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جلعب املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت دوزا هاما في الخىمُت الاكخصادًت و حعد زافدا خلُلُا للخىمُت 

الجدًد، ملا أو غيرها مً الجىاهب امليىهت للىظام الاكخصادي  الدائمت سىاء في الجاهب الاكخصادي أو الاحخماعي،

ع مع معظم الخدىالث و الخغيراث التي ٌعِشها اليشاغ  جخميز به مً خصائص ججعلها كادزة على الخأكلم السَس

الاكخصادي العالمي، فهي جؤثس بشيل هبير على خسهُت و همى الاكخصاد سىاء في البلدان الىامُت أو البلدان 

ت الج ع الخىمٍى دًدة و الاختراعاث املصاخبت للخؼىز الخىىىلىجي العالمي ، في املخلدمت ، ليىنها مىبع لخلم املشاَز

ظل ما ٌعسف باالكخصاد السكمي أًً ججد هره املؤسساث فسصت لخلم و إبداع أفياز حدًدة جخأكلم مع هره 

 ألاوطاع .

 زغم جىامي اهخمام الدٌو بهرا اللؼاع و العمل على دعمه إال اهه ًالقي العدًد مً الصعىباث و املعىكاث

جؤدي إلى إطعافه، أو ختى في بعع ألاخُان اللظاء علُه، فلعىملت الاكخصادًت بيل هالها مً آثاز اًجابُت إال  التي

أنها حشيل علباث في وحه هره املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت التي ال جملً اللدزة على الخددي و فسض وحىدها 

ل وشاػها و ول ما ًفسطه ذلً مً زهاهاث عدً دة هخددًاث الاكخصاد  السكمي و جددًاث املىافست في ظل جدٍو

وما الى ذلً مً  علباث جلف خاصت  في وحه املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت الىاشؼت في ألاكالُم الىامُت ، مثل 

 خالت اللؼاع في الجصائس.

الحلُلُت الكخصادها، و ذلً بظبؽ ول السُاساث  التي هى الخسكُت  صائسيجلاملسخلبلي إن السهان ا

بئميانها أن جؤثس على خسهُت الاكخصاد، و في هرا إلاػاز هسي مً املىاسب وطع املؤسساث  الصغيرة و املخىسؼت في 

د لسىق كلب هرا املشسوع الاكخصادي ،الري ًجب أن ًأخر بعين الاعخباز ما هى مىحىد في العالم في ظل اكخصا

 مظلت العىملت .

الداعمت للؼاع املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت إلدزاهها بأهمُت دوز هرا ٌ و حعخبر الجصائس مً الدو

في جىسُع كاعدة الاكخصاد الىػني، و هرا بخبىيها مع بداًت الثماهِىاث لبرامج إلاصالح الاكخصادي و  اللؼاع

ىًُ هُاول اللؼاع العام، الىخداث الضخمت الخابعت للدولت الى الخعدًل الهُىلي خُث جمثلذ هره العملُت في جف

س و جسكُت هرا اللؼاع، و  عاث مً احل جؼٍى مؤسساث صغيرة و مخىسؼت، هما أصدزث الدولت بعع الدشَس

مً خالٌ إوشائها  ملخخلف الهُئاث و املؤسساث التي مً شانها عامت و  عملذ على جىفير وافت الدسهُالث،

 ملؤسساث الصغيرة و املخىسؼت بشيل خاص .الاسدثماز في ا

احه العدًد مً و بالسغم مً ألاهمُت التي أولتها الجصائس لهرا اللؼاع الا اهه ماشاٌ كؼاعا هشا ، ًى 

، حعلخه غير كادز على ألاهداف املىخظسة مىه مما حعلها جخىحه هدى جسكُت و جدسين الصعاب و العساكُل

سها و حعلها كادزة على املىافستاملؤسساث الصغيرة و املخىسؼت، و   .هرا لخىمُتها و جؼٍى

 و هظسا لألهمُت التي جدخلها هره املؤسساث سيستهل بدثىا هرا بؼسح إلاشيالُت الخالُت :

 ؟ في الجزائر   ما مدى مساهمة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في ثحقيق التىمية الاقتصادية

 و لإلحابت عً هره إلاشيالُت ًمىً ػسح ألاسئلت الفسعُت الخالُت :
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 أهم خصائصها ؟ مااملؤسساث الصغيرة و املخىسؼت و ما مفهىم  -

 أهم مددداتها ؟ ماالخىمُت الاكخصادًت و ماهي  -

 ؟ جىاحه جىمُت املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الجصائسالعساكُل التي ماهي  -

 اث الصغيرة و املخىسؼت في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت في الجصائس ؟هُف ساهمذ املؤسس -

 :الفرضيات

 إن املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت جخالءم مع ظسوف الدٌو الىامُت باعخبازها حسخعمل ادواث بسُؼت . -

 املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت جلعب دوز املحسن السئِس ي للخىمُت الاكخصادًت . -

 .خصاد الجصائسي في الاكالصغيرة و املخىسؼت أهمُت استراجُجُت جىدسب املؤسساث  -

 أهمية البحث:

 :حسخمد هره الدزاست أهمُتها مً خالٌ 

ًٍ و واطعي السُاساث ىسؼت باهخمام هبير مً ػسف املفىس ًدظى مىطىع املؤسساث الصغيرة و املخ -

 الاكخصادًت .

ساث الصغيرة و املخىسؼت في الازجلاء باكخصادًاث الدٌو املخلدمت و الىامُت، و في الدوز الىبير الري جلعبه املؤس -

 حمُع املجاالث و على حمُع الاصعدة املحلُت و الدولُت .

ليىن الخىمُت الاكخصادًت اصبدذ مً املسجىصاث الاساسُت لعملُت جدلُم و ازساء الخىمُت املسخدامت و  -

 الشاملت .

الري اولخه الجصائس لهره املؤسساث و الاصالخاث الىبيرة التي سخستها لخأهُل هرا اللؼاع  في الاهخمام الىبير  -

 الاصعدة . مخخلف حىاهبه و على حمُع

 :الدراسةأهداف 

ف و معاًير الخصيُف .، منها إشلت باملؤسساث الصغيرة و املخىسؼتجىطُذ بعع إلاشياالث املخعل -  يالُت الخعٍس

 .ص و املصاًا التي جىفسها املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت للخخفُف مً البؼالت الخعسف على الخصائ -

 .الاػالع على الجهىد املبرولت و لهُئاث الداعمت لخأهُل و جسكُت املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الجصائس -

 مدي مساهمت املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت في الجصائس. معسفت -
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 :مىهج البحث

مً أحل دزاست إلاشيالُت وملحاولت إلاحابت على ألاسئلت املؼسوخت وهظسا لؼبُعت املىطىع، فئن البدث ًسهص على 

ت التي الخدلُلي و الىصفياملىهج  جدىاٌو دزاست املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت و  ملعسفت مخخلف املفاهُم الىظٍس

 الخىمُت الاكخصادًت.

