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 شكر وتقدير

تعاىل: " ول   مكمصداقا لقوهل   "ن شكرمت ل زيدن

قرار يايتوجب عل  ولابلشكر  الإ هلل ال  هاته  وال خري  عز وجل أ ن أ عانين ووفقين لكتابة 

طروحة ق هللامل يشكر الناس مل يشكر  ومن، ال  ملن يس تح كل أ تقدم خبالص شكري  ، ذل

ىل  س تاذةالشكر والتقدير اإ ملرشف ال  فاطمة ما ةادلكتور ةا رشاف الزهرة لقبولهاموين  عىل  الإ

طروحة هاته  قدمال  د توعىل ما  عدا  .ها ه يل من نصاحئ وتوجهيات علمية طيةل مدة اإ

ىل  مبس تغامن اذلينلكية احلقوق والعلوم أ ساتذة  لككام أ تقدم جبزيل الشكر اإ مل  الس ياس ية 

ديبخلوا يف تقدمي العمل  رشا بفضلهم، والإ هاته  واذلين  د  عدا طروحةمتكنت من اإ ول  ،ال 

ىل أ عضاء جلنة  فصح عن عبارات التقدير والشكر اإ ملناقشة يفوتين أ ن أ  بذلوه من ا ملا  ملوقرة  ا

ع.لقراءة  هجد وعناء ملتواض  هذا العمل ا
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العالم من قيام    تميزت الحقبة الزمنية من القرن الماضي بتسارع األحداث في ظل ما  ثورة  الشهده 
صناعية  والحربيين العالميتين اللتين أثرتا بشكل واسع وعميق في موازين القوى العالمية  هذه األخيرة  ال

واأل المستويات  جميع  على  واألفكار  والرؤى  المفاهيم  توجيه  في  نصيب  لها  جاءت صياغة  فصعدة  كان 
، أين يختصر العالم في مجتمع واحد تحكمه قواعد صارمة تستند على  1"    العولمة"  العالم تحت مسمى  

، بحكم أن هذه العولمة ال تعترف  2الهيمنة االستعمارية الحديثة والمتمثلة في الشركات المتعددة الجنسيات 
بار أنها يحكمها قانون الربح من جهة و قانون  بالضعيف، بل تقدم جميع فرصها للقوي ثم األكفأ على اعت 

لما   نظرا  وهي مضطرة  إال  لها  تستجيب  ال  النامية  البلدان  جعل  الذي  األمر   ، أخرى  جهة  من  السرعة 
 .تنازالت للتفرضه من تقديم 

جعلها عناصر    والعمل على   فيه،لذلك كان التفكير بالنهوض بهذه الدول من التخلف التي تتخبط  
 يفيدها، عملية العولمة حتى يكون لها نصيب من ثمارها بدل الحياد والعزوف الذي ال    ة فيوفعالمشاركة  

تتفاوت لتحقيق ما يسمى    وإن كانت فكانت التنمية المستدامة هي الطريق األمثل الذي تبنته جميع الدول  
ناضج على   تها بشكلوتنميالنامية  وتأهيل البلدانترقية  وتعمل علىتخدم مصالح الفقراء  3"  "بعولمة عادلة

  العولمة.مسار 

 
يفضل رجال القانون غالبا استعمال مصطلح التدويل نظرا للتركيب المزدوج للكلمة )وطني، دولي( وهذا يفترض وجود     -1

لفقه  حدود ما بين الدول وما بين قوانينها الوطنية، إال أنه يسمح بإلغاء خصوصية العولمة واصلها الليبرالي، لهذا يعرفها ا
" وصول نمط اإلنتاج الرأسمالي إلى نقطة االنتقال مت عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة إلى    بأنهاالقانوني  

التنظيم   " للعمل  الجديدة  العولمة واألشكال  الزهرة،  فاطمة  الصدد ماموني  في هذا  اإلنتاج". راجع  اإلنتاج وإعادة  عالمية 
 . 15ص، 2019نور لنشر،  "،الجديد للعمل ولوقت العمل

أهم    - 2 تعد من  إذ  االقتصادية  العولمة  عليها  تقوم  التي  األساسية  الركائز  إحدى  الجنسيات هي  المتعددة  الشركات  إن 
أشكال االستثمارات األجنبية المباشرة ، حيث ظهر الدور الجوهري لهذا النوع من الشركات مع تعاظم الثورة  التكنولوجية 

االستثمارية المعاصرة فهي ظ العالقات  في  الدولي و بوجه خاص  االقتصاد  في  تأثير كبير  االنتشار وذات  اهرة واسعة 
الدولية ، وذلك راجع للدور  التي تضطلع به بوصفها القناة الرئيسية التي  تتدفق عبرها رؤوس األموال و المعرفة الفنية و 

لشركة المتعددة الجنسية ) آلية التكوين و أساليب النشاط ( ،  التكنولوجية ، راجع في هذا الصدد : دريد محمود علي ، ا
 .  16، ص  2009منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

احترام    -3 وعلى  الجميع  يتقاسمها  قيم  على  القائم  القوي  االجتماعي  البعد  تراعي  التي  العولمة  العادلة،  بالعولمة  يقصد 
العول إذ تشمل  الفرد،  الملموسة لجميع حقوق االنسان وكرامة  الفرص والمنافع  الجميع وتدار ديمقراطي وتوفر  العادلة  مة 
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في نهاية ثمينينات    عرف االقتصاد الجزائري ن الدول التي تأثرت بهذه الظاهرة، إذ  الجزائر كغيرها م 
لياته بعد أن كان  آمن مساره واتجهت به نحو تحرير قوى السوق وتفعيل  تحوالت غيرت    القرن الماضي
مركزيا، الذ   مسيرا  انشغ   ي األمر  عنه  اترتب  بعد   لدولة ال  والخارجية  الداخلية  المالية  التوازنات  بإعادة 

االستثمار   تكثيف  استراتيجية  عن  الدولة  فتخلت  النفطية،  اإليرادات  في  الحاد  التدهور  نتيجة  اختاللها، 
لسلطتها   الصناعي في  اأدو   .الخاضع  مجسدة    ذلكتها  واقكانت  ظل  في  عجزت  كبيرة  مؤسسات   عفي 

جديد   للخوصصة، نشاطه  مواصلةاقتصادي  وعرضت  المالي  االستقالل  لها  ومنح  هيكلتها  فأعيدت   ا، 
الى   أدى  الذي  منها  ب  اانسح  األمر  االقتصاديالعديد  النشاط  ذلك  ،  من  عن  العمال    يحسر ت  فترتب 

كبيرةاوارتف بمعدالت  وتزايد  البطالة  حجم  مستوى  هلول   .ع  تفشي  من  التحكم  ذ تخفيف  ومحاولة  الظاهرة  ه 
العمومية لتنصيب أجهزة رسمية تهدف إلى إعداد برامج تشغيل العمالة وتنشيط سوق   فيها، لجأت السلطات 

 العمل. 

إقامة مشاريع ومؤسسات صغيرة ومتوسطة،   ا  ذ ما حققه هنظرا لكما شجعت االستثمار في مجال 
  القطاع باقتصاديات دول كثيرة من خالل تحسين مؤشراتها االقتصادية والتخفيف من حدة البطالة باعتبار 

، وبالتالي الزيادة في خلق فرص  المكثفةلى اليد العاملة  إه المؤسسات تعتمد على طرق انتاج تحتاج  ذ أن ه
اضافة النتشارها في حيز جغرافي أوسع    فات االجتماعية،العمل بما يخفف من ظاهرة الفقر ويقلل من اآل

واأل الحواضر  بين   التنموية  الفجوات  من  يقلص  مما  الكبيرة  المؤسسات  روح  من  تنمي  أنها  كما  رياف 
 المبادرة وتعزز نمط العمل الحر الدي أصبح يميز العديد من الشباب . 

صدر  الفترة  هذه  مع  رقمتزامنا  التوصية  خلق  إتهدف    والتي  89191لسنة    189ت  تشجيع  لى 
 الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة سعيا منها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقدرة على التجاوب 

لمؤسسات دور اقتصادي هام إلى جانب المؤسسات الكبرى ا   على أساس أن لهذه،  بمرونة مع المتغيرات 
وتنوع الهيكل الصناعي    ،توفير فرص العملحيث  جتماعية من خالل  االفي تحقيق التنمية االقتصادية و 

 

التركيز على الشعوب، تنمية مستدامة، أسواق منتجة وعادلة، قواعد العدالة( راجع  )والشعوب ويستدعى تحقيق ذلك  البلدان  
 في هذا الصدد : 

TRISTAN Lecomte, Le pari du commerce équitable : mondialisation et développement durable, Ed. 

D’organisation illustée2003, P.230.   

و المتعلقة بالظروف العامة لحفز خلق   1998جويلية  02الصادرة  عن منظمة العمل الدولية يوم    189التوصية رقم  - 1
 . الوظائف في المنشأة الصغيرة والمتوسطة
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خاصة في   ،مضافةوتلبية الطلب الداخلي من السلع والخدمات وترقية الصادرات ومساهمتها في القيمة ال
 ل  ــــــــــظ

االقتصادية   العالقات  في  جديدة  أنماط  وبروز  الرأسمالي  االقتصاد  وسيطرت  االشتراكي  النظام  انهيار 
اختالف سياستها ومستويات التنمية فيها   على  أصبحت معظم الدول العالمحيث    ،الجتماعية والسياسيةوا

االستثمار بتشجيع  الصغ  تهتم وتسعى  المؤسسات  والمتوسطةفي  بفضل   ،يرة  المؤسسات  هذه  تستطيع  إذ 
وتكيف نفسها بسهولة ومرونة مع ما يتجسد من مواقف وهو ما   مها الذي تسهل اإلحاطة به أن تهيءحج

تنفرد بيعد عامل قوة توفره   ها حتى يتسنى لها مواجهة التحديات الراهنة بنجاح، مثل العولمة أو ومميزة 
لقرارات المتخذة في السنوات األخيرة قرارات حاسمة بالنسبة لمستقبل قطاع  وتعد ا  .ظروف التمويل الجديدة

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتطلب قدرا كبيرا من القدرة على تفهم الصعوبات وإدارة األمور المعقدة.

بين دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية هو    اسائد الذي أصبح  االتجاه    على هذا األساس فإن
المؤسسات   لهذه  االستثماري  المناخ  األطراف  و ودفع  تحسين  جميع  إيجاد  على  والعمل  قيامها  تشجيع 

.  والدولياألمر الذي جعلها تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين المحلي    بها،واالرتقاء    والمتطلبات لنجاحها
االقتصادي  باعتبارها مدخال النمو  ا  هاما من مداخل  دافعا الستدامة  أبعادها. بل محركا  بكل  على  لتنمية 

النحو   والتنمية  أضحت  هذا  التكنولوجي  والتطور  للصناعة  رمز  تمثل  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
 . واالجتماعيةاالقتصادية 

على سياسة    1980-  1967بين    خالل الفترة الممتدة ماالدول  على غرار باقي  الجزائر    اعتمدت 
فيها المؤسسات العمومية الكبرى على القطاع االقتصادي   مرت فترة طويلة تسيطر  إذ   المؤسسات الكبرى 

  كان ينظر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها مكملة للقطاع العام حيث    ،الجزائري كخيار صناعي
رقم  القانون  السيما  الفترة  تلك  في  صدرت  التي  الصارمة  العمالية  التشريعات  خالل  من  هذا   ويظهر 

ساسي العام للعامل، وفرض الضرائب وغلق التجارة الخارجية خالل األزمة  المتضمن القانون األ  12/ 78
فشلها مع بداية ظهور بوادر األزمة   أثبتت سرعان ما    سياسةإال أن هذه الاالقتصادية التي عرفتها البالد،

فياالقتصادية   الثمانينات   والمالية  االقتص  ،منتصف  سياستها  بتغيير  بعدها  الجزائرية  الدولة  ادية لتقتنع 
يطاق للسلطة العامة    لتشكيك في دعم المجموعات الصناعية الكبيرة  باعتبار أن اإلنفاق الضخم كان الوا

 .إعادة هيكلة هذه المؤسسات األمر الذي تقرر عنه   .في هذا السياق
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تغييرا اقتصاديا هاما للغاية بسبب االنتقال      ت نهاية الثمانينافي    شهدت الجزائر  على هذا األساس،
إجراءات   من وتبني  السوق  االقتصاد  نحو  الموجه  للمؤسسات   جديدة    االقتصاد  دعم  تقديم  في  تمثلت 

والمتوسطة   المؤسساتي    ت جاء  والتيالصغيرة  االستقرار  بعدم  تميز  واقتصادي صعب  إطار سياسي  في 
انخفاض في    منالجزائر  التي مرت بها    صعبةم وبعد الظروف االقتصادية ال، إال أنه اليو حادة  وأزمة أمنية

ارتفاع الواردات ...الخ أصبحت تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم مكونات النسيج  النفط، و   أسعار
ويرجع هذا ،  االقتصادي وطرف مهم في اقتصاد الدولة عن طريق خلق فرص عمل وتشجيع روح االبتكار

الوطني، السيما بعد التجارب  مدى أهمية دور هذه المؤسسات في توسيع قاعدة االقتصاد  إلدراك الدولة  
السابقة التي انتهت بتصفية العديد من المؤسسات وما انجر عن ذلك من انعكاسات على المجتمع  فكان  
البد من إعادة النظر في السياسات المنتهجة والبحث عن السبل الكفيلة الرامية لتحقيق التنمية االقتصادية  

   .واالجتماعية

أخذت تنمية المؤسسات الصغيرة  وقد    عينات في مجموعة من التوجهات شرعت الدولة مع بداية التس 
ظهر ذلك جليا  ،قرارات حاسمة في شأن هذا القطاع    من خالل اتخاذ  والمتوسطة أهم فصل من فصولها  

االقتصادية   التنمية  آفاق  ظل  في  خاصة  عليها  المؤكد  وأهدافها  المتبعة  العامة  السياسة  مستوى  على 
المتوس لسنة  واالجتماعية  المدى  المتعاقبة  ،  1990طة  الحكومات  هذه  حيث   .وبرامج  قفزة    عرفت  الفترة 

حقيقية نحو إقامة قطاع حقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا عن طريق الشروع في تهيئة المناخ  
 هذا القطاع .  هاالقتصادي والقانوني الالزم لينمو ويتطور في

هذه اإلصالحات   قانون ب   توجت  أول  المؤسسات سنة    صدور  من  النوع  بهذا  يهتم  الجزائر   في 
والذي يهدف إلى خلق مناخ    نون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  اوالمتعلق بالق  2001

باعتبارها   والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ودعم  مالئم  مع  أاستثماري  التأقلم  سريعة  إنتاج   المتغيرات داة 
أنه وفي ظل مساعي الجزائر إلى االنضمام للمنظمة العالمية التجارية والتي لها  ، إال  االقتصادية والمالية

أثار على مستوى المؤسسات االقتصادية فقد تدخل المشرع من خالل وضع آليات تمكن هذه المؤسسات 
أصبح من  الذي  من مواجهة المنافسة، وهنا يظهر اهتمام المشرع الجزائري برغبته في تطوير هذا القطاع  

آلية جوهرية  أه باعتبارها  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  قضية  من  كبير  تشغل حيز  التي  المواضيع  م 
 . لتحقيق االستدامة
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له التطبيقية  التنظيمية  والنصوص  التشريعي  النص  هذا  تضمنها  التي  المفاهيم    ، بالرغم من جميع 
مراجعة القانون  األمر  استوجب    ،ية  رغبة الدولة في تحقيق نمو اقتصادي بعيد عن التبعية النفط   وفي ظل

أعاله    18/ 01رقم   اليه  أصحاب  المشار  منها  وخاصة  المتعثرة  المؤسسات  دفع  إعادة  أجل  من  وذلك 
الصغيرة عدة    المشاريع  نتيجة  إفالس  حالة  في  أنفسهم  يجدون  الذين     خلق وبغية    ،عراقيلوالمتوسطة 

من خالل محاولة االرتقاء بهذه المؤسسات على    التعامالت االقتصادية فرضتها  التي  و منظومة مؤسساتية  
  .جميع األصعدة

ل  هتمام اال يظهر   التنموي  المتزايد  بالدور  في  لمشرع  المؤسسات  من  النوع  هذا  ويؤهل  يميز  الذي 
المستدامة التنمية  تحقيق  سنةخالل    من  ،1عملية  التوجيهي  2017  إصداره  المؤسسات   القانون  لتطوير 

الذي   والمتوسطة  أحكام  الصغيرة  لسنة    القانون ألغى  تماشيا،  2001السابق  التغييرات  و   والتطورات   وذلك 
متخصصة    واستحداث أجهزة  التي حصلت والذي يهدف إلى دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 . االستمرار والنمو احل لتحقيقمر الفي الدعم المالي ومرافقة هذه المؤسسات في جميع 

القانونية   النصوص  عرضها  التإن  تم  وحيد ي  لغرض  الصغيرة    دعموهو    ،صدرت  المؤسسات 
الوطني االقتصاد  تنمية  وهو  أسمى  هدف  أجل  من  األمام  إلى  به  والمتوسطة  تتميز  لما  ونظرا  هذه ، 

منها   بالكثير  أدى  الذي  األمر   ، اجتماعية  إلالمؤسسات السيما  خصوصية حجمها  تبني  ممارسات  ى 
عد التزام هذه المؤسسات ويعتبر ممارسات مسؤولة عن تسيير المؤسسة  وبيئية مستدامة غالبا ما كانت ت

في المجالين السابقين خارج عن استراتيجيها التجارية ولكن في نفس الوقت هو إجراء ينبع عن إدراك وفهم  
المؤسسة  ومحدودية ف  ،أخالقيات مسؤولية  المستمر  التحسين  في  نقص  مثل  تواجهها  التي  التحديات  رغم 

مفهوم التنمية المستدامة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل إشهارا ال    أن تبني إال    ....الخالموارد   
 . بالتطور واالستمرارية والسماح لهايستهان به ألنه يعمل على تقوية هذه المؤسسات 

 
على الساحة العالمية اذ تتباين مداخلها و أساليبها وكيفية حدوثها وتتزايد حدة تعتبر التنمية المستدامة من أهم القضايا    - 1

هذه القضية في ظل المتغيرات العالمية الجديدة  إذ انه بالرغم من توجه المجتمع اإلنساني في عصرنا الحالي إلى العولمة  
السريعة و الحادة و ما  األمر الذي جعل جميع الدول تمثل منظومة واحدة ذات حضارة واحدة باإلضافة   التغييرات  إلى 

أفرزته من ثورات عملية و تكنولوجية عديدة ، راجع نور الدين الحامد ، أثار العولمة على اقتصاديات الدول النامية ، دار  
 . 15، عمان ، ص   2003المجدالوي للنشر ، سنة  
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محركا دافعا للتنمية في بعديها االقتصادي واالجتماعي،  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم اعتبار
، استنزاف  إال أنها مع ذلك تعتبر مصدرا رئيسيا للتلوث البيئي بكل أنواعه الناتج عما تقوم به من نشاطات 

االهتمام باألداء ملحة بضرورة  مطالبة  اللذا أصبحت    ،لمجتمعل  اإلضرار بالصحة العامةالموارد الطبيعية،  
ي الحديث الذي يقضي بإيجاد السبيل  البيئي واالجتماعي ودمجه في استراتيجيها تماشيا مع الفكر التنمو 

األمثل إلشباع حاجات ورغبات المجتمعات دون هدر حق األجيال القادمة من خالل إرساء معالم التنمية  
حماية البيئية (   و االقتصادية االجتماعية  )  المستدامة باعتبارها منظومة تقوم على المحصلة الثالثية للتنمية

التنموية المتبناة من طرف   لسياسات والبرامج واالستراتيجيات م تغيير اتجسيدها يستلز   رغم كل ذلك، يظل
بيئية   لمسؤولية  باإلضافة  اجتماعية  وعدالة  اقتصادية  وفعالية  نجاعة  تحقيق  أجل  من  المؤسسات،  هذه 

 . تجعلها مؤسسة مواطنة 

و        الطرح  هذا  دورها  باعأمام  خالل  من  الفاعلة  األطراف  أهم  أحد  االقتصادية  المؤسسة  تبار 
مما يؤثر على  النمو  االجتماعي المتواصل ومن منطلق أنها أحد المسببات التدهور  البيئي  و االقتصادي  

و  مفهوم  االقتصادي  ظهر  هنا  من   ، منها  البيئية  السيما  النظم  مختلف  في  تأثيرات  عنه  تنتج  الذي 
اال من  المسؤولية  المفهوم  هذا  وأصبح  للقيمة  خالقة  كإستراتيجية  للمؤسسات  المستدامة  والتنمية  جتماعية 

المفاهيم األكثر تداوال في المجال االقتصاد الدولي في الوقت الحاضر ليتسع دور المؤسسات من تركيزها  
 . والبيئية على الجانب االقتصادي ليشمل جوانب التنمية االجتماعية

ة لتجسيد أن المؤسسة تعتبر فرد من أفراد المجتمع أصبحت اليوم مدعو طالما  على هذا األساس، و 
خاصة  المستدامة مما يمنحها المرونة الالزمة في التعامل مع المتطلبات الجديدة     أهداف وأبعاد التنمية  

و  البيئة  بحماية  يتعلق  االقتصادية فيما  الظروف  تفرضها  التي  الضغوط  مواجهة  بهدف  المجتمع طواعية 
  ا حيث تعتبر هذه األخيرة مؤشر   1الشهرة الخضراءالميزة التنافسية و جانب ذلك اكتساب    إلىواالجتماعية و 

       دية في تحقيق التنمية المستدامة.لتقييم مساهمة المؤسسة االقتصا اهام

 

     
 

المستدامة ، مجلة البحوث و الدراسات القانونية جريو محمد األمين ، دور المؤسسات االقتصادية في عمليات التنمية  - 1
 . 261، جامعة بليدة ، ص  11و السياسية ، العدد 
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 الدراسةإشكالية 
شك   أن  ال  الراهنفي  الوقت  في  أصبحت  والمتوسطة  الصغيرة  أب  ،المؤسسات  الدعامات من  رز 

لك من خالل دفع ودعم  ذ والركائز المتبعة لتجميع الثروة على المستوى المحلي والوطني على حد سواء، و 
، نتيجة رفع مستوى التوظيف وخلق مناصب شغل  لألفراد رفع مستوى المعيشة  عن طريق  عجلة التنمية  

اإلقليمي والمحلي وتحقيق قيمة    جديدة وامتصاص البطالة والقضاء على الفقر، وترقية النسيج االقتصادي
والمحليةمضافة   اإلقليمية  التنمية  وتحقيق  الواردات  وتقليل  الصادرات  وزيادة  متزايد  مبدأ   إال  ،بشكل  أن 

ه لدى  الربح  البيئية  ذ تعظيم  للقواعد  احترامها  دون  حال  المؤسسات  نشاطاتها  ه  تأدية  أثناء  يترتب  حيث 
 .ى البيئة والمجتمع في أن واحد المختلفة مجموعة من األثار السلبية عل 

المنطلق   هذا  همن  في  طرحها  يمكن  التي  اإلشكالية  حول  ذفإن  تتمحور  المجال  يمكن  ا  كيف 
ومستدامة  تنمية فعالة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا    تعزيزتساهم في  أن  مؤسسات الصغيرة والمتوسطة  لل

   بيئيا؟

 التالية: لم التساؤالت الفرعية تتبلور لنا معا، وعلى ضوء ما تقدم  وفي هدا المنحى

 ؟ إلى أي مدى يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحقيق أبعاد التنمية المستدامة -

 ماهي األليات التشريعية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟  -

 ؟ ماهي أهم االنعكاسات المترتبة على تطبيقات التنمية المستدامة -

 أهداف الدراسة: 
الد         إلى  تهدف  علىارسة  الضوء  الصغيرة    الجزائري المشرع    نظرة  تسليط  والمتوسطة  للمؤسسات 

دور موضوع    سحب   ومحاولة   النصوص القانونية المرصودة لها بكافة الجوانب المتعلقة بها  ومدى إحاطة
وتعزيز  الخاصة به،    المجال القانوني في الزوايا  التنمية المستدامة إلى  والمتوسطة فيالمؤسسات الصغيرة  

ذاته كما يساعد    مسعى بحد  النص  ينعكس على جودة  اقتصادية مما  بأدوات  القانونية  النصوص  تحليل 
 .إنشاء نصوص جديدة علىالمشرع 
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الدور الحيوي التي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في   إبرازه األهداف ارتأينا  ذ ه  إلىإضافة  
 التنمية المستدامة من خالل: 

المتوسطة والتنمية المحلية المستدامة  و الصغيرة    شر مختلف المفاهيم التي تتعلق بموضوع المؤسسات ن  -
 .حد سواء على

الصغيرة  ا  - المؤسسات  مكانة  المحلية  و براز  التنمية  بعد  في  يتمثل  جديد  منظور  ضمن  المتوسطة 
 .المستدامة

المؤسسات  د   - دور  وتقييم  الالمتوسطة  و الصغيرة  راسة  تحقيق  المحليةفي  التشغيل    تنمية  طريق  عن 
 . وامتصاص البطالة 

 

   أهمية الدراسة:
لموضوع من الموضوعات التي يغلب عليها الطابع االقتصادي   دراسة قانونيةإن القيام بتخصيص  

أهمية   بمنح  كفيل  النصوص  دراسةال  هذ لهأمر  جل  لتفسير  اقتصادية  بمفاهيم  االستعانة  منطلق  من   ،
اته يعد دخوال لمجال  ذ ا في حد  ذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة، هالقانونية المتعلقة ب 

بل أصبح أكثر انفتاحا    ،اتهذ ي لم يعد مجرد علم منغلق على  ذ من المجاالت الحديثة في علم القانون، ال
ل  األخرى.  بالعلوم  ههواستعانة  بشدة  األمريكية  المدرسة  دعمت  الذ ذا  التوجه  عليه  ذ ا  أطلق  بالتحليل  ي 

للقانون.إ تطويره    ذ االقتصادي  على  القانون  فقهاء  من  الكثير  ليشملعمل  من    وتوسعاته  عديدة  مسائل 
 اقتصادية. على أسس  النص القانوني بناء مدى فعاليةعام دراسة وبشكل  القانون 

أهمية المستدامة، ال  ترجع  التنمية  دعم  والمتوسطة في  الصغيرة  المؤسسات  دور  بحث في موضوع 
 عتبارات التالية: لال
السياسة    - وواضعي  المفكرين  كبير من طرف  باهتمام  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  يحظى موضوع 

 .االقتصادية
ال  - الكبير  المتقدمة ذ الدور  الدول  باقتصاديات  االرتقاء  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تلعبه  ي 

 . الدولية  ية وجميع األصعدة المحل المجاالت وعلىوالنامية، وفي جميع 
التنمية    - وإرساء  والبيئية أصبحت من المرتكزات األساسية لعملية تحقيق    االقتصادية، االجتماعية لكون 

 .المستدامة الشاملة والمتوازنة التنمية
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ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنظوم  خاللمن  المتوسطة والصغيرة  المؤسسات  للدولة الجزائرية بقطاع  المتزايد    االهتمام  -
 .المستدام  والتأهيلالدعم  برامج وتفعيل   القطاع هذا  تنمية في  المؤسساتية المتخصصة

 

 منهج البحث:  
  لتشخيص المعلومات    بجمعلك  ذ و   المنهج الوصفي التحليلي  علىاعتمدنا  سعيا لبناء سليم للدراسة،  

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالموضوع   المتعلقة بالمؤسسات    تحديد ل  استدامة  المفاهيم  مختلف 
مختلف األدوار التي تقوم    إبرازالصغيرة والمتوسطة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بها، إضافة إلى  

تؤدي  بها   و  إلىوالتي  تنمية مستدامة.  المنهج  تحقيق  اتبعنا  الواقع  الدراسة على  ي  ــــــــــــــاإلحصائ  إلسقاط 
الترك لهمحاولين  الداعمة  الهيئات  أهم  على  العمل ذ يز  لمناصب  المستحدثة  والقطاعات  المؤسسات   ه 

االجتماعية   المشاكل  والتخفيف من حدة  البطالة  امتصاص  قدرتها على  وتوضيح عددها ونوعها، ومدى 
درات  ــــــــــــــــــــالجريمة المنظمة واالتجار بالمخالمترتبة عنها، بدء بالفقر وتدني المستوى المعيشي، وصوال إلى  

 .   وغيرها

  مخطط الدراسة:

عن هذا اإلشكال قسمنا هذه الدراسة إلى بابين ، تناولنا في الباب األول اإلطار القانوني  لإلجابة  
والمتوسطة   الصغيرة  المؤسسات  لماهية  منه  األول  الفصل  خصصنا   ، والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 

ات و إشكالية تحديده بصورة موحدة سواء على المستوى المحلي  محاولين التطرق إلى مفهوم هذه المؤسس
أو الدولي ، ثم إلى خصوصية هذه المؤسسات مقارنة بغيرها السيما  المؤسسات  الكبرى ، إضافة للشكل  
القانوني التي يمكن أن تتخذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) طبيعتها القانونية( ، كما تم تسليط الضوء 

 الداعمة و المرافقة لهذه المؤسسات و التي استحدثها المشرع لهذا الغرض . على اآلليات 

المستدامة وذلك من   والمتوسطة بالتنميةأما الفصل الثاني فخصصناه لعالقة المؤسسات الصغيرة  
مسؤولية اجتماعية    والمتوسطة منخالل التعرض إلى مظاهر التنمية المستدامة في المؤسسات الصغيرة  

 والمتوسطة.المؤسساتي القائم على تشجيع المؤسسات الصغيرة   وكذا اإلطار خضراء واستثمارات 

الثانيأما   آل الباب  خالله  من  تعرضنا  فقد  لثار  ،  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  تطبيق 
في  المستدامة، تطرقنا  فصلين،  خالل  إلى األول  الفصل    من  المؤسسات   األبعاد   منه  لتطبيق  التنموية 
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التنمية  الصغيرة   أهداف  وكذا  خصائص  وأبعاد،  مفهوم  إلى  فيه  تعرضنا  المستدامة،  للتنمية  والمتوسطة 
الجانب االجتماعي    وتأثيراتها علىالمستدامة، إضافة الى دور هذه المؤسسات في تحقيق التنمية المحلية  

التنواالقتصادي في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لمساهمة  الثاني  الفصل  خصص  حين  في  مية  ، 
   .االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 



 

 الباب األول

 الإطار القانوين للمؤسســـــــــــــات

  الصغرية واملتوسطة 
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 تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة األساسية للتنمية بشقيها االقتصادي واالجتماعي ،
وكذا البديل التنموي الجديد الذي تبنته كثيرا من الدول المتقدمة ،والجزائر على غرار بلدان العالم تفطنت 

بش  التنمية ،ودعمها  دفع عجلة  المتوسطة من اجل  و  الصغيرة  المؤسسات  كل ملموس في ظل  ألهمية 
  .وي في عدة مناسبات وطنية ودوليةفقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز دورها التنم  المتغيرات الحالية ،

من هذا المنطلق أولت الجزائر لهذه المؤسسات أهمية بالغة، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده       
دوره محدودا في هذه التنمية ومحصورا في    فبعدما كان  الدولي،هذا النوع من المؤسسات على المستوى  

 األساسية في النشاط االقتصادي الوطني.  يشكل النسبةأصبح  األنشطة،بعض 

تحديات مختلف     المتوسطة تعرف  و  الصغيرة  المؤسسات  أن  إلى  نشير  أن  اإلطار، البد  هذا  ة  ــــــــفي 
 . جية ،والتغيرات السريعة التي يشهدها السوق تفرضها العولمة، و االنفتاح على المنافسة الداخلية و الخار 

ن إهمال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى بعض الدول هو  أ  في هذا االتجاه نشير إلى      
النامية، باعتبار أن هذه   النشاط االقتصادي بين الدول المتقدمة والدول  سبب اتساع الفجوة بين حركية 

بمكانة جوهرية تحظى  فيه     المؤسسات أصبحت  الفعالة  لمساهمتها  نظرا  وذلك  اقتصادي  نشاط  أي  في 
لتنمية المستدامة يتطلب مساهمة مؤسسات ترقى إلى  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لكما أن تحقيق  

المؤسس إلى ماهية  الباب  لذلك سنتعرض من خالل هذا  المؤسسات األجنبية  رة  ــــــــــــات الصغيـــــــــــــمستوى 
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الصغيرة والمتوسطة بالتنمية المستدامــــــى عالقة المؤسســثم إل    () الفصل األول  والمتوسطة

 ) الفصل الثاني (. 

 

 

 

 

 

 



الفصل األول 

ريةماهیة املؤسسات الصغ

واملتوسطة 
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 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   األول: الفصل 

  جميع   على  بدورها  أثرت   التي  ديةاالقتصا  الناحية  من  كبيرة  أهمية  المتوسطة  و  الصغيرة  للمؤسسات      
 المستدامة. التنمية تجسيد  مداخل من مدخل تمثل أنها اعتبار على  االجتماعية الحياة نواحي

 ي ـــــــــــــ ـــــــــــــ الدول   المستوى   على  متميزة  بمكانة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات   حظيت   الصدد  هذا  في
  على   بالمحافظة  لها  يسمح  مالئم  تجاري   مناخ   ير توف  على   الدول  مختلف  حرصت   ث بحي  والوطني،
 أخرى.  جهة من االقتصادي أدائها زيادة و جهة،  من السوق  في حصصها
  خلق   في   المتوسطة  و  الصغيرة  المؤسسات   بأهمية   المفكرين   جميع  إجماع   من   بالرغم  أنه  غير       
  لإلحاطة   المستعملة  المفاهيم    تلفت اخ  انه  إال  بلد،  ألي  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  المساهمة  و  الثروة
  على   المختصين  من  الكثير  يؤكد   إذ  الدول   مختلف  بين  والمتوسطة  الصغيرة  بالمؤسسات   دقيق  بمفهوم
  على   يتم  التي  المستعملة  المعايير  الختالف  المؤسسات   من  النوع  هذا  تعريف  وضبط  تحديد   صعوبة
 المؤسسات   هذه  خصوصية   ذلك   إلى  زد  متوسطة،  أم  صغيرة  المؤسسة  كانت   إذا  ما  تحديد   أساسها

 وعــــــالن  هذا  دعم  على القائمة  األجهزة  من  الكثير  المشرع   استحدث   كما األول( )المبحث  القانونية  وطبيعتها
  ات ـــــــــــــــالمؤسس  هذه  رــــــ تأطي  و  بمرافقة  يقوم  اــم  ومنها  مادي  مالي  دعم  يقدم  ما  منها  ات ــــــــالمؤسس  من
 . ( الثاني المبحث  )

 

 ةالمبحث األول: مفهــوم المؤسسات الصغيـرة والمتوسطـ
الصغيرة         المؤسسات  تكتسيها  التي  لألهمية  أو  و   نظرا  االقتصادية  الناحية  من  سواء  المتوسطة 

االجتماعية أو حتى البيئية فإن تحديد تعريف لهذه األخيرة يرجع بالضرورة إلى كونها تستفيد من مزايا  
وكذا إبراز االختالف بينها وبين المؤسسات     الخالدعم المالي واإلعفاءات الجبائية ...و   المرافقة  مختلفة ك
المتوسطة تتمتع بخصوصية ال يمكن أن تمتاز بها مؤسسات  و   هذا ما يجعل المؤسسات الصغيرة،  الكبيرة

القانونية  طبيعتها  تحديد  أن  كما  للو   أخرى،  تتخذه  أن  يمكن  الذي  القانوني  نشاطاتها  الشكل  ممارسة 
تع إشكالية  المبحث  هذا  في  نتناول  أن  مادفعنا  وهذا  فيه  التمعن  البد  جوهري  أمر  ريف   ـــــــــــــالمختلفة 

الصغيرة (المتوسطة  و   المؤسسات  األول  الصغيرة    ،)المطلب  المؤسسات  خصوصية  إلى  التطرق  ثم 
 .)المطلب الثاني (والمتوسطة محاولين تحديد طبيعتها القانونية 
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 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    إشكالية األول: المطلب 
يخضع تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات حيث يختلف       

وترجع صعوبة إعطاء تعريف واحد للمؤسسات الصغيرة    1تعريفها من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر 
إلى اختالف م تنوع األنشطة االقتصاديةوالمتوسطة  الدول وكذا  النمو في مختلف  فهناك من    ، ستويات 

العمال   أساس عدد  تعريفها على  يعتمد على  يعتمد في  أو رقم وهناك من  المال  المبيعات ورأس  حجم 
المؤسسات .    2أعمالها  بشأن  الواردة  الدولية  التعاريف  أهم  إلى  المطلب  هذا  في  التطرق  نحاول  لذلك 

   .توسطة  والوقوف عند المعايير المذكورة آنفا مع تحديد موقف المشرع الجزائري منهاالصغيرة والم

 معايير تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  و   الفرع األول: اإلطار الدولي
للتنمية     دافعا  محركا  باعتبارها  والمتوسطة،  الصغيرة  بالمؤسسات  الدولية  والمنظمات  الهيئات  اهتمت 

ما عملت مختلف تشريعات الدول على االهتمام بها وتنظيم كل ما يتعلق بها سيما ما  بكل أبعادها، ك
تبعا نوضحه  الذي  األمر  محددة  معايير  وفق  أو حجمها  شكلها  تحديد  و    يخص  الدولية  بالهيئات  بدء 

  وصوال إلى المعايير المعتمدة لتحديد أو لضبط   األول (فرع  )التعريفها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  
 .األول ( فرع )المع تحديد موقف المشرع الجزائري منها  (م ص م  )مفهوم المؤسسات 

 المتوسطة و  الصغيرة أوال: تعريف الهيئات الدولية للمؤسسات

عالمية       المنظمات  هذه  كانت  سواء  مختلفة  دولية  هيئات  أو  بمنظمات  خاصة  تعاريف  عدة  هناك 
 .حاد األوربي أو متخصصة كالمنظمة العمل الدوليةاألمم المتحدة أو إقليمية كاالت كالمنظمة

 الهيئات الدولية العالمية  تعريف  -1
هيئة  سواء تعلق األمر ب  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةباخاصا    القد أولت المنظمات العالمية اهتمام    

  .البنك الدوليأو  منظمة العمل الدوليةو  األمم المتحدة
 
 
 

 
المست  -1 التنمية  تحقيق  آلية  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  هللا،  عبد  سنة  خبابة  للنشر،  الجديدة  الجامعة  دار  دامة، 

 . 13، ص  2015
 . 25، الجزائر، ص 2002وتسيير المؤسسة، المطبوعات الجامعية، سنة  اقتصاد عبد الرزاق بن حبيب،  -2
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 ؤسسات الصغيرة والمتــوسطة تعريف هيئة األمم المتحدة للم -1.1
 1توصلت هيئة األمم المتحدة في تقرير لها حول دور المحاسبة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة      

لذلك استندت في دراستها   ،يوجد تعريف عالمي متفق عليه عموما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أنه ال
وال العمالة  معيار  على  المؤسسات  لهذه  تقريبي  عامال تعريف  يشكالن  حيث  تحديد    نهاما ن  حجم  في 

بين   يتراوح  ما  يستخدم  الذي  التجاري  العمل  الصغيرة  المؤسسات  واعتبرت  التجارية  االقتصادية  الطبيعة 
ويكون لهذا العمل غالبا عدد من خطوط النشاط ومن المتصور    عامال    (50( إلى خمسين ) 06ستة ) 

ويكون   عامال  (250)و   (51) لمتوسطة تستخدم  ما بينأن يكون من موقع مادي واحد، أما المؤسسات ا
 2من المؤكد أن تعمل هذه المؤسسة في أكثر من موقع . 

 

 تعريف منظمة العمل الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -2.1
المتعلقة بتحفيز خلق الوظائف   189أكدت منظمة العمل الدولية من خالل البند األول للتوصية رقم      

ال المنشاة  المتوسطة  في  و  من  صغيرة  النوع  لهذا  المنظمة  في  األعضاء  دول  تعريف  كيفية  على 
حيث يتم تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد التشاور مع المنظمات النقابية األكثر  ،  المؤسسات 

العمل مع  و   تمثيال ألصحاب  وذلك  مناسبة  المنظمات  هذه  تعتبرها  معايير  أساس  وعلى    مراعاة العمال 
الدول  و   االجتماعيةالظروف   المرونة دون توصل  الوطنية على أن ال تحول هذه    األعضاء االقتصادية 

 .3تحليلها و  إلى تعاريف تتفق عليها معا ألغراض جمع البيانات 

معايير  اللدول  لنجد أن منظمة العمل الدولية من خالل هذه التوصية وضحت    ،وقوفا عند هذا البند      
محترمة    ،تعريفها  إلىدون التطرق  ،  في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتي يتم االعتماد عليها  

أنه يمكن   إلى    أشارت كما    .دولة عضو في المنظمة  واالجتماعية لكلخصوصية الظروف االقتصادية  
يكون   للقيام بإحصائيات أو أغراض  الأن  إما  بناء على أهداف أو أغراض مختلفة ترجع أساسا  تعريف 

  .تمويلية

 
1 - Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, Rapport du groupe de travail 

intergouvernemental d’experts des normes internationales de comptabilités et de publication sur sa 

trente-quarantième session, Genève, 21 Novembre 2017.    
المكتبة    -2 الجزائري،  االقتصاد  في  الشاملة  التنمية  إحداث  في  ودورها  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  رحموني،  أحمد 

 .  23، ص2011نشر والتوزيع، الطبعة األولى، المصرية لل
والمتعلقة بالظروف العامة لحفز خلق    1998جويلية    02الصادرة  عن منظمة العمل الدولية يوم    189التوصية رقم    -3

 .الوظائف في المنشأة الصغيرة والمتوسطة
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بموجب  في        والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  الدولي   العمل  مكتب  عرف  رقم  الحين    15تقرير 
معيار عدد العمال المشغلين في   معتمدا في ذلك على    2015الصادر عن المؤتمر الدولي للعمل  سنة  

( إلى مئة  10هذه المؤسسة، حيث اعتبر المؤسسات صغيرة الحجم المؤسسات التي تشغل من عشرة )
(  250وخمسون )  نمائتي إلى    ( عامال100مؤسسات متوسطة الحجم التي تشغل مئة )الو    ( عامال100)

إذا لهذه المؤسسات ما  وضع القانوني  العلى خالف ذلك وبغض النظر عن  التشريع  لم ينص    ما  عامال
 ل في كل األحوا  سواء كانت رسمية أو غير رسمية  ات كانت مؤسسة عائلية أو فردية أو في شكل تعاوني

 .1يستخدم مصطلح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إال إذا كان المطلوب تمايز القطاعات 

المتوسطة على أساس معيار عدد العمال و   يستند تعريف مكتب العمل الدولي للمؤسسات الصغيرة      
مرتكزا ،  السالفة الذكر  189في التوصية رقم    إليها  اإلشارةالتي تم  و مستبعدا المعايير األخرى المعتمدة  

االجتماعية  على المشار    .النظرة  التعريف  ا  ،  أعاله  إليه وحسب  الوضع  يؤثر على  فإن  لها ال  لقانوني 
أوكانت     إذاما    تكييفها  غير رسمية  مؤسسات صغيرة  المؤسسة  هذه  كانت  إذا  وذلك حتى  ، متوسطة 

نشط في ظل اقتصاد  أي أنها ت  ،بمعنى أنها غير مصرحة بنشاطاتها لدى المصالح المختصة في الدولة
 تحديد حجم المؤسسات الصغيرة   أن  أي  .ماعدا في الحاالت التي تتطلب تمييز القطاعات   ،غير رسمي

يختلف من قطاع   المحروقات   يعتبرآخر فما    إلىوالمتوسطة  ال   ،مؤسسة صغيرة ومتوسطة في قطاع 
 ذلك في قطاع آخر كقطاع الصيد مثال. كيعتبر 

 الصغيرة والمتوسطة   تعريف البنك الدولي للمؤسسات -3.1
الدولي         البنك  )  2توصل  من خمسون  أقل  تضم  الصغيرة  المؤسسات  أن  ويكون  50إلى  عامال   )

  ( ماليين دوالر، وكذلك المبلغ نفسه بالنسبة لحجم المبيعات السنوية 03إجمالي أصولها أقل من ثالثة )
أما   ( عامال300من ثالثة مئة )  في حين اعتبر المؤسسات المتوسطة هي التي يبلغ عدد عمالها أقل

 
1  -Rapport N°15 , Les petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et productifs , 

Publié par le bureau international du travail , Conférence internationale du travail , Session 104 , 

Genève , 2015, P.03. 
تملكها    -2 للتنمية  تعاونية  عالمية  مؤسسة  وهو   " والتعمير  لإلنشاء  الدولي  البنك   " الدولي  للبنك  األصح  الدول التسمية 

 .  1944دولة، حيث تم إنشاء البنك في سنة   189األعضاء البالغ عددها 
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( عشرة  خمسة  عن  فيقل  أصولها  المبيعات  15إجمالي  لحجم  بالنسبة  الشيء  ونفس  دوالر  مليون   )
 . 1السنوية 

المؤسسات       من  النوع  لهذا  تعريفه  في  الدولي  البنك  مختلفة على    اعتمد  عدد    ،معايير  معيار  أولها 
قصى لعدد العمال الذين يستخدمون في كل نوع من أنواع  الحد األو   العمال حيث وضح بدقة الحد األدنى 

حجم الحقيقي  العليه لتحديد    يستند   امعيار باإلضافة إلى رأس مال المؤسسة الذي يعتبر  ،  هذه المؤسسات 
ما يميز هذا التعريف أنه أضاف رقم المبيعات السنوي الذي   .كانت صغيرة أو متوسطة  إذاللمؤسسة ما  

 مال المؤسسة.  يجب أن يتساوى مع رأس 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   اإلقليميةتعريف الهيئات الدولية   .2
لقد حضي تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام المنظمات الدولية اإلقليمية، سواء تعلق        
االقتصاد   بي،و األور االتحاد  باألمر) والتعاون  التنمية  الي،  منظمة  للتنمية  العربية  ة  ـــــــــــــــصناعيالمنظمة 

 (.والتعدين
 

 تعريف االتحاد األوربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -1.2
المتعلقة  1996أفريل  03التوصية المفوضية المؤرخة    2اللجنة األوربية لالتحاد األوروبي    أصدرت       

من خمسين  والتي اعتبرت المؤسسات الصغيرة التي تشغل اقل    3بتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
عامال 50)  )   ( سبعة  من  أقل  أعمالها  رقم  مليون  07ويكون  من ا (  أقل  يكون  أصولها  إجمالي  أو  ورو 

 . أورو ( مليون 05خمسة )

 

 

 
األردن،    -1 األكاديمي، عمان  الكتاب  التنموي، مركز  الصغيرة وأثرها  المشروعات  العبادي،  ميساء حبيب سلمان وسمير 

 .   18، ص  2015الطبعة األولى 
ويتكون هذا االتحاد من مجلس أوروبي،    1951أفريل    18دة  مجموعة متكونة من دول أوروبية وذلك بعد التوقيع معاه  -2

الجزء   الدولي العام،  القانون  العدل األوروبية، راجع محمد بوسلطان، مبادئ  البرلمان األوروبي ومحكمة  اللجنة األوربية، 
 .  146ص،  2008الثاني، دار الغرب للنشر والتوزيع، 

3-Recommandation N° 96-28 du 03 Avril1996, concernant la Définition des micro-petites et moyennes 

entreprise , Publié par la commission européenne de l’union européenne , P.4. 
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( إلى  50أما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة هي التي يشتغل عدد من العمال فيها بين خمسين )
( مليون يورو أو إجمالي أصولها أقل  40( عامال ويكون رقم أعمالها من أربعون ) 250مئتين وخمسون ) 

( مليون  05من خمسة  التعريف  تبنت   .وروا(  غاية سنة    هذا  إلى  األوربي  االتحاد  دول    2003جميع 
بتعريف   متعلقة  أخرى  توصية  إصدار  تم  الفترة   هذه  بين  ما  الحاصلة  االقتصادية  للتطورات  ومراعاة 

  1996ريف المذكور في التوصية الصادرة سنة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أعطت نفس التع
المؤسسات فيما يخص   النوع من  يشتغلون في هذا  الذين  العمال  يتعلقولكن  ،  عدد  رقم األعمال  ب  فيما 

إلى خمسون  أورو  ( مليون  43ثالثة وأربعون )  قيمته ورفعتها من  غيرت  فقد  بالنسبة للمؤسسات الصغيرة  
 1ورو. ا( مليون 50)

د تعريف موحد داخل إطار المجموعة األوربية هو تعدد التعاريف المستخدمة داخل  الغرض من وجو      
كما يوجد تعريف يستخدم من قبل بنك االستثمار األوروبي وتعريف آخر يستخدم من  ،  المنظومة األوربية

جانب صندوق االستثمار األوروبي وهو األمر الذي لم يكن مقبوال داخل سوق موحد ال توجد به حدود 
لهذا أدرك االتحاد األوروبي أنه يجب عليه أن ينسق بين التعاريف المختلفة أو أن يتجه نحو  ،  خليةدا

الدولة أمر من شأنه أن   أكثر من تعريف على مستوى االتحاد وعلى مستوى  تعريف موحد ألن وجود 
 2. لمختلفةلى التأثير السلبي على التنافسية بين المؤسسات اعيخلف نوع من عدم االتساق باإلضافة 

 تعريف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   -2.2
م ـــــــــــــــــــــــــــتقسو   على معيار عدد العمال لتعريف هذا النوع من المؤسسات   3  اعتمدت هذه المنظمة

 المؤسسات إلى: 
 
 

 
1- Recommandation N° 2003 /361 du 06 Mai 2003, Concernant la Définition des micros petites et moyennes 

entreprises, Publié par la commission européenne de l’union européenne, P.36 . 

العلوم    -2 مجلة  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  مساهمة  عزيز،    اإلنسانية سامية 
 .   72،، ص 2011، جوان  ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة02واالجتماعية، العدد  

والتعاون   -3 التنمية  سنة    OECE)(االقتصادي    منظمة  تأسيسها  تمولها   1948تم  التي  مارشال  خطة  إلدارة  وذلك 
وقد   اقتصاداتها  ترابط  بينة من  على  األوروبية  الحكومات  األوروبية وجعل  القارة  بناء  األمريكية إلعادة  المتحدة  الواليات 

لتشجيع نجاحها   المنظمة وذلك  إلى أعضاء هذه  المتحدة وكندا  الواليات  وبغية توسيع نطاق عملها على نطاق انضمت 
في   االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  اتفاقية  توقيع  بعد  وهذا  الرئيسية   1960ديسمبر    14العالم  المهمة  وتعتبر 

 . للمنظمة في تعزيز سياسات التي من شأنها تحسين الرفاه االقتصادي واالجتماعي في جميع أنحاء العالم



 طار القانونــــــي للمؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة الباب األول: اإل

 

18 

 

   .لــم( عا99إلى   20مؤسسات صغيرة وهي المؤسسات التي يعمل بها من ) -
  . عامل  (200إلى  100المؤسسات التي يعمل بها من ) متوسطة وهــــــــي مؤسسات  -

 

 تعريف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   -3.2
والتعدين       الصناعية  للتنمية  العربية  المنظمة  مصطلح     1استعملت  بدل  الصناعات  مصطلح 

عامال ورأس مالها المستثمر    15إلى    1ت حيث تعتبر الصناعات الصغيرة التي يشتغل بها من المؤسسا
  50إلى  15بينما الصناعات المتوسطة يشتغل فيها من    ،  دوالر  15000في األصول الثابتة أقل من  

 2دوالر في األصول الثابتة .25000إلى  15000عامال وتستثمر من 
 

 الصغيرة والمتوسطة معايير تعريف المؤسسات  ثانيا:
والمتوسطة         المؤسسات الصغيرة  لتعريف  الدول  االستناد عليها في مختلف  يتم  هناك عدة معايير 

الذي يحدد شكل وحجم المؤسسة ما إذا كانت مؤسسة صغيرة أو متوسطة على  و   السيما المعيار القانوني
يكون   ما  غالبا  األموال  القانونية فشركات  ووفقا   .األشخاص من شركات    أكبر  هارأسمالأساس طبيعتها 

التي  و   إال أنه هناك معايير أخرى   .3لهذا المنطلق تقع المؤسسات الصغيرة في نطاق شركات األشخاص 
 . المعايير النوعيةو أخذت بها غالبية التشريعات وهي المعايير الكمية 

 المتوسطة و  المعايير الكمية لتعريف المؤسسات الصغيرة -1
المعايير    تبرز   تهتم  التي  الكمية  السمات  من  مجموعة  على  اعتمادا  المؤسسات  بتصنيف  الكمية 

ورقم األعمال  ،  الفروقات بين األحجام المختلفة للمؤسسات مثل حجم العمالة وقيمة األصول ) رأس المال
 . 4ومقدار القيمة المضافة ومجموع الميزانية السنوية ( 

 
 

أنشأت نتيجة لدمج   وإداري تنمية الصناعية والتعدين منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقالل مالي  المنظمة العربية لل  -1
مهام المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية باعتبارها 

 .  دولة عربية 21المنظمة الرئيسية والتي تضم في عضويتها 
،  02في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجلة االقتصاد والمجتمع، العدد رقم  اإلستراتيجيةعبد الجليل بوداح، مفهوم  -2

 .  09، ص 02، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 02المجلد رقم 
للنشر والتوزي  -3 الحامد  دار  التنمية،  في  الصغيرة ودورها  المشروعات  المولى طشطوش،  األولى، هايل عبد  الطبعة  ع، 

 .  27، ص 2012
التنمية    -4 في  الخاصة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  مساهمة  مدى  السعيد،  الجزائر    –بربيش  العلوم    –حالة  مجلة 

 . 61، ص 2007(، جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر 12، العدد الثاني عشر ) اإلنسانية
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 معيار عدد العمال   -1.1
الدول   من  العديد  الذين تتفق  العمال  لعدد  وفقا  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تصنيف  على 

ففي الدول الصناعية فإن المؤسسات    ،  يشتغلون بها ويختلف استعمال هذا المعيار من دولة إلى أخرى 
  120بينما في الدول النامية فهذا النوع من المؤسسات يضم من    ،عامل على األقل  500الصغيرة تضم  

إلى   أقل  عامل  100عامل  المتقدمة  ،  وحتى  الدول  في  متوسطة  أو  مؤسسة صغيرة  يعتبر  ما  لذلك  
أكثر  و   ،حيث يعتبر هذا المعيار أبسط 1حسب معيار حجم العمالة يعتبر مؤسسة كبيرة في الدول النامية  

مزايا    ،تدوال بعدة  يمتاز  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتعريف  كمعيار  العمال  عدد  استخدام  أن  ذلك 
يرتبط    أنه ال  خاصةمعيار ثابت وموحد      ال عن كونهضف  والدول  تسهيل المقارنة بين القطاعات   أهمها،

 2يمتاز بسهولة جمع المعلومات.  كمابتغيرات األسعار واختالفها  

 معيار رأسمال   -2.1
القانوني          الفقه  بعض  المعايير    أنيرى  أحد  المال  رأس  تكييف    األساسيةمعيار  في  المستخدمة 
  األخر   في حين يرى البعض   ،للمؤسسة  اإلنتاجيةالمؤسسة باعتباره عنصرا أساسيا في تحديد الطاقة  حجم  

المستثمر حدا   رأسمالالمعيار أنها تلك المؤسسات التي ال يتجاوز فيها    نفسالمؤسسات الصغيرة وفقا ل
ة المقارنة بين  يؤدي إلى صعوب  وهذا مامعين يختلف باختالف الدولة ودرجة النمو االقتصادي،    أقصى

 3صرف العمالت .  أسعارهذه الدول الختالف 

 

 

 

 
ة ومشاكل تمويلها )دراسة حالة المؤسسات المصغرة في والية جبار محفوظ، المؤسسات المصغرة الصغيرة والمتوسط  -1

بدون عدد، جامعة محمد خيضر بسكرة،   2004، فيفري  اإلنسانية(، مجلة العلوم    2001  -1999سطيف خالل الفترة  
 . 4ص

الع  -2 مجلة  الجزائر(،  )حالة  والمعوقات  الواقع  التنمية  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  دور  داودي،  لوم  الطيب 
 .  74، جامعة بسكرة الجزائر، ص2011لسنة  11االقتصادية وعلوم التسيير، العدد رقم 

في فعاليات الملتقى الوطني   تعمار شالبي، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية، مداخلة ألقي  -3
  20، جامعة  2008أفريل    28و    27ر يومي  الرابع  حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان جديد للتنمية في الجزائ

 .  05ص ، سكيكدة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 1955أوت 



 طار القانونــــــي للمؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة الباب األول: اإل

 

20 

 

 معيار رقم األعمال    -3.1
المهمة لمعرفة وأهمية المؤسسات وتصنيفها من  و   يعتبر معيار رقم األعمال من المعايير الحديثة

الحجم بصورة    .حيث  المقياس  هذا  ويستعمل  التنافسية  وقدراتها  المؤسسة  نشاط  مستوى  لقياس  يستخدم 
حيث تصنف المؤسسات التي تبلغ مبيعاتها مليون دوالر    روبا،و أ  كبيرة في الواليات المتحدة األمريكية و

 ويرتبط هذا المعيار أكثر بالمؤسسات الصناعية. ، فأقل ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 

ألنه  غير أن هذا المعيار تشوبه بعض النقائص وال يعبر بصورة صادقة عن أداء المؤسسة نظرا  
فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع رقم األعمال المؤسسة   ،في حالة االرتفاع المتواصل ألسعار السلع المباعة
أسعار  الرتفاع  هو إال انعكاس ماولكن في الواقع  ،  ويسود االعتقاد بأن ذلك نتيجة تطور أداء المؤسسة

المباعة يلج  ،السلع  النمو    تصحيح الصورة عن طريق  إلىاالقتصاديون    أولذلك  القياسي لتوضيح  الرقم 
االسمي وليس  األعمال  لرقم  في    .الحقيقي  تكمن  أخرى  المعيار صعوبة  هذا  يواجه  ذلك   إلى  إضافة 

خضوع المبيعات في الكثير من األحيان إلى الفترات الموسمية وهذا ما يؤكد لنا أن هذا المعيار ضروري  
 .1  ولكنه غير كاف

 المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطة المعاييــر النوعيـة لتعـريف  -2
للمؤسسات        الوظيفية  الخصائص  تعكس  موضوعية  بصورة  المؤسسات  بتصنيف  المعيار  هذا  يهتم 

أو  النوع من المؤسسات شرط  المعيار البد أن يستوفي هذا  الصغيرة  والمتوسطة، وبالتالي حسب هذا 
بين الملكية   ملها أو ممارسة هذه المؤسسات نشاط ، ضيق نطاق عواإلدارةأكثر من الشروط ) الجمع 

 .2البسيطة(  اإلنتاجاستخدام أساليب ، محدودية رأس المال ، اإلنتاجيةصغر حجم الطاقة  محليا

 
هللا وسبع حنان، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول " واقع    غانم عبد  -1

، كلية  2013ماي    06و  05الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، المنعقد يومي  وآفاق النظام المحاسبي المالي في مؤسسات  
 .  03العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، ص  

البيئية )دراسة    -2 المتغيرات  وسيلة بالهادي، دراسة وتحليل آليات ومتطلبات تكييف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع 
روبات الغازية بوالية سطيف (، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجيستر،  حالة مؤسسة مامي للمش

العلوم   التسيير، قسم  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  الصغيرة والمتوسطة، كلية  المؤسسات  اقتصاد وتسيير  تخصص 
 . 25االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف ،ص 
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الشروط السابق ذكرها الحدود الفاصلة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وباقي المؤسسات   تعتبر    
األمريكي المتحدة  الواليات  استندت  وقد  من  االقتصادية  النوع  هذا  مفهوم  لتحديد  المعايير  هذه  على  ة 

 المتوسطة تتميز كالتالي: و  وقوفا عند المعيار النوعي يمكن القول أن المؤسسات الصغيرة و 1المؤسسات 

 الجمع بين الملكية واإلدارة  -1.2
لية  يتمتع باالستقال  إذ تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون فيها المالك هو نفسه المسير  

إذ يجمع صاحب المؤسسة بين  ،  يتبع ألي جهة عند اتخاذ القرار  وال،  الكاملة في إدارة شؤون المؤسسة
التمويل ،التسويق عكس المؤسسات الكبيرة التي تتميز بتقسيم  ،  تسييرالعدة مناصب عمل في آن واحد  

ن صاحب العمل يتولى  المناصب على عدة عمال، فاإلدارة في هذا النوع من المؤسسات فردية شمولية أل
 . 2معظم المهام اإلدارية أو يشارك في ممارستها

 حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق   -2.2
أسباب        عدة  إلى  يرجع  وذلك  محدودة  تكون  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  السوقية  الحصة  إن 
 أهمها: 

 .صغر حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -
  .نتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإصغر حجم نشاط  -
  .ضآلة رأس مال هذا النوع من المؤسسات  -
  .منتجات هذه المؤسسات  تروج إليها  ضيق األسواق التي -
المنافسة الشديدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتماثل في اإلمكانات والظروف ونتيجة لألسباب    -

ه المؤسسات في السيطرة على األسواق أو أن تفرض أي نوع  السابق ذكرها، فإن هذا يحد من قدرة هذ 
من أنواع االحتكار على عكس المؤسسات الكبرى التي يسمح لها رأس مالها وكبر حجم إنتاجها وحصتها  

 واحتكارها.  األسواقالسوقية، وامتداد اتصاالتها وتشابك عالقتها من السيطرة على 
 
 

 
المتوسطة " المؤسسات التي يتم امتالكها أو إدارتها بطريقة   ألمريكية المؤسسات الصغيرة واعتبرت الواليات المتحدة ا  -1

 مستقلة ".
2- LEVRATTO Nadime, «  Les pme -Définition –Rôle économique et politique publiques », Revue 

internationale PME, Vol 23, N° 2010, Préface de marie florence estimé, Edition de Boeck, Université Bruxelles 

2009, P 24.  
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعريفمعايير   من الجزائرالفرع الثاني: موقف المشرع 

رقم    يعتبر      لترقية    2001ديسمبر    12المؤرخ    18-01القانون  التوجيهي  القانون  المتضمن 
والمتوسطة الصغيرة  من ،  1المؤسسات  النوع  هذا  مفهوم  إلى  المشرع  فيه  يتطرق  صريح  نص  أول 

إال  ،  لدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات باإلضافة إلى تحديد كافة تدابير المساعدة وا
االجتماعية الحاصلة بموجب و   للتطورات االقتصادية  مراعاةوذلك    2017أنه تم إلغاء هذا القانون سنة  

رقم   في    02-17القانون  المؤسسات    2017يناير  10المؤرخ  لتطوير  التوجيهي  القانون  المتضمن 
 .2المتوسطة و  الصغيرة
-01المتوسطة في ظل القانون رقم  و   مفهوم المؤسسات الصغيرة  إلى  نتطرق   ،قدمعلى ما ت  بناءا    
رقم    18 القانون  ظل  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تعريف  إلى  ثم  محاولين    02-17الملغى 

هي الغاية التي أدت  على أهم التغييرات التي جاء بها المشرع في ظل هذا النص التشريعي وما  التركيز
 السابق ذكره. 18-01إلغاء القانون رقم بالمشرع إلى 

 18  -01المتوسطة في ظل القانون رقم و  تعريف المؤسسات الصغيرة أوال:
  10إلى    4تضمن الفصل الثاني تحت عنوان )تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المواد من       

ر في تعريفه للمؤسسات  نجد المشرع أخذ بعدة معايي  ،وباستقراء هذه النصوص   18-01من القانون رقم  
السيما   والمتوسطة  السنوية    معايير الصغيرة  الحصيلة  ومجموع  السنوي،  األعمال  ورقم  العمال  عدد 

 باإلضافة إلى معيار االستقاللية.

   18-01تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعيار عدد العمال في ظل القانون رقم  -1
إنتاج السلع والخدمات  نص المشرع على أنه تعتبر مؤسس     ات صغيرة ومتوسطة كل المؤسسات 

حاول أن  األولى    الفقرة  4، حيث أن المشرع من خالل نص المادة 3شخصا   250إلى   1التي تشغل من 

 
رقم    -1 في    18-01القانون  الصغيرة    2001ديسمبر    12المؤرخ  المؤسسات  لترقية  التوجيهي  القانون  المتضمن 

 . 2001ديسمبر  15، مؤرخة في  77والمتوسطة، ج ر عدد  

رقم    -2 في    17/02القانون  القان2017جانفي    10المؤرخ  المتضمن  الصغيرة  ،   المؤسسات  لتطوير  التوجيهي  ون 
 .  2017يناير  11، مؤرخة في  02والمتوسطة، ج ر عدد  

" تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها   18-01من القانون رقم    04راجع المادة    -3
 شخصا........"   250إلى  1تشغل من  مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات:



 طار القانونــــــي للمؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة الباب األول: اإل

 

23 

 

من قبل هذه المؤسسات ليكيف حجمها على    1يحدد الحد األدنى والحد األقصى لألشخاص المستخدمون 
 .أساس أنها صغيرة أو متوسطة 

عاما  يؤخذ   ورد  أنه  التعريف  هذا  والمتوسطة  على  الصغيرة  المؤسسات  بين  يفصل  لم  أنه  مادام 
  نـــــــــــعدد العمال الممكو بهذا لكون هذا النص اعتمد معيار    جمع بين النوعين في تعريف واحد حيث  

 المؤسسات.لهم فقط كحدود لتكييف هذه يشغت
يلهم حتى تعتبر المؤسسة صغيرة أو متوسطة  عدد العمال المفروض تشغفي  ليفصل المشرع بدقة  

المادتين   خالل  القانون    06و   05من  نفس  بأنها    18-01من  المتوسطة  المؤسسات  اعتبر  حيث 
في حين تعتبر مؤسسات صغيرة المؤسسات التي تشغل ،  2شخصا   250إلى   50مؤسسات تشغل ما بين 

 .3شخصا   49إلى   10مابين  
أنه     ،ئري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعيار عدد العمالالمشرع الجزا  تعريفالواضح من      

تأثر بالتعريف الصادر عن اللجنة األوربية لالتحاد األوروبي  السابق ذكره فهو نفس العدد العمال  الذي  
  مادام أن   ةخصوصية الدولة الجزائري  مراعاة في حين كان على المشرع    ،تم تحديده من قبل هذه اللجنة

االقتصادية الضرورية التي تتمتع بها الدول األوروبية مقارنة مع  و   في اإلمكانيات االجتماعية  هناك فرق 
 الجزائر .

المزايا    إن       من  بعدد  يمتاز  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتعريف  كمعيار  العمال  عدد  استخدام 
 أهمها: 
  .تسهيل عملية المقارنة بين القطاعات والدول -
خصوصا أنه ال يرتبط بتغييرات األسعار واختالفها مباشرة وتغييرات   ،ار ثابت وموحد على معي  العمل  -

 . أسعار الصرف
 . 4دول العالم جمع المعلومات حول هذا المعيار  تمكين معظم -

 

 
من نفس القانون »...األشخاص المستخدمون: عدد األشخاص الموافق لعدد وحدات العمل    4الفقرة    04راجع المادة    -1

السنوية بمعنى عدد العاملين األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي، فيعتبران أجزاء  
 عليها هي تلك المتعلقة بآخر نشاط حسابي مقفل...."من وحدات العمل السنوي والسنة التي يعتمد 

 شخصا....."   250إلى 50من نفس القانون " تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين  05راجع المادة -2
 شخصا..."  49إلى  10من نفس القانون " تعرف المؤسسات الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين  06راجع المادة   -3
تعني بقضايا عيس  -4 (، سلسلة دورية  الخصائص والتحديات   ( الصغيرة والمتوسطة  المنشآت  تنافسية  الغزالي،  ى محمد 

 . 120، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، جسر التنمية، ص 2010ماي  93التنمية في الدول العربية، العدد  
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 18-01تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لرقم األعمال في ظل القانون رقم  -2

(  2مؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال يتجاوز ملياري )للمال السنوي   عاألنص المشرع على أن رقم       
  6و   5دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة دينار وتطرق من خالل نصي المادتين  

، فالمؤسسات الصغيرة ال يتجاوز رقم أعمالها   حدابتحديد رقم أعمال كل نوع من أنواع المؤسسات على  
( مليون دينار،  100( مليون دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مائة ) 200السنوي مائتي )

( دينار أو يكون  02( مليون وملياري )200أما المؤسسات المتوسطة يكون رقم أعمالها مابين مائتي )
 .1( مليون دينار  500( وخمسمائة )100مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائة )

 

لهذا        المشرع  تعريفالوفقا  أن  االعتبار    الجزائري   نجد  بعين  درجة  أخذ  األعمال  لرقم  تحديده  عند 
 ة  ــــــــــــــــــــــالنمو االقتصادي كما أن الحدود المعتبرة لتحديد رقم األعمال أو مجموع الحصيلة هي تلك المتعلق

( عشر  اثني  مدة  مقفل  نشاط  قفل حصيلت  وإذا  2  ا( شهر 12بأخر  المؤسسة  على  عنتعذر  الحدود    د ها 
بفقدان صفتها يقضي  فهذا ال  يمكن   ،المذكورة سابقا  للدولة كما  متتاليتين  الحالة مرتين  تكررت  إذا  إال 

المالية   وبصفة التغييرات  حسب  السنوية  الحصيلة  ومجموع  برقم  المتعلقة  الحدود  مراجعة    استثنائية 
 .3االقتصادية ذات األثر المباشر على سعر الصرفو 
 

   18-01مؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعيار االستقاللية في ظل القانون رقم تعريف ال -3
يحدد طبيعة نشاط    نجد أن المشرع الجزائري لم السالف الذكر    18-01القانون رقم    بالرجوع إلى         

المادة  مؤكدا ذلك من خالل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   أنه    04نص  مؤسسات التي نصت على 
المادة   الصغيرة الثالثة من نفس  الفقرة  الخدمات ، في حين تنص  أو  السلع  إنتاج  والمتوسطة مؤسسات 

.هذا وتنتفي معايير االستقاللية وفقا للمشرع  أن تستوفي هذه المؤسسات معايير االستقاللية  ضرورة    على
لكل مؤسسة ال بالنسبة  بمقدار   الجزائري  المؤسسة    %25تمتلك رأسمال  قبل  من  أكثر  أو مجموع فما 

 .4المتوسطة  مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و

 
 السابق ذكره.  18-01من القانون رقم  6و 5راجع نصي المادتين  -1
هذه الحاالت ال تكسبها كما ال    المذكورة، فإن " عندما تبتعد المؤسسة عند تاريخ قفل حصيلتها عن الحدود    08المادة    -2

 . أعاله، إال إذا تكررت هذه الوضعية خالل سنتين ماليتين متتاليتين " 7و  6و  5 تفقدها صفة المؤسسة طبقا للمواد 
 . من نفس القانون  9راجع المادة   -3

 . نفس القانون  من 04لمادة راجع ا -4
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لديه استقاللية كاملة         المتوسطة  أو  المؤسسة الصغيرة  بمبدأ االستقاللية هو أن صاحب  المقصود 
ع حدد المشر   وقد   1،في إدارة شؤون مؤسسته وليس عليه أن يعود لجهة أعلى منه إداريا عند اتخاذ القرار

مؤسسة   أيمن قبل    ، كحد أدنى  من المشاركة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  %25نسبة  
ستقاللية الكاملة لهذه االوذلك لضمان    ،أخرى أو مجموع مؤسسات غير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ستبعد  بنص كما استثنى وا،  المناسبة حسب خصوصيتهاو   المؤسسات حتى تقوم باتخاذ القرارات الالزمة
أن هذا النوع من المؤسسات ال يعتبر في    يأصريح بعض  المؤسسات التي ال يطبق عليها هذا القانون  

 .2مؤسسات صغيرة أو متوسطة   األحوالأي حال من 

رقم        القانون  أحكام  ألغى  المشرع  أن  للمؤسسات   18-01إال  المختلفة  تعريفاته  في  اعتمد  الذي 
القانون رقم  الصغيرة والمتوسطة على     10المؤرخ في     02-17المعايير االقتصادية واستبدله بموجب 

إلغاء   2017يناير   تم  وبالتالي  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتطوير  التوجيهي  القانون  المتضمن 
ولعل أن أهم األسباب التي أدت إلى هذا التغيير هو تتويج    18-01الوارد بموجب القانون رقم  التعريف  
لقانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات البعد التنموي في النسيج االقتصادي الوطني،  اإلطار ا

التراجع   بعد  الجزائري خصوصا  االقتصاد  المؤسسات في  النوع من  لهذا  الهام  بالدور  إضافة لالعتراف 
قتصادها وتفعيل  الذي عرفته أسعار البترول في األسواق الدولية، وتجسيد رغبة الجزائر في تنويع هيكل ا

 الدور التنموي لمثل هذه المؤسسات وترسيخ روح المقاولة.

 الساري المفعول  02-17المتوسطة في ظل القانون رقم و  تعريف المؤسسات الصغيرة ثانيا:
رقم   القانون  بموجب  المشرع  تضمنها    02-17اعتمد  التي  المعايير  نفس  على  الذكر  السابق 

رقم األعمال، االستقاللية لذلك سنحاول على    العمال،عدد    ايير ما معالسي  ،الملغى   18-01القانون رقم  
المشرعالتركيز   قبل  من  التعريف  مراجعة  أهمية  إبراز  مع  القانون  هذا  به  جاء  ما  أهم  باستقراء   .على 
المتوسطة  و   مؤسسات الصغيرةلل  هتعريففي  لم يغير  نالحظ أن المشرع الجزائري    02  -17رقم    القانون 

 
 . 26هايل عبد المولى طشطوش، المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية، المرجع السابق، ص   -1
الشركات   -البنوك والمؤسسات المالية  -  " تستثنى من جال تطبيق هذا القانون: 18-01من القانون رقم  27المادة   -2

 . لوكاالت العقارية ا -الشركات المسعرة في البورصة  -التأمين 
المحقق في عملية    - السنوي  الوطني، عندما يكون رقم أعمالها  الموجهة لإلنتاج  شركة االستيراد والتصدير، ماعدا تلك 

 ". االستيراد يقل عن ثلثي رقم األعمال اإلجمالي أو يساويه
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استقر   التعريفعلحيث  نفس  تم    ى  الذي  األعمال  رقم  معيار  باستثناء  المعايير،  نفس  على  معتمدا 
 :  يلي مراجعته وفقا لما

الساري   02-17وفقا لرقم األعمال في ظل القانون رقم    تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -1
 المفعول  
رقم    المشرع  المؤسسات األرفع  لهذه  السنوية  والحصيلة  ك  ،عمال  بين  هذه  كما  تصنيف  يفية 

هي المؤسسات   1ليعتبر المؤسسات الصغيرة   .المؤسسات في حالة وجود تناقض بين معيارين مختلفين
( مليون دينار جزائري أو مجموع حصيلتها السنوية ال  400التي ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعمائة ) 

 ، إذ يظهر هذا االرتفاع السابق  ( مليون دينار جزائري على خالف مكان عليه في200يتجاوز مائتي )
فقد 2أما المؤسسات المتوسطة    قيمة رقم األعمال إلى ضعف القيمة المحددة في ظل القانون الملغىفي  

( أربعمائة  بين  ما  السنوي  أعمالها  رقم  )400حدد  أربعة  إلى  جزائري  دينار  مليون  دينار  4(  ماليير   )
م مابين  السنوية  يكون مجموع حصيلتها  أو  )جزائري  مليار )200ائتي  إلى  دينار جزائري  مليون   )1  )

 دينار الجزائري .

رقم   لقيمة  المشرع  مراجعة  أن  والمتوسطة األلعل  الصغيرة  للمؤسسات  السنوية  والحصيلة  عمال 
قيمة   وانخفاض  الجزائر  بها  تمر  التي  االقتصادية  لصعوبات  التطورات الراجع  مع  لتكيف  وذلك  دينار 

الحاصلة المادة    كما  .االقتصادية  القانون رقم    13أكد من خالل  أنه    02-17من  الذكر على  السابق 
  . يمكن مراجعة الحدود المتعلقة برقم األعمال ومجموع الحصيلة السنوية عند االقتضاء بموجب التنظيم 

من بلد إلى أخر حسب    يتغيرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األمر الذي يمكن معه القول أن تعريف  
للتحوالت االقتصادية التي يمكن أن    مراعاةدولة من زمن ألخر  الالقتصادي بل وداخل نفس  درجة النمو ا

 .  في المستقبل تطرأ

 

 
القانون رقم    9المادة    -1 بأنها مؤسسة تشغل  02-17من  الصغيرة  المؤسسات  )  " تعرف  إلى تسعة  10مابين عشرة   )
(49( أربعمائة  يتجاوز  ال  السنوي  أعمالها  ورقم  شخصا  ال   ( 400(  السنوية  حصيلتها  مجموع  أو  جزائري  دينار  مليون 

 ( مليون دينار جزائري ". 200يتجاوز مائتي )
القانون رقم    08المادة    -2 بين خمس  02-17من  المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما  المؤسسات  إلى  50ن )ي" تعرف   )

( ماليير  4( مليون دينار جزائري إلى أربعة )400( شخصا، ورقم أعمالها السنوي مابين أربعمائة )250مائتين وخمسين )
 ." ( دينار جزائري 1( مليون دينار جزائري إلى مليار )200دينار جزائري أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائتي )
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متوسطة( وفقا لعدد العمال  ، كما وضح المشرع أنه في حالة تصنيف مؤسسة في فئة معينة )صغيرة 
رقم األعمال أو مجموع    تعطى األولوية لمعيار  ،رقم األعمال أو مجموع حصيلتها لوفي فئة أخرى طبقا  

السنوية  في ظل   1حصيلتها  االجتماعي وخاصة  على  االقتصادي  الطابع  المشرع  تغليب  يؤكد  ما  وهذا 
 2االقتصاد المفتوح. 

 أهمية تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -2
مختلف   في  مختلفة  تعاريف  من  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  كان  وجود ،  البلدانمهما  فإن 

 سباب التالية :  ألالواحد هو ضروري ويرجع ذلك ل البلد عريف واضح ومحدد داخل ت
 .زيادة كفاءة البرامج واالمتيازات المقدمة لها  -
  .ترشيد استخدام الموارد المالية وضمان وصولها للهدف -
 . تسهيل الدراسات والمقارنة بين الوحدات لنفس القطاع -
  . ولية المعنية بالتمويلالتعامل بوضوح مع المشاريع الد  -
 .3تسهيل التنسيق بين الجهات والمشاريع في مجال دعم ومساندة هذه المشاريع   -

ذهب   ما  وفقا    إليههذا  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تعريف  أهمية  على  أكد  حيث  المشرع 
 لمعايير التي حددها واعتبرها مرجعا:ل
كل    - عليه  أشكاللمنح  المنصوص  والمساعدة  الصغيرة الدعم  المؤسسات  لفائدة  القانون  هذا  في  ا 

   .والمتوسطة ومرافقتها
  .اإلحصائيات ومعالجة  اإلحصائيات لجمع  -
 

 
" إذا صنفت مؤسسة في فئة معينة وفق عدد عمالها، وفي فئة أخرى طبقا لرقم    20-17من القانون رقم    11المادة    -1

 .أعمالها أو مجموع حصيلتها، تعطى األولوية لمعيار رقم األعمال أو مجموع الحصيلة لتصنيفها "  
في  استثنى بعض المؤسسات من الخضوع له  وهي نفسها التي حددها    02-17كما أن المشرع في ظل القانون رقم    -2

 .  02-17من القانون  37ماعدا الشركات المسعرة في البورصة، راجع المادة  27في المادة  18-01القانون رقم  
النامية ومعوقات تنميتها، ، بحوث وأوراق    -3 لرقط فريدة وآخرون، دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاديات 

، بعنوان " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  2003ماي    28إلى    25عمل الدورة الدولية المنعقدة خالل فترة من  
الفضاء   في  الصغيرة والمتوسطة  المؤسسات  في  الشراكة واالستثمار  المغاربية، منشورات مخبر  في االقتصاديات  ودورها 

 . 115، ص2004مغاربي، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر،  واألور 
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المنظومة    - أوجب  الصغيرة    اإلحصائيةكما  بالمؤسسات  تتعلق  وظرفية  دورية  تقارير  إعداد  الوطنية 
 1والمتوسطة كما هي معرفة في نص القانون. 

المؤ   يعتبرذلك  ب      األساسيتعريف  العوامل  من  والمتوسطة  الصغيرة  سياسات  ــــــــــــــــسسات  لوضع  ة 
بيانات متسقة وموثوق و كما أنه شرط أساسي لبناء قواعد  ،  وتشريعات وبرامج وخدمات جيدة لهذا القطاع

عموما التنموي  بشأن  المعنية  األطراف  كل  لمساعدة  وهذا  تحليلها  ويمكن  الصغيرة و   بها   المؤسسات 
الخاصة  المتو و  التغييرات  آثر  وتقييم  المؤسسات  هذه  فهم  في  بالخصوص  من  ب سطة  عليها  العمل  بيئة 

 . 2المشاورات ووضع الحلول المالئمة  إجراءخالل 
 

 : خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها القانونية  المطلب الثاني
والمميز      الخصائص  من  بجملة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  باقي   تتميز  عن  تميزها  التي  ات 

وحتى تتمكن هذه المؤسسات من ممارسة   (الفرع األول)  3، المؤسسات األخرى ال سيما المؤسسات الكبيرة
القانونية األشكال  من  اتخاذ شكل  عليها  يفرض  عملها  وتنظيم  نشاطها  لها    ، ومزاولة  يمنح  الذي  األمر 

العبور القان   تأشيرة  الوجود  إلى  االقتصادي  الواقع  وتحمل  من  الحقوق  الكتساب  مؤهلة  يجعلها  ما  وني 
 .(الفرع الثاني ) االلتزامات 

 الفرع األول: خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
من         غيرها  عن  تميزها  التي  الخصائص  من  بمجموعة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تتمتع 

  إليه مالية محاسبية وهذا ما نتطرق  يرتبط بجوانب    ما  منهاو   ،عام هو ما  خصائص ال  ، من هذهالمؤسسات 
 . تبعا

 أوال: الخصائص العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
نشاء والتنفيذ، محدودية اإل سهولة  بخصائص عامة تتعلق ب  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتميز          

 .  المر الذي نوضحه تبعااالنتشار الجغرافي، القدرة الكبيرة على االبتكار والتجديد 

 
 

 السابق الذكر   02-17من القانون رقم   14راجع نص المادة   -1
 .  121عيسى محمد الغزالي، تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ) الخصائص والتحديات ( ،المرجع السابق، ص  -2
التنمية  -3 على  وانعكاساتها  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ترقية  في  األوروجزائرية  الشراكة  دور  فاطمة،  ، شواشي 

بد  عأطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في قانون العالقات االقتصادية الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 . 155، ص 2018 – 2017الحميد بن باديس مستغانم، السنة الجامعية 
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 سهولة اإلنشاء ومحلية نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   -1
ترجع سهولة تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلمكانية إنشاء هذه المؤسسات من قبل أي    

العلمية المؤهالت  عن  النظر  بغض  في  شخص  أنه  كما  عدة   إنشاءحالة  ،  قبل  من  المؤسسات  هذه 
  حيث تستطيع أصحاب هذه المؤسسات الحصول   اء مؤسسة كبيرةسهل من إنشأأشخاص يكون إنشاؤها  

خاصة وأن   1، معقدة  الالزمة من دون صعوبات تذكر وبدون حاجة إلى دراسات  الوثائقعلى التراخيص و 
بالتالي محدودية القروض  و   هذه المؤسسات تتميز بانخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها وعملها

كما تتميز  ،  تشغيل مثل هذه المؤسسات و   مما يساعد على سهولة تأسيس،  عنهالمخاطر الناجمة  و   الالزمة
التنظيمي وجمعها  و   التكاليف اإلدارية نظرا لبساطة وسهولة هيكلها اإلداري و   بانخفاض تكاليف التأسيس

 .2الملكية و  في الكثير من األحيان بين اإلدارة

فهي محدودة  ،  الجهوي   أوالمحلي  المتوسطة نشاطها على المستوى  و   تمارس المؤسسات الصغيرة
االنتشار الجغرافي بحيث تقوم بتلبية احتياجات المنطقة التي تمارس فيها نشاطها مما يساهم في القضاء 

المنتجات  مختلف  توفير  وكذا  البطالة  مشكل  على  جهة  المحلي  و   من  المستوى  على  لألفراد  الخدمات 
د النشاط التسويقي للمنتجات هذه المؤسسات إلى أن محلية النشاط ال يمنع امتداا  كم  3  ،بصفة خاصة

العدالة  و   نوع من التوازن   إحداث صية إلى  احيث تؤدي هذه الخ  4  .مناطق أخرى في الداخل أو الخارج
في التنمية اإلقليمية من خالل قدرتها على استغالل الموارد المحلية والخصائص المميزة لكل منطقة على  

 
،  2000األردن، الطبعة األولى،  أبعاد للريادة، دار وائل للنشر، عمان، ،  سعاد نائف برنوطي، إدارة األعمال الصغيرة    -1

 .  79ص 

بغداد بنين وعبد الحق بوقفة، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية وزيادة مستويات التشغيل ،   -2
في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  في  المالي  المحاسبي  النظام  وآفاق  واقع  حول  الوطني  الملتقى  في  ألقيت  مداخلة 

 .   04، ص 2013ماي  06و 05المنظم من طرف جامعة الوادي يومي الجزائر، 
 . 156شواشي فاطمة، المرجع السابق، ص -3
الدولية    -4 الدورة  عمل  وأوراق  بحوث  الجزائر،  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  وترقية  تمويل  آفاق  رابح،  خواني 

من   فترة  خالل  ال2003ماي    28إلى    25المنعقدة  تمويل   " بعنوان  في ،  ودورها  والمتوسطة  الصغيرة  مشروعات 
األور  الفضاء  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  في  واالستثمار  الشراكة  مخبر  منشورات  المغاربية،    و االقتصاديات 

 . 898، ص 2004مغاربي، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، 
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العديد من األقاليم بسبب صغر الحجم وقلة التخصص مما يساعد على    حدا ولقدرتها على االنتشار في
 .1ا  فيهاستقرار السكان و  تنمية هذه األقاليم

 انخفاض مستوى التكنولوجيا المستعملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -2
ا      ومن  التكنولوجيا  من  عال  تستعمل مستوى  ال  بأنها  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لموارد تتميز 

المؤهلة ال  ،  البشرية  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لقطاع  تنتمي  التي  الصناعات  بعض  لكون  وهذا 
تناسب الظروف ،  لذلك فهي تستخدم تكنولوجيا أقل  ،تتطلب استثمارا كبيرا وال يد عاملة ذات تأهيل عالي

 . 2تحتاج إلى استيراد تكنولوجيا عالية    المحلية وال
المحدد الذي يسمح لها بتقديم إنتاج ذو  و   أن هذه المؤسسات تمتاز بتخصص الدقيق  نجد   بالمقابل       

مما يجعلها تستجيب بشكل مباشر  ،  على مهارات حرفية ومهنية  اإلنتاجيجودة عالية يعتمد على النمط  
توفير  للتقلبات المفاجئة في   الستجابةاالتطور  و   ألذواق واحتياجات المستهلكين وهو ما يسهل عملية التكيف

 3. المنتجات 
 ثانيا: الخصائص المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصائص مالية كونها ال تشكل سوى خلية صغيرة في النسيج      
الذي    االقتصادي بصناعات قيام  فسر  ي األمر  إما  المؤسسات  أو  لفائدة    هذه  كبيرة   صناعات مؤسسات 

تكيف مع مختلف  الكما تتمتع بالقدرة على     ،لبداية نشاطها  ضخمةال تحتاج إلى أموال    .إلخ فهيحرفية.
 .  االقتصادية واالجتماعية الطارئة األمر الذي نوضحه تبعاالتغيرات 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  رأسمال ضآلة -1
ويل داخلية  واعتمادها على مصادر تم   ها رأس مالبضآلة  تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

على   حصولها  قيود خارجي  التمويل  البسبب صعوبة  من  يرفقه  ما  إعفاء    بكل  فيها   للممول الحق  بما 
  .الممكن التعرض لها يزيد من حدة المخاطر هذا ما، شؤون عمل هذه المؤسسة إدارةبالتدخل في 

 
المتو   -1 المؤسسات  دور  محمد،  والمصغر مشري  والصغيرة  دراسة    ةسطة   ( المستدامة  المحلية  التنمية  تحقيق  في 

في    اإلستراتيجية الماجيستر  شهادة  لنيل  تخرج  مذكرة   ) تبسة  والية  حالة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لترقية  الوطنية 
تخصص   االقتصادية،  االقتصادي  إستراتيجيةالعلوم  العلوم  كلية  المستدامة،  للتنمية  والعلوم  المؤسسة  التسيير  وعلوم  ة 

 .  20التجارية، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص 
 الطيب داودي، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الواقع والمعوقات حالة الجزائر، المرجع السابق .  -2
 . 38لسابق ،ص خبابة عبد  هللا، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة، المرجع ا -3
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القروض  لتمويل الخارجي فهي تفضل  لالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في حالة اضطرار  لذلك   
ن كانت تكلفتها عالية مقابل الحصول على حرية إالصغيرة أو التمويل من مصادر غير رسمية حتى و 

  .1المؤسسة إدارةالتصرف في 
 يرجع اعتماد هذه المؤسسات على مصادر التمويل الداخلية ألسباب عديدة أهمها : 

 . صغيرة والمتوسطة غياب آلية تغطية المخاطر المتصلة بالقروض الممنوحة للمؤسسات ال -
   .عدم توافر الضمانات البنكية الالزمة للحصول على القروض  -
 .غياب بنك متخصص في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

لذلك ال تحتاج هذه المؤسسات إلى رأس مال كبير إلنجاز مشروع ما خاصة إذا ما قارناها مع          
الحصول على التمويل العيني أو النقدي من طرف المالكين لها  إمكانيةل المؤسسات الكبيرة وهذا ما يسه

البنكية للضغوطات  تعرضها  خطر  من  التقليل  إلى  يؤدي  األخرى و   مما  التمويل  مؤسسات  ،  مختلف 
تفشي   ظل  في  خاصة  العالمية  وحتى  الوطنية  االقتصادية  األوضاع  مع  تكيفها  سرعة  إلى  باإلضافة 

 .2صادي العالمي العولمة واالنفتاح االقت 

 مرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على التكيف مع متغيرات االستثمار    -2
سلع وخدمات أخرى تتناسب مع    إنتاج التحول إلى      بخصية  الصغيرة والمتوسطة  المؤسسات تتمتع  

يث تأخذ  ح  ،تتميز بسرعة وسهولة تكييف اإلنتاج حسب االحتياجات كما  ،  ومستجدا ته   متغيرات السوق 
ملين  االعو   على مهارات صاحب المشروع  بناءاوذلك  ،  بعين االعتبار الرغبات المتجددة للفرد المستهلك

 على آالت بسيطة قابلة إلنتاج أكثر من سلعة .  امعه اعتماد 

تتميز      المحلية    اإلنتاجيةالتكلفة    انخفاض ب  كما  األولية  المواد  على  المؤسسات  هذه  باعتماد  وذلك 
تو  بأسعار  و   فر سلعابحيث  عليها  للحصول  تسعى  والتي  المحدود  الدخل  ذات  المجتمع  لفئات  منتجات 

  3رخيصة نسبيا تتفق مع قدراتها الشرائية. 

 
سليمان ناصر وعواطف محسن، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسالمية، مداخلة ألقيت   -1

يومي   المستقبل،  ورهانات  الواقع  اإلسالمي  االقتصاد  حول  األول  الدولي  الملتقى  المركز  2011فبراير    14و  23في   ،
 .   14الجامعي غرداية، الجزائر، ص 

 .  156شي فاطمة، المرجع السابق، ص شوا -2
 . 25التنموي ،المرجع السابق، ص  وأثرهاميساء حبيب سلمان وسمير العبادي، المشروعات الصغيرة  -3
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التحديث أكثر من  و   التحديث حيث تتعرض لتجديد و   لذلك فإن هذه المؤسسات لها دور في التجديد 
الذين يعملون ع البارعين  أرباحهم    ىجديدة تؤثر عل   أفكارلى ابتكار  المؤسسات الكبيرة ألن األشخاص 

المؤسسات الكبيرة ال تبدي أي اهتمام  في حين أن    يجدون في ذلك حوافز تدفعهم بشكل مباشر للعملو 
ال تقدم أي دعم لها إال عندما تتمكن المشاريع من التطور وخلق سوق أكيدة لها وفي و  الجديدة بالمنتجات 

 .   1على أساس تنافسي في غالب األحيان هذه الحالة يكون اهتمامها ودعمها 

 لفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ا
السابق الذكر على أنه " تعرف المؤسسات الصغيرة    02-17من القانون رقم     1/  5نصت المادة       

ات ..." وبالتالي لم يحدد  أو الخدم  و  السلع  إنتاجوالمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة  
عامة   كانت  سواء  المؤسسات  من  النوع  لهذا  معينا  قانونيا  طابعا  علينا    ،خاصة  أمالمشرع  وجب  لذلك 

الذي ينظم الشركات التجارية في الكتاب الخامس منه حيث نصت و   ي الرجوع إلى القانون التجاري الجزائر 
 ة إما بشكلها أو بموضوعها .منه على أنه " يحدد الطابع التجاري لشرك 544المادة 

التوصية      وشركات  التضامن  الشركات  المساهمة  و   تعد  وشركة  المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركات 
وبالتالي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تأخذ    2  ،تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها "

أن الفقه يقسم الشركات التجارية إلى   حيث  ،  التي حددها المشرع بموجب هذا النص   األشكالشكل من  
 يلي: وفقا لما، شركة األموال، شركة األشخاص  قسمين 

 أوال: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شركة أموال 
ال أهمية لالعتبار الشخصي فيها ومسؤولية الشريك فيها  و   تقوم شركات األموال على االعتبار المالي     

ف قدمها  التي  الحصة  بحدود  المخصص  محدودة  المال  رأس  االقتصادية بصرف  لي  بالمشروعات  لقيام 
أسهم    إصدارالنظر عن شخصية الشريك وصفاته الذاتية األمر الذي يفسر أنه يحق لشركات األموال  

 .4شركة التوصية باألسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة و  وهي تشمل شركة المساهمة، 3للتداولقابلة 

 
المرجع   -1 الجزائري،  االقتصاد  في  الشاملة  التنمية  إحداث  في  ودورها  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  رحموني،  أحمد 

 . 68السابق، ص
 الذي يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75األمر رقم  -2
،  2010الشركات التجارية (، دار المعرفة، -التاجر  -عمار، شرح القانون التجاري الجزائري )األعمال التجارية    ةعمور   -3

 .  186ص 
 . 143، ص 2007ديوان المطبوعات الجامعية ،نادية فضيل، شركات األموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانية،  -4
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 شركة المساهمة   .1
حصة  تع    على  اهتمامها  ينصب  وبالتالي  األموال  لشركات  األمثل  النموذج  المساهمة  شركات  تبر 

كما تتميز هذه الشركة في جمع رأس مالها  ،  الشريك أكثر مما ينصب اهتمامها على الشخص الشريك
العلني لالدخارالشريك    عن طريق طرح باللجوء  العام  المشرع أال يقل رأسمال ،  لالكتتاب    لذلك اشترط 

( خمسة  عن  المساهمة  إلى  05شركة  الشركة  لجأت  ما  حالة  في  األقل  على  جزائري  دينار  ماليين   )
لجأت الشركة إلى التأسيس المغلق أي التأسيس    إذااالكتتاب العام وعن مليون دينار جزائري على األقل  

 .1سب الذي يقتصر تكوين رأسمال الشركة فيه على المؤسسين فحو   دون اللجوء العلني لالدخار

  07الذي ال يجوز أال يقل عن  و   كما وضع المشرع حدا أدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة
  حيث يمكن  3،شريك فيها قابلة للتداولالشركات أن حصة  المن بين مميزات هذا النوع من    2  ،أشخاص 

أي وقت  للشريك في شركة المساهمة التنازل عما يملكه من أسهم في رأسمال الشركة بكل سهولة في  
فيها الشريك  مسؤولية  عن  أما  المساهمين   بقية  موافقة  على  الحصول  مسؤولية    ودون  محدودة   فهي 

التي اكتتب فيها ومن تم فهو ال   األسهمبحدود الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة أو باألحرى بحدود 
وال التاجر  صفة  التزاماته    بأييلتزم    يكتسي  من  الشركة    وإذاالتزام  إفالس أفلست  إلى  يؤدي  ال  هذا 

ولكن غالبا ما يكون هذا النوع من الشركات متمثل في المشروعات االقتصادية الكبرى مع أنه  ،  المساهم
 ال يوجد ما يمنع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تأخذ شكل شركة المساهمة .

 

 
( على  1-4" يجب أن يكتتب رأسمال بكامله، وتكون األسهم النقدية مدفوعة عند االكتتاب بنسبة الربع )  596المادة    -1

ن  أو مجلس المديري  اإلدارةاألقل من قيمتها االسمية ،ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار من مجلس  
سنوات  ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في سجل التجاري، ال يمكن   05حسب كل حالة في أجل ال يمكن أن يتجاوز  

حين   إلى  بكاملها  القيمة  مسددة  العينية  األسهم  وتكوين  التشريعي صريح  بنص  إال  القاعدة  هذه  من     إصدارهامخالفة   "
 السابق الذكر .59-75األمر رقم 

المادة    -2 إلى حصص وتتكون من شركاء ال يتحملون   592راجع  الشركة التي ينقسم رأسمالها  المساهمة هي  " شركة 
( أعاله  2، وال يطبق الشرط المذكور في المقطع)07وال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة  .  الخسائر إال بقدر حصتهم

 .على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية "  
السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها "، األمر "    40مكرر    715راجع المادة    -3

 . السابق الذكر59-75رقم 
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المتمثل و   وني أخركما أن هناك جانب من الفقه من يعتبر أن هذه الشركة يمكن أن تأخذ شكل قان
القانون التجاري  على    715، حيث تنص المادة  1في شركة التوصية باألسهم  " تؤسس شركة   أنهمن 

إلى   مقسما  رأسمالها  يكون  التي  باألسهم  تاجر  ،  أسهمالتوصية  له صفة  أكثر  أو  متضامن  بين شريك 
ون الخسائر إال  يتحملومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن ديون الشركة وشركاء موصين مساهمين وال  

حصصهم يعادل  النص .  "بما  هذا  خالل  من  من  ،  يتضح  نوعين  تضم  باألسهم  التوصية  شركة  أن 
 الشركاء : 

 شركاء متضامنون  -2.1
المتضامنون       الشركاء  شركة      يخضع  في  المتضامنون  الشركاء  لها  يخضع  التي  األحكام  لنفس 

التضامن شركة  أو  البسيطة  مسؤولون   ،التوصية  الشركة    فهم  ديون  عن  وتضامنية  شخصية  مسؤولية 
وال  ،  كما يتولون إدارة الشركة،  ويعتبرون تجارا حتى ولو لم تكن لهم هذه الصفة قبل الدخول في الشركة

للشركة على خالف  التأسيسي  العقد  إذا نص  للغير إال  التنازل عنها  بالوفاة وال يجوز  تنتقل حصصهم 
 . ذلك

 شركاء موصون   -3.1
احد منهم عن ديون الشركة فقط بقدر حصته المالية التي قدمها كل من هم في رأسمال  يسأل كل و 

بل يجب أن تكون ذات طبيعة نقدية أو عينية تساهم    ،التي ال يمكن أن تكون على شكل عملو   الشركة
ومتى قدم الشريك الموصي حصته كاملة تبرأ ذمته تجاه    2لضمان دائنيها   ةتكوين الشركة المخصصفي  
وقد أشرنا سابقا أن  ،  كة ودائنيها وتصبح ضمان عام لدائنيها ومن ثم ال يجوز الرجوع عليه بعد ذلكالشر 

لم يحدد شكال معينا لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبذلك يمكن شكال  األتتخذ شكل من    أن    المشرع 
   .القانونية المتعلقة بشركة األشخاص 

 

 

 
 

1 - MOHAMED Salah , Les Sociétés Commerciales (les règles communes la société en non collectif – la 

société en commandite simple –collection droit des  affaires , Tome 1 , Edik , 2005 ,P. 114 . 

» يسري على الشركاء المتضامنين القانون األساسي للشركاء الموصون بديون الشركة فقط في    1مكرر    563المادة    -2
 . 141السابق الذكر، ص 59-75حدود قيمة حصصهم التي ال يمكن أن تكون على شكل تقديم عمل " األمر رقم  
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 محدودة  الذات المسؤولية  شركة -2
المحدودة  عرف         المسؤولية  الشركة ذات  التجاري    564المادة    من خاللالمشرع  القانون  حيث  من 

أنه "تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص ال يتحملون  نصت على  
لشركة " وتعين بعنوان ل  أنه  فقد نصت علىالخسائر إال في حدود ما قدموا من حصص " أما الفقرة الرابعة  

متبوعة   أو  مسبوقة  التسمية  هذه  تكون  أن  على  أكثر  أو  الشركاء  من  واحد  اسم  على  يشتمل  أن  يمكن 
 بكلمات " شركة ذات مسؤولية محدودة " أو األحرف األولى منها أي ش.م.م وبيان رأسمال الشركة .

األساس      هذا  ع  على  أو  واحد  من شخص  تتكون  قد  المحدودة  المسؤولية  ذات  أشخاص  فالشركة  دة 
النوع من   بين أهم خصائص هذا  الشركة ومن  التي قدموها في رأسمال  تحدد مسؤوليتهم بحدود الحصة 
الشركات أن مسؤولية الشريك فيها غير مطلقة بل هي مسؤولية محدودة  بقدر الحصة التي ساهم بها في  

 . 1رأسمال الشركة

 ثانيا: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شركة أشخاص  
  هم ببعض  همللثقة التي تربطو   على شخصية شركائها نظرا للتعارف القائم بينهما  األشخاص م شركة  تقو    
على    حيث من   والكفاءة  شركة    إنجاحالقدرة  تأخذ  شركة    األشخاص المشروع،  إما  شكل  المفهوم  بهذا 

 البسيطة. التوصية تضامن أو شركة 

 شركة التضامن   -1
التضامن   المشرع شركة  يعرف  علم  أنها  في حين  على  القانوني  الفقه  تقوم على عدد   شركة رفها 

المبنية على   المعرفة  أو  الصداقة   أو  القرابة  تجمعهم روابط  أكثر(  أو  محدود من األشخاص )شخصين 
كشركاء   2صناعية   أمتجارية    األعمالهذه    كانت أالثقة المتبادلة وذلك قصد مزاولة بعض األعمال سواء  

 3.الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة بهدف تحقيق الربح متضامنون يسألون عن التزامات 

 
 .  27ألموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص نادية فضيل، شركات ا -1
 . 183الشركات التجارية (، المرجع السابق -التاجر  -عمار، شرح القانون التجاري الجزائري )األعمال التجارية  ةعمور  -2
ال يجوز  " للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة، و   551المادة    -3

الشركة بعقد غير قضائي    إنذار يوما من تاريخ    15لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة إال بعد مرور  
 .  138السابق الذكر، ص 59-75"األمر رقم 
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لذلك فإن بساطة تأسيس وعمل األشخاص المتضامنين فيما بينهم في شركة التضامن هو األمر  
القانونية التي تجد  األشكالوصراحة يمثل هذا النوع من الشركات من ، 1الذي يفسر نجاح هذه الشركات  

الثقة المتبادلة بين  و   نفسها فيها مادام أنها تقوم على االعتبار الشخصي   المتوسطةو   المؤسسات الصغيرة
 المتضامنين . 

