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 املقدمة               

 

 أ
 

 مقدمة:

 يلل إلوصوالة واحم،ولعوملة ة اثوسغ ظاهر، وهنالرا يلولدالوضغ ،واالية حلاًة دالقتصاوف الظرإن ا

مل العوا.كل هذه رة  لعاملية للتجااملنظمة ر اظهودي و القتصاالتحرًر اثطبيق سياسة دي والقتصاالتكامل ا

الجتماعية ة اياحلا يفودور ية  مهأا هل يتلاملتوسطة ة واريلصغت اللمؤسسارز لباور الدر اعلي ظهوت ساعد

لرئيسي علي املؤشر ا ربيث ثعتحب املجتمغد قتصاا يفهاما دورا ًة للوطن .فهي ثلعب دالقتصاوالسياسية وا

ول لداتلق خمم هتمال امن خالا هذ.وًة دالقتصاالتنمية ا يفألساسية ة الركيزا ربثعت،وه رثطووثقدمه  

ة لقاعداثوسيغ  يفت ملؤسسااثلعبه ي لذور الدا يلإضافة ، إًةدالقتصاات بكافة مستوًات كوماحلوا

ا من هلًة ملارالستثمااًغ رملشاال من خالا هذت .ولقطاعااتلق خم نيبدي القتصاالتكامل اقيق حت،وًة دالقتصاا

لعملية التأكد من واملخاطر دى التفاا هذوًة دالقتصاوى ادجلاسة دراعند ا هذ، وئد مناسبةالعواقيق حت

ت مااالستخدا نيملتاحة باًة  دالقتصاارد املناسب  للمواًغ زلتوواألمثل ام االستخداقيق حتًة بغية رالستثماا

البد من ، ملضافةالقيمة افغ م، ور اخلالناثج دة اًاز يفملتوسطة ة واريلصغت املؤسساالكي ثستفيد ..وملختلفة ا

 ربثعت، وًة خاصةرلتجاك البنوواعامة  يفملصرز اهاجلاًقصد {ا ت وملؤسسااذه هلة يزمملتموًل ة اجهزء أنشاإ

  .ديالقتصاالنمو الرئيسي لعملية ك ارحملاملتوسطة ة واريلصغت املؤسساا

على ء لقضاوالشغل اقيق مناصب حتولتوظيق ي افغ مستورنتيجة اد ملعيشة لإلفري افغ مستول رمن خال

 يفئر ازجلاخلت ت دلسبعينااًة ابد يفد مثال جنولي حملواإلقليمي دي االقتصاالنسيج اثرقية ولفقر والبطالة ا

وع مشر يفل لدخوابذلك رت لكلية فاختااًة دالقتصات اناازلتوع اجارتسض اًة شاملة بغردقتصات اصالحاإ

 .   .ةملتوسطة واريلصغت املؤسساب امن بادي القتصاش اإلنعاا

           : لتاليةاإلشكالية ح اكن طرميس ألساا اعلي هذو

  ؟  ًة دالقتصاالتنمية اقيق حت يفملتوسطة ة واريلصغت املؤسساا و واقغ دور ماهو 

  :لتاليةت االؤلتساز اربإلشكالية ثاهذه ل من خالو

  ؟ جههااثو يتلائق العوواقيل  العراما .وملتوسطة ة واريلصغت املؤسسااماهية 

  ؟ لتنميةا يفملتوسطة ة واريلصغت املؤسسااكيق ثساهم 
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 ت: ضیارلفا

 ًة     . دالقتصاوف الظرامغ ءم ملتوسطة ثتالة واريلصغت املؤسساإن ا 

 ملشاكل. اموعة من جمملتوسطة ة واريلصغت املؤسسااجه اثو 

  لرئيسي. العصب ا ربلتنمية فهي ثعتا ىفهاما دورا ملتوسطة ة واريلصغت املؤسسااثلعب 

 سة: د ارلداف اهأ

  د. القتصاا يفها ودور ملتوسطة ة واريلصغت املؤسسااماهية معرفة 

 ي لذم االهتماخ_اًة.دالقتصااملتوسطة بالتنمية ة واريصغت ملؤسسااعالقة دا. دحمولتنمية م امفهو

 .ملتوسطةة واريلصغت املؤسساع اوضومبملالية واًة دارإلواًة دالقتصات ابيادألاثوليه 

 :وع ضولمر اختیاب اسباأ

  ملتوسطة. ة واريلصغت املؤسساع اقطا يفلبحث ا يلإلشخصية اميولنا 

 ملتوسطة. ة واريلصغت املؤسسادور افهم دة ًاف وز لوعي الكتشاالة واحم 

 ول. لدت اًادقتصار األساسية لتطوة الركيزاهو ر الستثمان ابأم لتاالوعي ا 

  :شخصیة ب سباأ

 رة. لشخصية للتجال امليوا 

 سته. اول درانزي لذالتخصض ا كمحب 

 سة: اد ر لا صعوبات

 واملصغرة والصغيرة املتوسطة املؤسسات بين ثربظ التي والدراسات لإلحصائيات الفادح الغياب 

 الوطنية باإلستراثيجية -املستدامة املحلية التنمية-ألاخيرة هذه وعالقة ،  املستدامة املحلية والتنمية

 .التطبيقية الناحية من واملصغرة والصغيرة املتوسطة املؤسسات لترقية

 

 

 

 



 املقدمة               
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 لمتبع: المنهج ا

 حة سابقا.   وملطرت االؤلتساالتحليلي لإلجابة عن والوصفي املنهج اعتمدنا علي ا 

 محتويات البحث:

 :في ثناولنا أساسية، فصول  ثالثة ىإل الدراسة بتقسيم قمنا املوضوع لدراسة

 واملتوسطة الصغيرة املؤسسات حول  أساسية املفاهيم:  ألاول  الفصل. 

 الاقتصادًة بالتنمية وعالقتها الجزائر في واملتوسطة الصغيرة املؤسسات واقغ  : الثاني الفصل 

 .واملصغرة والصغيرة املتوسطة املؤسسات

 ثنمية في واملتوسطة رةيالصغ املؤسسات ملساهمة ةیمیثق ةیإحصائ دراسة الثالث: الفصل 

 .الجزائري  الاقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهيُ  سؾهؾُ  خٌى املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ الفصل ألاٌو                                                                               امل

 

1 
 

 جمهيد:

ًوموع كؼهع  املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  بهألولٍى  في الايومهم من ػغف الضٌو خُث عهؼ  علُه في انؼالكهتهه 

الونمٍى  وطلً للُهم  يظه املإؾؿه  بهلضوع الحهؾ  في تىؾُع النشهغ الاكوصهصي وتنىعه، وفي تدلُم 

خل  من الؼهكه  الاكوصهصً  في معـ  ألايضاف إلانمهةُ  ألاؾهؾُ ، ومن الىاضح سنهه تمثل اليهلبُ  الؿه

 البلضان، ؾىاءا من خُث العمهل  سو العضص. 
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: نظرة عامت حٌو املؤسساث الصغيرة واملخوسعت  املبحث ألاٌو

تدضًض مفهىم املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ ، ج  بنهء نـغ  عهم  عن  إلشيهلُ ؾندهٌو في يظا املبدث الوؼغق 

ف املوعلل  بغاػئيظه املإؾؿه  من زالٌ   تدضًض سي  زصهةصهه. ئلىبهه وفي ألازرة نوؼغق  مسولف الوعهٍع

: حعريف املؤسساث الصغيرة واملخوسعت  املعلب ألاٌو

ت على املإؾؿه  والصنهعه  الصيرة  واملوىؾؼ  سن ينهن مه ًجهوػ زمؿرن  سؿهغ  بعع الضعاؾه  التي سحٍغ

العضًض من الضٌو لِـ لضيهه تعٍغف عؾمي لهظا النىع من تعٍغف للمإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ ، وسن 

يىن الاعتةاف املعومض سمه بنص كهنىني  ف ول صول  بضعح  النمى الاكوصهصي ن ٍو املإؾؿه  ، خُث ًغتبؽ تعٍغ

ه مثل سملهنُه اليغبُ  ؾهبله. فه ئصاٍع ىُ  والُهبهن سو تعٍغ  1مثل الجؼاةغ والىالًه  املودض  ألامٍغ

ٌ وفُمه ًلي تعٍغ  ف املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  خؿب الضو

  : ُى  الىالًه  املودض  ألامٍغ

عغف املإؾؿ  الصيرة  على انهه طا  ملىُ  واصاع  مؿولل   1953خؿب كهنىن املنشأ  الصيرة  لؿن  

وال تؿُؼغ على مجهٌ نشهػهه مإؾؿ  هبةي، وتعوبة مإؾؿ  صيرة  او موىؾؼ  ول مإؾؿ  تشيل 

 2عهمل. 500اكل من 

  :الُهبهن 

ؿهغ مفهىم املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  في الُهبهن بعض الحغب العهملُ  ألاولى ونمرز عن غرةه من 

املإؾؿه  ألازغي بهعتفهع معضٌ املىنن ، همه ازولف مإشغ العمهل  املؿوسضم في تعٍغف املإؾؿ  

 50املإؾؿ  صنهعُ  وبعهمل اطا وهنت  300الصيرة  واملوىؾؼ  وخضه الفله الاكوصهصي الُبهني ب

عهمل اطا وهنت املإؾؿ  زضمُ ، ويى بظلً ل  ًفصل برن املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  واعوبةيمه 

 3اموضاصا لبعظهمه البعع.

 

 

 

 

                                                           
 .20،ص1998نهصغ صاصي عضون، اكوصهص املإؾؿ ، الضاع املحمضً  العهم  للنشغ، الجؼاةغ، الؼبع  ألاولى، 1
 .40،ص2006نبُل حىاص، ئصاع  و تنمُ  ال  ص م ، املإؾؿ  الجهمعُ  للضعاؾه  و النشغ و الوىػَع ، الؼبع  ألاولى، لبنهن، 2
ٌ  صولي ملولى ، العهملُ  املؿوجضا  مع الوىُف موؼلبه  و م ص املإ تىاحه التي الودضًه  ، بغوصينعُم   3  خى

ٌ  في م و ص املإؾؿه  تأيُل موؼلبه   . 116 ص ، 2006 سفٍغل18 -17ًىميشلف، ،العغبُ  الضو
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 :الاتدهص ألاوعوبي 

ده  مجلـ الاتدهص ألاوعوبي ، ال ًمىن ئعؼهء تعٍغف عهم للمإؾؿه  الصيرة   اؾتنهصا ئلى تصٍغ

املفهىم ًسولف من صول  ئلى سزغي ومن كؼهع ئلى آزغ وهلهعض  عهم  للمنـم  تعوبة واملوىؾؼ ، الن 

 1عهمل. 500مإؾؿ  صيرة  وموىؾؼ  ول مإؾؿ  ًيىن عضص عمهلهه ال ًوجهوػ 

 : ُمنـم  العمل الضول 

ػبله ملنـم  العمل الضولُ  ، ال ًمىن لوعٍغف وخُض سن ٌشمل حمُع سبعهص الحج  الصيرة سو املوىؾؽ 

مل الوجهعي، وال ًمىن  لهظا الوعٍغف ان ٌعبة عن الازوالفه  برن الشغوه  سو اللؼهعه  سو البلضان للع

ه  الونمُ  املخولف ، وتؿتنض معـ  تعهٍعف الحج  ئلى معهًرة من كبُل عضص العهملرن، سو  طا  مؿوٍى

 2املرزانُ  إلاحمهلُ  سو الغك  الؿنىي لألعمهٌ.

 :امليغب 

ض فيهه  49بي على سنهه املإؾؿه  التي تشيل سكل من ٌعغفهه املشغع امليغ  عهمل و ألامىاٌ املؿتثمغ  ال تٍؼ

 سلف صوالع . 625عن 

 :الجؼاةغ 

فه صكُله في هوهبهتهه الاكوصهصً  لهظه املإؾؿه  على سؾهؽ  الجؼاةغ على غغاع بهقي الضٌو ل  تضعج تعٍغ

دضص وصكُم للمإؾؿه  الصيرة  سنهه تودى  فيهه عض  معهًرة ،وفي ؿل غُهب تعٍغف كهنىني م

صفع  واملوىؾؼ ، وهنت الحيىم  مجبة  على ئًجهص تعٍغف ومعهًرة مدضص  لهظه املإؾؿه ، ويى مه

صضع  2001صٌؿمبة 12، خُث في ألاوعوبيبهلوعٍغف نفؿه املؼبم في الاتدهص  ألازظ ئلىاللهنىن الجؼاةغي 

واملوعلم بهللهنىن الوىحُهي لتةكُ  املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  ، مهمه وهنت  18-01كهنىن عك  

شخصهن وال ًوجهوػ  250ئلى  1اللهنىنُ  بأنهه ول مإؾؿ  ئنوهج للؿلع والخضمه  تىؿف من ػبُعتهه 

ملُىن صًنهع حؼاةغي ، همه  500هه الؿنٍى  ملُهع صًنهع حؼاةغي سو ال ًوجهوػ مجمىع خصُلت 2عكمهه 

فمه سهثة  من كبل املإؾؿ  سو مجمىع     25%توىفغ على الاؾولاللُ  بدُث ال ًمولً عسؾمهلهه ملضاع  

  3 املإؾؿه  سزغي ال ًنؼبم عليهه تعٍغف املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ .

 

 

                                                           
 116بغوصي نعُم ، مغحع ؾهبم ،ص 1
 .41نبُل حىاص، مغحع ؾهبم ،ص  2
 صٌو مجلـ الوعهون الخلُجي: الىطع اللهة  والودضًه نىػاص عبض الغخمن الهُتي، الصنهعه  الصيرة  واملوىؾؼ  في  3

 .15ص،2010. املؿولبلُ ،مجل  علىم ئنؿهنُ ،
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ف املعومض من كبل املشغع الجؼ   اةغي للمإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ :والجضٌو الوهلي ًىضح الوعٍغ

 

 تعٍغف املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  في الجؼاةغ :10حدٌو ركم 

 الحصيلت السنويت السنوي  ألاعماٌركم  عدد العماٌ الصنف

 ملُىن صج 10سكل من  ملُىن صج 20سكل من  9-1 مإؾؿ  مصيغ 

 ملُىن صج 100اكل من  ملُىن صج 200اكل من  49-10 مإؾؿ  صيرة 

ملُىن  500و100برن  ملُهع صج 2 ئلى 200من  250-50 مإؾؿ  موىؾؼ 

 حؼاةغي 

 من ئعضاص الؼهلب بهالعومهص على مه ؾبم املصدر:

 

 :حعاريف اخرى 

  تمثل املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  سعمهٌ كهنىنُ  ًلُمهه ألافغاص لودلُم الغبذ وتلضً  ؾلع

عهمل، وتعمل بغؤوؽ  500فيهه ال ًوجهوػ وزضمه  طغوٍع  للمجومع، وان عضص العهملرن 

 1ألامىاٌ موىؾؼ ، ومن النهصع سن تيىن لهظه املإؾؿه  الهُمن  اليهمل  على الؿىق.

  وتعغف هظلً من زالٌ الاعومهص على مجمىع  ألاؾـ الخهص  بلُهؽ الحج ، ؾىاء من

و  من زالٌ زالٌ عضص العهملرن فيهه، سو من زالٌ حج  املبُعه ، وعلُه فهن حج  ئنمه ً

 2سعكهم ا كُ  مدضص  في طىء تلؿُمه  صنهعُ  معُهٍع .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .16ص. نىػاص عبض الغخمن الهُتي، مغحع ؾهبم ، 

ؾؼ  غضًغ سخمض ؾلُم  ،تأيُل املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  في الجؼاةغ ،عؾهل  مهحؿورة ، تسصص اكوصهص وتؿُرة املإؾؿه  الصيرة واملوى  2

 .7،ص2007،حهمع  وعكل ،
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 واملخوسعت الصغيرة املؤسساث خصائص: لثانيا املعلب

 تموهػ املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  بمجمىع  من الخصهةص، ؾنبُنهه في الشيل الوهلي:

 

 زصهةص املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  :(0.0 )الشيل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئعضاص الؼهلب بهالعومهص على مه ؾبممن املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

زصهةص املإؾؿه  الصيرة  

 واملوىؾؼ 

 إلاصاع مغون  

انسفهض عؤوؽ 

 ألامىاٌ

 

ن  ؾهىل  الويٍى

 صيغ الحج 

 الوجضًض

 
املعغف  الوفصُلُ  

 سنمهغ امللىُ  بهلعمالء والؿىق 

انسفع وفغا  الحج  وسيمُ  

 الاؾوفهص  من وفغا  الوجمع
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 أوال: مرونت إلادارة 

لهه اللضع  على الوىُف مع ؿغوف العمل املويرة ، ئطهف  ئلى الؼهبع غرة الغؾمي في الوعهمل ؾىاءا مع العهملرن سو 

اللغاعا  ئال العمالء ببؿهػ  الهُيل الونـُمي، ومغهٍؼ  اللغاعا  خُث ال تىحض لىاةذ حهمض  تدى  عملُ  اتسهط 

 1سن ألامغ ًغحع ئلى زبة  صهخب املشغوع.