 حدود الدراسة:

 الجصائس.خدود مياهُت : 

هظسا لخميز هره الفترة بئبساش الدوز الري لعبخه  5102الى  5102 ست مًجخمثل في امخداد الدزا: خدود شماهُت

 املؤسساث الصغيرة واملخىسؼت في دعم الاكخصاد الىػني.

 :اختيار املوضوع أسباب

 معسفت ول ما ًخعلم بلؼاع املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت مً معلىماث فىُت و جلىُت.-

 معسفت واكع و خباًا املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الجصائس .-

 مٌُى شخص ي لدزاست و جدلُل هرا املىطىع .-

 :دراسات سابقة

 خظي مىطىع املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت باهخمام واسع لدي ألاوادمُين، هرهس منها ما ًلي :

في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت، "دزاست  دوز املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت، الدراسة الاولى : حكيم شبوطي

 .5112-5112خالت الجصائس "، اػسوخت دهخىزاه، حامعت الجصائس، 

الٌ هره الدزاست بخددًد ماهُت املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت مً خالٌ املفهىم، كام الباخث مً خ

الخصائص، عىامل الىجاح و الفشل، ثم اهخلل الى عسض ججازب بعع الدٌو في مجاٌ املؤسساث الصغيرة و 

زاست واكع طافت الى ججازب الدٌو العسبُت، هما جىاولذ الدباإل  املخىسؼت خُث جؼسق الى ججازب الدٌو السائدة 

ع الجصائسي،  دوز و مياهخت املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الخىمُت املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الدشَس

س و جىمُت كؼاع املؤسساث الصغيرة و  الاكخصادًت و الاحخماعُت في الجصائس و استراجُجُت الجصائس لخؼٍى

 املخىسؼت .

وكع املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت و سبل دعمها و جىمُتها "دزاست خالت  ،الدراسة الثاهية : عثمان لخلف

 . 5112-5112الجصائس"اػسوخت دهخىزاه، حامعت الجصائس 

كامذ الدزاست على مداولت الخعسف على املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت، هرلً جددًد اسباب الاهخمام   

، و الدوز الري جلعبه في جى العاملُت على مُتها، هما جىاولذ اثس الخدىالث الاكخصادًت بها في اكخصادًاث الدٌو

املياهت التي جدخلها هره املؤسساث، بدزاست كدزتها الخىافسُت في ظل العىملت و ما جترهه مً آثاز واضحت على 

مجمىعت مً الخىظُماث و الخجمعاث الاكخصادًت، جؼىزها و بلائه، و البدث في مخخلف السُاساث التي اهخجتها 
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سها و جسكُتها، هما جىاولذ الدزاست واكع و مياهت املؤسساث الصغيرة و و  ججازب بعع الدٌو في اسالُب جؼٍى

عي و املؤسساحي   جأػيرعلى جىظُم و املخىسؼت في الجصائس مً خالٌ الترهيز على دزاست مدي جأثير الاػاز الدشَس

هره املؤسساث و دزاست مخخلف السبل و الاحساءاث املعخمدة للنهىض بهرا اللؼاع، مع الترهيز على دوز الشساهت 

 الاحىبُت في هرا املجاٌ مً خالٌ البرامج التي خصذ بها .

لت دوز املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في جدلُم  الخىمُت الاكخصادًت " دزاست خا ،الدراسة الاولى : شيبان آسيا

 . 5112-5112ر، حامعت الجصائس، يالصىاعاث الخللُدًت و الحسف في الجصائس "، زسالت ماحسخ

كامذ هره الدزاست على حصخُص عام للمؤسساث الصغيرة و املخىسؼت همدسن للخىمُت الاكخصادًت، و 

ت في دٌو العالم لدصجُع وسُج املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت  صائس بخلدًم في الج اهم الاسالُب الخىمٍى

ت  س اللؼاع، و بُان اهم الاحهصة املخدخلت في ذلً و بعدها جدلُل الاثاز الخىمٍى استراجُجُت الجصائس لخؼٍى

في الجصائس، ثم كامذ بدزاست واكع كؼاع الصىاعت الخللُدًت هىمىذج للمؤسساث الصغيرة و املخىسؼت 

ص عام لللؼاع و بُان استراجُجُت الجصائس للمؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الجصائس مً خالٌ وطع حصخُ

ع الصىاعت الخللُدًت، و اخيرا كامذ بدزاست املؤسساث الصغيرة و  سه وصىال الى ابساش الدوز الخىمىي ملشاَز لخؼٍى

و خاولذ جددًد مجاٌ عملها و مىافعها، و جىطُذ خصىصُت وشاػها املخىسؼت للؼاع الصىاعت الخللُدًت، 

 الاكخصادي .

الىػىُت  املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الجصائس "دزاست خالت الىوالت جأهُل ،الدراسة الثاهية : غبولي احمد 

س املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت "، زسالت ماحسخير، حامعت كسىؼُىت،   . 5100-5101لخؼٍى

ة و املخىسؼت، جؼسق الباخث مً خالٌ هره الدزاست، الى اشيالُت جددًد مفهىم املؤسساث الصغير 

جددًد املعاًير املسخخدمت لهره املؤسساث، و اسخعساض حعاٍزف بعع الدٌو و الهُئاث الدولُت، ثم الخؼسق الى 

، ثم كام بخددًد الاهمُت خصائص املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت، اشيالها و اسباب هجاخها و فشلها

خي و الاكخصادًت لهرا الىىع مً املؤسساث و املشاول و الخددًا ث التي جىاحهها، ثم الخؼسق الى الخؼىز الخاٍز

عي للمؤسساث الصغيرة و املخىسؼت، ثم الخؼسق الى هخخلف هُاول الدعم املسخسة مً ػسف الدولت  الدشَس

لصالح هره املؤسساث، ثم الخؼسق الى الاػاز الىظسي للخأهُل و خلفُاجه في الجصائس، مً خالٌ الخؼسق الى مفهىم 

راجُجُخه املالئمت، ثم كام بعسض بسامج دعم املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الجصائس و املخمثلت الخأهُل و است

في بسامج جأهُل املؤسساث الصىاعُت في الجصائس، الدعم الاوزو مخىسؼي املىحه لخأهُل املؤسساث الصغيرة و 

ت .  املخىسؼت الجصائٍس

املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت، و ذلً مً خالٌ جىفُر هره  لخأهُلواخيرا كام بخدلُل البرهامج الىػني 

