوة

حتياجاتسوقالعمللتأمينالمهاراتالضروريةوتوظيعفالكوادرالمحليعة،وتحقيقمبعدأإوبينمخرجاتالتعليم

تكافؤالفرص،وتحديثبرامجالتدريبعلىمستوىالمحلي،ودعممراكزاألبحاثوالملتقياتالعلميةالتعيتنععت

قضععاءعلععىالتلععوثوال،ثقافععاتوعععاداتوتععاريخالسععكانالمحليععينوالعمععلعلععىالمحافظععةعلععىنظافععةالبيئععة

المساهمةفينشرالوعيالصحيبينأفرادالمجتمععبمختلعفطبقاتعهوشعرائحهمعنبالطبيعة،ومناألضرارو

خاللتنظيمحمالتموجهة،وتعدريبالمعوظفينعلعىكيفيعةالوقايعةمعناألمراض،باإلضعافةإلعىتعلعيمهمكيفيعة

جتماعيعةوالتعلعيمإلر،ودعمالمؤسسعاتوالقعروضالحسعنة،والتنميةاإستعمالوسائلاألمنوالوقايةمعنالمخعاط

.والتقنيةوحمايةالبيئةومكافحةالتلوث

:قتصاديإلجتماعية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة على مستوى اإلالمسؤولية ا  -0-0-0

علىالمستوىاإلقتصاديمن والصغيرة للمؤسساتالمتوسطة اإلجتماعية المسؤولية تعزيزدورتقوم خالل

مكانة لتعزيز المتميزين المنتجين الموظفين على المؤسسة،والمحافظة عمالء جدب على التنافسي المؤسسة

واألجهزةالرسمية،والسعينحوالربطالوجدانيبينالمستخدمالمؤسسةلدىالجهاتالقانونيةوالمصرفية

.39،صالمرجعنفسه-0
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وال البيع مستوى على جزءوالمنتج للمؤسسة اإلجتماعية المسؤولية والتسوق،وجعل التسوقشراء خطط من

لمنتجاتالمشتريين، التسويقحسبألن الحاجات"فليبكوتلر" إشباع بشرييهدفإلى نشاط عن هوعبارة

إلى والصغيرة المتوسطة المؤسسات لولوج مهم عامل التسويق التبادل،ويعتبر عمليات خالل من والرغبات

ا السوق قال كما وتكون المحلي المستهلك  رضى كسب وبالتالي درينكر"لمحلية "بيتر أستطيع" ما أصنع

أيأنالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتصنعمايحتاجهالمستهلكالمحليووفقالرغباتهوليسلشيئأخر"بيعه

عوبةفيالتصريفأيتحاولأماإذاأنتجتهذهالمؤسساتدونإستشارةالمستهلكثمأنزلتهإلىالسوقفتجدص

،ألنالهدفمنالتسويقهودعم(0)بيعماتستطيعصنعهألنماأنتجتهاليتوافقمعمايحتاجهالمستهلكالمحلي

على تعمل حاجاته،كما تكيفمع التي والخدمة والمستهلكوالمنتج الزبون جيد بشكل المهاراتومعرفة نقل

المحل المناطق ألفراد الصناعاتوالتكنولوجيا العادلة،ورعاية التجارية الممارسات تبني طريق عن ية

.تصاالتداخلالمناطقالمحليةخاصةالمعزولةمنهاوالنائيةإلالمحلية،وتنميةمرافقا

وتقومالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبتقديموتوزيعسلعوخدماتجاهزةلمجموعةمنالفئاتفيوضعيات

يعبرعنصعبةفيأماكنمحليةضع يفة،وجعلالمنتوجحاضرفيمختلفالمجاالتالترابيةالمحلية،وهوما

.(0)مجتمعالشيءالذييزيدمنانتماءالمجتمعلهالإنتماءهذهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةل

اليكتملكماتقومالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةباإللتزامالبيئيبإعتبارهجزءمناإللتزاماإلجتماعيككلو

البيئةالذييساهمفيتحقيقالتنميةالمستدامة المسؤوليةاإلجتماعيةمنخاللوضعنظامإدارة إالبه،وتبنيها

عنطريقجعلنظماإلدارةالبيئيةلدىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةأداةلتطويرنظماإلنتاجوالتشغيلعلى

قةاإلنتاجيةالمنجزةفعال،ويعملنظاماإلدارةالبيئيةعلىمنعالمستوىالمحليبشكليؤديإلىزيادةحجمالطا

للمؤسسات فائض تحقيق إلى البيئية اإلدارة نظم تطبيق والطاقة،ويؤدي الخامات في الضياع و اإلسراف

مستلزماتالتشغيلالمستخدمةفيالمتوسطةوالصغيرةينتجعنعدمحدوثإهداركمياتالخاماتوالطاقةو

اإلصاباتبأمراضأضرارتلوثالبيئةالداخليةممايؤديإلىتخفيضتكاليفعالجاألفرادمنومنعاإلنتاج،

 .(0)هذهاألمراض

 



متطلباتتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفي:فريدكورتل،التسويقكعاملنجاحالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،الملتقىالدولي-1

.552،ص8006أفريل02/02الشلفالجزائر،يومي،ةبوعليالدولالعربية،جامعةحسيب

حسينعبدالمطلباألسرج،المسؤوليةاالجتماعيةلالستثماراألجنبيالمباشرودورهافيمساندةالمشروعاتالصعغيرةوالمتوسعطة،بحيث-8

.3،ص8009يوليو06يوم:لحلمقدمإلىالجمعيةالمصريةللتشريعاتالصحيةوالبيئةضمنفعالياتمؤتمرهمومبيئةل

.80مقدموهيبة،دورالمسؤوليةاإلجتماعيةلمنشآتاألعمالفيدعمنظماإلدارةالبيئيةلتحقيقالتنميةالمستدامة،ص-3
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 :عوائق عدم تطبيق المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسات المتوسطة والصغيرة   -0-0

رةللمسؤوليةاإلجتماعيعةبغعرضتحقيعقالتنميعةالمحليعةقعدالإالأنتبنيالمؤسساتالمتوسطةوالصغي

 :جتماعيةومنأهمهااإلالمسؤوليةانتشارالتيتعيقيتحققفيبعضاألحيان،بسببوجودالعديدمنالعوامل

.جتماعيةلدىمعظمالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلعدموجودثقافةالمسؤوليةا-

جتماعيعةكعيتكعونمعؤثرةفعيإلساتالمتوسطةوالصغيرةغيرمنظمة،ألنالمسعؤوليةاإنمعظمجهودالمؤس-

عشعوائيةمبعثعرةقعدإلىتأخذشكلتنظيميومؤسسعاتيلعهخطعةوأهعدافمحددة،بعدالمعنأنتكعونجهعوداحاجة

.تؤذيإلىاإلتكالية

يرةتنحصعرفعيأعمعالخيريعةغيابثقافةالعطاءللتنميةحيعثأنمعظعمجهعودالمؤسسعاتالمتوسعطةوالصعغ-

وتبرعية،غيرتنمويةمرتبطةبإطععامفقعراء،أوتعوفيرمالبعس،أوخعدماتلهعم،دونالتطعرقإلعىمشعاريعتنمويعة

.تغيرالمستوىالمعيشيللفقراءبشكلجدريومستدام

قلعععععةالخبرات،والمعرفة،والقعععععدرةالعلميعععععةداخعععععلالمؤسسعععععاتالمتوسعععععطةوالصعععععغيرةمعععععنأجعععععلوضعععععع-

.جتماعيةإلقاييس،والمعاييرلقياسالمجهوداتفهناكحتىاآلنخلطبيناألعمالالخيريةوالمسؤوليةاالم

جتماعيععةللمؤسسععاتالمتوسععطةوالصععغيرةمجععردالمشععاركةفععياألعمععالالخيريععةوعمععلإلالتعنععيالمسععؤوليةا

لينمعهعموالعمعلعلعىتعوفيرفعرصحمالتتطوعيةوإنماتتسعلتشملمسعؤوليتهمتجعاهأفعرادالمجتمععالمتععام

عملللشبابفيالمناطقالريفيةوالنائية،والمعزولةفيجبأنيكونللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةدوراتنمويا

محلياأساسيا،وأنيصبحالعطاءمنأجلالتنميةالمحليةجزءاليتجزأمنأنشعطةهعذهالمؤسسعات،وكيتصعبح

تالمتوسطةوالصغيرةمؤثرةفهيفيحاجةألنتأخذشكلتنظيميومؤسسيلهجتماعيةالمؤسساإلالمسؤوليةا

خطةوأهدافمحددةبدالمنأنتكونمجردجهوداعشوائيةمبعثرةوخيريعةقعدتعؤديإلعىاإلتكاليعة،وعلىهعذا

يةبينجتماعإلالمتوسطةوالصغيرةإتخاذمجموعةمنالتدابيرمنأجلتطبيقالمسؤوليةايجبعلىالمؤسسات

:أفرادالمجتمعالمحليمنخالل

جتماعيةفيكلمنطقعةتنشعطبهعاوأنإلقيامالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبإنجازوحدةخاصةللمسؤوليةا-

.تقومبتخصيصجزءولوضئيلمنأرباحهالخلقبرنامجلخدمةالمجتمعقابلللقياسوالتقييم

وتععاونالسعلطةالمركزيعةفعيمجعال،ينمنتخبينومجتمععمعدنيوجمعيعاتةمندعمالفاعلينالمحليداإلستفا-

جتماعيعةفععالبعدمعنتفعيععلالشعراكةبععينجميععاألطعرافألنالمؤسسععاتالمتوسعطةوالصععغيرةالإلالمسعؤوليةا

يةتستطيعأنتفعلكلشيءبمفردهافالسلطةالمركزيةبإمكانهاأنتجبرالقطاعالخاصعلىتبنيبرامجمسؤول

شعتراطهامعثالعلعىالشعركاتالتعيتتقعدمللمناقصعاتوالعقعودعلعىالمسعتوىالمحلعيأنيكعونلعديهاإمنخالل

.جتماعيةإلبرامجللمسؤوليةا

خاصعةفعيالمنعاطقجتماعيعةإلاإلععالمفعينشعرالمسعؤوليةاإستعانةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبوسائل-

نطواءالطبيعيبسببالتضعاريسالعوعرةوصععوبةالمسعالك،أوبسعبباإلنطعواءالمحليةالتيتعرفحالةمناإل

اإلجتماعيبسببالموروثالثقافيوالتقليديوالعرفيلسكانتلكالمناطقالمحليةوالذييمنعكلمنالينتميإلى

.تلكالمنطقةالمحليةبالتدخلفيشؤونها
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 :الخامس ملخص الفصل -

ال لهذا الفعلالتنمويللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيمجالمنخاللدراستنا تحقيقفصلالحظنا

الزراعةاعيةالتيتظهرفيمجالالصناعة،التنميةالقطببدأيظهرفيثالثةأشكالللتنميةوالذيالتنميةالمحلية

وتطوير،الرئيسيةمنخاللتحقيقالتصنيعالمحلي،وإنتاجالمحاصيلالمحلية،الري،السكنوالتعميروالسياحة

المتاحفالتيتعرضالتراثاإلستزراعالسمكيفيالمياهالمحلية،وإنجازالمستشفياتفيالمناطقالنائية،وبناء

 المحلي من،ثم المكانية النقلالتنمية تطويرشبكة إلتصال،واوخالل المتوازنةأخيرا إنجازالتنمية طريق عن

وتشييد،منخاللإنجازقرىنموذجيةفيالمناطقالمحلية،ولبشرياإلستشاريوالتعليميوالخدميواالمحور

.المدارسالتعلمية،وتوفيرالخدماتوالمرافقالصحية

تدامةوأثرذلكعلىتحقيقالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةألهدافالتنميةالمستبنيولقدالحظناأهمية

علىالبيئيةلمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمعالجةالمشكلةبدأباألهدافاإليكولوجيةأينتتولىا،المحليةةالتنمي

التنوعالبيولوجيمنطيوروحيوانات علىنظاموشعبالمستوىالمحلي،وضمانسالمة مرجانية،واإلعتماد

وتحقيقالكفاية،ثماألهدافاإلقتصاديةمنخاللتحقيقالنمواإلقتصاديالبديلة،التدويروطرقإنتاجالطاقة

تكنولوجياالمعلوماتواإلتصالدورجعلالمنتوجحاضرفيمختلفالمجاالتالترابيةالمحلية،وتفعيليةباإلنتاج

تط أجل المحليةمن اإلقتصادية التنمية ح،وير المشاركة خالل من اإلجتماعية األهداف يوأخيرا جعلتث

 منالتنميةالمحليةحوارتفاوضيا شاركةجميعالفاعلينالمحليينعلىميبنىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

 وكذلك طريق التوعن تعزز خدمات تصميم خالل من اإلجتماعي التماسك والعائليتحقيق الفردي اصل

 في،واإلجتماعي دويمجالوأيضا إدماج خالل من اإلجتماعية المجتمعالمسؤولية في اإلحتياجاتالخاصة

تحقيالكوادروتوظيف،المحلي على والعمل والمناطقالمحلية الريفية المناطق في اإلجتماعي التكافل مبدأ ق

.عنطريقإعدادبرامجالتوعيةالمعزولة

فعلتنمويعلىإلىولكنرغمكلهذهاألهدافالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلتحويلها

تع التي الصعوبات مختلف أمام كافية غير تبقى المحلي مارضتالمستوى خاصة  بقلةسبيلها منها تتعلق

.الخبراتوالمعرفةالعلمية،ونقصالتنظيمفيمجالالمسؤوليةاإلجتماعية
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المؤسسات دراسة ميدانية حول دور :السادس الفصل 

 في تحقيق التنمية المحلية بسكيكدةالمتوسطة والصغيرة 
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 :تمهيد

الفصل منخالل سوفتقوم السابقة األربعة فيالفصول البحثوالمتمثلة لهذا النظرية الدراسة بعد

بإسقاطالجانبالنظريعلىالواقعوذلكبإجراءدراسةميدانيةعلىمجموعةمنالمؤسساتالمتوسطةالخامس

:والصغيرةبواليةسكيكدة،محاولينمنخاللذلكإبرازالجوانبالمتعلقةبموضوعدراستناعلىالنحوالتالي

:مالمحالبناءاإلجتماعيللمجتمعالدراسة:أوال

.يالنظاماإليكولوج-أ

.النظاماإلقتصادي-ب

.النظاماإلجتماعي-جـ

.إختيارالعينةوخصائصها:ثانيا

 .نوعالعينة-أ

 .معيارإختيارالعينة-ب

.أساليبتحليلالبيانات:ثالثا

 .األسلوبالكمي-أ

 .األسلوبالكيفي-ب

.تحليلالبياناتوعرضنتائجالدراسة:رابعا

بياناتعناإلستراتيجياتالتنمويةالتيتتبناهاالمؤسساتالمتوسطةعرضنتائجالدراسةالمرتبطةب-أ

 .والصغيرةمنأجلتحقيقالتنميةالمحليةبسكيكدة

عرضنتائجالدراسةالمرتبطةببياناتعنإستفادةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنبرنامجالدعم-ب

 .ميةالمحليةبسكيكدةوالتأهيلالمستدامالذييؤديإلىتفعيلدورهافيالتن

عرضنتائجالدراسةالمرتبطةببياناتعنمدىإمتالكالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةللقدرةعلىالتحكم-جـ

.فيالتطورالتكنولوجيالمعلوماتواإلتصالكلمازادتمساهمتهافيتحقيقالتنميةالمحليةبسكيكدةبشكلجيد

عنإلتزامالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبالمسؤوليةاإلجتماعيةتعرضنتائجالدراسةالمرتبطةببيانا-د

والبيئةفيالمناطقالمحليةيؤديإلىإستخداممواردالبيئةالمحليةبمزيدمنالعقالنيةوالحيطةبشاليساهمفي

.تحقيقالتنميةالمحليةبسكيكدة

.مناقشةنتائجالدراسةفيضوءالتساؤالت:/خامسا

.قشةنتائجالدراسةفيضوءالدراساتالسابقةمنا:سادسا

.توصياتالدراسة:سابعا
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 :مالمح البناء اإلجتماعي للمجتمع الدراسة : أوال

 : النظام اإليكولوجي-أ

 : الموقع الجغرافي  -0

وهيكلمتقريبا030شرقالشريطالساحليالجزائريعليإمتدادفيالدراسةمنطقةواليةسكيكدةتقع

.8كلم 4137.68 البحراألبيضالمتوسطواليةعنابة،قسنطينة،قالمةوجيجل،تقدرمساحتهابـ رةبينمحصو

 :الجانب التاريخي -0

منالمدنالمجاورة،وكذلكهيمحور القادمة التدفقلكلالمبادالتالتجارية نقطة سكيكدة تعتبرمدينة

والجنوب،وهيأيضامركزإتصالبينداخلالمنطقةتجاريبينالجوانباألربعةلجهةالشرق،الغرب،الشمال

يخلطاإلحتاللالتيتزامنت مختلففتراتوالبحرومدينةسكيكدةشرقا،وهذاعبر عليها،بفضلمينائها،وكثيراما

الرومانيسينوسنوميديكوسإ فيالمركز وجوده الذييتميزبخصوصية ستورا ميناء بإسم  Sinus" سمه

Numidicus" ميديا،وهوواحدمنالخلجاناألكثرأهميةفيشمالأفريقيا،وبينرأسبوقارونفيخليجنو في

وا الرومانية المدينة أنشأت الشرق،وقد في الحديد ورأس زرامنة،وهيإلالغرب نهر موقع على ستعمارية

األحياءتدوتمالشرق، المسماةبوعبازفيمحصورةبينتاللبويعليسبعبيارفيالغربوتاللسكيكدةالموادر

 .الجنوب والمدنالجديدةعلىالسهولالطمييةللصفصافزرمانةنحو

 بها قام التي البحوث تقارير فرود"وتشير اإلستعماريcharles freud"(0)"شال الجيش لفائدة

 األفريقية المجلة في المنشورة revue africaine"الفرنسي " عددها 000في رجحها0225لسنة ،والتي

ويرالحالةالعسكريةوالتوسعاإلستعماري،وكانمكلفابجمعأكبرمكممكنمنالمعلوماتواألخبارلصالحتط

والسكانالجزائريين إستراتيجياتمنأجلاإلستقرارواإلحتاللحولالبلد حتىيسمحللمستعمربإختيارعدة

تعريفمنأجلوصفهذهفتقاريرهكانتذاتبعدعسكريتوسعياليمكنإعتبارهاكمرجعتاريخيأحسن

العالقاتهوالحديثعننوعمنالمراجعالمفصلةلقبائلهذهالمنطقة،وكذلكنتلكالمنحصرةبينبحيرةفزازة

فيالشرق،ووادالزهورفيالغربوالبحرالمتوسطفيالشمالووادسمندوفيالجنوب،حيثسكانهاليسأقل

مهن رجاتا،بنب وهي قبيلة وعشرون إثنان عطية،من الحاج،بنيا،أوالد ولبان،ولد التوميات،عولما،ماسال،بني

الساحق،لوادساهل،زرامنة،بنيبونايم،سفيسفا،مجاجدابنيصالح،زردازة،بنيالساحقالقوفيبنيفرقان،مساليا

.تعادبنة،وشاوياريفية،عشاش،وادأحميدش،ولدمعزوز،بنيتوفت

 :التقسيم اإلداري -0

بلديةعين:،وهيمتكونةمنعدةبلدياتودوائرأهمها0922سكيكدةعنالتقسيماإلداريلسنةإنبثقتوالية

زهور،والزيتونة،زردازة،وبني ،وكركرة،واد زيد لخضر،والسبت،وبني شرشار،وبكوش وجندل،وعين زويت

بوالبلوطجةالويدان،وفلفلة،والشرايع،قنواع،والغدير،وبوشطاطة،وول الطوب،وبنيبوالشعور،وأموصالح بشير

سكيكدة،والقل،والحدائق،ورمضانمايو،وأوالد وخناق ولبان،ودائرة عطيةجمال،والزيتونة،وأوالدأحبابة،وبني

.وسيديمزغيش،وتمالوسوعينقشرة،ومجازالدشيش عزوز،والحروشوبنغزابة،

.05ص0922،معةعينالشمسماجيسترجارسالةأجزاء3حمادةصالح،مدينةسكيكدة،دراسةجغرافيةالمدن،-0
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 : النظام اإلقتصادي  -ب

 :الهياكل القاعدية  -0

إن أهمية أي منطقة أو مدينة تكتسبها من خالل معطيات متعدد وأبرز هذه المعطيات الهياكل القاعدية التي 

نفتاحها على المنطقة تتوفر عليها والية سكيكدة لما لها من اإلمكانات،و ما يؤهلها ألن تشكل قطبا وطنيا من خالل إ

الشمالية الشرقية للبالد على البحر األبيض المتوسط 
(0)

 .،ومن بين  هذه الهياكل التي تتوفر عليها والية سكيكدة  

 : شبكة الطرق  -

الذي يربط والية سكيكدة  03كلم من الطرق،ويربطها الطريق الوطني رقم  330وهي تتكون من               

والذي  22والذي يربط والية سكيكدة بوالية قالمة،والطريق الوطني  20لطريق الوطني رقم وابوالية قسنطينة 

والذي يربط والية سكيكدة بواليتي جيجل  23عنابة،والطريق الوطني رقم  بوالية سكيكدة يربط والية

كلم من  0662ومن مسالك الوالية التي تربط مقر الوالية بالمراكز الحضرية التابعة لها، 522وميلة،وتمتلك 

المسالك البلدية،وإضافة إلى هذا تتوفر الوالية على شبكة من خطوط السكك الحديدية التي تربطها بكل من والية  

 .قسنطينة وجيجل وعنابة

 : الموانئ  -

توجد بالوالية عدة موانئ مثل الميناء الخاص بالمحروقات بسككيكدة،وميناء مخكتلط للبضكائع والمحروقكات     

 .ميناء للصيد بالقل ،و ميناء للصيد بالمرسى،واء للصيد بسطورةمينوبسكيكدة 

 : المرافق السياحية  -

إن إختالف وتنوع المعالم التاريخية واألثرية والطبيعية بوالية سككيكدة يجعكل منهكا منطقكة سكياحية متفكردة       

ب كالشكاطئ الكبيكر   كلم،وشكواطئ تسكحر األلبكا    030ويتجلى هذا من خالل شريطها الساحلي والممتكد علكى مسكافة    

كلكم مكن سطورة،وشكواطئ بكن مهيكدي المتميكزة بمرافقهكا المتعكددة مكن مسكاكن وفكيالت مقابلكة              02الواقع على بعد 

للشواطئ مسبحا الكذي يشككل تحفكة تاريخيكة رائعكة وسكطورة وغيرها،إضكافة إلكى المسكالك المنعرجكة الراميكة إلكى             

واليككة سكككيكدة بإمكانيككات هائلككة فككي مجككال منككاطق التوسككع    وتتمتككعاألسككود مككرورا بميرامككار وشككعبة القردة،  شككعبة

سكرير،ومنطقة   8200 ـهكتكاروذات قكدرة إسكتقبالية لك     008السياحي فمنها منطقة المرسى وهي تمتد على مسكاحة  

تمتكد علكى    منطقة بن مهيدي والتكي  سرير، 0500 ـهكتاروذات قدرة إستقبالية ل020قربازوالتي تمتد على مساحة 

 020سكرير،ومنطقة الشكاطئ الكبيكر والتكي تمتكد علكى مسكاحة         0860 ـار وذات قدرة إستقبالية لك هكت008مساحة 

هكتكار وذات قكدرة    222سكرير،ومنطقة واد بيبكي والتكي تمتكد علكى مسكاحة       82000 ـهكتاروذات قدرة إستقبالية لك 

 3000 ـقبالية لككهكتككار وذات قككدرة إسككت  200سككرير،ومنطقة القككل والتككي تمتككد علككى مسككاحة     3000 ـإسككتقبالية لكك 

سككرير،ومنطقة مرسككى   8000 ـهكتككار ذات قككدرة إسككتقبالية لكك  20سككرير،ومنطقة تامنككاروالتي تمتككد علككى مسككاحة    

هذا إضكافة إلكى المعكالم األثريكة     سكرير،و  600 ـسكتقبالية لك  إهكتكار ذات قكدرة    60الزيتون والتي تمتد علكى مسكاحة   

  300 ـكفندق السالم سكيكدة أربعة نجوم وذا قدرة إستقبالية ل ةوالمرافق السياحية الفندقي،والثقافية كالمسر  البلدي

1- www.wilaya de Skikda .com / économie agriculture . 

 

http://www.wilaya/
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سرير ونكزل الممتكاز بسككيكدة إثنكان نجكوم وذا       050 ـوذا قدرة إستقبالية لنجوم قارون القل ثالثة بووسرير،وفندق 

سككرير، ونككزل  86 ـسككرير،ونزل القصككر األخضككر سكككيكدة إثنككان نجككوم وذا قككدرة إسككتقبالية لكك 32ـرة إسككتقبالية لككقككد

 ـسكككرير،ونزل طكككورش  القكككل ذا قكككدرة إسكككتقبالية لككك   38 ـتكككارمينوس سككككيكدة إثنكككان نجكككوم وذا قكككدرة إسكككتقبالية لككك  

 38 ـالعالية وذا قدرة إستقبالية ل سرير،ونزل طريق 62 ـسرير،ونزل الصفصاف بسكيكدة وذا قدرة إستقبالية ل28

 .سرير 82ـسرير،ونزل المنار بسكيكدة وذا قدرة إستقبالية ل

 : المصادر المعدنية  -

تعتبر المعادن المعدنية  من أهم الموارد المحلية،وذلك من خالل إقبال السوا  والمرضى عليها ومن بينها 

 .كلم شرق عزابة  02مام الحامة الواقع على بعد كلم غرب عزابة ،وح 9حمام الصالحين الواقع على بعد 

 : الزراعة  -

هكتار لإلنتاج النباتي حيث تمثل الزراعات الرئيسية في الوالية  09000تتوفر مدينة سكيكدة على مساحة 

. في زراعة الخضروات الحمضيات الزيتون والفرولة
(0)

 

 : السدود  -

سكم 0622.22ر بتتوفر سكيكدة على إمكانيات مائية معتبكرة تقكد  
3
فكي السكنة وتقكدر قكدرة تخكزين الواليكة        

 : مليون متر مكعب في السنة موزعة كالتالي  80للمياه ب

مليون م 80سد زردازة  -
3
 . 

مليون م 085سد قنيطرة  -
3
. 

مليون م 080سد زيت العنبة  -
3
. 

مليون م 85سد بني زيدان  -
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0- www.wilaya de Skikda .com / économie hydraulique. 
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 مؤسسات المتوسطة والصغيرة المنتشرة في والية سكيكدة ال -1

 والبلدياتيبين توزيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة حسب قطاع النشاط  (:10)جدول رقم 
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 12 484 36 52 2 13 8 1 241 سكيكدة
14
1 

15 4 44 25 730 378 195 184 208 11 9 2793 

حمادي 
 كرومة

8 1 / / / 10 18 79 8 17 2 1 24 3 58 46 9 17 14 1  316 

 129 / / 3 7 9 12 41 / / / 1 7 / 32 9 3 3  /  2 فلفلة

 299 / / 12 13 13 33 162 1 6 / / 15 / 35 5 / / / / 1 3 تمالوس

 206 / / 5 4 1 17 109 / 13 / / 10 / 21 11 1 / / / 1 14 كركرة

 93 / / 1  3 2 68 1 1 / / 2 / 13 1 / / / / 1 / تمالوس

 68 / / 3 4 2 6 18 / 3 / / 1 / 26 3 1 / / / 1 / الحدائق

 44 / / / / / 3 16 / 10 / / 1 1 11 / 2 / / / / / بوشطاطة

 19 1 / / / / / 7 / / / / / / 9 / / / / / / / عين زويت

 482 / 1 24 38 26 67 130 3 6 / 2 36 2 119 6 14 / / / 2 6 عزابة

 74 / / / 6 3 4 15 / / / / 4 / 31 3 6 / / / / 2 بن شرشار

 28 / / 1 2 / 5 9 / / / 1 / / 9 / / / / / / 1 جندل

 69 / / 1 / 2 8 32 / 2 / / 2 / 19 2 1 / / / / / السبت

 

 17 / / / / / / 8 / / / / 1 / 8 / / / / / / / لغدير

 119 / / 8 2 3 11 43 2 7 / / 12 / 30 1 / / / / / / عين قشرة

 20 / / / / / / 14 / / / / 1 / 4 / / / 1 / / / الولجة

 31 / / / 1 / 5 10 / / / / 1 / 13 / / / 1 / / / أوالد أعطية
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 28 / / / / / 1 4 / / / / / / 20 / / / / / / 3 واد زهور

 20 / / / / / / 2 / 1 / / / / 16 / / / / / / 1 خناق مايو

 175 / / 6 1 2 16 58 / 4 / / 4 / 78 1 / / / / / 5 أم الطوب

 128 / 1 1 6 7 10 60 / 6 / / 9 / 21 3 1 2 / / / 1 بني عزوز

 105 / / 3 1 1 5 46 / 2 / / 4 / 35 3 4 / / / / 1 بكوش لخضر

 177 / / / 2 1 2 14 / 2 / / / / 3 4 / / / / / 149 المرسى

 495 / 2 28 27 33 44 64 4 11 / / 31 2 107 7 6 1 / / / 128 القل

 63 / / / / 2 1 34 1 4 / / 3 / 10 3 / / / / / 5 بني زيد

يعالشرا  4 / / / / 2 3 35 / 11 / / 7 / 34 5 / 1 3 / / 105 
مزغيش سبدي  / 1 / 3 / 3 2 29 / 17 / / / / 46 16 8 6 4 1 / 136 

 28 / / / 2 / 6 16 / / / /  / 4 / / / / / / / عين بوزيان

 117 / / /  2 16 50 / 9 / / 11 / 25 3 / / / / / 1 بني ولبان

 311 / 1 15 30 9 51 82 2 12 / / 25 / 61 11 9 / / / / 3 الحروش

 71 / / / 3 / 11 37  2 / 1 / / 13 / 1 / / / / 3 مزاالدشيش

 32 / / / / / 6 9  1 / / 4 / 8 4 / / / / / / زردازة

 

صالح 
 بوالشعور

8 / / / / 1 / 20 / 6 / / 5 1 55 12 4 5 4 / / 121 

 34 / / / / / 1 24 / / / / / / 7 / / / / / / 2 ولد حباب

 167 / 1 6 7 4 20 59 1 1 / / 15 / 44 4 1 / / / / 4 رمضان جمال

 38 / / 1 7 1 3 10 / 2 / / 2 / 10 1 1 / / / / / بني بشير

 36 / / / 2 / 3 9 / 3 / / 4 / 14 / / / / / / 1 زيتونة

 14 / / 1 / / / 7 / / / / / / 5 / / / / / / 1 قنواع

عالمجمو  597 8 8 18 8 119 144 1508 25 397 22 5 188 44 2190 826 340 380 352 19 10 7208 

.ريةالصناعاتالصغيرةوالمتوسطةلواليةسكيكدةيمد: المصدر  
يقطاعالنقلواإلتصالتوزيعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةحسبقطاعالنشاطوالبلديات،حيثيشيرالجدولإلىوجودعددالمؤسساتف(02)يبينالجدولرقم

،ثعمتعأتيبعاقياألنشعطةبمجعاميعمختلفعةوتفسعيرتوجعههعذه592،ويليهعاقطعاعالصعيدوالفالحعةبموجعوع0502ويليهعاقطعاعاألشعغالالعموميعةبمجمعوع8090بمجموع