 شركة التوصية البسيطة  -2
القانون التجاري    563نص المشرع من خالل نص المادة   أنه " تطبق األحكام    علىمكرر من 

صنف هذه الشركات ت   األساسذا  ه.." وعلى  البسيطة.المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية  
أشخاص  شركات  أنها  شركاء ،  على  الشركاء  من  نوعين  من  البسيطة  التوصية  شركة  تتكون  حيث 
 . 2موصون وآخرون متضامنون 

شركات األموال   شكل من أشكال  المتوسطةو   المؤسسات الصغيرةيوجد مانع أن تتخذ   الانه  حقيقة  
نجد أنه غالبا ما تتخذ هذه المؤسسات لواقعية  إال أنه من الناحية ا  ،أو شركات األشخاص السابق ذكرها

الذاتي  األشخاص شكل إحدى شركات   التشغيل  الدولة  الشباب و   خاصة في ظل تعزيز  تشجيع وتحفيز 
في نظرنا أن هذا األمر منطقي ألن أي مشروع  و   على إنشاء مشاريع عن طريق الدعم المقدم من طرفها

حاب هذه المؤسسات لشركات األشخاص ألنه في عدم  الخسارة لذلك يتجه أص و   اقتصادي يحتمل الربح
نجاعة المشروع أو في حالة صعوبات مالية يتمكن صاحب المؤسسة من التكيف مع هذه التطورات إذ 

 .ذلك أو ما شبه فالساإلبال يثقل كاهله ديون أخرى تتعلق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- PHELIPPE Merle, Droit commercial Sociétés Commerciales, Année 2000, Dalloz , 7éme Edition, P. 155. 

 . 294المرجع السابق ص  عمورة عمار ، -2
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 المتوسطة و  المبحث الثاني: آليات دعم المؤسسات الصغيرة
نسبة  ترت        بلغت  التي  و  البطالة  انتشار  عن  من    %11.71ب  كبيرة  درجة  على  اجتماعية  أثار 

الخطورة مما أعاق التنمية في شقيها االجتماعي و االقتصادي وهذا مادفع بالدولة الجزائرية بالبحث عن  
ماعي  هو المورد األساسي ألي تطور اقتصادي أو اجت اإلنساندور الشباب من منطلق أن    آليات لتفعيل

المتوسطة بهدف و   وعليه قامت الجزائر بإنشاء أجهزة مساعدة لدعم  وتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة
العمل،   لفرص  مستحدثين  إلى  العمل  عن  الباحثين  البطالة    األمرتحويل  امتصاص  معه  يمكن  الذي 

   .2توسيع القاعدة االقتصادية الوطنية من جهة أخرى و 

لذلك   التطبيقا  المشرع  تستوجب    إلعداد جزائري  تدخل  أهداف  وتحديد  المعالم  واضحة  آليات 
أمام     سيمابالضرورة اتخاذ عدة تدابير من شأنها رفع مردودية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  

وخارجيا  انخفاض   داخليا  المؤسسات  لهذه  التنافسية  إلى  3، القدرة  اآلليات  هذه  المؤسسات   تهدف  دعم 
سواو   الصغيرة هيئات المتوسطة  في شكل  ذلك  كان  مالياو   ء  دعما  تقدم  متخصصة  المطلب صناديق   (
  ) المطلب الثاني(. 4تأطير   أو في شكل هيئات مرافقة و، األول(

 المتوسطة و  المطلب األول: الهيئات المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة
، الدعم المالي كرس المشرع الجزائري  عدة وكاالت  وصناديق متخصصة مهمتها الجوهرية تقديم  

مؤسسات صغيرة  الضمانات و  شكل  في  مشاريع   الستحداث  القيمة  و   الكافية  جلب  شأنها  من  متوسطة 
وهذا ما يتضح صراحة من خالل الباب ،  مكن من مناصب الشغلمخلق أكبر عدد  ، و المضافة اقتصاديا

من   رقم  الثاني  المساع،  ذكرال  السابق  02-17القانون  بتدابير  المشرع  عنونه  لترقية  و   دةحيث  الدعم 
 يلي:  فيماتتمثل هذه التدابير أساسا ،المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة

 
 . 6، ص  2019فبراير  10جريدة الخبر، مقال بعنوان ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر، يوم  -1
المقاوال  -2 أجل  من  ،التكوين  لتشغيل  األول  العربي  المؤتمر  تقرير  منتو   –تيةراجع  جامعة  المنظم   ي ر تجربة  قسنطينة، 

 . 6، ص  2009نوفمبر  17و6عربية ووزارة العمل يومي بالتنسيق بين منظمة العمل ال
بارنيك   -3 الجنسيات  المتعددة  الشركات  رؤساء  أحد  في    » P.Barneik«عرف  شركاته  حرية   " أنها  على  العولمة 

أجل   من  يشاء،  أينما  العمل    ما  إنتاجاالستثمار  قوانين  من  فرضها  الممكن  الضغوطات  وبأقل  يريد  أين  وبيعه  يريده 
"واالتفاقي الجماعية  الدكتوراه،   ات  شهادة  لنيل  رسالة  الجزائري،  العمل  قانون  على  العولمة  تأثير  الزهرة،  فاطمة  ماموني 

 . 06و  05، ص 2013-2012تخصص قانون االجتماعي كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 
الش  -4 التنمية  إحداث  في  ودورها  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  رحموني،  المرجع أحمد  الجزائري،  االقتصاد  في  املة 

 .  92السابق، ص 
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 المتوسطة  و  الفرع األول: دور الوكاالت المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة
إطار في  الوكاالت  هذه  تأسيس  الخاص   جاء  القطاع  لدى  و   تدعيم  االستقاللية  عوامل  تحريك 

وفي هذا الصدد   1  ،الجماعية لمجموعة من المشاريع االستثماريةو   الفردية  الشباب وزيادة كثرة المبادرات 
مناسبة   المتخصصة في شكل وكاالت  التمويلية  األنماط  العديد من  إنشاء  الجزائر على  لطبيعة  عملت 

 .التمويلية لهذا النوع من المؤسسات  حاجات ال
 أوال: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

مصادر   بين  والمتوسطةتمو من  الصغيرة  المؤسسات  الشباب   ،يل  تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
ANSEJ   والتي جاءت لغرض زيادة االستثمارات عن طريق إنشاء مختلف المشاريع االستثمارية والتي 

رقم   التنفيذي  المرسوم  بموجب  إنشائها  في    296-96تم  إنشاء    1996سبتمبر    8المؤرخ  المتضمن 
لدعم   الوطنية  المعدلالوكالة  األساسي  قانونها  وتحديد  الشباب  بعدة  ،  2المتمم  و   تشغيل  الوكالة  تتمتع 

ترقيته من  و   قطاع التشغيل  إلنعاشأهمها أنها  تسعى صراحة إلى تشجيع كل الصيغ المؤدية    3،  مهام
السلع أو الخدمات وذلك عن طريق منح قروض    إلنتاجخالل إنشاء مؤسسات صغيرة أو متوسطة الحجم 

 4. سهيل عملية التمويل للشباب الراغبين في استحداث مؤسسات من هذا القبيلمالية لت

 

 
بن أشنهو فريدة، نظام تمويل المؤسسات المصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب"  حالة تلمسان "،    -1

التس العلوم االقتصادية،  العلوم االقتصادية، شعبة نقود، بنوك ومالية، كلية  الماجيستر في  لنيل شهادة  يير والعلوم  مذكرة 
 .103، ص 2005-2004بلقايد، تلمسان،  التجارية، جامعة ابوبكر

هذا   -2 أحكام  عليها  تسري  خاص  طابع  ذات  هيئة    " أنها  على  الشباب  تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  المشرع  عرف 
بالش وتتمتع  الوكالة    " النص  في صلب  وتسمى  الشباب  تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  تسمى  المعنوية  المرسوم،  خصية 

  من  المرسوم التنفيذي رقم    4إلى     1واالستقالل المالي توضع تحت تصرف وصاية الوزير األول ..."، راجع المواد من   
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي،   إنشاءالمتضمن    1996سبتمبر    8المؤرخ في    96-296

ر عدد    ، ج 1998يوليو    13المؤرخ في    231  -98بالمرسوم التنفيذي رقم  متمم  ،و  المعدل وال  12، ص  52ج ر عدد  
رقم  17،ص    51 التنفيذي  بالمرسوم  والمتمم  والمعدل  في    03-288،  عدد  2003سبتمبر    06المؤرخ  ر  ج   ،54  ،

 .6،ص   2003سبتمبر  10المؤرخة في  
 . 13من نفس المرسوم التنفيذي، ص  06راجع المادة   -3
زكر   -4 شهادة  مقراني  على  للحصول  أطروحة  االقتصادية،  التحوالت  ظل  في  بالجزائر  للتشغيل  القانونية  اآلليات  ياء، 

الجامعية   السنة  مستغانم،  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  والمؤسسة،  االجتماعي  القانون  في  -2015دكتوراه 
 . 101، ص  2016



 طار القانونــــــي للمؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة الباب األول: اإل

 

39 

 

تجدر المؤسسات   كما  لمنشئي  الالزمة  المرافقة  على  أساسا  تحرص  الوكالة  هذه  أن  اإلشارة 
دعم المقرر في حالة استثمار التوسيع أي تحويل  الالمصغرة إال أنه يمكن لهذه المؤسسات أن تستفيد من  

المصغرة إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة إذا ما أبدى صراحة الشاب المستثمر رغبته    هذه المؤسسات 
عمل   مناصب  وخلق  أجلها  في  األقساط  تسديد  أبسطها  المحققة  النتائج  خالل  من  عمليا  عنها  وعبر 

 .  1ففي هذه الحالة يستفيد الشاب من إمكانية توسيع القدرات اإلنتاجية للمؤسسة المصغرة   ،إضافية

أن   صإال  الشاب  قيد  الجزائري  أو  االمشرع  متوسطة  أو  مؤسسة صغيرة  استحداث  مشروع  حب 
بمجموعة من الشروط القانونية الواجب توافرها   مصغرةصاحب  توسيع استثمار كان في شكل مؤسسة  

 يلي:  تتمثل هذه الشروط فيماو  هذه الوكالة  منحهاتالتي وذلك لتمكينه من اإلعانات 

 المتوسطة و  عانة المقدمة للشباب الستحداث المؤسسات الصغيرةالشروط القانونية لإل -1
في جلب  المتمثلة  و   لفعالية السياسية االستثمارية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضمانا      

إلى التركيبات المالية ومرافقتها  و   جملة من اإلعانات الوكالة على    تعتمد هذهإلى مجال المقاولة    الشباب 
ائية   بالجو   المالية  ات التحفيز كما تمنح العديد من  آليات التمويل ومنح هذه اإلعانات،    ن  جانب العديد م

المؤرخ    290-03التي حددها المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقمو   متى توفرت مجموعة من الشروط
 .مالمتمو   المحدد لشروط اإلعانات المقدمة لشباب ذوي المشاريع ومستواها المعدل  2003سبتمبر    06

 : 2  يلي تتمثل هذه الشروط فيما
سنة واستثناءا يمكن رفع هذه السن إلى    35إلى    19أن يتراوح سن  الشاب صاحب المشروع ما بين    -

 .سنة كحد أقصى بالنسبة للمسير المقاولة المحدثة 40
 .عند تقديم طلب اإلعانة وظيفة مأجورة وذلكأن ال يكون قد شغل  -
يتمتع الشخص    - الوطنية لدعم تشغيل  كما يجب أن  الوكالة  تقدمها  التي  المستفيد من هذه اإلعانات 

 . 3الشباب بتأهيل المهني أو يكون ذوو ملكات معرفية معترف بها  

 
،  2015غيل الشباب في الجزائر، منشورات الدار الجزائرية، طبعة قادية عبد هللا، اإلطار القانوني الخاص لدعم تش -1

 .266ص 
رقم  -2 التنفيذي  المشاريع   2003سبتمبر    06المؤرخ    290-03المرسوم  ذوي  لشباب  المقدمة  اإلعانات  شروط  يحدد 

 .2003مبرتسب 10مؤرخة في  54، ج ر عدد ومستواها
 . 10، ص 290-03من نفس المرسوم التنفيذي رقم  2راجع المادة   -3
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قيمة    - من  المشروع  استحداث  في  الراغب  قبل  من  الشخصية  لمبلغالمساهمة  االستثمار    اإلجمالية 
بين  و   اإلجمالي ما  تتراوح  ت  ..%10إلى   %5الذي  الشاب  متى  يستفيد  أعاله  المذكور  الشروط  وفرت 

 عانات. اإل صاحب المشروع من 
هدف سياسة التشغيل في دعم فئة الشباب وتنمية روح المبادرة   استنادا على هذه الشروط نلمس

 لدى هذه الفئة الحاصلة على تأهيل مهني معين، بغرض امتصاص البطالة وخلق فرص عمل جديدة .
 ن قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اإلعانات الممنوحة م -2

تشغيل  ت لدعم  الوطنية  الوكالة  تمويل  صيغ  بثالثةتميز  الذاتي، )تشمل    أنواع  الشباب  التمويل 
 هذا ما سنوضحه تبعا:  (اإلعانات ذات التمويل الثنائي، اإلعانات ذات التمويل الثالثي 

 

 التمويل الذاتي  -1.2
في المساهمة الكلية للشاب صاحب المشروع وفي هذه الحالة يتم  ويتشكل هذا النوع من التمويل  

اللجوء إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لقدرة هذا األخير المستثمر من االستفادة من اإلعانات  
   .1المقدمة من قبل الوكالة 

 اإلعانات ذات التمويل الثنائي  -2.2
صاحب المشروع والقرض المقدم من الوكالة    ينحصر هذه النوع من التمويل بين مساهمة الشاب 

تتمثل هذه  المساهمة المالية لى أن  عالوطنية لدعم تشغيل الشباب دون أي مساهمة من طرف أخر،  
الوكالة بحسب مستوى االستثمار  القرض المقدم من طرف  أو  الشاب  لقلة اإل2من قبل  مكانيات  و نظرا 

إقبا تعرف  لم  التركيبة  هذه  فإن  لشاب  لشاب  المالية  الشخصية  المساهمة  ارتفاع  إلى  بالنظر  كبيرا  ال 
 .3البطال من القيمة اإلجمالية لالستثمار 

 

 
 .  112بن أشنهو فريدة، المرجع السابق، ص -1
المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي    2015جوان    16المؤرخ    156-15من المرسوم التنفيذي رقم    02الفقرة  3المادة    -  2

ان  جو   22مؤرخة في    33الذي يحدد شروط اإلعانات المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، ج ر عدد    290-03رقم  
المبلغ اإلجمالي لالستثمار عندما يقل هذا االستثمار عن خمسة )  %71".... المستوى األول    2015 ( ماليين  05من 

(  05من المبلغ اإلجمالي لالستثمار عندما يفوق هذا االستثمار خمسة )  %  72دينار جزائري أو يساويها، المستوى الثاني  
 .ين دينار أو يساويها "( مالي10ماليين دينار جزائري ويقل عن عشرة )

 . 133مقراني زكرياء ،المرجع السابق، ص  -3
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 اإلعانات ذات التمويل الثالثي   -3.2
يعتمد هذا النوع من التمويل على المساهمة الشخصية لشاب المقاول والتي تتراوح صراحة حسب 

لدع الوطنية  الوكالة  طرف  من  ومساهمة  االستثمار  فائدة  حجم  بدون  كقرض  وذلك  الشباب  تشغيل  م 
وتتحمل الدولة على عاتق ميزانيتها النسبة المتبقية من الفوائد ما يجعل في   1لتتولى البنوك بقية التمويل 

البنكية   القروض  الناتجة عن  الفوائد  المقاول معفى من كل  الشاب  الحالة  كما تجدر اإلشارة أن    2هذه 
 3ية يستفيد منها الشاب في مراحل مختلفة من المشروع .هناك إعفاءات جبائية وشبه جبائ 

 تثمين دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في التخفيف من حدة البطالة -3
تسعى الجزائر من خالل االهتمام باألجهزة المساعدة على تطوير إنشاء المؤسسات المصغرة إلى 

م التقليل  وبالتالي  مناصب شغل  في خلق  دورها  العمل تحسين  اعتماد مخطط  فمنذ   ، البطالة  نسبة  ن 
 لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، بلغت حصيلة نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ما يلي: 

متوسط ،  مشروع    22.641و  20.848على التوالي    2010و  2009عدد المشاريع الممولة لسنتي    -
في   قدر  المكافأة  غير  مقابل  دين  634.215ب    2009القروض  جزائري،  سنة    666.419ار  دينار 

2010. 
( مناصب    3متوسط مناصب الشغل في المؤسسة المصغرة الممولة من طرف الوكالة قدر بثالثة )  -

 . 2010و  2009في كل من سنتي 

 
الملتقى   -1 في  ألقيت  مداخلة  الجزائر،  في  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  الجبائية  البيئة  كمال،  ديدة  لزهاري،  قسومة 

ماي    6و  5ر " يومي  الوطني حول "واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  الجزائ
 .  9، جامعة الوادي، ص 2013

التنفيذي رقم    3المادة    -2 المرسوم  المبلغ    %  1" .....المستوى األول    156-15الفقرة األولى من نفس    اإلجمالي من 
الثاني   المستوى  يساويها،  أو  دينار  االستثمار عن خمسة ماليين  هذا  يقل  عندما  المبلغ    %  2لالستثمار    اإلجمالي من 

 . ماليين دينار أو يساويها "  10ماليين دينار ويقل عن عشرة  05ستثمار عندما يفوق هذا االستثمار خمسة لال
 "تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اإلعفاءات الجبائية خالل مرحلتين : -3

سم على النشاط المهني عند ، اإلعفاء على الر اإلعفاءاتالمرحلة المتعلقة بإنشاء المؤسسة وهذا قصد تشجيعها ومن بين  
اقتناء العتاد ال نشاء المؤسسة، إعفاءات حقوق التسجيل العقود المتعلقة بإنشاء المؤسسة، إعفاءات حقوق الجمركية، أما  

  10أثناء مرحلة االستغالل فتعفى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اإلعفاءات على الضريبة على أرباح الشركات لمدة  
إطار حقيق  الدولة  في توفير بيئة جبائية مساعدة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "راجع في هذا  سنوات وهذا في  

المتضمن قانون المالية التكميلي، ج   2009أكتوبر    11المؤرخ   05-09من قانون المالية رقم    40إلى    35الصدد المواد  
 .  2009أكتوبر   14مؤرخة في   35ر عدد 
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سنتي   في كل من  للمشاريع  الوكالة  تمويل  نسبة  قارنا  ما  نسبة    2010و  2009إذا  أن  نالحظ 
الوك طرف  من  المشاريع  األخرى  تمويل  الهيئات  طرف  من  تمويلها  نسبة  مع  مقارنة  األكبر  هي  الة 

، و يعود ذلك إلى الشروط المتعلقة بمنح  2009مقارنة مع    2010المتخصصة ، لكنها انخفضت سنة  
تزايد عدد المشاريع الممولة   إلى  تجدر اإلشارة أيضا  من أهمها السن وسقف االستثمار .التي  االمتيازات  

 الل السنتين.من طرف الوكالة خ
الفعلي   االنطالق  منذ  الشباب  تشغيل  لدعم  الوطنية  للوكالة  اإلجمالية  الحصيلة  يخص  فيما  أما 

سنة   الثاني  السداسي  سنة    1997خالل  من  األول  السداسي  نهاية  غاية  إنشاء  2011إلى  تم   ،
الثالث   298.151 التمويل   سيما صيغة  ال  الثالث  بصيغها  الوكالة  إطار  في  التي  مؤسسة مصغرة  ي 

 منصب شغل.  923.418سمحت بخلق 
ملف مشروع نشاطات لشباب أصحاب المشاريع من    108.573وقد تمت الموافقة على مجموع   

. كما بلغت حصة الوكالة في منح  2011مشروع تم إيداعه خالل السداسي األول لسنة    333.705بين  
ب   الفترة  نفس  خالل  المقاول  للشباب  الميسرة  مقابل  مليار    79القروض  دينار    242,8دينار  مليار 

 مليار في إطار  المساهمة الشخصية للمترشح للقرض. 53,5بالنسبة للبنوك و 
حوالي   بلغت  الموافقة  نسبة  أن  من  %  33نالحظ  األكبر  العبء  أن  كما  المشاريع ،    تمويل 

بدون فائدة ثم    المعتمدة من طرف الوكالة، ال زال يقع على عاتق البنوك بالدرجة األولى، تليها القروض 
 .1األموال الخاصة

اتخذت الجزائر إجراءات جديدة  تزيد من استقطاب الشباب البطال الراغب في إنشاء مؤسسات 
إنشاء   ستمكن  أنها  يتوقع  الوكالة،   نحو  بينها  50.000مصغرة  من  سنويا    35.000مؤسسة مصغرة 

 :  مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  ومن هذه اإلجراءات 

التخفيض الهام في حصة مساهمة المبادر والتي كانت تشكل عائقا أمام الشباب من أوساط اجتماعية    -
  ، توسيعه  أو  إحداثه  المراد  االستثمار  مبلغ  الخاصة على  لألموال  األدنى  الحد  يتوقف  بسيطة،  حيث 

 ويحدد حسب المستويين اآلتيين: 
األول  - لالس %  1:  المستوى  اإلجمالي  المبلغ  )من  خمسة  عن  االستثمار  هذا  يقل  عندما  (  5تثمار 

 ماليين دينار جزائري أو يساويها.
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( ماليين  5من المبلغ اإلجمالي لالستثمار عندما يفوق هذا االستثمار خمسة )  %2:  المستوى الثاني  -
 ( ماليين دينار أو يساويها. 10دينار ويقل عن عشرة )

يتراوح    - بحيث  فائدة  بدون  القروض  مستوى  األنشطة  رفع  توسيع  أو  إلحداث  االستثمار  كلفة  حسب 
 ويحدد حسب المستويين اآلتيين: 

األول  - اإلجمالي لالستثمار عن  %  29:  المستوى  المبلغ  يقل  اإلجمالية لالستثمار عندما  الكلفة  من 
 ماليين دينار جزائري أو يساويها. 5خمسة 

الثاني  - عند %  28:  المستوى  لالستثمار  اإلجمالية  الكلفة  لالستثمار من  اإلجمالي  المبلغ  يفوق  ما 
 ماليين دينار جزائري أو يساويها. 10ماليين دينار جزائري ويقل عن عشرة  5خمسة 

رفع مستوى التخفيض في نسب فوائد قروض االستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع األنشطة التي    -
 لنحو التالي:  تمنحها إياهم البنوك والمؤسسات المالية، يحدد هذا التخفيض على ا

المنجزة في    %  80  - االستثمارات  بعنوان  المالية  والمؤسسات  البنوك  تطبقه  الذي  المدين  المعدل  من 
 قطاعات الفالحة والصيد البحري والبناء واألشغال العمومية والري وكذا الصناعات التحويلية.

االستثمارات المنجزة في كل    من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان  %  60  -
 1قطاعات النشاط األخرى. 

عندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع في واليات الهضاب العليا والجنوب  
من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات %  80و    %  95ترفع معدالت التخفيض تباعا إلى  

 المالية.
سنوات لتسديد القرض البنكي األصلي بدال    3وقا بمنح تأجيل لمدة ثالث  سيكون اإلجراء األخير مرف  -

من سنة واحدة، وتأجيل لمدة سنة واحدة لتسديد  الفوائد التي كانت تدفع دون تأجيل، قصد تحسين القدرة  
 2على تسديد القروض البنكية. 

غير  - إضافي  يقدر    قرض  بمبلغ  المهني،  التكوين  للشباب حاملي شهادات  ألفــــــــــــــــبخمسمائمكافأ    ة 
والتدفئة  500.000) دينار   العمارات  وكهرباء  نشاطات)الترصيص  لممارسة  ورشة  عربة  القتناء   )

والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات( يمنح فقط، عندما يلجأ الشاب صاحب المشروع  
 إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
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غير  - إضافي  الموجه    قرض  المحل  بإيجار  للتكفل  العالي،  التعليم  شهادات  حاملي  للشباب  مكافأ، 
إلحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين ولمحافظي الحسابات والمحاسبين  
أن   يمكن  ال  والري.  العمومية  واألشغال  البناء  لقطاعات  التابعة  والمتابعة  الدراسات  ومكاتب  المعتمدين 

 . ( دج1.000.000دينار ) تجاوز مبلغ هذا القرض غير المكافأ مليون ي
ألف  - بخمسمائة  يقدر  بمبلغ  المشاريع  أصحاب  للشباب  مكافأ،  غير  إضافي  ار  ــــــــــــــــدين  قرض 
( ، للتكفل بإيجار المحل المخصص إلحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، يمنح فقط  دج  500.000)

 شاط.في مرحلة إحداث الن
التأهيل    - ومنح شهادة  المصغرة  للمؤسسات  أعباء  بموجبه مخطط  يضمن  إلزامي  قانوني  اعتماد حكم 

درجة   المهني  لتمكين    2والتصنيف  اإلجراءان  يهدف  الوكالة  إطار  في  المنشأة  المصغرة  للمؤسسات 
لها االستمرارية والنمو، وذلك من   خالل  المؤسسات المصغرة من الحصول على مخطط أعباء يضمن 

 إدراج أحكام في قانون الصفقات العمومية.
اعتماد نظام جبائي تدريجي، يطبق بعد فترة اإلعفاء على المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار    -

استمرار   قابلية  زيادة  بهدف  سنوات  ثالث  على  توزيعها  يمكن  الجبائية  التدريجية  العودة  الوكالة، 
متدرج جباية  وتيرة  خالل  من  وتفادي  المؤسسات  الجبائية  اإلجراءات  على  بالتعود  للمستثمر  تسمح  ة 
 المرور المفاجئ إلى نظام الجباية الكامل.

صندوق الضمان، وقد اقترح   لتعزيز صناديق ضمان القروض لطمأنة البنوك منها قرار رفع رأسما  -
 طار الوكالة.عن فشل المشاريع في إدمج الصندوقين في صندوق واحد يكلف بتغطية األخطار الناجمة 

بلغت القروض غير المسددة للوكالة الوطنية لدعم    2016من سنة    األولىشهر  أخالل الخمسة  
سجلت   ، كمامشروع نشاطات النجاز مؤسسات مصغرة  6.859مليار دج لتمويل    9,  3تشغيل الشباب  

 أكدت ي  حسب نفس الحصيلة الت   ،2015ديسمبر    31غاية    إلىبالمائة من نسبة التحصيل    63الوكالة  
تم تمويلهم من طرف مواد     ، 2016مشروع سنة    1.800من    أزيد مشروع منهم    13.000من    أزيد   أن

 تحصيل. 
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يعادل     أخرى من جهة     2015ديسمبر    31غاية    إلىالنساء    إلىبالمائة    10تم تخصيص ما 
بالمائة    8هذه النسبة "ارتفعت باحتشام" حيث انتقلت من    أن  إلى  أشارت الحصيلة التي    أوضحت حسبما  

بالمائة خالل الخمسة   13لتبلغ    2015بالمائة سنة    11  إلى  2014-2010خالل الفترة الممتدة بين  
 .12016من سنة   األولى أشهر

 ثانيا: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  
الوطنية لالستثمار  أول ظهور التشريعي رقم  بموجب  كان     ANDI  للوكالة    12-  93المرسوم 

االستثمار  1993وبر  أكت  05المؤرخ   بالترقية  الوطنية اسم  تحت    ،2والمتعلق  وترقي  الوكالة  ة  ــــــــــــلدعم 
النجاز  االستثمار الالزمة  الشكليات  استيفاء  في  المستثمرين  بمساعدة  البداية  في  الوكالة  هذه  كلفت   ،
بموجب األمر    3،االستثمارثم تم الحقا تغيير تسمية هذه الوكالة إلى الوكالة الوطنية لتطوير    ،استثماراتهم

المتعلق بالتطوير االستثمار المعدل نظرا للصعوبات االقتصادية    2001أوت    20المؤرخ    03-01رقم  
منها   المرجوة  األهداف  تحقيق  وعدم  ذاك   آن  للدولة  االقتصادية  المؤسسات  تواجه  كانت  وهذا   4التي 

مار وجعلها آلية استحداث ثروة اقتصادية وطنية  لتمكين وتفعيل تسيير الوكالة الوطنية لدعم وترقية االستث 
 . والمشاركة في الحد من البطالة

للوكالة  النشاط من جديد  بث  كمحاولة إلعادة  االستثمار  لتطوير  الوطنية  الوكالة  استحدثت  كما 
شباك وحيد مؤهل    إنشاء الوطنية لدعم وترقية االستثمار سابقا ومن أجل ضمان فعالية أكبر للوكالة تم  

االستثمار لل مشاريع  تنفيذ  وتسهيل  للمؤسسات  التأسيسية  بالترتيبات  عدة    5قيام  الوحيد  الشباك  ويتضمن 

 

 وما يليها. 189إحصائيات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من هذه األطروحة ص راجع  -1
  07مؤرخة في    64المتعلق بترقية االستثمار، ج ر عدد    1993أكتوبر    05المؤرخ    12-93لمرسوم التشريعي رقم  ا  -2

 .  2001أكتوبر 
" الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي......."راجع المادة     -3

مؤرخة    47المتعلق بالتطوير االستثمار، المعدل والمتمم، ج ر عدد    2001أوت    20المؤرخ    03-01من األمر رقم    21
 . 7، ص 2001أوت 22في 

تعرفه   -4 كانت  التي  المركزي  ،التسيير  االستثمار  وترقية  لدعم  الوطنية  الوكالة  واجهة  التي  الصعوبات  أهم  بين  ومن 
الد المؤسسات  كل  عبر  تفشت  التي  اإلدارية  والبيروقراطية  زكرياء،  الوكالة  مقراني  الصدد،  هذا  في  راجع  مرجع الولة، 

 .  152سابق، ص ال
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتية، مجلبن زاير مبارك وبن زاير عبد الوهاب، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ودورها في تحفيز المقاوال  -5

العدد المال واألعمال،  الجامعي مي02اقتصاديات  المركز  التسيير، ،  التجارية وعلوم  االقتصادية  العلوم  لة يصدرها معهد 
 . 152ص 
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  24المؤرخ في    282-01من المرسوم التنفيذي رقم    25إدارات في آن واحد تم تعدادها في نص المادة  
 .1المتضمن صالحية الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها   2001سبتمبر 

إال أن المهمة الرئيسة للوكالة تتمثل في تطوير االستثمار   2تجدر اإلشارة إلى أن للوكالة عدة مهام
المرافقة وتسهيل االستثمار ومنح امتيازات جبائية  من خالل  الخاص والعام سواء كان محليا أو أجنبيا  

 وأخرى جمركية للمستثمرين .
قام بإصدار ،  رع في تطويره واستقطاب االستثمارات تكريسا لمبدأ حرية االستثمار ورغبة من المش

القانونية   النصوص  من  من    سلسلة  العديد  تقدم  إلغراء  و   الحوافز و   االمتيازات التي  الضمانات 
التيتعلق    السيما ما،المستثمرين الجبائية  بالمزايا  الجمارك، قوانين    تضمنتها قوانين  ي منها  أو  الضرائب 

استفادةبا  3المالية  إلى  نمط     إلضافة  حسب  مصنفة  أخرى   مزايا  عدة  من  االستثمارية  المشروعات 
   .الذي سنتناوله تبعاو  االستثمار سواء كان ذلك بما يعرف بالنظام العام أو النظام االستثنائي

 النظام العام لالستثمار  -1
تصادية  هو النظام الذي يطبق على االستثمارات المنجزة في النشاطات االق النظام العام لالستثمار

حيث تستفيد جميع االستثمارات من النظام العام لالستثمار أدرج المشرع    موقعهاكيفما كانت طبيعتها أو  
النظام   بالمزايا  المتعلق  الثاني  الباب  من  األول  الفصل  االستثمارات من خالل  النوع من  هذا  امتيازات 

  08-06من األمر رقم    7المادة  المتممة بموجب  و   المعدلة  03-01من األمر رقم    9العام في المادة  
 تمثل هذه امتيازات: ت،  20064جويلية   15المؤرخ 

مباشرة في    - تدخل  والتي  والمستوردة  المستثناة  السلع غير  فيما يخص  الجمركية  الحقوق  اإلعفاء من 
   .إنجاز االستثمار

 

 
يتضمن صالحية تطوير الوكالة   2001سبتمبر  24المؤرخ في   282-01من المرسوم التنفيذي رقم  25راجع المادة   -1

 .26و25، ص 2001سبتمبر  26مؤرخة في  55الوطنية لالستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 
 .السابق الذكر 282-01من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4و 3واد  راجع الم -2
معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل االستثمار في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون ،كلية   -3

 .  102، ص 2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
ال  -4 رقم    07مادة  راجع  األمر  رقم    2006جويلية    15المؤرخ    08-06من  لألمر  والمتمم  المتعلق   03-01المعدل 

 .  18، ص  2006جويلية  19، مؤرخة في 47بالتطوير االستثمار، ج ر عدد 
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القيمة المضافة فيما يخص  السلع والخدمات الغير مستثن  - اة المستوردة أو اإلعفاء من الرسوم على 
 . المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في انجاز االستثمار 

اإلعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار االستثمار    -
سنوات بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية     03وبعنوان االستغالل ولمدة  المعني  

المستثمرب من  الشركات    إلى جانب   طلب   أرباح  على  الضريبة  من  على  و اإلعفاء  الرسم  من  اإلعفاء 
 . النشاط المهني

 

المشروع بداية  أو  اإلنشاء  بمرحلة  تتعلق  االمتيازات  هذه  لل  .كل  بالنسبة  المتعلقة   تحفيزات أما 
مة هذه اإلعفاءات كما تجدر قيو   فإن المشرع لم يحدد مقدار النسب المخفضة   ،بالنظام العام لالستثمار

هناك شروط   أن  إلى  الممنوحة و   اإلشارة  المزايا  من  النمط  هذا  من  لالستفادة  قانونا  محددة    ، إجراءات 
باالستثمار  التصريح  الملحق    ووه  1أهمها  في  محددة  نموذجية  وثيقة  عن  أن   ،  الثاني  عبارة  يجب 

  مخطط التمويل ،  التكنولوجيا المستعملة،  ب الشغلمناص ،  تحديد الموقع،  تحديد مجال النشاط  ن )ــــــتتضم
البيئة،  االلتزامات المرتبطة بإنجاز المشروعو  التقديرية ال نجاز المشروع ( ،  شرط المحافظة على   المدة 

 .2طلب منح المزايا  شرط جانب  إلى
بالنسبة لمرحلة استغالل المشروع   التنفيذي  02المادة    قد أشارت ف  3، أما  -13رقم    من المرسوم 

يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا االستغالل لالستثمارات  الذي      2013  جويلية    5المؤرخ    207
   المستحدثةو  إطار االستثمار المذكور آنفافي تستفيد المشروعات  ،إال أنهبعنوان النظام العام لالستثمار

 
في   " التصريح باالستثمار هو اإلجراء الشكلي الذي يبدي من خالله المستثمر رغبته في إنجاز االستثمار  02المادة    -1

  24المؤرخ   98-08" المرسوم التنفيذي رقم    03-01نشاط اقتصادي إلنتاج السلع والخدمات في مجال تطبيق األمر رقم  
  26مؤرخة في    16كيفيات ذلك، ج ر عدد    يتعلق بشكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح المزايا و  2008مارس  
 . 2، ص  2008مارس 

التن  16المادة    -2 المرسوم  نفس  خالله  من  من  أبدى  الذي  الشكلي  اإلجراء  هو  المزايا  على  الحصول  طلب   « فيذي 
السلع والخدمات في إطار نطاق تطبيق األمر   اقتصادي ال نتاج  إنجاز االستثمار في نشاط  -01المستثمر رغبته في 

 ذي يرغب في االستفادة منه " ....و القابل للحصول على المزايا، والمطالبة بهذه األخيرة باإلضافة إلى اإلشارة للنظام ال03
النشاط دخول االستثمار في مرحلة االستغالل الذي يتجسد بإنتاج سلع معدة لتسويق أو   3المادة    -3 " يقصد بانطالق 

غير  به،  المصرح  النشاط  لممارسة  الضرورية  الخدمات  أو  للسلع  الكلي  أو  الجزئي  االقتناء  بعد  مفوترة  خدمات  تقديم 
يحدد   2013جويلية  5المؤرخ  207-13...." المرسوم التنفيذي رقم 88-07ا بمفهوم مرسوم التنفيذي المستثناة من المزاي

  9مؤرخة في    30شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا االستغالل لالستثمارات بعنوان النظام العام لالستثمار، ج ر  عدد  
 .  5، ص 2013جويلية 
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لمدة  100لمائة     شغل  النشاط    -  سنوات   3منصب  في  الشروع  معاينة  من    من  -وبعد  إعفاءات 
كما تمدد هذه المدة إلى خمسة  ،  إعفاء من الرسم على النشاط المهنيو   الضريبة على األرباح الشركات 

وواحد    05 مائة  تحدث  التي  لالستثمارات  بالنسبة  انطالق   101سنوات  عند  أكثر  أو  شغل  منصب 
 . 1النشاط  

 النظام االستثنائي لالستثمار   -2
السابق الذكر   03-01من األمر    10أقر المشرع  بموجب المادة    ،إضافة لنظام العام لالستثمار

األخير   هذا  ومن خالل  لالستثمار  االستثنائي  بالنظام  يتعلق  آخر  الدولةنظام  تكون   تحرص  أن  على 
األهداف المراد تحقيقها لذا فتلجئ ألسلوب  و   واكبة مع السياسة االقتصاديةتاالستثمارات المنجزة بإقليمها م

حيث حدد المشرع نوع االستثمارات المستفيدة من  ،  إضافية  مزايا  منحه    مر وذلك عن طريقإغراء المستث
 : يلي  ما المتمثلة على الخصوص فيو  هذا النوع من المزايا

   .االستثمارات المنجزة في قطاع اقتصادي له أهمية في إنعاش االقتصاد الوطني -
 . لتي تكون بحاجة إلى تنمية أن تكون هذه االستثمارات تنجز في مناطق الدولة ا -
كما تستفيد من هذا النظام االستثمارات التي تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية وذلك   -

 .2باستعمال تكنولوجيات خاصة 

المادة    على هذا األساس المنجزة في إطار  المشار   03-01من األمر    10تستفيد االستثمارات 
أعاله   وممن  إليها  متعددة  أو    ،ختلفةمزايا  الشروع  بداية  ففي  االستثمار  مشروع  مرحلة  حسب  تختلف 

بالمقتنيات   المتعلقة   الملكية  نقل  حقوق  دفع  من  باإلعفاء  تتمتع  االستثمار  لمشروع  الفعلي  االنجاز 
نسبة   إلى  المال  في رأس  والزيادة  التأسيسية  العقود  تسجيل  نسبة  تخفيض  يتم  كما  لالستثمار،  العقارية 

ب  تقدر  المنشآت  %2  تخفيض  بأشغال  المتعلقة  المصاريف  كلية  أو  جزئية  بصفة  الدولة  وتتحمل   ،
القيمة المضافة فيما يخص   األساسية الضرورية إلنجاز االستثمار، إضافة إلى إعفاءات ضريبية على 

كل هذه التحفيزات والمزايا تتعلق    .السلع والخدمات وتطبيق النسب المخفضة في مجال الحقوق الجمركية
 

 . 4السابق الذكر، ص  207-31من المرسوم التنفيذي رقم  02راجع المادة   -1
 " تستفيد من مزايا خاصة:  10المادة   -2
 . االستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة  -
وكذا االستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني السيما عندما تستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها   -

التنمية المستديمة ...."، األمر رقم  أن تحافظ عل البيئة وتحمي الموارد الطبيعية وتدخر الطاقة وتقضي إلى    03-01ى 
 .  6السابق الذكر، ص  



 طار القانونــــــي للمؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة الباب األول: اإل

 

49 

 

بعنوان  بمر  المنجزة  المتوسطة  أو  الصغيرة  المؤسسة  صاحب  ليستفيد  االستثمار  في  الشروع  حلة 
المادة   نص  بموجب  المحددة  استعمال    10االستثمارات  أو  المتجددة  الطاقات  في  االستثمار  أي 

 .  خ ،بمزايا أخرى تتعلق بمرحلة االستغالللتكنولوجيات النظيفة ....إ
للمشروع االستغالل  معاينة  مزايا  بعد  من  االستثمارات  هذه  في  و   تستفيد  تتمثل  أخرى  امتيازات 

لمدة   األرباح    10اإلعفاء  على  اإلجمالي  الدخل  وعلى  الشركات  أرباح  على  الضريبة  من  لكل  سنوات 
وتجدر اإلشارة إلى أن االستثمارات المذكورة في     1الدفع الجزافي لرسم على النشاط المهني  ،  الموزعة
تكون في شكل اتفاقية تبرم بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أي تكون    ألمرمن نفس ا   10المادة  

        .2بين المستثمر لتنشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس الوطني لالستثمار  و  لحساب الدولة

ار  ــــــــــــــــــــالتأطير الممنوح من قبل الوكالة الوطنية لتطوير االستثم  و  المزايا  و   فكل هذه االمتيازات 
مناطق  و   فئة المستثمرة في مجاالت لتشجيع  االستثمار سواء كان في إطار االستثمار الموجه لو   إلنجاح

يتعلق   فيما  خاصة  المستدامةبمعينة   في  و   المشاريع   تراعي  البيئي   نشاطاتها التي    التكنولوجيا و   البعد 
شبه ذلك فكل    تثمار في مجال األسمدة أو ماأو في مشاريع استثمار ضخمة كمشروع االس  المستعملة
 مؤسسات صغيرة ومتوسطة . لدعم الشباب المستحدث لو  بضرورة ترقيةهذا يهدف 

 المتوسطة  و  ثالثا: الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة
المتوسطة من أهم الوكاالت المتخصصة لدعم  و   تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة

  03المؤرخ    165-05المتوسطة إذ يرجع استحدثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم  و   سسات الصغيرةالمؤ 
حيث تعتبر هذه   3،المتوسطة و   المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة  2005ماي

المعنوية  بالشخصية  تتمتع  إداري  طابع  ذات  عمومية  مؤسسة  ت و   األخيرة  توضع  المالي  حت االستقالل 
مجلس  و   كما تزود هذه الوكالة بمجلس توجيه،  المتوسطة و   تصرف الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة 

 
 .  6السابق الذكر، ص    03-01من األمر  11راجع المادة   -1
 .  07من نفس األمر، ص  12راجع المادة   -2
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة   2005 ماي 3المؤرخ في  156-05المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .  28، ص  2005ماي  04مؤرخة  32المتوسطة، ج ر عدد 
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في االقتصاد    هذه الوكالة إلعطائها المكانة اإلستراتيجية   إنشاءوقد جاءت    1  ،مراقبة ويديرها مدير عام
 .  ة العالمية للتجارة االنضمام إلى المنظمو  الوطني تحسبا لتأثيرات الشراكة مع االتحاد األوروبي

 

المهمة الرئيسية المنوطة بهذه الوكالة في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في  
المساعدة  الإعادة   هذه  وتكون  تقدمه منتأهيل  ما  تأهيل    من خالل  استشارات وتوصيات وكذا  خدمات 

شي مع المعايير العالمية بهدف  يشكل دعما معتبرا للمؤسسات الحريصة على التما  المؤسسات وهو ما
 مواجهة المنافسة لتتولى الوكالة  بهذه الصفة المهام التالية :

 .تنفيذ اإلستراتيجية القطاعية في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها  -
   .بعتهتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متا -
 .برة واالستشارة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترقية الخ  -
و  - القطاعية  البرامج  تطبيق  فعالية  عند    تقييم  عليها  الضرورية  التصحيحات  واقتراح  نجاعتها، 
   .االقتضاء
 . متابعة ديمغرافية المؤسسات في مجال إنشاء النشاط وتوقيفه وتغييره  -
الظرفية الدورية حول التوجهات العامة للمؤسسات إنجاز دراسات حول الفروع وكذا المذكرات    -

 . الصغيرة والمتوسطة 
اإلعالم    - لتكنولوجيات  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  واستعمال  التكنولوجي  االبتكار  ترقية 

 . واالتصال الحديثة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية 
   .يرة والمتوسطة واستغاللها ونشاطهاجمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاط المؤسسات الصغ -
المؤسسات الصغيرة    - لقطاع  الموجهة  التأهيل  برامج  بين مختلف  المعنية،  الهياكل  التنسيق مع 

 .2والمتوسطة
 
 
 

 

 
الصغيرة والمتوسطة    01المادة    -1 المؤسسات  لتطوير  الوطنية  الوكالة  التنفيذي "  تنشأ تحت تسمية  المرسوم  من نفس 

 .عنوية واالستقالل المالي تدعى في صلب النص الوكالة "مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الم
 . 28، السالف الذكر، ص 156-05من المرسوم التنفيذي رقم  05راجع المادة   -2
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 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر   رابعا:
واكبة ومسايرة  تعد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من بين اآلليات التي يعتمد عليها في م 

تقدمه من خدمات   التحوالت االقتصادية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويظهر ذلك من خالل ما 
المعنية  للفئات  البرنامجو   ومرافقة  هذا  من  إلى سنة  ،  المستفيدة  إنشائها  تاريخ  يرجع  بموجب    2004إذ 
لوكالة الوطنية لتسيير القرض المتضمن إنشاء او   2004يناير   22المؤرخ    14/ 04المرسوم التنفيذي رقم  

 .1المتمم و  تحديد قانونها األساسي المعدلو  المصغر
االجتماعي   كما اإلدماج  سياق  في  المصغر  القرض  المستهدفين  و   يندرج  للمواطنين  االقتصادي 

سياسة اجتماعية    إيجاد وذلك من خالل إحداث األنشطة المنتجة للسلع  وهذا لتعزيز سياسة الدولة في  
هد  السوق  جديدة  اقتصاد  مع  وتكيف  االنتقال  أجل  من  االجتماعية  الكلفة  تخفيض  الجوهري   2، فها 

في حين  سنحاول دراسة شروط   3وتضطلع الوكالة بعدة مهام وأهداف والتي سيتم اإلشارة إليها أدناه   

 
المادتين     -1 المالي،  3و  2راجع  واالستقالل  المعنوية  بالشخصية  المصغر  القرض  لتسيير  الوطنية  الوكالة  تتمتع  إذ   "

الحكومة   "المرسوم  وتوضع تحت سلطة رئيس  الوكالة  العملية لمجمل نشاطات  المتابعة  بالتشغيل  المكلف  الوزير  ويتولى 
يناير  يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها األساسي،   22مؤرخ    14-04التنفيذي رقم  
 .  03،ص   2004يناير  25مؤرخة  06ج ر عدد 

المتعلق بجهاز القرض المصغر، نفس   2004يناير    22المؤرخ في    13/ 04ذي رقم  من المرسوم التنفي  2راجع المادة    -2
 . 3الجريدة الرسمية، ص  

التنفيذي رقم    05المادة    -3 المرسوم  المع  14-04من  المؤسسات والهيئات  الوكالة باالتصال مع  بالمهام " تضطلع  نية 
المع  -:  اآلتية والتنظيم  للتشريع  وفقا  المصغر  القرض  جهاز  بهما  تسيير  االستشارة    -مول  لهم  وتقدم  المستفيدين  تدعم 

أنشطتهم   تنفيذ  في  مكافأة    -وترافقهم  فائدة  بدون  قروض  للجهاز    -تمنح  المؤهلة  المشاريع  أصحاب  المستفيدين  تبلغ 
ط  بنود الشرو  احترامتضمن متابعة األنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على  -بمختلف اإلعانات التي تمنح لهم 

 التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم . 
 وبهذه الصفة تكلف الوكالة على الخصوص بمايأتي :

  .تنشئ قاعدة للمعطيات حول األنشطة والمستفيدين من الجهاز -
   .ي مسار التركيب المالي ورصد القروضتقدم االستشارة والمساعدة للمستفيدين من جهاز القرض المصغر ف -
تقيم عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفيذ خطة التمويل ومتابعة   -

 . إنجاز المشاريع واستغاللها والمشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في آجالها 
ومرافقة المستفيدين   الحسيسأو منظمة يكون هدفها تحقيق عمليات اإلعالم، أو    تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسسة  -

 . من جهاز القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم وذلك لحساب الوكالة 
 ويمكن للوكالة من أجل االضطالع بمهامها على أحسن وجه أن تقوم بما يأتي : 

 .ل تساعدها على إنجاز مهامها تستعين بأي شخص معنوي أو طبيعي متخصص للقيام بأعما -
 . تكلف مكاتب دراسات متخصصة بإنجاز مدونات نموذجية خاصة بالتجهيزات ودراسات فونوغرافية محلية جهوية  -
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ة لتسيير  ثم إلى أهم صيغ التمويل المعتمدة من الوكالة الوطني،  التأهيل  لالستفادة من القروض المصغرة
 القرض المصغر . 

 لتسيير القرض المصغر  تعريف الوكالة الوطنية  -1
لمحاربة البطالة والفقر    كأداة   1999لوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ سنة  اظهر نظام   

تستهدف الفئات   وهي  عمرية    جميع  حدود  لديهم    األشخاص بدون  يملكون    إلنشاء  إرادةالذين  وال  نشاط 
 رورية لذلك. الض األموال
المتعلق   ،13  -  04تم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   

المصغر القرض  الهادفة   ،بجهاز  االجتماعية  السياسة  يعتمد على  برنامجا  المصغر  القرض  ويعتبر جهاز 
موجه    إلى وهو  البطالة  دخل    األشخاص   إلىمكافحة  بدون  عمل،  غير    ذوي   أوبدون  الضعيف  الدخل 

لكنهم قادرون على القيام بنشاط معيشي مصغر بواسطة دعم مالي قليل وبشروط    المستقر وغير المنتظم،
ومريحة تصل    ،مرنة  صغيرة  مبالغ  من  تتكون  سريعة  آجال  في  قروض  منح  خالل  غاية    إلىمن 
القصير  1000000 المدى  على  تسديدها  يتم  بمساعد   أو دج،  مرفوقة  وتكون  خالل الطويل  من  الدولة  ة 

 تخفيض نسبة الفوائد مع ضمان يتكفل به صندوق الضمان المشترك للقروض  المصغرة. 
ة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي توضع تحت  ئهي تعد هذه الوكالة  

ن لجميع  العملية  المتابعة  بالتشغيل  المكلف  الوزير  ويتولى  األول،  الوزير  سلطة    إلى   شاطاتها،وصاية 
الوطن وهي مدعمة    أرجاءتنسيقية والئية، موزعة عبر كافة    49تشكل شبكة ال مركزية تضم    أنهاجانب  
 .1يا المرافقة على مستوى الدوائر بخال

 

 

 

 
 

المصغر   - القرض  جهاز  أهداف  تحقيق  لدعم  المخصصة  الخارجية  الموارد  برصد  يسمح  أن  شأنه  تدبير من  تنفذ كل 
   .المعمول بهما واستعمالها وفقا للتشريع والتنظيم

البطالة، مد  -1 الالئق وامتصاص  العمل  لتعزيز  المصغر كآلية  القرض  الزهرة ،  الملتقى اماموني فاطمة  ألقيت في  خلة 
العلمي الثاني حول التشغيل و الضمان االجتماعي، المنظم من طرف مخبر علم اجتماع المنظمات والمناجمنت، جامعة 

 . 4،ص 2019ديسمبر  07وم أبو القاسم سعد هللا، ي 2الجزائر 
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 شروط التأهيل لالستفادة من القروض المصغرة  -2
المصغرة    القروض  من  تستفيد  أن  يمكن  التي  واألنشطة  المجاالت  المشرع  في حدد             والمتمثلة 

في حين نظم    1) األنشطة في المنزل، اقتناء العتاد الصغير والمواد األولية الالزمة النطالق النشاط (  
المؤرخ    15/ 04شروط االستفادة من القروض المصغرة بموجب الفصل األول من المرسوم التنفيذي رقم  

للمستفي  اإلعانةالمحدد لشروط    2004يناير    22 المصغرة ومستواها  المقدمة  القروض  وهي   2دين من 
 كالتالي : 
 .سنة فما فوق  18بلوغ سن    -
   .أن يكون طالب القرض بدون دخل أو من ذوي دخل ضعيف غير مستقر وغير منتظم -
 .أن يتوفر على إقامة مستقرة  -
 .أن يكون من ذوي مهارات لها عالقة بالنشاط المرتقب  -
  .مساعدة أخرى إلحداث أنشطةأن ال يكون قد استفادة من  -
 .فقط  %1أن يكون قادرا على تقديم مساهمة شخصية مقدرة ب   -
تسيير االشتراكات لدى الصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر وااللتزام بالتسديد مبلغ    -

    .القرض والفوائد البنكية حسب الجدول الزمني للتسديد المتفق عليه
نجد   الشروط  هذه  على  وذلك وقوفا  معينة  اجتماعية  فئات  إلى  القروض  هذه  نوع  يوجه  المشرع 

لتمكين هذه   وهذارغبة من الدولة في إدماج اقتصادي لفئة البطالين أو ذوي أصحاب الدخل الضعيف   
الفئات من االستفادة من تمويل لمبادراتهم، إال أنه ال تتم االستفادة من هذا القرض إال في حالة توسيع  

نشاطات المذكورة أعاله، مع إلزام المستفيدين أن تكون هذه األنشطة بصفة فردية  الداية  في ب  أوالنشاط  
3  بمعنى أن ال يكون مشروع أو النشاط مشترك فيه أكثر من شخصين

 . 

 
 . 3، السالف الذكر ص03/14من المرسوم التنفيذي رقم  3راجع المادة   -1
التنفيذي رقم    -2 في    04/15المرسوم  القروض    اإلعانة يحدد شروط    2004يناير    22المؤرخ  للمستفيدين من  المقدمة 

 .  12، ص 2004يناير  25، مؤرخة  06ج ر عدد والمتمم، ومستواها المعدلالمصغرة 
المتعلق بجهاز القرض المصغر،    2011مارس    22المؤرخ في    133-11من المرسوم الرئاسي رقم    05راجع المادة    -3

 . 7، ص 2001مارس  27مؤرخة في   19ج ر عدد 
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ا كرس  التنفيذي  كما  سنة    19/137لمرسوم  من    12019الصادر  لالستفادة  جديدة  استراتجيات 
  إضافية   اقروض  تقدم  أن   المصغر  القرض   لتسيير  الوطنية  ةالوكال  بإمكان  أصبحالقرض المصغر، حيث  

  من   الرفع  مع  مشاريعهم،  وتوسيع   مواصلة  على القروض   من  المستفيدين  تحفيز  بهدف لزبائنها  فوائد   دون 
 يلي: لما وفقا الجنوب  بمناطق القروض  قيمة

 دوها شرط أن يكون هؤالء قد سد منح قروض إضافية جديدة للمستفيدين من قروض مصغرة    -
وديمومتها المشاريع  توسيع  لضمان  بعشرة  ل  مكني.حيث  بالكامل  قرض  من  سابق  وقت  في  استفاد  من 

 . من قرض جديد بنفس القيمةأن يستفيد ماليين وقام بتسديدها 
من قرض    االستفادة  ،سددوهاشرط أن يكون هؤالء قد    سابقة،لمستفيدين من قروض  ل  كما يمكن  -
 األولية.فائدة من أجل شراء المواد بدون   مليون سنتيم 100بقيمة 

  10   منمليون سنتيم بدال  25من قروض تصل إلى    االستفادةيمكن    ،واليات الجنوب ل  بالنسبة  -
بإمكانهم   تسديدها  حال  وفي  األولية،  المواد  غالء  بسبب  بنفس    االستفادةماليين  إضافي  قرض  من 

 القيمة. 
من قرض    االستفادة  مي حال تسديده يمكنهوف   مليون سنتيم  25بقيمة     من قرض   ون المستفيد   -
 .2نشاط التوسيع  والرغبة في من أجل شراء العتاد  مليون سنتيم 100بقيمة 

 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر اإلعانات المقدمة من قبل  -3
كنت مساهمة    تقدم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إعانات مالية تختلف تركيبتها فبعد ما

الوكالة على الصيغة مالية    اعتمدت ،  اإلجماليةلمقاول إجباريا في الشروع ولو بنسبة رمزية في الكلفة  ا
القروض  هذه  بمثل  المعنية  الفئة  إلى  بالنظر  وذلك  خالل  و   فعالة  الشباب  من  العديد  استقطبت  التي 

بدون فوائد    كسلفهية  على تسيير صيغتين للتمويل انطالقا من سلفة صغيرة لتأمين المواد األول  إشرافها
دج على مستوى واليات   250.000التي قد تصل إلى  و   دج  100.000تتجاوز    التي الو   تمنحها الوكالة

 3الجنوب .

 
يناير    22المؤرخ    15-04يتمم المرسوم التنفيذي رقم    2019أفريل    29المؤرخ في    137-19المرسوم التنفيذي رقم    -1

  05، مؤرخة في    29يحدد شروط اإلعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها ، ج ر عدد    ، الذي2004
 . 11،ص 2019ماي 

 . 12، المرجع السابق، ص ماموني فاطمة الزهرة ، القرض المصغر كآلية لتعزيز العمل الالئق وامتصاص البطالة -2

 . 168مقراي زكرياء، المرجع السابق، ص  -3
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الذي ال يتجاوز  و  تتمثل الصيغة األولى في مساهمة الوكالة لوحدها بتمويل المبلغ المالي للمشروع 
أما   1  ،خصوصا القتناء المواد األولية  غ لدون المساهمة من طرف الشاب ويوجه المب،  دج  100.000

المتمثلة في قرض وفقا لتركيبة مالية ثالثية األطراف تتكون من مساهمة شخصية من  و   الصيغة الثانية
حيث عرفت هذه ،  من المبلغ اإلجمالي  للمشروع%5قبل الشاب صاحب المشروع وذلك في حدود قدرها  

لتقوم الوكالة بالتكفل بالنسبة المتبقية لتصبح    %1ى حدود  ليتم تخفيضها إل  2011المساهمة تعديال سنة 
أما النسبة المتبقية يتطلب األمر تدخل مساهم أساسي ثالث وهو  ،  %  29مساهمة هذه األخيرة في حدود  

 . 2% 70البنوك وذلك في حدود 
كلفة   يتعدى  األولية ال  المواد  تمويل شراء  أن  دون    1000000بمعنى  المستحدثة  لألنشطة  دج 

السلفة في وقت  م هذه  القرض من  ليستفيد طالب  الوكالة  تمويل مباشرة من  يتم  ساهمة شخصية حيث 
التأهيل لجنة  من  طلبه  قبول  بعد  بالبنوك ،  وجيز  تجمعها  التي  العالقة  تنظم  عمل  اتفاقية  إبرام    ليتم 

القروض وآجال االستحقاقو  التمويل والتي تحدد شروط منح  المساهمة في  المالية  الوثائق  و   المؤسسات 
 .3المطلوبة لذلك  

الذي يطلق عليه التمويل الثالثي ليخصص هذا و   مشاريع  إنشاء أما النوع الثاني يتمثل في تمويل   
أو   تأهيل مهني  المتحصلين على  المقاوالتي وخاصة  الفكر  دون سواها من حملة  البطالة  للفئات  النوع 

من قبل الشباب الراغب في خلق   إقبااليل األكثر  المتخرجين من التعليم العالي ويعد هذا النوع من التمو 
أن يعرض  دينار جزائري على  مليون  االستثمار عن  مبلغ  تتعدى  أن  يمكن  إذ ال  ذاتي  مناصب شغل 

 التمويل ويقسم المبلغ االستثمار بعد موافقة اللجنة إلى : و  الملف للبث فيه أمام لجنة التأهيل
 . %1ب  المساهمة الشخصية لصاحب المشروع تقدر -
بالنسبة فوائد مخفضة    %70البنك المختار من قبل لجنة التأهيل يقدم نسبة من المشروع قدرها    -

 .%100إلى 
 .من المشروع لتكملة مساهمة الطالب  %29تساهم الوكالة بنسبة   -

 
ال  -1 التنفيذي   01الفقرة    04مادة  راجع  المرسوم  للمرسوم    2011مارس    22المؤرخ    134-11من  والمتمم  المعدل 

المصغر    2004يناير    22الموافق    15-04التنفيذي رقم   القرض  للمستفيدين من  المقدمة  الشروط اإلعانة  والذي يحدد 
 .  9، ص 2011مارس  27، مؤرخة 19ومستواها، ج ر  عدد  

 .9من نفس المرسوم التنفيذي، ص  02الفقرة   04راجع المادة   -2
 .  12السالف الذكر، ص   04/15من المرسوم التنفيذي رقم 16راجع المادة   -3
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السهولة عن  لالستفادة  المقررة  التأهيل  شروط  تعتبر  وشرائح  و   لذلك  الفئات  كل  على  االنفتاح 
ل االجتماعيالمجتمع  الجانب  المحرومةل  واستهدافها،  مراعاتها  تستطيع  و   لفئات  ال  التي  المعوزة 

األمر الذي جعل آلية القرض المصغر تحظى  ،  باإلمكانيات المتوفرة لديها خوض غمار استثمار أكبر
  باهتمام السلطات العمومية لما تحققه من نتائج عملية تتنوع بين إحداث األنشطة وفتح مناصب العمل 
وترقية المرأة الماكثة في البيت بتكلفة تقل بكثير عن تلك التي تنفقها أجهزة الدعم الستحداث النشاطات  

، جعل    المتبقية  الذي  في    األمر  جدية  بطريقة  ساهمت  التي  الفعالة  اآلليات  إحدى  المصغر  القرض 
 .1حات االقتصادية العاملة الناتجة عن التأثيرات السلبية لبرامج اإلصال امتصاص الفائض من اليد 

الفالحة  قطاع  في  تتمثل  فهي  القروض  الوكالة  خاللها  من  تمنح  أن  يمكن  التي  النشاطات  أما 
، ضف إلى ذلك الصناعات الصغيرة وقطاع األشغال  2019والذي سجل أكبر نسبة من القروض لسنة  

الخاصة بنصيب  مهم    كما تتمتع الفئات   .2و الخدمات و الصيد البحري و الصناعات التقليدية    والبناء
على المستوى الوطني من    اإلعاقةفئة األشخاص ذوي    ت من هذه القروض، فعلى سبيل المثال استفاد 

و هذا ما  ،  2019في حين سجلت الوكالة دورا اجتماعيا هاما سنة    2019قرض مصغر سنة    1596
بالوكالة إلى استحداث العديد من فرص العمل على المستوى الوطني   منصب    1213318بلغت  أدى 

 . 3شغل

 : وكالة التنمية االجتماعية   خامسا
المادة   بموجب  المشرع  لسنة    196نص  المالية  قانون  كتابات    1996من  في  يفتح  أنه  على 

-96كما نظم المرسوم التنفيذي رقم    4، الخزينة حساب تخصيص متعلق بالصندوق االجتماعي للتنمية
حيث 5يحدد قانونها األساسي  و   ة التنمية االجتماعية المتضمن إنشاء وكال  1996جوان    29مؤرخ    232

الوكالة المعنوية  ،اعتبر  بالشخصية  تتمتع  ذات طابع خاص  والمالية توضع و   هيئة  اإلدارية  االستقاللية 

 
القانون    -1 في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة  الجزائر،  في  التشغيل  لدعم  القانوني  اإلطار  قاضية،  هللا  عبد 

 .   251و 250، ص 2011 -2010الجامعية  االجتماعي، كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة
  .رلتسيير القرض المصغ الجدول األول المتعلق بإحصائيات الوكالة الوطنية 01الملحق رقم راجع   - 2
 .  يليها من األطروحة وما 199،ص  الثاني راجع الجدول - 3
، ج ر  1996المالية لسنة  المتضمن قانون    1995ديسمبر    30مؤرخ في    27-95من األمر رقم    196راجع المادة    -4

 "   1995ديسمبر  31، مؤرخة في  82عدد  
رقم    -5 التنفيذي  في    232-96المرسوم  ويحدد    1996جوان    29المؤرخ  االجتماعية  التنمية  الوكالة  إنشاء  المتضمن 

 .  1996جوان  30، مؤرخة 40قانونها األساسي، ج ر عدد 
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الحماية االجتماعية المتابعة الميدانية لكافة  و   تحت سلطة الوزير األول ليمارس الوزير المكلف بالتشغيل
،  يئةللوكالة مهام متعددة باإلضافة إلى تمويل وتأطير بعض المشاريع المتعلقة بالب .و 1نشاطات الوكالة  
 هذه المشاريع مشروع الجزائر البيضاء. من أهم نماذج 

 مهام الوكالة التنمية االجتماعية    -1
الترقية التنمية االجتماعية  التمويل الكلي أو الجزئي عن طريق  و   االختيارو   االنتقاءو   تتولى وكالة 

 :  يلي وفقا لمامساعدات أو أية وسيلة أخرى مالئمة ال
 . األعمال والتدخالت لفائدة الفئات المحرومة والتنمية الجماعية  -
كل مشروع أشغال أو خدمات ذات المنفعة االقتصادية واالجتماعية األكيدة ويحتوي على كثافة عالية    -

  .أو خاص قصد ترقية تنمية الشغل لليد العاملة تقترحها كل جماعة أو مجموعة أو تجمع عمومي
  .تنمية المؤسسات الصغرى  -
كما تتولى الوكالة مهمة البحث واالستطالع وجمع المساعدات المالية والتبرعات والهبات ذات طابع    -

 .2وطني أو أجنبي أوروبي أو متعدد الجوانب والضرورية ألداء موضوعها االجتماعي 

 مشروع الجزائر البيضاء نموذجا   -2
فبالنسبة للمجال  ،  االقتصاديو   يكتسي مشروع الجزائر البيضاء أهمية بالغة في المجالين البيئي

المتمثل أساسا في تحسين  ، و البيئي تبرز أهميته من خالل الهدف األساسي الذي أنشأ ألجله المشروع
 بيئة المواطن الجزائري من خالل :

   .تحسين نوعية الحياة بمكافحة التلوث البيئي -
   .حماية المواطن من األمراض الناتجة عن التدهور الوسط المعيشي بتوفير محيط صحي ونظيف -
 . نشر الثقافة البيئية في أوساط المواطنين وتنمية روح المواطنة االيكولوجية لديهم  -
 .مضاعفة مشاركة الفئات االجتماعية من أجل حماية أفضل للبيئة  -
 
 
 

 
   .18، ص 232-96يذي رقم من نفس المرسوم التنف 4و 3و 2و 1راجع المواد   -1
 .   18من نفس المرسوم التنفيذي، ص  7و 6راجع المادتين  -2
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االقتصاد  الجانب  يخص  فيما  مشروعأما  فإن  البيضاء"    ي  اإلدم  الجزائر  في  يساهم  اج ــــــــــــــــــــــ" 
عملو   االجتماعي بدون  للشباب  الدراسي،  المهني  النظام  من  منهم  المتسربين  خلق  ،  وخاصة  وكذا 

نشاطات غير مضرة  لألرباح لفائدة هؤالء الشباب  وهو ما يعني تخفيض معدالت البطالة السيما وأن  
وهو ما يترتب عنه  ،  رج ضمن برنامج أشغال المنفعة العامة لالستعمال المكثف لليد العاملة المشروع يند 

على الدخل الوطني   إيجابا تحسن في المداخيل الفردية للمواطنين ومن ثم في القدرة الشرائية مما يؤثر  
القابلة للتثمين األنشطة التي    أهم  التي تمثل  أحد و   باإلضافة إلى عملية الرسكلة ) االسترجاع ( للمواد 

تساهم في التقليل من    إذ ،  االقتصاديو   ها فائدة مؤكدة على الصعيدين البيئيوالتي ل  يتضمنها المشروع
الطبيعية للمناظر  الجمالي  التلوث  من  التقليل  وبالتالي  إخالؤها  يتم  التي  النفايات  مختلف  و   كمية 

 1  .الغازات السامةو  االنبعاثات 
 

 يق المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور الصناد الفرع الثاني:
دعم في  أساسي  دور  لها  صناديق  عدة  الجزائر  م  )استحدثت  بالنسبة    سواء  (م ص  ذلك  كان 

مرت التي قتصادية االمناصب عملهم نظرا لصعوبات  اللشباب الراغبين في إحداث مشاريع أو الذين فقدو 
 بها المؤسسة التي يشتغلون بها .  

 لصندوق الوطني للتأمين على البطالة أوال : ا
عن   للتأمين  الوطني  الصندوق     la caisse nationale des assurances chômagesالبطالةأنشأ 

المتضمن استحداث التأمين على البطالة    11-94من المرسوم التشريعي رقم    30بموجب نص المادة  
في نفس و   وتطبيقا لهذا النص   2  .باب اقتصاديةألسو   لفائدة األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية

رقم   التنفيذي  المرسوم  إصدار  تم  في    188-94السنة  القانون    1994جويلية    06المؤرخ  المتضمن 

 
بن قرينة محمد حمزة فروحات حدة، تقييم دور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية في الجزائر " دراسة حالة    -1

األول   العلمي  المؤتمر  في  ألقيت  مداخلة   " بورقلة  البيضاء  الجزائر  ظل  مشروع  في  االقتصادية  المؤسسة  سلوك  حول 
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية  2012نوفمبر    21و  20رهانات التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية، يومي  

 .  25وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة، ص  
تعهد    30المادة    -2 التأمي  إدارة"  وتسييره  نظام  البطالة  على  األساسي   إلىن  القانون  ويحدد  مستقل،  وطني  صندوق 

المتضمن استحداث    1994ماي    26المؤرخ   11-94للصندوق ومهامه وتسييره بمرسوم تنفيذي  "، المرسوم التنفيذي رقم  
سباب اقتصادية، ج ر عدد  وأل  إرادية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لفائدة األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال  

 .   17ص  ، 1994جوان   01مؤرخة في  34
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،حيث جاءت نشأة هذا الصندوق بداية كمؤسسة هدفها 1األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  
صوص عليه في نص المادة األولى  من المرسوم التشريعي   األول تمويل نظام التأمين على البطالة المن

جاء هذا الصندوق   ةمحاولة لتفادي تسريح العمال ألسباب االقتصادي كو   .2السالف الذكر   11-94رقم  
بذلك   كحل  ليعتبر  مالية  صعوبات  تعيش  التي  للمؤسسات  مساعدات  تقدم  تعويض    مؤقت كآلية  وهو 

 .  ة القانونية الستفادة من نظام التأمين على البطالة وهي المد سنوات  03مدة ثالثة لالعامل 
يشجع تحفيزي  برنامج  تخصيص  العمومية  السلطات  قررت  الوضعية  هذه  تنمية روح    أمام  على 

يعمل هذا   ،لمناصب شغلخلق    في المشاريع التي من شأنها    االستثمارالمبادرة لدى الشباب من خالل  
  . 3وافرت الشروط المحددة قانونا األمر الذي نوضحه تبعا الصندوق على تقديم الدعم للشباب متى ت

 

 شروط االستفادة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة   -1
تستفيد فئة الشباب من مبلغ االستثمار المقدر ب خمسة ماليين دينار جرائري بعد توفر مجموعة من  

  :حيث تتمثل هذه الشروط كالتالي 024-40التنفيذي رقم  من المرسوم 02بموجب المادة  الشروط المحددة

   .سنة 50وخمسين  35أن يبلغ المستفيد ما بين خمسة وثالثين   -
   .أن يقيم في الجزائر -
   .أن ال يكون شاغال منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب اإلعانة -
ب الشغل  ـشهر على األقل بصفته طال  06أن يكون مسجال لدى المصالح الوطنية للتشغيل منذ ستة    -

   .أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
 .أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد للقيام به   أن يتمتع بمؤهل مهني و -
 
 

 
المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمين   1994جويلية    06المؤرخ في    188-94المرسوم التنفيذي رقم    -1

 .   1994جويلية   07مؤرخة في   40عن البطالة، ج ر عدد 
إحداث نظام التأمين عن    إلى " يهدف هذا المرسوم التشريعي    818-94من نفس المرسوم التشريعي رقم    01المادة    -2

   .ال سباب اقتصادية " إراديةالبطالة لفائدة األجراء من أخطار فقدان مناصب العمل بصفة ال 
عبد هللا قادية، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من التأمين إلى التشغيل،، مجلة الراشدية  للدراسات والبحوث   -3
 .   185كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر الجزائر، ص   2010انونية، العدد الثاني، جوان الق
يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع   2004يناير    03المؤرخ في    02-04المرسوم التنفيذي رقم    -4

 .  2004يناير  11، مؤرخة في 03ر عدد سنة ومستوياتها، ج  50وخمسين  53البالغين ما بين  خمسة وثالثين 
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   .أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه -
  . شهرا على األقل 12ابه الخاص منذ اثني عشر أن ال يكون قد مارس نشاط لحس -
 . أن ال يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط -
 1كما يمكن أن ينجز البطالون ذوو المشاريع استثماراتهم بصفة فردية أو جماعية.  -

أعاله المذكورة  الشروط  توفر  البطال   ،بعد  ملف  معالجة  مصال   يتم  مستوى  ـــ على  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ح  ـ
المعلومات   استمارة  ملئ  بعد  وذلك  وتطابقها،  المعلومات  صحة  من  والتأكد  الصندوق، 

القيمة اإلجمالية للمشروع، ليعرض حينها الملف على لجنة االنتقاء  و   والتعريف حول النشاط 
التي تتكفل بدراسة الملف من كل جوانبه سواء من حيث انعكاساته على الجانب االقتصادي  

 . 2جدية االستثمار   ن حيث م و أ   ، االجتماعي  أو 

 أشكال اإلعانات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  -2
يقدم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قروضا وإعانات مالية  من خالل تركيبتين  
المقاول   الشباب  مساهمة  في  أساسا  والمتمثل  الثنائي  التمويل  في  األولى،  التركيبة  تتمثل 

طرف  و  من  أخرى  مساهمة  أية  دون  الصندوق  قبل  من  المقدم  ـــ البن القرض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .  وك ـ
،في حين يتولى  ℅   75إلى    ℅   70لتكون المساهمة الشخصية للشاب البطال تترواح مابين  
حوالي   أي  فائدة  بدون  االستثمار  مبلغ  بقية  ما ℅   25الصندوق  على    ،  مالحظته  يمكن 

ويل المشار إليها، هو ارتفاع القيمة أن المساهمة في القيمة اإلجمالية لالستثمار  صيغة التم 
 .3من طرف الشاب البطال مرتفعة 

 
 

    
 

يتعلق بالدعم إحداث النشاطات    2003ديسمبر    30المؤرخ في    514-03من المرسوم الرئاسي رقم    06راجع المادة    -1
  31مؤرخة في    84سنة، ج ر عدد    50وخمسين    35من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة وثالثين  

 .  07، ص 2003ديسمبر 
مقراني زكرياء، بلعميري عسري، آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة    -2

 . 20، ص 25، العدد  واإلداريةالدراسات القانونية المغرب نموذجا "، مجلة المنارة 
ا  -3 التنمية  الصغيرة والمتوسطة، ودورها في عملية  المؤسسات  تأهيل  بلحاج،  كلية  فراجي  القتصادية، أطروحة دكتوراه، 

 . 188، ص 2011العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان،الجزائر، 
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مساهمة   في  يتمثل  ثالثي،  مالي  تمويل  من خالل   تكون  الثانية،  المالية  التركيبة  أما 
 ( بين  ما  االستثمار  حجم  حسب  قيمتها  تتراوح   والتي  البطال  أما  ℅ 2  إلى   ℅ 1الشاب    ،)

حدود    في  تكون  الصندوق  قبل  من  المقدمة  لتتولى    ℅   28المساهمة  فوائد،  دون  كقرض 
حدود   في  التمويل  بقية  جزء     ℅ 70البنوك  الصندوق  يتولى  والتي  الفوائد  من  بإعفاءات 

الشباب   يجعل  ما  الفوائد،وهذا   من  المتبقية  بالنسبة  الدولة   ميزانية  تتكفل  حين  في  منها، 
 . 1ي كليا من  الفوائد الناتجة عن القروض البنكية المقاول معف 

 

 المتوسطة  و  ثانيا : صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة
المادة     لنص  رقم  من    21تطبيقا  قروض ،  سابقا  المذكور  02  -17القانون  أنشأ صندوق ضمان 

رقم   التنفيذي  للمرسوم  وفقا  والمتوسطة  الصغيرة  في    373-02المؤسسات    2002وفمبر  ن  11المؤرخ 
إنشاء   قانونه  الالمتضمن  وتحديد  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  قروض  لضمان  الوطني  صندوق 

المتضمن تعديل   2017جويلية    11المؤرخ    193-17لمرسوم التنفيذي  رقم  ل،إال أنه وفقا  2األساسي  
. والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  القروض  ضمان  لصندوق  األساسي  المشر ا   3القانون    هذا   ععتبر 

بالمؤسسات ص ال الوزير المكلف  بالشخصية  و   م و   صندوق مؤسسة عمومية توضع تحت وصاية  يتمتع 
االستقالل المالي ليكون مقر هذا الصندوق الجزائر العاصمة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر  و   المعنوية

 من التراب الوطني . 
 المتوسطة و  مهام صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة  -1

المؤسسات المالية لفائدة  و   الصندوق تقديم الضمان على القروض الممنوحة من قبل البنوكيتولى  
 في مجال : ، (و م ص )
 المؤسسات. إنشاء  -
 التجهيزات. تحديد  -
 
 

 
 . 136مقراني زكرياء، اآلليات القانونية للتشغيل بالجزائر في ظل التحوالت االقتصادية، المرجع السابق، ص  -1
يتضمن إنشاء الصندوق ضمان القروض للمؤسسات   2200نوفمبر    11المؤرخ في    373-02المرسوم التنفيذي رقم    -2

 . 2002نوفمبر  13مؤرخة في   74الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه األساسي، ج ر عدد 
يتضمن تعديل القانون األساسي لصندوق ضمان    2017جويلية    11المؤرخ في    193  –  17المرسوم التنفيذي رقم    -3

 . 2017جويلية   14، مؤرخة في 36عدد  القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر
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 .توسعة نشاط المؤسسات   -
 . أخذ المساهمات  -
  .المرافقة والسيما في عملية التصدير -
   .قا للتشريع والتنظيم المعمول بهماتسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه وف -
لضمان    - والمخصصة  آخر  ممول  أي  أو  الدولة  قبل  من  تصرفه  تحت  الموضوعة  الموارد  تسيير 

 .القروض الممنوحة م ص م  
  .تسليم شهادات الضمان لتغطية كل صيغ التمويل -
 .متابعة عملية تحصيل الديون محل نزاع لدى البنوك والمؤسسات المالية  -
اإلطار مت  - هذا  وفي  الصندوق  يغطيها ضمان  التي  المالية  والمؤسسات  البنوك  لدى  االلتزامات  ابعة 

   .يمكنه أن يطلب منها أي وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق 
 .ضمان استمرارية البرامج الموضوعة من قبل الهيئات الوطنية والدولية لفائدة م ص م  -
 .1تشارة والمساعدة التقنية لفائدة م ص م التي تسعى لالستفادة من ضمان الصندوق ضمان االس  -
 

 كيفية الحصول على الضمانات من قبل الصندوق  .2
تقنية المشروع ) دراسة  تقديم مخطط  المستثمر  القانونية  و   يجب على  بالوثائق  اقتصادية( مرفقا 

م  .للمؤسسة نموذجي   فهو  على ضمان  الحصول  عن طلب   الرسمي أما  الموقع  مستوى  على  تواجد 
يقدم هذا الطلب  مباشرة من طالب الضمان ،أو  ،  للصندوق  حيث يجب ملئه بعناية ليرفق مع الملف

 من طرف صاحب المشروع أو من طرف البنك . 
 
 

 
 يأتي :   السالف الذكر، " يكلف الصندوق في إطار مهامه بما 193  – 17التنفيذي رقم  من المرسوم 06راجع المادة  -1
 . إبرام اتفاقية تحدد كيفيات تنفيذ الضمان مع البنوك والمؤسسات المالية لشركاء الصندوق  -
وتطوير وعصرنة م ص م قصد توفير المرافقة من خالل الضمان   إنشاءات المكلفة بدعم إبرام اتفاقية شراكة مع الهيئ -

 : المقدم م ص وم المستفيدة من هذه الترتيبات 
 م. اقتراح ووضع كل التدابير والخدمات الموجهة لتحسين آلية الضمان الموجه م ص  -
 المالية. إعداد اتفاقية مع البنوك والمؤسسات  -
 يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية م ص م وتدعيمها في إطار ضمان االستثمار "  القيام بكل عمل  -
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من مجموع القرض البنكي المحدد للمؤسسة   ℅ 80  نسبة  أما عن مبلغ الضمان فيغطي الصندوق 
إلى  ،  دج مليون    50بدون تجاوز   الحاالت أن يصل  التغطية في بعض  لمبلغ  مليون    150كما يمكن 

سبعة  ،  دج هي  القصوى  المدة  عن  العادية   07أما  االستثمار  لقروض  سنوات   10عشرة  و   سنوات 
 : وفقا مايليالمستفيد يسدد عالوة للصندوق  يسدد ، للقروض عن طريق اإليجار 

 . نسبة لقروض االستثمار في السنة من قيمة القرض المتبقية بال   ℅   0.60 -
 . في السنة بالنسبة لقروض االستغالل   ℅   0.30  -

تعطى األولوية  و   أعاله كل المؤسسات اإلنتاجية الجزائرية المؤهلة  ةتستفيد من الضمانات المذكور 
 إلى المؤسسات التي تعرض مشاريع تتجاوب مع أحد هذه المعايير: 

   .خدمات غير موجودة في الجزائر المؤسسات التي تساهم باإلنتاج أو التي تقدم -
   .المؤسسات التي تعطي قيمة مضافة معتبرة للمنتجات المصنعة -
 . الصادرات و المؤسسات التي تساهم في تخفيض الواردات   -
   .المشاريع التي تسمح باستخدام المواد األولية الموجودة في الجزائر -
 .تستحدثها دد مناصب الشغل التي المشاريع التي تحتاج إلى تمويل قليل بالمقارنة بع -
 . المشاريع التي توظف يد عاملة مؤهلة  -
  .بطالةال من  المشاريع التي تنشأ في مناطق بها نسبة كبيرة -
 .1المشاريع التي تسمح بتطوير التكنولوجيا الحديثة   -

  ثالثا : صندوق ضمان قرض االستثمار
 "    Caisse de Garanti des crédits d’investissements"    االستثماريعد صندوق ضمان القرض  

تسهيل   خالل  من  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  وتطوير  خلق  لدعم  إنشائها  تم  عمومية  مؤسسة 
القر  التجاري و حصولها على  القانون  يعتبر شركة ذات أسهم تخضع ألحكام  أما عن  رأسمال    2  ، ض، 

مليار دج منها نسبة    20المكتتب بعشرين    مليار دج ويقدر رأسمال  30يتكون من ثالثين    ،الصندوق 

 
تم االطالع على الموقع  ، www.fgar.dzالموقع الرسمي للصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  -1

 . 00:14على الساعة   2018/ 01/07االلكتروني يوم 
يتضمن القانون األساسي لصندوق   2004أفريل  19المؤرخ في    134-04وم الرئاسي رقم  من المرس  02راجع المادة    -2

 .  31، ص 2004أفريل  28مؤرخة في  27ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد  
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، ويتكون الفرق بين رأسمال المسموح    %40نسبة    الدولة في حين تتحمل البنوك  خزينة  تتحملها   60%
 به ورأسمال المكتتب من السندات غير مكافأة يحوزها الصندوق على ذمة الخزينة. 

البنوك في رأسمال الصندوق حسب الشروط التي تحدده      حيث    ،ا الجمعية العامة للصندوق تساهم 
قروض  وضمان  التأمين  شركة  في  تحوزها  التي  والممتلكات  الحقوق  بواسطة  المساهمات  هذه  تقدم 

أهداف    1. االستثمار من  القروض  هذا  لتعويض  القرض  ومؤسسات  للبنوك  ضمانات  تقديم  الصندوق 
اراتها لإلنتاج والخدمات الرامية إلى  البنكية التي تقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل كل استثم

خلق توسيع أو تجديد أجهزة الشركة وهذا في حالة العجز عن تسديد الديون باإلضافة إلى تغطية عدة 
 مخاطر ومنح ضمانات مختلفة بعد استفاء الشروط القانونية المطلوبة. 

 شروط االستفادة من  ضمان قروض االستثمار   -1
الشروط  توافر  الصندوق القروض الممنوحة لضمان  ، يجب لمذكور أعالها  02  -17رقم  طبقا للقانون 

 التالية: 
أن    - يثبت  أو ضريبي  تقييم حسابي  على  األقل  على  تتوفر  التي  المؤسسة  أو  النشأة  حديثة  مؤسسة 

   .المؤسسة في فترة تطوير أو توسيع نشاطاتها
 المؤسسة التابعة لكل قطاعات النشاطات باستثناء :  -
 .اريع التي تستفيد من تمويل من إجراءات دعم من قبل الدولة مثل قطاع الفالحة والصيد المش -
 .قروض االستهالك  -
مليار دج والتي ال يصل تقييمها السنوي    2المؤسسة التي يقل رقم أعمالها السنوي خارج الجباية عن    -

 . دج  500
 سابقا .  إليهاالمؤسسة المستقلة والتي تطرقنا  -
الطلب لدى الصندوق اعتمادا على    إيداعبداية تاريخ    ،الشروط المذكورة أعاله  فين االعتبار  خذ بعي ؤ ي

شهر، كما    11ال يجب أن يكون التقييم الحسابي األخير قد تم غلقه منذ  ، و الحسابات األخيرةو   الوثائق
 الصندوق:يستفيد من ضمان 

 

 
 من نفس المرسوم . 09و  06راجع المادتين  - 1
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  7الموجهة للتهيئة والتي تمتد مدة تسديده من  كل القروض االستثمارية العقارية السكنية، التجهيزية و   -
   .سنوات أو أقل بما فيها مدة التأخر

 .سنوات  10القرض العقاري التي ال يمكن أن تتجاوز مدة التسديد  -
تطعن   - أن  األحوال  من  أي حال  في  يمكن  وال  القرض  إال مؤسسة  الصندوق  من ضمان  يستفيد  ال 

 1فع كل أو جزء من ديونها .الشركة أو الهيئة الضامنة أو ترفض د 
 الضمانات الممنوحة والمخاطر المغطاة من قبل الصندوق   .2

التسوية أو التصفية القضائية للمقترض  و   يغطي الصندوق المخاطر المتعلقة بعدم تسديد القرض، 
  ، مال وكذا الفوائد المستحقة طبقا للنسب المغطاة ال  لتنصب تغطية المخاطر على آجال االستحقاق برأس

عندما يتعلق األمر بقروض ممنوحة عند إنشاء مؤسسات    %  80ويحدد مستوى تغطية الخسارة بنسبة  
 في الحاالت األخرى .  % 60نسبة  ، و متوسطةو  صغيرة

تم إعداد مبلغ عالوة تغطية الخطر بطريقة تسمح ضمان مستوى توازن استغالل الصندوق يكما  
تغطية  نأعلى   بعنوان  المستحقة  العالوات  أقصاها   تحدد  نسبة  المضمون   %  0.5الخطر  القرض  من 
،  ويسددها المستثمر سنويا من المتبقي ويتم تحصيل هذه العالوة من قبل البنك لفائدة الصندوق   المتبقي 

 األضرار. يوما من التصريح بهذه  30ليتم تسديد مبلغ األضرار بعد ثالثين 
 

  وسطةالمتو  دعم المؤسسات الصغيرةو  طيرالتعاونيات في تأو  المطلب الثاني : دور حاضنات األعمال
الصغيرة      المؤسسات  التنميةو   تعتبر  في  الرئيسي  المحرك  بالنسبة  و   المتوسطة   االستراتيجي  البديل 

أدركت الدور الفعال الذي    لذلك نجد معظم الدول سواء الدول المتقدمة أو النامية  2،لالقتصاد المعاصر
وقدرتها االجتماعي نظرا لسهولة تكيفها  و   رفع المستوى االقتصادييلعبه هذا النوع من المؤسسات  في  

ورفع المستوى المعيشي وغير ذلك من األهداف التي ،  تقليص البطالةو   الرفع من الكفاءة اإلنتاجيةعلى  
 تمثل  دفعا حقيقيا لعجلة التنمية. 

 

 
االستثمار:  -1 ضمان  للصندوق  الرسمي  ي.zCGCI.dwww الموقع  االلكتروني  الموقع  على  االطالع  وم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،تم 

 . 44: 18على الساعة  02/08/2018
في    -2 األعمال  حاضنات  )حالة  مستقبلية  رؤية   : والتفعيل  التطور  بين  األعمال  حاضنات  إشكالية  الرزاق،  عبد  فوزي 

االقتصادية العلوم  ،كلية   ) الجزائري  جامعة سطيف    االقتصاد  تسيير،  وعلوم  السعودي    -1-والتجارة  ،المؤتمر  الجزائر 
 . 186، كتاب أبحاث المؤتمر ص 2014الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال، سبتمبر 
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بتبني إستراتيجية    إالال يمكن تحقيق هذه األهداف    إال أنه في ظل  التحوالت االقتصادية الدولية
الصغيرة  المؤسسات  المؤسسات   إذا خاصة    1  ،المتوسطةو   مرافقة  هذه  وتطوير   ترقية  أن  علمنا    ما 

لذلك كان الزما على المشرع  ،  الوصول إلى الدور المنوط بها يواجه عدة صعوبات أهمها نقص الخبرةو 
لنجاعة آلية  إيجاد  والمتوسو   الجزائري  الصغيرة  المؤسسات  نظام    .طةاستدامة  في  اآللية  هذه  تتمثل 

و التي تعمل أساسا على مرافقة أصحاب هذه المشاريع بهدف إعطائهم دفعا أوليا للتحضير   2المشاتل
 لمرحلة الشروع الفعلي لمؤسساتهم. 

نتيجة  و   المنافسة التجارية التي تشهدها األسواق المحلية   جعلت    لتقدم التكنولوجي الهائل االعالمية 
االتجاه المتزايد  و   ما صاحب ذلك من تطبيق لمعايير الجودة ومتطلبات المنافسة الدوليةو   تحرير األسواقو 

عالمي اقتصاد  في  اندماج  المؤسسات   ،نحو  من  النوع  والمتوسطة  هذا  حاسمة   الصغيرة  تحديات    أمام 
  ل من خاللدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك    عالة مواجهة لهذا الوضع تم تبني سياسة ف

المشاتل،   المشروعات منتجة من خالل نظام  إلى  ن هياكل استقبال  بارة عع  يعد الذي  3تحويل األفكار 
وذلك من خالل توفير محاالت لإليواء بما  ،  تيسير ظروف االنطالقو   تهدف إلى دعم  ،مؤقتة للمنشئين

االتصال كوسائل  عليه من خدمات ضرورية  الذي كرسه    .غيرهاو   ينطوي  رقم المرسوم  األمر  التنفيذي 
في    03-78 الصغيرة  المتضمن   2003فبراير    25المؤرخ  المؤسسات  لمشاتل  األساسي  القانون 

  )الفرع األول (. والمتوسطة، حيث أصبح نظام المشاتل من األولويات  لهذه المؤسسات 

لنمو مناسبة  بيئة  لتوفير  هيئة  أهم  التعاونيات  تعتبر  حين  الصغيرة و   في  االستثمارات    ازدهار 
  وإمكانية موارد  ال  ومحدوديةوضعف اإلمكانيات    ى المستثمرينالمتوسطة خاصة في ظل حداثة الخبرة لد و 

وهنا نجد أن  ،  ثم فإن احتماالت الضياع كبيرةمن    .4للمخاطر وارد وبدرجة كبيرة   تعرض هذه االستثمارات 

 
ادة  ـــــــــــــــــــــــــــــــالبردعة نهلة، اإلطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شه  بو  -1

 . 123، ص 2012-2011الماجيستر في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 
المادة    -2 نص  رقم    2راجع  التنفيذي  المرسوم  في    78-03من  األساسي    2003فبراير    25المؤرخ  القانون  يتضمن 

 . 2003اير فبر  26مؤرخة في   13، ج ر عدد 13لمشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ص 
 . 125البردعة نهلة، المرجع نفسه ، ص  بو -3
محمود منصور عبد الفتاح، البطلة والتشغيل والدور االقتصادي للتعاونيات في الدول العربية، مداخلة ألقيت في الندوة    - 4

يومي   الصغيرة،  الصناعات  ودعم  الشباب  وتأهيل  تدريب  تعزيز  في  ودورها  التعاونيات  حول  أكتوبر   24و  22القومية 
 .  10، والمنظمة من طرف منظمة العمل العربية واالتحاد للتعاون العربي، عمان األردن، ص 2013
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أو غي التمويل  أو  التسويق  أو  اإلنتاج  الشرائح سواء في مجال  أنشطة هذه  األنشطة من  تنظيم  رها من 
 ) الفرع الثاني (.، من شأنه أن يؤمن هذه األنشطة ضد كل المخاطر المحتملة تعاونيات هذه الالل خ

 المتوسطة  و  الفرع األول : النظام القانوني لحاضنات األعمال ودورها في تآطير المؤسسات الصغيرة
إال أن نسبة فشل هذا النوع   ، دولم أهمية بالغة في مختلف اقتصاديات ال  و  ص   ميلعب قطاع         

  ك كان من الضروري إيجاد آلية حاضنات األعمال للذا ،  اوارد   يظل  انسحابها من السوق و   من المؤسسات 
  لها لتمكينها من   التوجيهات الضروريةو   تقديم المساعدات و   عمل هذه المؤسسات التي تعمل على متابعة  

  ألعمال أو المشاتل كما يعبر عنها المشرع الجزائري ، لذا تعتبر حاضنات الدخول في مجال المنافسةا
الدعم وسائل  لتنميةو   أهم  على  و   المساندة  منها  القائمة  خاصة  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  رعاية 

 1المبادرات التكنولوجيا الجديدة .
 أنواعها و  أوال : مفهوم المشاتل

م        بدال  المؤسسات  الجزائري مصطلح مشاتل  المشرع  المشاتل ،  ن حاضنات األعمالاستعمل  تلك 
 . 2التي تتخذ أشكاال قانونية مختلفة تبعا لطبيعة ونوع القطاع محل المرافقة األمر الذي نوضحه تبعا 

 مفهوم المشاتل    -1
وتجاري       صناعي  طابع  ذات  عمومية  مؤسسات  المشاتل  المعنوية ،  تعتبر  بالشخصية    تتمتع 
المالي حيث  و  ال  أنشأت االستقالل  التنفيذيهذه  المرسوم  بموجب    25المؤرخ في    78  -03رقم    مشاتل 

والمتوسطة  المتضمن  2003فبراير   الصغيرة  المؤسسات  لمشاتل  األساسي  تحت    ،  القانون  وتوضع 

 
"ترجع فكرة احتضان األعمال إلى الحاضنة التي يتم وضع المواليد غير المكتملين فيها فور والدتهم من أجل تخطي    -1

بعد الحاضنة  الوليد  يغادر  ثم  بهم،  المحيطة  الظروف  وسط   صعوبات  الطبيعية  والحياة  النمو  على  قادرا  يصبح  أن 
اآلخرين، كذلك فإن المؤسسات الجديدة في مراحل تأسيسها األولى  تحتاج حضانة ورعاية فهي تفتقر إلى المقومات التي 

ات  تسمح لها بالنمو بصورة ذاتية لذلك فإن العديد من المؤسسات تفشل في مراجل انطالقها األولى بسبب عدم توفر آلي
إنشاء  دعم  في  األعمال  احتضان  برامج  دور  أحمد،  قطاف  بن  راجع  والنمو"،  البقاء  بمقومات  تزودها  التي  الحضانة 

العدد   الجزائر "، مجلة االقتصاد الجديد،  العالمية مع اإلشارة لتجربة  التجارب  الصغيرة " دراسة لبعض  ،  14المؤسسات 
 . 141ائر، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، ص ، مخبر االقتصاد الرقمي في الجز 01/2016المجلد 

اإلشارة    -2 مع  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  وارتقاء  لبقاء  داعم  كنظام  األعمال  حاضنات  بوكفة،  وحمزة  زودة  عمار 
المالية والمحاسبة   الجزائر، مجلة دراسات   الجزا  اإلداريةلمشاتل  البواقي،   أم  المحاسبة، جامعة  ئر،   ،تصدر عن مخبر 

 . 115، ص 2014العدد الثاني، ديسمبر 
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والمتوسطة الصغيرة  بالمؤسسات  المكلف  الوزير  المؤسسات   1،وصاية  مشاتل  نسبيا   انظام تعد    حديث 
المؤسسات   مرافقة  إلى  وايهدف  ماالتي   لمتوسطة  الصغيرة  إلى    كثيرا  ماسة  بحاجة  تتكفل  تكون  هيئة 

 مختلف إجراءات اإلنشاء وتوفر لها مقومات االنطالق.  بالتسيير

   03/78األشكال القانونية لمشاتل المؤسسات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم   -2
  فإذا   لمرافقةل  للمشاتل أشكال وصيغ مختلفة ويرجع ذلك إلى طبيعة ونوع القطاع الذي يكون محال 

  )ورشة الربط (   تسمىفالحرفية   و   قطاع الصناعات الصغيرة  إذا  و  ،محضنة ()  تتخذ اسم  قطاع خدماتي
 2) نزل المؤسسات (. تتخذ اسمميدان البحث  كان  إذاأما 

   المحضنة -1.2
المتقدمة  الدول  في  الحاضنات  مفهوم  المشاريعو   يشمل  أنواع  كل  المشاريع  و   النامية  خصوصا 
الجزائر حيث اعتبر المشرع الجزائري    فيضع  الو   بخالف  3،ة على المبادرات التكنولوجيا المتميزةالقائم

 التي تمثل  هيكل دعم لحاملي المشاريع في قطاع الخدمات .و  المحضنة شكل من أشكال المشاتل
الخدمات، من  مجموعة  بتوفير  المحضنة  الدعم،  االستشارات   تقوم  وآليات  المساندة  و   التسهيالت 

المتوسطة من االعتماد على  و   لفترة زمنية محددة تشمل فترة االحتضان لتتمكن بعدها المؤسسات الصغيرة 
 4الخروج إلى سوق العمل وإقامة مشروعاتهم التنموية خارج الحاضنة. و  نفسها

 
 
 

 
المادة    -1 نص  رقم    2راجع  التنفيذي  المرسوم  في    78-03من  األساسي    2003فبراير    25المؤرخ  القانون  يتضمن 

 . 2003فبراير  26مؤرخة في   13، ج ر عدد 13لمشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ص 
 وم التنفيذي .من نفس المرس 02رة الفق  02راجع نص المادة   -2
الصغيرة    -3 للمؤسسات  التنافسية  القدرات  وتنمية  اإلبداع  دعم  في  التقنية  األعمال  حاضنات  دور  الشريف،  ريحان 

، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول استراتيجيات التنظيم ومرافقة  -التجربة الجزائرية بين الواقع والمأمول–والمتوسطة 
والمتوسط الصغيرة  االقتصادية  المؤسسات  العلوم  كلية  ورقلة،  مرباح  قاصدي  جامعة  طرف  من  المنظم  الجزائر،  في  ة 

 . 13، ص 2012أفريل   19و 18، يومي والتجارية وعلوم التسيير
بركان دليلة، حايف سي حايف شيراز ،حاضنات األعمال كأداة فعالة لدعم وتنمية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،    -4

ال الوكالة  المصغر  دراسة حالة  القرض  لتسيير  الوطني   -والية بسكرة  -   ENGEMوطنية  الملتقى  في  ألقيت  ، مداخلة 
، المنظم من  2012أفريل    19و  18حول استراتيجيات التنظيم ومرافقة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يومي  

 .  06طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير جامعة ورقلة، ص 



 طار القانونــــــي للمؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة الباب األول: اإل

 

69 

 

 الربط ورشة  -2.2
 ن الحرفية.المهو  تكفل بحاملي المشاريع في قطاع الصناعات الصغيرةي  مهيكل دع ورشة الربط هي  

   نزل المؤسسة  -3.2
المؤسسة هو   البحث نزل  ميدان  إلى  المنتمين  المشاريع  بحاملي  يتكفل  دعم  المشرع .  هيكل  قسم 

فالمحاضن تختص بالمؤسسات العاملة  ،  الجزائري المشاتل حسب نوع القطاع الذي تنتمي إليه المشاريع
 إلى ة بميدان البحث وهو المفهوم األقرب  بقطاع الخدمات بينما نزل المؤسسة تتكفل بالمؤسسات العامل

حيث نجد تسمية  ،  حاضنات األعمال األمر الذي يختلف عن المفاهيم المعمول بها في الدول المتقدمة
الحاضنات ال تقتصر فقط على قطاع الخدمات بل تشمل جميع أنواع القطاعات وتختص بشكل أكثر  

 التكنولوجيا .و  بقطاع البحث 
 راكز التسهيل م  -4.2

المعنوية  بالشخصية  تتمتع  وتجاري  صناعي  طابع  ذات  عمومية  مؤسسات  التسهيل    مركز 
 .1الغاية من استحداثها إنشاء وتطوير م ص م  و  االستقالل الماليو 

 
 
 
 
 

 
المادة  ر   -1 رقم    02اجع  التنفيذي  المرسوم  في    03/79من  لمراكز    2003فيفري    25المؤرخ  القانونية  الطبيعة  يحدد 

 .  18، ص 2003فيفري  26مؤرخة في  13، ج ر عدد  وتنظيمهاالتسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها 
 أما أهداف مراكز التسهيل فهي تتمثل في : 

ضمان تسيير الملفات التي   .تطوير ثقافة التقاول  -.  اجات منشئي المؤسسات والمقاولين  وضع شباك يتكيف مع احتي  -
م   م ص  وزارة  لدى  المنشأة  الصناديق  بمساعدات  وتوسيعها    -  .تحضي  المؤسسات  إنشاء  آجال         واستردادها. تقليص 

بين عالم األعمال والمؤسسات واألدوات    إنشاء مكان التقاء  -.تشجيع تطوير التكنولوجيا الجديدة لدى حاملي المشاريع    -
الحث على تثمين البحث عن طريق توفير جو لتبادل بين حاملي مشاريع ومراكز البحث  وشركات    .المركزية والمحلية  

التكنولوجيات والصناعية والمالية   التكوين واألقطاب  النسيج االقتصادي المحلي  .  االستشارة ومؤسسات    .  تشجيع تطوير 
المهارة وتشجيعها  ترقية    - البشرية و  -.تعميم  الكفاءات  المالية    تثمين  الموارد  استعمال  إنشاءعقلنة  قاعدة معطيات    . 