 ٍس املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت .البرامج مً كبل الىوالت الىػىُت لخؼى 

 هيكل البحث:

ً و فصل جؼبُلي .ثالثت فصٌى ،  إلىا بخلسُم البدث كمىلدزاست هرا املىطىع   فصلين هظٍس
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جىاولىا في هرا الفصل مفاهُم اساسُت خٌى املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت و كد كسم  الفصل الاول :

فها و  بدوزه الى ثالثت مباخث، املبدث الاٌو خصص ملاهُت املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت و معاًير جددًد حعٍس

تها و اهدافها ، و خصائصها، اما املبدث الثاوي فلد خصص الى اشياٌ املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت ، اهمُ

ل املؤسساث الصغيرة و ا  ملخىسؼت مع عسض ججازب بعع الدٌو .اخيرا املبدث الثالث جىاٌو آلُت اوشاء و جمٍى

مدخل للخىمُت الاكخصادًت، و هى اًظا ًخجصأ الى ثالثت مباخث، ًدىاٌو  جىاٌو هرا الفصل الفصل الثاوي :

اث الخىمُت املبدث الاٌو مفهىم الخىمُت الاكخصادًت اهدافه ا و مؤشساتها، اما املبدث الثاوي فخصص لىظٍس

ت ت و هرا سُاساث الخللُدًت للخىمُت الاكخصاد الاكخصادًت ٌشمل الىظٍس ًت و املساهمت الحدًثت في الىظٍس

 الخىمُت و مؤشساث كُاسها، اما املبدث الثالث جىاٌو املفهىم البُئي للخىمُت الاكخصادًت الاهداف و الخصائص.

جىاٌو هرا الفصل واكع املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الجصائس و عالكخه بالخىمُت  ث :لالثا الفصل

الاكخصادًت، وكسم الى ثالثت مباخث، املبدث الاٌو خصص لىاكع املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في الجصائس 

اما املبدث الثاوي فخظمً دوز  ،الجصائس و عىامل هجاح و اهدشازهاو جؼىزها و آلُاث دعمها في  وشأتهامً خُث 

املؤسساث الصغيرة و املخىسؼت في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت في الجصائس مً خالٌ مساهمتها في الخجازة 

زحُت و اللُمت املظافت و الدشغُل، اما املبدث الثالث اهخم بدوزه اسخخالص الاحساءاث امللترخت و املخخرة الخا

املخىسؼت داخل الاكخصاد الىػني مً خالٌ ذهس الصعىباث و العساكُل التي  لخفعُل دوز املؤسساث الصغيرة و

س و خيرا اسخيخاج الخىصُاث  جىاحه جؼىز اللؼاع و هرا دوز السُاساث و البرامج الحيىمُت في الدعم و الخؼٍى

س ك  .ؼاع املؤسساث الصغيرة و املخىسؼتامللترخت لخؼٍى

 

  

 

 



  
  الفصل الاول 

 مدخل الى املؤسسات الصغيرة و املتوسطة
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 :جمهيد

 ى الاكخصاصي والخسؼُؽ اإلاؿخلبلي،اإلاخىؾؼت مً املحغواث الغئِؿُت للىمحػخبر اإلاإؾؿاث الصغحرة و 

بالغت هضوعها في الخىظُف والخجضًض  أهمُتصولت  في الػالم إلاا لها مً  يل   ألاؾاؾُتضغائم ال ئخضيجمشل  هما

م فهظه اإلاإؾؿاث جمُل بدىم ػبُػتها  ؤلاهخاجػغق مبخىغة في  ئلىالخىصل و  الابخياع الظي ٌػخبر  ئلىو الدؿٍى

جلػب اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت ، و اإلااٌ والُض الػاملت والغبذ عأؽشاهه شان  ؤلاهخاجغامال مهما مً غىامل 

ُت و ًبرػ هظا الضوع الاحخماغُت و الاكخصاصًت في مسخلف الضٌو اإلاخلضمت و الىام الخىمُتفي   أؾاؾُاصوعا هاما و 

غه ص الىػني فهي اللىة املحغهت له واإلاصضع الخللُضي لىمىه و مً زالٌ اهدشاعها في مسخلف كؼاغاث الاكخصا جؼٍى

ً الاكخصاصًحن الظًً  أهظاعمما حػلها مدؽ  ت هظا اللؼاع  احمػىاالػضًض مً الباخشحن و اإلافىٍغ غلى خٍُى

غلُه هى جدضًض مفهىم و صوع حامؼ لهظا  ًجمػىائن الظي لم  ئال، فػاٌ في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامتصوعه الو 

التي ًغاها حػٍغف لهظه  اإلاإؾؿاث خؿب اإلاػاًحر و املحضصاث  ئغؼاءفي  احتهضواالىىع مً اإلاإؾؿاث فلض 

ف و الن ػبُػت اإلاىطىع جفغض غلُىا وطؼ حػٍغف ملم بهظه اإلاإؾؿاث مً ول  مىاؾبت في جدضًض هظا الخػٍغ

ٌػىـ مياهتها و أهمُتها في املحُؽ الاكخصاصي لظلً ؾىف هضعؽ هظا الفصل مً زالٌ اإلاباخث الجىاهب 

 الخالُت :

: مفاهُماإلابدث    .اإلاخىؾؼت أؾاؾُت خٌى اإلاإؾؿاث الصغحرة و ألاٌو

 .، أهمُتها و أهضافهاأشيالها ،ؾؼتاإلابدث الشاوي: اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخى 

ل اإلاإؾؿاث الصغحرة و وشاء و اإلابدث الشالث: آلُت ئ  صولُت.اإلاخىؾؼت مؼ غغض ججاعب جمٍى
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 ٌ  مفاهيم ؤطاطيت حٌى اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت :اإلابحث ألاو

ئن مً الىاحب غلى ول باخث كبل البضء في صعاؾت و جدلُل مىطىع اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت ليي 

حضوص الفاصلت واضح  لهظه اإلاإؾؿاث ًيىن هظا الخػٍغف مظهغا للًدؿم بدشه بالضكت جدضًض حػٍغف شامل و 

دظى باإلحماع و  أغلبُت الباخشحن في هظا  اللبٌى مً ػغف حمُؼ أوبحن هظه اإلاإؾؿاث واإلاإؾؿاث الىبحرة ٍو

ت اكخصاصًا  ، هاهًُ غً وىهه مبرػا إلاضي مؿاهمت هظا الىىع مً اإلاإؾؿاثاإلاُضان في وطؼ بغامج جىمٍى

ف اإلاخػللت بها وو هظا ما ًخم الخؼغق ئلُه في هظا اإلابدث مً زالٌ ئبغااحخماغُا و  في ألازحر هترق ػ مسخلف الخػاٍع

 ئلى جدضًض أهم زصائصها .