 ثانيا:سهولت الخىوين  

ن عهص  مه تتؿ  بهلبؿهػ  والىطىح  سنخُث ٌؿهل ئًجهصيه من النهخُ  اللهنىنُ  والفعلُ   همه  موؼلبه  الويٍى

ئلى مإؾؿه  والؿهىل  فُىفي الحهفؼ الفغصي سو الجمهعي سن ًيىن وعاء كُهم سعمال صيرة  تنؼلم الخله 

 موىؾؼ  الحج .

 ثالثا: صغر الحجم

ممه ٌؿهعض على املغون  والوىُُف مع ألاوطهع  الاكوصهصً  واملحلُ  والىػنُ ، همه سن انسفهض حج  العمهل  

م.  املؼلىب  للتشيُل ًإصي ئلى تدلُم عوح الفٍغ

 رابعا: املعرفت الخفصيليت بالعمالء السوق 

من خُث همُ  إلانوهج سو نىعُوه، ممه ٌعني  واملوىؾؼ  بلضع من الوىُف ؾىاء  خُث توموع املإؾؿه  الصيرة 

اللضع  على مىاحه  الصعىبه  في سوكه  ألاػمه  الاكوصهصً  وفتةا  الغوىص وؾهىل  الوىُُف مع املحُؽ 

 2 الخهعجي لهظه املإؾؿه  وكضعتهه مع الوىُف مع الؿىق واتسهط اللغاع .

 

 

 

 

 

 

                                                           
ش ص 1  .5ؾمرة عالم ،ئصاع  املشغوعه  الصنهعُ  الصيرة  ، مغاحع  عبض الفوهح الشغبُني ، صاع العغبُ  للنشغ والوىػَع ،اللهيغ  بضون تهٍع
 .7-5،ص ص نفؿهؾمرة عالم، مغحع  2
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 ألامواٌخامسا: انخفاض رؤوس 

الظي  الش يء شيُلسجنهء الت سوبفتة  إلانشهء  ألامغخُث تموهػ بهنسفهض نؿبي في عسؽ املهٌ وطلً ؾىاء تعلم 

ن.حعلهه من سي  سشيهٌ   الاؾتثمهع املفظل  عنض صيهع املؿتثمٍغ

 سادسا: الخجدًد

 من سحلهه. اليهً  ألاؾهؾُ  ألي مإؾؿ  مهمه وهن شيلهه سو حجمهه هي تدلم ألايضاف التي تأؾؿت

 سابعا: أنماط امللىيت

ًغتبؽ انسفهض الحج  املؼلم لغسؽ املهٌ الالػم  إلكهم  وتشيُل  املإؾؿه  الصيرة  بأشيهٌ معُن  مللىُوه، 

 والتي تومثل في اليهلب امللىُ  الفغصً  والعهةلُ  سو في شغوه  ألاشخهص

تنسفع وفغا  الحج  في املإؾؿه  عثامنا: انخفاض وفراث الحجم وأهميت الاسخفادة من وفراث الخجم

ع  وؼلب تعٍى الصيرة  بهمللهعن  بهملإؾؿه  الىبرة ، نتُج  انسفهض الؼهكه  إلانوهحُ  وحج  إلانوهج، ٍو

يظا الانسفهض طغوع  اؾوفهص  املإؾؿه  الصيرة  من نىع آزغ  من الىفغا  سال ويى "وفغا  الوجمع"، وممه 

 1 .  الصيرة  في منهػم تجمعه  صنهعُ الصنهعُاملإؾؿه   ئكهم  سفظلُ ًإهض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 7ؾمرة عالم،مغحع ؾهًم ،ص 1



 فهيُ  سؾهؾُ  خٌى املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ الفصل ألاٌو                                                                               امل

 

8 
 

 أهميت  مؤسساث صغيرة واملخوسعت املعلب الثالث:

تدول املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  سيمُ  بهلي  في الاكوصهص العهلمي بصف  عهم  والاكوصهص الىػني بصف  

زهص  ألنهه تشيل سي  العنهصغ وميىنه  النشهغ الاكوصهصي ليل صٌو العهل  فهي تعوبة املحغن ألاؾهس ي 

  وعهرز  سؾهؾُ  لودلُم الونمُ  للونمُ  والوؼىع الاكوصهصي، والتي تىفغ كهعض  صنهعُ  وبنُ  تدوُ  واؾع

ع الصيرة  واملوىؾؼ :،الاكوصهصً  والاحومهعُ    ونجض من برن ألاؾبهب التي سص  ئلى الايومهم بهظه املشهَع

زهص  في الضٌو النهمُ  ، وبهلوهلي طعف اللضعا  الاؾتثمهٍع  وعضم كضع   انهيار ألاوطاع املاليت: .1

 والبلهء.املإؾؿه  الىبرة  على الاؾومغاع 

ل الهُىلي مثل الخىصص ، التي كض نعوبةيه  الخحوالث  الاكخصادًت العامليت: .2 والتي حهء  ببةنهمج الودٍى

غ تلً املإؾؿه ،  بأنهه وهنت الؿبب والعهمل ألاؾهس ي الظي سصي ئلى طغوع  تنمُ  وتؼٍى

 1 .وطلً وله في ئػهع الضوع املتزاًض لللؼهع الخهص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .36،ص2003زبهب  عبض هللا ،املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  ،آلُ  لودلُم الونمُ  املؿوضام  ،صاع الجهمع  الجضًض  للنشغ ،الؼبع  ألاولى، 1
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 الثاني: أشياٌ ومجاالث واليت إنشاء املؤسست الصغيرة واملخوسعتاملبحث 

:أشياٌ املؤسست الصغيرة واملخوسعت  املعلب ألاٌو

ئلى عض  سشيهٌ تسولف بهزوالف كؼهع املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  يى كؼهع غرة موجهنـ خُث ًنلؿ   ئن

 املعهًرة املعومض  ئلى تصنُفهه وسي  يظه املعهًرة نجض:

 ف الاكخصادي: الخصني 

 وتصنف املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  خؿب يظا املعُهع ئلى :

 جصنيف املؤسساث  الصغيرة واملخوسعت حسب اللعاعاث الاكخصادًت: .0

 إنخاحيت: مؤسساث  

ل مجمىع  من املضزال  ئلى مسغحه  وهي  وهي مإؾؿه  تلىم بانوهج ؾلع خُث تلىم بودٍى

 منوجه .

 : مؤسساث ججاريت 

 تلىم بشغاء الؿلع من تهحغ الجمل  مثال ج  تلىم باعهص  بُعهه. وهي مإؾؿه 

 :مؤسساث خدماجيت 

ويى اللؼهع الجظاب ألصحهب املإؾؿه  في املؿولبل، خُث تلضم زضمه  لعمالئهه مثل 

 1الاؾتثمهعا .

 جصنيف املؤسساث الصغيرة واملخوسعت حسب ظبيعت منخجاتها: .2

 خؿب ػبُع  منوجهتهه ئلى:ًمىن تلؿُ  املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  

 :مؤسساث إنخاج السلع الاستهالهيت 

 خُث ًغتىؼ نشهغ املإؾؿه  املخوص  بانوهج  الؿلع على املنوجه  الوهلُ :

 

 

 

 

 

 

                                                           
،ص 2011ى،عخمىمي الاؾوهط،املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  وصوعيه في ئخضاث الونمُ  الشهمل  في الاكوصهص الجؼاةغي ،املىوب  املصٍغ  ،الؼبع  الاول 1

 .40-39ص 
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 . ُاملنوجه  اليظاة 

 . ُل املنوجه  الفالخ  تدٍى

 . ًمنوجه  الجلىص وألاغظ 

 .1الىعق ومنوجه  الخشب ومشولهته 

  الوسيعيت:مؤسساث إنخاج السلع 

 ًجمع يظا النىع ول من املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ  املخوص  في:

 .ل املعهصن  تدٍى

 . ُاملإؾؿه  املُيهنُى 

 .ًُالصنهعُ  الىُمهٍو  والبالؾت 

 .صنهع  مىاص البنهء 

 . 2املحهحغ واملنهح 

 :مؤسساث انخاج سلع الخجهيز 

  ٌتومرز صنهع  ؾلع الوجهرز عن املإؾؿه  الؿهبل  بيىنهه توؼلب عسؽ مه

سهبة ، ألامغ الظي ال ًتنهؾب مع زصهةص املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ ، 

 3لظلً فهن مجهٌ عمل يظه املإؾؿه  ًيىن طُله وموسصصه حضا 

 :الخصنيف حسب معيار الحجم 

ن سؾهؾُرن لوصنُف املإؾؿ ، يمه:  ينهن معُهٍع

 :املعاًير الىميت 

تومثل في مجمىع  من املإشغا  النلضً  واليرة النلضً  والتي تهو  بوصنُف 

املإؾؿه  اعومهصا على مجمىع  من الؿمه  التي تبةػ الفغوكه  برن ألاحجهم 

 4املخولف  للمشغوعه  مثل حج  العمهل  وعسؽ املهٌ وعك  ألاعمهٌ....

 

 

                                                           
 .40عخمىمي الاؾوهط،مغحع ؾهبم ،ص 1
 .5ؾمرة عالم،مغحع ؾهًم،ص 2
 حهمع الجؼاةغ ،  منشىع  الاكوصهصً غرة العلىم في صهتةاء ،سػغوخ  وتنمُتهه صعمهه وؾبل واملوىؾؼ  الصيرة  املإؾؿه  واكع ، عثمهن لخلف  3

 .5،ص2004
ش، ص ،صوان املؼبىعه  الجهمعُ ،الجؼاةغ عمغ صخغي ،مبهصب الاكوصهص الىخضوي   4  .114-112ص ،بضون تهٍع
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 : ُاملعهًرة النىع 

املعهًرة النىعُ  التي تدى  وىن املإؾؿ  صيرة  سو موىؾؼ  ، ومن سهثة للض تعضص  

املعهًرة شُىعه اؾولاللُ  إلاصاع  والعمل،حج  املإؾؿ ،خصتهه في الؿىق، امللىُ ، 

 املإؾؿه  الخهص  املإؾؿه  املخولؼ ، املإؾؿه  العهم 

 جصنيف املؤسساث حسب أسلوب جنظيم العمل بها: .3

م    برن نىعرن من املإؾؿه :خُث ًمىننه الوفٍغ

 :املؤسساث املصنعت 

خُث ًضزل في يظا النىع من املإؾؿه  ول من املصهنع الصيرة  و املوىؾؼ  ويى 

ًسولف عن صنف املإؾؿه  غرة املصنع  من خُث تلؿُ  وتعلُض العملُه  

الانوهحُ  واؾوسضام سؾهلُب خضًث  في التؿُرة وسًظه من خُث الؼبُع  الؿلع 

 ا صعح  اشبهع اؾىاكهه.املنوج  وهظ

 :املؤسساث الغير مصنعت 

وتجمع يظه املإؾؿه  برن نـهم الانوهج  العهةلي والنـهم الحغفي ، اط ٌعوبة الانوهج 

العهةلي املىحه لالؾتهالن الظاتي سكضم شيل من خُث تنـُ  العمل ، سمه الانوهج 

اخوُهحه  نشهغ ًضوي تصنع بمىحبه ؾلع ومنوجه  خؿب الحغفي فُبلى صاةمه 

 1. الؼبهةن.
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 املعلب الثاني: آليت إنشاء املؤسساث الصغيرة واملخوسعت  

جب الودى  في ول مغخل  كصض   ئنجهحليي ًو  ئنشهء مإؾؿ  صيرة  سو موىؾؼ  ًجب املغوع بعض  مغاخل ٍو

 يظا النىع من املإؾؿه  مهًلي:

ن وفم  جصرفاتهم: .0  جرجيب املالن أو املسيًر

   امللً سو املؿرة طو العللُ  الانتههٍػ  الظي ًومرز بعللُ  ملهولوُ  معوبة. 

 . املهلً سو املؿرة طو العللُ  الحغفُ  الظي ًومرز بعللُ  ملهولوُ  طعُف 

 :  جىوين املالً أو املسير .2

ن حُض للمهلً سو املؿرة ًإصي به ئلى الاؾتشهع  الخهعحُ ، التي تعوبة  ئن عضم طمهن تيٍى

ن الجُض للمهلً سو املؿرة، ومن برن يظه النوهةج:مشىال   ًمىن تفهصًه بهلويٍى

 . ُالنلص في الونـ 

 .عضم اللضع  على كُهص  مجمىع  من ألاشخهص 

 .عضم اللضع  على التؿُرة 

 . عفع صاة  الكتؿهم املؿإولُه 

 الحصٌو على فىرة النشاء املؤسست: .3

 بيُ  الىصٌى من زالله الى البعُض. تعوبة الفىغ  ألامل الظي ًوعلم به صهخب املشغوع

 :عمىمه ينهن جالث زؼىا  سؾهؾُ  للبدث  املراحل ألاساسيت للبحث عن الفىرة

 عن الفىغ :

 :املالحظت الحياة اليوميت 

عن سي منهه، همه  ًويهضفي يظه الخؼى  ٌؿوعمل املنش ئ  ول املعلىمه  املوىاحض ، وال 

 سًظه الايومهم بهلـغوف املهلُ  . فلؽ بل ًجب إلاخصهةُه ال ًلوصغ بدثه عن 

 :نلد املنافست 

ًجب سن تيىن ينهن فىغ   واضح  عن نلهغ اللى  والظعف ملنوجه  املنهفؿرن 

ل  صنعهه .  1 وسًظه لؼٍغ

 

 

 

 

                                                           
1
 .45زبهب  عبض هللا،مغحع ؾهبم،ص 
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 املعلب الثالث:ججارب بعض الدٌو في مجاٌ املؤسساث الصغيرة واملخوسعت

:ؾندهٌو في يظا املبدث عغض تجهعب بعع الضٌو في مجهٌ   املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ .  في حضٌو

ٌ 0.0الجدٌو ركم )  العربيت (: ججارب بعض الدو

 الوجغب  البلض

وعوبع الوجعب  المصعُ  في صعم نشهغ المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  كصُم  العهص ووعوص   1مصغ

 من سالٌ كُهم الدىوم  بوسصُص، بهلظبغ  الوي شهص  سوٌ بواصع االهومهم بهطه المؤؿؿه 

، سلف جنُه مصعي وجه  إلكعاض الصنهعه  الصيُع  1947ئلى ؿن   كهم  الدىوم  بانشهء 1923

"البنن الصنهعي  1976ئلى "بنن الونمُ  الصنهعُ  "والطي وومثٌ مهموه في صعم  100وفي ؿن  

ولم وووكف الجهوص المصعُ  ، "والطي وم ويُُعه ؿن  المشهعُع الصيُع  ووموُلهه بهللعوض المُؿع 

فهلدىوم  واصل  جهوصهه من سجٌ ونمُ  وصعم المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  ، نص هطا الدصع

من سالٌ ئنشهء المصهعف والهُئه  الدىومُ  الوي ولوم بولصُم المؿهعصا  الفنُ  لهطه 

ومن بُن ، وووفُع اإلدصهئُه  والبُهنه  الوي وؿهعصهه في اوسهط اللعاعا  العشُص ، المؤؿؿه 

مُ  الوي وم ئنشهئهه "الهُئ  العهم  للوصنُع "والوي ولوم ىطلن بمؿهعص  المؤؿؿ  الهُئه  الدىو

 على دٌ مشهىلهه اإلنوهجُ  واللُهم بىهف  األعمهٌ اللهنونُ  الموعلل  بهلمشعوع.

