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ملخص: 
مهمًا وحيويًا يف �شمان  دوراً  توؤدي  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اأن  �شك يف  ل 
النمو  مداخل  من  مهمًا  مدخاًل  ت�شكل  كونها  وا�شتدامتها،  القت�شادية  التنمية  ا�شتمرار 
تنويع  جمال  يف  ودورها  العمل  فر�ض  توفري  على  قدرتها  خالل  من  وذلك  القت�شادي، 
تهيئة  هو  اليوم  ال�شائد  الجتاه  اأ�شبح  لذا  الكبرية.  ال�شناعات  وتغذية  ال�شناعي  الهيكل 
املناخ ال�شتثماري لهذه املوؤ�ش�شات على امل�شتوى املحلي، والدفع يف اجتاه ت�شهيل قيامها 
والعمل على توفري الأطر واملتطلبات كافة لنجاحها والرتقاء بها، الأمر الذي جعلها تكت�شي 

اأهمية بالغة يف حتقيق تنمية وجت�شيدها على م�شتوى ال�شعيد املحلي. 
و�شمن هذا الإطار فقد �شعت اجلزائر اإىل اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف اإىل تنمية 
وتفعيل دور املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف التنمية، من خالل اإر�شاء القواعد ال�شيا�شية 
والقانونية كاآلية اأ�شا�شية للنهو�ض بهذا النوع من املوؤ�ش�شات عرب ربوع الوطن، وبخا�شة 
اإىل دعم  ت�شعى فيها اجلزائر  التي  املناطق  التي تعد من  تب�شة  العليا كولية  اله�شاب  يف 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  توفرها  التي  الإمكانيات  من  ال�شتفادة  خالل  من  املحلية،  التنمية 
واملتو�شطة، والتي ميكن اعتبارها من العوامل التي تدفع بالولية اإىل الن�شجام مع توجه 
ال�شيا�شة الوطنية نحو التنوع القت�شادي، بغية جت�شيد التنمية الوطنية ال�شاملة واملتوازنة 

بني خمتلف املناطق اجلغرافية. 
التنمية  القت�شادية،  التنمية  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  �لد�لة:  �لكلمات 

املحلية، النمو القت�شادي. 



199

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (1) - تشرين 

Small and Medium Entreprises as a Medium to Activate Local 
Development «Province of Tebessa as a Model»

Abstract: 

It is obvious that small and medium enterprises play an important and 
vital role in ensuring the continuation and sustainability of the economic 
development. These kinds of enterprises constitute an important access to 
the economic growth by creating jobs. The current trends aim to create an 
adequate investment climate for these enterprises at the local level, and make 
it easier for them to emerge and achieve success through the supply of the 
necessary framework to establish and develop small and medium enterprises. 

Algeria has sought to take a set of procedures in order to make the 
role of small and medium enterprises more effective in the economic 
development through establishing political and legal bases. The objective of 
these procedures is the development of such enterprises all over the country 
especially in the high plateaus like “Tebessa” in which Algeria is seeking to 
support local development by taking advantage of the potentials offered by 
small and medium enterprises. The latter is one of the factors that will help 
the city “Wilaya” to be in harmony with the trend of national policy towards 
economic diversification in order to realize a global and balanced national 
development between various geographical regions. 

Key words: small and medium enterprises, sustainable development, 
local development, Economic growth
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1. متهيد: 
لقد اأ�شبح دور املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يتعاظم يف احلياة القت�شادية ب�شكل 
كيانًا  باعتبارها  القت�شادية  للدرا�شات  حموراً  اأ�شبحت  حيث  الراهن.  وقتنا  يف  وا�شح 
ولي�ض  وا�شرتاتيجياتها،  ت�شيريها  الكبرية يف حجمها، ويف طريقة  املوؤ�ش�شات  خمتلفًا عن 
اأنها مرحلة من مراحل التحول نحو بلوغ احلجم الأمثل، حيث �شهدت الفرتة الأخرية  على 
اهتمامًا كبرياً باملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة كاأداة للتنمية يف العديد من الدول، والتي 
اأكدت اأهمية العتماد على هذه املوؤ�ش�شات يف حتقيق النمو القت�شادي، وذلك ب�شبب دورها 
املحوري يف الإنتاج والت�شغيل، واإدرار الدخل والبتكار والتقدم التكنولوجي، عالوة على 

دورها يف حتقيق الأهداف القت�شادية والجتماعية جلميع الدول. 
الدعوة  وتنامي  املوؤ�ش�شات،  من  النوع  لهذا  املتزايد  العدد  هو  التوجه  هذا  يوؤكد  وما 
املتقدمة  البلدان  لعدد كبري من  املحلي  الناجت  املعتربة يف  م�شاهمتها  وكذا  ترقيتها،  اإىل 
والنامية على حد �شواء، ف�شال عن دورها يف حتقيق توازن املجتمع من الناحية القت�شادية 
والجتماعية. زد على ذلك دور املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة مل يتوقف عند هذا احلد، بل 
امتد ليهتم باجلانب البيئي، خا�شة مع ظهور نوع جديد من املناف�شة يعطي اأهمية للدور 
البيئي الذي متثله هذه املوؤ�ش�شات. لي�شبح دور املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف جت�شيد 
تنمية حملية تت�شف بال�شتمرارية وال�شتدامة �شديد الأهمية. وهذا ما يدل على اأن موؤ�ش�شات 
هذا القطاع، مل تعد تكتفي بتحقيق اأهدافها على امل�شتوى القت�شادي والجتماعي والثقايف 
اأولت اجلزائر اأهمية كبرية  فقط، بل تتعداه لت�شمل اجلانب البيئي. وكغريها من الدول فقد 
بهذا القطاع، وعملت على جت�شيده حمليًا خللق الرثوة على امل�شتويني املحلي والوطني على 
اإىل  التي ت�شعى اجلزائر  ال�شاملة،  الوطنية  التنمية  اأن ولية تب�شة جزء من  �شواء، ومبا  حد 
خلقها من خالل دعم هذه املوؤ�ش�شات، فقد �شعت هي الأخرى اإىل ا�شتغالل اإمكاناتها الهائلة 
عن طريق ت�شجيع قيام موؤ�ش�شات �شغرية ومتو�شطة وت�شهيل انت�شارها حمليًا بهدف �شمان 
تقدم الولية على كافة الأ�شعدة بغية حتقيق تنمية حملية متكنها من امل�شاهمة يف جت�شيد 

التنمية الوطنية املن�شودة. 

2. إشكالية الدراسة: 	
ل ريب يف اأن املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة اأ�شبحت تعدُّ يف الوقت الراهن من اأبرز 
الدعامات والركائز املتبعة لتجميع الرثوة على امل�شتوى املحلي والوطني على حد �شواء، 
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وذلك من خالل دفع ودعم عجلة التنمية. لذلك واإدراكًا بالدور الأ�شا�شي للموؤ�ش�شات ال�شغرية 
واملتو�شطة يف اقت�شاديات الدول، فقد �شعت اجلزائر اإىل تطوير هذا القطاع وترقيته، وذلك 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  دور  لتفعيل  وا�شحة  �شيا�شات  ودعم  تبني  خالل  من 
التنمية  من  جزءاً  تعد  تب�شة  ولية  اأن  يف  �شك  ول  املن�شودة.  التنمية  حتقيق  اإىل  للو�شول 

الوطنية ال�شاملة، التي حتاول اجلزائر بلوغها من خالل م�شاعدة ودعم هذه املوؤ�ش�شات. 
تاأ�شي�شا على ما تقدم، فاإن اإ�شكالية هذه الدرا�شة تتمحور حول الت�شاوؤل الرئي�ض الآتي: 

�إىل �أي مدى ميكن �أن ت�شاهم �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف جت�شيد 
�لتنمية �ملحلية بولية تب�شة؟ 

الت�شاوؤلت  عن  الإجابة  الباحثان  �شيحاول  الت�شاوؤل،  هذا  من  وانطالقا  وعليه 
الآتية:  الفرعية 

ما مفهوم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة؟ وما املعايري امل�شتخدمة يف ت�شنيفها؟  ●
ب�شقيها  ● التنمية  لتحقيق  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  به  تقوم  الذي  الدور  ما 

القت�شادي والجتماعي؟ 
ما املق�شود بالتنمية املحلية وما اأبرز اأبعادها؟  ●
ما واقع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف ولية تب�شة؟  ●
التنمية  ● على  اأثرها  وما  تب�شة،  ولية  يف  املوؤ�ش�شات  لهذه  امل�شتقبلية  الآفاق  ما 

املحلية؟ 

3. الفرضيات: 
اأقرب  تعد  التي  الفر�شيات  بع�ض  اُعتمدت  فقد  املطروحة،  الدرا�شة  اإ�شكالية  ملعاجلة 

ا�شتجابة لالأجوبة املحتملة و�لتي نلخ�شها فيما ياأتي: 
ت�شاهم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة م�شاهمة فعالة واأ�شا�شية يف عملية التنمية  ♦

من خالل تاأثريها على اجلانبني القت�شادي والجتماعي. 
تتميز التنمية املحلية بكونها عملية معقدة تتخذ اأبعاداً عدة كما اأنها ذات طبيعة  ♦

ديناميكية. 
لقد حت�شن م�شتوى الهتمام الفعلي باملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف اجلزائر  ♦

التي  ال�شخمة  للموؤ�ش�شات  بديلة  كا�شرتاتيجية  وت�شجيعها  املوؤ�ش�شات  هذه  باأهمية  تيقنًا 
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عجزت عن حتقيق التنمية املن�شودة. 
يعدُّ قطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف ولية تب�شة قطاعًا مهمًا وفعاًل، له  ♦

مكانته �شمن ا�شرتاتيجية الولية الرامية اإىل النهو�ض بامل�شتوى القت�شادي والجتماعي 
عرب ربوع الولية. 

يظهر دور ومكانة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف اجلزائر ب�شفة عامة وولية  ♦
تب�شة ب�شفة خا�شة من خالل م�شاهمتها الفاعلة يف الت�شغيل، بالإ�شافة اإىل رفع الإيرادات 

اجلبائية والرتقاء مب�شتوى خمتلف الأن�شطة القت�شادية. 

4. أهمية الدراسة: 
القت�شادية  املوا�شيع  اأهم  لأحد  تتطرق  كونها  يف  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تكمن 
املطروحة اليوم على ال�شاحة واملتداولة بني الباحثني واملفكرين القت�شاديني، ومقرري 
الراهن  الوقت  النامية منها، خا�شة يف  اأو  الدول املتقدمة  التنموية يف خمتلف  ال�شيا�شة 
الذي يت�شم بتحولت اقت�شادية عميقة كان لها الأثر الوا�شح على اأهمية هذه املوؤ�ش�شات 
ومكانتها يف احلياة القت�شادية والجتماعية. وميكن ��شتخل�س �أهمية هذه �لدر��شة 

يف �لنقاط �لآتية: 
الدور الكبري الذي توؤديه املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف الرتقاء باقت�شاديات  ♦

الدول املتقدمة والنامية ويف جميع املجالت وعلى جميع الأ�شعدة املحلية والدولية. 
واإر�شاء قواعد  ♦ لعملية حتقيق  الأ�شا�شية  املرتكزات  التنمية املحلية تعد من  لكون 

التنمية ال�شاملة واملتوازنة. 
التي  ♦ الكبرية  والإ�شالحات  املوؤ�ش�شات،  لهذه  اجلزائر  اأولته  الذي  الكبري  الهتمام 

�شخرتها لتاأهيل هذا القطاع يف خمتلف جوانبه وعلى جميع الأ�شعدة ويف خمتلف الوليات، 
اإميانًا منها بتحقيق التوازن اجلهوي، وبخا�شة يف وليات اله�شاب العليا كولية تب�شة. 

وترية  ♦ دفع  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تكت�شيها  التي  ة  املهمَّ املكانة 
للموارد  والر�شيد  العقالين  ال�شتغالل  خالل  من  تب�شة  بولية  وت�رصيعها  املحلية  التنمية 
والإمكانات الهائلة التي تزخر بها هذه الولية، بهدف تطوير وتنمية اقت�شاديات املنطقة. 

تكوين بطاقية خا�شة بتوزيع ومتركز املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة على م�شتوى  ♦
خمتلف الأن�شطة القت�شادية بولية تب�شة، مما يعطي �شورة وا�شحة ودقيقة ل�شناع القرار 
ورا�شمي ال�شيا�شات بالولية عن توجه هذه املوؤ�ش�شات، الأمر الذي ي�شمح باتخاذ القرارات 
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املنا�شبة واملتعلقة بت�شجيع وتنمية موؤ�ش�شات هذا القطاع والعمل على حتقيق التوازن يف 
متركزها قطاعيا وجغرافيا. 

5. أهداف الدراسة: 
يهدف هذا البحث اإىل اإبراز القدرة والفعالية التي يكت�شبها منوذج املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
واملتو�شطة مب�شاهمته يف حل امل�شاكل، التي يتخبط فيها القت�شاد الوطني، خا�شة ونحن 
مقبلون على حتولت اقت�شادية دولية البقاء فيها لالأقوى. وهذه الأهمية تعود اأ�شا�شًا اإىل 
اخل�شائ�ض واملميزات، التي جتعل هذه املوؤ�ش�شات اأكرث مالئمة وقدرة على تطوير القت�شاد 

الوطني يف ظل التحولت القت�شادية الدولية. 
وبالتايل فاإن هذه �لدر��شة تهدف �إىل تو�شيح جملة من �لنقاط: 

حماولة اإبراز اأهم اخل�شائ�ض التي جتعل من املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة اإحدى  ♦
اأهم ال�شرتاتيجيات التنموية الفعالة، ودورها يف حتقيق التوازن على امل�شتوى الكلي. 

اإبراز مكانة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ودورها �شمن منظور جديد يتمثل يف  ♦
بعد التنمية املحلية على امل�شتويني البلدي والولئي. 

وت�شليط  ♦ املحلية،  التنمية  املوؤ�ش�شات يف حتقيق  دور هذه  وتقييم  درا�شة  حماولة 
ال�شوء على مدى ا�شتفادة ولية تب�شة من قطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف جت�شيد 

التنمية املحلية بها. 
اأهم العقبات وامل�شكالت التي تعوق تطور ال�شتثمار عن طريق املوؤ�ش�شات  ♦ ك�شف 

ال�شغرية واملتو�شطة يف اجلزائر عمومًا وولية تب�شة ب�شفة خا�شة، وحماولة اقرتاح بع�ض 
احللول التي ميكن اأن ت�شاهم يف حت�شني املحيط املتدهور. 

حماولة ا�شتخال�ض اأهم املحاور التي ميكن اأن متثل اأر�شية بناء �شيا�شة اقت�شادية  ♦
تب�شة  وولية  عامة  اجلزائر  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ومنو  تطوير  اإىل  تهدف 

خا�شة. 

6. منهج الدراسة وحدودها: 
مكوناتها،  على  ال�شوء  وت�شليط  والتدقيق  التحليل  من  حقها  الدرا�شة  نعطي  حتى 
مو�شوعية  حلول  باقرتاح  الإ�شكالية  جتاوز  على  ت�شاعد  روؤية  بلورة  من  نتمكن  وبالتايل 
املنهج  ا�شتخدمنا  حيث  الدرا�شة،  يف  امل�شتخدمة  املناهج  من  جملة  اعتمدنا  وواقعية، 
الو�شفي التحليلي وذلك لالإملام مبختلف املفاهيم النظرية التي ت�شمنتها الدرا�شة. ولإ�شقاط 
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هذه الدرا�شة على واقع اجلزائر وولية تب�شة، فقد ارتاأينا ا�شتخدام املنهج ال�شتقرائي وذلك 
الذي توؤديه املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة على امل�شتوى املحلي  التنموي  الدور  لدرا�شة 
ال�شاملة واملتوازنة يف اجلزائر.وبالتايل  الوطنية  التنمية  اإىل حتقيق  تب�شة و�شوًل  بولية 

فاإن هذه �لدر��شة تتمحور يف �إطارها حول: 
�لإطار �لنظري: مت التطرق لدرا�شة هذا املو�شوع، كونه ميثل اأحد اأبرز املوا�شيع  ♦

للموؤ�ش�شات  التنموي  بالدور  الإحاطة  القت�شادية، وذلك من خالل  ال�شاحة  املتداولة على 
ال�شغرية واملتو�شطة على امل�شتويني الوطني واملحلي.