 اإلاؼلب ألاٌو : معاًير حعسيف اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت 

ًظهغ منها غلى مً احل حػٍغف اإلاإؾؿاث الصغحرة البض مً الخػغض لهم اإلاػاًحر اإلاػخمضة في طلً ،و 

أو كُمت  ، صعحت الاهدشاع، همُت، مؿخىي الخىظُماإلااٌ عأؽ ،، اإلابُػاثحصغ مػُاع غضص الػماٌؾبُل اإلاشاٌ ال ال

و كض ٌؿخسضم أي مً هظه اإلاػاًحر هما كض ًدخاج ألامغ الؾخسضام  ، مؿخىي الجىصة الخ،ؤلاهخاج ، حجم اإلابُػاث

  أهثر مً مػُاع واخض في هفـ الىكذ .

 : ئلىوجىمً مشيلت هظه اإلاػاًحر في صػىبت الازخُاع اإلاىاؾب بُنها و ًمىً جصيُفها 

 اإلاػاًحر الىمُت. 

 اإلاػاًحر الىىغُت. 

 اإلاعاًير الىميت. -1

فاث اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت و هي جسص  اإلاػاًحر الىمُت هي مً أهم اإلاػاًحر اإلاؿخسضمت في حػٍغ

 .مجمىغت أزغي مً اإلاإشغاث الىلضًتمجمىغت مً اإلاإشغاث الخلىُت الاكخصاصًت و 

 :ًخم فُما ًلي جىاٌو بػع اإلاػاًحرو 

 :معياز عدد العما1ٌ -1

هىان  مً  أن ئالليؿبي ،لىً غلى الغغم مً هظه الؿهىلت وهى مً اإلاإشغاث التي جخمحز بالؿهىلت الشباث ا

جصيُف زاػئ  ئلىًغي وحىب  جىخي الحظع في اؾخػماٌ هظا اإلاإشغ لن الاغخماص اإلاؼلم غلى هظا اإلاػُاع كض ًإصي 

جلً التي  ئلىللمإؾؿاث خُث حػخبر غلى أؾاؾه اإلاإؾؿاث طاث الىشافت الػمالُت مإؾؿاث هبحرة بالىظغ 

فت الػمالُت بالىشافت الغأؾمالُت و الخىىىلىحُت هما أن هىان غىامل أزغي ًجب جىخي الحظع في حػىض الىشا

ذ بالػماٌ و هظا اشخغاٌ أفغاص الػائلت في اإلاإؾؿاث الػائلُت مؼ  اؾخػمالها هظا اإلاػُاع جخمشل في غضم الخصٍغ

 .1وىنهم غما في مإؾؿاث أزغي 

 زؤض اإلااٌ اإلاظدثمس: معياز  2 -1

بدُث ئطا وان عأؽ اإلااٌ اإلاؿدشمغ هبحرا حػض  ،في جدضًض حجم اإلاشغوغاث الصىاغُتٌػخمض هظا اإلاػُاع هشحرا 

اإلاإؾؿت هبحرة ئما ئطا وان صغحرا وؿبُا حػخبر اإلاإؾؿت صغحرة أو مخىؾؼت مؼ ألازظ بػحن الاغخباع صعحت الىمى 

 الاكخصاصًت ليل صولت .

                                                           
1
ت و الخىػَؼ ،ها في جحليم الخىميت الشاملت في الاكخصاد الجصائسي ز ؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و دو اإلااخمض عخمىوي،    اإلاىخبت اإلاصٍغ

 .14، ص 2011،



 الفصل األول                                       مدخل إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 

 
10 

 

ججضع ؤلاشاعة ئلى أن هىان مً الضٌو مً حػخمض باإلطافت ئلى هظه اإلاػاًحر في ئػاع جىاٌو اإلاػاًحر الىمُت 

 اإلاىفغصة غلى مػاًحر أزغي مؼصوحت مشل مػُاع عأؽ الػمالت و عأؽ اإلااٌ اإلاؿدشمغ مػا.

 اإلااٌ : زؤضمعياز العمالت و  3 -1

ت املخخلفت  و طلً بالجمؼ بحن ٌػخبر مػُاع مؼصوج ،ٌػخمض في جدضًض هظه اإلاشغوغاث الصىاغُت و الخجاٍع

ً الؿابلحن أي مػُاع الػمالت و عأؽ اإلااٌ في مػُاع واخض ٌ بجاهب  ،ػمل غلى وطؼ خض أكص ى لػضص الػماٌاإلاػُاٍع

 .1مبلغ مػحن لالؾدشماعاث الغأؽ مالُت الشابخت في اإلاشغوغاث الصىاغُت الصغحرة

 اإلاعاًير الىىعيت : -2

جخظمً مً غضص الجىاهب الؿلبُت ،و بالخالي غضم كضعتها مً زالٌ جؼغكىا للمػاًحر الىمُت لىخظ أنها 

لىخضها الفصل بحن اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت و غحرها مً اإلاإؾؿاث ألازغي و طلً لخباًً اإلاػؼُاث مً 

 :اإلاػاًحر الىىغُت التي جخمشل في آزغ هظا ما حػل الباخشحن ًضعحىن مػاًحر أزغي و هي كؼاع اكخصاصي ئلى

 . اإلالىُت 

 إلاؿإولُت.ا 

 . الاؾخلاللُت 

 .خصت اإلاإؾؿت مً الؿىق 

 معياز اإلالىيت :1  -2

غالبُت اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت حػىص ملىُتها  أنٌػخبر هظا اإلاػُاع مً اإلاػاًحر الىىغُت الهامت خُث 

اللؼاع الخاص في شيل شغواث أشخاص أو شغواث أمىاٌ مػظمها فغصًت أو غائلُت ًلػب مالً هظه  ئلى

 اإلاإؾؿت صوع اإلاضًغ أو اإلاىظم و صاخب اجساط اللغاع الىخُض .

 معياز اإلاظؤوليت :2  -2

ث خؿب هظا اإلاػُاع فان صاخب اإلاإؾؿت باغخباعه مالىها ًمشل اإلاخصغف الىخُض الظي ًلىم باجساط اللغاعا

مو جىظُم الػمل صازل اإلاإؾؿت  ل و الدؿٍى ت  ،و جدضًض همىطج الخمٍى وبالخالي فان اإلاؿإولُت اللاهىهُت و ؤلاصاٍع

 جلؼ غلى غاجله وخضه.