وتوجدأغلعبهعذهالمؤسسعاتفعيمدينعةسعكيكدة،عزابة،تمالوسوالقعلالمؤسساتنحوهذهاألنشطةبطبيعةالمناطقالمحليعةالريفيعةوالتعيتععانيمعنالعزلعةوأزمعةالسعكن،

مثعلفعيوقوعهعاعلعىالشعريطويرجعذلكإلىالخصوصيةالتاريخيةلهذهالمناطقبإعتبارهاعرفتحكمعدةحضعارات،وإرتفعاعالكثافعةالسعكانيةوالطعابعالجغرافعيالمت

........الساحليفيالبحراألبيضالمتوسط



 

 :اختيار العينة وخصائصها:اثاني

:نوع العينة  -0

 .وهيعينةعشوائيةبسيطة

:العينةمعيار إختيار-8

ناألحيانإجراءبحوثتتضمنجميعأفرادالمجتمعموضوعالدراسة،بسببالصعوباتيصعبفيكثيرم

الكثيرةالتييتعرضلهاالباحثفيالوصولإلىمفردةمنمفرداتالمجتمعاألصلي،والتكاليفالباهضةالتيتترتب

.عنذلك

يةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةوفيدراستناهذهقمنابالتوجهإلىواليةسكيكدة،وبالتحديدإلىكلمنمدير

بمعلوماتتتعلقبالمسؤولياتالمتوسطة اللذانأمدنا معمديريها بإجراءمقابلة ومركزالسجلالتجاري،حيثقمنا

هذه تعريف في المعتمدة المؤسسات،والمعايير هذه في الممارس النشاط بالوالية،ونوعية المتواجدة والصغيرة

.المؤسسات

ع إطالعنا والمتوسطةوبعد المؤسساتالصغيرة مدير طرفالسيد من واإلحصائياتالمقدمة الجداول لى

مؤسسة،حيثتمتصنيفهاوفقالمعيارحجم2802وجدناأنعددالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيواليةسكيكدةهو

الكافي العينة حجم مشكل البحث،واجهتنا لعينة إختيارنا العمال،وعند فعالعلى والذيوالدال الكلي المجتمع أفراد

.يعكسبدرجةثقةمعينةصحةالنتائجالمحصلعليها،وإمكانيةتعميمهذهالنتائج

نفسالمحيط في تنشط المؤسسات هذه متجانس،وأن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مجتمع أن وبإعتبار

ناأنيكونحجمالعينةيمثلأكبرعددمناوحصرناعلىدقةالنتائجالتيسوفنحصلعليها،فضلاإلقتصاديومراعاة

المؤسسات من بممكن بتوزيع50والذيحدد وقمنا عليها القائمين إلى وصغيرة،حيثتوجهنا متوسطة مؤسسة

هذهاألخيرةالتيتضمنتخمسمحاورحيثيحتويالمحوراألولعلىبياناتأوليةعنالمبحوثاإلستماراتعليهم

 المنصب الجنسالسن حيث من من القائمة األسئلة المحور هذا الدراسي،ويضم 00)والمستوى ،ويضم(02إلى

ببياناتعناإلستراتيجياتالتنمويةالتيتتبناهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنأجلتحقيقالتنميةالمحورالثاني

ستراتيجياتالمتبعة،والفترةالمحليةبسكيكدةمنحيثالشكلالقانوني،واألهميةواألهداف،والصعوباتوالحلولواإل

،ويضمالمحورالثالثبيانات(05إلى05)التيأنشأتفيهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةويضماألسئلةالقائمةمن

عنإستفادةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنبرنامجالدعمالتأهيلالمستدامالذييؤديإلىتفعيلدورهافيالتنمية

ونتائجالمحليةبسكيكدة التأهيلوالهيئاتالداعمةومشاريعقروضالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة منحيثنظام

،ويضمالمحورالرابعبياناتعنمدىإمتالكالمؤسسات(80إلى06)التأهيل،ويضمهذاالمحوراألسئلةالقائمةمن

المعلوماتواإلتصال للقدرةعلىالتحكمفيتكنولوجيا علىمسشتوىاإلبداعواإلبتكاروالذيالمتوسطةوالصغيرة

التي السياحية القطاعيةالصناعيةالزراعيةالعمرانية المحليةبشكلجيدمنحيثاألنشطة يؤديإلىتحقيقالتنمية

ساهمتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيإنجازهاومنحيثسبلتحقيقهاللتنميةالمكانية،وأهدافالنمواإلقتصادي

اإلبتكارالتيتواجههاوكيفيةتحقيقهاللكفايةخدامهالوسائلالمعلوماتوتكنولوجيااإلتصالوإبرازعوائقوأهدافإست

عنإلتزامالمؤسسات،ويضمالمحورالخامسببيانات(32إلى80)اإلنتاجية،ويضمهذاالمحوراألسئلةالقائمةمن



 

المناطقالمحليةيؤديإلىإستخداممواردالبيئةالمحليةبمزيدالمتوسطةوالصغيرةبالمسؤوليةاإلجتماعيةوالبيئيةفي

منالعقالنيةوالحيطةشكاليساهمفيتحقيقالتنميةالمحليةبسكيكدةمنحيثنوعالنفاياتالصلبةوالسائلةوالغازية

للمش والصغيرة المتوسطة المؤسسات تحقيق حيث من منها والصغيرة المتوسطة تخلصالمؤسسات اركةوطرق

من القائمة األسئلة المحور هذا ويضم اإلجتماعية ألهدافالمسؤولية واإلنتاجالنظيفوالتماسكاإلجتماعي،وتبنيها

(.20إلى39)

:وقددعاناشرطينأساسيينقبلالتطبيقالنهائيلإلستمارةوهما

لمدراءالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنحيثكيفيةاإلجابةوا- التأكيدعلىالسريةشرحاإلستمارة لغرضمنها

.التامةلإلجاباتالمقدمةمنطرفهم،وهذاماساعدعلىإستجابةالمدراءلمطالبهاوتفهمهملغرضنا

المدراء- من مجموعة اإلستماراتعلى من معين عدد جهةتطبيق والثباتمن الصدق درجة من التحقق قصد

.نجهةأخرىومعرفةدرجةالتناسقوالترتيببيناألسئلةم













































 

 :بين طريقة اختيار  العينة وتوزيعها حسب النشاط والمجال الجغرافي(  10)جدول رقم 

عدد المؤسسات  قطاع النشاط 

 المتوسطة والصغيرة  

اإلختبار العشوائي 

 المتحقق 

 اسم المؤسسة المتوسطة والصغيرة مقر النشاط 

سكيكدة59202الفالحةوالصيد

كركرة

فلفلة

الحروش

رحال المحدودة المسؤولية ذات الشركة

لصيد

ضادسامي

سيتيحسان

  بالقاسميةصالح

تليالنيمرادسيديمزغيش0200الماءوالطاقة

الشركةذاتالمسؤوليةالمحدودةطاحونةحماديكرومة0200الهيدروكربون

روسيكادا

األشغالخدمات

البترولية

المنتوجاتسكيكدة0200 وتوزيع نقل تضامن الشركة

وشركاءه الوهاب عبد ساري البترولية

موزعالنفط

بنعزوز208المناجموالمحجرة

سكيكدة

مرملة المحدودة ذاتالمسؤولية الشركة

زهرات

المحدودة المسؤولية ذات الشركة

  إكسفتيسد

خضراويبوشعاللةتمالوس00900الحديدوالصلب

بنيبشير02203موادالبناء

المرسى

القل

بوقندوزالعيادي

زرقاويمحمدصالح

 بازيزيرضوان

البناءواألشغال

العمومية

سكيكدة050202

كركرة

الحدائق

عينشرشار

عينقشرة

رمضانجمال

كركرة

عربانعبدالمالك

قربوعخالد

رماشمحمد

برهميصالح

ركمالكبو

كزرييمينة

ضادجمال

قواسميةعبدالوهابنيولبانب8500البالستيكالكيمائي

الشركةذاتالشخصالوحيدباديداأمجازالدشيش39208صناعةالموادالغذائية

بوزرارةمالكينقشرةع8800صناعةالنصوص

ثمانلوراسيعوالدأحبابة0500صناعةالجلود



 

بوشطاطة02203صناعةالخشبوالورق

خناقمايو

أمالطوب

لسالجرابح

بوعزيزمراد

بوصبةمراد

  الشركةذاتالمسؤولةالمحدودسافيكوبنعزوز2200صناعةمختلفة

عزابة809006النقلواإلتصال



أوالدأعطية

حماديكرومة



كركرة

الحروش

سكيكدة

الحاجعبدالشرك ةذاتالمسؤوليةالمحدودة

اهلللنقلالمسافرين

غميطحليمة

خدمات المحدودة المسؤولية ذات الشركة

متنوعة

بورقبةعزيز

خليفيأحمد

لعمرةحوسين

عزابة28603التجارة

عينقشرة

أوالدعطية

بلقاسمكحلوليرشيد

بوسليوالعربي

عجريمبنلحسن

سكيكدة32005الفندقةالمطاعمو

بنعزوز

القل

كركرة

مزاجالدشيش

عليومحمدوأحمد

جوامعمحمد

شمشالجمال

بوعيطةأحسن

بوفيفيروز

32000خدماتأدواتالمؤسسة



سبيرسكيسكيكدة المحدودة داتالمسؤولية الشركة

بنسمينوعطوي

عينالزويت35802خدماتأدواتالتنظيف

مالطوبأ

قنواع

القل

بلقفتحي

فراشنبيل

كبيرياسين

المحددة المسؤولية ذات الشركة

MB.CORK 

عينبوزيان0908أعمالمتحركة

صالحبوالشعور

عواطينصرالدين

لعواطيعبدالوهاب

أجل من خدمات

البلديات

 حنيفيعماروادزهور0000

280250المجموع

طريقةاختيارالعينةوتوزيعهاحسبالنشاطوالمجالالجغرافي(:09)جدولرقميبينال
حيثيشيرالجدولإلىإنتشارالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىإختالفنشاطهافيأغلببلدياتودوائروالية

.اسةاألصليمؤسسةوهومايجعلعينةالدراسةممثلةتمثيالحقيقيالمجتمعالدر50سكيكدة،بمجموع
 



 

 :أساليب تحليل البيانات: ثالثا

فإننابعدجمعهاتنقومبتحويلهاوفقاللخطواتالعلميةباعتبارأنالغايةمنجمعالبياناتهوتحليلهاوتفسيرها

:التالية

.تفريغالبياناتوجدولتهافيجداولبسيطة-

باإلعتمادعلىتحليلمحتوىالبياناتبربطوربطالعناصرتحليلوتفسيرالبياناتالمبوبةوالمجدولة- المكونةلها

الظاهرةالمرصدة،وقدأعتمدناعلىاألسلوبالكميواألسلوبالنتيجةبالسبب،وتحليلالعناصروفقالألبعادوالجوانب

:الكيفيفيتحليلالبياناتعلىالنحوالتالي

الرقمية:األسلوب الكمي-أ المعطيات من عدد إستخدام تم المطلقة،أين بغرضالقياموكالتكرارات المؤوية النسب

 .بإحصاءإجاباتالمبحوثينعناألسئلةالمقترحة

عنطريقاإلعتمادعلىالجانبويبرزهذااألسلوبمنخاللتحليلالبياناتالرقميةوتفسيرها:األسلوب الكيفي-ب

.مجتمعالبحثاواإلستعانةبمختلفالمواقفوالمالحظاتوالتصريحاتالمستقاةمن

 :تحليل البيانات وعرض نتائج الدراسة :رابعا

عرض نتائج الدراسة المرتبطة ببيانات عن اإلستراتيجيات التنموية التي تتبنها المالمتوسطة والصغيرة من أجل -أ

 .تحقيق التنمية المحلية بسكيكدة 

 . توزيع العينة حسب الجنس(: 01)الجدول رقم 

 الجنس كرارالت %000النسبةالمئوية

 ذكر 20 28

 أنثى 09 02

 المجموع 50 000

وهيأعلىنسبةمنبينأفرادالعينة،أمانسبةاإلناث ،(%28):أننسبةالذكورتقدربـ(:00)يبينالجدولرقم

 (.%02) :فتقدربـ

األنشطةالتييقومبهابسببأنجميعالوظائفوويفسرارتفاعنسبةالذكورفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

.أفرادالعينةداخلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتليقبالرجالأكثرمنالنساء

(.9-8:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

منالليلونقطعمسافاتطويلةووعرة فيبعضاألحياننضطرللعمللساعاتمتأخرة أولتوزيعاإلنتاجإننا

.لتقديمالخدمات













 

 . توزيع أفراد العينة حسب السن(: 00)جدول رقم 

%000النسبةالمئويةالتكرارالسن

0530سنة30أقلمن

8658سنة20إلى30من

0902سنة20أكثرمن

50000المجموع

سنة30،ويليهاأقلمن(%58:)قدربــسنةت20إلى30أننسبةسنأفرادالعينةمن(:00)يبينالجدولرقم

(.%02:)سنةبنسبةتقدربــ20،وأخيراأكثرمن(%30:)بنسبةتقدربـ

سنةهيالغالبةأكثرفيالمؤسسات20إلى30والجدولفيمجملهيشيرإلىتباينسنأفرادالعينةإالأنالفئةمن

التيتعتمدعلىالطاقاتالشابةالمتوسطةالمتوسطةوالصغيرةلكلطبيعةالمؤسساتذالمتوسطةوالصغيرة،ويرجع

.ألنهاتجمعبينالخبرةالعلميةمنجهةوبينالممارسةوالرزانةفيتحملالمسؤوليةاألعمار

(.2-3:)ويتفقمعإستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقم

.<<راسويوليشابعفيأنالشخصفيسنالخامسوالثالثون>>

 .توزيع أفراد العينة حسب المنصب في المؤسسة المتوسطة و الصغيرة(: 00)جدول رقم 

%000النسبةالمئويةالتكرارالمنصب

0932مدير

0530مسير

0608رئيس

0080مقاول

50000المجموع

.غيرةفيالمؤسساتالمتوسطةوالصمنصبأفرادالعينة(:08)يبينالجدولرقم

(%30:)،ويليهانسبةمنصبمسيربنسبةتقدربـ(%32:)إلىأننسبةمنصبالمديرتقدربـحيثيشيرالجدول

(.%08:)،وأخيرامنصبرئيسبنسبةتقدربـ(%80:)ويليهمامنصبمقاولبنسبةتقدربــ

المديرهو منصب أن إلى المناصب تعدد و تنوع إلى يشير مجمله في المتوسطةوالجدول المؤسسات في الغالب

إنتاجوالصغيرة وظائففينفسالوقتمن يؤديعدة وهو المالكفيالمؤسسة المديرهو ذلكإلىأن يرجع و

.وإدارةوتموين،فيحينالمؤسساتالكبرىتوزعأداءهذهالوظائفعلىعدةأشخاص

(.5-2-0:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

>>.هوالمديروالعاملوالمراقبوكلشيءأناهنا<<









 

 .توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي(: 00)جدول رقم 

 %011النسبة المئوية  التكرار المستوى الدراسي

0608ابتدائي

0902متوسط

8326ثانوي

0882جامعي

50000المجموع

.....................................................................مستوىالدراسيألفرادالعينةال(:03)يبينالجدولرقم

)حيثيشيرالجدولأننسبةدويالمستوىالثانويتقدربــ :26%) دويالمستوىالجامعيبنسبة ويليها تقدر،

:بتدائيبنسبةتقدربــإل،وأخيرادويالمستوىا(%02:)،ويليهمادويالمستوىالمتوسطبنسبةتقدربـ(% 82:)بـ

(08%.)

إالأنالمستوىالثانويهوالغالبويرجعذلكوالجدولفيمجملهيشيرإلىتباينالمستوىالدراسيألفرادالعينة

توقفوافيمرحلةالثانويوتوجهواإلىالحياةالعمليةالسيمامتوسطةوالصغيرةإلىأنأغلبمدراءالمؤسساتال

ستغاللالسنواتالتيكانتمنالمفروضأنهميقضونهافيالجامعةإفيالقطاعالخاصأينسمحتلهمالفرصةفي

.رالوقتنجازمشاريعخاصةتطورتبعدذلكفيشكلمؤسساتمتوسطةوصغيرةبمروإلستثمارإلفيا

(.2–6:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

<<.كماديتشالباكقولتنديرفيهابروجيصغيرنخدمعلىروحي>>

 .توزيع أفراد العينة حسب الشكل القانوني للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة(: 00)جدول رقم 

 %011ئوية النسبة الم التكرار الشكل القانوني للمؤسسة

3068شركةذاتالمسؤوليةالمحددة

0882شركةالتضامن

0202شركةالشخصالوحيد

0000شركةالتوصيةالبسيطة

50000المجموع

................................................الشكلالقانونيللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة(:02)يبينالجدولرقم

،وتليهاشركةالتضامنبنسبة(%68:)أننسبةشكلالشركةذاتالمسؤوليةالمحددةتقدربــحيثيشيرالجدول

،وأخيراشركةالتوصيةالبسيطةبنسبةتقدر(% 02:)،وتليهماشركةالشخصالوحيدبنسبةتقدربـ(%82:)تقدربــ

)بــ :00%)....................................................................................................................

إالأنالشركةذاتتنوعوتعدداألشكالالقانونيةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالجدولفيمجملهيشيرإلى

عتمادامنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،ويرجعذلكإلىإهيالشكلالقانونياألكثرالمسؤوليةالمحددة

علىجميعالمستوياتهذامنكونهذهالشركاتهيمشروعاتفرديةوعائليةيلعبفيهاالمالكالمديردوراكبيرا



 

نحوجهة الجزائرية الدولة أخرىتوجه ترتبعنإومنجهة السوقوما الفرديةذقتصاد لكمنتشجيعللملكية

إنالشركاتذاتالمسؤوليةالمحددةالتسمح(.5-2-3:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.العائلةبدخولأطرافأجنبيةعن

 .توزيع أفراد العينة حسب عدد العمال الذين توظفهم المؤسسات المتوسطة و الصغيرة(: 00)جدول رقم 

%000النسبةالمئويةالتكرارعددالعمال

90080إلى2من

020080إلى9من

290530إلى00من

8500530إلى50من

50000المجموع

.عددالعمالالدينتوظفهمالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة:(05)يبينالجدولرقم

850إلى50،ونسبةعددالعمالمن(%30)تقدربـ29إلى00إلىأننسبةعددالعمالمنحيثيشيرالجدول

قدرت02إلى9،وعددالعمالمن(%80:)بنسبةتقدربــ9إلى2،ويليهماعددالعمالمن(%30:)تقدربــــ

(.%80:)بــ

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالجدولفيمجملهيشيرإلى إالأنتوظيفتباينعددالعمالالدينتوظفهم

هماالغالبان،ويفسراألولتوجهالمؤسساتالصغيرة850إلى50وتوظيفالعمالمن29إلى00العمالمن

التيتتطلبيدعاملةمعتبرةوالثانيتوجهحجمونشاطالمؤسسةنحوتوظيفعددمحدودمنالعماليتماشىمع

نشاطالمؤسسةالمؤسساتالمتوسطة كبيرمنالعماليتماشىمعحجموطبيعة التوزيعنحوتوظيفعدد وهذا

.يتطابقمعالقانونالتوجيهيللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

 (.00-0:)الحالةرقمستجابةالمقابالتحيثذكرتإويتفقهذامع

.>>حتياجاتالمؤسسةإفيالعملولكننانوظفاألشخاصحسبإنناالنبخلأحد<<

قتصادية التي تسعى المؤسسات المتوسطة و الصغيرة إلى إلتوزيع أفراد العينة حسب األهداف ا(: 00)جدول رقم 

.تحقيقها

 %011النسبة المئوية  التكرار قتصاديةإلاألهداف ا

0386الربحتحقيق

0080تحقيقمتطلباتالمجتمعالمحلي

8020تحقيقعمليةاإلنتاجالمحلي

0202خلقالقيمةالمضافة

50000المجموع

.قتصاديةالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلىتحقيقهاإلاألهدافا(:06)يبينالجدولرقم





 

:،ويليهاتحقيقالربحبنسبةتقدربــ(%20:)نتاجالمحليتقدربــإلىأننسبةتحقيقاإلحيثيشيرالجدول

بنسبةتقدرخلقالقيمةالمضافة،وأخيرا(%80:)،ويليهماتحقيقمتطلباتالمجتمعالمحليبنسبةتقدربــ(86%)

(.%02:)بـ

إلى يشير األهدافاوالجدولفيمجمله تعدد إلىالتيتسعىالمقتصاديةإلتنوعو الصغيرة و ؤسساتالمتوسطة

للتحقيقمنطرفالمؤسساتالمتوسطةإالأنتحقيقعمليةاإلنتاجالمحليتحقيقها األهدافسعيا هوأكثرهذه

نتقالأفرادالمجتمعالمحليإحيثأنعمليةويرجعذلكإلىتزايدالطلبالمحليعلىالسلعوالخدماتوالصغيرة

قتناءمنتوجأوسلعةأوخدمةمعينةيتطلبتكاليفباهضةوأعباءإضافيةفيماإللمناطقالمجاورةإلىاإلقليموا

.لهذاالمنتوجعلىالمستوىالمحلييقللمنهذهاألعباءيتعلقبالنقلوالتوريدوتوفيرالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

(.2-2)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

 >>.يفرحونكثيراويقولونلنالقدوفرتمعناعناءكبيراعندمايطلبمناالمستهلكونمنتوجمحليونوفرهلهم<<

جتماعية التي تسعى المؤسسات المتوسطة و الصغيرة إلى إلتوزيع أفراد العينة حسب األهداف ا( 00)جدول رقم 

 .تحقيقها

 %011مئوية النسبة ال التكرار جتماعيةإلاألهداف ا

0882ستهالكيةمعينةإإقامةأنماط

8550تحسينالمستوىالمحليالمعيشيللعمال

0386جتماعيةاإلالرعايةوالخدمةتوفيرالصحة

50000المجموع

.جتماعيةالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلىتحقيقهاإلاألهدافا(:02)يبينالجدولرقم

،ويليهاتوفيرالصحة(%50:)إلىأننسبةتحسينالمستوىالمحليالمعيشيللعمالتقدربـجدولحيثيشيرال

(.%82:)ستهالكيةمعينةبنسبةتقدربــإ،وأخيراإقامةأنماط(%86:)جتماعيةبنسبةتقدربـإلالرعايةوالخدمةا

إلى يشير األهدافاوالجدولفيمجمله تعدد إلىجتماعيةإلتنوعو الصغيرة و التيتسعىالمؤسساتالمتوسطة

ويرجعذلكإلىأنالمؤسساتالمتوسطةتحقيقها،إالأنأكثرهذهاألهدافسعياهوتحسينالمستوىالمعيشيللعمال

والصغيرةتعملعلىالحفاظعلىالعمالمنخاللرفعأجورهموترقيتهموتحفيزهممنخاللالعالواتوالجوائز

إلىمؤسساتأخرىفاليتحتى الجيدستقرارإجهون بالمستوىالمعيشي ..العمالمرهون       ...................

(.00-3)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

العمال<< أحسن من عاملين فقدتمؤسستنا ثالثسنوات سونطراكخالل شركة في أحسن وضع وجدوا ألنهم

 >>.بسكيكدة









 

             توزيع أفراد العينة حسب األهداف الثقافية و الرياضية التي تسعى المؤسسات المتوسطة ( 00)جدول رقم 

 . و الصغيرة إلى تحقيقها

 %011النسبة المئوية  التكرار األهداف الثقافية و الرياضية

0202توفيروسائلترفيهيةوثقافية

3060ئينوالقدامىتدريبالعمالالمبتد

0386توفيرالكتبوالمجالتالعلمية

50000المجموع

.التيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلىتحقيقها األهدافالرياضيةوالثقافية(:02)يبينالجدولرقم

يهاتوفيرالكتبوالمجالت،ويل(%60:)إلىأننسبةتدريبالعمالالمبتدئينوالقدامىتقدربــ حيثيشيرالجدول

(.%02:)،وأخيراتوفيروسائلترفيهيةوثقافيةبنسبةتقدربـ(%86:)العلميةبنسبةتقدربــ

تعددوتنوعاألهدافالثقافيةوالرياضيةالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة والجدولفيمجملهيشيرإلى

إلىأنأكثره األهداذإلىتحقيقها للتحققه القدامىفسعيا هذههوتدريبالعمالالمبتدئينو ويفسرذلكلتوجه

التيتؤديإلىتكوينيدعاملةمدربةقاتالفراغوالعطلبمايعودعليهابالربحوالفائدةوالمؤسساتإلىاستثمارأ

.بأقلالتكاليف

(.00-9–2)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

خيرمنتضييعالوقتنترناثعبرالحاسوبإلختراقاإإنإستغاللأوقاتالعمالبالضربعلىاآللةالراقينةأو<<

 >>.فيلعبمبارةفيكرةالقدم

توزيع أفراد العينة حسب األهداف التكنولوجية التي تسعى المؤسسات المتوسطة و الصغيرة (: 00)جدول رقم 

.لتحقيقها

 %011النسبة المئوية  التكرار نولوجيةاألهداف التك

0000البحثوالتنميةبالوسائلالتكنولوجية

8550خلقسوقتكنولوجيةمحلية

8550ستخدامالمعلوماتيةداخلالمجتمعالمحليإتعميم

50000المجموع

.صغيرةإلىتحقيقهاالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالاألهدافالتكنولوجية(:09)يبينالجدولرقم

ستخدامالمعلوماتيةإ،ونسبةتعميم(%50:)إلىأننسبةخلقسوقتكنولوجيامحليةتقدربــحيثيشيرالجدول

بــ تقدر المحلي المجتمع )داخل بــ(50%: تقدر بنسبة التكنولوجية بالوسائل والتنمية البحث )،ويليها :00%.)

إلىوالجدولفيمجمله يشيرإلىتنوعوتعدداألهدافالتكنولوجيةالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

ستخدامالمعلوماتيةداخلالمجتمعالمحليهماأكثراألهدافسعياإتحقيقهاإالأنخلقسوقتكنولوجيةمحليةوتعميم

س وجود أن إلى ذلك ويرجع الصغيرة و المتوسطة المؤسسات قبل من وإستخدامللتحقق محلية تكنولوجية وق



 

التعاملمعالمستهلكالمحليوتزويدهبالخدماتالنوعيةفيالمعلوماتيةيسهلعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

.وقتقصيروبمبالغمعقولة

(.2-3–0)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

>>.ابالمستهلكللخارجلشراءجهازما،فإنمؤسستناتوفرهلهبدلمنذه<<

 .توزيع أفراد العينة حسب نوع الصعوبات التي تواجه المؤسسات المتوسطة و الصغيرة(:  01)جدول رقم 

 الصعوبات التي تواجه المؤسسات المتوسطة و الصغيرة التكرار %011النسبة المئوية

 كلالمعلوماتيةصعوباتتتعلقبضعفالهيا 02 02

 صعوباتإداريةوهيكلية 03 06

 صعوباتخاصةبالعقار 09 02

 صعوباتتسويقية 02 06

 صعوباتفنية 03 06

 صعوباتفيالتمويل 05 30

 صعوباتضريبية 03 06

 صعوباتجمركية 08 02

 المجموع 50 000

.والصغيرةالصعوباتالتيتواجهالمؤسساتالمتوسطة(:80)يبينالجدولرقم

،ويليهاالصعوباتالخاصةبالعقاراتبنسبةتقدر(%30:)أننسبةالصعوباتفيالتمويلتقدربـحيثيشيرإلى

)بــ بـــ(02%: تقدر بنسبة التسويقية الصعوبات يليهما و ،( الهياكل(06%: بضعف المتعلقة الصعوبات ،ويليها

يهماكلمنالصعوباتاإلداريةوالهيكليةوالصعوباتالفنيةوالصعوبات،ويل(%02:)المعلوماتيةبنسبةتقدربـــ

(.%2:)،وأخيراالصعوبــــاتالجمركيــةبنسبةتقدربـــ%)6:)الضريبيةبنسبةتقدربــ

هإالأنأكثرهدتعددوتنوعالصعوباتالتيتواجهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالجدولفيمجملهيشيرإلى

ويفسرذلكبصعوبةعدمحصولالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىقروضالصعوباتهيالصعوباتالتمويلية

الحصولعليها المراد التمويل المشروعمنطرفالبنوكوإرتفاعتكلفة بأصول مقارنة المديونية نسبة  وإرتفاع

ةومنجهةأخرىفإنبعضالبنوكترفضمنحالقروضرتفاعالكلفةاإلداريةالمرتبطةبتنفيذالقرضهدامنجهإو

فتقادعنصرالثقةفيالقائمينعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتسديدالدينإلعدمتوفرالضماناتالكافيةو

.فياآلجالالمحددة

(.9-2-5)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهدامع

<<.اسلفوهانوحك،يخافوامارجعولهمشالدراهمإليماتجيتديقرضتخرجر>>







 

توزيع أفراد العينة حسب الحلول التي تلجأ إليها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من أجل تدابير ( 00)جدول رقم 

 .تدليل مشاكلها

 التكرار تدابير تدليل مشاكل المؤسسات المتوسطة و  الصغيرة الحلول المتبعة من أجل 
ئوية النسبة الم

011% 

0902توفيرمخصصاتماليةكافيةلتنفيذالمشاريع

0202إنشاءأجهزةمتخصصةلتنفيذتطويردعمومرافقةالمؤسسات

0306توفيرالتدريبوالتأهيلللعمال

0202توفيرالهياكلالمعلوماتية

0088تسهيلاإلجراءاتاإلداريةوعلىوجهالخصوصالمتعلقةبالحصولعلقروض

0612ستثماريإخلقمناخ

0206تخفيضالرسومالضريبيةوالجمركيةعلىالسلع

0802التعاونفيإطارالشراكةاألوروبية

50000المجموع

.الحلولالتيتلجأإليهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنأجلتدليلالمشاكلالتيتوجهها(:80)يبنالجدولرقم

إلىأننسبةتسهيلاإلجراءاتاإلداريةوعلىوجهالخصوصالمتعلقةبالحصولعلىقروضلجدولحيثيشرا

،ويليهماتخفيض( 18% (:،ويليهاتوفيرمخصصاتماليةكافيةلتنفيذالمشاريعبنسبةتقدربــ(%88:)تقدربـ

الضريبيةوالجمركيةعلىالسلعبنسبةتقدربــ )الرسوم إ(%16: ويليها لتنفيذتطويردعم، متخصصة نشاءأجهزة

،ويلهاتوفيرالهياكل(%08:)ستثماريبنسبةتقدربــإ،يليهاخلقمناخ(%02:)ومرافقةالمؤسساتبنسبةتقدربـــ

في،وأخيراالتعاون(6%:)،ويليهماتوفيرالتدريبوالتأهيلللعمالبنسبةتقدربـَـ(%2:)المعلوماتيةبنسبةتقدربـ

 (.%2:)إطارالشراكةاألوروبيةبنسبةتقدربــ

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالجدولفيمجملهيشيرإلى إليها منأجلتدليلتعددوتنوعالحلولالتيتلجأ

هيتسهيلاإلجراءاتهالحلولالتيتلجأإليهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةذإالأنأكثرهالمشاكلالتيتواجهها

بالحصولعلىقروض الخصوصالمتعلقة وعلىوجه اإلدارية المؤسساتللحصولعلىذويفسر هذه لكبحاجة