 .  نشر األجهزة الموجهة لمساعدة م ص وم ودعمها  -. حول الكثافة المكانية لنسيج م ص م وحول ترقية التكنولوجيات
   . يمرافقة م ص م لالندماج في االقتصاد الوطني والدول -
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 ثانيا: أهداف ومهام  مشاتل المؤسسة    
من اآلليات    لتآطير الجيد لهذا النوع  ضمانا  مهام وذلكو   حدد المشرع لمشاتل المؤسسة عدة أهداف   

 ا .هتجاوز الصعوبات التي يمكن أن تواجهو  ولتمكينها من القيام بالدور المنوط بها على أرض الواقع 

 أهداف المشاتل -1
أساس المؤسسات  والتأسيس عن    إلى  اتهدف مشاتل  اإلنشاء  م في مراحل  مساعدة ودعم م ص 

 ي :  لي طريق ما
 . تطوير التعاون مع المحيط المؤسساتي  -
في  الم  - استراتيجيا  المتوسط عامال  المدى  في  أن تصبح  على  والعمل  االقتصادية  الحركة  في  شاركة 

 . التطور االقتصادي في أماكن تواجدها 
  .تشجيع بروز المشاريع المبتكرة -
 . تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد  -
 .ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة  -
 . 1تشجيع المؤسسات على تنظيم أفضل   -
 مهام المشاتل    -2

 على ضوء األهداف المحددة تتولى مشاتل المؤسسات المهام التالية : 
 استقبال واحتضان ومرافقة المشاريع حديثة النشأة لمدة معينة وكذا أصحاب المشاريع   -
تقوم المشاتل بوضع محالت تحت تصرف المشاريع تتناسب مساحتها مع طبيعة المشتلة واحتياجات    -

 .   إيجارهامشروع  كما تتولى عملية تسييرها و نشاطات ال
  .فحص مخططات األعمال للمستأجرين المحتملين الحاملين للمشاريع داخل المشتلة -
 . دراسة كل أشكال المساعدة والمتابعة  -
   .إعداد مخطط توجيه لمختلف قطاعات النشطات التي تحتضنها المؤسسة -
  .لمؤسسات الجديدة وإقامتهادراسة واقتراح وسائل وأدوات ترقية ا -
 
 
 

 
 السابق الذكر .   78-03ذي رقم يمن المرسوم التنف  03راجع المادة   -1
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   .مساعدة المؤسسات على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجهها -
   .وضع األدوات والتجهيزات المكتبية واإلعالمية الالزمة تحت تصرف المؤسسات المحتضنة -
 .  إعداد برامج العمل وعرضها على وزير م ص م والصناعة التقليدية للمصادقة عليها كل سنة -

 

حيث لم يتم    سبق يمكن القول أن الجزائر متأخرة نوعا ما مقارنة بالدول المتقدمة،  ما  بناءا على    
كما نجد أن المشرع قد  ،    ،1  2003صدور أي قانون أو مرسوم ينظم نشاط الحاضنات إلى غاية سنة  

كال المشاتل  ومراكز التسهيل في حين تقتصر المحضنة كشكل من أش،  أخذ بمفهوم  مشاتل المؤسسات 
على دعم ومساعدة المشاريع القائمة على تقديم الخدمات فقط بينما يشمل مفهوم الحاضنات في الدول 

أمريكا  المتقدمة التكنولوجيا    السيما  المبادرات  على  القائمة  المشاريع  وخصوصا  المشاريع  أنواع  كل 
به   المعمولنات األعمال التقنية  في حين يعتبر نزل المؤسسة النموذج األقرب إلى مفهوم حاض ،  المتميزة

البحث  في مجال  العاملة  المؤسسات  على  تركيزها  الميدان من حيث  في  تجارب  لديها  التي  الدول    في 
 التطوير .و 

الجزائر        في  المؤسسات  ومشاتل  حاضنات  مشاريع  انطالق  تأخر  أسباب  عن  فيرجعأما  إلى    ، 
االقتصادية  بهااالجتماعية  و   الظروف  السياسي و   الجزائر  التي مرت  الوعي  بانتشار  تسمح  لم تكن    التي 

وإجماال يمكن    االجتماعيةو   همية مثل هذه األدوات الجديدة في تحقيق التنمية االقتصاديةبأاالقتصادي  و 
 حصر  العوامل واألسباب التي أدت إلى التأخر في انطالق مثل هذه المشاريع في النقاط التالية : 

القا  - التأطير  أول تأخر صدور  كان صدور  حيث  المؤسسات  ومشاتل  حاضنات  لنشاط  المنظم  نوني 
 .  2003مرسوم سنة  

 .ضعف الوعي السياسي واالقتصادي بأهمية حاضنات األعمال في تنمية م ص م   -
القانوني الحالي حيث أن المشرع    - غموض في مفاهيم حاضنات األعمال خصوصا في ظل اإلطار 

مشات أشكال  من  الحاضنة شكال  الدول جعل  أن جل  في حين  الخدمات  بالقطاع  يختص  المؤسسات  ل 
  2األخرى تتبنى مفاهيم أوسع لحاضنات األعمال. 

 

 . ، والذي أشار إلى مشاتل المؤسسات2001السابق الذكر الصادر في  01/18باستثناء القانون رقم  -1

متوسطة "  كمال بوعظم وزايدي عبد السالم، حاضنات األعمال التقنية ودورها في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة وال  -2
  02العدد    09تجارب عالمية وسبل االستفادة منها "، مجلة تنمية الموارد البشرية، عدد خاص، الجزء األول، المجلد رقم  

 . 243، ص 02، جامعة سطيف  2018جويلية 
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أما   بالنسبة إلنشاء مؤسسات جديدة  لدولة فرنسا يستعمل مصطلح محاضن  بالنسبة  المثال  فعلى سبيل 
المحاضن يغطي  بالنسبة للمؤسسات التي تم إنشاؤها فيستعمل مصطلح مشاتل ولكن بشكل عام مصطلح 

 المعنيين معا. 
 المتوسطة و  الفرع الثاني: التعاونيات كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة

الفرصة  لها  أتيحت  إذا ما  الوطني  العمل  المشاركة لخدمة أهداف  الفعالة على  القدرة  للتعاونيات 
ما بها ودعمت نشاطها  وإذا  االهتمام  الدولة  اعتراو   أولت  إليها مهام في خطتها  بقدرتها على  أسندت  فا 

كما أن تبني نظام  ،  خلق فرص عمل جديدة لتحفيز الشباب على التوجه نحو تنمية المجتمعات المحلية 
تضامن مدى  على  يعبر  التعاونية   الثقافة  ونشر  والمساندةو   التعاوني  األعضاء  و   تكافل  بين  التعاون 

الفقر لهم من  الحماية  لتوفير  لذالك فإنو   العوزو   المتعاونين  الحماية    المرض  أنظمة  هذه األنظمة تشبه 
  هي خصائصها ؟ وكيفية مساندتها للمؤسسات الصغيرة   ما  فما المقصود بالتعاونيات ؟ و،  1االجتماعية 

 المتوسطةو 

 أوال : مفهوم التعاونيات  
التعاونيات    الدوليةوالمنظمات    التشريعات مختلف  اهتمت        االقتصادية بموضوع  لمكانتها    نظرا 

كما عملت مختلف التشريعات المحلية بما فيها المشرع الجزائري على االهتمام بها اعترافا    ،االجتماعيةو 
فمن خالل هذه النقطة نحاول إبراز أهم   ،  الذي تلعبه في عدة قطاعات اقتصادية   بالدور الجوهري منه  

   . تعاريف الواردة في شأن  التعاونيات سواء على المستوى الدولي أو التشريع الوطني
 تعريف منظمة العمل الدولية للتعاونيات   -1

رقم   الدولية  التوصية  من  األول  البند  خالل  من  التعاونيات  الدولية  العمل  منظمة    193عرفت 
حيث اعتبرتها " جمعية مستقلة مؤلفة من    2  ،المتعلقة بشأن تعزيز التعاونيات   2002جوان    03المؤرخة  
احتياجاته  تحدوااأشخاص   لتحقيق  االقتصاديةمعا طواعية  المشتركة  و   االجتماعيةو   م وتطلعاتهم  الثقافية 

ديمقراطيا عليها  ويشرف  جماعية  ملكية  مملوكة  منشأة  طريق  جميع  ،  عن  في  التعاونيات  هذه  لتعمل 
 القطاعات االقتصادية.

 
البطا  -1 الصغيرة ومكافحة  المشروعات  في مساندة جهود  العربية ودورها  التعاونية  الحركة  الظاهر، واقع  عبد  لة،  أحمد 

مداخلة ألقيت في الندوة القومية حول " التعاونيات ودورها في تدريب وتأهيل الشباب ودعم الصناعات الصغيرة "، المنظمة 
 . 13، عمان ص 2013أكتوبر   24إلى  22من طرف منظمة العمل العربية واالتحاد التعاون العربي، يومي 

  المتعلقة بشأن  تعزيز التعاونيات  2002جوان 03المؤرخة يوم    193التوصية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم    - 2

. 
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 :  مسبقا أن تشجيع وتعزيز وتقوية هوية التعاون تكون باالستناد إلى إليهاكما تؤكد التوصية المشار      
القيم التعاونية المتمثلة في المساعدة المتبادلة والمسؤولية الشخصية والديمقراطية والمساواة واإلنصاف    -

والعناية   االجتماعية  والمسؤولية  والشفافية  االستقامة  في  المتمثلة  األخالقية  القيم  عن  فضال  والتضامن 
 بالغير . 

 .ئقة والمستدامة خلق وتنمية األنشطة المولدة للدخل الوظائف الال -
التعليم    - طريق  عن  ومنافعها  ومزاياها  التعاونية  الحركة  بقيم  المعارف  وتنمية  البشرية  الموارد  تنمية 

 . والتدريب 
   .تنمية طاقتها االقتصادية بما فيها قدراتها على التنظيم المشاريع وقدراتها اإلدارية -
عن    - فضال  التنافسية  القدرة  الوصول  توفيرتعزيز  التمويل   فرص  على  والحصول  األسواق  إلى 

 المؤسسي.
  . زيادة االدخار واالستثمار -
   .تحسين الرفاهية االقتصادية واالجتماعية مع مراعاة ضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز -
 .اإلسهام في التنمية البشرية المستدامة  -
التعاون  - يشمل  للبقاء  وقابل  دائم  متميز  قطاع  وتطوير  االجتماعية  إنشاء  لالحتياجات  ويستجيب  يات 

 واالقتصادية للمجتمع المحلي .
 تعريف المشرع الجزائري للتعاونيات  -2

تعاونيات         عدة  على  الجزائري  المشرع  التقليدية1  نص  الصناعة  التعاونيات  التعاونيات  و  أهمها 
شركة   اعتبرها  حيث  متغيري  خاصةالفالحية  مال  ورأس  مستخدمين  ذات  بالشخصية    ،ن مدنية  تتمتع 

الحرف عند إنشائها  و   كما تحدد الدائرة اإلقليمية للتعاونيات الصناعة التقليدية ،  االستقالل الماليو   المعنوية
المؤسسون   أعضائها  بها  يوجد  التي  التعاونيات    2بالمنطقة  من  النوع  هذا  أن  في ي إال  للتسجيل  خضع 

التقليدية الصناعة  لدى غرفة ص ت ح  و   السجل  أي الحرف  ممارسة  في  البدء  قبل  مقرها  يوجد  حيث 
 . نشاط 

 
 التعاونيات الفالحية ، التعاونيات االستهالكية، التعاونيات الحرفية . -1
المتضمن  القانون النموذجي  1997مارس  29المؤرخ في   99/  97من المرسوم التنفيذي رقم  03و   02المادتين  -2

 .  49، ص 18والحرف، ج ر عدد  للتعاونيات الصناعة التقليدية
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الفالحية       التعاونيات  تلزم  شكلها  بينما  كان  وتحدد    1،مهما  الفالحة  وزير  سلطة  تحت  تكون  أن 
الدائرة اإلقليمية للتعاونيات الفالحية عند إنشائها بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين  

كما يمنع المشرع صراحة تواجد أكثر من تعاونية في نفس    ،واحي القريبة منهاوعند االقتضاء في الض
أما عن مهام التعاونيات فهي لها نفس المهام حسب القطاع الذي تنشط  2  .الدائرة يكون لها نفس الهدف 

 . 3فيه  
الفالحية بالتعاونيات  اكتفى  الجزائري  المشرع  أن  القول  يمكن  األخير  ة  االستهالكيو   الحرفيةو   في 

 تعاونيات  لتواكب التغيرات الدولية المعاصرة باللذلك من الضروري تعديل التشريعات الجزائرية المتعلقة  
ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها وذلك من خالل تعميم فكرة التعاونيات بالنسبة لجميع القطاعات  

 كنولوجية الحديثة الصديقة للبيئة  خاصة في ظل مواجهة الت، وعدم حصرها في المجالين المذكورين أعاله
 ثانيا : خصائص التعاونيات وكيفية مساندتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة    

متزنة  فرص  إلتاحة  االبتكار  تشجيع  على  العمل  من  تمكنها  خصائص  بعدة  التعاونيات  تتميز 
دة دون أن يؤثر ذلك لتجربة مناهج جديدة تهم منتجات أو الخدمات المعروضة أو أساليب العمل المعتم

 بصفة آنية على المتطلبات الرقابية المرتبطة بنشاطها . 

 خصائص التعاونيات  -1
 :تتمتع التعاونيات بعدة خصائص يمكن ذكر أهمها كالتالي

 
المادة    -1 رقم    06راجع  التنفيذي  في    495/ 96من  على   1996ديسمبر    18المؤرخ  تطبق  التي  القواعد  يحدد  الذي 

 ، " والذي يقسم التعاونية الفالحية إلى أربعة أشكال هي : 08التعاونيات الفالحية، ج ر عدد 
المتخصصة    - للخدمات  الفالحية  الفرع  ا   -  -التعاونيات  حسب  الفالحية  المتعددة   -لتعاونيات  الفالحية  التعاونيات 

 تعاونيات االستغالل المشترك  ." -النشاطات 
 .   18ص  96/495من نفس  المرسوم التنفيذي رقم  03المادة   -2
  96/495من المرسوم التنفيذي رقم    07، والمادة  99/  97من المرسوم التنفيذي رقم    06حسب فحوى نص المادة    -3

 السابقين الذكر فإن مهام التعاونيات هو :
    .إنجاز وتسهيل العمليات التي تتعلق بإنتاج منتوجات لمنخرطيها وتحويلها وحفضها وتسويقها  -
 والتجهيزات الضرورية لنشاطاتهم أو جزء منها  اإلنتاجتموين منخرطيها وحدهم عن طريق مدهم بكل عوامل  -
 ا بكل العمليات التي تندرج عادة في إطار مهنة الصناعة أو الفالحة . تقوم بصفة عامة ولحساب منخرطيه -
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المفتوحة    -1.1 االختيارية  الطوعية  جميع  العضوية  بانضمام  تسمح  اختيارية  منظمات  التعاونيات   :
القادرين على وضع أو    األشخاص  تمييز  دون  العضوية  وقبول مسؤولية  التعاونية  في خدمة  إمكانيتهم 

 تفرقة مبنية على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي أو الوضع االجتماعي . 
التعاونيات منظمات ديمقراطية يديرها ويراقبها أعضائها    األعضاء:اإلدارة الديمقراطية من جانب    -2.1

في   وبطريقة  ويشاركون  المنتمين  لألعضاء  المساءلة  فيها  وتتم  القرارات،  واتخاذ  السياسات  وضع 
 ديمقراطية.  

: حيث أن التعاونية لها شخصيتها المستقلة وفي حال إجراء أي تعاقد الشخصية الذاتية المستقلة  -3.1
ا تراعي الشروط أو اتفاق مع الحكومة أو أي جهة أخرى أو تلقي األموال خارجية لزيادة رأسمالها فإنه

 المحافظة على االستقاللية .و  التي تؤكد على ديمقراطية الرقابة لألعضاء
التعاونيات    -4.1 يؤدي  التعاون بين  التعاون  الحركة   إلى: حيث يشكل إستراتيجية عمل وهذا  تدعيم 

 التعاونية وذلك عن طريق عمل هياكلها معا على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي .
لألعضاء  ا  -5.1 االقتصادية  على لمشاركة  الديمقراطية  الرقابة  في  وبعدالة  األعضاء  يسهم  بحيث   :

أموال الجمعية التي تعتبر ملكية مشتركة ويتم تخصيص فوائض عن طريق تكوين احتياطات ألغراض  
 1تنمية جمعيتهم التعاونية ويكون جانب من هذه الفوائض غير قابل للتقسيم . 

   ة مساندتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةيالتعاونيات وكيف  -2 
تعتبر التعاونيات النموذج األمثل نظرا لما لها من أهمية بالغة في مساعدة ومساندة المؤسسات        

تطبيق برامج التشغيل الذاتي أو المتضررين    إطارإذا كانت في  ا  خاصة مة  ص م لما لها من نقص خبر 
ا باعتبارهم صغار  الخصخصة  برامج  الشباب وصغار  و   والحرفيين،  لمستثمرينمن  من  المهن  أصحاب 

تعاونيات   خالل  من  الشريحة  هذه  أنشطة  تنظيم  فإن  والخدمات  السلع  لمختلف  األمان  تالمنتجين  وفر 
االستثمارات وذلك من و   الكافي لممارسة أنشطتهم وتشكل الحافز على جذب وتجميع مزيد من األنشطة

 خالل:

 
أحمد الشوابكة، دور أطراف اإلنتاج في تعزيز ودعم العمل التعاوني وتعظيم االستفادة من خدماته، مداخلة ألقيت في    - 1

غيرة "، المنظمة من طرف منظمة الندوة القومية حول " التعاونيات ودورها في تدريب وتأهيل الشباب ودعم الصناعات الص
 . 10، عمان ص  2013أكتوبر    24إلى 22العمل العربية واالتحاد التعاون العربي، يومي 
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وازدهار  - نمو  بيئة  الحاضنة    توفير  أو  الحاضن  التعاونيات  تعتبر  إذ  والمتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات 
الرئيسية م ص م وفي ظل التحوالت االقتصادية والسياسية وتعرض هذا النوع من المؤسسات لمخاطر  
من   وخروجها  ضياعها  إلى  تؤدي  كبيرة  لمخاطر  االستثمارات  من  الكثير  تعرض  احتمالية  فإن  كبيرة 

م أمرا نافعا يحفظ ألصحاب هذا النوع    لولوج إلى النشاط التعاوني للمؤسسات ص والسوق مما يجعل ا
 .من المؤسسات رؤوس أموالهم واستثماراتهم ويقيهم من المخاطر 

 وضع االستراتيجيات والخطط الطويلة المدى بهدف تنمية م ص م   -
وبين    - م  ص  م  تنمية  وبرامج  سياسات  بين  الوثيق  التكامل  على  لسياسة  المحافظة  العام  التوجه 

 االقتصاديين. 
 محاولة أن يكون نمو م ص م متوافقا مع نمو القوى العاملة واحتياجات السوق .  -
دعم القطاع غير رسمي حيث يشكل العمال في هذا القطاع تعاونيات للخدمات المشتركة لمساعدتهم    -

 في أعمالهم الحرة .
الزده  - والتشغيل  العمل  فرص  التعاونيات  التسهيالت  تتيح  خالل  من  الذاتي  التشغيل  مشاريع  ار 

االئتمانية وتوفيرها إلنشاء مشاريع تشغيل ذاتي يتمتع بمردود اقتصادي كبير على األفراد والدخل القومي 
 والحماية االجتماعية  

يمكن للتعاونيات من خالل نشر شبكات من الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية تستطيع توفير    -
 .1رص لالستخدام والعمل وتوفير فرص عمل الئقةأفضل الف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 18، ص سابق الذكر أحمد الشوابكة، نفس ال - 1



الثانيالفصل

عالقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بالتنمية المستدامة
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تعتبر التنمیة المستدامة  عملیة شاملة ومتكاملة تهدف إلى  استغالل الموارد بصورة عقالنیة 
.االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة جل تغییر األوضاع لألحسن في جمیع المجاالت أورشیدة من 

حد الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمیة أوال یخفى على 
الوطني ،فتوفیر اإلنتاجوتنویع حیث أنها تساهم في توفیر مناصب العمل،االقتصادیة في جمیع الدول،

على الجانب االقتصادي ،إنما یمتد إلى الجانب مناصب الشغل وتنویع االقتصاد ال ینعكس فقط 
االجتماعي من خالل  محاربة الفقر ،و الحد من انتشار بعض اآلفات االجتماعیة ،ومن هنا تبرز 

.العالقة بین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة والتنمیة المستدامة

وك مسؤول من خالل سیاق استوجب على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة انتهاج سلالوفي هذا 
حدیثة تقوم على مبادئ وأهداف التنمیة المستدامة، حیث أصبحت هذه المؤسسات مطالبة تبني فلسفة

من خالل وضع عدة ضوابط وآلیات تمكنها من تحقیق هذا المطلب سواء 1بنشر هذه التنمیة بأبعادها
یة االجتماعیة  في إطار حكم راشد كان ذلك من حیث مظاهرها في نشاطاتها المختلفة كااللتزام بالمسؤول

االستثمار في الطاقات و ومسایرة  األنظمة و المواصفات العالمیة الهادفة لدعم التنمیة المستدامة، 
، أو عن طریق وسائل تطبیقات التنمیة المستدامة على مستوى المؤسسات )المبحث األول( الخضراء

).المبحث الثاني ( الصغیرة والمتوسطة 

مظاهر التنمیة المستدامة في المؤسسات االقتصادیة : ألول المبحث ا
في محاولة لتلطیف الفكر الرأس المالي لتطور و بعد تراجع النهج االشتراكي على المستوى العالمي

وظیفة المؤسسات لتصبح مؤسسات ربحیة ذات وظیفة اجتماعیة بعدما استقرت في الماضي كمؤسسة 
المنظور كان الهدف هو البحث عن أدوات تستطیع من خاللها المؤسسات على وفق هذاو ربحیة بحثة

ومن الجدیر بالذكر أن هذه ، تغطیة المجاالت االقتصادیة من دون إهمال الهدف االجتماعي في التنمیة
ة  ـــــــــــــــــــــــــــاالتحادات النقابیو الفلسفة المتبناة وفقا لما خلفتها تیارات حركیة تمثلت بشكل أساسي بالمنظمات

،2013مصطفى یوسف الكافي، اقتصادیات البیئة والعولمة، دار مؤسسة أرسالن للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، - 1
.08ص 
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بالمؤسسة   الخاص  الداخلي  وكذا  الخارجي  المجتمع  بحماية  طالبت  متعالية  أصوات  وشكلت  العالمية 
البيئة حماية  عن  الربحية  و   فضال  المؤسسة  فلسفة  االتهام صوب  تزايد  مع  خصوصا  الطبيعية  الموارد 

 لقصورها وفشلها في تغطية جوانب التنمية االجتماعية بشكل متكامل. 

فكرة المسؤولية االجتماعية تقوم على عدة اعتبارات لضرورة الموازنة وخلق نوع من    ظهرت  لذلك         
التناغم بين المصالح المتناقضة المتجسدة بالربحية من جهة وضرورة مراعاة مصلحة المجتمع من جهة  

ية للمؤسسات من جهة  انطالقا من هذه المسلمات كان البد من وضع برنامج المسؤولية االجتماعو   أخرى 
ولهذا يمكن أن يبرز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التزامها     1، أخرى في إطار تنظيمي

ا ــــــــــــــــــــمن خالل التزامه  ، األول(طلب  ) المبالمسؤولية االجتماعية كمظهر من مظاهر التنمية المستدامة  
ا المسؤول  باالستثمار  يعرف  وما  عنه  اجتماعيا  يعبر  ما  البيئة  االعتبارات  فيه  تراعا  التي  جتماعيا 

 .  (طلب الثاني ) المباالقتصاد األخضر

ة  ــ مدخل لتحقيق التنمي ةـــــــــــــات الصغيرة والمتوسطـــــــالمطلب األول: المسؤولية االجتماعية للمؤسس
 المستدامة  

المؤسسات        على  لزاما  أصبح  والمتوسطة    لقد  جهودهاالصغيرة  تضاعف  بناء    إلىتسعى  و   أن 
لكي تتمكن من مواجهة التحديات  ،  تتأثر بهو   عالقات إستراتيجية أكثر عمقا مع المحيط التي تؤثر فيه

نظام    من    وخاصة تلك المتعلقة  بمتطلبات التنمية المستدامة التي أخرجت المؤسسة من عزلتها الداخلية
حديثة نظرة  إلى  أكثر  و   مغلق  خارجية  وتعقيدابيئية  االجتماعية    إذ ،  تشابكا  المسؤولية  مفهوم  أصبح 

إلى   المفهوم يخرج من كونه ممارسات طوعية اختيارية  المؤسسات مما جعل هذا  اهتماما لدى  يكتسب 
المسؤولية   بناء مقاربة  المؤسسة وتضمن استمراريتها ضمن  بقاء  لتحقيق  تمثل مصدر  ممارسات جبرية 

لذلك سنحاول من خالل االجتماعية    االجتماعية  المسؤولية  إلى  التطرق  المطلب  كآلية   للمؤسسات هذا 
المستدامة  فعالة التنمية  تعزيز  في  ال  للمساهمة  الدولية    األول(فرع  )  المبادرات  أهم  عرض  جانب  إلى 

 .(فرع الثاني ) الللمسؤولية االجتماعية 

 
 

 
جبار طالب وطيبة حبيب طاهر، المسؤولية االجتماعية للشركات األجنبية تحت مظلة االتفاقية اإلطارية الدولية "   - 1

 .  01، ص 09دراسة تحليلية "، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، جامعة القادسية، العراق، العدد رقم  
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 ة المستدامة  الفرع األول : المسؤولية االجتماعية آلية للمساهمة في تحقيق التنمي 
والمتوسطة جزء  تمثل        الصغيرة  من    المؤسسات  الرغم  وعلى  دولة  أي  اقتصاد  من    منافسة حيويا 

الوطني ومن أكثر القطاعات استيعابا لليد   الدخلإال أنها تعتبر أحد أهم مصادر    ،للمؤسسات الكبيرة لها
  1.العاملة 

 أوال : مفهوم  المسؤولية االجتماعية 
مو       التغييرات يكتسي  جراء  يوم  بعد  يوما  متزايدا  اهتماما  للمؤسسات  االجتماعية  المسؤولية  ضوع 

الجوهرية التي تمسه فهو عبارة عن تركيب معقد وليس مفهوم بسيط وذلك بسبب احتوائه على جوانب 
الذي  ،  ثقافية األمر  هذا  واحد  ركن  في  وضعه  الصعب  من  تجعل  عدم  ي دينية  على  برر  الفقه  إجماع 

كانت    إذاما    مصدر المسؤولية االجتماعية    حول  اقائم  يظل    أن الجدل  فضال على    2،موحد تعريف  
قاسم المشترك بين معظم  ال  رغم وجود    ، لقانون لعمال خيريا فقط من جانب المؤسسة أو امتثاال مطالقا  

الجتماعية  التعريفات هو أن المسؤولية االجتماعية مفهوم تدرج بموجبه المؤسسات االقتصادية األنشطة ا
 البرامج الخاصة بأعمالها بهدف تحسين أثرها في المجتمع. و  في السياسات 

 تعريف المسؤولية االجتماعية   -1
العمل،        أخالقيات  مثل  مماثلة،  ومرادفات  بمفاهيم  للمؤسسات  االجتماعية  المسؤولية  عن  يعبر 

خضر للجنة األوروبية المسؤولية  عرف الكتاب األو قد    ومواطنة الشركات ومسائلتها على نطاق واسع،

 
1 - HUSSEIN Elasrage ,Social responsibility of the private sector and is role sustainbole development of the 

king dom of Saud Arabia , MPRA , paper N° 54977 , POSTED 02 ; April 2014, P.120. 

الموقع االلكتروني            المقال من خالل   -http:// mpra.ub.uni-muencheu.de/54977/1/mpraتم االطالع على 

paper- 59977.pdf  02دقيقة، ص 45سا و 19على الساعة  2018أكتوبر  14، يوم 
بموضوع المسؤولية االجتماعية لما لها من دور في تحقيق التنمية المستدامة، لذلك نجد تزايد اقتناع المؤسسات    االهتمام

اقتصادية كبيرة في مسيرة عملها  بهذا الدور حيث أصبحت المؤسسات مهما كان حجمها تواجه اليوم تحديات اجتماعية و 
وفي  ثانيا،  المجتمع  احتياجات  وتحقيق  أوال  االقتصادية  أهدافها  لتحقيق  سعيا  المجتمع  مع  وتفاعلها  مسؤولياتها  وتحمل 

وعدم   غموض  هناك  مزال  األفرادالالواقع  من  كل  جانب  من  كافية  المسؤولية    ، دراية  بمفهوم  ككل  والمجتمع  والشركات 
 . أهميتها االجتماعية ومدى

العربية    -2 الشركات  في  البشري  المورد  على  الممارسة  االجتماعية  المسؤولية  أشكال  محمد،  وبلقايد  محمد    –سعيداني 
، مجلة اقتصاد المال واألعمال، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف، ميلة، الجزائر،  -دراسة حالة ثالثة شركات عربية  

 .492ص 
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في   والبيئية   االجتماعية  لالهتمامات  الطوعي  باالدمادج  للمؤسسات  اإلرادي  التكفل  بأنها  االجتماعية 
 . 1أنشطتها التجارية وعالقتها مع شركائها 

 

البعض كما         االجتماعية  أن   يرى  المجتمع    هي   المسؤولية  اتجاه  ما  لمؤسسة  األخالقي  السلوك 
سلوك اإلدارة المسؤولة في تعاملها مع األطراف المعنية التي لها مصلحة شرعية في المؤسسة   وتشمل

األسهم البعض   2  ،وليس مجرد حاملي  يرى   بوضع    األخر  في حين  المؤسسة  قيام  أنها    برامج العلى 
سؤولية لذلك فهي م 3 ،نشطة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف اجتماعية تتكامل مع األهداف االقتصاديةاألو 

 . القيام باألنشطة التي تتالءم مع األهداف وقيم المجتمعو  اتخاذ القرارات و  المؤسسة في متابعة السياسات 
      

يعرف مجلس األعمال العلمي للتنمية المستدامة المسؤولية االجتماعية أنها االلتزام المستمر من قبل  
أخالقيا بالتصرف  او   المؤسسات  التنمية  تحقيق  في  نوعية  و   القتصاديةالمساهمة  تحسين  على  العمل 

      . 4المجتمع ككل و  المعيشة للقوى العاملة وعائالتهم والمجتمع المحليو  الظروف

لتفسير   كشرط  االستمرارية  عنصر  على  لالجتماعية  للمسؤولية  تعريفه  في  األعمال  مجلس  يستند 
ويؤكد على  ،  لمجتمع بشكل عاماو   الذي يشمل العمال وعائالتهمو   السلوك االجتماعي المسؤول للمؤسسة

األول   االعتبار  بشكل  ي اعتبارين  المدى  بعيدة  أهداف  على  مركز  وهو  األخالقي  االعتبار  في  تمثل 
على أساس االستجابة االجتماعية    قومفيأما االعتبار الثاني  ،  التزامات في إطار رؤية ورسالة للمؤسسة

أحداث اجتماعية على المدى القريب و   من تغييرات يجري   باعتبارها الرد العملي بوسائل مختلفة على ما
 وفي حاالت معينة المدى المتوسط  .

 
 . 291المرجع السابق ص  ثير العولمة على قانون العمل الجزائري، ماموني فاطمة الزهرة، تأ -1

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، كشف البيانات المتعلقة بتأثيرات الشركات على المجتمع، االتجاهات والقضايا    -2
 .27، ص  2004رك، يو الراهنة، منشورات األمم المتحدة، نيو 

ة االجتماعية ) إطار لمراجعة األداء االجتماعي لمنظمات األعمال (، مجلة اإلدارة  محمد نبيل عالم، حدود المسؤولي  -3
 .15، ص  2011، معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث والدراسات، السعودية 72العامة، العدد 

الصغي  -4 المؤسسات  الستدامة  استراتيجي  كتوجه  االجتماعية  بالمسؤولية  االلتزام  سميحة،  وجديد  روضة  رة  جديد 
والمتوسطة، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، المنظم 

،ص    2017ديسمبر    7و  6  التسيير، جامعة لخضر الوادي، يومي    وعلوممن طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية  
08 . 
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البعض        الفقه  ويتجه  المجتم  على  من  توقعات  تمثل  االجتماعية  المسؤولية  لمبادرات ـــــــــــــأن  ع 
ون وبصورة ال  المؤسسات في مجال مسؤولياتها اتجاه المجتمع وبما يتجاوز الحد األدنى من اإلذعان للقان

 . 1تضر بقيام المؤسسة بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثماراتها 

إال أن المفهوم توسع من خالل تعريف منظمة األمم المتحدة وذلك باستخدام عبارة الشركات بروح        
العالمية    3السياق الدولي   التي تغطي كال من حقوق ومسؤوليات الشركات عبر الوطنية في  2المواطنة 

 .4وقد استخدمت مصطلحات مختلفة لوصف الظواهر ذات الصلة بمسؤولية المؤسسات في المجتمع  

التصرف المسؤول نحو عدة أطراف يطلق عليهم أصحاب  و   يرى آخرون على أنها التزام أخالقي      
  جتمع ،البيئة ( وهذا ما المصلحة ومن أبرز األطراف التي تعود عليه برامج المسؤولية االجتماعية ) الم

االجتماعية   المسؤولية  مفهوم  أن  على  تحسينييدل  إلى  في و   هدف  المؤسسات  ومكانة  دور  تعزيز 
 إيجاد باعتبارها مؤسسة اقتصادية إنما أيضا ككيان اجتماعي يشارك بصفة جدية في    ،المجتمع ليس فقط

د دور المؤسسة االقتصادية في تحقيق  يستن  إذ ،  المحافظة على الثروات البيئية و   حلول لمشكالت المجتمع
أعمدة   ثالثة  على  المستدامة  االجتماعيةالقتصادي  االنمو  الالتنمية  التنمية  الموارد  ،  متواصل،  حماية 

 .5البيئية و  الطبيعية

 

 
ألعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعية ) دراسة تطبيقية على عينة من  مقدم وهيبة، تقييم مدى استجابة منظمات ا  -1

مؤسسات الغرب الجزائري (، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  
 .  70، ص 2014-2013التسيير، جامعة وهران، السنة الجامعية 

2-   ، النصر  القياسية  مدحت محمد  المواصفة  للشركات  والمنظمات  االجتماعية  للنشر 26000المسؤولية  الحامد  دار   ،
 . 34ص   2015والتوزيع، الطبعة األولى، 

المواطنين   -3 مثل  مثلها  المؤسسة  أن  أي  فيه  تعمل  الذي  المجتمع  في  مواطن  أنها  للمؤسسة  المواطنة  مفهوم  يعني 
لى المعلومات وحق المشاركة في وضع السياسات، فالسياسات التي توضع  األخريين لها حقوق معينة كحق االطالع ع

تعتبر كيانات اقتصادية فحسب  دون مشاركة المؤسسات يمكن أن يترتب عنها نتائج عكسية، لذلك فإن المؤسسات اليوم ال
عرض فيها لضغوط من بل كيانات ترتبط كذلك بالوطن الذي تعمل فيه، فهي تعمل في بيئة اقتصادية واجتماعية معقدة تت 

 أجل تحقيق الكفاية االقتصادية من جانب أصحاب هذه المؤسسات . 
المجتمعية   -4 المشاركة  الشركات،  " خيرية  االجتماعية  المسؤولية  للتعبير عن  تستعمل  التي  المصطلحات  أهم  بين  من 

 لمية .."للمؤسسات، العالقة المجتمعية، شؤون المجتمع، التنمية المجتمعية، المواطنة العا
 .495بلقايد محمد ،المرجع السابق، ص   سعيداني محمد و -5
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تعاريف تقدم من  ما  االجتماعية  ،على ضوء  المسؤولية  لمفهوم  اتجاهين  أن هناك  االتجاه    ،نجد 
إ وجود  بضرورة  يرى  قانونياألول  االجتماعيةو   طار  للمسؤولية  بضوابط  و   تنظيمي  المؤسسات  إلزام 

ومواثيق تعليمات  خالل  من  الدولة  قبل  من  المسؤولية  ،  تنظيمية  نشاط   أن  يرى  الثاني  االتجاه  أما 
تنظيمية أو قواعد محددة تلزم المؤسسة بمسؤوليتها تجاه    ضوابطاالجتماعية تطوعي ال يتطلب قوانين أو  

كو  طوعيةالمجتمع  المسؤولية  الضوابط،  ن  وضع  هو  و   وسيؤدي  بما  تلتزم  المؤسسات  بجعل  القواعد 
 . 1مطلوب منها فقط دون زيادة 

      

مستوى   مستوىين  االجتماعية  للمسؤولية  نرى  أننا  بين     إلزاميإال  التفريق  ويجب  طوعي  وآخر 
اإللزامي الطابع  ذات  والتنو   المسؤولية  القانونية  النصوص  تفرضها  لدى التي  بالعمال  كتصريح  ظيمية 

... الضرائب  ودفع  االجتماعي  الضمان  األعمال  ،  الخهيئات  أي  الطوعي  الطابع  ذات  والمسؤولية 
التشريعات وحتى  و   تطوير المسؤولية االجتماعية   كما أن غياب القوانين و   المساهمة في البحث ،  الخيرية

ولية االجتماعية أو تؤطرها  ضمن توجهات التي من شأنها أن تنظم المسؤ و   الحوافز على مستوى الدولة
 الدولة التنموية في إطارها الواسع.       

       

تدمج  اجرءات  تشكل  بأنها  للمؤسسة  االجتماعية  للمسؤولية  السابقة  التعريفات  معظم  نجد  لذلك 
ويش التجارية  بأعمالها  المتصلة  االجتماعية في سياساتها وعماليتها  الشواغل  المؤسسة  ذلك بموجبها  مل 

البيئية التي  ،  االجتماعيةو   االقتصادية و   الشواغل  المعايير  من  األدنى  الحد  للقانون  االمتثال  يمثل  كما 
بها االلتزام  المؤسسة  على  المنطلق ،  يتعين  هذا  للوفاء   ومن  جهدا  تبذل  أن  المؤسسة  على  يتوجب 

      .  بتطلعات المجتمع

ع بين تحقيق مصلحة المؤسسة االقتصادية من  جم تلمسؤولية االجتماعية للمؤسسات مفاهيم  كما ل
الدور االجتماعي والبيئي لها في الحفاظ على البيئة والعمل على صيانة البيئة و تجنب كل   إهمالدون  

ن مقاييس  ــــــــــــــنه التأثير على مواردها واستغالله. ورغم كل ما تحدده المنظمة الدولية للمعايير مأما من ش
في   كفيلة  في  دولية  مجتمعه  و  لإلنسان  المستدامة  التنمية  لتحقيق  والنظم  المفاهيم  هذه  مكان  أدعم  ي 

 
االقتصادية    -1 التنمية  حول  القومية  الندوة  في  ألقيت  مداخلة  األعمال،  لقطاع  االجتماعية  المسؤولية  خضور،  رسالن 

كلية االقتصاد،   السورية  العلوم االقتصادية  المنظمة من طرف جمعية  ، ص  ،  2014/04/26واالجتماعية في سورية، 
21.   
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مجتمعه،    األجيالوحياة   في  في    أن  إال القادمة  بعد  ترسخ  لم  المفاهيم    األعمال مجتمع    أذهانهذه 
 .   1والمجتمع، لعدم انتشار الوعي و ثقافة االلتزام بالمسؤولية على مستوى المؤسسات االقتصادية 

 أبعاد  المسؤولية االجتماعية   -2
لم يتم االتفاق على مفهوم شامل للمسؤولية االجتماعية الخاصة لكن يمكن أن نلخصها في كونها        

أن مساهمة المؤسسة في  األخالقية في الممارسات االقتصادية للمؤسسة ؛ إذ  و   دمج للمعايير االجتماعية
 وفقا لما 2ثالثية  األبعاد   االقتصادية بل تستلزم خلق قيمة   رفاهية المجتمع ال تتوقف عند تحقيق القيمة

 :يلي 

 البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية   -1.2
االجتماعي  يقر         االستناد    البعد  المنافسة  على  بضرورة  إطار و   مبادئ  في  التكنولوجي  التطور 

المسؤولية االجتماعية للمؤسسة بالمؤ و   يبين  بمعنى أن هذا ،  3سسة وال بالمجتمعبما ال يلحق ضرر ال 
 ات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــإنما يشير إلى االلتزام بممارس ،البعد ال يشير إلى الربح كجانب من جوانب األعمال التجارية

االستثمار  و   الفساد وحماية حقوق المستهلكو   حوكمة المؤسسية ومنع الرشوةالأخالقية داخل المؤسسة مثل  
كأن   5مع التركيز على عائد المؤسسة الذي يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى   4 ،قياألخال

   عـــــــــــــــــــــــالخدمات التي يحتاجها المجتمع وتوفيرها بالسعر المرضي للمجتمو  تلتزم المؤسسة بإنتاج السلع  
 
 
 

 
المستدامة،    -1 التنمية  لبلوغ  جديد  مدخل  البيئية  اإلدارة  ونظم  للمؤسسات  االجتماعية  المسؤولية  الزهرة،  فاطمة  ماموني 

العدد   تيارت،  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  البيئي،  النظام  حماية  تشريعات  في  البحث  مخبر  جوان  2مجلة 
 . 11، ص  2014

الق  -2 المستدامة،  بودي عبد  التنمية  التحقيق  الخاصة في  للمقاول ومؤسسته  المسؤولية االجتماعية  ادر بن سفيان زهرة، 
المنظم من طرف جامعة بشار، يومي   الدولي منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية،  الملتقى  ألقيت في    14مداخلة 

 . 11، ص  2012فيفري  15و
أثر المسؤولية االجتماعية على األداء المالي للشركات، مداخلة ألقيت في  موالي لخضر عبد الرزاق وشنيني حسين،    -3

، جامعة ورقلة، ص  2011نوفمبر    23و  221الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، يومي  
06 . 

 . 05جديد روضة وجديد سميحة، المرجع السابق، ص  -4
 .497جع السابق، ص سعيداني محمد وبلقايد محمد، المر  -5
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 .1سسة دون إلحاق أي ضرر بها  المستثمر معا وبما يحقق في نفس الوقت الديمومة للمؤ و 
 الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد و   يستند البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية

 القضاء على الفقر من خالل استغالل الموارد الطبيعية على النحو األمثل ويندرج تحت هذا البعد : و 
   .إيقاف تبذير الموارد الطبيعية -
   .بلدان الناميةتقليص تبعية ال  -
 . مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته  -
  .المساواة في توزيع الموارد  -
 .2الحد من التفاوت في مستوى الدخل  -

 

 البعد القانوني للمسؤولية االجتماعية   -2.2
لمتعلقة بمختلف  التنظيمات او   الطوعي بالتشريعات و   في إطار االلتزام الواعي  القانوني  يندرج البعد        

 3  ،رهاـــــــــــــجوانب المجتمع سواء كان هذا في االستثمار أو األجور أو العمل أو البيئة أو المنافسة أو غي
الدولية و   الوطنية،  التنظيميةو   بمعنى أن تكون للمؤسسة مسؤولية قانونية وتلتزم بكل النصوص التشريعية

وذلك االقتصادي  نشاطها  ممارسة   أثناء  عليها    منها  المطبقة  التشريعات  كل  نشر  ثقافة  طريق  عن 
العمال جميع  قبل  من  عليها  المؤسسةو   لإلطالع  نقابة   ( المعنية  األخرى  المشاركة،  الجهات  ، لجان 

 .4الشركاء االقتصادية(و  المتعاملين، المقاولين
 
 

 
ة ) ـــــــــــــــــــــــأحمد سامي عدلي وإبراهيم القاضي، المسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة في مصر كشركات مساهمة مصري  -1

مجاالت، تأثيراتها على األداء (، دراسة ميدانية مقارنة عينة من فروع البنوك العامة والخاصة العاملة بمحافظة أسيوط، 
، حول الموضوع المسؤولية االجتماعية 2010مقدم إلى مركز مديرين لألغراض االشتراك في المسابقة البحثية لعام  بحث  

 .  12، ص 2010للشركات، كلية التجارة، جامعة أسيوط 
د  ضيافي نوال، المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص تسيير وموار   -2

 .  217، ص 2009/2010بشرية، كلية  االقتصاد وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
 .70مقدم وهيبة، المرجع السابق، ص -3
الخاص في التنمية، حالة تطبيقية على المملكة    القطاعصالح السحيباني، المسؤولية االجتماعية ودورها في مشاركة    -4

ألقيت في المؤتمر الدولي حول "  العربية الس التنمية تقييم واستشراف، والمنظم يومي    القطاععودية، مداخلة  الخاص في 
 . 08،المعهد العربي للتخطيط،  بيروت، الجمهورية اللبنانية، ص  2009مارس  25إلى  23
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البيئة البعد يرتكز على حماية  ،  نية للعمالالسالمة المهو   العدالةو   يرى بعض المختصين أن هذا 
كما أن تشريعات حماية المستهلك في شكل التزامات قانونية يفترض على المؤسسات احترامها بالشكل  

وفي هذه الحالة يطلب من المؤسسة االلتزام بالواجبات المنصوص عليها ،  الذي يسمح بارتقاء المجتمع 
المجتمع اتجاه  طوعية  بنشاطات  القيام  ثم  ومن  المجتمع  اتجاه  تحفيز  ،  قانونا  في  مهم  دور  وللدولة 

المؤسسات القيام بالمسؤولية االجتماعية وذلك من خالل وضع قواعد محفزة في إطار قانوني وتشريعي  
 . 1حوافز معنوية .(،  تعاقدات حكومية، ) حوافز ضريبية وهذا من خالل ، وتقرير عقوبات عند المخالفة 

      

  النصوص القانونية ب  التقييد تطبيق و الاالجتماعية في  بالتالي يمكن حصر البعد القانوني للمسؤولية  
 .2يمثل قواعد العمل األساسية   يعكس ما هو صحيح أو خطأ في المجتمع لذلك فهتالتشريعية الذي و 

 

 البعد األخالقي للمسؤولية االجتماعية   -3.2
دون أن تكون هذه  األنشطة التي يتوقع أن تقوم بها المؤسسة  و   المساهمات األخالقي    يمثل البعد       

بمعنى مسؤولية المؤسسة بشأن مدى تأثير تصرفها اتجاه    3  ،األخيرة  قد فرضت بموجب نص القانون 
السلوكو   المجتمع لقواعد  بالمجتمعو   اإلذعان  السائدة  القيم    4  ،التصرفات  في  يحصرها  من  وهنالك 

 ق اإلنسان مع احترام العادات ومراعاة حقو ،  االجتماعية من خالل مراعاة مبدأ تكافئ الفرص في التشغيل
 . 5التقاليد ومراعاة الجوانب األخالقية في االستهالك  و 

    
 
 

 
 . 15رسالن خضور، المرجع السابق، ص  -1
 . 497ق، ص  بلقايد محمد، المرجع الساب سعيداني محمد و -2
 .22أحمد سامي عدلي وإبراهيم القاضي، المرجع السابق، ص  -3
المدارس    -4 المكرمة كما يدركها مالك وإداريو  التعليم األهلي لمدينة مكة  لمدارس  المسؤولية االجتماعية  رباعي نيفين، 

مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ص  األهلية وأولياء األمور، إجازة األطروحة، تخصص إدارة تربوية وتخطيط، كلية التربية ب 
9. 
ة )  ـــــــــــالطاهر خامرة، المسؤولية البيئية واالجتماعي، مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدام   -5

كلية  البيئة،  وتسيير  اقتصاد  تخصص  االقتصادية،  العلوم  في  الماجيستر  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة   ،) سونطراك   حالة 
 .09، ص  2006/2007الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعية 
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التي و األخالقي  في كل القرارات المتخذةو یتعلق  البعد األخالقي  أساسا بمراعاة الجانب اإلنساني
فهو یشمل كل ،جتماعیةأما البعد الخیري للمسؤولیة اال1البیئة والمجتمعو ألفرادبامن شأنها إلحاق ضرر 

ال تهدف إلى الربح كما قد و المساعدات االجتماعیة الخیریة التي تخدم المجتمعو الهباتو من التبرعات
.2متابعتهاو تعمل على دعمهاو تتبنى المؤسسة في هذا اإلطار قضیة جوهریة من قضایا المجتمع

أهمیة المسؤولیة االجتماعیة :ثانیا 
وعلى العموم ، ل الفقهي حول تبني المؤسسات االقتصادیة للمزید من الدور االجتماعيیتباین الجد

مفیدة للمؤسسة في و هناك اتفاق عام لكون المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة بحدود معینة تمثل عملیة مهمة
ولیة الضغوط المفروضة علیها ومن شأن الوفاء بالمسؤ و عالقتها مع مجتمعاتها لمواجهة االنتقادات
: 3المؤسسة وهي كالتاليو الدولةو االجتماعیة تحقیق عدة مزایا بالنسبة للمجتمع

بالنسبة للمؤسسة- 1
.تحسین صورة المؤسسة في المجتمع وخاصة لدى العمالء والعمال - 
التزام المؤسسة  بالمسؤولیة االجتماعیة من شأنه تحسین مناخ العمل، كما تؤدي إلى بعث روح التعاون - 
.الترابط بین مختلف األطرافو 
.تمثل المسؤولیة االجتماعیة تجاوبا فعاال مع التغییرات الحاصلة في حاجات المجتمع - 

شركة كوكا كوال نموذجا ( حصاص محمد وكیالني فاطمة الزهرة، تطبیقات المسؤولیة االجتماعیة الخارجیة للمؤسسات-1
عیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تدعیم دور  المسؤولیة االجتما"حول 13، مداخلة ألقیت في المؤتمر  الدولي )

والمنظم من طرف كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة، جامعة حسیبة بن " إستراتیجیة التنمیة المستدامة الواقع والرهانات 
.10ص 2016نوفمبر 15و14بوعلي، شلف، یومي 

قات المسؤولیة االجتماعیة بالمؤسسات الصغیرة عبد الرحمان بوطیبة وهشام مكي، التحلیل المتعدد األبعاد لتطبی-2
دراسة حالة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، مداخلة ألقیت في المؤتمر الدولي ( والمتوسطة  في تحقیق التنمیة المستدامة 

الواقع دور  المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تدعیم إستراتیجیة التنمیة المستدامة " حول 13
15و14شلف، الجزائر، یومي الالمنظم من طرف كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، " والرهانات
.04ص 2016نوفمبر 

.82الطاهر خامرة، نفس المرجع، ص -3
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بالنسبة للمجتمع - 2
االستقرار االجتماعي نتیجة لتوفر نوع من العدالة وسیادة مبدءا تكافؤ الفرص وهو جوهر المسؤولیة -

.االجتماعیة للمؤسسات
.نوعیة الخدمات المقدمة للمجتمع تحسین - 
.فئات ذات المصلحةالندماج التام بین المؤسسات ومختلف االازدیاد الوعي بأهمیة - 
.االرتقاء بالتنمیة انطالقا من زیادة التثقیف والوعي االجتماعي على مستوى األفراد- 

بالنسبة للدولة - 3
م عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمیة المساهمة یؤدي االلتزام بالمسؤولیة االجتماعیة إلى تعظی- 

.العادلة الصحیحة في تحمل التكالیف االجتماعیة
.المساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغیرها- 
.االجتماعیة تخفیف األعباء التي تتحملها الدولة في سبیل أداء مهامها الصحیة، الثقافیة و- 

إذ ، تقویة سمعة المؤسسةو رسات التجاریة المسئولة اجتماعیا إلى تعزیز مكانة المنتجتؤدي  المما
دراسة صوت " تشیر دراسات اقتصادیة ومنها الدراسة الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي بعنوان 

یسمح إذ، إلى أن سمعة المؤسسة  تعد من أهم معاییر نجاحها2003التي أجریت أواخر سنة و 4"القادة
ذلك إلى تحسین وضع المؤسسة في سوق اإلقراض فمن المؤكد أن المؤسسات التي تلتزم بالمسؤولیة 

.5تقلیل التكالیف اإلجمالیة لالقتراض و االجتماعیة اتجاه المجتمع تستطیع جذب المزید من األموال

تهدف المنظمة في جنیف سویسرا1971المنتدى االقتصادي لألعمال منظمة دولیة مستقلة غیر بحیة تأسست في - 4
إلى تطویر العالم عن طریق تشجیع األعمال والسیاسات والنواحي العملیة وقادة المجتمع من أجل رسم األجندات العالمیة 

رك، یشتهر یو ، افتتحت المنظمة مكاتب إقلیمیة لها في بكین ونیو 2006وأیضا األجندات اإلقلیمیة والصناعة في سنة 
من كبار رجال األعمال والقادة السیاسیین 25000ي في دافوس ویجمع الحدث حوالي المنتدى في لقائه الشتوي السنو 

. الدولیین والمفكرین والصحافیین لمناقشة القضایا أكثر إلحاحا التي تواجه العالم من بینها الصحة والبیئة 
.77رجع السابق، ص عبد اهللا، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة آلیة لتحقیق التنمیة المستدامة، المةخباب- 5
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العالمي للمسؤولیة االجتماعیة المیثاق " أهم المبادرات الدولیة  للمسؤولیة االجتماعیة :الفرع الثاني
"ومنظمة العمل نموذجین

بدأت نظرة المجتمع الدولي  تأخذ أبعادا جدیدة أكثر تعقیدا، نظرا لبروز مفاهیم حدیثة ساعدت 
على خلق بیئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب االقتصادیة والتكنولوجیة 

وكان من أبرز هذه المفاهیم مفهوم المسؤولیة االجتماعیة، إذ تبنت هذا ،ء العالمواإلداریة عبر أنحا
ومبادئ المسؤولیة االجتماعیة على أبعادالل المحاولة لترسیخ خالمفهوم العدید من المنظمات الدولیة من 

اغبة في المؤسسات العالمیة وذلك في شكل اتفاقیات أو مبادئ عامة تتبنها المؤسسات االقتصادیة الر 
.االندماج في األسواق العالمیة

)المیثاق العالمي للمسؤولیة االجتماعیة ( االتفاقیة العامة لألمم المتحدة :أوال
ویر المسؤولیة طعن الشركات الكبرى لتتاالتفاقیة العالمیة لألمم المتحدة هي مبادرة جماعیة صدر 

األعمال وطرح الحلول لمواجهة تحدیات العولمة وهي االجتماعیة وتهدف االتفاقیة إلى حشد طاقات رجال
كما أنها مبادرة متعددة ، الشفافیةو م على مبدئي المسائلة القانونیةو لیست جهاز رقابي بل مبادرة طوعیة تق

ووكاالت األمم المعاهد التعلیمیة، االتحادات العمالیة، الحكومات المحلیة، األطراف تضم الشركات الكبرى
.6مختلفة وغیرها من منظمات المجتمع المدنيالمتحدة ال

یعتمد هذا المیثاق على المسؤولیة االجتماعیة في إطارها العام بحیث تشمل شفافیة المؤسسات
وذلك خالل قمة 2004جوان 26دث تطور على االتفاق العالمي في  حوقد ، العمال والمجتمع المدنيو 

إضافة المبدأ نهنتج عوهو ما، ول العالم بالتزامهم بمحاربة الفسادالقادة عندما تعهد عدد رؤساء العمل ح
العاشر في االتفاق دعما لما سبق من مبادئ وتشمل هذه المبادئ العشرة أفضل الممارسات التي تتعلق 

: ي لالبیئة ومحاربة الفساد ویتمثل هذا االتفاق فیما ی، العمل، بحقوق اإلنسان

تم االقتراح األولي للمیثاق العالمي للمسؤولیة االجتماعیة من قبل األمین العام لألمم  المتحدة آنذاك 1999في سنة - 6
رك یو وأطلقت المرحلة النهائیة للمیثاق في مقر األمم المتحدة في نیو ) دافوس( في خطابه أمام المنتدى االقتصادي العالمي 

:، وهو مبادرة طوعیة متعلقة بالمؤسسات تتضمن تسهیال وتعهدا من خالل عدة آلیات2000ویلیةج26في 
.شبكات محلیة ومشاریع الشراكة-المعرفة -سیاسة الحوار -
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جزءا من ثقافة المؤسسات واإلستراتیجیة التي ینتجها قطاع المشاریع التجاریة أن یكون االتفاق ومبادئه- 
.وعملیاته وفي ممارسته الیومیة

تسییر التعاون بین أصحاب المصلحة الرئیسین على رأس فكرة العمل الجماعي واشتراك الشركات في - 
.7التها وكتنفیذ برامج التعاون التقني التي تنفذها مؤسسات األمم المتحدة و

خصوص الشركات المتعددة الجنسیات والسیاسة االجتماعیة بمبادئ منظمة العمل الدولیة :ثانیا
منظمة العمل بتعزیز الدور  في مجال المسؤولیة  االجتماعیة من خالل إطالق إعالن قامت

إلى وضع السیاسة االجتماعیة الذي یهدف و المبادئ الثالثي بخصوص الشركات المتعددة الجنسیات
التكوین واألجور، و عدم التمییز(یغطي  اإلعالن قضایا العمال مثل إذقواعد العمال للمؤسسات 

كما )إلخ..حریة تكوین  الجمعیات وحق التنظیم ، الصحة والسالمة المهنیة، ظروف العمل، االستحقاقو 
.8یدعو اإلعالن المؤسسات إلى احترام اتفاقات حقوق اإلنسان الدولیة المحددة

التي و وفقا لما تقدم عرضه یمكن طرح التساؤل التالي هل یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
تعتبر مواردها محدودة نوعا ما مقارنة بالمؤسسات ذات الحجم الكبیر أن تشكل ممارسة أنشطة المسؤولیة 

االجتماعیة عائقا لها ؟ 

، سسات بمثابة العمل الخیري على المستوى الفرديباعتبار المسؤولیة االجتماعیة على مستوى المؤ 
یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكما یمكن للفرد أن یشارك باألعمال الخیریة بحسب قدراته وموارده 

وتجدر اإلشارة إلى أنه یمكن للمسؤولیة االجتماعیة أن تتخذ شكالن األول هو األكثر شیوعا ممارستها، 
أما النوع الثاني من المسؤولیة ، الموارد لغایة اجتماعیة  أو اقتصادیة أو بیئیةو حیث تقدم المؤسسة المال

االجتماعیة فیتضمن المزید من العمل االستراتیجي ویظهر ذلك من خالل  االستثمار في الطاقات النظیفة
معقدة غیرالالتسلسالت الهرمیة و ونظرا لحجم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التكنولوجیا الخضراءو 

تعتبر رؤیة تلك المؤسسات وأهدافها أكثر وضوحا وهي بالفعل إحدى أهم العوامل المطلوبة من أجل إعداد 
تواصال مع بالتالي تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة األكثرو إستراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة

دراسة تطبیقیة على عینة من ( مقدم وهیبة، تقییم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولیة االجتماعیة -7
.80، المرجع السابق، ص)رب الجزائري مؤسسات الغ

راجع إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسیة والسیاسة االجتماعیة، ما الفوائد التي سیعود بها على - 8
.2014العمال ؟، الصادر عن منظمة العمل الدولیة، مكتب األنشطة العمالیة، الطبعة األولى، سنة 
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االجتماعیة الخاصة بها على المجتمع المحلي مما یساهم في تعزیز فرصة تأثیر المبادرات المسؤولیة
.المجتمع المحلي 

ات ــــــة للمؤسســـــــــاالقتصاد األخضر كخیار استراتیجي لتحقیق المسؤولیة االجتماعی: يـــالمطلب الثان
الصغیرة والمتوسطة

ظهر االقتصاد األخضر خالل السنوات القلیلة الماضیة، كنتیجة لما أفرزه النظام االقتصادي 
لعالمي السائد حالیا من أزمات، سیما وأن الثروات التي تم خلقها لم تنجح في وضع حد الستنزاف الموارد ا

الطبیعیة والتدهور البیئي، واالستغالل الالعقالني للوقود والماء والغذاء وانهیار األسواق واألزمات المالیة 
ها التهمیش االجتماعي بسبب ارتفاع صحبه من عواقب وخیمة على اإلنسانیة، بما فیواالقتصادیة وما

ومن ثمة تم االقتناع بأن تحقیق التنمیة المستدامة مرهون بالترویج لفكرة االقتصاد .نسب الفقر والبطالة
. 9األخضر بعد عقود من تدمیر البیئة في إطار االقتصاد البني

تي یعول علیها في بناء من بین األسس االقتصادیة الالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةوبما أن 
أنها هي األخرى تخلف أثار جد سلبیة على إالا،طبیعة نشاطهاالقتصاد الوطني بغض النظر عن 

كالتلوث البیئي، استنزاف الموارد الطبیعیة وغیرها والتي تنعكس سلبا على المجتمع نشاطهاالبیئة  خالل 
دون حفظ نصیب األجیال القادمة ودراسة عواقب الطبیعیة من خالل االستغالل الغیر العقالني للموارد 

وعلیه من خالل هذا المنطلق یمكن القول أنه هذه األخیرة أولى األسباب التي دعت إلى هذا األمر،
لذلك سنحاول من خالل هذا . 10تعرف باالقتصادیات الجدیدةضرورة تبني أسالیب حدیثة وهي ما

إلىو )فرع الثاني ال( مجاالته إلى و )األولفرع ال(قتصاد األخضر مدخل لالالمطلب التطرق إلى
واقع ثم إلى )لث فرع الثاال( انعكاسات االستثمار في القطاعات الخضراء على أبعاد التنمیة المستدامة 

.)رابع فرع الال( االقتصاد األخضر في الجزائر

هرة ، رهانات االقتصاد األخضر في تخضیر الوظائف والحد من الفقر واقع وآفاق، نور للنشر، فاطمة الز ماموني -9
.02ص، 2019ألمانیا ، 

منیرة سالمي ومنى سمغوني، إشكالیة التأهیل البیئي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحو تحقیق االقتصاد -10
ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء المتمیز للمنظمات والحكومات، نمو المؤسساألخضر، مداخلة ألقیت في ملتقى الدولي الثاني حول األ

23و22واالقتصادیات بین التحقیق األداء المالي وتحدیات األداء البیئي، الطبعة الثانیة، المنعقد بجامعة ورقلة یومي 
.184، ص 2011نوفمبر 
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مدخل لالقتصاد األخضر : الفرع األول
االجتماعیة وهذا لما تقدمه من خلق و األساسیة للتنمیة االقتصادیةتعتبر الصناعات من الدعامات 

لكن التقدم الكبیر الذي أحرزه اإلنسان في ، مصادر الدخل وزیادة الدخل القوميلفرص عمل جدیدة وتنوع ل
ورغم اختالف ،في البیئة و تدهور في مكوناتها مشاكلو خللنتج عنهمجال الصناعة لمواكبة التغییرات 

اإلنسان كعامل مؤثر كونه له ولمشاكل من دولة إلى أخرى إال أنها تشترك جمیعا في عامل مهم ههذه ا
11.دور في هذا األمر وكعامل متأثر بحكم أنه المتضرر األول من هذه المشاكل

وغیرها من التحول إلى االقتصاد األخضر بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من هنا  كان
ال تضر بالبیئة أو في االقتصادیة أمر ال مفر منه عبر تجسید مشاركتها في قطاعات خضراء المؤسسات 

كل هذه المشاریع ،ینتج عنه زیادة الممارسات الخضراءنشاطتطویر االبتكارات البیئیة وبصفة عامة كل 
ت المضرة التي من شأنها خلق فرص كبیرة في مجاالت متعددة أهمها القضاء أو التقلیل من الممارسا
.12بالبیئة من خالل تبني صناعات جدیدة قائمة على نحو یسوده األمن البیئي والتنوع االقتصادي

نشأة وتطور مفهوم االقتصاد األخضر : أوال
دفع ظهور األزمات العالمیة المتعددة خالل العقود السابقة إلى إجراء تحلیل للنماذج االقتصادیة 

وقد أصبح من المعروف أن ، المساواة االجتماعیةو ة الرفاه البشريالحالیة ولمدى قدرتها على زیاد
تظهر التفاوتات ال، مقاییس التقلیدیة لألداء االقتصادي التي ترتكز على الناتج المحلي اإلجماليال

إذ، الراهنةاإلنتاجو المسؤولیات البیئیة المرتبطة بأنماط االستهالكو المخاطرو االجتماعیة المتزایدة
إنتاجهاتفوق قدرة األرض على اإلحیائیةك النشاط االقتصادي في الوقت الحاضر كمیة من الكتلة یستهل

مما یقوض خدمات النظم االیكولوجیة التي تشكل عنصرا رئیسیا من مقومات حیاة ، بصورة مستدامة
ث البیئي والذي فضال عن التلو التفاوتات االقتصادیة وومن ثم یؤدي إلى استمرار وتفاقم الفقر، الفقراء

.13ضمان الرفاه البشريو ما لألرض من قدرة إنتاجیة على تولید الثورةیهدد أصبح 

دوره في حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، مجلة الدراسات أحمدتي حمزة، إستراتیجیة اإلنتاج النظیف و - 11
.151، ص 2012االقتصادیة والمالیة، جامعة الوادي، العدد الخامس لسنة 

بهجت أبو النصر، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل االقتصاد األخضر، مداخلة ألقیت في الندوة الدولیة حول  - 12
، المنظمة من قبل جامعة الدول العربیة، القاهرة  في "-ثقافة العمل الحر–الصغیرة والمتوسطة تنمیة ودعم المؤسسات " 

. 08ص 2015سبتمبر 12
نجوى یوسف جمال الدین، التعلم من أجل االقتصاد األخضر والتحوالت العالمیة في االقتصاد والتعلیم، مجلة علوم - 13

.30،  ص 02العلوم االجتماعیة  سعد اهللا أبو القاسم، جامعة الجزائر ، كلیة 2017، أكتوبر 04التربویة، العدد 
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االجتماعية وهذا لما تقدمه من خلق  و   األساسية للتنمية االقتصاديةتعتبر الصناعات من الدعامات  
لكن التقدم الكبير الذي أحرزه اإلنسان  ،  مصادر الدخل وزيادة الدخل القوميلفرص عمل جديدة وتنوع  ل

البيئة و تدهور في مكوناتها    مشاكلو   خلل  نتج عنهفي مجال الصناعة لمواكبة التغييرات   ورغم    ،في 
اإلنسان كعامل مؤثر    و لمشاكل من دولة إلى أخرى إال أنها تشترك جميعا في عامل مهم هاختالف هذه ا

  1كونه له دور في هذا األمر وكعامل متأثر بحكم أنه المتضرر األول من هذه المشاكل.
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة    من هنا  كان      بالنسبة  وغيرها من  التحول إلى االقتصاد األخضر 

ال تضر بالبيئة أو  االقتصادية أمر ال مفر منه عبر تجسيد مشاركتها في قطاعات خضراء  المؤسسات  
كل   عامة  وبصفة  البيئية  االبتكارات  تطوير  الخضراء  نشاطفي  الممارسات  زيادة  عنه  هذه    ،ينتج  كل 

ت  المشاريع التي من شأنها خلق فرص كبيرة في مجاالت متعددة أهمها القضاء أو التقليل من الممارسا 
  .2المضرة بالبيئة من خالل تبني صناعات جديدة قائمة على نحو يسوده األمن البيئي والتنوع االقتصادي

 نشأة وتطور مفهوم االقتصاد األخضر  أوال: 
دفع ظهور األزمات العالمية المتعددة خالل العقود السابقة إلى إجراء تحليل للنماذج االقتصادية  

زياد  على  قدرتها  ولمدى  البشري الحالية  الرفاه  االجتماعيةو   ة  أن  ،  المساواة  المعروف  من  أصبح  وقد 
اإلجمالي ال المحلي  الناتج  على  ترتكز  التي  االقتصادي  لألداء  التقليدية  التفاوتات    ال،  مقاييس  تظهر 

المتزايدة االستهالك و   المخاطرو   االجتماعية  بأنماط  المرتبطة  البيئية    إذ ،  الراهنة  اإلنتاجو   المسؤوليات 
  إنتاجها تفوق قدرة األرض على    اإلحيائيةك النشاط االقتصادي في الوقت الحاضر كمية من الكتلة  يستهل

مستدامة حياة ،  بصورة  مقومات  من  رئيسيا  عنصرا  تشكل  التي  االيكولوجية  النظم  خدمات  يقوض  مما 
ث البيئي والذي فضال عن التلو التفاوتات االقتصادية    و  ومن ثم يؤدي إلى استمرار وتفاقم الفقر،  الفقراء
 .  3ضمان الرفاه البشري و   ما لألرض من قدرة إنتاجية على توليد الثورةيهدد أصبح  

 
و   - 1 النظيف  اإلنتاج  إستراتيجية  حمزة،  الدراسات أحمدتي  مجلة  المستدامة،  التنمية  وتحقيق  البيئة  حماية  في  دوره 

 .  151، ص 2012االقتصادية والمالية، جامعة الوادي، العدد الخامس لسنة 
بهجت أبو النصر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل االقتصاد األخضر، مداخلة ألقيت في الندوة الدولية حول     - 2

"، المنظمة من قبل جامعة الدول العربية، القاهرة  في     -ثقافة العمل الحر–الصغيرة والمتوسطة  " تنمية ودعم المؤسسات  
 .  08ص  2015سبتمبر  12

نجوى يوسف جمال الدين، التعلم من أجل االقتصاد األخضر والتحوالت العالمية في االقتصاد والتعليم، مجلة علوم   - 3
 . 30،  ص 02العلوم االجتماعية  سعد هللا أبو القاسم، جامعة الجزائر  ، كلية 2017، أكتوبر 04التربوية، العدد 
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مفهوم االقتصاد األخضر نشأ في بداية مسار مقترح للتغلب على األزمات   لهذا يمكن القول أن        
لالق،  المناخيةو   الغذائيةو   المالية المتحدة  األمم  مبادرة  أطلقت  اإلطار  هذا  في سنة  وفي  األخضر  تصاد 
األخضر  ،  2008 االقتصاد  إلى  االنتقال  أن   على  تشكيل  كعونصت  إعادة  البنية و   لمشاريعاملية 

التنمية المستدامة   و التي من  التغلب على األزمات المتجددة  و   األساسية بحيث تستطيع تحقيق أهداف 
 أهمها :  

 األزمة المالية   -1
أسفرت عن فقدان العديد من فرص و   حيث أين اجتاحت العالم    2007ظهرت األزمة المالية سنة        
اجتماعية صعبة  و   التي أدت إلى أوضاع اقتصادية و   قطاعات االقتصاديةالالدخل  في مختلف  و   العمل

ديونادول  الفي معظم   ذلك  نتج عن  الحكومات    متراكمة ومرتفعة  وقد  إلى  على   ات ضغوطباإلضافة 
 سيولة النقدية لتمويل االستثمار .انخفاض الو  على الصناديق السياسية

 األزمة الغذائية  -2
سنتين   خالل  الغذائية  األزمة  الغذائية    2009و   2008ارتفعت  السلع  أسعار  زيادة  بسبب 

الحيوي فضال عن ارتفاع   الناجم عن زيادة تكاليف اإلنتاج، والتوسع الكبير في قطاع الوقود  األساسية 
 البطالة.معدالت 

 زمة المناخ  أ -3
المناخ  بر  تتطلب  كأزمة  زت أزمة  الحادة    افرضتأولية عالمية  التغييرات  الالزمة لمواجهة  الجهود 
 التخفيف من أثارها. و  التكييفو  في المناخ
سلسلة    إن        من  حلقة  هو  بل  مفاجئ  بشكل  يظهر  ولم  الصدفة  وليد  يكن  لم  األخضر  االقتصاد 

فاالقتصاد ،  المجتمعو   البيئةو   وازنة مابين االقتصاد حلقات الفكر اإلنساني الذي يحاول أن يضع رؤية مت
سنة   المتحدة  األمم  منظمة  قبل  من  تبنيها  ثم  المستدامة  التنمية  لتحقيق  العملية  األداة  يمثل  األخضر 

 .1لمواجهة األزمات العالمية   2008

 

 
استكماال    - 1 مقترحة، رسالة  استراتيجيات  فلسطين  في  المستدامة  والتنمية  األخضر  االقتصاد  عليان،  أبو  حسام محمد 

،  اإلداريةالقتصاد والعلوم  ، قسم ااإلداريةلمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم  
 .63، ص2017جامعة األزهر، غزة، 
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 مفهوم االقتصاد األخضر  ثانيا:
،  يعوض مصطلح مفهوم التنمية المستدامةمفهوم االقتصاد األخضر ال يحل أو  و   إن مصطلح        

تطبيق فكرة االقتصاد األخضر  و   بل يزيد من قناعة بأن تحقيق التنمية المستدامة لن يتحقق إال باعتماد 
  علما على  أنه ،في ظل الدمار الذي لحق بالبيئة نتيجة عقود التنمية السابقة المبنية على إهمال البيئة

الماليين من األشخاص من االقتصاد العالمي، مقابل استنزاف    سنة مضت مئات   25استفاد على مدى  
تنجح     60% لم  بذلك  الفقراء،  من  الكثير  لعيش  سبل  تشكل  أنها  رغم  والبيئية  والخدمات  الموارد  من 

 .  1الثروات التي تم خلقها في ظل االقتصاد الحالي في وضع حد للتهميش االجتماعي واستنزاف الموارد 
 

البيئة والتنمية المستدامة من و  هدف إلى تعزيز الترابط بين االقتصاد من جهةفاالقتصاد األخضر ي
البيئة على  للحفاظ  فاعلة  اقتصادية  سياسات  باعتماد  وذلك  أخرى  نتيجة  و   جهة  تدهورها  من  الحد 

عامة بصورة  والحياة  الصحة  تهدد  باتت  التي  المناخية  بتوفير  و   التغييرات  الفقر  أثار  من  للحد  السعي 
 .  2استخدام مصادر الطاقة البديلة و  الالئق  وتحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة فرص عمل

 

 واالقتصادي، والبشري  الطبيعي المال رأس استثمار على أفضل عائدات  االقتصاد األخضر يحقق
 المستخرجة الكمية وتخفيض  الحراري، االحتباس غازات  انبعاثات  من الحد  الوقت نفسه في ويستطيع
 المبادرة، هذه االجتماعي والستكمال التفاوت  من والحد  النفايات، وتقليل الموارد الطبيعية، من ملةوالمستع
 باعتباره االقتصاد األخضر إلطالق تدابير اتخاذ  على البلدان لتشجيع البيئية العالمية االتفاقية  صدرت 
 منها بلدان، عدة التزمت   ،2009سنة   تغيير المناخ في ومكافحة االقتصادية األزمة على للتغلب  وسيلة
 ترتكز الدخل وتوليد  العمل لخلق فرص  مشاريع في الدوالرات  مليارات  باستثمار واليابان، الجنوبية كوريا
 في الخضراء المشاريع من الصين سلسلة نفذت  الكربون ثم والمنخفض  األخضر النمو استراتيجيات  على

 .3المناخ  آثار تغيير من التخفيف في  االستثمار نحو موجهة إستراتيجية اقتصادية قطاعات 
 

 
الفقر واقع وآفاق  ماموني  -1 الوظائف والحد من  الزهرة ، رهانات االقتصاد األخضر في تخضير  المرجــــــــــــــــــــــــع  فاطمة   ،

 . 03السابق،ص

االقتصاد    -2 سمير،  وشرقرق  وهيبة  البيئ  األخضر قحام  التحديات  االقتصاد  لمواجهة  مشاريع   ( العمل  فرص  وخلق  ية 
 . 440.، جامعة أم البواقي، ص 2016ديسمبر  06األخضر في الجزائر (، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، العدد  

راجع استعراض اإلنتاجية وأنشطة التنمية المستدامة في منطقة االسكو، بعنوان االقتصاد األخضر في سياق التنمية   -3
االقتصادية  المستدامة   اللجنة  عن  الصادر  العربية،  المنطقة  في  والتحديات  والفرص  المبادئ  الفقر  على  والقضاء 

 .  80، ص 2011واالجتماعية لغربي آسيا، العدد األول، 
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 تعريف االقتصاد األخضر  -1
ال يوجد تعريف موحد  متفق عليه  دوليا لمصطلح االقتصاد األخضر غير أن برنامج األمم المتحدة      

اإلنصاف لإلنسان مع العناية في  و   استحدث تعريفا عمليا بأنه " اقتصاد يساهم في تحسين الرفاه1للبيئة  
نفس البيئيةالوقت  المخاطر  من  ملحوظ  نحو  وعلى  بالحد  " و   ه  االيكولوجية  الشح  والتعريف  ،  2حاالت 

فيه   ويتم  الكربون  من  صغيرة  نسبة  به  يوجد  الذي  االقتصاد  اعتباره  هو  األخضر  لالقتصاد  البسيط 
في النمو  أن  كما  بكفاءة  الموارد  العو   لدخل  هاستخدام  االستثمارات  طريق  عن  في  يأتي  مة االتوظيف 

وتمنع خسارة التنوع  ،  التلوث وتدعم كفاءة االستخدام الموارد والطاقةو   الخاصة التي تقلل انبعاث الكربون و 
 3التشريعات المنظمة .و  وهذا ال يتحقق إال من خالل إصالح السياسات ، البيولوجي

       

قتصادية  االو   يعتبر االقتصاد األخضر مصطلح حديث نسبيا بداء استخدامه في األدبيات البيئية
قلي المتحدة في سنة  لمنذ سنوات   األمم  برنامج  المصطلح عبر  الفترة    2008ة وظهر  هذا  تلك  ومنذ 

اإلعالمي، بينما ترى  منظمة  و   السياسيو   البيئيو   حظي هذا المصطلح باهتمام على المستوى االقتصادي 
  مرار الثروات الطبيعية تاسو   التنمية االقتصادية االقتصاد األخضر على أنه هو ضمان التواصلو   التعاون 

 
فترة من    -1 في  انعقد  والذي  األرض  قمة  باسم  والتنمية  بالبيئة  المعني  المتحدة  األمم  جويلية    14إلى    3يعرف مؤتمر 

ألف    17دولة ونحو    178رئيس دولة وحكومة وممثلين من    100ريودي جانيرو بالبرازيل وحضر أكثر من  ، في  1992
مشارك، وقد تمثلت المخرجات الرئيسية لمؤتمر األمم المتحدة  المعني بالبيئة والتنمية في إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، 

يتأل برنامج عمل   ( الحادي والعشرين  القرن  أعمال  فتح    40ف من  وجدول  أيضا  تم  الغابات وقد  ( وبيان مبادئ  فصال 
بموجب   1995الباب لتوقيع على االتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  التي صادقت عليها الجزائر سنة  

ولوجي،  المتضمن المصادقة على االتفاقية بشأن التنوع البي  1995جويلية    06مؤرخ في    163-95المرسوم الرئاسي رقم  
للمجلس   فنية  لجنة  بمثابة  لتكون  المستدامة  التنمية  لجنة  إنشاء  إلى  والعشرين  الحادي  القرن  أعمال  جدول  دعا  وقد 
وتعزيز  والتنمية   بالبيئة  المعني  المتحدة  األمم  لمؤتمر  الفعالة  المتابعة  لضمان  المتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي 

ف التقدم  مدى  ودراسة  الدولي  والوطنية  التعاون  المحلية  المستويات  على  والعشرين  الحادي  القرن  أعمال  جدول  تنفيذ  ي 
واإلقليمية والدولية، راجع أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تقرير مرحلي مشترك مقدم من المدير التنفيذي 

بشرية، الصادر عن مجلس إدارة األمم المتحدة لكل من برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات ال
 . 12، ص  2013جانفي  17يوم   24للمستوطنات البشرية، الدورة 

الى محيطها وقد  أخذ تسمية   -2 بالنسبة  الحية  الكائنات  ليدل به على تكييف  ايكولوجيا كاصطالح علمي  تعتبر كلمة 
اليوناني أويكوس     ecologyايكولوجيا   أي لوجيا يهتم   logosمسكن أو منزل    houseمعنى  ب   oikosمن المصطلح 

، وكالة  03بدراسة الكائن في وسطه الحي ،راجع حسين طه، البيئة واإلنسان )  دراسات في ايكولوجيا البشرية، الطبعة  
 .10،ص  1984المطبوعات، الكويت 

   . 441قحام وهيبة وشرقرق سمير، المرجع السابق، ص  -3
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المجتمعات و  رفاهية  عليها  تعتمد  التي  البيئية  الخدمات  الموارد  يحفز ،  توفير  أن  يجب  ذلك  ولتحقيق 
 . 1يتيح فرص اقتصادية جديدة و  االبتكار مما يدعم النمو المطرد و  االستثمار

      

الكربون   بانخفاض  يتسم  اقتصاد  هو  معانيه  أبسط  في  األخضر  االقتصاد  استخدام  إن  وكفاءة 
الموارد وشموليته على المستوى االجتماعي.ومن الناحية العملية يكون فيه النمو في الدخل وفرص العمل  
والتلوث وتعزز كفاءة  الكربون  انبعاثات  تقلل من  بدورها  العامة والخاصة والتي  باالستثمارات  مدفوعات 

ال وخدمات  البيولوجي  التنوع  على  وتحافظ  والموارد  إلى  الطاقة  االستثمارات  هذه  وتحتاج  البيئي،  نظام 
التحفيز والدعم بالنفقات العامة وإصالح السياسات وتغيير القوانين وينبغي لمسار التنمية أن يعزز ذلك 

ع ــــــــــــــــــوإذ لزم األمر أن يعيد بناء رأس المال الطبيعي كأحد األصول االقتصادية الحيوية وكمورد للمناف
 . 2العامة

يتبين من التعاريف السابقة أن االقتصاد األخضر يناقض عمل االقتصاد  التقليدي الذي يعتمد        
الحجري  الفم  مثل  االحفوري  الوقود  استخدام  الطبيعيو   البتروليو   على  الصخري و   الغاز    وبالتالي ،  الغاز 

بين االقتصاد  للربط  نتيجة  المحافظة عو   فاالقتصاد األخضر هو  إلى  الطاقة البيئة يهدف  المصادر  لى 
اإلنتاج النظيف الذي و   يعرف بالوظائف الخضراء  إدارتها وخلق ماو   واستخداماتها وكفاءة استهالك المياه

 العمارة الخضراء وصون الغابات وإدارة النفايات .و  يشمل الزراعة العضوية وتشجيع المنتجات العضوية
 مزايا االقتصاد األخضر   -2

 . األسماك مصايد ، المياه العذبة ، الزراعة  :ومنها الطبيعي المال برأس  خضراأل االقتصاد  يستثمر     
  .التربة نوعية وجودة تحسين عنها ينتج التي الوقت  مرور  ومع الغابات  صناعة 
 . الرئيسية المحاصيل من العائدات  زيادة -
 القصير المدى لىع  الجوفية والسطحية المياه على  الضغط  يقلل مما الماء على  الطلب  من التقليل    -

 .سواء حد  على والطويل
      

 
 

 
 .64المرجع السابق، ص حسام محمد أبو عليان،  -1
وآفاق  -2 واقع  الفقر  من  والحد  الوظائف  تخضير  في  األخضر  االقتصاد  رهانات  ماموني،  الزهرة  المرجع  فاطمة   ،

 07السابق،ص 
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الطبيعية الحكيمة اإلدارة خالل من الفقر من التخفيف في األخضر االقتصاد  يساهم  للموارد 
المال من المنافع لتدفق وذلك االيكولوجية واألنظمة إلى إيصالها و   الطبيعي رأس   الفقراء، مباشرة 
والنقل   والطاقة والنباتات  الزراعة قطاعات  في وخاصة ديدةج وظائف في وزيادة  توفير  إلى  باإلضافة
  .النمو االقتصادي وبين البيئية التأثيرات  الموارد  استخدام بين الفصل على األخضر االقتصاد  وينطوي 

 تمكينه ذلك إصالحات  في تدعمه  الخضراء، القطاعات  في االستثمارات  في  كبيرة بزيادة يتسم وهو
 رسم إلعادة الالزمة اآللية  ، والخاصة منها العمومية االستثمارات، هذه تيحوت السياسات، مستوى  على

المجال وهي والمؤسسات، التحتية  والبنية التجارية األعمال مالمح  استهالك عمليات  العتماد  تفسح 
 من الخضراء  القطاعات  نصيب  زيادة إلى المالمح هذه رسم إعادة عملية تفضي وسوف .مستدامة إنتاجو  

والالئقة، الوظائف عدد  وارتفاع د،االقتصا  عمليات  في والمواد  الطاقة كميات  وانخفاض  الخضراء 
 .الحراري  االحتباس غازات  انبعاثات  في كبير والتلوث، وانحسار النفايات  وتقلص  اإلنتاج،
 

 مجاالت االستثمار في االقتصاد األخضر  الفرع الثاني :
يقوم النمو، السريعة  االقتصادية التنمية ماذجن من جديد  نموذج األخضر االقتصاد يعد          والذي 
 االقتصاديات  ما بين المتبادلة العالقة معالجة إلى تهدف والتي البيئية لالقتصاديات  المعرفة على أساسا  

  واالحتباس المناخي، على التغير اإلنسانية للنشاطات  العكسي واألثر الطبيعي، البيئي والنظام اإلنسانية
 الوقود  من بدال المتجددة، الطاقة على أساس توليدها يقوم والتي الخضراء الطاقة على يحتوي و  الحراري،

 نموذج أهمية عن فضال   فعالة،  طاقة كمصادر الطاقة واستخداماتها مصادر على والمحافظة األحفوري،
 دياالقتصا النمو وضمان الخضراء، العمل بفرص  يعرف ما في خلق تكمن والتي األخضر االقتصاد 
لذلك سنحاول من خالل   الموارد  واستنزاف الحراري، واالحتباس البيئي، ومنع التلوث  والحقيقي، المستدام

 1 . مجالتههذه النقطة تسليط الضوء على أهم 
 

لسنة  إذ   جانيرو  ريودي  األرض  قمة  القطاعات   1992حددت  يمكنها  و   أهم  التي  المجاالت 
باعتبارها رائدة وتتوفر على إمكانيات قوية لتحقيق أهداف   المساعدة على التحول إلى االقتصاد األخضر

 وهي كتالي :   االنتقال في زيادة رفاهية اإلنسان واإلنصاف والحد من المخاطر البيئية واستنزاف الموارد 
 
 

 
، جامعة   2014،   39عايد راضي خنفر، االقتصاد البيئي " االقتصاد األخضر "، مجلة أسيوط للدراسات البيئة، العدد    -1

 . 52أسيوط مصر، ص 
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 الطاقات المتجددة  -أوال
لطاقة الشمسية  يشمل ذلك توليد الطاقة من مصادر متجددة وصديقة للبيئة مثل توليد الكهرباء من ا    

السياسة الجزائرية    تعتمد    إذ ،  1غيرها و   الطاقة الجوفيةو   الوقود الحيوي  و   وطاقة الرياح ومن مساقط المياه
مجال القوانين  على المتجددة الطاقة في  من     تسهيل    أجل منوذلك  ; التنظيمية النصوص و   جملة 

تشجيع   أجل من التسهيالت و   التحفيزات   إلى جملة من باإلضافة،  الطاقة المتجددة في االستثمار زيادةو 
يحدد  و   داخل الوطن، تكنولوجياتها بمختلف المتجددة الطاقة مجال في األجنبي كذاو   االستثمار المحلي

شروط ووسائل تأطير تنفيذ    2و المتعلق بالتحكم بالطاقة 1999جويلية    28المؤرخ    99-09القانون رقم  
الطاقة    استهالك  لترشيد  الوطنية  مستويات  السياسة  مختلف  الطاقةو   إلنتاجافي  االستهالك  و   تحويل 

الصناعة لها في قطاعات  االجرءات ،  النقل،  النهائي  التطبيقية و   الخدمات،  ويشمل مجمل    النشاطات  
البيئة و  على  الطاقوي  النظام  تأثير  من  الطاقة ،  3الحد  السيما  المجددة  الطاقات  تطوير  إلى  باإلضافة 

 ة وطاقة الرياح .الحيويو  الجوفية و الشمسية

األهداف التي تضمنها النص التشريعي المشار إليه أعاله أنه نص على ترقية  و   من بين المبادئ      
التطور   وتشجيع  ترقية  يضمن  عامة  منفعة  ذا  نشاط  الطاقة  في  التحكم  اعتبر  كما  المتجددة  الطاقات 

 .مية مستدامة كما يساهم في تحقيق تن، التكنولوجي وتحسين الفعالية االقتصادية

أوت  14المـــؤرخ  09-04بينمـــا نظـــم المشـــرع الطاقـــات المتجـــددة وترقيتهـــا  بموجـــب القـــانون رقـــم 
 وعرفها على أنها : 4المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة 2004

ــا انطال - ــل عليهـ ــة المحصـ ــة أو الغازيـ ــة أو الحراريـ ــة أو الحركيـ ــات الكهربائيـ ــل أشـــكال الطاقـ ــن تحويـ ــا مـ قـ
اإلشــعاعات الشمســية وقــوة الريــاح والحــرارة الجوفيــة والنفايــات العضــوية والطاقــة المائيــة وتقنيــات اســتعمال 

 .الكتلة الحيوية

 
و  -1 تقرارات  المالية    يزيد  الدارسات  مجلة  التلوث،  تكافح  مستدامة  تنمية  األخضر  االقتصاد  رشاد،  أحمد  مرادسي 

 .567، ص 2017والمحاسبية واإلدارية، جامعة أم البواقي، العدد الثامن، ديسمبر 
  02المؤرخة في   51مية رقم  والمتعلق بالتحكم بالطاقة، الجريدة الرس 1999جويلية  28المؤرخ  99-09القانون رقم  -2

 .  1999أوت 
 .من نفس القانون   08،  07،  06،  05، 03، 02   راجع المواد -3
رقم    -4 جريدة    يتعلق  2004أوت    14المؤرخ    09-04القانون  المستدامة،  التنمية  إطار  في  المتجددة  الطاقات  بترقية 

 .  2004أوت  18مؤرخة في  52رسمية عدد 
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مجموعة الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة، باللجوء إلى تقنيات هندسـة المنـاخ الحيـوي فـي   -
 .1عملية البناء 

 

  مار في مجال الطاقات المتجددة  أدمج المشرع الجزائرية إجراءات تحفيزية أما عن تحفيزات االستث
لتحسين  و  تتنافس  التي  المشاريع  لتفعيل  وهذا  الطاقة،  في  بالتحكم  المتعلق  القانون  في  مقررة  تشجيعية 

  -02من القانون    26المادة    ما نصت عليه    مثال  عن ذلكو   ترقية الطاقات المتجددةو   الفعالية الطاقوية
في    10 الغ  2002فيفري    05المؤرخ  وتوزيع  بالكهرباء  القنوات  االمتعلق  بواسطة  بأن    2ز  تفيد  التي 

جبائية عند  و   الطاقة الكهربائية المولدة انطالقا من موارد للطاقات المتجددة  تستفيد من تخفيضات مالية
 التسويق حفاظا على توازن السياسة الطاقوية. 

السالف الذكر تنص هي األخرى على التحفيزات المقررة بشأن    09-04  من القانون   15المادة    إن      
استعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة أو بديلة عن الطاقات التقليدية من  التحفيزات التي تحدد و   ترقية

توفير  و   قيمتها  بموجب قانون المالية ،الهدف من هذه اإلجراءات هو تشجيع المنتجات المحليةو   طبيعتها
وف المالئمة، خاصة الجبائية منها، للمستثمرين الراغبين في االستثمار في جميع  فروع الطاقات  الظر 

 .3المتجددة

  إعادة تدوير النفايات  -ثانيا
ال      المستدامة  التنمية  أهداف  أهم  المتحدة  تمن  األمم  من خطة  كجزء  عليها  المنصوص  عشر  سعة 

يقدر    ك واإلنتاج المستدامين، سيما وأنه يهدر كل عام ماضمان االستهال  2030للتنمية المستدامة لعام  
مليار طن و التي تبلغ قيمتها حوالي تريليون  دوالر أمريكي.    1.3يعادل    بثلث األغذية المنتجة، أي ما

يؤدي  األمر الذي  كما أن الزيادة السريعة في استخدام المواد الكيمائية  وإنتاج النفايات الصلبة الخطرة  
 انبعاثات سامة وتلف في الموارد.  لبيئة، مخاطر صحية وإلى تلوث ا

 
 

 
 . 10السابق الذكر، ص  09-04لقانون رقم  من ا 03راجع نص المادة   -1
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،    2002فيفري    05المؤرخ في    01-02راجع المادة من القانون رقم    -2

 . 9، ص  2002فيفري  06مؤرخة في  08الجريدة الرسمية العدد 
ترقية البحث والتنمية واستعمال الطاقات المتجددة بصفة " تستفيد أعمال ال  09-04من القانون رقم    15راجع المادة    -3

 مكملة وأو بديال عن الطاقات التقليدية من التحفيزات التي تحدد طبيعتها وقيمتها بموجب القانون المالية ".



 طار القانونــــــي للمؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة الباب األول: اإل

 

99 

 

نظرا لخطورة اإلحصائيات في هذا المجال ظهر تحرك سريع لمعالجة مسألة إدارة الموارد الكيمائية  
المعالجة  اآلمنة من خالل  البدائل  وتنفيذ  تعزيز  إلى  الهادفة  السياسية  الخيارات  كفة  لترجيح  والنفايات، 

أ للنفايات  نظر  الجيدة  وجهة  من  فقط  ليس  أمرا ضروريا،  أصبحت  والتي  للنفايات  المستدامة  اإلدارة  و 
صحية ولكن أيضا نظرا للقيم االقتصادية والبيئة ذات الصلة بما في ذلك مساهمتها في توليد الطاقة في  

 .1الدول النامية
النفايات   إن      تدوير  شتىيكمن    إعادة  مجاالت  في  النفاي و   استخدامها  من معالجة  وذلك  السامة  ات 

األجهزة  ، و خالل إعادة تصنيع النفايات أو بقايا المواد المستعملة مثل القناني الفارغة أو أكياس البالستيك
مبالغ  على  الحصول  مقابل  وذلك  بيعها عوضا من رميها  أو  إنتاجها  أماكن  إلى  ونقلها  وغيرها  التالفة 

 . 2منتجات جديدة إلىتحويلها و  مواد الخام االستفادة من و مشاكل البيئيةمن التقليل و  مالية
       

وتبرز   3كما أكد  المشرع في مجال النفايات مهما كان شكلها على المعالجة العقالنية للنفايات  
مساعدة الدولة على مواجهة التحديات و   أهمية إعادة تدوير نفايات من خالل تخفيض النفقات االقتصادية

المو  أسعار  بارتفاع  النفطالمتعلقة  مثل  الخام  استيراد ،  الفحمو   اد  على  االعتماد  من  التقليل  يمكن  حيث 
بالتالي التقليل من تكلفة اإلنتاج نتيجة انخفاض فاتورة ، و المواد األولية الخاصة بالعديد من الصناعات 

وير  النقل  باإلضافة للجانب الصحي إذ تحد عملية إعادة تد و   الرسوم الجمركية وأقساط التأمينو   الضرائب 
األمراض  من  االكتئاب و   النفايات  النفايات و   حاالت  التراكم  عن  الناتجة  النفسية  عدم  و   االضطرابات 

 التخلص منها بطريقة الصحيحة .
 

 

 
الفقر واقع وآفاق  -1 الوظائف والحد من  االقتصاد األخضر في تخضير  الزهرة ماموني، رهانات  المرجـــــــفاطمة  ــــــــــــــــع ، 

 15السابق،ص 

االستدامة    -2 تحقيق  في  ودورها  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  في  النفايات  تدوير  إعادة  آلية  تطبيق  تيطراوي،  أمينة 
البيئية، دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمسيلة، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول إشكالية 

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، المنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، استدامة ال
 .15جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، ص 

تعني كل اإلجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها بطريقة تضمن حماية الصحة العمومية وأو   -3
  2001ديسمبر    12مؤرخ    19-01من القانون    03اآلثار الضارة التي قد تسببها هذه النفايات، راجع المادة  البيئية من  

 .  2001ديسمبر  15مؤرخة في  77يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، جريدة رسمية عدد 
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وفقا لما تقدم يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الناجحة أن تسعى دائما إلى ترشيد مواردها  
فعالة بيئية  إدارة  باالعتماد على  وذلك  الذي   الطبيعية  البيئي  التلوث  البيئة من  الحفاظ على  تساهم في 

تدوير   إعادة  عملية  بتطبيق  وذلك  المؤسسات  هذه  بها  تقوم  التي  اإلنتاجية  األنشطة  خالل  من  ينتج 
المحافظة على الموارد البيئية الطبيعية مما يساهم في تحقيق  و   لمخلفاتها الناتجة عن  العملية اإلنتاجية

 االستدامة البيئية.
 

 الزراعة الخضراء -ثالثا
تعتبر الزراعة أكبر صاحب عمل في العالم بقوة عمل عالمية تتعدى مليار عامل، و يشير برنامج        

للبيئة إلى إمكانية مواجهة التحديات من خالل ما بالزراعة المستدامة أو تخضير    األمم المتحدة  يعرف 
إدارة األراضي من خالل التوسع في  ، لذلك إن  1الزراعة من خالل االعتماد على أساليب زراعية منتجة 

العضوية التشجيرو   الزراعة  الطبيعيةو   إعادة  بالمراعي  األراضي      2، االهتمام  استغالل  وذلك من خالل 
للزراعة  صالحة  التربة و   غير  على  للمحافظة  الالزمة  التدابير  و االنجرافو   اتخاذ  الرشيد ،  االستعمال 

االستغالل العقالني لمغذيات التربة دون   تعريضها بما يكفي  و   شاب المخصبات ومبيدات األعو   لألسمدة
بالتداول الزراعة  عند  األراضي  إراحة  إلى  باإلضافة  ومخصبات  عضوية   مواد  ري  و   من  نظام  إيجاد 

 مالئم. 
 إدارة المياه  -رابعا 

 المسخرة وسائلال استدامة عدم بسبب  المائية الموارد  في وعجز نقص  من العالم  يعانيه لما نظرا      
المنطق وابتعادها   يتطلب  مما متسارعة  بوتيرة  يتضاعف الذي السكان بعدد  التكفل  في  العقالني عن 

المائي معدل ازدياد  خالل   3،استخداماته لتعدد  االستهالك  من  وذلك  المياه  استخدام  إعادة  يجب  لذلك 
 السيول .و  جمع مياه األمطارو  معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الزراعة

 
 
 

 

 
، المرجــــــــــــــــــــــــــــــــــع لفقر واقع وآفاقفاطمة الزهرة ماموني، رهانات االقتصاد األخضر في تخضير الوظائف والحد من ا   -1

 . 10السابق،ص 

 . 568مرادسي أحمد رشاد، المرجع السابق، ص   يزيد تقرارات و -2
العلوم اإلنسانية   -3 المستدامة، مجلة  التنمية  لتحقيق  المائية خيار استراتيجي  المتكاملة  للموارد  ليليا ،اإلدارة  بن صويلح 

 . 55ص  ،، جامعة العربي تيسي، تبسة2014سنة  14ة، العدد  واالجتماعي
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 النقل المستدام  -خامسا
 إيجاد وسائط نقل صديقة للبيئة مثل السيارات التي تعمل جزئيا بالكهرباء إذ يقصد بالنقل المستدام        
 النقل أنماط ويشمل البيئة، على منخفض  تأثير ذات  واليات  أنماط ضمن التنقل إلى المستدام النقل يشير
 النقل  تنمية  مثل  للبيئة  الصديق الجماعي  الميكانيكي والنقل الدراجات  وركوب  المشي الميكانيكي مثل  غير 

 .السيارات  ومشاركة الخضراء  والمركبات  الموجه،
 لتلبية األساسي  والوصول التنقل  تحقيق هو،  المستدام النقل  أن للنقل األمريكي المعهد  بين كما      

 وغير صحي , آمن يكون  بحيث  ,الالحقة لألجيال الحياة نوعية التأثير على دون  التنمية احتياجات 
المتجددة واستخدام التلوث  إنتاج في ومحدد  مكلف  احتياجات  يلبي بحيث  , المتجددة وغير المصادر 

للمجتمع اقتصاد  تحقيق وضرورة البيئي التناغم إتالف أو التأثير دون  الحاضر  المدى على ومالئمة 
 .1الطويل

يهدد   ال  الذي  النقل  فهو  المواطنلذلك  وسالمة  العامة  الموارد و   البيئةو   الصحة  يستخدم  الذي 
المتجددة بمعدالت ال تؤثر على تجددها كما أنه يستخدم الموارد غير متجددة بمعدالت تقل عن جهود 
تطور البدائل المتجددة لها فهو جانب من جوانب االستدامة العالمية يهدف إلى تلبية االحتياجات الحالية  

تعريضها للخطر وذلك من خالل ترشيد استعمال  و   حاجات أو مصالح األجيال المستقبليةدون المساس ب
 وسائل النقل لتخفيف من سلبيتها . 