دُث سكصم  مصع في  ، غُع سن هطا المؿعى كص وصعم سىثع مع بصاُ  الوؿعُنه  من اللعن المهظي  

صوق االجومهعي للونمُ   "الطي ُؿعى ئلى معهلج  مشىل  البغهل  وووفُع على ئنشهء "الصن1991

وادوواء اآلثهع الؿلبُ  النهوج  عن وغبُق بعامج اإلصالح  ، منهصب الشيٌ لسعُجي الجهمعه 

سلف مؤؿؿ  غُع  بلُم    86من وموٌُ سىثع من  1998فلص ومىن في ،االكوصهصي والوعصٌُ الهُىلي

 ملُهع صوالع 45

 ،    ُلصم الصنصوق االجومهعي للونمُ  مجموع  من اآللُه  المؤؿؿُ  الجصُص  لوفعٌُ صوعه الصاعم

 من سهمهه مه ُلي: ، للمؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ 

 -ٌُلوم على ووفُع المنهر ، عنهمج الدهظنه  الصنهعُ  ودهظنه  األعمه

 ؛ والمعلومه  الالػم  للُهم النشهغ الصنهعي وولصُم ععهُ  فنُ  

 -  ؛ عنهمج معىػ ونمُ  األعمهٌ الصيُع 

  عنهمج معاىػ الولنُ  النوعُ  في مجهال  اكوصهصُ  مونوع  مثٌ صنهع  األثهث

 ؛ والوعبئ  والويلُف والجلوص وغُعهه 

 - عنهمج المجمعه  واألدُهء الصنهعُ  بهالوفهق مع وػاع  الصنهع  وبنن

 ؛ االؿوثمهع اللومي 

 -ُع المعلومه  الفنُ  واالكوصهصُ  عنهمج ونمُ  الصنهعه  الميطُ  لووف

 2الصدُد  .

                                                           
1
 .142-140بغوصي نعُم ، مغحع ؾهبم،ص ص 
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ئن وعكُ  المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  وعوبع الهصف األؿهؿي واألولوُ  اللصوي في     تىنـ

مسغغه  الونمُ  في وونؽ وطلن ألن هطه المؤؿؿه  لهه آثهع ئُجهبُ  في سلق منهصب الشيٌ 

ؿؿه  وؿههم في الوواػن ووؿوعمٌ عمومه  غعق ئنوهج جص مصعوؿ  ىمه سن ولن المؤ، 

 لطلن سعغ  وونؽ سولوُ  كصوي لهطا اللغهع وطلن عن غعُق اإلجعاءا  الوهلُ  :  ، الجهوي

   ؛ وبهع ؿُهؿ  وشجُعُ  لوؿُُع وسلق مؤؿؿه  جصُص 

  ويُُع اللوانُن الموعلل  بوأؿُؽ المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  واؿوبصالهه

 ؛ بلوانُن جص ودفُػُ  

  اعومهص غعق وؿُُع جصُص  وومهشى مع موغلبه  اكوصهص الؿوق الونهفؿي وطلن

 بوىوُن ئغهعا  مؤهل  لللُهم بصفع هطه المؤؿؿه  ئلى الونمُ  . 

ُوللى كغهع المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  في وونؽ مؿهعص  ملدوؾ  من غعف    

والصنهع  وغُعهه من  غعف  الوجهع ، الدىوم  الوونؿُ  عن غعُق وىهل  وعكُ  الصنهع 

المؤؿؿه  واإلصاعا  األسعي الوي وؿهع على دمهُ  ووعكُ  هطه المؤؿؿه  مثٌ المعاىػ 

 معىػ وعكُ  الصهصعا .، الولنُ  لالؿوشهع 

   ُىمه سن المشعع الوونؿي ُأسط بعُن االعوبهع الوشجُع والوؿهُال  الظعُبُ  لصفع عمل

بغهل  وودلُق الوشيٌُ وعفع مؿووي اإلنوهج ومن سجٌ الدص من ال، االؿوثمهع في هطا اللغهع 

فهلؿلغه  العمومُ  في وونؽ وظع  سهصافه سؿهؿُ  ووعلق بعفع الصهصعا  وودلُق الوواػن 

 الجهوي فلهم  بهإلجعاءا  الوهلُ :

دمهُ  االؿوثمهع الموجه للؿوق المدلي من المنهفؿ  السهعجُ  ودمهُ  المنوج المدلي  .1

ق وعؿوم الجمهعن بنؿب  جص معوفع  على الواعصا  وطلن باصصاع  كوانُن وفعض دلو

 ؛المنهفؿ  للمنوج الوونؿي

.الوسفُض ئلى الدص األصنى اللهنوني لدلوق الجمهعن المفعوظ  على اؿوُعاص  .2

 ؛الوجهُػا  واآلال  الظعوعُ  إلكهم  مشهعُع اؿوثمهعُ  

 .وظع ؿُهؿه  جص مشجع  لفهئص  المؤؿؿه  المصصع . .3

 هؾبمم من ئعضاص الؼهلب بهالعومهص على  املصدر:
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 عوامل نجاح املؤسساث الصغيرة واملخوسعت ، مشاولها وجحدًاتها  املبحث الثالث:

والوغعق ئلى ، ؿندهوٌ في هطا المبدث اللُهم بودصُص عوامٌ نجهح المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ 

 الوي وواجههه. والودصُه ، مسولف المشهىٌ والعلبه  الوي وعوعض غعُلهه

 ةالمطلب األوٌ :  عوامٌ نجاح المؤسساث الصغيرة والمخوسط

 ًلي:من أهم أسباب نجاح هذا النوع من المؤسساث ما 

 ومنه ُوم ودصُص العمٌ دوى ُدلق المشعوع النجهح األىبع ُجب سن ُأسط صهدبه سو ؛ الهصف تدضًض

ُوم ودصُص ىهف  األهصاف والغعق  ومنه، اإلصاع  النهجد  بهلهصف األؿمى وهو ولبُ  دهجه  النهؽ

 ؛ األسعي لنجهح المؤؿؿ 

 في المىهن ، سن الوسغُغ في العمٌ الوجهعي واجب مغلق ئطا ىهن "ئدالٌ الؿلع المنهؿب " همه

والجوص  المنهؿب  وبهلؿعع المنهؿب "هو الهصف المدصص للعمٌ ، وفي الوك  المنهؿب، المنهؿب

 ؛ الوجهعي

 ٌالعكهب  ، االدوفهؾ بؿجال  جُص ، العكهب  المهلُ ، العكهب  سمع ال ُمىن االؿوينهء عنه وهي وشم

وبهلوهلي مععف  ، وطلن بهؿوسصام ىهف  األصوا  العكهبُ  الجُص ...، العكهب  على اإلنوهج، على المسػون

 ؛ الجوانب الؿلبُ  في العمٌ وولصُم العالج والدلوٌ لهه

 نهؿب للوموٌُ والدصوٌ علُه من مصهصعه المنهؿب  وطلن بعص ودصُص مععف  دجم عسؽ المهٌ الم

 ؛ وىهلُف الدصوٌ علُه من ولن المصهصع وبهلوهلي ودصُص المصصع األمثٌ طو الوىهلُف األكٌ

  ؛ اسوبهع الموكع الجُص إلنشهء المؤؿؿ  من سبعػ األؿبهب الوي وؤصي ئلى نجهدهه 

 :الخمويٌ المناسب بأشىاله 

  سصدهب المؤؿؿ  سنفؿهمالصاسلي :عن غعُق. 

 فُجب على ، األكهعب سو المؤؿؿه  المهلُ ...، السهعجي :عن غعُق االكوعاض من األصصكهء

ئصاع  المؤؿؿ  سن ودهفؾ على مؿووي وصفق نلصي ئلى الصاسٌ سعلى من الوصفق النلصي ئلى 

 1..مواجه  االلوػامه ٌ السهعج وطلن
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  دُث سن ودصُص المنهفؽ سصبد  عملُ  معلص  دُث انفوذ ؛ الودصُه  الونهفؿُ  مىاحه

بهب المنهفؿ  المدلُ  والعهلمُ  على مصعاعُه وعلى هطا فان مواجه  الودصُه  

 الونهفؿُ  المؿومع  والموجصص  سصبد  عملُ  ظعوعُ .

 وهه عن دُث ودهوٌ ىٌ المؤؿؿه  ومُُػ منوجهوهه وسصمه؛ ومُػ المنوجه  المؿومع

، السصمه  المومُػ  للعمٌُ، وللٌُ الوىلف ، المنهفؿُن بأي غعُل  ىؿعع  ولصُم السصم 

 ػُهص  الجوص ... 

   دُث سن الفهعلُ  هي سصاء ؛ ػُهص  فهعلُ  وىفهء  األصاء وودؿُن اإلنوهجُ  صاسٌ المؤؿؿ

 1ً .والىفهء  هي سصاء األعمهٌ سو األشُهء بهألؿلوب الؿل، واألشُهء الصدُد   األعمهٌ
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 ظتمنها المؤسساث الصغيرة والمخوس المشاىٌ الخي خعانياملعلب الثاني: 

 المؤسساث الصغيرة والمخوسطت عدة مشاىٌ وصعوباث يخمثٌ أهمها في ما يلي : جواحه

  والخمويلاالئخمان املشاول 

وومثٌ سهم المشىال  الوي وواجه المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  في البلصان النهمُ  في االئومهن      

فال ودؾى بنفؽ فعص الدصوٌ على المواعص المهلُ  الالػم  من اللغهع المهلي ىمه هو عن وػوُص  ، والوموٌُ

ؿه  الوموٌُ المؤؿؿه  فيهلبه مه ودجم مؤؿ، الشأن في المؤؿؿه  الىبُع –الؿُمه البنون الوجهعُ   –

وُعجع طلن لػُهص  صعج  المسهغع  في عملُه  ئكعاض ، الصيُع  والمووؿغ  بهدوُهجهوهه من الوموٌُ 

 المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  بؿبب غُهب الظمهنه  المنهؿب .

هطا ئن عصم وجوص الظمهنه  الىهفُ  ُعوبع من الؿلبُه  الوي سثع  في ئُجهص الوموٌُ المصعفي الالػم ل

وبهلوهلي وللص فعص الدصوٌ على المواعص المهلُ  بهلنؿب  لهطه المؤؿؿه  سهص  في البلصان ، اللغهع

 النهمُ  .

وفي اليهلب فان الدصوٌ علُه ، ىمه وعهني المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  من عصم ووفع النلص األجنبي     

 ي في معؾم الصوٌ النهم ي غهلبه ىون سن ؿُهؿه  النلص األجنب، ُمثٌ مشىل  ىبعي ومعلص  لليهُ 

مه وجنذ ئلى وشجُع المؤؿؿه  الصنهعُ  المىثف  لعسؽ المهٌ بصعج  سىبع من المؤؿؿه  الصيُع   

والمووؿغ  .وهو مه ُؤصي بصيهع المؿوثمعُن اللجوء ئلى الؿوق المواػي الكونهء مه ودوهج ئلُه من  ...النلص 

 ا  والسهمه  وكغع اليُهع....األجنبي لوموٌُ مؿووعصاوهه من اآلال  والمعص

 ًتمشاىٌ إدار 

وصغصم ىهف  الجهوص الموعلل  بهلدعىُ  االؿوثمهعُ  في المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  بمجموع     

الوي ووغلب عشعا  الوعاسُص والموافله  ، ىبُع  من العوائق اإلصاعُ  واإلجعاءا  البُعوكعاغُ  المعلص 

وغلب االوصهٌ بهه وسصبذ مدُغ المؤؿؿ  غُع مؿهعص فهنهن "وبهغؤ والعصُص من الوثهئق والجهه  الوي ُ

 1الوثهئق  المغلوب  .، نلص اإلعالم، نلص وىوُن الموؾفُن، "في اإلجعاءا  ووعلُص الشبىه  
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 مشاول حسويليت 

، وهي مومثل  في عصم اهومهم سصدهب المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  بصعاؿ  الؿوق لوصعُف المنوجه    

وعصم وجوص ،  سبعا  والمؤهال  لصي العهملُنالىفهء  واللصعا  الوؿوُلُ  جعاء نلص الوطلن لنلص 

 .مععف  سو سبع  بهلمفهوم الدلُلي للوؿوُق ودصع هطا المفهوم بأعمهٌ البُع والووػُع

، نلٌ، صنهع ، عغم سهمُ  كغهع المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  واكودهمه مُهصُن موعصص  (وجهع 

ُؾهع واظده ، ئال سن نلص المعلومه  واالفولهع ئلى السبع  الونؾُمُ  والوؿُُعُ ، فالد )...، ؿُهد 

ىمه سن جهٌ ، بهلنؿب  للؾعوف المدُغ  بنشهغ الصنهعه  الصيُع  والمدُغ العهم الطُن ُعملون فُه

سصدهب المؤؿؿه  ودصع غمودهم في دصوص شؤون دعفوهم سو صنهعوهم ُجعلهم ُفهجئون بهنسفهض سو 

، ىمه ُوععظون لنلص السصمه  سو ُؿلغون ود  ؿُغع  البهئعُن وادوىهعهم لألؿواق، اعوفهع األؿعهع

 1فهو مه ُؿووجب وشسُص صكُق للمؤؿؿه .، ىطلن غُهب المعلومه  الصكُل  عن المهومُن بهطا اللغهع
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 فهيُ  سؾهؾُ  خٌى املإؾؿه  الصيرة  واملوىؾؼ الفصل ألاٌو                                                                               امل

 

19 
 

 المطلب الثالث : الخحدياث الخي خواجه المؤسساث الصغيرة والمخوسط 

ال وعمٌ المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  بمعػٌ عن الؾعوف والودصُه  السهعجُ  المدلُ  والصولُ       

لطلن وجب على مؿُع المؤؿؿ  سن ُأسط ىٌ هطه العوامٌ بعُن االعوبهع في ئؿوعاوُجُوه في ، المدُغ  بهه

كغهع المؤؿؿه   وُمىن سن ندصع سهم الودصُه  الوي ُمىن سن وواجه، وعكُ  ووغوُع هطه المؤؿؿه 

 الصيُع  والمووؿغ  في عصعنه هطا في النلهغ الوهلُ  :

 ثالمعلوما  ثروة 

ُععف نؾهم المعلومه  بأنه النؾهم الطي ُجمع البُهنه  من المصهصع المسولف  وُدولهه ئلى معلومه     

لطلن وصمم نؾم المعلومه  من سجٌ وػوُص اإلصاع  بهلمعلومه  الفوعُ  ، دؿب ادوُهجه  المؿوفُصُن منهه

 الوي وؿهعص على اوسهط اللعاعا  في الوك  المنهؿب .