الذاتي التمويل إستثماريتسهيالت خدمات وتقديم ضريبية إعفاءات وتقديم واالئتماني المالي الدعم حيث من

أسعارالفائدةعلىالقروضوتمديدوتخفيضفيمجالالمالواألعمالمنطرفاإلداراتالمصرفيةمتخصصة

.فترةسدادها

(.00-2-8)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةإامعذويتفقه

.>>أعفينيمنالضريبةوخفضليالفائدةوسأرجعلكأضعافالمشروع<<

 





 

متوسطة و الصغيرة من المؤسسات ال تتبعها ستراتجيات التنموية التيإلتوزيع أفراد العينة حسب ا(: 00)جدول رقم 

 . جل تحقيق التنمية المحليةأ

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنأجلتحقيقتتبعهااإلستراتجياتالتي

التنميةالمحلية

 %000النسبةالمئويةالتكرار

3062إستراتجيةاإلبداعوالتجديد

0824إستراتجيةالتقوية

0214إستراتجيةإعادةالتشغيل

50100لمجموعا

.اإلستراتجياتالتيتتبعهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنأجلتحقيقالتنميةالمحلية(:88)يبينالجدولرقم

:،ويليهاإستراتجيةالتقويةبنسبةتقدربـ(%68)إلىأننسبةإستراتجيةاإلبداعوالتجديدتقدربـحيثيشيرالجدول

 .(%14:)جيةإعادةالتشغيلبنسبةتقدربــ،وأخيراإسترات)%82)

إلى يشير فيمجمله الجدول اتنوعو تعدد والصغيرةإلو المؤسساتالمتوسطة تتبعها أجلستراتجياتالتي من

المحلية التنمية اإلبداعوالتجديدتحقيق اإلستراتجياتإتباعا،هيإستراتجية هذه أكثر أن إلىأنإال ذلك  يرجع و

ممايسمحللمؤسسةبإكسابيؤديإلىالتخصصفيإنتاجمنتوجمعينأوتقديمخدمةمعينةنادرةفيالسوقاإلبداع

.ميزةتنافسية

(.6-5-0)ويتفقهذامعإستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقم

<<.وصلتهمالحضارةوعادوايحوسوغيرعلىالجديدحتىالناساهنا>>

 . ستراتيجيات المتبعةإلتوزيع أفراد العينة وفقا لما تعتمد عليه لنجاح ا(:  00)جدول رقم 

%000النسبةالمئويةالتكرارستراتيجياتالمتبعةمتوقفعلىإلنجاحا

0080ضرورةتحسينالمحيطاإلداري

8020ضرورةتحسينالمحيطالماليوالمصرفي

0206هتمامبالتكوينوالبحثالعلميإلضرورةا

0882ضرورةتجسيدفكرةالعملالحروالمبادرةالفردية

50000المجموع

.ستراتيجياتالمتبعةإلماتعتمدعليهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلنجاحا(:83)يبينالجدولرقم

الجدول بــحيثيشير المصرفييقدر المحيطالماليو تحسين )إلىأننسبةضرورة :20%) ضرورة،و يليها

،ويليهماضرورةتحسينالمحيطاإلداريبنسبة(%82:)تجسيدفكرةالعملالحروالمبادرةالفرديةبنسبةتقدربـ

.(%80:)تقدربـ

(.%06:)وأخيراضرورةاإلهتمامبالتكوينوالبحثالعلميبنسبةتقدربــ

يشيرإلى مجمله في اإلوالجدول إنجاح عوامل تعدد و المتوسطةتنوع طرفالمؤسسات من المتبعة ستراتيجيات

إالأنضرورةتحسينالمحيطالماليوالمصرفيهوأكثرماتعتمدعليهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالصغيرة



 

اتويرجعذلكإلىأنهيساعدعلىتطويروإبتكارأدواتتمويليةجديدةتتماشىمعإحتياجلنجاحإستراتيجياتهاالمتبعة

الماليةوالقروضالمؤسسات منجانبتوفيرالسيولة وتخفيضالرسومعلىالسلعوالمنتجاتوتقليصمدةالسيما

.سدادالديون

(.5-6:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.>>فيإنجازالمشروعمستقبالوتوفيرسيولةماليةكبيرةتنجح عندماتجدالطريقةللتخلصمناألعباءالجبائية<<

 .توزيع أفراد العينة وفق الفترة التي أنشأت فيها المؤسسات المتوسطة والصغيرة( 00)جدول رقم 













.فترةإنشاءالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة(:82)يبينالجدولرقم

الجدول يشير حيث مابين اإلنشاء فترة نسبة أن 8009-0922إلى بـ مابين(%60)تقدر اإلنشاء فترة ،ويليها

 (.(12%:بنسبةتقدربـ0928-0968،وأخيرافترةاإلنشاءمابين(%82(:بنسبةتقدربـ0928-0922

إالأنأكثرإختالففتراتاإلنشاءالتيتمتفيهاإنشاءالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالجدولفيمجملهيشيرإلى

مابين فيالفترة المؤسساتإنشاءتم نحو8009-0922هذه الجزائرية اإلقتصاديللدولة ،ويرجعذلكإلىالتوجه

ال والمبادرة الخاص القطاع وتشجيع السوق المراسيمإقتصاد و القوانين من مجموعة إصدار خالل فردية،من

والمتوسطة للمؤسساتالصغيرة التوجيهي القرضوالقانون اإلستثماروقانون التشريعاتكقانون الوكاالتو إنشاء

إلضافةالداعمةلهاكالصندوقالوطنيللتنميةاإلجتماعيةوصندوقضمانقروضالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبا

المؤسساتالعمومية وصوالإلىتفعيلالشراكةاألوربيةفيمجالدعمإلىسياساتالتصحيحالهيكليوخوصصة

.المؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

(.00–9)ويتفقهذامعإستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقم

.>>التفكيرفيإنشاءهذهالمؤسسةالتيصدرتفيهذهالفترةشجعتناعلى.إنالقوانينوالتشريعات<<





 

 





 %000النسبةالمئويةالتكرارفترةاإلنشاء

09280612-0968بين فترةما

09221428-0928بين فترةما

80093060-0922بين فترةما

50100المجموع



 

عرض نتائج الدراسة المرتبطة ببيانات عن إستفاذة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من برنامج الدعم  -ب

 .والتأهيل المستدام الذي يؤدي إلى تفعيل دورها في التنمية المحلية بسكيكدة

 .ستفادت منه المؤسسات المتوسطة و الصغيرة أكثرإتوزيع أفراد العينة وفقا للنظام الذي (: 00)جدول رقم 

%000النسبةالمئوية  النظام التكرار

 نظمالمحاضن 39 22

 نظامالمشاتل 00 88

 المجموع 50 000

.ستفادتمنهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةأكثرإتوزيعأفرادالعينةوفقاللنظامالذي(:85)يبينالجدولرقم

،وهيأعلىنسبةمنبينمجموعأفرادالعينةوأمانظام(%22:)ننسبةنظامالمحاضنتقدربــأحيثيشيرالجدول

بسببأن،ويفسرإرتفاعنسبةإستفادةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمننظامالمحاضن(%88)هتالمشاتلفتقدرنسب

القيامبمختلفالتدابيرواإلجراءاتتكونبحاجةإلىمؤسساتخاصةتتولىأغلبهذهالمؤسساتعندفترةإنشاءها

.والتيتتطلبإستخراجوثائقوتسجيلهااإلداريةوالجبائيةوالقانونيةالمعقدة

(.9-2:)ويتفقهذامعإستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقم

ترتي<< في أعواما جدا،وألمضيت صعبة إنطالقتي الحاضنة،لكانت المؤسسات إلى ألجأ لم أنني اإلجراءاتلو ب

>>.القانونيةوحدها

 .توزيع أفراد العينة حسب الهيئات التي قامت بدعم المؤسسات المتوسطة و الصغيرة أكثر(: 00)جدول رقم 

 %011النسبة المئوية  التكرار الهيئات التي قامت بدعم المؤسسات المتوسطة و الصغيرة أكثر 

0306ستثمارإلالوكالةالوطنيةلتطويرا

0202كالةالوطنيةلدعمتشغيلالشبابالو

0202جتماعيإلالوكالةالوطنيةللتطويرا

0306الصندوقالوطنيللتأمينعنالبطالة

0386صندوقضمانقروضالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة

0306صندوقترقيةالتنافسيةالصناعية

0608وسطةبرنامجميدالتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمت

0802صندوقالتأمينعنالبطالة

0306صندوقالمحيطوالحفاظعليهمنالتلوث

0008صندوقتهيئةالمحيط

0802صندوقترقيةالصادرات

0000صندوقتطويرمنطقةالجنوب

0802صندوقالبحثالعلميوالتطورالتكنولوجي

0008يينصندوقالتكوينوالتدريبالمهن

50000المجموع

.الهيئاتالتيقامتبدعمالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةأكثر(:86)يبينالجدولرقم



 

،ويليها(%86:)إلىأننسبةصندوقضمانقروضالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةتقدربــحيثيشيرالجدول

بـ تقدر بنسبة الشباب تشغيل لدعم الوطنية )الوكالة الصغيرة(02%: المؤسسات لتأهيل ميدا برنامج ،ويليهما

،ويليهاالوكالة(%2:)،ويليهاالوكالةالوطنيةللتطويراإلجتماعيبنسبةتقدربــ(%08:)والمتوسطةبنسبةتقدربــ

تقدربــ بنسبة اإلستثمار لتطوير )الوطنية بنسبة(6%: البطالة على للتأمين الوطني تقدربــ،والصندوق (:6%)

،وصندوقالمحيطوالحفاظعليهمنالتلوثبنسبةتقدربــ(%6:)وصندوقترقيةالتنافسيةالصناعيةبنسبةتقدربــ

 (%2:)وصندوقترقيةالصادراتبنسبةتقدربــ(%2:)ويليهاصندوقالتأمينعلىالبطالةبنسبةتقدربــ،(6%)

والتطويرالتكنول العلمي البحث تقدربــوصندوق بنسبة )وجي تقدربــ(2%: بنسبة المحيط تهيئة صندوق ،ويليها

،وفياألخيرصندوقتطويرمنطقةالجنوب(%8:)،وصندوقالتكوينوالتدريبالمهنيينبنسبةتقدربــ(8%)

(.%00:)بنسبةتقدربــ

إالأنأكثرهذهطةوالصغيرةوالجدولفيمجملهيشيرإلىتنوعوتعددالهيئاتالداعمةللمؤسساتالمتوس

الهيئاتدعمهوصندوقضمانقروضالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،ويفسرذلكبأنصندوقضمانقروض

المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةهوالذييسمحللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحصولعلىقروضبنكيةلتمويل

يمكنهاالحصولعلىسيولةماليةوالتغطيةالمخاطرالتيقدتواجههااستثمارهاومندونهفإنهذهالمؤسساتال

.ألنهاتعانيمننقصالمواردلديها

(.9-2–2)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

>>.ستمرارألقلمنسنةإلستطاعتاإلمالوالصندوقضمانالقروضالصغيرةوالمتوسطة<<

ستفادة من صندوق ضمان القروض للمؤسسات إلتوزيع أفراد العينة حسب المشاريع التي أهلت ل( 00)جدول رقم 

 .الصغيرة و المتوسطة

ستفادة من صندوق ضمان القروض إلالمشاريع التي أهلت ل

 للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 %011النسبة المئوية  التكرار

0080المشاريعالتيتخلقمناصبشغل

8550ريعاإلنتاجيةالمشا

0608المشاريعالتيتوفرخدماتغيرموجودةبالسوقالمحلية

0202المشاريعالتيتساهمفيزيادةالصادراتالمحلية

0802المشاريعالتيتساهمفيزيادةالوارداتالمحلية

50000المجموع

.منصندوقضمانالقروضللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةستفادةإلالمشاريعالتيأهلتل(82)يبينالجدولرقم

،ويليهاالمشاريعالتيتخلقمناصبشغلبنسبة(%85:)حيثيشيرالجدولإلىأننسبةالمشاريعاإلنتاجيةتقدربــ

)تقدربــ تقدربــ(00%: المشاريعالتيتوفرالصادراتالمحليةبنسبة )،ويليها المشاريعالتيو،(2%: توفريليها

،وأخيراالمشاريعالتيتساهمفيزيادةالوارداتالمحلية(%6:)خدماتغيرموجودةبالسوقالمحليةبنسبةتقدربـــ

(.%2)بنسبةتقدربـ



 

ل أهلت التي المشاريع تعدد و تنوع إلى يشير مجمله في القروضإلوالجدول ضمان صندوق من ستفادة

ويرجعذلكلكونستفادةهيالمشاريعاإلنتاجيةإلأكثرهذهالمشاريعتأهياللللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،إالأن

الذي تستجيبللطلبالمحلي أنه كما الصغيرة و ألصحابالمؤسساتالمتوسطة طائلة أرباحا تدر المشاريع هذه

.والدوائربسببزيادةعددالسكانالمحليينوهجرتهممناألريافنحوالبلدياتأصبحفيتزايدمستمر

(.9–2)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

<<.الناسهنايحوسوعليينتجلهمالسلعةوالماكلةماشيعلييقدملهمخدمة>>

.ستفادت منها المؤسسات المتوسطة و الصغيرةإتوزيع أفراد العينة حسب برامج التأهيل التي ( 00)جدول رقم 

 % 011النسبة المئوية  التكرار ستفادت منها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة إتأهيل التي برامج ال

0882روبيألتحاداإلشتراكمعاإلبرنامجميدابا

0228روبيألتحاداإلتصالمعاإلبرنامجالتأهيلللتحكمفيتقنيةاإلعالموا

8032طةالبرنامجالوطنيلتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوس

50000المجموع

.ستفادتمنهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإبرامجالتأهيلالتي(:82)يبينالجدولرقم

:تحاداألوروبيبنسبةتقدربـإلتصالمعاإلحيثيشيرالجدولإلىأنبرنامجالتأهيلللتحكمفيتقنيةاإلعالموا

شتراكإل،وأخيرابرنامجميدابا(%32:)صغيرةوالمتوسطةتقدربــويليهاالوطنيلتأهيلالمؤسساتال،(28%)

(.%82:)تحاداألوروبيبنسبةتقدربــإلمعا

ستفادتمنهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،إالأنإتنوعوتعددبرامجالتأهيلالتيوالجدولفيمجملهيشيرإلى

ستفادتمنهأكثر،ويرجعذلكإلىإروبيهوالذيألتحاداإلتصالمعاإلابرنامجالتأهيلللتحكمفيتقنيةاإلعالمو

 كما التأهيل، ميدان في األول هو البرنامج هذا المتوسطةأأن و الصغيرة المؤسسات وزارة رعاية وفق تم نه

تحادإلكافيةمنطرفامتيازاتمتنوعةوضماناتإوالصناعاتالتقليديةوالحرفيةوخصصتلهمبالغضخمةو

.األوروبي

(.9-3)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

تحاداألوروبيعلىتعصيروتطويرطرقناإلتصالمعاإللقدساعدنابرنامجالتأهيلللتحكمفيتقنيةاإلعالموا<<

>>.التقنياتالتكنولوجيةالعاديةفياإلنتاجالسيمامايتعلقبتزويدنابالمعداتوالوسائلو





 

 







 

يبين توزيع أفراد العينة حسب النتائج التي حققتها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من خالل ( 00)جدول رقم 

 . برنامج التأهيل

  %011النسبة المئوية  التكرار النتائج التي حققتها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من خالل برنامج التأهيل 

للتنظيم الدولية المعايير وفق التنافسية  القدرة تحقيق من مؤسستكم تمكنت

والتسيير

0932

على األسواقالتنافسية التكنولوجيو فيالتطوير التحكم من تمكنتمؤسستكم

بتكارإلمستوىالنوعيةوالسعروا

3068

50000المجموع

.التيتحققهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنخاللبرنامجالتأهيلالنتائج(:89)يبينالجدولرقم

أننسبةتمكنالمؤسسةمنالتحكمفيالتطويرالتكنولوجيواألسواقالتنافسيةعلىمستوىحيثيشيرالجدولإلى

يقالقدرةالتنافسية،وهيأعلىنسبةويليهاتمكنالمؤسساتمنتحق(%68:)بتكاربنسبةتقدربــإلالنوعيةوالسعروا

(.%32:)وفقالمعاييرالدوليةللتنظيموالتسييربنسبةتقدربــ

والجدولفيمجملهيشيرإلىوجودنتيجتينمنوراءتبنيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلبرنامجالتأهيل،إالأن

هيىمستوىالنوعيةوالسعرواالبتكارتمكنالمؤسساتمنالتحكمفيالتطويرالتكنولوجيواألسواقالتنافسيةعل

النتيجةاألكثرتحقق،ويفسرهذابضعفإقبالالمستهلكينعلىخدماتومنتجاتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

 على قدرتها ضعف بالتالي العالميةإو األسواق اقتحام تتطلب رعايةإلالتي من الحديثة التسويق بأساليب هتمام

تصالإلستخدامتكنولوجياالمعلوماتواإمنخاللوتحسينالتعبئةوالتغليفوالمشاركةفيالمعارضالدوليةوإشهار

.نترنيتإلوا

(.5-2–0)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

>>.منطرفالزواربشكلكبيرإنتعريفنابالمنتوجأوالسلعةأوالخدمةعبراالنترنيتيؤديإلىاإلقبالعليه<<

عرض نتائج الدراسة المرتبطة ببيانات عن مدى إمتالك المؤسسات المتوسطة والصغيرة القدرة على تحكم  -جـ

 .في تحقيق التنمية المحلية بسكيكدة بشكل جيدكلما زادت مساهماتها في  التكنولوجيا المعلومات واإلتصال

        حسب األنشطة القطاعية الصناعية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة توزيع أفراد العينة (: 01)جدول رقم 

 .نجازهاإو الصغيرة في 

    األنشطة القطاعية الصناعية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة 

 نجازهاإو الصغيرة في 

 % 011النسبة المئوية  التكرار

0882صناعةحرفيةوتقليدية

0232صناعةغذائية

0088لمحطاتوالمولداتالكهربائيةإنجازا

0080باقياألنشطةالقطاعيةالصناعية

50000المجموع





 

.نجازهاإاألنشطةالقطاعيةالصناعيةالتيساهمتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفي(:30)يبينالجدولرقم

ويليهاصناعاتحرفيةوتقليديةبنسبةتقدر،(%32:)إلىأننسبةالصناعاتالغذائيةتقدربــحيثيشيرالجدول

إ،ويليها(%82:)بــ ،وأخيراباقياألنشطةالقطاعية(%88:)نجازالمحطاتوالمولداتالكهربائيةبنسبةتقدربـ

(.%80:)بنسبةتقدربـ

الم المؤسسات ساهمت التي الصناعية القطاعية األنشطة تعدد و تنوع إلى يشير مجمله في توسطةوالجدول

نجازهاإالأنالصناعةالغذائيةهيأكثراألنشطةالقطاعيةإنجازا،ويرجعذلكإلىكثرةالطلبالمحليإوالصغيرةفي

عتمادعلىإلبسبباألحداثاألمنيةوتراجعاعلىالصناعاتالغذائيةخاصةبعدهجرةالسكانمنالمناطقالجبلية

.الناتجةعنتربيةالحيواناتوتحويلمشتقاتهاومعالجةالفواكهوتخزينهابطرقتقليديةالموادالغذائيةالتقليدية

(.00–2–8)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

لقدكانالسكانفيالريفقبلفترةاإلرهاب،يصنعونالجبنوالزبدةومعجونالفواكهواآلنأصبحنانحنمن<<

>>.صنعلهمذلكي

          توزيع أفراد العينة حسب األنشطة القطاعية الزراعية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة ( 00)جدول رقم 

.نجازهاإو الصغيرة في    

األنشطة القطاعية الزراعية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة و الصغيرة 

 نجازها إفي 

  %011النسبة المئوية  التكرار

0080حاألراضيالزراعيةستصالإ

0530ستزراعاألراضيإ

0236إنتاجالمحاصيلالرئيسية

0202باقياألنشطةالقطاعيةالزراعية

50000المجموع

.نجازهاإاألنشطةالقطاعيةالزراعيةالتيساهمتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفي(:30)يبينالجدولرقم

إنتاجالمحاصيلالرئيسيةتقدربــإلىحيثيشيرالجدول )أننسبة :36%) ستزراعاألراضيبنسبةتقدرإ،ويليها

)بـــ :30%) يليها إ،و بنسبة بنسبة(%80)ستصالحاألراضيالزراعية الزراعية القطاعية باقياألنشطة ،وأخيرا

(.%02:)تقدربــ

ةالزراعيةالتيساهمتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالجدوليشيرفيمجملهإلىتنوعوتعدداألنشطةالقطاعي

ذلكإلىأنإفي الرئيسية،ويرجع إنتاجالمحاصيل هو إنجازا الزراعية القطاعية األنشطة هذه إالأنأكثر نجازها

يشتغلونعلىمحصولرئيسييشكلعائدهمالفالحيالسنويكالزيتونوالفراولةوالطماطمسكانالمناطقالمحلية

التيتشتهربهامناطقسكيكدة،ووجودبعضالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمتوقفعلىتوفيرهذاالمنتوجخاصة

.الفصليةمنهاأينتقاموحداتومشاتلللطماطموزيتالزيتونوالفراولة

(.6–2–0)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

>>.يقبلون،إالعلىشراءالمنتوجالمعروفلديهموتصلحزراعتهفيأرضهمإنالسكانهناال<<



 

         توزيع أفراد العينة حسب األنشطة القطاعية العمرانية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة (: 00)جدول رقم 

 .و الصغيرة في انجازها

األنشطة القطاعية العمرانية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة و 

 نجازها إغيرة في الص

  %011النسبة المئوية  التكرار

0608تشييدالمستشفيات

8326تشييدالمدارس

0282بناءالعمارات

0202باقياألنشطةالقطاعيةالعمرانية

50000المجموع

.نجازهاإةفياألنشطةالقطاعيةالعمرانيةالتيساهمتالمؤسساتالمتوسطةوالصغير(:38)يبينالجدولرقم

المدارستقدربــ )حيثيشيرالجدولإلىأننسبةتشييد بناءالعماراتبنسبةتقدربــ(26%: ويليها ،( :82%)

(.%02:)،وأخيراباقياألنشطةالقطاعيةالعمرانيةبنسبةتقدربـ(%08:)ويليهماتشييدالمستشفياتبنسبةتقدربــ

إالأنتشييدالمدارسهوأكثرهذهاألنشطةوعوتعدداألنشطةالقطاعيةالعمرانيةتنوالجدولفيمجملهيشيرإلى

ا نحو الجزائرية الدولة ذلكإلىتوجه ويرجع إنجازا العمرانية منخاللتخصيصإلالقطاعية بقطاعالتعليم هتمام

برنامجالتنميةالمحليةوهومافتحقتصاديوإلفيإطاربرنامجاإلنعاشامبالغماليةضخمةلفائدةإنجازالمدارس

.السيماالمختصمنهافيقطاعاألشغالوالبناءالشهيةأمامالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

(.00–9–0)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

>>.اكلعاملقدشاركنا،فيأكثرمنخمسةعشرمشروعلبناءالمدارسإنالدولةتبرمجه<<

 توزيع أفراد العينة حسب األنشطة القطاعية السياحية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة (: 00)جدول رقم 

 . نجازهاإو الصغيرة في 

األنشطة القطاعية السياحية التي ساهمت المؤسسات المتوسطة 

 و الصغيرة في انجازها

 %011النسبة المئوية  التكرار

0902بناءالمتاحفالمحلية

0902تسييجالمعالماألثرية

8222صيانةالشواطئالساحليةوالغابات

0206باقياألنشطةالقطاعيةالسياحية

50000المجموع



.نجازهاإاألنشطةالقطاعيةالسياحيةالتيساهمتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفي(:33)يبينالجدولرقم



 

،ويليهابناءالمتاحفالمحلية(%22:)أننسبةصيانةالشواطئالساحليةوالغاباتتقدربــحيثيشيرالجدولإلى

،وأخيراباقياألنشطةالقطاعيةوالسياحية(%02:)،وتسييجالمعالماألثريةبنسبةتقدربــ(%02:)بنسبةتقدربــ

(.%06:)بنسبةتقدربــ

إالأنصيانةالشواطئالسياحيةوالغاباتوتعدداألنشطةالقطاعيةالسياحيةتنوعوالجدولفيمجملهيشيرإلى

ويرجعذلكإلىأنأكثرهذهالمناطقالمحليةتتوفرعلىشواطئهوأكثرهذهاألنشطةالقطاعيةالسياحيةإنجازا

ا فيفترة تستغلها منصطيافإلساحلية المناطقزاد الغابيلهذه الغطاء أنكثرة فيتكوينمناظركما فرصها

المؤسسات تدخل خالل من إال السياحي العمل نجاح يمكن والسياح،وال الزوار من كثير إليها تستقطب طبيعية

.بشكليدرأموالكثيرةستثمارفيهإلالمتوسطةوالصغيرةللتعريفبهذاالنشاطالقطاعيوا

(.2–5–8)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

لقدقمنابصيانةشواطئوغاباتفيمدينةوادزهور،فاعتقدنابعداالنتهاءمنهاولكثرةجمالهاأنهاتابعةألحدى<<

>>.الدولاألوربية

 . توزيع أفراد العينة حسب إنجازات المؤسسات المتوسطة و الصغيرة(: 00)جدول رقم 

 % 011النسبة المئوية  لتكرارا نجازات المؤسسات المتوسطة و الصغيرة إ

0530حافةالمدينة

0638المحاورالحضرية

0202مدنجديدة

0882مراكزحضريةمنتشرة

50000المجموع

.نجازاتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإ(:32)يبينالجدولرقم

،ويليهاإنجازحافةالمدينةبنسبةتقدر(%38:)نجازالمحاورالحضريةتقدربـإإلىأننسبةحيثيشيرالجدول

:،وأخيراإنجازمدنجديدةبنسبةتقدربــ(%82:)،ويليهماإنجازمراكزحضريةمنتشرةبنسبةتقدربـ(%30:)بــ

(02%.)

نجازالمحاورالحضرية‘والجدولفيمجملهيشيرإلىتنوعوتعددانجازاتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإالأن

اه الطرقوالكهرباءأنألويرجعذلكنجازاتإلوأكثرهذه الماديةوخاصة األساسية غلبالمشاريعفيالبنية

وا المعلومات إلوشبكة الحضرية الروابط تدعم التي الريفي–تصال بين العالقة تقوية على تعمل و الريفية

.البنيةالتحتيةالداعمةللترابطالترابيفيالمناطقالمحليةوالحضريمنخاللالمحاورالرابطةوتوفير

(.9-5)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

<<.كينينوحدالسكان،شبعوافرحاكيدخلنالهمالضوءقلولناعشرسنينوحنافيالظلمة>>









 

 . عليه المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لنجاح التنمية المكانية توزيع أفراد العينة وفق ما تعتمد(: 00)جدول رقم 

 % 011النسبة المئوية  التكرار تعتمد المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لنجاح التنمية المكانية على 

0882سياسةتخطيطالمناطقالمحلية

0500تقييماألثرالبيئيللمشاريعالمحلية

المسؤ نقل الصالحياتو للفاعليننقل  المركزية السلطة من المشاريع عن ولية

المحليين

3366

0080هتمامبقطاعالنقلوالربطبينمختلفمجالالترابالمحليإلا

50000المجموع

.ماتعتمدعليهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلنجاحالتنميةالمكانية(:35)يبينالجدولرقم

(%66:)نسبةنقلالصالحياتونقلالمسؤوليةعنالمشاريعللفاعلينالمحليينتقدربــحيثيشيرالجدولإلىأن

هتمامبالنقلوالربطبينمختلفمجالالترابإل،ويليهماا(%82:)ويليهاسياسةتخطيطالمناطقالمحليةبنسبةتقدربـ

(.%00:)المحليةبنسبةتقدربــ،وأخيراتقييماألثرالبيئيللمشاريع(%80:)المحليبنسبةتقدربــ

والجدولفيمجملهيشيرإلىتنوعوتعددماتعتمدعليهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلنجاحالتنميةالمكانيةإال

أننقلالصالحياتونقلالمسؤوليةعنالمشاريعمنالسلطةالمركزيةللفاعلينالمحليين،هوماتعتمدعليهالمؤسسات

المركزيةبشكلكبير السلطة فيقدرة المكانية،ويرجعذلكإلىفقدانالثقة بالوضعلنجاحالتنمية علىالوعيالتام

الملموسةعتبارالفاعلينالمحليين،همالوسطاءاألقربللمواطنينوالممثلينلجميعشرائحهواألعلمبحاجتهإالمحليو

.ينعلىخلقالثقةواإلحساسبينأفرادالمجتمعالمحلينشغاالتهاليومية،وأنالفاعلينالمحلينهمالقادرإو

(.00-2)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.<<كيتقلونخدمواهذاالمشروعهكخيريقلكأخدمكماجامنفوقالبغاغالط>>

ي أنجزت في المناطق المحلية من طرف توزيع أفراد العينة حسب المحاور األساسية الت(:  00)جدول رقم 

 . المؤسسات المتوسطة والصغيرة

%000النسبةالمئويةالتكرارالمحاوراألساسية

0000ستشاريإمحور

0530محورتعليمي

3068محورخدماتي

0202محوربشري

50000المجموع

األساسيةالتيأنجزتهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتوزيعأفرادالعينةحسبالمحاور(:36)يبينالجدولرقم

.فيالمناطقالمحلية

،وهيأعلىنسبةويليهاالمحورالتعليميبنسبة(%68:)حيثيشيرالجدولإلىأننسبةالمحورالخدماتيتقدربـ

(.%00:)بةتقدربــستشاريبنسإل،وأخيراالمحورا(%2:)،ويليهاالمحورالبشريبنسبةتقدربــ(%30:)تقدربـ



 

والجدولفيمجملهيشيرإلىتنوعوتعددالمحاوراألساسيةالتيأنجزتفيالمناطقالمحليةمنطرفالمؤسسات

إالأنأكثرهذهالمحاورإنجازهوالمحورالخدماتي،ويرجعذلكإلىأنالمؤسساتالخدماتيةالمتوسطةوالصغيرة

.اأنالطلبعليهايعرفإقباالكبيرمنطرفالمستهلكالمحليكمالتتطلبرؤوسأموالكبيرة

(.9–2–3)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.<<كييعودعندكثاكسيفونوالبيسدخلخيرمنوزيننتاعالسكروالطماطم>>

             مسها أكثر نشاط المؤسسات المتوسطة توزيع أفراد العينة حسب المناطق المحلية التي( 00)جدول رقم 

.و الصغيرة

 %011النسبة المئوية  التكرار المناطق التي مسها النشاط

8326المناطقالمحليةالشرقية

0282المناطقالمحليةالغربية

0386المناطقالمحليةالجنوبية

50000المجموع

ادالعينةحسبالمناطقالمحليةالتيمسهانشاطالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتوزيعأفر(:32)يبينالجدولرقم

.بشكلكبير

،ويليهاالمناطقالمحليةالغربيةبنسبةتقدر(%26:)حيثيشيرالجدولإلىأننسبةالمناطقالمحليةالشرقيةتقدربـ

(.%86:)،وأخيرنسبةالمناطقالجنوبيةتقدربــ(%82:)بــ

إالأنأكثرهذهمساسنشاطالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةجميعالمناطقالمحليةجدولفيمجملهيشيرإلىوال