ال�شغرية  ♦ للموؤ�ش�شات  التنموي  للدور  امليدانية  الدرا�شة  تطرقت  �ملكاين:  �لإطار 
واملتو�شطة على م�شتوى ولية تب�شة.

�لإطار �لزماين: متحورت هذه الدرا�شة حول دور املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة  ♦
)امل�شتوى  اجلزائر  م�شتوى  على  الدرا�شة  فرتة  امتدت  حيث  املحلية،  التنمية  جت�شيد  يف 
لبداية  وذلك مواكبة   ،2013 �شنة  الأول من  ال�شدا�شي  اإىل غاية   2001 �شنة  الوطني( من 
الهتمام الفعلي بهذا القطاع على امل�شتوى الوطني.يف حني امتدت الدرا�شة امليدانية من 
�شنة 2006 اإىل غاية �شنة 2013، وذلك نتيجة تاأخر اهتمام ال�شلطات املحلية لولية تب�شة 

بهذا القطاع.
�شمت هذه �لدر��شة �إىل ثلثة حماور رئي�شة هي:  على �شوء ما تقدم، قُّ

Ú  :املحور الأول- املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة واأثرها على التنمية
Ú  :املحور الثاين- الإطار املفاهيمي للتنمية املحلية
Ú  املحور الثالث- واقع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف ولية تب�شة ودورها يف

تفعيل التنمية املحلية: 

احملور األول - املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأثرها على التنمية: 

اقت�شاديات  داخل  ووا�شحة  بالغة  اأهمية  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  حتتل 
من  املن�شودة  التنمية  حتقيق  يف  واملتزايد  املحوري  لدورها  نظراً  وذلك  الدول،  خمتلف 
خالل اإ�شهاماتها يف الناجت املحلي الإجمايل وخلق منا�شب ال�شغل وا�شتيعاب التكنولوجيا 

املتجددة.
1.1.ماهية �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة: 

للموؤ�ش�شات  ر�شمي وعاملي  اأن و�شع تعريف  والأبحاث  الدرا�شات  اأثبتت خمتلف  لقد 
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ال�شغرية واملتو�شطة اأمرٌّ غاية يف ال�شعوبة، نظراً لعراقيل عدة منها اختالف درجة النمو 
والتقدم بني الدول، وهو ما جعل كل دولة تنفرد بتعريف خا�ض بها يرتبط بدرجة منوها 
القت�شادي، والتعريف املقرتح اإما اأن يكون قانونيًا، كما هو ال�شاأن يف الوليات املتحدة 
الأمريكية واليابان، اأو اإداريًا كتعريف اأملانيًا، واأي�شا بع�ض التعاريف املتفق عليها من قبل 
املجموعات الدولية، مثل التعريف املقدم من البنك الأوروبي لال�شتثمار يف اإطار الحتاد 
الأوروبي، وكذا تعريف البنك الدويل ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية، حيث تعرف 
هذه الأخرية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة على اأنها: »كافة الوحدات الإنتاجية �شغرية 
يتكفل  واحد  مالك  يديرها  التي  واليدوية،  واحلرفية  الريفية  ال�شناعات  ت�شم  التي  احلجم 
بكامل امل�شوؤولية، ويرتاوح عدد العاملني فيها بني 10 اإىل 50 عامال« )خ�رص، 2002، 4( .
بينما مييز البنك الدويل يف تعريفه للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة بني ثالثة اأنواع 

 : على النحو الآتي )نا�رص، حم�شن، 2011، 3( 
املوؤ�ش�شة امل�شغرة: هي التي يكون فيها اأقل من 10 عمال، واإجمايل اأ�شولها اأقل أ. 

من 100.000 دولر اأمريكي، وكذلك حجم املبيعات ال�شنوية ل يتعدى 100.000 دولر 
اأمريكي.
اأ�شولها 	.  اإجمايل  من  وكل  عامل،   50 من  اأقل  ت�شم  التي  هي  ال�شغرية:  املوؤ�ش�شة 

وحجم املبيعات ال�شنوية ل يتعدى ثالثة ماليني دولر اأمريكي.
املوؤ�ش�شة املتو�شطة: عدد موظفيها اأقل من 300 موظف، اأما كل من اأ�شولها وحجم ت. 

مبيعاتها ال�شنوية ل يفوق 15 مليون دولر اأمريكي.
ويف اجلزائر تعرف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة بغ�ض النظر عن �شفتها القانونية 
على اأنها: »كل موؤ�ش�شة اإنتاج ال�شلع واخلدمات توظف ما بني )1-250 عامال( ، لها رقم 
اأعمال �شنوي ل يتعدى ملياري دينار جزائري واإجمايل امليزانية ال�شنوية ل يتعدى 500 

. ) مليون دينار جزائري وت�شتويف معيار ال�شتقاللية« 1 )
1.1.1.املعايري امل�شتخدمة يف ت�شنيف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ◄

اإن م�شطلح املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يختلف عن غريه من امل�شطلحات التي 
ي�شهل حتديد مفهوم خا�ض بها؛ لأنها بب�شاطة تعاين من اإ�شكالية تتعلق ب�شعوبة الو�شول 
للموؤ�ش�شات  ن�شبيًا  م�شرتك  مفهوم  اإىل  التو�شل  يتم  حتى  فاإنه  لها.لذا  دقيق  تعريف  اإىل 
ال�شغرية واملتو�شطة، فقد اُّعتمدت جمموعة من املعايري الأ�شا�شية نوجز الأهم منها يف هذا 

ال�شاأن كالآتي: 

( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: المرسوم التنفيذي رقم )18-01( والمتضمن القانون التوجيهي لترقية  ( 1
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤرخ في 27 رمضان 1422 والموافق لـ 12 ديسمبر 2001، العدد 77، ص 12.
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اأول- املعايري الكمية: تتمثل املعايري الكمية يف ما ياأتي:  ●
الأ�شا�شية  � املعايري  اأحد  باملوؤ�ش�شة  امل�شتخدم  املال  راأ�ض  يعدُّ  املال:  راأ�ض  معيار 

حجم  عن  �شورة  يعطي  امل�شتثمرة  الأموال  حجم  اأن  اعتبار  على  املوؤ�ش�شات  بني  للتمييز 
املوؤ�ش�شات من الناحية الكمية، غري اأنه يف�شل عدم العتماد على هذا املعيار مبفرده )ال�شيد، 

. )49  ،2005
اأب�شط املعايري املتبعة للتعريف، واأكرثها �شيوعًا نظراً  � معيار حجم العمالة: ويعد 

ل�شهولة القيا�ض واملقارنة عند اإجراء الإح�شاءات ال�شناعية، اإل اأن هذا املعيار يختلف من 
على  امل�شتخدم  التكنولوجي  التفاوت  العتبار  بعني  ياأخذ  ل  اأنه  عن  ف�شاًل  لأخرى،  دولة 

م�شتوى هذه املوؤ�ش�شات )غياط، بوقموم، 2008، 19( .
معيار قيمة املبيعات: وهو اأحد املعايري التي متيز بني املوؤ�ش�شات من حيث الن�شاط  �

)خوين،  واملهمة  احلديثة  املعايري  من  املعيار  هذا  الأ�شواق.ويعدُّ  يف  التناف�شية  وقدرتها 
ح�شاين، 2008، 19( .

لتعريف  � ا�شتخدامًا  املعايري  اأكرث  من  املعيار  هذا  يعد  املال:  راأ�ض  معامل  معيار 
العاملني وراأ�ض املال،  اإذ يتم العتماد على كل من عدد  املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، 
خا�شة بعد النتقادات املوجهة لكل منهما على انفراد وبالتايل، فاجلمع بينهما يقلل من 

النتقادات )ال�شيد، 2005، 50( .
ثانيا- املعايري النوعية: على الرغم من الدور الذي تلعبه املعايري الكمية يف حتديد  ●

مفهوم دقيق لهذه املوؤ�ش�شات فاإنها تعر�شت للعديد من النتقادات، لذلك ظهرت املعايري 
)جواد،  ياأتي  فيما  بالذكر  نخ�شه  ما  املعايري  هذه  اأهم  لها.ومن  مكملة  ب�شفتها  النوعية 

 :  )34  ،2007
وبذلك  � اقت�شادية  تكتالت  اأية  عن  املوؤ�ش�شة  ا�شتقاللية  بها  ونعني  ال�شتقاللية: 

ن�شتثني فروع املوؤ�ش�شات الكربى.
امللكية: اإن غالبية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة تكون تابعة للقطاع اخلا�ض يف  �

�شكل موؤ�ش�شات اأو �رصكات اأموال اإل اأن ن�شبة منها تكون يف �شورة موؤ�ش�شات فردية وعائلية، 
كما قد تكون ملكيتها ملكية عامة.

احل�شة ال�شوقية: مييز هذا املعيار بني اأحجام خمتلف املوؤ�ش�شات بالعتماد على  �
وزنها واأهميتها داخل ال�شوق.

اأ�شا�ض امتداد  � التمييز بني املوؤ�ش�شات على  الن�شاط: ح�شب هذا املعيار يتم  حملية 
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ن�شاطها الت�شويقي.
املعيار التنظيمي: يق�شد به �شكل الإدارة وامللكية على م�شتوى املوؤ�ش�شات ال�شغرية  �

واملتو�شطة.
اأ�شا�ض  � على  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ت�شنف  حيث  التكنولوجي:  املعيار 

الأ�شاليب الإنتاجية امل�شتخدمة فيها. 
املعطيات  مع  الن�شجام  وبغر�ض  الدول،  من  كغريها  فاإنها  اجلزائر،  اإىل  وبالعودة 
امليثاق  توقيعها على  املتو�شطي، وكذلك  امل�رصوع  اإىل  ان�شمامها  بعد  اجلديدة، وخا�شة 
العاملية  املنظمة  اإىل  لالن�شمام  و�شعيها  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  حول  العاملي 
للموؤ�ش�شات  موحد  تعريف  اإيجاد  على  جمربة  نف�شها  وجدت   ،  )OMC() (2 للتجارة 
ال�شغرية واملتو�شطة، خا�شة بعد تاأكد الدور واملكانة التي حتتلها حاليًا يف دعم التنمية 
القت�شادية.فعلى الرغم من املحاولت العديدة لإعطاء تعريف ر�شمي لها فاإنه واإىل غاية 
القانون  اإ�شدار  اإىل غاية  النوع من املوؤ�ش�شات  يكن هناك تعريف دقيق لهذا  مل   ،2001
الر�شمية  )اجلريدة  ر�شمية  اأكرث  تعريف  على  اجلزائر  خالله  من  اعتمدت   )18-01( رقم 

.  )12 للجمهورية اجلزائرية، 2001، 
اأهمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة:  ◄  2.1.1

متثل املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ن�شبة كبرية من املوؤ�ش�شات ال�شناعية يف العديد 
من دول العامل يف مراحل منو خمتلفة، كما اأنها تعد امل�شتوعب الأ�شا�شي للعمالة وت�شاهم 
بفعالية يف الت�شدير وزيادة قدرات البتكار.وت�شري بع�ض الإح�شائيات اإىل اأن املوؤ�ش�شات 
ال�شغرية واملتو�شطة متثل نحو 90% من اإجمايل ال�رصكات يف معظم اقت�شاديات العامل، 
وتوفر ما بني )40%-80%( من اإجمايل فر�ض العمل وتوظف من )50%-60%( من 
القوى العاملة يف العامل.وت�شهم هذه املوؤ�ش�شات بحوايل 46% من الناجت املحلي العاملي، 
وت�شاهم بن�شبة كبرية يف الناجت املحلي للعديد من الدول.وتو�شح الإح�شاءات املتاحة عن 
بع�ض دول العامل العربي اأن املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ت�شكل حوايل 99% من اإجمايل 
عدد املوؤ�ش�شات التي تعمل يف القطاع اخلا�ض غري الزراعي مب�رص، ويعمل بها حوايل ثلث 
الإجمايل  العدد  من   %84 املوؤ�ش�شات  هذه  ت�شكل  كما  ككل،  اخلا�ض  بالقطاع  العمل  قوة 
للموؤ�ش�شات يف تون�ض، 90% يف الكويت )ط�شطو�ض، 2012، 64-66( ، هذا الأمر ل يختلف 
كثرياً يف بقية دول العامل املتقدم، اإذ ت�شكل هذه املوؤ�ش�شات على �شبيل املثال يف الوليات 
املتحدة الأمريكية حوايل 98% من العدد الإجمايل للموؤ�ش�شات النا�شطة، وتوظف ما يقارب

2 ) ( Organisation Mondiale de Commerce
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53% من قوة العمل، يف حني متثل نف�ض املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف كندا %96 
من عدد املوؤ�ش�شات م�شتوعبة عمالة تقدر بـ 85% من جمموع اليد العاملة )غياط، بوقموم، 

. )50  ،2009
واأهمية  مكانة  نامية  اأو  متقدمة  كانت  �شواء  العامل  دول  خمتلف  اأدركت  ثم  ومن 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ودورها يف الرتقاء باقت�شادياتها، الأمر الذي اأدى بها اإىل 
انتهاج العديد من ال�شبل والآليات الداعمة لهذه املوؤ�ش�شات، ور�شم القواعد وال�شرتاتيجيات 
اقت�شادية  بيئة  يف  ن�شاطها  لتمار�ض  وال�شتمرارية  النجاح  طريق  لها  تعبد  التي  الفعالة 

منا�شبة.
اأم النامية، فاإن املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة  و�شواء تعلق الأمر بالدول املتقدمة 
ت�شتحوذ على الن�شبة الأعلى من املوؤ�ش�شات العاملة مقارنة باملوؤ�ش�شات الكبرية، كما اأنها 
ت�شتوعب ن�شبة عمالة اأكرب نتيجة لتدين تكلفة خلق فر�ض العمل فيها، زيادة على كونها تعد 
الأكرث اعتماداً على املوارد املحلية الأولية املتوفرة يف البيئة املحيطة، مما يك�شبها القدرة 
ال�رصائية  قدراتهم  مع  تتوافق  وباأ�شعار  املحليني  ال�شكان  احتياجات  خمتلف  تلبية  على 
ا�شتخداما  الأكرث  كونها  اإىل  امل�شتوردة.اإ�شافة  ال�شلع  حمل  املحلية  املنتجات  واإحالل 
للتكنولوجيا املحلية، مما يزيد من القيمة امل�شافة لديها.وهي مزايا تتما�شى مع ظروف 
الدول العربية ومنها اجلزائر، خا�شة ما يتعلق بانخفا�ض معدلت الت�شغيل، حتى اأن البنك 
74 مليون فر�شة عمل  اإىل تدبري  اإىل حاجة املنطقة العربية   2004 اأ�شار �شنة  الدويل قد 
لكافة  الأمثل  ال�شتغالل  دون  جت�شيده  ميكن  ل  رقم  وهو  القادمة،  عاما  الع�رصين  خالل 
املوارد املتاحة، لذلك تعترب املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة مدخال ومنفذا هاما ل�شتخدام 

هذه املوارد )تقرير التنمية الب�رصية، 2005( .
2.1 �إ�شهامات �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف �لعملية �لتنموية: 