وئن عصم مدهول  المؤؿؿ  الصيُع  سو ، ُ  من الموغلبه  األؿهؿُ  في هطا العصعبدُث سصبد  هطه الولن

ألن وىلف  ، المووؿغ  االؿوفهص  من مػاُههه ال ُعجع للبعص المهصي بلصع مه ُعجع للبعص الثلهفي والمععفي

     وهطا ُعوبع ودصُه، االؿوفهص  من هطه الولنُ  ووجه ئلى االنسفهض بشىٌ ملدوؾ مع ػُهص  انوشهعهه

 .للمؤؿؿه  المعنُ 

 حياخطور الخىنولو 

للص سصي الوغوع الوىنولوجي ئلى وؿهٌُ عملُه  االنولهٌ بُن الصوٌ وؿعع  سصاء المعهمال  االكوصهصُ     

واوؿهع  األؿواق بصوع   ، ىمه سصي ئلى وجهوػ الدصوص الؿُهؿُ  للصوٌ، الصولُ  ؿواء الوجهعُ  سو المهلُ 

شعوب مسولف  برن ىمه سصي ئلى وشهبه سنمهغ االؿوهالن في العهلم ، عهلمُ جعل  المنوجه  وأسط الصف  ال

 1وهطه الوغوعا  هي نوهج دلُلي بمه ُععف بهلثوع  الصنهعُ .، الثلهفه 
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 ًرالخصد 

ُلعب مصصعوا المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  صوعا دُوُه في ودؿُن المُػان الوجهعي عن غعُق عملُ     

وُوُذ صسوٌ الؿوق العهلمُ  العصُص من المػاُه والفوائص ، نهفؿوهم وودؿُن سعبهدهمالوصصُع وفي دمهُ  م

 لهطه المؤؿؿه  والوي من سهمهه :

  ؛ النمو تؼاًض 

  ؛ وػاُص األعبهح 

  ؛ وػاُص عصص العمالء 

   ُ؛ المػاُه الظعُب 

   ُ؛ فوذ سؿواق ئظهف 

   ؛ ودؿُن المنهفؿ 

  . اوؿهع المنوجه  والسصمه 

لعصُص من المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  سهص  في الصوٌ النهمُ  عن االنسعاغ في دُث ودجم ا   

األنشغ  الوصصُعُ  العولهصهه السهغئ بأن المؤؿؿه  والشعىه  الىبعي هي اللهصع  على مػاول  هطه 

وُعجع هطا االعولهص ئلى وعصص المعوكه  الوي ودص من كصع  المؤؿؿه  الصيُع  ، األنشغ  بنجهح

 وُمىن وعوُب هطه الودصُه  دؿب سهمُوهه على الشىٌ الوهلي:، ى الوصصُعوالمووؿغ  عل

  ُ؛ العووُن والبُعوكعاغُ  اإلصاع 

 - ُ؛ دواجػ الوجهع  السهعج 

 -ٌ؛ صعوبه  النل 

 -. ُ1عصم ووفع الىفهءا  البشع 
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 ة: عالميت الجود 

وهطا لالعولهء بمؿووي المبهصال  ، وعوب على ػُهص  الونهفؿُ  العهلمُ  ؾهوع مه ُععف بموغلبه  الجوص    

ولهطا سصبد  ىٌ المؤؿؿه  وؿعى للدصوٌ على ، العهلمُ  على ندو ُظمن ػُهص  مؿووي المنوجه 

بع بمثهب  جواػ ؿفع والوي وعو، مسولف شههصا  الجوص  الممنود  من المنؾمه  العهلمُ  للوودُص اللُهؿي

صولي للمنوجه  دوى وصسٌ األؿواق العهلمُ  في ؾٌ الدعُ  االكوصهصُ  ووعن المجهٌ  آللُه  الععض 

 1.والغلب

  ث:إجراءاث الحد من الخلو 

، سصبذ الولوث من سىبع الودصُه   الوي وواجه المؤؿؿه  ئط سصبذ ئلػامه علُهه وعشُص اؿوسصامهه للمواعص   

غُع 3واؿوسصام المواعص  .، من مسلفه  عملُهوهه اإلنوهجُ ، سهص  لدمهُ  البُئ ووظع اؿوعاوُجُه  

 .وئعهص  اؿوسصام المسلفه  في اإلنوهج، الظهع 

 ة:رفع الىفاءة اإلداريت والبشري 

بمه ، ئن هطا الودصي ُؿوصعي وغوُع المواعص البشعُ  صاسٌ المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ 

 2ُع وبمه ُوواىب وموغلبه  الوىنولوجُه الدصُث .ُونهؿب مع عملُ  الودصُث والوغو
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 .32مغوان بغوهني، مغحع ؾهبم،ص 2
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 ٌ  خاجمت الفصل ألاو

هطا الفصٌ نؿونوج سن المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  ودؾى بههومهم ىبُع من الصوٌ وطلن لمه  زوهمفي  

وووؿُع صوعهه في الونمُ  االكوصهصُ  من سالٌ ، لهه من مدُغ مالئم وسعظُ  منهؿب  لبصء نشهغهه تىفغه

 وأهُلهه ووعكُوهه في مسولف مجهالوهه .

نؿوغُع اعوبهع هطه المؤؿؿه  سدؿن بصٌُ من المؤؿؿه  الىبعي ، ومن سالٌ صعاؿونه لهطا الفصٌ هظلً

 ىمه سنهه ال ووغلب عؤوؽ سمواٌ ىبُع  النغالق نشهغهه . في مُصان الوشيٌُ وطلن لؿهول  ئنشهئهه ووىوُنهه

لىن وبهلعغم من ىٌ االموُهػا  الوي ُدظى به كغهع المؤؿؿه  الصيُع  والمووؿغ  ئال سنه هنهن عص       

 .مشهىٌ ومعوكه  من شأنهه سن ودص من نشهغه ووععكٌ وغوعه
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 تمهيد

 هي الخىميت أن رلك مخخلفت أو مخطىسة كاهذ ظىاء جمػاثوا الذول  كل لخحقيقه حععي هذف الخىميت إن

 مً الخىميت مفهىم جطىس  بػذ وخاصت اإلاخاحت اإلاىاسد اظخغالل خالل مً ورلك لألفضل العائذة لألوضاع حغيير

 بذوسها أدث والتي وغقالهيت سؼيذة بطشيقت اإلاخاحت اإلاىاسد حعخغل التي اإلاعخذامت الخىميت إلي الاقخصاديت الخىميت

 املحليت الخىميت مفهىم جطىس  هجذ الخغيراث هزه ومً الاظخذامت لضمان جذيذة بطشيقت اإلافاهيم جميؼ حغييرى إل

 .اإلاعخذامت الخىميتاملحليت ىإل
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 الاقتصاديةاإلطار المفاهيمي للتنمية  :المبحث األول 

وكرلك ، من خالل هرا المبحر عىقوم بدساعت مفهوم الخىميت االقخصاديت وغىاصسها واعخساخيجياخها    

 .                                               .البحر غن المفهوم الحدير للخىميت وهو الخىميت المعخدامت

 الاقتصاديةمفاهيم حول التنمية ا :المطلب األول 

 البد من الخطسق أوال إلى مفهوم الىمو االقخصاد ي ، قبل الخطسق إلى مفهوم الخىميت وغىاصسها

 يةالتنم الاقتصاديالنمو  .1

والىاجمت غن غوامل سئيعيت ، الىمو االقخصادي غلى أىه الصيادة الحقيقيت في الىاخج القومي لبلد ما يػشف

والخحعين في ، أهمها الخحعين في ىوغيت المواسد المخاحت لصيادة هرا الىاخج في هرا البلد كالخػليم مثال

مت العلؼ والخدماث الخي يخم كل هرا عيؤدي بالضسوسة إلى صيادة قي، المعخوي الخكىولوجي لوعائل اإلىخاج

 1.إىخاجها في أي قطاع من القطاغاث االقخصاديت في أي بلد 

                              لهرا يمكن القول أن الىمو االقخصادي هو غباسة غن الصيادة المعخمسة في كميت العلؼ والخدماث               

 .ادة عىت واحدةخالل فخسة صمىيت مػيىت غ، المىخجت في اقخصاد ما.

أىها الػمليت الخي بمقخضاها االىخقال  من "حير يػسفها البػض غلى ، كما خخػدد خػاسيف الخىميت االقخصاديت   

هرا االىخقال يقضي إحدار الػديد من الخغيساث الجرسيت والجوهسيت                                                    ، حالت الخخلف إلى حالت الخقدم

                          " ي البىيان والهيكل االقخصاديف

 2.يػسفها آخسون بأىها الػمليت الخي بمقخضاها دخول االقخصاد القومي مسحلت االىطالق ىحو الىمو الراخيو 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21-20ص ص بذون جاسيخ،وػمت هللا هجيب إبشاهيم، أظغ غلم الاقخصاد، مؤظعت ؼباب الجامػت، ؤلاظكىذسيت،  1
 .115،ص1985فايض إبشاهيم الحبيب، الخىميت الاقخصاديت بين الىظشيت وواقؼ الذول الىاميت، جامػت اإلالك ظػىد، الشياض، 2
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 ومخواصل ؽامل خغييس خاللها من يحدر الخي الػمليت بأىها االقخصاديت الخىميت ىػسف أن يمكن الػموم وغلى  

                                                      الفقيسة الطبقت لصالح الدخل خوصيؼ في وخحعن الحقيقي الدخل مخوعط في بصيادة مصحوب

  . اإلىخاج في هيكلي وخغيس الحياة ىوغيت في وخحعن

 الاقتصادية: التنمية عناصر .2

 أجل من بها االهخمام يجب الخي ،المعخلصماث أو المخطلباث مجموع في االقخصاديت الخىميت غىاصس خكمن    

 : يلي ما مىها وىركس ،ىاجػت اقخصاديت خىميت خحقيق

 ل:الما رأس اكمتر 

 الخساكم خحقيق ويخم ،الخىميت خحقيق في المال سأط لخساكم الكبيسة األهميت غلى االقخصاديين جميؼ يؤكد    

 بحير ،الحقيقيت المدخساث من مىاعب حجم خوفس خعخلصم والخي االعخثماس غمليت خالل من المال سأط في

 . االعخهالك مجاالث ىحو خوجيهها من بدال ،االعخثماس ألغساض المواسد خوفيس خاللها من يخم

                                                      ،العلؼ إىخاج غلى البلد طاقت من يػصص الخساكم هرا مثل أن حقيقت في يكمن المال سأط خساكم جوهس إن

            .للىمو غاليا مػدال يحقق أن من ويمكىه

 الطبيعية: الموارد 

 األمم وخػسف ،األسض مواسد أو األسض خؤلف الخي األصليت الػىاصس كل بأىها الطبيػيت المواسد خػسف    

 لمىفػخه يعخغلها سبما والخي الطبيػيت بيئخه في اإلىعان وجده ؽيء أي" أىها غلى الطبيػيت المواسد المخحدة

 األخسي المفيدة والمىخجاث الطاقت ومصادس المػادن خاماث غلى خحخوي الخي الصخوس المواسد هره وخؽمل."

 سأط خكوين3.     بػمليت البدء أن رلك االقخصادي الىمو مسحلت في خاصت أهميت الطبيػيت المواسد ولهره،

 1.فائضا يىخج أن يجب وضؼ في البلد يكون أن بالضسوسة خخطلب المال

 

 

 

 

                                                           
 .92-91،ص ص 2006صالح صالحي، اإلاىهج الخىمىي البذيل في الاقخصاد ؤلاظالمي، داس الفجش لليؽش والخىصيؼ، القاهشة، 1
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 البشرية: الموارد 

 خكون أن يىبغي أو خكون أن يحخمل أو يمكن والخي األفساد لدي والمػسفت والمهاساث والمواهب القدساث خػىي    

 .                                   .لرلك الىافػت الخدماث أداء أو العلؼ إىخاج في لالعخخدام قابلت

 الخىميت غايت اإلىعان أن من رلك ويخأخى ،االقخصاديت الخىميت غمليت في هاما دوسا خلػب البؽسيت المواسد إن    

 غن اإلىعان مػيؽت معخوي سفؼ في يخمثل لها الىهائي الهدف فإن ،الخىميت غايت اإلىعان وكون ،ووعيلخها

 اإلىخاج صيادة خالل من ورلك األخسي حياخه ىواحي معخوي وسفؼ ،الحقيقي دخله بمعخوي االسخفاع طسيق

 خوضؼ الخىميت غمليت أن من فيأخي الخىميت وعيلت اإلىعان كون أما ،غادلت بصوسة خوصيػه وضمان ،وخطويسه

 االغخماد بدون الخىميت حصول  خصوس المعخحيل من وأىه ،اإلىعاىي الىؽاط خالل من ثماسها وخػطي وخىفر

 .مىها كمىخفؼ وبالخالي ،لها ومىفر كمصمم اإلىعان غلى

 :التكنولوجيا 

 الخي الػلميت الىظسيت غلى أو الخجسبت غلى مخأععت مىظمت غمليت مػسفت أيت بوصفها الخكىولوجيا خػسف    

 في الخحعيىاث خخجعد غىدما اإلىخاج صيادة في خعاهم أىها إر ،والخدماث العلؼ إىخاج غلى المجخمؼ قدسة خػصص

 للػمل بالىعبت مخحعىت مهاساث ؽكل ويأخر البؽس في يخجعد ما ا الخكىولوجي من وهىاك ،السأعماليت العلؼ

 1.ؤلاداسةو 
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 يةاالقتصاد التنمية وأهداف أهمية ني:الثا المطلب

 . االقخصاديت الخىميت وأهداف أهميت يلي فيما عىػسض    

 ية:االقتصاد التنمية أهمية 

 ،والمخقدمت الىاميت الدول بين والخقىيت االقخصاديت الفجوة لخقليل ضسوسيت وعيلت االقخصاديت الخىميت     

 الخبػيت بيىها من الفجوة هره حدة صيادة غلى عاغدث اقخصاديت وغيس اقخصاديت غوامل غدة هىاك حير

      اسخفاع ،البطالت اىخؽاس ،األموال سؤوط ىقص ،والصىاغي الصساغي البىيان ضػف ،للخاسج االقخصاديت

                                                                         1 . األميت ىعبت

 المخخلف القطس حصول مجسد حير ،االقخصادي لالعخقالل ووعيلت أداة خػد االقخصاديت الخىميت أن كما    

 وىوع الخكىولوجي الخػامل أن بل ، هره الخبػيت حالت اىقضاء غليت يخسخب ال العياعي االعخقالل غلى

 بخغييس الخبػيت من خدسيجيا الخخلص يعخلصم وهىا ،اعخقاللها بػد المخخلفت الدول خقيمها الخي المؽسوغاث

 في المخاحت  المواسد باعخغالل الراث غلى خػخمد حقيقيت خىميت إحدار يجب أي ،للدولت االقخصادي الهيكل

               .صحيحا اعخغالال الدول

 صيادة خالل من المجخمؼ أفساد مػيؽت معخوي خحعين غلى خػمل االقخصاد خىميت فإن عبق ما جاىب إلى  

 كما ،لهم والخػليمي الصحي المعخوي غلى رلك عيىػكط وبالخالي ،الػمل فسص وخوفيس األفساد هؤالء دخول

 .                   .المىاعبت والىوغياث بالكمياث المجخمؼ ألفساد والخدماث العلؼ خوفيس غلى خػمل

 الخطوس2.   وخحقيق المحلي الىاخج خحعين غلى االقخصاديت الخىميت فخػمل الكلي االقخصاد معخوي غلى أما   

 2د.المىؽو االقخصادي

 

 

 

 

 

                                                           
 52،ص1999ا، الذاس الجامػيت، ؤلاظكىذسيت،تهدمحم غبذ الػضيض عجميت، غبذ الشحمً يعشي أحمذ، الخىميت الاقخصاديت والاجخماغيت ومؽكال 1
 .27،ص2000مىس ي اللىصي، الخىميت ؤلاداسيتاإلافاهيم ألاظغ الخطبيقاث، داس وائل لليؽش، غمان، 2
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 ية:أهداف التنمية االقتصا 

 للخىميت غدة أهداف ىركس من بيىها ما يلي :   

  خوفيس الظسوف الػامت المالئمت لخىميت القطاغاث االقخصاديت ويؽمل رلك خوفيس دسجت من

 ؛  االعخقساس والطمأىيىت لخؽجيؼ االعخثماس في مخخلف األىؽطت االقخصاديت 

  االبخػاد غن العياعاث االقخصاديت الماليت مىها والىقديت الخي قد خؤدي إلى حاالث اقخصاديت غيس

 ؛  و الخضخم مسغوبت كالسكود االقخصادي أ

  ؛ خحقيق قدس من الػدالت االجخماغيت والحد من الالمعاواة في خوصيؼ الدخول 

   الخوعؼ في بسامج الخدسيب في األىؽطت االقخصاديت لخحقيق قدس من المهاسة لدي المخدسبين في هره

 ؛ األىؽطت مما يؤهلهم للمعاهمت الفاغلت في بسامج الخىميت االقخصاديت 

  ؛ االقخصاديت وحصس الػوائد المخوقػت من اعخخدام هره اإلمكاىياث  حصس إمكاىياث الخىميت 

   خىفير بسامج اعخثماسيت طموحت في مخخلف مجاالث االقخصاد وخوظيف كافت غىاصس اإلىخاج في