 معياز حصت اإلاؤطظت مً الظىق :3  -2

مىخجاتها فهى ٌػخبر  ئلُهبالىظغ ئلى الػالكت الحخمُت التي جغبؽ اإلاإؾؿت بالؿىق وىهه الهضف الظي جإوٌ 

بهظا مإشغا لخدضًض حجم هظه اإلاإؾؿت باالغخماص غلى وػنها و أهمُتها صازل الؿىق الظي ولما واهذ خصت 

اإلاإؾؿت فُه هبحرة  و خظىظها  وافغة ولما اغخبرث هظه اإلاإؾؿت هبحرة أما جلً التي حؿخدىط غلى حؼء ٌؿحر مىه 

 صغحرة و مخىؾؼت .و جيشؽ في مىاػم و مجاالث مدضوصة  فخػخبر 

وحىص غضص هبحر مً  أيلىً هظا اإلاإشغ ،أي الؿىق له خاالث غضة فلؽ ًيىن في خالت مىافؿت جامت 

اإلاىخجحن ول منهم ًيخج حؼء طئُل مً حجم ؤلاهخاج ؤلاحمالي اإلاػغوض في الؿىق أو خالت الاخخياع الخام خُث 

ت اإلاخمشلت في وحىص غضص هبحر مً اإلاىخجحن ًيخج حؼء بؿُؽ مً  أوًىحض مىخج واخض فلؽ  خالت اإلاىافؿت الاخخياٍع

                                                           

.16، ص اإلاسحع هفظه   2
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و أزحرا اخخياع الللت أي غضص كلُل مً اإلاىخجحن ٌؿُؼغون غلى  ؾلؼ مدشابهت غحر مخجاوؿت –مجمىع ؤلاهخاج

 .1الؿىق 

حعسيف اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  :اإلاؼلب الثاوي  

فا زاصا  للض أصي ازخالف صعحت الىمى الاكخصاصي هما طهغ ؾالفا مً صولت لزغي ئلى جبني ول صولت حػٍغ

مسخلفت زاصت بمجمىغاث أو هُئاث  حػاٍعفؤلاصاعي هما جىحض هظلً  أوبها ئما مػخمضة غلى الجاهب اللاهىوي 

خم الخؼغ  أوصولُت مشل الاجداص ألاوعبي  ف لىلخص اجداص شػىب حىىب شغق أؾُا ، ٍو ق  ئلى حملت مً هظه الخػاٍع

 في ألازحر ئلى حػٍغف الجؼائغ لهظه اإلاإؾؿاث .

 

 :الىالًاث اإلاخحدة ألامسيىيت -1

إلاإؾؿاث الظي هظم ئصاعة هظه اإلاإؾؿاث , فان ا 1953خؿب كاهىن اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت لػام 

 جإزغ غلى وشاػها مإؾؿت هبري .نها طاث ملىُت و ئصاعة مؿخللت و ال الصغحرة و اإلاخىؾؼت غلى أ

 :اإلاإؾؿت الصغحرة

، و ًيىن لهظا الػمل غالبا غضص مً شخصا 50و 6ًلصض بها الػمل الخجاعي الظي ٌؿخسضم ما ًتراوح بحن

 زؼىغ اليشاغ و مً اإلاخصىع أن ًيىن له أهثر مً مىكؼ ماصي واخض.

 :اإلاإؾؿت اإلاخىؾؼت

حػمل هظه  أنغامل و ًياص ًيىن مً اإلاإهض 250و 51ا بحن و حػغف غلى أنها جلً اإلاإؾؿت التي حؿخسضم م

 .2مً مىكؼ أهثراإلاإؾؿت في 

 اليابان : -2

فها خؿب اللاهىن ألاؾاس ي خٌى اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت لػام  غلى 1963اغخمضث الُابان في حػٍغ

الُض الػاملت فهظه اإلاإؾؿاث ال ًخجاوػ عأؽ مالها اإلاؿدشمغ اإلااٌ و   عأؽمػُاع  100 ًاباوي و ال ًخجاوػ ملُىن ًً 

3غضص غمالها    غامل300

 :الاجحاد ألاوزبي -3

 خالي :الو كض غغف الاجداص ألاوعبي و محز بحن اإلاإؾؿت الصغحرة و اإلاخىؾؼت و

 :اإلاخىطؼتاإلاؤطظت 

  ًشخص 250حشغل اكل م. 

  أوعوملُىن 8أو ًيىن عكم أغماله الؿىىي ال ًخجاوػ . 

  عوملُىن أو  28أو مجمىع اإلاحزاهُت ال ًخجاوػ. 

 الصغيرة:اإلاؤطظت 

  ًشخص50جىظف اكل م. 

                                                           

.17ص اإلاسحع هفظه،   1
  

.8 غ هُئت ألامم اإلاخدضة الخاص بضوع املحاؾبت في اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت، ص   جلٍغ 2  

2003، ص 88.  ، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت ،الجؼائغ، مبادئ الاكخصاد الىحدوي غمغ صخغي   3
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  أوعوملُىن 8عكم أغمالها الؿىىي ال ًخجاوػ. 

  ت ال ًخجاوػ  .1عوملُىن أو  10ئحمالي اإلاحزاهُت الؿىٍى

 حعسيف الجصائس للمؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت: -4

هما ل اإلاالىحن و ًسضم الؿىق املحلُت، هي طلً اإلاشغوع الظي ٌؿخسضم غضص كلُل مً الػاملحن و ًضاع مً كب

هؼاق صغحر و مجمىغت مً اإلاشغوغاث التي جلىم باإلهخاج غلى  أنهاًمىً حػٍغف اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت 

ف مخىؾؽ ،و جىظف عؤوؽ أ مىاٌ  صغحرة و جىظف غضص مدضوص مً ألاًضي الػاملت خُث ًخلخص الخػٍغ

اإلاخظمً اللاهىن 2001الصاصع في  18-01ة و اإلاخىؾؼت في اللاهىن عكم اإلاؿخسضم في الجؼائغ للمإؾؿاث الصغحر 

الخىحُهي لتركُت اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت و الظي اغخمضث فُه الجؼائغ غلى مػُاعي غضص الػماٌ و عكم 

جأحي ألاغماٌ خُث ًدخىي هظا اللاهىن في ماصجه الغابػت غلى حػٍغف مجمل  للمإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت زم 

 .2بػض طلً اإلاىاص     مىه لخبحن الحضوص بحن هظه اإلاإؾؿاث فُما بُنها

 200و ًيىن عكم أغمالها مدصىع بحن  205و 50حػغف بأنها مإؾؿت حشغل ما بحناإلاؤطظت  اإلاخىطؼت:  1 -4