يعد ال�شتثمار يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة من اأهم حمركات التنمية، واإحدى 
اأو الإقليمي،  دعائمها الرئي�شية لقيام النه�شة القت�شادية على م�شتوى القت�شاد املحلي 
اإىل  البطالة نظراً  للحد من  اأنه و�شيلة  املوؤ�ش�شات على  ال�شتثمار يف هذه  اإىل  وبذلك ينظر 
اأنه  العمل.كما  راأ�ض املال خللق فر�ض  ي�شتلزم من  به، وانخفا�ض ما  العمل  كثافة عن�رص 
و�شيلة للتقريب بني الدخول يف اجتاه حتقيق عدالة التوزيع والتخفيف من حدة الفقر، ونظراً 
اإىل اأهمية هذا القطاع اأي املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف التنمية ب�شقيها القت�شادي 
والجتماعي، فقد اأولته دول كثرية ومنها اجلزائر عناية متثلت يف اإن�شاء هياكل موؤ�ش�شاتية 
ال�شغرية  موؤ�ش�شاتها  تطوير  من  مكنتها  تنموية،  برامج  وو�شع  والإ�رصاف،  للتخطيط 
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واملتو�شطة، وحتقيق نتائج ح�شنة على م�شتوى اقت�شادياتها املحلية.
يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  توؤديه  الذي  الدور  عند  الوقوف  اأن  يف  �شك  ول 

التنمية، يجعلنا نبني دورها �لتنموي من خلل �لنقاط �لآتية: 
1.2.1 م�شاهمة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف توفري فر�ض العمالة وتقليل  ◄

م�شكلة البطالة: 
اإحدى الو�شائل الهامة والفعالة يف خلق فر�ض  تعد املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 
عمل كافية لمت�شا�ض البطالة يف البلدان النامية واملتقدمة، اإذ تتجاوز حتى املوؤ�ش�شات 
الكبرية يف هذا املجال، ذلك لأنها تقوم على تقنيات كثيفة العمل واإحالل العمالة املتوافرة 
حمل راأ�ض املال عايل التكلفة، ومنط اجتماعي يقوم على ت�شغيل الأقارب والأ�شدقاء، دون 
اللتزام مبوؤهالت درا�شية اأو �شهادات )غياط، بوقموم، 2009، 50( .فقد اأثبتت العديد من 
الدرا�شات اأن املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة متيل اإىل ا�شتخدام فنون اإنتاجية ب�شيطة ن�شبيا 
تتميز بارتفاع كثافة العمل مقارنة باملوؤ�ش�شات الكبرية، وهو ما يتطلب ا�شتثمارات اأقل لكل 

فر�شة عمل يف املتو�شط مقارنة باملوؤ�ش�شات الكبرية )ط�شطو�ض، 2012، 66( .
Organisation de Coopér - )حح�شب منظمة التعاون والتنمية القت�شادية 

املوؤ�ش�شات  ت�شاهم   ،  )tion et de Développement Economique، 2000
ال�شغرية واملتو�شطة اليوم على �شبيل املثال يف ن�شف منا�شب ال�شغل اجلديدة امل�شتحدثة 
يف اأوروبا وهي توظف 70 مليون �شخ�ض؛ اأي ما ميثل ثلثي منا�شب العمل الكلية، وتختلف 
من  كل  يف  مرتفعة  جندها  القت�شادية.فمثال  والقطاعات  الدول  باختالف  الن�شبة  هذه 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  وايرلندا.اأما  ال�شويد  يف  ومنخف�شة  والربتغال  اإ�شبانيا 
يف  العمالة  وبخا�شة  العمال  ن�شف  من  اأكرث  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  فتوظف 
قطاع ال�شناعات الأولية.ويف اليابان و�شلت ن�شبة عمالة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 
.وبالن�شبة للدول   )220  ،2004 العمال فيها )عنبه،  84.4% من جمموع عدد  اإىل قرابة 
النامية، فتبدو م�شاهمة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف خلق منا�شب عمل جديدة ذات 

اأهمية كربى، وذلك لعو�مل عدة نذكر من �أهمها: 
Ú  تعاين معظم الدول النامية من النمو ال�رصيع لل�شكان وزيادة قوة العمل، ف�شاًل عن

عدم وجود جمال يوظف اأعداد العمالة الهائلة وغري املدربة يف خمتلف القطاعات، وب�شفة 
خا�شة بعد اأن اأ�شبح القطاع الزراعي يف هذه الدول �شعيف القدرة على ا�شتيعاب العمالة.

Ú  على النامية  الدول  معظم  م�شاعدة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ت�شاهم 
مواجهة م�شكلة البطالة دون تكبد تكاليف راأ�شمالية عالية، حيث اأثبتت خمتلف الدرا�شات 
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ال�شغرية واملتو�شطة متدنية مقارنة  العمل على م�شتوى املوؤ�ش�شات  اأن تكلفة خلق فر�ض 
القت�شاد  على  التاأثري  يف  الت�شاع  �شفة  يك�شبها  مما  الكبرية،  املوؤ�ش�شات  يف  بتكلفتها 
الوطني، اإذ ت�شري التقديرات اإىل اأن تكلفة فر�ض العمل الدائمة يف املوؤ�ش�شات الكبرية تفوق 

ثالث مرات تكلفتها يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة )عبد احلميد، 2002، 10( 
ففي الهند مثال زادت املوؤ�ش�شات ال�شغرية التي ت�شغل اأقل من 100 عامل، من 1638 
األف موؤ�ش�شة عام 1992 اإىل 4370 األف موؤ�ش�شة عام 2007، مما اأدى بدوره لزيادة فر�ض 
العمل من 12.83 مليون فر�شة عمل يف 1992-1993 اإىل 22.17 مليون فر�شة عمل 

يف 2006-2007 )غياط، بوقموم، 2010، 76( .
واملح�شلة من قراءتنا وحتليلنا لهذه الأرقام، هي اأن هذه املوؤ�ش�شات وعلى الرغم من 
�شغر حجمها واإمكاناتها املتوا�شعة مقارنة مع اإمكانات املوؤ�ش�شات الكبرية ا�شتطاعت اأن 

متت�ض اجلزء الأكرب من الطاقة العمالية العاطلة.
2.2.1 املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة كاأداة لت�شجيع ال�شتثمار:  ◄

امل�شتثمرين  من  جديدة  كفاءات  تاأطري  اإىل  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ت�شعى 
ال�شغار الذين يفتقرون لروؤو�ض اأموال �شخمة خا�شة ال�شباب، اإذ ت�شتمد املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
واملتو�شطة عن�رص ال�شهولة يف اإن�شائها من انخفا�ض م�شتلزمات راأ�ض املال املطلوب لإن�شائها 
ن�شبيًا، حيث اإنها ت�شتند يف الأ�شا�ض اإىل جذب مدخرات الأ�شخا�ض وتفعيلها من اأجل حتقيق 
منفعة اأو فائدة تلبي بو�شاطتها حاجات حملية يف اأنواع متعددة من الن�شاط القت�شادي، 
وهذا ما يتنا�شب والبلدان النامية، نتيجة لنق�ض املدخرات فيها ب�شبب �شعف الدخل، حيث 
تقوم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة بدور مهم يف ا�شتقطاب الأموال واملدخرات ال�شغرية 
وتوجيهها نحو املجالت ال�شتثمارية بدًل من جتميدها واإخراجها من الدورة القت�شادية 
اإىل  حتتاج  ل  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تكاليف  اأن  كون  اكتناز،  �شورة  يف 

روؤو�ض اأموال �شخمة )غياط، بوقموم، 2010، 78( .
على  اأ�شا�شًا  لعتمادها  للتكوين  الالزمة  التكاليف  بقلة  املوؤ�ش�شات  هذه  تت�شم  كما 
ملالكيها  والتكوين  للتدريب  ذاتيًا  مركزاً  تعدُّ  اأنها  مبعنى  العمل،  اأثناء  التدريب  اأ�شلوب 
با�شتمرار، وهو ما ميكنهم من  الإنتاجي  لن�شاطهم  مزاولتهم  وذلك جراء  فيها،  والعاملني 
احل�شول على املزيد من املعلومات واملعرفة، ال�شيء الذي ينمي قدراتهم ويوؤهلهم لقيادة 
عمليات ا�شتثمارية جديدة وتو�شيع نطاق فر�ض العمل املتاحة، واإعداد اأجيال من املدربني 
للعمل يف املوؤ�ش�شات الكبرية م�شتقباًل، وهي بهذا املعنى تعدٌّ منبتًا خ�شبًا لتنمية املواهب 
والإبداعات والبتكارات واإتقان وتنظيم امل�شاريع ال�شناعية واإداراتها )ح�شن، 2002، 29( 
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.من جهة اأخرى تتميز املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ب�شهولة الدخول واخلروج من ال�شوق، 
وذلك نتيجة لنخفا�ض ن�شبة الأ�شول الثابتة اإىل الأ�شول الكلية يف اأغلب الأحيان وزيادة 
اإذ عادة ما ي�شهل على  اأ�شحاب امل�رصوع،  اإىل جمموع اخل�شوم وحقوق  راأ�ض املال  ن�شبة 
�شاحب املوؤ�ش�شة ت�شفية م�رصوعه، واخلروج من ال�شوق دون اأ�رصار كبرية، وذلك لمتالك 
مقارنة  الت�شالت  وحتقيق  القرارات  اتخاذ  يف  عالية  مرونة  املوؤ�ش�شات  من  النوع  هذا 

باملوؤ�ش�شات الكبرية )الربنوطي، 2005، 80( .
يف الأخري تعدُّ املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة اأداة لت�شجيع ال�شتثمار كونها تتميز 
الكبرية خا�شة يف جمال  للموؤ�ش�شات  نواة  املال، مبا يجعلها  راأ�ض  بارتفاع معدل دوران 
ال�شناعة، مما يوؤدي اإىل زيادة حجم ال�شتثمار الكلي يف القت�شاد الوطني، وهو ما ي�شمن 

ارتفاع معدلت النمو القت�شادي من خالل التاأثري على خمتلف املتغريات الكلية.
اإ�شهام املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف زيادة الناجت الوطني:  ◄  3.2.1

الناجت الوطني يعني قيمة جمموع ال�شلع واخلدمات التي ينتجها جمتمع ما خالل فرتة 
زمنية معينة، ونالحظ من النت�شار الوا�شع والن�شاط الهائل للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 
يف املجالت ال�شناعية الزراعية واخلدمية كافة، اأنها ت�شاهم ب�شكل مبا�رص وبن�شب عالية يف 
الناجت الوطني الإجمايل اأكرث مما ت�شاهم به املوؤ�ش�شات الكبرية يف الدول املتقدمة والنامية.
عنا�رص  اأبرز  هو  الذي  العمل  لعن�رص  التوظيف  م�شتوى  رفع  خالل  من  يت�شح  وهذا 
الإنتاج، مما يرفع من م�شتوى الطلب الكلي الفعال على ال�شلع ال�شتهالكية وال�شتثمارية، 
فكلما زاد التوظيف اأدى ذلك اإىل زيادة الدخل لأفراد املجتمع، فجزء من هذا الدخل يوجه 
لال�شتهالك مبا�رصة من الأ�شواق.اأما اجلزء املتبقي فيوجه لال�شتثمار يف م�شاريع �شغرية اأو 
يدخر يف املوؤ�ش�شات املالية التي توجهه بدورها اإىل ال�شتثمار.كما اأن املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
ت�شتخدمها،  التي  الإنتاج  عوامل  الإنتاجية ملختلف  معدلت  رفع  على  ت�شاعد  واملتو�شطة 
كما تعمل على زيادة دورة املبيعات مما يقلل من تكاليف التخزين والت�شويق مبا ي�شاعد 
على و�شول املنتجات للم�شتهلك باأقل تكلفة ممكنة.وتوؤدي هذه العوامل التي �شبق ذكرها 
القطاعات  من  العديد  املوؤ�ش�شات  هذه  ل�شمولية  وتنوعه  الوطني  الناجت  حجم  زيادة  اإىل 

القت�شادية )ح�شن، 2002، 31( .

احملور الثاني - اإلطار املفاهيمي للتنمية احمللية: 

1.2 ماهية �لتنمية �ملحلية: 
ل ريب يف اأن التنمية املحلية تعمل على تعزيز القدرات القت�شادية للمنطقة املحلية 
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من اأجل حت�شني م�شتقبلها القت�شادي وم�شتوى املعي�شة فيها.فهي عبارة عن عملية يقوم 
خاللها ال�رصكاء من القطاع احلكومي وقطاع الأعمال بالإ�شافة اإىل القطاع غري احلكومي 
بالعمل ب�شكل جماعي من اأجل توفري ظروف اأف�شل لتحقيق النمو القت�شادي وخلق فر�ض 

العمل.
1.1.2 تعريف التنمية املحلية:  ◄

التعاون  حتقيق  ميكن  بو�شاطتها  التي  »العملية  اأنها:  على  املحلية  التنمية  تعرف 
ال�شعبية واحلكومية لالرتقاء مب�شتويات التجمعات والوحدات املحلية  الفعال بني اجلهود 
اقت�شاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وح�شاريًا من منظور حت�شني نوعية احلياة ل�شكان التجمعات 
املحلية يف اأي م�شتوى من م�شتويات الإدارة املحلية يف منظومة �شاملة ومتكاملة« )عبد 

املطلب، 2001، 13( .
هذا وقد عرفتها هيئة الأمم املتحدة على اأنها: »العمليات التي ميكن بها توحيد جهود 
املواطنني واحلكومات لتح�شني الأو�شاع القت�شادية والجتماعية يف التجمعات املحلية، 

وم�شاعدتها على الندماج يف حياة الأمة وامل�شاهمة يف رقيها« )بوعمامة، 2005، 2( .
يت�شح من خالل هذه التعاريف، اأن التنمية املحلية: »عبارة عن عملية يتم من خاللها 
ا�شتغالل  ال�شعبية على م�شتوى املحليات من خالل  الدمج بني اجلهود احلكومية واجلهود 
املوارد املالية والب�رصية والطبيعية املتاحة على م�شتوى تلك املحليات بغية التو�شل اإىل 
تلبية وحتقيق الحتياجات واملتطلبات اجلماهريية من اأجل الو�شول اإىل اأعلى م�شتويات 

من الرفاهية لتلك التجمعات« )�شداوي، م�شعودي، 2008، 2( .
اأهداف التنمية املحلية:  ◄  2.1.2

ت�شعى التنمية املحلية اإىل حتقيق جملة من الأهداف اأهمها جند )نورين، 2008، 8( : 
Ú  اإحداث اإىل  الجتماعي  منظورها  يف  املحلية  التنمية  تهدف  اجتماعية:  اأهداف 

طريق  عن  املعي�شة،  م�شتويات  حت�شني  خالل  من  وذلك  الجتماعي  ال�شعيد  على  تغيريات 
فر�ض معايري للهواء واملاء وال�شو�شاء تهدف اإىل حتقيق احلماية ال�شحية، بالإ�شافة اإىل 

الهتمام باحتياجات اأفراد املجتمع والعمل على تلبيتها.
Ú  اأهداف اقت�شادية: التنمية املحلية مبنظورها القت�شادي تهدف اإىل قيام اقت�شاد

حملي م�شتدام متعدد الأطراف مفتوح وغري متييزي ومن�شف، وميكن جميع الأقاليم الريفية 
تقلي�ض  اإىل  كذلك  تهدف  والإنتاجية.كما  املعي�شية  م�شتوياتها  حت�شني  من  واحل�رصية 
الفجوة القت�شادية بني خمتلف املناطق، وخلق جمال تعاوين وتكاملي بني القطاعات من 
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اأجل ت�شخري جميع القت�شاديات املحلية خلدمة القت�شاد الوطني.
Ú  للبيئة كبرية  اأهمية  الأخرية  الآونة  يف  املحلية  التنمية  اأولت  لقد  بيئية:  اأهداف 

ومتطلبات حمايتها، فالتنمية املحلية ت�شعى اإىل �شمان احلماية الكافية للطبيعية والنظم 
الإيكولوجية والتجمعات احلية، بالإ�شافة اإىل التفكري يف م�شلحة الأجيال القادمة، الأمر 

الذي اأدى اإىل ظهور م�شطلح حديث يعرف بالتنمية املحلية امل�شتدامة.
2.2 مبادئ �لتنمية �ملحلية: 