 ؛ خدمت هره البسامج 

   العػي لخوفيس األعاليب الفػالت وإخباع هره األعاليب في خعسيؼ أىؽطت االقخصاد وصوال لخحقيق

 ؛  خصاديت الؽاملت الخىميت االق

 وسفؼ معخوي مػيؽت  ، خحقيق األهداف االقخصاديت القوميت المخمثلت في صيادة الدخل القومي

 1.والػدالت في خوصيؼ الدخل، المواطىين

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت الكفاءة الاظخخذاميت للثروة البتروليت في الاقخصادياث الػشبيت في ظل ضىابط الخىميت اإلاعخذامت، مضاسش ي فخيحت، مذاوي حعيبت، اظتراجيجياث جشقي 1

امػت مذاخلت ضمً اإلالخقي الذولي حىل الخىميت اإلاعخذامت والكفاءة الاظخخذاميت للمىاسد اإلاخاحت، كليت الػلىم الاقخصاديت وغلىم الدعيير، ج

 .2،ص2008أفشيل 07/08ظطيف،
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 يةاالقتصاد التمنية إستراتيجيات الثالث: المطلب

 :  يلي فيما أهمها ركس يمكن اعخساخيجياث غدة االقخصاديت للخىميت 

 ية:الزراع التنمية إستراتيجية 

 األقطاس اقخصادياث في وخاصت ،االقخصاديت الخىميت خحقيق في مهما دوسا الصساغي القطاع يؤدي   

 في خصيد وقد ،األقطاس هره مػظم في القومي الىاخج خوليد في كبيسة معاهمخه خكون حير ،الىاميت

 من األكبس الجصء خعخوغب الصساغت أن إلى إضافت ،األخسي القطاغاث معاهمت غلى مىها البػض

 خؽكل كما ،مباؽس غيس أو مباؽس بؽكل العكان مػظم غليها ويػخمد ،االقخصاد في المؽخغلين

 . األقطاس هره من الكثيس صادساث من األكبس القعم1.  الصساغيت الصادساث

 ة:الصناعي التنمية إستراتيجية 

 خجاسب واقؼ ومن ،وإىخاجيت اعخهالكيت مصىػت علؼ إلى الخام المواد خحويل غلى الخصىيؼ يػمل   

 الخىميت لػمليت مسافق هو الوقث ىفط وفي للخىميت ضسوسي ؽسط هو الخصىيؼ فإن المخقدمت البلدان

 هو الحقيقي الخصىيؼ أن كما ،الخصىيؼ خحقق دون اقخصاديت خىميت هىاك ليط لرلك ،االقخصاديت

 خطويس غلى يػمل ديىاميكي قطاع الصىاغي القطاع أن باغخباس الخىميت خحقيق في يعاهم الري

 1المىافؼ من الػديد وخحقيق القطاغاث .  من الػديد

 ية.:الصناع والتنمية الزراعية التنمية بين الربط إستراتيجية 

 والػكط الصىاغي القطاع في مماثل خطوس يصحبه أن بد ال الصساغي القطاع في خطوس أي إن  

 فيما والوثيقت المخؽابكت فالػالقاث ،مػا االثىين خطويس إلى خحخاج االقخصاديت فالخىميت ،صحيح

 االثىين ىجاح لخأمين والصساغت الصىاغت بين فيما السبط إعخساخيجيت إخباع خعخدغي القطاغين بين

 .   االقخصاديت الخىميت وخحقيق ،مػا

 في الخحعيىاث غلى كبيس حد إلى يػخمد الصىاغت خوعيؼ وأن ،لبػضهما مكمالن القطاغين فإن لهرا

 الالصمت الخجهيصاث غلى خػخمد الصساغيت اإلىخاجيت في الخحعيىاث فإن وبالمثل ،الصساغيت اإلىخاجيت

    الحوافص خمثل الخي المصىػت االعخهالك علؼ خوفيس فيها بما ،الصىاغت من اإلىخاج معخلصماث من

 2.اإلىخاج لصيادة ،للمصاسغين3.

 

 
                                                           

ت والكفاءة ظىىس ي صوليخت، بىصيان الشحمان هاجش، البػذ البيئي إلظتراجيجيت الخىميت اإلاعخذامت، مذاخلت ضمً اإلالخقي الذولي حىل الخىميت اإلاعخذام 1

 .7،ص2008أفشيل  07/08الاظخخذاميت للمىاسد اإلاخاحت، كليت الػلىم الاقخصاديت وغلىم الدعيير، جامػت ظطيف،
 .112ابق،ص صالح صالحي، مشجؼ ظ 2
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  خػسف الحاجت غلى أىها أيت ضسوسة موضوغيت لحفظ حياة    ألاساسية:إستراتيجية الحاجات

وخىقعم إلى حاجاث ماديت وخؽمل كل خلك الحاجاث الخي يضمن إؽباغها ، اإلىعان وخأمين سفاهيخه

حاجاث  -أما الحاجاث غيس الماديت فهي ىوغين  : ، اعخخدام مواسد بؽسيت أو طبيػيت أو غوامل إىخاج

ققها بمػىى ؽػوس الفسد بأىه قادس غلى خحقيق أهدافه دون محبطاث خسكص غلى خأكيد راث الفسد وخح

 بعبب خمخػه ومماسعخه للحسياث األعاعيت .

  .وأخسي خسكص غلى دوس المجخمؼ في حياة الفسد من خالل خلق الفسص والحوافص المػىويت لرلك 

مثل خػليب الطػام وهرا يجػل صىاغاث ، يقخسن إؽباع الحاجاث األعاعيت بالخصىيؼ وأولوياث اإلىخاج    

ومصاىؼ الىعيج ومواد البىاء وخسكيب وعائل المواصالث الػامت والطسق والجعوس وما يسخبط بها من 

هرا الخصىيؼ هو بالضسوسة معخقل ألىه يخوجه إلى العوق الداخليت ويقل ، صىاغاث راث أهميت قصوي

كل صىاغي مخكامل داخليا ومخكامل ويحقق هرا الخصىيؼ أيضا بىاء هي، اسخباطه بالعوق والخجاسة الخاسجيت

ومىعق مؼ أهداف المجخمؼ االجخماغيت ، مؼ قطاغاث االقخصاد القومي األخسي وفي مقدمخها الصساغت

وخعيس قدما دون اعخجداء غون 1لكي يصل إلى خىميت معخقلت وهي الخي يمكن أن خغري ىفعها  .، والحضاسيت

 1خاسجي.

  جيه بسىامج الخىميت بؽكل ؽامل لكافت القطاغاث وخؽمل خو   ن:إستراتيجية النمو المتواز

أي أن خكون االعخثماساث موصغت حعب القطاغاث المخخلفت كل حعب حاجخه  ويػخبس ، المخخلفت

خخمثل في أن صىف العوق يػخبس ، (سوصىؽين وسودان  )من أهم مؤيدي إعخساخيجيت الىمو المخواصن

اىخفاض القوة الؽسائيت .والحل لهره المؽكلت  بعبب، من أهم الػقباث الخي خقف في طسيق الخىميت

يخمثل في إقامت صىاغاث مخخلفت في وقث صمىي مخقاسب خكون هره الصىاغاث فيما بيىها عوقا 

 2واعػا وكبيسا بدال من إىؽاء صىاغت واحدة داخل الدول .
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 .9ظىىس ي صوليخت، مشجؼ ظابق ،ص 2
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 والعلؼ المػداث العخيساد الحاجت حير ،والخاسجيت الداخليت الخجاسة بين ضسوسي الخواصن ويػخبس  

    ولرلك ،الػمالت غلى الطلب صيادة إلى يؤدي عوف اإلىخاج في الصيادة أن كما ،الخىميت لػمليت الضسوسيت

 1.الواسداث غلى الطلب خمويل أجل من الصادساث خؽجيؼ إلى باعخمساس بحاجت الىاميت فالدول
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 يةاالقتصاد التنمية في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات: الثاني المبحث

 وخصايد ،واجخماغيت اقخصاديت خىميت خحقيق في مهما دوسا والمخوعطت الصغيسة المؤععاث قطاع يلػب   

 .                                                     .الدول جميؼ قبل من اهخمام محل جػلها الدوس هرا

 يةاالقتصاد التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور : األول المطلب

 . أصػدة غدة غلى غديدة إعهاماث والمخوعطت الصغيسة للمؤععاث

 اتالصادر تنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة 

 ،الخجاسي الميصان في الػجص حدة من الخخفيف في خعاهم أن والمخوعطت الصغيسة للمؤععاث يمكن   

   ،للخصديس خخجه الخي العلؼ مكوىاث إىخاج في مباؽسة خعاهم كأن ،اإلىخاجيت الفىون أىواع أفضل باعخخدام

 خلبيت القدسةغلى لها الحسفي الطابؼ غليها ويغلب غمال 10الى  01 من بها يػمل الخي المؤععاث أن مثال فىجد  

 الدول طلب  بصيادة المىخجاث هره خخمخؼ حير ،الخقليديت المىخجاث وخاصت ،الخصديس أعواق احخياجاث

 .الػالمي العوق في العسيػت للخغيساث اعخجابت أكثس أىها جاىب إلى ،غليها الصىاغيت

 من 2.58% بحوالي   2012  عىت من األول للعداعي المحسوقاث قطاع خاسج الصادساث قدسث الجصائس وفي

 1.   7.49%بحوالي اىخفاض عجلث حير ، 2011 لعىت األول بالعداعيمقاسىت  الصادساث إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لخىميت بىغمامت هصش الذيً، بىغمامت غلى، اظتراجيجياث الخىميت املحليت في ظل املحافظت غلى البيئت، مذاخلت ضمً اإلالخقي الىطني الثالث حىل ا 1

 .5،ص 2008ماسط 3/4خذامت البػذ البيئي، جمػيت ألاهىاس لألوؽطت الػلميت والثقافيت، اإلاشكض الجامعي باإلاذيت،املحليت اإلاع



 الاقخصاديت تواقؼ اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظطت في الجضائش وغالقتها بالخىمي                                الفصل الثاوي 

 

22 
 

 المحسوقاث قطاع خاسج الصادساث أهم يبين الموالي والجدول

 الصغيرة المؤسسات طرف من المحروقات قطاع خارج المصدرة المنتجات أهم:  (1.1)جدول رقم

 2018لسنة  األول للسداسي والمتوسطة

 القيمت )مليىن دوالس( %اليعبت اصىاف العلؼ اإلاصذسة

 807 2.08 مىخجاث هصف مصىػت

 94 0.24 العلؼ غزائيت

 78 0.2 اإلاىخجاث الخام

 / 0.04 ظلؼ الخجهيز الصىاغيت

 / 0.01 ظلؼ الاظتهالك غير الغزائيت

  BULLETIN D’INFORMATION STATISTIQUE DE LA PME, N°21, P: 48  س:المصد

 مالخا الداخلي الىاخج خطوس في والمخوعطت الصغيسة المؤععاث معاهمت  

 من  الخطوس خحقيق في والمخوعطت الصغيسة المؤععاث خلػبه الري اإلعخساخيجي الدوس أهميت يثضح    

 المؤععاث خعاهم األمسيكيت، المخحدة الوالياث ففي اإلجمالي المحلي الىاخج خكوين في المعاهمت خالل

 . 61.8% وفي فشوعا  %27.1وفي اليابان ، اإلجمالي المحلي الىاخج من%  48 مقداسه بما والمخوعطت الصغيسة

 الىاخج خحقيق في والخاص الػام القطاع من كل إعهاماث فخبايىث الجصائس وخاصت ،الىاميت الدول في أما   

 .القطاع هرا غلى المىؽوسة المػطياث حعب وهرا ،الخام الداخلي

 فةالمضا القيمة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة 

                              دول في بلغث المضافت القيمت في والمخوعطت الصغيسة المؤععاث معاهمت أن إلى اإلؽاسة خجدس    

  ،%  58.8 وإيطاليا  %42.9مثال فسىعا ففي غاليت ىعبا األوسوبي االخحاد

 ورلك ،الػام بالقطاع مقاسىت المضافت القيمت في كبيسة بىعبت الخاص القطاع يعاهم الجصائس وفي    

 .العىواث مسوس مؼ معخمس خصايد في فهو ،الىؽاط قطاغاث لجميؼ بالىعبت

 % 0.30للقطاع الخاص و %.99.7مقذمت هطه القطاغاث الضساغيت بيعبت  ، فاهىا هجذ 2018باليعبت لعىت 

 1 للقطاع الخاص. %98.73للقطاع الػام يليه قطاع الاؼغال الػمىميت  بيعبت 
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 ياالقتصاد التكامل تحقيق في المساهمة 

 مهمت وىؽاطاث مهماث لخىفير والمخوعطت الصغيسة المؤععاث خحخاج والػمالقت الكبيسة المؤععاث إن     

 . بىفعها ىفرخها لو لها مكلفت خكون وبالخالي الحجم صغيسة ولكىها ،لها

 اآلالف إلى خحخاج العياساث لخصىيؼ غمالقت ؽسكت فكل: العياساث إىخاج ؽسكاث هو رلك غلى مثال وأوضح    

 بمهماث خقوم كما ،األخسي والمعخلصماث االحخياطيت واألدواث الوقود خوفس الخي الصغيسة األغمال من

 .                                                           .   وغيسها والىقل والخصليح الصياىت

 ،السياديت األغمال ىحو خصيصا الموجهت الدساعاث ىخيجت أهميت أكثس اآلن أصبحث الػالقت هره    

                                        الكبيسة األغمال بين الخكامل هرا ىخيجت حصل الخكىولوجيا غاليت الصىاغاث ىمو بأن خبين فالدساعاث

 .لالقخصاد العليم للىمو ضسوسيت المعاىدة األغمال إرا ،والصغيسة

 المنافسة وتطوير تنشيط في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة 

 غلى والمػسوفت الكبيسة للمؤععاث حخى قوي ومىافط خحدي خمثل المؤععاث هره أن ىالحظ حير    

 وفائدة كفاءة أكثس المبادلت غملياث وخجػل االقخصاد وخىػػ خىؽط المىافعت حالت إن ،الػالمي الصػيد

 .                                                                                 .الصبائن حاجاث وخؽبؼ

 من الكبيسة المؤععاث قدسة خفوق الخي اإلبداع غلى المؤععاث هره بقدسة خسخبط الخىافعيت القدسة إن    

 .                                . آخس جاىب من االقخصاديت القطاغاث كافت في اىخؽاسها وكرلك جاىب

 الصساغت قطاغاث في وكرلك واإلىخاجيت واإلىؽائيت اإلعخخساجيت الصىاغاث في المؤععاث هره خواجد إن    

 الدول أغلب اغخمدث هكرا ،المػاصسة االقخصادياث وخىؽيط المىافعت في فاغلت مىها جػل والخدماث

 المؽسوغاث أعبوع مثل ،الكبيسة والمؤععاث المؤععاث هره بين المىافعت خؽجؼ وفػالياث أىؽطت

                                                      للخميص الثاىي اهللا غبد الملك وجائصة ،األمسيكيت المخحدة الوالياث في الوطىيت الصغيسة

 1.الهاؽميت األسدىيت المملكت في والسيادة
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 عيةاالجتما التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة : الثاني المطلب

 :    يلي فيما االجخماغيت الخىميت في م.ص.م دوس يخمثل      

  الخؽغيل في والمخوعطت الصغيسة المؤععاث معاهمت 

 االقخصاديت القطاغاث الػمل فسص خوفيس في فػال بدوس والمخوعطت الصغيسة المؤععاث أهم من خػخبس إر 

 حجمها صغس سغم المجال هرا في الكبيسة الصىاغيت المؤععاث حخى خخجاوص فهي ،الؽغل لمىاصب الخالقت

 فمؼ ،والىاميت المخقدمت الدول في واعػا صدي الدوس هرا ويلقى ،غليها خخوفس الخي المخواضػت واإلمكاىياث

 كبيس جاىب غلى القضاء غلى األقدس   هي والمخوعطت الصغيسة المؤععاث خكون البطالت مػدالث في الصيادة

 1. مىها

 خوفيس يمكىها إر ،الػمالت اعخيػاب غلى المؤععاث هره قدسة إلى الدولي البىك دساعاث إحدي أؽاسث وقد   