 

 البنايات الخضراء   -سادسا
 الفكر في  الحديثة االتجاهات  أحد , للبيئة الصديقة المدنو   المباني أو الخضراء البنايات  تعتبر       

وضعت   التي التعريفات و   المفاهيم من العديد  هناكو   , البيئةو   المباني بين بالعالقة يهتم الذيو   المعماري 
يرى   إذ   ،المجال هذا في من   احتياجات  تقابل أن يجب  المستديمة أو الخضراء البنايات   أن هناك 

 الخضراء في حين يرى آخرون المباني,أيضا احتياجاتهم لمقابلة القادمة األجيال حق إغفال دون  الحاضر
اعتباره، أو هي المباني ذات التأثير   في البيئة يضع بأسلوب  إدارتها تتمو   تنفذ و   تصمم مباني إال هي ما

 .تشغيل الو  اإلنشاء   تكاليف تقليل المنخفض على البيئة فضال عن 
 

       

 
العدد    -1 المعمارية،  للهندسة  العراقية  المجلة  الخضراء،  الشكل  المستدام  النقل  تايه عمران،  ويحيى  عباس  سناء ساطح 

 . 191، الصادر عن جامعة التكنولوجيا، بغداد، العراق، ص 2016األول، سنة 
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 بعض  توجد  حيث ، وفعالة مستدامة بطريقة وشيد  ُصمم بناء إلى يشير األخضر البناء إن مصطلح  
 تصنيفه وإمكانية البيئة مع المبنى توافق مدى لقياس المختصة المؤسسات  ُتمنح من التي ليةالدو  المعايير
المباني المباني ضمن تعتمد   المواد  في البيئة  تراعي التي البناء تقنيات  على الخضراء الخضراء،كما 

 على ويحرص ،  اءالبن  في األولية المواد  على ما يعتمد  ومنها واالستدامة، الطاقة واستهالك،  المستخدمة
 يعتمد  ما ومنها األكياس الرملية، أو المدكوكة بالتربة  البناء مثل المكان بيئة محيط في  هو ما استخدام

تدويرها الطاقة على للحفاظ  حديثة تقنيات  على وإعادة   على تعتمد  متقدمة حلول باستخدام وتوليدها 
 ة.المتجدد  الطاقة ومصادر، المستصلحة المياه، الطاقة الشمسية
 إنشاء على والمساعدة، البيئي النظام على السلبي التأثير من والحد  للمباني البيئة نوعية ولتحسين

 الصعيد  على المعروفة اإليكولوجية المبادئ إلى اللجوء الضروري  فمن البيئة والطاقة، لتقييم بروتوكوالت 
 على القضاء كبيرة أو درجة لىإ التقليل هو هدف المشروع فإن لذلك ،  الخضراء المباني بعبارة الدولي
 . المبنى شاغلي وعلى البيئة على للمباني السلبي األثر

 

 بكفاءة الطاقة هي استخدام المنزلية النظم ولتكنولوجيا للمباني الخارجي للغالف الحالية المهمة   إن      
 كاسب  منزل " اب  يسمى ما هو  الطويل المدى على  والهدف الجديدة، تشييد المباني في خصوصا   أكبر،
 .  التي يمكن استهالكها  طاقةال إنتاج على قادر مبنى أي ،" للطاقة
استهالك للحد  تدابير الخضراء المباني  تشمل ما غالبا       الكامنة الطاقة من كل على الطاقة من 

 التدفئة مثل الخدمات  تقديم على تعمل التي والطاقة البناء مواد  ونقل وتثبيت  ومعالجة  الستخراج المطلوبة
طاقة األداء عالية المباني أن كما .للمعدات  والكهرباء  للطاقة أهمية تولي وقد  أقل، تشغيل  تستخدم 
 . بكثير أكبر الكامنة
 السياحة الخضراء   -سابعا
 على  من قدرة لها لما  الشاملة، االجتماعية و   االقتصادية التنمية أهداف أحد  السياحية التنمية تعد       
عن  للدخل، منفعية فرص  وخلق عمل  فرص  وتوفير مدفوعات ال ميزان تحسين  في المساهمة  فضال 
 التوازن  ذات  البيئية السياحة الخضراء  و   المجتمع ألفراد  والثقافية االجتماعية الحياة ونمط أسلوب  تحسين
  راحةال وتوفير والحيوانات  والنباتات  في الطبيعة والتأمل والدراسة البحث  إلى تهدف جديدة ظاهرة البيئي
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 االستثمار ربط هي البيئية السياحة تتيحها التي فالميزة،  المستدامة التنمية في وللمساهمة لإلنسان
 وفق السياحية، للمناطق والثقافي الحيوي  والتنوع البيئة حماية المحلي مع للمجتمع  اإلنتاجية والمشاريع
وذلك  تنموية معادلة  المواقع نحو السياحة توجيه على تعتمد  سياحية برامج إعداد  طريق عن واحدة، 
أو   البيئة بنوعية المساس دون  ومسلية، إبداعية سياحية سلوكية ممارسات  على التأكيد  بيئيا مع المميزة
 .الحاضر الوقت  في نجاحا األكثر السياحة المواقع عليه تعتمد  الذي الشيء وهو .عليها التأثير
    

المناطق ما   وهو السياح، ونوعية األعداد  في تناقص  من تعانيف المميزات  هذه تقدم ال التي أما 
 تقتضي التي السياحة المحلية وبالتالي فهي   للمجتمعات  االقتصادية الفوائد  تناقص  إلى بالتالي يؤدي
لهدف المستقرة الطبيعية المناطق إلى السفر  واالستمتاع اإلعجاب  الدراسة، في يتمثل محدد  نسبي ا 

 من أكانت  سواء ناشئة ثقافية مظاهر أية إلى باإلضافة وحيواناتها البرية، هاونباتات الطبيعية بالمناظر
 نوع عن ليعبر  جاء نسبيا حديث  مصطلح وهو المناطق، تلك في الحاضر موجودة أو  الماضي الزمن
الطبيعي   الفطري  الميراث  على محافظا اإلنسان يمارسه الذي للبيئة، الصديق النشاط السياحي من جديد 

 . 1فيها  يعيش  التي للبيئة والحضاري 
 

الموفرة       الجهات  أكبر  هي  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  أن  الدولية  العمل  منظمة  تؤكد  كما 
عمال، 10لوظائف قطاع السياحة، حيث يعمل حوالي نصف القوى العاملة في المؤسسات من أقل من  

من   أقل  فيها  يعمل  مؤسسات  في  أرباع  ثالث  يعمل  ترقية  عامال.    50بينما  على  العمل  يجب  ولذلك 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنمية روح المبادرة وتحويل الباحثين عن العمل إلى مستحدثين لفرص  

 العمل. 
وتدعيما لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال، أكدت منظمة السياحة العالمية من خالل اتفاقياتها        

" أنه  على  ألي    اإلطارية  السماح  والمهينبغي  اإلمكانات  لديه  اعتباري،  أو  طبيعي  ارات ـــــــــــــــــــــشخص 
يسمح   أن  وينبغي  القائمة،  الوطنية  للقوانين  وفقا  السياحة  مجال  في  مهني  بنشاط  بالقيام  الضرورية، 
للمقاولين والمستثمرين، السيما الذين يعملون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالدخول إلى  

 . 2لقطاع السياحي، بأقل قدر من القيود القانونية أو اإلدارية ...."  ا
 

 
المناطق الريفية، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية،  خان أحالم وزاوي صورية، ال   -1 التنمية في  البيئية وآثرها على  سياحة 

 .  226، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 2010جوان   07العدد 

اماموني    -2 من  والحد  الوظائف  تخضير  في  األخضر  االقتصاد  رهانات   ، الزهرة  وآفاقفاطمة  واقع  المرجع لفقر   ،
 . 24و23السابق،ص ص 
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تمتلك الجزائر مقومات طبيعية متنوعة تتمثل في موقعها الجغرافي االستراتيجي، فهي من الدول  
 ع ـــــــــــــــــــــــطبيعية وموق ثروات  كلم، 1200القليلة في العالم التي تتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 

استراتيجي ومناخ ومعالم تاريخية و طاقات إيواء ، وبالرغم من ذلك بقي هذا القطاع يعاني الكثير من  
التهميش ولم يرق إلى المستوى المطلوب. وعلى هذا األساس تسعى الجزائر إلى جعل المخطط التوجيهي 

و  الجزائر  في  السياحي  القطاع  لتفعيل  الرئيسي  المرجع  السياحية  محليا  للتهيئة  به  الئقة  مكانة  إعطائه 
 .  1 وإقليميا ودوليا تؤهل الجزائر ألن تكون في مصاف الدول السياحية الرائدة

 

 على أبعاد التنمية المستدامة   انعكاسات االستثمار في القطاعات الخضراء  :لث الفرع الثا
وانب وأبعاد في  يعرف باالقتصاد األخضر واالستثمار فيه آفاق متعددة تمس عدة ج  يفتح تبني ما

منها كل من البعد االقتصادي، االجتماعي والبيئي وهو ما سوف تتم اإلشارة إليه  حياة البشرية خاصة  
 كالتالي: 

 

 البعد االقتصادي  أوال:
لالقتصاد   سابقا  المذكورة  المجاالت  إحدى  في  االستثمار  إطار  في  االقتصادي  البعد  يعتمد 

ويتطلب  فرد من خالل نصيبه في السلع والخدمات الضرورية،  األخضر على تحسبين مستوى الرفاهية لل
أفضل   تحقيق  يتم  بحيث  األمثل  االستخدام  استخدامها  ولكن  الطبيعية،  الموارد  استخدام  فقط  ليس  ذلك 

 .2عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة
إطعام    كمثال لهذا البعد االستثمار في قطاع  الزراعة الخضراء سيما وأن تحديات الراهنة تتطلب    

دون تدمير النظام االيكولوجي وصحة العمال تحت ظروف ارتفاع    2050ماليير شخص بحلول عام  9
متوسط درجة الحرارة  العالمية وتوضح التحليالت التي أجريت على مستوى المزارع أن ممارسات الزراعة  

 اعة التقليدية، في  العضوية، يعتمد على كميات من المياه ومساحات من األراضي أقل مما تتطلبه الزر 
 
 

 
ماموني فاطمة الزهرة، بلعبدون عواد، التنمية السياحية المستدامة كخيار استراتيجي المتصاص البطالة ودعم التنمية،   -1

يا، أيام ، تركامداخلة ألقيت في المؤتمر الدولي األول حول " االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة، أنطاليالمستدامة ،  
 . 16،ص 2019أكتوبر 28و24

ميدانية   -2 دراسة   ( األجنبي  االستثمار  لجذب  المستدامة  التنمية  آليات  كأحد  األخضر  االقتصاد  نفادي،  محمد صديق 
 . 302،ص  2018يناير 17بالتطبيق على بيئة مصر( ، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة األزهر، العدد
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حين تنتج خمسة عشر ضعف اإلنتاج التقليدي، وتتيح لسكان المناطق الحضرية الحصول على منتجات 
من   استثمار  أن  كما  الجودة  سنتي    300إلى 100عالية  مابين  السنة  في  دوالر    2050و 2010مليار 

زيادة عما    %10محاصيل بنسبة  يؤدي على المدى البعيد إلى جودة التربة وزيادة اإلنتاج العالمي من ال
 هو ممكن طبقا الستراتيجيات االستثمار الحالية. 

بين      توفير ادخارات تراوح  المحلي اإلجمالي، أي ما  %6و  %5وبالتالي  الناتج    100يعادل    من 
 . 1بليون دوالر سنويا، نتيجة ازدياد اإلنتاجية المائية وتحسين الصحة العامة وحماية أفضل للموارد البيئية 

 

 البعد االجتماعي ثانيا :
وما  والمؤسسة  والجماعية  الفردية  والعالقات  البشر  والسمات  المكونات  االجتماعي  البعد   يشمل 
تسهم به من جهود تعاونية أو من إشكاليات أو تطرحه من احتياجات ومطالب وضغوط على  النظم 

ع البناءات الخضراء يمكن أن يكون  وكنموذج للبعد االجتماعي في قطا   2االقتصادية والسياسية واألمنية 
إلعادة المباني القائمة واالستثمار في التجديد أثر مباشر على استحداث الوظائف وتوليد المداخيل في 

 قطاع البناء والقطاعات المعنية له. 
    

وقد أكدت الدراسات حول كفاءة الطاقة التي أجريت في أمريكا الشمالية وأوربا أنه في مقابل توفير  
وظيفة وأكدت دراسة أخرى تناولت تسعة بلدان  100و    40ل بيتا جول من الطاقة تم استحداث مابين  ك

األوروبي   االتحاد  مليون  في  كل  استثمار  مقابل  في  تم  اأنه  األبنية  قطاع  في  الطاقة  كفاءة  في  ورو 
البناء األخضر تولد وظائف أخر    وظيفة.  13.5إلى  11.3استحداث  ى فضال عن ذلك وظائف قطاع 

 في صناعة مكونات البناء، مثل نظم كفوءة للنفايات واإلضاءة والتدفئة والتهوية والتكييف وتصفية المياه.     

ولعل أهم الوظائف الخضراء التي يتوقع استحداثها بصورة مباشرة في قطاع البناء األخضر وإعادة 
العمارة الخضراء إضافة   المصممون و مهندسو  إلى أعمال متنوعة في مهن  تأهيل األبنية طاقويا هي 

 .3 اإلنشاءات بما في ذلك مركبو األنابيب، وعمال الصفائح المعدنية، وفنيو التدفئة ...الخ

 
الزه  ماموني   -1 الفقر واقع وآفاقفاطمة  الوظائف والحد من  االقتصاد األخضر في تخضير  ، رهانات  المرجــــــــــــــــع  رة   ،

 . 39السابق،ص

ميدانية    -2 دراسة   ( األجنبي  االستثمار  لجذب  المستدامة  التنمية  آليات  كأحد  األخضر  االقتصاد  نفادي،  محمد صديق 
 . 303، المرجع السابق، ص بالتطبيق على بيئة مصر(

الزهرة  -3 فاطمة  الفقر واقع وآفاق  ماموني  الوظائف والحد من  االقتصاد األخضر في تخضير  المرجــــــــــــــــع  ، رهانات   ،
 . 39صالسابق، 
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 البعد البيئي   ثالثا:
على حماية وسالمة البيئة وحسن التعامل مع الموارد الطبيعية، وتوظيفها لصالح    يركز البعد البيئي     

يمكن فيها من مصادر طبيعية تسهم في بقاء الحياة    كونات البيئية ومادون إحداث الخلل بالماإلنسان،  
 البشرية والحيوانية والنباتية، وتقدمها واستدامتها وتحول دون استنزافها أو تلوثها وضياعها. 

 

وكقطاع نموذج للبعد البيئي للتنمية المستدامة قطاع إعادة تدوير النفايات إذ أن دمج صناعة دارة 
 يلي: ادة تدويرها في القطاع المنظم يمكن أن يساهم في ماالنفايات وإع

تخفيف الضغط  على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.حيث يمكن أن تؤدي إلى توفير كميات كبيرة من   -
  %95الطاقة مقارنة مع التعدين وتجهيز المواد الخام، فإعادة تدوير األلمنيوم مثال يحقق ادخارات بمقدرا

   .في الورق  %65دة تدوير الفوالذ و  في إعا 74  %و 
أضعاف تلك التي    10تنتج عمليات فرز ومعالجة المواد القابلة للتدوير وظائف لكل طن متري تبلغ    -

  %10تنتجها عمليات الحرق ومقالب القمامة، ليرتفع النمو المتوقع للوظائف في مجال المخلفات بمقدار
 .1مقارنة باالتجاهات الحالية  

 

 واقع االقتصاد األخضر في الجزائر  : ابع ر الفرع ال
  تنافسية  لتحسين أساسيا عنصرا يشكل الذي التكنولوجي  للتقدم رافعة األخضر االقتصاد  يعد       

 االستدامة البيئية تأخذ  وال االبتكارات، على االنفتاح قليلة تزال ال التي الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات  
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادة من وتوسع تعزز أن الدولة على يتعين السبب، لهذا كاف بشكل
 من  تمكينها  أجل من  وذلك  )والتأهيل التقنية لالبتكارات  الولوج التكوين، التمويل، ( الدعم تدابير من

 .واألسواق التقنيات  تطور من االستفادة
 
 
 

     

 
 . 43نفس المرجع صفاطمة الزهرة ،  ماموني -1
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الجزائرية   الدولة   تنويع  إلى خاص  بشكل ميةالرا والمبادرات  اإلصالحات  من عددا باشرت 
 األخضر االقتصاد  فروع  وتطوير البيئة وحماية الطاقي  األمن وتعزيز األعمال وتحسين مناخ االقتصاد 

 .الترابية  والنهوض بالمجاالت 
إطار أفضل بشكل بينها ما  في وربطها المبادرات  هذه  تعزيز يجب  أنه غير   إستراتيجية في 
 خلق في المساهمة واالستهالك مع لإلنتاج مستدامة أنماط جعتش األخضر، باالقتصاد  للنهوض  وطنية
 المحلية الرهانات  على مقاربة معتمدة على اإلستراتيجية هذه ترتكز أن ويجب  ،الشغل  ومناصب  الثروات 
 . البيئية االستدامة لتحديات  االستجابة بمقدورها ويكون 
     

 يتطور إذ  ،االستدامة على الربح منطق الغالب  في يفضل الخاص  القطاع مازالمن جانب أخر   
البيئية إدماج  بشكل لمؤسسات ل المجتمعية  المسؤولية مقاربة وإرساء اإلنتاج إستراتيجيات  في القضايا 

التي   الكبرى  مؤسسات ال عموما تتبناهما اذ  مؤسسة،ال وحجم القطاعات  حسب  متفاوتة محتشم وبطريقة
 التقيد بالضوابط وإلزامية جهة من مؤسسةال صورة سينتح على مرتكزة إرادية سياسة منها بمبادرة تعتمد 

 المسؤولية كعنصر لتعزيز األخضر لالقتصاد  الكبرى، الشركات  هذه وتنظر ،أخرى  جهة من التنظيمية
 . للمؤسسات  المجتمعية

     

 والولوج الكافية غير والخبرة  االستثمار وضعف البيئي بالتشريع المحدودة المعرفة تشكلكما  
ل المراعية   المقاربة في والمتوسطة الصغرى  الشركات  النخراط األساسية العوائق لتكنولوجيا،المحدود 

الحاالت  أغلب  في تجهل أنها كما .الصناعي النسيج من 95 % تمثل مؤسسات ال هذه أن علما للبيئة،
 .1اإلطار هذا في الدولة وضعتها التي البرامج وجود 

 

الطاقات         أن  هنا  اإلشارة   واالقتصادية  الطاقوية السياسات  صميم في تتواجد  متجددةالتجدر 
 من 40 % حوالي سيكون   2030 سنة   غاية أنه إلى الجزائرية حيث يؤكد الخبراء في هذا المجال  

 ي ــــــــــــالوطن المشروع إنجاز هذا ويتطلب  متجددة، أصول من الوطني لالستهالك موجها الكهرباء إنتاج
 

 
صاد األخضر في الجزائر  راجع التقرير الصادر اللجنة االقتصادية إلفريقيا، مكتب شمال إفريقيا، تحت عنوان االقت  - 1

  //https: االلكترونيالوطني وتحفيزه، متواجد على الموقع  اإلنتاجفرصة لتنويع  

www.uneca.org/sites/default/.../egm_ge_aleria_ar.pdf ،    يوم الموقع  على  اإلطالع  الساعة    21/12/2018تم  على 
 . 57سا20

http://www.uneca.org/sites/default/.../egm_ge_aleria_ar.pdf
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 2030 سنة دوالر إلى غاية مليار  60 حوالي الجزائرية   الحكومة سخرت  حيث  رة،معتب  مالية إمكانيات  
 . ميدانيا الطموح البرنامج  هذا بإنجاز سونلغاز مجمع وكلف المتجددة، الطاقات  تطوير برنامج لتجسيد 

للتحديات   ودائمة شاملة حلوال إيجاد  قصد  المتجددة  الطاقات  مسار تسلك أن الجزائر   وتعتزم
الخيار  وهذا ،)فحم بترول، طبيعي، غاز  (األحفورية   األصول ذات  الطاقوية الموارد  على للحفاظو  البيئية

إلى  الشمسية الطاقة إنتاج  يصل أن يرتقب  حيث ( الشمسية   للطاقة الهامة اإلمكانيات  تحفزه االستراتيجي
حوالي  لرياحا طاقة حصة وتبلغ ،)للكهرباء الوطني اإلنتاج مجمل من 37 % من أكثر 2030 غاية  
 للطاقات   صغيرة تجريبية مشاريع التجسيد  حيز وضع جانب  إلى للكهرباء، الوطني اإلنتاج مجمل من

 .1المتاحة  التكنولوجيات  مختلف اختبار بغرض  األخرى  المتجددة
       

تما طرحه لما  ترشيد   ،طبقا  إلى  دائما  تسعى  أن  الناجحة  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  يمكن 
طبيعية وذلك باالعتماد على إدارة بيئية فعالة تساهم في حفاظ على البيئة من التلوث البيئي  مواردها ال

الذي ينتج من خالل األنشطة اإلنتاجية التي تقوم بها وذلك من خالل االستثمار في  نموذج من نماذج   
 لها من فوائد متعددة  . الطاقات النظيفة  المشار إليها سابقا وهذا يساهم في تحقيق االستدامة البيئية لما

 

الجهود  الطبيعية   الموارد  مع التعامل على تؤكد  والتي المستدامة التنمية تحقيق إلى الرامية إن 
فيها    يتّطلب  مستداما، تعامال  تعد  هنا للبيئة،ومن وصديقة بديلة طاقة مصادر عن  البحث  األمر 

 اإلطار هذا وفي والناضبة، الملوثة المصادر من بدال النظيفة، الطاقة إنتاج  في المتجددة األمل الطاقات 
 نظيفة بيئة في العيش في األمل وكذلك والتنمية، البيئة  بين الصراع   لحل المتجدد ة كوسيلة الطاقة تعد 

 األلماني البيئة وزير وصفها والتي المستدامة، التنمية  لتحقيق أساسية ركيزة فهي إذن المستقبل، ألجيال
 . الفقيرة العالم  ودول الغنية العالم دول بين العالم في العدالة من لمزيد ا لنشر وسيلة على أنها
 

     

أن ذلك  إلى   بالشكل الطاقة خدمات  توفر إلى يحتاج مستدامة اقتصادية تنمية تحقيق  ضف 
  خالل بالنضوب  المهددة االحفورية الطاقات  على المعتمد  العالم، في السائد  لهيكل الطاقة ونظرا الكافي،

 
لحسين عبد القادر، سياسة االقتصاد األخضر كمدخل لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة تجربتي الواليات المتحدة   - 1

والمغرب نموذجا مع اإلشارة إلى تجربة الجزائرية، مداخلة ألقيت في المؤتمر العلمي الدولي حول " استراتيجيات الطاقة  
المنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية    -دراسة تجارب بعض الدول    –تدامة  دورها في تحقيق التنمية المسالمتجددة و 

والتجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر تسيير الجماعات المحلية في تحقيق التنمية ومركز تنمية الطاقات المتجددة، 
 .    17، ص 2018آفريل   24و 23يومي 
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تلبية  قادمة  قليلة عقود   العواقب، محمودة غير  طاقة  أزمة سيخلق  مما المتزايد، العالمي الطلب  في 
 العالمية لذلك هناك البيئية  المشاكل صورة في االحفورية، للطاقة السلبية اآلثار االيكولوجية إلى باإلضافة

العالمي أمن :في تتمثل المتجددة الطاقات  استعمال نحو األسواق تدفع رئيسية دوافع ثالث   الطاقة 
 .1التكنولوجي المحقق  للتطور نتيجة تكلفتها بانخفاض  يتعلق والثالث  المناخية، التغيرات  من والخوف

 

 العراقيل التي تعيق مواصلة تطوير قطاع الطاقة الخضراء أوال:
حين    تمتلك الجزائر أكبر إمكانات الطاقة الشمسية في المنطقة المغاربية، تليها ليبيا وتونس. في

هذه   تحويل  دون  حالت  التي  العقبات  الرياح.من  طاقة  إمكانات  أهم  تونس  أقل  وبدرجة  المغرب  تمتلك 
 :اإلمكانات إلى مشاريع ملموسة للطاقة المتجددة

كافية،    - مالية  استثمارات  إلى  واالفتقار  القائمة،  التشريعية  األطر  توفرها  التي  الحوافز  إلى  االفتقار 
الكهرب تعريفة  النفط  وسياسات  وهيمنة صناعات  التقليدية  الطاقة  دعم  مع  عكسية،  بنتائج  تأتي  التي  اء 

 والغاز والفحم.
عدم وجود أطر قانونية مالئمة للطاقة المتجددة. والتي ال تعتبر جذابة بما يكفي للمستثمرين األجانب.   -

ي القطاعين العام  حيث تظل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون مرتفعة للغاية في مجال التمويل ف
 والخاص. 

استعداد   - دون  يحول  مما  اإلقليمية،  المتجددة  الطاقة  مشاريع  لتنفيذ  الالزمة  االستثمارات  ضخامة 
المالية وعدم وجود إطار سياسي وتشريع أوقات األزمات  المخاطر، سيما في  لتحمل  ي  ـــــــــــــــالمستثمرون 

 .2سليم 
 
 
 
 

 
 .30لقادر، المرجع السابق، ص لحسين عبد ا   - 1
ماموني فاطمة الزهرة، الطاقة المتجددة البديل المستدام للتوجه نحو وظائف خضراء، في الجزائر، مداخلة ألقيت في    - 2

أيام    ، وتجارب  مقاربة  المستدامة  التنمية  و  الخضراء  الطاقة  حول  الدولي  بأنطاليا 2019مارس    30و 29و28المؤتمر 
 . 08تركيا، ص 
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، إلى جانب  أو الطويل، خاصة الشمسية على المدى المتوسط  لمتجددةارتفاع تكلفة مشاريع الطاقة ا  -
 ارتفاع تكلفة التكنولوجيا التي من شانها توفير خدمات الطاقة.

 ضعف التمويل العام ودعم الطاقة التقليدية التي أنشأتها الدول لحماية الطبقات االجتماعية الفقيرة.  -
وهو ما يحبط المنافسة مع الطاقات األخرى. إلى جانب هيكل  إشكالية الدعم الكبير للوقود األحفوري    -

 أسعار الكهرباء خاصة مع غياب تعريفة خاصة تشجع على االستخدام الرشيد للطاقة .
 اقتصار القوى المحركة لقطاع الطاقات المتجددة في الجزائر على المؤسسات العامة التابعة للدولة.  -

 

 قات المتجددةآفاق تطوير إستراتجية الطا -ثانيا
 من المتوقع أن تشهد أسواق الطاقة، تغييرات كبيرة في السنوات القادمة تبعا للمعطيات التالية: 

بما نسبته  - الكبير،  الطاقة في منطقة المغرب  الطلب على  المستمرة في  ٪ سنوي ا، ال  7إلى    6الزيادة 
 افي.سيما فيما يتعلق باحتياجات الكهرباء، بالنظر إلى التطور الديموغر 

بنحو    -  العربي  المغرب  في  الطاقة  استهالك  زيادة  في  آفاق    50التوقع  مع  على    ٪2030  والطلب 
الكهرباء ثالثة أضعاف. على مستوى االتحاد األوروبي الذي يعد وجهة التصدير الرئيسية إلنتاج الطاقة  

والوصول   2020آفاق  ٪ مع  20في المنطقة المغاربية، يعتزم الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  
. هذا الوضع يجعل البلدان المغاربية  2030٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام  27إلى  

 في وضع جيد لتغطية هذا الطلب المتزايد. 
يتيح االنخفاض الكبير في تكلفة تكنولوجيات الطاقة المتجددة خالل السنوات األخيرة، الفرص لتحسين    -

 . هذا ما يجعل إنتاجها أكثر ربحية. الطاقة وخلق الوظائف سبل الحصول على
انخفاض احتياطيات النفط، مقابل اإلمكانيات الكبيرة لموارد للطاقة المتجددة، تجعل الزيادة التدريجية    -

 .1في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خيار ا جذاب ا بشكل متزايد 

 
 
 
 
 

 
، المرجع السابق،ص  ، الطاقة المتجددة البديل المستدام للتوجه نحو وظائف خضراء، في الجزائر  فاطمة الزهرة  امونيم  -1

09 . 
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 المتوسـطـة  و  ـدامة المؤسسـات الصغيــرةتحث الثـاني : وسائل تطبيــق اسبلما
 التنظيمي التطوير مفهوم  أصبح المنظمات  بين الحادة والمنافسة العالمي االقتصاد  حركية مع      
 التغيرات  هذه  صغيرة مهما كانت طبيعتها كبرى أو متوسطة أو المؤسسات  على  تغيرات مصيرية يفرض 
 تصبو ما لتحقيق العالمية التجارة منظمة  إلى فكرة االنضمامب المؤسسات  واهتمام إدراك درجة من  انطلقت 

 1عالمية  لمقاييس ومواصفات  وفقا المنتوج أو الخدمة جودة تحقيق مبدأ وهو إليه
       

 غيرت ،  االقتصادية بمختلف أحجامها المؤسسة المستدامة على التنمية تفرضها التي الحدود  إن
 كانت  والبيئية، والتي االجتماعية بالقيود  تعترف ال أصبحت    لتيا االقتصادية المنافسة واتجاه مسار من
 ظل في  ،األرباح وتحقيق يتنافى أنه بدعوى  نموها حركة يعارض  الذي العائق المؤسسات  تعتبرها ما كثير ا
 يمكن حديثة تسييرية وأدوات وأساليب  طرق  تبني إلى المتوسطة  و   المؤسسات الصغيرة الحدود تسعى هذه
التنمية دمج خاللها من  في للمساهمة وذلك التسييرية  تهاواهتماما تهاإستراتجيا  في المستدامة أبعاد 

 ونجاحها نجاعتها  وأثبتت  الرائدة المؤسسات  من كثير طبقت في  والتي األساليب، هذه بين ومن تحقيقها
 . 2العالمية  اإليزو لمواصفات  المتكامل االستخدام

      

 التنافس والمحافظة على قادرة تكون  لكي وكفاءة فاعلية ثرأك أنظمة تستخدم المؤسسات  بدأت 
 البيئة  مع احترام  وإرضاء الزبائن  الربح  تحقيق  لىإ ذلك يؤدي وبالتالي  لديها األفضل  األداء مستوى  على

 نم  المنافسة في مراكز المؤسسات  تحديد  في الفارق  العنصر الجودة وتعد  الطبيعية، للموارد  كمصدر
 والمنظمات  الهيئات  قامت  المستدامة التنمية لمبدأ وتكريسا بيئةالوحماية   التنمية حقيقت بين التوفيق أجل

 االقتصادية المؤسسات  تعمل والتي  محددة مجاالت  تشمل دولية، ومواصفات  مقاييس باستحداث  الدولية
 ا على معاييراعتماد  الدول بين فيما التنسيق أجل من وذلك  كمقاييس وتطبيقها احترامهاو  بها التقيد  على

 .موحدة
       

 
العل  9000سعدي نوال، تطبيقات نظام االيزو    -1 التكامل واالختالف (، مجلة  الشاملة بين )  وم ــــــــــــــــــــــواإلدارة بالجودة 

 .   105، جامعة العربي تبسي، تبسة، الجزائر، ص 2016، 23العدد  واالجتماعية، اإلنسانية
المؤسسة االقتصادية ) دراسة حالة شركة مناجم    -2 العالمية االيزو في  للمواصفات  راشي رطارق، االستخدام المتكامل 

للتنمي اإلستراتيجية  األعمال  إدارة  تخصص  الدكتوراه،  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة   ،) بتبسة  كلية الفوسفاط  المستدامة،  ة 
 .  03العلوم االقتصادية وعلو م التسيير، جامعة فرحات عباس ) سطيف(، ص 
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استدامة   تحقيق  كيفية مساهمة المواصفات الدولية في    على  الحديث    من خاللسنعالجه    هذا ما
والمتوسطة   الصغيرة  األول(،المؤسسات  الوقوف  )المطلب  جانب  أهم    إلى  الداعمعلى  ة  ــــــــــــــــــالهيئات 

امة ومسايرة لمفهوم التنمية المستدامة حيث سنحاول  ستثمار في مشاريع مستد لالللمؤسسات االقتصادية  
 .) المطلب الثاني(الصناديق الداعمة لمشاريع التنمية المستدامة و  دراسة أهم الهيئات المتمثلة في المراكز

 

 المتوسطة  و  المطلب األول : مساهمة المواصفات الدولية )االيزو( في استدامة المؤسسات الصغيرة
الجودة، للحفاظ القصوى  لألهمية نظرا        الثانية الحرب  بعد  التفكير تم على    1946سنة   العالمية 
لندن 1947 عام  في لها اجتماع أول عقد  وتم بالمواصفات  ُتعنى منظمة بإنشاء  عليها وأطلق في 

International Standard Organization ISO  ،  على للحصول ؤسسات الم بين لمنافسة شديدة مصاحبا 
  وترشيد  الجودة لقياس أداة   ISO  وتعتبر شهادة 1، المقاييس تلك تحقيق إلى الوصول وأ ISO شهادة

لتحسين للموارد  استخدام  وحسن االستهالك، كوسيلة  العمل  بيئة  وتأمين  المحافظة  مع  للبيئة   المتاحة 
االيزو،  األداء الدولية  المواصفات  نظام  بدراسة  المطلب   هذا  خالل  من  سنقوم  األلذلك  الفرع   ، ول() 

 .  () الفرع الثانيالنظام  القانوني للتقييس في الجزائر إلىوبعدها نحاول التطرق 
 

 أثره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  و  الفرع األول : نظام المواصفات الدولية ) االيزو (
" اتفاق  فيها  بما  التجارة  وتحديات  الحالية  التغيرات  ظل  للتالنافتافي  أمريكا  شمال  )اتفاق  جارة " 

للتجارة  (GATT واتفاقیةالحرة(،   العالمية  المنظمة  ونشأة  والتجارية(،  الجمركية  للتعرفة  العام   االتفاق 
OMC  ،  أصبحت التجارة العالمية أكثر حرية، وأصبحت السوق العالمية سوق ا واحدة، وقد أدى ذلك إلى

لسلعة األفضل والسعر األقل لذا  زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات، وانتقال المستهلك إلى البحث عن ا
بينها إنتاج سلع   التنافسية، فكان من  كان لزاما على هذه المؤسسات البحث عن استراتيجيات لمواجهة 
  وخدمات تلبي متطلبات المستهلك أو الزبون، كما تحافظ في نفس الوقت على البيئة والصحة والسالمة، 

الدولية    إذ  المواصفات  للوقوف   ه األهداف وهذا مالتحقيق هذ السبيل  تعتبر  نحاول تسليط الضوء عليه 
حصول   وكيفية  المراحل  مختلف  توضيح  جانب  إلى  الدولية  المواصفات  أهم  الصغيرة عند    المؤسسات 

  .االيزو  إشهاد المتوسطة على و 
 

 
 واإلنتاجبوجود ثقافة الجودة    ISO  14001خليفة علي خليفة العبدالت، تحديد العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية    - 1

شر  على  حالة  دراسة   ( البيئي  األداء  على  وسطية  متغييرات  مقدمة   األنظف  (،رسالة  الكيميائية  للصناعات  المالية  كة 
الشرق األوسط، عمان، األردن،   الماجيستر في إدارة األعمال، جامعة  الحصول على درجة  للمتطلبات    2015استكماال 

 . 08،ص 
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 أوال : مفهوم مواصفات التقييس الدولية  
تحقيق وتقيدها المؤسسات  بقاء لضمان       المنظمات  بعض  قامت  ،المستدامة ميةالتن بإستراتيجية 

 أجل من االلتزام بهاو   التقيد  المؤسسات  هذه على يتعين ومقاييس مواصفات  باستحداث  والهيئات الدولية
 األهداف في تشترك لكنها  الصيغة  في  أخرى  إلى هيئة من المعايير هذه تختلف.التنمية المستدامة تحقيق
المستدامة، تحقيق وهو  من بها المعمول الدولية المقاييس ألهم سنتعرض  .سبق مما وانطالقا التنمية 

 .تبعا 1االقتصادية طرف المؤسسات 
 

 تعريف منظمـــة اإليزو  -1
االيزو    تعني         يوناني أصل مشتقة من كلمة وهي"2 والتشابه التساوي  أو التعادل "   ISO كلمة 

مستنبطة وتستخدم أو االختالف عدم فكرة من إيزوس   عدد  من متقدم كجزء إيزوس لمةك التعادل 
 فإن ولذا .متساوية حرارة درجات  كلمة تواجد  تعني المثال سبيل فعلى المساواة، بمفهوم المرتبطة الكلمات 
 قادرة معينة لعملية  ( متجانسةisothermalإيزوثيرمل ) قياسية مواصفات  وجود  هو إيزو بكلمة المقصود 

 .3 متماثلة وحدات  إنتاج على
 فإنه عليه، المتعاقد  المنتج  من وحدة ( 100 ) تجهيز على  والزبون  المورد  بين االتفاق تم ما فإذا     
 ويتم مئة، تسلسل الوحدة عن األولى الوحدة مواصفات  تختلف ال متماثلة إنتاج وحدات  يتم أن يتوقع

 توفر ترطيش  مما المواصفة، مع بالمقارنة الشيء تساوي  أي وحدات متماثلة، شكل على بالكامل تجهزها
     .4القياسية  المواصفات 

 
 
    

 
مداخلة    محمد أمين عباس، المقاييس الدولية المعمول بها من طرف المؤسسات االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة،  - 1

يومي   والمنظم  الجزائر،  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  استدامة  إشكالية  الوطني حول  ملتقى  في    07و  06ألقيت 
 .   01، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، ص 2017ديسمبر 

علي    - 2 ليث  العجيلي،  عاصي  محمد  الطائي،  حجيم  نظم     يوسف  اإلنتاجية   إدارةالحكيم،  المنظمات  في  الجودة 
 . 310، ص 2009والخدمية، دار الياروزي العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  

، ترجمة فؤاد هالل محسن عاطف، دار الفجر  للنشر والتوزيع،  9000آديجي باديرو، الدليل الصناعي إلى االيزو    - 3
 . 32.، ص  1995القاهرة، 

    .11، ص  2009يم الحداد، إدارة الجودة الشاملة، الطبعة األولى، دار الفكر، عمان،  عواطف إبراه - 4
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 القياسية للمواصفات  الدولية  المنظمة لتسمية األولى الثالثة الحروف من iso اإليزو   كلمة  اشتقت 
International Organisation for Standardizatio  التقييس لمنظمات  عالمية فدرالية عن عبارة "وهي 

 في القياسي  للتوحيد  الدولية للمنظمة  االختصارات  من العديد  هناك أن  وبسبب  بها   المنخرطة الوطنية
 يكون  أن تقرر لذا ONI اختصار تأخذ  وبالفرنسية   IOSراختصا تأخذ  فمثال باإلنجليزية اللغات  من العديد 
ISOS اليونانية الكلمة  من منبثق  واحد  اختصار  اعتماد 

   هو الدول بكل الموحد  االختصار أصبح ولهذا 1
ISO  تقوم  الذي الرئيسي الدور منطلق  من المنظمة هذه  على  للداللة المقطع هذا استخدام اءج وبتالي 
 تنظم مواصفات  أو الخدمات،  أو السلع   تخص  فنية كانت  سواء موحدة دولية مواصفات  إصدار وهو به

   .اإلدارة
 الختبارات وا المعايير واألسس  ووضع القياسية المستويات  رفع على إلى أنها تعمل  باإلضافة هذا

شتى   في عالمي مستوى  على والخدمات السلع تجارة تشجيع أجل من  بها، المتعلقة الشهادات  ومنح
 من ممثلين المنظمة هذه تضم،  بهذا المجال خاصة  هيئة توجد  حيث  اإللكترونيات  ماعدا المجاالت  

 المتعددة ي المجاالت ف  المواصفات  وتوحيد  الدولية القياسية إصدار المواصفات  مهمتها  العالم  دول معظم
 التعاون  وتطوير والخدمات، السلع في التبادل التجاري  سهولة على تساعد  حتى  العالمي، المستوى  على
 .2العالم  دول بين

 

  ى وير  الدولية، المعايير وإصدار وضع على باإلشراف تقوم عالمية هيئة أهم اإليزو منظمة تعتبر
 اإلنتاج عمليات  لتشغيل وذلك دوليا،بها  المعترف   التقنية المواصفات  من مجموعة" :البعض على أنها  

 ولكنه المؤسسات  على  جباري اإل مراألب  ليس  ISOاأليزو مواصفات  اعتماد  ويعتبر هذا  3 ، والسلع
 األمان وتوفر الجودة مستوى  رفع في تساهم إذ  وحمايته، المستهلك أو  الزبون  ثقة كسب  في يساعدها

للموارد، االستغالل طةبواس والفعالية واالعتمادية  وتوازنا حرية أكثر التجارية  التبادالت  وجعل األمثل 

 
1 - BOUDEHANE Moussa ,Système juridique de la normalisation , Edition dar El-Hoda , Ain M’Lila 

, Algérie 2011, P  .224. 
لة وتطبيقات في الصناعة والتعليم، الطبعة األولى، دار  سوسن شاكر مجيد، محمد عواد الزيادات، إدارة الجودة الشام  - 2

 . 139، ص  2007الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  
إلى    - 3 الجيب  دليل  فاليف،  توماس  ميسلر،  الدار    ISO  14000كرايغ  منظمة  والبرمجة،  التعريب  ترجمة مركز   ،

 . 10، ص 199العربية للعلوم، بيروت، 
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للمواصفات  المنظمةتعد    إذ   1وتطورا   منتجين من المختلفة األطراف مصالح عن القياسية الدولية 
 . 2الدولية المواصفات  إعداد  في منها كل إسهام خالل من علمية وحكومات وهيئات  ومستخدمين

 

يتعلق   ما ومنها باإلدارة متعلق هو ما منها المواصفات من العديد  المنظمة هذه أصدرت   و     
 إلى تسعى والتي الجودة إدارة بأنظمة تتعلقالتي  و   9001 األيزو واصفات كموالخدمات،   بالمنتجات 

 إلى  تسعى وهي البيئة إدارة بأنظمة تتعلق 14000 األيزو  و،  للزبائن مستويات اإلشباع أعلى تحقيق
والمجتمع للبيئة لمؤسسةا احترام  شروط بتوفير خاص  فهو 450001 األيزو أما المحلي، الطبيعية 

تحقيق تنمية    إلىااليزو الذي  يهدف    26000معيار    إلى  باإلضافة  الصحة والسالمة المهنية للعمال  
 ة.المستدام التنمية المتعلقة بتحقيق الدولية المواصفات  أهم بين من ألخيرة ا هذه مستدامة وتعتبر

 

   المتوسطة المواصفات الدولية لاليزوو  استخدام المؤسسات الصغيرة -2
   :يلي  تتمثل أهم المواصفات الدولية في ما

 للمسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة   26000 المواصفة الدولية لاليزو  -1.2
بين   توازن  من أجل إيجاد  و  المتقدمة والدول النامية الدول بين توازن  لتحقيق معين اشتراط وضع إن   

من خالل إشراك جميع األطراف المعنية الستحداث مواصفة تتعلق  قامت منظمة االيزو بجهود  الجنسين
 . بالمسؤولية االجتماعية 

 مضمون مواصفة المسؤولية االجتماعية  -1.1.2
واحدة من أكثر    المشاركة المسؤولة للمؤسسات إذ تعتبر  26000توفر المواصفة القياسية الدولية       

المعايير المعترف بها عالميا  والتي تأخذ في االعتبار توقعات أصحاب المصلحة في إطار من الحوار 
تتمحور المواصفة القياسية حول سبع محاور جوهرية كالتالي )حقوق اإلنسان، العمل الالئق،   3والتشاور 

 حوكمة المؤسسة في الخط الثالثي،   ية، والبيئة، حماية المستهلك، الممارسات العادلة، التنمية المحل

 
 . 11، ص  2009ارة الجودة الشاملة، الطبعة األولى، دار الفكر، عمان،  عواطف إبراهيم الحداد أ إد - 1
، مداخلة  OHAS  18001بلعميري عسري، تبني المؤسسة االقتصادية لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية االيزو    - 2

رف ــــــــــــــــ" ، المنظم من ط ألقيت في  اليوم الدراسي  الموسوم بعنوان " دور المؤسسة االقتصادية في دعم التنمية المستدامة
 .  01، ص  2017آفريل  20مخبر قانون العمل والتشغيل كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة مستغانم،  يوم 

3 - YASSMIN Bennis Bennani , ADIL Chekoui ,La norme ISO 2600 de la responsabilité sociale des 

organisations intègre telle la question de la diversité des genres ? , Revue des études multidisciplinaires en 

sciences économiques et sociales, N° 04, 2017, édité par laboratoire de recherche GECIAS ( Gestion des 

compétences des innovations entrepreneuriales et des aspects sociaux des organisations ) et la faculté des 

sciences juridiques , économiques et sociales , Ain Chock  , Université Hassan 2 Casablanca , Maroc, P .12   
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البيئة، واالقتصاد واالجتماع( والعديد من هذه المواضيع تدعمها معايير العمل  الدولية، كما تنص على  
منها  العديد  التي ذكرت  للسلوك  الدولية  والمعايير  الوطنية  التشريعات  احترام  الوقت  نفس  أنه يجب في 

اإلنسان   حقوق   ميثاق  في   مبادئصراحة  منظمة   وإعالن  عن  الصادر  العمل  في  األساسية  الحقوق 
ى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما تنص المواصفة على أن النشاط اإلنتاجي للمؤسسة يمكن أن  يؤثر عل   العمل الدولية

 . 1. إلخ( الموردين، العمالء، مقدمي الخدمات، تسيير وإدارة  النفايات، المصرفيين.... )

مجموعة التوجيهات تساعد المؤسسات على تعزيز مساهمتها في   26000يتضمن معيار اإليزو 
تبقى هذه  المؤسسة وأنشطتها، كما  المسؤولية االجتماعية في قرارات  المستدامة من خالل دمج  التنمية 

لإلشهاد وتتضمن    المواصفة طوعية وغير ملزمة وتهدف إلى العمل بطريقة مسؤولة اجتماعية وغير قابلة
 المحاور التالية :    

 .المفاهيم والمصطلحات وتعريفات المسئولية االجتماعية -
    .األصول والتوجهات وخصائص المسؤولية -
 . مبادئ وممارسات المسؤولية االجتماعية -
 . القضايا المركزية ومجاالت عمل المسؤولية االجتماعية -
 . سؤول في المجتمع بأسرهإدماج، وتحقيق، وتعزيز السلوك الم -
 . التنظيم المتعلق بالمؤسسة من خالل سياساتها وممارساتها في نطاق نفوذها  -
 . تحديد أصحاب المصلحة والحوار معهم -
 . التواصل بشأن االلتزامات واألداء وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية -

للتق      الدولية  المواصفة  تشجع  االيزووبهذا  في   26000ييس  المساهمة  على  المؤسسات  مساعدة 
التنمية المستدامة وذلك من خالل  احترام  سيادة القانون، مع االعتراف بأن احترام القانون واجب أساسي 

 .  ألي مؤسسة وجزء أساسي من مسؤوليتها االجتماعية

 

 

 

 
1 - MICHEL Doucin, La dimension internationale de la responsabilité sociale de l’entreprise, développement 

durable et entreprise, thèmes et commentaires,  Dalloz, P.08 
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االختالف اعتباراتها  في  االقتصادية   المؤسسات  تأخذ  بأن  يوصى  واالجتماعية كما  القانونية  ات 
مع   يتماشى  بما  االقتصادية،  الظروف  في  االختالفات  وكذلك  والتنظيمية  والسياسية  والثقافية  والبيئية 

ال تنص على    المعايير السلوك الدولي كما تجدر اإلشارة إلى أن  هذه المواصفة معيار لنظام اإلدارة و
لنحو فهي غير مخصصة ألغراض التصديق أي  متطلبات بل توجيهات عبارة عن توصيات على هذا ا

، ونظر ألهمية  ISO 26000 اإلشهاد ، أو ادعاء الشهادة  من قبل المؤسسة  وفق ا للمواصفة القياسية
المؤشرات  أهم  على  الضوء  تسليط  سنحاول  االجتماعية   للمسؤولية  الدولية  المواصفة  محاور  تطبيقات 

 االقتصادية مهما كانت طبيعتها  . التي يقاس بها األداء االجتماعي للمؤسسة 

رة  ـــــــــــــــــــــــ مؤشرات قياس األداء االجتماعي التي يمكن اعتمادها من قبل المؤسسات الصغي  -2.1.2
 والمتوسطة  

  26000المواصفة الدولية االيزو     وتفعيل تبني  في  والمتوسطة  الصغيرة   المؤسسات  تنجح حتى       
 وضع الكبرى، المؤسسات   شأن ذلك في شأنها فإنه يلزمها الواقع، أرض  على االجتماعية للمسؤولية

مرورا بمراحل ثالثة   تتمثل أساسية ثالثة مراحل على تنبني االجتماعية المسؤولية لتطوير استراتيجيات 
 المستمر( . والتحسين المتابعة ومرحلة التنفيذ، ومرحلة التخطيط، مرحلة تشمل )

لى أساسا االجتماعية المسؤولية في تحقيق دورهاب المؤسسات  نجاح يعتمد   معايير بثالثة التزامها ع 
 :هي
)أفراد المجتمع    الخارجية والبيئة الداخلية)العمال( المؤسسة للبيئة احترام بمعنى والمسؤولية، االحترام  -

    .المواطنين(
 . ومساندته المجتمع  دعم -
 من  أو  البيئة، مع المؤسسة للمجتمع تقدمه الذي المنتج فقبتوا االلتزام  حيث  م ن  سواء البيئة، حماية  -

 البيئية المشاكل المجتمع ومعالجة في البيئية الظروف من ويحسن البيئة يخدم ما بتقديم حيث المبادرة
 .1المختلفة 

 
 
 

 
1 - GILLES J. Martin, Les enjeux juridiques du développement durable  pour l’entreprise, Le 

développement durable et entreprise, Dalloz, France, 2013, P. 46. 
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 المسؤولية تقييم خاللها من يتم تعتمد المؤسسات لتنفيذ هذه االلتزامات على ثالثة مؤشرات أساسية
 جتماعية: اال

 لعمال المؤسسة   االجتماعي األداء مؤشر -3.1.2
جميع عن   للعمال تقدمه الذي األساسي األجر بخالف األداء تكاليف يعبر   بغض  المؤسسة 

العوامل  كافة بتوفير بااللتزام المؤسسة وتقوم أعمالها طبيعة أو نوع أو التنظيمية مواقعهم عن النظر
 وضعهم وتحسين وتكوينهم الصحية  بحالتهم  كاالهتمام العمال وانتماء  ءالوال حالة  وتعميق  لخلق الالزمة

 . عملهم فترة انتهاء عند  بمستقبلهم الثقافي واالهتمام

  البيئة لحماية االجتماعي األداء مؤشر -4.1.2
كافة يشمل المؤشر  لحماية االجتماعي األداء تكاليف هذا  المجتمع من خالل   أفراد  المخصصة 

 لتصدي األضرار جاهدة تحاول حيث  الجغرافي نطاقه داخل  المؤسسة تعمل الذي لمحيطالمحافظة على ا
 البحرية والبيئة الهواء تلوث  حماية تكاليف وتشمل أنشطتها الصناعية، من والمتولدة المحيطة البيئة عن

 .وإدارة نفايتها وفقا لما هو مقرر  المياه وتلوث  الطبيعية واألعشاب  والمزروعات 

  للمجتمع االجتماعي األداء شرمؤ  -  5.1.2
المؤسسة تهدف التي األداء تكاليف كافة يتضمن       بذلك مشتملة المجتمع خدمة في إلى مشاركة 
في  ثم والخيرية والرياضية والثقافية التعليمية للمؤسسات  والمساهمات  التبرعات  على المشاركة  تكاليف 
 . االجتماعية يةالتوع  ومشاريع االجتماعي والتكوين التعليم برامج

 اإلنتاج  لتطوير االجتماعي األداء مؤشر -6.1.2
 تتضمن حيث  المستهلكين خدمة في تنصب  التي األداء تكاليف على كافة    يحتوي المؤشر األخير      

البيع   بعد  ما المتابعة  ضمانات  تكاليف ثم والتطوير البحث  وتكاليف  اإلنتاج  جودة على الرقابة تكاليف 
 المنتجات  من المتأتية المنافع عن الرضا حالة تحقق  التي الخدمات  من وغيرها لعمالوتطوير ا وتكوين 

 .المستهلكين إلى المقدمة والخدمات 
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 حيث  الحديثة المؤسسات  تستخدمها التي الموارد  أهم هي البشرية على أن الموارد  كما تجدر اإلشارة  
 إبداعية وميزات  متجددة أنها قدرات  على اإليه النظر  وأصبح تقليدها، يمكن ال تنافسية  ميزة أصبحت 
 فيه تلتزم االجتماعية المسؤولية مجاالت  من مجاال داخليا تمثل العمالة أن حين في بها االهتمام يفترض 
 إلى  االجتماعية هذه األنشطة تهدف   حيث  حياة العمال جودة لتحسين الالزمة الخدمات  بتوفير المؤسسة

المؤسسة   لصالح والوالء االنتماء وكذلك والعطاء الجهد  من المزيد  بذل على يشجع مناسب  مناخ توفير
 األنشطة مجمل تغطي عديدة وسائل خالل من المسؤولية هذه تجسد  أن للمؤسسة يمكن إذ  وإدارتها،
 . 1الموارد البشرية إلدارة المختلفة المتعددة

 المواصفة الدولية لنظم إدارة الصحة والسالمة والمهنية   - 3
المهنية االيزو  إ       إدارة الصحة والسالمة  المؤسسة    180012ن نظام  التي تسعى  من أهم األنظمة 

المؤسسة   بنشاط  المرتبطة  العمل  المخاطر وحوادث  إدارة وتسهيل وتسيير  إلى اعتمادها وذلك من أجل 
من تعويضات   كما أن األخذ بهذا النظام راجع لعدة جوانب، أهمها التقليل من التكاليف وما يترتب عليها 

يد   المؤسسة من خالل استقطاب  العمال والمؤسسة، سمعة  بين  العالقة اإلنسانية  للعمال األجراء، دعم 
 . 3عاملة مؤهلة والمحافظة على كفأتها من اليد عاملة 

إال أن هناك العديد من المعايير والمواصفات الدولية التي تتناول الصحة والسالمة في العمل ومن  
 فيما يتعلق بأنظمة إدارة السالمة -ILO-OSH 2001يير الدولية نجد المبادئ التوجيهية بين هذه المعا

 

 

  

 

سة والموارد البشرية ) دراسة مجمع شي علي لألنابيب سيدي بلعباس (، ضيافي نوال، المسؤولية االجتماعية للمؤس  - 1
العدد   والعمل،  التنظيم  مصطفى  05المجلة  جامعة  والكفاءات،  الوظائف  وتطوير  واستشراف  تحليل  مخبر    اسطنبولي ، 

 . 05معسكر، ص 
االيزو    -2 الدولية  لمواصفة   ا  لنظام    ASOHS  18000تمثل  عامة  التي    الصحة  اإلدارةمتطلبات  المهنية   والسالمة 

تصلح لتطبيق على أية مؤسسة أيا كان نوعها أو حجمها وهي تمثل المواصفة األكثر تطبيقا في مجال الصحة والسالمة  
  األولى تساعد على تطبيق المواصفة    إرشادات التي تعطي    18002جانب هذه المواصفة الدولية    إلىالمهنية، وأيضا نجد  

 .الجاري العمل بها حاليا 2007وأخرها  1999/2000/ 1996ت عدة اصدرا  للمواصفة إن مع المالحظة 
 . 08المرجع السابق،ص ، 18001بلعميري عسري، تبني المؤسسة لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية االيزو  - 3
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، تهدف هذه المرجعية  1ولية د ال  لمة العمظمن  لقب   ن، م    2001والصحة المهنية التي تم تطويرها سنة  
ي العمل،  أساسا على مساعدة المؤسسات إلدماج مبدأ التحسين المستمر في النظافة والصحة والسالمة ف

ل  ــــــــــــــــــــالتي تم إعدادها من قب 2OHSAS 18000االيزو    ومن بين أفضل المعايير المعروفة هي سلسلة
ن   ــــــــــــــــــــــــــــــمن قبل  العديد م  ohsas  18001االيزو   اعتمدت  سلسلة    .BSI3 ²معهد التقييس البريطاني  

 نظام نشاء ال  من المتطلبات  األدنى الحد  على  النظام م يحتوي هذا  المؤسسات في جميع أنحاء العال
 .المؤسسة داخل المهنية صحة وسالمة على للحفاظ

المهنية الصحة إدارة نظام يحتوي       المتطلبات  األدنى الحد  على 18001 االيزو والسالمة   من 
 يحمي هذا النظام ،نظام  عتبر وبهذا ي المؤسسة داخل المهنية صحة وسالمة  على  للحفاظ نظام إلنشاء 
ومناسبة،   سليمة عمل بيئة لهم يوفر المهنية كما األخطار والحوادث  من داخل المؤسسة األجراء العمال

 المهنية السالمة الصحة وإجراءات  لنواحي المستمرة المراقبة في أعمال متمثلة إرشادات  بما يقدمه من  
  بها المؤسسة. تقوم التي

 

 
ظمة ما يساهم إدارة السالمة والصحة المهنية  لمن أدركت الحكومات  وأصحاب العمل والعمال اآلن أن إدخال نظام  - 1

التوجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة   المبادئ  في الحد من المخاطر واألخطار وزيادة اإلنتاجية إذ  وضعت هذه 
الثالثية المكونة  (ILO) المهنية من قبل منظمة العمل الدولية المقبولة دوليا والتي تحددها الهيئات  على أساس المبادئ 

توفر  الدولية.  العمل  المؤسسة    لمنظمة  داخل  مستدامة  ثقافة سالمة  لتطوير  الالزمة  والمرونة  القوة  الثالثية  الطريقة  هذه 
ولذلك وضعت منظمة العمل الدولية مبادئ توجيهية طوعية لنظم إدارة السالمة والصحة المهنية التي تأخذ في االعتبار 

ددة الواردة في هذه المبادئ التوجيهية موجهة إلى  قيمها وأدواتها فيما يتعلق بحماية سالمة وصحة العمال التوصيات المح
جميع أولئك الذين يتحملون مسؤولية في إدارة السالمة والصحة المهنية  فهي غير ملزمة وال تهدف إلى االستعاضة عن  

ال العمل ملزم وواجب تنظيم  أي شهادة، صاحب  الوطنية، طلبهم ال يتطلب  القوانين واللوائح  أو  المقبولة  سالمة المعايير 
للقيام بذلك و  قد صممت منظمة العمل والصحة في العمل، يوفر تنفيذ نظام إدارة السالمة والصحة المهنية وسيلة فعالة 

هذه   التالدولية  لمساوالمبادئ  أداة  المؤسساجيهية  و  المنظمات  تحقي  ت41عدة  على  الممارسة  في    نتحسي  قالمختصة 
 جع في هذا الصدد :  ، رانفي نتائج السالمة والصحة المهنيتي رمستم

Principes Directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé  au travail ILO 

.OSH2001 , Bureau international au travail (Genève) deuxième édition .P.04 . 

2 - Et une abbreviation de l’anglai : Occupational Health Safety Assessment Series 

3 - BSI : British Standards Institution . 

للمعايير  كهيئة  رسميا  إنشائها  تم  والتي  ملكي  ميثاق  بموجب  سيسه  تأ  تم  والذي  البريطانية   المواصفات  معهد   بمعنى 
طة الميثاق المترجم في شكل الوطنية للملكة المتحدة البريطانية  إذ يقوم بإعداد مختلف  معايير للمملكة وذلك بموجب سل

 .بين المعهد البريطاني للمعايير وحكومة المملكة المتحدة البريطانية 2002مذكرة تفاهم بسنة 
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 معترف والصحة المهنية  للسالمة مواصفة إيجاد  ضرورة المتمثلة في مؤسسات ال لمطالب  استجابة
أمنة   عمل ببيئة يتعلق فيما اإلدارة بالمؤسسة أنظمة وتقييم مراجعة من خاللها يمكن دوليا، والتي   بها

الدولية مطابقة شهادات  على ومتطلباتها يمكن الحصول معاييرها ضوء على والتي  هذا في للمعايير 
يمثل  المجا فهو  لهذا  األولى  العمال حماية  إلى يهدف مجال ل،  باقي   الحماية هذه تتعدى كما بدرجة 

،هذا ما أدى بالبعض إلى اعتبار   األضرار مختلف من المؤسسة ومعداتها في المتمثلة األخرى  العناصر
يقوم النظام  هذا  لحوادث أسباب  عن البحث  على أن  واألخطار الحقيقية  خالل   من المهنية العمل 

والعمل وذلك  معالجتها على مصادرها  تكرارها،  التكوين وضع طريق عن ومنع  الثقافة   وزرع برامج 
     . المهنية  الصحة والسالمة في مجال الالزم والوعي

 جزء فهو يمثل   األخطار وبالتالي من وخالية أمنة  عمل إلى بيئة باالرتقاء النظام هذا  يؤدي كما       
والذي للمؤسسة  العامة إدارة نظام من  ،األنشطة التخطيط( العناصر مجموعة من يشمل االقتصادية 

 ،خدمة ،إنشاء تطبيق   لتطوير، الالزمة ،الموارد  ،اإلجراءات،العمليات  ،الممارسات  المسؤوليات   المهام،
 .)أدائها مخاطرها وتحسين وضبط المهنية سياسة السالمة والصحة صيانة

 المستدامة تحقيق التنمية إلى يؤدي ohsas 18001 الدولية االيزو المواصفة وتطبيق إن استخدام    
 : الناحية االجتماعية، مما يترتب عليه  من المؤسسة داخل

المهنية حوادث  في انخفاض   - واألخطار  الوقاية توفير خالل من العمل  الصحية  مستلزمات وشروط 
 .الالزمة واألمن

ما   وهذا المهنية هذه الحوادث واألخطار عن الناتجة ضيةالمر  بسبب العطل العمال  غيابات  من التقليل  -
 . اقتصاديا المؤسسة على التأثير سلبا على مباشر غير بشكل يؤدي

 

 نقترح:  فعال تطبيقه بشكل أو النظام هذا بتبني المؤسسة االقتصادية وتحفيز تشجيع أجل ومن
 من وسالمة المهنية صحة ب جان إهمال ألن النظام مع هذا جدي بشكل تتعامل  أن المؤسسة على  -

التنافسية يضعف أن شأنه العالمية   السوق  انفتاح ظل  في سمعتها خصوصا تدهور إلى ويؤدي قدرتها 
 .الجوانب  هذه التي تراعي األجنبية االستثمارات  وتشجيع

الصحة نظام سياسة تحديد  المؤسسة على  - والمهنية إدارة  إستراتيجيتها ohsas والسالمة   وان في 
 . المطلوب  بشكل تطبيقها على تحرص  يجب أن التي العامة السياسة من ال يتجزأ جزء اتعتبره 

 . المهنية الصحة والسالمة إدارة لنظام وتنسيق تتكلف بمتابعة وتقييم بالمؤسسة خاصة مصلحة إنشاء -
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 . 1  18001االيزو  نظام تبنت  التي المؤسسات االقتصادية الخبرات  من االستفادة -
ين في  يشارة إلى أن هذا النظام لم يكن متفقا عليه من قبل جميع الخبراء العالميين التقن تجدر اإل       

مجال الصحة والسالمة المهنية باعتباره يحمي معدات الوسائل المادية للمؤسسة والعنصر البشري وليس 
ذا ما أدى  موجه إلى عمال المؤسسة فقط لذلك لم يلقى هذا النظام االتفاق من قبل جميع المختصين. ه

  ة ــــــــــــــــــــالمتعلقة  بمتطلبات نظام إدارة الصح  2018لسنة    45001إلى إصدار المواصفة الدولية االيزو  
آمنة   عمل  أماكن  توفير  من  المؤسسات  لتمكين  الستخدامه،  إرشادات  توفر  والتي  المهنية،  والسالمة 

المرتبطة   الوقاية من األخطار واألمراض   بالعمل والتحسين االستباقي ألدائها فيوصحية، من خالل 
الصحة والسالمة المهنية، كما تنطبق هذه المواصفة  على أي مؤسسة ترغب في إنشاء وتطبيق وصيانة 

إدارة المخاطر وتقليل منها واالستفادة من   نظام  والقضاء على  العمل،  الصحة والسالمة وتحسينه  في 
إلى   فرص  األخيرة  تهدف هذه  المتوقعة  المواصفة كما   النتائج  تحقيق  المؤسسات على  إحدى  مساعدة 

الصحة والسالمة المهنية الخاص بها،تماشيا  مع سياستها في مجال الصحة والسالمة المهنية   لنظام إدارة
 الخاصة بالمؤسسة، وتتضمن النتائج المتوقعة لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ما يلي: 

 . هنية محة والسالمة الالص التحسين المستمر في أداء -
     2تطبيق جميع النصوص القانونية والتنظيمية والمتطلبات األخرى في مجال الصحة والسالمة والمهنية  -
 الصحة والسالمة المهنية كما تؤكد المواصفة من خالل محور مجال تطبيقها على أنها   تحقيق أهداف  -

وحالتها وأنشطتها وبالتالي يمكن للمؤسسات تنطبق المواصفة على أي مؤسسة، بغض النظر عن حجمها 
والمهنية   والسالمة  الصحة  في مجال  إلدارتها  عالمي   كنموذج  النظام  بهذا  األخذ  والمتوسطة  الصغيرة 

 .وهذا ما يجعلها قادرة على دخول األسواق الدولية

 

 

 

 
 

 .  16بلعميري عسري، المرجع نفسه، ص   - 1
ي تبرمها يقصد بالمتطلبات األخرى أي التزام للمؤسسة ماعدا النصوص القانونية والتنظيمية كالتزامها ببنود العقود الت  - 2

 ............الخ 



 طار القانونــــــي للمؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة الباب األول: اإل

 

123 

 

   14001نظم اإلدارة البيئية االيزو   -1.3
 اإللزامية المواصفة فهي المواصفة باستثناء اإلرشادية لوثائقا مجموعة على14001تشتمل االيزو       

 تراعي واضحة بيئية  سياسة وبلورة  البيئية، اإلدارة بنظام  الخاصة المتطلبات  للمؤسسات  تقدم  التي الوحيدة
 على للتأثير المؤسسات  تستخدمها إرشادية فهي المقاييس بقية أما السائدة، والقوانين البيئية اإلجراءات 

 دورة وتحليل البيئي، األداء وتقويم  البيئي،  التدقيق في البيئية والمتمثلة  بمسؤولياتها المتعلقة العمل نب جوا
وتعد  وتوفير أنشطتها، أو خدماتها  أو منتوجاتها حياة والمواطنين   للعمال  الالزمة   معايير المعلومات 

 محددة. أداء ات مؤشر  توجد  ال إذ  لألداء، مقاييس ال مقاييس عملية 14000المواصفة 

مجموعة من المتطلبات تهتم بتكوين نظام إدارة بيئية يمكن تطبيقه    14001لهذا تمثل  المواصفة      
إلى   المواصفة أساسا  إذ تهدف هذه  الظروف  المؤسسات ويتكيف مع مختلف  أنواع وأحجام  في جميع  

وا  االقتصادية  الحاجات  مع  توازنه  أو  التلوث  ومنع  البيئة  عملية  تسهيل  تدعيم  إلى  إضافة  الجتماعية 
وقت   أي  في  ومراجعتها  متزامن  وبشكل  وتحديدها  المواصفة  متطلبات  جمع  خالل  من  التطبيق  عملية 

 وبهذا تسمح المواصفة الدولية ب:

ينعكس في سياسة    - أن  يجب  ما  أدائها وهذا  كفاءة  الزاوية في  التلوث وهو حجر  بالوقاية من  اإللزام 
   .صوصا عندما يتم متطلبات تطبيقها إلى الواقع العمليوأهداف ونشاط المؤسسة خ 

عدم    - بسبب  وذلك  بلوغه  يمكن  ال  افتراضي  مفهوم  باعتباره  المستمر  التحسين  مفهوم  على  االرتكاز 
وتحديد   تحليل  خالل  من  البيئي  التحسين  في  المؤسسة  يساعد  نظام  فهو  لذلك  مثالية،  مؤسسة  وجود 

    .لتكرارهاالمشاكل البيئية وتوثيقها منعا 
بكفاءة    - المؤسسة  مستوى  على  األخرى  التنظيمات  مع  يتكامل  ألن  إداري  كنظام  المواصفة  استعمال 

بطريقة   المتاحة  البيئية  الفرص  من  االستفادة  عملية  في  تسهيالت  المواصفة  تقدم  إذ  عالي،  وتماسك 
     متجاوزة للحدود المخطط لها أساسا.

 التامة لإلدارة متزايدة جدا  اهتماما العصر الحالي تمنح  في دوليةال والهيئات  العالمي االقتصاد  إن
 الثالثة العناصر هذه بين الربط الدول فيجب  تتقدم فلكي والبيئية، واالجتماعية االقتصادية النواحي من

 بعض  في وكذلك الدورية والمعاملة والتسويق والتأمين وجود مزايا في التمويل إلى الربط هذا يؤدي حيث 
 األخرى.  ناصرالع
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 2001 عام نهاية وبحلول 14001 األيزو بتنفيذ وتبني المواصفات  المؤسسات من قامت العديد 
 لتعمل عليها مصادق البيئة إلدارة مواصفات  لها دولة كان 112 في ومؤسسة هيئة 37000 حوالي فإن
 يمكن حيث   الكافي بالقدر مرنة تكون  أن أساس على 14001 تم إعداد االيزو وقد  احتياجاتها، وفق

تمثل هذه المواصفة   إذوالعام،   الخاص  القطاعين من كل في حجمها كان أيا  أي مؤسسة في تطبيقها
 األيزو فإن وبالطبع  .البيئية لإلدارة أخرى متطورة وسائل استخدام  في  ترغب  التي  للمؤسسات  البداية نقطة 

 . 1بها  االلتزام  إذا تم الفائدة عظيمة ستكون  البيئية  اإلدارة بنظام الخاصة

 14001مضمون المواصفة الدولية لإلدارة البيئة االيزو  -1.1.3
المؤسسات  من  تطبيقها  يجب  متطلبات  تشكل   التي  المحاور  من  جملة  على  المواصفة  تحتوي 
التامة للمواصفة   البيئة حتى تضمن المطابقة  االقتصادية المقبلة على اإلشهاد في المجال نظام اإلدارة 

 يلي:   اوفقا لم

 السياسة البيئية للمؤسسة   -2.1.3
العليا من خالل وثيقة مصادق عليها من    رتهااإد تمثل السياسة البيئية التزام المؤسسة من خالل  

 قبل المسؤول األول للمؤسسة حيث تكون موثقة  وتتضمن العناصر التالية :  
 . دماتهاأن تكون مناسبة لطبيعة وحجم التأثيرات البيئية ألنشطتها أو خ -
  .أن تتضمن االلتزام بالتحسين المتواصل والحد من التلوث  -
أن تتضمن االلتزام بالوفاء بالتشريعات والتنظيمات البيئية السائدة والمتطلبات األخرى التي تشارك بها    -

 .المؤسسة 
 . المستهدفات البيئية أن تعد اإلطار العام لضبط وفحص األهداف و -
 .وتعمم لكل العمال  أن توثق وتنفذ وتصان -
 . أن تتاح للجميع  -
 
 

 
اإلعمال   -1 منظمات  في  البيئة  إدارة  أنظمة  أداء  وتحسين  تقييم  صبر،  الجبار  عبد  وخالد  الراشدي  أحمد  علي  أحمد 

القطاع  العاملة في  العامة  الشركات  البعض من  التجريبي لمؤشرات األداء دراسة ميدانية في  باستخدام عملية  التصميم 
جامعة   مجلد الرابع ، العدد الثامن  مجلة العلوم االقتصادية كلية العلوم  اإلدارية واالقتصادية،ال  النفطي في جنوب العراق،

 . 127، ص 2011البصرة العراق، 



 طار القانونــــــي للمؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــة الباب األول: اإل

 

125 

 

  التخطيط -3.1.3
يقصد بالتخطيط إحدى النشاطات الرئيسية إلدارة المؤسسة االقتصادية حيث يتولى العمل اإلداري        

الطرق والخطوات   الحقائق وذلك برسم  بنشاطات على ضوء  والقيام  العمل  والتفكير قبل  بطريقة منظمة 
يتضمن التخطيط في المواصفة ) الجوانب البيئية، المتطلبات  إذ قيق العمل المراد تنفيذه الالزمة لبلوغ وتح

 .التشريعية، األغراض واألهداف وبرامج اإلدارة البيئية (
   الجوانب البيئية -4.1.3

التي تستطيع   أو خدماتها  منتجاتها  أو  البيئية ألنشطتها  الجوانب  لتعريف  نظام  المؤسسة  تضمن 
إذ   التحكم فيها البيئة  آثار ملموسة على  لها  التي  تلك  السيطرة عليها لكي تحدد  تتمكن من  ويتوقع أن 

 تتضمن دراسة الجوانب النقاط التالية:  
 . النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المؤسسة في مجال البيئة  -
 . التعرف على األوجه البيئية البارزة  -
 .ن قبل مراجعة الخبرة تقييم المؤثرات المستفاد منها م -

   تحديد األهداف البيئية للمؤسسة -5.1.3
لكل منصب عمل على مستوى الهيكل التنظيمي الخاص  1تضمن  المؤسسة أهداف وأغراض موثقة      

بها حيث يجب أن تتناسق وتتناغم هذه األهداف مع األهداف العامة  المحددة بموجب السياسة العامة  
حد من التلوث التسيير الجيد للنفايات  وكنموذج هناك بعض من المؤسسات  للمؤسسة متضمنة بذلك ال

استعمال   من  التقليل  البيئية   سياستها  خالل  من  حددت  التي   الصناعية  للصيانة  صوميز  كمؤسسة 
 .2الورقي على مستوى اإلدارة، وكذا االستعمال العقالني للطاقات كالكهرباء، والبنزين ......الخ  

 

 

 

 
تقيد    حسب لغة المواصفة أن تكون مكتوبة ومحافظ عليها كما تجدر اإلشارة أن المواصفة ال  بمصطلح موثقةيعني    - 1

   .هذه الحالة أن يكون التوثيق ورقي بل يمكن أن يكون على مستوى قوائم الكترونية   وال تقصد أن تقوم  المؤسسات في 
" نظم ومتطلبات وتطبيقات    - 2 البيئية  إدارة  النقار،  العزاوي وعبد هللا حكمت  للنشر   "14000isoنجم  المسيرة  دار   ،

 . 137، ص 2007، سنة األولى والتوزيع والطباعة، الطبعة 
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 مج اإلدارة البيئية  برا -6.1.3
تقوم المؤسسة بتحديد  وتوثيق المسؤوليات لكل برنامج من برامج اإلدارة البيئية، وتكوين وتوعية  
التواصل مع   البيئي  وضمان إجراءات  المطلوبة في مجال  بالمهارات  يتمتعون  أنهم  والتأكد من  العمال 

 .  1مج  الجهات المعنية باإلضافة إلى تحديد زمن لتحقيق هذا البرنا

 التكوين والتوعية والكفاءة -7.1.3
نصت المواصفة بوجوبية المؤسسة بتحديد االحتياجات  في مجال التكوين وخاصة العمال الذين قد     

يترتب عن عملهم تأثير مباشر على البيئة حيث تستفيد هذه الفئة من التكوين المناسب، ووفقا لهذا تقوم 
 ة لتعيين عمالها في كل  منصب عمل  كالتالي :  المؤسسة بإعداد  األساليب الفعال

 .البيئية  اإلدارةأهمية تطابق السياسة البيئية للمؤسسة مع متطلبات منظومة  -

 . التأثيرات البيئية العملية  -
المنظومة    - البيئية وبين متطلبات  السياسة واألساليب  بين  فيما  التطابق  لبلوغ  العمال ومسؤوليتهم  دور 

   .ئية شامال استعداد للطوارئ ومتطلبات ردود األفعالاإلدارية البي

   االتصاالت -8.1.3
 االت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالتص تقوم بتوضيح   التي ةــــــــالالزم اإلجراءات  عــــــــتض أن المؤسسة على  يجب 

(  communication)  ومناصب  الم جميع بين الداخلية  وتوثيق  استالم مع ، المختلفةالعمل  ستويات 
 االتصاالت  وسائل االعتبار  تأخذ بعين البيئة، كما بشؤون  المهتمين  جانب  من لالتصاالت  واالستجابة

 .للمؤسسة الخطيرة البيئية بالمؤثرات  يتعلق فيما الخارجية وخاصة 
 
  التوثيق -8.1.3

 أو ورقي بشكل ومحفوظة مكتوبة معلومات  (Documentations) توثيق على المؤسسة تعمل
 أجل: من وذلك إلكتروني،
 

 
1 - LOUIS Cousin, Norme iso 14001 et théories de management moderne: vers un système de gestion 

environnementale participatif et créateur de connaissances, Thèse  présenté comme exigence partielle de la 

maîtrise en administration des affaires, Université du Québec à Montréal, 2013 P .12. 
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 .والغايات  واألهداف البيئية السياسة وصف -
 .العالقة ذات  ومرجعياتها للوثائق وتفاعلها البيئية اإلدارة لنظام األساسية  العناصر وصف -
 .الدولية القياسية المواصفة هذه في المطلوبة والسجالت  إبراز الوثائق -
 والتحكم والتشغيل التخطيط فاعلية لتأكيد  الضرورية المؤسسة  قبل من حددت  التي والسجالت  الوثائق  -
 .الهامة البيئية بالجوانب  عالقة  لها العمليات التي في

 اإلشهاد االيزو  على مراحل وكيفية حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ثانيا :
ول على إشهاد االيزو في أي مواصفة من المواصفة السابق  أول ما يجب أن تقوم به المؤسسة للحص    

 كانت أنشطة إذا ما تحديد  إلى يهدف ومستقل منتظم ذكرها  هو اللجوء إلى التدقيق والذي يشكل  فحص 
 المخططة المعايير مع  وتتفق تتسق بها المرتبطة والنتائج الجودة أو صحة والسالمة المهنية أو البيئة  

إلى جانب المرور بعدة     1لتحقيق أهدافها، وأنها مالئمة   بفاعلية لمعايير يتم تطبيقهاا هذه  كانت  إذا وما
 التكاليف.  مراحل جديرة بالذكر أن الحصول على إحدى الشهادات يتطلب، مجموعة من 

 المرحلة األولى لإلشهاد على المطابقة للمواصفات االيزو  -1
الشهادة على  الحصول  في  الراغبة  المؤسسة  االعتماد،    تقوم  جهة  بتحديد  مبدئية  كمرحلة  االيزو 

 يلي :  التقييم المبدئي والتقييم النهائي  وفقا لما
 االعتماد  جهة تحديد  -1.1

النشاط على الجهة هذه اختيار يتوقف  وكذا لالعتماد، الطالبة المؤسسة تمارسه الذي نوع 
والمجال الذي   المؤسسة، طبيعة حول يةالمبدئ وبعدها تتم المناقشة   2الجهة   هذه تفرضها التي التكاليف

 
الجودة    -1 لتحقيق  مقترح  مدخل  العدناني،  هادي  العلوم     ISOمحمد  مجلة  خاصة،  ألغراض  الفحص  أنواع  كأحد 

    .227، كلية العلوم االقتصادية، جامعة السليمانية، العراق، ص 2007لسنة   13، المجلد  45االقتصادية واإلدارية، العدد 
  06المؤرخ   05/466( بموجب المرسوم التنفيذي رقم  Algerac لجزائرية لالعتماد )في هذا الصدد تم إنشاء الهيئة ا - 2

المتضمن إنشاء هيئة الجزائرية لالعتماد اذ اعتبرها المشرع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري   2005ديسمبر  
سات الصغيرة والمتوسطة وترقية تتمتع بالشخصية بالمعنوية واالستقالل المالي تعمل تحت إشراف  وزارة الصناعة والمؤس

وضع النظام الوطني لالعتماد المطابق للمعايير   -:    من مهامها الرئيسية هو اعتماد أية هيئة لتقييم المطابقةاالستثمار  
المالئمة والدولية  للنوعية  -  الوطنية  الوطنية  التحتية  البنية  المطابقة  -  إنجاز  تقييم  هيئات  وكفاءات  مهارات    -  تقييم 

تعاقدات واتفاقات لها   إبراموسحب قرارات اعتماد هيئات تقييم المطابقة.    وإلغاءالقيام بتجديد    -االعتماد  راج قرارات  استخ
   - التي تؤدي لالعتراف المتبادل  المبذولةمماثلة والمساهمة في المجهودات  - أجنبيةعالقة مع برامج عملها مع هيئات 

 . طباعة ونشر المجالت والكتيبات أو المذكرات ذات الصلة بأعمالها - واإلقليميةتمثيل الجزائر لدى الهيئات الدولية  -
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 المواصفة المؤسسة، ونوع تقدمها التي والخدمات  المنتجات  ونوعية العمال االيزو، وعدد  ستشمله أنظمة
 جهة من عرض  على من خالل استبيان بعدها يتم الحصول توضيحها ليتم اعتمادها،  المؤسسة تريد  التي

 تكاليف تحديد  فيه يتم عرض  ليتم تقديم االستبيان، بيانات  تحليلو  المبدئية المناقشة من انطالقا االعتماد 
 نوع حسب  وذلك االعتماد، جهة من طرف المؤسسة، ستتحملها التي التقييم، والمراجعة التسجيل، ونفقات 

قبولها   حالة في المؤسسة، قبل من الرسوم وسداد  وبعدها تقديم التسجيل التي تم التحضير لها   المواصفة
 .االعتماد  جهة من لها مقدمالُ  للعرض 

  المبدئي التقييم -2.1
 منح ءات ااجر  استكمال قبل للمؤسسة الجودة نظام سير لتنظيم مستقلة طرف التقييم كجهة يعمل

 التالية: بالخطوات  مرورا بتقييمه يقوم حيث  الشهادة،
 . والمعلومات المطلوبة وعرض  المعلومات  تبادل أجل من الشهادة منح بجهة االتصال -
العمال   مع واللقاءات  والسجالت  الوثائق بفحص  المراجعة وهذا ) ومباشرة التقييم محل الموقع زيارة   -

 والمسيرين(.
ارتكاب   متابعتها يجب  التي المراجعة، نتيجة عن رسمي تقرير إعداد   -  وقوعها قبل األخطاء ومنع 

اإلدارة   في  الضعف نواحي وكشف والمتطلبات  نم والتأكد  معالجتها ومحاولة نظام  اإلجراءات  وجود 
 القانونية وتطبيقها. 

 التقييم النهائي   -3.1
 لنظام  إدارة   ونهائية دقيقة شاملة بمراجعة تقوم التي االعتماد، جهة طرف من التقييم هذا يتم

المواصفات   إلحدى  وهناك  للشروط مطابقته مدى من للتأكد  بالمؤسسة، المعتمدة االيزو  المطلوبة 
 احتمالين : 

 شهادة للمؤسسة تمنح وبالتالي المطلوبة، للشروط المعتمد  نظام اإلدارة لاليزو   : استيفاء   الحالة األولى
المطلوبة  مدة تحديد  يتم أن على االعتماد  جهة أو للشهادات  المانحة المؤسسة طرف من المطابقة 

 سنوات  ثالث  لمدة المبدئي التسجيل في والشروع مع ذلك تزامنا سريانها

 

المعتمدة في الجزائر   وذلك   viritasوهي مؤسسة بلجيكية جزائرية والمؤسسة     Vinçotte   مؤسسةأما عن المؤسسات 
بعمليات   القيام  لها  يمكن  المؤسسات حتى  لهذه  اعتماد منحت  ال  إشهادعن طريق شهادة  في ومنح  للمؤسسات  شهادات 

   .مجال االيزو 
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 كانت  إذا ما حالة  في أي المطلوبة للشروط المعتمد  نظام االدراة لاليزو استيفاء : عدم   لة الثانيةالحا
 إما: الحالة هذه في للشهادة المانحة المؤسسة فإن سلبية، النهائي التقييم نتيجة

تعطي تصحيحية   بإجراءات   خاللها تقوم أخرى، زمنية فترة بمنحها المؤسسة لهذه فرصة أن 
الشهادة تمنح ذلك حدث  حالة وفي ألخطائها، المؤسسة هذه تدارك من للتأكد  جزئي قييمت يتبعها  .لها 

هذه منح عن االمتناع في  المعتمد  النظام  أن  بحكم  الشروط   الشهادة  عن  البعد  كل  بعيد  المؤسسة 
 .المطلوبة

 المرحلة الثانية  لإلشهاد على المطابقة للمواصفات االيزو   - 2
نية لإلشهاد على قابلية المؤسسة لإلشهاد بالمطابقة من خالل المراجعة والتقييم  تمثل المرحلة الثا 

 :ومرحلة الحصول على الشهادة وما بعد الشهادة  والتي نحاول شرحها تبعا 
 الشهادة  على حصلت التي بالمؤسسة المعتمد لنظام اإلدارة االيزو  المستمر والتقييم المراجعة -1.2

 النظام  تطبيق فعالية  أن  من  للتأكد  أشهر( ستة  كل  خالل مرة  )عادة ية دور  فترات  ذلك على يتم
 حدث  وإن القياسية، للمواصفات  مطابقة المؤسسة هذه منتوجات  أن من  وللتأكد  سريان الشهادة، مدة طيلة
لنظام   شامل تقييم ويتم الشهادة، هذا منها تسحب  أو المطابقة عدم إصالح فرصة  لها ذلك تمنح عكس
 الشهادة. منح من سنوات  ثالث  بعد  لمؤسسةبا االيزو 

 الشهادة  على الحصول مرحلة  -2.2
 :  يلي ما وتشمل الشهادة، على المؤسسة حصول  يتم المرحلة هذه في

المرخص  ) المسجل مع التعاقد   - بدراسة ( الشهادة إعطاء لها المؤسسة  القيام   ومراجعة من خالل 
 .المؤسسة تقدمها التي المستندات 

 .يطلبها التي التعديالت  كافة وإجراء المسجل مع التعاون   -
 .اختيارية الخطوة ألنظمة إدارة االيزو، وهذه تجريبي  تقييم إجراء أي الثغرات، بتحليل المسجل قيام  -
 أية اكتشاف فيه يتم ألنظمة االيزو، والذي الرسمي التقييم بإجراء للمسجل التابع  التدقيق فريق قيام   -

 مخالفة جوهرية، مخالفة وهي ) أنواع  ثالثة إلى المخالفات  هذه هذه األنظمة، وتقسم مخالفات لمتطلبات 
 أما  جوهرية، مخالفات  أي هناك كان إذا الشهادة منح صغيرة ومخالفات  عادية ( وفي هذه الحالة يؤجل

 حيحتص يتم أن على الشهادة تمنح فعادة ثانوية أو مخالفات عادية ومالحظات، مخالفات  هناك كان إذا
 الحق ا.  االعتبار بعين المالحظات  وأخذ  اإلختالالت 
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 الشهادة بعد ما مرحلة  -3.2
 الذي حققته بل المستوى  نفس على يتوجب عليها الحفاظ المطابقة، شهادة على المؤسسة حصول بعد    

سجل) الم يقوم ذلك أجل أنظمة اإلدارة لاليزو، ومن تجاه ألدائها  المستمر التحسين أجل من جاهدة تعمل
 مجدولة دورية األولى الزيارات، من نوعين خالل من أنظمة اإلدارة   بفحص  الهيئة المناحة للشهادة (

 عيوب  هناك أن على شكاوى  استالم عند  عادة مفاجئة تكون  أما الثانية أشهر، ستة كل عادة تتم التي
األنظمة المتبناة،   أن من  التحقق هو الزيارات  هذه من الرئيسي المؤسسة،والهدف منتجات أو خدمات  في
 .  1المؤسسة محترمة ومطبقة   لدى

ما عن  بمختلف    كإشارة  الجزائرية  االقتصادية  المؤسسات  من  الكثير  فإن  إليه  التطرق  سبق 
أحجامها قامت بتبني األنظمة والمواصفات االيزو، خاصة في ظل وجود إطار تشريعي لنظام التقييس  

ذلك لتشجيع وتحفيز المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات الصغيرة  في الجزائر الذي يؤطر هذه العملية و 
والمتوسطة بصفة خاصة للحصول على نفس المعايير المعمول بها عالميا التي تسمح لها بالولوج إلى  

 .السوق األعمال الدولي 
جاب هللا   السيد  الصناعة  بوزارة  الصناعية  والحماية  التقييس  مدير  تصريح  خالل  من  أنه  حيث 

مؤسسات    6من خالل مقال نشر على الموقع الرسمي لجريدة الشروق أنه تمكن    2000مي سنة  بلقاس
إلدارة البيئة، من بين أهم المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال   14001من الحصول على شهادة االيزو  

سنة   صوميز  مؤسسة  حصلت  وكنموذج  بفروعها  سونطراك  مؤسسة  الشهادتين    2018اإلشهاد  على 
 تين بإدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية. المتعلق

 الفرع الثاني : النظام القانوني للتقييس في التشريع الجزائري 
تتجه أغلب التشريعات الحديثة إلى فرض مقاييس خاصة بالمنتج والخدمة التي تقدمها المؤسسة، 

تخ خاصة  مبادرات  بالتقييس  المتعلق  والتنظيمي  التشريعي  الجانب  هذا  الرسمي  ويرافق  اإلطار  رج عن 
وتضع بدورها مقاييس مختلفة. تتسم هذه المقاييس الخاصة بالطابع اإلرادي واالختياري، ومثال عن ذلك 
المقاييس الدولية الصادرة عن منظمة االيزو المشار إليها سابقا، لذلك ظهر التقييس كمحفز للتبادل الحر 

 
المستدامة    - 1 التنمية  لتحقيق  االقتصادية  المؤسسة  في  االيزو  العالمية  للمواصفات  المتكامل  االستخدام  طارق،  راشي 

مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية   إطار)دراسة حالة شركة مناجم الفوسفاط بتبسة (، مذكرة لنبل شهادة الماجيستر في 
 . 134  – 133، ص 12علوم التسيير ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، ص و 
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لتعتيم المتعلق بالمنتج أو الخدمة التي تقدمها المؤسسة  في ظل العولمة كما أنه يعتبر إجراء للتقليل من ا
 .1لذلك فإن التقييس يشكل إجابة عن بعض اختالالت السوق المتعلق بحماية البيئة   

 مفهوم التقييس   أوال :
ذلك النشاط الخاص الذي  يوضع أحكام ذات استعمال   (La normalisation)يقصد بالتقييس  

مشاك مواجهة  في  ومتكرر  من موحد  المثلى  الدرجة  تحقيق  منها  الغرض  يكون  محتملة  أو  حقيقية  ل 
 2التنظيم في إطار معين.  

( الثانية  المادة  استقراء  خالل  القانون  02ومن  من  في    04-04(  المعدل   2004جويلية    23المؤرخ 
ا لوثائق  والمتمم والمتعلق بالتقييس. نجد المشرع الجزائري على غرار نظيره المشرع الفرنسي ذكر عبارة 

عند تحديده للمقصود بالتقييس والشك أن المقصود     ( les Documents de références)المرجعية  
التقييس   بهذه الوثائق هي المواصفة التقيسية والتي هي عبارة عن وثيقة غير إلزامية توافق عليها هيئة 

ستخدام العام المتكرر للقواعد  تقدم من أجل اال    3معترف بها مثال عن ذلك )المعهد الجزائري للتقييس (  
الالصقات  أو  المميزة  والسمات  التليف  مجال  في  الشروط  المتضمنة  الخصائص  أو  أو       واإلشارات 

 
القانونية واالقتصادية،   -1 القانون الجزائري، مجلة االجتهاد للدراسات  للتقييس اإلرادي في  القانوني  وناس يحيى، النظام 

 . 47الجزائر، ص ، المركز الجامعة لتامنغاست، 2017جانفي  11العدد 
  23المؤرخ في    04-04يعدل ويتمم القانون رقم    2016جويلية    19المؤرخ في    04-16من القانون رقم    02المادة    -2

 .8،ص   2016جويلية  22ة، مؤرخة في  37والمتعلق بالتقييس، ج ر عدد  2004جويلية 
بموجب المرسوم    1998في سنة     Institut Algérien de normalisationالمعهد الجزائري للتقييس    إنشاءتم    - 3

رقم   في    69-98التنفيذي  األساسي   1998فيفري    21المؤرخ  قانونه  ويحدد  للتقييس  الجزائري  المعهد  إنشاء  المتضمن 
والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ،   2011يناير   25المؤرخ في    20-11والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة   إشرافهد كهيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري كما يعمل المعهد تحد إذ يعد الم
المعايير الجزائرية    -  والمتوسطة وترقية االستثمار وهو مكلف ب : المركزية والتنسيق لجميع   -تحضير، إشهار ونشر 

اعتماد العالمات التجارية المطابقة   -تم إنشاؤها لهذا الغرض  أعمال التقييس التي باشرتها الهياكل القائمة وتلك التي سي
ومراقبة  التجارية  العالمات  هذه  باستخدام  تصريح  بتسليم  اإلذن  عن  فضال  نوعية،  ذات  وتسميات  الجزائرية  للمعايير 

ج وكذلك وضع  ترقية األعمال، والبحوث، والتجارب في الجزائر أو في الخار   -استخدامها في إطار التشريع المعمول به  
تنفيذها   وضمان  المعايير  إلنشاء  الالزمة  االختبارات  تصرف  -مرافق  تحت  والبقـاء  الدستـور  ألي  صيانـة  الجمهور 

التقييس    التكوين و  -أو معلومات تتعلق بالتقييس   توثيق في ميادين   تطبيق االتفاقيات الدولية  -التحسيس في مجاالت 
للتجارة، الذي يندرج تحت  إدارة المركز الوطني للمعلومات حول العوائق التقنية  -ها  التقييس، التي تكون الجزائر طرفا في

يشارك غطاء المعهد  أن  إلى  وباإلضافة  العالمية  التجارة  ويمثل   منظمة  للتقييس  واإلقليمية  الدولية  المنظمات  أشغال  في 
المعهد يشارك  الجزائر عند االقتضاء أن  إلى  المنظمات وباإلضافة  أشغال  الجزائر    في  للتقييس ويمثل  الدولية واإلقليمية 

 . عند االقتضاء
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تقدم ذكره يتبين لنا من هذه المفاهيم بأن نشاط التقييس    معينة، وفقا لما  إنتاجالمنتوج أو عملية أو طريقة  
وإصدا وإعداد  الصيانة  عملية  خاص  بشكل  وضعها  يتضمن  يتم  التي  القياسية  المواصفات  وتطبيق  ر 

باالتفاق العام وتقرها جهة معترف بها وطنيا أو دوليا وتوفر لالستخدام العادي والمتكرر قواعد إرشادات  
أو خصائص لألنشطة أو نتائجها بهدف تحقيق الدرجة المثلى من المعطيات في سياق معين ،كما يجب   

على  القياسة  مواصفات  تستند  الفوائد   أن  تحقيق  إلى  تهدف  وأن  والتجربة  والتقنية  للعلم  األكيدة  النتائج 
نصت   ومن الناحية القانونية فمطابقة  المنتوجات والخدمات لها ليست إلزامية وهذا ما   1المثلى للمجتمع 
المتعلق بالتقييس    2016جويلية    19المؤرخ في    04-16من القانون  رقم    03الفقرة    02عليه المادة  

به  السا يمكن أن تقوم  الذي  العمل اإلداري  الجزائري قد حدد ضوابط  المشرع  وبالتالي نجد أن  بق ذكره 
المؤسسات وبشكل خاص فيما يتعلق باعتماد أحكام التقييس لذلك فإن قيام المؤسسة بالتقييس يضمن لها  

 عدة أهداف نوردها تبعا.  