هناك مبادئ عامة تت�شل بق�شية التنمية ذاتها كعملية تكاملية، بحيث اإن مل تتوافر 
هذه املبادئ اأو اأهمل بع�شها فقدت تنمية املجتمع ركائز حتقيق اأهدافها الكاملة، وت�شبح 
بذلك منهجًا ناق�شًا، باعتبار اأن تنمية املجتمع هي عملية �شمول وتوازن وتكامل وتن�شيق 

ي�شارك فيها املواطنون من بدايتها اإىل نهايتها.
ومن اأهم هذه املبادئ جند )اجلوهري، 2001، 6( : 

جوانبها أ.  جميع  من  التنمية  ق�شية  تناول  �رصورة  املبداأ  هذا  يعني  ال�شمول:  مبداأ 
قطاعات  بكل  التنمية  �شمول  كذلك  يعني  وال�شمول  والثقافية،  والقت�شادية  الجتماعية 
اأمكن  ما  املجتمع  كل  والربامج  امل�رصوعات  تغطي  بحيث  وال�شكانية،  اجلغرافية  املجتمع 

ذلك، حتقيقًا للعدالة وتكافوؤ الفر�ض واإر�شاء املواطنني.
ميكن 	.  ل  اأنه  مبعنى  واحل�رص،  الريف  بني  التكامل  املبداأ  هذا  يعني  التكامل:  مبداأ 

الريف  بني  ع�شوية  عالقة  توجد  العك�ض.حيث  اأو  ح�رصية  تنمية  دون  ريفية  تنمية  اإجراء 
واحل�رص، كما يعني التكامل بني اجلوانب املادية والب�رصية.فالتنمية ما هي اإل اإحداث تغيري 
مر�شوم يف املجتمع، وهذا التغيري له جوانب مادية واأخرى غري مادية حيث يكون التغيري 

متوازنا يف كال اجلانبني مادي وغري مادي.
املجتمع، ت.  حاجة  ح�شب  التنمية  بجوانب  الهتمام  املبداأ  هذا  يعني  التوازن:  مبداأ 

فلكل جمتمع احتياجات تفر�ض وزنًا خا�شًا لكل جانب منها، مثال يف املجتمعات الفقرية 
حتتل ق�شايا التنمية القت�شادية فيها وزنًا اأكرب مقارنة بغريها من الق�شايا والهتمامات، 
مما يجعل تنمية املوارد الإنتاجية هي الأ�شا�ض امل�شتهدف من التنمية والق�شايا الأخرى 

مبثابة فروع منها.
مبداأ التن�شيق: يهدف هذا املبداأ اإىل توفري جو ي�شمح بتعاون جميع الأجهزة القائمة 	. 

على خدمة املجتمع وت�شافر جهودها وتكاملها، مبا مينع ازدواجية اخلدمة اأو ت�شاربها؛ 
لأن ذلك يوؤدي اإىل ت�شييع اجلهود وزيادة التكاليف.ولهذا تبذل جهود كثرية لإحداث مبداأ 
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التن�شيق بهدف تفادي هذه النقائ�ض والتقليل من اآثارها.وبالتايل فاإن توافر خمتلف هذه 
املبادئ جمتمعة ي�شمن جناح برامج التنمية ويدعم ركائز حتقيق اأهدافها.

3.2 �أبعاد �لتنمية �ملحلية: 
تتج�شد اأبعاد التنمية املحلية يف ما ياأتي: 

Ú  البعد القت�شادي: اإن البعد الأول من اأبعاد التنمية املحلية يتمثل يف كيفية الربط
واملتطلبات  املتغريات  مع  القت�شادية  والتطبيقية  الفكرية  واملفاهيم  الجتاهات  بني 
اإحداث النتقال التدريجي من القت�شاد الكال�شيكي املهمل لأبعاد البيئة  البيئية، وكيفية 
بني  الإيديولوجي  ال�رصاع  ح�شم  يعني  وهذا  البيئي،  باجلانب  يعنى  الذي  القت�شاد  اإىل 
التي حتقق  والأدوات  الو�شائل  القت�شادي من جمموعة  البعد  ويت�شكل  والبيئة،  القت�شاد 
الرفاهية لأفراد املجتمع وتعمل على املحافظة على املوارد املتاحة وفق منهج ا�شتخدام 

ر�شيد لها )لرقط، 2008، 8( .
Ú  به يق�شد  املحلية  التنمية  يف  الجتماعي  الجتاه  اإن  الجتماعي:  البعد 

لاللتحام  و�شيلة  التنمية  من  يجعل  اإنه  حيث  اإن�شانيته  نحو  بالإن�شان  الرتقاء  كيفية 
قبل  يكون  اأن  الختيار  لهذا  ولبد  ال�شيا�شي،  الختيار  يف  للتطوير  وعملية  الجتماعي 
الأقاليم،  بني  وما  الدول،  بني  هو  ما  مبقدار  الأجيال  بني  اإن�شاف  اختيار  �شيء  كل 
مدخل  يعدُّ  لكونه  الإن�شان  على  اأ�شا�شا  تقف  املحلية  التنمية  فكرة  حتقيق  اأن  باعتبار 

.  )106  ،2010 هذه التنمية وخمرجها )فال، 
Ú  بالإ�شافة ال�شتدامة،  بعد  املحلية  التنمية  يف  البيئي  البعد  يج�شد  البيئي:  البعد 

عقالنية،  بطريقة  الطبيعية  املوارد  ا�شتغالل  هنا  واملحافظة.واملق�شود  احلاجة  مبداأ  اإىل 
وخا�شة تلك املوارد املحدودة وغري القابلة للتجديد، اإذ لبد من اأن تراعي كل اإ�شرتاتيجية 
تنموية حملية القيود الطبيعية وحمدودية املوارد الطبيعية، واملحافظة على احلقوق البيئية 

لالأجيال القادمة.
Ú  البعد التكنولوجي: اأ�شبحت التكنولوجيا من اأهم الركائز التي تقوم عليها احلياة

وحتقيق  والأعباء،  ال�شغوطات  لتقليل  كو�شيلة  متنحها  التي  اليجابيات  ب�شبب  الب�رصية 
الرفاهية القت�شادية والراحة، ولكن التكنولوجيا �شالح ذو حدين، فبالرغم من الإيجابيات 
التي ت�شعها حتت اإمرة الإن�شان، هناك �شلبيات جتعلها تعد التهديد رقم واحد على حياته، 
ا�شتعمال  اإىل  ت�شعى  املحلية  فالتنمية  البيئة،  على  توؤثر  التي  لالأ�رصار  بالن�شبة  خا�شة 
والتقنيات  الأنظف  التكنولوجيات  خالل  من  ال�شناعية  املرافق  يف  بيئية  تكنولوجيات 

ال�شديقة للبيئة )بوعمامة، 2008، 6( .
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احملور الثالث - واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية تبسة ودورها يف تفعيل التنمية 
احمللية:

1.3 �لو�شع �لر�هن للموؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف �جلز�ئر ودورها 
�لتنموي: 

قبل التطرق اإىل واقع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف ولية تب�شة ودورها التنموي، 
فقد ف�شلنا الإ�شارة باخت�شار اإىل واقع هذه املوؤ�ش�شات يف اجلزائر، حيث اإن التحول الذي 
املا�شي  القرن  من  الأخرية  الع�رصية  من  بداية  اجلزائر  يف  القت�شادية  ال�شيا�شة  عرفته 
التجارب  �شوء  الوطني.فعلى  القت�شاد  هياكل  يف  خا�شة  ة  مهمَّ وتغريات  حتولت  اأفرز 
غري الناجحة يف جمال تنظيم املوؤ�ش�شات وت�شيريها، اأعطت الدولة جماًل وا�شعًا لدعم منو 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وترقيتها، والذي تزامن مع تطبيق برنامج التعديل الهيكلي 

الذي جرى التفاق ب�شاأنه مع موؤ�ش�شات النقد الدولية.
1.1.3 واقع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف اجلزائر:  ◄

ال�شغرية واملتو�شطة يف القت�شاد اجلزائري انطالقا  للوقوف على تطور املوؤ�ش�شات 
من �شنة 2001 نورد اجلدول الآتي: 

الجدول )1( 
تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر للفترة )2013-2001( 

ن�شبة �لتغرقيمة �لتغرعدد �ملوؤ�ش�شات�ل�شنة

200117989320386%12,78

200226186381970%45,56

200328858726724%10,2

200431295924372%8,44

200534278829829%9,53

200637676733979%9,91

200741095934192%9,07

2008519526108567%26,41

200958749467968%13,08
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ن�شبة �لتغرقيمة �لتغرعدد �ملوؤ�ش�شات�ل�شنة

201061907231578%5,37

201165930940237%6,5

201271183252523%7,97

201374793436102%5,07

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
- نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 20، وزارة الصناعة والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار، 2012، ص 12.
 إحصائيات السداسي األول لسنة 2013.

من خالل اجلدول اأعاله جند اأن عدد املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف تزايد م�شتمر، 
�شنة  حدود  يف  لي�شل  العدد  بعدها  ليت�شاعف   2001 �شنة  موؤ�ش�شة  حيث بلغ 179893 
زاد  قد  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  عدد  اأن  مبعنى  موؤ�ش�شة،   619072 اإىل   2010
خالل عقد من الزمن بـ 439179 موؤ�ش�شة، حيث ارتفع عدد املوؤ�ش�شات �شنة 2010 بزيادة 
قدرها 5.37%، مقارنة بال�شنة ال�شابقة، لي�شل عدد املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة نهاية 

ال�شدا�شي الأول من �شنة 2013 اإىل 747934 موؤ�ش�شة.
اإن هذا التطور احلا�شل يف عدد املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، يف اعتقادنا يرجع اإىل 
اتباع اجلزائر ا�شرتاتيجية عمل وتوجيه لهذا القطاع على املديني املتو�شط والبعيد، مدعمة 
القت�شادية  املتغريات  مع  ومكيفة  للتنفيذ  قابلة  وواقعية  فعالة  وميكانيزمات  باآليات 
اجلديدة، الغاية منها جتاوز العراقيل التي حتول دون تنمية هذا القطاع وتطويره، ف�شاًل 
على  الفائدة  معدلت  تخفي�ض  نحو  موجهة  تو�شعية  تنموية  �شيا�شة  اجلزائر  انتهاج  عن 
القرو�ض لهذا القطاع ابتداًء من �شنة 2001، حيث و�شلت اإىل حدود 5%، وقد كان لعتماد 
هذه ال�شيا�شة امل�رصفية ال�شدى الإيجابي لدى املتعاملني القت�شاديني، نظراً لالأهمية التي 
حظي بها قطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة من حيث توفري م�شادر التمويل الالزمة 

وتي�شري �رصوط تقدميه.
2.1.3 الدور التنموي للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف اجلزائر ◄

القت�شادية  التنمية  دعم  يف  ودورها  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اأهمية 
والجتماعية نابع من دورها يف خلق فر�ض عمل جديدة وم�شاهمتها يف القيمة امل�شافة 
مبكانة  حتظى  املوؤ�ش�شات  هذه  جعل  الذي  والثقايف.الأمر  الجتماعي  ودورها  الإجمالية 
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بارزة يف القت�شاديات املتقدمة والنامية على ال�شواء من خالل توفري الإمكانيات الالزمة 
لتنمية هذا النوع من املوؤ�ش�شات وتطويرها.

Ú   :اأوًل- دورها يف الت�شغيل
الذي  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  وترقية  لدعم منو  وا�شعًا  الدولة جماًل  اأعطت 
تزامن مع تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، وهو ما متخ�ض عنه دور مهم وفعال وحيوي لهذه 
املوؤ�ش�شات يف دفع وترية التنمية القت�شادية ويتجلى ذلك بو�شوح يف دورها يف توفري 
منا�شب ال�شغل وامت�شا�ض البطالة، وللوقوف على حقيقة الدور الذي تلعبه املوؤ�ش�شات يف 

التوظيف ورد اجلدول الآتي: 
الجدول )2( 

تطور العمالة حسب عدد المؤسسات للفترة )2013-2001( 

ن�شبة �لتغرقيمة �لتغرعدد �لعمال�ل�شنة

2001737062 - -

200268434152721 -%7,15

200370500020659%3,01

2004838504133504%18,93

20051157856319352%38,08

2006125270794851%7,93

20071355399102692%8,19

20081540209184810%13,63

200915465846375%0,41

2010162568679102%5,11

2011172419798511%6,05

20121848117123920%7,18

 2013191549567378%3,65

 Source: Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et
de la Promotion de L’Investissement

 إحصائيات السداسي األول لسنة 2013.



218

احمللية  التنمية  لتفعيل  كآلية  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
منوذجاً( تبسة  )والية 

أ.د. شريف غياط
أ. محي الدين مكاحلية

من خالل نتائج اجلدول اأعاله جند اأن قطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ي�شاهم 
ب�شكل فعال يف توفري منا�شب العمل اإذ و�شل عدد العمال يف هذا القطاع �شنة 2001 اإىل 
�شنة  عن  من�شبًا   52721 بقيمة   2002 �شنة  ذلك  بعد  انخف�ض  لكنه  عاماًل،   737062
2001، مع اأن هذا القطاع قد �شهد تطوراً يف تعداده، وبالتايل فاإن هذا النخفا�ض راجع 
اإىل عمليات الت�رصيح التي �شهدتها معظم املوؤ�ش�شات ف�شاًل عن غلق عدد معترب منها، يف 
اأقل من ع�رصة  اأن ن�شبة كبرية من املوؤ�ش�شات املن�شاأة هي موؤ�ش�شات م�شغرة توظف  حني 
عمال، ولكن �رصعان ما �شهد عدد العمال يف هذا القطاع ارتفاعًا ملحوظًا �شنة 2003 قدر 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  العمال يف  عدد  تطور  2002.وقد  �شنة  عن  من�شب عمل   20659 بـ 
واملتو�شطة لي�شل خالل ال�شدا�شي الأول ل�شنة 2013 اإىل 1915495 من�شب عمل اأي ارتفع 
بقيمة 1178433 من�شبًا عن �شنة 2001، وهو ما يوؤكد الدور الذي بات يوؤديه هذا القطاع 

يف دفع عجلة التنمية عرب بوابة تقلي�ض ن�شبة البطالة.
Ú  :ثانيًا- امل�شاهمة يف القيمة امل�شافة والناجت املحلي الإجمايل

وحتقيقها  امل�شافة  القيمة  خلق  يف  ريادي  دور  واملتو�شطة  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات 
التي  الهيئات  مع  باإقامة عالقات  فقط  تكتفي  اأجل �شمان دميومة وظائفها، فهي ل  من 
تقتني منها اخلدمات، والتي تبيع منتجاتها، بل تخلق كذلك �شبكة مبادلت، كما يعدُّ الناجت 
املحلي الإجمايل مبثابة موؤ�رص اقت�شادي ذو دللة يف تقومي النمو القت�شادي، وبالتايل 
مدى  تبيان  اخلا�ض.ولغر�ض  القطاع  ومكانة  تطور  تو�شيح  يف  املفهوم  هذا  �شن�شتغل 
م�شاهمة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة املتمثلة يف القطاع اخلا�ض يف القيمة امل�شافة 

نورد اجلدول الآتي: 
الجدول )3( 

تطور مساهمة القطاع العام والخاص في القيمة المضافة للفترة )2001-2013( الوحدة مليار د	

جمموع �لقيمة �مل�شافة�لن�شبة %�لقطاع �خلا�س�لن�شبة %�لقطاع �لعام�ل�شنة

2001268,9818,31203,7481,71472,72

2002286,7915,41585,384,61872,09

2003312,4714,91784,4985,12096,96

2004344,8914,42038,8485,62383,37

2005367,5114,12239,5685,92607,07

2006376,8213,32634,4686,63011,28
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جمموع �لقيمة �مل�شافة�لن�شبة %�لقطاع �خلا�س�لن�شبة %�لقطاع �لعام�ل�شنة

2007420,8612,32986,0787,63406,93

2008406,8410,733383,5789,273790,41

2009432,059,853954,590,154386,55

2010340,567,104450,7692,904791,32

2011528.519,744895.6490.265424,15

2012631.4010.725253.7589.285885,15

2013656.7710.975335.6389.035992,40

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
- نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة وترقية االستثمار، 2013، ص 43.