المناطقمساساهيالمناطقالمحليةالشرقية،وذلكلوقوعهذهالمناطقبالقربمنالواليةووجودأكبركثافةسكانية

.ستيرادوالتصديرإلمتوسطةوالصغيرةعلىاممايساعدهذهالمؤسساتالومحادتهاللشريطالساحلي

(.2–3)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

إنالمشاريعالتيأنجزنهافيالناحيةالشرقيةهياألكثرربحاولذلكفإننانشاركفيأغلبالمناقصات<<

>>.ستشاراتالتيتعرضفيتلكالمناطقإلوا

توزيع أفراد العينة وفقا للطرق التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتحقيق النمو (:  00)جدول رقم 

 . قتصاديإلا

 % 011النسبة المئوية  التكرار  قتصادي إلالطرق المعتمدة لتحقيق النمو ا

0088الزيادةفيإنتاجالسلعوالخدمات

8952توسيعقاعدةالملكية

0080جنبيةتوفيرالعمالتاأل

50000المجموع

.قتصاديإلجلتحقيقالنمواأالطرقالتيتعتمدهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمن(:32)يبينالجدولرقم



 

الملكيةتقدربــحيثيشيرالجدولإلى )أننسبةتوسيعقاعدة فيإنتاجالسلعوالخدمات(52%: الزيادة ،ويليها

(.%80:)،وأخيراتوفيرالعمالتاألجنبيةبنسبةتقدربــ(%88:)بنسبةتقدربــ

النمو للتحقيق والصغيرة المتوسطة المؤسسات تعتمدها التي الطرق تعدد و تنوع إلى يشير مجمله في الجدول و

عدعتماداهيطريقةتوسيعقاعدةالملكية،ويرجعذلكإلىأنهذهاألخيرةتساإإالأنأكثرهذهالطرققتصاديإلا

ستغاللوالتملكلوسائلاإلنتاجومواردهإلستعمالواإلعلىتشجيععددالمستثمرينالصغار،فيحريةالتصرفوا

المحليو المجتمع إلداخل يحققنمو بدوره كباقيالمؤسساتالكبرى،وهو نتائجهإستئثاربها تكون قتصاديعادل

.يجابيةفيمجالالتنميةالمحليةإ

(.5-3)تجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمسإويتفقهذامع

التصرف<< في كبيرة حرية أصبحتلدينا مؤسستنا، عليها األرضالمنجزة قطعة ملكية علىعقد حصولنا عند

>>.وحققتمؤسستناخاللوقتقصيرنمواقتصاديكبير

 التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسات المتوسطة  قتصاديإلتوزيع أفراد العينة وفقا ألهداف النمو ا(: 00)جدول رقم 

 .و الصغيرة

 %011النسبة المئوية  التكرار  قتصادي المراد  تحقيقها إلأهداف النمو ا

8028نتشارظاهرةالفقرفيأوساطالمجتمعالمحليإالحدمن

0080قتصاديةإلجعلالسكانالمحليينقادرينعلىالتكيفمعمتغيراتالبيئةا

0932ستثماريةمحليةفعالةإتوفيربيئة

50000المجموع

.قتصاديالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلتحقيقهاإلأهدافالنموا(:39)يبينالجدولرقم

،ويليها(%28:)نتشارظاهرةالفقرفيأوساطالمجتمعالمحليتقدربــإأننسبةالحدمنحيثيشيرالجدولإلى

تو بيئة بــإفير تقدر بنسبة فعالة محلية )ستثمارية جعلالسكانالمحليينقادرينعلىالتكيفمع(32%: ،وأخيرا

(.%80:)قتصاديةبنسبةتقدربـإلمتغيراتالبيئةا

قتصاديالمرادتحقيقهامنطرفالمؤسساتالمتوسطةإلوالجدولفيمجملهيشيرإلىتنوعوتعددأهدافالنموا

 و من الحد هو للتحقيق األهدافسعيا هذه أكثر أن إال المحليإالصغيرة المجتمع أوساط في الفقر ظاهرة نتشار

ستفحالهابشكلرهيبفيجميعالمناطقالمحليةوخاصةفيالمناطقإويرجعذلكإلىأنتناميهذهالظاهرةو

نتشارإاليتماشىمعطالبيالعملوأصبحتمسؤوليةالحدمنتعرفزيادةمعتبرةفيعددالسكانبشكلالنائيةالتي

بلعلىعاتقالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة الفقرالتقععلىعاتقالسلطةالمركزيةوحدها كذلكمنظاهرة

.قتصاديالمستدامإلخاللتوفيرالنموا

(.2-2)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

الناسهنازواوالالكلماعندهمشعشايومواحدوكاينعايالتمازالوايطيبواعلىلحطبويضويوبلقاز>>

.<<ووالدهميلبسواحوايجمدفيين



 

.قتصاديالتيتسعىإلىتحقيقهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلألهدافالنموا

تصال المستخدمة أكثر من طرف إلوتكنولوجيا ا ماتالمعلوتوزيع أفراد العينة وفق لوسائل (: 01)جدول رقم

 .المؤسسات المتوسطة والصغيرة

 %011النسبة المئوية  التكرار تصال إلوسائل المعلومات و ا

0932حاسوب

0206إنترنيت

0206هاتفثابتوفاكس

0500تلغراف

0306راديو

0008تلفاز

50000المجموع

ا(:20)قميبينالجدولر لوسائلالمعلوماتوتكنولوجيا العينةوفقا تصالالمستخدمةأكثرمنطرفإلتوزيعأفراد

.المؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

،ويليهاهاتف(82%:)نترنيتبنسبةتقدربـإل،ويليهاا(32%:)حيثيشيرالجدولإلىأننسبةالحاسوبتقدربـ

بـ تقدر بنسبة فاكس )ثابتو بـ(%06: تقدر التلغرافبنسبة ويليهما ،( بـ(%00: تقدر بنسبة الراديو ويليها ،:

(.%8:)،وأخيراالتلفازبنسبةتقدربـ(%6)

تصالالمستخدمةمنطرفالمؤسساتإلتنوعوتعددوسائلالمعلوماتوتكنولوجيااوالجدولفيمجملهيشيرإلى

ستخداماهوالحاسوب،ويرجعذلكإلىأنأغلبالمؤسساتالمتوسطةإالمتوسطةوالصغيرةإالأنأكثرهذهالوسائل

وفيوقتقصيروإنوالصغيرةتمتلكحواسيبداخلمقراتهاوهيتستخدمهافيالكتابةوالتوثيقبشكلسريع

.نترانيتألكانتأغلبهدهالحواسيبغيرموصولةبشبكةا

(.00–3)حالةرقمستجابةالمقابلةحيثذكرتالإويتفقهذامع

"نتاعلخالصللخدامةأمازلنارطاروعندنميكروبصحدايريونوغيرباشنكتبوافيهاكاشدموندوالليسثى>>

توزيع أفراد العينة وفقا لألهداف التي تسعى المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى تحقيقها من (: 00)جدول رقم

 .تصالإلكنولوجيا استخدام وسائل المعلومات وتإوراء 

 011النسبة المئوية  التكرار األهداف 

0638رفعالكفاءةاإلنتاجيةللمؤسسة

8222زيادةتنافسيةالمؤسسة

0080التواصلمعالمؤسساتوالشركاتالعالميةلتبادلالمعلومات

50000المجموع





 

التيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلىتحقيقهامنتوزيعأفرادالعينةوفقالألهداف(:20)يبينالجدولرقم

.تصالإلستخداموسائلالمعلوماتوتكنولوجيااإوراء

المؤسسةتقدربـحيثيشيرالجدول تنافسية للمؤسسةبنسبة(%22:)أننسبةزيادة اإلنتاجية رفعالكفاءة ويليها ،

(.80%:)شركاتالعالميةلتبادلالمعلوماتبنسبةتقدربـ،وأخيراالتواصلمعالمؤسساتوال(38%:)تقدربـ

تنوعوتعدداألهدافالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلىتحقيقهامنوراءوالجدولفيمجملهيشيرإلى

المؤسساتتصال،إالأنزيادةتنافسيةالمؤسسةهوأكثراألهدافالتيتسعىإلستخداموسائلالمعلوماتوتكنولوجيااإ

مؤهالت الخدماتو نوعية و اإلنتاج السوقوحركة معرفة أن إلى ذلك تحقيقه،ويرجع إلى والصغيرة المتوسطة

.تصالإلمتالكوسائلاإالمنافسيتمعنطريق

(.5-3–8)ستجابةالمقابلةحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

>>.يملكإنترنيتاليستطيعأنيعرفمايجريفيالسوقنحنفيعالمأصبحكالقريةالصغيرةومنال<<

توزيع أفراد العينة وفقا لمدى انخراط المؤسسات المتوسطة و الصغيرة في القاعدة اإلعالمية  (: 00)جدول رقم 

 .أوميديس

 %011النسبة المئوية  التكرار  نخراط في القاعدة اإلعالمية أوميديس إلا

0000نعم

50000ال

50000المجموع

نخراطالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالقاعدةاإلعالميةإتوزيعأفرادالعينةوفقالمدى(:28)يبينالجدولرقم

.أوميديس

،وهينسبةمطلقةبينماالمصرحينبنعمتقدرنسبتهم(%000:)أننسبةالمصرحينبـالتقدربـحيثيشيرالجدول

(.%00:)بـ

ـصعوبةالشروطالتيتضعهالنخراطالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالقاعدةاإلعالميةأوميديسإويفسرعدم

.هذهالقاعدة

.نخراطوطبيعةالضماناتالتيتلحقهامستقبالإلللسماحللمؤسساتبا

(.5–0:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.المتحدةنضمامإلىهيئةاألممإليديسهوبمثابةانخراطفيقاعدةأومإلإنا













 

متالك المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتكنولوجيا إتوزيع أفراد العينة وفقا لمعوقات عدم (:  00)جدول رقم 

.تصالإلالمعلومات وا

 %011النسبة المئوية  التكرار   تصال  إلمتالك تكنولوجيا المعلومات و اإعوائق عدم 

8222اعتكلفةتطويروصيانةالنظامالمعلوماتيللمؤسسةرتفإ

عدمتوفيرالكفاءاتالمؤهلةفيمجالالتكنولوجياالمعلومات 0882

0000عدمالتوافقمعنشاطالمؤسسة

0282يةالمستعملةقدمالبنىالتحتيةوالوسائلالتكنولوج

50000المجموع

.تصالإلمتالكالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلتكنولوجياالمعلوماتواإعوائقعدم(:23)يبينالجدولرقم

،ويليهاقدمالبنى(%22)رتفاعتكلفةتطويروصيانةالنظامالمعلوماتيللمؤسسةتقدربـإأننسبةحيثيشيرالجدول

،ويليهماعدمتوفرالكفاءاتالمؤهلةفيمجالتكنولوجيا(%82)ائلالتكنولوجيةالمستعملةبنسبةتقدربـالتحتيةوالوس

(.%00:)،وأخيراعدمالتوافقمعنشاطالمؤسسةبنسبةتقدربــ(%82:)المعلوماتبنسبةتقدربــ

تصالمنطرفالمؤسساتإلالمعلوماتوامتالكتكنولوجياإوالجدولفيمجملهيشيرإلىتنوعوتعددعوائقعدم

العوائقبروزاإإالأنالمتوسطةوالصغيرة المعلوماتيللمؤسسةهوأكثرهذه النظام رتفاعتكلفةتطويروصيانة

ويرجعذلكإلىتخوفالقائمينعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنأنتكلفةتكنولوجياالمعلوماتسوفيتجاوز

المنج واألرباح العتاد صيانة نظام أن عرفنا إذا خاصة عنها كبيرةزة مبالغ تسديد يتطلب التكنولوجية األجهزة

.السيماإذاكانوامستقطبينمنالخارجأينيكوندفعأعباءالصيانةبالعملةالصعبةللمهندسينالمختصينفيذلك

(.2–6–8)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

كونيفسدلكمبكروواحدلزمكعشرمالينبشتخدمواوزيدعلىهذالحوايجهذهأنتاعالتكنولوجيتفسدليه>>

.<<ليهكونماتراقبهاشديمن

 .قتناء التي قامت بها المؤسسة المتوسطة و الصغيرةإلتوزيع أفراد العينة وفق لعملية ا(: 00)جدول رقم 

 %011لنسبة المئوية ا التكرار نتقاء إلعملية ا

8020تجهيزاتتكنولوجيةمتقدمة

0608ختراعإلبراءةا

0638برامجمتقدمةومعدةخصيصا

0206عالماتوخدماتتكنولوجية

50000المجموع



.لصغيرةتوزيعأفرادالعينةوفقالعمليةاالنتقاءالتيقامتبهاالمؤسساتالمتوسطةوا(:22)يبينالجدولرقم



 

قتناءبرامجمتقدمةإ،ويليها(%20)قتناءالتجهيزاتالتكنولوجيةالمتقدمةقدرتبـإأننسبةحيثيشيرالجدولإلى

بــ تقدر بنسبة خصيصا )ومعدة  :38%) ويليهما بـإ، تقدر بنسبة خدماتتكنولوجية عالماتو )قتناء :06%)

(.%08:)تقدربـختراعبنسبةإلقتناءبراءةاإوأخيرا

إلى يشير مجمله في اوالجدول عمليات وتعدد بإلتنوع والصغيرة المتوسطة المؤسسات قيام أن إال قتناءإقتناء

األكثر هو متقدمة تجهيزاتتكنولوجية إلى ذلك اإلنتاجإويرجع طرق من والصغيرة المتوسطة المؤسسات نتقال

تتطلبتكنولوجياعاليةوتجهيزاتدقيقةوهيفينفسالوقتتقدمخدماتالتقليديةإلىطرقاإلنتاجالحديثةالتي

.متميزةوتزيدفيمردوديةاإلنتاجوجودته

(.9–2–2:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.لقدقمنابشراءأجهزةحواسيبمتطورةوبرامجتشغيلعليةالجودة

.بتكار داخل المؤسسات المتوسطة والصغيرةإلأفراد العينة حسب عوائق اتوزيع (:  00)جدول رقم 

 %011النسبة المئوية  التكرار بتكار إلعوائق ا

3366ضعفالمخصصاتالمالية

0714نقصالخبرةفيتركيبالتجهيزاتالتكنولوجيةالجديدة

1020مؤسسةوالنقابةداخلالتصالالسيئبيناإلدارة،المساهمين،العمالإلا

50100المجموع

.بتكارالتيتواجهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلتوزيعأفرادالعينةوفقالعوائقا(:25)يبينالجدولرقم

تصالالسيئبيناإلدارةالمساهمينإل،ويلهاا(%66)حيثيشيرالجدولأننسبةضعفالمخصصاتالماليةتقدرب

المؤ داخل والنقابة بــالعمال تقدر بنسبة )سسة التكنولوجية(80%: التجهيزات تركيب في نقصالخبرة وأخيرا ،

(.%02:)الجديدةبنسبةتقدربــ

إالأنأكثربتكارالتيتواجهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلتنوعوتعددعوائقاوالجدولفيمجملهيشيرإلى

المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةهدهالعوائقبروزهوعائقضعفالمخصصاتالمالي ويرجعةالتيتتوفرعليها

حتضاناألفكاروالمشاريعاإلبداعيةخاصةإرتفاعكلفةإرتفاعأسعارالتجهيزاتوالمعداتالتكنولوجيةوإذلكإلى

.عندتجسيدهافيالميدان

(.00–0:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.وجودةولكنتطبيقهايحتاجإلىأموالأنالفكرةم















 

 . توزيع أفراد العينة حسب طريقة تحقيق الكفاية اإلنتاجية في المؤسسات المتوسطة و الصغيرة(: 00)جدول رقم

 %011النسبة المئوية  التكرار  طريقة تحقيق الكفاية اإلنتاجية 

0080ستخدامالمواردالمحليةبدلالمستوردةإ

8256الفردفيعملهمنخاللنظامالحوافزوالعالواتترغيب

0882شرحكلماهوجديدفيمجالالتطورالعلميبمايخدمالعمليةاإلنتاجية

50000المجموع

.طريقةتحقيقالكفايةاإلنتاجيةفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة(:26)يبينالجدولرقم

،ويليهاشرح(56%:)غيبالفردفيعملهمنخاللنظامالحوافزوالعالواتتقدربـحيثيشيرالجدولأننسبةتر

ستخدامالمواردإ،وأخيرا(%82:)كلماهوجديدفيمجالالتطورالعلميبمايخدمالعمليةاإلنتاجيةبنسبةتقدربـ

(.80%:)المحليةبدالمنالمستوردةبنسبةتقدربـ

إالأنتنوعوتعددطرقتحقيقالكفايةاإلنتاجيةفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلىوالجدولفيمجملهيشير

عتمادا،ويرجعذلكإلىأنإطريقةترغيبالفردفيعملهمنخاللنظامالحوافزوالعالواتهيالطريقةاألكثر

وات،فكلمازادنظامالتعويضفيمردوديةالعمالمتوقفةعلىمايتقاضونهمنأجورومايستفيدونمنمنحوعال

المنحوالعالواتكلمازادترغبتهمفياألداءواإلنتاجأكثر،كماأنالحوافزتخلقجومنالتنافسبينالعمالمما

.يجعلهميكشفونعنقدراتهمومهاراتهمالكامنةوهوايؤديإلىتحسناإلنتاجكماونوعا

(.2–5)حيثذكرتالحالةرقمويتفقهذامعاستجابةالمقابالت

.<<كييقربالعيدالكبيريزيدنشاطالعمالونبيعواسلعةبزافعلىخاطرأووعدناهمبكبشالعيد>>

 توزيع أفراد العينة وفقا ألسباب ضعف الكفاية اإلنتاجية لدى المؤسسات المتوسطة و الصغيرة (:  00)جدول رقم 

 %011النسبة المئوية  تكرارال أسباب ضعف الكفاية اإلنتاجية 

1020ضعفالتنظيمالداخليللمؤسسة

2652عدمالقيامبدوراتتدريبيةوتكوينيةللعمال

1428بتكارالصناعيإلعدمتوفرالوسائلالمساعدةعلىا

50100المجموع

.ةوالصغيرةأسبابضعفالكفايةاإلنتاجيةلدىالمؤسساتالمتوسط(:22)يبينالجدولرقم

،ويليهاعدمتوفرالوسائل(58%:)أننسبةعدمالقيامبدوراتتدريبيةوتكوينيةللعمالتقدربـحيثيشرالجدول

علىا تقدربـإلالمساعدة )بتكارالصناعيبنسبة تقدربـ(82%: بنسبة الداخليللمؤسسة ضعفالتنظيم وأخيرا ،:

(80%.)

إالأنتنوعوتعددأسبابضعفالكفايةاإلنتاجيةلدىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالجدولفيمجلهيشيرإلى

عمال أغلب  أن إلى ذلك ويرجع بروزا، األكثر السبب هو للعمال وتكوينية تدريبية بدورات القيام عدم سبب

مصقولةوغيرمدعومةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةيمتلكونقدراتومهاراتمعينةهذهاألخيرةالتيتبقىغير



 

ممايجعلالعمالغيرمزودينبالمعلوماتوالمعارفوالمهاراتواألساليبالمختلفةالمتجددةالتيتساعدهمعلىرفع

.مستوىاألداءوالكفايةاإلنتاجية،وذلكبسبغيابثقافةالتدريبوقلةالمدخراتالماليةالتيتخصصلذلك

(.6–2–3:)تحيثذكرتالحالةرقمستجابةالمقابالإويتفقهذامع

إنالقيامبتدريبالعمال،يتطلبمناتخصيصمبالغغيرمتوفرةلديناوالتعاقدمعأطرافيشترطونعليناأعباءال

.نقدرعلىتسديدها،منأجلاحتضانالتربصكأعباءالمبيتوالمأكلوالتنقل

انات عن إلتزام المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسؤولية اإلجتماعية عرض نتائج الدراسة المرتبطة ببي -د

والبيئية في المناطق المحلية يؤدي إلى إستخدام الموارد البيئة المحلية بمزيد من العقالنية والحيطة بشكل يساهم في 

 .تحقيق التنمية المحلية بسكيكدة

 ت المتوسطة و الصغيرة للنفايات الصلبة توزيع أفراد العينة حسب مدى طرح المؤسسا(:  00)جدول رقم

 %011النسبة المئوية  التكرار  نفايات صلبة 

3068نعم

0932ال

50000المجموع

.مدىطرحالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةللنفاياتالصلبة(:22)يبينالجدولرقم

،وهيأعلىنسبة(%68)تقدربـأننسبةالمصرحونبنعملطرحالنفاياتالصلبةحيثيتضحمنالجدول

(.% 32(:أماالمصرحونباللطرحالنفاياتالصلبةتقدربـ

 والصغيرة،بإويفسر المتوسطة المؤسسات طرف من الصلبة النفايات لطرح بنعم المصرحون نسبة عتمادإرتفاع

ال تتركهمنمخلفاتهذه موادالتيتعتبرضروريةبعضالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىالموادالصلبة،وما

.التيتستخدمفيمجالاألشغالالعموميةوالطرقاتوبناءالمدارسوالعماراتلبعضالصناعاتالصغيرة

(.2–2:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.إنأشغالالطرقتتطلبإحضاركمياتكبيرةمنالزفتوالحصىواإلسمنت

توزيع أفراد العينة حسب نوع النفايات الصلبة األكثر طرحا من طرف المؤسسات المتوسطة (: 00)جدول رقم

 .والصغيرة

 % 011النسبة المئوية  التكرار المواد الصلبة األكثر طرحا 

8256بقاياالحديدومشتقاته

0500بقاياالرصاصومشتقاته

0232موادبالستكيةومشتقاتها

50000المجموع

.نوعالنفاياتالصلبةاألكثرطرحامنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة(:29)يبينالجدولرقم

الحديدومشتقاتهتقدربـحيثيشيرالجدولإلىأن بنسبة(56%:)نسبةبقايا الموادالبالستيكيةومشتقاتها ،ويليها

(.%00:)بنسبةتقدربـ،وأخيرابقاياالرصاصومشتقاته(%32:)تقدربــ



 

إلى يشير مجمله في المتوسطةوالجدول المؤسسات طرف من طرحا األكثر الصلبة النفايات نوع وتعدد تنوع

الحديدومشتقاته هيبقايا النفاياتالصلبةطرحا إالأنأكثرهذه الحديدوالصغيرة ويرجعذلكإلىأهميةمادة

نخفاضإنخفاضأسعارهافيالسوقالمحليةوإاتاألوليةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوفيالصناعومشتقاته

.تكاليفها

(.2–2)ويتفقهذامعالمقابالتحيثذكرتالحالةرقم

.إنمادةالحديدوالزنكتباعبأثمانمعقولةفيالسوقالمحلية

 .توزيع أفراد العينة حسب مدى طرح المؤسسات المتوسطة و الصغيرة للنفايات السائلة(: 01)جدول رقم 

 %011النسبة المئوية  التكرار  نفايات سائلة 

3366نعم

0232ال

50000المجموع

.مدىطرحالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةللنفاياتالسائلة(:50)يبينالجدولرقم

حيثيتضحمنالجدول وهيأعلىنسبةأما،(66%:)أننسبةالمصرحونبنعملطرحالنفاياتالسائلةتقدربـ

(.%32:)المصرحونباللطرحالنفاياتالسائلةفتقدربـ

لطرحالنفاياتالسائلةمنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبكثرةالموادرتفاعنسبةالمصرحونبنعمإويفسر

.تستخدمهاالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيعمليةاإلنتاجوالتوزيعوتقديمالخدماتالتياألوليةالسائلة

(.6–8)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.السيماتزويدالشاحناتوالعرباتوالمعداتبالوقودإننانستعملكثيرامنالموادالسائلة

      العينة حسب نوع النفايات السائلة األكثر طرحا من طرف المؤسسات المتوسطة توزيع أفراد (:  00)جدول رقم

 . و الصغيرة

 %011النسبة المئوية  التكرار  المواد السائلة األكثر طرحا 

0386سوائلكيميائية

3262سوائلبترولية

0306سوائلنووية

50000المجموع

.اياتالسائلةاألكثرطرحامنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةنوعالنف(:50)يبينالجدولرقم

(%86)،ويليهاالسوائلالكيمائيةبنسبةتقدربـ(%62:)إلىأننسبةالسوائلالبتروليةتقدربـحيثيشرالجدول

(.%6:)وأخيراالسوائلالنوويةبنسبةتقدربـ

إلى يشير مجمله في نووالجدول وتعدد المتوسطةتنوع المؤسسات طرف من طرحا األكثر السائلة النفايات ع

ويرجعذلكإلىأنالبترولمادةأساسيةإالأنأكثرهذهالنفاياتالسائلةطرحاهيالسوائلالبتروليةوالصغيرة



 

و الطاقة المؤسسةوالتمتلكالمؤسساتبدائلأخرىلتوليد ااإلنتاجداخل مثل تتطلبألنطاقة والريح لكهرباء

.تكاليفباهضة

(.8–0:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.<<ليسانسخيرساهلوطايح>>

 . توزيع أفراد العينة حسب مدى طرح المؤسسات المتوسطة و الصغيرة للنفايات الغازية(: 00)جدول رقم

 %011النسبة المئوية التكرار نفايات غازية 

3862نــــعم

0236ال

50000المجموع

.مدىطرحالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةللنفاياتالغازية(:58)يبينالجدولرقم

،وهيأعلىنسبةأما(%62:)أننسبةالمصرحونبنعملطرحالنفاياتالغازيةتقدربـحيثيتضحمنالجدول

(.%36:)تقدربـالمصرحونباللطرحالنفاياتالغازيةف

لطرحالنفاياتالغازيةإويفسر المصرحونبنعم بأنأغلبرتفاعنسبة والصغيرة منطرفالمؤسساتالمتوسطة

الصغيرة و التيتطرحنفاياتغازيةالمؤسساتالمتوسطة إنتاجالمواد و نحوصناعة وحتىالتنقلألداءتتجه

.جعنهطرحغازاتخدماتمعينةللمستهلكينبواسطةالشاحناتينت

(.3–0)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

<<الدخانديماخارجمنالمؤسسةنتاعنا>>

       توزيع أفراد العينة حسب نوع النفايات الغازية األكثر طرحا من طرف المؤسسات المتوسطة (: 00)جدول رقم

 . و الصغيرة

 %011النسبة المئوية  التكرار  طرحا المواد الغازية األكثر 

0530الغازاتالناتجةعنالبخار

8252الغازاتالناتجةعنتخمرالموادالعضوية

0206الغازاتالذريةالمشعة

50000المجموع

.نوعالنفاياتالغازيةاألكثرطرحامنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة(:53)يبينالجدولرقم

،ويليهاالغازاتالناتجة%)52:)نسبةالغازاتالناتجةعنتخمرالموادالعضويةتقدربـثيشيرالجدولإلىأنحي

(.%06:)،وأخيراالغازاتالذريةالمشعةبنسبةتقدربـ(%30:)عنالبخاربنسبةتقدربـ

إلى يشير مجمله في طرحاوالجدول األكثر الغازية النفايات نوع وتعدد المتوسطةتنوع المؤسسات طرف من

ويرجعذلكإلىأنهيالغازاتالناتجةعنتخمرالموادالعضويةوالصغيرةإالأنأكثرهذهالنفاياتالغازيةطرحا

.فيعمليةاإلنتاجوالتوزيعوإيصالالخدماتأغلبهذهالمؤسساتتستعملالموادالبتروليةومشتقاتها

(.2-3:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.<<لوكانماليسانسمايمشيوالوداخلالمؤسسة>>



 

توزيع أفراد العينة حسب طريقة الطمر التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة للتخلص : )00)جدول رقم 

 . من النفايات

 % 011النسبة المئوية  التكرار  طريقة الطمر 

8952نعم

8028ال

50000المجموع

.طريقةالطمرلتخلصالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنالنفايات(:52)يبينالجدولرقم

،وهيأعلىنسبةمنبين(%52:)نسبةالمؤسساتالتيصرحتبنعملطريقةالطمرتقدربــحيثيتضحأن

رتفاعنسبةالمصرحينبنعملطريقةإ،ويفسر(%28:)فتقدربــأفرادالعينةأماالدينصرحواباللطريقةالطمر

بسهولةهذهالطريقةوالمدةالوجيزةالتيتستغرقهاعمليةالصغيرةمنالنفاياتالطمرلتخلصالمؤسساتالمتوسطةو

.الطمروهيالتتطلبوسائلوأجهزةوتكاليفباهضة

(.00–2–8:)رتالحالةرقمستجابةالمقابلةبحيثذكإويتفقهذامع

<<يمكنناأننطمراألطنانمنالنفاياتفيساعةواحدة>>

 . توزيع أفراد العينة وفقا لنوع التربة التي تطمر فيها نفايات المؤسسات المتوسطة و الصغيرة(:  00)جدول رقم 

%000النسبةالمؤويةالتكرارنوعتربةالطمر

8252تربةرملية

0386بةغضاريةتر

0080تربةكلسية

50000المجموع

.نوعالتربةالتيتطمرفيهانفاياتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة(:55)يبينالجدولرقم

،ويليهاطمرالنفاياتفيالتربة(%52:)نسبةطمرالنفاياتفيالتربةالرمليةتقدربــحيثيشيرالجدولإلىأن

(.%80:)،وأخيراطمرالنفاياتفيالتربةالكلسيةبنسبةتقدربــ(%86:)ةبنسبةتقدربـالغضاري

ستعمالمنقبلإإالأنالطمرفيالتربةالرمليةهواألكثرتنوعتربةطمرالنفاياتوالجدولفيمجملهيشيرإلى

ةهيتربةغيرنفودةوالتسمحبتسربالمياهويرجعذلكإلىأنالتربةالرمليالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،

.وعدمتسربالمياهالقدرةفيجوفهانتقالالهواءإتساعممايسمحبعمليةإلوتتميزمسامتهابا

(.00–9–5:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

<<.نطمرفيالرملعليمايحكموالوا>>









 

توزيع أفراد  العينة حسب طريقة الحرق التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة للتخلص (:  00)جدول رقم 

 .من النفايات

%000النسبةالمئويةالتكرارطريقةالحرق

8550نعم

8550ال

50000المجموع

.صغيرةمنالنفاياتطريقةالحرقالتيتعتمدهاالمؤسساتالمتوسطةوال(:56)يبينالجدولرقم

،وهيتساوينسبة(%50:)نسبةالمؤسساتالتيصرحتبنعملطريقةالحرقتقدربــحيثيشيرالجدولإلىأن

منمجموعأفرادالعينة،ويفسرتساويالمصرحينبنعموالبطريقةالحرق(%50:)المصرحينبالحيثقدرتبــ

اللتخلص و المؤسساتمننفاياتالمؤسساتالمتوسطة النفاياتالتيتطرحها بـطبيعة بعضهالصغيرة حيثنجد

واألفضلالتخلصمنهابطريقةالحرقوأخرىتطرحمواديطرحنفاياتورقيةوكرثونيةوقاروريةوبالستكية

.واألفضلالتخلصمنهابطرقأخرىكالطمربتروليةوكيماويةوعضوية

(.2–0:)تحيثذكرتالحالةرقمستجابةالمقابالإويتفقهذامع

>>.لمايكونلدينانفاياتأوراقأوقاروراتبالستيكية،فإننانفضلحرقهاوإنوجدتموادأخرىفإننانطمرها<<

 . توزيع أفراد العينة وفقا ألماكن حرق نفايات المؤسسات المتوسطة و الصغيرة(:  00)جدول رقم 

 % 011مئوية النسبة ال التكرار أماكن الحرق 

0530داخلأفران

3520داخلمزابل

50000المجموع

.أماكنحرقنفاياتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة(:52)يبينالجدولرقم

،وهيأعلىنسبةمنمجموعأفرادالعينة(%20:)نسبةالحرقداخلمزابلتقدربــحيثيشيرالجدولإلىأن

(.%30:)األفرانبنسبةتقدربــويليهاالحرقداخل

ستعماالبالمناطقالمحليةلوجودمناطقغابيةإألننظامالمزابلهواألكثررتفاعنسبةالحرقداخلالمزابلإويفسر

.بوسطهاتخصصكأماكنلرميالنفاياتوحرقهاحتىالتتكدسكثيفةومساحاتأراضيبور

(.6–5:)ثذكرتالحالةرقمستجابةالمقابالتحيإويتفقهذامع

.إننانقومبحرقهاداخلاألحراشالبعيدةعنالسكانحتىالتتراكم











 

توزيع أفراد العينة حسب طريقة الصرف الصحي التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة (: 00)جدول رقم 

 . للتخلص من النفايات

 % 011النسبة المئوية  التكرار طريقة الصرف الصحي 

2822نعم

0206ال

50000المجموع

.طريقةالصرفالصحيلتخلصالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنالنفايات(:52)يبينالجدولرقم

،وهيأعلىنسبةمن(%22:)نسبةالمصرحينبنعملطريقةالصرفالصحيتقدربــحيثيشيرالجدولإلىأن

(.%06:)رحوابـاللطريقةالصرفالصحيفتقدرنسبتهمبـأماالدينصأفرادالعينة

رتفاعنسبةالمصرحينبنعملطريقةالصرفالصحيلتخلصالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنالنفاياتإويفسر

الوديان و األنهار في تنتهيبمصباتتفريغ الدوائر البلدياتو أنجزتها التي أغلبشبكاتالصرفالصحي بـأن

.وهيمصباترئيسية

(.00–0)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

<<.أننانتبعواالزيقواتلخدمتهمالبلديةوالدايرةونصرفوفيهمالماءالموسخ>>

الصغيرة  توزيع أفراد العينة وفقا ألماكن الصرف الصحي التي تعتمدها المؤسسات المتوسطة و(:  00)جدول رقم 

 . للتخلص من النفايات

%000النسبةالمئويةالتكرارأماكنالصرفالصحي

0980فيالبركوالمستنقعات

8658فياألنهاروالوديان

0282فيالبحاروالمحيطات

50000المجموع

.صغيرةأماكنالصرفالصحيلنفاياتالمؤسساتالمتوسطةوال(:59)يبينالجدولرقم

،ويليهاالصرفالصحي(%58:)نسبةالصرفالصحيفياألنهاروالوديانتقدربــحيثيشيرالجدولإلىأن

:،وأخيراالصرفالصحيفيالبركوالمستنقعاتبنسبةتقدربــ(%82:)فيالبحاروالمحيطاتبنسبةتقدربــ

(80%.)