 ثانيا : أهداف التقييس  
ضم     إلى  أساسا  التقييس  المنتوجات يهدف  انسجام  تسهيل    ،توافقهاو   ان  في  معتبرا  دورا  يلعب  كما 

المبادالت التجارية الدولية إن هذه األهداف العامة للتقييس أدت إلى اتساع نطاقه ليشمل أهداف أخرى  
المستهلك الحالي  ،  تهم أساسا  الوقت  المنتوجات   إيجاد يبحث عن  فهو في  إلى مطابقة    حلول للوصول 

حماية البيئة نظرا    إلىبأمنه كما يهدف كذلك  و   المستهلك ومن دون أن تضر بصحته  الخدمات لرغبات و 
نصت عليه المادة  ألنم العيش في بيئة نظيفة وصحية هو من الحقوق األساسية للمواطن وبالفعل هذا ما 

حينما  2المتعلق بحماية المستهلك    2009فيفري    25المؤرخ في    03-09من القانون رقم    18الفقرة    3
الفنية عر  اللوائح  في  المتضمنة  للشروط  لالستهالك  موضوع  منتوج  كل  استجابة   " بأنها  المطابقة    فت 
 .األمن الخاصة به " و  السالمةو   البيئةو  للمتطلبات الصحيةو 
 
 
 

 
االجتماعية    - 1 للدراسات  األكاديمية  مجلة  الجزائري،  التشريع  في  المستهلك  حماية  في  التقييس  دور  الطيب،  قلوش 

 . 180، ص  2017شلف، ال، كلية العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي،  18واإلنسانية، العدد 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم بالقانون رقم   2009فيفري    25المؤرخ في    03-09القانون رقم    - 2

 .  14، ص  2018جوان   13مؤرخة في   35، ج ع   2018جوان  10المؤرخ في    18-09
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، بعیدة المدى في جمیع میادین الحیاةأثارالمواصفة لها إعدادلهذا فإن المبادئ التي یرتكز علیها في 
تماشیا مع التحدیات الدولیة و ایة في حد ذاته بل إنه وسیلة فعالة لتحقیق هذه األهداففالتقییس لیس غ

04- 04من القانون رقم 03التي تواجهها الجزائر في مجال التقییس تم النص على األهداف في المادة 
: المتمم السابق الذكر وهي كالتالي و المعدل

.جیا تحسین جودة السلع والخدمات ونقل التكنولو - 
.التخفیف من العوائق التقنیة للتجارة وعدم التمییز- 
.إشراك األطراف المعنیة في التقییس واحترام مبدءا الشفافیة- 
.تجنب التداخل واالزدواجیة في أعمال التقییس- 
.ابقالتشجیع على االعتراف المتبادل بالتعلیمات الفنیة والمواصفات وٕاجراءات التقییم ذات األثر المط- 
.اقتصاد الموارد وحمایة البیئة- 
.تحقیق األهداف المشروعة- 

من خالل هذا النص یتبین أن المشرع لم یحصر أهداف التقییس وذلك من خالل استعماله لعبارة
السابق 04- 04من القانون رقم 02فقرة 04كما وضح من خالل المادة "تحقیق األهداف المشروعة" 

النزاهة في و حمایة المستهلكینو بالهدف الشرعي بأنه كل هدف یتعلق باألمن الوطنيالذكر المقصود 
الحفاظ على و حمایة صحة األشخاص أو أمنهم وحیاة الحیوانات أو صحتهاو المعامالت التجاریة

وهكذا فإن هذه األهداف تظهر األهمیة التي ، حمایة البیئة وكل هدف أخر من الطبیعة ذاتها، النباتات
سیها التقییس سواء بالنسبة للمؤسسات كمتعامل اقتصادي أو السلطات العامة كهیئات رقابیة أو یكت

.المستهلك 
الممونین و قاعدة للتفاوض مع العمالءو یمثل التقییس أداة لالتصال)للمتعامل االقتصادي( بالنسبة

فیذ السیاسة االقتصادیةیعتبر أداة لتن)للسلطات العامة(وكذا كمرجع قاعدي لإلشهاد أما بالنسبة 
.1المحافظة على أمن وصحة المستهلك إضافة إلى تسییر الموارد الطبیعیة للدولة وحمایة البیئة و 

خاصة،  مجلة العلوم كأحد أنواع الفحص ألغراضISOمدخل مقترح لتحقیق الجودةمحمد هادي العدناني ،-1
227، ص 2007بسنة 13، مجلد 45االقتصادیة واإلداریة،  جامعة سلیمانیة العراقیة، عدد 
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ة ـــة على تحقیق التنمیـــــاإلطار المؤسساتي  لتشجیع  المؤسسات الصغیرة والمتوسط: المطلب الثاني 
المستدامة 

غیرها من الدول  إلى توفیر بیئة مالئمة  لمؤسستها االقتصادیة لتبني مفهوم تسعى الجزائر ك
التنمیة المستدامة  واالنتقال نحو اقتصاد قلیل الكربون وصدیق للبیئة وذلك من خالل سن جملة من 
القوانین وٕانشاء مجموعة من الهیئات والمؤسسات ،وٕانجاز المشاریع التي تصب في حمایة البیئة 

هذا وفقا و علیها، ومن تم فالتحول نحو االقتصاد المستدام  لن یكون إال من خالل تهیئة اإلقلیموالمحافظة
اإلجراءات في إطار االقتصاد على العدید منحیث نصت هذه القوانینللمخطط الوطني للتنمیة اإلقلیمیة 

تثمینها، وكذا إنشاء المستدام  والتي تصب في تحقیق التنمیة المستدامة وحمایة الموارد الطبیعیة و 
ة ـــــــــــــــــــــــــمهمتها المساعدة على تصور سیاسات التنمیة المستدام،مجموعة من المؤسسات والهیئات

، والمركز الوطني لتنمیة 1س المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامةیتأسومن تلك مثال وتطبیقها،
والمركز الوطني  للتدریب البیئي، والمركز2لتصرف في النفایاتوالوكالة الوطنیة ل، الموارد البیولوجیة

، ج  2002أفریل 03المؤرخ في 115-02أنشأ المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة بمقتضى المرسوم التنفیذي - 1
مؤسسة وطنیة " المرصد من حیث طبیعته القانونیة على أنه ، والذي كیف هذا2002أفریل 03مؤرخة في 22ر عدد 

- : عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل  المالي إذ یكلف المرصد في إطار مهامه 
بالبیئة جمع المعطیات والمعلومات المتصلة- وحراسة األوساط الطبیعیة وتسییر ذلك التلوثوضع شبكات الرصد وقیاس 

معالجة المعطیات والمعلومات البیئیة قصد إعداد -والتنمیة المستدامة لدى المؤسسات الوطنیة والهیئات المتخصصة 
المبادرة بالدراسات الرامیة إلى تحسین المعرفة البیئیة لألوساط والضغوط الممارسة على تلك األوساط - أدوات اإلعالم 

.نشر المعلومات البیئیة وتوزیعها - في انجازها وٕانجاز هذه الدراسات أو المشاركة 
المتضمن إنشاء الوكالة 2002ماي 20المؤرخ في 175- 02تم إنشاء هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم -2

، والذي تعتبر  مؤسسة عمومیة ذات طابع 2002ماي  26مؤرخة في 37الوطنیة للنفایات وتنظیمها وعملها، ج ر عدد  
ناعي وتجاري تسمى الوكالة الوطنیة للنفایات تتمتع بالشخصیة  المعنویة واالستقالل المالي وتخضع الوكالة للقواعد ص

المطبقة على اإلدارة في عالقتها مع الدولة وتعد تاجرا في عالقاتها مع الغیر، كما توضع تحت وصایة الزیر المكلف 
: بالبیئة، وتتمثل مهام الوكالة كالتالي 

.قدیم المساعدة للجماعات المحلیة في میادین تسییر النفایاتت-
معالجة المعطیات والمعلومات الخاصة بالنفایات وتكوین بنك وكني للمعلومات حول النفایات وتحیینها-
:فیما یخص نشاطات فرز نفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمینها وٕازالتها تكلف الوكالة بما یأتي-
.ة بإنجاز الدراسات واألبحاث والمشاریع التجریبیة وانجازها أو المشاركة في إنجازها المبادر -
.نشر المعلومات العلمیة والتقنیة وتوزیعها -
كما تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومیة في مجال اإلعالم المبادرة ببرامج التحسیس واإلعالم والمشاركة في تنفیذها-

ترقیة نشاط فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمینها وٕازالتها وذلك طبقا لدفتر إلىتسعى وتعمیم التقنیات التي
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الوطني لتكنولوجیا اإلنتاج األنظف وشبكة رصد نوعیة الهواء، أما في مجال المیاه، فتم إنشاء وكالة 
الحوض المائي، والمكتب الوطني للري والصرف، والشراكة الجزائریة للمیاه الصالحة للشرب، إلى جانب 

موعة من الهیئات والصنادیق في إطار التحول نحو االقتصاد مستدام یراعي في نشاطاته ذلك إنشاء مج
.النواحي البیئیة  

تحقیق استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لالمراكز  الوطنیة الداعمة : الفرع األول 
توسطة المو في قطاع المؤسسات الصغیرةتغییراتو ركزت الدولة الجزائریة على إحداث إصالحات

ة ذكرنها دحیث وفرت له برامج ووسائل متعد،من خالل انتهاجها إستراتیجیة لتطویر وترقیة هذا القطاع
كإدراك  من الدولة لفاعلیة هذه المؤسسات للدور التي تلعبه في تحقیق التنمیة المستدامة تم ، و سابقا

من خالل االستثمار في مشاریع استحدث مراكز لها أهداف أساسیة ترمي إلى تحقیق التنمیة المستدامة
المركز الوطني لتكنولوجیا إنتاج األكثر نقاء،المركز الوطني ( المراكزهذه صدیقة للبیئة أهمو أقل تلوثا

.)للموارد البیولوجیة

المركز الوطني لتكنولوجیا إنتاج األكثر نقاء :أوال 
المواردعلىللمحافظةوالخالقةلجدیدةایعتبر اإلنتاج األكثر نقاء أو النظیف  كإحدى الوسائل

قطاعيفيمتكاملةوقائیةبیئیةإلستراتیجیةتطبیقیةعملیة"أنهعلى یعرفالبیئیة،اإلدارةوتحسین
اإلنسان،لهایتعرضأنیمكنالتيالمخاطر،وتقلیلالمنتجزیادة كفاءةبهدفوالخدمات،الصناعة

المشاكلمعالجةإلىأساسيبشكلالمفهومهذاتطبیقویهدف،"بیئةفي الالضارةالتأثیراتتقلیلوكذلك
التوقیت،فيالتلوثمكافحةعنیختلفبذلكوهوحدوثها،بعدمن معالجتهابدالً المصدر،عندالبیئیة

أن هذا إلىنشیرو حدوثهایمنع"األنظفاإلنتاج"أنحینفيالمشكلةبعد حدوثتأتيالمكافحةإنإذ
المصدر،منوالنفایاتوالسامة،الضارةاالنبعاثاتتقلیلتشملرئیسة،أهدافأربعةعلىركزیاألخیر
هذهتحقیقإلىالتوصلثممستدام،بشكلالمتجددةالمواردوٕادارةالمتجددة،غیراستخدام المواردوتقلیل

.المستدامةالتنمیةاالعتبارفيتأخذاقتصادیةاألهداف بصورة

المتضمن المصادقة على دفتر األعباء الذي یحد 2011أوت 29الشروط المحدد بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
. 2012أوت 01في مؤرخة45تبعات الخدمة العمومیة للوكالة الوطنیة للنفایات، ج ر عدد 
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فيبماالعملیات،المتوقعة لهذهوالتأثیراتوالخدماتواإلنتاجالتصنیعیةالعملیاتیغطيهو وبذلك ف
أوصلبةملوثاتأوإلى الهواء،انبعاثاتمنتبثهوماوالنفایات،والطاقةاألولیةالمواداستخدامذلك

المفضلة،الخیاراتأحداألنظف أو األكثر نقاءاإلنتاجأشكالها لذلك یعتبربكافةالبیئةإلىسائلة
المتوسطة بصفة خاصةو المؤسسات الصغیرةو االقتصادیة بصفة عامةللمؤسساتالوحیدةوالضمانة
االلتزامتأكیدمنهااألغراض،منعدیدخاللهمنیتحققعالمیاً ،إقلیمیاً ،محلیاً المنافسةلمواكبة 

والمیاهالخامالمواداستهالكفيالتوفیرطریقعناقتصادیة،عوائدوتحقیقالبیئة،بالمحافظة على
.أفضلتنافسیةفرصإیجادثمالمنتج،وتحسین صورةوالطاقة،
كمیاترئیسي یستهلكقطاعوهوالقرن،هذافيتحوالاألكثرالقطاعاتمنالصناعةقطاعإن 

لیسالصناعيوالتلوثالبیئة،في كبیراتلوثابذلكیحدثلاالحفوریةوالطاقةاألولیةالموادمنكبیرة
مباشربشكلیرتبطفهوالساعةهام وحدیثموضوعولكنهاالقتصادیة،الحیاةعنجدیدااموضوع
تراعي كلحقیقیةصناعیةتنمیةإلحداثجاهدةمعظم الدولتسعىولذلكالمستمرة،التصنیعبحركة
التحدیاتأنغیرالتنمیة،لهذهاألساسيكالمحر الصناعیةالمؤسساتوتعتبر.المستدامةالتنمیةأبعاد

على مواجهةقادرةتعدلمأنهاوحیثالتنمیة،هذهأنماطتغییرعلىأجبرتهااألخیرةهذهالتي تعیشها
المشاكلمنالعدیدتسببت فيوالتيللبیئة،الملوثةاألنشطةهذهفياستمرتماإذاالمختلفةالضغوطات

.1اءسو حدعلىوالبیئیةالصحیة
التوجه نحو و المتوسطة التماشي مع التطورات الحاصلةو فقد  أصبح الیوم على المؤسسات الصغیرة

عملیاتهافيالبیئيالبعدإدراجمن خاللاألنظفاإلنتاجتكنولوجیاتطبیقو استراتجیات األكثر نقاء
بإتباعالبیئيالتوافقعملیةتسهیللىإالبیئة، باإلضافةعلىالسلبیةاآلثارلتخفیفوالصناعیةاإلنتاجیة

أنشطتها،عنالناتجةالمختلفةالبیئیةالمشكالتالتعرف علىعلىتساعدهاالتيالبیئیةاإلدارةنظم
.2الفعالالبیئيباألداءااللتزاموكذاالداخلیة والخارجیةبیئتهاتحسینعلىوتعمل

دراسة حالة ( نصیر عریوة، دور استراتیجیات الحد من التلوث الصناعي في تحقیق التنمیة الصناعیة المستدامة -1
، كلیة 2014، دیسمبر 02مجلة البحوث االقتصادیة والمالیة، العدد ) المسیلة، برج بوعریریج، سطیف (المناطق الصناعیة 

.205م التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي ،ص العلوم االقتصادیة والعلو 
دراسة حالة " فریدة كافي وعلي طالم، اإلنتاج األنظف كإستراتیجیة لدعم نظم اإلدارة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة -2

.509ئر، ص ، جامعة میال، الجزا2017جوان 05، مجلة میالف للبحوث والدراسات، العدد "مؤسسة فرتیال بعنابة  
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لجزائریة بإنشاء مركز وطني لتكنولوجیا اإلنتاج األكثر تماشیا مع التطورات الحاصلة قامت الدولة ا
المتضمن إنشاء المركز 2002أوت 17المؤرخ في 02/262بموجب المرسوم التنفیذي رقم نقاء

تجاري تتمتع و الذي اعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعيو 1الوطني لتكنولوجیا اإلنتاج أكثر نقاء
في عالقته مع الدولةاإلدارةالمركز للقواعد المطبقة على برتیعإذلمالي االستقالل او بالشخصیة بالمعنویة

یعد تاجرا في عالقاته مع الغیر أي في العالقات من غیر الدولة كما یوضع تحت وصایة الوزیر المكلف و 
:ل  مهام المركز كالتالي ثبالبیئة تتم

.ة به التوعیو جیات إنتاج أكثر نقاء وتعمیمهو ترقیة مفهوم تكنول- 
.كثر نقاء ومساندتها األنتاج اإلمساعدة مشاریع االستثمار في تكنولوجیات - 
تزوید الصناعات بكل المعلومات المتمثلة بصالحیاته في مسعاها من أجل تحسین طرق اإلنتاج عبر - 

.الوصول إلى تكنولوجیات أكثر نقاء بالحصول على شهادتها المرتبطة بذلك عند االقتضاء 
.أكثر نقاء إنتاجالتعاون الدولي في میدان تكنولوجیات تطویر- 

أي نظیف أي صدیق للبیئة إعادة تدویر النفایات وتصنیعها،و أكثر نقاءاإلنتاجوكمثال عن 
وغیرها،التالفةواألجهزةوأكیاس البالستیك،الفارغة،القنانيمثلالمستعملةالموادبقایااالستثمار في 

الحصولوذلك مقابلرمیها،منعوضاالبیعبنقطةیعرفماوهذابیعها،أوإنتاجهاأماكنإلىونقلها
وتجدرجدیدة،منتجاتإلىوتحویلهاالخام،الموادمنواالستفادةالبیئةمشاكلوتقلیلمالیةمبالغعلى

عن ناتجةدیدة،جمنتجاتإلىوتحویلهاالخام،الموادمناالستفادةعنالناتجةالمنتجاتإلى أناإلشارة
مصنوعالمنتجهذاأنإلىالزبونترشدمعینةعالمةتحملأنیجبللتدویر،القابلةالموادوكذاالتدویر
.2االستعمالبعدمنهواالستفادةتدویرهیمكنهذه المنتجوأنمدورة،نفایات

المتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجیا اإلنتاج أكثر 2002أوت 17المؤرخ في 02/262المرسوم التنفیذي رقم -1
.2002أوت 18مؤرخة في 56نقاء، ج ر عدد 

ستدامة أمینة تیطراوي، تطبیق آلیة إعادة تدویر النفایات في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في تحقیق اال- 2
دراسة حالة مجموع مؤسسات الصغیرة والمتوسطة لمطاحن الحضنة بالمسیلة، مداخلة ألقیت بالملتقى الوطني –البیئیة 

، من طرف 2017دیسمبر 08و07إشكالیة استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والمنظم یومي " الموسوم بعنوان 
.05، ص )الوادي (ییر، جامعة الشهید حمة لخضر، كلیة العلوم االقتصادیة التجاریة وعلوم التس
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المركز الوطني للموارد البیولوجیة :ثانیا 
وتثمینالتسییر وحمایةلمعرفةوطنیةكضرورةجاءالبیولوجیةللمواردالوطنيالمركزإنشاءإن 

والنباتاتللحیواناتالكاملمركزة الجردفيالمركزلهذاالرئیسیةالمهاموتكمنالوطني،التراث البیولوجي
إطارفيالبیولوجیةالمواردلتثمینمخطط وطنيإعدادفيوالمساهمةالبیئیة،واألنظمةواألصناف

برنامج لألنشطةوضعتمكماللمركز،المباشرینالشركاءمعإطار لتشاوروضعوقد، المستدامةالتنمیة
وتكوینوالمنزلیة،) التلقائیة(والطبیعیة البریةوالحیواناتالنباتاتلكلجردإعدادحولیدوراألولویةذات
معرفةإلىیهدفمسعىوهو،المعلومات وحمایتهالتداولالضروریةالشبكةووضعلمعطیاتبنك

البیولوجیةالمواردعلىوالمحافظةالتسییرمیدان االستعمال،فيالمحمیةالمعارفوتثمینوحمایة
.التكنولوجيتطویرو 

الصنادیق الفاعلة في تحقیق استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :الفرع الثاني
بیئة مالئمة لتشجیع المؤسسات على األخذ في و الرامیة في إیجاد مناختدعیما لسیاسة الدولة
صندوق و مكافحة التلوثو تم إیجاد آلیة أخرى متمثلة في صندوق البیئة، اعتباراتها التنمیة المستدامة

.السهبیة ومكافحة التصحر وتنمیة المناطق الرعویة

صندوق البیئة ومكافحة التلوث: أوال
المؤسسات  االقتصادیة على تجسید مشاریعها الرامیة أنشئ هذا الصندوق للقیام بمهام  مساعدة

إلى خفض التلوث واألضرار في مستوى النقاط الساخنة للبالد وتشجیعها على تحسین أدائها البیئي 
الذي یتم تمویله من و20011تم استحداثه بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة إذواالقتصادي، 

:المصادر التالیة
.في المائة75%لنشاطات الملوثة أو الخطیرة بنسبة الرسم على ا- 
.في المائة75%الرسم للحث على تفریغ الفضالت المقلقة بالصحة بنسبة- 
الرسم اإلضافي على التلوث الهوائي من أصل صناعي على الكمیات المنبعثة والتي تتجاوز القیمة - 

.في المائة من الرسم%75القصوى 
.في المائة50متاز والعادي والرصاص الرسم على البنزین الم- 

38، ج ر عدد 2001المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2001جویلیة 19المؤرخ في 12-01القانون رقم - 1
. 2001جویلیة 21مؤرخة في 
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:في حین یقوم الصندوق بمنح إعانات وتتمثل في
.المساعدات التي تتعلق بتحویل المنشات القائمة نحو التكنولوجیا األنظف وهذا طبقا لمبدأ الوقایة- 
تمویل المنشات المتعللة بمراقبة التلوث من المنبع- 

المصاریف المتعلقة بالتدخالت المستعجلة في حالة التلوث العرضي تمویل نشاطات مراقبة حالة البیئة و 
.الناتج عن حادث ما

تشجیع االستثمارات التي تدمج التكنولوجیا النظیفة- 
تعویضات القروض الممنوحة للصندوق واإلعانات الموجهة للنشاطات المتعلقة باإلنشاءات المكافحة - 

اص والعمومیین،  وتمنح مساعدات الصندوق عموما للوحدات للتلوث المحققة من قبل المتعاملین الخو 
االقتصادیة العمومیة والخاصة، السیما الصناعیة منها التي تتعهد بتطویر نشاطات مكافحة التلوث من 
أجل حمایة البیئة والهیئات التي تطور نشاطات المراقبة في میدان البیئة ومكاتب الدراسات التي تعد 

المؤسسات والجمعیات التي تقوم بنشاطات التحسیس والتربیة في میدان البیئة، أما عن الدراسات المیدانیة 
إعتمادات الصندوق فتغطي میادین المراقبة ومكافحة التلوث، وهذا عن طریق النشاطات المتعلقة بتحویل 

یتعلق األمر المنشآت القائمة نحو التكنولوجیات األكثر نظافة، أما الدراسات واألبحاث في هذا المیدان ف
بالدراسات المنجزة من قبل األخصائیین ومكاتب الدراسة الوطنیة واألجنبیة المتعلقة بالتلوث، وتتعلق 

.1التوعیة والتربیة البیئیةو خاصة بتسییر الفضالت والتنوع الطبیعي وحمایة وترقیة المناطق الحساسة
بیةالسهصندوق مكافحة التصحر وتنمیة المناطق الرعویة و: ثانیا

248-02هو صندوق تابع لوزارة الفالحة والتنمیة الریفیة انشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم و
500بمبلغ مالي أولي قدر ب22002في قانون المالیة التكمیلي لسنة 2002جانفي23المؤرخ في 

:ملیون دج، ومن بین األنشطة التي سیقوم بتدعیمها وتمویلها نذكر

مشاریع االقتصاد "قحام وهیبة ،شرقرق سمیر، االقتصاد األخضر لمواجهة التحدیات البیئیة وخلق فرص العمل- 1
، مجلة البحوث المالیة واالقتصادیة،كلیة االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي "األخضر في الجزائر

.452-450ص.،2016،العدد  السادس، ،دیسمبر 
28مؤرخة في 15د ، ج ر عد2002المتضمن قانون التكمیلي لسنة 2002فیفري 25مؤرخ في 01- 02األمر رقم - 2

.2002فیفري 
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.مربي المواشي وصیانة المناطق الرعویةحمایة مدا خیل - 
.مكافحة التصحر وصیانة وتنمیة األراضي- 
.تطویر إنتاج الحیوانات في األوساط السهلیة- 
.فتح مسالك زراعیة- 
.1تهیئة هذه المسالك الزراعیة لالستفادة منها- 

عبد الهادي مختار،االقتصاد األخضر ورهان التنمیة المستدامة في الجزائر، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات - 1
.577، ص 2017البیئیة،العدد التاسع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة ابن خلدون تیارت جوان



الباب الثـــاني

أثار تطبيق المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة للتنمية المستدامة 
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لقد شغلت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیزا معتبرا في التنمیة المستدامة باعتبارها النواة 
.لمحرك التنمويااألساسیة في النشاط االقتصادي و 

ة  ـــــــــــــــــــــــــتنمیالتحقیق فيانعكاسات تطبیق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  للتنمیة المستدامة تتجسد 
ا ــــــــــــــــــــأثارهزومن بین المجاالت التنمویة التي تبر .اإلقلیمیةالوطنیة،، المحلیة،جمیع المستویاتعلى

على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،المجال االقتصادي وذلك من خالل التشغیل وتوفیر فرص العمل 
تلبیة و المحلیة جات السوقفي سداد حاالالئق وامتصاص البطالة  وتحقیق نسیج اقتصادي متكامل 

.التنمیة بكل أبعادها األمر الذي یرجع بالفائدة على .رغبات الزبائن
م ـــــــمن خالل سیاسة الدعتبرز القضاء على الفقر والمتمثلة  أساسا في آلثار االجتماعیةلبالنسبة

، األمر الذي یؤثر مباشرة ةاالجتماعي وتبني برامج تشجع هذه المؤسسات على دمج الید العاملة الوطنی
المؤسسات الصغیرة و تحفیز على سیاسة التشغیل الوطنیة، خاصة في ظل وجود امتیازات ومزایا لدعم 

االقتصاد غیر الرسمي وذلك بفتح المجال للناشطین ظاهرةفضال على تقلیص . والمتوسطة على التشغیل
ح ـــــــــــــــــــــــمتوسطة رسمیة  عن طریق منفي هذا االقتصاد بدمج نشاطاتهم في شكل مؤسسات صغیرة و 

. تخفیضات ضریبیة وٕاعفاءات جمركیة
االجتماعیة للتنمیة المستدامة والذي إن الجانب البیئي ال یقل اهتماما عن التطبیقات االقتصادیة و

مل أمنة  األمر الذي یترتب عنه استحداث وظائف خضراء وبیئة ع. ینعكس بصورة مباشرة على التشغیل
.  خالیة من حوادث العمل واألمراض المهنیة 

األبعاد التنمویة لتطبیق (وهذا ما سیتم التطرق إلیه في هذا الباب، حیث تناولنا في الفصل األول 
ة ـــــــــــــــــــــــــمساهمفنخصصه لدراسة أما الفصل الثاني ) المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتنمیة المستدامة

.سات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة االقتصادیة المؤس



الفصل األول 

المؤسسات األبعاد التنموية لتطبيق 
الصغيرة والمتوسطة للتنمية المستدامة 
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ع ــــــــــعلى جمیوالتي تنعكس بدورها تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة محركا للتنمیة االقتصادیة،
المتوسطة  و في تكوین هذه المؤسسات الصغیرةأساساوالسبب في ذلك یعود االجتماعیة،نواحي الحیاة 

استثمارها في المجال االقتصادي من جهة ،وقدرتها القدرة على المادیة و واإلمكاناتاألموالمجموعة من ك
.أخرىالبطالة من جهة استیعاب العمالة واستقطاب الید العاملة والحد منعلى 

المتوسطة وسیلة مناسبة لتحقیق التنمیة المستدامة وهذا لما و المؤسسات الصغیرةأصبحتنا من ه
تملكه من محفزات استثماریة كبیرة وغیر مكلفة وبسبب خصوصیاتها من مرونة وقدرة على التغیر 

.ویة عتمدتها لتحقیق قفزتها التنمتوسیع حركیة النشاط االقتصادي للدول خاصة تلك التي او المستمر ، 
المتوسطةو العالقة بین المؤسسات الصغیرةمن خالل إبراز خالل هذا الفصلهذا ما سنوضحه من 

ة ــــــــــــودور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة المحلی) المبحث األول(التنمیة المستدامة و 
.)المبحث الثاني(

هوم واألبعادالتنمیة المستدامة المف: المبحــــث األول
منظمة األمم المتحدة إلقامة تعاون ساهمت  الندوات والمؤتمرات الدولیة السیما تلك المنعقدة من قبل 

د ــــــطرح العدید من االتفاقیات الدولیة وعقإلىهذه األخیرة عمدتقد و 1،دولي لتشجیع التنمیة المستدامة
هدفها حول الحصول على مزید من الضمانات من دول العالم ، التي ینصب 2العدید من المؤتمرات الدولیة

ة ـلحمایة النظام العالمي للتنمیة المستدامة  دون  أن یؤثر ذلك على طموح شعوب العالم نحو تحقیق التنمی
یتطلب العمل ،مراعاة الجانب االجتماعيو تطور االقتصادي الحمایة البیئة و سیما وأن متطلبات المنشودة،

. 3تراتیجیة  موحدة والتعاون  مع اآللیات الدولیة المتواجدةفي إطار إس

سلیماني مراد، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین اآللیات الدولیة وفي القانون الجزائري، رسالة  للحصول -1
، جامعة بجایة حوكمة، كلیة الحقوق والعلــوم السیاسیةالماجستیر في القانون، تخصص هیئات عمومیة وشهادةعلى 

.13ص ،2015/2016السنة الجامعیة 
2006جوان 14المؤرخ 06/206صادقت الجزائر على اتفاقیة استوكهولم وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم - 2

جوان 14مؤرخة في 39والمتضمن التصدیق على اتفاقیة استوكهولم بشأن الملوثات الملوثات العضویة الثابتة ،ج ر عدد 
2006.

التنمیة المستدامة بین اآللیات الدولیة وفي القانون الجزائري، المرجع السابق، ص سلیماني مراد، حمایة البیئة في إطار -3
14.
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مؤتمـــر أهمهامؤتمرات دولیة مختلفة التنمیة المستدامة في إطارباالهتمام الدولي ظهر
.و مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة11972ستوكهولـــــــــم

ــدامة مفهوم وأهـــداف التنمیــــة المست:لمطلب األول ا
ظهرت فكرة التنمیة المستدامة لمعالجة مشكلة التوافق واالنسجام بین التنمیة االقتصادیة واالستدامة  

ن ــــــــاالیكولوجیة بمعنى قدرة البیئة على تحمل مستوى معین من التنمیة االقتصادیة وذلك مع األخذ بعی
2.والنتائج المباشرة للنشاط االقتصادي وتأثیره على البیئیةاالعتبار القیود المتعلقة بالمواد األولیة والطاقة 

إذ تؤسس حلقة وصل بین ،لذلك تجسد  التنمیة المستدامة الجوانب البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة
ومن هذا ،هذه األعمدة الثالثة  لتكون نهایتها تنمیة فعالة اقتصادیا ومنصفة اجتماعیا ومستدامة بیئیا

ق یكون من یحترم الموارد الطبیعیة والنظم االیكولوجیة قد دعم الحیاة على األرض مع ضمان المنطل
الكفاءة االقتصادیة في الوقت نفسه  للتنمیة دون إغفال األهداف االجتماعیة  مثل مكافحة الفقر وعدم 

تمكن من تحقیق لالثالثیة لإن تطبیق التنمیة المستدامة یكون من وجهة نظر ذلكل.المساواة واإلقصاء
ن ـــــــــــالتنمیة وتحسیمن منظورإلیهااألبعاد المشار و نموذجا للتفكیر في المستقبل یتوازن بین االعتبارات

هي أهم األهداف الناتجة عن التنمیة ، وما)الفرع األول (فما المقصود بالتنمیة المستدامة 3.نوعیة الحیاة
.)الفرع الثاني ( المستدامة  

نظمت األمم المتحدة المؤتمر الثاني للبیئة والتنمیة في ري ودي جانیرو البرازیل والذي یطلق علیه باسم قمة األرض، إذ -1
باتفاقیة تغییر المناخ مع التزام (مختلفة تعلقت با رئیس دولة  لیخلص بصدور اتفاقیات 173عرف هذا المؤتمر مشاركة  

البلدان بخفض انبعاثات الغازات الدفیئة، اتفاقیة التنوع البیولوجي التي تلزم جمیع البلدان التي صادقت علیها على تشجیع 
، كما )بادئ الغابات حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام وكلك التقاسم العادل والمنصف للمنافع والموارد، إعالن م

بأجندة القرن " وقعت الدول على وثیقة من المقترحات والتي ال تعتبر ملزمة من ناحیة قانونیة ولكنها موثوقة  أطلق علیها 
اذ دعت هذه الوثیقة كل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني 21و ذلك وفقا لجدول األعمال القرن "الحادي والعشرین 
مؤتمر إلىمیة المستدامة وتطبیق وتنفیذ الجدول السابق الذكر، كما تجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة بتطبیق مبدءا التن

برتوكول ( یعرف بقمة األرض  هناك مؤتمرات أخرى تعلقت بالتنمیة المستدامة أال وهي ستوكهولم ومؤتمر األمم المتحدة ما
) الخ ..، وقمة جوهانزبورغ 1997كیوطو لسنة 

2 - OLIVIER MEIRE, GUILLAUME SCHIER, Entreprises Multinationales Stratégies, Restructuration,
Gouvernance, Edition Dunod ,octobre 2005 ,P280.
3 - ALIN FERNANDEZ NODESWAY , Développement Durable & performance - Mettre en œuvres le
développement- en reprise en 12 points , Ce document est exclusivement disponible en téléchargement libre sur
le site : www.piloter.org, date de consultation le  04/04/2019 , heure 21h :15, P.03 .
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مفهوم التنمیـــــة المستدامـــــة: ـرع األول الفــ
لقد جاء مفهوم التنمیة المستدامة كبدیل موسع لمفاهیم تنمویة سابقة متضمنا مجموعة من األبعاد

فتحقیق التنمیة المستدامة أصبح مطلبا ملحا باعتبارها النموذج التنموي )االقتصادیة االجتماعیة والبیئیة ( 
مثل الذي یأخذ بعین االعتبار جل االهتمامات المتزایدة وخاصة تلك االهتمامات المتعلقة بالبیئة البدیل واأل

من التلوث البیئي ،تدهور النظم البیئیة واالستغالل غیر العقالني للموارد الطبیعیة ،حیث یعتبر الحفاظ 
نظرا لما تسعى إلیه من ترشید على الموارد الطبیعیة من أهم المبادئ التي تنص علیها التنمیة المستدامة

استخدام الموارد الطبیعیة سواء المتجددة أو غیر المتجددة وضمان استمرار استخدامها على المدى الطویل 
مفهوم التنمیة المستدامة بمعناها الحالي نتاج لتطور مفهوم التنمیة إذ شهد هذا المفهوم كما یعد .بفعالیة
عرفت أغلب حیثخالل الستینات و في عقد التنمیة األول  فة والعملیة،واسعا في األوساط األكادیمیجدال

دول العالم مرحلة البناء االقتصادي بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة واستقالل غالبیة الدول النامیة أخذ 
إلجمالي مفهوم التنمیة مدلوال اقتصادیا یرتبط بالنمو وفق مؤشرات اقتصادیة بحتة كالدخل القومي والناتج ا

المحلي ودخل الفرد وغیرها من المؤشرات التي تدل على مستوى النمو االقتصادي،ومع بدایة السبعینیات 
أخذ مفهوم التنمیة المستدامة یكتسب أبعاد سیاسیة واجتماعیة وثقافیة إلى جانب البعد االقتصادي،وبهذا 

أخذ معاییرتت التنمیة وأصبحت تطور المفهوم من النمو االقتصادي إلى التنمیة أین اتسعت مؤشرا
.1متعددة تعبر عن التغیرات الهیكلیة التي تسود المجتمع

تعتبر التنمیة المستدامة نتاج للتطورات التي شهدها الفكر التنموي،وعرفت جدال واسعا على الصعیدین 
دیمة ،التنمیة التنمیة المست(إذ تعددت المصطلحات الخاصة بالتنمیة المستدامة ،األكادیمي والعملي

، إال أن أكثر المصطلحات )المتواصلة التنمیة الموصولة ،التنمیة القابلة لالستقرار والتنمیة القابلة لإلدامة 
.لتنمیة المستدامة والتنمیة المستدیمةاهي،شیوعا واستخداما

تخدام العقالني فالتنمیة المستدیمة تكون بشكل تلقائي غیر متكلف وهي ال تتعدى كونها عملیة االس
ن ــــــــــجانب ما ذكرناه فإنها تضمن  استمراریة األفراد وهي تضمإلىأما التنمیة المستدامةللموارد الطبیعیة،

ن العدید من الدارسات األكادیمیة العربیة تعتبر أن ك،حق التنمیة لألجیال الحاضرة والقادمة  ال ـــــــــــــــــــإال أ َّ
."DevelopmentSustainable"لبعضهما وذلك كترجمة للمصطلح االنجلیزي المصطلحین ردیفین

.90ص عبد القادر بلخضر، أدم رحمون، سعد مقص، المرجع السابق،-1
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:االقتصادي راجع إلى عاملین أساسیین وهماظهور هذا المفهوم الجدید في الوسطإن 

.التدهور المستمر للبیئة والذي یتطلب الوقف الفوري لتدهور الموارد الطبیعیة والتخصیص األمثل لها- 
ات ــــــــر والواسع لظاهرة الفقر ،والذي یتطلب زیادة اإلنتاج والعمل على الرفع من مستویاالنتشار المستم- 

ع ــــــــــــــــــــــــــمصطلح التنمیة المستدامة حدیث نسبیا األمر الذي جعله ال یخضولو أن1الدخل الحقیقي للفرد
:أدى إلى ظهور عدة تعاریف نذكر أهمهاا لتعریف دقیق م

م وقد عرفتها 1987ظهر مصطلح التنمیة المستدامة ألول مرة في تقریر مستقبلنا المشترك سنة 
»رئیسة وزراء النرویج سابقا Brundtland Harlem Gro ة ـــــــــــــــالتنمی"على أنها 2من خالل هذا التقریر«

أو "ادمة على تلبیة احتیاجاتها،التي تسمح بتلبیة حاجات أجیال الحاضر دون المساس بقدرة األجیال الق
ر ــــــــــــــعملیة التغییر التي ینسجم فیها استغالل الموارد اتجاه االستثمارات  وتوجه التنمیة التكنولوجیة والتغی

.3"المؤسسي وتعزز الطاقات الراهنة، والقادمة إلشباع االحتجاجات والطموحات البشریة

ماال من طرف االقتصادیین أو اإلیكولوجیین أو االجتماعیین ویستخدمه یعد هذا التعریف األكثر استع
االقتصادیین كبدیل لمفهوم التنمیة االقتصادیة التي ینبغي أن توجد وتدار بأسالیب تقلل إلى أدنى الحدود 
من أثر النشاط االقتصادي الحالي على مصادر الموارد المختلفة ،ألن تكالیف تلك النشاطات تتحملها 

ى ــــمحاولة الحد من التعارض الذي یؤدي إل"في نحو آخر تم تعریفها على أنهاو.4"جیال المقبلةاأل
تدهور البیئة نحو طریق إیجاد وسیلة إلحداث تكامل مابین االقتصاد والبیئة،ویشیر هذا التعریف إلى أن 

ور ـــــــــــــــهات االستثمارات والتطالتنمیة المستدامة تمثل حالة تتوافق فیها عملیات استغالل الموارد واتجا

1- FLORENCE DEPOERS, CAROLINE CRAUTHIER, JEAN PASCAL CROND &EMANUELLE REYMUD,
Le développement durable au cœur de l’entreprise, Edition Dernod , Paris, 2006, P . 02.
2- Sommet mondial pour le développement durable du 04 septembre 2002 , Johannesburg (Afrique du sud ) - ses
travaux en adoptant une déclaration politique et un plan de mise en œuvre de dispositions qui portent sur un
ensemble d’activités et de mesures à prendre afin d’aboutir à un développement qui tienne compte du respect de
l’environnement ce faisant le sommet qui a vu la participation de plus d’une centaine de chefs d’état et de
gouvernement et de plusieurs dizaines de milliers de représentants gouvernementaux et d’organisations non
gouvernementales a abouti , après plusieurs jours de délibérations , du 26aout au 04 septembre, à des décisions
qui portent , entre autres sur l’eau , l’énergie , la santé l’agriculture et la diversité biologique  .

.44اهرة ص كارل شیاس، التشغیل بعض القضایا النظریة، التشغیل والتنمیة،  مطابع جامعة الدول العربیة، الق-3
، اإلسكندریة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع منهاخ ،اآلثار االقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة وسائل الحمایة یمحمد صالح الش-4

.98، ص 2002الفني،  الطبعة األولى،
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ات الوقت ــــــــــــــــــــــــــــــــالتكنولوجي، وكذلك التغیرات التنظیمیة مع احتیاجات المستقبل مثلما تتوافق مع احتیاج
.الحاضر

الحق ضرورة إنجاز التنمیة،"التنمیة المستدامة على أنها 1بینما تناول المبدأ الثالث من قمة األرض
في التنمیة،بحیث یتحقق على نحو متساو الحاجات التنمویة والبیئیة ألجیال الحاضر والمستقبل،اذ  تصبح 

.حمایة البیئة جزء ال یتجزأ من عملیة التنمیة
یشیر إلى العدل بین تلبیة حاجات جمیع الشعوب في الجیل الحالي والعدل في إن هذا التعریف
2تحقیق توازن بین التنمیة وصیانة البیئةو لمستقبل وأجیال الحاضر تلبیة حاجات أجیال ا

إدارة وحمایة قاعدة الموارد :"م على أَّنها 1989سنة ) FAO(كما عرفتها منظمة األغذیة والزراعة
الطبیعیة بطریقة تضمن تحقیق استمرار إرضاء حاجات األجیال الحالیة والمستقبلیة ،أي تلك التنمیة التي 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــتحمي األرض، المیاه والمصادر الوراثیة النباتیة والحیوانیة والتي ال  تضر بالبیئة وتكون مناسب
. "3من الناحیة االقتصادیة ومقبولة من الناحیة االجتماعیة ومالئمة من الناحیة الفنیة

قائمة على المساواة والعدل بین األجیال الحاضرة لكي تكون مستدامة البد أن تكون4فعملیة التنمیة
وهذا ما أشارت إلیه منظمة األغذیة والزراعة التي اعتبرت الموارد والقادمة وخاصة ما یتعلق بالموارد،

.تدامةالطبیعیة الركیزة األساسیة للتنمیة المس

1 -La conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, plus connue sous le nom de Terre
de Rio de Janeiro ou sommet de Rio, s’est tenue à Rio de Janeiro au Brésil du 5 au 30 juin 1992, réunissant 120
chefs d'États et de gouvernements et 178 pays. Maurice Strong en était le secrétaire général. Environ 2 400
représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) étaient présents, tandis que plus de 17 000
personnes assistaient au Forum des ONG qui se tenait parallèlement au Sommet. Cette conférence, dans le
prolongement de la conférence internationale sur l’environnement humain (le premier Sommet de la
Terre s’étant déroulé en 1972 à Stockholm), a été marquée par l’adoption d’un texte fondateur de 27 principes,
intitulé « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement » qui précise la notion de développement
durable .

.98محمد صالح الشبخ ،المرجع السابق، ص -2
دار فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها ،الطبعة األولى ،:عثمان محمد غنیم وماجدة أبو زنط ،التنمیة المستدیمة -3

.23ص،2010الصفاء للنشر والتوزیع ،عمان 
قد برز مفهوم التنمیة بدایة في علم االقتصاد حیث استخدم للداللة على عملیة إحداث مجموعة من التغیرات الجذریة - 4

إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعیة بهدف في مجتمع معین،
تمع على االستجابة للحاجات األساسیة والحاجات المتزایدة ألعضائه،بالصورة التي لمجقدرة االحیاة لكل األفراد،بمعنى زیادة

منى هرموش، دور تنظیمات المجتمع المدني في التنمیة تكفل زیادة درجة إشباع تلك الحاجات، راجع في هذا الصدد 
لوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة وحكومات المستدامة دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في الع

.35،ص 2010- 2009مقارنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 
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من قبل الحكومات قبوالفي حین  أشار الفقه إلى أن جل التعاریف للتنمیة المستدامة أصبحت أكثر 
فكرة واحدة وهي العیش ضمن حدود النظم البیئیة مع تلبیة تضمنت هذه والهیئات والمنظمات الدولیة، 

احتیاجات األفراد دون األضرار بقدرة األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها مع تحقیق التكامل واالنسجام 
وبشكل دقیق األسالیب واألدوات التي یمكن فتقر إلى تحدید وٕان كانت هذه التعاریف تبین البیئة والتنمیة،

من خاللها ترجمة أهداف التنمیة المستدامة على أرض الواقع وتقییم التقدم الحقیقي والجهود المبذولة 
،إضافة إلى إشراك هذه التعاریف في نفس الخاصیة للتنمیة المستدامة وهي عبر األجیال لتحقیقها ،

جیل آلخر كما أَّنها تحدث على أصعدة متفاوتة منها العالمي ،اإلقلیمي والوطني ،إال بمعنى انتقالها من
المستوى الوطني لیس ضروریا استدامته على ىأَّنه یجب التنویه إلى أَّنه یمكن أن یكون مستداما عل

.1المستوى اإلقلیمي أو العالمي

الفقرة الثالثة من 04ب المادة المستدامة بموجإلى مفهوم  التنمیة من جهته المشرع الجزائريتطرق 
ة ـــــــــــــــــــــــــقتصادیة قابلاالالتوفیق بین التنمیة االجتماعیة و " على أنها 2السالف الذكر03/10القانون رقم 

لالستمرار وحمایة البیئة أي إدراج البعد البیئي في إطار التنمیة تضمن تلبیة حاجات األجیال الحاضرة 
."واألجیال المستقبلیة 

عملیة دینامیكیة مستمرة تنبع من الكیان االقتصادي وتشتمل جمیع تعد التنمیة المستدامةو هذا 
االتجاهات فهي عملیة تهدف إلى تغییر البنیة االجتماعیة والمراكز وتحریك اإلمكانات المتعددة الجوانب 

بناء دعائم الدولة العصریة وذلك من خالل تكافل بعد رصدها وتوجیهها نحو تحقیق هدف التغییر في
القوى البشریة لترجمة الخطط العلمیة التنمویة إلى مشروعات فاعلة تؤدي نتائجها إلى إحداث التغییرات 

ات ـــــــــــــــــــــكما أن التنمیة تتضمن تحدید عدد من التغییرات الجوهریة ال الشكلیة في المؤسس.المطلوبة
یة والسكانیة والتكنولوجیة واالجتماعیة والسیاسیة، من خالل اكتساب قدرة إنتاجیة ذاتیة تتیح االقتصاد

، كما أن التنمیة المستدامة تكمن على مستوى معیشي وظروف حیاة أفضلللمواطن في النهایة الحصول 

إلى قمة 1972" حدود النمو" بلهادف رحمة ،الكسي فوزیة، السعدي عیاد، كرونولوجیا التنمیة المستدامة من تقریر -1
استراتیجیات الطاقة " ، دراسة تقیمیة، مداخلة ألقیت في الملتقى العلمي  الدولي األول حول SDGS2015م المتحدة األم

، یومي 02، المنظم من طرف جامعة بلیدة "المتجددة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة،  دراسة التجارب بعض الدول ،
.16،ص 2018أفریل 03و 02

.09المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق  ،ص 03/10القانون رقم -2
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اسق وال یجوز في كونها  عملیة مجتمعیة یجب أن تسهم فیها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متن
.1اعتمادها على فئة قلیلة ومورد واحد

أهـداف التنمیـة المستــدامة :الفـــــرع الثاني 
ا تؤدي من حیث ــــــــــــــــــــــــــــــإال أنهوٕان اختلفت تعریفاتهاوهي إن التنمیة المستدامة تعتبر حدیثة  النشـأة 

القابلة لالستمرار أي التي ال تتعارض مع النشاطات االقتصادیة الوظیفة وهي التنمیةالمضمون إلى نفس 
حق من حقوق وكل منهما،بین فكرة حمایة البیئة وفكرة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیةبذلك جمعلت

.اإلنسان یكمل أحدهما اآلخر
د ـــــــــــسابقا  حیث أكالمشار إلیه1992إعالن ریو المفهوم للتنمیة المستدامة من خالل برز هذا

أن البشر هم محور اهتمام التنمیة المستدامة وأن الحق في التنمیة المستدامة یجب تحقیقه بالقدر الذي 
.یحقق احتیاجات  التنمیة والبیئة لكل من األجیال الحاضرة والمستقبلیة

یة یدمج االقتصاد والبیئة إن أحد األهداف األساسیة للتنمیة المستدامة هو محاولة إنشاء نموذج تنم
فالتنمیة ،إذ ترجع هذه الفكرة إلى أن الرفاهیة البیئیة واالقتصادیة والمجتمع یرتبطون ارتباطا وثیقاوالمجتمع

متفاعلة من خالل آلیاتها ومحتواها إلى تحقیق مجموعة من الحاسمة و الالعناصرالمستدامة مجموعة من 
:األهداف التي یمكن تلخیصها فیما یلي

هدف االقتصادي للتنمیة المستدامةال- 1
ق ـــــــــــــــمن األهداف القائمة على تحسین الظروف االقتصادیة وذلك عن طرییعتبر الهدف االقتصادي 

.ستخدام العقالني للموارد المتاحة من أجل الوصول إلى رفاهیة متزایدة ألفراد المجتمعاال
احترام البیئة الطبیعیة- 2

التنمیة المستدامة على توطید العالقة بین البیئة والسكان لتصبح عالقة تكامل وانسجام، ومن تعمل
ا من ـــــــــحمایتهو أجل ضمان حقوق األجیال القادمة واستدامة التنمیة على اعتبار البیئة مصدر للموارد 

رار ـــــــــــدیمومة واستموضمان،حمایة الموارد سواء كانت مادیة أو بشریةإلىالنضوب والتدهور یؤدي 
.2نشاطها 

، مجلة كلیة الكویت للحقوق، )المشاكل والحلول ( علیاء سهیل نجم النجار، التنمیة المستدامة والتلوث البیئي في العراق -1
.45، ص 2017، كلیة الحقوق الكویتیة،  السنة الجامعیة 04المجلد األول، العدد 

.92، ص الســـــــــــــــابقعبد القادر بلخضر، أدم رحمون، سعد مقص، المرجع -2
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تعزیز وعي السكان بالمشكالت البیئیة القائمة- 3
.مشاركة السكان في إیجاد حلول لهذه المشاكل البیئیةیتمثل هذا الهدف من خالل 

تحقیق استغالل عقالني للموارد- 4
یفها بشكل عقالني وذلك من على اعتبار أن هذه الموارد الطبیعیة هي موارد محدودة لذا وجب توظ

للطاقة والموارد الطبیعیة باإلضافة إلى المبذرةخالل إجراء تخفیضات متواصلة من مستویات االستهالك 
تغییر أنماط االستهالك التي تهدد التنوع البیولوجي باستهالك الدول المتقدمة للمنتجات الحیوانیة المهددة 

.باالنقراض 
ة بأهداف المجتمع مع المساواة في توزیع المواردربط التكنولوجیا الحدیث- 5

توعیة السكان بأهمیة التقنیات المختلفة في المجال التنموي وكیفیة استخدامها في یكون ذلك من خالل 
تحسین نوعیة حیاة المجتمع وتحقیق أهدافه المنشودة، كما باتت مسؤولیات البلدان المتطورة والفقیرة 

فراد داخل األل جعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات والخدمات بین جمیع مسؤولیة مشتركة من أج
.المجتمع أقرب إلى المساواة

إحداث تغییر مستمر ومناسب في حاجات وأولویات المجتمع- 6
إن الهدف األساسي للتنمیة المستدامة هو تحقیق اإلنصاف داخل الجیل الحالي من خالل تحقیق 

ن األجیال الحالیة والمستقبلیة كما تراعي حمایة البیئة رغبة في التقلیل من األزمات العدالة والمساواة بی
والمشاكل البیئیة العالمیة وتدعي أیضا إلى العمل على استخدام تكنولوجیات أنظف تعمل على محاربة 

1.التلوث وحمایة البیئة

:تحقیق العدالة االجتماعیة- 7
تكافئ الفرص من أجل ضمان مشاركة كل أطیاف المجتمع تعمل التنمیة المستدامة على تحقیق 

في تحقیق التنمیة واتخاذ القرارات وتحقیق مستوى معیشي یلیق بحریة كرامة اإلنسان، من الخدمات 
2.واإلمكانیات، السكن الالئق والعیش الكریم

فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدواتها، دار صفاء للطباعة والنشر : عثمان محمد غنیم، ماجدة أبوزنط،  التنمیة المستدیمة-1
.50، ص 2007

.91، ص الســـــــــــــــابقعبد القادر بلخضر، أدم رحمون، سعد مقص، المرجع -2
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:تحسین الفعالیة االقتصادیة - 8
بیعیة والمالیة من أجل تلبیة مطالب واحتیاجات أي تشجیع اإلدارة المثلى للموارد البشریة والط

البشریة لألجیال القادمة ویتوقف ذلك على السیاسات االقتصادیة الكفیلة بالتحقیق الكفاءة في استغالل 
.الموارد وخلق نتائج بقیم مضافة وتكالیف أقل 

من خالل كما أن الهدف األساسي للتنمیة المستدامة هو تحقیق اإلنصاف داخل الجیل الحالي
حمایة البیئة رغبة في التقلیل من ومراعاةتحقیق العدالة والمساواة،وبین األجیال الحالیة والمستقبلیة،

استخدام تكنولوجیات أنظف تعمل على محاربة التلوث والسعي إلى األزمات والمشاكل البیئیة العالمیة 
.1وحمایة البیئة

المصادقة على بسبب التأخر في متأخرا ها جاء قیقتحتبنیها و إال أن رغم أهمیة هذه األهداف، 
السابق ذكره والمتعلق بالتنمیة 03/10االتفاقیات الدولیة المشار إلیها سابقا وبالتالي تأخر القانون رقم 

، كما أن جل البرامج التنمیة المسایرة لهذه األهداف جاءت بعد سنة 2003المستدامة إلى غایة سنة 
إذ تبنى ) 2004- 2001( البرامج نذكر البرنامج الدعم اإلنعاش االقتصادي ومن بین أهم هذه2001

البرنامج التالي تنشیط الطلب الكلي عن طریق الزیادة في اإلنفاق  الخاص والعام االستهالكي 
) تشجیع المؤسسات على االستثمار لتلبیة الزیادة في الطلب ( واالستثماري، وذلك قصد تحفیز اإلنتاج 

.2الخ ..دعم النمو وامتصاص البطالة وبالتالي 

، جامعة قاصدي مرباح، 16الجودي صاطوري، التنمیة المستدامة في الجزائر الواقع والمأمول، جامعة الباحث، العدد -1
.301، ص 2016ورقلة 

بنسب متفاوتة تبلغ 2004-2001مخصصات مالیة موزعة على طول الفترة االقتصادي الجزائري برنامج التضمن -2
ملیار دینار جزائري، لهذا یكیف على أساس برنامج ضخم قیاسي باحتیاطي الصرف 525قیمتها اإلجمالیة حوالي 

وكحصیلة لهذا البرنامج یؤكد االقتصادیین أنها كانت ایجابیة على المستوى الكلي حیث سجل الناتج الخام المحلي ارتفاعا 
ملیار 38الستكمالها قدرت با أن معظم االنجازات المخطط لها استدعت میزانیة إضافیةإال، %6.8محسوسا بنسبة 

ملیار دوالر كاستثمار خاص وطني وأجنبي ومن أجل تغطیة النقائص المسجلة في هذا البرنامج 25إلىإضافةدوالر 
، )2009-2005(البرنامج التكمیلي لدعم اإلنعاش االقتصادي . حاولت الحكومة استدراك ذلك في البرنامج الخماسي

راجع في هذا الصدد عقون ، )2019-2016(وأخیرا برنامج النمو الجدید ) 2014- 2010(برنامج التنمیة الخماسي 
، مجلة النماء )2019-2001( شراف، بوفنخور خدیجة، التنمیة المستدامة في الجزائر من خالل البرامج التنمویة 

التجاریة، جامعة محمد الصدیق بن ، كلیة العلوم االقتصادیة و 2018أفریل 02لالقتصاد والتجارة، عدد خاص، المجلد رقم 
.201یحي، جامعة جیجل، ص 
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خصــائــص وأبعـــاد التنمیــة المستـدامة : المطلـب الثاني 
إن توفیر التقدم المادي الكبیر والتحسن في مستویات المعیشة من خالل عملیة التنمیة المستدامة 

التنمویة األخرى، كون أنها یرجع للخصائص التي تتمتع بها هذه األخیرة و تمیزها عن باقي النماذج
في حین .البدیل التنموي لما یعرف بالتنمیة التقلیدیة إذ تستهدف تحقیق النمو االقتصادي بشكل أساسي 

ي، والبعد ـــــــــــــــــــــتسعى التنمیة المستدامة إلى تحقیق ثالثة  أبعاد أساسیة  البعد االقتصادي، البعد االجتماع
نتطرق ثم ) الفرع األول ( من خالل هذا المطلب دراسة خصائص التنمیة المستدامة لهذا نحاول . البیئي

.)الفرع الثاني(إلى أبعاد التنمیة المستدامة 

خصائص التنمیة المستدامة: الفرع األول 
ط التعاریف المختلفة التي تم التطرق إلیها للتنمیة المستدامة یمكن استنباانطالقا من المفاهیم و

:واستخراج جملة من الخصائص التي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة 
اتــــــــــــــــجوهر التنمیة المستدامة البعد الزمني فهي تنمیة طویلة المدى بالضرورة تعتمد على تقدیر إمكان- 

.تالحاضر ویتم التخطیط لها لفترة  زمنیة طویلة مستقبلیة یمكن خاللها التنبؤ بالمتغیرا
وي لكوكب األرضــــالتنمیة المستدامة  تراعى تلبیة االحتیاجات القادمة في الموارد الطبیعیة للمجال الحی- 
فأولویتها هي تلبیة الحاجات األساسیة والضروریة تنمیة تضع  تلبیة احتیاجات األفراد في المقام األول،- 

ة ـــــــــــــــــــــــــتصل بتحسین نوعیة حیاة البشر المادیوكل ما یالغذاء والملبس والتعلیم والخدمات الصحیة،من
.واالجتماعیة

تنمیة متكاملة تقوم على التنسیق بین سلبیات استخدام الموارد،و اتجاهات االستثمارات واالختیار - 
ة ــــــــــــــــــــــــیالتكنولوجي ما یجعلها تعمل جمیعها بانسجام داخل المنظومة البیئیة بما یحافظ علیها ویحقق التنم

.1المتواصلة المنشودة
.التنمیة عملیة ولیست حالة وهي بالتالي مستمرة ومتصاعدة تعبیرًا عن تجدد احتیاجات المجتمع - 
وز ـــــــــــوال یجالتنمیة المستدامة  عملیة مجتمعیة یجب أن تساهم فیها كل الفئات والقطاعات والجماعات،- 

.ئة قلیلة أو مورد واحداعتمادها على ف

.302الجودي صاطوري، التنمیة المستدامة في الجزائر الواقع والمأمول ،المرجع السابق، -1
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التنمیة ظاهرة كلیة،تحدث تحوالت هیكلیة،وهذا یمثل إحدى السمات التي تمّیز عملیة التنمیة الشاملة - 
درة ـهي القمثل مااذ تشمل التحوالت اإلطار السیاسي واالجتماعي والثقافي،عن عملیة النمو االقتصادي،

1.یةوالتقنیة والبناء المادي  للقاعدة اإلنتاج

تقوم التنمیة المستدامة تحقیق استغالل واستخدام عقالني للموارد الطبیعیة،حیث یجب إجراء تخفیضات - 
وتغییر أسالیب اإلنتاج المتبعة بما یعزز مستمرة لمستویات االستهالك المبددة للطاقة والموارد الطبیعیة، 

ي لتحسین نوعیة البیئةكفاءة استخدام الموارد النادرة للمحافظة على النمو االقتصاد
التنمیة المستدامة  تشمل تحقیق التحول السریع في القاعدة التكنولوجیة وربط التكنولوجیا الحدیثة - 

بأهداف الحضارة الصناعیة، وتحاول توظیف تكنولوجیا حدیثة تكون أنظف وأكفأ وأقدر على إنقاذ الموارد 
ستقرار المناخ،واستیعاب النمو في عدد السكان وفي الطبیعیة،والحد من التلوث والمساعدة على تحقیق ا

.2.النشاط االقتصادي
التنمیة المستدامة  مدخل عالمي یتجاوز الفرق بین الشمال والجنوب وتبحث في كیفیة خلق التوازن بین - 

وفقا النمو الدیمغرافي العالمي والتنمیة االقتصادیة عن طریق إحداث التغییر الهیكلي لإلنتاج واالستهالك
.لمنظور اقتصادي 

ة ــــــــــــــــــــــالتنمیة عملیة متعددة ومترابطة األبعاد تقوم على أساس التخطیط والتنسیق بین خطط التنمی- 
.االقتصادیة واالجتماعیة من جهة والتنمیة البیئیة من جهة أخرى

را أي أن التنمیة تسعى للحد من الفقر التنمیة المستدامة تتوجه أساسا لتلبیة احتیاجات أكثر الطبقات فق- 
.العالمي 

حافظ بن عمر، البعد االجتماعي في التنمیة المستدامة العمل، البطالة والفقر  كمؤشرات لقیاس التنمیة المستدامة، مجلة -1
، ، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة2، منشورات جامعة البلیدة لونیس علي 2015، 12األدب والعلوم االجتماعیة، العدد 

.07ص 
دراسة اإلستراتیجیة العربیة " معزاوة فتیحة، التنمیة المستدامة بین الطرح النظري والواقع العملي  بن حاج جیاللي ،-2

مجلة اإلدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، مخبر تسییر الجماعات المحلیة ، 2015دامة لما بعد عام المقترحة للتنمیة المست
.23، ص 02بلیدة التحقیق التنمیة، جامعة لونیسي عليودورها في 
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ع ــــــــــــــــالتنمیة المستدامة تحرص على تطویر الجوانب الثقافیة والبقاء على الحضارة الخاصة بكل المجتم- 
.1عناصر التنمیة المستدامة ال یمكن فصلها وذلك لشدة تداخل أبعادها- 

مستدامة أبعاد التنمیة ال: الفرع الثاني 
د ـــــــــــــــــــــــبعالقتصادي، االبعد المما سبق یتضح أن للتنمیة المستدامة ثالثة أبعاد متكاملة ومترابطة 

ة ـــــــــ، حیث یشمل رفاهیوالتي یجب التركیز علیها جمیعها بنفس المستوى واألهمیةبیئي البعد الجتماعي و اال
:األمر الذي نوضحه تبعا اإلنسان نقطة التقاطع لهذه األبعاد  

البعد االقتصادي : أوال 
أن التنمیة المستدامة تعني تحسین مستوى الرفاهیة لإلنسان في ضوء نصیبه من یونیرى االقتصاد

السلع الغذائیة وخدمات السكن والنقل، التعلیم، الصحة، كما یجب أن یكون النظام االقتصادي مستدام 
خدمات على أساس مستمر ضمن مستویات إنتاج یمكن التحكم فیها، لهذا تركز قادر على إنتاج السلع وال

ج ـــــــــــــــــــــــهذه الفئة من الفقه  على أنه من ناحیة االقتصادیة ینظر إلى التنمیة المستدامة على أنها عملیة دم
وارد ـــــــــــــــــــــــحالي من المالموارد الطبیعیة كشكل من أشكال رأسمال الطبیعي الذي یعرف بقیمة المخزون ال

ع ــــــــــــــــــالطبیعیة مثل الغابات ومصائد األسماك والمیاه والبیئة  بشكل عام إذ یوفر رأسمال الطبیعي السل
.2والخدمات إلى جمیع الناس كما یكون رأسمال الصناعي والبشري  

طلبات والحاجات المادیة لإلنسان من جهة اإلنتاج لهذا فإن البعد االقتصادي یختلف  من حیث المت
واد ـــــــــــــــــــــواالستهالك، فبالنسبة للدول المصنعة تعني التنمیة المستدامة التخفیض المتواصل الستغاللها للم
وى ــــــــــــــــــــالطاقویة والموارد الطبیعیة أما بالنسبة للدول النامیة تعني استغالل الموارد الطبیعیة لرفع المست

.3المعیشي لشعوبها والقضاء على الفقر 

ن ، رسالة مقدمة ضم)حالة الجزائر( سایج بوزید، دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة -1
متطلبات لنیل شهادة دكتوراه  علوم االقتصادیة،  تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر وعلوم 

.92، ص 2012/2013التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
.77وعد هادي عبد الحساني، خولة حسین حمدان ،المرجع السابق، ص -2
.09بالخیر، المرجع السابق، ص انتصار-3
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تم عرضه یمكن القول بأن فكرة التنمیة المستدامة قبلت وتم إقرارها على صعید إال أنه من خالل ما
یعد مهمة ،واسع غیر أنه اتضح بأن ترجمة هذه الفكرة وأهدافها وأبعادها من خالل برامج وسیاسات عملیة

أن عملیة التنمیة الشاملة تتطلب التوافق بین السیاسات المختلفة االقتصادیة، االجتماعیة، ماطالصعبة 
الربط بین التنمیة والبیئة من أجل حمایة األنظمة البیئیة وٕادارة الموارد و والبیئیة وتحسین نوعیة الحیاة، 

حسین ظروف المعیشة للجمیع الطبیعیة التي تعد من مستلزمات األساسیة لإلیفاء باحتیاجات اإلنسان وت
لكن دون زیادة استخدامها إلى ما یتخطى قدرة الكرة األرضیة على التحمل ولذلك فإن الجهود الهادفة إلى 

.بناء نمط حیاة مستدام تتطلب إحداث تكامل بین اإلجراءات المتخذة في األبعاد الثالثة 

البعد االجتماعي: ثانیا
حدید هذا البعد  كالجوانب االجتماعیة المتعلقة بالبعد البیئي، قبول تستخدم معاني مختلفة عموما لت

المجتمع بالتغییرات الالزمة في أنماط االستهالك، مشاركة المواطنین في بناء التنمیة المستدامة، إال أن 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة قامت بطرح مخطط لهذا البعد وذلك من خالل تجمیع المؤشرات 

:اعیة للتنمیة المستدامة في أربعة محاور االجتم
.)المشاركة الفعالة في االقتصاد والمجتمع (االستقالل الذاتي - 
.) الدخل، فرص العمل ( حقوق الملكیة - 
.) الرعایة والظروف التي تؤثر على الوافیات والصحة( الصحة - 
.)جرائم بمختلف أنواعها العوامل التي تهدد هذا التماسك مثل ال( التماسك االجتماعي - 

اف ــــــــــــــــــــــــلهذا یرى البعض البعد االجتماعي على أنه تحسین المستوى المعیشي والخدماتي في األری
والمحافظة على االستقرار الدیمغرافي في المدن وتحقیق أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبیة في 

.1التخطیط والتنمیة بشكل مستمر 
م ــــــویهتإذ أن البعد االجتماعي للتنمیة المستدیمة یرى أن اإلنسان هو جوهر التنمیة وهدفها النهائي،
ة على ـــــــبالعدالة االجتماعیة ومكافحة الفقر،ویحتاج هذا إلى تغییرات جوهریة في األنظمة االقتصادی

والتعاون ات الفاعلة في الدولة السلطمنبتكافل جهود كل األخص،ولكن هذا التغییر ال یمكن أن یتم إال

.73محمد بلفضل، المرجع السابق، ص -1
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وممارسة الدیمقراطیة االقتصادیة من خالل عملیة مابین القطاعات االجتماعیة واالقتصادیة المختلفة،
عملیة تغییر ''التي هيتشاوریة تشاركیة تتضمن القطاعات لمجتمع،وتساهم في التنمیة االجتماعیة

ات التي تهدف إلى خدمة اإلنسان،وتوفیر الحاجات المتصلة حضاري تتناول آفاقا واسعة من المشروع
بعمله ونشاطه،ورفع مستواه الثقافي والصحي، والفكري، والروحي،وهذه التنمیة تعمل بصورة عامة على 

.1استخدام الطاقات البشریة من أجل رفع مستوى المعیشة، ومن أجل خدمة أهداف التنمیة

النظام االجتماعي یكون مستدیما اجتماعیا في حال حقق العدالة حسب المختصین والخبراء فانو
في التوزیع ٕوٕایصال الخدمات االجتماعیة كالصحة والتعلیم إلى محتاجیها والمساواة في النوع االجتماعي 

:والمحاسبة السیاسیة والمشاركة الشعبیة، وهذا ما سیتم توضیحه من خالل النقاط التالیة 
كانيتثبیت النمو الس- 1

یكتسي النمو السكاني أهمیة بالغة لیس ألن النمو السكاني المستمر لفترة طویلة وبمعدالت معقولة 
ة وعلى قدرة ــــــــــأصبح أمرا مستحیال، بل كذلك ألن النمو السریع یحدث ضغوطا حادة على الموارد الطبیعی

ة ویقلص من ـــــــأو منطقة ما یحد من التنمیكما أن النمو السریع في بلدالحكومات في توفیر الخدمات،
ة على حساب ــــــــــــــــقاعدة الموارد الطبیعیة المتاحة إلعانة السكان،ونجد في الجزائر تمركز السكان في منطق

.منطقة أخرى مما یعرض استدامة الموارد الطبیعیة للخطر في المستقبل
سیما وأنزیادة االحتیاجات البشریة من الغذاء،و لیة التنمیة كما تشكل إحدى التحدیات الكبرى لعم

إلى زیادة النشاط ومن ثم الضغط على النظم االیكولوجیة،ففي نهایة الثمانینیات تم تؤدي الزیادة السكانیة
من الغابات االستوائیة واألراضي الرطبة وهو عامل یؤدي إلى تدمیر المساحات %17تدمیر مابین 
2.هور التربة واإلفراط في استغالل الحیاة البریة والموارد البشریةالخضراء وتد

ستخدام الكامل للموارد البشریةاال- 2
التعلیم والخدمات الصحیة ومحاربة الجوع،إن االستخدام الكامل للموارد البشریة یتمثل في تحسین 

اء أوال ــــــــــــــــــــــــة تخصیصها وضمان الوفومن هنا فإن التنمیة المستدیمة تعني إعادة توجیه الموارد ٕوٕاعاد
الرفاه و مثل تعلم القراءة والكتابة وتوفیر الرعایة الصحیة األولیة والمیاه النظیفة، باالحتیاجات األساسیة،

.االجتماعي وحمایة التنوع الثقافي واالستثمار في الرأسمال البشري

.175، ص 2005األولى، إحسان الحسن، علم االجتماع االقتصادي، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة -1
دراسة في اقتصاد " تصادیةالجلبي،التنمیة االقتصادیة والبیئیة بین فشل السوق والسیاسة االقالقادرعبدإیاد بشیر-2

22.العراق ،ص2003، أطروحة دكتوراه ،جامعة الموصل، كلیة اإلدارة واالقتصاد،"البیئة
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لصحة والتعلیما- 3
ریة تتفاعل تفاعال قویا مع األبعاد األخرى المتعلقة  بالتنمیة المستدیمة من ذلك مثال إن التنمیة البش

د ــــــــــــأن السكان األصحاء الذین نالوا من التغذیة الجیدة ما یكفیهم للعمل ووجود قوة حسنة للتعلیم أمر یساع
ین وغیرهم من سكان البادیة على على التنمیة االقتصادیة،ومن شأن التعلیم أن یساعد المزارعین والفالح

.حمایة الغابات وموارد التربة والتنوع الحیوي لحمایة أفضل
البعد البیئي : ثالثا

یتمثل البعد البیئي في الحفاظ على الموارد الطبیعیة واالستخدام العقالني لها ویختلف االهتمام البیئي 
حسب طبیعة المشاكل البیئیة لكل منها، فالدول بین الدول المصنعة والدول المتخلفة والنامیة وهذا 

ة ـــــــــــــــــــــالمتقدمة مشاكلها البیئیة تتمثل في ارتفاع درجة حرارة األراضي وثقب األزون واألمطار الحامض
واالستنزاف للموارد الطبیعیة أما الدول النامیة مشاكلها تكمن في التصحر وانجراف التربة والمیاه الملوثة 

ذي ــــــــــــإذ یعد هذا البعد األكثر شیوعا وال1تشترك مع الدول المصنعة في الكثیر من المشاكل البیئیةكما
.یساهم بشكل كبیرة في مفهوم التنمیة المستدامة ونشره 

كل نشاط بشري هو نشاط تكمن في أن هناك من الفقه من یرى أن الفكرة الجوهریة للتنمیة المستدامة 
یشمل النظام البیئي الموضع الطبیعي المادي وجمیع الكائنات الحیة حیث ،نظام البیئي في الواقعفرعي لل

لهذا فهم یدفعون بأن عدم التحكم في التنمیة البشریة التي تشترك وتتفاعل مع الفضاء الذي تعیش فیه ،
بقة الفقیرة للموارد الطبیعیة من حیث استنزاف الطیترتب علیه تغییرات ال رجعة فیها في النظم االیكولوجیة

.جیةو طالما أنها تعتبر المورد األساسي والوحید لعیش هؤالء، مما یترتب عنه تدهور في النظم االیكول

وفقا لهذه الرؤیة تقدم التنمیة المستدامة نموذجا للتنمیة عن طریق تقلیل تأثیر النشاط البشري على 
بناء لما سبق تتلخص العالقة بین البیئة واالقتصاد .رة ودائمةالنظام البیئي بحیث ال یخضع  لتغییرات كبی

: یليوفقا لماوالمجتمع 

ر في القانون العام، تخصص حقوق اإلنسان، كلیة الحقوق، یمحمد بلفضل، القانون الدولي لحمایة البیئة، رسالة ماجست-1
.71،ص 2006/2007نة الجامعیة القسم العام، كلیة الحقوق، جامعة وهران، الس
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الضغوط البیئیة المترابطة- 1
یمكن لضغوط البیئیة أن تتزاید وتتراكم لتتسبب في مشاكل أكبر وبالتالي فإن البیئة ككل واألنظمة 

لمكونات المادیة التي تشكل جزءا من البیئة لها تأثیر الفرعیة سواءا كانت من الحیوانات أو النباتات أو ا
.على بعضها البعض 

الضغوط البیئیة ونظام التنمیة االقتصادیة مترابطان - 2
مثال  یؤثر نظام التنمیة االقتصادیة القائم على تخصیص الموارد الطبیعیة على الضغوط البیئیة و

، إذ یرجع ذلك إلى االستغالل المتزاید من قبل 1992انهیار مخزونات السمك في كندا سنة عن ذلك 
السكان المحلیین والصیادیین األجانب وكذا التغییرات في درجة الحرارة وملوحة المیاه المحیطة بالمنطقة 
كل هذه األسباب هي المسؤولة عن التغییرات في الدورة التناسلیة للسمك هذا ماأجبر الحكومة الكندیة في 

سنوات على مصاید السمك األمر الذي أدى إلى ) 09(وقف إجباري لمدة تسعة تلك الفترة إلى فرض 
منصب عمل، مع اإلشارة إلى أنه یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال الصید 3000خسارة 

البحري أن تتأثر بهذه القرارات التي لها خلفیات بیئیة وبالتالي یظهر مدى تأثیر البعد البیئي على هذا 
على هذا األساس یتعین على هذه المؤسسات إدماج البعد البیئي في اهتماماتها منذ . من المؤسساتالنوع 

.1بدایة نشاطها

العوامل السیاسیة واالجتماعیة مرتبطة بالقضایا البیئیة واالقتصادیة- 3
اء هناك قضایا عابرة للحدود مثال عن ذلك انخفاض الملقحات أي حشرات التلقیح في جمیع أنح

بلدان العالم مما یقلل إنتاجیة القطاع الزراعي ویؤدي النخفاض في اإلنتاجیة على دخل المزارعین ودخل 
الدولة كما یؤثر على السعر في العالم لذلك فإن لهذه المشكلة البیئیة أثار على اقتصاد  الدولة نفسها 

.2والعدید من الدول األخرى الناشطة في هذا المجال 

انتصار بالخیر، اإلطار المفاهیمي لحمایة البیئة، كتاب أعمال ملتقى آلیات حمایة البیئة، مركز جیل للبحث العلمي  -1
.07، ص 2017دیسمبر 30سلسلة كتاب أعمال  المؤتمرات، الجزائر العاصمة، 

2- LUKAS DIBLASIO BROCHARD, le développement durable: enjeux de définition et de mesurabilité,
mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, université du Québec à Montréal,
juin 2011, P. 13-14.
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ة إدارة العالقات بین األهداف االقتصادیة واالجتماعیة  والبیئیة فإن هذا البعد یتعرض نتیجة لصعوب
لتحدیات تتطلب من صانعي القرار إعداد السیاسات واإلجراءات الكفیلة بالتحقیق التوازن البیئي، فالنمو 

ة لتفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــاالقتصادي یمكن تحقیقه بواسطة القوى اإلبداعیة البشریة التي تكمن من تغییر الطبیع
.األساسیة و متطلبات الراحة المادیة المطلوبة للحیاة الیومیة 1باالحتیاجات

دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة المحلیة : المبحث الثاني
ونها الخلیة األساسیة تعتبر المؤسسة الوسیلة واألداة األساسیة إلحداث التنمیة  بمختلف مجاالتها ك

التي یستطیع المسیر من خاللها إبراز قدراته  اإلبداعیة والتصوریة في میدان إنتاج السلع وتقدیم الخدمات 
وٕان  كانت المؤسسات الكبیرة تشّكل الدعامة األساسیة في مسیرة التنمیة االقتصادیة من خالل ذلك 

ة ـــــــــــــــــــي الوقت الحالي أصبحت المؤسسات المتوسطمساهمتها في تحقیق معدالت نمو سریعة، غیر أّنه ف
والصغیرة تحظى باهتمام مخططي السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة في مختلف دول العالم المتقدم وذلك 

.من منطلق الدور الحیوي الذي تلعبه هاته المؤسسات في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
دول العالم الثالث اهتمت بالمؤسسة االقتصادیة وأولتها اهتماما كبیرا خاصة بعد الجزائر كغیرها من

االستقالل حیث كان االعتماد الكلي على المؤسسات العمومیة كأداة من أجل تحقیق التنمیة ومع توالي 
لى مرحلة المخططات االقتصادیة واألفكار التي جاء بها كل مخطط كان الباعث في سنوات الثمانینات إ

ضرورة تفكیك المؤسسات الكبیرة إلى مؤسسات صغیرة ومتوسطة وذلك كنتاج لتجسید المشاركة الفعالة في 
.   التسییر

تتزاید أهمیة هذه األخیرة في الحیاة االقتصادیة المعاصرة من خالل الدور الذي تلعبه على مستوى 
املة، وتوظیف رأسمال، أو على المستوى المؤسسة ذاتها من خالل إشباع حاجات أصحابها من الید الع

ة ـــــــــــــإذ تواجه االقتصادیات الحدیث2الكلي من خالل مساهمتها في خلق مناصب الشغل ومحاربة البطالة،

یل المالي في الرقابة على النشاط وعد هادي عبد الحساني، خولة حسین حمدان، دور معاییر المحاسبة والتدقیق والتمو -1
، المعهد العالي 2017، المجلد الثاني، 39المستدامة، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، العدد التنمیةالزراعي لتحقیق 

.76للدراسات المحاسبیة والمالیة، جامعة بغداد، العراق، ص 
، جوان 12لجزائر، مجلة األبحاث االقتصادیة، العدد قاشي خالد، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كمحرك للتنمیة في ا-2

11لونیسي علي، ص 2، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة بلیدة 2002
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مجموعة من التحوالت التي تملیها التطورات المحلیة والدولیة على مختلف القطاعات االقتصادیة والتي 
یات جدیدة ترتكز على نموذج اقتصاد السوق الذي یركز بدوره على أسس تفرض على الدول إتباع آل

جدیدة لخلق القیمة  والثروة، وهذا یترجم بدور كبیر للقطاع الخاص تحدي جدید وهو المنافسة في ظل 
.تشجیع المبادرات الفردیة وروح المقاولة

تحول، حیث تضاعف التركیز تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وجها جدیدا من أوجه هذا ال
العالمي على هذه المؤسسات كإحدى أنجع سبل تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وهذا ما آدى 
بالدولة الجزائریة إلى تبني هذا النوع من المؤسسات واالهتمام بها حیث تم إدماجها في سیاق السیاسة 

كبیرة في تكثیف النسیج الصناعي وتحریك الجهاز العامة للتنمیة كأداة ینتظر منها المساهمة بفاعلیة 
اإلنتاجي خاصة في مجال خلق فرص عمل جدیدة   والقضاء على البطالة التي أضحت من  أهم 

ما سنوضحه ، وهذا1المشكالت التي تواجه الجزائر وكذلك المساهمة في تلبیة حاجات المواطنین المحلیین
ومدى ) المطلب األول( خصائص وأهداف التنمیة المحلیة تبعا من خالل الحدیث عن مفهوم ،مجاالت ،

).المطلب الثاني(استجابة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمتطلبات التنمیة لمحلیة 

التنمیة المحلیة مفهوم : المطلب األول
والدراساتاالقتصاديالفكرفيالتنمیةمواضیعبینمهمامركزاالمحلیةالتنمیةموضوعیحتل

أنهاذلكاالجتماعیة،والحركاتواإلقلیمیةالدولیةالمنظماتوبرامجالحكومیةاالجتماعیة والسیاسات
وضعإلىوالركودالتخلفحالةمنبالمجتمعاالنتقالخاللهامنوحركة یمكنومدخالومنهجاعملیة
للسكاناألساسیةاالحتیاجاتوتلبیةوسدأفضلما هوإلىواالرتقاءالنموطریقفيوالسیروالقوةالتقدم

لخلقمدخلأفضلالمحلیةتعتبر التنمیةكماالحكومیة،الهیئاتمنوبمساندةالذاتیةبجهودهمالمحلیین
كلككل،مستوى القطرعلىالوطنیةللتنمیةالمالئمةواألرضیةالمناخوتوفیرجدیدةاقتصادیةفرص

عن فضالالمحلیةاالقتصادیةالتنمیةعملیةتفهمعلىئرالجزاومنهاوالدولالمجتمعاتقدرةبشرطهذا
لهذا سنعالج من خالل هذا المطلب أهمیة 2.الوطنياالقتصاديالنمودعمبرامجمعبكفاءةالتعامل

2002ترة مابین فدردیش أحمد، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتصاد الوطني دراسة إحصائیة لل-1
.396، ص 2018، دیسمبر 01ولیات جامعة الجزائر ، مجلة ح2006/
عبد المطلب بیصار وحسین األمین شریط ، التنمیة المحلیة في إطار التجارب الدولیة والخبرات المیدانیة، مجلة العلوم -2

.39ص ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،2018لسنة 2العدد 2اإلداریة والمالیة، المجلد 
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الفرع ( حلیة موبعدها نتطرق إلى خصائص ومجاالت التنمیة ال) الفرع األول( وأهداف التنمیة المحلیة 
).الثاني 

أهمیة وأهداف التنمیة المحلیة : الفرع األول
ي ــــــــــــــاالقترابات المستعملة من قبل الفقه فاختلفت تعاریف التنمیة المحلیة حسب اختالف التوجهات و

التنمیة المحلیة على أنها ذلك الجهد لزیادة الفرص االقتصادیة وتحسین بان هذا المجال، هناك من یرى 
ل المجتمع المحلي بمساعدة مواطنیه على التعریف بمشاكلهم التي تحتاج إلى قرار مستوى حیاة األفراد داخ

الجماعة وعمل الجماعة بإنشاء أو تطویر المشروعات وتحسین الخدمات مثل المساكن والشوارع والمجاري 
هدف المائیة وتطویر نظم التعلیم والصحة، في حین یرى آخرون أن التنمیة المحلیة عملیة دینامیكیة تست

الت على ـــــــــــــــــمكونات المجتمع المحلي وتتضمن سلسلة من التغییرات البنائیة الوظیفیة قصد إحداث  تفاع
وا ــــــــــــــمستوى البناء االجتماعي واالقتصادي من أجل تحسین مستوى األفراد وٕاخراجهم من عزلتهم لیشارك

القومي بصفة عامة بهدف الوصول إلى تغییر شامل ایجابیا في تنمیة مجتمعهم المحلي بصفة خاصة و
ع ـــــــــــــــــــــغایته التقدم ووسیلته التنمیة من أجل اإلنسان بتسطیر برامج تنمویة محلیة یساهم فیها الشعب م

الحكومة والمؤسسات المحلیة في انجازها باالعتماد على اإلمكانیات المحلیة وغیر المحلیة المتاحة المادیة 
1.البشریة، والفنیة المالئمة لطبیعة وظرف المجتمع المحلي وخصائصه،

أهمیة التنمیة المحلیة: أوال 
إن للتنمیة المحلیة أهمیة بالغة نظرا للدور الذي تلعبه في تحقیق التنمیة الشاملة فهي تسهم 

ة االقتصادیة بالتكامل بین تنمیة المناطق الریفیة والمناطق الحضریة، وتشمل جمیع أبعاد التنمی
عمل على نموها بشكل متوازن الواالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، كما تمس كل المجتمعات المحلیة و

. لتزید من ترابطها وتماسكها
تعمل التنمیة المحلیة على تفعیل مشاركة المواطنین في وضع وتنفیذ برامج التنمیة وربطها 

نابعة في األصل من تمیز ) تنمیة المجتمع المحلي ( یة المحلیة بالمشاریع التنمویة، سیما وأن أهمیة التنم
یمكن المراهنة علیه للعبور إلى التنمیة الشاملة أو الوطنیة، فتنمیة اجتماعيالمجتمع المحلي ككیان 

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة تنمیة المحلیة وانعكاساتها االجتماعیة دراسة میدانیة  لوالیة تمنراستمحمد بالخیر، ال-1
-2004الماجیستر في علم االجتماع التنظیم والعمل ، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

11،ص 2005
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المجتمع المحلي تساعد في التنسیق بین الجهود األهلیة في اإلصالح جغرافیا ووظیفیا وعلى مختلف 
.1ر المجتمع المحلي جسرا في التنسیق بین الجهود األهلیة والحكومیةالمستویات یعتب
إلىتهدفالمدى،طویلةوخطبرامجوجودأساسعلىیبنىالتنمویةاالستراتجیاتتجسیدكما أن

المواردكلعلىواالعتماداالنطالقمبدأمنإعدادهایتمشاملة،تنمیةتحققفيالوصول واالستمرار
معطیاتتقتضیهماوفقلهاوالعقالنيالرشیداالستعمالخاللمنوالدواموالقابلة للتجدداحةالمتالمحلیة

والحفاظواجتماعیااقتصادیاتنمیتهاخاللمنالمنطقةتطوریؤدي إلىماهومنطقة،كلوخصوصیات
المشاكلعنالكشفيفوالمواطنیناألفرادجهوداستثارةمبدأعلىتعتمدالمحلیةفالتنمیة.بیئیاعلیها
تحقیقبغیةالمركزیةالهیئاتدعمظلفيالمشاكللهذهالمالئمةالحلولوٕایجادمنها مناطقهمتعانيالتي
: وعلیه یمكن أن نلخص أهمیة التنمیة المحلیة كالتالي شاملة،وطنیةتنمیة

.شاملةوطنیةتنمیةتحقیقفيالمستعملةاألدواتأحدالمحلیةالتنمیة- 
التنمیةلقضایاالمواطنینحماسإثارةفيالوسائلأنجحمنالذاتیةبالجهودالمحلیةالتنمیةتعتبر- 

التنمیةإحداثفيإیجابیةعناصرإلىوتحویلهم
ةـــــــــــــالتنمیتحقیقفيالمساهمةثمومنالمحلیةالمواردالستغاللالهامةالوسائلمنالمحلیةالتنمیة- 

.ةاالقتصادی
2.إنجازهافيالمحلیةاإلدارةوحرصمساهمةمدىعلىیتوقفالتنمیةومشروعاتبرامجنجاحإن- 

أهداف التنمیة المحلیة:ثانیا
قد ینظر إلى التنمیة المحلیة على أنها عملیة هدفها األول واألخیر إشباع الجانب المادي لإلنسان 

میز شقین أو هدفین أساسین للتنمیة المحلیة، أهداف فقط وهي في الحقیقة أوسع من ذلك حیث یمكن أن ت
معنویة وتشمل كل المتغیرات السلوكیة والمعرفیة التي تطرأ على سكان المجتمع أثناء ممارستهم  وقیادتهم 

باعتبار عملیة التنمیة و. لعملیة التنمیة المحلیة، أما الشق الثاني منها  فیتمثل في أهداف اإلنجاز
طط لها ومبرمجة تسعى إلى تحقیق مجموعة من األهداف المحددة مسبقا، ویمكن ذكر المحلیة عملیة مخ

:بعض هذه األهداف والتي تتمحور حول

للتنمیة المحلیة المستدامة 21الحضریة ومؤشرات قیاسها في مجال تنفیذ األجندة عادل بونقاب، سیاسة التنمیة المحلیة و -1
في الجزائر ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص إدارة األعمال اإلستراتیجیة للتنمیة المستدامة،كلیة العلوم 

.8، ص 2011-2010لجامعیة ، السنة ااالقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف
.46، المرجع السابق، ص عبد المطلب بیصار وحسین األمین شریط-2
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تقریب اإلدارة من المواطن لخلق نوع من التعاون بین المواطن المحلي وبین المنتخبین في تسییر - 
.ین اإلدارة المحلیة والسلطات المركزیةالشؤون المحلیة، كما تسعى إلى تحسین وتعزیز التعاون المشترك ب

الخ لوضع .....إشباع الحاجیات األساسیة لألفراد داخل المجتمع المحلي كالعالج، األمن، العمل التعلیم- 
.حد لظاهرة النزوح الریفي وما یسمى بترییف المدینة

.تحقیق العدالة االجتماعیة والتوزیع العادل للثورة - 
فراد وذلك بزیادة دخله بما یمكنه الحصول على ما یجعل حیاته أكثر رفاهیة رفع مستوى معیشة األ- 

.وأكثر استقرار، بحیث یصبح الفرد ال یفكر في الهجرة والنزوح الریفي
بناء قاعدة تحتیة تستوعب االستثمارات وتوسیع القطاعات االقتصادیة و االجتماعیة، مما یجعل - 

لمواصلة العمل التنموي وتهیئة اإلقلیم، وهذا ما قد یحقق األهداف مداخیل اإلدارات المحلیة أكثر وفرة
1" .بناء األساس المادي للتقدم" السالفة الذكر وقد یطلق على هذا الهدف 

العمل على خلق المشاركة وتأسیس الروابط بین المشاریع وبین أكبر عدد ممكن من الجماعات المحلیة - 
قاصرة على أداء مهمتها ومن ثم یجب تغییرها وتبدیلها بأنماط محلیة لكي یقتنعوا بأن األنماط السائدة 

جدیدة تكون قادرة على السیر مع مقتضیات التجدید في جمیع المیادین وخلق روح جدیدة في العالقات 
.اإلنتاجیة ومرافق الخدمات األخرى

ل متوازن مما یجنب المجتمعات المحلیة إلى حالة التماسك والترابط لكي یسهل نموها بشكتحول- 
المجتمع الكثیر من الهزات واالنتكاسات من خالل ترابط المشاریع وتماسكها حتى یكون هناك إحساس 

ى المجال االقتصادي و االجتماعيدائم بالوحدة الوطنیة ال في المجال السیاسي فحسب بل یتعدى ذلك إل
على أن یكون جزءا من تلك النشاطات خلق رأي العام الذي یؤمن بعملیات التحول والتغییر والعمل- 

اإلنسانیة الیومیة من خالل العمل الجمعوي الذي یسیطر على العقول والسلوك واألفعال مما یضمن لها 
.النجاح 

حجاب عبد اهللا، التنمیة المحلیة النظریات االستراتیجیات واألطراف الفاعلة لتحقیقها، مجلة الدراسات القانونیة -1
.359، جامعة عمار ثلیجي األغواط ، 2017جوان 06والسیاسیة، العدد 
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تقلیل التفاوت بین األفراد إذ تعیش معظم البلدان النامیة في تمییز وتفاوت كبیر بین أفراد مجتمعاتها - 
ه نصیب الفرد من الدخل والثروة واستحواذ فئة قلیلة علیها وهذه المظاهر تمتد إلى هذا التفاوت الذي أساس

ینشأ .المجتمعات المحلیة الصغیرة، فتكونت فئة برجوازیة محلیة أمام هذه الشریحة الكبیرة من المجتمع
لفة، فیما التفاوت وتشعر أغلبیة من المجتمع بعدم العدالة االجتماعیة مما یولد في المجتمع طبقات مخت

.تتزاید طلبات فئة األغنیاء في طلب السلع الكمالیة وهنا تلجأ الدولة إلى االستیراد
تحقیق الذات وتأكید الشعور باالنتماء لإلنسانیة  إذ انتشرت في وقتنا الراهن سلوكات تسود مختلف - 

ر ـــــــــــــــــت وأشكال التعبیالمجتمعات ذات النمط المادي ، وهذا بال شك یؤدي إلى اختالف طبیعة تقدیر الذا
رام ــــأضحى الرفاه االقتصادي المادي الوجه المحبب لهذا الشعور باحتو.عنها من مجتمع محلي إلى أخر

.1األخریین وهذا لطبیعة المادة السائدة فأصبحت مؤشرا للمكانة االجتماعیة

خصائص ومجاالت التنمیة المحلیة: الفرع الثاني
لمحلیة عملیة تمكن المجتمع المحلي من تحدید حاجیاته وأهدافه، وترتیب هذه الحاجات إن التنمیة ا

ي ــــــــــــــــــــــــواألهداف من المنطلق المحلي على أدنى مستویاته كالبلدیات والوالیات وصوال إلى المستوى الوطن
ة ـــــــــــــــختلف عن باقي أنماط التنمیوالدولي ویرجع ذلك لما تتسم به التنمیة المحلیة من ممیزات تجعلها ت

.األخرى لما تقوم به  من تطویر عدة محاالت 

خصائص التنمیة المحلیة: أوال
:یمكن حصر أهم خصائص التنمیة المحلیة في مایلي

الشمولیة- 1
تتمیز التنمیة المحلیة بالشمول حیث تشمل جمیع النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

لسیاسیة كما تشمل أیضا كل قطاعات المجتمع المحلي تحقیقا للعدالة وتكافؤ الفرص، بمعنى أن التنمیة وا
المتكاملة یجب أن تغطي برامجها كافة مجاالت احتیاجات المجتمع الصحیة واالقتصادیة والتعلیمیة 

فال وشباب وكبار، إلخ ولجمیع فئات المجتمع من رجال ونساء وأط..واألسریة والترویجیة والعمرانیة 
وهناك العدید من البرامج والمشروعات المتكاملة التي یمكن االسترشاد بها في العمل على تنمیة المجتمع 

:المحلي، وهي كالتالي

.40،المرجع السابق، صمحمد بالخیر، التنمیة المحلیة وانعكاساتها االجتماعیة دراسة میدانیة  لوالیة تمنراست-1
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برامج تعلیمیة -1.1
.إنشاء فصول لمحو األمیة لتعلیم القراءة والكتابة - 
.مختلفةالتوسع في إنشاء المدارس الكافیة لمراحل التعلیم ال- 

برامج اجتماعیة -2.1
.إنشاء دور الحضانة لرعایة أبناء األمهات العامالت-
.إنشاء مشروع لألسر المنتجة لمساعدة األسر في زیادة دخلها- 
.تشجیع المواطنین على إنشاء المشروعات االجتماعیة بالجهود الذاتیة -
.زیادة االدخارتشجیع المواطنین على الحد من السلوك االستهالكي و - 

برامج صحیة -3.1
.تكوین مراكز لتنظیم األسرة وتنظیم الندوات لتوعیة السكان بأهمیة تنظیم األسرة- 
.التوسع في أنشاء المستشفیات العامة ومراكز رعایة األمومة والطفولة- 
.التوعیة بالعادات الصحیة السلیمة والنظافة والوقایة من األمراض- 

قافیة برامج ث-4.1
.تنظیم الندوات والمحاضرات التي تتناول أسس التربیة ومناقشة األحداث الجاریة- 
.إنشاء مكتبة عامة لتشجیع المواطنین على االطالع والثقافة- 

برامج ترویجیة -5.1
.نادي یجمع فئات المجتمع على شغل وقت فراغهم بطریقة اجتماعیة سلیمة إنشاء- 
.ترفیهیة للمواطنین لتقویة العالقات بینهمتنظیم الرحالت ال- 

برامج عمرانیة-6.1
.توفیر المساكن الصحیة المناسبة ألهالي المجتمع - 
.توفیر مرافق الخدمات العامة كالمیاه والصرف الصحي والكهرباء- 
ائق تشجیع الشباب على المشاركة في مشروعات الخدمة العامة كتمهید وشق الطرقات وٕانشاء الحد- 

.ورعایتها وزرع األشجار وحمالت النظافة العامة
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التوازن - 2
شرط انتفى ال یعني التوازن إهمال جانب من جوانب المجاالت أوبرا مج التنمیة المحلیة وٕاال 

الشمول، وٕانما یعني تحدید معدالت االستثمار في كل مجال بالنسب المالئمة، حیث إن اقتضى األمر في 
الخ .....جرعة الخدمات التعلیمیة أو الصحیة أو االقتصادیة أو المرتبطة باألطفالظروف ما زیادة 

وتعدیل نسب هذه البرامج أو درجة االستثمار فیها بالنسبة لغیرها تحقیقا للتوازن الذي یتطلبه تحریك التنمیة 
.في مجتمع ما، كما یتناول أیضا دور المجهودات الحكومیة وغیر الحكومیة 

نة مفهوم التنمیة المحلیة یتطلب اختالف مراحل التطور القطاعي في كل مجتمع أو كما أن مرو 
دولة من الدول عن القطاعات األخرى، واختالف االستراتیجیات واألولویات واالهتمامات في كل مجتمع 
من المجتمعات األخرى، إما بسبب التخلف النسبي لقطاع دون آخر في مرحلة ما من العمل أو بسبب 

.ف استراتیجیات التنمیة نتیجة لتباین األنظمة السیاسیة اختال
لهذا یجب أن تتواجد عملیة التنمیة المحلیة في البلدان المتقدمة كما توجد في البلدان النامیة، و 

تتسم بالتكامل بین الریف والمناطق الحضریة إذ،تخص المناطق الحضریة كما تخص المناطق الریفیة
.الجانب المعنويوبین الجانب المادي و 

تقتصر التنمیة المحلیة على توفیر الخدمات األساسیة للمواطنین وتوزیعها بعدالة بل تتعداه إلى ال
إقامة مشروعات إنتاجیة لزیادة الدخول لسكان المجتمع المحلي، باإلضافة إلى توفیر التدریب، وكذا دعم 

تثمار الموارد المحلیة في المشروعات المدرة المشروعات االقتصادیة القائمة على الجهود الذاتیة، واس
1.لألرباح

مجاالت التنمیة المحلیة : ثانیا
تتعامل برامج التنمیة المحلیة مع كافة احتیاجات اإلنسان سواء كانت اقتصادیة واجتماعیة من 

یة اإلسهام في تحقیق الرخاء االجتماعي له، حیث تصب في أسمى أهدافها إلى الوصول إلى تنمیة ثقاف
:وفقا لما یلي المجاالت تشمل كل وحتى إداریة على أرض الواقع، إذا فالتنمیة المحلیة المتكاملة 

دراسة میدانیة بوالیتي المسیلة -المحلیة  التنمیةدین، أثر آلیات تدخل الجماعات المحلیة في تحقیق البلقلیل نور-1
التسییرعلوم في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم اهدكتور أطروحة مقدمة لنیل شهادة وباتنة،

.33، 2018/2019جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة 
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التنمیة االقتصادیة- 1
إن الهدف األساسي  واألول  للتنمیة المحلیة یتمثل في رفع وتحسین المستوى المعیشي للمواطن، 

وتنظیم استغالل الموارد المادیة والبشریة المتاحة بهدف إذن فالتنمیة االقتصادیة یقصد بها عملیة تحسین
السلع والخدمات بمعدل أسرع من معدل الزیادة في السكان بهدف تحقیق زیادة ن زیادة اإلنتاج الكلي م

.متوسطة في دخل الفرد الحقیقي
قتصادیة إذن فالتنمیة االقتصادیة تهدف إلى وضع مخططات یكون الغرض منها تطویر الوضعیة اال

للمجموعة المحلیة سواء كانت في الجانب الصناعي أو الزراعي وحتى المنشآت القاعدیة بما یسمح الحقا 
بتحقیق توازن ینتج عن توفیر منتجات اقتصادیة تلبي بها حاجات أفرادها وهذا لن یتم بدون التركیز عدة 

.استغالل الموارد السیاحیةمجاالت أهمها تدعیم االستثمار المحلي، تطویر النشاط الزراعي و 

تدعیم االستثمار المحلي-1.1
یعد االستثمار المباشر أحد أشكال االستثمار المحلي، ویهدف هذا االستثمار إلى تراكم الثروات 
وخلق فرص أكثر لمناصب العمل ویرتبط هذا النوع من االستثمار بمیادین عدة تقوم به اإلدارة المحلیة 

في البورصة أو الدخول في شراكة مع متعاملین آخرین عمومیین أو خواص في مثل االستثمار المالي
. هشركة أو المساهمة فیإنشاءإطار مشروع محدد أو 

یقوم به المتعاملون االقتصادیون سواء كانوا الذي النوع الثاني هو االستثمار المحلي الخاص 
من خالل خلق مناخ مالئم لالستثمار ومن محلیین أو أجانب وهذا البد من تعزیزه والعمل على تشجیعه

هذا المنطلق تسعى الحكومات إلى دعم االستثمار المحلي الخاص عن طریق إنشاء هیئات مختصة 
.تتكفل بهذه المهمة

تطویر القطاع الزراعي-2.1
إن كثیرا من دول العالم تتبني عدة استراتیجیات تهدف إلى الرفع من مستوى إنتاجیة قطاع الزراعة 
في المجموعات المحلیة ودعمها للتكفل بتطویر هذا القطاع حیث أن استراتیجیات الدول المتقدمة ترتكز 
خاصة على القطاع الزراعي كقاعدة من أجل تعزیز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة باإلضافة إلى خفض 

.معدالت الفقر وحاالت نقص التغذیة 
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استغالل الموارد السیاحیة-3.1
لسیاحة تشكل مصدرا هاما لإلدارة المحلیة في تمویل مختلف مشاریع التنمیة ویقف هذا على ما إن ا

تملكه هذه األقالیم من مواقع سیاحیة داخلیا وخارجیا، وكذا مدى مشاركة األفراد ومساهمتهم الفعالة في 
.و االستثمار الحكیم في هذا القطاعدفع السیاحة

التنمیة االجتماعیة - 2
ذا المجال إلى تنمیة الجانب االجتماعي ألفراد اإلقلیم الواحد حیث أن جوهر هذا المفهوم یسعى ه

هو العنصر اإلنساني للتركیز على قواعد مشاركة الفرد في التفكیر وٕاعداد وتنفیذ البرامج الرامیة للنهوض 
سا في الخدمات العامة به و باالهتمام وخلق الثقة في فعالیة برامج التنمیة االجتماعیة التي تنحصر أسا

والخدمات االجتماعیة مثل الصحة والتعلیم واإلسكان والضمان االجتماعي التي یمكن جمعها في عملیة 
: مایلي1االستثمار في الموارد البشریة ومن مجاالته 

الصحة-1.2
نسانیة تلعب الصحة في عملیة التنمیة دورا بارزا حیث أنها تعتبر ضرورة لمواجهة االحتیاجات اإل

فضال عن دورها وأهمیتها بالنسبة لتنمیة، حیث أنه ال یمكن التعامل مع الجانب الصحي بمعزل عن 
ومن البدیهي أن التغیرات األساسي المتعلقة بتحسین األحوال الصحیة ، العوامل األخرى المتصلة بالتنمیة 

ان وتحسین الظروف المعیشیة، تتعلق بضرورة إجراء تغییرات شاملة لرفع المستوى المادي لحیاة السك
وٕانشاء المؤسسات االستشفائیة ونشر الثقافة الصحیة حتى یتهیأ السكان لإلسهام بوعي وٕادارة في التنمیة 

والشك أن الرعایة الصحیة األولویة  هي السبیل األساسي لبلوغ  " اقتصادیة" اجتماعیة " المحلیة الشاملة 
عایة الصحیة في المجتمع المحلي والنهوض بخدماتها أمر في هذا الهدف لذلك فإن تحلیل معوقات الر 

غایة األهمیة وبالتالي فإن الرعایة الصحیة لیست هدفا منعزال بعیدا عن إعادة بناء المجتمع المحلي في 
.كل قطاعاته االجتماعیة والثقافیة ألن الصحة نتیجة ولیست سببا

.40،ص1989محمد ریاض عاتیمي، نظریات ومفاهیم االتجاه التكاملي للتنمیة الریفیة، مكتبة االسكندریة، مصر، -1
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السكن-2.2
سیة لذلك فإن دراسة األوضاع السكنیة ومشاكل اإلسكان في إن الحاجة للمأوى تعتبر حاجة أسا

المجتمع  المحلي والسعي للتخطیط لمواجهتها بالجهود الذاتیة ودعم الجهود الحكومیة أمر بالغ األهمیة 
فضال عن مراعاة طبیعیة الظروف السائدة من مناخ والبیئة والقیم الثقافیة ألي مجتمع محلي ومن ثمة ال 

.نمط واحد لإلسكان باعتباره نموذجا شامال یالءم كل الحاالت یمكن أن یفرض 

التعلیم -3.2
یعتبر التعلیم دعامة أساسیة كون أن التعلیم یساعد ویعمل على إزالة المعوقات الثقافیة وخلق 
اتجاهات علمیة جدیدة تساعد المجتمعات على االنتقال من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع المعاصر ، 

اعد أیضا على اكتشاف وتنمیة مواهب األفراد ویهیئ لهم سبل التفكیر الموضوعي في مختلف كما یس
المسائل ویزید قدرتهم على اإلبداع و االبتكار، إذ أصبح ینظر إلى التعلیم على انه عامل محفز في 

جاه، یرى بعض التنمیة االقتصادیة باعتباره نوع من االستثمار البشري في العملیة اإلنتاجیة في هذا االت
.1الفقه مثال أن أفشل سیاسة للتنمیة یرجع إلى قلة التعلیم وانتشار األمیة

التنظیمات األسریة-4.2
تعد األسرة من أهم التنظیمات األساسیة في المجتمع البشري ، فهي الجماعة االجتماعیة التي یولد 

لقول أن طبیعة األسرة في مجتمع معین هي فیها الفرد ویتم  فیها بدایات نشأته األولى ولیس معنى ذلك ا
التي تؤثر بصورة حتمیة على عملیات التغییر والتنمیة في نطاقاتها المحلیة والقومیة إال أن األسرة مازالت 

.تجمع بین عدد من الوظائف التعلیمیة والدینیة والروحیة وتحدید المكان
كبیر بغیاب تخطیط إقلیمي وطني إن األسرة في الوقت الحالي تعاني مشاكل ارتبطت إلى حد

. وبصیاغة سیاسة اقتصادیة أثرت على بناء المجتمع ككل حیث تأثرت بمشاكل التعلم التي مازالت قائمة
ذه ــــــــــــــــــــــــومشاكل اإلسكان والدخل المنخفض، فكیف یتوقع من األسرة أداء مهامها بكفاءة في ظل كل ه

. التحدیات التي تحیط بها

.200، ص 1983نمیة الریفیة، مكتبة اإلسكندریة، مصر، محمد إسماعیل فرج، التخطیط للت- 1
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التنمیة اإلداریة- 3
تتمثل في معالجة  المشاكل اإلداریة التي تواجهها الدول في محاوالتها إلقامة تقدم صناعي،زراعي، 
تعلیمي، اجتماعي، وذلك من خالل  تطویر التنظیمات والقرارات اإلداریة ومحاربة البیروقراطیة لتحقیق 

ة فعالة قادرة على بث روح النشاط الحیوي في جوانب التقدم، وترتبط التنمیة اإلداریة بتواجد قیادة إداری
األمر الذي یؤثر ایجابیا على األفراد العاملین باإلدارة من خالل روح التكامل . التنظیم ومستویاته

واإلحساس بأنهم جماعة واحدة ومترابطة تسعى إلى تحقیق األهداف و التطلع إلى المزید من العطاء و 
لتنمیة اإلداریة یرتبط أكثر بتنمیة وتطویر القدرات البشریة في اإلدارة لتحقیق االنجازات كما أن مفهوم ا

عنصر الكفاءة والفعالیة في المؤسسات اإلداریة العلمیة وزیادة مها رتها وقدراتها على استخدام هذه الطرق 
یترتب .  في حل ما یواجهها من مشاكل ورفع مستوى أدائها وتطویر سلوكها لما یحقق أكثر في التنمیة

.1عنه

استجابة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمتطلبات التنمیة المحلیة : المطلب الثاني
لقد استطاعت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل العقود األخیرة أن تبرهن على فعالیاتها 

ذا ما أدى إلى زیادة االقتصادیة في ترقیة النشاط االقتصادي، وذلك رغم التحوالت التي مر بها العالم، ه
االهتمام بها، ومن الواضح أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقوم بدول فعال في التطور والنمو 
االقتصادي واالجتماعي من خالل توسیع اإلنتاج الصناعي وتنویعه، وتحقیق األهداف اإلنمائیة األساسیة 

الجدیدة انخفاضا مستمرا في الید وخلق مناصب الشغل، في الحین الذي یفرض تطبیق التكنولوجیا 
ولذلك فقد اكتسبت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهمیة بالغة في النشاط االقتصادي واالجتماعي .العاملة

الذین اجمعوا على حیویة هذا القطاع . جعلها محط أنظار العدید من الباحثین والمفكرین االقتصادیین
من هذا المنطلق سنتطرق من خالل هذا المطلب إلى انعكاسات .ودوره الفعال في تحقیق التنمیة المحلیة

أو ) الفرع األول( أبعاد التنمیة المحلیة على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سواءا كانت أبعاد اجتماعیة 
).الفرع الثاني(اقتصادیة 

، معهد اإلدارة 1992، لسنة 3، عدد24، المجلد اإلدارةابراهیم عبد اللطیف، اإلطار الفكري للتنمیة المحلیة، مجلة -1
.50العامة ، الجزائر ، ص 
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المحلیة دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في دعم الجانب االجتماعي للتنمیة : الفرع األول
في التنمیة االقتصادیة فهي تلعب دورا أخرا ) م ص م (إضافة إلى ما تقدم عرضه حول مساهمة 

یتماشى مع البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة والذي یعد  دورا جوهریا في تنمیة االجتماعیة من خالل 
.القضاء على البطالة وٕایجاد توازن جهوي وٕاقلیمي 

في التنمیة االجتماعیة یؤدي بنا إلى الحدیث عن قطاع الشغل الذي ) م ص م(إن الحدیث عن دور 
یعتبر الجانب االجتماعي الحساس في المجتمع  إذ ال یمكن الحدیث عن االستقرار االجتماعي إذا مكان 
أغلب فئات المجتمع في البطالة دون دخل یضمن لهم حیاة شریفة لذا ینبغي الحدیث عن الدور الفعال 

باستقطاب عدد هائل من الشباب البطال باعتبارها اتلعبه هذه المؤسسات كون إمكانیتها تسمح لهالذي 
الكیان االقتصادي الذي یسمح لكل شخص طالب للعمل أو مسرح ألسباب اقتصادیة، یرغب في 