على  يعتمد  اقت�شاد  لبناء   1990 �شنة  بعد  اجلزائر  انتهجته  الذي  اجلديد  التوجه  اإن 
واأي�شا  للمواد واخلدمات،  الإنتاج املبا�رص  للدولة من  التدريجي  ال�شوق والن�شحاب  اآليات 
اأعطى  اخلا�ض،  للقطاع  وت�شجيعات  �شمانات  من  ت�شمنه  وما  اجلديد  الت�رصيعي  الإطار 
حيوية لهذا الأخري ميكن مالحظتها من خالل ارتفاع م�شاهمته يف تكوين القيمة امل�شافة 
التي تراوحت ما بني 81.7% و 85.9% خالل �شنتي 2001 و2005، ويت�شح من اجلدول 
اأعاله اأن م�شاهمة القطاع اخلا�ض يف القيمة امل�شافة �شنة 2005 بلغت 2239،56 مليار 
�شنتي  م�شتوياته  اأعلى  ليحقق   ،2001 ب�شنة  مقارنة   1035،82 قدرها  بزيادة  اأي  دج؛ 
مليار   5335،63 و  دج  مليار   5253.75 بـ  قدرت  اإجمالية  مب�شاهمة  و2013   2012
دج على التوايل، واجلدير بالذكر اأن ح�شة القطاع اخلا�ض يف تكوين القيمة امل�شافة يف 

خمتلف فروع الن�شاط القت�شادي وال�شناعي عالية مقارنة بالقطاع العام.
الجدول )4( 

تطور مساهمة القطاع العام والخاص في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )2006-2013( الوحدة: مليار د	

�لقطاع
�ملجموع�لن�شبة�لقطاع �خلا�س�لن�شبة�لقطاع �لعام�ل�شنة

2006704,0520,442740,0679,563444,11

2007749,8619,23153,7780,83903,63

2008760,9217,553574,0782,454334,99
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�لقطاع
�ملجموع�لن�شبة�لقطاع �خلا�س�لن�شبة�لقطاع �لعام�ل�شنة

2009816,816,414162,0283,594978,82

2010827,5315,024681,6884,985509,21

2011923,3415,235134,4684,776057,80

2012981,2114,895604,6785,116585,88

20131043,2114,656074,0285,357117,23

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
- نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة وترقية االستثمار، 2013، ص 42.

الداخلي  الناجت  قيمة  يف  اخلا�ض  القطاع  م�شاهمة  اأن  اجلدول  هذا  خالل  من  يت�شح 
اخلام يف تزايد م�شتمر، اإذ ي�شارك هذا القطاع مبوؤ�ش�شاته ال�شغرية واملتو�شطة بن�شب معتربة، 
حيث قدرت بـ 79.56% �شنة 2006، لت�شهد ارتفاعًا بدءاً من �شنة 2007، اإذ و�شلت اإىل 
اأعلى  3153،77 مليار دج، ثم يحقق  بـ  اإجمالية تقدر  م�شاهمة  يعادل  ما  80.8%.وهو 
بـ  تقدر  وبن�شبة  دج  مليار   6074،02 بـ  تقدر  اإجمالية  مب�شاهمة   2013 �شنة  م�شتوياته 
85.35%.وهذا ما يجعلنا نوؤكد على �رصورة تدعيم هذه املوؤ�ش�شات يف ظل الإ�شالحات 
والقت�شادي،  الجتماعي  ب�شقيها  التنمية  يف  م�شاهمتها  تفعيل  اأجل  من  القت�شادية 
وبخا�شة اأن عدد هذه املوؤ�ش�شات �شريتفع، واأن ن�شبتها �شمن الناجت �شوف تزداد اإذا اأ�شفنا 
املوؤ�ش�شات التي تتحرك يف الأن�شطة القت�شادية غري الر�شمية، وبالتايل فاإن هناك فر�شة 
للتخفيف من امل�شكالت، بالرتكيز على البدائل املتعلقة بتطوير هذه املوؤ�ش�شات وترقيتها 
امل�شبقة  والفوائد  الجتماعي  وال�شمان  بال�رصائب  املتعلقة  العراقيل  من  والتخفيف 
القت�شاد  ح�شاب  على  الر�شمي  القت�شاد  حجم  زيادة  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  وال�شمانات، 
املوازي بزيادة انك�شاف الأن�شطة القت�شادية لآلف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة التي 

حتاول جتاوز كثري من ال�شعوبات والعراقيل التي حتد من منوها وتطورها.
Ú  :ثالثًا- م�شاهمة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف التجارة اخلارجية

الإمكانات  والواردات،  ال�شادرات  من  كل  تطور  حلركة  اخلارجية  املبادلت  تبني 
موؤ�رصاً  ال�شادرات  تعد  اإذ  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  املتاحة  والتجارية  الإنتاجية 
القت�شاد  اعتماد  درجة  الواردات  تبني  كما  الوطني،  لالقت�شاد  الإنتاجية  الطاقة  لتحديد 
الوطني على اخلارج، وميكن الوقوف على دور هذه املوؤ�ش�شات يف املبادلت اخلارجية من 
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خالل درا�شة تطور املنتوجات خارج قطاع املحروقات، واجلدول الآتي يبني تطور الواردات 
اجلزائرية خالل الفرتة )2013-2007( .

الجدول )5( 
 تطور الواردات الجزائرية خال الفترة )2007-2013( الوحدة مليون دوالر

2007200820092010201120122013�ل�شنة

7002105761064911067116181268413647قطاع عام

20390285802864529406356293768641203قطاع خا�ض

27439391563929440473472475037054850�إجمايل �لو�رد�ت

المصدر: تقارير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار لسنوات )-2007 
. )2013

وم�شاهمة  م�شتمر  تزايد  يف  اجلزائرية  الواردات  حجم  اأن  يتبني  تقدم،  ما  �شوء  على 
717 مليون دولر  اإذ ارتفعت من  القطاع اخلا�ض فيها هي الأخرى يف ارتفاع متوا�شل، 
لت�شل   %49.1 قدرها  بزيادة  اأي   ،2002 �شنة  دولر  مليون   1069 اإىل   1999 �شنة 
�شنة 2013 اإىل ما يعادل 54850 مليون دولر، اأي بن�شبة زيادة �شنوية تقدر بـ %8.89 
وطبقا  جدا،  متنوعة  اأنها  اجلزائرية  الواردات  هيكل  على  2012.واملالحظ  مقارنة ب�شنة 
من   28،73% بن�شبة  الريادة  ال�شناعي  التجهيز  منتوجات  احتلت   2013 لإح�شائيات 
�شلع  تاأتي  ثم   ،%20.74 بـ  تقدر  بن�شبة  امل�شنعة  ن�شف  ال�شلع  تليها  الواردات،  اإجمايل 
بال�شادرات  يتعلق  فيما  اأما  الواردات،  اإجمايل  من   %17.81 بن�شبة  الغذائي  ال�شتهالك 
الدولة  وت�شعى   ،%90 تفوق  بن�شبة  املحروقات  لقطاع  ب�شيطرة مطلقة  فتتميز  اجلزائرية، 
من خالل املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة تغيري هذا الواقع، اإذ ت�شري الإح�شائيات امل�شتقاة 
قدرت  املوؤ�ش�شات  هذه  م�شاهمة  اأن  واملتو�شطة  ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  ال�شناعة  وزارة  من 
 396 يعادل  ما  اأي   ،2002 ل�شنة  املحروقات  خارج  ال�شادرات  اإجمايل  من   %53.9 بـ 
ال�شادرات  اإجمايل  من   %66.23 اإىل   2012 �شنة  يف  م�شاهمتها  لرتتفع  دولر،  مليون 
خارج قطاع املحروقات )تقرير وزارة ال�شناعة واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وترقية 

ال�شتثمار، 2012( 

2.3 واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية تبسة: 
حتى تكون لدينا روؤية وا�شحة حول واقع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف ولية 

تب�شة نرى من ال�رصوري باإمكان عر�ض اجلدول الآتي: 
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الجدول )6( 
تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية تبسة خال الفترة )2013-2007( 

ن�شبة �لتغرقيمة �لتغرعدد �ملوؤ�ش�شات�ل�شنة

20072279 - -

20082608384%16,84

20092848240%09,20

20103093245%08,60

20113335242%07,82

20123584249%07,46

20133890306%08,53

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
- نشرية مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار لوالية تبسة.

ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  عدد  اأن  اأعاله  اجلدول  معطيات  يف  الواردة  البيانات  تبني 
واملتو�شطة على م�شتوى ولية تب�شة يتطور ب�شكل اإيجابي من �شنة اإىل اأخرى خالل الفرتة 
اإىل   2007 2279 موؤ�ش�شة �شنة  )2007-2013( ، حيث ارتفع عدد هذه املوؤ�ش�شات من 
1611 موؤ�ش�شة، ما يعك�ض ن�شبة تطور  اأي زيادة مبا يعادل   2013 �شنة  موؤ�ش�شة   3890
و�شلت اإىل 70.68%، يف حني زاد عدد املوؤ�ش�شات �شنة 2013 بن�شبة 08.53% عن �شنة 
2012، حيث �شجل معدل النمو يف املتو�شط لهذه املوؤ�ش�شات خالل الفرتة )2013-2007( 

ن�شبة %9.74.
ويعود هذا التطور يف عدد املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة اإىل الهتمام الكبري الذي 
اأ�شبحت حتظى به هذه املوؤ�ش�شات يف ال�شنوات الأخرية على امل�شتوى الوطني ب�شكل عام، 
وولية تب�شة ب�شكل خا�ض، بعد اإدراك الأهمية والدور املحوري الذي توؤديه هذه املوؤ�ش�شات 
يف دعم القت�شاد املحلي، الأمر الذي دفع ال�شلطات الولئية اإىل تهيئة الظروف املنا�شبة 
والهياكل  الآليات  من  جمموعة  و�شع  خالل  من  وذلك  القطاع،  هذا  م�شاعدة  بهدف  كلها، 
الداعمة للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة على م�شتوى الولية، وهو ما يربر الزيادة املعتربة 
يف عدد هذه املوؤ�ش�شات يف الفرتة الأخرية، حيث اأن�شئ �شندوق ل�شمان القرو�ض امل�رصفية، 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تواجهها  التي  التمويلية  ال�شعوبات  تذليل  بهدف  وذلك 
ف�شاًل عن دور خمتلف هيئات الدعم مثل: )الوكالة الوطنية لدعم ت�شغيل ال�شباب، والوكالة 
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الوطنية لت�شيري القر�ض امل�شغر، ...( ، بالإ�شافة اإىل ت�شهيل ال�شتفادة من القرو�ض مقارنة 
بال�شنوات ال�شابقة.

وال�شيء املالحظ من توزيع هذه املوؤ�ش�شات على خمتلف قطاعات الن�شاط القت�شادي 
هو توجه الن�شبة الأكرب من هذه املوؤ�ش�شات اإىل ن�شاط البناء والأ�شغال العمومية الذي ح�شل 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  توزيع  الأكرب من  الن�شبة  )2006-2013( على  الدرا�شة  خالل فرتة 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  متركزت   2013 �شنة  الن�شاطات.ففي  بباقي  مقارنة  واملتو�شطة، 
ما  اأن  يعني  ما  وهو   %43.57 بن�شبة  العمومية  والأ�شغال  البناء  ن�شاط  يف  واملتو�شطة 
تب�شة. ولية  يف  الن�شاط  هذا  على  تتوزع  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ن�شف  يقارب 
وهذا راجع اإىل الإ�شالحات املهمة والكبرية التي ت�شهدها الولية موؤخراً على م�شتوى البنى 
التحتية من جهة، وحماولتها جت�شيد عمليات البناء والتو�شع العمراين من جهة ثانية.حيث 
املمركز  غري  القطاعي  الربنامج  خالل  من  �شخمة  مالية  اأغلفة  من  تب�شة  ولية  ا�شتفادت 
)PSD( واملخطط البلدي للتنمية )PCD( ، لياأتي يف ال�شف الثاين قطاع التجارة الذي 
ي�شم حوايل 430 موؤ�ش�شة اأي بن�شبة قدرت بـ 11.05%من اإجمايل عدد املوؤ�ش�شات، ويعود 
تون�ض،  مع  حدود  يف  وقوعها  خالل  من  تب�شة  ولية  حتتله  الذي  اجلغرايف  للموقع  ذلك 
باقي  وبني  وبينها  جهة،  من  وتون�ض  الولية  بني  جتارية  مبادلت  بخلق  ي�شمح  ما  وهو 
الوليات اجلزائرية من جهة اأخرى، الأمر الذي يوؤدي اإىل تن�شيط القطاع التجاري.اأما قطاع 
حيث   ،%8.30 بن�شبة  الثالثة  املرتبة  احتل  فقد  املحلية،  للجماعات  املقدمة  اخلدمات 
اأن قطاع ال�شحة  323 موؤ�ش�شة، كما نالحظ  بلغ عدد املوؤ�ش�شات النا�شطة يف هذا املجال 
ا�شتحوذ على 294 موؤ�ش�شة خالل �شنة 2013؛ اأي ما يقدر بـ 7.5% من اإجمايل املوؤ�ش�شات 
وتعوي�ض  الولية،  يف  ال�شحي  اجلانب  لتح�شني  الأخرية  هذه  من  �شعيًا  وذلك  الولية،  يف 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تن�شط  كذلك  ال�شحية...الخ،  واخلدمات  امل�شت�شفيات  ندرة 
�شمن قطاع النقل والربيد والت�شالت حيث �شمل هذا الن�شاط على 246 موؤ�ش�شة، ويرجع 
الولية  يعد �رصيان  الذي  النقل  الولية خا�شة قطاع  القطاع يف هذه  اأهمية هذا  اإىل  ذلك 
اأن تطور عدد  اأو بينها وبني باقي الوليات، وجدير باملالحظة  �شواء حمليًا بني البلديات 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف جمال النقل والت�شالت والربيد راجع للدور الذي اأدته 
هيئات الدعم وامل�شاعدة التي وفرتها ال�شلطات الولئية لدعم هذه املوؤ�ش�شات.فقد �شاهمت 
لدعم  الوطنية  الوكالة  املوؤ�ش�شات �شمن هذا املجال مثل  ب�شكل فعال يف زيادة عدد هذه 
للتاأمني  الوطني  وال�شندوق  امل�شغر،  القر�ض  لت�شيري  الوطنية  والوكالة  ال�شباب،  ت�شغيل 
عن البطالة...الخ.لنجد بعد ذلك قطاع املقاهي واملطاعم والفندقة الذي ي�شم حوايل 264 
موؤ�ش�شة بن�شبة 6.78% من اإجمايل املوؤ�ش�شات.لتحاول هذه املوؤ�ش�شات تقدمي جمموعة من 
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اخلدمات كون الولية تعدٌّ نقطة مرور للتجار والزبائن وحتى ال�شياح.لتاأتي بعد ذلك باقي 
بني  ترتاوح  بن�شبة  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  فيها  تن�شط  والتي  الأخرى  القطاعات 
)0.05%-5.11%( من اإجمايل املوؤ�ش�شات، وهي ن�شبة �شعيفة مقارنة بباقي القطاعات.

واجلدول التايل يو�شح ذلك: 
 الجدول )7( 

تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط خال الفترة )2013-2006( 

20062007200820092010201120122013قطاع �لن�شاط

873937107212221373146515491695البناء والأ�شغال العمومية

108119152152160169183199ال�شناعة الغذائية، تبغ وكربيت

2728313240404258خدمات مقدمة للموؤ�ش�شات

104114152180183208222246نقل وات�شالت وبريد

567788912كيمياء، مطاط وبال�شتيك

3536424550515257�شناعة اخل�شب والورق والطباعة

2628383847505155�شناعة ال�شلب واملعادن وامليكانيك

186201212215225237257264فندقة، مطاعم ومقاهي

3336424246485256مواد البناء، اخلزف والزجاج

710121418202020فالحة و�شيد بحري

456789108�شناعة الن�شيج واخلياطة

203206218218225265313323خدمات مقدمة للجماعات

33332223�شناعة اجللود والأحذية

217233271293325356385430التجارة

1414161630323535املناجم واملقالع

679912121415�شناعات خمتلفة

897721212325موؤ�ش�شات مالية

401134474749خدمات واأ�شغال عمومية برتولية

11002222حمروقات

22222222طاقة ومياه
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20062007200820092010201120122013قطاع �لن�شاط

5159717116212529خدمات مقدمة لالأ�رص

810111113141613اأ�شغال عقارية

212215233263244256273294ال�شحة

21372279260828483093333535843890�ملجم����������وع

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
- نشرية مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار لوالية تبسة.