إالأنالصرفالصحيفياألنهاروالوديانهولصرفالصحيللنفاياتتنوعأماكناوالجدولفيمجملهيشيرإلى

 األماكن المتوسطةإأكثر المؤسسات مقر أن إلى ذلك يرجع الصغيرة،و و المتوسطة المؤسسات قبل من ستعماال

.اإلىالبحروالصغيرةأقربإلىالوديانواألنهارالتيبطولهاوشاسعةمساحتهافيبعضالمناطقوتصلمجريه

(.00–2–0)ستجابةالمقابالتحيثذكرتفيالحالةرقمإويتفقهذامع

<<.محسوبالكليصرفالمياهفيالوديانليتروحللبحر>>



 

ستخدام المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لمبيدات الحشرات في إتوزيع أفراد العينة حسب (: 01)جدول رقم 

 . مكافحة البرغوث و الفطريات

%000النسبةالمئويةالتكرارستخداممبيدالحشراتإ

8252نعم

8326ال

50000المجموع

 60)يبينالجدولرقم  البرغوثإمدى(: لمبيداتالحشراتفيمكافحة الصغيرة و المؤسساتالمتوسطة ستخدام

.والفطريات

،وهيأعلىنسبةمنأفرادالعينة(%52:)تقدربــستخداممبيدالحشراتإلنسبةالمصرحينبنعمحيثيتضحأن

بال الدينصرحوا بــإلأما مبيداتالحشراتفتقدرنسبتهم ويفسر(%26:)ستخدام المصرحينبنعمإ، رتفاعنسبة

 الصغيرةإلطريقة و الحشراتمنطرفالمؤسساتالمتوسطة البرغوثو مكافحة مبيداتالحشراتفي ستخدام

الواسعللطحالبوالطفيلياتوالحشائشوالبعوضعلىضفافالبركوالمستنقعاتالقريبةمنمقرنتشارإلبسبا

.المؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

(.2–8–0)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةإويتفقهذامع

<<.لمزيالنديروالفيثوالكلناالناموس>>

متحانات في كيفية إنة و فق تنظيم المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لدورات و توزيع أفراد العي(: 00)جدول رقم 

 . الرش بالمبيدات

%000النسبةالمئويةالتكرارمتحاناتإتنظيمدوراتو

8020نعم

3060ال

50000المجموع

.تحاناتلكيفيةالرشبالمبيداتمإمدىقيامالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبتنظيمدوراتو(:60)يبينالجدولرقم

،وهيأعلى(%60:)دربـقمتحاناتلكيفيةالرشبالمبيداتتإنسبةالمصرحينبالللقيامبدوراتوحيثيتضحأن

(.%20:)متحاناتلكيفيةالرشبالمبيداتتقدربــإأماالدينصرحوابنعمللقيامبدوراتونسبةمنبينأفرادالعينة

إويفسر رتفاع و بدورات للقيام بال المصرحين المؤسساتإنسبة طرف من بالمبيدات الرش كيفية في متحانات

وهيتتوفرحتىفيالمنازلكمابسبببساطةالوسائلالمستعملةفيعمليةالرشبالمبيداتالمتوسطةوالصغيرة

.أنعمليةالتدريبتتطلبالوقتواألموال

(.9–2–0)تحيثذكرتالحالةرقمستجابةالمقابالإويتفقهذامع

<<.حتىالطفلالصغيريعرفيستعملالقرعةأنتاعالفليطوكس>>





 

ستعمال المبيدات ضد إتوزيع أفراد العينة حسب امتناع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة عن (: 00)جدول رقم 

 .أنواع من الحيوانات و الطيور

%000النسبةالمئويةتكرارالستعمالالمبيداتإمتناععنإلا

2020نعم

0080ال

50000المجموع

 رقم الجدول 68)يبين :) الصغيرة و المتوسطة المؤسسات الحيواناتإمنع من أنواع ضد المبيدات ستعمال

.والطيور

:نالحيواناتوالطيورتقدربــستخدامالمبيداتضدأنواعمإنسبةالمصرحونبنعملمنعحيثيشيرالجدولإلىأن

المصرحونباللمنع(20%) أما فتقدرإ،وهيأعلىنسبة الطيور، أنواعمنالحيواناتو المبيداتضد ستخدام

(.%80:)نسبتهمبـ

ستخدامالمبيداتضدأنواعمنالحيواناتوالطيور،منطرفالمؤسساتإرتفاعنسبةالمصرحينبنعم،لمنعإويفسر

ةوالصغيرة،بخوفالقائمينعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنالمساسبالحيواناتوالطيورالمحميةالمتوسط

كماأنهمقديستعملونأدواتأخرىطبعاألنذلكيعرضهملعقوباتماليةمنطرفمصالححمايةالنوعالحيواني

.مثلبنادقالصيدللقضاءعلىهذهالحيوانات

(.2–2–3)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

<<.كاينحيواناتوفراخممنوععلينابشنصيدوهملبغايدخلوانصالمؤسسة>>

 .توزيع أفراد العينة حسب طرق معالجة النفايات للتحقيق اإلنتاج النظيف(: 00)جدول رقم 

%000النسبةالمئويةالتكرارطرقمعالجةالنفايات

3060تمادنظامتدويرالنفاياتوفرزهامنالمصدرعإ

0282تحويلالنفاياتإلىأسمدةعضوية

0608إعادةإنتاجالطاقة

50000المجموع

.طرقمعالجةالنفاياتلتحقيقاإلنتاجالنظيفمنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة(:63)يبينالجدولرقم

،ويليهاتحويل(%60:)عتمادنظامتدويرالنفاياتوفرزهامنالمصدرتقدربــإننسبةأحيثيشيرالجدولإلى

(.%08:)،وأخيراإعادةإنتاجالطاقةبنسبةتقدربـ(%82:)النفاياتإلىأسمدةعضويةبنسبةتقدربـ

يشيرإلى الجدولفيمجمله النفاياتلتحقيقاإلنتاجاو طرقمعالجة تعدد لنظيفمنطرفالمؤسساتتنوعو

ويرجععتماداهيطريقةنظامتدويرالنفاياتوفرزهامنالمصدرإإالأنأكثرهذهالطرقالمتوسطةوالصغيرة

قتصاديةهذاالنظامبمايوفرهمنموادخامجديدةتستعملهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،وتعيدإنتاجهاإذلكإلى

.ياتمخزونامنالموادالخامالمجردنفاياتيجبالتخلصمنهابتكاليفأقلفتصبحالنفا

(.00–2–5)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع



 

.ستفادةمنهاثانيةإلالنفاياتالتييمكنناتدويرهالونفرزالكثيرمنإننانجمعأالفالقاروراتمنالمزابل

      د العينة وفقا لمدى سماح المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لألشخاص الطبيعيين توزيع أفرا(: 00)جدول رقم 

 .و المعنويين بالمشاركة

%000النسبةالمئويةالتكرارسماحالمؤسسةلألشخاصبالمشاركة

2020نعم

0080ال

50000المجموع

.لألشخاصالطبيعيينوالمعنويينبالمشاركةمدىسماحالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة(:62)يبينالجدولرقم

هيأعلىنسبةمنأفرادالعينةأننسبةالمؤسساتالتيصرحتبنعمبالسماحلألشخاصبالمشاركةحيثيشيرإلى

،فيحينأننسبةالمؤسساتالتيصرحتبعدمالسماحلألشخاصبالمشاركة(%20:)منالمؤسساتوالتيتقدربــ

(.%80:)تقدربــ

الدينصرحوابنعملسماحلألشخاصبالمشاركةنظرالحاجةرتفاعنسبةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإويفسر

الجمعياتوالمجتمعالمدنيوالفاعلينورؤوسبيمافيهاهذهالمؤسساتإلىاألطرافاألخرىمنالمجمعالمحلي

علىالمشاركينالدينتكونالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةاألحياءومدراءالمدارسوالمستشفياتوغيرهممن

.نجازالمشاريعأوتقديمخدماتمحليةإعالقةبهمفي

 . توزيع أفراد العينة وفقا للمستوى الثقافي للمشارك(: 00)جدول رقم 

%000النسبةالمئويةالتكرارالمستوىالثقافيللمشارك

3226متعلم

0882غيرمتعلم

50000المجموع

.المستوىالثقافيللمشارك(:65)يبينالجدولرقم

إلى الجدول المتوسطةحيثيشير المؤسسات من العينة أفراد من نسبة أعلى هي المتعلمين المشاركين نسبة أن

(.%82:)،فيحينأننسبةالمشاركينالغيرمتعلمينتقدربــ(%26:)والصغيرةوالتيتقدربــ

بــأنأغلبالمشاركينهمهيئاتوجمعياتوأطرافمدنيةوفاعلينرتفاعنسبةالمشاركينالمتعلمينإويفسر

.محليينمتعلمينومتكونينومتخرجينمنالمعاهدوالجامعات

(.2–3:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

حيثقامأحدالمشاركينجيمعاهدوجامعاتوهميتقنوناللغةالعربيةوالفرنسيةهمأناسخريإنأغلبالمشاركين

.قتناءعتادمنخاللتحريرهلمراسلةباللغةالفرنسيةإلتصالبشركةأجنبيةإلالشهرالماضيعلىمساعدتنابا









 

 . جتماعية للمشاركإليبين توزيع أفراد العينة وفقا للمكانة ا(: 00)جدول رقم 

%000النسبةالمئويةالتكرارجتماعيةللمشاركإلمكانةاال

8952غني

0386متوسط

0206فقير

50000المجموع

.جتماعيةللمشاركإلالمكانةا(:66)يبينالجدولرقم

إلى الجدول يشير احيث المكانة سنة مإلأن العينة أفراد من نسبة أعلى هي األغنياء من للمشارك نجتماعية

جتماعيةللمشاركينمنالمتوسطينبنسبةإل،وتليهاالمكانةا(%52:)المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوالتيتقدربــ

(.%06:)جتماعيةللمشاركينمنالفقراءبنسبةتقدربـإل،وأخيراالمكانةا(%86:)تقدربـ

يرجعذلكإلىأنالمشاركةفيجتماعيةالغنيةإلرتفاعنسبةالمشاركيندويالمكانةاإوالجدولفيمجملهيشيرإلى

أكثرمنباقيالقطاعالخاص الغنية للطبقة يتوفر ما هو باألفكارو المشاركة أكثرمن باألموال يتطلبالمشاركة

.الطبقاتاألخرى

(.2–3:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.<<ألفكارالفايدةفيالصواردماشيفيا>>

 .توزيع أفراد العينة حسب طرق المشاركة ( : 00)جدول رقم 

%000النسبةالمئويةالتكرارطرقالمشاركة

0608عنطريقأراءوأفكار

2222عنطريقالتبرعبالمالوالهبات

50000المجموع

.طرقالمشاركة(:62)يبينالجدولرقم

هيأعلىنسبةمنأفرادالعينةمنالمشاركةعنطريقالتبرعبالمالوالهباتأننسبةحيثيشيرالجدولإلى

(.%22:)المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدربـ

بـ األفكارتقدر و المشاركةعنطريقاآلراء يفسر(%08:)حيثآننسبة و المشاركةعنطريقإ، رتفاعنسبة

ا المدخرات بنقص والهبات بالمال األموالالتبرع تلك على بحصولها الصغيرة و المتوسطة بالمؤسسات لمالية

.والهباتتزيدسيولتهاالماليةوتوظفهافيدعمالمشاريعالتنمويةللمناطقالمحليةالغيرمنجزة













 

 . توزيع أفراد العينة حسب الهدف من المشاركة( : 00)جدول رقم 

%000سبةالمئويةالنالتكرارالهدفمنالمشاركة

0386التقليلمنتكلفةالمشاريع

3060ضمانالتأييدالمحليللمشروعات

0202تحقيقالفعاليةللمشروعاتفيتوظيفالموارد

50000المجموع

.الهدفمنالمشاركة(:62)يبينالجدولرقم

لمحليللمشروعاتمنأعلىنسبةمنأعدادالعينةأننسبةالمشاركةبهدفضمانالتأييداحيثيشيرالجدولإلى

،ويليهاالمشاركةبهدفالتقليلمنتكلفةالمشاريع(%60:)منالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةحيثقدرتبـــ

بـ تقدر تقدر(%86:)بنسبة بنسبة الموارد توظيف في للمشروعات الفعالية تحقيق بهدف المشاركة ،وأخيرا

(.%02:)بـ

دولفيمجملهيشيرإلىأنالهدفمنالمشاركةلدىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةيتنوعويتعددإالأنوالج

أكثرهذهالمؤسساتتهدفإلىضمانالتأييدالمحليللمشروعاتبسببأنأغلبالسكانالمحليينوالفاعلينالمحليين

.فيعملاألعمالالخيريةوالتبرعيةيقيموننجاحالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبمدىمشاركتها

(.2–3–0:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.عليكأنتشاركفيبناءمسجدأوتدعمفريقرياضيإداأردتأنتنجحمؤسستك

 .توزيع أفراد العينة حسب معوقات المشاركة (: 00)جدول رقم 

  %011لنسبة المئوية ا التكرار معوقات المشاركة 

0206محاولةالمشاركينالتدخلفيطريقةتسييرالمشروعاتدونالدرايةالتامةبها

جتماعيةوإشباعميولهمورغباتهمإسعيبعضالمشاركينإلىتحقيقمكانة

علىحسابالمؤسسة

0932

0088متيازاتداخلالمؤسسةإلمطالبةبعضالمشاركينبا

0080نضباطلدىبعضالمشاركينإلساسبالمسؤوليةواعدماإلح

0802ستمرارالمشاركفيالعملالتشاركيإعدم

50000المجموع

.معوقاتالمشاركة(:69)يبينالجدولرقم

جتماعيةوإشباعميولهمورغباتهمعلىإحيثيشيرالجدولإلىأننسبةسعيبعضالمشاركينإلىتحقيقمكانة

بــح تقدر )سابالمؤسسة با(32%: بعضالمشاركين مطالبة يليها و بــإل، تقدر بنسبة المؤسسة :متيازاتداخل

(88% اويل( و اإلحساسبالمسؤولية عدم بــإليهما تقدر  )نضباطلدىبعضالمشاركينبنسبة يليها(80%: و ،

،وأخيراعدم(%06:)ةالتامةبهابنسبةتقدربــمحاولةالمشاركينالتدخلفيطريقةتسييرالمشروعاتدونالدراي

(.%2:)ستمرارالمشاركفيالعملالتشاركيبنسبةتقدربــإ



 

إالأنأنمعوقاتالمشاركةلدىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتتنوعوتتعددوالجدولفيمجملهيشيرإلى

جتماعيةوإشباعميولهمورغباتهمعلىحسابالمؤسسةإةأكثرهابروزناهوسعيبعضالمشاركينإلىتحقيقمكان

ستغاللسمعتالمؤسسةوتحقيقأهدافشخصيةالتخدمإويرجعذلكإلىأنبعضالمشاركينيشاركونبهدف

غلبالمشاركينفيالنزعاتالقضائيةحولاألموالوالتبرعاتالتيأالتنميةالمحليةللمجتمعوهومايفسردخول

.هاللمؤسسةقدمو

(.00–9:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

<<.نتخاباتالمحليةإليعونكبزوجدوروويطلبمنكتعاونوافيا>>

توزيع أفراد العينة وفقا للطرق التي اعتمدتها المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتحقيق التماسك (: 01)جدول رقم 

 . جتماعيإلا

%000النسبةالمئويةالتكرارجتماعيإلقالتماسكاطر

0008تنظيمشبكاتمؤسساتيةوأسريةومهنيةلتنميةعالقاتالصداقةوالمحبة

0932حتفالباألعيادالدنيةوالثوريةوالطقوسالمحليةإلتنظيما

3060تنظيمرياضةاألحياءالمتوافقةمعالخصوصياتالمحلية

50000موعالمج

توزيعأفرادالعينةوفقاللطرقالتيتعتمدهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلتحقيقالتماسك(:20)يبينالجدولرقم

.جتماعيإلا

،ويليهاتنظيم(%60:)أننسبةتنظيمرياضةاألحياءالمتوافقةمعالخصوصياتالمحليةتقدربــحيثيشيرالجدول

،وأخيراتنظيمشبكاتمؤسساتيةوأسريةومهنيةلتنميةعالقات(%32:)لوطنيةبنسبةتقدربــحتفالباألعياداإلا

(.%8:)الصداقةوالمحبةبنسبةتقدربــ

تنوعوتعددالطرقالتيتعتمدهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلتحقيقالتماسكوالجدولفيمجملهيشيرإلى

ويرجععتماداهوتنظيمرياضةاألحياءالمتوافقةمعالخصوصياتالمحليةإاألهدافجتماعي،إالأنأكثرهذهإلا

نتشاررياضةاألحياءبكثرةفيالمناطقالمحلية،وإقدامأفرادالمجتمعالمحليبمختلفأعمارهعلىطلبتنظيمهاإذلك

.جتماعيللعاداتوالتقاليدالمحليةإلألنهاتمثلترابطوتساندوتماسكا

(.2-8:)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

تراهميعانقونبعضهمبعضويرقصونويفرحونوبعدتوزيعالجوائزعلىالفائزينأثناءتنظيمنالرياضةاألحياء

.دونأنتكونهناكصلةقرابةبينهم











 

مؤسسات المتوسطة و الصغيرة بنشر الوعي الصحي بين توزيع أفراد العينة حسب مدى قيام ال(: 00)جدول رقم 

 . أفراد المجتمع المحلي

%000النسبةالمئويةالتكرارالقيامبنشرالوعيالصحي

50000نعم

0000ال

50000المجموع

.المحليمدىقيامالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنشرالوعيالصحيبينأفرادالمجتمع(:20)يبينالجدولرقم

،وهيالنسبةالكليةبينما(%000:)أننسبةالمصرحونبنعملنشرالوعيالصحيتقدربـحيثيشيرالجدولإلى

(.%00:)المصرحونبالتقدرنسبتهمبــ

نتشارإبنشرالوعيالصحيبينأفرادالمجتمعالمحليبويفسرالتصريحالكليلقيامالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

فحرصهاعلىسالمةأفرادالمجتمعالمحليمنقافةالصحيةلدىالقائمينعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالث

.خاللتبنيهالشعاراتفيمداخلومخارجالمؤسسةبعنوانالحفاظعلىصحةاألفراد

(.00–6)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

تخلو ال مؤسستنا السالمةإن و الصحة عن يتكلم مدخلمنشعار على جديدة الفتة برفع نقوم سالمة فيكل و

.المؤسسةنكتبفوقهاعليكأنتكوننظيفلتكونصحتكسليمة

توزيع أفراد العينة وفق برامج نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع المحلي من طرف (: 00)جدول رقم 

 . المؤسسات المتوسطة و الصغيرة

%000النسبةالمئويةالتكراربرامجنشرالوعيالصحي

0530تنظيممعارضللتعريفباألمراضواألوبئةالخطيرة

0638تنظيمتدريبللعمالفيكيفيةالتعاملمعاألمراضالشائعة

0932توفيرأدواتالعالجوالوقايةمنالمخاطرالتييتعرضلهاالسكانالمحليين

50000عالمجمو

 رقم الجدول 28)يبين المتوسطة(: طرفالمؤسسات من المحلي المجتمع أفراد بين الصحي الوعي نشر برامج

.والصغيرة

:أننسبةتوفيرأدواتالعالجوالوقايةمنالمخاطرالتييتعرضلهاالسكانالمحليينتقدربــحيثيشيرالجدولإلى

تنظيمتد(32%) التعاملمعاألمراضالشائعةبنسبةتقدربــ،ويليها )ريبللعمالفيكيفية وأخيرا(38%: ،

(.%30:)تنظيممعارضللتعريفباألمراضواألوبئةالخطيرةبنسبةتقدربــ

والجدولفيمجملهيشيرإلىتنوعوتعددبرامجنشرالوعيالصحي،إالأنبرنامجتوفيرأدواتالعالجوالوقاية

عتمادا،ويرجعدلكإلىحرصالمؤسساتالمتوسطةوإنالمخاطرالتييتعرضلهاالسكانالمحليينهواألكثرم

وإنتوفيرأدواتالعالجوالوقايةيقللمناألخطارويسهلالوقايةمنها علىسالمةالسكانالمحليين، الصغيرة

.مستقبال



 

(.00–9–6)لحالةرقمستجابةالمقابالتحيثذكرتاإويتفقهذامع

لمعالجةوالوقايةمنأيخطرمحدقاباألفرادوالعمالداخلفيلستعدادإلإنلديناقاروراتأوكسجينوضماضات،ل

.جميعالمناطقالمحليالتييمسهانشاطنا

اعدات اجتماعية توزيع أفراد العينة وفقا لمدى قيام المؤسسات المتوسطة و الصغيرة بتقديم مس(: 00)جدول رقم 

 . لمختلف شرائح المجتمع المحلي

%000النسبةالمئويةالتكرارجتماعيةإالقيامبتقديممساعدات

2222نعم

0608ال

50000المجموع

بتقديممساعدات(:23)يبينالجدول المؤسساتالمتوسطةوالصغيرة جتماعيةلمختلفشرائحالمجتمعإمدىقيام

.المحلي

،وهيأعلىنسبة(%22:)جتماعيةيقدربــإأننسبةالمصرحينبنعمللقيامبتقديممساعداتثيشيرالجدولإلىحي

(.%08:)جتماعيةفتقدرنسبهمبـإأماالمصرحونبالللقيامبتقديممساعدات

غلبالقائمينأإنمحليجتماعيةلمختلفشرائحالمجتمعالإللقيامبتقديممساعداترتفاعالمصرحونبنعمإويفسر

باقياألفرادلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةع المجتمعويهتمونلألوضاعالتييعيشها همأفرادينتمونلهذا

.بمختلفشرائحهم

(.9–6–5)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.همناأمرجميعاألفرادالموجدينبداخلهوولدنافيهوينحنجزءمنهذاالمجتمع

جتماعية التي تقدمها المؤسسات إلتوزيع أفراد العينة وفقا للفئة المستفيدة أكثر من المساعدات ا(: 00)جدول رقم 

 .المتوسطة و الصغيرة

%000النسبةالمئويةالتكرارستفادةإالفئةاألكثر

0206المتقاعدين

0638المعوقين

0080لحاجاتالخاصةدويا

0902األرامل

0202األيتام

50000المجموع

.جتماعيةالتيتقدمهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةإلستفادةمنالمساعداتاإالفئةاألكثر(:22)يبينالجدولرقم

(%80:)نسبةتقدربـحتياجاتالخاصةبإل،ويليهادويا(%38:)نسبةالمعوقينتقدربـحيثيشيرالجدولإلى

األراملبنسبةتقدربــ المتقاعدونبنسبةتقدربــ(%02:)ويليهما )،ويليها ،وفياألخيراأليتامبنسبة(06%:

(.%02:)تقدربـ



 

تجتماعيةالتيتقدمهاالمؤسساإلستفادةمنالمساعداتاإتنوعوتعددالفئاتاألكثروالجدولفيمجملهيشيرإلى

ويرجعذلكإلىأنالنسبةالكبيرةلتواجدهذهستفادةهيفئةالمعوقينإإالأنأكثرهذهالفئاتالمتوسطةوالصغيرة

خاصةبعدجتماعيةوالنفسيةإلالفئةفيالمناطقالمحليةبواليةسكيكدة،وذلكبسبباألمراضالوراثيةأوالمشاكلا

.بسببظاهرةاإلرهاباألحداثاألمنيةالتيعرفتهاالمناطق

(.2–5–2)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.إنهاليوجدشخصبحاجةللرعايةأكثرمنشخصمعوق

توزيع أفراد العينة وفقا لمدى قيام المؤسسات المتوسطة و الصغيرة بنشر الوعي البيئي بين (: 00)جدول رقم 

 .أفراد المجتمع المحلي

%000النسبةالمئويةالتكرارلقيامبنشرالوعيالبيئيا

2698نعم

0202ال

50000المجموع

.الوعيالبيئيبينأفرادالمجتمعالمحلي مدىقيامالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنشر(:25)يبينالجدولرقم

:البيئيبينأفرادالمجتمعالمحليتقدربـأننسبةالمصرحونبنعمللقيامبنشرالوعيحيثيشيرالجدولإلى

(.%2:)وهيأعلىنسبةبينماالمصرحونباللنشرالوعيالبيئيبينأفرادالمجتمعالمحليتقدربـ(98%)

باألوضاعالبيئيةالمزريةالتيللقيامبنشرالوعيالبيئيفيالمجتمعالمحليرتفاعنسبةالمصرحونبنعمإويفسر

ويعتبرالسكانالمحليينطرفافيهاوعملالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالمناطقالمحليةبواليةسكيكدة،تعرفها

.اليساعدعلىتحقيقالتنميةالمحليةلدىفالقائمينعليهايشجعونعلىالوعيالبيئيفيبيئةغيرنظيفة

(.2–2)ستجابةالقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.إننانضعسالتمهمالتوأكياسلتفريغاألوساخفيكلاألماكن

توزيع أفراد العينة وفقا لبرامج نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع المحلي من طرف (: 00)جدول رقم 

 . المؤسسات المتوسطة و الصغيرة

%000النسبةالمئويةالتكراربرامجنشرالوعيالبيئي

0206اياتالمؤسسةبعيداعنالتجمعاتالسكانيةدفنمخلفاتنف

3060زراعةاألشجاروإقامةالمساحاتالخضراء

لجوف تسربها لمنع القدرة أنابيبصرفالمياه شبكة إقامة

األرض

0882

50000المجموع

 رقم الجدول 26)يبين :) طرف من المحلي المجتمع أفراد بين البيئي الوعي نشر المتوسطةبرامج المؤسسات

.والصغيرة



 

،ويليهاإقامةشبكة(%60:)أننسبةزراعةاألشجاروإقامةالمساحاتالخضراءتقدربــحيثيشيرالجدولإلى

،وأخيرادفنمخلفاتنفاياتالمؤسسة(%82:)أنابيبصرفالمياهالقدرةلمنعتسربهالجوفاألرضبنسبةتقدربـ

(.%06:)تجمعاتالسكانيةبنسبةتقدربـبعيداعنال

تنوعوتعددبرامجنشرالوعيالبيئيبينأفرادالمجتمعالمحليمنطرفالمؤسساتوالجدولفيمجملهيشيرإلى

عتماداهوزراعةاألشجاروإقامةالمساحاتالخضراء،ويرجعذلكإالمتوسطةوالصغيرة،إالأنأكثرهذهالبرامج

لبالسكانالمحليينيحبذونهذهالطريقةباإلضافةإلىضعفالتكاليفالمخصصةلهذهالبرامجمقارنةمعإلىأنأغ

البرامجاألخرى،والتيتتطلبمخصصاتماليةكبيرةوهذاالبرنامج،يوفرالهواءالنقيويعطيصورةجماليةعن

.المؤسسة

(.9–2)قمستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرإويتفقهذامع

حيثأنهاأصبحتتشكلحدائقعامةلقدقمنابزراعةألفشجرةوأنجزناخمسينمساحةخضراءفيالعامالماضي

.بالنسبةللسكانالمحليين

توزيع أفراد العينة وفقا لمدى قيام المؤسسات المتوسطة و الصغيرة بتنمية الموارد البشرية (: 00)جدول رقم 

 . للمجتمع المحلي

%000النسبةالمئويةالتكرارلقيامبتنميةالمواردالبشريةا

8952نعم

8028ال

50000المجموع

.مدىقيامالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبتنميةالمواردالبشريةللمجتمعالمحلي(:22)يبينالجدولرقم

(%52)دالبشريةللمجتمعلمحليتقدربــأننسبةالمصرحونبنعمللقيامبتنميةالموارحيثيتضحمنالجدول

(.%28:)وهيأعلىنسبةأماالمصرحونبالللقيامبتنميةالمواردالبشريةللمجتمعالمحليفقدرتنسبتهمبـــ

للقيامبتنميةالمواردالبشريةللمجتمعالمحليمنطرفالمؤسساتالمتوسطةرتفاعنسبةالمصرحونبنعمإويفسر

المحليةةوالصغير العنصرالبشريفيالتنمية نألإدراكالقائمينعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةألهمية

التيالتفنىوالتزولبزوالهبلتنتقلإلىاألجياللتستفيدالطاقةالبشريةتكملفيالمعرفةالتيتتوفرلدىالفرد

.منهامستقبالفيالتنميةالمحلية

(.00–9)جابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمستإويتفقهذامع

.لديناعمالإذاتعطلتآلةفيالمؤسسةيصلحونهاقبلطلوعالفجر











 