لهذا سنحاول من1االستثمار في إنتاج السلع وتقدیم الخدمات بصفة فردیة أو جماعیة ولحسابه الخاص
خالل هذا الفرع دراسة مدى مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تخفیض نسبة البطالة،  ثم إلى 

.دورها في إحداث توازن جهوي

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كآلیة للقضاء على  البطالة : أوال
في فئة الشباب من شهدت جمیع الدول في العقود األخیرة عموما تنامي في معدالت البطالة وتركزها 

الجنسین ولتعزیز السلم االجتماعي واالستقرار بدأت الدول العربیة على غرار الجزائر في تنفیذ خطط عدة 
لتنویع النشاط االقتصادي في محاولة منها لمواجهة هذه الظاهرة الخطیرة والتي لها العدید من االنعكاسات 

رة ــــــــمن البرامج واآللیات والخطط لمواجهة هذه الظاهواآلثار على كافة األصعدة، من خالل  طرح العدید
و تعزیز وترقیة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار البرامج التي سبق التطرق إلیها نظرا لما تتمتع 

.به هذه المؤسسات من مزایا عدیدة ودورها الحیوي في معالجة هذه الظاهرة التي سوف نتطرق إلیها الحقا

ب تفاقم البطالة خاصة بین الشباب إلى تأخر الحكومة في السیاسة الداعمة لتوسیع نطاق یعود أسبا
سوق العمل الخاص، ومقاربة حقوق العمال بالقطاع الخاص والعام وتفعیل التشریعات لمكافحة العمل 

الهامشي والفقیر وعدم مالئمة مخرجات التعلیم مع سوق العمل

.113المرجع السابق ،ص تصادیة،اآللیات القانونیة للتشغیل بالجزائر في ظل التحوالت االقمقراني زكریاء،-1
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دود وقدرتها التمویلیة هي األخرى محدودة وقدرتها التفاوضیة مح) م ص م (كما  أن حجم 
للحصول على أسعار أقل لمستلزمات اإلنتاج والتسویق، وحاجتها للتكوین والرعایة العلمیة مستمرة بالمقابل 
مجاالت اإلبداع واالبتكار فیها خصب ومرونتها للتوسع كبیرة وفرص التشغیل  فیها ال حدودا لها مع كل 

إال إذا ما أحیطت بمناخ متنوع من ،صائص الجاذبة لالستثمار فیها فإن مخاطر العمل فیها عالیةهذه الخ
التشغیل ومن ثم التطویر لذلك تكمن إلىالرعایة واالهتمام، بدایة من دراسات الجدوى للفكرة وصوال 

العمل الحر أهمیتها من خالل تشغیل الشباب المؤهل والعاطل عن العمل وحشد الجهود لتعمیق فكر 
ودعم المبادرات لتأسیس المشروعات اإلنتاجیة ونشر هذه الثقافة في المجتمع ودعم المبادرة الفردیة وتعزیز 

.1جهود اعتماد الشباب على الذات كشرط لرفع كفاءة السوق 

وسیلة لتسهیل االندماج االجتماعي  خاصة لفئات من بذلك تعد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
شباب الوافدین الجدد على سوق العمل ولمواجهة تبعات تسریع العمالة بالنسبة للمؤسسات التي تشكو ال

صعوبات اقتصادیة،  إلى جانب تشغیل فئة الشباب التي تنقصها   الخبرة المهنیة التي تحول غالبا دون 
خلق فرص عمل أكثر لذلك فهي تعتبر مجاال رحبا لتحقیق أهداف تشغیل الشباب في المدن، و 2توظیفها 

وفرة بتخصیص رؤوس األموال محدودة لالستثمار مقارنة بمتطلبات المؤسسات الكبرى، فضال عن 
انخفاض متطلباتها للبنیة األساسیة مما یحد من التكالیف الكلیة الالزمة إلقامتها وتشغیلها وبالتالي تخفیف 

.3العبئ على عاتق الدولة في هذا المجال 
دورا ایجابیا  في إیجاد فرص العمل، من حیث قدرتها على ) م ص م ( لعب تعلى هذا األساس 

استیعاب عدد كبیر من العمال واستحداث مناصب عمل جدیدة كونها تتمیز بمعامل مقاومة جید ومرونة 
ما یجعلها تحافظ على مناصب العمل ولو بأجور زهیدة كما أن ، كبیرة مع أوضاع السوق كیف ما كانت 

ي توفرها هذه المؤسسات تختلف عن المناصب التي توفرها المؤسسات الكبیرة، ألن العمل المناصب الت
ا أن  ـــــــــــــــــــــــــــفي المؤسسات الكبیرة یتطلب مهارات عالیة ومؤهالت علمیة كما تدفع للعمال أجور عالیة بینم

التمیمي، دور منظمات أصحاب العمل في تعزیز قضایا التشغیل في الوطن العربي، مداخلة ألقیت إبراهیمعلي خلیل -1
في ندوة  المنظمة العربیة حول تنمیة وتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتفعیل دورها في التنمیة، شرم الشیخ، 

.01،15ص 2014ماي 14و13و12أیامربیة، جمهوریة مصر الع
.9إبراهیم التومي، المرجع السابق، ص -2
.122عبد اهللا بلوناس، المرجع السابق، -3
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سوق العمل ألول لداخلین ن فئة العادة ما تكو وفي معظم األحیان فإن  الفئات المستقطبة ) م ص م ( 
1.  مرة  وكثیر منهم شباب والعدید من المناصب یعملون بها بنظام التوقیت الجزئي وبعقود محددة المدة

م ص ( إن یرجع عدم توفیر فرص عمل كافیة وذات فعالیة محدودة على احتواء البطالة من طرف 
: على مستوى المجتمع المحلي إلى) م

.ورغبة الشباب العاطلین عن العمل على المبادرة وٕانشاء المشاریع ضعف القدرة - 
.الكلفة المرتفعة لبرامج التكوین الخاصة برفع بروح المبادرة والمقاولة- 
.عدم استمرا البرامج في توفیر الدعم الفني المكثف المطلوب- 

. جراءات الحمائیة المحلیةمظاهر العولمة وما یرافقها من انفتاح األسواق وتراجع اإلعدم استمرار 
. متطلبات التسویق وبخاصة التسویق الخارجيو ضعف القدرة على المنافسة - 
. الحاجة لتوفیر المتطلبات البیئیة والصحیة المناسبة- 
. نقص  المعرفة بالتشریعات واإلجراءات المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة- 
.یجابي للسمات والقدرات الشخصیةالمبالغة في التقییم الذاتي اإل- 
.2ضعف الخدمات المساندة،والحاجة لتأمین الموارد المالیة الالزمة- 

مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التوازن الجهوي : ثانیا
إن انتشار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین األقالیم یمكن من امتصاص البطالة الكامنة في المدن
الداخلیة ووقف حركة الهجرة المستمرة من الریف إلى المدن،والتي أدت  إلى تكدیس المدن أو المناطق 
التي یتركز بها النشاط االقتصادي،وسرعان ما ظهرت السلبیات نتیجة الضغوط على خدمات المرافق 

واضحة في أغلبیة الدول وهذه الظاهرة .المختلفة والتي فاقت الوفرات التي یحققها التجمع في منطقة واحدة
الشأن في الجزائر ،فحسب التوزیع الجغرافي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یالحظ أنها النامیة  كما هو

، مذكرة لنیل )دراسة حالة والیة تیارت ( یحي عبد القادر، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في امتصاص البطالة -1
تجاریة، تخصص إدارة األعمال، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر شهادة الماجیستر في العلوم ال

.76، ص 2011/2012والعلوم التجاریة، جامعة وهران، السنة الجامعیة 
حسین عبد المطلب األسرج، المشروعات الصغیرة والمتوسطة  ودورها في التشغیل في الدول العربیة، مجلة الباحث، -2
.53، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ص 2010، سنة 8عدد ال
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تتركز في كبریات المدن خاصة الجزائر العاصمة، والبلیدة في الوسط، ووهران وتلمسان في الغرب وعنابة 
سیم اإلداري،تشغل أكثر من نصف العدد اإلجمالي والیة تشكل التق48وقسنطینة في الشرق من مجموع

للعمال،ونتیجة لعدم وجود فرص عمل كافیة في المدن الرئیسیة، یتحول األفراد للعمل في قطاع الخدمات 
الهامشیة،وبصفة خاصة في األعمال التجاریة البسیطة،ونجد أن البطالة المقنعة الكامنة في الریف تتحول 

.المستمر إلى المدن الكبیرةتدریجیا بفعل تیار الهجرة
فضال على  إنعاش المناطق الداخلیة باالعتماد على نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ورفع 
مستوى معیشة هذه المناطق ونشر وعي النشاط الصناعي من خالل إعطائه فرصة كبیرة لقطاع عریض 

الي هو یحقق نوعا من التأكید والدعم للروابط من أفراد المجتمع لتعلیم الكثیر في المجال الصناعي،وبالت
.بین الزراعة والصناعة والفوائد المترتبة على ذلك

أیضا نجد أن  انتشار  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین مختلف المدن یمكن من جعل النشاط 
ة ــــــــــــــــــــــــــناطق النائیاالقتصادي قریبا من األعداد الهائلة من األفراد والتخفیف من حدة الفقر في الم

والریفیة،وتقلیل الفروق القائمة بین المناطق الحضریة والمناطق الداخلیة،وبین القطاع التقلیدي والقطاع 
الحدیث الذي یؤدي االنفصال بینهما في بعض الحاالت إلى حد االزدواجیة في بنیان االقتصاد الوطني 

نتشار الجغرافي التي تتمیز بها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومقدرتها ككل، اذ یمكن القول أن صفة اال
على تحقیق عدالة التنمیة الجهویة مرجعها أن هذه المؤسسات تتمتع بمرونة أكبر من غیرها في اختیار 

أماكن توطنها فهي تتطلب القلیل من خدمات البنیة التحتیة وعلى األخص في النشاطات التقلیدیة،وقادرة  
ى تصریف إنتاجها في األسواق الصغیرة المجاورة،ومتطلبتها تكون عادة محدودة فضال عن أنها قادرة عل

على اإلفادة من المناطق التي تتركز فیها كمیات محدودة من المواد الخام والمستلزمات اإلنتاجیة 
1.األخرى

، مجلة األبحاث االقتصادیة، 2013- 2005قاشي خالد، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  محرك للتنمیة في الجزائر -1
.23،24، ص ص 02، جامعة البلیدة 2015، جوان 12العدد 
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دا في عملیة تحقیق مرونة االنتشار الموقعي مما یجعلها عنصرا مساع) م ص م(لهذا تتمتع  
التنمیة الموازنة وتقلیص التفاوت بین مختلف جهات الوطن بحیث ال یكون التركیز فقط على المناطق 
العمرانیة الكبرى وٕاهمال بقیة المناطق األخرى فهذا االنتشار یمكنها من نشر الوعي الصناعي عبر 

مؤسسات الصغیرة والمتوسطة هناك عدة ، إال أنه في ظل هذه الممیزات التي تتمتع بمهام ال1األقالیم 
.تحدیات تعترض طریقها في التحقیق التنمیة المستدامة 

تجدر اإلشارة أن قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر یعرف توزیعا غیر عادل، بحیث 
والیات یعرف تمركز كبیر لهذه المؤسسات بالجهة الشمالیة للوطن كالجزائر العاصمة وهران بینما هناك

من نسبة المؤسسات المتواجدة الوالیات المشار إلیها مثل والیة %0.3بما ال یتجاوز أخرى ال تستحوذ 
تندوف وهذا التوزیع یتعارض مع أحد األهداف التي من المفروض أـن تحققها مثل هذه الیزي و

.المؤسسات أال وهو التوزیع الجغرافي للتنمیة 

في دعم الجانب االقتصادي للتنمیة المحلیة الصغیرة والمتوسطة ات دور المؤسس: الفرع الثاني 
أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة والدور القانوني على الفقه اتفق 

الریادي في خلق الثروة وتقدیم الدعم للمؤسسات الكبرى عن طریق ما یعرف بالتكامل االقتصادي والقیمة 
.الذي نعالجه تبعاالمضافة األمر 

مساهمة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التكامل االقتصادي: أوال 
ات ـوفیر احتیاجات المؤسسات الكبیرة من المواد والخدمعلى تتعمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

قة فیما بینهما شراء منتجاتها وتخفیض تكالیف اإلنتاج وتأهیل الید العاملة من خالل المناولة، فالعالو
إذ أنه بعد ظهور العولمة 2استمراریتها،عالقة تبادلیة واعتمادیة ونجاحها مشروط على مدى قوتها و

والشركات المتعددة الجنسیة برزت المیزة الحدیثة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمتمثلة في مساندتها 

.85دریس أمیرة، دریس بشرى، المرجع السابق، -1
مجلة العلوم -حالة الجزائر –الطیب داودي، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة الواقع والمعوقات -2

01، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف 2011لسنة 11االقتصادیة وعلوم التسییر، العدد 
.68، ص )الجزائر(
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ا أصبحت ال تستطیع االستغناء عنها، ویرجع ذلك للمؤسسات الكبیرة باعتبارها أداة مغذیة لها لدرجة أنه
ات رافدا ــــــــــــــــــــــــــــلما تمتاز به من قدرة على التكییف مع الظروف واألوضاع الطارئة، إذ تعمل هذه المؤسس

للمؤسسات الكبیرة ، بذلك ال یمكن  قیام مؤسسات كبیرة  ناجحة دون خلق ودعم مجموعة كبیرة من 
. الصغیرة والمتوسطةالمؤسسات 

إن العالقة بین القطاعیین یجب أن تكون عالقة تكامل ولیس عالقة تبادل، بل إن القاعدة المتفق 
علیها في األدبیات االقتصادیة الحدیثة هي أن المؤسسات الكبیرة ال تنمو وال تحقق أي نجاح وال ازدهار 

.1یاجاتها من المواد والخدمات إذ لم یوجد هناك مؤسسات صغیرة ومتوسطة توفر لها احت

األنشطة التسویقیة ة في بعض ر یالمؤسسات الكبدعم إطارفي 2من خالل التعاقد من الباطن 
والتوزیع والصیانة وصناعات قطع الغیار األمر الذي یمكن المشروعات الكبیرة التركیز على األنشطة 

3.الرئیسیة وذلك یؤدي إلى تخفیض تكلفة التسویق

التكامل االقتصادي في إطار المقاولة الفرعیة- 1
األداة المفضلة لتكثیف نسیج المؤسسات ها على ترقیة المناولة واعتبر الجزائري أكد المشرع 

الصغیرة والمتوسطة، كما تشجع الدولة تقویة تكامل القدرات الوطنیة للمناولة وذلك من خالل استبدال 
نتاج الوطني، وٕادراج المصالح العمومیة المتعاقدة لبند یلزم الشركاء الواردات من السلع والخدمات باإل

المتعاقدین األجانب باللجوء إلى المناولة الوطنیة  ضمن عقود توفیر الخدمات والدراسات ومتابعة إنشاء 
التجهیزات العمومیة وكذا إدراج بند تفضیلي ضمن دفاتر شروط المناقصات واالستشارات المتعلقة 

.35لمرجع السابق ،ص هایل عبد المولى طشطوش، ا-1
منه  على أنه عقد من 546یتفق الفقه في تكییف لعقد المقاولة الفرعیة بمفهومه الوارد في القانون المدني السیما المادة -2

الباطن حیث یرون أن التعاقد من الباطن عملیة تتطلب على األقل وجود ثالثة أشخاص وعقدین اثنین، عقد أصلي قائم بین 
صلي األول والمتعاقد األصلي الثاني، وعقد ثاني تابع له یكون بین المتعاقد األصلي الثاني ومتعاقد آخر یسمى المتعاقد األ

المتعاقد الفرعي والذي بموجبه یتم إحالل هذا األخیر إحالل غیر كامال من طرف المشترك إما في تنفیذ العقد األصلي أو 
كرة من أجل حصول على شهادة الماجیستر في الحقوق، فرع عقود برجم صلیحة، المقاولة الفرعیة، مذ، في المنفعة

.14، ص 2009-2008ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة ،السنة الجامعیة 
، 2015خبابة عبد اهللا، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة آلیة تحقیق التنمیة المستدامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، سنة -3

.224ص 
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ت العمومیة الوطنیة  لفائدة المتعهدین الذین یلجئون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات بالصفقا
.1الصغیرة والمتوسطة 

المقاولة الفرعیة نموذج دعامة الستدامة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة- 2
أحدثتصاديالصناعي واالقتالمجالفيالسیماالمعاصرةالمجتمعاتشهدتهاالتيالتطوراتإن

فيمتخصصمنأكثرتضمالواحدة أصبحتالمهنةأنفیه، حیثوالتخصصالعملتقسیممننوعا
النتشارذلكأدىفیهاوالتخصصلألعمالالتقسیمذلك، وبموجب هذایؤكدالعمليوالواقعالواحدالعمل

ضرورة یفرضها أصبحتتيأو المقاولة الفرعیة الالمناولةیعرف بعقودماأوالباطنمنالمقاوالت
منإلیها كوسیلةالنظریمكنفي مجال االقتصادي وبالتاليالتعاونوسائلإحدىفهيالعملحجم

، لما لها من قدرة على تقویة النسیج الوطني من خالل تكامل المؤسسات التنمیة المستدامة وسائل
.الصغیرة و المتوسطة مع المؤسسات الكبیرة

كإستراتجیةاعتماد المقاولة الفرعیة ضرورةعلىالقانونورجالاالقتصادخبراءمنالعدیدیؤكد
نظرااإلنشائیة، وهذاالمشاریعالصناعي وقطاعالقطاعخاصةاالقتصادیةالقطاعاتكلفياقتصادیة

ةاالقتصادیالمؤسساتمختلفبینالتعاونالرئیسي لعالقاتالمحركباعتبارهاتلعبهالذيللدور
لتنفیذ االقتصادیةالمؤسساتمنالكثیرالمقاولة الفرعیة یعتمدهألسلوباللجوءأصبحوالصناعیة لهذا

لالستخدام، حیث كان وخدماتمزایامنلهاتوفرهلمامنهاالبسیطةوالمعقدة وحتىالضخمةالعملیات
سلبا،أوإیجاباسواءجتماعیةاالقتصادیة واالالحیاةفيواضح ومباشرتأثیرللمقاولة الفرعیة المكثف
أوبجزءللقیامالكبرىللمؤسساتداعمةصغیرة ومتوسطةمؤسساتبروزعلىاألسلوبهذاساعدبحیث
. 2الكبرىللمؤسسةالنهائيالمنتوجتركیبفيتدخلأجزاءعدة

ي عموم لهذا یشكل نشاط المقاولة الفرعیة محورا أساسـیا من استراتیجیات المنشآت الصناعیة ف
الدول الصناعیة التي تمكنت بواسطة هذا األسلوب من تنمیة وتطویر منتجاتها ورفع قدراتها التنافسیة في 

.األسواق المحلیة والخارجیة إلى جانب أهداف اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة 

یتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات 2017ینایر 10المؤرخ 02-17راجع الفصل الثاني، من القانون رقم -1
.8، ص 02الصغیرة والمتوسطة، ج ر عدد 

2 -GEORGES Valentin. Les Contrats De Sous-traitance, Montpellier, Paris 1979. Page 05.



أثار تطبیق  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتنمیة المستدامة : الباب الثاني 

177

عیل عالقات هذا ما أدى بإدراك جمیع  الجهات المسؤولة في العقود األخیرة بأهمیة هذا األسلوب في تف
التشابك والتكامل بین مختلف وحدات القطاع الصناعي الذي یعاني في األساس من مشاكل كثیرة لعل 

والتخلف التكنولوجي وتدني مستویات الكفاءة واإلنتاجیة وضعف 1أبرزها، التركیز على الصناعات األولیة
، فمن الناحیة )المقاولة الفرعیة(فذة لها عالقات الترابط والتكامل بین المنشآت اآلمرة باألعمال وتلك المن

واالستفادة منه في المنطقة العربیة عامة والجزائر خاصة یواجه .2العملیة ما زال تطبیق أسلوب المناولة
بعض الصعوبات، منها ما یتعلق بمفهومها وخصائصها وآلیات تجسیدها ومنها ما هو مرتبط بكیفیة 

3.قانوني ونظاميالتعاطي معها بشكل 

مفهوم المقاولة الفرعیة -1.2
مستعمال في ذلك  4تناول  المشرع الجزائري المقاولة من الباطن من خالل أحكام القانون المدني

16المؤرخ في 247- 15المرسوم الرئاسي رقم أحكام كما استعمل في ظل ، "المقاولة الفرعیة" مصطلح 
تفویض المرفق العام  السیما القسم السادس منه المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر 

وتكفل خاصاله اسماً وضع، اذ یعد هذا العقد من العقود المسماة أي5"المناولة" الذي جاء تحت عنوان 

1 -Rapport sur le dispositif juridique concernant les relations interentreprises et la sous -Traitante  au médiateur
des relations interindustrielles et de la sous traitante à monsieur le Ministre chargé de l’industrie et à monsieur le
secrétaire d’état chargé du commerce de L’artisanat  des petites et moyennes entreprises du tourisme, des
services et de la Consommation du 30 juillet 2010, ministre de l’économie de l’industrie et de l’emploi, voir le
Site www. La documentation.fr, le site à été consulté le 09-05-2019 à 22H00. P 09, 10,11.

یرى بعض الفقه أن المقاول الشخص الذي یكتشف فكرة اقتصادیة لمشروع مستدام استجابة الحتیاجات الحقیقیة للمجتمع -2
الذي یعیش فیه ووفقا للكفاءة الشخصیة كمستثمر أو ضمن مجال تخصص أو تكوینه كطالب أو متكون حتى یستطیع 

ٕادارة نموه ومواجهة األزمات التي تواجهه، راجع في هذا الصدد جبار بوكثییر، التحكم في المشروع ولیتمكن من االبتكار و 
سعیدة حركات، المقاولة من الباطن كخیار استراتیجي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة التنمیة 

.280، جامعة الشهید جمة لخضر الوادي، الجزائر، ص 2016، 02االقتصادیة، العدد 
شریـف وزكیة بن زروق،  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  العاملة في مجال المناولة في استقطاب الید عمـر - 3

إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة " العاملة، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي الموسوم بعنوان 
16، یوم  )مسیلة( التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف المستدامة، المنظم من طرف كلیة العلوم االقتصادیة 

.06،ص 2011نوفمبر
58-75، األمر رقم )565-564( راجع القسم الثالث من الباب التاسع تحت عنوان العقود الواردة على العمل، المواد -4

.93المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ص 1975سبتمبر 26المؤرخ في 
المتضمن 2015سبتمبر 16المؤرخ في 274-15، المرسوم الرئاسي رقم 144-140راجع القسم السادس، المواد -5

32تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، ص 
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وقدالعقود،منغیرهعنلتمیزهالقوانین األخرى،أونيالمدالتشریعفيسواءله،المنظمةالقواعدببیان
إلىوصوالً بینها،المقارنةثموتحلیلهابعضها،عرضالمناسبالمقاولة ومنلعقدعددةت تعریفات متورد

في هذاوالتطبیقاالنتشارالواسعالعقدلهذاالمناسبللتكییفأساساً یكونبأننراه  جدیراً تعریف
.العصر

ما حاصلة على ، یمنح لمؤسسة)فرعي(فهناك من یرى هذا العقد على أنه عبارة عن عقد باطني 
یسمى صاحبة المشروع بتكالیف مؤسسة أو جهة أخرى تسمى التعاقد عقد رئیسي تم إبرامه مع جهة ما

مع اإلشارة هنا أن المشرع قد وضع قیدا  في إطار عقد . 1من الباطن بتنفیذ جزء من هذا العقد أو كله
إال أن هذا القید ال ،2مالي للصفقةمن المبلغ اإلج%40یمكن أن تتجاوز المناولة المقاولة أنه ال

ینطبق على جمیع  الهیئات فهناك العدید من الهیئات التي استبعدها المشرع صراحة من تطبیق قانون 
لهذا نجد العدید من المؤسسات العمومیة وخاصة 3الصفقات العمومیة كالمؤسسات العمومیة االقتصادیة  

خاصة بها تنظم عملیة إبرام الصفقات مع متعاملیها وذلك الكبرى منها كمؤسسة سونطراك تضع إجراءات 
.4راجع لخصوصیتها 

إنابة الغیر في " كما تطرق فریق آخر من الفقه  بدوره إلى مفهوم المقاولة الفرعیة فهناك من اعتبرها 
لي تنفیذ األعمال مهما كانت طبیعتها والطریقة المستعملة في ذلك تتم بواسطة عقدین المقاول األص

والمقاول الفرعي، والذي بموجبه یعهد األول بجزء من نشاطه وعمله للثاني نظرا لما یتمتع به هذا األخیر 
5من مهارات فنیة وتقنیة

.274، ص 2016جبار بوكثیر، سعیدة حركات، نفس المرجع، -1
مهما یكن من أمر، ال یمكن أن تتجاوز المناولة أربعین في المائة و " .... ، 140من المادة 02راجع الفقرة الثانیة -2

.31، المرجع السابق، ص 58-75األمر رقم ، ...."من المبلغ اإلجمالي للصفقة40%
ال تخضع المؤسسات العمومیة االقتصادیة ألحكام إبرام الصفقات العمومیة " من نفس األمر 09راجع المادة -3

ءات إبرام  الصفقات حسب خصوصیتها على أساس االباب، ومع ذلك یتعین علیها إعداد اجرالمنصوص علیها في هذا
مبادئ حریة االستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحین وشفافیة اإلجراءات والعمل على اعتمادها من طرف 

.4ص " هیئاتها االجتماعیة 
4 - Voir annexe N°…. Décision N°006/DG portant procédure de passation des marchés ;de
fournitures ;et travaux de services et d’études de conseil de Sonatrach & ainsi voir l’annexe N° relative
à la procédure de passation des marchés de fourniture et service de conseils Société SOMIZ Filiale du
de l’compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach .
5 - GEORGES Valentin. Les contrats de sous-traitance,opcit,P .02.
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مجموعةضمنإالیثبتالالفرعیةالمقاولةبینما نجد اتجاه آخر من الفقه یؤكد على أن  وصف
األصلي، والمقاولالعملرببینقائماألولن، العقدمرتبطیأطرافاثنین وثالثةتضم عقدینعقدیة
."1الفرعيوالمقاولاألصليالمقاولبینقائمالثانيوالعقد

الباطنمنالعقدبینالعالقةتحدیدعندفقطإال أن المفهوم األكثر شمولیة للمقاولة الفرعیة یتوقف
والتيالباطنمنللعقدالمزدوجةالوظیفةبتبیانعلى ذلكیزیدوٕانماعلیه،یستندالذياألصليوالعقد
:قسمینإلىیصنفهأساسهاعلى

المحل فيالعقدانفیشتركاألصليالعقدلتنفیذوسیلةفیهالباطنمنالعقدفیكون:األولالقسم- 
ا مدینالغیرهذامنیجعلبحیثكلهأوالتزامهمنجزءتنفیذفيالمتعاقد یحل غیرهأنذلكوالهدف،

.لهالحقیقيالمنفذیعتبروبأدائهالباطنمنالعقدبموجبااللتزامبهذا
الباطن والعقدمنالعقدیتحدحیثالمنفعةلنقلوسیلةفیهالباطنمنالعقدیكون:الثانيالقسم-

األصلي كوسیلةالعقدمنیتخذإذبه،خاصبهدفمنهماواحدكلیستقلبینمافقطالمحلفياألصلي
العقد األصليبمقتضىاالنتفاعحقعلىالوسیطالمتعاقدیتحصلفبعدماالباطن،منالعقدإلىصولللو 

.العقدینبیناألجرةفيالفارقمنربحتحقیقبهدفالحقهذامناالستفادةفيغیرهیحل 2

جزءلتنفیذالغیرالصفقة إلىصاحببموجبهیعهدمكتوبعقدأنهاعلىالمناولةتعریفكما یمكن 
صاحب المشروعُیبلغأنشریطةالباطنمنمعهالمتعاقدینبحریةالصفقةصاحبصفقته ویختارمن

التجاریة وعناوینهمالمذكورینالمتعاقدینوهویةالباطنمنبشأنهاالتعاقدیعتزمالتياألعمالبطبیعة
وفقا ما ى طبیعة الخدمة التي تقدمها أشكال وذلك یرجع أساسا إلعدةالمناولةوتأخذشركاتهم،وتسمیات

:یلي 

األول، المجلد،"الشخصیةالحقوقمصادر"األولالجزءالمدني،القانونشرحفيالمبسوطالجبوري،محمدیاسین-1
.160ص2002األولى،والطباعة، الطبقةللنشروائلدارعمان،عقد،الانعقاداألولالقسم-العقدنظریة

ر في الحقوق، فرع العقود المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة یبرجم صلیحة، المقاولة الفرعیة،  مذكرة لنیل شهادة الماجست-2
.10-9، ص ص، 2009-2008الجزائر بن یوسف بن خدة، السنة الجامعیة 
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أحدمعبالتعاقدمالسلعةاألصليالمنتجیقومحیث:اإلنتاجیةالطاقةلشراءالباطنمنالتعاقد- 
المؤسسة األصلیةفیهتقومالوقتنفسمحددة وفيلمواصفاتوفقاوهذاسلعةإلنتاجوحدات اإلنتاجیة

.1السلعةهذهعلىمتزایدالالطلبوذلك لتغطیةبإنتاجه،
الكمیةإلنتاجمقاولبتفویضالمؤسسة األصلیةتقومحیث:للتخصصنتیجةالباطنمنالتعاقد-

.2اإلنتاجیةالعملیةفيالتكامل الهرميمننوعالحالةهذهوتمثلمن السلعةالمطلوبة
وطرقوالتطویرالتصمیملیةعمعلىیسیطرالمناولالحالةهذهفي:الموردمعالباطنمنالتعاقد- 

3.النهائيالمنتجأجزاءأحدتصنیععلىالمؤسسة األمویتفق معاإلنتاج

ولة الفرعیة اأهمیة المق-2.2
المقاولینوأنالتنمیة االقتصادیة،فيمحوریاتلعب دورا المقاولة الفرعیة بأنیؤكد بعض الفقه

األعمالجداولفيرئیسیامحورایجعلهاالسوق، ممااقتصادظلفيالتغییرفيأساسیینعاملین هم
4العمل الالئقة فرصلخلقعلیها كمصدراالعتمادأجلمنالسیاسات االقتصادیةلصانعيبالنسبة

:النمو االقتصادي األمر الذي جعل هذا النوع من المؤسسات فيوالمساهمة
.تحصل على فرص تسویقیة لمنتجاتها- 
اهمة في تحسین الكفاءة على مستوى االقتصاد الكلي، ومن ثم تحقیق أكبر قدر  من الرفاهیة المس- 

.وذلك من خالل التخفیض النسبي من نفقات اإلنتاج الحقیقي

دراسة سلوك المقاوالتي –ر ،تأثیر ثقافة المقاوالتیة على نمو اقتصاد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سالمي عبد الجبا-1
في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، السنة 

.08،ص 2016-2015الجامعیة 
.20، ص سابق اللمرجعابرجم صلیحة، -2
الغذائیة، الصناعةقطاعوتأهیلهیكلةإلعادةالصناعیةالعناقیدتطبیقمتطلباتالحاج،عرابیيمداححدادةفرید-3

الشلف،بوعليبنحسیبةاالقتصادیة والقانونیة، جامعةالعلومكلیةواإلنسانیة،االجتماعیةمجلة ألكادیمیة للدراسات
.116،ص 2017جوان 18العدد

یؤكد الكثیر من المفكرین أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي المحرك الحقیقي لخلق فرص العمل  ومن هذا -4
المنطلق فإن دعم المؤسسات المستدامة تسمح باستحداث ووظائفهم فمفهوم المؤسسة المستدامة الذي یعتمد ویربط بین 

مل والذي من شأنه البحث عن أسالیب إنتاج واستهالك جدیدة تراعي األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة في عالم الع
البیئة إذ یؤدي إلى استحداث أعداد كبیرة من مناصب العمل الئقة وخلق اقتصادیات أكثر حیویة، راجع في هذا الصدد 

.05،ص 2009، 64مجلة منظمة العمل الدولیة، عالم العمل، العدد 
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تحقیق المنافع المشتركة ومكاسب عامة ناتجة عن تدعیم نظام التعاقد تتمثل في ضمان نمو اقتصادي - 
.عام متسق ومتوازن 

رة ــــــــــــــــــالفنیة من المؤسسات الكبیرة إلى المؤسسات الصغیو لعمل والتسهیالت التكنولوجیا تخصص ا- 
.والمتوسطة

نمو المهارات التنظیمیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستحدثة والعمل على توزیع الدخل توزیعا - 
.عادال وتحسین وتطویر االدراة والتكنولوجیا بین المؤسسات

إضفاء نوع من المرونة والكفاءة في المجال االقتصادي مما یؤدي إلى الدفع من إنتاجیة القطاعات - 
.)الخ....الخدماتیة والزراعیة الصناعیة و( ككل 

: كما تكمن أهمیة المقاولة من الباطن بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل أنها
سسات الصغیرة والمتوسطة من االستخدام األمثل للموارد المتاحة لدیها تلعب دورا مهما في تمكین المؤ - 

.والتصرف الدقیق والمحكم في وسائل إنتاجها
تعمل المقاولة من الباطن على تنمیة وتنظیم النشاط اإلنتاجي في الوحدات الصناعیة ورفع قدرتها - 

ا یثبت ـــــــــ، غیر ان ما تمت معاینة میدانیمالياإلنتاجیة والتنافسیة وزیادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلج
: ما یلي 

.انعدام التحسیس بأهمیة المقاولة في األوساط المؤسساتیة- 
.ضعف الوعي العام بأهمیة المقاولة الفرعیة وآلیاتها- 
د على عدم تشجیع المؤسسات الوطنیة الكبرى  للقیام بالمقاولة الفرعیة المحلیة والحد من االعتما- 
المساهمة بشكل غیر مباشر في تشغیل ، تقدمه من حیث أن، هذا بالرغم مما یمكن لمقاولة األجنبیة ا

تبنيعلى أن 2وفي هذا الصدد یتجه بعض من الفقه1الید العاملة الوطنیة وتقلیص من نسبة البطالة
لـــــــــــــــــالعمأسواقفعالة في تنمیةیهدف إلى "الحرالعملوكاالت"حول1997الدولیة لسنةاالتفاقیة

لمقاولة من الباطن كخیار استراتیجي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جبار بوكثییر، سعیدة حركات، ا-1
.281المرجع السابق، ص 

ماموني فاطمة الزهرة، المقاولة الفرعیة بین متطلبات المرونة وحظر المتاجرة بالید العاملة ، مجلة العلوم القانونیة -2
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الشهید حمة  لخضر ،2019دیسمبر، 208،ص 3العدد10والسیاسیة، المجلد 

.208الوادي ، ص 
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هذهاالتفاقیة أنهذهو قد أكدت ،الفرعیةالمقاولةإطارفيلخدماتهماللجوءیتمالذینالعمالوحمایة
یتمأنعلىالعمل،لسوقالتسییر الحسنفيحسن النیة فإنها تساهمإطارفيتعملعندماالوكاالت

عدم تعسف وكاالت العمل بالعمال وعدمخاللمنوهذاالمهنیة قاتللعالالصحیحاإلطارتحدید
.األطفالأو استعمال عمالةالتزویدوعدمواإلعاقةالسنفیهبما،كانأساسأيعلىالتمییز بینهم 

تحدید اإلجراءاتجانبإلى.وزمالئهمالمقاولةإطارفيالمنتدبینعمالبینمااألجورفيوالمساواة
اوالتـــــــــــــــإطار مقفيللعملذلك أن اللجوء.العمالبصحة المضرةالحوادثمنللوقایةاتخاذهاالواجب
.المستخدمینعلىالمفروضةااللتزاماتوعلىالعمالحقوقأو التحایل علىنفيیعنيالفرعیة

أشكال المقاولة الفرعیة  -3.2
فیها عملیاتتقتصرالتيالحالةفيوذلكالعاملةبالیداالتجارالفرعیةالمقاولةمنالهدفیكونقد
على عاتقالعمالوأعباءتكالیفإلقاءفيرغبةالضروریة العاملةبالیدالتزود علىالفرعیةالمقاولة

ینتج الذيالربح وراءسعیاآخرلمستخدمتابعةعاملةیداستعمالإلىاللجوءخاللمنهذاو.الغیر
یتقاضاه الذيوالمبلغلهالتابعة العاملةللیدالفرعيالمقاولیدفعهاالتياألجوربینماالفارقلخالمن
كل "بالقولالفرنسيالعملقانونمنL. 8231-1المادةنصمنعهمااألصلي هذاالمقاولطرفمن

أو التهرب منباألجراءالضررإلحاقإلىوتهدفالعاملةبالیدالتزود وراءالربح منتستهدفعملیة 
"ممنوعایعد العاملةالیدفيالمساومةبهدفللعملأو االتفاقیة القانونیة تطبیق التنظیمات

نتساءل فیهاوٕامكانیة االتجارالعاملةبالیدالتزود علىالفرعیةالمقاولةاقتصارفياللبسهذاأمام
المقاولة بینماالتمییزوكذاالفرعیة المقاولةمننوعالهذاعلىالمشروعیة صفةإضفاءكیفیاتعن

في لالستثمارالمشروعةغیرالصورهذهانتشاربعدخاصة العاملة،بالیدالحقیقیة واالتجارالفرعیة 
مشروعیة المقاولةإضفاءشروطالفرنسيالمشرعوضعالمجالهذافي.الجنوبفيالبترولیة  الشركات
واالتجارالحقیقیةالفرعیة المقاولةبینماللتمییزمعاییرجهتهمنالقضائياالجتهادوضعكما.الفرعیة

.1ةاملالعبالید

.209، المرجع السابق ، ص ماموني فاطمة الزهرة، المقاولة الفرعیة بین متطلبات المرونة وحظر المتاجرة بالید العاملة-1
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الفرعیةالمقاولةعلىالمشروعّیةإضفاءشروط-4.2
:یليفیماالشروطهذهتتلخص

الفرعيالمقاولأجراءوضعسببیوضحأنیجبوالذيالمؤسساتبینمامكتوبعقدوجودضرورة- 
التي المهاملبعضالمؤقتالتنفیذلضرورةذلكیكونكأناألصلي،المقاولأيالمستعملخدمةفي

مع العاملةللیدالمقرضعندالنشاطالنخفاضأو نظرا.المستعملعندموجودغیرتخصصاتتطلب
.1النشاطلتزایدنظرالهاالمستعملحاجة

بالسلطة التأدیبیة یحتفظومناألجوردفعیتولىمنتحدیدفيالمؤسستینبینماالمسؤولیةتقاسم- 
أو عنهما معا،أو التأدیباألجرتحدیدعنهو المسؤولالعاملةللیدالمقرضیكونأنالمفروضومن
في.لهأصالتابعةالعاملةالیدنأبماالمستخدم،بتحدیدالمتعلقةالصعوبات كلنتفادىأنأردناإذا

تنتمي عملأماكنفيالموجودینلألجراءالمباشرالرئیسیكونالذيالعمل،منالمستعملدیستفیحین
بحقیتمتعبأنأولىواإلشرافالرقابةیتولىماداماألخیرهذامنیجعلالواقعهذاكانوٕان.للمؤسسة
.التأدیب

العاملةللیدالمقرضلفائدةالربحغیاب- 
توافرت الشروطماإذالعاملةللیدالمشروعاألخذوضععلیهاینطبقالصورةبهذهالفرعیة المقاولةإن- 

العاملة للیدالتزویدهذاكانإذاكذلكةيحقیقةيفرعمقاولةوضعتأخذو.أعالهالمذكورة
منالمقدمةوالتوجیهات المعداتكانتإذاماحالةفيمثالذلكیكونكأنأخرى،خدماتصاحبته

المزودیجبرالذياألمرإلیه،نقلهامتالذينفسهالمكانفيراقبتهامتتطلبالفرعياولطرف المق
احترامعدمحالةفيالعاملةبالیداالتجارمصطلحعلیهاینطبقحینفي.الغرضلهذاینتدب أجراءبأن

.الربحتحقیقهدفالشروط وتبین 
تحقیق القیمة المضافة مساهمة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في: ثانیا 

یقصد بالقیمة المضافة إجمالي القیم النقدیة للسلع والخدمات النهائیة المنتجة داخل االقتصاد المحلي 
الدولة خالل فترة زمنیة معینة تكون عادة سنة واحدة كما إقلیم بواسطة عناصر اإلنتاج الموجودة داخل 

هذا و تعتبر كما أن ) الخ ..جمالي، الناتج الداخلي الخام الناتج المحلي اإل( یطلق علیه تسمیات أخرى 
ر في خلق وتسویق القیمة بصفة خاصة والقطاع الخاص بصفة عامة دور كبیص و م لمؤسسات ا

.209المرجع نفسه ، ص ماموني فاطمة الزهرة،- 1
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مساهمتها في الناتج الداخلي الخام و مدى بمثابة قیاس فعلي لحجم المؤسسة التي تعتبر 1المضافة
إلنتاج الذي یتم من حیث ا2بتقییم األهمیة االقتصادیة لكل مؤسسةوبالتالي تسمح لنا القیمة المضافة

.3انجازه وبیعه والذي یمثل في مجمله مجموعة القیم المضافة للمؤسسات في مختلف القطاعات

یتضح دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الناتج الداخلي من خالل رفع مستوى التوظیف 
ناصر اإلنتاج وبالتالي الرفع من مستوى الطلب الكلي الفعال على السلع لعنصر العمل الذي هو أبرز ع

االستهالكیة واالستثماریة، فكلما زاد التوظیف أدى ذلك إلى زیادة الدخل ألفراد المجتمع، فجزء من هذا 
الدخل یوجه لالستهالك مباشرة من األسواق،أما الجزء المتبقي یوجه  لالستثمار في مشاریع صغیرة أو 

.خر في المؤسسات المالیة التي توجهه بدوره إلى االستثمارید

أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تساعد على رفع معدالت اإلنتاجیة لمختلف عوامل اإلنتاج التي 
مما یقلل من تكالیف التخزین والتسویق بما یساعد على ،تستخدمها،كما تعمل على زیادة دورة المبیعات

ستهلك بأقل تكلفة ممكنة ،وتؤدي هذه العوامل التي سبق ذكرها إلى زیادة حجم الناتج وصول المنتجات للم
4.الوطني وتنوعه لشمولیة هذه المؤسسات العدید من القطاعات االقتصادیة

، ومكانة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات تحضي 2001فمنذ سنة 
ام وذلك ألن المؤسسات القطاع العام هي في تناقص من سنة ألخرى نتیجة بنسبة عالیة من القطاع الع

لخوصصتها وتحولها لقطاع الخاص باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة المنشأة كل عام فهي تمثل ما
، لهذه األسباب نجد أن م ص م التابعة للقطاع الخاص یساهم بالنسبة كبیرة في تحقیق 5%71یقارب 

ودخول القطاع الخاص بشكل عام لیجعل منه . ذا في كل مجاالت النشاط االقتصاديالقیمة المضافة، وه
المتعامل األكبر في االقتصاد الوطني وهي من عالمات االنتقال إلى اقتصاد السوق، في انتظار استكمال 

روف الشروط األخرى كالمنافسة وعدم تدخل الدولة إال بما یكفل توازن الفرص بین المتعاملین ویوفر الظ

، مؤسسة النقد العربي اإلجماليبن بكر البكر، دراسة وصفیة مفهوم الناتج المحلي أحمدمهند عبد المالك سلمان و -1
.07، ص 2012السعودي، فبرایر 

70السعید بربیش، المرجع السابق، ص -2
3- Rober WITTERWULGHE , La pme une entreprise humaines, Edition de Boeck , Paris,1998, P .16.

.07د الحق بوقفة، المرجع السابق، ص بغداد بنین وعب-4
.204المرجع السابق، ص الزهراء،نزعي فاطمة -5
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لهذا نجد أن نسبة القیمة المضافة إلى النتاج اإلجمالي للقطاع 1األساسیة العامة للنشاط االقتصادي
2.الخاص أكثر دینامیكیة من القطاع العام

وفي سبیل تحقیق ذلك الدولة على تشجیع  المقاولین على االستثمار في هذا النوع من المؤسسات من 
حفیزیة للقطاع الخاص وتدعیم مناخه االستثمار ودعم التصنیع وسائل لإلنتاج تءاتاإجر خالل اتخاذ 

.3والسلع االستهالكیة على حد سوء، من أجل دفع عجلة النمو والتقدم االقتصادي

.133عبد الرحمان بابنات وناصر دادي عدون، المرجع السابق الذكر، ص -1
هذا ما تجسد من خالل إیجاد إطار قانوني للخوصصة الذي یعد األداة التي تكفل وضع األسس لحسن سیر تنفیذ - 2

وصصة المؤسسات وباعتبار قانون الخوصصة قانون له طابع اقتصادي وسیاسي فقد جاء تعریف القانوني سیاسة خ
الذي اعترف  برأس المالیة كمنهج اقتصادي 1989بعد إیجاد دستور سنة 1995خوصصة ألول مرة في الجزائر سنة لل

1995أوت 26المؤرخ في 22-95األمر تبنته الدولة أنذلك  وٕاحداث قطیعة مع النهج االشتراكي وذلك عن طریق 
المتعلق 2001أوت 20المؤرخ 04-01و الذي ألغي بعد ذلك بموجب  باألمر المتعلق بخوصصة المؤسسات العامة

بالتنظیم المؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسییرها المعدل والمتمم،  حیث تم تعریف الخوصصة في المؤسسات  في المادة 
أو معنویین خاضعین للقانون طبیعیینصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص یق" منه بنصه 13

: الخاص من غیر المؤسسات العمومیة وتشمل هذه الملكیة 
أو األشخاص المعنویین الخاضعون للقانون كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غیر مباشرة و-

ن طریق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعیة أو اكتتاب لزیادة في رأسمال العام، وذلك ع
.األصول الذي تشكل وحدة استغالل مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة -
، "حالة الصناعات التقلیدیة والحرة في الجزائر " شیبان آسیا، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة -3

ر في العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، فرع  التحلیل االقتصادي ،قسم  العلوم االقتصادیة،  كلیة العلوم یماجسترسالة 
.40، ص 2008/2009االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 



الثانيالفصل

مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

والبيئية 
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وعي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالتنمیة االقتصادیة، االجتماعیة والبیئیة بسبب أثارها ازداد 
على الصحة  البشریة وعلى المحیط ككل القتصار هدفها سابقا على الربح، ألجل هذا أصبح من 
الضروري إدماج البعد البیئي واالجتماعي إضافة للبعد االقتصادي بما یتضمن مساهمتها في التنمیة

وٕانشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة مسؤولة ومؤثرة تشارك في االقتصاد الوطني من خالل أداء المستدامة 
إلى جانب اكتساب شهرة خضراء تشكل لهذا ، بیئي واجتماعي وما یترتب عنهما من أثار على المجتمع

مؤشرا ةالثالثبأبعادها یةوزیادة أرباحها وبالتالي تعتبر التنممنتجاتهاالمؤسسات عنصرا استراتیجیا لتنویع 
.هاما لتقییم استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

لهذا سنعالج من خالل هذا الفصل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة االقتصادیة 
.)الثانيالمبحث(وبعدها نقوم بدراسة دور هذه المؤسسات في التنمیة االجتماعیة والبیئیة ) المبحث األول(

دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة االقتصادیة: المبحث األول
عصرفيخاصةوضخمةتحدیاتمنوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتواجههمماالرغملىع
إال أنهاالمفتوح،السوقونظامالمنافسةعلىتعتمدالتيالرأسمالیةوالمعقدةوعصر التقنیاتالعولمة

لنموالتقلیديوالمصدرالرئیسيالمحركنها كو الوطنیةاالقتصادیاتفياألهمیة األولىتحتلبقیت
والدولعامبشكلالدولاقتصادیاتفياالقتصادیةروافد العملیةأهمأحدومازالتاالقتصاد،وتطور
وخاصةوطنياقتصاديألالفقريالعموداعتبرهاوالباحثینالدارسین بعض أنبلخاص،بشكلالنامیة

تشكلوأصبحتاألخیرةالسنواتخاللالعالمأرجاءمختلففيواسعاانتشاراالقطاعهذاشهدأنبعد
الوطني، ویرجع ذلك لما یحققه هذا النوع من المؤسسات من توفیر مناصب االقتصادمنكبیرةنسبة

لذلك نحاول من خالل هذا . الغیر الرسميدي لظاهرة االقتصاد القضاء على البطالة والتصو العمل الالئق
وبعدها ) المطلب األول( المبحث دراسة دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في امتصاص البطالة 

).المطلب الثاني ( نتطرق إلى دور هذه المؤسسات في دمج االقتصاد الغیر الرسمي 
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وتوفیر فرص العمل الالئقلبطالة امتصاص ادور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في : المطلب األول
المحليتحقیق الناتجیرجع االهتمام  الخاص بهذه  المؤسسات نظرا لما تهدف إلیه من خالل 

باإلضافةالنسبیة،تتمیز بالندرةالتيالمحدودةاإلنتاجعناصرباستغاللمضافةقیمةوٕاحداثاإلجمالي
تقلیلعن طریقوالریفیةالحضریةالمناطقمختلفبینفضلاألالتنمويالتوازنتحقیقعلىتها قدر إلى

حامليالدیمغرافي وتزاید عددالنمومعدالتزیادةظلإال أنه  فياالقتصادي،التفاوتمعدالت
اتخاذ االجرءات الحكومةعلىكان الزما،التكوینومعاهدالجامعاتوخریجيوالكفاءاتالشهادات

یعتمدالجزائري ریعیاً االقتصادظاهرة البطالة، وباعتبارمنتحدراتیجیات واستسیاساتوٕاتباعالالزمة
لدعم إستراتیجیة القضاء على البطالة إنشاء آلیاتإلىالجزائریة السلطاتلجأتفقد، المحروقاتعلى

التنمیةوتحقیقالوطنياالقتصادإنعاشمن أجلشبابهاطاقةمنواالستفادةحجمهاتقلیصومحاولة
.1االقتصادیة

المؤسسات لتقویة المستدامة أصبح أمرا ضروریا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لذلك فإن تعزیز
وتحسیناالبتكارلغرضوفّعال،عادلنحوعلىوالطبیعیةالبشریة والمالیةالمواردبینالجمعهدفب

لضمانوالمجتمعالشركاء االجتماعیین و ةالحكومبینمن التعاونجدیدةأشكاالً ذلكیتطلب.اإلنتاجیة
.الكوناستدامةعلىذاتهالوقتفيوالحفاظحاضرًا ومستقبال،المعیشة، والعمالةجودةمناألمثلالحد

یؤكد الكثیر من المفكرین  أن المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة هي المحرك الحقیقي لخلق فرص 
ات أنها تشكل قطاًعا غیر متجانس المر الذي یؤدي إلى صعوبة  العمل ومع ذلك  تكشف تحالیل الدراس

.تصمیم سیاسات قابلة للتطبیق على جمیع المؤسسات
من هذا المنطلق فإن دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  المستدامة یسمح باستحداث مناصب عمل 

، من خالل البحث في عالم العملالتي تعتمد على الربط  بین األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة
حیث سنعالج من خالل هذا المطلب دور المؤسسات .2تراعي البیئةمستدامة واستهالكعن أسالیب إنتاج 

الفرع (ومدى استحدثها لفرص العمل الالئق ) الفرع األول(امتصاص البطالة الصغیرة والمتوسطة في 
.)الثاني

كلیة العلوم ، في العلوم االقتصادیةر یأمقران مصطفى، مكانة المؤسسات الصغیرة في االقتصاد الجزائري، رسالة ماجست- 1
.50ص .2001/2002، 3االقتصادیة والتسییر،جامعة الجزائر

.05ص ، 2009، 64العدد ، عالم العمل، مجلة منظمة العمل الدولیة- 2
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امتصاص البطالةلمتوسطة في دور المؤسسات الصغیرة وا: الفرع األول
تعتبر مشكلة البطالة من أكثر المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة التي تهدد استقرار المجتمعات، إذ 
تــؤدي إلــى تفاقــــم المشكالت االجتماعیة المتمثلة في الفقـر والعنـف واالنحرافات، وهذا لتعدد أبعادها، فهي 

فاوتة، والزیادة في معدالتها یعود بالسلب على الناتج الوطني من جهة كما تظهر بأشكال مختلفة ونسب مت
أغلب  المهتمین  بالسیاسات االقتصادیة بإحاطة هذه لذا قام یمثل إهدار للعنصر البشري من جهة أخرى

الظاهرة بدراسة أشمل وأوفر بالتطرق إلى شتى أنواعها، ودراسة خصائصها، وكذلك محاولة استخالص 
.هدف الوصول إلى حلول مناسبة لهابتها ونسبة تأثیرها على مختلف جوانب الحیاة، وذلك مسببا

عرفـت البطالـة  في الجزائر معدالت مرتفعـة ومتزایـدة وذلك مما أدى إلى انخفـاض مسـتوى المعیشـة 
ما أدى إلى إیجـاد تـدابیر فـي المنـاطق النامیـة، كون أن البطالـة وأسـبابها مرتبطـة بقضـیة التشـغیل هذا 

وآلیات اعتمـدتها الحكومـة فـي سـبیل تـوفیر مناصـب شغــــــل للشباب العاطلین عن العمل وتحسین 
الجزائریة للدولةالّشاغلالّشغلالبطالةباعتبار أن مشكلة. المستویات المعیشیة وتخفیض معدالت البطالة

االجرءات التي تتصدى المجتمع،ومن أهم ازدهار واستقرار وعلىالفردنفسیةلما لها من تأثیرات على
البطالة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني للتأمین عن ظاهرةمنوالحدّ للتقلیل
. 1البطالة

البطالة امتصاصفي الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب دور:أوال 
را هاما وفعاال في توفیر مناصب شغل مما یساهم في امتصاص للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دو 

الید العاملة العاطلة، األمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة نظرا لالهتمام الكبیر الذي یمنح لقطاع 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل الدولة الجزائریة  عن طریق  الهیئات الداعمة والتي سبق التطرق 

لباب األول من هذه الدراسة  التي تعمل باستمرار على تطویرها وترقیتها في المجاالت  إلیها في ا
وعلى رأس هذه الهیئات الوكالة .االقتصادیة من خالل تأهیلها والمساهمة في إیجاد الحلول المناسبة لها

.الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني للتأمین عن البطالة

، ص 2005، الطبعة األولى، 2008فتحي السید، الصناعات الصغیرة ودورها في التنمیة، دار النشر، مؤسسة لیبیا -1
98.



أثار تطبیق  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتنمیة المستدامة : الباب الثاني 

189

ر وضوحا على عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والعمالة التي توفرها انطالقا للوقوف بصورة أكث
ر ــــــــــــــــــــــلتقییم نتائج ودرجة فعالیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائ2016لغایة 2010من سنة

یة تسمح لنا بتحلیل نجاعتها في التشغیل والمساهمة في التخفیف من البطالة، نلجأ إلى مؤشرات إحصائو
واقع هذه المؤسسات وٕاسهامها في مجال التوظیف ومن ثم الحكم على السیاسات المتبعة واقتراح 

: ، و فقا لما یلي التعدیالت الممكنة لزیادة فعالیتها في المستقبل

خ عدد المناصب المستحدثة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب منذ تاری: الجدول األول
.2016و 2010إلى غایة سنة 1997سنة إنشائها

/1http://www.ansej.org.dzالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

یوم اطلع علیها ، http://www.ansej.org.dz/رسمي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب،لاإلحصائیات من الموقع ا-1
.سا 11على 2020فبرایر 29

النسبة المئویة عدد المناصب الفترة
44,71% 392 670 31/12/2010منذ اإلنشاء إلى غایة 

10,55% 92 682 2011
14,71% 129 203 2012
10,96% 96 233 2013
10,61% 93 140 2014
5,87% 51 570 2015
2,59% 22 766 2016
100% 878 264 31/12/2016غایةمنذ اإلنشاء إلى 
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متعلق بعدد المناصب المستحدثة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب منذ : 01الشكل رقم 
.2016و 2010إلى غایة سنتي 1997نشائها سنة تاریخ إ

ANSEJیبلغ عدد المناصب المستحدثة منذ بدایة تمویل المشاریع الممولة منذ تاریخ إنشاء الوكالة 

476167تم إنشاء ،، 2016- 2014منصب عمل أما بالنسبة للفترة 878264والي ح1996سنة 
٪ من إجمالي مناصب العمل المستحدثة منذ  20یمثل  الذي، و منصب عمل من خالل المشاریع الممولة

.تاریخ إنشاء الوكالة

أعاله یتضح عدم التجانس بین طبیعة معدالت تطور المؤسسات وطبیعة 01من خالل  الشكل رقم 
:حجم العمالة خالل كافة سنوات الدراسة حیث نالحظ مایلي
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نشأة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل یوضح الجدول السابق عدد مناصب الشغل المستحدثة منذ
منصب 878264حیث بلغ عدد المناصب المستحدثة إلى،2016إلى غایة 1997الشباب سنة 

منصب 92682بلغت عدد مناصب الشغل المستحدثة من طرف الوكالة إلى 2011شغل، ففي سنة 
،وفي 2016- 1997ترة من مجموع المشاریع المستحدثة طوال ف% 10.55شغل، بنسبة مئویة قدرت ب 

منصب شغل بنسبة مئویة بلغت 129203بلغت مناصب الشغل المستحدثة إلى 2012سنة 
وهي نسبة %10.69منصب شغل، بنسبة مئویة 96233تم استحداث 2013و في سنة %،14.71

وصلت عدد مناصب الشغل المستحدثة من طرف 2014أما في سنة ،2012منخفضة مقارنة بسنة 
قدرت عدد 2015وفي سنة %10.61منصب شغل، وبنسبة مئویة قدرت ب 93140إلى الوكالة

في حین %5.87منصب شغل مستحدث، بأهمیة نسبیة تقدر ب 51570مناصب الشغل المستحدثة ب 
عدد مناصب المستحدثة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب تصل لغ بی2016ه خالل سنة أن

تعد أضعف نسبة مقارنة بالسنوات التي و%2.59ل، وبنسبة مئویة تقدر ب منصب شغ22766إلى 
.ما قبلها

مجموع عدد المناصب المستحدثة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب حسب : دول الثانيجال
.20161و 2010كل قطاع منذ سنة اإلنشاء إلى غایة سنتي 

والزراعةالقطاعات
الصید

النسبة
ویةالمئ

البناء واألشغال النسبة المئویةالحرف
العمومیة

النسبة المئویة

الفترة
%98187%2197916%20101517111منذ اإلنشاء إلى غایة 

201136869%35598%36729%
2012670510%54388%43757%
2013822519%490011%434710%
20141048726%425510%510612%
2015686229%21709%383816%
2016347931%3203%167215%

%328289%4262112%20165461515منذ اإلنشاء إلى غایة 

اطلع علیها ،/http://www.ansej.org.dzرسمي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب،لهذه اإلحصائیات من الموقع ا- 1
.سا 11على 2020فبرایر 29یوم 
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الصناعةالقطاعات
والصیانة

النسبة
المئویة

المهن
الحرة

النسبة
المئویة

المجموعالنسبة المئویةالخدمات

الفترة
140503%7908056%36483%2010108078لى غایة منذ اإلنشاء إ

201121185%5691%2922868%42832
201233015%8261%4516769%65812
201333338%10422%21199249%43039
2014661416%14504%1294432%40856
2015491321%12055%468820%23676
20167220%247166%238521%11262

.2016و2010إلى غایة 1997القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل منذ سنة :02رقمالشكل

یوضح الجدول الثاني  أعاله عدد مناصب الشغل المستحدثة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل 
ا في مختلف القطاعات ،والتي بلغ إجماله2016دیسمبر 31إلى غایة 1997الشباب منذ نشأتها سنة 

م ــــــــــــي تـــــــــــــات التــــــــــــــمنصب شغل في مختلف القطاعات، ویعتبر قطاع الخدمات أكبر القطاع367980
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53منصب شغل، بنسبة مئویة تقدر بـ 194654استحداث فیها أكبر عدد من مناصب الشغل بـ 
والصید بـ بالمائة من مجموع مناصب الشغل المستحدثة في مختلف القطاعات، ثم یلیه قطاع الزراعة 

42621بالمائة، ویأتي بعده قطاع الحرف بـ 15منصب شغل مستحدث بنسبة مئویة تقدر بـ 54615
32828بالمائة، ویلیه قطاع البناء واألشغال العمومیة بـ 12منصب شغل مستحدث بنسبة مئویة تقدر بـ 

33806والصیانة بـ بالمائة، ثم یلیه قطاع الصناعة 9منصب شغل مستحدث بنسبة مئویة تقدر بـ 
منصب شغل مستحدث بنفس النسبة المئویة، ویبقى قطاع المهن الحرة هو األضعف من حیث استحداث 

.بالمائة%3منصب شغل بنسبة مئویة تقدر بـ 9456مناصب الشغل بـ 

مجموع مناصب العمل المستحدثة حسب قطاعات النشاط في إطار الوكالة الوطنیة :الجدول الثالث
20191جوان 30لدعم تشغیل الشباب إلى غایة 

، وزارة 2019لسنة ،35إحصائیات متعلقة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، منشورة في المجلة اإلعالمیة رقم -1
.سا 04، 2020مارس 20تم االطالع على  الموقع الرسمي للمجلة یوم الصناعة والمناجم ،

النسب المئویة عدد مناصب الشغل
المستحدثة  

متوسط عدد مناصب
العمل  قطاع األنشطة

15% 135 222 2 الفالحة
11% 126 245 3 الحرف
9% 99 590 3 أشغال البناء
0% 2 049 4 الري
7% 77 133 3 الصناعة
3% 23 663 2 الصیانة

0,30% 54 549 5 الصید البحري
3,00% 25 485 2 المهن الحرة
28,00% 251 301 2 الخدمات
3,50% 24 132 2 النقل المبرد
14,80% 96 237 2 عنقل البضائ
5,00% 43 691 2 نقل المسافرین

100,00% 910 297 2 المجموع
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في إطار الوكالة الوطنیة مجموع مناصب العمل المستحدثة حسب قطاعات النشاط :03رقم الشكل
2019جوان 30لدعم تشغیل الشباب إلى غایة 

نالحظ من خالل هذه الدراسة اإلحصائیة التحلیلیة أن قطاع الخدمات یتصدر عدد المناصب 
إال حین أن الدولة تحاول  مؤخرا االهتمام والتركیز الدولة على %28المستحدثة بنسبة مئویة تقدر ب 

نجد أن القطاع 02الواردة في الجدول رقم 2016حة ، وفي مقارنة مع إحصائیات سنة هذا قطاع الفال
135كان دائما في الصدارة باعتباره القطاع األكثر دعما األمر الذي ترتب عنه  استحداثيالفالح 222

، لتبقى قطاعات الخدمات تحتل %11یلیه قطاع األشغال البناء  بنسبة تقدر ب ،منصب عمل
الدولة عن دعم قطاع إال أنه تم التراجع اتب األخیرة في التصنیف من حیث استحداث فرص العمل المر 

.هذا األمر باعتبارها قطاعات غیر منتجة وفعالةوتداركهاالخدمات في اآلونة األخیرة 
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بیركبشكلتساهمسبق یمكن التوصل إلى االستنتاج التالي والمتمثل في أن الوكالةماخاللمن
وحسن إلنشائهاالالزموالمعنويالماليالدعمتقدیمطریقعنوتدعیمهاالصغیرةخلق المؤسساتفي

االقتصادتنمیةفيللمشاركةالشبابودفعالبطالةعلىالقضاءفيدور فعاللعبتكمااستمراریتها،
القطاع تنمیةعلىوعملتة،االقتصادیاألعوانبینمهمتهاالمالیةوالمؤسساتواستعادت البنوكالوطني،
العملوحتى قطاعالنقلقطاعالخدمات،الحرف،قطاعالعمومیة،األشغالالبناء،والصناعي،الفالحي

فيالنقائص، والتي تظهرببعضواتسمتالمشاكل،بعضصادفتأنهاإالاإلیجابیة،أثارهاورغم.الحر
.اإلداریةفي اإلجراءات طویلةمدةغراقواستالمشاریع،تنفیذخاللالتامةالمتابعةغیاب

البطالة  وق الوطني للتأمین عن البطالة في امتصاصدور الصند:ثانیا 
مااستحداثمن2016سنةخاللإحصاءكآخرالبطالةعلىللتأمینالوطنيالصندوقتمكن

جدید،عملنصبم51000لما یقارباستحداثعنأسفرتومتوسطةصغیرةمؤسسة29000یقارب
سواءالشبابتشغیلدعملوكالةالموجهةالخصوصیات واالنتقاداتبنفستمتازاإلحصائیاتهذهوتبقى

تمالتيالمرتفعةالمالیةالمبالغحیثمنأو) الخدمات (طبیعتهاأوالمؤسسات المستخدمةعددحیثمن
مقارنة لإلمكانیاتبالقلیلتبقيوالتيةالمستحدثللمناصباإلجماليالعددمعانسجامهاإنفاقها وعدم

: هذا ما یوضحه الجدول أدناه 1.صرفهاتمالتيواألموالالمتاحة

الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة " آلیات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،وبلعمیري عسريزكریاء مقراني- 1
.148المرجع السابق ص ،" نموذجا
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مناصب الشغل المستحدثة من قبل الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة منذ نشأته :األولالجدول 
:كالتالي20181إلى غایة شهر مارس  سنة 

القطاع
مشاریع الممولة منذ نشأة عدد ال

2018مارس 18الصندوق إلى غایة 
عدد المناصبالمجموع

المستحدثة
الذكوراإلناث

385896237الصناعة الحرفیة 
267399248الصناعة 
835065891472الخدمات

3135138342البناء واألشغال العمومیة
56671178الفالحة 

03535191حريالصید الب
25131213373343النقل

180218523656011المجموع 

عدد المشاریع الممولة منذ إنشاء الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة  حسب كل : 01الشكل رقم 
لكال من الجنیسن2018مارس 18قطاع منذ النشأة إلى غایة 

یوم اطلع علیها ،/www.cnac.dzرسمي للصندوق الوطني للتأمین عن البطالة ،لهذه اإلحصائیات من خالل الموقع ا-1
.سا 12، 2020فبرایر 29
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إطار الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة حسب كل عدد المناصب المستحدثة في:02الشكل رقم 
قطاع

یلیه قطاع ، من شغل3343یمتلك قطاع النقل أعلى نسبة الستحداث مناصب الشغل متمثلة في 
منصب، في حین أن قطاع 273منصب عمل، أما قطاع الصناعة فقد أحدث 1472الخدمات ب 

منصب ویمكن توضیح هذا من خالل 178منصب یلیه قطاع الفالحة191الصید البحري استحدث 
:المخطط البیاني التالي 

استحداثااألكثرالشبابتشغیللدعمالوطنیةمن خالل المقارنة بین الجهازین تبقى الوكالة
ماأعمارهمتتراوحالتيالشبابیةللفئةالذي یسمحالسنشرطإلىخصوصاذلكویعودالعمل،لمناصب

الصندوقعكسالمقاولة،مجالخوضمنالمجتمعنسبة فيأعلىهييوالتسنة35إلى19بین
ومن هنا یبرز دور الوكالة الوطنیة . واإلرادةالحماسنفسلهالیسمن المجتمعلفئةتخصیصهتمالذي

لدعم تشغیل الشباب هام وضروري لتحقیق وبلوغ هذا الهدف، وكآلیة فعالة لمكافحة البطالة، التي تساهم 
في خلق مناصب شغل للشباب، والتخفیف من حدة البطالة في أوساط هذه الفئة التي تمثل فئة في حد ما 

.المستقبل
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دور الوكالة الوطنیة للقرض المصغر في امتصاص البطالة -ثالثا
من2019دیسمبر 30إلى غایة لها إحصاءكآخرت الوكالة الوطنیة للقرض المصغرتمكن
منصب عمل، األمر الذي یساهم بشكل فعال في امتصاص البطالة 1213318یقاربمااستحداث

و إذا حولنا تفكیك هذه . والقضاء على الفقر واستحداث فرص عمل في إطار ما یسمى بالتشغیل الذاتي
نسبة لتمویل شراء المواد منصب عمل بال0141891الي المناصب على صیغ التمویل فهي تتجسد كالت

.ریر القرض المصغیمنصب عمل بالنسبة لتمویل الثالثي للوكالة الوطنیة لتس129199یقابلها األولیة
1:أدناهالمدرجة ول اهذا ما یوضحه الجد

المتعلق بتوزیع القروض الممنوحة حسب التمویل: األول ولجدال

النسبة حسب البرنامج عدد القروض الممنوحةبرامج التمویل

عدد القروض بدون فوائد 
واد األولیة لشراء الم

804 60990,41%

عدد القروض بدون فوائد 
إلنشاء المشروع 

3198559،9%

المجموع
928889100%

المرجع السابق ، في الجزائر كآلیة لتعزیز العمل الالئق وامتصاص البطالةالقرض المصغر ماموني فاطمة الزهراء، -1
انظر الملحق رقم، البطالةتفاصیل عن دور القرض المصغر في امتصاص أكثر
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المتعلق بتوزیع القروض الممنوحة حسب : 01الشكل رقم
التمویل

90%

10%

0%
20%
40%
60%
80%
100%

804 609 319 85

عدد القروض بدون فوائد لشراء المواد االولیة  عدد القروض بدون فوائد النشاء المشروع 

دیسمبر 30لمستحدثة إلى غایة صب الشغل ااالمتعلق بحصیلة اإلجمالیة لمن: الجدول الثاني 
2019

عدد المناصب المستحدثة صیغ التمویل

0141891 تمویل لشراء المواد األولیة

129199 تمویل ثالثي الوكالة، البنك، المستفید

1328213 المجموع

دیسمبر 30صب الشغل المستحدثة إلى غایة االمتعلق بحصیلة اإلجمالیة لمن: 02الشكل رقم 
2019.
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دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في توفیر فرص العمل الالئق: الفرع الثاني
إن اهتمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالتشغیل الكامل وتوفیر فرص العمل الالئق یحقق 

العدید من نتیجة لذلك تترتب  و االستقرار االجتماعي من خالل التأكید على قدرة اإلنسان في التغییر
اآلثار االیجابیة االقتصادیة واالجتماعیة كون أن هذه المؤسسات قاطرة للنمو االقتصادي من مساهمتها 
تفي توفیر العدید من فرص العمل الالزمة للزیادة السكانیة المطردة باعتباره قطاع یتنامى في خلق 

.الوظائف ومكافحة البطالة  
مفهوم العمل الالئق : أوال

االجتماعيوالسلمالعادلةبالعولمةمفهومهربطمنفهناكالالئق،العملإلىالنظرزوایاتاختلف
صرحتفقد.االجتماعيربطه بالضمانمنهناكو الجنسین،بینوالمساواةوالتدریبالالئقوباألجر

الئقایكونالعمل"بأنالالئق،للعملتعریفهاالفلبین عندفيالمشتركةالعمالیةالنقاباتأعضاءإحدى
والضمانوظیفتيحیالالقلقینتابنيأندونمنعملي،بتخطي متطلباتوبفرحبالكاملألتزمعندما

وعضوامرأةألنيفقطالقرار،صنعفيوالمشاركةوالفرصوالسالمةوالصحةوالمنافعالدخلو االجتماعي
رضایؤمنعملأي"الالئقالعمل-غانامن-البشریةالمواردفيخبیراعتبرحینفيعمالیة،نقابةفي

جیدةعملظروفذلكتحقیقالقادرة علىالمتغیراتتتضمنبالتالي،بتركهیفكرفالمهني للعامل
واإلدارةواألنشطةالعملساعاتعليوالسیطرةواالستقاللیةالمبذولةبالجهودوالمدراءاألقرانواعتراف
العام االتحادأعضاءإحدىعرفتهحینفيالمهني،والتقدمالمهنیةیمبالقوااللتزام التنظیميالرشیدة
واحتراموضمان اجتماعيمناسبةشرائیةوقدرةكریمةلحیاةكریموأجردائمعقدبأنهالجزائریینللعمال

العملبأنیرىصربیااالجتماعیة لجمهوریةوالسیاحةالعملوزیرأما.الدولیةالعملمنظمةاتفاقیات
غیرالمنافعو استخدامعقدو اجتماعيضمانو الئقةعملظروفعامللكلیكونأنیقتضيلالئقا

جانبإلىالجنسین،بیناألجورفجوةعلىوالقضاءالتدریب والتعلیمفرصغرارعليباألجرالمرتبطة
.1الغذائیة للجمیعالكفایةتدابیر

05ماموني فاطمة الزهرة، إستراتیجیة محاربة الفقر من خالل العمل الالئق، المجلة األكادیمیة للبحث القانوني، المجلد - 1
.153، ص )بجایة(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 2012لسنة 01العدد 



أثار تطبیق  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتنمیة المستدامة : الباب الثاني 

201

) نساء ورجال( الدولیة إلى توفیر الفرص للجمیعویشیر مفهوم العمل الالئق حسب منظمة العمل 
على عمل منتج یدر دخال عادال ویحقق األمن في مكان العمل والحمایة االجتماعیة لألسر ویكفل 

إذ یرى بعض الفقه أن نظرة منظمة العمل الدولیة ،االندماج االجتماعيو مستقبال فضل لتطویر الذات
العمل المنتج الذي یؤدى في " لعمل الدولي العمل الالئق على أنهللعمل الالئق أوسع، حیث اعتبر مكتب ا

ظروف تسودها الحریة واإلنصاف واألمن وكرامة اإلنسان،والذي یحصل علیه النساء والرجال على قدم 
ویشكل العمل الالئق محور التقاء األهداف اإلستراتیجیة األربعة لمنظمة العمل الدولیة معا، .المساواة

. ق في العمل واالستخدام والحمایة االجتماعیة والحوار االجتماعيتعزیز الحقو 
وبهذا یعتبر العمل الالئق الضمانة األقوى واألكثر استدامة لتحقیق التنمیة االقتصادیة والتماسك 

فالتشغیل بمعناه الحدیث لم یعد یقتصر على توفیر منصب عمل 1االجتماعي على المستوى العالمي
بعدا واسعا مرتبط أساس باالستقرار االجتماعي ومستوى الدخل الذي یحفظ كرامة فحسب بل أخذ 

، من هذا المنطلق أصبحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مطالبة بمسایرة ترسیخ استراتیجیات 2اإلنسان
.  العمل الالئق في التشغیل

العمل الالئقمؤشرات:ثانیا 
تمكنأنشأنهاإحصائیا منمؤشراثالثونخاللهامنحددانیةمیدبدراساتالدوليالعملمكتبقام
العملمفهومتوصیلیسهلوذلك حتى.الالئقللعملاالستراتیجيالهدفتحققمدىقیاسمنالدول
معینابعدامجموعةكلتعكسمجموعاتإلى عشرةالمؤشراتهذهتصنف.بینهمونشرهلألفرادالالئق

الحق في الدخل المالئم ما . یث سنركز من خالل هذه الدراسة على مؤشرینالالئق،حالعملأبعادمن
یعرف باألجر الكریم والحمایة االجتماعیة الذي سیحظى بها العمال في إطار تشغیلهم على مستوى 

.3المؤسسات المستدامة

.222تأثیر العولمة على قانون العمل، ص ، هرةماموني فاطمة الز -1
10سعاد شلغیم، العمل الالئق كأساس لمحاربة الفقر في الجزائر، المجلة الجزائریة لألمن والتنمیة، العدد العاشر -2

.386،ص 1، مجلة مخبر البحث األمني في منطقة المتوسط، جامعة باتنة2017جویلیة 
.155و154یجیة محاربة الفقر من خالل العمل الالئق، المرجع السابق،ص ماموني فاطمة الزهرة، إسترات-3
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المالئمالدخلمؤشر- 1
اتجاهاتبینوالمقارنةدخلالفي توزیععدالةوجودمدىعلىالتعرفإلىالمؤشرهذایهدف

.بالتساويمرجحةمؤشراتعدةمنالمؤشرویتكون هذا.للمهنوفقااألجورفيواالختالفاتاألجور
األجرووسطالمضموناألدنىاألجرمنأقلأجرالحاصلین علىنسبةفيالمؤشراتهذهتتمثل

.في األجورالتفاوتونسبةالحقیقي

ة، یجب أن تقوم على اعتبار األجر عنصر منافسة یساهم في جذب إن سیاسة األجور المتزن
االستثمار األجنبي والتحكم في تكالیف اإلنتاج، لهذا یتطلب األمر التوفیق مابین الحاجة إلى أجر الئق 

ذلك أن األجر من وجهة .وضرورات أجر معتدل یمكن اعتماده كعامل منافسة. وكاف یشجع على اإلبداع
قتصادیة یمثل أحد العناصر األساسیة في تكالیف اإلنتاج وأن أیة زیادة فیها تعني زیادة نظر المؤسسة اال

بالتكالیف مما یفرض علیها أن توازن بین ما تدفعه من أجور وحوافز مادیة وبین ما تحصل علیه من 
ى حد مردود كنتیجة لهذه األجور والحوافز بحیث تكون المصلحة لصالح المؤسسة والعامل والمجتمع عل

.سواء

من ثمة فإن المؤسسة عندما تسعى لوضع نظام لألجور فإنها تستهدف ضمان تحقیق العدالة النسبیة 
بین شاغلي المناصب المختلفة، بحیث یعكس اختالف األجور اختالف حقیقي في مستوى صعوبة وأهمیة 

حصل على أقصى إنتاجیة المناصب المختلفة، كما تستهدف تحقیق مستوى عال من اإلنتاجیة بمعنى أن ت
.ممكنة من اإلنفاق على عنصر العمل

لهذا فإن تحقیق التوازن في سیاسة األجور یتطلب تجنب دوامات األجور االنكماشیة باعتماد الخیارات 
الحوار والتفاوض االجتماعي، الحد األدنى لألجور القانونیة أو المتفاوض بشأنه : التالیة بمثابة المرشد

1.لحد األدنى لألجور وتكییفه بشكل منتظم، احترام معدالت األجور المتفاوض بشأنها وتعزیزهااستعراض ا

.368تأثیر العولمة على قانون العمل، ص، ماموني فاطمة الزهرة-1
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فرص متكافئةو التشغیل بأجر عادل-1.1
بموجب 2006كرس المشرع العدالة في التشغیل من خالل إنشاء الوكالة الوطنیة للتشغیل سنة 

ع ــــــــــــــــــــــالمستخدم وطالبي العمل وتتولى مهمة جم، وتعتبر الوسیط بین771- 06المرسوم التنفیذي رقم 
ٕاحقاق العدالة حیث و ٕاجراء المقاصة بینهما لتحقیق الموضوعیة في التشغیلو طلبات العملو العروض

:2تسهر على
ل ـــــــــــــتوسیع التخصصات المهنیة لألشخاص المجبرین على التنقو التعرف على احتیاجات سوق العمل- 

.المهني
.المستخدمینو فعالیة لفائدة طالبي العملو الشفافیة في معالجة العروض بسرعة- 
ات ــــــــــــــــــالجدیدة أو غیر المعروفة لتلبیة تطلعات الشركو تقدیم تكوین خاص حول مدونة المهن النادرة- 

. األجنبیة
ة ـــــــــل وال تقتصر على الشهادات األكادیمیتجارب المترشحین على بطاقة طالب العمو تدوین كل معارف- 

.فقط
المشرع الجزائري لم یترك للهیئة المستخدمة بما فیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  حریة التعاقد 

تكافؤ و المباشر مع العمال بل ألزمها باللجوء إلى هیاكل الوكالة الوطنیة للتشغیل لتحقیق مبدأ المساواة
فالبعد 3توفر فیه شروط المنصب وهذا تكریس حقیقي للمبدأ األول من العمل الالئقالفرص لكل مواطن ت

القانوني هنا یفرض على المؤسسة التصریح بالمناصب الشاغرة تحت طائلة غرامة مالیة تقدر بـ 
،   4ةـــــــــــــــدج عن كل منصب لم یبلغ عنه وفي حالة العود تضاعف الغرام30.000دج إلى 10.000

.یسهل جلب العمالة و االلتزام بالتصریح یغنیها عن الغرامةف

سیرها و تنظیمهاو ،المحدد لمهام الوكالة الوطنیة للتشغیل2006- 02- 18،المؤرخ في 77-06المرسوم التنفیذي رقم - 1
.2006-02-19المؤرخة في ، 09ج ر رقم

حالة وكالة التشغیل -من وجهة نظر اإلداریین–في تحقیق عدالة التشغیل ANEMأحمد خلیلي،دور الوكالة الوطنیة -2
.277، ص2016، 01، العدد03بالمسیلة،مجلة شعاع للدراسات االقتصادیة،المجلدANEMالوالئیة 

اآلثار المترتبة و نشأة عالقة العمل الفردیة: ي،  الجزء الثانيبن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائر -3
31،ص2010الجزائر،، عنها، دار الخلدونیة،الطبعة األولى

مراقبة و ،المتعلق بتنصیب العمال2004- 12-25المؤرخ في ، 19- 04القانون رقم من 25و 24المادتین -4
.2004-12-26،المؤرخة في 83التشغیل، ج ر عدد 
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من قانون عالقات 90إلى 80نظم المشرع مسألة األجور المجزیة في المواد ، ومن جهة أخرى
یدفع له بانتظام عند حلول أجل استحقاقه ویضمن و یستحق العامل أجرا یوافق العمل المؤدى، العمل

فضال عن الحمایة القانونیة التي ، ین العمال لكل عمل متساو القیمةالمستخدم المساواة في األجور ب
.وضعها المشرع لألجر 

المسؤولیة و یترتب على التزام المستخدم بالنصوص المنظمة لألجر تجسید فكرة العمل الالئق
:االجتماعیة اتجاه العمل فضال عن المزایا التالیة

تعطیل دورة اإلنتاج باعتبار و لشأن تفادي إضراب العمالتفادي الغرامات المالیة المقررة في هذا ا- 
.األجر هو الجزاء المنتظر كل شهر

.تحسین صورة المستخدم في نظر العمالو تحقیق جانب مهم من العمل الالئق بأقل جهد- 

االجتماعیةالحمایةمؤشر-2.1
منالمؤشرهذاویتكون؛للعاملینتغطیة تأمینیةوجودمدىعلىللتعرفالمؤشرهذایهدف

، كما یمكن 1التقاعدمناألحیاءالمستفیدینونسبةالتأمینات االجتماعیةفيالمقیدیننسبةهمامؤشرین
نظام الحمایة االجتماعیة المستدامة الرامیة إلى مساعدة المستضعفین، أن تحول دون زیادة الفقر وتتصدى 

لى تثبیت االقتصاد والحفاظ على القابلیة لالستخدام للضائقة االجتماعیة وتساعد في الوقت نفسه ع
.وتعزیزها وفي البلدان  النامیة

یمكن لنظم الحمایة االجتماعیة أیضا أن تساهم في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على المستوى 
وتر الوطني لتظهر بذلك مزایا الحمایة االجتماعیة من حیث دعم االستقرار االجتماعي وخفض الت

االجتماعي وتسییر التكیف مع المتغیرات االجتماعیة والسیاسة وتیسیر تقبل العمال ألثار إعادة الهیكلة 
االقتصادیة، هذا وقد أشار مؤتمر العمل الدولي إلى المجاالت الرئیسة للحمایة االجتماعیة من خالل  

عادلة، أكد هذا األخیر في الفقرة إعالن منظمة العمل الدولیة بشأن العدالة االجتماعیة من أجل عولمة 
الثانیة منه على ضرورة وضع  وتعزیز تدابیر للحمایة االجتماعیة المتمثلة في الضمان االجتماعي 

:وحمایة الید العاملة، على أن تكون هذه التدابیر للحمایة مستدامة ومكیفة مع الظروف الوطنیة بما فیها 

.153موني فاطمة الزهرة، إستراتیجیة محاربة الفقر من خالل العمل الالئق، المرجع السابق،ص ما-1
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ع بما في ذلك التدابیر الرامیة إلى توفیر دخل أساسي لجمیع توسیع الضمان االجتماعي لیشمل الجمی- 
.من یحتاجون هذه الحمایة

تكییف نطاق الضمان االجتماعي وتغطیته لتلبیة االحتیاجات الجدیدة ومواجهة مواطن الشك التي - 
.1ة تولدها سرعة التغییرات التكنولوجیة والمجتمعیة والسكانیة واالقتصادی

تداعیات التطلع العالمي للعدالة االجتماعیة تعزیز تدابیر مستدامة للحمایة االجتماعیة بما أنه  من
من خالل التوسع في الضمان االجتماعي لیشمل الجمیع ویوفر دخل أساسي لجمیع من یحتاجون لهذه 

ة جعل إال أنه من داعیات هذه العدال.الحمایة واعتماده ضرورة  اقتصادیة واجتماعیة للتنمیة والتقدم
اإلنسان الموضوع المحوري للتنمیة، األمر الذي یمكن تجسیده من خالل نظام الضمان االجتماعي الذي 

:یستمد أهمیته بناءا على تحقیق ما یلي 
الحفاظ على الذات اإلنسانیة وتنمیة قدرتها على العمل- 
المؤسسة االقتصادیة وضمان دعم التنمیة المستدامة في بعدیها االقتصادي واالجتماعي وهذا لمساعدة - 

قدرتها على االستمرار والمنافسة من خالل التخفیض من أعباء الضمان االجتماعي المفروض على 
المؤسسة من جهة واعتماد ذلك كسیاسة تحفیزیة اتجاه هذه المؤسسة لتشجیعها على خلق مناصب الشغل 

2.من جهة أخرى

من قانون 05األساسیة للعمال الواردة في المادة یعتبر الحق في الحمایة االجتماعیة من الحقوق 
عالقات العمل ویمارس المستخدم البعد القانوني في هذا المجال من خالل االلتزام بالتدابیر المقررة في 

:3المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان االجتماعي14- 83القانون رقم 
.للشروع فیهأیام الموالیة 10التصریح بالنشاط في اجل - 
.أیام الموالیة للتشغیل10التصریح بالعامل في أجل - 

.270، تأثیر العولمة على قانون العمل، المرجع السابق، ماموني فاطمة الزهرة-1
لمستدامة، حولیات ماموني فاطمة الزهرة، واقع الضمان االجتماعي في الجزائر واآلفاق نحو تعزیز الحمایة االجتماعیة ا-2

.98، جامعة الجزائر ص 2019، دیسمبر 4، الجزء 33، العدد1جامعة الجزائر
، المتعلق بالتزامات المكلفین في 1983- 07- 02، المؤرخ في 14- 83،القانون رقم 17، 06،10،14: انظر المواد -3

.1983-07-05، المؤرخة في 28مجال الضمان االجتماعي،ج ر عدد 
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.یوما الموالیة النتهاء كل سنة مدنیة 30التصریح االسمي باألجور في ظرف - 
المتعلق 13-83التصریح بحوادث العمل واألمراض المهنیة وفق الكیفیات المحددة في القانون رقم - 

.بها
المتضمن تحدید نسبة االشتراك للضمان 04-85دت في القانون رقم دفع االشتراكات وفق ما ور - 

. المتممو االجتماعي المعدل
یتوقف على قیام المستخدم بهذه التدابیر حصول العامل على األداءات العینیة والنقدیة المتعلقة 

العامل من بالتأمین عن األخطار االجتماعیة ویتقرر له الحق في معاش التقاعد، فنالحظ أن استفادة 
.الحمایة االجتماعیة مرهونة بتنفیذ المستخدم بالتزاماته وهي من التطبیقات  الحقیقیة للعمل الالئق

رسمي الدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دمج االقتصاد غیر : المطلب الثاني 
بكرامة یتفق الكثیر من الفقه على أن  إنشاء مشروعات صغیرة یساعد على كسب الرزق والعیش 

ولكن في الكثیر من األحیان تنشط هذه المشروعات في االقتصاد الخفي لهذا ظهرت العدید من البرامج 
العالمیة المساعدة على دمج هذا االقتصاد في إطار شرعي ورسمي مصرح به في مؤسسات االقتصاد 

ةــــــــــــــــــــــاد التنمیة المستدامالرسمي لدفع عجلة التنمیة االقتصادیة باعتباره یشكل انعكاسات مباشرة على أبع
و الجزائر كغیرها من الدول التي واجهت ظاهرة االقتصاد الغیر الرسمي من خالل وضع )الفرع األول( 

آلیات تحفیزیة والضوابط القانونیة  للقضاء على هذا النوع من االقتصادیات، بإالضافة إلى اآلثار 
). الفرع الثاني(قتصاد الغیر رسمي  االیجابیة المترتبة على دمج اال

رسمي  على أبعاد التنمیة المستدامة الانعكاسات دمج االقتصاد غیر : الفرع األول 
ات ــــــــــــــــــــــــیرى بعض الفقه على أن  السبب الرئیسي لنمو االقتصاد غیر رسمي یرجع إلى السیاس

غیر فعالة إلساءة توجیهها وتنفیذها، إلى جانب نقص األطر االقتصادیة واالجتماعیة الغیر المالئمة  أو
القانونیة والمؤسسة المناسبة واالفتقار إلى اإلدارة السدیدة للتنفیذ السلیم والفعال للقوانین والسیاسات 

یعتبرإذ، 1الخوصصة، بما فیها سیاسات التكیف الهیكلي وٕاعادة الهیكلة االقتصادیة واالقتصادیة الكلیة

ر ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنور للنش،"التنظیم الجدید للعمل ولوقت العمل" طمة الزهرة ، العولمة واألشكال الجدیدة للعملماموني فا- 1
.89ص ،2019ألمانیا سنة 
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قتصاد غیر الرسمي ظاهرة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، تعاني منها وبدرجات متفاوتة كل أنواع اال
االقتصادیات في العالم، ولسنوات عدیدة بدأت منذ ثالثینیات القرن العشرین، وساد االعتقاد بأنه من خالل 

أن تتحول ـــــــــــــــــــة المتاحة للدول سیساهم ذلك بــــــــــــــــــــــالربط بین السیاسات االقتصادیة وبین الموارد االقتصادی
اقتصادیات الدول النامیة إلى اقتصادیات أكثر دینامیكیة تستطیع أن تستوعب االقتصاد الرسمي، مع 
مراعاة أیًضا أن االقتصاد الرسمي ینمو ویستطیع أن یستوعب أكبر قدر ممكن من العمالة، لكن الواقع 

التخطیط له، حیث لم تتمكن العدید من الدول النامیة من تطویر اقتصادیاتها بشكل أثبت عكس ما تم
یمكنها من توفیر فرص عمل كافیة لسكانها الذین یتزایدون بسرعة أكبر من معدالت النمو االقتصادي 

كما تظهر العالقة بین . بها، وهو ما جعل مظاهر االقتصاد غیر الرسمي تزداد وتنتشر بصورة أكثر
قتصاد الرسمي وغیر رسمي  بحیث ال یستطیع أن یقوم االقتصاد غیر رسمي كقطاع لوحده وهذا لعدة اال

: اعتبارات أهمها 
یعتمد االقتصاد غیر رسمي على االقتصاد الرسمي في عملیة التموین والحصول على الید العاملة ذات - 

.لعمالة المهارة وهذا نظرا للمحفزات المالیة نتیجة انعدام التكالیف ا
.یقوم االقتصاد غیر رسمي بتوزیع منتجاته في السوق الرسمیة بجانب المنتجات الرسمیة- 

یعتبر االقتصاد الرسمي مرجعا لالقتصاد غیر رسمي في عملیة تسعیر منتجاته، حیث تكون 
منخفضة مقارنة باالقتصاد الرسمي، كما أنه یعتمد على عالمات مقلدة ذات سمعة جیدة في السوق 

.1الرسمیة 
سوء توزیع الدخل أي  ( یؤثر االقتصاد الغیر رسمي على البعد االقتصادي سواءا من حیث لهذا 

)الخ ...التوزیع الغیر العادل للدخل، الكفاءة االقتصادیة االستقرار االقتصادي، السیاسة النقدیة 

ر في االقتصاد، یمذكرة ماجست- دراسة للسوق الصرف الموازي –بورعدة حوریة، االقتصاد غیر رسمي في الجزائر -1
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــكلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، السنة الجامعیخصص االقتصاد الدولي ،ت

.24ص ،2013/2014
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االقتصادیة أثار االقتصاد غیر الرسمي على التوزیع العادل للدخل والكفاءة - أوال 
تعد ظاهرة االقتصاد الغیر رسمي كأي ظاهر لها أثار وانعكاسات  على المستوى التنموي حیث نحاول 

.المترتبة على التوزیع العادل للدخل و الكفاءة االقتصادیة اآلثارمن خالل هذه النقطة التطرق إلى أهم 
عادل للدخل غیر التوزیع- 1

غیر عادل للدخل من خالل التهرب الضریبي لألفراد والتوزیع العشوائي للدخل یبرز أثر التوزیع ال
مما یؤثر على عملیة التوزیع والعدالة والمساواة في الحصول على الخدمات العامة وهنا قد تلجأ الدولة إلى 

ئب  وتحمیلهم عبئ زیادة الضرائب رفع أو زیادة أسعار الضرائب بین األفراد ذوي القدرة على دفع الضرا
مما یؤدي إلى زیادة التضخم وانخفاض مستوى المعیشة لألغلبیة كما أن االقتصاد غیر رسمي یؤثر في 
البیئة االجتماعیة للمجتمع بسبب عدم العدالة التوزیع للدخول وٕاضعاف المیزة التنافسیة للمؤسسات 

میة، على هذا األساس یمكن لدمج االقتصاد غیر المنظم الرسمیة التي تلتزم بالنصوص القانونیة والتنظی
.تقادي هذه اآلثار السلبیة البالغة الخطورة وضمان توزیع عادل للدخل

رسمي على االستقرار االقتصادي والسیاسة النقدیة  الأثار االقتصاد غیر :ثانیا 
إلى تشویه بیانات ما یؤدي و هذا أبعاد متعددة بشكل بالغ التعقید و رسمي ذالاالقتصاد غیر یعتبر 

. الناتج الوطني اإلجمالي وٕانما یؤثر على االستقرار االقتصادي والسیاسة النقدیة  لما لهم من أهمیة بالغة 

االستقرار االقتصادي - 1
تحقیق استقرار إلىرسمي یؤثر على السیاسة االقتصادیة الهادفة الإن النمو السریع لالقتصاد غیر 

ول صناع القرار على معلومات خاطئة عن التغییرات االقتصادیة التي یمكن اقتصادي بسبب حص
االعتماد علیها في وضع الخطط التنمویة مثال معدالت البطالة ومعدل النمو االقتصادي ومعدل التضخم 
ومیزات المدفوعات واإلنفاق العام وتوزیع الدخل القومي، هذا الوصف الخاطئ في البیانات والمعلومات 

إلى وصف غیر صحیح للمشاكل االقتصادیة ووضع خطط تنمویة غیر هادفة وتعثر في المسیرة یؤدي
األمر الذي یؤدي إلى عدم تحقیق تشغیل كامل للموارد المتاحة وبالتالي تفادي التغییرات ، االقتصادیة

.الكبیرة في المستوى العام لألسعار مع االحتفاظ بمعدل نمو مناسب في الناتج الحقیقي
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السیاسة النقدیة- 2
یشكل وجود اقتصاد غیر رسمي دافع لالحتفاظ بالنقود السائلة ألغراض انجاز المعامالت التي تتم 
فیه بسبب صعوبة الحصول على التمویل وعدم القدرة على التداول باألشكال األخرى للنقود، كون أن 

طلب أقل مرونة على النقود بالنسبة لمعدل الطلب على النقد ال یتأثر بتغییر معدالت الفائدة مما یولد 
الفائدة في االقتصاد وبسبب رغبة العمال في هذا النشاط على عدم الكشف عن أنشطتهم التجاریة كما أن 
السیاسة النقدیة توصف وفق ما هو موجود من احتیاط لدى البنوك وحجم التداول في االقتصاد الرسمي، 

قتصاد الغیر الرسمي یؤثر في حجم السیاسة النقدیة وحجم التداول في فإن حجم النقود الموجودة في االذا ل
.1السوق مما یؤثر في النشاط االقتصادي النقدي الدولي ككل

اد غیر ـــــدمج االقتصد المترتبة عنـــــالفوائرسمي والة لالقتصاد غیر ـــــــالضوابط القانونی: الفرع الثاني
الرسمي 

ز االقتصاد الجزائري خالل االنفتاح االقتصادي بظاهرة تنامي االقتصاد الغیر رسمي المتضمن تمی
ألنشطة اقتصادیة خارجة عن إطار الرقابة، حیث بدأت نظرة الدولة اتجاه هذا االقتصاد تتغیر، إذ أن 

والعراقیل من جهة هي إال تمثیل القتصاد مثقل باألعباء اقتناع السلطة بظاهرة االقتصاد الغیر رسمي ما
وقناة حقیقیة للتسوق ألصحاب المداخیل الضعیفة من جهة أخرى، لهذا قامت الجزائر على غرار باقي 

وذلك راجع لالیجابیات المترتبة عن تأطیر االقتصاد .الدول بتحدید وضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة
. الغیر رسمي

الجزائر  الضوابط القانونیة لالقتصاد غیر الرسمي في:أوال
یؤدي االقتصاد الغیر الرسمي عمال ایجابیا في بعض الحاالت إلى استحداث فرص عمل وفي هذه 
الحالة یعد هذا االقتصاد ركیزة  مهمة لتشغیل األعداد الهائلة من البطالین مما یساهم في التخفیف من 

مه وتعدد وتنوع نشاطاته المطالب الشعبیة واالحتجاجات واالضطرابات االجتماعیة، لكن مع تزاید حج
أصبح یشكل عائقا كبیرا أمام التنمیة باعتباره یحرم خزینة الدولة من عائدات جبائیة كبیرة ومؤثرة كما یحرم 

.15سحر كریم كاطع، المرجع السابق، ص - 1



أثار تطبیق  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتنمیة المستدامة : الباب الثاني 

210

ف إلى ذلك التأثیر السلبي على ضالبنك المركزي من العملة الصعبة التي ال تمر داخل الجهاز البنكي، 
المنافسة بین قطاع یخضع للضریبة وآخر ال یلتزم بها، مع انعدام توازنات السوق الداخلیة إذ تنعدم فرص 

المراقبة وجودة السلع مما یقلل من االنتفاع األمثل ورفاهیة المستهلك  ویحبط المستثمرین األجانب ویشجع 
تحویل أنشطة الغیر الرسمي  إلى الفساد لدى دافعي الضرائب العادیین من اإلدارة الضریبیة، لهذا یجب

:  اد رسمي من خالل اقتص
تمكین الناشطین في هذا القطاع الموازي من حوافز العمل والنشاط القانوني المهیكل كمنحهم قروض - 

.1ووضع فضاءات تجاریة 
.المتابعة من طرف هیاكل تقدم المشورة والدعم التقني و اإلداري والمالي- 
االقتصاد الغیر الرسمي وتقدیم ترخیص وخفض رسوم وضرائب الخاصة بمنشآتءاتاإجر تسهیل - 

.بعض الحوافز من قبل الحكومة 
إصالح النظام الضریبي والجمركي ومسایرته للتطور العالمي، بمراجعة أساس حساب الضریبة ومعدل - 

الضریبة والتصاعد الضریبي وٕاعادة مراجعة طرق الكشف على  مصادر الدخل  وتطویر آلیات التحصیل 
الضریبیة والجمركیة مع تحدیث طرق الكشف عن التهرب الضریبي لزیادة احتمال االلكتروني اإلعفاءات

.2كشفها وتشدید العقوبات وزیادة الغرامات على علیها 
سارعت الجزائر إلى اتخاذ جملة من التدابیر واإلجراءات التي كانت تهدف إلى الحد من انتشار 

3النشاطات غیر رسمیة ضمن دائرة النشاطات الرسمیةظاهرة االقتصاد غیر رسمي والعمل على إدماج 

:إذ یمكن تلخیص ذلك من خالل النقاط التالیة 
تجسید فكرة حریة االستثمار من مختلف التشریعات التي بادرت السلطة التشریعیة بسنها وهذا باعتراف - 

.4والعلمي المشرع بمبدأ الحریة التجارة والصناعة وضمان حریة االبتكار الفني والفكري

الشغل  بالجزائر، مجلة العلوم االقتصادیة طهراوي دومة علي، كسرى مسعود، أثر القطاع غیر رسمي على سوق-1
.61ص ،014، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة مسیلة، الجزائر 12والتسییر والعلوم التجاریة، العدد 

، العدد مسوس مغنیة، ضبط االقتصاد غیر رسمي في الجزائر لزیادة إیرادات الخزینة العامة، مجلة االقتصاد والمالیة-2
.186شلف، ص ال، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 2018لسنة 02

الوالي فاطمة، بن شالط مصطفى، طبیعة العالقة بین االقتصاد الرسمي والفقر في الجزائر، مجلة اقتصادیات المال -3
.25، میلة، الجزائر، ص ، المركز الجامعي عبد الحفیظ بصوف2017، 04، العدد JFBEواألعمال

.18،ص 2016أوت 03المتعلق بترقیة االستثمار، ج ع مؤرخة في 2006أوت 03المؤرخ 09-16القانون رقم -4
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ماري 01المؤرخ في 03-93تحدید سوق النشاط العقاري وذلك بمقتضى المرسوم التشریعي رقم - 
المتعلق بالنشاط العقاري والذي اعتبر المتعاملین في هذا النشاط بمثابة تجار خاضعین ألحكام 1993

ك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز باإلضافة لمنح االمتیاز على األراضي التابعة لألمال1،القانون التجاري
.2مشاریع استثماریة 

والذي 3المتعلق بترقیة االستثمار1993أكتوبر 05المؤرخ في 12- 93یشكل المرسوم التشریعي رقم - 
كان بمثابة المحفز الرئیسي للمتعاملین في االقتصاد غیر رسمي على تنظیم أنشطتهم وتهیئتها للدخول 

هذا راجع إلى ما تضمنه هذا المرسوم من تسهیالت ومساعدات وحوافز جبائیة ضمن القطاع الرسمي، و 
واجتماعیة باإلضافة  إلى تغاضي هذا النص عن مشروعیة مال المستثمر، وهنا یرى جانب من الفقه أن 
هذا اإلغفال مقصود تحت  ضغط الحاجة إلى رؤوس األموال بسبب حالة النقص التي تعتریها وبالتالي 

ذا اإلجراء یهدف إلى استیراد األموال المهربة إلى الخارج من جهة واألموال المتداولة عبر فقد كان ه
القنوات غیر رسمیة من جهة أخرى، إذ تستفید االستثمارات المصرح بها بعدة ضمانات هذا حسب نص 

متواصلة من نفس  المرسوم التشریعي باإلضافة إلى أنه حتى النشاطات التي ال تعمل بوتیرة05المادة 
سنوات قابلة للتمدید من 05وبغیة تحسین استعمال قدراتها التحویلیة والخدماتیة أن تستفید طوال خمس 

.4، من إسهامات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان االجتماعي%50تكفل الدولة بالنسبة 

متعامال في الترقیة العقاریة، ویعد 02یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس النشاطات المذكورة في المادة "... - 1
قاریة تجارا باستثناء الذین یقومون بعملیات في الترقیة العقاریة لتلبیة حاجاتهم الخاصة أو حاجات المتعاملون في الترقیة الع