يف  خا�شة  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  عدد  تطور  فاإن  �شبق  ما  على  بناًء 
وقطاع  واملوا�شالت  النقل  قطاع  التجارة،  قطاع  العمومية،  والأ�شغال  البناء  قطاع 

اخلدمات راجع اإىل: 
الديناميكية التي يتميز بها قطاع البناء والأ�شغال العمومية، نتيجة حلجم برامج  �

ال�شتثمارات العمومية امل�شجلة على م�شتوى الولية.
ب�شهولة  � تتميز  التي  والنقل واملوا�شالت  ال�شتثمار يف قطاعات اخلدمات  طبيعة 

املخاطر  وقلة  الإيرادات  حتقيق  �رصعة  عن  ف�شال  املنخف�شة  وتكاليفه  الإن�شاء  اإجراءات 
مقارنة بالن�شاطات الإنتاجية الأخرى.

كما يتوقع ا�شتمرار يف النمو لقطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة نتيجة لالإجراءات 
التحفيزية املو�شوعة من طرف الدولة والتي تتمثل يف: 

يف  � ال�شتثمارية  للم�شاريع  احلامل  لل�شباب  املمنوحة  والمتيازات  الت�شهيالت 
 )ANSEJ( ال�شباب الوكالة الوطنية لت�شغيل  الدعم املوجودة واملتمثلة يف:  اإطار هياكل 
القر�ض  الوطنية لت�شيري  ، والوكالة   )CNAC( البطالة الوطني للتاأمني عن  ، وال�شندوق 

. )ANDI( والوكالة الوطنية لرتقية ال�شتثمار )ANGEM( امل�شغر
توفري العقار ال�شناعي بتكري�ض مبداأ املنح بالرتا�شي يف اإطار جلنة امل�شاعدة على  �

. )CALPIREF( حتديد املوقع وترقية ال�شتثمارات و�شبط العقار

3.3 دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية احمللية بوالية تبسة: 
توؤدي املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة دوراً بارزاً يف حتقيق التنمية املحلية من خالل 
تكثيف الأن�شجة ال�شناعية وتن�شيط احلركة التجارية يف املنطقة واملحافظة على املوارد 
لال�شتثمار  اخلوا�ض  للم�شتثمرين  م�شتقطبا  املوؤ�ش�شات  من  النوع  هذا  يعدُّ  كما  املتاحة، 
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أ.د. شريف غياط
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باملنطقة، وبالتايل زيادة فر�ض العمل، وحتقيق اإيرادات جبائية معتربة.
�أول� دور �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف �لت�شغيل بولية تب�شة: 

ي�شاهم قطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ب�شكل كبري يف توفري منا�شب العمل، 
والتقليل من ن�شبة البطالة وحت�شني الظروف الجتماعية يف ولية تب�شة، وميكن تو�شيح هذا 

الدور من خالل اجلدول الآتي: 
الجدول )8( 

تطور مناصب الشغل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خال الفترة )2013-2007( 

ن�شبة �لتغرقيمة �لتغرعدد �لعمال�ل�شنة

200724875 - -

200822783 2092 - %08,41-

2009247701987%08,72

2010269052135%08,61

2011283631458%05,41

201229188825%02,90

2013281201068 - % 03,65- 

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
- نشرية مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار بوالية تبسة.

من البيانات الواردة يف اجلدول اأعاله، جند اأنه ويف �شنة 2008 ازداد عدد املوؤ�ش�شات 
ال�شغرية واملتو�شطة زيادة طفيفة، وباملقابل �شجل معدل عمالة �شالب.اأي ان�شمام 2092 
�شخ�شًا لفئة العاطلني مقابل اإن�شاء 329 موؤ�ش�شة جديدة، وال�شبب يف ذلك راجع اإىل ت�رصيح 
اإن�شاء موؤ�ش�شات م�شغرة بدل  العمال باملوؤ�ش�شات العامة، بالإ�شافة اإىل توجه الأفراد اإىل 
اأن  والت�شيريية.غري  الإدارية  للتعقيدات  تفاديا  وذلك  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  من 
عدد العمال عاد لريتفع مرة اأخرى ليبلغ نهاية 2013 حوايل 28120 عاماًل.وعلى الرغم 
من اأن املوؤ�ش�شات املن�شاأة اأغلبها موؤ�ش�شات م�شغرة ل يتعدى فيها عدد العمال ت�شعة )9( 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لقطاع  الفعالة  وامل�شاهمة  الدور  جليًا  يربز  فاإنه  عمال، 
يف خلق منا�شب �شغل وتقلي�ض ن�شبة البطالة على م�شتوى ولية تب�شة.الأمر الذي يعك�ض 
جناعة الربامج وال�شيا�شات الداعمة لتفعيل دور املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف حتقيق 
التنمية املحلية من خالل تقلي�ض ن�شبة البطالة يف الولية، وما لها من انعكا�ض ايجابي 
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ال�شتهالك، وكذلك  القت�شادي من خالل توفري م�شادر دخل جديدة، زيادة  على اجلانب 
على حت�شني اجلانب الجتماعي عن طريق تخفي�ض العمليات الإجرامية الناجتة بالأ�شا�ض 

عن البطالة.
الجدول )9( 

تطور العمالة حسب عدد المؤسسات للفترة )2013-2008( 

�ل�ش����نة
متو�شط عدد �ملنا�شب لكل تطور �لعمالةتطور عدد �ملوؤ�ش�شات

موؤ�ش�شة: )ب( / )�أ(  �لن�شبي�ملطلق )ب( �لن�شبي�ملطلق )�أ( 

200832920,42 2092 - 64,46- 6,35-

200924014,89198761,238,27

201024515,20213565,798,71

201124215,02145844,946,02

201224915,4682525,423,31

201330619,01 1068- 32,92- 3,49-

1611100324510016,47�ملجم�������وع

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: 
- نشرية مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار بوالية تبسة.

حوايل  وفرت  من�شاأة  موؤ�ش�شة   100 كل  اأن   )9( اجلدول  معطيات  خالل  من  يت�شح 
1647 من�شب عمل جديد كمتو�شط للفرتة )2008-2013( .اإذ يتبني عدم التجان�ض بني 
الدرا�شة حيث  �شنوات  العمالة خالل كافة  املوؤ�ش�شات وطبيعة حجم  طبيعة معدلت تطور 

نالحظ ما ياأتي: 
يف �شنة 2008 �شجلت معدلت موجبة لتطور عدد املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة،  �

وذلك بن�شبة 20.42%، يف حني �شجل معدل عمالة �شالب.اأي ان�شمام 2092 �شخ�شًا لفئة 
العاطلني عن العمل مقابل اإن�شاء 329 موؤ�ش�شة جديدة، وال�شبب يف ذلك راجع اإىل ت�رصيح 
عن  عاجزة  م�شغرة  موؤ�ش�شات  تعدُّ  املن�شاأة  املوؤ�ش�شات  معظم  اأن  اإىل  بالإ�شافة  العمال، 

ا�شتيعاب اأكرث من )9( عمال.
عرفت �شنة 2009 زيادة معتربة يف عدد املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، وذلك  �

بن�شبة 14.89% عن ال�شنة ال�شابقة، اإذ بلغ عدد املوؤ�ش�شات امل�شتحدثة 240 موؤ�ش�شة، كما 
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�شجل معدل عمالة موجب، وذلك بن�شبة 61.23% اأي مت ا�شتحداث حوايل 1987 من�شب 
عمل جديد 

املوؤ�ش�شات  � عدد  تطور  يف  موجبة  معدلت  الأخرى  هي  فيها  �شجلت   2010 �شنة 
ال�شغرية واملتو�شطة وتطور العمالة معا، اإذ ارتفع عدد املوؤ�ش�شات املن�شاأة يف هذه ال�شنة اإىل 
245 موؤ�ش�شة م�شتحدثة، اأي بن�شبة تقدر بـ 15.20% عن �شنة 2009، كما �شجلت معدلت 
65.79% عن ال�شنة املا�شية، اأي مت ا�شتحداث  تطور العمالة ارتفاعًا هي الأخرى قدر بـ 
اأن كل موؤ�ش�شة من�شاأة خلقت تقريبا ت�شعة )9(  2135 من�شب عمل جديد، وهو ما يو�شح 

منا�شب عمل جديدة، الأمر الذي يوحي باأن املوؤ�ش�شات امل�شتحدثة هي موؤ�ش�شات م�شغرة.
ال�شغرية  � املوؤ�ش�شات  عدد  يف  ايجابيًا  تطوراً  و2012   2011 �شنتا  عرفت  وقد 

واملتو�شطة بلغت ن�شبته 15.02% و 15.46% على التوايل، حيث اُ�شتحدثت �شنة 2011 
�شنة  موؤ�ش�شة   249 حوايل  ا�شتحدثت  حني  يف  ومتو�شطة،  �شغرية  موؤ�ش�شة   242 حوايل 
2011 حوايل  �شنة  اُ�شتحدثت  العمال، حيث  لتطور عدد  بالن�شبة  نف�شه  الأمر  2012.وهو 

1458 من�شب عمل جديد وحوايل 825 من�شب �شنة 2012.
بلغت  � بن�شبة  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  عدد  يف  زيادة  عرفت   2013 �شنة 

306 موؤ�ش�شة جديدة، بينما �شهد معدل العمالة  حوايل 15.46%، حيث اُ�شتحدثت حوايل 
تطوراً �شالبًا بلغت ن�شبته 32.92%، حيث مت ت�رصيح حوايل 1068 عاماًل.

من خالل هذه النتائج نلم�ض التطور امللحوظ يف عدد املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 
على م�شتوى ولية تب�شة، وذلك راجع اإىل اهتمام ال�شلطات الولئية بهذا القطاع والعمل على 
تطويره ودعمه خا�شة مع الدور الكبري الذي توؤديه هذه املوؤ�ش�شات يف الت�شغيل وتقلي�ض 
ن�شبة البطالة يف الولية، بالإ�شافة اإىل دور هذه املوؤ�ش�شات يف ترجمة وجت�شيد خمططات 

الإنعا�ض القت�شادي اخلا�شة بالولية على اأر�ض الواقع.
ثانيا� م�شاهمة �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف �جلانب �لبيئي: 

اإن م�شاهمة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف التنمية املحلية امل�شتدامة يف ولية 
تب�شة ل ميكن اأن منثلها يف اإح�شائيات نظراً لغياب املوؤ�ش�شات العاملة يف قطاع املحروقات، 
كما اأن عدد املوؤ�ش�شات التي تعمل يف قطاع املطاط والبال�شتيك والكيمياء قليل حيث قدرت 
باثنتي ع�رصة )12( موؤ�ش�شة، وهو عدد ل ميكن اأن يكون له اأثر كبري على البيئة، يف حني اأن 

باقي معظم املوؤ�ش�شات تعدٌّ �شديقة للبيئة، ولي�ض لها تاأثري كبري يف اإحداث التلوث البيئي.
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ثالثا� دور �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف دعم �لقطاع �لفلحي 
لولية تب�شة: 

دوراً  يوؤدي  الذي  الأولية  القطاعات  اأبرز  من  يعد  الفالحي  القطاع  اأن  يف  ريب  ل 
ا�شرتاتيجيًا يف جت�شيد التنمية املحلية، وذلك راجع اإىل طبيعة املنطقة والإمكانات املتاحة 
خمتلف  دعم  من  موؤخراً  القطاع  هذا  يف  تب�شة  ولية  ا�شتفادت  اإذ  اجلانب،  هذا  من  فيها 
الربامج التنموية، حيث و�شل عدد املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة على م�شتوى هذا القطاع 
الن�شبة تعدُّ  اأن هذه  اإل  298 من�شب عمل،  2013، لتوفر ما يقارب  20 موؤ�ش�شة �شنة  اإىل 
�شئيلة مقارنة مبا يتوافر عليه القطاع الفالحي من اإمكانات هائلة على م�شتوى الولية، 
للمنطقة،  الفالحي  الطابع  على  حتافظ  وفعالة  وا�شحة  ل�شيا�شات  كبرياً  غيابًا  جند  اإذ 
الأمر الذي جعل هذا القطاع عر�شة ملخاطر طبيعية عديدة كالجنراف والت�شحر وتاآكل 
وبغياب  فاإنه،  القطاع  هذا  اإىل  املوجهة  املالية  الأغلفة  توافر  من  الرغم  فعلى  الرتبة، 
حتد  التي  املخاطر  من  للعديد  عر�شة  يبقى  تطويره،  على  وتعمل  تدعمه  �شليمة  برامج 
اأكرب بهذا  الذي ي�شتوجب اهتمامًا ورعاية  الأمر  الولية،  التنموي على م�شتوى  من دوره 
الولية.ومع  باقت�شاد  النهو�ض  يف  ال�شامية  ملكانته  نظراً  تنميته  على  والعمل  القطاع 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  دور  يربز  فاإنه  النقائ�ض-  هذه  كل  من  وبالرغم  ذلك- 
يف  املوؤ�ش�شات  هذه  توؤديه  الذي  الدور  خالل  من  وذلك  الفالحي،  بالقطاع  الرتقاء  يف 
كاحلبوب  الفالحية  باملنتجات  الغذائية  وخا�شة  التحويلية  ال�شناعات  خمتلف  متوين 
للموؤ�ش�شات  اأكرب  ورعاية  دعمًا  الولئية  ال�شلطات  من  يتطلب  الذي  والطماطم..الخ.الأمر 
ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  ال�شناعة  )مديرية  املجال  هذا  يف  النا�شطة  واملتو�شطة  ال�شغرية 

واملتو�شطة وترقية ال�شتثمار لولية تب�شة، 2013( .
ر�بعا� م�شاهمتها يف زيادة �لإير�د�ت �جلبائية: 

املحلية  التنمية  حتقيق  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  دور  اإبراز  ميكن  كذلك 
بولية تب�شة، من خالل العوائد اجلبائية التي تتح�شل عليها اجلماعات املحلية التي تتمثل 
يف الر�شوم وال�رصائب، ومبا اأن ولية تب�شة- واإىل غاية �شنة 2013 - متتلك حوايل 3890 
اأن راأينا، فاإن هذه املوؤ�ش�شات  28120 عاماًل.كما �شبق  موؤ�ش�شة متو�شطة و�شغرية ت�شغل 
لهذه  يتيح  البلديات املوجودة فيها، مما  ت�شاهم يف تدعيم ميزانية  اإيرادات جبائية  توفر 
امل�شاريع  باإن�شاء  يقوم  والذي  وال�شتثمار،  التجهيز  لق�شم  اأكرب  مبالغ  تخ�شي�ض  الأخرية 
البيئية...الخ،  احلماية  متطلبات  يخدم  ب�شكل  املنطقة  وتنمية  والجتماعية  القت�شادية 
وتتمثل اأهم هذه ال�رصائب والر�شوم الأ�شا�شية التي تقتطع من رقم اأعمال كل موؤ�ش�شة فيما 
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ياأتي: الر�شم على الن�شاط املهني، الر�شم على القيمة امل�شافة، الر�شم العقاري، ال�رصيبة 
 )2012 تب�شة،  لولية  ال�رصائب  )مديرية  الدخل  على  ال�رصيبة  ال�رصكات،  اأرباح  على 
ما  املمتدة  للفرتة  تب�شة  ولية  م�شتوى  على  اجلبائية  الإيرادات  يو�شح  الآتي  .واجلدول 

بني )2012-2008( 
الجدول )10(   

 اإليرادات الجبائية الخاصة بوالية تبسة خال الفترة )2008-2012( الوحدة: 10 2 د 	 

20082009201020112012�ل�شنة

7360995.888074241.269074866,417946766,408112848,19الإيرادات اجلبائية

المصدر: نشرية مديرية الضرائب لوالية تبسة، 2013.