 غىصس بكثافت خخميص لكوىها والمخقدمت الىاميت الدول في الخحويليت الصىاغاث في الػاملين لىصف وظائف

                                                                                    واحدة غمل فسصت خكلفت مقابل مساث ثالر مىخفضت بها الػمل فسصت خكلفت أن كما ،الػمل

 .الكبيسة بالمؤععاث

 الصغيسة فالمؤععاث وغليه ، مهمت مكاىت والمخوعطت الصغيسة المؤععاث خؽغل المغسب ففي

 %46مً  أكثس وخؽغل ،الصىاغيت المؤععاث من   %92 ىعبت خؽكل ؽخص  200من أقل خؽغل الخي

 لت.الػام اليد من  

 غايت إلى   شخص، 1776461  والمخوعطت الصغيسة المؤععاث لدي الؽغل مىاصب غدد بلغ الجصائس وفي    

 %5.98جقذس ب  والمخوعطت الصغيسة للمؤععاث الؽغل مىاصب خطوس ىعبت ن  2018 لعىت األول العداعي

 2. 2017مقاسهت ب 

 

 

 

                                                           
، قخصاديت وغلىم الدعيير،اإلاشكض الجامعي بشج بىغشيشيجالا،غلىم فلعفتها وأظاليب جخطيطها وأدواث قياظها الخىميت اإلاعخذامت، ماجذ أحمذ أبى صهط 1

 .255،ص2007داس الصفاء لليؽش والخىصيؼ، غمان،
ملحليت في الجضائش )واقؼ ؼشيقي ، ؤلاطاس الػام لجبايت املحليت ودوسها في دفؼ عجلت الخىميت املحليت، مذاخلت ضمً اإلالخقي ألاول حىل الخىميت اغمش  2

 .2،ص2008أفشيل14/15وأفاق(، مػهذ الػلىم الاقخصاديت وغلىم الدعيير،اإلاشكض الجامعي بشج بىغشيشيج،
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 ئرالجزا في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات واقع : الثالث المبحث

  الدولت قامث بػدها ،االعخقالل مسحلت إلى الجصائس في والمخوعطت الصغيسة المؤععاث وجود يػود

 . المؤععاث من الىوع هرا لخؽجيؼ الدغم ووعائل الهيئاث من الػديد بإىؽاء

 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور مراحل:  األول المطلب

 أعاعيت مساحل ثالر غبس والمخوعطت الصغيسة المؤععاث خطوسث لقد    

 1979/1962 خالل املرحلة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات  

 الفسىعيين للمعخوطىين مملوكت والمخوعطت الصغيسة المؤععاث مىظومت من  %"98حوالي كاىث لقد  

 االقخصادي المعخوي وغلى الػددي المعخوي غلى محدودة للجصائسيين خػود الخي خلك وكاىث االعخقالل قبيل

 مخوقفت المؤععاث خلك مػظم أصبحث االعخقالل وبػد ،المضافت والقيمت الػمالت في معاهمخها حير من

 االؽخساكي الخعييس"  ثم" الراخي الخعييس" قاىون خصدس الدولت جػل الري األمس االقخصاديت الحسكيت غن

 خبىي ظل وفي ،للدولت   خابػت وأصبحث وخعييسها خؽغيلها إغادة أؽكال من كؽكل1971  للمؤععاث"

 هره ؽهدث فقد ،الخاص القطاع حعاب غلى ،األعاعي الدوس الػام القطاع وإغطاء االؽخساكي الخياس

 ومحدوديت ،الػام للقطاع الخابػت والمخوعطت الصغيسة المؤععاث لمىظومت كبيسا ضػفا المسحلت

 .الفخسة هره خالل واضحت خطوسها غدم ثغساث أصبحث وقد ،الخاص للقطاع المملوكت المؤععاث

 1993/1980 المرحل خالل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات 

 إصالحاث إحدار خاللها من حاولث جديدة اقخصاديت عياعاث اىخهاج في الجصائس بدأث ،الثماىيىاث بدايت مؼ

 الخماعيان المخططان جعد وقد ،المخىاميت األصماث حدة من للخخفيف ،الوطىي االقخصاد في هيكليت

 االغخباس وإغادةمشحلت الاصالحاث في ظل اظخمشاس  الخيا س الاؼتراكي   1985/1989والثاوي  1980/1984األول

 الخفيفت الصىاغاث  لحعاب المصىػت الصىاغاث عياعاث غن والخساجؼ ،الخاص للقطاع ىعبيا

 ،والمخوعطت الصغيسة المؤععاث مىظومت غلى أثسث الخي القواىين من الػديد إصداس فخم ،والمخوعطت

 1:بيىها من وىركس
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 القانون نص وقدية االقتصاد للمؤسسات والمالية العضوية الهيكلة بإعادة المتعلق القانون 

 :هما رئيسيتين بمرحلتين مرت والتي ،الهيكلة إعادة عملية على

 جديدة ومخوعطت صغيسة مؤععت. بإىؽاء المسحلت هره اىخهث 1981/1982 من:األولى المرحلة. 

 وقد ،المؤععاث لمخخلف الهيكلت إغادة بمخابػت وخػلقث1982  من اىطلقث :الثانية المرحلة 

 إلى الكبسي الؽسكاث خفكيك خم حير الػضويت الهيكلت إغادة ،قعمين إلى الهيكلت إغادة  اىقعمث

 الماليت الهيكلت وإغادة ،خعييسها في الخحكم يمكن حخى ومخوعطت صغيسة مؤععاث

. 

  الجزائرية االقتصادية المؤسسات أعطى والذي: يتالمخػلق بخعييس المؤععاث الػموم 88/1القاهىن سقم 

 .واإلدارية المالية واالستقاللية ،المعنوية الشخصية

 

  1993/2003املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل املرحلة 

 

 فيه يلػب اىفخاح اقخصاد إلى إداسي اقخصاد من لالىخقال غميقت خحوالث المسحلت هره ؽهدث لقد    

 خالل من الدولي الىقد صىدوق مساقبت خحث رلك خم وقد ،محوسيا دوسا واألجىبي المحلي الخاص القطاع

 الخصحيح بسىامج وخطبيق المدي القصيس االقخصادي االعخقساس بسىامج بخىفير الجصائس الخصام

 من، وغقذث مجمىغت مً  1998أفشيل  1الى  1995ماسط  31 يغطي الفخسةالهيكلي المخوعط المدي الري 

إلاذة ظيخين، وأجاحذ هزه الػالقت مؼ  1998 بعىت الهيكلي الخػديل بسىامج أهمها من االخفاقياث

 من مىظومت خطبيق إلى أخسي جهت من وأدث ،الخاسجيت المديوىيت أصمت خخفيف الدوليت المؤععاث

 المؤععاث من الكثيس خوصصت إلى أدث الخي واالقخصاديت والخجاسيت والماليت الىقديت العياعاث

 المسخبطت والمجاالث األىؽطت بػض في والمخوعطت الصغيسة المؤععاث خطوس في وعاهمث ،الػامت

 وخفػيل العلبيت اآلثاس الحخواء اإلجساءاث من الػديد خخخر الدولت جػل الري األمس ،االىفخاح باقخصادياث

  الخأهيل ببسامج األمس خػلق عواء االقخصاديت المؤععاث خطوس غلى خعاغد الخي اإليجابيت الجواىب

 1 .والمخوعطت الصغيسة المؤععاث وخسقيت االعخثماس لخطويس القاىوىيت المىظومت أو االقخصادي

   

 

 

                                                           
 .14-11دمحم الصغير بػلي، مشجؼ ظابق ركش ،ص ص 1



 الاقخصاديت تواقؼ اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظطت في الجضائش وغالقتها بالخىمي                                الفصل الثاوي 

 

22 
 

 الخالي الجدول في موضح هو كما والمخوعطت الصغيسة المؤععاث خػداد رلك بػد خطوس وقد 

 2018-2015تطور تعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة للفترة  : 2رقمجدول  

 2018 2017 2016 2015 السنوات 

 687386 607297 432068 342788 عدد املؤسسات

 والمخوعطت الصغيسة المؤععاث وصاسة غن خصدس عىويت إحصائيت مػلوماثوؽشيت ر:المصد

هالحظ جطىسا كبيرا قذ  في المخوعطت و الصغيسة المؤععاث لخػداد العىوي الخعلعل خالل من

مؤظععت بػذ أ كان   687386الى 2018حذر في القطاع حيث وصل غذدها حتى نهايت العذاس ي ألاول مً ظىت 

 .2015مؤظعت في ظىت   342788
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 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ترقية و لتحسين واألجنبية الوطنية البرامج : الثاني لمطلبا

  الجزائر ف

 المؤععاث هره أداء معخوي من للسفؼ الجصائسيت الحكومت قامث ، لمخخلف غسض يلي ما وفي 

 : والمخوعطت الصغيسة المؤععاث خأهيل بسامج بخأهيلها

o كة:والشرا المناولة ترقية 

 قصد أدائه خحعين إلى الجصائسيت والمخوعطت الصغيسة المؤععاث قطاع يحخاج

 خوفيس غلى العلطاث غملث لرا ،المىافعت ومعخوي الػالمي االقخصادي الخياس مواكبت

 أدواث  بوضؼ اقخصادي إطاس

 خىافعيت من بالسفؼ خعمح خأهيل وبسامج ،المىاولت طسيق غن جواسيت مؤععاث خكوين غلى خؽجيؼ

 .                                                                .   العوق قواغد أعاط غلى المؤععاث

 ،اإلىخاجيت في ملحوظ ىمو من خحققه ما بفضل االقخصاديت الخىميت في هامت مكاىت المىاولت خحخل    

 خعمح إعخساخيجيت أداة أيامىا في أصبحث إر ،"خكلفت وبأقل مىخوج أحعن أداء فن" بأىها خػسف أن ويمكن

 مؤععاث بخلق الؽغل مىاصب إىؽاء ،الثسوة خكوين الوقث ىفط وفي ،ىموها بمضاغفت الكبسي للمؤععاث

                                                  حعب مؤععت وكل ،الثاىويت بالوظائف األخيسة هره خقوم إر ،للمىاولت ومخوعطت صغيسة

 األعاعي إىخاجها غلى الكبسي المؤععاث خسكص حين في ،خخصصها1.

 بين الخػاون ثقافت وجود بػدم ويخميص ،المىاولت مفهوم يجهل الجصائسي الصىاغي القطاع أن وبما

 1:يلي ما بإىؽاء ورلك ،المىاولت حجم سفؼ غلى القادسة الالصمت اآللياث وضؼ أوجب ،المؤععاث
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 لة:المناو لترقية الوطني المجلس

 ؛الوطىي لالقخصاد أحعن اىدماج خحقيق ؽأىه من خدبيس كل يقخسح                

   الػالمي الخياس ضمن الوطىيت والمخوعطت الصغيسة المؤععاث اىدماج غلى يؽجؼ 

       ؛للمىاولت

 ؛أجاىب أم كاىوا جصائسيين بالعحب اآلمسين كباس مؼ الؽساكت غملياث بخسقيت يقوم                 

 . فيما الجصائسيت والؽساكت المىاولت بوسصاث ىؽاطاث يىعق

  ىاولتـالم مجال في والمخوعطت الصغيسة المؤععاث قدساث خثمين غلى يجؽؼ  ابيىه 

 

o طة:والمتوس الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج 

 موقؼ خحعين قصد العلطاث خخخرها الخي اإلجساءاث من مجموغت غن غباسة هو      

 المعخوي غلى ومالي اقخصادي هدف لها يصبح أن أي الخىافعي االقخصاد إطاس في المؤععت

 راخها حد في المؤععت خبىي خالل من إال خحقيقه يمكن ال الخأهيل وبسىامج ،الدولي

 االعخثماسيت اإلىخاجيت ،الخىظيميت المعخوياث غلى داخليت وإصالحاث إلجساءاث

 والخعويقيت.

 :معخوياث أسبؼ حول والمخوعطت الصغيسة المؤععاث خأهيل بسىامج ويخمحوس

 ية:القطاع العمليات 

 حول إعخساخيجيت دساعاث إلى باإلضافت ،اإلىخاجيت الفسوع مخخلف حول غامت دساعاث إىجاص يخم    

 لهره والمخوعطت الصغيسة بالمؤععاث خاصت خطت ووضؼ المؤععاث من كبيس لػدد المعخقطبت الفسوع

 1  .   محيطها وخأهيل الفسوع
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  .ية:الجهو العمليات   

 ،واليت لكل والمخوعطت الصغيسة المؤععاث ىعيج خصوصيت لمػسفت وخحاليل دساعاث خجسي   

 قدسة لها الخي األىؽطت خحديد ثم خؽخيصه يخم حير ،المحليت اإلمكاىياث باعخغالل القطاع خطويس بهدف

 . والئيت خأهيل خطط لها وخوضؼ ،كبيسة خىمويت

 تية:المؤسسا المحيط تأهيل عمليات 

 وخكون ،واليت كل في القطاع لحاجياث لالعخجابت المخخصصت المهىي الخكوين مساكص خأهيل يخم    

           ؛والمخوعطت الصغيسة المؤععاث لخخابؼ البىوك في مخخصصت مصالح

  ؛والمخوعطت الصغيسة المؤععاث مؼ والمػاهد الجامػاث بين الخػاون خىميت  

 ؛الخمويل عبل إلى والمخوعطت الصغيسة المؤععاث وصول خعهيل  

 الجدد المخخسجين وخفضل ،االغخباس بػين البيئت خدخل الخي المؤععاث خؽجيؼ . 

  .سطة:والمتو الصغيرة المؤسسات لصالح المباشرة العمليات  

 بسىامج طسف من خمويل غلى وخحصل ،المؤععاث مؼ مباؽسة الخأهيل غملياث خطبق حير    

 البسىامج هرا خطبيق غلى والمخوعطت الصغيسة المؤععاث لخطويس الوطىيت الوكالت خؽسف كما ،الخأهيل

 الخأهيل غملياث غلى الموافقت وخمىح البسىامج من االعخفادة خسيد الخي المؤععاث ملفاث بدساعت خقوم حير

 1.عىويا خمويال البسىامج هرا ويخضمن ،غملها في الدساعت مكاخب إؽساك بحسيت الوكالت وخخمخؼ
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 الثاني الفصل خاتمة

 وأحد ،الخىميت محسكاث أهم من والمخوعطت الصغيسة المؤععاث أن لىا خبين الفصل هرا خالل من

 لخىميت الجصائسيت الخجسبت أن كما ،االقخصادياث جميؼ في االقخصاديت الىهضت لقيام السئيعيت الدغائم

 والقيمت الخام الداخلي الىاخج في عاهمث كيف لىا خبين وقد ،جدا هامت والمخوعطت الصغيسة المؤععاث

 . الؽغل مىاصب وخوفيس والمضافت

 للمؤععت اىخقال مسحلت بمثابت الجصائس في والمخوعطت الصغيسة المؤععاث جىميت غمليت خػخبس كما

 في الحاصلت الخطوساث مواكبت من لخمكيىها ورلك ،والمسدوديت بالكفاءة يخميص أخس معخوي إلى معخوي من

 .ودوليا وطىيا المخىاميت المىافعت لمواجهت الخىافعيت قدساخها وخػصيص ،االقخصادي الميدان
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 جمهید

ٌ  غام لخلدًم خصصىاه والري الىظسي  الجصء ئلى الخؼسق  بػد مً  واملخىطؼت للصغیرة املإطظاث كؼاع خى

ٌ  ببػع الخاصت الخػاٍزف بػع خُث  ،وهرلً اللاهىن الجدًد خظب الجصائس حػٍسف غلى ،وبالترهیز الدو

 طىف املإطظاث، هره جىاحهها التي واملػىكاث املشاول و واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث ئلى دوز  الخؼسق 

 خالٌ مً الاكخصادي دوزها وئبساش واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث واكؼ لخلُُم الدزاطت الخؼبُلُت هخصص

 .لدًىا املخىفسة إلاخصائُاث

 : الخالُت املباخث الخؼبُلُت الدزاطت هره جخظمً

 الدراست ومعطياث املستخدمت ألادواث :ألاول  املبحث  

 الدراست وهتائج التحليل :الثاوي املبحث  
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 تالدراس ومعطیاث املستخدمت ألادواث : ألاول  املبحث        