المتعلق بالنشاط 1993مارس 01المؤرخ في 03-93من  المرسوم  التشریعي رقم 03راجع المادة " المشاركین في ذلك 
.05،ص 1993مارس 03مؤرخة في 14العقاري، ج ر عدد 

الكیفیات منح االمتیاز الذي یحدد الشروط و2008سبتمبر 01المؤرخ في 04- 08من األمر رقم 01المادة راجع-2
سبتمبر 03، مؤرخة في 49على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 

.04، ص 2008
مؤرخة في 64یتعلق بالترقیة االستثمار، ج ر عدد 1993أكتوبر 05المؤرخ في12-93المرسوم التشریعي رقم - 3

.03، ص 1993أكتوبر 10
.9ص من نفس المرسوم التشریعي ،37راجع المادة - 4
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من خالل إقامة الشباك الوحید اإلداریة المتعقلة بتنظیم وتسییر النشاط االقتصاديءاتااإلجر تسهیل - 
ءات واستخراج جمیع االذي یسمح للمتعاملین االقتصادیین المحلیین واألجانب من القیام بمختلف االجر 

الوثائق الضروریة التي تمكنهم من الحصول على رخصة االعتماد أو السجل التجاري وهذا اإلجراء من 
. ات الهیكل الرسمي لالقتصاد الوطنيشأنه أن یخفف من نسبة النشاط غیر رسمي ضمن مكون

تنظیم التجارة الموازیة من خالل العمل على خلق أسواق رسمیة تتوفر على مقاییس األمن والصحة - 
سوق 96العمومیة حیث أنه كشف تحقیق قامت به مدیریة التجارة لوالیة الجزائر العاصمة بأنه هناك 

عشوائي، األمر الذي أدى بالمصالح المختصة إلى موازیة تنتشر عبر مساحات وأماكن عمومیة بشكل
مواجهة هذه األسواق الفوضویة من خالل اختیار مساحات قریبة من األحیاء تؤسس من خاللها أسواق 

أسواق رسمیة 10جواریة تكون تحت رقابة وأعین السلطة وهو ما تجسد من خالل ترسیم إقامة عشرة 
فإن هذا اإلجراء أولي من شأنه أن یؤدي إلى تنظیم هذه األسواق  تسمح بإحصاء التجار والباعة وبالتالي 

.1الفوضویة وبالتالي إمكانیة مراقبتها 
یعد تفعیل التدابیر الجبائیة والمصرفیة آلیة لدمج االقتصاد غیر رسمي في االقتصاد الرسمي وهذا 

-002لك بموجب تعلیمة وزاریة رقم تم بالفعل  من خالل تأسیس برنامج االمتثال الجبائي اإلداري وذما
إذ یندرج 2،تحدد  الكیفیات العملیة لتنفیذ برنامج االمتثال الجبائي اإلداري2015جویلیة 29مؤرخة في 

في إطار رغبة السلطات العمومیة الرامیة إلى تعبئة الموارد المالیة قصد تمویل االستثمارات المنتجة في 
ة بدیلة الستقطاب األموال التي یتم تداولها خارج اإلطار البنكي  ظل تراجع األسعار النفط وكسیاس

إلدماجها ضمن القنوات الرسمیة لتطهیر السوق من خالل االنضمام  بصفة تدریجیة إلى اإلطار الرسمي 
لهذا قامت اإلدارة الجبائیة باعتماد هذا اإلجراء المخصص للمواطنین والمتعاملین الذین ینشطون خارج 

رسمي إلى االنضمام وبصفة تدریجیة إلى القطاع الرسمي في ظل الضمانات التي قدمتها اإلدارة اإلطار ال
ذا ـــــــــــــــن في هــــــــإلعادة تقویم جبائي ضد المنخرطیعلى أساس أنه ال یمكن أن تكون هناك رقابة بعدیة و

دراسة سوق الصرف الموازیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في –بولبردعة حوریة، االقتصاد غیر  رسمي في الجزائر -1
خصص االقتصاد الدولي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، السنة االقتصاد، ت

.29،30،31، ص ص 2013/2014الجامعیة 
تحدد كیفیات العملیة لتنفیذ برنامج االمتثال الجبائي اإلداري، 2015جویلیة 29مؤرخة في -002تعلیمة وزاریة رقم - 2

.للضرائب وزارة المالیة، تعلیمة داخلیة غیر منشورة المدیریة العامة 
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در مشروع وال ترتبط بأي فعل المسعى بشرط أن تكون هذه األموال أو المعامالت في األصل من مص
یجرمه قانون العقوبات  والتشریع لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب مع تقدم ضمانات قانونیة وتقنیة 
كحریة التصرف في األموال المودعة لدى البنوك بعد تسویة الوضعیة الجبائیة من خالل دفع رسم جزافي 

1. مع الحصول على شهادة جبائیة محررة07%

أما فیما یخص الید العاملة غیر المصرح بها الخارجة عن نطاق السیطرة  ومراقبة الدولة نتیجة 
لتحسین  تسییر أسواق تیجیةاإستر الجزائریة الدولةفقد تبنت ضغط على األسواق، الاشتداد المنافسة و 

قطاع وحتى یتم العمل   االقتصاد غیر رسمي من خالل دمج عمال ومؤسسات التي تنشط في هذا ال
: تحقیق هذا الهدف یجب 

الطرق الحدیثة المالئمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بما یسمح لهم إزالة العوائق وفرص األمن إتباع- 
االقتصادي واالجتماعي وهذا ما یتطلب تنمیة الموارد البشریة واإلنتاجیة والكفاءات والحد من الموقف 

ذا القطاع السلبي للسلطات العامة اتجاه ه
إیجاد بیئة سیاسیة تتوافق وثقافة المؤسسة وتسهل تمویل العمال المستقلین والمؤسسات الصغیرة - 

والمتوسطة بالموارد المالیة الكافیة والتكنولوجیا واألسواق وتطویر احتماالت االستثمار في القطاع الخاص 
.2إزالة القیود البیروقراطیة و

:ة یتبین لناإال أنه من خالل هذه الدراس

السلع والخدمات جودةمستویاتوجوده واختالفتعوقالتيالصعوباتالرسمي ورغمغیرالقطاعنأ- 
مرحلة إطارفيالسیاساتتنتجهاالتيالصدماتاستهالك ومقاومةعلىیعملفهویعرضهاالتي

فيحتىبقاءهیفرضأناع،كما استطالنامیة كالجزائرالّدولمعظمتعرفهاالتيالهیكلّیةاإلصالحات
.3الّدولهدهتخصالتيمرحلة النمو

بن توتة قندز محمد راتول، تفعیل التدابیر الجبائیة والمصرفیة كآلیة لدمج االقتصاد غیر رسمي في االقتصاد الرسمي - 1
.17ص شور ،ا، جامعة زیان ع34.02بالجزائر، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانیة، العدد االقتصادي 

لتفاوض الجماعي في دعم السلم االجتماعي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ابلعبدون عواد، دور - 2
.175،176، ص ص 2013/2014االجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة 

ادي واالجتماعي في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه عطار عبد الحفیظ، التشغیل غیر رسمي بین الدافع االقتص-3
ص 2010- 2009في االنتروبولوجیا، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة، 

68.
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عنمعینةشرعیةعلیهایضفيأنشانهمنالحكوماتسیاسةفيالرسمیةغیرالنشاطاتإدماجإن- 
أفاتها وهذا ما تعمل الجزائر  علیه حالیا منمزایاها والتقلیلتقویةطریق

.االندماجهذالتسهیلالبیروقراطيالتنظیمعلىقضاءالعمل والضرائب والقوانینتكییفمحاولة

رسميالفوائد دمج االقتصاد غیر : ثانیا
یتفق الفقه  على أن االقتصاد الغیر الرسمي و السیاسات االقتصادیة سوف تكون أكثر فعالیة إذا 

اد الغیر ما تضائل حجم االقتصاد الغیر الرسمي ، ومن ثم فقد یرى هؤالء أن من أهداف  دمج االقتص
:الرسمي في اقتصاد رسمي ترجع إلى 

إن التهرب الضریبي یلعب دورا أساسیا في نمو االقتصاد غیر :إصالح وتعدیل النظام الضریبي- 1
الرسمي ، بمعنى أنه كلما زاد التهرب الضریبي زاد حجم االقتصاد غیر الرسمي ، ولذلك یجب الحد منه 

:ل ما یلي من خالأو تقلیله بقدر المستطاع وذلك
إن عبئ معدل الضرائب مازال مرتفعا ویمثل حافزا قویا للدخول في : تخفیض معدالت الضریبة - 

االقتصاد الغیر الرسمي لهذا فإن انخفاض معدالت الضریبة مع تبسیط الهیكل الضریبي یمكن أن یساهم 
.1في تقلیص من حجم االقتصاد غیر الرسمي

ة عامة واإلعفاءات الجمركیة بصفة خاصة، إذ أنها استخدمت كثغرة ترشید اإلعفاءات الضریبیة بصف- 
.للتهرب من الضرائب األمر الذي أثر بالسلب على حصیلة الضرائب 

تسهیل اإلجراءات اإلداریة  والقانونیة وذلك بإعادة النظر فیها وفي األسالیب المطبقة في مجال - 
وافقة للنظام الطبیعي وذلك بتبسیط الخطوات اإلجرائیة االقتصاد الرسمي وتصمیمها لتصبح أكثر واقعیة وم

وتقلیل المستندات المطلوبة للمراجعة الضریبیة خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات 
. اإلمكانیات المحاسبیة المحدودة، وذلك یمكن أن یقضي على جانب كبیر من األعمال الغیر مشروعة

رسمي بما یضمن تحسین مستوى الدخل، حیث أن ارتفاع  اإلنتاجیة بشكل تحسین األجور في القطاع ال- 
.رسمي تؤدي إلى ارتفاع  األجور 

،مداخلة "االقتصاد الرسميالمحتملة لالقتصاد الغیر الرسمي على أداءاالنعكاساتبورنان، إبراهیمشارف عبد القادر ، -1
الجامعي بسعیدة ، المركز، ) وسبل الترویضاآلثار( في  الملتقى الوطني حول االقتصاد الغیر الرسمي في الجزائر ألقیت
.2007نوفمبر 21و20یومي 
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مالئمة القوى العاملة مع السوق من خالل التدریب و التأهیل وتشجیع البحث العلمي والتكوین المهني - 
.اللذان یعتبران الدعامة األساسیة لنمو االقتصاد ككل

اهرة االقتصاد الغیر الرسمي تقتضي معرفة األسباب الحقیقة التي تكمن وراء لهذا فإن معالجة ظ
وجود هذا االقتصاد ومحاولة التغلب علیها، وهو ما یمكن تحقیقه عن طریق تقلیل الحوافز و اإلغراءات 
نحو االنضمام إلى هذا االقتصاد، وزیادة درجة جاذبیة االقتصاد الرسمي، وهو ما یؤدي إلى تضییق حجم 

.االقتصاد الغیر الرسمي  وحصره في أضیق نطاق ممكن

بط حصیلة الضرائبض- 2
من بین أهم اآلثار السلبیة  التي تترتب على حدوث االقتصاد الغیر الرسمي في حصول بعض 
األفراد على مدا خیل دون أیة ضرائب عنها، مما یشكل إخالل بقاعدة العدالة في فرص الضریبة، وذلك 

ض األفراد بإخفاء حقیقة مداخلیهم أو طبیعة وظائفهم التي یقومون بها، وعدم الكشف من خالل قیام بع
. عنها إلدارة الضرائب

ضریبة القیمة المضافة، وضریبة المبیعات ال یتم : كذلك هناك بعض أشكال الضرائب مثل
فإن ذلك یؤدي تحصیلها نتیجة التهرب الضریبي وفي الوقت الذي ینمو ویزداد االقتصاد الغیر الرسمي، 

إلى فقدان جانب كبیر من اإلیرادات الضریبیة، والتي تعد من أهم مصادر اإلیرادات الضریبیة بالنسبة 
.للدولة ومن ثم یصبح عجز الموازنة العامة للدولة أكبر مما یجب

مصداقیة المعلومات   - 3
یانات واإلحصائیات إن ارتفاع حجم القطاع الغیر الرسمي یؤدي إلى انخفاض درجة مصداقیة الب

الرسمیة ومن ثم تصبح المؤشرات االقتصادیة غیر مناسبة لصنع السیاسات االقتصادیة المالئمة لتحقیق 
االستقرار االقتصادي، وعندما تكون التوقعات غیر صحیحة والسیاسات غیر مناسبة فإن النتائج تأتي 

.1على عكس المتوقع لها

اخلة ألقیت في ، مد" معالجته–أسبابه -قیاسه- أشكاله-مفهومه- الغیر الرسمياالقتصاد" كدودة عادل وبن بریكة الزهرة -1
بسعیدة، یومي المركز الجامعي، )وسبل الترویضاآلثار( الملتقى الوطني حول االقتصاد غیر الرسمي في الجزائر 

.20ص .2007نوفمبر 20/21
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بالسیاسة تقوم أساسا على المؤشرات االقتصادیة الرسمیة، والتي ألن القرارات االقتصادیة المرتبطة
: تأخذ االقتصاد الغیر الرسمي في االعتبار فإن كفاءتها یصبح مشكوكا فیها لالعتبارات التالیة 

طبیعة اإلحصائیات ال تسمح بالتقییم الصحیح لألداء االقتصادي العام، ومن ثم قد تؤدي إلى تشخیص - 
.ة المشكالت االقتصادیة التي یواجهها االقتصادغیر سلیم لطبیع

إن المعلومات الغیر الكاملة ینتج عنها سیاسات غیر سلیمة، فالمعلومات عن األداء االقتصادي الحقیق - 
مكثفة أكثر من الالزم أو العكس، أو في بعض الحاالت إلى سیاسة مختلفة ءاتاإجر قد تؤدي إلى اتخاذ 

. اتخاذهاتماما عن السیاسة المطلوب

اكتساب المؤسسات المیزة التنافسیة - 4
أهم ومنعلیهماألفضلیةوتعطیهامنافسیها،بقیةعنالمؤسسةبهتتمیزماهيالتنافسیةالمیزةإن 
الدیمومة هوذلكمنواألهمالرائدة،بالمؤسسةترتبطوهيالسوقفياالنفرادیةهيخصائصها
لكنها التنافسیةمیزةالكتسابالمؤسساتعلیهاتركزالتياألسالیبوعاالكتساب، وتتنعلىواالستمراریة

وهي تعتمدالسعرتنافسیةبینالتمییزیتملذاالمنتجاتوتمییزالتكلفةهمااالثنینمنواحدةعنتخرج
فسیة التكلفة، والتناأساسعلىتنافسیةلمیزةالدولةأوالقطاعأوالمؤسسةواكتسابالتكلفةتخفیضعلى
.السریعةوالخدمةالجودةمثلمزایااكتسابعلىترتكزالسعرخارج

وتمییز المنخفضةبالتكلفةالتنافسیةارتباطمدىإلىأعالهالمذكورةالتعاریفبعضكما تشیر
وبمواجهة أیةالسوق،فيالبیعأسعارفيبالتحكمللمؤسسةاألولىالتنافسیةالمیزةتسمححیثالمنتجات،

یمكنها كماذلك،فيمبادرةالمؤسسةتكونأنیمكنبلالمنافسة،المؤسساتتطلقهاسعریةحرب
بذلك وتوسعممكنةوأكبر كمیةسعربأقلالمؤسسةتبیعبحیثالسوقاختراقإستراتیجیةعلىاالعتماد
المؤسسةتنافسیةتحسینیعنيماوهوالمنافسین،حسابعلىبالكمیاتالسوقیةحصتها
علىلخصائصالمؤسسةإضفاءخاللمنالمنتجات،تمییزعلىالمرتكزةالتنافسیةالمیزةأما
بماسوقي محدد،قطاعنحوالمنتجاتتوجهبحیثالمنافسة،المؤسساتمنتجاتفيتتوفرالتمنتجا

أو أعمالهارقممنترفعمرتفعةبأسعارتهامنتجاتبیعحیثالسوق،إستراتیجیةإتباعیتیح للمؤسسة
1.التنافسیةتحسینأيبالقیمة،السوقیةالحصةزیادةیعنيمبیعاتها مما

.113تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، المرجع السابق، ص إشكالیةلزهر العابد، - 1
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دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة االجتماعیة والبیئیة: المبحث الثاني
المتوسطة من خالل مساهمتها في الصغیرة و إن األهمیة االجتماعیة التي اكتسبتها المؤسسات 

تقاء بمعدالت التنمیة االجتماعیة في الجزائر ال تقل أهمیة على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في االر 
تحقیق التنمیة االقتصادیة فنجد أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبیرا في احتواء مشاكل المجتمع  مثل 

ستحداث فرص عمل البطالة والتهمیش والفراغ وما یترتب علیه من آفات اجتماعیة، وهذا من خالل ا
جدیدة، األمر الذي یتم إما بصورة مباشرة بالنسبة لمستحدثي المؤسسات أو بصورة غیر مباشرة عن طریق 
استخدامهم ألشخاص آخرین مما یؤمن ألفراد المجتمع االستقرار النفسي والمادي، باإلضافة إلي إعادة 

عمومیة أو بفعل تقلیص حجم إدماج المسرحین من مناصب عملهم جراء إفالس بعض المؤسسات ال
العمالة فیها جراء إعادة الهیكلة أو الخوصصة وهو ما یدعم إمكانیة تعویض بعض األنشطة المفقودة، 
كما أن معظم الدراسات تشیر إلي أن هذه المؤسسات الداخلة والداعمة للعناقید الصناعیة لها أثار قویة 

عن مؤسسات متوسطة وصغیرة ومصغرة وهي تتسم على الفقر، فالعناقید الصناعیة في الغالب عبارة
لذا فان أغلب العناقید الصناعیة في الدول النامیة عامة تركز على هذا النوع من .ف العمالةیباإلنتاج كث

.1صناعات األحذیة واألثاث، ومراحل تصنیع الغذاء ومنتجات المعادن: المؤسسات مثل

ا استراتیجیا في تحقیق مبادئ التنمیة البشریة وذلك المتوسطة دور و الصغیرةالمؤسساتبذلك تلعب
عن طریق توسیع البدائل والخیارات أمام الناس سواء من خالل تشكیلة العمل أو تشكیلة السلع والخدمات 

فرص عمل أوسع 2التي توفرها بأسعار رخیصة وجودة مناسبة في متناول الفقراء، باإلضافة إلى خلق
3.في المنزل أو مع أفراد األسرة دون اإلخالل بواجباتها األسریةللمرأة سواء من خالل العمل

ف عسـاف أحمـد وآخـرون، األصول العلمیـة والعملیـة إلدارة المشـاریع الصـغیرة والمتوسـطة، دار صـفاء للنشر عار -1
.13،ص 2012والتوزیع، عمان، 

عثمان لخلف، دور ومكانة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم -2
120ص .1995جزائر، االقتصادیة، جـــامعة ال

دراسة(مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغیرة والمصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة -3
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة )الوطنیة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حالة والیة تبسةاإلستراتیجیة

المؤسسة للتنمیة المستدامة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییرإستراتیجیةدیة، تخصص ر في العلوم االقتصایالماجست
.95ص 2010/2011العلوم التجاریة، جامعة فرحات عباس سطیف،  السنة الجامعیة و 
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لذلك سنحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى األبعاد االجتماعیة الستدامة المؤسسات الصغیرة 
). المطلب الثاني ( وبعدها إلى األبعاد البیئیة الستدامة هذه المؤسسات ) المطلب األول(ة والمتوسط

األبعاد االجتماعیة الستدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: ولاأل المطلب 
إلى خلق مناصب شغل للشباب، القضاء یهدف البعد االجتماعي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

. ، المساواة االجتماعیة و العمالة الالئقة وغیرها وهو ما سنعالجه في إطار هذا المطلب1على ظاهرة الفقر

والمتوسطة دماج االجتماعي للشباب في إطار المؤسسات الصغیرة اإل:األولالفرع 
تطبیقا لوتیرة اإلدماج وٕاعادة اإلدماج التي تبنتها الدولة ومن أجل محاربة بطالة الشباب الحائزین على 

قبل التشغیل في غیاب مالئمة إدماجهم في أجهزة أخرى تم التفكیر في صیغة عقود ماو شهادات العلیا
ج یندرج ضمن سیاسة نشطة تقضي إلى ترقیة التشغیل الهادف إلى بعث الطلب على العمل كبرنام

-98صدر المرسوم التنفیذي رقم . وتحفیز إمكانیة التشغیل وٕاقامة العالقة المطلوبة بینه وبین التكوین
ومن قبل التشغیل من خالل توضیح شروطه وكیفیة االستفادة منه من أجل تأطیر برنامج عقود ما402

.االمتیازات المخصصة لمستخدمي اإلدارات العمومیة والقطاع االقتصادي، األطراف المشاركة في تطبیقه

أما عن الفئة التي یستهدفها هذا البرنامج فتتمثل في شریحة الشباب الذین تتراوح أعمارهم ما بین 
كذا خریجي المعاهد الوطنیة سنة حاملي الشهادات الذین درسوا في مؤسسات التعلیم العالي و 35إلى 19

على أن یتم إثبات هذا الشرط من .للتكوین الحائزین على مستوى تقني سامي وطالبي العمل ألول مرة
حیث تتكفل الدولة بالكلفة األجریة للشباب ذوي الشهادات ، 2خالل التسجیل لدى الوكالة الوطنیة للتشغیل

عادل اثني عشر شهرا علما انه یمكن تمدیدها استثناءا إلى المشتغلین بعقود ما قبل التشغیل لفترة أولیة ت
ستة أشهر بطلب من المستخدم على أن یلتزم هذا األخیر  بتوقیع عقد تشغیل مع الشاب حامل الشهادة 
لمدة سنة على األقل عند انقضاء مدة الثمانیة عشرات شهرا من االندماج إضافة إلى األعباء االجتماعیة 

فاء للنشر عارف عسـاف أحمـد وآخـرون، األصول العلمیـة والعملیـة إلدارة المشـاریع الصـغیرة والمتوسـطة، دار صـ-1
.2012والتوزیع، عمان، 

، اإلطار القانوني لدعم التشغیل في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون االجتماعي، كلیة دیةعبد اهللا قا-2
.171ص .2010/2011الحقوق، جامعة الجزائر، وهران، السنة الجامعیة 
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یة التي تتقرر للمستخدم  في حالة الدمج الدائم المستفید، كما تسمح عقود ما قبل التشغیل والمزایا الجبائ
للمستفید من الحصول على تكوین تطبیقي والتكیف مع منصب العمل وبالتالي التخلص من اإلعاقة 

خالل الناجمة عن وضعیة الشباب الذین یدخلون سوق العمل ألول مرة دون تجربة بإبراز تجربة أولى من 
.شهادة العمل في حالة عدم الدمج النهائي في إطار نفس البرنامج

إن طبیعة االلتزامات المتقابلة للطرفین تدخل الدولة كطرف فیها عن طریق الوكالة الوطنیة لدعم 
ایتم توقیعه من قبل الشاب بصفته طرفا مستفیدمن خالل عقدتشغیل الشباب ووكالة التنمیة االجتماعیة 

العالقة القائمة هنا وفق ما تقره النصوص التشریعیة و أنبین المستخدم ومدیر التشغیل،وعلیه یالحظ و 
التنظیمیة الساریة المفعول هي عالقة تعاقدیة ذات طابع مؤقت یتأرجح الهدف فیها بین اإلدماج و التكوین 

برنامج إذ یعتبرونه مجرد إعانة ما جعل أغلبیة مستخدمي القطاع االقتصادي یبتعدون عن البعد الحقیقي لل
مباشرة للمؤسسة المستخدمة ومع ذلك تقل المناصب التي یوفرها القطاع الذي ینتظر منه اإلدماج النهائي 

.لیتحمل قطاع الوظیفة العمومیة عبء التوظیفللشباب 
الممكن أن تساهم هذه المعطیات في تأكید التوجه االجتماعي عند معالجة مشكلة البطالة فمن غیر 

تحقق المعالجة االجتماعیة للبعد االقتصادي والدلیل على ذلك العودة المبكرة ألغلب المستفیدین من 
علما انه استمر 1البرنامج إلى معترك البطالة مع تغییر بسیط مفاده أنهم لیسوا طالبي عمل ألول مرة

نامج جدید سمي برنامج المساعدة تاریخ تبني بر 2008العمل ببرنامج عقود ما قبل التشغیل إلى غایة 
على اإلدماج المهني مع اإلبقاء على العقود الساریة المفعول أو التي شرع في تنفیذها إلى غایة انتهاء 

.استفادة الشباب من االداءات المقررة بموجبهم
قود ما ظیف في إطار عالتدابیر التحفیزیة المقررة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في حالة التو :أوال 

قبل التشغیل
تزامن اإلعالن عن االندماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات مع اإلعالن عن إلغاء برنامج 
عقود ما قبل التشغیل وتبنیي برنامج المساعدة على اإلدماج المهني للشباب من جهة ومع التغییر الكلي 

شغیل والضمان االجتماعي التي تم فصلها كلیة عن التضامن للتنظیم الهیكلي لإلدارة  المكلفة بالعمل والت

.172. المرجع السابق،صالجزائر في ، اإلطار القانوني لدعم التشغیلدیةعبد اهللا قا-1
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الوطني القطاع الذي عمل لسنوات عدة مع قطاع التشغیل نتیجة لهذا الفصل تم تغییر الوصایة لوكالة 
.1التنمیة االجتماعیة لتلحق بالتضامن الوطني عوض بقائها مع التشغیل

امج اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات الحدیث عن برنو إن اإلعالن عن هذه المعطیات
مباشرة بعد عقود ما قبل التشغیل سببه التساؤل عن األبعاد الحقیقیة الستحداثه لیساهم التأطیر القانوني 

.دین منه طبیعة العقود المبرمة وطریقة تنفیذهایللبرنامج المستحدث في معرفة المستف

الحائزین على و للشباب حاملي الشهادات إلى خرجي الجامعاتبخصوص برنامج اإلدماج االجتماعي
شهادة تقني سامي من مؤسسات التكوین العمومیة أو الخاصة المعتمدة سیما حاملي الشهادات بدون دخل 

سنة مع 35و19أو في وضعیة هشة أو بدون نشاط أو ذوي اإلعاقات شریطة أن یتراوح سنهم  بین 
.2التسجیل لدى مصالح مدیریة النشاط االجتماعي للوالیةو لمطلوبة اإلجازات او تقدیم الشهادات

الهیئة المستقبلة ومدیر النشاط االجتماعي و یبرم العقد المسمى عقد اإلدماج بین الشاب المستفید
للوالیة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة یتقاضى خاللها المعني مقابل اصطلح على تسمیته بمنحة 

دج لحاملي شهادات التعلیم العالي 10.000اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات تتراوح ما بین 
للتقنیین السامین على أن تتولى وكالة التنمیة االجتماعیة باالتصال مع مدیریة النشاط دج 8000و

.3االجتماعي للوالیة مهمة التسییر

قاضیة باستحداث برامج دعم تقوم على أساس تشجیع تماشیا مع إستراتیجیة الدولة الجزائریة ال
ي ـــــــــالتحفیزات التر وــــــــــــــاإلدماج المهني بالمؤسسات مهما كانت طبیعتها ، قامت بوضع جملة من التدابی

:العقود والتي سنتطرق إلیها تبعا تهدف إلى تشجیع الهیئات المستخدمة على قبول هذا النوع من 

فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرة،2011/2012التنمیةظل برامج فيالجزائرفيالتشغیلسیاساترابح ،قمیحة-1
، ص 2013/2014،السنة الجامعیة وزوتبزيمعمري،مولودجامعة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،السیاسیةالعلوم

08.
.187المرجع السابق، ص اآللیات القانونیة للتشغیل بالجزائر في ظل التحوالت االقتصادیة،،ء مقرانيزكریا- 2
.172المرجع السابق، ص، اإلطار القانوني لدعم التشغیل في الجزائر،دیةعبد اهللا قا- 3
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سنوات وفق الحاالت ) 3(المستخدم في االشتراك في الضمان االجتماعي لمدة ثالث تخفیض حصة 
:التالیة 

.إذا قام المستخدم بتوظیف طالب شغل سبق له العمل% 40- 
.إذا قام المستخدم بتوظیف طالب شغل مبتدئ%80- 
.1لكل توظیف یتم في والیات الهضاب العلیا والجنوب%95  -

شهرا ) 12(إلى إثنى عشرة ) 6(خدم الذي یقوم بالتوظیف  طالب شغل من ستة أما بالنسبة للمست
في قطاعات السیاحة والصناعة التقلیدیة والثقافة والفالحة والبناء واألشغال العمومیة والري أو في 

:المؤسسات الخدماتیة ، في هذه الحالة تكون حصة االشتراك كالتالي

ب شغل سبق له العمل،إذا قام المستخدم بتوظیف طال% 20- 
إذا قام المستخدم بتوظیف طالب شغل مبتدئ،% 18- 
.لكل توظیف یتم في والیات الهضاب العلیا والجنوب%16-
سنوات من إعانة شهریة ) 03(زیادة على هذا یستطیع المستخدم االستفادة من تخفیض لمدة ثالثة - 

.ر محدد المدةللشغل، عن كل توظیف عندما یكون عقد العمل المبرم غی
اإلعفاء من االشتراكات اإلجمالیة لكل مستخدم یقوم بعملیات التكوین وتجدید المعارف لصالح عماله - 

یتكفل الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة باالشتراكات اإلجمالیة للضمان االجتماعي لمدة یمكن . كما 
.أشهر) 3(أن تصل إلى ثالثة 

ت المصغرة المنشأة في إطار أجهزة  دعم إحداث نشاطات، االستفادة وقد خصص المشرع للمؤسسا
بعقود إدماج حاملي ) 2(أثناء مرحلة االنطالق في نشاطاتها من تخصیص طالبي عمل مبتدئین إثنین 

.الشهادات أو بعقود اإلدماج المهني أو بعقود تكوین إدماج

كیفیات تطبیق التخفیضات ، یحدد 2010ینایر سنة 31المؤرخ في 71-10: من المرسوم تنفیذي رقم02راجع المادة -1
فبرایر 03مؤرخة في 09في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان االجتماعي بعنوان ترقیة التشغیل، ج ر عدد 

. 06ص ،2010
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اج ـــــــــــــــــــــقل من المستفیدین من عقود اإلدمعلى األ% 25إذ ال یمكن للمستخدمین الذین لم یشغلوا 
المخصصة لهم، االستفادة من تخصیصات جدیدة من الشباب طالبي العمل المبتدئین في إطار هذا 

.1الجهاز

برنامج االندماج االجتماعي: ثانیا
بني مخطط جدید الضمان االجتماعي تم تو التشغیلو الصطالحات المطبقة في مجال العمللتماشیا 

لمكافحة البطالة وترقیة التشغیل مع الشروع الفعلي في تطبیق آلیاته ابتداءا من السداسي الثاني لسنة 
ومن اجل تحقیق السیاسة الجدیدة في جزء منها وجد برنامج المساعدة على اإلدماج المهني 2008

.حیاة المهنیةللشباب كآلیة تساهم في إدماج الشباب طالبي العمل ألول مرة في ال

یهدف البرنامج الجدید  إلى تفادي الثغرات الناتجة عن تطبیق آلیات التشغیل السابقة في وجود 
التنسیق بین عمل مختلف األجهزة وانطالقا من عملیة التشخیص المسبق القائمة على تحدید االكراهات 

الجة آفة البطالة والتشجیع على التكوین المتمثلة أساسا في توظیف المقاربة االقتصادیة عند معو الموجودة
المؤهل مع التركیز على النقص المسجل في سوق التشغیل من الید العاملة  وضرورة توفیرها مع بعث 
روح المبادرة وخلق المقاوالت للتقلیل من تفضیل العمل المأجور عن طریق ترجیح رفع االستثمارات 

عتماد على قطاع الخدمات او النشاط التجاري الذي ال یوفر المنتجة  المولدة لمناصب العمل بدال من اال
مناصب عمل مستقرة حیث یسمح تحقیق العوامل السابقة من توفیر ملیوني منصب عمل من مختلف 

.2األشكال عند نهایة  تطبیق المشاریع التنمویة المختلفة 

ة مع اختالف في طبیعة العقود التي  یتوجه البرنامج الجدید إلى ثالثة فئات من طالبي العمل ألول مر 
التقنیین السامین خرجي المؤسسات و تبرمها كل فئة حیث یستفید فئة الشباب حاملي شهادات التعلیم العالي

ة ــــــــــالوطنیة للتكوین المهني من عقد إدماج حاملي الشهادات  بینما یتم إدماج خرجي التعلیم الثانوي للتربی

یتعلق بالتدابیر التشجیعیة 2006دیسمبر سنة 11المؤرخ 21-06: القانون رقممن6إلى  4راجع المواد من  - 1
.05ص .2006نوفمبر 11مؤرخة في 80، ج ر عدد شغیللدعم و ترقیة الت

.172المرجع السابق،صیة، اإلطار القانوني لدعم التشغیل في الجزائر،دعبد اهللا قا- 2
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لذین تابعوا تربصا مهنیا في إطار ما یسمى بعقد اإلدماج المهني یتضمن الوطنیة ومراكز التكوین أو ا
حرصا كوین المهني على اختالف مستویاته، التنوع في صیغ العقود من إمكانیة التكفل بخرجي التو التعدد

التأهیل و المستویات التعلیمىالشریحة التي تقل إلى ادنهذه تستفیدحیث .على التكفل الشامل بالشباب
.عقد صیغته تكوین إدماجب

العمومیة بالمساهمة في تنفیذ تااإلدار الخاصة وو تطالب كل من المؤسسات االقتصادیة العامة
عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود اإلدماج المهني بینما یرتكز االهتمام في النوع الثالث على التكوین 

ا الجماعات المحلیة ومختلف القطاعات النشاط بما لذا یتعین على ورشات األشغال المختلفة التي تبادر به
في ذلك قطاع الحرف من المشاركة لتامین صیغة تكوین إدماج قصد تمكین الشاب المبتدئ من تكوین 

.1الئق  یمكنه من اكتساب خبرة مهنیة مستقبال

رغم الطابع المؤقت والظرفي لهذه المناصب الذي یمكن أن تستحدثها المؤسسات الصغیرة 
لمتوسطة إال أنها تمكن طالب الشغل في اكتساب الخبرة والحصول على أجرة متوسطة تسمح له بقضاء وا

كما أنها تسمح بالتقلیل من حجم البطالة ولو مؤقتا وهنا یظهر الدور التنموي لهذه .األساسیةحاجیاته 
.المؤسسات

على الفقرفي القضاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطةدور: الفرع الثاني
العیش حیاة كریمة تكفیه العوز من اآلخرین، وأن یكون له ضمان األساسیة لإلنسانإن من الحقوق 

األسباب المؤدیةكما أنه من اجتماعي وصحي یحمیه من مخاطر الحیاة في المجتمع الذي یعیش فیه،
زداد األمر خطورة إذا األنظمة الجائرة التي ال یشعر المواطن في ظلها باألمان واالطمئنان، وی،للفقر

توافق ذلك مع ظروف اقتصادیة وازدیاد أعداد السكان في الدولة دون تخطیط وتنظیم للموارد االقتصادیة، 
ضف إلى ذلك تبني األنظمة الرأسمالیة في الدول الفقیرة وعدم توزیع مقدرات الدولة بشكل عادل على أفراد 

.2المجتمع

، )اإلصالحقراءة تقیمیة لبرامج ( زواوي لزهاري، بونقاب مختار، طواهیر عبد الجلیل، سیاسة التشغیل في الجزائر - 1
.46،المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا، برلین، ص 2018جوان 02سات االقتصادیة العدد المجلة الدولیة للدرا

دراسة میدانیة " عقود ماقبل التشغیل كإجراء مؤقت للحد من البطالة" كوسة بوجمعة، سیاسة التشغیل في الجزائر - 2
ر في تنمیة الموارد البشریة، كلیة األدب والعلوم بمدیریة التعمیر والبناء والیة سطیف، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیست

.214ص 2013-2012االجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 
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ات الدالة على فشل سیاسات التنمیة السائدة في أغلب الدول تعد ظاهرة استفحال الفقر من المؤشر 
والتي تقوم على مبادئ 1989العربیة ومنها الجزائر، والمستندة باألسـاس علـى توصـیات ومبـادئ واشنطن 

حیث شكلت هذه المبادئ الخلفیات النظریة لبرامج ،حریـة التجـارةوصصة و الخ،تحریر االقتصاد
غیر أن هذه التوجهـات األخیـرة قـد 2004ما أضیفت لهما توصیات برشلونة لسنة اإلصالح الهیكلي، ك

غیرت مسارها بعد األزمة المالیة العالمیة التي سرعان ما تحولت إلى أزمـة اقتصـادیة نتجت عنها أزمات 
كغیرها من الدول والجزائر .اجتماعیة فادحة منها تفشي البطالة وتراجع القدرة الشرائیة، واتسـاع دائرة الفقر

العربیة فقد كان لإلصالحات االقتصادیة أثـرا كبیـرا على االقتصاد الوطني الذي انعكس على الجانب 
حیث شهدت الجزائر ارتفاع .االجتماعي ألغلبیة المجتمع فقد اتسـعت ظاهرة الفقر، وازداد عدد الفقراء

ي بتحریر اقتصادها وخصخصة مؤسساتها بعد تطبیق سیاسات صـندوق النقد الدول1994نسب الفقر منذ 
وتسریح عشرات اآلالف من العمال، باإلضافة إلى موجة اإلرهاب التي شهدتها البالد في فترة التسـعینیات، 
ونتیجـة النعـدام األمن فقد ازداد النزوح الریفي إلى األحیاء والمناطق الفقیرة في المدن ممـا سـاهم فـي 

.ضعف القدرة الشرائیة باإلضافة إلى ضعف الخدمات الصحیةانتشار البطالة، األمیة، و 

یعد  الفقر مشكلة عالمیة وظاهرة اجتماعیة ذات امتدادات اقتصادیة وانعكاسات سیاسیة متعددة 
األشكال واألبعاد، فهو حالة من الحرمان من أبسط الكمالیات، حیث ال یضمن الفقیر عیشة ألكثر من 

لمشكلة لدى الفقراء في وجود مصدر رزق آمن یدر علیهم دخل یضمن لهم توفیر بضعة أیام، كون أن ا
أساسیات الحیاة، وبما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي إحدى القطاعات التي تستحوذ أهمیة كبیرة 
في االقتصادیات الحدیثة ونظرا للدور الذي تلعبه على المستوى االجتماعي من خالل القضاء على 

وتحسین المستوى المعیشي في المجتمع فهي تعد وسیلة وسیاسة تنتهجها العدید من الدول لمعالجة البطالة 
.1ظاهرة الفقر

صابر بلول، السیاسات االقتصادیة الكلیة ودورها في الحد من الفقر، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، -1
.570،ص 2009العلوم االقتصادیة والقانونیة ،دمشق سوریا ،األول، جامعة  العدد 25المجلد
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أنهاالسكانمنوالمجموعاتوالعائالتاألفرادعلىیطلقالفقر یرى البعض من الفقه على أن
النشاطات والحصولفيوالمشاركةالتغذیةمنأنواععلىللحصولالموادنقصمنعندما تعانيفقیرة
بهاترتبطالتيلألفراد والمجتمعاتالالزمةاألساسیةواالحتیاجاتالحیاةمنالمالئمةالظروفعلى

1.معیشتهم

یؤثر استحداث المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على طریقة حیاة المجتمعات، حیث یؤثر ذلك تأثیرا 
من الظروف المعیشیة لهم من خالل رفع الدخل الفردي وتقلیل مباشرا في حیاتهم الیومیة، فهي تحسن 

معدل اآلفات االجتماعیة المنتشرة فیها مثل البطالة وتوفیر فرص عمل محفزة، والمحافظة على استمرار 
مؤسسات عائلیة حرفیة متخصصة تنشئ أجیاال من الشباب إنشاءالصناعات والمهن التقلیدیة من خالل 

ة وینظرون إلى المستقبل نظرة تفاؤل، وتحقق الترابط بین أفراد المجتمع من خالل یملكون زمام المبادر 
العالقات التي تنشأ بین العاملین فیها، وتنشر في المجتمع التفكیر المنظم الذي  یؤثر بشكل ما في 

.تصرفات أفراده

نخفاض كما أنه أهم الممیزات الجوهریة لالستثمارات في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا
مستلزمات رأس المال المطلوب وصغر القروض الالزمة والمخاطر المنطویة تحتها، ووجود أسواق 
محدودة وعدد ممیز من المستهلكین یسمح بتغطیة  سریعة للسوق،ونقص حجم القوة العاملة الالزمة 

عمل فیها، ووجود وتحقیق روح الفریق وتقلیل التكالیف نسبیا، وبساطة التكنولوجیا المستعملة وسهولة ال
لذلك یشكل االهتمام ، اجرءات عمل مبسطة وخطط عمل واضحة ووضوح التنظیم ونقص تكلفة اإلدارة

: بهذا النوع من المؤسسات الوجه الصحیح للنمو االقتصادي األمر الذي یشكل مساعدة للفقراء من خالل 
.زیادة مداخلیهم وتوفیر حیاة أفضل للخروج بهم من دائرة الفقر- 
زیادة التشغیل وٕایجاد فرص عمل خاصة بهم، ووضع مبدأ االعتماد على الذات وبناء أسر متماسكة - 

.وقویة اجتماعیا واقتصادیا

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه )البطالة-الفقر( رقیة خیارین السیاسة التنمویة في الجزائر وانعكاساتها االجتماعیة -1
امعة محمد خیضر بسكرة، السنة في العلوم، تخصص علم االجتماع التنمیة، كلیة األدب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، ج

.48،ص 2013/2014الجامعیة 
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.إعادة تأهیل المجتمع المحلي بصیغ أفضل لتطویر حیاة الفقراء وخاصة في المناطق الفقیرة- 
.سهم والمجتمعإطالق الطاقات الكامنة لدى الفقراء وتسخیرها لخدمة أنف- 
فوائد كبیرة من استثمارات صغیرة ومتوسطة، خاصة مع استخدام رأس المال العامل وٕاعادة تدویره في - 

.المشروع الصغیر نفسه 
المشاركة في المعلومات والتبادل بین المشاریع نفسها األمر الذي یشكل حلقة قویة في االستفادة من - 

.تجارب اآلخرین
.1الحد من هجرة العقول وأصحاب الحرف من الفقراء إلى الدول األجنبیةو توطین مناصب العمل- 

األبعاد البیئیة الستدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : طلب الثاني مال
االقتصادیةالتنمیةمتطلباتتحقیقعلىیقتصروالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتدوركانبعدما

تولیفةخلقعلىیعملوالمتوازنةالشاملةالمستدامةالتنمیةتحقیقمتطلباتظلفيواالجتماعیة أصبح
األدوارإلىوباإلضافةتجدحیثالمستدامةالتنمیةخاللهامنتحققبیئیة تكنولوجیة،اجتماعیةاقتصادیة

ولها دور محوري يكبیرةتحتل أهمیةأصبحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عنها سابقاتحدثناالتي
العمالبتدریبتدریبیة تقومبرامجاحتواءخاللمنالجزائريللمجتمعالبیئيالوعيرفعفيالمساهمةفي

ٕالى نشر و البیئةمصادقةفيمهمتهاتجعلالمؤسساتهذهتمیزالتيالمیزةلكونالبیئیةالمسؤولیاتعلى
الكفاءةاالبتكار،اإلبداع،العالیة،إدارة الوقت الجودةمكانالحدیثةالصناعیةوالقیمالمفاهیم اإلداریة

تداولوسهولةأعضاءهابینإمكانیة التواصلبسببأمر ضروري لكسب المیزة التنافسیة والفعالیة
مجموعة  من بعلى تعمل م ص م لهذا .2واالبتكاراإلبداعمحطةیجعلهاماوهذاواألفكارالمعلومات

بل تسعى إلى ) الفرع األول(ى أهمها كالتأمین بیئة العمل االلتزامات البیئة  والتي سنحاول التطرق إل
).الفرع الثاني(االنتقال العادل لالقتصاد األخضر و استحداث وظائف خضراء 

زیاد أبو الفحم، دور المشاریع الصغیرة في مكافحة الفقر والبطالة في العالم العربي، الدار العربیة للعلوم الناشرون، -1
.72و55و34، ص 2009الطبعة األولى ،

دراسة ( رة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغیرة والمصغ- 2
.130اإلستراتیجیة الوطنیة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حالة والیة تبسة، المرجع السابق، 
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تأمین بیئة العمل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مساهمة :الفرع األول 
على ضرورة1992عامجانیرواوديریفيوالتنمیةالبیئةبشأنالمتحدةاألمممؤتمرتشدیدرغم

معالجتهاتسم بضعفانهإالالمستدامة،للتنمیةوالبیئیةواالجتماعیةاالقتصادیةاألبعادبینتوازنإیجاد
هذهعالقةالصمت حیالولزمیذكریكادالبقدرالعملمسائلتناولوأنهسیمااالجتماعیة،لألبعاد
القائمةالعالقةالمتاحة بشأنوالبیاناتالتحلیلفيللنقصانعكاسایعدمماالمستدامة،بالتنمیةالمسائل

.والتدهور البیئيالمناخيللتغیراالجتماعيالبعدمتجاهالعموما،والبیئةالعملبیئةبین

القمة مؤتمرانعقدأنبعدإالالمستدامة،التنمیةفياآلمنالعملودوربأهمیةیتم االعترافلم
بدأ ثم.عالميكهدفالالئقوالعملالكاملةالعمالةبشأن2012لسنةاالجتماعیةللتنمیةالعالمي

مكان بأنوتعزیز اإلدراك العملوعالمالبیئةبینالقائمةالوثیقةبالروابطفأكثراالعتراف یتزاید أكثر
العلى نحوالمستدامةللتنمیةوالبیئیةواالقتصادیةاالجتماعیةاألبعادفیهتجتمعالذيالمكانهوالعمل،
.االقتصاديواالضطراباالجتماعیةبالتحدیاتالبیئیةالتحدیاتالرتباطوهذافیه،انفصام

المؤسسات تبنيأهمیةعلىواإلقلیمیةالدولیةالمواثیقأكدتالعمل،ببیئةتحدقالتيإدراكا للمخاطر
العملظروفعلىایجابياثرمنلهالما1لالعمبیئةفيوالسالمةالصحةنظمةألالمستحدثة 

.واالقتصادیةوالتنمیة االجتماعیةواإلنتاجیة

توفر نوع من الحمایةالتيوالتدابیراإلجراءاتمجموعةیعرف نظام الصحة والسالمة المهنیة بأنه
أوالحوادثعوقو ومحاولة منعوالمنشأةالعمالعلىواآلالتالمعداتخطرمنوالحدللعاملینالمهنیة
.2حدوثهامنالتقلیل

مجلة قانون ، ماموني فاطمة الزهرة، تأمین بیئة العمل من األمراض المهنیة تحدیات ماثلة في األفق لبلوغ عمل آمن-1
یاسة مستغانم، دیسمبر ، مخبر قانون العمل والتشغیل، كلیة الحقوق والعلوم الس04المجلد 02تشغیل، العددالعمل وال

.40، ص 2019
العایب رابح، مدخل إلى میادین علم النفس العمل والتنظیم، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع عین ملیلة، الجزائر، -2

.153.، ص1. ، ط2006سنة 
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لجل أخطار بیئة العمل من خالل عدة سبل والتي من بینها اآللیة للتصدي الجزائر بدورها سعت 
القانونیة عبر تبني منظومة تحث كل من الهیئة المستخدمة العمال وبوجه تكاملي إتباع جملة من التدابیر 

اإلصابةخطرمناإلنسانعلىآمنة تضمن الحفاظوااللتزامات في سبیل الوصول إلى بیئة عمل 
.1والضیاعالتلفخطرالممتلكات منعلىوالحفاظ

صحة وسالمة العماللالمخاطر المهنیة المهددة لتأمین العمال من : أوال
كل اإلجراءات المؤسسات على ضرورة اتخاذ3وحتى الوطنیة منها2تتفق جل التشریعات الدولیة

مایة صحة العامل من مختلف المخاطر التي قد تنشأ في بیئة العمل والتي من شأنها أن تلحق المناسبة لح
ضرر بالعامل وبالمؤسسة على حد سواء وتعد مرحلة تحدید مخاطر بیئة العمل بمختلف أنواعها واإلحاطة 

.هذه المخاطربها خطوة أولیة جد مهمة اذ تمكن من تفادي العدید من النتائج السلبیة التي قد تنتج عن

صحة وسالمة العامل المهنیةلالمخاطر الطبیعیة والكیماویة المهددة ل- 1
تتنوع األخطار الموجودة في بیئة العمل، هذا االختالف یؤدي بالضرورة الختالف اإلجراء المناسب 

ة لصحة للتصدي له وفیما یلي سیتم التعرض لكل من المخاطر الطبیعیة وكذا المخاطر الكیماویة المهدد
.وسالمة العامل المهنیة

المخاطر الطبیعیة المهددة لصحة وسالمة العامل المهنیة -1.1
یمكن تعریف المخاطر الطبیعیة على أنها كل خطر یسببه عنصر من عناصر الطبیعة، حین 
یتعرض له العامل سواء بالزیادة أو النقصان عن الحد الطبیعي له ویحدث ذلك أثناء أو بسبب تأدیته 

.الخ...لعمله منها عامل الحرارة، الرطوبة، التهویة، اإلضاءة

حي ماضي، أحمد راغب الخطیب، السالمة المهنیة العامة، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع عمان، خالد فت-1
09. ، ص01. ، ط2010األردن، سنة 

المتعلقة بأمن وصحة العمال داخل أماكن العمل، التي 1981جوان 22الصادرة في 155االتفاقیة الدولیة رقم - 2
المؤرخ في 59- 06، والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1983وت أ11أدخلت حیز التنفیذ في 

.2006لسنة 7، ج ر العدد 2006فیفري 11
لسنة . ر. وطب العمل، جواألمنالمتعلق بالوقایة الصحیة 1988جانفي 26المؤرخ في07- 88القانون رقم - 3

1988.
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طبیعةمعوتتوافقحرارة معتدلةدرجةعلىتتوفربیئةفيالعاملیعملأنالمهممن:الحرارة- 1.1.1
المطلوب وللحرارة الغیر المعدلعنانخفضتأوالحرارةدرجةزادتكلماتقلالفردكفاءةالعمل ذلك أن

: ي بیئة العمل عدة أثار منهاالمناسبة ف
كفاءتهفتقلالعامللدىبالضیقإحساسایولدمماللعاملالفیزیولوجیةالنواحيعلىالتأثیر السیئ

درجةعالقةالدراسات كدراسة حولبعضإلیهتوصلتماوهو1اإلنتاجالعمل وبالتالي انخفاضفي
یضیع مندرجة70الحرارة أقل مندرجةكونتعندماأنهإلىتوصلتالضائع أین والوقتالحرارة
یضیع من أكثرأودرجة80درجة الحرارةتكونوعندماالعامل،مرضنتیجةبالمائة03فقط الوقت

الحرارة درجةبینالعالقةكما أثبتت أحد الدراسات القائمة حول2المرضنتیجةبالمائة9.04الوقت 
الحرارة ناهیك درجةبزیادةیتزایداألخطاءمعدلأن1950عامملالعبیئةفيالمرتكبةاألخطاءومعدل

أنفنجد.تمارسالتياألعمالنوعیةباختالفالحرارةفیها درجةالعمل والتي تختلفعن عامل طبیعة
یؤدي إلىالنشاطذلكمثلألنمنخفضةحرارةدرجةتتطلبشاقحركينشاطإلىتحتاجالتياألعمال

الاألعمال التيحین أنفيمستواهعلىتحدثالتياالحتراقعملیةالجسم نتیجةةحرار درجةرفع
.سابقتهامنأعلىحرارةدرجةتتطلبكبیرمجهودبذلإلىتحتاج

هذا فیما یخص العوامل المتعلقة بالبیئة المحیطة بالعامل لكن هنالك عوامل أیضا مرتبطة بالعامل 
لتركیبتهراجعوذلكآخرإلىفردمنتختلفثابتة بللیستالمثلىالحرارةفي حد ذاته حیث أن درجة

الفیزیولوجیة فمثال یتأثر العامل بكل العوامل التي تتحكم في درجة حرارة بیئة العمل كحرارة أسطح أماكن 
العمل، وحرارة الهواء، وتأثیر الحرارة یكون سلبیا سواء كانت مرتفعة أو منخفضة فإذا كانت مرتفعة ستؤدي
مثال إلى إغماءات وسط العمال، والتهابات جلدیة وضربات الشمس أما إذا كانت منخفضة فتلحق بالعامل 
أضرارا وخیمة على الجهاز الداخلي خاصة ما تعلق بالتنفس، ولمواجهة هذه المخاطر قبل وقوعها وبهذا 

العامل من التقلبات الجویة في الهیئة المستخدمة باتخاذ كل التدابیر الالزمة لحمایة 3الصدد  ألزم المشرع
مكان العمل، ویجب أن یوضع تحت تصرف العمال أجهزة حمایة فردیة مالئمة، كلما تعذر تنفیذ تدابیر 

.الحمایة الجماعیة

.223. ص، ،1988، سنة 06. اعي التنظیمي، دار المعرف، القاهرة، طفرج عبد القادر طه، علم النفس الصن-1
114. ، ص1994، سنة، 01. عوید سلطان المشعان، علم النفس الصناعي، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، بیروت، ط-2
عد العامة للحمایة المتعلق بالقوا1991جانفي 19المؤرخ في 05-91من المرسوم التنفیذي رقم 17والمادة 14المادة -3

.1991لسنة 04. ر، ع. في أماكن العمل، جواألمنالمطبقة على الصحة 
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جغرافیةمنطقةمنالهواء والتي تختلففيالماءبخارنسبةأنهاالرطوبة علىتعرف: الرطوبة- 2.1.1
بالمائة وتلعب دور أیضا في 70و30بینمحصورةالرطوبةنسبةونتكأنیجبعامةوبصفةألخرى

األدنىحدهاعنالرطوبةنسبةتشدید درجة الحرارة المحیطة بالعامل اذ تخلف جملة من اآلثار كانخفاض
حدهاعنالرطوبةاألنفیة أما إذا زادتوالجیوبلجفاف الحلقنتیجةوالتعب،الراحةبعدمواإلحساس

تلحقالتياألضرارعنناهیكالتنفسأجهزةبالزكام وانسدادي األمر إلى اإلحساسفیؤداألقصى
ذلك فیتمالجولرطوبةالرطوبة فبالنسبةمنالمعدن، وللوقایةالمصنوع منمنهاخاصةوالمعداتباآلالت

یتمالبللعنةالناشئللرطوبةالعمل وبالنسبةیستلزمهاالتيالحدودتتعدىالنسبتهاأنمن خالل التأكد
بالمالبسالعمالبتزویدالرطوبةضررتقلیلیمكنالسوائل كمامنالتخلصطریقعنمنهاالتخلص

المطاط مع ضرورة التهویةمنالمصنوعةاألحذیةوكذلكوالمالبسكالقفازاتللسوائلالنافذةغیر
العملأماكنفيالجوتبریدىعلوالعملاصطناعیةأوطبیعیةكانتسواءالعملأماكنداخلالمناسبة
.المغلقة

علىوتأثیرها1التنفسبوظیفةالمباشرالرتباطهانظرابالغةأهمیةالتهویةتكتسي:التهویة- 3.1.1
المعدلعنحرارتهدرجةترتفعالجسمداخلتحدثالتيلعملیة االحتراقفنتیجة،الجسدیة للفردالقدرة

المحیطالهواءطریقعنالحراريالفائضمنالتخلصمنلة تمكنهوسیمنذلكحیاللهبدوالالعادي
علىالجسمقدرةقلتحرارة الهواءدرجةزادتفكلماهذه الوظیفةأداءتوقف عنبه، الن قدرات الهواء

یتلقىالجسمفإنالمثاليالحدعنالرطوبةدرجةزادت،  علما أنه كلما2الزائدةالحرارةمنالتخلص
الحرارة الزائدة، لذا یجبمنالتخلصعملیةفیعیقالماءببخارالهواءلتشبعالعرق نظرافرازإصعوبة في

أوالغازات السامةاألبخرة،التهویةإطارفيتدخلبالحركیة كمااإلنسانبجسمالمحیطالهواءیتمیزأن
للعمالةیوالنفسالصحیةلةالحاعلىسلباتؤثرالتيالعملمكانالعفنة فيوالروائحاألدخنة،الكریهة،
.3العمل أماكنفيالهواءیلوثالتدخین، حیثذلكعلىمثالوأفضل

، مؤسسة "نظرة بانورامیه عامة"صاحب أبو حمد آل علي، سنان كاظم الموسوي، وظائف المنظمة المعاصرة رضا - 1
115. ، ص2005الوارق، عمان، سنة 

.164. ، ص1997اإلنتاج، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، سنة عبد الغفور یونس، التنظیم الصناعي، إدارة- 2
، سنة 01. ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ط"بعد استراتیجي" عمر وصفي عقلي، إدارة الموارد البشریة المعاصرة - 3

.583. ، ص2009
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مقدارأنهاأو1معینةمساحةعلىالساقطالضوءكمیةأنهاعلىاإلضاءةتعرف:اإلضاءة- 4.1.1
لضوءلالرئیسيالمصدرتعدالتيكالشمساإلضاءةمصدرعنوالناتجما،سطحالساقط علىالضوء

أساسیاشرطاالجیدةاإلضاءةوتعتبر2المؤسساتفيبهیستعانماغالباالذيالضوء االصطناعيأو
أثبتتوقدالبصرياإلدراككبیر علىبشكلتعتمدوالجسمیة التيالذهنیةاألعمالعلىتأثیرهالضمان
منمجموعةتوصلدالصدهذاوفياإلنتاج،مباشر علىتأثیرلإلضاءةأنهالدراساتمنالعدید

%بنسبةاألعمالبعضفياإلنتاجیةارتفاعإلىتؤدياإلضاءةشدةزیادةأنإلىالباحثین .بالمائة35

المخاطر الكیماویة المهددة لصحة وسالمة العامل المهنیة. 2
ال تعد وال تحصى منها التنفسیة، أمراض االمخاطر الكیماویة تلك المخاطر التي تخلف أمراض

وغیرها والتي غالبا ما تكون نتیجة استنشاق العامل لمواد كیماویة، والتي تختلف خطورتها على الجلد 
حسب درجة تركیز هذه المواد الكیماویة في بیئة العمل ومدة التعرض لها وٕاذا كان االستنشاق أسرع طریق 

مثال األتربة التي لدخولها جسم اإلنسان، فهناك طرق أخرى مثل االمتصاص من خالل الجلد والبلع فنجد
تنتشر في بیئة العمل، نتیجة للعملیات الصناعیة المختلفة وتتباین مؤثراتها طبقا للمركبات الكیماویة التي 
نتجت عنها، والعملیات الفیزیائیة التي تعرضت لها، فهناك األتربة العضویة، واألتربة المعدنیة مثل أبخرة 

والرزاز وبغض النظر عن هذا االختالف فإنها تشترك في تأثیرها المعادن واألدخنة، مثل نواتج االحتراق، 
السلبي على جسم العامل فقد یتعرض للحساسیة، وتلف الرئة، التسمم، السرطان وغیرها من مختلف 
األمراض، هذا دون أن ننسى التقدم التكنولوجي الذي طرأ على جل الصناعات الكیماویة، والتي تعرض 

الغازات واألبخرة، سواء عند استعمالها كمواد أولیة مثل استخدام الكلور في العاملین إلى العدید من
صناعة المبیدات الحشریة، أو في العملیة الصناعیة، كما یمكن أن تصبح أكثر خطورة حین تتفاعل هذه 

ولكن تكرار التعرض یؤدي إلى 3الغازات مع أخرى ویظهر تأثیر الغازات واألبخرة مباشرة على الرئتین
یادة تركیز هذه المواد في الجسم، وتفاقم تأثیرها الضار بالعامل على المدى الطویل ألنها تسمم الجسم ز 

.كله

113. ، ص1984للكتاب، تونس، سنة محمود عبد المولى، علم االجتماع في میدان العمل الصناعي، الدر العربیة-1
348. جیریمي سترانكس، مرجع سابق الذكر، ص-2
أحمد عمارة، وزینب محمد بوسف، وعبد العزیز الشافعي، وهاشم أحمد، الصحة المهنیة، اإلدارة العامة للصحة المهنیة، -3

.12. ن، ص.ت. مصر، د
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وبحكم آن هذه المخاطر تنتقل إلى العامل عن طریق الهواء، فقد حدد المشرع الطریقة التي یجب أن 
نیكیة أو التهویة الطبیعیة الدائمة، تتم بها تهویة األماكن المخصصة للعمل، إما عن طریق التهویة المیكا

أو عن طریق التهویة المختلطة كما أوجب ضمان الحجم األدنى من الهواء لكل شاغل، طبقا للمقاییس 
التي یحددها التنظیم المعمول به في هذا المجال ویجب أن یركب جهاز التهویة المیكانیكیة الطبیعیة أو 

التي تقع في باطن األرض، أو في األماكن التي تتم فیها المختلطة لتجدید الهواء في أماكن العمل
األشغال بعیدا عن ضوء النهار ویجب أن یكون الهواء المدخل بعیدا عن أي مصدر تلوث ومنقى 

كما یجب المحافظة على أماكن العمل والمنشآت الصحیة، من تسرب الروائح 1ومصفى إن اقتضى األمر
وساخ أو مصادر التعفن األخرى كما یلزم رب العمل بتوفیر وسائل اآلتیة من المجاري القذرة وحفر األ

تمتص الغازات الثقیلة، وأن تكون على اتصال دائم بوسائل التهویة ویجب عزل العامل عن أماكن العمل 
، مع تزوید الغرف المخصصة لهذا نظافةالتي تحتوي على أخطار كبیرة مثل التسمم، أو انعدام ال

تخراج الهواء وتجدیده، ویمنع على العمال البقاء في هذه الغرف إال المدة الدنیا التي االستعمال بجهاز اس
تتطلبها طبیعة األشغال التي یقومون بها، كما یجب أن ینتفعوا بحمایة مالئمة أثناء ذلك إذ یجب أن یكون 

التدخل في األماكن ، أما العمال الذین یطلب منهم2تجدید الهواء واستخراج الملوث منه طوال مدة األشغال
المغلقة، فیجب حمایتهم بأجهزة أمن مالئمة، ذات صلة بنوع الخطر الذي یتعرضون له، وال یمكن بأي 

. 3حال من األحوال أن یترك العامل الذي یعمل في مثل هذه األماكن دون حراسة

علیها ضغط على أما بالنسبة للعمال الذین یمارسون أشغاال شدیدة اإلرهاق أو خطیرة أو التي ینجر
الجانب النفسي أو الجسدي والعصبي، فإن المؤسسة المستخدمة ملزمة بأن تضمن في نظامها الداخلي 
القواعد الخاصة بالحمایة، وفقا لما یتماشى مع المراسیم المنظمة لهذا النوع من األخطار مثال إذا تعلق 

تتوافق الحمایة مع ما هو منصوص علیه األمر بالعمال المعرضین ألخطار اإلشعاعات األیونیة یجب أن 
كذلك األمر إذا كان العمال معرضین لغبار مادة األمیانت، فیجب أن تطابق قواعد الحمایة 4في التشریع

.السابق الذكر05- 91من المرسوم رقم 07لمادة ا- 1
.السابق الذكر05-91من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة - 2
.السابق الذكر05- 91من المرسوم رقم 12المادة - 3
37.ج ر، عدد.المتعلق بتدابیر الوقایة من اإلشعاعات األیونیة2005افریل 11المؤرخ في 117- 05المرسوم رقم - 4

.2005لسنة 
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جراءات الهیئة المستخدمة لوقایة العامل من هذه المخاطر أما بالنسبة إل.1المطبقة في مكان العمل
.المهددة لصحته وسالمته المهنیة

ر إلى أن اآلثار الوخیمة التي قد ترتبها هذه المخاطر وبمختلف أنواعها اتجهت التشریعات في بالنظ
وهو ما اتجه له 2مختلف الدول إلى تحمیل مسؤولیة رب العمل وتلزمه بتأمین العمال من هذه األضرار

نها بالتأكید ستخفف كتوفیر آلیات إن لم تقم بالمنع النهائي لحدوث مثل هذه المخاطر فإ3المشرع الجزائري
.الحقامنها وهي النقطة التي سوف نتعرض لها 

صحیة بمكان العمل واتخاذ التدابیر المتعلقة بتجهیزات العاملالمرافق التوفیر: ثانیا
یعد حسن تهیئة مكان العمل الذي یزاول العمال نشاطهم المهني فیه من ضمن أساسیات قیام أي 

المقومات التي تثبت نجاحها ومدى تحكمها بهذا الفضاء المهني مؤسسة أو هیئة مستخدمة ومن بین 
.توفیر المرافق الصحیة والنظافة ناهیك عن توفیر ما یصطلح علیه بالتجهیزات الشخصیة للعامل

صحیة بمكان العملالمرافق التوفیر - 1
نوع آلخر إن محیط العمل یعد المكان الذي یقضي فیه العامل أغلب وقته وتتعدد أماكن العمل من

بحیث، قد تكون مغلقة كعمال الورش، أو عمال المناجم واألنفاق وغیرها، كما قد تكون مفتوحة كالمهن 
الخ، فقد یعتقد الكثیر من الناس أن من یعمل في بیئة عمل خارجیة أي بمعنى ...الزراعیة وعمال النقل

ك فهؤالء یعتبرون أكثر عرضة مفتوحة یكونون أقل عرضة للمخاطر المهنیة ولكن وعلى النقیض من ذل
لإلصابة بالمخاطر إذ، باإلضافة إلى المخاطر النوعیة ألعمالهم، فهم یتأثرون كذلك بكل خطر موجود 

.4في البیئة الخارجیة

، ج رالمتعلق بالوقایة من األخطار المتصلة االمیانت، 1999افریل 19رخ في المؤ 95- 99المرسوم التنفیذي رقم -1
.1999لسنة 28عدد 

، دیوان المطبوعات 2، الجزء )الواقعة القانونیة(العربي بلحاج، النظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، -2
38. ، ص2001الجامعیة، الجزائر، سنة 

لسنة 46عددر، .المتعلق بالصحة،ج2018جویلیة 02المؤرخ في 11- 18یلیها من القانون رقم وما 97المادة -3
2018

.11الى 09. ، صالذكرأحمد عمارة، مرجع سابق -4
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وبما أن العامل یقضي معظم أوقاته في العمل، ویكون خاضعا لسلطة ورقابة رب العمل ویعمل 
ما بحمایته ویبذل في ذلك عنایة الرجل العادي وهذا تحت مسؤولیته لحسابه فمن المنطقي أن یكون ملز 

علیه كمبدأ أولي وكإجراء أساسي توفیر المرافق الصحیة وبهذا الصدد یحث المشرع الهیئة حیث یتعین 
والتي قد ال تكون في نفس أماكن العمل ولكن قریبة 1المستخدمة بتزوید أماكن العمل بالمرافق الصحیة

: إیجاز هذه المرافق في كل منمنها ویمكن
.غرف المالبس المجهزة بمقاعد وخزانات فردیة تغلق بالمفتاح - 
إنشاء مغاسل مزودة بالماء الساخن ویزود العمال المعرضون النعدام النظافة أو األوساخ أو أخطار - 

.التسمم أو التعفن بمضخات بجوار أماكن العمل أو داخلها
عامال على األقل 25ص محال مالئم للعمال لهذا الغرض إذا كان عددهم یلزم المستخدم بتخصی- 

ویتناولون وجبة الغذاء في أماكن العمل، وبالمقابل یحظر على العمال تناولهم وجبتهم في المغاسل، إال إذا 
.كانت طبیعة النشاط ال تشتمل على استعمال مواد أو مستحضرات خطیرة

یواء العمال عن أماكن العمل بإبعادها عن األضرار واإلزعاجات المحاالت المخصصة إلیجب عزل - 
.تتعرض للتهویة باستمرار ونظیفة بصفة دائمةتتكون هذه المحاالكما یتعین أنالناجمة عن العمل، 

قل ما یكمن تجهیزه لحمایة العامل بصفة أولیة وحفظا لكرامته والتي هي حق من حقوقه كونه أهذا 
ون عامل ثم إن دوره فعال في ما قد تصل إلیه الشركة من إنجازات وتحقیقها لألرباح إنسان قبل أن یك

: ولتحقیق كل هذا تعمد المؤسسة إلى جملة من التدابیر أهمها
بصفةالمؤسسةأرجاءجمیعفيوالفضالتاألوساختجمعاتمنالمراقبة المستمرة ألجل التخلص- 

.دوریة ودائمة
بشكلالعملوغرفواألسقفط العمل من وقت آلخر بكل أرجائه من جدرانالعمل على تنظیف محی- 

.عند الضرورةطالئهاإلىواللجوءدوري
العمل والذي في الحقیقة هو أمر مفروغ منه إذ أماكنفيالتدخینظاهرةومحاربةاتخاذ إجراءات لمنع- 

لف سلبیاته فهو باإلضافة إلى أنه البد من وضع تعلیمة تحث على أن التدخین غیر مسموح به نظرا لمخت
قد یهدر بصحة العمال عن طریق استنشاقه إال أنه أیضا قد یتعدى ضرره ألكثر من ذلك فقد یلهب 

.النیران في أماكن العمل

.الذكرالسابق 05-91من المرسوم التنفیذي رقم 18لمادة ا-1
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. 1العملمكانلنظافةةیوالنفسالصحیةباألهمیةالمؤسسةعماللتحسیس الوالتوعیة- 
. المؤسسةاءأرجكلفياألوساخرميخلق حاویات- 
األثاثعلى ترتیبوالتجهیزعملیة الترتیبلها وتتوقفالمناسبالمكانالمكاتب أي توفیرتجهیز- 

.وآخرمكتببینوالتنقلالمكتبداخلبحریةالحركةمنالعمالیمكنالذيبالشكل
الجیدید والترتیببعمكانفيتستخدمالالتيالموادالعمل بتخزینمنطقةوتنظیمترتیبعلىالحفاظ- 

.للملفات
خاللمنالعمال وسالمتهم المهنیةصحةعلىالحفاظفيهامدورمن هنا یظهر جلیا أنه للنظافة

اإلهمال بسببتقعوالحرائقكاالنزالقالعملحوادثمعظمجل األمراض والحوادث ألنمنحمایتهم
فيالنظافةأنفیهالشكالعمل فمماكنأمافيبشكل عشوائيوالفضالتاألوساخورميلعامل النظافة

توفرعدمحیناألداء فيعلىبعمله وتحفزهالعاملارتباطتقويالتيالعواملأهممنالعملمكان
فيمرتاحغیرلنفسیته وتجعلهیسيءمماالعامللدىیؤدي إلى استیاء ونفورالكافیةالنظافةإجراءات

.بشكل عام وصحة العمال بشكل خاصعمله وبالتالي تدهور إنتاجیة المؤسسة

التدابیر المتعلقة بتجهیزات العاملااللتزام باتخاذ- 2
من المنطقي أن یكون هنالك نوع من التكامل والتعاون بین كل من الهیئة المستخدمة أو صاحب 

إلیها وعلیه فباإلضافة إلى مختلف تلك اإلجراءات التي تعمد. العامل الذي تتوجب حمایتهو بین العمل
یقع علیها أیضا التزام آخر وهو تجهیز العامل بكل ،المؤسسة في سبیل تطهیر وتنظیف أماكن العمل

المستلزمات الوقائیة والتي تختلف من مكان إلى آخر حسب طبیعة ونوعیة الشغل هذه التجهیزات هي ما 
حمایة للعامل ومع أنها ال الشخصیة والتي یعود لها دور كبیر في تحقیق الالوقایةیطلق علیها بمعدات

یتمأنضرورةیعني،مماالناجم عنهواألذىالضررمنتقللقدالحادث بشكل نهائي إال أنهاوقوعتمنع
التيمن المخاطرالعالمیة حتى تخففللمواصفاتمطابقةتكونبحیثالشخصیةالوقایةمعداتاختیار
التيالدراساتإحدىفيثبتوقدفعالةتكونأنیجبأنهاأي.ممكنحدألقلأجلهامنتستخدم

لخدمة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، نهاد عطا حمدي، زید غانم الحصان، األمن الصناعي وٕادارة محطات ا-1
.78و77. ، ص2008عمان، سنة 



أثار تطبیق  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتنمیة المستدامة : الباب الثاني 

236

للمؤسسةیحققالمهنیةأوالشخصیةالوقایةمستلزماتاقتناءأنالبریطانیةأكسفوردجامعةأجریت في
المستلزمات، ومستلزماتثمنا لهذهالمؤسسةإدارةتنفقهماقیمةعنمضاعفةبأضعافأعلىربحا تجاریا

التنفسيالجسم والجهازتحميماومنهاوالعینین،الوجهتحميمافمنهانوعةالشخصیة متعددة ومتالوقایة
وسنأتي على ذكر بعض المعدات وتعریفها باختصار مع ذكر دواعي وغیرها 1واألرجلاألیديوكذلك

.استعماالتها 

نظاراتوأمعدنیةأوبالستیكیةأقنعةعنعادة ما تكون عبارةوهي:والعینینالوجهوقایةمعدات- 
وكذلكوالحارقةالساخنةالموادتناثرومناألجزاء المتطایرةمنوالعینینالوجهتستخدم لحمایةواقیة

والبحثیةالصناعیةالعملیاتمنالمنطلقةواألتربةواألدخنةواألبخرةالغازاتمنالعینین والوجهحمایة
.الواقیةالنظاراتهذهعنتغنيالالالصقةالعدساتارتداءأنبالذكرالمختلفة والجدیر

للملوثاتحسب نوعیة التعرضوتختلفالمتنوعةالقفازاتالحالةهذهفيتستخدم:األیديوقایةمعدات- 
العملیتمالمباشرة التيالوسیلةكونهماالیدانلهاتتعرضالتيالمختلفةالمخاطرمنوغیرهاالضارة

.بواسطتها
الوجه علىتوضعوأقنعةكماماتهیئةعلىتكونالمعداتهذه:سيالتنفالجهازحمایةمعدات- 

مرشحات منعلىتحتويبالكامل وقدالرأسیغطيماومنهابأكملهالوجهأوواألنفالفمیغطيبحیث،
یعني سهولةمماهواءمصدرعلىتحتويالمرشحات وقدذوالوجهقناعاإلسفنجأووالشاشالقطن
.السابقبالجهازمقارنةزهذا الجهاعبرالتنفس

مختلف األخطارمنالجسمحمایةفيالمختبراتمآزرمثلالواقیةالمالبستستخدم:الواقیةالمالبس-
.بالعملالمرتبطة

والسوائل والزیوتوالمحالیلاألحماضتأثیرمنالقدمینلحمایةالخاصةاألحذیةتستخدم:األقداموقایة- 
.الجرحأوالسقوطأوالوخزأوالثقیلةاألشیاءتساقطمخاطرمنماألقداتقيكماوالشحوم،

1 -Caroline VANULS, Travail et environnement » regards sur une dynamique préventive et normative à lumière
de l’interdépendance des risques professionnels et environnementaux, centre droit social,2014.p.208.
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ن توفیر كل هذه المعدات بالمؤسسة وكذا الحث على استعمالها من طرف العمال وفق إوعلیه ف
و تطوعا الطریقة الصحیحة هو لیس بتفضل من صاحب العمل على العمال وال تطوعا منه بل واجب 

باستخدام هذه المعدات، التي تعد إجراءات علیه أیضا ، حیث یلتزم العامل منه ، بل حق للعامل و واجب 
وقائیة تستخدم لحمایته من مختلف اإلصابات والمخاطر التي قد تفاجئه خالل فترة العمل، لذا ارتداءها 

كما تجدر اإلشارة إلى أن . واستخدامها بوعي من العامل یضمن التخفیف من األخطار على أقل احتمال
رع جعل على عاتق صاحب العمل التزاما آخر جد مهم والذي یتمثل في ضرورة توفیر طب العمل المش

الذي ال یمكن إنكار وال تجاهل دوره الفعال كآلیة یتم اللجوء إلیها في سبیل صد جل المخاطر المهنیة 
.  المحیطة بالعامل

اهتمام مختلف تشریعات العالم لكن وبالرغم من هذا وبالرغم  تقدم البحوث العلمیة بهذا المجال و 
بمعالجة هذه الظاهرة ال یزال العامل یتعرض ألبشع أنواع المخاطر المهنیة نتیجة التطور السریع في 
میادین االقتصاد وباألخص الصناعي منه والذي دائما في اختراعات كثیرة آلالت العمل ومع مستجدات 

الستطاعة على اإللمام بكل تلك المخاطر التي قد كل هذا حال دون ا.المواد المستعملة في التصنیع
تتولد عن هذه اآلالت والمواد الصناعیة لیبقى بذلك العامل الضحیة األولى واألخیرة المهدد في صحته 

:یتعین على المؤسسة المستخدمة مراعاة ما یلي وعلیه1وسالمته المهنیة

درة على اإلحاطة بكل المخاطر المهددة لصحة ضرورة تشدید عامل الرقابة في بیئة العمل بغرض المق- 
.وسالمة العامل بشكل یتوافق مع التطورات الحالیة

ضرورة تكوین أشخاص متخصصین في تحلیل مخاطر بیئة العمل قصد التعاون مع باقي الهیئات - 
لتكون عملیة اإلشراف والوقایة أحسن

سات الطالع العمال بكل المستجدات التي ضرورة التكثیف من دورات التكوین والتحسیس داخل المؤس- 
.تطرأ داخل المؤسسة

تشدید العقوبات المدنیة وكذا الجزائیة على صاحب العمل الذي یخل بالتزامه في إطار صحة وسالمة - 
.العامل

. ، ص2003جیریمي سترانكس، ترجمة بهاء شاهین، الصحة والسالمة في العمل، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، سنة -1
348.
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واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في استحداث الوظائف الخضراء: الفرع الثاني
إلـىشغل یتأثر بتدهور البیئـة وتغییـر المناخ،لهـذا فـإن ضـرورة االنتقـال یؤكد الخبراء على أن عالم ال

لـك ذاقتصاد منخفض الكربون موافـق لمسـار التنمیـة المسـتدامة یترتـب علیـه منـافع عـدة فـي مجـال الشـغل و 
الل توفیر فرص عمل مستدامة تتكیف مع نوعیة حیاة األجیال الحالة والمستقبلیة عن طریـق تحقیـق خمن 

. 1االجتماعیة والعمل الالئق للجمیعالتنمیة 
في هذا الصدد استحدث ما یسمى بالوظائف الخضراء كإستراتیجیة مساندة  للبعد البیئي والبعد 
االقتصادي والبعد االجتماعي، وهي إحدى مقاربات االقتصاد األخضر والذي ینصرف مفهومه نحو إعادة 

.للبیئة والتنمیة االجتماعیةتشكیل وتصویب األنشطة االقتصادیة لتكون مراعیة 
ذات التأثیر المباشروظائفهافي) البیئي(األخضرالبعدإدماجهوالمؤسسةوظائفتخضیرإن

مفهوموتطبیقاألخضر األنظف،واإلنتاجاألخضرالشراءتبنيخاللمنالبیئةعلىالمباشروغیر
بعینواألخذوالمحاسبة،التمویلفتيوظیكل منفيالبیئيالعنصروٕادراجاألخضر،التسویقوفلسفة

تبنيتزامنا معوالتطویر،البحثوظیفةضمنالحالیة والمستقبلیةالبحوثفيالبیئيالبعداالعتبار
فياألفرادوتدریبتأهیلعلىوالعملالبیئيالمجالفيالمتخصصةالستقطاب اإلطاراتفَعالةسیاسة

2البشریة الخضراء المواردإدارةتحتیندرجماوهذابیئیةالالثقافةوزرعالبیئة،مجاالت حمایة

مفهوم الوظائف الخضراء:أوال 
یعتبر تخضیر االقتصاد محرك ولیس مجرد وسیط للتنمیة لقدرته على خلق العدید من الوظائف في 

مر الذي یسمح انبعاثات منخفضة، األمختلف هذه القطاعات بإنتاجیة عمالیة كبیرة وكفاءة بیئیة متفوقة و
اقتصادإلىالتحول،إذ أدى3بتوفیر دخول مرتفعة إلى جانب اعتماده إستراتیجیة حیویة للقضاء على الفقر

فيحیویاً دوراً تؤديالتيالوظائفمنجدیدنوعوهيالخضراء،الوظائفظهورإلىبیئیاً مستدام
.االقتصادیاتو خضرنة المنشآت

.6، ص GB. 312/2، الوثیقة رقم 2011مارس –، ینایر 310مكتب العمل الدولي، مجلس اإلدارة، الدورة -1
كآلیة لتفعیل ممارسة البعد البیئي األخضر وظائف 14000ریق، اإلدارة البیئیة وفقا االیزو بروش زین الدین وراشي ط-2

01، العدد 8، مجلة وحدة البحث في التنمیة وادارة الموارد البشریة، المجلد SOMIPHOSدراسة حالة شركة ( المؤسسة 
.20ص ، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة سطیف،2017جوان 

رهانات االقتصاد األخضر في تخضیر الوظائف والحد من الفقر، مجلة الحقیقة للعلوم ماموني فاطمة الزهرة،-3
.30ر ص ، جامعة أدرا2019مارس 1عدد 18االجتماعیة واإلنسانیة، مجلد 
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نحوالخضراءالوظائفحولالعالميالتقریرمبادرةالدولیةالعملمنظمةأطلقت، 2008في عام
الخضراءالوظائفخصائصعرضإلىبالتطرقمنخفض الكربون،مستدامعالمفيالئقعمل

والتأكیدولغابات،ااألساسیة، والزراعةوالصناعاتوالنقل،والمباني،المتجددة،الطاقةمجالفيالموجودة
وأسواق الضریبي،واإلصالحالدعم،آثارومناقشةاالجتماعیة،والحمایةالعملقسو سیاساتدورعلى

الوعيرفعإلىإضافةخضراء،لسیاسةرئیسیةكأدواتوغیرهااإلیكولوجیةالعالماتووضعالكربون
.الخضراءالعاملةالقوىوتثقیفتدریبمع ضرورةعادلانتقاللمتابعةالحاجةحول

الطاقةمصادرتستخدمالتيوالخدماتالمنتجاتتقدمالتيتلكأنهاعلىالخضراءالوظائفتعرف
.1النفایاتوٕاعادة،والموارد الطبیعیةالطاقةوالحفاظ علىالتلوثمنوالحدالمتجددة،
وهيالخضراء،المساحاتفيالزرقاءالیاقاتلذويفرصةهيالخضراءالیاقاتذويوظائفوتعد

وتتمیزالعضویةوالزراعةالشمسیة،األلواحمعالمبانيوٕاعادة تجهیزالبیئة،منالسمومإزالةتشمل
:التالیةبالخصائصالخضراءالیاقاتذويوظائف

.للبیئةالصدیقةوالخدماتبالمنتجاتترتبط-
.والمهاراتالتعلیممستویاتلجمیعالصلةذات-
.الصحیةوالفوائدالمعیشةأجورتوفیر-
محلیاتكونماغالباو الوظیفي؛العرضتطویر-

األخیرةهذهالبیئیة،والوظائفالخضراءالوظائفیسمىمابینفرقهناكأنإلىاإلشارةتجدر
واألراضيالمیاهاستخدام(مستوىعلىوالبیئةالطبیعیةالمواردتعتمد علىالتيالوظائفتلكفيتتمثل
الوظائفأما.الزراعةمجالوظائف فيهيالوظائفهذهعلىمثالوخیر)هاوغیر البیولوجي،والتنوع

مثلعملیةألیةالبیئياألثرلتخفیضنتیجةتنشأأنیمكنالتيالوظائفتلكإلىتشیرالخضراء
.الفئةلهذهجیدةنماذجالتدویروٕاعادةالطاقةوكفاءةالعضویة،في الزراعةالعاملون

من الفقر، ثابتي الحبیب بركنو نصیرة، دور االقتصاد األخضر في خلق الوظائف الخضراء والمساهمة في الحد-1
" تقییم سیاسة اإلقالل من الفقر في الدول العربیة في ظل العولمة" مداخلة ألقیت في في الملتقى الدولي الموسوم بعنوان 

.96، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،ص2014دیسمبر 9و8یومي 
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وظائف الخضراءأهمیة خلق ال- 1
علىتدریبهمخاللمنالعملإلىالفقیرةالمجتمعاتمنالناسلجذبوسیلةالخضراءالوظائف

.للبیئةالخدمات الصدیقةأوالمنتجاتإلنتاجالمهارات
االقتصادیةالتنمیةتحقیقنفسهالوقتفيبینماالالئق،العمللتولیدوسیلةتوفرالخضراءالوظائف-

.البیئیةالمستدامةةواالجتماعی
إلىالمطافنهایةفياالقتصادیة،القطاعاتو للمشاریعالبیئياألثرمنتقللالخضراءالوظائف-

.مستدامةتعتبرالتيالمستویات
إلىالحراري،االحتباسغازاتانبعاثاتلتجنبالخام،ولمواداالطاقةإلىالحاجةمنالحدفيتسهم-

ولتنوعاالفیضاناتمنوالحمایةالنظیفةالمیاهمثلالبیئیةالنظمولتلوث، واستعادةااتالنفایمنالتقلیل
البیولوجي

وظائف الخضراء في القضاء على الفقر الدور - 2
اللـــــــــــــــخمنأوسعنطاقالنامیة علىالبلدانفيالعملفرصخلقتمالفقرحدةمنللتخفیض

البیولوجي،التنوععلىللحفاظالبیئیةالنظمتأهیلوٕاعادةالمحافظةمجالفياراتاالستثممنمجموعة
النفایاتوٕادارةالتدویرإعادةوكذلكالغازیة،األنواعوٕازالةالتآكل،ومكافحةالمتدهورة،األراضياستعادةو 

المناختطویرخاللمنللفقراءالعملفرصلتولیدهائلةإمكاناتوهناك أیضا.الحضریةالمناطقفي
. النمولدعموالنقل،البناءقطاعاتالحضریة مثلالمناطقفيوخاصةالتحتیة،البنیةفياالستثمارات

تقدیمفيالوظائف یسهمهذهخاللمنتجدیدهاأوإنشاؤهاتمالتياألصولفإنالحاالت،معظموفي
فيالتوظیفمبادراتمنالعدیدوهناكفاههم،ر فيالتحسنالستمرارللفقراءتسخیرهایمكنالتيالمنافع

الهندفيالریفیةالعمالةلضمانالوطنيمخططو للمیاه،أفریقیاجنوبفيالعملمثلالقطاع العام،
1كینیافيالبیئیةفي السیاحةالخضراءالصغیرةالمشاریعوٕانشاء

األولى،الطبعةالعربي،الوطنفيالفقرظاهرةمؤشراتاسقیالدعمي،مخلفزویرهدىالعذاري،محمدداودعدنان-1
.2010عمان، األردن،والتوزیع،للنشرجریردار
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استدامة،أكثرو وشموالً إنصافاً أكثرمجتمعو القتصادشعاراً الخضراءالوظائفأصبحتولقد
مناألولالهدفالالئقةالخضراءالوظائفتربطو .الحالیة والمستقبلیةلألجیالالبیئةعلىیحافظان
تجعلهماإذفعالنحوعلى1البیئةحمایةمنهاالسابعبالهدف)الفقرمنالحد(للتنمیةاأللفیةأهداف

الخاصة وتلكالفقرمنالحدأهدافبینالدمجإلى"ضراءالخالوظائف"مبادرةتهدفأيمتعاونین
إستراتیجیةالمبادرةهذهوتشكلالئقة،عملفرصاستحداثعبرالدفیئةالغازاتانبعاثمستوىبتخفیض
إلىذاتهالوقتفيتهدفكماالعمل،علىوالمترتبةالمناخيالتغیرالناتجة عنالسلبیةلآلثاراستجابة
وظائفلیشملأومستدامة،إلى مستویاتلتصلاالقتصادیةوالقطاعاتللمنشآتبیئيالالوقعتقلیص
صالبیولوجي وتقلوالتنوعاإلیكولوجیةالنظمتحميالتيالوظائفمثلتأهیلها،تعیدأوالبیئةعلىتحافظ

تلكإلىضافةباإلعالیة،فعالیةذاتإستراتیجیاتإلىاللجوءعبروالمیاهوالموادالطاقةاستهالكمن
أوالمطلوباألدنىالحدإلىالتلوثأوالنفایاتمستوىوتخفضمن الكربون،خالیااقتصاداتحققالتي

2منهاالتخلص

عوامل تعزیز الوظائف الخضراء: ثانیا 
إن فوائد االنتقال إلى االقتصاد األخضر لن تتحقق على نحو تلقائي سیما وأن األمر یتطلب إعادة 

لضمان االنتقال العادل للعاملین المتأثرین بالتحول في ءاتاإجر القتصادیة والحاجة إلى اتخاذ هیكلة ا
: یليبعض القطاعات ودعم بعضهم للتحول إلى قطاعات جدیدة وهذا من خالل ما

المماثلةتدبیر النفایات المنزلیة والنفایات - 1
وتثمین النفایات سیما وأنها تفقد ) لنقل، التخلصالجمع، ا( تسجل الجزائر تأخرا مهما في مجال تدبیر 

ملیون أورو سنویا بسبب عدم اعتماد إعادة التدویر رغم إمكاناته القویة في مجال االستثمارات وخلق 300
فرص الشغل على هذا األساس اعتبرت الجزائر اإلدارة السلیمة للنفایات من أهم القضایا التي ینبغي أن 

ل تأمین بیئة العمل والمحافظة على صحة وسالمة اإلنسان والبیئة على حد سواء تحظى باالهتمام من أج
: ولذا وضعت استراتیجیات تتضمن التشریعات واآللیات واألسالیب من خالل مایلي

.12،ص 2013جنیف،الخامس،التقریرالخضراء،والوظائفالالئقوالعملالمستدامةالتنمیةالدولي،العملمكتب-1
ق الوظائف الخضراء والمساهمة في الحد من الفقر،المرجع ثابتي الحبیب بركنو نصیرة، دور االقتصاد األخضر في خل-2

.50السابق، ص
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تقلیص إنتاج النفایات والرفع من معدل إلىسعي  البرنامج الوطني للتدبیر المندمج للنفایات الحضریة - 
على المستوى %6و5مقابل نسبة تترواح حالیا بین 2020مع آفاق سنة %70لنسبة التدویر للوصول

4000هناك 2010القریب كما تم وضع هدف طموح من أجل تحسین تدویر النفایات لتبلغ نسبته 
.مؤسسة عاملة في مجال جمع وتدویر النفایات 

الة الوطنیة للنفایات والمعهد  الوطني إبرام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب اتفاقیة مع الوك- 
للتكنولوجیات البیئیة بهدف دعم المؤسسات المصغرة في مجال جمع وفرز ورسكلة النفایات بجمیع 
أنواعها واالستفادة من برنامج تكویني نوعي لفائدة الشباب الناشط في مجال حمایة البیئة ورسكلة 

ملیون طن تنتجها الجزائر سنویا 13تحویل أزید من یمكنه أن یساهم تدریجیا في النفایات وهذا ما
.1من النفایات بكافة أنواعها إلى ثروة اقتصادیة مولدة لأللف من مناصب الشغل

شركة 5000الوطنیة للنفایات والوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب مشروع إحداث إطالق الوكالة- 
منصب شغل في المجال األخضر خالل فترة آالف10من المتوقع أن تحدث سنویا كان صغیرة جدا، 

2012-2014.
مفرزة للنفایات ووضع نظام لجمع 83خطة رئیسیة إلدارة النفایات المنزلیة من بینها انجاز 1169- 

النفایات تحت األرض والذي یعتبر بمثابة حل ابتكاري لمواجهة احتیاجات التخلص من النفایات في 
السكاني، ومع وجود حاویة واحدة كبرى تحت األرض، یوفر النظام المناطق المزدحمة أو ذات التكدس

.المساحة التي قد یتم استغاللها بخالف ذلك من قبل الصنادیق المشتركة

في ظل وجود آلیة للضغط، یكون لدى النظام سعة تخزین أكبر والتي بدورها تقلل من تكرار عملیة 
العمل إلى جانب التخلص من الروائح الكریهة وحمایة جمع النفایات للحاویات الفارغة مما یسهل ظروف

تم تركیب ضواغط النفایات تحت األرض في .الماكینات من التخریب وتقدم منظر جمالي أفضل للبیئة
.في العدید من أنحاء الوطنتیجیةااإلستر العدید من المواقع 

، إعادة تدویر النفایات قطاع واعد لتخضیر الوظائف، الواقع واآلفاق في الجزائر، مداخلة ألقیت ةماموني فاطمة الزهر -1
نون العمل و التشغیل بكلیة مخبر قاطرف المنظم من رهانات االقتصاد األخضر في تخضیر الوظائفحول بالیوم الدراسي 

. 2020مارس 04الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مستغانم یوم 
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لق وظائف خضراء في مجال الطاقات المتجددة خ- 2
لخضــراء إحــدى مقاربــات االقتصــاد األخضــر التــي جــاءت فــي ســیاق بیئــي صــرف، تعتبــر الوظــائف ا

بهــدف تخفیــف المــد واألثــر البیئــي للشــركات والقطاعــات االقتصــادیة لتصــل إلــى مســتویات مســتدامة، لكــن
ة التـــي تقـــوم علیهـــا التنمیـــة المســـتدامة، ولعـــل أهمهـــا الحـــد مـــن الفقـــر مضـــمونها یشـــمل كـــل األبعـــاد الثالثـــ

.طالة وتعزیز العمل الالئقومحاربة الب

تغیـر األسـواق العالمیـة، ( ویرى بعض الفقه على أن التقلبات التي تـؤثر علـى صـادرات المحروقـات 
أوجبـــت علـــى الجزائـــر االســـتثمار فـــي القطاعـــات ) انخفـــاض االحتیاطـــات الوطنیـــة، منافســـة الطاقـــة البدیلـــة

2001جلیا من خالل القـانون الصـادر سـنة لمناصب الشغل ویظهر ذلكالمستحدثة المستدامة اإلنتاجیة
والذي جاء كمحفز للوصول إلـى التنمیـة المسـتدامة والـذي یهـدف 1المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة 

:إلى
.إعداد إستراتیجیة إلعادة النزوح الریفي وٕانعاش المناطق المهشمة-
.المحافظة على البیئة وتثمین األنظمة البیئیة-
.رقیة التنمیة المحلیة والتسییر التساهميت-

ومــن بــین األهــداف اإلســتراتیجیة الوطنیــة لتنمیــة المســتدامة الهادفــة إلــى تحقیــق متطلبــات االقتصــاد 
: األخضر 

.بعث التنمیة االقتصادیة إلنشاء الثروات وخلق مناصب الشغل ومكافحة ظاهرة الفقر المنتشرة-
.2ئيالمحدودة كالمیاه واألراضي الفالحیة، الغابات والتنوع البیالطبیعیةالمواردالحفاظ على -
.تحسین اإلطار المعیشي للسكان من خالل تسییر أمثل للنفایات وعملیات التطهیر ومختلف الشبكات-

، مؤرخة 77المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، ج ر عدد 2001دیسمبر 12المؤرخ في 20-01القانون رقم -1
.2001دیسمبر 15في 

.65، ص المرجع السابق،ضر في تخضیر الوظائف والحد من الفقر،رهانات االقتصاد األخماموني فاطمة الزهرة، - 2
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سنة يي تمارس هذا النوع من النشاطات فبلغ عدد المؤسسات التالجزائر، واقعیاالوضع فيعن 
في 1470مؤسسة تنشط في مجال رسكلة النفایات، 3407وحدة، منها 27202ال یقل عن ما 2010

وحدة 30085في تسییر المساحات الخضراء و631,68في البناء األخضر، 168648تسییر المیاه 
.في خدمات متعلقة بالبیئة على غرار تدقیق الحسابات والدراسات والتكوین

تشهد إقباال كبیرا الخضراء ، فإن النشاطات2020لسنة وفیفري سب تحقیق أنجز شهري جانفيح
الوظائف الخضراء امرأة ینشطن حالیا في 14574من قبل الشباب والنساء الباحثین عن العمل، فهناك 

مسیرة، أما 1938من العدد اإلجمالي للنساء المسجالت في السجل التجاري من بینهم 9,7وهو ما یمثل 
في الخدمات 123,3امرأة ینشطن في قطاع البناء األخضر و7376ة فتشیر إلى أن إحصائیات الدراس

امرأة في 51في رسكلة النفایات و51في معالجة النفایات و146في المساحات الخضراء و827,3و
.1قطاع المیاه

أدل والالعادل لالقتصاد األخضر،لتعكس هذه المعطیات المساعي الحثیثة مجهودات الدولة لالنتقا
تم ، حیثهددسترت البیئة ضمن مواهو، 2016ن المقاربة الجدیدة التي جاء بها دستور من أعلى ذلك 

ق في الدیباجة، بصفة كبیرة إلى المواضیع التي تتعلق بالحد من الفوارق االجتماعیة والقضاء على ر التط
یة المستدامة والحفاظ على التنمالخالفات اإلقلیمیة، و االقتصاد المنتج والقادر على المنافسة في سیاق

.واإلرث الطبیعيالبیئة

إن هذه المقاربة الجدیدة و المتجددة، قد كرسها برنامج عمل الحكومة من خالل ترقیة التنمیة 
تخصیص وزارة للبیئة ، فضال عنالمستدامة و المحافظة على البیئة و تحسین إطار معیشة المواطن

عنى باإلضافة للبیئة، إنشاء دائرة وزاریة جدیدة تاألخیرتغییر الحكومي الوالطاقات المتجددة، حیث شهد 
بالطاقات المتجددة، وذلك للنهوض بهذا النشاط من خالل إنجاز منشآت إلنتاج الطاقة النظیفة والمتجددة، 

ت الجزائر في المحافل الدولیة، من خالل التصدیق على البروتوكوالت واالتفاقات ذاالتزاماتو لتحقیق 
.دافــــــــــــــــــــــــــــفي مواجهة التحدیات إلنجاز و تحقیق هذه األهالحكومة الجزائریةهذا ما یضع. الصلة

.ف الخضراء المستحدثة في الجزائرالمتعلق بإحصائیات الوظائ04رقمراجع الملحق- 1
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ة، إذا كانت الحكومة عازمة على تعزیز السیاسة البیئیة للبالد، في إطار رؤیة إستراتیجیة متكامل
اب الوطني بشكل مالئم، و االنتشار المتوازن فضي إلى تنمیة مستدامة توفق بین شغل المناطق عبر التر ت

:1ما یليسیعمل علىالبیئة والطاقات المتجددة،للنشاطات المنتجة، فإن قطاع

.ةــــــــــــــــــــــــــــــــستهدافیاة و تربویة ــــــــــــــــــــبأعمال تحسیسیة، من خالل القیام ـــــــــــــــــــــــــــاء ثقافة بیئیة مستدامـــــــــــــإرس- 
ترقیة الشراكة بین القطاعین العمومي و الخاص في مجال تطویر فروع تثمین النفایات، من خالل - 

النفایات و رسكلتها، علما بأن هذه النشاطات تمثل قدرات هائلة في استرجاعتجسید و تعمیم نشاطات 
لواردات، و تعد دعامة الستحداث مناصب الشغل مجال التنمیة و السیما من خالل آثارها على تقلیص ا

.2و إنتاج الثروات
.ثثلو المحافظة على األوساط الطبیعیة و التنوع البیولوجي و الحد من كل أشكال ال–
.مكافحة كل أشكال التلوث واألضرار البیئیةمواصلة- 
.ة إلى دعم نشاطات إزالة التلوثتعزیز الترتیبات المؤسساتیة لحمایة البیئة، و ترقیة الترتیبات الرامی–
مع القطاعات الوزاریة المعنیة على تجسید كل التدابیر التي تهدف ذات الوزارة عملتسفضال عن ذلك،–

.محوري في بالدنا، و نشرهاقتصادإلى وضع إطار تنظیمي یشجع على بروز 
إلى تحسین إطار معیشة إشراك الجمعیات و المؤسسات بشكل وثیق في التكفل باألعمال الرامیة - 

.المواطنین
من خالل برنامج الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقویة، بتحسین ظروف الوزارة تزم تلعلى صعید آخر –

.معیشة المواطنین و ضمان مساهمة الجزائر في تنویع المجهود العالمي للمحافظة على البیئة
طاقات المتجددة ذات األثر البالغ على التنمیة تنویع الجهود في مجال الطاقة، من خالل تطویر ال- 

.المستدامة و حمایة البیئة

.نباء الجزائریةھذا حسب تصریح وزیرة البیئة والطاقات المتجددة لوكالة األ-1
قطاع واعد لتخضیر الوظائف، الواقع واآلفاق في الجزائر، مداخلة ألقیت ت، إعادة تدویر النفایاة ماموني فاطمة الزهر -2

. المرجع السابق الذكر 2020مارس 04یوم بالیوم الدراسي 
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یؤكد حرصها على وهذا ماإطالق الموقع اإللكتروني لوزارة البیئة والطاقات المتجددةإلى جانب
تعزیز التواصل مع الجمیع بهدف تحقیق األهداف الكبرى التي تضعها الوزارة وذلك من خالل االستفادة 

قنیة المعلومات واالتصاالت باعتبارهما المحرك األساسي لعجلة التنمیة ومواكبة التطور في هذا من ت
.العصر، كما یعتبر ثمار جهود متواصلة تبذلها الوزارة لتحقیق التحول الكامل نحو الخدمات الرقمیة

والمـــوارد مـــن خـــالل االســـتثمار فـــي الطاقـــاتتفعـــل هـــذه البـــرامجلـــذلك نأمـــل أن تنـــتهج الجزائـــر وأن 
والتركیــز علــى قطاعــات معینــة كالطاقــة علــى كــل المســتویاتتبنــي خیــار االقتصــاد األخضــروالمتجــددة، 

سیاسات التي تنـادي بهـا منظمـة الالشمسیة، الریاح، السیاحة، والزراعة، وتدویر النفایات، وذلك تماشیا مع 
و ــــــــــــــــــــــــــــمـن شـأنه أن یـنعكس إیجابیـا علـى النمالعمل الدولیة واإلقلیمیـة وبـرامج األمـم المتحـدة للبیئـة، الـذي 

اهرة البطالــة مــن أجــل الوصـــول ظـــمــن تخفیــفق العمــل وتخضــیر مناصـــب العمــل والاالقتصــادي واألســوا
إذ كشفت دراسة أنجزتها الوكالة الوطنیة للتعاون من أجل التنمیة أنه من الممكن ، القتصاد أخضر مستدام

فــي نشــاطات متعلقــة باالقتصــاد األخضــر، 2025فــي أفــق بــالجزائریــون منصــب شــغلمل1.4اســتحداث 
منصب شغل في 1421619حیث أن قدرة تطویر الشغل في ظل هذا التصور الجدید لالقتصاد یقدر ب 