خام�شا� دور وم�شاهمة قطاع �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف تن�شيط 
�ل�شياحة بولية تب�شة

تتوافر ولية تب�شة على اإمكانات �شياحية هائلة )مناطق اأثرية، طبيعية، ...الخ( وهو 
ما يوؤهلها اإىل خلق �شل�شلة من املوؤ�ش�شات املتو�شطة وال�شغرية يف هذا املجال تتكامل فيما 
بينها جلعل ولية تب�شة قبلة �شياحية تغذي عوائد الولية املادية واملعنوية، اإذ �شجلت ولية 
ال�شياحي توفر  القطاع  587 موؤ�ش�شة تن�شط على م�شتوى  2013 وجود حوايل  �شنة  تب�شة 
حوايل 2354 من�شب عمل، كما �شاهمت يف رفع العوائد املالية للولية من خالل ال�رصائب 
والر�شوم، اإل اأن هذا ال�شتغالل يعدُّ قلياًل مقارنة مبا متتلكه الولية من مناطق �شياحية هائلة 
اأكرث للنهو�ض بالعوائد املالية للولية، وذلك عن طريق الت�شجيع على  لبد من ا�شتغاللها 
اإن�شاء موؤ�ش�شات �شغرية ومتو�شطة جديدة متار�ض ن�شاطها �شمن قطاع ال�شياحة )مديرية 

ال�شناعة واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وترقية ال�شتثمار لولية تب�شة، 2014( .
�شاد�شا� م�شاهمة �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف دعم �ل�شناعات 

�لتقليدية: 
ال�شناعات  دعم  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  قطاع  دور  �شعف  جليًا  يظهر 
التقليدية وتنميتها، فعلى الرغم من طبيعة املنطقة الريفية، وما تتيحه من فر�ض لت�شويق 
املجال  هذا  يف  بالنجاح  لها  ت�شمح  اإمكانات  من  عليه  تتوافر  وما  التقليدية،  املنتجات 
قطاع  وغريها.فاإن  الن�شيجية  ال�شناعات  عن  ف�شال  والدباغة،  اجللود  �شناعة  خالل  من 
اأن عدد  اإذ جند  اأمثل،  ا�شتغالًل  الإمكانات  ي�شتغل هذه  ال�شغرية واملتو�شطة مل  املوؤ�ش�شات 
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تب�شة والتي تن�شط يف هذا املجال قدر بحوايل  ال�شغرية واملتو�شطة يف ولية  املوؤ�ش�شات 
11 موؤ�ش�شة �شنة 2013.حيث اإن عدد هذه املوؤ�ش�شات ورغم ما ذكرناه من اأهميتها ودورها 
يبقى �شئياًل جداً مقارنة بالإمكانات التي تتمتع بها الولية، وذلك نتيجة لإهمال �شكان 

الولية لهذا املجال، وعدم وعيهم بدوره يف جت�شيد عملية التنمية املحلية.
�شابعا� دور �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة يف جمالت �أخرى: 

التنمية  حتقيق  ميدان  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  م�شاهمة  اإىل  بالإ�شافة 
عن  البلديات  ميزانية  ومتويل  البطالة،  معدلت  من  التقليل  يف  دورها  خالل  من  املحلية 
طريق العوائد اجلبائية، ف�شاًل عن حت�شني اجلانب البيئي وتطوير قطاع ال�شياحة والفالحة، 

فاإن دورها �لتنموي يتعدى ذلك �إىل جمالت �أخرى و�لتي نوجزها فيما ياأتي: 
ال�شناعي  ♦ التكامل  خلق  يف  بارزاً  دوراً  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  توؤدي 

بالولية حيث جند اأن 58 موؤ�ش�شة من هذا النوع تن�شط يف جمال تقدمي خدمات للموؤ�ش�شات، 
تعمل يف  موؤ�ش�شة  و55  واملحاجر،  املناجم  قطاع  نا�شطة يف  موؤ�ش�شة   35 اإىل  بالإ�شافة 
هذه  دور  تقل�ض  على  يعاب  ما  اأنه  2013.غري  �شنة  وذلك  وامليكانيك،  الكهرباء  جمال 
ال�شناعية  العناقيد  املوؤ�ش�شات هو غياب  املوؤ�ش�شات يف خلق ف�شاء متكامل بني خمتلف 
على م�شتوى الولية، وبالتايل انخفا�ض معدل امل�شاهمة يف حتقيق التنمية املحلية وفق 

اإ�شرتاتيجية عمل منظمة ومن�شقة.
ن�شبة  ♦ توفر  املوؤ�ش�شات مكانة مهمة يف جمال اخلدمات املحلية حيث  حتتل هذه 

املجال،  هذا  يف  موؤ�ش�شة   246 حوايل  ت�شاهم  اإذ  واملوا�شالت،  النقل  خدمات  من  معتربة 
كما جند حوايل 294 موؤ�ش�شة تن�شط يف جمال ال�شحة، بالإ�شافة اإىل 29 موؤ�ش�شة تعمل يف 
جمال تقدمي خدمات متنوعة للعائالت، وبالتايل فاملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة توؤدي 

دوراً اأ�شا�شيًا يف جمال تغذية املواطن باخلدمات.
توؤدي هذه املوؤ�ش�شات دوراً بارزاً يف جمال اإعمار الولية وحت�شني البنية التحتية  ♦

بها، اإذ جند حوايل 1695 موؤ�ش�شة تعمل يف جمال الأ�شغال العمومية والبناء، وحوايل 56 
موؤ�ش�شة ت�شاهم بتوفري مواد البناء، واخلزف، والزجاج.حيث ا�شتفادت ولية تب�شة من برامج 
للتنمية املحلية موجهة لت�شييد الطرق، واإجناز ال�شكنات املربجمة �شمن املخطط اخلما�شي 
)2010-2014( .الأمر الذي جعل من املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة التي تعمل يف هذا 
وذلك  الولية،  م�شتوى  على  املحلية  التنمية  برامج  مكانة مهمة يف جت�شيد  املجال حتتل 
اخلما�شي  املخطط  برنامج  يهدف  التي  واملتوازنة  ال�شاملة  الوطنية  التنمية  اإىل  للو�شول 

حتقيقها.
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ت�شاهم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف دعم التنمية املحلية على م�شتوى ولية  ♦
تب�شة من خالل ترقية القطاع ال�شحي على م�شتوى الولية، وذلك بهدف حت�شني الظروف 
 294 حوايل  اأن   2013 �شنة  جند  اإذ  منها،  ال�شحية  وخا�شة  الولية  ل�شكان  الجتماعية 
موؤ�ش�شة تن�شط يف القطاع ال�شحي، مبجموع عمال قدره 1574 عاماًل، بعد اأن كان عدد هذه 
2006.هذا التطور يف عدد املوؤ�ش�شات ال�شغرية  212 موؤ�ش�شة �شنة  املوؤ�ش�شات ل يتجاوز 
التي  الكبرية  الدور واملكانة  ال�شحي، يدل على  القطاع  النا�شطة على م�شتوى  واملتو�شطة 
حتتلها هذه املوؤ�ش�شات يف حت�شني الظروف ال�شحية والعالجية يف ولية تب�شة، و�شوًل اإىل 

جت�شيد التنمية املحلية املن�شودة.

اخلامتة: 
من خالل عر�شنا وحتليلنا ملختلف حماور البحث، ات�شح لنا جليًا الدور واملكانة التي 
باتت حتتلها املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة كاأحد اأهم مداخل التنمية، فقد اعتمدت كثري من 
الدول املتقدمة والنامية على تطويرها وتهيئة املناخ ال�شتثماري لها، وذلك من اأجل ترقية 
م�شاهمتها يف عملية التنمية القت�شادية.فاإذا كانت املوؤ�ش�شات كبرية احلجم ت�شكل الركيزة 
الأ�شا�شية يف م�شرية التنمية القت�شادية من خالل اإ�شهامها يف حتقيق معدلت منو �رصيعة، 
فاإن العتقاد ال�شائد حاليًا لدى كثري من �شانعي ال�شيا�شات القت�شادية واملوؤ�ش�شات الدولية 
املعنية واملهتمة ب�شوؤون التنمية القت�شادية تعرتف باأهمية الدور الذي توؤديه املوؤ�ش�شات 
ال�شغرية واملتو�شطة يف عملية التنمية.فالتوجه نحو اإن�شاء املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 
�شار اليوم اأكرث من حتمية من منطلق اأن هذه املوؤ�ش�شات باإمكانها امل�شاهمة يف الإنعا�ض 
القت�شادي عرب ما تنفرد به من �شمات وخ�شائ�ض مميزة باعتبارها منطلقًا اأ�شا�شيًا لزيادة 
ناحية  من  والبطالة  الفقر  م�شكلتي  معاجلة  يف  وامل�شاهمة  ناحية،  من  الإنتاجية  الطاقة 
اأخرى.لذلك اأولتها كثري من الدول اهتمامًا متزايداً، وقدمت لها العون وامل�شاعدة مبختلف 

ال�شبل وفقًا لالإمكانات املتاحة واملنا�شبة، وذلك ملا اأثبتته من جدارة يف �شتى املجالت.
وغريها  اجلزائر  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ن�شاأة  حداثة  من  الرغم  وعلى 
فاإنها  القت�شادي،  امل�شتوى  بها على  الالئقة  املكانة  بعد  بلوغها  اأي�شًا، وعدم  الدول  من 
اإدراكا منها باأن ت�شييد اقت�شاد قوي مير  حظيت يف الفرتة الأخرية بعناية خا�شة، وذلك 
حتمًا عرب بناء موؤ�ش�شات �شغرية ومتو�شطة ن�شطة وفعالة، من �شاأنها توفري منا�شب عمل 
التناف�شية،  والقدرة  الإنتاجية  الكفاءة  رفع  الفعالة يف  وامل�شاهمة  النمو،  وزيادة معدلت 
وهو ما يف�رص بذل الدولة اجلزائرية جمهودات جبارة لرتقية ال�شتثمار يف قطاع املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية واملتو�شطة والعمل على تنميته وتطويره.
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ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  وم�شاهمة  دور  جليًا  تبني  فقد  تب�شة،  ولية  اإىل  وبالرجوع 
واملتو�شطة يف الرتقاء مب�شتوى التنمية املحلية فيها، وذلك نتيجة دورها البارز يف الت�شغيل 
الإيرادات  ورفع  للولية  املحلية  الحتياجات  تغطية  يف  وفعاليتها  البطالة،  وامت�شا�ض 
اجلبائية ملختلف البلديات، ف�شاًل عن دورها يف النهو�ض بالقطاعات الفالحية وال�شناعية 
بقطاع  للنهو�ض  وال�شتفاقة  احلزم  الولئية  ال�شلطات  ي�شتدعي من  الذي  وال�شياحية.الأمر 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة واإتاحة كافة الو�شائل لتنميته، وذلك من خالل ال�شتفادة 
من اإمكانات الدعم وامل�شاندة التي �شخرتها احلكومة لرتقية هذه املوؤ�ش�شات، وهذا من اأجل 
اإتاحة الفر�ض ال�شتثمارية املنا�شبة، والعمل على جتاوز التحديات والعراقيل التي تقل�ض 
م�شتوى  على  املحلية  التنمية  وترية  ت�رصيع  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  دور  من 

الولية، وعرقلة جهود حتقيق التنمية الوطنية ال�شاملة.
ومن خالل هذه الدرا�شة بجانبيها النظري وامليداين، فقد تو�شلنا اإىل التاأكد من �شحة 

الفر�شيات والو�شول اإىل النتائج الآتية: 
فيما يخ�س �لفر�شية �لأوىل �ملتعلقة مب�شاهمة �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة 
�جلانبني  على  تاأثرها  خلل  من  �لتنمية  عملية  يف  و�أ�شا�شية  فعالة  م�شاهمة 

�لقت�شادي و�لجتماعي، تو�شلنا �إىل �أن: 
القت�شاديات  � ن�شيج  داخل  مهمة  مكانة  حتتل  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 

املتقدمة والنامية، وذلك ملا لها من اأهمية جوهرية يف تن�شيط القت�شاد وحتقيق التطور 
اإىل  اإ�شافة  التجارية  احلركة  وتن�شيط  ال�شناعية  الأن�شجة  تكثيف  طريق  عن  الهيكلي، 
النوع من املوؤ�ش�شات م�شتقطبًا للم�شتثمرين  املحافظة على املوارد املتاحة، كما يعدُّ هذا 
اخلوا�ض، ناهيك عن دورها الذي ل ينكر يف جمال توفري منا�شب ال�شغل ومن ثم حماربة 
البلدان  يف  العمالة  هرم  من  �رصيحة  اأكرب  ت�شكل  كونها  من  ذلك  على  اأدل  ولي�ض  البطالة، 

الكربى.
�أما بالن�شبة للفر�شية �لثانية �لتي تدور حول �أن �لتنمية �ملحلية عملية معقدة 

تتخذ �أبعاد�ً عدة، كما �أنها ذ�ت طبيعة ديناميكية فوجدنا �أن: 
التنمية املحلية تعد عملية معقدة وذات طبيعة ديناميكية، كونها متثل تلك العملية  �

لالرتقاء  واحلكومي  ال�شعبي  املجهود  بني  الفعال  التعاون  حتقيق  ميكن  بو�شاطتها  التي 
فالتنمية  وعليه  وح�شاريا،  وثقافيًا  واجتماعيًا،  اقت�شاديًا،  املحلية  الوحدات  مب�شتوى 
التنموية  والطاقة  املجتمعية  الطاقة  بني  تفاعل  لإحداث  ت�شعى  تكاملية  عملية  املحلية 
للمجتمع.حيث مل تعد التنمية املحلية م�شوؤولية احلكومة لوحدها، بل لبد من توافر جمموعة 
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خمتلف  وجت�شيد  الأهداف  من  جمموعة  حتقيق  بغية  وذلك  اإليها،  ت�شتند  التي  الركائز  من 
اأبعادها القت�شادية، الجتماعية، ال�شيا�شية، وحتى البيئية.