توزيع أفراد العينة وفقا لكيفية تنمية الموارد البشرية للمجتمع المحلي من طرف المؤسسات (: 00)جدول رقم

 .المتوسطة والصغيرة

%000النسبةالمئويةالتكرارلمجتمعالمحليكيفيةتنميةالمواردالبشريةل

8550دعمالمؤسساتالتعليميةباألجهزةوالمعداتالالزمة

0080دعممراكزاألبحاثالعلمية

0530التبرعاتالنقديةلدورالثقافةومكتباتالبلدية

50000المجموع

.لمجتمعالمحليمنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةكيفيةتنميةالمواردالبشريةل(:22)يبينالجدولرقم

 بـ تقدر الالزمة والمعدات باألجهزة التعليمية المؤسسات دعم نسبة أن إلى الجدول يشير ويليها(%50)حيث ،

ر،وأخيرادعممركزاألبحاثالعلميةبنسبةتقد(%30)التبرعاتالنقديةلدورالثقافةومكتباتالبلديةبنسبةتقدربـ

(.%80)بـ

المؤسسات طرف من المحلي للمجتمع البشرية الموارد تنمية كيفية وتعدد تنوع إلى يشير مجمله في والجدول

عتمادالتنميةإالمتوسطةوالصغيرةإالأندعمالمؤسساتالتعليميةباألجهزةوالمعداتالالزمةهيأكثرالكيفيات

المحلي للمجتمع البشرية االموارد طرف والصغيرةمن المتوسطة المؤسسات إلى ذلك الواسعإلويرجع نتشار

كانت سواء إلنجاحالعمليةإللمؤسساتالتعليمية الالزمة األجهزة ونقصالمعداتو ثانوية، أو متوسطة أو بتدائية

عفيخاصةوأنأغلبهذهالمؤسساتالتعليمةتقالتعليميةجعلمنتدخلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةضروريا

.مناطقمحليةنائيةالتصلمشاكلهابشكلواضحإلىالمسؤولين

(.00–2)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

قتناءمجموعةمنالكراسيوالسبوراتألربعةمدارسومتوسطتينبعدماكانتالميذيجلسونعلىأنصافإلقدقمناب

.كماقمنافيفصلالشتاءبتركيبمدفئتينإلحدىاإلبتدائياتالمعزولةيمةكراسيويكتبونعلىسبوراتقد

توزيع أفراد العينة وفق الفوائد التي تعود المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خالل تبنيها (: 00)جدول رقم

 .جتماعيةإلللمسؤولية ا

%000النسبةالمئويةالتكرارجتماعيةإلفوائدتبنيالمسؤوليةا

0202زيادةاإلنتاجوالنوعية

0080بناءعالقةأفضلمعالفاعلينالمحلين

0202إخالصالمعامالت

8952زيادةسمعةالمؤسسة

50000المجموع

.جتماعيةإلالفوائدالتيتعودعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنخاللتبنيهاللمسؤوليةا(:29)يبينالجدولرقم



 

،ويليهابناءعالقةأفضلمعالمفاعلينالمحلين(%52)يشيرالجدولإلىأننسبةزيادةسمعةالمؤسسةتقدربـحيث

بـ تقدر (%80)بنسبة بـ تقدر بنسبة النوعية اإلنتاجو زيادة ويليهما إخالصالمعامالتبنسبة(%02)، وأخيرا ،

(.2%)تقدر

ائدالتيتعودعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمنخاللتبنيهاتنوعوتعددالفووالجدولفيمجملهيشيرإلى

إالأنزيادةسمعةالمؤسسةيعتبرأكثرهذهالفوائدالتيترجععلىهذهالمؤسسة،ويرجعذلك،جتماعيةإلللمسؤوليةا

تقو التي التطوعية األعمال و والتبرعات الخيرية األعمال مع االجتماعية المسؤولية تشابه المؤسساتإلى بها م

حيثتشكللديهمصورةإيجابيةعنالمؤسسةحتىنطباعاحسننالدىأفرادالمجتمعإوتتركالمتوسطةوالصغيرة

.تصبحمعروفةسمعتهاالطيبةفيجميعالمناطقالمحلية

(.00–9–2)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتفقهذامع

.قتناءكراسيللمعوقينإضلالتعاملمعمؤسستناخاصةلماقمنابويفإنالجميعيعرفناهنا

توزيع أفراد العينة حسب العوائق التي تحد من جهود المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تطبيق ( : 01)جدول رقم

 .جتماعيةإلالمسؤولية ا

%000النسبةالمئويةالتكرارجتماعيةإلالعوائقالتيتحدمنتطبيقالمسؤوليةا

8020قلةالخبراتوالمعرفةوالقدرةالعلمية

8020تجاهنحواألعمالالخيريةإلا

0080الرخصةوالرقابةالمفروضةمنطرفالدولة

50000المجموع

جتماعيةإلالعوائقالتيتحدمنجهودالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتطبيقالمسؤوليةا(:20)يبينالجدولرقم

تجاهنحواألعمالإلونسبةا ،(%20)بـ  أننسبةقلةالخبراتوالمعرفةوالقدرةالعلميةتقدريرالجدولإلىحيثيش

(.%80:)،ويليهماالرخصةوالرقابةالمفروضةمنطرفالدولةبنسبةتقدربـ(%20)دربقالخيريةت

لمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتطبيقتنوعوتعددالعوائقالتيتحدمنجهوداوالجدولفيمجملهيشيرإلى

تجاهنحواألعمالالخيريةيعتبرانإلإالأنعائققلةالخبراتوالمعرفةوالقدرةالعلميةوعائقاجتماعيةإلالمسؤوليةا

ا المسؤولية تطبيق في المؤسسات لهذه حدا العوائق مجالإلأكثر في الممارسة نقص إلى ذلك جتماعية،ويرجع

بمحتواهامنجهة،ومنجهةأخرىطغيانالعملالخيريالذييرتبطبالمناسباتاإللمامجتماعيةوعدمإلالمسؤوليةا

.الدينيةوالتوصياتمناألطرافالمسؤولة،إلحياءذكرىمنالذكرياتأوطقسمنالطقوس

(.2-3–0)ستجابةالمقابالتحيثذكرتالحالةرقمإويتقهذامع

.موعةمنالمالبسواألحذية،لفائدةدارالطفولةالمسعفةلقدكانتفرحتهمكبيرةبذلكلقدقمنابتقديممج











 

 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت: خامسا 

ما هي اإلستراتيجيات التنموية التي تتبناها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية : التساؤل األول 

 المحلية بسكيكدة؟

:نخاللالعرضالسابقللمتغيراتالسابقةكشفتالدراسةعنالنتائجالتاليةم

(.%28:)كشفتالدراسةأنالقائمينعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةهممنجنسالذكوربنسبةتقدرب

لمدير،وكشفتالدراسةأنمنصبا(%58:)سنةبنسبةتقدرب20إلى30وكشفالدراسةأنسنهميتراوحمابين

بنسبةتقدرب الغالبفيالمؤسسة )هو الثانوي(32%: العينةهو أنالمستوىالدراسيألفراد ،وكشفتالدراسة

،وكشفتالدراسةأنالشكلالقانونيللمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةهوالشركةذاتالمسؤولية(%26:)بنسبةتقدرب

دالعمالالذينتوظفهمالمؤسسةالمتوسطةوالصغيرةمن،وكشفتالدراسةأنعد(%68:)المحدودةبنسبةتقدرب

(.%30:)بنسبةتقدرب850إلى50ومن(%30:)بنسبةتقدرب29إلى00

وأوضحتالدراسةأنتحقيقمتطلباتاإلنتاجالمحليهيأكثراألهدافاإلقتصاديةالتيتسعىهذهالمؤسساتإلى

تقدرب بنسبة )تحقيقها األهداف،وأوضحتالدرا(20%: أكثر المستوىالمحليالمعيشيللعمالهو أنتحسين سة

ب تقدر بنسبة لتحقيقها المؤسسات هذه تسعى التي )اإلجتماعية العمال(50%: تدريب أن الدراسة ،وأوضحت

،وأوضحت(%60:)المبتدئينوالقدامىهوأكثراألهدافالثقافيةالتيتسعىهذهالمؤسساتلتحقيقهابنسبةتقدرب

ستخدامالمعلوماتيةداخلالمجتمعالمحليهيأكثراألهدافالتكنولوجيةإلدراسةأنخلقتكنولوجيةمحليةوتعميما

،وأوضحتالدراسةأنالصعوباتالتيتواجهالمؤسسات(%50:)التيتسعىهذهالمؤسساتلتحقيقهابنسبةتقدرب

ب تقدر بنسبة التمويلية الصعوبات هي والصغيرة اإلجراءات(%30):المتوسطة تسهيل أن الدراسة ،وأوضحت

المؤسسات طرف من إعتمادا الحلول أكثر قروضهو على بالحصول الخصوصالمتعلقة وجه وعلى اإلدارية

ب تقدر بنسبة والصغيرة )المتوسطة أكثر(80%: هي والتجديد اإلبداع إستراتيجية أن الدراسة ،وأوضحت

منطرفالمؤ تقدرباإلستراتيجياتإعتمادا بنسبة والصغيرة )سساتالمتوسطة أن(68%: ،وأوضحتالدراسة

،وأوضحت(%20:)نجاحهذهاإلستراتيجياتيبنىعلىضرورةتحسينالمحيطالماليوالمصرفيبنسبةتقدرب

(.%60:)بنسبةتقدرب8009إلى0922الدراسةأنالفترةالتيأنشأتفيهاهذهالمؤسساتهيمابين

ماسبقيتضحأنتتعدداإلستراتيجياتالتنمويةالتيتتبناهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،والتيمنخالل

.،بتعددتخصصنشاطالمؤسساتبسكيكدةتضمنمساهمتهافيتحقيقالتنميةالمحلية

لى تفعيل هل إستفادة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من برنامج الدعم والتأهيل المستدام يؤدي إ:التساؤل الثاني

 دورها في التنمية المحلية بسكيكدة؟

:منخاللالعرضالسابقللمتغيراتالسابقةكشفتالدراسةعنالنتائجالتالية

ب تقدر بنسبة المحاضن نظام من أكثر استفادت والصغيرة المتوسطة المؤسسات أن الدراسة (.%22:)بينت

لمتوسطةهيأكثرالهيئاتالتيقامتبدعمهذهالمؤسساتبشكلوأنصندوقضمانقروضالمؤسساتالصغيرةوا

،وبينتالدراسةأنالبرنامجالتيأهلتلإلستفادةمنصندوقضمانقروضالمؤسسات(%86:)كبيربنسبةتقدرب

والمتوسطةهيالمشاريعاإلنتاجيةبنسبةتقدرب )الصغيرة ف(50%: ي،وبينتالدراسةأنبرنامجالتأهيلللتحكم



 

 الذي التأهيل برامج أكثر هو األوروبي اإلتحاد مع واإلتصال لإلعالم المتوسطةإتقنية المؤسسات منه ستفادت

الدراسةأنتمكنالمؤسسةمنالتحكموالتطورالتكنولوجيواألسواقالتنافسيةعلى(٪28:)والصغيرةبنسبةتقدرب

:التيحققتهاهذهالمؤسساتمنبرنامجالتأهيلبنسبةتقدربمستوىالنوعيةوالسعرواإلبتكارهوأكثرهذهالنتائج

المؤسسات(68٪) قبل من إنجازا الصناعية القطاعية األنشطة أكثر هي الغذائية الصناعة أن الدراسة ،وبينت

ية،وبينتالدراسةأنإنتاجالمحاصيلالرئيسيةهيأكثراألنشطةالقطاع(٪32:)المتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدرب

،وبينتالدراسةأنتشييدالمدارس(٪36:)الزراعيةإنجازامنقبلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدرب

،وبينت(٪26:)هيأكثراألنشطةالعمرانيةالتيساهمتالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيإنجازهابنسبةتقدرب

األنشطةالقطاعيةالسياحيةالتيساهمتالمؤسساتالمتوسطةالدراسةأنصيانةالشواطئالسياحيةوالغاباتهوأكثر

،وبينتالدراسةأنإنجازالمحاورالحضريةهوأكثراإلنجازاتالتي(٪22:)والصغيرةفيانجازهابنسبةتقدرب

ية،وبينتالدراسةأننقلالصالحياتونقلالمسؤول(٪38:)قامتبهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدرب

المكانية المؤسساتلنجاحالتنمية تعتمدعليههذه للفاعلينالمحليينهوأكثرما عنالمشاريعمنالسلطةالمركزية

تقدرب )بنسبة المؤسساتالمتوسطة(66٪: التيأنجزتها المحاور أكثر الخدماتيهو المحور أن ،وبينتالدراسة

،وبينتالدراسةأنالمناطقالمحليةالشرقيةهيأكثرالمناطق(٪68:)والصغيرةفيالمناطقالمحليةبنسبةتقدرب

(.٪26:)التيمسهانشاطالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدرب

المستدام والتأهيل الدعم ،منبرنامج والصغيرة المؤسساتالمتوسطة أنإستفادة سبقيتضح منخاللما

.بسكيكدةحليةالتنميةالمتحقيقيؤديإلىتفعيلدورهافي

هل إمتالك المؤسسات المتوسطة والصغيرة القدرة على التحكم في تكنولوجيا المعلومات واإلتصال :التساؤل الثالث

 يؤدي إلى تحقيق التنمية المحلية بسكيكدة بشكل  جيد؟

:خاللالعرضالسابقللمتغيراتالسابقةكشفتالدراسةعنالنتائجالتالية من

الملكيةهيأكثرالطرقالتيتعتمدالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلتحقيقكشفتالدراسةأنطر يقةتوسيعقاعدة

نتشارالفقرفيأوساطالمجتمعالمحليهوإ،وكشفتالدراسةأنالحدمظاهرة(٪52) :النمواإلقتصاديبنسبةتقدرب

لتحق والصغيرة المؤسساتالمتوسطة اإلقتصاديالتيتسعى أهدافالنمو تقربأكثر بنسبة )يقها ،وكشفت(28٪:

والصغيرة المؤسساتالمتوسطة في إستعماال المعلوماتواإلتصال وسائل أكثر الحاسوبهو إستخدام أن الدراسة

،وكشفتالدراسةأنزيادةتنافسيةالمؤسسةهوأكثراألهدافالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطة(٪32:)بنسبةتقدرب

خالل من لتحقيقه بإوالصغيرة تقدر بنسبة واإلتصال اإلعالم وسائل )ستخدام أن(22٪: الدراسة ،وكشفت

ب ب:المصرحون تقدر والصغيرة المتوسطة المؤسسات طرف أوميديسمن اإلعالمية الفاعدة في لإلنخراط :ال

إمتالك،وكشفتالدراسةأنإرتفاعتكلفةتطويروصيانةالنظامالمعلوماتيللمؤسسةهوأكثرعوائقعدم(000٪)

تقدرب المعلوماتواإلتصالبنسة لتكنولوجيا )المؤسساتالمتوسطةوالصغيرة أنإفتناء(22٪: ،وكشفتالدراسة

:تجهيزاتتكنولوجيةمتقدمةهوأكثرعملياتاإلقتناءالتيتقومبهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدرب

أنضعفالمخصصاتالمالي(20٪) المؤسساتالمتوسطة،وكشفتالدراسة ةهوأكثرعوائقاإلبتكارالتيتواجه

ب تقدر بنسبة )والصغيرة الحوافز(66٪: نظام خالل من عمله في الفرد ترغيب طريقة أن الدراسة ،وكشفت



 

بنسبةتقدرب والصغيرة فيالمؤسساتالمتوسطة لتحقيقالكفايةاإلنتاجية األكثرإعتمادا :والعالواتهيالطريقة

في(56٪) اإلنتاجية الكفاية ضعف سبب هو للعمال وتكوينية تدريبية بدورات القيام عدم أن الدراسة ،وكشفت

(.٪58:)المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدرب

والصغيرة المتوسطة المؤسسات استطاعت كلما يتضح سبق ما خالل فيمن التحكم على القدرة إمتالك

والتنافسيةعلىمستوىاإلبداعواإلبكاركلمازادتمساهمتهافيتحقيقالتنميةالمحليةالتطورالتكنولوجيواألسواق

.بسكيكدة

هل إلتزام المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالمسؤولية اإلجتماعية والبيئة في المناطق المحلية :التساؤل الرابع

بشكال يساهم في تحقيق التنمية المحلية  يؤدي إلى إستخدام موارد البيئة المحلية بمزيد من العقالنية والحيطة

 بسكيكدة؟

كشفتالدراسةأنالمصرحونبنعملطرحالنفاياتالصلبةمنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتقدر

،وكشفتالدراسةأنالموادالصلبةاألكثرطرحامنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةهي(٪68:)نسبتهمب

الحديدومشتقاتهب ،وكشفتالدراسةأننسبةالمصرحونبنعملطريقةطمرالنفاياتتقدر(٪56:)نسبةتقدرببقايا

،وكشفتالدراسةأنالطمرفيالتربةالرمليةهيالطريقةاألكثرإعتمادامنطرفالمؤسساتالمتوسطة(٪52:)ب

تقدرب بنسبة )والصغيرة المصرحونب(52٪: ،وتساوينسبة الحرقا: واللطريقة المؤسساتنعم لتيتعتمدها

لكلمنها،وكشفتالدراسةأنالحرقداخلالمزابل(٪50:)المتوسطةوالصغيرةللتخلصمنالنفاياتوالتيتقدرب

ب تقدر بنسبة إستعماال األكثر )هو الصرفالصحي(20٪: لطريقة بنعم المصرحون نسبة أن الدراسة ،وكشفت

النف من والصغيرة المتوسطة بلتخلصالمؤسسات تقدر )ايات في(22٪: الصرفالصحي أن الدراسة ،وكشفت

،وكشفتالدراسة(٪58:)األنهاروالوديانهواألكثراستعماالمنقبلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدرب

المؤسسات طرف من والحشرات البرغوت مكافحة في الحشرات مبيدات إستخدام لطريقة بنعم المصرحون أن

الللقيامبدوراتوإمتحاناتفيكيفية:،وكشفتالدراسةأننسبةالمصرحونب(٪52:)لصغيرةتقدربالمتوسطةوا

ب تقدر بالمبيدات )الرش من(60٪: أنواع ضد المبيدات استخدام لمنع بنعم المصرحون أن الدراسة ،وكشفت

تقدرب )الحيواناتوالطيورمنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة لدراسةأنطريقةتدوير،وكشفتا(20٪:

اإلنتاج لتحقيق والصغيرة منطرفالمؤسساتالمتوسطة إعتمادا الطرق أكثر هي المصدر من النفاياتوفرزها

،وكشفتالدراسةأنالمصرحونبنعمللسماحلألشخاصالطبيعيةوالمعنويةبالمشاركة(٪60:)النظيفبنسبةتقدرب

،وكشفتالدراسةأنأغلبالمشاركينهمالمتعلمينبنسبةتقدر(٪20:)فيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةتقدرب

،وكشفتالدراسةأن(٪52:)،وكشفتالدراسةأنأغلبالمشاركيندومكانةإجتماعيةغنيةبنسبةتقدرب(٪26:)ب

،وكشفت(٪22:)التبرعبالمالوالهيباتهوأكثرطرقالمشاركةفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدرب

الدراسةأنضمانالتأييدالمحليللمشروعاتهوأكثراألهدافالتيتسعىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلتحقيقها

تقدرب بنسبة )منخاللالمشاركة إجتماعية(60٪: أنسعيبعضالمشاركنإلىتحقيقمكانة ،وكشفتالدراسة

عوائقالمشاركةالتيتواجهالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوإشباعميولهمورغباتهمعلىحسابالمؤسسةهوأكثر

،وكشفتالدراسةأنتنظيمرياضةاألحياءالمتوافقةمعالخصوصياتالمحليةهوأكثرالطرق(٪32:)بنسبةتقدرب



 

وتساويالمصرحون(٪60:)التيتعتمدهاالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةلتحقيقالتماسكاإلجتماعيبنسبةتقدرب

:بنعمواللنشرالوعيالصحيبينأفرادالمجتمعالمحليمنطرفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبنسبةتقدرب

السكان(50٪) تعرضلها التي المخاطر من والوقاية العالج أدوات توفير برنامج أن الدراسة منها،وكشفت لكل

المت المؤسسات قبل من الصحي الوعي نشر برامج أكثر هي بالمحليين تقدر بنسبة والصغيرة :وسطة

المحليتقدرب(32٪) المجتمع لمختلفشرائح مساعداتإجتماعية لتقديم بنعم أنالمصرحون :،وكشفتالدراسة

المتوسطة(22٪) المؤسسات تقدمها التي اإلجتماعية المساعدات من إستفادة األكثر الفئة أن الدراسة ،وكشفت

(.٪38:)دربوالصغيرةهيفئةالمعوقينبنسبةتق

وكشفتالدراسةأنالمصرحونبنعملنشرالوعيالبيئيفيالمجتمعالمحليمنطرفالمؤسساتالمتوسطة

،وكشفتالدراسةأنزراعةاألشجاروإقامةالمساحاتالخضراءهوأكثرالبرامجإعتمادا(٪98:)والصغيرةتقدرب

البي الوعي لنشر والصغيرة المتوسطة المؤسسات طرف بمن تقدر بنسبة )ئي أن(60٪: الدراسة ،وكشفت

تقدرب والصغيرة المتوسطة المحليمنقبلالمؤسسات للمجتمع البشرية الموارد بتنمية للقيام :المصرحونبنعم

عتمادامنطرفإ،وكشفتالدراسةأندعمالمؤسساتالتعليميةباألجهزةوالمعداتالالزمةهيأكثرالكيفيات(52٪)

،وكشفتالدراسةأن(٪50:)لمتوسطةوالصغيرةلتنميةالمواردالبشريةللمجتمعالمحليبنسبةتقدربالمؤسساتا

للمسؤولية تبنيها منخالل والصغيرة علىالمؤسساتالمتوسطة التيتعود الفوائد هيأكثر المؤسسة سمعة زيادة

توالمعرفةوالقدرةالعلميةوعائقالإلتجاه،وكشفتالدراسةأنعائققلةالخبرا(٪52:)اإلجتماعيةبنسبةتقدرب

للمسؤوليةاإلجتماعية أكثرالعوائقالتيتحدمنتطبيقالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة نحواألعمالالخيريةهما

(.٪20:)بنسبةتقدرب

هالعمالتجابالمسؤوليةاإلجتماعيةوالبيئةمنخاللماسبقيتضحأنإلتزامالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

والحيطة العقالنية من بمزيد البيئة موارد إستخدام إلى المحلييؤذي والمجتمع فيتحقيقوعائالتهم يساهم بشكال

.بسكيكدةالتنميةالمحلية

























 

 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة:سادسا

الصناعاتالصغيرةوالمتوسطة"أبوسيدأحمد""دعبدهفتحيالسي"تتفقنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجودراسة-0

،والتيتوصلتإلىأننقصالتمويلوعدمتوفراإلحتياجات0،8002ودورهافيالتنمية،مؤسسةشبابالجامعة،ط

 دراسة ،و والصغيرة المتوسطة المؤسسات تواجه التي الصعوبات أكبر هي الالزمة شاوف"التمويلية "مالكوم

وآخرون،ت الباري"رجمة عبد طارق " والمتوسط الصغيرة المؤسسات ،إدارة وآخرون المؤسسات) أدوار تبدل

العولمة عصر في والمتوسطة (الصغيرة األولى األكاديمية،القاهرة،الطبعة أن8009،المكتبة إلى أشارت والتي

يتن بألمانيا،ال والصغيرة المتوسطة المؤسسات في المتبع اإلستراتيجي إقتصادياتالتخطيط أداء طبيعة مع اسب

سلطاني"العولمة،وأنمعظمالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةترىفيالتسويقعبئاثقيالوهوأمرهامشي،وودراسة

واقعهأهميتهوشروطتطبيقه،حالة:،التسييراإلستراتيجيفيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبالجزائر"محمدرشدي

ةبواليةبسكرةرسالةماجستير،كليةالعلوماإلقتصاديةوعلومالتسييروالعلومالتجاريةالصناعاتالصغيرةوالمتوسط

بالمسيلة، بوضياف محمد والصغيرة8006-8005جامعة المتوسطة المؤسسات تبني أن إلى توصلت ،والتي

حقيقالتفاعلمعهذاإلستراتيجيةمايسمحلهابتحقيقالرؤيةالشموليةويساعدهاعلىاإلتصالبمحيطها،ومنثمت

فعالة أداة اإلستراتيجية ألن الفرصالممكنة بإستغالل يساهم ما وفق المؤسسة تخصيصموارد خالل األخير،من

 .لتكييفالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةمعمقتضياتهاالداخليةوالخارجيةفيظلالمحيطالتنافسي

دراسة-8 مع الحالية الدراسة نتائج زيد"تتفق في"انرامي ودورها سوريا في والمتوسطة الصغيرة ،المشروعات

واإلجتماعية، اإلقتصادية والمتوسطة8005التنمية الصغيرة المشروعات بقاء إلى الدراسة توصلت والتي ،والتي

ارخارجاإلهتماماتالحكومية،وعدمإتباعهالجهةمعينةترعاها،أدىإلىتشتتهافيأنحاءالبالد،وتراجعأداءاألدو

التنمويةالمناطقلها،وبالتاليفإنالتخطيطالسليملهذهالمشروعاتسوفيجعلهاقادرةعلىالبقاءفيالسوقوتعزيز

التنافسية .قدرتها                                                           .

3- دراسة مع الحالية الدراسة نتائج الكريم "تتفق عبد المؤسسات"سهام تأهيل زيادة في األجنبية الشراكة ،دور

،قسم،كليةالعلوماإلقتصاديةوالتسييررسالةماجستيربدوننشر-دراسةحالةمجمـعصيـدال-اإلقتصاديةالجزائرية

،حيثأشارةالدراسةإلىأنبرامجالتأهيليشجعالمؤسساتالجزائرية8002،علمالتسيير،جامعةسعددحلب،البليدة

المقدمةمنطرف منخاللالمساعداتالماديةوالالمادية ويظهرذلكجليا كفاءتها ورفع علىتحسينتنافسيتها

والمتوسطة،إ فرصةهامةوزارتيالصناعةوالمؤسساتالصغيرة لىجانبإبرازأهميةالشراكةاألجنبيةبإعتبارها

الخبراتوالتكنولوجيا المهاراتو كنقل التيتقدمها لإلمتيازاتالعديدة نظرا المؤسساتاإلقتصادية وتنمية لترقية

والصغ للمؤسساتالمتوسطة التنافسية القدرة وفيرفع اإلقتصادية التنمية فيتحقيق دراسةالمتطورة،وتساهم يرة،

تيقاوي" الصغيرة"العربي المؤسسات في التنافسية القدرات بناء في األعمال دورحاضنات بعنوان ،مداخلة

أعمال لحاضنات إيجابيا دورا هناك أن أشارت العاملين،والتي نظر وجهة من للمقاوالتية والمتوسطة،كنموذج

القدر–المقاوالتية–المؤسسات بناء في والمتوسطة ،والصغيرة والجودة العمل أداء والمرونة،معرفة التنافسية ات

،واقعاإلبداعفيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبالجزائردراسةميدانية،مجلةجامعة"بنعنترعبدالرحمان"دراسة

  رقم والقانونية،المجلد اإلقتصادية للعلوم 82دمشق األول العدد كبيرا8002، إهتماما وجود إلى أشارت ،والتي



 

لتطويرها،ووضع وطنية قانونية،وهيئات طرق إستحداث خالل والمتوسطة،من الصغيرة المؤسسات في لإلبداع

إدريسمحمد وإبتكارية،ودراسة إبداعية بيئة علىخلق المساعدة الظروفالتنظيمية إستراتيجياتلتدعيمها،وتهيئة

لتنمية،رسالةماستراألكاديميةالعربيةالمفتوحةفي،المشاريعالصغيرةوالمتوسطةفيليبياودورهافيعمليةا"صالح

خالل من المؤسسات هذه تأهيل أن إلى أشارت والتي الصناعية اإلدارة واإلقتصاد،قسم اإلدارة الدانمارك،كلية

الحضاناتيؤذيإلىتوفيرشبكةمناإلتصاالتوالعالقاتوالترابطاتالتيتسمحبإندماجهذهالمشاريعفيالبيئة

قتصاديةالجديدة،ويسهلعمليةالبدءفيالمشروع،وخاصةفيحالةاألفرادالذينيقومونبإقامةمشروعجديدألولاإل

.مرة،كماتعملالحاضناتعلىخلقصورذهنيةللنجاحأمامرواداألعمالالشباب

راسةميدانيةفيواليةسكيكدة،معوقاتالتنميةالمحليةد"رضوانيةرابح"تتفقنتائجالدراسةالحاليةمعدراسة-2

 ، منتوريقسنطينة جامعة اإلجتماع، علم ماجستير،بدوننشر،قسم ،والتيتوصلتإلىأن0999-0992رسالة

غيابالمشاركةفيعمليةالتنميةالمحليةمنطرفالمواطنينفيالتنميةالمحليةيعدعائقأمامتطورهذهاألخيرةو

فيالتنميةاإلجتماعية،المركز"حناكيعليبنسليمانال"دراسة للتنميةالمحليةودورها ،اإلستراتيجياتالمالئمة

تنظم التي اإلجتماعية التنمية في ودورها المحلية التنمية حول العمل للدراساتوالتطوراإلجتماعي،ورشة الوطني

الفنيةلمجلسوزراءالشؤوناإلجتماعيةبالنسقمعوزارةالرعايةاإلجتماعيةوالطفلفيجمهوريةالسودانواألمانة

التوعية:"،حيثتوصلتالدراسةإلىأنإسمالمشروع8002نوفمبر0أكتوبرإلى80العربخاللالمدةمن

 السليمة الصحية وغير"بالبرامج األمراضالمنتشرة من المجتمع،والوقاية علىصحة المحافظة يهدفإلىتحقيق

به،ويهدفإلى معارضالتوعيةالمنتشرة المحليعنطريقإقامة فيأوساطالمجتمع العامة الصحية الثقافة نشر

بالخير"ودراسة محمد ماجستير،بدون" تمنراست،رسالة لوالية ميدانية دراسة اإلجتماعية وإنعكساتها المحلية التنمية

الدراسةإلىنتيجةمفادها،حيثتوصلت8005-8002،لسنةقسمعلماإلجتماع،جامعةمحمدخيضر،بسكرةنشر،

 أن تحقق خاص كقطاع والصغيرة المتوسطة المحليةالمؤسسات التنمية مساهمتها خالل الخدمةمن ترقية في

اإلجتماعيةواإلنسانيةللمواطنبشكلمستداممنخاللتطويرمجاالتالخدمةالصحيةوالبيئية،والنقلوالمواصالت،

 .اتالصرفالصحي،وتحسينالقدرةالشرائيةللمواطنوتأمينالماءالشروب،وإنشاءقنو























 

 : توصيات الدراسة: سابعا 

:علىأثرالنتائجالمتوصلإليهاإقترحالباحثمجموعةمنالتوصيات

 توصيات خاصة باإلستريجيات التي تتبعها المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المحلية-0

 :بسكيكدة

ضمنضر- والصغيرة المؤسساتالمتوسطة تنمية إستراتيجية إدماج منخالل بإصالحشجاعورشيد القيام ورة

.إستراتيجيةصناعيةشاملةوربطهابإحتياجاتالتنميةالمحلية

واألنشطة- الخدمات والتسويق،وتقديم لإلنتاج حديثة إستراتيجيات على والصغيرة المتوسطة المؤسسات إعتماد