ٌ  طىف       هما ، املظخخدمت وألادواث الخؼبُلي الجاهب في املظخخدمت الػلمُت املىهجُت املبدث هرا في هدىاو

 .ومىاكشتها جدلُلها ًخم طىف التي الدزاطت هدىاٌو مػؼُاث طىف

 املستخدمت ألادواث : ألاول  املطلب

لت غلى البدث ئشيالُت مػالجت في طىػخمد  في واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث ودوز  لىاكؼ إلاخصائي الخدلُل ػٍس

 املإطظاث بلؼاع الخاصت الاكخصادًت املإشساث ملازهت ئلى ،باإلطافت بػد الخىمُت بالجصائس الاكخصادالىػني

 البُاهاث حمؼ ئلى لجأها وللد , أوزوبُت أو غسبُت واهذ الدولُتطىاء باملإشساث بالجصائس واملخىطؼت الصغیرة

ت خالٌ مً ألاولُت  صلت ذاث املخخلفت إلاهترهذ ومىاكؼ الصىاغتالث لىشازة الخابػت إلاخصائُت املػلىماث وشٍس

 في فخخمثل الدزاطت بمجخمؼ ًخػلم فُما اواأم املساحؼ بػع ئلى باإلطافت ، زئِس ي همصدز واملىاحم .باملىطىع

 مً الاكخصادي جىشَػهاودوزها ، همىها ، حػداداها خُث مً الجصائس في املخىطؼت الصغیرة املإطظاث ئحمالي

مً  الظداس ي غاًت ئلى 2015ةالفتر  خالٌ ودزاطتها الخام الداخلي الىاجج املظافت، اللُمت ، الدشغُل : خالٌ

 .2018طىت

 في الىطؼ جلُُم لىا ًدظنى أن أحل مً اللؼاع هدا مظذ غلى والخغیراث الخؼىزاث مً بالىثیر مسث فترة اوىنه

 . املحسوكاث للؼاع هبدًل الجصائسي  الىػني الاكخصاد جىمُت في املإطظاث مً الىىع هدا دوز  بخصىص الجصائس
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 الدراست معطياث:  الثاوي املطلب

ٌ  في املخمثلت املػؼُاث بجمؼ كمىا الدزاطت مىطىع ملػالجت اث مً مظخخسحت ئخصائُت حداو  املػلىماث وشٍس

 غلى الخدلُل غملُت في ئغخمدها خُث ، واملىاحم الصىاغت لىشازة الخابػت إلاخصائُت Excel جسحمت في طاغدها الري

ٌ  مخخلف بسهامجىزطم ئطخخدام ٌ  كساءة حظهُل غلى حػمل بُاهُت أشياٌ ئلى إلاخصائُت الجداو  الجداو

 الى 2017 مً الفترة مً بالدزاطت الخاصت إلاخصائُت املػؼُاث وافت بخجمُؼ كمىا.الخدلُل غملُت في واملظاغدة

ٌ  الظداس ي غاًت ٌ  2018 غام مً ألاو ٌ  ول كظمىا خُث ، فُجداو  ئلى كظمىاه الري الدزاطت مىطىع خظب حدو

 : ًلي هما فسوع

 غاًت ئلى 2017 الفترة خالٌ الجصائس في واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث وخسهُت جؼىز  : ألاول  الفرع 

ٌ  الظداس ي  .2018 مً ألاو

 املىؼلت ، اليشاغ كؼاع الحجم، خظب واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث جىشَؼ : الثاوي الفرع 

 .الجغسافُت

 الجصائسي  الىػني الاكخصادجىمُت  في واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث مظاهمت : الثالث الفرع . 
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 السداس ي غاًت إلى 0271 الفترة خالل الجسائر في واملتوسطت الصغيرة املؤسساث وحركيت جطور :  ألاول  الفرع

 . 0278 مً ألاول 

 غاًت ئلى 2017 الفترة خالٌ الجصائس في واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث وخسهُت جؼىز : (7 .3) الجدول رقم

ٌ  الظداس ي  . 2018 مً ألاو

الخاصت املؤسساث السىواث  

 

 املؤسساث

 العامت

 مجموع

 املؤسساث

 الصغيرة

 واملتوسطت

 املؤسساث

 املعىويت

 إلاوشاء

 املؤسساث

 املعىويت

 

 املؤسساث

 الحرفيت

 إعادة الاوشاء

 إلاوشاء

 الشطب

2017 575906 
 

211083 235242 390 1022621 41635 8056 11686 

2018 595810 220516 243699 264 1060289 18411  
 

    
3544 

  2051 

 . والمناجم الصناعة لوزارة التابعة اإلحصائية المعلومات نشريات على باالعتماد الطالب إعداد من : المصدر

 . الجغرافيت املىطقت ، اليشاط قطاع الحجم، حسب واملتوسطت الصغيرة املؤسساث جوزيع : الثاوي الفرع

 الجغرافيت املىطقت ، اليشاط قطاع الحجم، حسب واملتوسطت الصغيرة املؤسساث (:جوزيع0.3الجدول رقم)

 .0278 مً ألاول  السداس ي غاًت إلى 0271،الفترة

 

 الظىىاث

 الخىشَؼ      خظب

 الحجم

 الخىشَؼ خس ي ملىؼلت الجغسفُت الخىشَؼ خظب اليشاغ

 مإطظت

 صغیرة

10-49  

 مإطظت 

 مخىطؼت

50-250 

 البىاء خدماث   

 وأشغاٌ

 غمىمُت

الصىاغت 

لُت  الخدٍى

الفالخت 

والصُد 

 البدسي 

خدماث 

 الصىاغت

الهظاب  الشماٌ

 الػلُا

 الجىىب 

2017 49595 125696 400615 2767 6130 89597 174848 302564 3170 26281 

 

2018 21202 3196 316044 177727 92804 6392 2843 415242 
 

129767     50801  
   

اث غلى باالغخماد الؼالب ئغداد مً : املصدر  الصىاغت لىشازة الخابػت إلاخصائُت املػلىماث وشٍس
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الجسائري  الوطني الاقتصاد في جىميت واملتوسطت الصغيرة املؤسساث مساهمت:  الثالث الفرع   

 مً الفترة خالل الوطني الاقتصاد جىميت في واملتوسطت الصغيرة املؤسساث (:مساهمت3.3الجدول رقم)

 .0278 مً ألاول  السداس ي غاًت إلى0271

 السىواث

 

 الخاصت املؤسساث

 

  مجموع

 املؤسساث

 الخاصت

 

 املؤسساث

 العامت

 

 املؤسساث

 الحرفيت

 

 مجموع

 مىاصب

 الشغل

 

 حجم

 السكان

 املشتغلين

 

 القيمت

 املضافت

 الوحدة

 مليار :

 دًىار

 حسائري 

 

 الىاجج

 الداخلي

 الخام

 الوحدة

 مليار :

 دًىار

 

 أرباب ألاحراء

 املؤسساث

 

 

2017 1489443 1022231 2511674 29024 / 2540698 10845000  

 

 

/ / 

2018 1517990 1060289 2578279 23679 / 2601958 10858000 / / 

اث غلى باالغخماد الؼالب ئغداد مً : املصدر  الصىاغت لىشازة الخابػت إلاخصائُت املػلىماث وشٍس
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 واملىاقشت الىتائج :الثاوي املبحث

 الاكخصاد في واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث ملظاهمت جلُمُت ئخصائُت دزاطت ئلى املبدث هدا في هخؼسق  طىف

ٌ  ، مؼلبین ئلى املبدث جلظُم مىخالٌ الجصائسي   بالجصائس واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث واكؼ ئلى فُه هخؼسق  ألاو

 وجىشَػها شؼبها ، همىها ، حػداداها خُث مً واملخىطؼت الصغیرة لخؼىزاملإطظاث ئخصائُت دزاطت خالٌ مً

 في واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث لدوز  فُه هخؼسق  املؼلبالثاوي أما ، الجهاث وخظب اليشاغ كؼاغاث خظب

 اللُمت في مظاهمتها ، الشغل مىاصب جىفیر في لدوزها ئخصائُت دزاطت خالٌ مً بالجصائس الىػني الاكخصاد

 .الخام الىػني والىاجج املظافت

 الجسائر في واملتوسطت الصغيرة املؤسساث واقع : ألاول  املطلب

 ،خسهُتها جؼىزها دزاطت خالٌ مً بالجصائس واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث واكؼ ئلى هخؼسق  طىف املؼلب هدا في

 غاًت الى 2017الفترة خالٌ الجغسافي والخىشَؼ اليشاغ كؼاع ، الحجم خظب جىشَػها ،هرلً ئوشاءهاوشؼبها مً

ٌ  الظداس ي  الصغیرة املإطظاث واكؼ جدلُل دزاطت ئلى الخؼسق  وكبل.الىخائج وجفظیر جدلُل مؼ2018غام مً ألاو

 الري إلاخصاء طمً ًدخل والدي الصغیرةواملخىطؼت للمإطظاث جلظُم أهم ذهس ًجب بالجصائس واملخىطؼت

 املإطظاث فان الىشازةاملػىُت فدظب ، اللؼاع هدا بدىمُت الخاصت الدغم وهُاول الهُئاث مخخلف به جلىم

ت الؼبُػت خظب جىلظم واملخىطؼت الصغیرة  : ئلى اللاهٍى

 مً ألاهبر اليظبت جمثل وهي الخىاص أو لألفساد ملىُتها حػىد التي املإطظاث وهي : الخاصت املؤسساث

ت أشخاص مإطظاث ئلى وجىلظم واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث   (خسة مهً)ػبُػُت أشخاص ومإطظاث مػىٍى

  حدا طػُفت وظبت جمثل وهي للدولت منها هبیر حصء أو واملت ملىُتها حػىد التي املإطظاث وهي : العامت املؤسساث

 1.واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث مً

 

 

 
                                                           

1 ،  طلُمان هاصس، غىاػف مدظً، كؼاع املإطظاث الصغیرة واملخىطؼت هبدًل جىمىي لإلكخصاد الجصائسي خازج كؼاع املحسوكاث ،املػىكاث والحلٌى

آفاق ألالفُت بدث ملدم للملخلى الدولي ألاٌو خٌى جلُُم اطتراجُجُاث وطُاطاث الجصائس الاكخصادًت الطخلؼاب الاطدثمازاث البدًلت للمدسوكاث في 

ت وغلىم . الدظُیر،حامػت املظُلت)الجصائس(، بالخػاون مؼ مخبر الاطتراجُجُاث وا لظُاطاث الاكخصادًت الثالثت بالجصائس، بيلُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز

 .6ص ،2014أهخىبس  29و  28في الجصائس ، ًىمي 
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لت مهازة بىلل ٌظمذ فىُا ػابػا وجىدس ي الُدوي  الػمل غليها ٌغلب مإطظت ول وهي : التقليدًت الصىاعاث   ، غٍس

 للمإطظاث الػام إلاخصاء مً خسحذ لدلً الظُاخت كؼاع ئلى املإطظاث هره اهخللذ وشازي  حػدًل وبددور

 اليشاغ ذاث باملإطظاث إلاخصائي الخلظُم غىد وغىطذ 2010 طىت مً ابخداءا وذلً واملخىطؼت الصغیرة

 1.الحسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .7ص مسحؼ طابم، 
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 0278-0271 الفترة الجسائر في واملتوسطت الصغيرة املؤسساث عدد جطور  : ألاول  الفرع

  واملتوسطت الصغيرة للمؤسساث الاحمالي العدد جطور 

 ٌ  : واملخىطؼت الصغیرة للمإطظاث الاحمالي الػدد جؼىز  لىا ًىضح املىالي الجدو

 ألاول  السداس ي غاًت الى 0271 بالجسائر،الفترة واملتوسطت الصغيرة املؤسساث عدد (:جطور 3.3الشكل رقم )

 .0278 مً

 الصغیرة املإطظاث غدد الظىىاث

 واملخىطؼت

2017 1022621 

2018 1060289 

ٌ  غلى باالغخماد الؼالبت ئغداد مً: املصدز  )(الجدو

 كسائدىا خالٌ مً - الفترة خالٌ فمً مظخمس جصاًد في الجصائس في واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث غدد أن هالخظ

 ٌ ىا التي(4.3) زكم الجدو   1022621مً واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث غدد جؼىز  لىا ًدبین الدزاطت غليها أحٍس

ٌ  الظداس ي اًتنه 1060289 مإطظت الى لُصل2017غام مإطظت  . 2018 غام مً ألاو
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 (وشطب إوشاء) واملتوسطت الصغيرة املؤسساث حركيت:  الثاوي الفرع

ٌ  الظداس ي غخُت الى 2003 مً الفترة خالٌ واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث كؼاع شهد  خسهُت 2017 مً ألاو

ادة الى زاحؼ الخؼىز  وهدا طابلا الخظىا هما املإطظاث مً الىىع هرا صىف غدد ازجفاع هخجػنها واضحت  في الٍص

 الخدلُل غملُت ولدظهُل ، واملخىطؼت الصغیرة للمإطظاث واضح شؼب بامللابلهىان ، املإطظاث هده ئوشاء

 غلى واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث خسهُت غلى دزاطدىا ، اللؼاع هرا في جىاحدا املإطظاث أهثر في هسهص طىف

ت الخاصت املإطظاث ٌ  املػىٍى  : املإطظاث هده خسهُت ًىضح املىالي والجدو

 0278 ألاول  السداس ي غاًت الى 0271 الفترة ، واملتوسطت الصغيرة املؤسساث حركيت(:3.3الجدول رقم )

 املؤسساث عدد السىواث

 املعىويت الخاصت

 

 إلاوشاء إلاوشاء إعادة إلاوشاء

 إلاوشاء إعادة+

 

 الشطب

0271 537901 41919 6949 48868 7956  

 

0278 575906 41635 8056 49691 11686  
 

اث غلى باالغخماد الؼالبت ئغداد مً: املصدر  .واملىاحم الصىاغت لىشازة الخابػت إلاخصائُت املػلىماث وشٍس

 : ئلى إلاشازة وججدز

 في املروىزة إلاخصائُاث أن  ٌ ت ) الخاصت املإطظاث فلؽ جخظمً)(زكم الجدو  (. املػىٍى

 الظداس ي اًتنه ختى ئخصائُاث هي املخىفسة إلاخصائُاث أن بما  ٌ  هلىم لً لدلً 2019 طىت مً ألاو

 في والىمى الشؼب مػدالث مً ول خظاب في املشؼىبت واملإطظاث امليشأة املإطظاث غدد بادخاٌ

 . الفترة هاجه
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   واملتوسطت الصغيرة املؤسست الفرع الثالث: جوزيع

  حسب الحجم يع املؤسست الصغيرة واملتوسطت جوز 

 ومإطظاث حدا، صغیرة أو مصغسة مإطظاث الى حجم خظب جخىشع الجصائس في واملخىطؼت الصغیرةاملإطظاج ان

فان املإطظاث   2018الى  2017 الفترة مً لدًىا املخىاحدة املػؼُاث وخظب مخىطؼت، ومإطظاث صغیرة

ٌ  خالٌ مً أهثر هرا هىضح وطىفالصغیرة هي ألاهثر  املإطظاث جىاحدا   : املىالي الجدو

 0278خالل السداس ي ألاول   واملتوسطت الصغيرة املؤسست (:جوزيع3.3الجدول رقم) 

 الصغيره املؤسساث جوزيع

 واملتوسطت

 العدد

 

 %اليسبت

 97.70 1035891 9-1مصغسة مإطظاث

 2 21202 49-10مىطظاث صغیرة

 0.3 3196 250-50مإطظاث مخىطؼت

 100 1060289 املجمىع

 ما طبم غلى باالغخماد الؼالبت ئغداد مً: املصدر

ٌ  خالٌ مً مإطظت خالٌ الظداس ي  1060289وصل الى واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث غدد بأن هالخظ الجدو

 صغیرة مإطظاث ، مإطظت 1035891ب الحجم مصغسة إطظاثامل املإطظاث هره جخىشع 2018الاٌو مً 

 . 3196ب مخىطؼتالحجم مإطظاثو  21202ب الحجم

 اليشاط قطاع حسب واملتوسطت الصغيرة املؤسساث جوزيع: 

 أن مػسفت مً البد اليشاغ كؼاع خظب واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث واكؼ للخدلُل الخؼسق  كبل

 : ًلي هما املػىُت الىشازة جصيُف خظب شػب 04مً ًخيىن  اليشاغ كؼاع

 للمإطظاث خدماث ، وإلاػػام الفىدكت ، الخجازة ، واملىاصالث الىلل : جضم الخدماث شعبت ، 

ت أغماٌ ، مالُت ،مإطظاث للػائالث خدماث  . الجماغُت للمسافم خدماث ، غلاٍز

 العموميت وألاشغال البىاء .  