ت ما بحن أوملُىن صًىاع   . 3ملُىن صًىاع 500و100ًيىن مجمىع خصُلتها الؿىٍى

 ًخجاوػ عكم أغمالها الؿىىي  شخصا و ال 49 و 10بأنها مإؾؿت حشغل ما بحنحػغف  اإلاؤطظت الصغيرة: 2 -4

ت  200  . 4ملُىن صًىاع100ملُىن صًىاع أو ال ًخجاوػ مجمىع خصُلتها الؿىٍى

 والخالي:كمىا باؾخيباغ حػٍغف زاص للمإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت و هى  ألازحرو في 

شخص و ال ًخجاوػ  250الى 1هخاج ؾلؼ أو زضماث حشغل مً اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت هي ول مإؾؿت ئ

 .ملُاع صًىاع 200أغمالها الؿىىي  عكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.22ص  ،مسحع طبم ذهسه  ،اخمض عخمىوي  1 

4. الصاصع غً وػاعة اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت اإلااصة 18-01اللاهىن الخىحُهي لتركُت اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت عكم     2  

.5الصاصع غً وػاعة اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت اإلااصة  18-01اللاهىن الخىحُهي لتركُت اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت عكم    3  

.  6الصاصع غً وػاعة اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت اإلااصة  18-01اللاهىن الخىحُهي لتركُت اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت عكم   4
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 اإلاؼلب الثالث: خصائص و مميزاث اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت

 جخمحز اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت بسصائص مسخلفت هظهغ منها ما ًلي:

 ؤلادازة و الدظيير: -1

ًخمحز هظا الىىع مً اإلاإؾؿاث بؿهىلت ؤلاصاعة هظغا لبؿاػت هُيلها الخىظُمي و اؾخمالها لؾالُب ؤلاصاعة و 

الدؿُحر الغحر مػلضة و ال جىحض بها اللىائذ اإلالُضة و اإلاػؼلت لؿحر اغمل ،و هظا ليىن ؤلاصاعة جخجؿض في مػظم 

خمام الصخص ي مً كبل مالىها ، وهظا ما ًظمً الخىفُم جدؿم باإلاغوهت و الاه ئطاألاخُان في شخصُت مالىها فهي 

ت لغغاض ؾغغت الخىفُظ ت لغغاض الخسؼُؽ و الغكابت و بحن الالمغهٍؼ  1بحن اإلاغهٍؼ

 طهىلت الخإطيع: -2

ليىنها حػخمض غلى حظب و جفػُل اإلاضزغاث  اإلااٌ إلوشائها وؿبُا، عأؽًخجلى طلً في اهسفاض مؿخلؼماث 

جلبي مً زاللها خاحاث مدلُت في أوشؼت مخػضصة  طمً املجاٌ الاكخصاصي و هظلً لخدلُم مىفػت و فائضة 

ت ، و اهسفاض جيالُف الخأؾِـ .  ؾهىلت  ؤلاحغاءاث  ؤلاصاٍع

 :لخدزيب العاملين كلت الخياليف الالشمت -3

ب الػاملحن و طلً ليىنها حػخمض غل ى جخمحز اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت بللت الخيالُف ألاػمت لخضٍع

ب  ب اإلاباشغ للػماٌ أزىاء الػمل و غضم اؾخػمالها لخلىُاث الػالُت و اإلاخؼىعة التي جخؼلب جضٍع  الػاملحن.الخضٍع

 :ؤهماغ اإلالىيت -4

 ألاخُانماٌ هظه اإلاإؾؿاث بأشياٌ مػُىت إلالىُتها و التي جيىن في غالب  عأؽًغجبؽ الاهسفاض اإلاؼلم في 

 الظي ٌؿاغض غلى اؾخلؼاب الخبراث ووهظا الص يء  ،شغهت ألاشخاص غلى شيل أوملىُت غائلُت  أوملىُت فغصًت 

ت في لبِئت املحلُت و جىمُتهااإلاهاعاث الخىظُمُت و ؤلاص  .اٍع

 :الخجدًد و ؤلابداع -5

و الازتراغاث الجضًضة و الظي ًمىً ي لألفياع حػخبر اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت اإلاصضع الغئِس 

ه وهظا هاجج غً خغص أصحاب هظ ،مػظم بغاءاث الازتراع في الػالم لهم ومالخظخه هى ملىُت هظه اإلاإؾؿاث 

 الجضًضة لتي حػىص غليهم بالعباح .اإلاإؾؿاث غلى ابخياع  ألافياع 

 ػلباث اإلاظتهلىين: جلبيت -6

إلهخاج ؾلؼ و الخضماث  التي جلضم  أهثرئن ػبُػت وشاغ هظه اإلاإؾؿاث و جىػَػها الجغغافي ًجػلها مىحه 

هجض أن  أًًبصفت مباشغة للمؿتهلً وهظا ما ًجػل مػضٌ اعجباػها باإلاؿتهلً الىبحر ئال في بػع ألاخُان  

مىخجاث هظه اإلاإؾؿاث مىحه ئلى صىاغت مىخجاث أزغي ،ئن اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت فغصت إلشباع 

أطواكهم و آعائهم و جغحمت أفياعهم و زبراتهم و جؼبُلها مً زالٌ هظه  خاحاتهم و عغباتهم مً زالٌ الخػبحر غً

 اإلاإؾؿاث فهي أصاة لخدلُم الظاث لألفغاص و جدلُم ؤلاشباع الىفس ي .

 :على اإلاىازد الداخليت في الخمىيلالاعخماد  -7

                                                           
وأليت لدعم الخىميت اإلاظخدامت على مظخىي الدشغيل و  جؼىيس اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في الجصائس اطتراجيجيت ،بً مىس ى البشحر1

-05واكؼ و آفاق الىظام املحاؾبي اإلاالي في اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت في الجؼائغ، حامػت الىاصي، ػني خٌى  اإلالخلى الى  ،البيئت

 .16،ص 06/05/2013
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ل مإؾؿاتهم مً مصا أنهجض  ،غا لللت حجم هظه اإلاإؾؿاثهظ صع صازلُت الىشحر مً مالهها ًلجئىن ئلى جمٍى

اكتراض ألامىاٌ مً مصاصع زاعحُت  فاهه ًلخصغ غلى ألاكاعب و  أوغائلُت ،آما ئطا عغب فاؾخلؼاب  أوفغصًت 

ف و البىىن   :ًيىن حض هاطع و صػبا ، وطلً بؿببألاصضكاء ، و هظا ٌػني ئن الاججاه ئلى الاكتراض مً اإلاصاٍع

 بىىُت ألاػمت .غضم كضعة أصحاب هظه اإلاإؾؿاث غلى جلضًم اإلالفاث ال. 