 . يةالتيتعبرعنرضىالمستهلكالمحلي،وتلبيحاجاتهوفقاللمعاييرالمطلوبةالعالئق

توصيات خاصة ببرامج التأهيل المستدام الذي تستفيذ منه المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق  -0  

 :  بسكيكدة التنمية المحلية

مويلالحاليللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةودواعيهالقيامبدراساتميدانيةيكونهدفهافهمسلوكالتالعملعلى-

.المختلفة،منخاللحصرأهمالمتغيراتالتيتحددقراراتتشكيلهيكلةالمالي

التأهيلالمستدامللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةحتىتصبحأكثرتنافسية،لتحسيننمطخدماتهاوطرقتبنيبرنامج-

.تدراكالفرقبينهاوبينالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةاألجنبيةإنتاجها،منأجلتداركالمستوىوإس

المحليةبالمنظماتوالهيئاتالعربية- ترابطوإتصالالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة إنجازصناديقمحليةلدعم

عودية،وذلكالمسؤولةعنتنميتهامثلالصندوقاإلجتماعيللتنميةفيمصر،وهيئةتنميةالمشروعاتالصغيرةفيالس

.بهدفتطويروتحديثأساليبالعمللرفعمستوىاإلنتاجوتبادلالخبرات

تقديمإعفاءاتضريبيةللقائمينعلىالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة،وتقديمالدعمالماليوالخدماتيواإلستشاري-

سساتالمتوسطةوالصغيرةالمتخصصفيمجالإتماماألعمال،وذلكمنخاللقيامالهيئاتالمتخصصةبدعمالمؤ

.بعقددوراتوندواتعلمية،وإنشاءمراكزإستشاريةتعملعلىتقديماإلرشاداتوالتوجيهاتالفنيةواإلدارية

معلومات- بجمع القيام تتولى والصغيرة،والتي المتوسطة للمؤسسات تابعة علمية أبحاث ودور مكاتب إنشاء

المؤسساتالمتوس والعالميةواإلحصائياتالتيتهم السوقالمحلية بوضعية كالمعلوماتالتيتعرفها والصغيرة طة

.بشك

السكان- لتثبيتإقامة كأولوية السدود بناء األرياف،والقرىمنخالل بتنمية والصغيرة المؤسساتالمتوسطة قيام

.وتحقيقاإلكتفاءالذاتيالغذائي

تصور- العدم للتنمية والصغيرة ومحاسبيا،مثلالمؤسساتالمتوسطة كميا تصورا فيمجالقطاعالسياحة محلية

تصورها يكون يجبأن  محليين،بل أجانبأم هم الوافدين،وهل السواح اإلستهالكات،وعدد مقبوضاتالسياحة،و

عميقلتحليلدورالسياحةفيالتنميةالمحلية،منخاللحمايةالترابالسياحيوتطويرشعورإنتماءأفرادالمجتمع

.حليلهذاالتراثالم





 

 توصيات خاصة بإلتزام المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالمسؤولية اإلجتماعية والبيئة في المناطق المحلية -0

 :بسكيكدة

المتوسطة- المؤسسات بها تقوم التي للمشاريع البيئي تأثير تتبع على والعمل المصدر من النفايات فرز إعتماد

لمحليةمنطرفالفاعليينالمحللين،وذلكعبرقيامهمبإنشاءلجانمتابعةمحلية،تقوموالصغيرةعلىمستوىالبيئةا

 .هذهاألخيرةبتحاليلوتجاربمخبرية،لمختلفنفاياتومخلفاتمشاريعالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

يممشاريعهاالمختلفةإلزامالفاعليينالمحليينالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبإدراجالفضاءاتالخضراءفيتصام-

.السيمامشاريعالبناء،وتشجيعخلقمقاوالتصغيرةومتوسطةمتخصصةفيمعالجةالنفايات

التيتالئم المشروعاتالخدمية وتشجيع وصغيرة مؤسساتمتوسطة فيإنشاء المرأة دور تفعيل أوصتالدراسة

.اللهاطبيعةومهاراتوقدراتوسلوكياتالمرأةعبرتقنيينطرقإستغ

- علىيجب ،والعمل المحلية والحيوانية النباتية للثورة العقالني باإلستغالل والصغيرة المتوسطة المؤسسات قيام

تحقيقالتنوعالبيولوجيالمستدام،وذلكمنخاللحمايةبعضاألعشابوالحيواناتوالنباتاتالمعروفةبندرتهاعلى

.المستوىالمحليمناإلنقراض

ا- الدولقيام مع العالقاتالبيئية منخاللدعم محليا والحفاظعليها البيئة بتنمية والصغيرة لمؤسساتالمتوسطة

.والمنتظماتالدوليةواإلقليميةالمجاورةلمواجهةالتلوثالبيئيوحمايةالتنوعاإلحيائي

علىالتج- المتجددةبشكليتجاوزقدرتها المحلية دد،أوبشكليضربالساكنةالمحليةضرورةعدمإستهالكالموارد

.خاصةتلكالتيليسلهابدائلوالنظماإليكولوجيةالتيتشكلالحياةعلىالمستوىالمحليكانتبريةأوبحرية

إستهالكالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةللمواردالمحليةالمتوفرةبإعتدالوكفاءةومراعاةاإلستخداماألكثركفاءة-

.موارد،واألطرالزمنيةإلستبدالالمواردغيرالمتجددةبمواردبديلةلهذهال

إعتمادالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىالطاقةالنظيفةالمتجددةوالتيتتوفربشكلكبيرعلىالمستوىالمحلي-

.كالطاقةالمائيةالتيمصدرهاالشالالت،والطاقةالهوائية،والطاقةالشمسية

تحقيق- جعل العمال،بليجبالقيامعدم يرتبطفقطبأعداد والصغيرة لدىالمؤسساتالمتوسطة اإلنتاجية الكفاية

بتوفيردوراتتكوينية،وتدريبيةللعمالداخلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةوذلكمنخاللمنحالسلطاتالمالية

.والضريبيةالمحليةتخفيضاتضريبيةلمراكزالتكوينالمتخصصة

دالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةعلىنظامالحوافز،والذييشجعالعمالعلىبدلمجهوداتكبيرةوإضافيةإعتما-

.وذلكبهدفالوصولإلىكفايةاإلستهالكالمحلي

إتخاذمجموعةمناإلجراءاتالضريبيةوالماليةوالقانونية،لرفعالقدرةاإلبداعيةواإلبتكاريةللمؤسساتالمتوسطة-

ير،منخاللإعفاءهاالضريبيعناآلالتوالتجهيزاتوالموادالكيميائيةوالبرامجاإلعالميةوأجورالخبراءوالصغ

مربوطة وخبرات إستنادات لتقديم والصغيرة المتوسطة المؤسسات إليهم تلجأ األجانب،الذين والمهندسين والتقنيين

.بميداناإلبداعواإلبتكار



 

الفاعلينالمحليينوا- للمبدعينفيالمجالالمحلي،عنطريقتخصيصقيام إعاناتمالية بتقديم لجماعاتالمحلية

إعتماداتمحفزةلذلك،وإعدادبرامجإبتكارمحلية،وتشريعنصوصقانونيةيمكنمنخاللهااإلحتفاظبحقوقالملكية

.الصناعيةللمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

خلالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةيساعدهاعلىالقيامبعمليةاإلشهارإعتمادنظاممعلوماتيوإتصاليمحليدا-

.والترويجلمنتجاتها

توفيرقاعدةمعلوماتعنالتكنولوجياتومستلزماتها،لتزويدالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبشبكةمناإلتصاالت-

.معالشركاتوالمؤسساتالوطنيةوالدولية

صغيرةبحمايةملكيتهاالفكريةوحقوقها،منخاللالتحسيسبأهميتهاعنطريقعقدقيامالمؤسساتالمتوسطةوال-

 .الندواتوالمؤتمراتوالملتقياتالعلميةفيالوسطالمحلي

تفعيلالعملالتشاركيللمجتمعالمدني،والهيئات،والجمعياتالمحلية،والمنتخبينالمحليينمعالمؤسساتالمتوسطة-

ال تحقيق في المشاركةوالصغيرة في المتمثل الكالسيكي دورها عن تخليها خالل المحلية،من تنمية

اإلنسانية،وتعزيز الخدمات واإلنتاج،وتقديم اإلقتصاد مجال في التدخل إلى الخيرية بالتبرعات،واألفكار،واألعمال

.فرصالتنميةالمحلية

والصغيريجب- للمؤسساتالمتوسطة اإلجتماعية المسؤولية  شكلتنظيميومؤسستيلهخطةوأهدافأنتأخذ ة

محددة،بدالمنأنتكونجهودعشوائيةمبعثرةتنحصرفيأعمالخيريةغيرتنموية،مرتبطةبدعمفئةمنالمعوقين

المعيشي تغيرمستواهم لهم منحيثتوفرمالبسوخدماتلهم،بدالمنخلقمشاريعمحلية أواألراملأواأليتام

.بشكلجدريومستدام

خصصهذهالوحدةميزانيةسنويةإنشاءوحدةخاصةللمسؤوليةاإلجتماعيةفيكلمؤسسةمتوسطةوصغيرة،وأنت-

.برامجالمسؤوليةاإلجتماعيةالمحليةلتطبيق









 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ملخص الفصل السادس

الدرا أبعاد الجانبالتطبيقيفيالكشفعن أهمية الفصلالحظنا فيهذا ورد ما منمنخالل ونقلها سة

.الجانبالنظريإلىالجانبالفعليعلىنحويؤكدصدقأوخطأفروضالدراسة

وقدأستطاعالباحثمنخاللهذاالفصلأنيصلإلىمجموعةمنالنتائجعنطريقتحليلالجداولتحليال

طةوالصغيرةبسكيكدةإحصائيا،حيثكشفتنتائجالدراسةأنهمنخاللبرامجومشاريعوخدماتالمؤسساتالمتوس

ستطاعتهذهالمؤسساتأنتحققالتنميةالمحلية،ويظهرذلكعنطريقتمكينالساكنةالمحليةفيالمناطقالنائيةإ

من اإلستفادة من وهناك هنا والمبعثرة الجبلي بطابعها والمتميزة بالوالية المتواجدة اإلجتماعية والمفارز واألحياء

 والغاز الريفية والتشجيراإلنارة الحمائي التشجير بأشغال والقيام الفالحي المنتوج وتطوير وترقية الطبيعي،

اإلعتبارلقنوات وإعادة القذرة المياه للشرب،وإنجازمحطاتلتصفية الصالحة الفليني،وتزويدسكانالبلدياتبالمياه

تتصريفالمياهالمستعملةوفتحالمسالكالتطهيرومياهاألمطارعبرتجديدشبكاتتوزيعالمياهالشروبوإنجازقنوا

وحداتالعالج اإلنزالقات،وإنجاز ومعالجة وصيانة والوالئية الوطنية وتحديثالطرق العزلة،وإصالح لفك البلدية

وكذاإنجازالمنشآتالرياضيةومساحاتاللعب،وإنجازمرفأللصيدالبحريوضمانالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

ومفرغةالقماماتولترقيةقطاعالتعليمأكثربمايتيحمنفرصمنخاللإنجازمركزتخزينالنفاياتللبيئةالسليمة

بكل آلي إعالم بأجهزة وتزويدها مدرسية مجمعاتومطاعم بإنجاز والصغيرة المؤسساتالمتوسطة قامت التعليم

المدرسية المحاذيةلواحقهوتوفيرالتدفئة التسلية تحريكالفعلالثقافيقامتوتهيئةوتجهيزغابة للشاطئ،وإلعادة

.المؤسساتالمتوسطةوالصغيرةبإنجازمكتباتعموميةوتهيئةالحدائقاألثرية

وعلىإثرالنتائجالمتوصلإليهامنخاللهذهالدراسةسعىالباحثإلىتقديممجموعةمناإلقتراحاتبهدف

قالتنميةالمحليةبسكيكدة،كالتأكيدعلىأنالتنميةالمحليةالحقيقيةتفعيلدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيتحقي

هينتيجةمقاربةترابيةتجعلاإلنسانقيقلبالمعادلةالتنمويةواليمكنتحقيقهاإالعلىصعيدمجالترابيينطبق

مستقبلهم بناء في ورغبة مشترك تاريخ فيه المحليين للسكان والتضامن التشارك فضاء علىعليه يجب أنه ،كما

أصحابالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةأنيدركواأنمايميزالتنميةالمحليةأنهاعمليةغيرقابلةلإلستنساخألن

لكلرقعةمحليةهويتهاومواردهاالبشريةونتائجهارهينةبشكلكبيرعلىتعبئةالفاعلينالمحليينحولبناءمشروع

.راتيجياتالتنمويةالمحليةإلىبرامجملموسةعلىأرضالواقعمجتمعييقومعلىترجمةاإلست



















 

 :الخاتمة

أتضحتلنا بسكيكدة المحلية التنمية في والصغيرة المؤسساتالمتوسطة دور لموضوع دراستنا منخالل

ا المؤشرات من جملة تحددها التي اإليجابية مساهمتها خالل من المؤسسات،وذلك هذه وأهمية إلجتماعيةمكانة

الهامة وإمتصاصواإلقتصادية كافية فرصعمل المضافة،كتوفير القيمة وخلق سكيكدة بوالية الموجودة البطالة

حقيقمختلفأشكالالتنميةالمحليةوتطويرعملياتالتشابكالقطاعيبيناألنشطةوإستثمارالمذخراتالمحليةوت

البيئيوال الوعي ونشر والخدماتية المحلياإلقتصادية المجتمع أوساط بوالية،صحيفي المجتمعاتالمحلية وتنمية

سكيكدةفياألريافوالبواديواألحياءالحضريةالداخليةوالطرفيةمنخاللفعلهاوإنجازهاوإعدادهاللبنىالتحتية

فيإطاروإنشاءصناعاتحرفيةمحليةتؤسسالقرويمنموانئوسدودوطرقاتمنأجلرفعالعزلةعنالعالم

.عائليأوقرابةأوفيإطارعالقةالصداقةوالخبرةبشكليؤديإلىرفعدرجةالتضامنوالتماسكاإلجتماعي

بوالية المحلية التنمية فيتحقيق بدورها القيام أجل من والصغيرة بالمؤسساتالمتوسطة اإلهتمام أن غير

المؤسساتعلىتنميةالمجتمعاتاإلنمائيةالتيتساعدهذهسكيكدةاليتوفرعلىمعرفةواسعةباألساليبوالبرامج

متالئمةمعظروفهذهالمؤسساتإستراتيجياتتنمويةمحليةوفرعلىتخطيطاشامالومتكاماللتبنيتتالمحلية،وال

لمحليالمجتمعالمحليمنأجلتحسينمستوىاألفرادوإخراجهممنعزلتهمليشاركواإيجاببيافيتنميةمجتمعهما

.بصفةخاصة

متوقفعلىتجاوزمختلف بسكيكدة المحلية فيتحقيقللتنمية والصغيرة المؤسساتالمتوسطة ويبقىدور

الصعوباتالتنظيميةوالتمويليةوالعوائقالتيتحدمنتطبيقالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةللمسؤوليةاإلجتماعية

العلمي والقدرة والمعرفة الخبرات قلة الخيرية،ةكعائق األعمال نحو اإلتجاه أصحاب،وعائق على ينبغي ولهذا

أاليتمتعوابالراحةفيحالةنجاحمؤسساتهمأوأنيستسلموافيحالةبواليةسكيكدةالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرة

راتمحددةفشلهاألنمسعىالتنميةالمحليةهومتطورومستمروأنهاليوجدمشروعتنميةمحليةناجحوإنمامسا

.تستخدممدرجللتحولاإلجتماعيتتدخلفيهوتتشابكعواملإقتصاديةوإجتماعيةوثقافيةوسياسيةوبيئية

























 



 (0) ملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- عنابة  –جامعة باجي مختار 

 قسم علم االجتماع









 

 بوالقرقور بوزيد:إعداد الطالب

 عبد  الحميد بوقصاص: إشراف األستاذ تحت 



أخيالكريمأختيالكريمة



يقومالباحثبإنجازرسالةماجيسترحولدورالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةفيالتنميةالمحليةبسكيكدة

فيالخانةالتيتتفقمعرأيك(×)لذالكيرجىالتكرمباإلجابةعلىاألسئلةالتاليةبتمعنوبوضعإشارة

.نحيطكمعلماأنالمعلوماتالمدلىبهامنطرفكمسريةللغايةوالتستعملإالألغراضالبحثالعلميو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0110/0101: السنة الجامعية

 استمارة استبيان حول

دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تحقيق 

 التنمية المحلية بسكيكدة



 

 :بيانات أولية -أوال

 :الجنس -0

.............................................................................................................ذكر-

................................................................................................................أنثى-

 : السن -0

.................................................................................................سنة30أقلمن-

...........................................................................................سنة20إلى30من-

...............................................................................................سنة20أكثرمن-

 :المتوسطة و الصغيرةالمنصب في المؤسسة  -0

.............................................................................................................مدير-

...........................................................................................................مسير-

..........................................................................................................رئيس-

...........................................................................................................مقاول-

 :المستوى الدراسي -0

...........................................................................................................ائيابتد-

...........................................................................................................متوسط-

...........................................................................................................ثانوي-

...........................................................................................................جامعي-

تحقيق التنمية  من أجلالمؤسسات المتوسطة والصغيرة  بيانات عن اإلستراتيجيات التنموية التي تتبناها: ثانيا

 .بسكيكدةالمحلية 

 ما هو الشكل القانوني لمؤسستكم؟ -0

..................................................................................شركةذاتالمسؤوليةالمحددة-

....................................................................................................شركةالتضامن-

..............................................................................................شركةالشخصالوحيد-

...........................................................................................شركةالتوصيةالبسيطة-

 كم عدد العمال الذين توظفهم مؤسستكم؟ -0

........................................................................................................9إلى2من-

.......................................................................................................02إلى9من-

.....................................................................................................29إلى00من-

.................................................................................................850إلى50من-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قتصادية التي تسعى مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة إلى تحقيقها؟إلما هي األهداف ا -0

.........................................................................................................تحقيقالربح-

...................................................................................تالمجتمعالمحليتحقيقمتطلبا-

......................................................................................تحقيقعمليةاإلنتاجالمحلي-

...........................................................................................خلقالقيمةالمضافة-

 ما هي األهداف االجتماعية التي تسعى مؤسستكم  المتوسطة و الصغيرة  إلى تحقيقها؟-0

......................................................................................إقامةأنماطاستهالكيةمعينة-

..........................................................................تحسينالمستوىالمحليالمعيشيللعمال-

......................................................................توفيرالصحة،الرعايةوالخدمةاالجتماعية-

 ألهداف الثقافية و الرياضية التي تسعى مؤسستكم  المتوسطة و الصغيرة إلى تحقيقها؟ما هي  ا-0

.....................................................................................توفيروسائلترفيهيةوثقافية-

.................................................................................تدريبالعمالالمبتدئينوالقدامى-

....................................................................................توفيرالكتبوالمجالتالعلمية-

 ما هي األهداف التكنولوجية التي تسعى مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة لتحقيقها؟01

............................................................................بحثوالتنميةبالوسائلالتكنولوجيةال-

........................................................................................خلقسوقتكنولوجيةمحلية-

................................................................داخلالمجتمعالمحليستخدامالمعلوماتيةإتعميم-

 ما هي نوع الصعوبات التي تواجها مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة؟-00

 ...................................................................صعوباتتتعلقبضعفالهياكلالمعلوماتية-

 .....................................................................................صعوباتإداريةوهيكلية-

 ........................................................................................صعوباتخاصةبالعقار-

 ..............................................................................................صعوباتتسويقية-

..................................................................................................صعوباتفنية-

 .........................................................................................صعوباتفيالتمويل-

 ..............................................................................................صعوباتضريبية-

 .............................................................................................صعوباتجمركية-

 ما هي الحلول التي تلجأ إليها  مؤسستكم  المتوسطة و الصغيرة من أجل تدابير تدليل مشاكلها؟-00

..................................................................توفيرمخصصاتماليةكافيةلتنفيذالمشاريع-

................................................مومرافقةالمؤسساتإنشاءأجهزةمتخصصةلتنفيذتطويردع-

...............................................................................توفيرالتدريبوالتأهيلللعمال-

.....................................................................................توفيرالهياكلالمعلوماتية-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

......................تسهيلاإلجراءاتاإلداريةوعلىوجهالخصوصالمتعلقةبالحصولعلقروض-

...........................................................................................ستثماريإخلقمناخ-

.............................................................لرسومالضريبيةوالجمركيةعلىالسلعتخفيضا-

..........................................................................التعاونفيإطارالشراكةاألوروبية-

 ؤسستكم المتوسطة و الصغيرة من اجل تحقيق التنمية المحلية؟ ستراتيجيات التنموية التي تعتمدها مإلما هي ا-00

..................................................................................إستراتجيةاإلبداعوالتجديد-

..............................................................................................إستراتجيةالتقوية-

......................................................................................إستراتجيةإعادةالتشغيل-

 ستراتيجيات المتبعة من طرف مؤسستكم؟إلنجاح اعلى ما يتوقف -00

..............................................................................ضرورةتحسينالمحيطاإلداري-

.......................................................................ضرورةتحسينالمحيطالماليوالمصرفي-

...................................................................هتمامبالتكوينوالبحثالعلميإلضرورةا-

.............................................................ضرورةتجسيدفكرةالعملالحروالمبادرةالفردية-

 ما هي الفترة التي أنشأت فيها مؤسستكم؟-00

...................................................................................0928-0968بين فترةما-

...................................................................................0922-0928بين فترةما-

...................................................................................8009-0922بين فترةما-

ستفادة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من برنامج الدعم والتأهيل المستدام الذي يؤدي إلى إعن  بيانات: ثالثا

 .بسكيكدة تفعيل دورها في التنمية المحلية

 ستفادت منه مؤسستكم أكثر؟إما هو النظام الذي -00

...................................................................................................نظمالمحاضن-

....................................................................................................نظامالمشاتل-

 ما هي الهيئات التي قامت بدعم مؤسستكم أكثر؟-00

.............................................................................ستثمارإلالوكالةالوطنيةلتطويرا-

..........................................................................الوكالةالوطنيةلدعمتشغيلالشباب-

.........................................................................جتماعيإلالوكالةالوطنيةللتطويرا-

........................................................................الصندوقالوطنيللتأمينعنالبطالة-

........................................................صندوقضمانقروضالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة-

............................................................................الصناعيةصندوقترقيةالتنافسية-

...........................................................برنامجميدالتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة-

..................................................................................صندوقالتأمينعنالبطالة-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.....................................................................صندوقالمحيطوالحفاظعليهمنالتلوث-

.......................................................................................صندوقتهيئةالمحيط-

....................................................................................صندوقترقيةالصادرات-

..............................................................................صندوقتطويرمنطقةالجنوب-

................................................................التطورالتكنولوجيصندوقالبحثالعلميو-

........................................................................صندوقالتكوينوالتدريبالمهنيين-

 ستكم الصغيرة و المتوسطة؟ستفادة من صندوق ضمان القروض لمؤسإلما هي مشاريعكم التي أهلت ل-00

............................................................................المشاريعالتيتخلقمناصبشغل-

..............................................................................................المشاريعاإلنتاجية-

........................................................اريعالتيتوفرخدماتغيرموجودةبالسوقالمحليةالمش-

................................................................المشاريعالتيتساهمفيزيادةالصادراتالمحلية-

.................................................................تالمحليةالمشاريعالتيتساهمفيزيادةالواردا-

 ستفادت منها مؤسساتكم المتوسطة و الصغيرة؟إما هي برامج التأهيل التي -00

...................................................................تحاداألوروبيإلبرنامجميداباالشتراكمعا-

.........................................تحاداألوروبيإلتصالمعاإلبرنامجالتأهيلللتحكمفيتقنيةاإلعالموا-

........................................................البرنامجالوطنيلتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة-

 ستكم المتوسطة و الصغيرة من خالل برنامج التأهيل؟ما هي النتائج التي حققتها مؤس-01

..............................تمكنتمؤسستكممنتحقيقالقدرةالتنافسيةوفقالمعاييرالدوليةللتنظيموالتسيير-

تمكنتمؤسستكممنالتحكمفيالتطويرالتكنولوجيواألسواقالتنافسيةعلىمستوىالنوعيةوالسعر-

........................................................................................................بتكارإلوا

االمعلومات متالك المؤسسات المتوسطة والصغيرة للقدرة على التحكم في التكنولوجيإبيانات عن مدى : رابعا 

 .ق التنمية المحلية بشكل جيد  الذي يؤدي إلى تحقي واإلتصال و

 نجازها؟إما هي األنشطة القطاعية الصناعية التي ساهمت مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة في -00

......................................................................................صناعةحرفيةوتقليدية-

..................................................................................................صناعةغذائية-

.........................................................................إنجازالمحطاتوالمولداتالكهربائية-

............................................................................باقياألنشطةالقطاعيةالصناعية-

 نجازها؟إما هي األنشطة القطاعية الزراعية التي ساهمت مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة في -00

................................................................................ستصالحاألراضيالزراعيةإ-

............................................................................................األراضيستزراعإ-

....................................................................................إنتاجالمحاصيلالرئيسية-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

..............................................................................باقياألنشطةالقطاعيةالزراعية-

 نجازها؟إما هي األنشطة القطاعية العمرانية التي ساهمت مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة في -00

..............................................................................................تشييدالمستشفيات-

..................................................................................................تشييدالمدارس-

...................................................................................................بناءالعمارات-

.............................................................................ألنشطةالقطاعيةالعمرانيةباقيا-

 نجازها؟إما هي األنشطة القطاعية السياحية التي ساهمت مؤسساتكم المتوسطة و الصغيرة في -00

............................................................................................بناءالمتاحفالمحلية-

...............................................................................................تسييجالمعالماألثرية-

.............................................................................صيانةالشواطئالساحليةوالغابات-

...................................................................................باقياألنشطةالقطاعيةالسياحية-

 ما هي اإلنجازات التي قامت بها مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة؟-00

.........................................................................................................حافةالمدينة-

.................................................................................................المحاورالحضرية-

...........................................................................................................مدنجديدة-

...............................................................................................مراكزحضريةمنتشرة-

 ما الذي تعتمد عليه مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة لنجاح التنمية المكانية؟-00

.....................................................................................طيطالمناطقالمحليةسياسةتخ-

...............................................................................تقييماألثرالبيئيللمشاريعالمحلية-

.........................عنالمشاريعمنالسلطةالمركزيةللفاعلينالمحلييننقلالصالحياتونقلالمسؤولية-

......................................................هتمامبقطاعالنقلوالربطبينمختلفمجالالترابالمحليإلا-

؟يرة في المناطق المحليةما هي المحاور األساسية التي أنجزتها مؤسساتكم المتوسطة و الصغ-00

........................................................................................................ستشاريإمحور-

........................................................................................................محورتعليمي-

.......................................................................................................محورخدماتي-

.........................................................................................................محوربشري-

 مناطق المحلية التي مسها أكثر نشاط مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة؟ما هي ال-00

..........................................................................................المناطقالمحليةالشرقية-

...........................................................................................المناطقالمحليةالغربية-

..........................................................................................المناطقالمحليةالجنوبية-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قتصادي؟إلما هي الطرق التي تعتمدها مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة من أجل تحقيق النمو ا -00

.................................................................................ادةفيإنتاجالسلعوالخدماتالزي-

..............................................................................................توسيعقاعدةالملكية-

.............................................................................................توفيرالعمالتاألجنبية-

 قتصادي التي تسعى مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة لتحقيقها؟إلما هي أهداف النمو ا -01

...............................................................نتشارظاهرةالفقرفيأوساطالمجتمعالمحليإالحدمن-

......................................قتصاديةإلجعلالسكانالمحليينقادرينعلىالتكيفمعمتغيراتالبيئةا-

.................................................................................ستثماريةمحليةفعالةإتوفيربيئة-

 تصال المستخدمة أكثر من طرف مؤسستكم المتوسطة والصغيرة؟إلما هي وسائل المعلومات وتكنولوجيا ا -00

..............................................................................................................حاسوب-

..............................................................................................................إنترنيت-

................................................................................................هاتفثابتوفاكس-

..............................................................................................................تلغراف-

................................................................................................................راديو-

.................................................................................................................تلفاز-

ستخدام وسائل المعلومات إما هي األهداف التي تسعى مؤسستكم المتوسطة والصغيرة إلى تحقيقها من وراء  -00

تصال؟إلوتكنولوجيا ا

...........................................................................................رفعالكفاءةاإلنتاجيةللمؤسسة-

.................................................................................................زيادةتنافسيةالمؤسسة-

.......................................................التواصلمعالمؤسساتوالشركاتالعالميةلتبادلالمعلومات-

 نخرطت مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة في القاعدة اإلعالمية  أوميديس؟إهل  -00

.......................................................................................................................نعم-

..........................................................................................................................ال-

 تصال؟إلمتالك مؤسستكم المتوسطة والصغيرة لتكنولوجيا المعلومات و اإما هي معوقات عدم  -00

.............................................................رتفاعتكلفةتطويروصيانةالنظامالمعلوماتيللمؤسسةإ-

........................................................عدمتوفيرالكفاءاتالمؤهلةفيمجالالتكنولوجياالمعلومات-

.......................................................................................عدمالتوافقمعنشاطالمؤسسة-

....................................................................قدمالبنىالتحتيةوالوسائلالتكنولوجيةالمستعملة-





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           غيرة لوسائل تكنولوجية المعلومات قتناء التي قامت بها مؤسستكم المتوسطة و الصإلما هي عملية ا -00

 تصال؟إلو ا

...........................................................................................تجهيزاتتكنولوجيةمتقدمة-

.........................................................................................................ختراعإلبراءةا-

........................................................................................برامجمتقدمةومعدةخصيصا-

............................................................................................عالماتوخدماتتكنولوجية-

 بتكار التي تواجه مؤسستكم المتوسطة والصغيرة؟إلما هي عوائق ا -00

..........................................................................................ضعفالمخصصاتالمالية-

.............................................................نقصالخبرةفيتركيبالتجهيزاتالتكنولوجيةالجديدة-

.............................................تصالالسيئبيناإلدارة،المساهمين،العمالوالنقابةداخلالمؤسسةإلا-

 ية؟ ما هي الطريقة التي تعتمدها مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة لتحقيق الكفاية اإلنتاج -00

................................................................................ستخدامالمواردالمحليةبدلالمستوردةإ-

.........................................................ترغيبالفردفيعملهمنخاللنظامالحوافزوالعالوات-

...........................................جديدفيمجالالتطورالعلميبمايخدمالعمليةاإلنتاجيةشرحكلماهو-

 ما هي أسباب ضعف الكفاية اإلنتاجية لدى مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة؟ -00

.....................................................................................ضعفالتنظيمالداخليللمؤسسة-

.........................................................................عدمالقيامبدوراتتدريبيةوتكوينيةللعمال-

...................................................................بتكارالصناعيإلعدمتوفرالوسائلالمساعدةعلىا-

 بالمناطق المحلية جتماعية والبيئية إلبيانات عن مدى إلتزام المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالمسؤولية ا: خامسا

 يساهم في  تحقيق التنمية المحليةبشكال ستخدام موارد البيئة المحلية بمزيد من العقالنية والحيطة إيؤدي إلى 