 البحري  والصيد الفالحت .  

 هُمُاء،مؼاغ،بالطدًُ ، البىاء مىاد ، والصلب الحدًد ، واملحاحس املىاحم : جضم التحويليت الصىاعت 

 صىاغت ، والىزق والفلین الخشب صىاغت ، الجلد صىاغت ، اليظُج ،صىاغت الغرائُت الصىاغت ،

 . مخخلفت
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 ٌ ٌ  الظداس ي خالٌ اليشاغ كؼاع خظب واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث جىشَؼ ًىضح املىالي والجدو  الاو

 2018مً

 الاول  السداس ي خالل اليشاط قطاع حسب واملتوسطت الصغيرة املؤسساث (:جوزيع1.3الجدول رقم)

 0278مً

 % اليسبت العدد اليشاط قطاع

 

 316044 خدماث

 

53,04 

  عموميت وأشغال البىاء

 

177727 29,83 

 15,58 92804 التحويليت الصىاعت

  البحري  والصيد الفالحت

 

6392 1,07 

  الصىاعت خدماث

 

2843 0,48 

 املجموع

 

595810 100 

 ماطبم. غلى باالغخماد الؼالبت ئغداد مً: املصدر
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 بالجسائر الوطني الاقتصاد جىميت في واملتوسطت الصغيرة املؤسساث دور  : الثاوي املطلب 

 واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث كؼاع ًىفسها التي الشغل مىاصب جؼىز  دزاطت ئلى هخؼسق  طىف املؼلب هدا في

 اللُمت خلم في واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث دوز  هرلً ، الدشغُل في اللؼاع هدا ًلػبه الدوزالري ملػسفت

 .املحسوكاث الىػىُخازج الىاجج في ومظاهمتها املظافت

 التشغيل في واملتوسطت الصغيرة املؤسساث دور  : ألاول  الفرع

ٌ  في الدزاطت مػؼُاث غلى بىاءا  : ماًلي مػسفت ًجب الشغل بمىاصب الخاصت()زكم الجدو

 للظمان الىػني الصىدوق  لدي م  مصسح:  واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث أحساء 

 .CNASالاحخماعي

 الخاصت م ص املإطظاث أزباب بین ما ججمؼ:  الخاص لللؼاع م ص املإطظاث أزباب 

ت ألاشخاص"  صسح خُث"  الحسة املهً" في جيشؽ التي الخاصت  املإطظاث زؤطاء و"  املػىٍى

 لها مإطظت ول أن م  غلى مبني افتراض أطاض غلى casnos ألاحساء لغیر الىػني الصىدوق  لدي

 .به واخد مصسح غمل زب

 املهً طمً وأدزحذ 2009 غام مً ابخداء جخىفس ال الحسفُت املإطظاث في الشغل مىاصب غدد 

 .الحسة

ٌ  اغددها بالجصائس واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث جىفسها التي الشغل مىاصب جؼىز  ولدزاطت  : الخالي الجدو

 غاًت الى 0271 مً واملتوسطت الصغيرة املؤسساث هوفرها التي الشغل مىاصب (:جطور 8.3الجدول رقم)

 .0278 مً الاول  السداس ي

 %الخؼىز  مػدٌ الخؼىز  م ص م جىفسها التي الشغل مىاصب الظىىاث

2017 2540698 169678 7,16  

 

2018 2601958 

 

61260 2441 

 ماطبم. غلى باالغخماد الؼالبت ئغداد مً: املصدر

 مظخمس جصاًد في واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث جىفسها التي الشغل مىاصب جؼىز  انمً خالٌ الجدٌو هالخظ 

ٌ  الظداس ي غاًت الى شغل مىصب  2601958مىص ي شغل الى غاًت 2540698فمً  .2018مً الاو
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 مضافت  قيمت خلق في واملتوسطت الصغيرة الفرع الثاوي: دوراملؤسساث

 0278-0271خالل املضافت القيمت في والخاص العام القطاع مساهمت (:3.3الجدول رقم)

 املظافه اللُمه اليظبت الخاص اللؼاع اليظبت الػام اللؼاع الظىىاث

2017 675,06 9,46% 6463,18 90,54% 7138,24  

 

2018 804,47 10,25% 7041,66 89,75% 7846,13  

 

اث:  غلى باالغخماد الؼالبت ئغداد مً : املصدر  واملىاحم الصىاغت لىشازة الخابػت إلاخصائُت املػلىماث وشٍس

ٌ  خالٌ مً  خُث الػام، اللؼاع مظاهمت وظبت مً بىثیر أهبر الخاص اللؼاع مظاهمت وظبت هالخظ الجدو

ادة هده في الىبیر الدوز  لها واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث حػخبر  ئحمالي مً غددا املإطظاث أهثر هينها وى  الٍص

 الخاص. اللؼاع في املإطظاث

 PIBالخام  الوطني الىاجج في واملتوسطت الصغيرة مساهمتاملؤسساث الفرع الثالث:

 ما لبلد الاكخصادًت اللؼاغاث مخخلف في إلاهخاج وطائل جدلله الري الدخل مجمىع الخام الىػني الىاجج ًمثل

الث الخازج مً جأحي التي املداخُل ئلى ،باإلطافت الظىت خالٌ ً هخدٍى ػخبر ، دلً غیر والى املهاحٍس  الىاجج َو

 واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث أصبدذ ، خُثلالكخصاد الىلي الخىمُت مإشساث أهم أخد الخام الىػني

ٌ  مخخلف في الصىاغُت  غىاًت أغؼذ الجصائس لدلً ، (PIB)الخام الىػني الىاجج في هامت بيظبت حظاهم الػالم دو

 فأصبدذ واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث وظُج جىطُؼ في طاغدث التي إلاحساءاث خالٌ مً اللؼاع لهدا هبیرة

 .مػخبرة بيظب الخام الىػني الىاجج في فػالت مظاهمت لها
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 خالل املحروقاث قطاع خارج الداخلي الخام الىاجج في والخاص العام القطاع (:مساهمت72.3الجدول رقم)

0271-0278. 

 الىاجج كُمت اليظبت الخاص اللؼاع اليظبت الػام اللؼاع الظىىاث

 الخام

 PIB الداخلي

2017 1187,93 13,93% 7338,65 86,07% 8526,58  

 

2018 1313,36 14,22% 7924,51 85,78% 9237,87  

 

اث:  غلى باالغخماد الؼالبت ئغداد مً : املصدر  واملىاحم الصىاغت لىشازة الخابػت إلاخصائُت املػلىماث وشٍس

 . املحسوكاث كؼاع خازج الػام الداخلي الىاجج في الػام اللؼاع مً أهبر بيظبت ٌظاهم الخاص اللؼاع بأن هالخظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جىمُت دزاطت ئخصائیت جلیمیت ملظاهمت املإطظاث الصغیرة واملخىطؼت في              لثالفصل الثا  

الاكخصاد الجصائسي      

59 
 

 الثاوي الفصل خاجمت

ا وزا د لها واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث أن املإشساث وكساءة إلاخصائُاث جدلُل خالٌ مً وظخخلص  خٍُى

 أن هما البؼالت، حجم مً الخللُص في طاغد الشغل مىاصب جىفیر خالٌ مً الجصائسي  الاكخصاد جىمُت في وهاما

ادة في مظاهمتمػخبرة لها  للنهىض الجصائس ئلُه حظعى ما وهدا ، الداخلي الىاجج وفي املظافت اللُمت في الٍص

 حػاوي ماشالذ نهاأ وخاصت واملخىطؼت الصغیرة املإطظاث مخخلف لدغم وبسامج جدابیر وطؼ ػٍسم غً باالكخصاد

 الاهفخاح ظل في خصىصا املىافظت غلىكدزتها مً  وجدد البلاء غلى غیر كادزة ججػلها ومشاول مػىكاث مً

 . الجصائس حشهده الري الاكخصادي
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 الخاثمة

 الكبير الدور  لها ملا بالغت أهمُت الدول  له جىلي التي اللؼاغاث أهم أخد مً واملخىسؼت الصغيرة املإسساث حػخبر

ػت الخغُيراث ظل في ،خاصت املخلدمت الدول  هده فُاكخصادًاث املساهمت في اث في واملخػاكبت السَز  مسخٍى

 للنهىض منها كسُاست واملخىسؼت الصغيرة املإسساث بلؼاع الاكخصادًت،جم ألاسماث وحػدد الخكىىلىجُا

 ػزخىا السُاق هدا وفي الخُاملحزوكاث، الدول  بين مً والجشائز للؼاع الخبػُت غً بػُدا الىػني باالكخصاد

  :ًلي كما الدراست ئشكالُت

 ؟ ًتدالكخصاا لخىمُتا لُمحت يف ملخىسؼتوا ةريلصغا ثملإسساا واكؼ و دور  ماهى   

 ألاسس ًخظمً الىظزي  ألاول  فصلين الى البدث كسمىا الدراست فزطُاث والخخبار ، الدساؤل  هدا غً ولإلجابت

ت  املإسساث ملساهمت جلُمُت ئخصائُت دراست خالل مً جؼبُلي والثاوي واملخىسؼت للمإسساجالصغيرة الىظٍز

 : الخالُت والخىصُاث الىخائج ئلى ألاخير في الجشائزي،لىخلص الاكخصاد في واملخىسؼت الصغيرة

 النتائج:أوال

 خالل مً جدًد حػٍزف جددًد في ًظهز وهدا واملخىسؼت الصغيرة املإسساث كؼاع جزكُت غلى الجشائز حػمل 1-

 دورها جفػُل خالل مً باللؼاع النهىض ئلى يهدف الذي1118 /12/ 18  املإرخ في01-81اللاهىن ركم حػدًل

مغً   الاكخصادي  . املإسساث هذه جزكُت في حساهم وبزامج آلُاث ػٍز

 وسبت ئلى وصلذ خُث أخزي  ئلى سىت مً مسخمز جؼىر  في الجشائز في واملخىسؼت الصغيرة املإسساث حػداد ئن 2-

 فترة مً جظػها التي والبرامج وإلاجزاءاث للخدابير راجؼ وهدا ، الجشائز في املخىاجدة املإسساث مً % 98 جخجاوس 

ت مداولت ئلى باإلطافت املإسساث، مً الىىع هدا ئوشاء حسهُل أخزي  ئلى  جؼىر  حػُم التي والػزاكُل املشاكل حسٍى

 .الجشائز في الصغيرةواملخىسؼت املإسساث

 ال املإسساث هده أن ئال غام كل في ًظهز الذي وإلاوشاء واملخىسؼت الصغيرة املإسساث حػداد في الخؼىر  رغم 3-

ت مً جمىػها وغىائم مشاكل حػاهُمً سالذ  فترة خالل الشؼب مػدالث جؼىر  في الخظىاه ما وهدا الاسخمزاٍر

 .الدراست

 صغيرة أو مصغزة مإسساث هي املخىفزة إلاخصائُاث خسب الجشائز في واملخىسؼت الصغيرة املإسساث غالبُت 4-

 لهالخأزير املصغزة املإسساث هده كىن  له املخؼؽ بالشكل باللؼاع النهىض غدم ًفسز ما %وهدا81بيسبت جدا

 هي واملخىسؼت الصغيرة املإسساث غالبُت فيها هالخظ التي املخلدمت بالدول  ملارهت الىػني الاكخصاد غلى الكبير

 .صغيرة مإسساث

 خؼزا ًددر ما وهى % 70 جفىق  بيسبت الشمال مىاػم غلى جخىسع واملخىسؼت الصغيرة املإسساث غالبُت 5-

ت غلى إزز الخىمُتالجهٍى  .الاكخصادًت الخىمُت غلى ٍو

 مىاصب خلم في الدراست في املخىفزة إلاخصائُاث غلى وبىاءا بالجشائز واملخىسؼت الصغيرة املإساث ساهمذ 6-

 طئُل، بشكل كان وان البؼالت حجم جللُص في ساهماث وبالخالي املشخغلين السكان حجم مً% 24بدىالي غمل
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 في املإسساث هده جلػبه الذي الدور  ًىضح الدراست سىىاث خالل الشغل مىاصب في التزاًداملسخمز أن ئال

 .الدشغُل

 الداخلي الىاجج مً الزفؼ في وساهمذ املظافت اللُمت في دور  لها بالجشائز واملخىسؼت الصغيرة املإسساث 7-

 .املحزوكاث كؼاع جأزير مؼ ملارهت طػُف جأزيرها ماسال املساهمت هده أن ئال الخام

 : التوصيات :ثانيا

 :ًلي كما الخىصُاث بػع هلترح ئليها جىصلىا التي الىخائج الظىء غلى

 الاكخصادي والىطؼ جخماش ى بزامج وطؼ خالل مً واملخىسؼت الصغيرة املإسساث جىمُت في الاسخمزار 

  للبالد؛ والاجخماعي

 جشء وجخصُص واملخىسؼت الصغيرة املإسساث ألوشؼت املىاسبت ألاراض ي غلى الحصىل  ئجزاء حسهُل 

ش لها واملىاػلالصىاغُت اليشاغ مىاػم مً  الجدًد؛ اللاهىن  في جاء ملا كخػٍش

 ش الابخكار حشجُؼ ت واللدراث املهاراث وحػٍش  الحجم؛ واملخىسؼت الصغيرة للمإسساث إلاداٍر

 واملخىسؼت؛ الصغيرة املإسساث ئوشاء في الؼزق  أهم اخد مً حػخبر والتي بالباػً امللاولت جزكُت  

 بالبرامج الخػٍزف أجل مً الىػً أهداء كافت ججىب كافلت غبر وجدسِسُت ئغالمُت أًام جىظُم 

 واملخىسؼت؛ الصغيرة للمإسساث الجدًد الخػٍزف طمً امللدمت والدسهُالث

 خاصت خدًثت جدًدة آلُاث وطؼ ً  ؛واملخىسؼت الصغيرة املإسساث مسيري  بخكٍى

 ل مشكلت خل ؼ خاملي ٌػترض الذي الخمٍى  مً ومخىسؼت صغيرة مإسست ئوشاء في الزاغبين املشاَر

ل خالل  .إلاسالمي ادارجالخمٍى

 الدراسة آفاق :ثالثا

  غالكت لها جدًدة مىاطُؼ ػزح ارجأًىا املىطىع، لهذا البالغت لألهمُت وهظزا كمىا بها التي الدارست غلى بىاء

 :هي مسخلبال بالدراست

o الصادراث؛ جزكُت في للمساهمت املخىسؼت و الصغيرة املإسساث جىمُت  

o تها غليها للمدافظت املخىسؼت و الصغيرة املإسساث وجزكُت جأهُل  وهمىها. وئسخمزاٍر
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Abstract: 

The world is passing at this stage a period of intense competition between the countries of the support 

area and upgrade the space medium and small and micro businesses and leveraging to meet the 

requirements of sustainable development in all areas of economic, social and environmental rights, and 

now these institutions represent a choice strategic and most practical alternative facing the developed and 

developing nations, and that because of its property that qualify them to achieve  the desired growth rate 

and to overcome the structural imbalances that prints their economies, so that it should not allow 

balanced and sustainable growth of local development in these countries without the support and 

development of medium and small and micro enterprises. 

On this basis and given the rapid economic development, Algeria is looking like the rest of the countries 

seeking to promote such institutions through the adoption of an integrated strategy on which to guide the 

benefits of these institutions to serve the overall development and sustainable local development in the 

different areas of its constituents. 
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