ى غــرار رســكلة النفایــات المنزلیــة والفالحــة والطاقــات المتجــددة، وهــو مــا تــم كشــفه علــى عــدة مجــاالت، علــ
قابلیـــــــة التشـــــــغیل والمقاولـــــــة للشـــــــباب والنســـــــاء فـــــــي مجـــــــال االقتصـــــــاد ''هـــــــامش أشـــــــغال المنتـــــــدى حـــــــول 

.''1الجزائرباألخضر

.68و67ص نفس المرجع ماموني فاطمة الزهرة، - 1
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دولة سواء كانت متطورة أو د أي اتحتل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أهمیة كبیرة في اقتص
نامیة لما لها من  دور  كبیر في تحقیق التنمیة المستدامة وهذا من خالل دعم التنمیة االجتماعیة و 

.لبیئیة إضافة للتنمیة االقتصادیةا

زائر حدیث النشأة مقارنة مع سائر الدول و  عد قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجیكما 
ن خیار الجزائر  إو .ةــــــــــیرجع ذلك لإلصالحات االقتصادیة  التي شهدتها المؤسسات االقتصادیة الجزائری

وحید المصدر الالقتصادي الوطني من االعتماد على اإخراجكان یهدف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
إلى اقتصاد مستدام مبني على مصادر متعددة ضف إلى ) اقتصاد مستدام إلىال و االنتقالنفط ( للدخل 

و  و المساهمة الفعالة في دفع الكفاءة اإلنتاجیة و ـــــــــــــــــــــــــــــــعدالت النممذلك توفیر فرص عمل الئقة وزیادة 
ور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة القدرة التنافسیة في ظل العولمة ،إال أنه من خالل دراستنا لموضوع د

:ندرجها وفقا لما یلي والتوصیاتفي تحقیق التنمیة المستدامة توصلنا لبعض المالحظات

عدم وجود تعریف موحد بین مختلف الدول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة باستثناء دول االتحاد - 
اهیم نسبیة تختلف من دولة إلى أخرى لهما مف" صغیرة، متوسطة" األوروبي وهذا لكون كلمة أو مصطلح 
به  المشرع الجزائري من خالل إلغاء القانون رقم قاموهذا ماأخرى ومن قطاع ألخر ومن فترة زمنیة إلى 

.17/02و مراجعته بالنص التشریعي رقم 01/18
توفیر المناخ إن قیام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدورها  في التنمیة المستدامة یفرض على  الدولة- 

: من خالل المناسب لها السیما التمویل المناسب وبشروط معقولة و نعتقد أن ذلك یتحقق 
ومستمرة حتى تتمكن من ) دون بیروقراطیة (تقدیم التسهیالت التمویلیة لتلك المؤسسات بطرق سریعة - 

.االستمرار في اإلنتاج دون انقطاع  
ات الصغیرة والمتوسطة فقط، والذي یتیح فرص المتابعة الجیدة إنشاء بنك متخصص في تمویل المؤسس- 

.للمشاریع المستفیدة من القروض و التسهیالت
إن حل معضلة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعتبر بمثابة الخطوة األساسیة لتطویر هذه األداة - 

.الفعالة في تحقیق التنمیة المستدامة
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ف بحاضنات األعمال من اآللیات الهامة و المتطورة في العالم و التي إن نظام المشاتل أو ما یعر 
تستطیع بواسطتها المساهمة الفعالة في القضاء على المشكالت االقتصادیة و االجتماعیة التي تواجه 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كل البلدان النامیة ومنها الجزائر لذالك إن تنمیة وترقیة المؤسسات 

:و المتوسطة من خالل نظام المشاتل یتطلبالصغیرة
تفعیل دور المشاتل في عملیة التنمیة من خالل توفیر بیئة تشریعیة تعطي لهذه المشاتل دور -

أكبر في عملیة التنمیة المستدامة 
ذي رقم إزالة الغموض من خالل التأطیر القانوني الحالي  للمشاتل  و الذي یشوب المرسوم التنفی-

حیث أن جعل الحاضنة ،المتضمن القانون األساسي للمشاتل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة03/78
شكال من أشكال مشاتل المؤسسات یختص بالقطاع الخدمات في حین أن جل الدول المتطورة في هذا 

.المجال تتبنى مفهوم أوسع لحاضنات األعمال
تلف المشاتل و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عبر  التراب تفعیل آلیات التعاون بین مخ-

.الوطني  وهذا لتبني ورعایة األفكار االبتكاریة
رورة تحدید مجاالت عمل المشاتل، واالهتمام بشكل كبیر بمجال تكنولوجیا الخضراء، ض-

.ا من االستثمارات الخضراءالنفایات و غیرهرالمیاه، تدویوالطاقات المتجددة، وتقنیات وآلیات تحلیة 
االستفادة من الكفاءات المحلیة من خالل إنشاء مشاتل عربیة ودولیة و االستفادة من ثروة -

.المعلومات من أجل المساهمة في بناء مؤسسات مستدامة
الل تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر من خ-

في خلق فرص العمل باإلضافة على مساهمتها في القیمة المضافة والناتج الداخلي ، مساهمتها الفعالة 
كما یمكن لها المساهمة عن طریق البعد البیئي و تحقیق متطلبات العدالة بین األجیال الحالیة والمستقبلیة 

یمكن مالحظته في وما ) القتصاد األخضر ا( و استخدام التكنولوجیة البدیلة التي تتوافق مع حمایة البیئة 
:هذا المجال 
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اتي ، إذ أن معظم الشباب یفضلون العمل في نقص ثقافة المقولة و االعتماد على العمل الذ-
المؤسسات الكبرى وضعف فكرة المقاوالتیة المستدامة و استحداث النشاطات الخاصة  عند فئات واسعة 

.صة الشباب من المجتمع خا
:على هذا األساس نقترح -

اإلقرار بأن قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هو المولد األكبر لفرص العمل بعد الخروج من - 
تبعات أزمة اإلصالحات الهیكلیة و اتخاذ االجرءات الداعمة وسیاسیة  إقراض واضحة لتشجیع هذا 

.مستدامة  القطاع إلیجاد فرص عمل و تحقیق تنمیة 
دعم نشاط و اتجاهات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصدیقة للبیئة وهذا بسبب غیاب المؤسسات - 

الناشطة في المجاالت التي لها أثار  للبیئة مثل المجاالت النفطیة حیث أن جل المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة الناشطة في میدان عبارة عن مؤسسات خدماتیة 

و 14001إن تبني المؤسسات الصغیرة و المتوسطة للمواصفات القیاسیة العالمیة ومن بینها اإلیزو - 
18001OHSAH ،45001  أصبح عنصرا أساسي ال یمكن االستغناء عنها لما لها من أثار ایجابیة

لحصول لهذا توجب على المؤسسات الجزائریة على اختالف أحجامها السعي لتطبیق هذه المواصفات و ا
على شهادة المطابقة حتى تستطیع البقاء و االستمرار إال أنه هناك الكثیر من التحدیات التي تحول دون 

:حصول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على شهادات المطابقة وهي كالتالي 
قدراتهم نمط المسیرین للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة  الذین ال یتمتعون بالخبرة وضعف -

القیادیة لهذا یقترح في هذا المجال تخصیص دورات تدریبیة و تكوینیة لصالح مسیري هذه المؤسسات في 
مجال أنظمة اإلدارة البیئیة ، الصحة و السالمة المهنیة ، المسؤولیة االجتماعیة 

ة وحث المؤسسات العمل على نشر المعاییر و المواصفات القیاسیة العالمیة بصورة دوریة و مستمر -
.الصغیرة والمتوسطة على احترامها باعتبارها من الوسائل المحققة للتنمیة المستدامة 

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مسؤولیة اتجاه المجتمع و البیئة و التي تحاول من خالل االلتزام -
یة حتى تصبح مؤسسات مواطنة بها دمج مفهوم التنمیة المستدامة ضمن اهتماماتها و أهدافها المستقبل

مج هذه األخیرة عن طریق االمتثال دمهتمة بأبعاد التنمیة المستدامة غیر أن جل هذه المؤسسات تقوم ب
.للنصوص التشریعیة و التنظیمیة و بغیة الوصول ألغراض و أهداف ذات مصلحة خاصة 
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تقییم جعل ق بالمؤسسات المستدامة إن تطور مفهوم المؤسسة التقلیدیة و ظهور مفهوم آخر یتعل-
یعتمد على ربحیتها فحسب بل قدرتها على اإلسهام في التنمیة لم یعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

المجتمع الذي تعیش فیه  لهذا یجب على هذه المؤسسات تغییر نمط تسییرها لصالح االعتبارات 
اصفات الدولیة الرامیة إلى تجسید المسؤولیة االجتماعیة و البیئة من خالل تطبیق المعاییر  و المو 

.االجتماعیة والتنمیة المستدامة 
إن تحول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى االستثمار في االقتصاد األخضر یعني االعتماد -

على قطاعات خضراء ال تضر بالبیئة تراعي اعتبارات االقتصادیة ، العدالة االجتماعیة و الحفاظ على
.الموارد الطبیعیة بهدف استغاللها استغالال مستداما

ات مستدامة ــــــــــــــــــنظرا لكون االقتصاد األخضر یضم مجوعة من السیاسات لالستثمار في القطاع
:تمكن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من بلوغ هدفها في االستدامة األمر الذي یتطلب 

لوجیات الخضراء من خالل زیادة الكفاءة و اإلبداع و باالعتماد بشكل تعزیز االقتصاد الجزائري بالتكنو 
أكبر على المشاریع الصدیقة للبیئة كالطاقات المتجددة و النظیفة و ذلك لتحضیر االقتصاد الوطني في 

.هذا المجال
یة ضرورة إنشاء بنوك وصنادیق خضراء تقوم بتقدیم قروض موجهة للمشاریع التي تراعي جوانب التنم- 

من خالل توظیف رأس مال استثماري في مجاالت مختلفة "  ألخضرابرأس المال "المستدامة ما یعرف 
.  من أنواع التكنولوجیا 

لم تصل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعد لتحسین الدرجة التنافسیة بغیة ضمان إستمراریتها و أداء - 
:الفتقارها أبرز عوامل تعزیز القدرة التنافسیة إذ نجد وذلك نظرا،دورها في التنمیة المستدامة بشكل فعال

أنظمة الجودة المتبعة على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تمكن هذه األخیرة من إنتاج - 
منتجات ذات جودة عالیة تتوافق مع المقاییس العالمیة للجودة مما یضعف من قدرة هذه المنتجات على 

بیة هذه المؤسسات على تلبیة احتیاجات  السوق المحلیة التي ال تتطلب المنافسة المنافسة ، إذ تعمل غال
.فیها جودة عالیة
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وتبني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلستراتیجیة تنافسیة مناسبة وفق أسس ومعاییر علمیة عدم إتباع- 
.تساعدها على التواجد وفقا سیاسة فعالة مسؤولة اجتماعیا

من أنشطة  االقتصاد غیر الرسمي في مؤسسات صغیرة و متوسطة یعتبر إحدى إن إدماج بعض- 
:اآللیات المستدامة لها ومن شأنه أن یضفي علیها شرعیة عن طریق 

إصالح األجهزة الضریبیة اإلداریة منها و التقنیة و الحد من مظاهر البیروقراطیة و التفكیر في -
ى المكلفین و إیجاد عدالة اقتصادیة أكثر في فرض الضریبة و الضغط الجبائي علالعبءتخفیض 

.وٕانفاقها وهذا ما یعزز أهداف التنمیة المستدامة االقتصادیة 
التفكیر في كیفیة تقییم و تقدیم حجم نشاط االقتصاد غیر رسمي بصفة علمیة و األخذ بعین -

.السیاسات االقتصادیة االعتبار المعلومات المحصل علیها عند إعداد البرامج و
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)10(الملحق رقم 

المتعلق بإحصائیات الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر

.بإحصائیات بتوزیع القروض الممنوحة حسب الجنسقالمتعل: 01الجدول رقم 
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)20(الملحق رقم 

المتعلق بتوزیع القروض الممنوحة  حسب مستوى التعلیم: 01الجدول رقم 
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)03(الملحق رقم 

متعلق بحصیلة تمویل الفئات الخاصةال: 10الجدول رقم 
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)40(الملحق رقم 

المتعلق بإحصائیات الوظائف الخضراء المستحدثة في الجزائر
استحداثالتنمیة حولأجلمنللتعاونالوطنیةالوكالةدراسةالمتعلق ب:01الجدول رقم 

.2025سنةآفاقفيالشغلمناصب

مجموع عدد مناصب الشغل المتوقعةالمجاالت 

14.211.619رسكلة النفایات المنزلیة

الفالحة والطاقة المتجددة

فيالنشاطاتتمارسالتيتالمؤسسالعددإحصائیةدراسةالمتعلق ب: 02الجدول رقم 
.2010سنةغایةإلىاألخضرالقطاع
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فيالنشاطاتتمارسالتيالمؤسساتلعددإحصائیةدراسةالمتعلق ب:02الشكل رقم 
.2010سنةغایةإلىاألخضرالقطاع

لعدد المؤسسات التي تمارس النشاطات في إحصائیةدراسة بالمتعلق:03الجدول رقم 
2020فیفري بالشهر جانفي واألخضر متعلقةالقطاع 

عدد المؤسساتالمجاالت
7376األخضرالبناءقطاع

123البیئیةاتالخدمقطاع
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146النفایاتمعالجة
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األخضر عدد المؤسسات التي تمارس النشاطات في القطاع المتعلق ب:03الشكل رقم 
.2020بالشهر جانفي وفیفري متعلقة
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باللغة العربیةالمراجع: أوال
المؤلفات-1
العامــــة  المؤلفات-
األولى إحسان الحسن، علم االجتماع االقتصادي، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة - 

2005.
وسف، وعبد العزیز الشافعي، وهاشم أحمد، الصحة المهنیة، اإلدارة یأحمد عمارة، وزینب محمد - 

.مصردون سنة النشر، حة المهنیة، العامة للص
الفجر ، ترجمة فؤاد هالل محسن عاطف، دار 9000آدیجیبادیرو، الدلیل الصناعي إلى االیزو - 

.1995والتوزیع، القاهرة، للنشر
نشأة عالقة العمل الفردیة ،الثانيالجزائري، الجزءبن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل - 

.2010األولى، الجزائر،الخلدونیة، الطبعةة عنها، دار واآلثار المترتب
سترانكس، ترجمة بهاء شاهین، الصحة والسالمة في العمل، مجموعة النیل العربیة القاهرة، جیریمي- 

.2003سنة 
لقیاس التنمیة والفقر كمؤشراتحافظ بن عمر، البعد االجتماعي في التنمیة المستدامة العمل، البطالة - 

على، منشورات جامعة البلیدة لونیس 2015، 12امة، مجلة األدب والعلوم االجتماعیة، العدد المستد
.، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة2
، وكالة المطبوعات الكویت 03في ایكولوجیا البشریة، الطبعة دراسات(حسین طه، البیئة واإلنسان - 

1984.
لسالمة المهنیة العامة، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر خالد فتحي ماضي، أحمد راغب الخطیب، ا- 

09. ، ص01. ، ط2010والتوزیع عمان، األردن، سنة 
نظرة بانورامیه "رضا صاحب أبو حمد آل علي، سنان كاظم الموسوي، وظائف المنظمة المعاصرة - 

.2005، مؤسسة الوارق، عمان، سنة "عامة
نظرة بانورامیه "ظم الموسوي، وظائف المنظمة المعاصرة رضا صاحب أبو حمد آل علي، سنان كا- 

.2005ق، عمان، سنة را، مؤسسة الو "عامة



قـائمة المراجــــع

259

زیاد أبو الفحم، دور المشاریع الصغیرة في مكافحة الفقر والبطالة في العالم العربي، الدار العربیة - 
.2009للعلوم الناشرون، الطبعة األولى ،

للریادة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة أبعاد: الصغیرةسعاد نائف برنوطي، إدارة األعمال- 
.2000األولى، 

سوسن شاكر مجید، محمد عواد الزیادات، إدارة الجودة الشاملة وتطبیقات في الصناعة والتعلیم، - 
.2007الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، 

عینوالتوزیعوالنشرللطباعةالهدىداروالتنظیم،العملنفسالعلممیادینإلىمدخلرابح،العایب- 
.2006األولى،سنةالطبعةالجزائرملیلة،

.، الجزائر2002وتسییر المؤسسة، المطبوعات الجامعیة، سنة اقتصادعبد الرزاق بن حبیب، - 
سكندریة، سنة عبد الغفور یونس، التنظیم الصناعي، إدارة اإلنتاج، المكتب العربي الحدیث، اإل- 

1997.
قیاسها، وأسالیب تخطیطها وأدوات فلسفتها: مةاالمستدزنط، التنمیةأبوماجدة عثمان محمد غنیم و- 

.2010،والتوزیع، عمانالصفاء للنشر الطبعةاألولى، دار
الوطنفيالفقرظاهرةمؤشراتقیاسالدعمي،خلفزویرمهدى،العذاريمحمدداودعدنان- 

2010التوزیع،عمان، األردن،وللنشرجریرداراألولى،الطبعةالعربي،
، 2، الجزء )الواقعة القانونیة(العربي بلحاج، النظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، - 

.2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 
، دار وائل للنشر والتوزیع، "ستراتیجيبعد ا" عمر وصفي عقلي، إدارة الموارد البشریة المعاصرة - 

.2009، سنة 01. عمان، ط
دار )التجاریةالشركات - التاجر- األعمال التجاریة (عموره عمار، شرح القانون التجاري الجزائري - 

.2010المعرفة، 
.2009عواطف إبراهیم الحداد، إدارة الجودة الشاملة، الطبعة األولى، دار الفكر، عمان، - 
،سنة01. طالتوزیع،بیروت،وللنشرالفالحمكتبةالصناعي،النفسالمشعان،علمسلطانعوید- 

1994.
.1988، سنة 06. فرج عبد القادر طه، علم النفس الصناعي التنظیمي، دار المعرف، القاهرة، ط- 



قـائمة المراجــــع

260

الجزائریة، قادیة عبد اهللا، اإلطار القانوني الخاص لدعم تشغیل الشباب في الجزائر، منشورات الدار - 
.2015طبعة 

.القاهرةجامعة الدول العربیة والتنمیة، مطابعكارل شیاس، التشغیل بعض القضایا النظریة، التشغیل - 
، ترجمة مركز التعریب والبرمجة منظمة 14000ISOمیسلر، توماس فالیف، دلیل الجیب إلى كرایغ- 

.1999الدار العربیة للعلوم، بیروت، 
زهرة ، رهانات االقتصاد األخضر في تخضیر الوظائف والحد من الفقر واقع وآفاق، ماموني فاطمة ال- 

.2019ألمانیا،نور للنشر، 
نور "التنظیم الجدید للعمل ولوقت العمل" ماموني فاطمة الزهرة، العولمة واألشكال الجدیدة للعمل - 
.2019نشر، ألمانیا، لل

.1983یة، مكتبة اإلسكندریة، مصر، محمد إسماعیل فرج، التخطیط للتنمیة الریف- 
.2008محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر والتوزیع، - 
ر، محمد ریاض عاتیمي، نظریات ومفاهیم االتجاه التكاملي للتنمیة الریفیة، مكتبة االسكندریة، مص- 

1989.
مكتبة اإلسكندریة، منهاوسائل الحمایةالبیئةالمالیة لتلوث وةاالقتصادیخ، اآلثاریالشمحمد صالح - 

..2002األولىالفني، الطبعةومطبعة اإلشعاع 
محمود عبد المولى، علم االجتماع في میدان العمل الصناعي، الدر العربیة للكتاب، تونس، سنة - 

1984.
دار 26000المواصفة القیاسیة للشركات والمنظماتاالجتماعیة النصر، المسؤولیةمدحت محمد - 

.2015الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 
البیئة والعولمة، دار مؤسسة أرسالن للطباعة والنشر والتوزیع، اقتصادیاتمصطفى یوسف الكافي، - 

.2013سوریا، 
مؤسسة لياإلجمامهند عبد المالك سلمان وأحمدبن بكر البكر، دراسة وصفیة مفهوم الناتج المحلي - 

.2012النقد العربي السعودي، فبرایر 
نادیة فضیل، شركات األموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة - 

2007.
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دار ، "14000isoنظم ومتطلبات وتطبیقات " نجم العزاوي وعبد اهللا حكمت النقار، إدارة البیئیة - 
.2007، سنة األولىلطباعة، الطبعة المسیرة للنشر والتوزیع وا

نهاد عطا حمدي، زید غانم الحصان، األمن الصناعي وٕادارة محطات الخدمة، دار الیازوري العلمیة - 
.2008للنشر والتوزیع، عمان، سنة 

،"الشخصیةالحقوقمصادر"األولالجزءالمدني،القانونشرحفيالمبسوطالجبوري،محمدیاسین- 
ةعالطباعة، الطبوللنشروائلدارعمان،العقد،انعقاداألوللقسم، االعقدنظریةاألول،المجلد

.2002األولى،
الجودة في المنظمات إدارة، نظم علي الحكیمیوسف حجیم الطائي، محمد عاصي العجیلي، لیث - 

.اإلنتاجیة والخدمیة، دار الیاروزي العلمیة للنشر والتوزیع، عمان

تخصصة المؤلفات الم-2
أحمد رحموني، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في إحداث التنمیة الشاملة في االقتصاد - 

.2011الجزائري، المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 
خبابة عبد اهللا، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة آلیة تحقیق التنمیة المستدامة، دار الجامعة الجدیدة - 

.2015، سنة للنشر
عارف عسـاف أحمـد وآخـرون، األصول العلمیـة والعملیـة إلدارة المشـاریع الصـغیرة والمتوسـطة دار - 

.2012صـفاء للنشر والتوزیع، عمان، 
، الطبعة 2008فتحي السید، الصناعات الصغیرة ودورها في التنمیة، دار النشر، مؤسسة لیبیا - 

.2005األولى، 
مان وسمیر العبادي، المشروعات الصغیرة وأثرها التنموي، مركز الكتاب األكادیمي، میساء حبیب سل- 

.2015عمان األردن، الطبعة األولى 
.2006نبیل جواد، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائریة للكتاب، الطبعة األولى، - 

نمیة، دار الحامد للنشر والتوزیع الطبعة هایل عبد المولى طشطوش، المشروعات الصغیرة ودورها في الت
.2012األولى، 
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األطروحـــــــات-3
أحمد سامي عدلي وٕابراهیم القاضي، المسؤولیة االجتماعیة للبنوك العاملة في مصر كشركات - 

، دراسة میدانیة مقارنة عینة من فروع البنوك العامة )مجاالت، تأثیراتها على األداء ( مساهمة مصریة 
والخاصة العاملة بمحافظة أسیوط، بحث مقدم إلى مركز مدیرین لألغراض االشتراك في المسابقة 

، حول الموضوع المسؤولیة االجتماعیة للشركات، كلیة التجارة، جامعة أسیوط 2010البحثیة لعام 
2010.

" اسة االقتصادیةاالقتصادیة والبیئیة بین فشل السوق والسیالجلبي، التنمیةالقادرعبدإیاد بشیر- 
.العراق2003الموصل، كلیة اإلدارة واالقتصاد،دكتوراه، جامعة، أطروحة "دراسة في اقتصاد البیئة

لتفاوض الجماعي في دعم السلم االجتماعي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة ابلعبدون عواد، دور - 
، جامعة وهران، السنة الجامعیة الدكتوراه في القانون االجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2013/2014.
دراسة میدانیة - التنمیةالمحلیة دین، أثر آلیات تدخل الجماعات المحلیة في تحقیق النوربلقلیل- 

علوم في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم دكتوراهمقدمة لنیل شهادة أطروحة،وباتنةبوالیتي المسیلة 
.2018/2019جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة تسییرالاالقتصادیة والتجاریة وعلوم 

دراسة حالة ( راشي رطارق، االستخدام المتكامل للمواصفات العالمیة االیزو في المؤسسة االقتصادیة - 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص إدارة األعمال )شركة مناجم الفوسفاط بتبسة 

( ات عباس ـــــــــــــــــــــــــــــــــة العلوم االقتصادیة وعلو م التسییر، جامعة فرحاإلستراتیجیة للتنمیة المستدامة، كلی
).سطیف

رباعي نیفین، المسؤولیة االجتماعیة لمدارس التعلیم األهلي لمدینة مكة المكرمة كما یدركها مالك - 
ربویة وتخطیط، كلیة التربیة وٕاداریو المدارس األهلیة وأولیاء األمور، إجازة األطروحة، تخصص إدارة ت

.2010بمكة المكرمة، جامعة أم القرى 
، أطروحة مقدمة )البطالة- الفقر( رقیة خیارین السیاسة التنمویة في الجزائر وانعكاساتها االجتماعیة - 

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علم االجتماع التنمیة، كلیة األدب والعلوم اإلنسانیة 
.2013/2014یة، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة واالجتماع
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دراسة –ثقافة المقاوالتیة على نمو اقتصاد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجبار، تأثیرسالمي عبد - 
سلوك المقاوالتي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

.2015/2016ید تلمسان، السنة الجامعیة أبي بكر بلقا
مقدمة،رسالة)الجزائرحالة(العربیةبالدولالمستدامةالتنمیةتحقیقفيالراشدالحكمدوربوزید،سایج- 

االقتصادیةالعلومالتنمیة،كلیةاقتصاداالقتصادیة، تخصصدكتوراه علومشهادةلنیلمتطلباتضمن
.2012/2013الجامعیةالسنةتلمسان،بلقاید،بكرأبيجامعة،التجاریةوعلومالتسییروعلوم

جزائریة في ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وانعكاساتها واشي فاطمة، دور الشراكة األوروش- 
على التنمیة، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في قانون العالقات االقتصادیة الدولیة، كلیة 

.2018–2017بد الحمید بن بادیس مستغانم، السنة الجامعیة عیاسیة، جامعة الحقوق والعلوم الس
عبد اهللا قاضیة، اإلطار القانوني لدعم التشغیل في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في - 

.2011-2010القانون االجتماعي، كلیة الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعیة 
التشغیل غیر رسمي بین الدافع االقتصادي واالجتماعي في الجزائر، أطروحة عطار عبد الحفیظ، - 

، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید األنثروبولوجیالنیل شهادة دكتوراه في 
.2009/2010تلمسان، السنة الجامعیة، 

عملیة التنمیة االقتصادیة، أطروحة فراجي بلحاج، تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ودورها في - 
.188، ص 2011، تلمسان الجزائردكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

ماموني فاطمة الزهرة، تأثیر العولمة على قانون العمل الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، - 
.2013- 2012نة الجامعیة تخصص قانون االجتماعي كلیة الحقوق، جامعة وهران، الس

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل االستثمار في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في - 
.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، القانون، كلیة

تطبیقیة دراسة(زائر للمسؤولیة االجتماعیة مقدم وهیبة، تقییم مدى استجابة منظمات األعمال في الج- 
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر، كلیة )الجزائريعلى عینة من مؤسسات الغرب 

.2013/2014العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران، السنة الجامعیة 
بالجزائر في ظل التحوالت االقتصادیة، أطروحة للحصول مقراني زكریاء، اآللیات القانونیة للتشغیل- 

على شهادة دكتوراه في القانون االجتماعي والمؤسسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، 
.2016- 2015السنة الجامعیة 
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رسائل الماجیستر -
ستر في الحقوق، فرع برجم صلیحة، المقاولة الفرعیة، مذكرة من أجل حصول على شهادة الماجی- 

.2008/2009الجامعیة خدة، السنةعقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن 
" بن أشنهو فریدة، نظام تمویل المؤسسات المصغرة عن طریق الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب- 

شعبة نقود، بنوك ومالیة، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم االقتصادیة،"تلمسان حالة
.2005- 2004العلوم االقتصادیة، التسییر والعلوم التجاریة، جامعة ابوبكربلقاید، تلمسان، 

بو البردعة نهلة، اإلطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة مقدمة - 
.2011/2012منتوري قسنطینة، لنیل شهادة الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة سوق الصرف الموازیة(غیر  رسمي في الجزائر العدة حوریة، االقتصاد ر بو - 
الماجیستر في االقتصاد، تخصص االقتصاد الدولي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم 

.2013/2014التجاریة، جامعة وهران، السنة الجامعیة 
تالوت فاطمة، المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع واالجتهاد القضائي، مذكرة مقدمة - 

، السنة 01لنیل شهادة الماجیستر، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
.2014/2015الجامعیة 

المستدامة في فلسطین استراتیجیات مقترحة، حسام محمد أبو علیان، االقتصاد األخضر والتنمیة - 
رسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستر في االقتصاد، كلیة االقتصاد والعلوم االداریة، 

.2017قسم االقتصاد والعلوم االداریة، جامعة األزهر، غزة، 
بوجود ثقافة 14001ISOلبیئیة خلیفة علي خلیفة العبدالت، تحدید العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة ا- 

دراسة حالة على شركة المالیة ( األنظف متغییرات وسطیة على األداء البیئي واإلنتاجالجودة 
رسالة مقدمة  استكماال للمتطلبات الحصول على درجة الماجیستر في إدارة ،)للصناعات الكیمیائیة 

.2015األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، 
، رسالة )حالة الجزائر( سایج بوزید، دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة - 

مقدمة ضمن متطلبات لنیل شهادة دكتوراه  علوم االقتصادیة،  تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــسنة الجامعیاالقتصادیة وعلوم التسییر وعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ال

2012/2013.
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الدولیة وفي القانون الجزائري، اآللیاتالمستدامة بینالتنمیةفي إطار البیئةسلیماني مراد، حمایة- 
حوكمة، جامعة عبد وعمومیةالماجستیر في القانون، تخصص هیئات شهادةعلى رسالة للحصول

.2015/2016لیة الحقوق والعلــوم السیاسیة، السنة الجامعیة كبجایة، میرةالرحمان 
حالة الصناعات التقلیدیة " شیبان آسیا، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة - 

ر في العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، فرع  التحلیل االقتصادي ی، رسالة ماجست"والحرة في الجزائر 
االقتصادیة،  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة قسم  العلوم 

2008/2009.
ضیافي نوال، المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة والموارد البشریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، - 

، تلمسان، السنة تخصص تسییر وموارد بشریة، كلیة  االقتصاد وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید
.2009/2010الجامعیة 

الطاهر خامرة، المسؤولیة البیئیة واالجتماعي، مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادیة في تحقیق التنمیة - 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم االقتصادیة، تخصص )سونطراك حالة( المستدامة 

علوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة اقتصاد وتسییر البیئة، كلیة الحقوق وال
2006/2007.

للتنمیة 21عادل بونقاب، سیاسة التنمیة المحلیة والحضریة ومؤشرات قیاسها في مجال تنفیذ األجندة - 
المحلیة المستدامة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة األعمال 

یة للتنمیة المستدامة كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات االستراتیج
2011- 2010عباس سطیف، السنة الجامعیة 

، مذكرة مقدمة تمنراستمیدانیة لوالیةحمد بالخیر، التنمیة المحلیة وانعكاساتها االجتماعیة دراسة م- 
التنظیم والعمل، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة لنیل شهادة الماجیستر في علم االجتماع

.2005- 2004الجزائر، السنة الجامعیة 
بلفضل، القانون الدولي لحمایة البیئة، رسالة ماجیستر في القانون العام، تخصص حقوق محمد - 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــلجامعیاإلنسان، كلیة الحقوق، القسم العام، كلیة الحقوق، جامعة السانیا، وهران، السنة ا
2006/2007.
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في تحقیق التنمیة المحلیة ةمشري محمد، دور المؤسسات المتوسطة والصغیرة والمصغر - 
، ) الوطنیة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حالة والیة تبسة اإلستراتیجیةدراسة( ة ـــــــــــــــــــــالمستدام

المؤسسة للتنمیة إستراتیجیةنیل شهادة الماجیستر في العلوم االقتصادیة، تخصص مذكرة تخرج ل
المستدامة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة فرحات عباس، 

.2012/2013سطیف
ة مقدمة دور تنظیمات المجتمع المدني في التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر، مذكر منى هرموش- 

لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة، كلیة الحقوق، 
.2009/2010قسم العلوم السیاسة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 

لمتغیرات وسیلة بالهادي، دراسة وتحلیل آلیات ومتطلبات تكییف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع ا- 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات )دراسة حالة مؤسسة مامي للمشروبات الغازیة بوالیة سطیف (البیئیة 

الحصول على شهادة الماجیستر، تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كلیة العلوم 
ات عباس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة فرح

.2013/2012سطیف
حالة والیة دراسة(یحي عبد القادر، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في امتصاص البطالة - 

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم التجاریة، تخصص إدارة األعمال، قسم العلوم التجاریة، )تیارت
.2011/2012علوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، السنة الجامعیة كلیة ال

المقـــاالت-4
محمد صدیق نفادي، االقتصاد األخضر كأحد آلیات التنمیة المستدامة لجذب االستثمار األجنبي - 
التجارة، جامعة األزهر، ال ، المجلة العلمیة لقطاع كلیات )دراسة میدانیة بالتطبیق على بیئة مصر(

.2018ینایر 17عدد
، 1992، لسنة 3، عدد24ابراهیم عبد اللطیف، اإلطار الفكري للتنمیة المحلیة، مجلة االدارة، المجلد - 

.معهد اإلدارة العامة ، الجزائر
- من وجهة نظر اإلداریین–في تحقیق عدالة التشغیل ANEMأحمد خلیلي،دور الوكالة الوطنیة - 
، 01، العدد03مجلة شعاع للدراسات االقتصادیة،المجلد، بالمسیلةANEMلة وكالة التشغیل الوالئیة حا

2016.
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أحمد علي أحمد الراشدي وخالد عبد الجبار صبر، تقییم وتحسین أداء أنظمة إدارة البیئة في منظمات - 
نیة في البعض من الشركات اإلعمال باستخدام عملیة  التصمیم التجریبي لمؤشرات األداء دراسة میدا

العامة العاملة في القطاع النفطي في جنوب العراق، مجلة العلوم االقتصادیة مجلة دوریة نصف سنویة  
واالقتصادیة ،العدد الثامن، المجلد الرابع، جامعة البصرة العراق، العلوم اإلداریةمحكمة تصدر عن كلیة 

2011.
لنظیف ودوره في حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، مجلة أحمدتي حمزة، إستراتیجیة اإلنتاج ا- 

.2012الدراسات االقتصادیة والمالیة، جامعة الوادي، العدد الخامس لسنة 
انتصار بالخیر، اإلطار المفاهیمي لحمایة البیئة، كتاب أعمال ملتقى آلیات حمایة البیئة، مركز جیل - 

.2017دیسمبر 30مؤتمرات، الجزائر العاصمة، للبحث العلمي  سلسلة كتاب أعمال  ال
–حالة الجزائر –بربیش السعید، مدى مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في التنمیة - 

2007، جامعة محمد خیضر بسكرة، نوفمبر )12(مجلة العلوم االنسانیة، العدد الثاني عشر 
كآلیة لتفعیل ممارسة البعد البیئي 14000وفقا االیزو بروش زین الدین وراشي طریق، اإلدارة البیئیة - 

، مجلة وحدة البحث في التنمیة وادارة SOMIPHOSدراسة حالة شركة ( األخضر وظائف المؤسسة 
.، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة سطیف2017جوان 01، العدد 8الموارد البشریة، المجلد 

فعیل التدابیر الجبائیة والمصرفیة كآلیة لدمج االقتصاد الرسمي بالجزائر بن توتة قندز محمد راتول، ت- 
.)بدون سنة النشر(، جامعة زیان عاشور، الجلفة 34مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانیة، العدد االقتصادي 

دراسة " معزاوة فتیحة، التنمیة المستدامة بین الطرح النظري والواقع العملي  بن حاج جیاللي ،- 
والتنمیة للبحوث اإلدارةمجلة ، 2015ستراتیجیة العربیة المقترحة للتنمیة المستدامة لما بعد عام اإل

دة ـــبلیالوالدراسات، مخبر تسییر الجماعات المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة، جامعة لونیسي علي
).بدون سنة نشر (،02
یة لتطویر االستثمار ودورها في تحفیز المقاولتیة، بن زایر مبارك وبن زایر عبد الوهاب، الوكالة الوطن- 

، المركز الجامعي میلة یصدرها معهد العلوم االقتصادیة 02مجلة اقتصادیات المال واألعمال، العدد
.التجاریة وعلوم التسییر

جلة المائیة خیار استراتیجي لتحقیق التنمیة المستدامة، مالمتكاملة للمواردلیلیا، اإلدارةبن صویلح - 
.، تبسةبسي ، جامعة العربي ت2014سنة 14العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد 



قـائمة المراجــــع

268

دراسة لبعض " بن قطاف أحمد، دور برامج احتضان األعمال في دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة - 
خبر م01، المجلد رقم 14مجلة االقتصاد الجدید، العدد " التجارب العالمیة مع اإلشارة لتجربة الجزائر 

.2016جامعة الجیاللي بونعامة خمیس ملیانة، ، االقتصاد الرقمي في الجزائر
جبار بوكثییر، سعیدة حركات، المقاولة من الباطن كخیار استراتیجي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 

.2016، جامعة الشهید جمة لخضر الوادي، الجزائر ،02في الجزائر، مجلة التنمیة االقتصادیة، العدد 
جبار طالب وطیبة حبیب طاهر، المسؤولیة االجتماعیة للشركات األجنبیة تحت مظلة االتفاقیة - 

جامعة 09، مجلة المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، العدد رقم ،"دراسة تحلیلیة " اإلطاریة الدولیة 
.القادسیة، العراق،دون سنة النشر 

دراسة حالة المؤسسات (والمتوسطة ومشاكل تمویلها جبار محفوظ، المؤسسات المصغرة الصغیرة- 
بدون 2004، فیفري اإلنسانیة، مجلة العلوم )2001- 1999المصغرة في والیة سطیف خالل الفترة 

.عدد، جامعة محمد خیضر بسكرة
، جامعة 16الجودي صاطوري، التنمیة المستدامة في الجزائر الواقع والمأمول، جامعة الباحث، العدد - 

.2016دي مرباح، السنة قاص
حجاب عبد اهللا، التنمیة المحلیة النظریات االستراتیجیات واألطراف الفاعلة لتحقیقها، مجلة الدراسات - 

.، جامعة عمار ثلیجي األغواط2017جوان 06القانونیة والسیاسیة، العدد 
یل في الدول العربیة، في التشغوالمتوسطة ودورهاحسین عبد المطلب األسرج، المشروعات الصغیرة - 

.2010، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، سنة 8مجلة الباحث، العدد 
خان أحالم وزاوي صوریة، السیاحة البیئیة وآثرها على التنمیة في المناطق الریفیة، مجلة أبحاث - 

عة محمد خیضر كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جام07اقتصادیة وٕاداریة، العدد 
.2010بسكرة، جوان 

خواني رابح، آفاق تمویل وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، بحوث وأوراق عمل - 
تمویل المشروعات الصغیرة " ، بعنوان 2003ماي 28إلى 25الدورة الدولیة المنعقدة خالل فترة من 

ات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات والمتوسطة ودورها في االقتصادیات المغاربیة، منشور 
الصغیرة والمتوسطة في الفضاء األور مغاربي، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة فرحات عباس 

2004سطیف، الجزائر، 
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ترة فدردیش أحمد، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتصاد الوطني دراسة إحصائیة لل- 
.2018، دیسمبر 01، مجلة حولیات جامعة الجزائر 2002/2006مابین 

سامیة عزیز، مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، مجلة - 
.، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة2001العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد الثاني، جوان 

ي خطط التنمیة المستدامة مع اإلشارة إلى تجربة سحر كریم كاطع، دور االقتصاد غیر رسمي ف- 
، الجزء األول، كلیة اإلدارة واالقتصاد، 28مصر، مجلة الكوت للعلوم االقتصادیة واإلداریة، العدد 

.2017جامعة واسط العراق، 
ددالتنمیة،العولألمنالجزائریةالجزائر،المجلةفيالفقرلمحاربةكأساسالالئقالعملشلغیم،سعاد- 

.386،ص1باتنةجامعةالمتوسط،منطقةفياألمنيالبحثمخبرمجلة،2017جویلیة10العاشر
، )التكامل واالختالف ( واإلدارة بالجودة الشاملة بین 9000سعدي نوال، تطبیقات نظام االیزو - 

.2016، جامعة العربي تبسي، تبسة، الجزائر، 23واالجتماعیة، العدد اإلنسانیةمجلة العلوم 
بلقاید محمد، أشكال المسؤولیة االجتماعیة الممارسة على المورد البشري في الشركات سعیداني محمد و

، مجلة اقتصاد المال واألعمال، المركز الجامعي عبد - دراسة حالة ثالثة شركات عربیة –العربیة 
.2013الحفیظ بوصوف، میلة، الجزائر

النقل المستدام الشكل الخضراء، المجلة العراقیة للهندسة سناء ساطح عباس ویحیى تایه عمران، - 
.2016المعماریة، العدد األول، الصادر عن جامعة التكنولوجیا، بغداد، العراق، سنة 

صابر بلول، السیاسات االقتصادیة الكلیة ودورها في الحد من الفقر، مجلة جامعة دمشق للعلوم - 
دد األول، جامعة  العلوم االقتصادیة والقانونیة ،دمشق سوریا الع25االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

،2009
دراسة مجمع شي علي لألنابیب ( ضیافي نوال، المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة والموارد البشریة - 

، مخبر تحلیل واستشراف وتطویر الوظائف 05، المجلة التنظیم والعمل، العدد )سیدي بلعباس 
).دون سنة النشر( معسكر اسطنبوليفى والكفاءات، جامعة مصط

طهراوي دومة علي، كسرى مسعود، أثر القطاع غیر رسمي على سوق الشغل  بالجزائر، مجلة العلوم - 
، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة 12االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد 

.2014مسیلة، الجزائر 
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حالة الجزائر –دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة الواقع والمعوقات الطیب داودي،- 
، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم 2011لسنة 11مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، العدد 

.)الجزائر(01التسییر، جامعة سطیف 
، 39، مجلة أسیوط للدراسات البیئة، العدد "ر االقتصاد األخض" عاید راضي خنفر، االقتصاد البیئي - 

.2014جامعة  أسیوط مصر،
عبد الجلیل بوداح، مفهوم االستراتیجیة في المشروعات الصغیرة والمتوسطة، مجلة االقتصاد - 

.، جامعة عبد الحمید مهري قسنطینة02، المجلد رقم 02والمجتمع، العدد رقم 
مقص، الخیارات اإلستراتیجیة للخروج من التبعیة للمحروقات عبد القادر بلخضر، أدم رحمون، سعد - 

،العددالسادس،معهد العلوم JFBEوتحقیق التنمیة المستدامة، مجلة اقتصادیات المال واألعمال 
.2018، جوان "میلة" صوف االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو

الوطني للتأمین على البطالة من التأمین إلى التشغیل، العدد الثاني، جوان عبد اهللا قادیة، الصندوق- 
، مجلة الراشدیة  للدراسات والبحوث القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معسكر 2010
.الجزائر

ات عبد المطلب بیصار وحسین األمین شریط ، التنمیة المحلیة في إطار التجارب الدولیة والخبر - 
، جامعة محمد بوضیاف المسیلة 2018لسنة 2العدد 2المیدانیة، مجلة العلوم االداریة والمالیة، المجلد 

عبد الهادي مختار،االقتصاد األخضر ورهان التنمیة المستدامة في الجزائر، مجلة البحوث العلمیة في 
.2017معة ابن خلدون تیارت جوانالتشریعات البیئیة،العدد التاسع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجا

عثمان حسن عثمان، مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة االقتصادیة، بحوث - 
، تمویل المشروعات الصغیرة 2003ماي 28-25وأوراق عمل الدورة الدولیة المنعقدة خالل فترة 

ات مخبر الشراكة واالستثمار في والمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة ،منشور 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء األورو مغاربي ،جامعة فرحات عباس كلیة العلوم 

.2004االقتصادیة والتسییر ،سطیف، الجزائر، 
- 2001( عقون شراف، بوفنخور خدیجة، التنمیة المستدامة في الجزائر من خالل البرامج التنمویة - 

، كلیة العلوم االقتصادیة 02لنماء لالقتصاد والتجارة، عدد خاص، المجلد رقم ، مجلة ا)2019
.2018والتجاریة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جامعة جیجل أفریل 



قـائمة المراجــــع

271

، مجلة )المشاكل والحلول ( علیاء سهیل نجم النجار، التنمیة المستدامة والتلوث البیئي في العراق - 
.2017، كلیة الحقوق الكویتیة،  السنة الجامعیة 04ول، العدد كلیة الكویت للحقوق، المجلد األ

حمزة بوكفة، حاضنات األعمال كنظام داعم لبقاء وارتقاء المؤسسات الصغیرة عمار زودة و- 
والمتوسطة مع اإلشارة لمشاتل الجزائر، مجلة دراسات  المالیة والمحاسبة االداریة ،تصدر عن مخبر 

.2014قي،  الجزائر،  العدد الثاني، دیسمبر المحاسبة، جامعة أم البوا
، سلسلة دوریة )الخصائصوالتحدیات(عیسى محمد الغزالي، تنافسیة المنشآت الصغیرة والمتوسطة - 

، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، جسر 2010ماي 93تعني بقضایا التنمیة في الدول العربیة، العدد 
.التنمیة

قطاعوتأهیلهیكلةإلعادةالصناعیةالعناقیدتطبیقمتطلباتلحاج،اعرایبيمداححدادةفرید- 
االقتصادیة والقانونیة، العلومكلیةواإلنسانیة،االجتماعیةالغذائیة، مجلة ألكادیمیة للدراساتالصناعة

.2017جوان 18بالشلف،العددبوعليبنحسیبةجامعة
یجیة لدعم نظم اإلدارة البیئیة لتحقیق التنمیة فریدة كافي وعلي طالم، اإلنتاج األنظف كإسترات- 

جامعة ، 05، مجلة میالف للبحوث والدراسات، العدد "بعنابة  دراسة حالة مؤسسة فرتیال" المستدامة 
.2017میال، الجزائر، جوان 

حالة حاضنات (رؤیة مستقبلیة : فوزي عبد الرزاق، إشكالیة حاضنات األعمال بین التطور والتفعیل - 
- 1-،كلیة العلوم االقتصادیة والتجارة وعلوم تسییر، جامعة سطیف ) عمال في االقتصاد الجزائري األ

الجزائر ،المؤتمر السعودي الدولي لجمعیات ومراكز ریادة األعمال، كتاب أبحاث المؤتمر، سبتمبر 
2014.

، مجلة 2013- 2005قاشي خالد، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  محرك للتنمیة في الجزائر - 
.2015، جوان 02، جامعة البلیدة 12األبحاث االقتصادیة، العدد 

قاشي خالد، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كمحرك للتنمیة في الجزائر، مجلة األبحاث االقتصادیة، - 
لونیسي علي، جوان 2، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة بلیدة 12العدد 
2002.

مشاریع " شرقرق سمیر، االقتصاد األخضر لمواجهة التحدیات البیئیة وخلق فرص العملقحام وهیبة ،- 
، مجلة البحوث المالیة واالقتصادیة،كلیة االقتصادیة والعلوم التجاریة "االقتصاد األخضر في الجزائر

.2016السادس، ،دیسمبر البواقي، العددوعلوم التسییر، جامعة أم 
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لوش الطیب، دور التقییس في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مجلة األكادیمیة للدراسات ق- 
، كلیة العلوم االقتصادیة والقانونیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، 18االجتماعیة واإلنسانیة، العدد 

2017.
وترقیة المؤسسات كمال بوعظم وزایدي عبد السالم، حاضنات األعمال التقنیة ودورها في دعم- 

، مجلة تنمیة الموارد البشریة، عدد خاص، "تجارب عالمیة وسبل االستفادة منها " الصغیرة والمتوسطة 
.2018جویلیة 02العدد جامعة سطیف،  09الجزء األول، المجلد رقم 

تنمیتها، ، لرقط فریدة وآخرون، دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في االقتصادیات النامیة ومعوقات - 
تمویل " ، بعنوان 2003ماي 28إلى 25بحوث وأوراق عمل الدورة الدولیة المنعقدة خالل فترة من 

المشروعات الصغیرة والمتوسطة ودورها في االقتصادیات المغاربیة، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار 
م االقتصادیة والتسییر، جامعة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء األور مغاربي، كلیة العلو 

2004فرحات عباس سطیف، الجزائر، 
دراسة " لشالش عائشة وبن سعید محمد، جودة التدقیق الخارجي في إطار تبني حوكمة المؤسسات - 

، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة "میدانیة من وجهة نظر المدققین الخارجیین لوالیة عین تموشنت 
.2010العراق،، 43الجامعیة، العدد 

ماموني فاطمة الزهرة، إستراتیجیة محاربة الفقر من خالل العمل الالئق، المجلة األكادیمیة للبحث - 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 2012لسنة 01العدد 05القانوني، المجلد 

.)بجایة(
للمؤسسات ونظم اإلدارة البیئیة مدخل جدید لبلوغ التنمیة ماموني فاطمة الزهرة، المسؤولیة االجتماعیة - 

كلیة الحقوق ، 2014جوان 2العدد المستدامة، مجلة مخبر البحث في تشریعات حمایة النظام البیئي، 
.، جامعة تیارتوالعلوم السیاسیة

مجلة عاملة،الماموني فاطمة الزهرة، المقاولة الفرعیة بین متطلبات المرونة وحظر المتاجرة بالید - 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الشهید 2019، 3العدد10العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

.حمة  لخضر الوادي
ماموني فاطمة الزهرة، تأمین بیئة العمل من األمراض المهنیة تحدیات ماثلة في األفق لبلوغ عمل - 

مخبر قانون العمل والتشغیل، 2019، دیسمبر 04المجلد 02آمن، مجلة قانون العمل والتشغیل، العدد
.كلیة الحقوق والعلوم السیاسة مستغانم
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ماموني فاطمة الزهرة، واقع الضمان االجتماعي في الجزائر واآلفاق نحو تعزیز الحمایة االجتماعیة - 
.زائر، جامعة الج2019، دیسمبر 4، الجزء 33، العدد1المستدامة، حولیات جامعة الجزائر

رهانات االقتصاد األخضر في تخضیر الوظائف والحد من الفقر، مجلة ماموني فاطمة الزهرة،- 
.ارر ، جامعة أد2019مارس 1عدد 18الحقیقة للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة، مجلد 

.2009أفریل ، 64العدد ، عیةامن أجل عدالة اجتم، عالم العمل، مجلة منظمة العمل الدولیة- 
) إطار لمراجعة األداء االجتماعي لمنظمات األعمال( نبیل عالم، حدود المسؤولیة االجتماعیة محمد 

.2011، معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث والدراسات، السعودیة 72مجلة اإلدارة العامة، العدد 
، كأحد أنواع الفحص ألغراض خاصةISOمحمد هادي العدناني، مدخل مقترح لتحقیق الجودة - 

كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة السلیمانیة، ، 13، المجلد 45مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة، العدد 
.2007العراق،

مسوس مغنیة، ضبط االقتصاد غیر رسمي في الجزائر لزیادة إیرادات الخزینة العامة، مجلة االقتصاد - 
.شلفالوالتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ، كلیة العلوم االقتصادیة2018لسنة 02والمالیة، العدد 

الصندوق الوطني " مقراني زكریاء، بلعمیري عسري، آلیات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 
جلة المنارة مجلة علمیة فصلیة محكمة تعنى بالدراسات م،25العدد " للتأمین عن البطالة نموذجا 

.سیاسیة دار البیضاء المغربكلیة الحقوق والعلوم الالقانونیة واالداریة،
، مجلة 2017ناسیم قاصدي، تطویر المؤسسات والمتوسطة الصغیرة على ضوء القانون الجدید - 

.،فاس، المغرب2017ماي 24المنازعات األعمال، العدد 
نجوى یوسف جمال الدین، التعلم من أجل االقتصاد األخضر والتحوالت العالمیة في االقتصاد - 

، ، كلیة العلوم االجتماعیة  سعد اهللا أبو القاسم، جامعة الجزائر04جلة علوم التربویة، العدد والتعلیم، م
.2017أكتوبر 02
( ة ـــنصیر عریوة، دور استراتیجیات الحد من التلوث الصناعي في تحقیق التنمیة الصناعیة المستدام- 

مجلة البحوث االقتصادیة ) ج، سطیف المسیلة، برج بوعریری(دراسة حالة المناطق المناطق الصناعیة 
، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، دیسمبر 02والمالیة، العدد 

2014.
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الوالي فاطمة، بن شالط مصطفى، طبیعة العالقة بین االقتصاد الرسمي والفقر في الجزائر، مجلة - 
، المركز الجامعي عبد الحفیظ بصوف، میلة، الجزائر، 04، العدد JFBEواألعمالاقتصادیات المال 

2017.
وناس یحیى، النظام القانوني للتقییس اإلرادي في القانون الجزائري، مجلة االجتهاد للدراسات القانونیة - 

.2017المركز الجامعة لتمنراست، الجزائر ،، جانفي11واالقتصادیة، العدد 
حمد رشاد، االقتصاد األخضر تنمیة مستدامة تكافح التلوث، مجلة الدارسات یزید تقرارات ومرادسي أ

.جامعة أم البواقي، 2017المالیة والمحاسبیة واإلداریة، العدد الثامن، دیسمبر 

ــدواتنالمؤتمرات وال-5
ي سیعود السیاسة االجتماعیة، ما الفوائد التإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسیة و- 

بها على العمال ؟، الصادر عن منظمة العمل الدولیة، مكتب األنشطة العمالیة، الطبعة األولى، سنة 
2014

14إلى 3مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة باسم قمة األرض والذي انعقد في فترة من - 
األمم المتحدة للمستوطنات ، في ریودي جانیرو بالبرازیل الصادر عن مجلس إدارة1992جویلیة 

.2013جانفي 17یوم 24البشریة، الدورة 
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، كشف البیانات المتعلقة بتأثیرات الشركات على المجتمع، - 

.2004رك، یو االتجاهات والقضایا الراهنة، منشورات األمم المتحدة، نیو
ج في تعزیز ودعم العمل التعاوني وتعظیم االستفادة من خدماته، أحمد الشوابكة، دور أطراف اإلنتا- 

التعاونیات ودورها في تدریب وتأهیل الشباب ودعم الصناعات " مداخلة ألقیت في الندوة القومیة حول 
أكتوبر 24إلى 22، المنظمة من طرف منظمة العمل العربیة واالتحاد التعاون العربي، یومي "الصغیرة 
.، عمان2013

أحمد عبد الظاهر، واقع الحركة التعاونیة العربیة ودورها في مساندة جهود المشروعات الصغیرة - 
التعاونیات ودورها في تدریب وتأهیل الشباب " ومكافحة البطالة، مداخلة ألقیت في الندوة القومیة حول 

عاون العربي، یومي ، المنظمة من طرف منظمة العمل العربیة واالتحاد الت"ودعم الصناعات الصغیرة 
.، عمان2013أكتوبر 24إلى 22
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أمینة تیطراوي، تطبیق آلیة إعادة تدویر النفایات في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في - 
دراسة حالة مجموع مؤسسات الصغیرة والمتوسطة لمطاحن الحضنة –تحقیق االستدامة البیئیة 

إشكالیة استدامة المؤسسات الصغیرة " ني الموسوم بعنوان ، مداخلة ألقیت بالملتقى الوط- بالمسیلة
، من طرف كلیة العلوم االقتصادیة التجاریة وعلوم 2017دیسمبر 08و07والمتوسطة، والمنظم یومي 

.)الوادي (التسییر، جامعة الشهید حمة لخضر، 
القتصادیة الراهنة، جمیلة جمال، تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل التحوالت ابالخیاط- 

متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول " مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي حول 
من طرف جامعة حسیبة بنبوعلي وبالتعاون مع مخبر 2006أفریل 18و 17والمنظم یومي " العربیة 

.، شلف، الجزائرإفریقیاالعولمة واقتصادیات شمال 
یف سي حایفشیراز ،حاضنات األعمال كأداة فعالة لدعم وتنمیة  المؤسسات الصغیرة بركان دلیلة، حا- 

، مداخلة - والیة بسكرة - ENGEMوالمتوسطة، دراسة حالة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 
ألقیت في الملتقى الوطني  حول استراتیجیات التنظیم ومرافقة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

، المنظم من طرف كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة والتسییر 2012أفریل 19و18ر یومي الجزائ
.جامعة ورقلة

بغداد بنین وعبد الحق بوقفة، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة وزیادة - 
لمحاسبي المالي في مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام ا، مستویات التشغیل

ماي 06و05المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، المنظم من طرف جامعة الوادي یومي 
2013.

" حدود النمو" بلهادف رحمة،الكسي فوزیة، السعدي عیاد، كرونولوجیا التنمیة المستدامة من تقریر - 
لة ألقیت في الملتقى العلمي  ، دراسة تقیمیة، مداخSDGS2015إلى قمة األمم المتحددة 1972

استراتیجیات الطاقة المتجددة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة،  دراسة التجارب " الدولي األول حول 
.2018أفریل 03و 02، یومي 02المنظم من طرف جامعة بلیدة " بعض الدول،
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تمویل المشاریع البیئیة في بن قرینة محمد حمزة فروحات حدة، تقییم دور المؤسسات المالیة في- 
مداخلة ألقیت في المؤتمر العلمي األول حول " دراسة حالة مشروع الجزائر البیضاء بورقلة " الجزائر 

21و20سلوك المؤسسة االقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة االجتماعیة، یومي 
ریة وعلوم التسییر بالتعاون مع مخبر المؤسسة ، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجا2012نوفمبر 

.والتنمیة المحلیة المستدامة
جزائریة على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مداخلة بن یعقوب الطاهر، آثار اتفاق الشراكة األورو- 

سات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة اآثار انعك" ألقیت في الملتقى الدولي حول 
، من طرف جامعة فرحات 2006نوفمبر 14و13، المنظم یومي"لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا

.عباس، سطیف، الجزائر
بهجت أبو النصر، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل االقتصاد األخضر، مداخلة ألقیت في - 

، المنظمة من "- الحرثقافة العمل–تنمیة ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة " الندوة الدولیة حول  
.2015سبتمبر 12قبل جامعة الدول العربیة، القاهرة  في 

بودي عبد القادر بن سفیان زهرة، المسؤولیة االجتماعیة للمقاول ومؤسسته الخاصة في التحقیق - 
م التنمیة المستدامة، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي منظمات األعمال والمسؤولیة االجتماعیة، المنظ

.2012فیفري 15و14من طرف جامعة بشار، یومي 
جدید روضة وجدید سمیحة، االلتزام بالمسؤولیة االجتماعیة كتوجه استراتیجي الستدامة المؤسسات - 

الصغیرة والمتوسطة، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول إشكالیة استدامة المؤسسات الصغیرة 
ف كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلووم التسییر، جامعة والمتوسطة في الجزائر، المنظم من طر 

.2017دیسمبر 7و6لخضر الوادي، یومي 
شركة ( كیالني فاطمة الزهرة، تطبیقات المسؤولیة االجتماعیة الخارجیة للمؤسسات حصاص محمد و- 

الجتماعیة دور المسؤولیة ا"حول 13، مداخلة ألقیت في المؤتمر  الدولي )كوكا كوال نموذجا 
والمنظم من " للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تدعیم إستراتیجیة التنمیة المستدامة الواقع والرهانات 

نوفمبر 15و14طرف كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، یومي 
2016.
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االقتصادیة واالجتماعیة بوسلمة ونجوى عبد الصمد، دور الحوكمة في تحقیق التنمیةحكیمة- 
آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق " المستدامة، مداخلة ألقیت في ملتقى العلمي الدولي حول 

، كلیة علوم التسییر واالقتصاد، جامعة 2013نوفمبر 26و25التنمیة المستدامة، المنظم یومي 
.قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

یة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، بحوث وأوراق عمل خواني رابح، آفاق تمویل وترق- 
تمویل المشروعات الصغیرة " ، بعنوان 2003ماي 28إلى 25الدورة الدولیة المنعقدة خالل فترة من 

والمتوسطة ودورها في االقتصادیات المغاربیة، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات 
مغاربي، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة فرحات عباس والفضاء األور الصغیرة والمتوسطة في 

.2004سطیف، الجزائر، 
رسالن خضور، المسؤولیة االجتماعیة لقطاع األعمال، مداخلة ألقیت في الندوة القومیة حول التنمیة - 

ة السوریة كلیة االقتصادیة واالجتماعیة في سوریة، المنظمة من طرف جمعیة العلوم االقتصادی
.2014أفریل26االقتصاد، 

ریحان الشریف، دور حاضنات األعمال التقنیة في دعم اإلبداع وتنمیة القدرات التنافسیة للمؤسسات - 
مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول ، -التجربة الجزائریة بین الواقع والمأمول–الصغیرة والمتوسطة 

مؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، المنظم من طرف جامعة استراتیجیات التنظیم ومرافقة ال
.2012أفریل 19و18قاصدي مرباح ورقلة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، یومي 

سلیمان ناصر وعواطف محسن، تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالصیغ المصرفیة اإلسالمیة، - 
23قى الدولي األول حول االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات المستقبل، یومي مداخلة ألقیت في الملت

.2011،المركز الجامعي غردایة، الجزائر، فبرایر14و
الخاص في التنمیة، حالة القطاعصالح السحیباني، المسؤولیة االجتماعیة ودورها في مشاركة - 

الخاص في القطاع" في المؤتمر الدولي حول تطبیقیة على المملكة العربیة السعودیة، مداخلة ألقیت
،المعهد العربي للتخطیط،  بیروت، 2009مارس 25إلى 23التنمیة تقییم واستشراف، والمنظم یومي 

.الجمهوریة اللبنانیة
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عبد الرحمان بوطیبة وهشام مكي، التحلیل المتعدد األبعاد لتطبیقات المسؤولیة االجتماعیة - 
دراسة حالة المؤسسات االقتصادیة ( والمتوسطة  في تحقیق التنمیة المستدامة بالمؤسسات الصغیرة

دور  المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات الصغیرة " حول 13الجزائریة، مداخلة ألقیت في المؤتمر الدولي 
م المنظم من طرف كلیة العلو " والمتوسطة في تدعیم إستراتیجیة التنمیة المستدامة الواقع والرهانات

.2016نوفمبر 15و14االقتصادیة والتجاریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف،  الجزائر، یومي 
عالم عثمان، قاصب حسین، حملة عز الدین، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة - 

إشكالیة " ل االجتماعیة بالجزائر في ظل الصعوبات التي تواجهها، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حو 
استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، المنظم من طرف كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 

.2017دیسمبر 07و06والعلوم التسییر، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، یومي 
وطن علي خلیل ابراهیم التمیمي، دور منظمات أصحاب العمل في تعزیز قضایا التشغیل في ال- 

العربي، مداخلة ألقیت في ندوة  المنظمة العربیة حول تنمیة وتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة 
.2014ماي 14و13و12أیاموتفعیل دورها في التنمیة، شرم الشیخ، جمهوریة مصر العربیة، 

خلة ألقیت عمار الشریف وحفاظ زحل، الحوكمة كمدخل الستدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مدا- 
دیسمبر 07و06یومي " إشكالیة استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة " في الملتقى الوطني حول 

، والمنظم من طرف كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الشهید حمة لخضر 2017
.الوادي

قتصادیة، مداخلة ألقیة في فعالیات عمار شالبي، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة اال- 
و 27الملتقى الوطني الرابع  حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كرهان جدید للتنمیة في الجزائر یومي 

.سكیكدة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر1955أوت 20، جامعة 2008أفریل 28
الصغیرة والمتوسطة  العاملة في مجال المناولة في عمـر شریـف وزكیة بن زروق،  دور المؤسسات- 

إستراتیجیة الحكومة في " استقطاب الید العاملة، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي الموسوم بعنوان 
القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، المنظم من طرف كلیة العلوم االقتصادیة التجاریة 

.2011نوفمبر16، یوم  )مسیلة( بوضیاف وعلوم التسییر، جامعة محمد
وسبع حنان، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مداخلة ألقیت في الملتقى عبدا هللاغانم - 

واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في مؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، " الوطني حول 
.االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، كلیة العلوم 2013ماي 06و05المنعقد یومي 



قـائمة المراجــــع

279

قسومة لزهاري، دیدة كمال، البیئة الجبائیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مداخلة ألقیت - 
واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  "في الملتقى الوطني حول 

.2013،جامعة الوادي، ماي6و5یومي " الجزائر 
لرقط فریدة وآخرون، دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في االقتصادیات النامیة ومعوقات تنمیتها،  - 

تمویل " ، بعنوان 2003ماي 28إلى 25بحوث وأوراق عمل الدورة الدولیة المنعقدة خالل فترة من 
المغاربیة، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار المشروعات الصغیرة والمتوسطة ودورها في االقتصادیات

مغاربي، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة و في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء األور 
.2004فرحات عباس سطیف، الجزائر، 

ألقیت ماموني فاطمة الزهرة ، القرض المصغر كآلیة لتعزیز العمل الالئق وامتصاص البطالة، مداخلة - 
في الملتقى العلمي الثاني حول التشغیل و الضمان االجتماعي، المنظم من طرف مخبر علم اجتماع 

.2019دیسمبر 07أبو القاسم سعد اهللا، یوم 2المنظمات والمناجمنت، جامعة الجزائر 
ف خضراء، الطاقة المتجددة البدیل المستدام للتوجه نحو وظائبلعبدون عواد ، ماموني فاطمة الزهرة، - 

في الجزائر، مداخلة ألقیت في المؤتمر الدولي حول الطاقة الخضراء و التنمیة المستدامة مقاربة وتجارب 
.بأنطالیا تركیا2019مارس 30و29و28، أیام 

ماموني فاطمة الزهرة، بلعبدون عواد، التنمیة السیاحیة المستدامة كخیار استراتیجي المتصاص - 
االتجاهات الحدیثة في صناعة " مداخلة ألقیت في المؤتمر الدولي األول حول البطالة ودعم التنمیة،

.، تركیااأنطالی،2019أكتوبر28و24السیاحة، أیام 
محمد أمین عباس، المقاییس الدولیة المعمول بها من طرف المؤسسات االقتصادیة لتحقیق التنمیة - 

یة استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المستدامة، مداخلة ألقیت في ملتقى الوطني حول إشكال
، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 2017دیسمبر 07و 06الجزائر، والمنظم یومي 

.جامعة الشهید حمة لخضر الوادي
محمد یاسین غادر، محددات الحوكمة ومعاییرها، مداخلة ألقیت في  المؤتمر العلمي الدولي المنظم - 

.من طرف جامعة الجنان، طرابلس، لبنان2012دیسمبر 17و15یومي
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محمد یدو وشریف لدهم، حوكمة المؤسسات كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة ودور مراقبة التسییر - 
مراقبة التسییر كآلیة لحوكمة المؤسسات " في تعزیز مبادئها، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول 

25لمنظم من طرف كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، یوم وتفعیل اإلبداع، ا
.- 2-)  البلیدة(،  جامعة لونیسي علي، 2017أفریل

محمد یسین غادر، محددات الحوكمة ومعاییرها، مجموعة البحوث للمؤتمر العلمي الدولي الموسوم - 
كلیة إدارة األعمال، جامعة الجنان ، المنظم من طرف"في عصر المعرفة اإلدارةعولمة " بعنوان 

.2004دیسمبر 17و15طرابلس لبنان یومي 
محمود منصور عبد الفتاح، البطلة والتشغیل والدور االقتصادي للتعاونیات في الدول العربیة، مداخلة - 

ألقیت في الندوة القومیة حول التعاونیات ودورها في تعزیز تدریب وتأهیل الشباب ودعم الصناعات 
، والمنظمة من طرف منظمة العمل العربیة واالتحاد للتعاون 2013أكتوبر 24و22الصغیرة، یومي 

.العربي، عمان األردن
مسوس مغنیة، ضبط االقتصاد غیر رسمي في الجزائر لزیادة إیرادات الخزینة العامة، مجلة االقتصاد - 

.شلفالتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ، كلیة العلوم االقتصادیة وال2018لسنة 02والمالیة، العدد 
منیرة سالمي ومنى سمغوني، إشكالیة التأهیل البیئي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحو تحقیق - 

االقتصاد األخضر، مداخلة ألقیت في ملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات،  
األداء المالي وتحدیات األداء البیئي، الطبعة الثانیة، المنعقد نمو المؤسسات واالقتصادیات بین التحقیق 

.2011نوفمبر 23و22یومي ،بجامعة ورقلة 
موالي لخضر عبد الرزاق وشنیني حسین، أثر المسؤولیة االجتماعیة على األداء المالي للشركات، - 

23و22لحكومات، یومي مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات وا
.، جامعة ورقلة2011نوفمبر 

،حول 02یوسف مسعداوي، القدرة التنافسیة ومؤشراته، مداخلة ألقیت في المؤتمر العلمي الدولي - 
، كلیة الحقوق والعلوم 2005مارس 09و 08والمنظم یومي ، األداء المتمیز لمخططات الحكومات

.االقتصادیة، جامعة ورقلة
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التـــــــــــــــــــمداخال- 6
18001بلعمیري عسري، تبني المؤسسة االقتصادیة لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنیة االیزو - 

OHAS دور المؤسسة االقتصادیة في دعم التنمیة " ، مداخلة ألقیت في  الیوم الدراسي  الموسوم بعنوان
بالتنسیق مع كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  المنظم من طرف مخبر قانون العمل والتشغیل، "المستدامة 

.2017آفریل 20جامعة مستغانم،  یوم 
الخاص في التنمیة، حالة القطاعصالح السحیباني، المسؤولیة االجتماعیة ودورها في مشاركة - 

الخاص في القطاع" تطبیقیة على المملكة العربیة السعودیة، مداخلة ألقیت في المؤتمر الدولي حول 
،المعهد العربي للتخطیط،  بیروت، 2009مارس 25إلى 23لتنمیة تقییم واستشراف، والمنظم یومي ا

.الجمهوریة اللبنانیة
لحسین عبد القادر، سیاسة االقتصاد األخضر كمدخل لتحقیق التنمیة االقتصادیة المستدامة تجربتي - 

زائریة، مداخلة ألقیت في المؤتمر العلمي الوالیات المتحدة والمغرب نموذجا مع اإلشارة إلى تجربة الج
دراسة تجارب بعض –استراتیجیات الطاقة المتجددة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة " الدولي حول 

، المنظم من طرف كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بالتعاون مع مخبر تسییر - الدول 
.2018آفریل 24و23یة ومركز تنمیة الطاقات المتجددة، یومي الجماعات المحلیة في تحقیق التنم

التقاریــــــــــــــــــــــــر- 7
استعراض اإلنتاجیة وأنشطة التنمیة المستدامة في منطقة االسكو، بعنوان االقتصاد األخضر في -

قة العربیة، الصادر سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر المبادئ والفرص والتحدیات في المنط
.2011عن اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، العدد األول، 

التقریر الصادر اللجنة االقتصادیة إلفریقیا، مكتب شمال إفریقیا، تحت عنوان االقتصاد األخضر في - 
//https:اإللكترونيالوطني وتحفیزه، متواجد على الموقع اإلنتاجالجزائر فرصة لتنویع  

www.uneca.org/sites/default/.../egm_ge_aleria_ar.pdf، على الموقع یوم االطالعتم
.57سا20على الساعة 21/12/2018
ة جامعة منتورین قسنطینة، تجرب–تقریر المؤتمر العربي األول لتشغیل ،التكوین من أجل المقاولتیة- 

.2009نوفمبر 17و6المنظم بالتنسیق بین منظمة العمل العربیة ووزارة العمل یومي 
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مواقـــــــــع االلكتـــــــــــــــــرونیة -8
www.fgar.dz:الموقع الرسمي للصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة- 
www.CGCI.dz:ستثمار  الرسمي للصندوق ضمان االالموقع - 
2000منتدى قادة األعمال في الجزائر FCEمنتدى رؤساء المؤسساتالموقع الرسمي ل-

www.fce.dz
www.ansej.org.dz/index.php/fr/http//::الموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب- 

https://www.angem.dz/ar/home.php:لتسییر القرض المصغرقع الرسمي للوكالة الوطنیةالمو - 

المراجع باللغة الفرنسیة : ثانیا 

-Ouvrages Généraux :
- BOUDEHANE Moussa, Système juridique de la normalisation, Edition dar El-Hoda, Ain
M’Lila, Algérie 2011.
- GEORGES Valentin, Les Contrats De Sous-traitance, Montpellier, Paris 1979.
- GERAND Farajat, pour un droit économique, PUF ,1994.
-KAREN Delchet, Qu’est ce que le développement durable, collection a savoir, France,
2003.
- MICHEL Doucin, La dimension internationale de la responsabilité sociale de l’entreprise,
développement durable et entreprise, thèmes et commentaires,  Dalloz, 1992.
- MOHAMED Salah, Les Sociétés Commerciales (les règles communes la société en non
collectif – la société en commandite simple –collection droit des  affaires, Tome 1, Edik,
2005.
- OLIVIER Meire, GUILLAUME Schier, Entreprises multinationales stratégies,
restructuration, gouvernance, édition dunod ,octobre 2005.
- PHELIPPE Merle, Droit commercial Sociétés Commerciales, Année 2000, Dalloz, 7éme
Edition.
-TRISTAN Lecomte, Le pari du commerce équitable: mondialisation et développement
durable, édition d’Organisation illustrée, 2003.

- Ouvrages spéciaux :
- AMMAR Salemmi, petite et moyenne industrie et le développement, OPE, Alger, 1998.
- FLORENCE Depoers, CAROLINE Crauthier, JEAN Pascal Crond&EMANUELLE
Reymud, Le développement durable au cœur de
-l’entreprise, édition dernod , Paris, 2006.



قـائمة المراجــــع

283

- GILLES J. Martin, Les enjeux juridiques du développement durable  pour l’entreprise, Le
développement durable et entreprise, dalloz, France ,2013.
- ROBER Witterwulghe , La pme une entreprise humaines, édition de boeck , Paris, 1998.

-Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister :
-CHRISTIAN du tertre, l’économie de la fonctionnalité un nouveau modèle économique
pour accompagner la transition énergétique dans la construction tentiaire, thèse de doctorat
en science économiques, université Sorbonne, Paris, 2013.

- LOUIS Cousin, Norme iso 14001 et théories de management moderne: vers un système de
gestion environnementale participatif et créateur de connaissances, Thèse  présenté comme
exigence partielle de la maîtrise en administration des affaires, Université du Québec à
Montréal, 2013.

- LUKAS Diblasio Brochard, le développement durable: enjeux de définition et de
mesurabilité, mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique,
université du Québec à Montréal, juin 2011.

- MOR Abdellah, La gouvernance comme un mode de gestion dans les PME Algériennes
Mémoire pour l’obtention du diplôme de magister, spécialité management des entreprises
option stratégie, faculté des sciences économiques commerciale et des sciences de gestion
école doctorale d’économie et de mangement, université d’Oran 2, Année universitaire
2015/2016.

-Articles :
- ALIN  Fernandez Nodesway, Développement Durable & performance - Mettre en œuvres
le développement- en reprise en 12 points, Cette article est exclusivement disponible en
téléchargement libre sur le site : www.piloter.org, date de consultation le  04/04/2019, heure
21h :15.

- BOUDELAL Ali, Les cahiers du MECAS, management des entreprises et du capital
social, N°06, faculté des sciences économiques de gestion des sciences commerciales et
finances, université de Tlemcen, année 2010.

- Bureau Internationale Du Travail, Méthodes et Instruments d’Appui au Secteur Informel
en - Afrique Francophone, Genève, Bureau international du Travail, 2004.
- HUSSEIN Elasrage ,Social responsibility of the privat sector and is role sustain bole
development of the king dom of Saud Arabia , MPRA , paper N° 54977 , POSTED 02 ;
April 2014 .Article publié au niveau de site https://mepc.org/corporate-social-responsibility-
saudi-arabia.
- LEVRATTO Nadime, « Les pme -Définition –Rôle économique et politique publiques »,
Revue internationale PME, Vol 23, N° 2010, Préface de marie florence estimé, Edition de
Boeck, Université Bruxelles 2009.
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- REMI Bardon Dial, le secteur  informel et la politique économique en Afrique
Subsaharienne, séminaire organisé par les institutions (Eurostat, l’Overseas Développent
Administration Royaume Uni, la Banque Mondiale sur le Fonds norvégien, le Bureau
International du Travail, le Ministère français de la Coopération, l’Orstom (France) et
Afristat, Bamako, du  10 au 14 mars 1997.

- YASSMIN Bennis Bennani , ADIL Chekoui ,La norme ISO 2600 de la responsabilité
sociale des organisations intègre telle la question de la diversité des genres ?, Revue des
études multidisciplinaires en sciences économiques et sociales, N° 04, édité par la boratoire
de recherche GECIAS ( Gestion des compétences des innovations entrepreneuriales et des
aspects sociaux des organisations ) et la faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales, Ain Chock, Université Hassan 2 Casablanca, Maroc,2017.

- YOUGHOURTA Bellache, le secteur informel  en Algérie approches, acteurs et
déterminant, les cahiers du cread, transition et transformations    structurelle en Algérie ?,
revue publier par le centre de recherche en économie appliquée pour le développement, N°
105, 106, 2013.

-Les  Normes internationales :
- La norme internationale,  9000 ISO système de management de la qualité (Principe
essentiel et vocabulaire).
- Principes Directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au
travail ILO, OSH2001, Bureau international au travail (Genève) deuxième édition.
- la norme ISO 26000, Novembre 2010, Lignes directrices relatives à la responsabilité
sociétale.
- La norme internationale ISO 45001, Système de management de santé et de la sécurité au
travail  exigences et lignes directrices pour leur utilisation, première édition 2018.

- Les recommandations :
- Recommandation N° 2003 /361 du 06 Mai 2003, Concernant la Définition des micros
petites et moyennes entreprises, Publié par la commission européenne de l’union
européenne, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-
commission_fr, le site a été consulté le 08 juillet 2019 à 10h :00.

- Recommandation N° 96-28 du 03 Avril1996, concernant la Définition des micro-petites et
moyennes entreprise, Publié par la commission européenne de l’union
européenne.https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-
commission_fr, le site a été consulté le 08 juillet 2019 à 11h :00.

1.Sommets internationaux   et conférences :
- Sommets internationaux :
- Sommet mondial pour le développement durable du 04 septembre 2002 , Johannesburg
(Afrique du sud ) - ses travaux en adoptant une déclaration politique et un plan de mise en
œuvre de dispositions qui portent sur un ensemble d’activités et de mesures à prendre afin
d’aboutir à un développement qui tienne compte du respect de l’environnement ce faisant le
sommet qui a vu la participation de plus d’une centaine de chefs d’état et de gouvernement
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et de plusieurs dizaines de milliers de représentants gouvernementaux et d’organisations non
gouvernementales a abouti, après plusieurs jours de délibérations , du 26aout au 04
septembre, à des décisions qui portent, entre autres sur l’eau, l’énergie, la santé l’agriculture
et la diversité biologique .
- Les conférences internationales :
- La conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, plus connue
sous le nom de Terre de Rio de Janeiro ou sommet de Rio, s’est tenue à Rio de
Janeiro au Brésil du 5 au 30 juin 1992, réunissant 120 chefs d'États et de gouvernements et
178 pays. Maurice Strong en était le secrétaire général. Environ 2 400 représentants
d’organisations non gouvernementales (ONG) étaient présents, tandis que plus de 17 000
personnes assistaient au Forum des ONG qui se tenait parallèlement au Sommet. Cette
conférence, dans le prolongement de la conférence internationale sur l’environnement
humain (le premier Sommet de la Terre s’étant déroulé en 1972 à Stockholm), a été marquée
par l’adoption d’un texte fondateur de 27 principes, intitulé « Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement » qui précise la notion de développement durable .
-VERONIQUE F.B ,Giannelloni J.L, « L’influence des caractéristiques de personnalité du
dirigeant de la PME sur la performance à l’export », 16 éme conférence AIMS, Montréal, 06-
09 Juin 2007, le site a été consulté le :http://www.aims2017.uqam.ca/actes-de-
laconférence/communication/favrebontev122//at_downloand/article.pdf, le 22/06/2019 à
11h :19.

-Les rapports et guides :
- Les rapports :
- Bureau Internationale Du Travail, Méthodes et Instruments d’Appui au Secteur Informel
en - Afrique Francophone, Genève, Bureau international du Travail, 2004.
- Bureau Internationale Du Travail, Méthodes et Instruments d’Appui au Secteur Informel
en - Afrique Francophone, Genève, Bureau international du Travail, 2004.
- Rapport N°15, Les petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et
productifs, Publié par le bureau international du travail, Conférence internationale du travail,
Session 104, Genève, 2015.
- Rapport sur le dispositif juridique concernant les relations interentreprises et la sous -
Traitante  au médiateur des relations interindustrielles et de la sous traitante à monsieur le
Ministre chargé de l’industrie et à monsieur le secrétaire d’état chargé du commerce de
L’artisanat  des petites et moyennes entreprises du tourisme, des services et de la
Consommation du 30 juillet 2010, ministre de l’économie de l’industrie et de l’emploi, voir
le Site www. La documentation.fr, le site a été consulté le 09-05-2019 à 22H00.



قـائمة المراجــــع

286

- Les guides :
- Guide élaborer par les SADC l’estrie à l’intention des PME « Mieux comprendre le
développement durable et ces concepts, Retrouvez ce document en ligne sur le blogue des
SADC de l’estrie dans un format électronique permettant d’accéder aux hyper lieux des
sections « pour en savoir plus sur le sujet», le site aété consulté www.ddsadcestrie.org le
05/04/2019, heure 00 :45.

. Les textes législatifs français :
- la  loi N°  75-1334 du21 décembre 1975 relative à la sous- traitante modifier et complété
par l’ordonnance N° 2018 -1074 du  26 novembre 2018 , journal officiel de la république
française N° 281 du 05 décembre 2018.

:یة و التنظیمیةالنصوص التشریع-8
: الدستور-
مارس07مؤرخة في 14عددجریدة رسمیة الشعبیة،دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة - 

.، معدل متمم2016
:الدولــــیةالتشریعات-
المرسوم المصادق علیها بموجب اتفاقیة بشأن التنوع  البیولوجي الموقع علیها في ریودي جانیرو،- 

.1995جوان 14مؤرخة في 32ج ر عدد ،1995جوان 06المؤرخ في 95/163الرئاسي رقم
و2006جوان 14المؤرخ 06/206اتفاقیة استوكهولم وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم - 

مؤرخة في 39بشأن الملوثات العضویة الثابتة ،ج ر عدد لستوكهولمالمتضمن التصدیق على اتفاقیة 
.2006جوان 14
:وصیات الدولیةالت-
والمتعلقة بالظروف 1998جویلیة 02منظمة العمل الدولیة یوم الصادرة عن189التوصیة رقم - 

.العامة لحفز خلق الوظائف في المنشأة الصغیرة والمتوسطة
المتعلقة بشأن  2002جوان 03المؤرخة یوم 193عن منظمة العمل الدولیة رقم التوصیة الصادرة

.ت تعزیز التعاونیا
عن منظمة العمل الدولیة بشأن االنتقال من 2015جوان 30الصادرة یوم 204التوصیة رقم - 

.االقتصاد غیر المنظم إلى االقتصاد المنظم 
التشریعــات الوطنیـــــة -
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القوانیــــــــــــــن-
عامل، جر عدد المتضمن القانون األساسي العام لل1978أوت 05المؤرخ في 78/12القانون رقم - 

.1978أوت 08، مؤرخة في 32
51والمتعلق بالتحكم بالطاقة، الجریدة الرسمیة رقم 1999جویلیة 28المؤرخ 99-09القانون رقم - 

.1999أوت 02المؤرخة في 
لق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة عیت2004أوت 14المؤرخ 09-04القانون رقم - 

.2004أوت 18مؤرخة في 52عدد ج ر المستدامة، 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل 2009فیفري 25في المؤرخ03- 09القانون رقم - 

.2018جوان  13مؤرخة في 35، ج ع 2018جوان 10المؤرخ في 09-18والمتمم بالقانون رقم 
ون المالیة التكمیلي، ج ر عدد المتضمن قان2009أكتوبر 11المؤرخ 05- 09قانون المالیة رقم - 

.2009أكتوبر 14مؤرخة في 35
المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات 2001دیسمبر 12المؤرخ في 18- 01القانون رقم - 

.2001دیسمبر 15، مؤرخة في 77الصغیرة والمتوسطة، ج ر عدد 
ومراقبتها وٕازالتها، جریدة رسمیة یتعلق بتسییر النفایات2001دیسمبر 12مؤرخ 19-01القانون - 

.2001دیسمبر 15مؤرخة في 77عدد 
، 2001المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2001جویلیة 19المؤرخ في 12- 01القانون رقم - 

.2001جویلیة 21مؤرخة في 38ج ر عدد 
ع الغاز بواسطة القنوات، المتعلق بالكهرباء وتوزی2002فیفري 05المؤرخ في 01- 02القانون رقم - 

.2002فیفري 06مؤرخة في 08الجریدة الرسمیة العدد 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة 19المؤرخ في 03/10القانون رقم - 

.2003جویلیة 02، مؤرخة في 43ج ر عدد 
، ج 2001انون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن ق2011جویلیة 18المؤرخ في 11- 11قانون رقم - 

.2011جویلیة20، مؤرخة في 40ر عدد 
، ج ر عدد 2015المتضمن قانون المالیة لسنة 2014نوفمبر 30المؤرخ في 10- 14القانون رقم - 

.2014دیسمبر 31مؤرخة في 78
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، ج ر عدد 2016المتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30مؤرخ في 18- 15القانون رقم - 
.2015دیسمبر 11مؤرخة في 72
23المؤرخ في 04- 04یعدل ویتمم القانون رقم 2016جویلیة 19المؤرخ في 04- 16القانون رقم - 

.2016جویلیة 22، مؤرخة في 37والمتعلق بالتقییس، ج ر عدد 2004جویلیة 
أوت 03مار، ج ع مؤرخة في المتعلق بترقیة االستث2006أوت 03المؤرخ 09- 16القانون رقم - 

2016.
،  المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات 2017جانفي 10المؤرخ في 17/02القانون رقم - 

.2017ینایر 11، مؤرخة في 02الصغیرة والمتوسطة، ج ر عدد 
في مؤرخة 46المتعلق بالصحة ، ج ر عدد 2018جویلیة لسنة 02المؤرخ في 11-18القانون رقم 

.2018جویلیة 29
:األوامـــــــــر -
.الذي یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في 59- 75األمر رقم - 
48المتعلق بخوصصة مؤسسات العمومیة، ج ر عدد 1995أوت 26المؤرخ في 22- 95األمر - 

المؤرخ في 97/12لمتمم بموجب األمر المعدل وا1995المعدل 1995سبتمبر 03الصادر بتاریخ 
.1997مارس 19صادر بتاریخ 15، ج ر عدد 1997مارس 19
، ج ر عدد 1996المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 30مؤرخ في 27-95األمر رقم - 

.1995دیسمبر 31، مؤرخة في 82
ثمار، المعدل والمتمم، ج ر عدد المتعلق بالتطویر االست2001أوت 20المؤرخ 03-01األمر رقم - 

.2001أوت22مؤرخة في 47
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة االقتصادیة 2001أوت 20المؤرخ في 04- 01األمر رقم - 

.2001أوت 22مؤرخة في 47خوصصتها  المعدل والمتمم، ج ر عدد وتسییرها و
، ج ر عدد 2002انون التكمیلي لسنة المتضمن ق2002فیفري 25مؤرخ في 01- 02األمر رقم - 

2002فیفري 28مؤرخة في 15
المتعلق بالتطویر 03- 01المعدل والمتمم لألمر رقم 2006جویلیة 15المؤرخ 08- 06األمر رقم - 

.2006جویلیة19، مؤرخة في 47االستثمار، ج ر عدد 
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الكیفیات منح االمتیاز على الذي یحدد الشروط و 2008سبتمبر 01المؤرخ في 04-08األمر رقم - 
، مؤرخة 49األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 

.2008سبتمبر 03في 
الذي یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز على 2008سبتمبر 01المؤرخ في 08/04ألمر ا- 

وجهة النجاز مشاریع استثماریة، المعدل والمتمم بموجب األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والم
ج ر عدد 2013المتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26المؤرخ في 12-12القانون رقم 

.2012دیسمبر 30مؤرخة في 72
، ج 2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015جویلیة 23المؤرخ في 01-15األمر رقم - 

.2015جویلیة 23مؤرخة في 40ر عدد 
:المراســــــیم -
المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد 1993مارس 01المؤرخ في 03-93المرسوم  التشریعي رقم - 

.1993مارس 03مؤرخة في 14
یتعلق بالترقیة االستثمار، ج ر عدد 1993أكتوبر 05المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي رقم - 

.1993أكتوبر 10في مؤرخة64
یحدد شروط اإلعانات المقدمة لشباب 2003سبتمبر 06المؤرخ 290- 03المرسوم التنفیذي رقم- 

2003سبنمبر10مؤرخة في 54، ج ر عدد ذوي المشاریع ومستواها
64المتعلق بترقیة االستثمار، ج ر عدد 1993أكتوبر 05المؤرخ 12-93المرسوم التشریعي رقم - 

.1993أكتوبر07ي مؤرخة ف
المتضمن استحداث الصندوق الوطني 1994ماي 26المؤرخ 11-94المرسوم التنفیذي رقم - 

وألسباب اقتصادیة، ج ر عدد الإرادیةللتأمین على البطالة لفائدة األجراء الذین یفقدون عملهم بصفة 
.1994جوان 01مؤرخة في 34
المتضمن القانون األساسي للصندوق 1994جویلیة 06المؤرخ في 188- 94المرسوم التنفیذي رقم - 

.1994جویلیة07مؤرخة في 40الوطني للتأمین عن البطالة، ج ر عدد 
المتضمن استحداث الصندوق الوطني 1994ماي 26المؤرخ 11-94المرسوم التنفیذي رقم - 

ة وألسباب اقتصادیة، ج ر عدد للتأمین على البطالة لفائدة األجراء الذین یفقدون عملهم بصفة ال ارادی
1994جوان 01مؤرخة في 34
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المتضمن القانون األساسي للصندوق 1994جویلیة 06المؤرخ في 188- 94المرسوم التنفیذي رقم - 
.1994جویلیة07مؤرخة في 40الوطني للتأمین عن البطالة، ج ر عدد 

لمتضمن المصادقة على االتفاقیة ا1995جویلیة 06مؤرخ في 163-95مرسوم الرئاسي رقم ال- 
.بشأن التنوع البیولوجي

المتضمن إنشاء الوكالة التنمیة 1996جوان 29المؤرخ في 232- 96المرسوم التنفیذي رقم - 
1996جوان30، مؤرخة 40االجتماعیة ویحدد قانونها األساسي، ج ر عدد 

متضمن انشاء الوكالة الوطنیة لدعم ال1996سبتمبر 8المؤرخ في 296- 96المرسوم التنفیذي رقم- 
.1996أوت 29مؤرخة في 52تشغیل الشباب وتحدید قانونها األساسي، ج ر عدد 

الذي یحدد القواعد التي تطبق على 1996دیسمبر 18المؤرخ في 96/495التنفیذي رقم المرسوم - 
.1996دیسمبر 22، مؤرخة في 81التعاونیات الفالحیة، ج ر عدد 

المتضمن القانون النموذجي للتعاونیات 1997مارس 29المؤرخ في 97/99م التنفیذي رقم المرسو - 
.1997مارس 23مؤرخة في 18الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر عدد 

المتضمن انشاء المعهد الجزائري 1998فیفري 21المؤرخ في 69-98المرسوم التنفیذي رقم - 
.1997جانفي2، مؤرخة في 11، ج ر عدد لمعدل للتقییس ویحدد قانونه األساسي وا

یتضمن صالحیة تطویر الوكالة 2001سبتمبر 24المؤرخ في 282-01المرسوم التنفیذي رقم - 
.2001سبتمبر 26مؤرخة في 55الوطنیة لالستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 

أفریل 03مؤرخة في 22د عد، ج  ر2002أفریل 03المؤرخ في 115- 02المرسوم التنفیذي - 
2002.

یتضمن إنشاء الصندوق ضمان 2002نوفمبر 11المؤرخ في 373-02المرسوم التنفیذي رقم - 
نوفمبر 13مؤرخة في 74القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحدید قانونه األساسي، ج ر عدد 

2002.
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2002ماي 20المؤرخ في 175-02المرسوم التنفیذي رقم - 

.2002ماي  26مؤرخة في 37للنفایات وتنظیمها وعملها، ج ر عدد  
المتضمن إنشاء المركز الوطني 2002أوت 17المؤرخ في 02/262المرسوم التنفیذي رقم - 

.2002أوت 18مؤرخة في 56لتكنولوجیا اإلنتاج أكثر نقاء، ج ر عدد 
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یتضمن القانون األساسي لمشاتل 2003فبرایر 25المؤرخ في 78-03م المرسوم التنفیذي رق- 
2003فبرایر 26مؤرخة في 13، ج ر عدد 13المتوسطة، ص المؤسسات الصغیرة و

یتضمن القانون األساسي لمشاتل 2003فبرایر 25المؤرخ في 78-03المرسوم التنفیذي رقم - 
.2003فبرایر 26مؤرخة في 13د ، ج ر عد13المتوسطة، ص المؤسسات الصغیرة و

یحدد الطبیعة القانونیة لمراكز التسهیل 2003فیفري 25المؤرخ في 03/79المرسوم التنفیذي رقم - 
.2003فیفري 26مؤرخة في 13ظیمها، ج ر عدد تنالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامها و 

تعلق بالدعم إحداث النشاطات من ی2003دیسمبر 30المؤرخ في 514- 03المرسوم الرئاسي رقم - 
84سنة، ج ر عدد 50وخمسین 35طرف البطالین ذوي المشاریع البالغین ما بین خمسة وثالثین 

.2003دیسمبر 31مؤرخة في 
یتضمن القانون األساسي لصندوق 2004أفریل 19المؤرخ في 134-04المرسوم الرئاسي رقم - 

.2004أفریل 28مؤرخة في 27والمتوسطة، ج ر عدد ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة
یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض 2004ینایر 22مؤرخ 14- 04المرسوم التنفیذي رقم - 

.2004ینایر 25مؤرخة 06المصغر وتحدید قانونها األساسي، ج ر عدد 
دد شروط االعانة المقدمة للمستفیدین یح2004ینایر 22المؤرخ في 15- 04المرسوم التنفیذي رقم - 

.2004ینایر 25، مؤرخة 06من القروض المصغرة ومستواها  المعدل والمتمم ،ج ر عدد 
المتعلق بجهاز القرض المصغر، ج ر 2004ینایر 22المؤرخ في 04/13المرسوم التنفیذي رقم - 

2004ینایر 25مؤرخة 06عدد 
یحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالین 2004ینایر 03لمؤرخ في ا02- 04المرسوم التنفیذي رقم - 

، 03سنة ومستویاتها، ج ر عدد 50وخمسین 53ذوي المشاریع البالغین ما بین  خمسة وثالثین 
.2004ینایر 11مؤرخة في 

ادالمتضمن إنشاء هیئة الجزائریة لالعتم2005دیسمبر 06المؤرخ 05/466المرسوم التنفیذي رقم - 
.2005دیسمبر 11مؤرخة في 80ظیمها و سیرها ألجیراك ، ج ر عدد نو ت
یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر 2005ماي 3المؤرخ في 156-05المرسوم التنفیذي رقم - 

.2005ماي 04مؤرخة 32ة، ج ر عدد المؤسسات الصغیرة المتوسط
یتعلق بشكل التصریح باالستثمار وطلب 2008مارس 24المؤرخ 98-08المرسوم التنفیذي رقم - 

.2008مارس 26مؤرخة في 16ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، ج ر عدد 
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المحدد لشروط  وكیفیات منح االمتیاز على 2009ماي 02المؤرخ في 09/152المرسوم التنفیذي - 
مؤرخة في 27اریة، ج ر عدد األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاریع استثم

.2009ماي 06
المعهد الجزائري إنشاءوالمتضمن 2011ینایر 25المؤرخ في 20-11المرسوم التنفیذي رقم - 

.2011ینایر 30مؤرخة في 06ج ر عدد ،للتقییس
المتعلق بجهاز القرض المصغر، ج 2011مارس 22المؤرخ في 133- 11المرسوم الرئاسي رقم - 

2001مارس 27مؤرخة في 19ر عدد 
15-04المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2011مارس 22المؤرخ 134- 11المرسوم التنفیذي- 

والذي یحدد الشروط اإلعانة المقدمة للمستفیدین من القرض المصغر 2004ینایر 22الموافق 
2011مارس 27، مؤرخة 19ومستواها، ج ر  عدد 

یحدد شروط وكیفیات حساب ومنح مزایا 2013جویلیة 5المؤرخ 207-13م المرسوم التنفیذي رق- 
2013جویلیة 9مؤرخة في 30االستغالل لالستثمارات بعنوان النظام العام لالستثمار، ج ر  عدد 

- 03المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2015جوان 16المؤرخ 156- 15المرسوم التنفیذي رقم - 
مؤرخة في 33روط اإلعانات المقدمة للشباب ذوي المشاریع ومستواها، ج ر عدد الذي یحدد ش290
2015جوان 22
یتضمن تعدیل القانون األساسي 2017جویلیة 11المؤرخ في 193–17المرسوم التنفیذي رقم - 

جویلیة 14، مؤرخة في 36لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج ر عدد 
2017.

:المناشیر الوزاریة -
المتضمن المصادقة على دفتر األعباء الذي یحد تبعات 2011أوت 29قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

.2012أوت 01مؤرخة في 45الخدمة العمومیة للوكالة الوطنیة للنفایات، ج ر عدد 

:التعلمیات -
عملیة لتنفیذ برنامج االمتثال تحدد كیفیات ال2015جویلیة 29مؤرخة في - 002تعلیمة وزاریة رقم 

.الجبائي اإلداري، المدیریة العامة للضرائب وزارة المالیة، تعلیمة داخلیة غیر منشورة
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:صخلملا
دح ىلع ةیمانلاو ةمدقتملا لودلا تایداصتقا يف اماھ ارود ةطسوتملا و ةریغصلا تاسسؤملا بعلت

فورظلا لظ يفو ةصاخ،ةیداصتقالا لكاشملا نمدیدعلاىلع بلغتلل ىوقألا لیدبلااھلعج اماذھ ،ءاوس
ثیح ،ةیملاعلا ةسفانملا ةدح دیازتوةیداصتقالا ةملوعلا راثآ راشتنا مامأ،يملاعلا ركفلا ينبتو ةنھارلا
العاف افرط،ةصاخ ةفصب ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملا و ةماع ةفصب ةیداصتقالا تاسسؤملا تحبصأ
،ةمادتسملا ةسسؤملا ةركف ينبت و يدیلقتلا ةسسؤملا موھفم روطت راطإ يف كلذو ةمادتسملا ةیمنتلا قیقحت يف
و ةریغصلا تاسسؤملا ةاعارمب حرطلا اذھ ققحتیذإ،ایعامتجا ةلوؤسملا ةئیبلل ةقیدصلا ةسسؤملا يأ
هذھھكلتمت امل  عجری اذھو،ةمادتسملا ةیمنتلل ةثالثلا داعبألا ةفلتخملااھتاطاشنواھبناوج يف ةطسوتملا
ثادحإ عقوتملا ریغ نم يحضأ ثیحب ةوجرملا ومنلا تالدعمل لوصولل اھلھؤت يتلا صئاصخ نمةریخألا
لظ يفو قلطنملا اذھ نمو،ةطسوتملاو ةریغصلاتاسسؤملا ةیمنتو معد نود،ةمادتسم ةیمنتو نزاوتم ومن
نم عونلااذھبضوھنلاىلإلودلا ةیقب رارغ ىلع رئازجلاىعست ةعراستملا ةیداصتقالا تاروطتلا
يلإ ھلالخ نم فدھیيذلابسانملا ينوناقلا خانملاداجیإوةلماكتمةیجیتارتساينبت لالخ نم تاسسؤملا
.ةمادتسملا ةیمنتلا ةمدخ ةیغب تاسسؤملا هذھ تازیمم ھیجوت

تاسسؤملا ،ةددجتملا تاقاطلا ،ةمادتسملا ةسسؤملا ،ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملا:ةیحاتفملا تاملكلا
ةمادتسملا ةیمنتلا ،ةیعامتجالا ةیلوؤسملا ،ءارضخلا

Résumé :

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans les économies des pays développés
et des pays en développement, ce qui en fait l’alternative la plus puissante pour surmonter de nombreux
problèmes économiques, en particulier dans circonstances actuelles,  en raison de l’adoption de la pensée
mondiale, de la propagation des effets de la mondialisation économique et de la concurrence mondiale
accrue , Les entreprises  économiques en général et les PME en particulier, sont devenues des acteurs
actifs dans la réalisation du développement durable dans le cadre du développement du concept
d'entreprise classique et de l'adoption de l'idée d'entreprise durable, à savoir l'entreprise respectueuse de
l'environnement et socialement responsable,Ceci ne peut être atteint que lorsque les PME dans leurs
différentes activités, respectent le concept du développement durable ,Ceci revient aux qualités de ces
dernières qui lui permettent d’atteindre les taux de croissance souhaités, néanmoins s'est pas possible
d'atteindre une  croissance équilibrée et un développement durable sans le soutien et le développement
des petites et moyennes entreprises, raison pour laquelle l’Algérie cherche, comme d’autres pays, à
promouvoir ce type d’entreprises, Et ce en adoptant une stratégie intégrée et en créant un environnement
juridique approprié à travers lequel elle vise à orienter les avantages de ces entreprises, afin de servir le
développement durable.
Mots- clés: PME, enterprise durable, les énergies renouvelables, entreprise verte, responsabilité sociale,

développement durable.

Abstract:

Small and medium-sized enterprises play an important role in the economies of both developed and
developing countries, making them the most powerful alternative for overcoming many economic
problems, especially in current circumstances, because of the adoption of global thinking, the spread of
the effects of economic globalization and increased global competition, economic enterprises in general
and SME in particular, have become active players in achieving sustainable development in the context
of classic enterprise concept and the adoption of the sustainable business idea, namely the
environmentally friendly and socially responsible enterprise , this can only be achieved when SME in
their different activities, respect the concept of sustainable development, this goes back to the qualities
of the latter which enable it to reach the desired growth rate, however, it has not been possible to achieve
balanced growth and sustainable development without the support and development of small and
medium-sized enterprises, which is why Algeria, like other countries, seeks to promote type of business,
and this by adopting an integrated strategy and creating an appropriate legal environment through which
it aims to guide the benefits of these companies, in order to serve sustainable development.

Keywords: Small and medium-sized enterprises, sustainable enterprise, renewable energies, green enterprise,
social responsibility, sustainable development.