 .غضم جىفغ الظماهاث البىىُت الالػمت للحصٌى غلى اللغوض 

 :اإلاظخعملتإمياهياث محدودة للخىطع و اهخفاض مظخىي الخىىىلىحيا  -8

الخاصُت مً أهم الىىاجج الىاحمت غً هلص و اهسفاض الؼاكت ؤلاهخاحُت و اللضعاث  أوحػخبر هظه اإلاحزة 

لُت للمإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت و هى ما ًللى بأغباء هبحرة غلى الجهاث اإلاؿإولُت غً  الخىظُمُت و الخمٍى

الخلضم و الخؼىع  ًاص ، هما ئن هظه اإلاؿإولُاث جخػاظم باؾخمغاع الؾُما مؼ اػصصغم و جىمُت هظه اإلاإؾؿاث

هما هجض ئن اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت جخمحز باهسفاض مؿخىي الخىىىلىحُا اإلاؿخػملت و  ،الخىىىلىجي

ت اإلاإهلت وهظا ليىن ئن بػع الصىاغاث التي جيخمي ئليها هظه اإلاإؾؿاث  ال جخؼلب اؾدشماعاث  اإلاىاعص البشٍغ

اؾخحراص الخىىىلىحُا الػالُت مشل: صىاغت اليؿُج و  غالى جدخاج هبحرة فهي حػخمض غلى الخىىىلىحُاث املحلُت  وال

 . 1جفصُل اإلاالبـ

 إحدار الخىاشن بين اإلاىاػم : -9

حػمل اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت غلى ئخضار هىع مً الخىاػن و الػضالت في الخىمُت ؤلاكلُمُت مً زالٌ 

وللضعاتها غلى الاهدشاع في الػضًض  خضا كضعتها غلى اؾخغالٌ اإلاىاعص املحلُت و الخصائص اإلامحزة ليل مىؼلت غلى 

 جىمُت هظه ألاكالُم  و اؾخلغاع الؿيان غليها. مً ألاكالُم  بؿبب صغغ الحجم و كلت الخسصص مما ٌؿاغض غلى

 

 

                                                           

.5ص مسحع طبم ذهسه،بً مىس ى البشحر،   1
 



 الفصل األول                                       مدخل إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 

 
15 

 

 ،اإلاؤطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت ؤشيالها ؤهميتها و ؤهدافها  اإلابحث الثاوي :

 جخسظ اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت أشياال غضًضة، لظا ؾىداٌو في هظا اإلابدث الخؼغق لهم

 اإلاخىؾؼت ,اهمُت و اهضاف اإلاإؾؿاث الصغحرة و هظه ألاشياٌ، وئبغاػ 

: ؤشياٌ اإلاؤطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت  اإلاؼلب ألاٌو

 :  1هىان غضة مػاًحر ًخم غلى أؾاؾها جصيُف اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت و هي

 .الخصيُف خؿب ػبُػت الخىحه 

 الخصيُف خؿب ػبُػت اإلاىخجاث.  

 جصييف اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت حظب ػبيعت الخىحه :        -1

: ئلىًمىً جصيُف اإلاإؾؿاث الغحرة و اإلاخىؾؼت خؿب جىحهها   

  مإؾؿاث غائلُت. 

 مإؾؿاث جللُضًت.  

 مإؾؿاث جللُضًت مإؾؿاث مخؼىعة شبه مخؼىعة.  

 :  العائليتاإلاؤطظاث  1 -1

و هي اإلاإؾؿاث التي جخسظ مً مىطؼ ئكامتها اإلاجٌز و جيىن ميىهت في الغالب مً مؿاهماث  أفغاص الػائلت و 

ًمشلىن في غالب ألاخُان الُض الػاملت و جلىم باهخاج ؾلؼ  جللُضًت بىمُاث مدضوصة  و في البلضان اإلاخؼىعة جلىم 

 باهخاج  الؿلؼ لفائضة اإلاصاوؼ  أي ما ٌػغف باإلالاولت .

 اإلاؤطظاث الخلليدًت : 2 -1

الخللُضًت حػخمض في  هظا الىىع مً اإلاإؾؿاث ٌػغف أو ًلترب  هشحرا ئلى الىىع الؿابم هظا الن اإلاإؾؿت

جيىن في وعشاث   أنهاالغالب غلى مؿاهمت  الػائلت و جيخج مىخجاث جللُضًت و لىً ما ًمحزها غً الىىع الؿابم  هى 

 صغحرة و مؿخللت غً الجٌز و حػخمض غلى وؾائل بؿُؼت .

اؾخسضام  طػُف وما ًالخظ غلى الىىغحن الؿابلحن ئنهما ٌػخمضان هشحرا غلى هشافت اهبر لػىصغ الػمل  و 

م ببؿاػت .  للخىىىلىحُا  اإلاخؼىعة و هظلً جخم غملُت الدؿٍى

 اإلاؤطظاث اإلاخؼىزة و شبه اإلاخؼىزة : 3 -1

ؾخسضامه لخلىُاث و جىىىلىحُاث الصىاغت اإلاإؾؿاث غً الىىغحن الؿابلحن با ًخمحز هظا اللؼاع مً

مً هاخُت الخىظُم الجُض للػمل أو مً هاخُت ئهخاج مىخجاث مىظمت مؼابلت  أوالحضًشت ؾىاء مً هاخُت الخىؾؼ 

ت .  إلالاًِـ الصىاغت الحضًشت و الحاحاث الػصٍغ

 جصييف اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت حظب ػبيعت اإلاىخجاث : -2

 ًمحز هظا الخصيُف زالزت أهىاع أؾاؾُت و هي :

  اؾتهالهُت.مإؾؿاث ئهخاج ؾلؼ 

 الخضماث.و  مإؾؿاث ئهخاج الؿلؼ 

 مإؾؿاث ئهخاج ؾلؼ الخجهحز.  
                                                           

.26ص  مسحع طبم ذهسه،، اخمض عخمىوي  1
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 مؤطظاث إهخاج الظلع الاطتهالهيت : 1 -2

 و جلىم باهخاج ؾلؼ طاث اؾتهالن أولي مشل:

 - .اإلاىخجاث الغظائُت 

 . ل اإلاىخجاث الفالخُت  جدٍى

 . مىخجاث الجلىص 

 -.الىعق و مىخجاث الخشب و مشخلاجه 

اغخماص هظه اإلاإؾؿاث غلى مشل هظه الصىاغاث الؾخسضامها اإلاىشف للُض الػاملت و هظلً  و ًغحؼ ؾبب

م.  ؾهىلت الدؿٍى

  مؤطظاث إهخاج الظلع و الخدماث :  2 -2

 :الصغحرة و اإلاخىؾؼت التي جيشؽ فيو هى ًظم اإلاإؾؿاث 

 كؼاع الىلل. 