�لفعلي  �لهتمام  م�شتوى  بتح�شن  �أحاطت  �لتي  �لثالثة  �لفر�شية  وبخ�شو�س 
�ملوؤ�ش�شات  هذه  باأهمية  تيقناً  �جلز�ئر،  يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  باملوؤ�ش�شات 
وت�شجيعها كا�شرت�تيجية بديلة للموؤ�ش�شات �ل�شخمة �لتي عجزت عن حتقيق �لتنمية 

�ملن�شودة، تو�شلنا �إىل ما ياأتي: 
يف  � واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  توؤديه  الذي  الدور  باأهمية  منها  اإميانًا 

تنمية  وال�شيا�شات يف جمال  الآليات  العديد من  اتخذت اجلزائر  املعا�رصة،  القت�شاديات 
هذا القطاع، خا�شة بعد التحولت والتغريات التي �شهدها هيكل القت�شاد الوطني يف الفرتة 
الأخرية، اإذ اتبعت ا�شرتاتيجية عمل وتوجيه لهذا القطاع على املديني املتو�شط والبعيد بغية 
بلوغ الأهداف املرجوة منه، وذلك من خالل بعث جملة من الهياكل والآليات التي تتما�شى 
مع التطورات القت�شادية احلديثة لتتوىل ترقية هذا القطاع وتطويره، والعمل على جتاوز 

خمتلف التحديات التي تواجهه وتقل�ض من دوره التنموي.
�ل�شغرة و�ملتو�شطة يف  �لتي تعدُّ قطاع �ملوؤ�ش�شات  �لر�بعة  �لفر�شية  وب�شاأن 
�إىل  �لر�مية  �لولية  ��شرت�تيجية  �شمن  مكانته  له  وفعالً،  مهماً  قطاعاً  تب�شة  ولية 

�لنهو�س بامل�شتوى �لتنموي للمنطقة، وجدنا �أنه: 
بتفعيل  � لها  ي�شمح  ومتو�شطة  �شغرية  موؤ�ش�شات  قطاع  تب�شة  ولية  لدى  يتوافر 

املجالت ال�شناعية والإنتاجية كافة ب�شكل متوازن ومتكامل، وذلك نظراً ملا متتلكه من 
اإمكانات هائلة يف املجالت جميعها، اإذ �ٌشجلت حوايل 3890 موؤ�ش�شة �شغرية ومتو�شطة 
�شنة 2013، تزاول ن�شاطها يف املنطقة، وهذا التطور يعود بالأ�شا�ض اإىل الهتمام الكبري 
الذي اأ�شبحت حتظى به هذه املوؤ�ش�شات يف ال�شنوات الأخرية على امل�شتوى الوطني ب�شكل 
هذه  توؤديه  الذي  املحوري  والدور  الأهمية  اإدراك  بعد  خا�ض،  ب�شكل  تب�شة  وولية  عام 
كل  تهيئة  اإىل  الولئية  بال�شلطات  دفع  الذي  الأمر  املحلي،  القت�شاد  دعم  يف  املوؤ�ش�شات 
الظروف املنا�شبة بهدف م�شاعدة هذا القطاع، وذلك من خالل و�شع جمموعة من الآليات 
والهياكل الداعمة للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة على م�شتوى الولية وهو ما يربر الزيادة 
الذي  والنمو  التطور  الرغم من  الأخرية.وعلى  الآونة  املوؤ�ش�شات يف  املعتربة يف عدد هذه 
ي�شهده قطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف الولية، فاإنه مل ي�شل بعد اإىل امل�شتويات 
املرجوة منه كمدخل هام لتج�شيد التنمية املحلية، وذلك لعدم حتقيق التوازن اجلهوي يف 
متركز املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.اإذ نالحظ ا�شتحواذ عا�شمة الولية على ما يقارب 



235

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (1) - تشرين 

والر�شيد  العقالين  ال�شتغالل  عدم  اإىل  اإ�شافة  املوؤ�ش�شات،  هذه  عدد  جمموع  من   %58
الولية من طرف  تتوافر عليها  التي  الب�رصية  وال�شياحية كافة حتى  الفالحية  لالإمكانات 

موؤ�ش�شات هذا القطاع.
�أما عن �لفر�شية �خلام�شة و�لأخرة �لتي جاءت لتربز دور ومكانة �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شغرة و�ملتو�شطة يف �جلز�ئر ب�شفة عامة، وولية تب�شة ب�شفة خا�شة من خلل 
و�لرتقاء  �جلبائية  �لإير�د�ت  رفع  �إىل  بالإ�شافة  �لت�شغيل  يف  �لفاعلة  م�شاهمتها 

مب�شتوى خمتلف �لأن�شطة �لقت�شادية، فقد تو�شلنا �إىل �أنه: 
التنمية  � عجلة  دفع  يف  ومكانتها  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  دور  يتجلى 

القيمة  يف  م�شاهمتها  اإىل  اإ�شافة  الت�شغيل،  جمال  يف  البارز  دورها  خالل  من  باجلزائر 
امل�شافة والناجت املحلي الإجمايل، ف�شاًل عن دورها يف املبادلت اخلارجية.بينما يتجلى 
منا�شب  توفري  يف  م�شاهمتها  خالل  من  تب�شة  بولية  املحلية  التنمية  جت�شيد  يف  دورها 
ال�شغل والق�شاء على البطالة، اإذ ا�شتوعبت هذه املوؤ�ش�شات يف �شنة 2013 حوايل 28120 
عن  لل�شكان  املحلية  الحتياجات  تلبية  يف  بارز  بدور  املوؤ�ش�شات  هذه  قامت  عاماًل.كما 
طريق توفري جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات، اإ�شافة اإىل دورها يف توفري املوارد 
م�شاهمتها يف حت�شني  للمنطقة، هذا ف�شال عن  اجلبائية  الإيرادات  رفع  املالية من خالل 
وتطوير بقية املجالت القت�شادية كالفالحة، ال�شياحة، ...الخ.وعلى الرغم من اأن هذا الدور 
امل�شتوى  اإىل  يرق  مل  تب�شة  ولية  م�شتوى  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  التنموي 

املن�شود، اإل اأنه يعد مقبوًل يف ظل حداثة هذا القطاع وتاأخر الهتمام الفعلي به.
وتاأ�شي�شاً على ما �شبق، ميكن تقدمي بع�س �لتو�شيات �ملتمثلة يف: 

تدعيم الأجهزة امل�شاعدة على ال�شتثمار يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة كلِّها، . 1
والت�شغيل  املهني  بالإدماج  املهتمة  اجلمعوية  احلركة  اأمام  املجال  فتح  طريق  عن  وهذا 

للقيام بالدور الإعالمي والتن�شيطي يف الو�شط ال�شبابي.
ال�شغرية . 2 املوؤ�ش�شات  واحتياجات  تتما�شى  جديدة  متويل  اآليات  ا�شتحداث 

واملتو�شطة، مع الأخذ باحل�شبان عدم كفاية ال�شمانات التي تقدمها هذه املوؤ�ش�شات.
فروعها . 3 م�شتوى  على  للبنوك  به  امل�شموح  القرو�ض  �شقف  رفع  �شيا�شة  تطبيق 

امل�شاريع  قبل  من  املقدمة  القرو�ض  مللفات  والفعالة  ال�رصيعة  واملعاجلة  ووكالتها، 
ال�شغرية واملتو�شطة.

اإقامة هيئة اأو منظمة ت�شهر على قيادة نظام تكويني وتاأهيلي مل�شريي املوؤ�ش�شات . 4
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متغريات  ومواجهة  احلديثة  الت�شيري  اأدوات  يف  التحكم  من  ميكنهم  واملتو�شطة  ال�شغرية 
املحيط.
والتقنية . 5 اخلربة  جلب  بغر�ض  والأجنبية  الوطنية  املنظمات  بني  امل�شاركة  دعم 

والأموال يف الوقت نف�شه.
دعم عملية تاأهيل املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، وو�شع اآليات تعمل على ربط . 6

العالقة ومتتينها بني املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ومراكز البحث، وكذا تطوير املقاولة 
الباطنية بينها وبني املوؤ�ش�شات الكبرية �شواء الأجنبية اأم الوطنية.

�رصورة ال�شتفادة من الأفكار والأ�شاليب والنماذج العربية والعاملية يف التعامل . 7
مع القرو�ض ال�شغرية وامل�شغرة، ويف تطوير اآليات تنمية ال�شتثمار يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية 

واملتو�شطة.
بقوانني . 8 املوؤيدة  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شناعات  لتنمية  مالية  موؤ�ش�شات  اإيجاد 

وت�رصيعات ومتويلها، كاإن�شاء �شناديق ا�شتثمار تتوىل جتميع امل�شاهمات املالية ال�شغرية.
وجذب �شغار املدخرين اإىل هذه ال�شناديق لتوؤدي دور الو�شيط بني اأ�شحاب روؤو�ض الأموال 
امل�شاريع، بعد قيامها بدرا�شة جدوى امل�رصوع، وراأ�ض املال املطلوب وهام�ض  واأ�شحاب 

الربح املتوقع.
�أما فيما يخ�س تنمية قطاع �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة على م�شتوى ولية 

تب�شة، �رتاأينا تقدمي جملة من �لتو�شيات نوجزها كالآتي: 
توفري الت�شهيالت القانونية والت�رصيعية مع �رصحها وتو�شيحها وحماولة تقلي�ض . 1

تف�شي ظاهرة البريوقراطية.
يجب على مناطق ولية تب�شة برمتها ا�شتغالل الإمكانات املتاحة واخل�شو�شيات . 2

ال�شغرية واملتو�شطة،  املوؤ�ش�شات  امل�شاعدة لال�شتثمار يف  الأجهزة  املتميزة بها كليا عرب 
لو�شعها يف خدمة التنمية وت�شجيع ال�شتثمار.

بغية . 3 امل�شتثمرين  لل�شباب  منا�شبة  باإيجاد �شيغ  الولئية  لل�شلطات  الدائم  التكفل 
ال�شتفادة من العقارات واملحالت التي تتما�شى مع امل�شاريع املقرتحة.

ا�شرتاك جميع القطاعات التي لها عالقة بال�شتثمار والت�شغيل والتنمية يف و�شع . 4
بنك املعلومات بامل�شاريع ال�شتثمارية داخل الولية.

توفري نظام جبائي على م�شتوى الولية يكون حمفزاً وفعاًل وي�شاعد على توفري . 5
حميط ا�شتثماري مالئم.
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حت�شني م�شتوى الهياكل القاعدية على م�شتوى ولية تب�شة مبا يتالءم مع متطلبات . 6
التطور ال�شناعي احلديث خا�شة يف جمال النقل.

تفعيل دور الإدارة املحلية بولية تب�شة يف جمال القيام بالدرا�شات واإقامة املدن، . 7
والتجمعات ال�شناعية واخلدمية والبنى التحتية التي تتطلبها هذه املوؤ�ش�شات.

العالقة . 8 ذات  واجلهات  املعلومات  وهيئات  املوؤ�ش�شات  هذه  بني  التن�شيق  جت�شيد 
ب�شاأن اإقامة امل�شوحات الدورية حول املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، للوقوف على مدى 
قوة اأدائها وم�شاهمتها يف حتقيق التنمية يف الولية ومعرفة ما تواجهه من �شعوبات من 

جهة، واقرتاح احللول الناجعة من جهة اأخرى.
تقلي�ض تكاليف الإجراءات الإدارية وكرثة الرخ�ض والوثائق املطلوبة من امل�شتثمر . 9

غمو�ض  اإىل  بالإ�شافة  ذلك  لإمتام  كبرياً  وقتًا  يتطلب  حيث  ال�شتثمار،  على  للموافقة 
الت�رصيعات والقوانني اخلا�شة بال�شتثمار يف اأثناء تطبيقها، مما يوؤدي بامل�شتثمرين اإىل 

تف�شيل مناطق اأخرى.
هذه . 10 عمل  �شري  ملتابعة  الالزمة  الإدارية  والهياكل  التنظيمية  الأطر  عمل  تفعيل 

على  املطبقة  ال�شرتاتيجية  تلك  من  املن�شودة  الغايات  يحقق  الذي  بامل�شتوى  املوؤ�ش�شات 
امل�شتوى الولئي والوطني يف جمال دعم التنمية.

جتاوز م�شكلة العقار، وخا�شة العقار ال�شناعي، وذلك من خالل اهتمام ال�شلطات . 11
الولئية بتخفي�ض الإجراءات امل�شاحبة لإن�شاء العقار.

�إذ� كانت �لو�شائل �ل�شابقة متثل ما يجب على �شلطات ولية تب�شة تبنيه ل�شمان 
جناحها يف ظل �لبيئة �لقت�شادية �جلديدة.فهناك بع�س �لو�شائل �لتي يتعني �أن تقوم 
بها �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة على م�شتوى �لولية يف حد ذ�تها للتطوير من 

نف�شها و�حلفاظ على ��شتمر�ريتها وحت�شني م�شتو�ها �لتناف�شي، جند �أهمها: 
ترقية م�شتوى املنتجات من خالل الإنتاج وفقا لحتياجات الأ�شواق املحلية يف  ♦

الولية، وباأقل تكلفة ممكنة وال�شعي للح�شول على �شهادة اجلودة )ISO( يف وقت اأ�شبح 
عن�رص اجلودة اأهم العنا�رص التي ت�شمن الت�شويق.

عملية الت�شويق اأ�شبحت من التحديات التي تواجه املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة،  ♦
العلمي  بالبحث  الهتمام  يجب  املت�شارع،  التغري  هذا  خ�شم  يف  تناف�شي  مركز  ول�شمان 

ملتابعة التغريات والتنبوؤ بها ومن ثم التحكم فيها.
منهجية  ♦ باعتماد  الت�شيريية  الكفاءات  ورفع  الولية  يف  الإداري  اجلهاز  تطوير 



238

احمللية  التنمية  لتفعيل  كآلية  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
منوذجاً( تبسة  )والية 

أ.د. شريف غياط
أ. محي الدين مكاحلية

ت�شيريية تتوافق واملوؤ�ش�شة القت�شادية احلديثة التي ت�شتجيب ملعطيات املرونة والفعالية 
يف الأداء وا�شتعمال تكنولوجيا املعلومات يف الت�شيري.

توظيف يد عاملة موؤهلة يف العملية الإنتاجية والت�شيريية، وحماولة حت�شني قدرات  ♦
هذه املوارد الب�رصية.

ومن جملة ما تقدم ميكن القول اإن اإدراك ال�شلطات الولئية يف تب�شة لأهمية املوؤ�ش�شات 
تلك  اأ�شحاب  وحماولة  لها،  وامل�شاندة  الدعم  كل  لتوفري  و�شعيها  واملتو�شطة  ال�شغرية 
اأن يخلق موؤ�ش�شات م�شغرة جديدة،  �شاأنه  التح�شني من قدرات موؤ�ش�شاتهم من  املوؤ�ش�شات 

ويوؤمن لها دفعة قوية لت�شبح �شغرية ثم متو�شطة.
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املصادر املراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
الربنوطي نائف �شعاد )2005( اإدارة الأعمال ال�شغرية اأبعاد للريادة، دار وائل للن�رص، . 1

الطبعة الأوىل، عمان، الأردن. 
اجلامعي . 2 املكتب  الجتماعية،  التنمية  يف  درا�شات   )2001( الهادي  عبد  اجلوهري 

احلديث، الإ�شكندرية، م�رص. 
التنمية، . 3 يف  ودورها  ال�شغرية  ال�شناعات   )2005( اأحمد  �شيد  اأبو  فتحي  عبده  ال�شيد 

موؤ�ش�شة �شباب اجلامعة للن�رص، الإ�شكندرية. 
مقدمة . 4 مداخلة  جت�شيدها،  ومقومات  املحلية  التنمية  مفهوم   )2005( علي  بوعمامة 

�شمن امللتقى الأول حول التنمية املحلية يف اجلزائر، معهد العلوم القت�شادية وعلوم 
الت�شيري، املركز اجلامعي برج بوعريريج، اجلزائر. 

البيئة، . 5 املحلية يف ظل املحافظة على  التنمية  ا�شرتاتيجيات   )2008( بوعمامة علي 
مداخلة مقدمة �شمن امللتقى الوطني الثالث حول التنمية املحلية امل�شتدامة – البعد 

البيئي- ، املركز اجلامعي املدية، اجلزائر. 
جواد نبيل )2007( اإدارة وتنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، اجلزائرية للكتاب، . 6

اجلزائر. 
ح�شن عبد الرحيم يو�شف توفيق )2002( اإدارة الأعمال التجارية ال�شغرية، دار �شفاء . 7

للن�رص والتوزيع، الطبعة الأوىل، عمان، الأردن. 
دار . 8 التنمية،  يف  ودورها  ال�شغرية  امل�رصوعات   )2012( املوىل  عبد  هايل  ط�شطو�ض 

احلامد للن�رص والتوزيع، الطبعة الأوىل، الأردن
اأجل تنمية حملية متوازنة، . 9 الريفية من  لرقط فريدة )2008( �رصورة تنمية املناطق 

العلوم  معهد  اجلزائر،  يف  املحلية  التنمية  حول  الأول  امللتقى  �شمن  مقدمة  مداخلة 
القت�شادية وعلوم الت�شيري، املركز اجلامعي برج بوعريريج، اجلزائر. 

واملتو�شطة . 10 ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  متويل   )2011( عواطف  حم�شن  �شليمان،  نا�رص 
حول:  الأول  الدويل  امللتقى  اإىل  مقدمة  بحثية  ورقة  الإ�شالمية،  امل�رصفية  بال�شيغ 
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