 .  بسكيكدة

 و الصغيرة بطرح النفايات الصلبة؟ هل تقوم مؤسستكم المتوسطة-00

...................................................................................................................نعم-

....................................................................................................................ال-

؟ما نوع النفايات الصلبة األكثر طرحا من طرف مؤسستكم المتوسطة والصغيرة-01

..............................................................................................بقاياالحديدومشتقاته-

...........................................................................................بقاياالرصاصومشتقاته-

.........................................................................................موادبالستكيةومشتقاتها-

 هل تقوم مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة بطرح النفايات السائلة؟ -00

.............................................................................................................نعم-

................................................................................................................ال-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سائلة األكثر طرحا من طرف مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة؟ما نوع النفايات ال-00

......................................................................................................سوائلكيميائية-

.........................................................................................................سوائلبترولية-

........................................................................................................سوائلنووية-

 هل تقوم مؤسستكم المتوسطة و الصغيرة بطرح النفايات الغازية؟-00
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:المراجع 

 :المراجع بالعربية:أوال

 :الكتب - أ

 .0999،عمان،0أحمدالقاطمين،التخطيطاإلستراتيجيواإلدارةاإلستراتيجية،دارمجدالوي،ط (0

أحمدبلعبكي،التنميةالمحليةوالقطاعية،تجمعالهيئاتالمطبوعةاألهليةفيلبنان،ومراكزاألبحاثفيمعهدالعلوم (8

 .8000،اإلجتماعيةبيروت

 .8002،العلومللنشروالتوزيع،دارأحمدبوراس،تمويلالمنشآتاإلقتصادية (3

 .0999أحمدماهر،دليلالمديرخطوةبخطوةفياإلدارةاإلستراتيجية،الدارالجامعية،األسكندرية، (2

كتبنماذجالممارسة،الم-اإلستراتيجيات–أحمدمصطفىخاطر،تنميةالمجتمعالمحلي،اإلتجاهاتالمعاصرة (5

 .8000اإلسكندرية،،0الجامعيالحديث،األزاريطة،ط

 .0992،أحمدمصطفىخاطر،تنميةالمجتمعاتالمحلية،نموذجالمشاركةفيإطارثقافةالمجتمع (6

 .العربيدخموش،محاضراتفيإقتصادالمؤسسة،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر (2

رةالدولةودورهاالمرافقالعامة،منشوراتالحلبيالحقوقيةالقاضيأنطوانالناشف،الخصخصةمفهومجديدلفك (2

 .8000بيروت،

 .8002أيمنعليعمر،إدارةالمشروعاتالصغيرة،مدخلبيئيمقارن،الدارالجامعية، (9

التجاربالدوليةالمقارنةوالحالةالمصرية،مركز:إيمانمرعي،المشروعاتالصغيرةوالمتوسطةوالتنمية(00

 .8005تالسياسيةواإلستراتيجيةقيلوب،الدراسا

 .0995إيهابالدسوقي،التخصصيةواإلصالحافقتصاديفيالدولالنامية،دارالنهضةالعربية،القاهرة،(00

 .8008،األردن،0توفيقعبدالرحيميوسف،إدارةاألعمالالتجاريةالصغيرة،دارصفاءللنشر،ط(08

 .0،8002وعيد،إدارةالمشاريعالصغيرة،دارالبدويالعلمية،طجهادعبداهللعفافة،قاسمموسىأب(03

 .0999اإلسكندرية،الدارالجامعية،:حمدأحمدعوض،اإلدارةاإلستراتيجية(02

 .8005راميزيدان،المشروعاتالصغيرةوالمتوسطةفيسورياودورهافيالتنميةاإلقتصاديةواإلجتماعية،(05

علىالتشغيلفيالمؤسسات0992-0993اإلقتصاديةواإلجتماعيةرفيقعمروأخرون،أثارالسياسة (06

 .0995الصغيرةوالمتوسطة،وزارةالتخطيط،عمان،

 .8008،المكتبةالجامعية،رشيدأحمدعبداللطيفأساليبالتخطيطللتنمية (02

 .8008،دريةستراتيجيلتخطيطوتنميةالمواردالبشرية،الدارالجامعيةاإلسكنإراويةأحسن،مدخل (02

 .8005،داروائلللنشر،0سعادنايفالبرنوطي،إدارةالمشروعاتالصغيرة،ط (09

سعدعليالعنزي،أحمدعليصالح،إدارةرأسالمالالفكريفيمنظماتاألعمال،داراليازوريالعلميةللنشر (80

 .8009والتوزيععّمان،األردن،

نميةالمجتمعالمحلي،المكتبالعلميللنشروالتوزيعسعيدعبدالرسولمحمد،الصناعاتالصغيرةكمدخللت (80

 .0992اإلسكندرية،



 

صفوتعبدالسالمعوضاهلل،اقتصادياتالصناعاتالصغيرةودورهافيالتصنيعوالتنمية،دارالنهضة (88

 .0993العربية،

 .0992،القاهرة،8عبدالباسطمحمدحسين،أصولالبحثاإلجتماعيمكتبةوهبة،ط (83

دبوقصاص،النماذجالريفيةالحضريةلمجتمعاتالعالمالثالثفيضوءالمتصلالريفيالحضريعبدالحمي (82

 .ديوانالمطبوعاتالجامعيةالجزائر

عبدالحميدعبدالفتاحالمغربي،اإلدارةاإلستراتيجيةالمواجهةتحدياتالقرنالحاديوالعشرين،مجموعةالنيل (85

 .0999،القاهرة،0العربية،ط

 .8000عبدالمطلب،التمويلالمحليوالتنميةالمحلية،الدارالجامعية،األسكندرية،عبدالحميد (86

عبدالرحمانيسريأحمد،تنميةالصناعاتالصغيرةومشكالتتمويلها،الدارالجامعيةللنشروالتوزيع (82

 .0996اإلسكندرية،

وسطةفيمعالجةمشكلةالبطالةعبدالعزيزجميل،أحمدعبدالفتاحعبدالحليم،دورالصناعاتالصغيرةوالمت (82

 .8،8002بينالشبابفيالدولالعربية،منشوراتلألنشطةالعربيةواإلدارية،ط

 .8008القادرمحمدعطية،إتجاهاتحديثةفيالتنمية،الدارالجامعية،اإلسكندرية، (89

ضةالشرق،القاهرةمكتبةنه-مدخلإسالمي-عبدالهاديالجوهريوآخرون،دراساتفيالتنميةاإلجتماعية (30

0926. 

 .8005عبدالمجيدقدي،المدخلإلىالسياساتاإلقتصاديةالكلية،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر، (30

 .0999،مكتبةمدبولي،القاهرة،0عليالدجوي،طرقالريالحديثةوالصرفالمغطى،ط (38

 التنمية،مؤسسةشبابالجامعةالصناعاتالصغيرةوالمتوسطةودورهافي:فتحيالسيدعبده،أبوسيدأحمد (33

 .0،8002ط

 .8000،عمان،0فالححسنالحسني،اإلدارةاإلستراتيجية،داروائلللنشر،ط (32

 .تجاهاتمعاصرة،منشأةمعارفاإلسكندريةإقفواقباريمحمدإسماعيل،منهاجالبحثفيعلماإلجتماع،مو (35

 .0993إجتماعالتنمية،دارالمعارف،كمالالتابعي،تغريبالعالمالثالثدراسةنقديةفيعلم (36

ماهرحسنالمحروقإيهاب،المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةأهميتهاومعوقاتها،مركزالمنشأتالمتوسطة (32

 .والصغيرة،األردن

تبدل)إدارةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسط:وآخرون"طارقعبدالباري"مالكومشاوف،وآخرون،ترجمة (32

 .8009،القاهرة،0،المكتبةاألكاديمية،ط(توسطةفيعصرالعولمةأدوارالمؤسساتالصغيرةوالم

محمدبلقاسمبهلول،سياسةتخطيطالتنميةوإعادةتنظيمهافيالجزائر،الجزءاألول،ديوانالمطبوعات (39

 .0999الجامعية،

وانالمطبوعاتمحمدبلقاسمبهلول،سياسةتخطيطالتنميةوإعادةتنظيممسارهافيالجزائر،الجزءالثاني،دي (20

 0999الجامعية،

 .تطبيق،دارالغربانللغات–نظريات–محمددلف،وآخرون،جغرافياالتنميةمفاهيم (20



 

 .0999محمدصالححناوي،وأخرون،مقدمةفيالمالواألعمال،الدارالجامعية، (28

 .8،8002محمدعبدالحميد،البحثالعلميفيالدراساتاإلعالمية،عالمالكتب،القاهرة،ط (23

 .محمدعبدالشفيععيسى،مفهومومضمونالتنميةالمحلية،معهدالتخطيطالقومي،القاهرة (22

 .8002محمدمحروسإسماعيل،إقتصادياتالصناعةوالتصنيع،مؤسساتشبابالجامعةللطباعةاألسكندرية، (25

 .8003،القاهرة،0محمدهيكل،مهاراتإدارةالمشروعات،مجموعةالنيلالعربية،ط (26

محمدوجيهبدوي،تنميةالمشروعاتالصغيرةللشبابالخريجينومردودهااإلقتصاديواإلجتماعي،المكتب (22

 .8002،القاهرة0الجامعيالحديث،ط

 .0995مصطفىالفوال،منهاجفيالعلوماإلجتماعية،دارغريبللطباعة،القاهرة، (22

 .يع،عينمليلة،بدوننشرمنصوررحماني،بلديةسكيكدة،دارالهدىللطباعةوالنشروالتوز (29

 .8002ناديةفضيل،أحكامالشركةطبقاللقانونالتجاريالجزائري،شركاتاألشخاص،دارهومه، (50

 .8003،ناصرداديعدون،متناويمحمد،الجزائروالمنظمةالعالميةللتجارة،دارالمحمديةالعامة،الجزائر (50

 .0992،الجزائر،0محمديةالعامة،طناصرداديعدون،إقتصادوتسييرالمؤسسة،دارال (58

الوظائف،دار–األسس–نزارعبدالمجيدالبرواري،أحمدمحمدفهميالبرزنجي،إستراتيجياتالتسويق،المفاهيم (53

 .0،8002وائلللنشر،ط

هالةمحمدلبيبعنبة،إدارةالمشروعاتالصغيرةفيالوطنالعربي،منشوراتالمنظمةالعربيةللتنمية (52

 .8008ية،مصر،اإلدار

 :الرسائل العلمية-ب

 .0998،0993أمالرشاد،السيدحسن،التنميةوالمدنالجديدة،رسالةماجستر،بدوننشر،كليةاآلداب،جامعةطنطا،(0

األكاديميةالمشاريعالصغيرةوالمتوسطةفيليبياودورهافيعمليةالتنمية،رسالةماسترإدريسمحمدصالح، (8

 .انمارك،كليةاالدارةواالقتصاد،قسماإلدارةالصناعيةالعربيةالمفتوحةفيالد

ماجستيررسالةبوفنارةفطيمة،حرمبوشيشة،تسيرالنفاياتالحضريةالصلبةوالتنميةالمستدامةفيالجزائر،(3

 .8009جامعةمنتوريقسنطينةكليةعلوماألرض،

-0992جامعةقسنطينة،قسمعلماإلجتماع،نشر،رضاونيةرابح،معوقاتالتنميةالمحلية،رسالةماجستر،بدون(2

0999. 

واقعهأهميتهوشروط:التسييراإلستراتيجيفيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبالجزائر:سلطانيمحمدرشدي(5

تطبيقه،حالةالصناعاتالصغيرةوالمتوسطةبواليةبسكرةرسالةماجستيربدوننشر،كليةالعلوماإلقتصاديةوعلوم

 .8006-8005والعلومالتجاريةجامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،التسيير

فيالجامعاتالمحلية،محاولةللعرضسيرورةمراقبةالتسييرفيبلديةالجزائرسليمعمادالذين،مراقبةالتسيير(6

 .8002-8006رسالةماجستير،كليةالعلوماإلقتصاديةوعلومالتسيير،جامعةأمحمدبوقرةبومرداس،



 

دراسةحالةمجمـع-دورالشراكةاألجنبيةفيزيادةتأهيلالمؤسساتاإلقتصاديةالجزائرية،امعبدالكريمسه(2

،كليةالعلوماإلقتصاديةوالتسيير،قسمعلومالتسيير،جامعةسعددحلبالبليدةرسالةماجيستيربدوننشر-صيـدال

8002. 

.0922جامعةعينالشمس،،أجزاءماجيستر3صالححمادة،مدينةسكيكدة،دراسةجغرافيةالمدن،(2

عبدالكريمالطيف،واقعوأفاقتطورالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيظلسياسةاإلصالحات،رسالة(09

.8003-8008ماجستير،كليةالعلوماإلقتصاديةوعلومالتسيير،جامعةالجزائر،

سساتالصغيرةوالمتوسطةفيعصرالعولمة،رسالةعبدالكريمعبيدات،حاضناتاألعمالكآليةلدعمالمؤ(00

.8005-8002ماجستير،كليةالعلوماإلقتصاديةوعلومالتسييرجامعةسعددحلبالبليدة،

00 وتنميتها( دعمها وسبل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لخلف،واقع عثمان ،أطروحة: الجزائر حالة دراسة

.8002وعلومالتسييرجامعةالجزائر،دكتوراهدولة،كليةالعلوماإلقتصادية

لخلف،دور(08 العلوموعثمان ماجستر،معهد اإلقتصادية،رسالة التنمية في والمتوسطة الصغيرة الصناعات مكانة

.0995-0992اإلقتصادية،جامعةالجزائر،

03 ) فيالجزائر، الدوليعلىسوقالعمل الماليلصندوقالنقد المصلح برامج عاشور،أثر ماجستيرفلة رسالة

.8005-8002جامعةمحمدخيضربسكرة

02 ماجستر،بدوننشر( تمنراست،رسالة لوالية ميدانية دراسة اإلجتماعية وإنعكاستها المحلية بالخير،التنمية محمد

.8005-8002،قسمعلماإلجتماع،جامعةمحمدخيضربسكرة

والمتوسطةفيالتنمية،مذكرةمحمدزرواطي،محمدصبور،يوسفتلمساني،دور(05 المؤسساتالصغيرة

.8006-8005ليسانس،معهدعلومالتسييروالعلومالتجاريةالمركزالجامعيبحيفارسالمدية،

مركبالموادالبالستيكية،رسالةCp1kبسكيكدةنموذج–مهديةساطوح،الثقافةالتنظيميةوالتماسكاإلجتماعي(06

.8002-8002سكيكدة،0955أوث80وماإلجتماعيةوالعلوماإلنسانية،جامعةماجستير،كليةالعل

02 ،حالة( النامية بالدول الخاصة والمتوسطة الصغيرة والصناعات المؤسسات وتطوير ،إنشاء قويقح نادية

.8000-8000الجزائر،رسالةماجستير،كليةالعلوماإلقتصاديةوعلومالتسيير،جامعةالجزائر،

في(02 والمتوسطة المؤسساتالصغيرة ،سياساتتمويل دكتوراه يوسفقريشي ميدانية،أطروحة الجزائردراسة

.8005-8002،جامعةالجزائر دولة،كليةالعلوماالقتصاديةوعلومالتسيير

 :المجالت والدوريات العلمية-جـ

.506أحمدزايد،البحثعنمابعدالحداثة،مجلةالعربي،العدد(0

مجلةفضاءات،وزارةالمؤسسات-قضاءجديدلبعثاإلستثمارومرافقةالمؤسسة-أمحمدحميدوش،مركزالتسهيل(8

.8003مارس8المتوسطةوالصغيرةالعدد

.0992،أوث8بنعزوزشكري،اإلطارالتحليليلبرنامجالتصحيحالهيكلي،مجلةاإلدارةالعامة،العدد(3

اقعاإلبداعفيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةبالجزائردراسةميدانية،مجلةجامعةدمشقو:بنعنترعبدالرحمان(2

.،العدداألول82للعلوماإلقتصاديةوالقانونيةالمجلدرقم



 

2 علوم( بالجزائر،مجلة البطالة حدة من التخفيف في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات سالمة،دور الدين جمال

 .20،8009إنسانية،العدد

خميسىنويرة،نحوتعميقالتشاورمعالهيئاتالمحلية،مجلةفضاءاتوزارةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة(5

.00العدد

روابحعبدالباقي،غياطشـريـفاآلثاراإلقتصاديةواإلجتماعيةلبرنامجالتصحيحالهيكليفيالجزائر،الجمعية(6

.العلميةناديالدراساتاإلقتصادية

محاسبةعنرأسالمالالفكري(2 أمينعلي، سمية مجلة: التطبيقعلىرأسالمالالبشري، مع تحليلية دراسة

.60،8003جامعةالقاهرة،العدد-المحاسبةواإلدارةوالتأمين،كليةالتجارة

2 المعلومات( لتكنولوجيا تبنيها فيدرجة والمتوسطة المؤسساتالصغيرة واإلتصال،مجلةشادليشوقي،آثرحجم

.8000-02/8009الباحثعدد

9 العلوم( الجزائري،مجلة فياإلقتصاد والمتوسطة والصغيرة المشروعاتالمصغرة صالحصالحي،أساليبتنمية

.03اإلقتصاديةوعلومالتسيير،العدد

00 الج( االقتصادية فيالتنمية والمتوسطة المنشآتالصغيرة مستقبل بنعراب، الكريم جامعةعبد مجلة زائرية،

.05،8002األميرعبدالقادرللعلوماإلسالميةالعدد

عبدالوهابشمام،دراسةحولالخوصصةوالتحوالتالهيكليةلإلقتصادالجزائري،مجلةعلومإنسانية،العدد(00

02،0992.

.8005،فيفري02ومإنسانية،العددمدنيبنشهرة،سياساتالتعديلالهيكليفيالجزائربرنامجوأثار،مجلةعل(08

تمويلالمشروعات:منصورعمارة،المؤسساتالمصغرةودورالبنوكفيتمويلها،الدورةالتدريبيةالدولية(03

  اإلقتصاديةجامعةسطيف،أيام العلوم كلية فياإلقتصادياتالمغاربية، والمتوسطةوتطويرها -85الصغيرة 82

.8003ماي

دراسةحالة-بونوةشعيب،دورالقطاعالخاصفيالتنميةاإلقتصاديةبالدولالنامية,لخضرعبدالرزاقموالي(02

.8000-02/8009عدد-الجزائر،مجلةالباحث

05 مجلة( والمتوسطة، الصغيرة والصناعات المؤسسات لترقية إستشاري وطني مجلس عاشوري،إنشاء نجيب

.8008أفريل–،مارس00والمتوسطة،العددفضاءاتوزارةالمؤسساتالصغيرة

 :الملتقيات الندوات والبحوث العلمية -د

أحمدطرطار،سارةحلمي،حضاناتاألعمالالتقنيةكأليةلدعماإلبتكارفيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالملتقى(0

 .المقاولتيةالتكوينوفرصاألعمال:الدولي

المتوسطةالجزائريةفيظلالشراكةاألوروباللأحمية،دورالتمويلبالمشا(8 ركةفيتأهيلالمؤسساتالصغيرة

متطلباتتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالدولالعربية،جامعةحسيبةبنبوعلي:العربية،الملتقىالدولي

.8006أفريل02-02الشلف،يومي



 

والمتوس(3 الصغيرة المؤسسات تأهيل ،متطلبات بلخياط اإلقتصاديةجمال التحوالت ظل في الجزائرية طة

-02متطلباتتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالدولالعربية،جامعةالشلفالجزائر،يومي:الراهنة،الملتقى

 .8006أفريل02

جمعيعماري،مساهمةالجماعاتالمحليةفيتشجيعاإلستثمارفيمجالالصناعةالزراعيةالغذائية،الملتقى(2

تسييروتمويلالجماعاتالمحليةفيضوءالتحوالتاإلقتصادية،جامعةمحمدبوضيافالمسيلة،كليةالعلوم:الدولي

.اإلقتصاديةوعلومالتسييروالعلومالتجارية

المشروعات(5 فيمساندة لالستثماراألجنبيالمباشرودورها االجتماعية المسؤولية المطلباألسرج، حسينعبد

لصغيرةوالمتوسطة،بحيثمقدمإلىالجمعيةالمصريةللتشريعاتالصحيةوالبيئةضمنفعالياتمؤتمرهمومبيئةا

 .8009يوليو06يوم:للحل

حسينعبدالمطلباألسرج،المشروعاتالصغيرةودورهاالتنمويفيمصر،منشوراتوزارةالتجارةوالصناعة(6

 .المصرية

منصور(2 عيسى،كمال الدولي:خليفي والمتوسطة،الملتقى الصغيرة المؤسسات أداء في التميز مقومات متطلبات:

جامعة أفريقيا شمال وإقتصاديات مخبرالعولمة العربية،إشراف الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل

 .والصناعةالمصرية8006أفريل02/02الشلف،الجزائر،يومي

السبتي،(2 رحماني،موسىووسيلة المحلية،ذكرة واقعالجماعاتالمحليةفيظلاإلصالحاتالماليةوآفاقالتنمية

الدولى الملتقى وعلوم: اإلقتصادية العلوم ،كلية اإلقتصادية التحوالت ضوء في المحلية الجماعات وتمويل تسيير

.التسيير،جامعةالجزائر

ا(9 القدرة التكنولوجيكمدخلإستراتيجيلدعم للمؤسسةالجزائريةرحيمحسين،التجديد المؤسسات–لتنافسية حالة

-89تنافسيةالمؤسساتاإلقتصاديةوتحوالتالمحيط،جامعةبسكرة،يومي:الملتقىالدولي–الصغيرةوالمتوسطة

 .8008أكتوبر،30

مالراشد،جامعةالتنميةالمحليةوالحك:زرليمحمدأمقران،إشكاليةحركيةالتنميةالمحلية،الملتقىالدوليحول(00

 .8005أفريل86/82المسيلةالجزائريومي-محمدبوضياف

ندوة(00 البيئة، على وانعكاساتها العراق في المكانية التنمية بولص،أنماط متي سامي الحضرية: والتنمية البيئة

 .8000المستدامة،بغداد،

الصغير(08 المؤسسات تأهيل في واإلبتكار اإلبداع ،دور حفيظي الدوليةصليحة الندوة ، والمتوسطة ة المقاولة:

.8002نوفمبر02-03واإلبداعفيالدولالناميةجامعةخميسمليانة،يومي

سياسات:عبدالحقبوعتروس،محمددهان،تمويلعملياتتأهيلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،الملتقىالدولي(03

 والمؤسسات،دراسة اإلقتصاديات على وأثرها حيضرالتمويل محمد ،جامعة النامية والدول الجزائر حالة

.8006نوفمبر88-80بسكرة،يومي

02) الدولي الملتقى ، الجزائر في ومعوقاتها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل ،مقومات بابا القادر :عبد

.8006أفريل02-06متطلباتالتأهيلفيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،جامعةالشلف،يومي



 

فريدكورتل،التسويقكعاملنجاحالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،الملتقىالدولي(05 متطلباتتأهيلالمؤسسات:

.8006أفريل02/02الصغيرةوالمتوسطةفيالدولالعربية،جامعةحسيبةبوعلي،الشلفالجزائر،يومي

واأل(06 األوروبية الجزائريبينتأهيلللشراكة العالمي،الملتقىقصابسعدية،اإلقتصاد لإلندماجفياإلقتصاد داء

:الدولي البشرية والكفاءات المعرفة إقتصاد في فرصاإلندماج و البشرية -التنمية ،يومي ورقلة 00-09جامعة

.8002مارس

الحسيمة،الملتقى(02 لإلقليم الترابي بالمجال السياحية التنمية في المحلي المنتوج مساهمة الوي،حدود العيد محمد

.88/89/8000المنتوجالمحليوالتنميةالسياحيةالجهويةالمستدامة،المغرب،ماي:السياحيالثاني

والمتوسطة،الملتقى(02 الصغيرة المؤسسات على وتأثيرها المباشرة األجنبية الشريفمنصور،اإلستثمارات محمد

.8008أفريل02-9ط،أيامالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةودورهافيالتنمية،جامعةاألغوا:الوطني

اإلقليمية(09 الندوة بالجزائر، التشغيل أجهزة و برامج في اإلرشاد و التوجيه عرضحول قرقب، محمد دور:

..8005جويلية03إلى00اإلرشادوالتوجيهالمهنيفيتشغيلالشبابطرابلسمن

.عمنظماإلدارةالبيئيةلتحقيقالتنميةالمستدامةمقدموهيبة،دورالمسؤوليةاإلجتماعيةلمنشآتاألعمالفيد(80

الدولية(80 التدريبية تمويلها،الدورة في البنوك ودور المصغرة عمارة،المؤسساتت المشروعات:منصور تمويل

 فياإلقتصادياتالمغاربية،كليةالعلوماإلقتصاديةجامعةسطيف،أيام والمتوسطةوتطويرها ماي82-85الصغيرة

8003.

العولمةوإنعكساتها:نصيبرجم،شيابفاطمةالزهراء،العولمةوالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،الملتقىالدولي(88

.8000ماي02-03علىالبلدانالعربية،جامعةسكيكدة،يومي

المحلية،الملتقىالدولي(83 والتنمية اإلقليمية البيض،الحركية هشام حقيقة: الراشد والحكم المحلية اإلقتصادالتنمية

.03/02/8005الوطني،يوم

 :األوراق العلمية -ن

األمينالعوضحاجأحمد،وأخرون،األطرالمؤسسةللمجتمعالمحليوالسشراكةفيتحقيقالتنميةالخرطومأوث(0

8002. 

عمل(8 اإلجتماعية،ورقة التنمية في ودورها المحلية التنمية وا: التنمية لبنان،مديرية في المحلية لسياساتالتنمية

.8002نوفمبر0أكتوبرإلى30اإلجماعية،الخرطوم

االقتصاد(3 مبادرة للبيئة المتحدة األمم برنامج للمؤسسات، البيئية المسؤولية التنمية، و للبيئة العربي المنتدى

 .8002األخضر،

مالللتنميةالمستدامة،مركزمؤسساتاألع:إبراهيمعبدالجليلالسيد،المسؤوليةاإلجتماعيةلقطاعاألعمال،برنامج(2

 .البيئةإلقليمالعربيوأوروباجامعةالخليجالعربي

العربي،أوراقعمل(5 فيالوطن المشروعاتالصغيرة إدارة في:تطوير والمتوسطة المشروعاتالصغيرة إدارة

 سبتمبر في بالقاهرة المنعقدة العربي اإل8006الوطن للتنمية العربية المنظمة أعمال،منشورات دارية

 .8002المؤتمر،



 

الحناكي(6 سليمان بن اإلجتماعية،المركزالوطني:علي التنمية في ودورها المحلية للتنمية المالئمة اإلستراتيجيات

من اإلجتماعية،الخرطوم التنمية في ودورها المحلية التنمية حول العمل ورشة اإلجتماعي والتطور 80للدراسات

 .8002نوفمبر0أكتوبرإلى

 :القوانين المراسيم والقرارات -هـ 

0) ،رقم والمتوسطة المؤسساتالصغيرة التوجيهيلترقية ،المنشور08/08/8000،المؤرخفي02-00القانون

.05/08/8000في22بالجريدةالرسميةرقم

8) الرئاسيرقم والصغي02/032المرسوم رةالمتضمنصندوقضمانقروضإستثماراتالمؤسساتالمتوسطة

 .82الجريدةالرسمية،العدد09/02/8002المؤرخفي

التنفيذيرقم-(3 الصادربتاريخ22-03المرسوم 85/08/8003المتضمنالقانوناألساسيلمشاتلالمؤسسات،

.الجريدةالرسمية

التنفيذيرقم(2 الجريدة،02/09/0996المتضمنإنشاءالوكالةالوطنيةلدعمتشغيلالشباب896-96المرسوم

.58الرسميةالعدد

 22،الجريدةالرسمية،العدد8000أوث80المتعلقبتنميةاإلستثمار،الصادرفي03-00المرسومرقم(5

6) رقم التنفيذي المؤرخ02-02المرسوم المصغر القرض لتسيير الوطنية للوكالة األساسي القانون المتضمن

.06الجريدةالرسمية،العدد88/00/8002في

رقم(2 التنفيذي بتاريخ02/06المرسوم المصغر،الصادر للقرض المشترك الضمان صندوق /88/00المتضمن

 .06،الجريدةالرسميةالعدد8002

 8003،لسنة03،المنشوربمجلةالدولة،العدد05/00/8008المؤرخفي3229:قرارمجلسالدولةرقم(2

9) رقم العليا المحكمة المؤر92060:قرار في 02/08/0925خ ،العدد القضائية بالمجلة ،لسنة02،المنشور

0929.. 

 :التقارير-و

جاكرتا(0 ميثاق : ،جاكرتا البيولوجي التنوع وتحدي األعمال 30المؤتمرالثالثلقطاع إلى 08نوفمبر ديسمبر

8009. 

 :نشرات المعلومات اإلقتصادية -ي

8009بالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةلسنةإحصائيامعلوماتالنشرةاإلقتصاديةالخاصة(0

 :المراجع األجنبية: ثانيا

 :الكتب-أ

1) Amer Harkat, le programme meda , espèces PME n°01 avril 2002. 

2) Brooks bank, R, Defining the small business : a new classification of 

company size, Entrepreneurship and Regional Development, n°3,1991. 



 

3) Danili Dolcoi, community orgonization and social planning parelman and 

curin,wily, new york 1972. 

4) Desreumaux, A, Structures d’entreprise, Edition Vuibert gestion, 1992. 

5) Frank bancel , la gouvernance des entreprises , économisa ,1997, paris. 

6) Gerry johnson,hevan scholes,stratégique,publi-union ,paris2000 . 

7) Jean-René Edighoffer,  Précis de gestion de l’entreprise, Paris, Nathan. 

8) Michel Weill, Le Management - la pensés, les concepts, les faits  A.R Mand 

colin, paris. 

9) Nacer- eddine sadi , la privatisation des entreprises publiques  en Algérie. 

10)O.n.s 5eme recensement general de la population et l’habitat,l’algérie ,2008. 

11)philippe loirimo ,jeun claude tarondeau,de la stratégie aux processus 

stratégique,revue français de gestion N°117,1998. 

08)rapport de CCISUISgenéve,1997. 

13) ray kiely, globalization, post–fordism and the contemporary context of 

development, in: international sociology, march1998, vol13 no1 

14) Roberta Capello, Regional Economics, Routledge, London And New York , 

2007-1-13. 

15) Samia GHARBI ,Les Pme/Pmi en Algérie : Etat des lieux ,Laboratoire de 

recherche sur l’industrie et l’innovation ,Cahiers du documents de travail , N° 

238  mars 2011. 

16)siman H.J.african women their legal status in south african ,evanston,1968. 

17)Sylvie cieply, Marcelline Grondin,Expertise et contrôle des risques PME par 

le chargé de clientèles, Revue déconomie Financière , op –cit . 

 

 :مواقع إلكترونية-ب

1) www.investintech.com 

2) www.pme.art-dz.org. 

3) www.alayam.com. 

4) www.ktaby .com. 

5) www.tkne .net. 

6) - www.neginal-crs.com. 

http://www.investintech.com/
http://www.pme.art-dz.org/
http://www.alayam.com/
http://www.neginal-crs.com/


 

7) www.wilaya de Skikda .com / économie agriculture . 

8) www.wilaya de Skikda .com / économie hydraulique. 

9) www.Jeddah News .Net 

10)-www.Jamanor27@yahoo.fr. 

11)www.Jaouad .224@ yahoo.fr 
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