 . الصىاغت اإلاُياهُىُت و الىهغومائُت 

  البالؾدُىُت .الصىاغت الىُمُائُت و 

 . صىاغت مىاص البىاء 

 الؼلب  املحلي الىبحر غلى مىخجاتها الخاصت في مىاص البىاء . ئلىو ًغحؼ ؾبب الاغخماص غلى مشل هظه الصىاغاث 

 مؤطظاث إهخاج  طلع الخجهيز: 3 -2

جخمحز ًخمحز هظا الىىع مً اإلاإؾؿاث باؾخسضام مػضاث و أصواث لخىفُظ ئهخاحها طاث جىىىلىحُا خضًشت فهي 

هظان بىشافت عأؾماٌ اهبر ألامغ الظي ًىؼبم و زصائص اإلاإؾؿاث الىبحرة الص يء الظي حػل هجاٌ جضزل هظه 

ت و طلً اإلاإؾؿاث طُم بدُث ًيىن في بػع الفغوع البؿُؼت فلؽ واهخاج أو جغهُب بػع اإلاػضاث البؿُؼ

غلى ئصالح بػع آلاالث و جغهُب كؼؼ  ما في البلضان الىامُت فُيىن مجالها ملخصغزاصت في الضٌو اإلاخؼىعة أ

 .الغُاع اإلاؿخىعة 

 ت:: ؤهداف اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼاإلاؼلب الثاوي 

 :    غضة اهضاف هظهغ منهاجدلُم   ئلى  او مخىؾؼت اوشاء مإؾؿت صغحرة  ًغمي

هظا خُاء و ، كبلمىحىصة مً  ؾلػُت او زضمُت  باؾخسضام اوشؼت، و الجماغُت جغكُت عوح اإلاباصعة الفغصًت  -1

 الخسلي غنها لي ؾبب.و  الاوشؼت،

م غحر مباشغةأو بصىعة  اإلاإؾؿاث هظا إلاؿخدضسيو  بصىعة مباشغة اؾخدضار فغص غمل حضًضة -2  غً ػٍغ

ػت للمؼالبت  لخدلم الاؾخجابت  لفغص غمل، مً زالٌ اؾخدضارو  ،آزغأشخاص  اؾخسضامهم  الؿَغ

 الشغل.الاحخماغُت في مجاٌ 

او بفػل جللُص ، لبػع اإلاإؾؿاث الػمىمُت غملهم حغاء الافالؽ اإلاؿغخحن مً مىاصب  اغاصة اصماج -3

ع بػع الاوشؼت هى ما ًضغم امياهُتو  الخىصصتاو الهُيلت  فيها حغاءلت الػما حجم                  اإلافلىصة. حػٍى
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مً احل جغهحز  اإلاإؾؿاث الىبري منها غحر الهامت التي جسلصذ و غحر اإلاغبدت  ول خللاث الاهخاج اؾخػاصة -4

ذو  ،اليشاغ الاصليغلى  ػاكتها و اهجاػ غمىمُت اكخصاصًت في كؼاع   غلى مإؾؿت كض بُيذ صعاؾت احٍغ

 .مخىؾؼتمإؾؿت صغحرة و  15 اوشاءالىبري  اؾخػاصة   الاشغاٌ

 جشمحن الثروةو  لتركُت اصاة هامت، مما ًجػلها الاماهً الىائُت في  ان حشيل اصاة فػالت لخىػحن الاوشؼتًمىً  -5

 .اإلاىاػمبحن  و الخيامل الاهضماج اخضي وؾائل و ، املحلُت

 بباقي اإلاإؾؿاث التي جغبؼهامجمل الػالكاث  مً زالٌ ان جيىن خللت وصل في اليؿُج الاكخصاصي ًمىً  -6

 .اإلاضزالث حؿترن في اؾخسضام هفـ  و التي اإلاخفاغلت مػهاو املحُؼت 

ت الجُضة املجخمؼ جمخلً ألافياع مً فئاث غضًضةجمىحن  -7 ت الاؾدشماٍع ، و لىنها ال جملً اللضعة اإلاالُت و ؤلاصاٍع

ؼ واكػُت. ل هظه ألافياع ئلى مشاَع  غلى جدٍى

هما حشيل مصضعا ئطافُا لخىمُت الػائض  مؿخسضميها، إلاؿخدضزيها وحشيل ئخضي مصاصع الضزل باليؿبت  -8

 .1ئب املخخلفتالظغا الاكخؼاغاث واإلاالي للضولت مً زالٌ 

 ؤهميت اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت :  اإلاؼلب الثالث :

للخىمُت للض أزبدذ الخجاعب  و الضعاؾاث الاكخصاصًت ئن اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت جمشل أهم مدغن 

اث جؼىعاتها ، و طلً في و طلً في حمُؼ الاكخصاصًاثالاكخصاصًت و الاحخماغُت ، فهظا غلى ازخالف مؿخٍى

الخىمُت الشاملت ، و خؿب مىظمت الخىمُت و الخػاون الاكخصاصًت  اؾتراجُجُاثللؼاع ازبذ حػاظم صوعه في ا

(OCDE فان هظه اإلاإؾؿاث جمشل خىالي )هما اغلبها ، غباعة غً مإؾؿاث غائلُت% 70مً اإلاإؾؿاث، %95

ىُت جمشل اإلاإؾؿاث مإؾؿاث مصغغة و صغحرة  70غامل  %19التي حشغل اكل مً ، ففي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

غ ه، و هي جلىم بضوع % 81و في فغوؿا جمشل % بحر في الاكخصاص لظلً ػاصث غىاًت مسخلف الضٌو بدىمُت و جؼٍى

 هظا اللؼاع .

 :ة الىاجج املحلي و خلم فسص العملؤهميت اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في شياد -1

اصة  جلػب اإلاإؾؿاث اإلاخىؾؼت و الصغحرة صوعا هاما ت مً زالٌ مؿاهمتها الفػالت في ٍػ في الػملُت الخىمٍى

، و محز بها هظه اإلاإؾؿاث هظا مً حهتالتي جخ ، و طلً عاحؼ ئلى الخصائصص الػملالىاجج املحلي و زلم فغ 

ملُىن  20.8خُث حشحر ؤلاخصائُاث الى وحىص أهثر مً  ،ت باإلاإؾؿاث الىبحرة مً حهت أزغي لىشافت غضصها ملاعه

، و مً الػضص ؤلاحمالي لها% 99.8، اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت جمشل 2010في الاجداص ألاوعوبي ؾىت ؿت مإؾ

مً كؼاع ألاغماٌ ًخيىن مً اإلاإؾؿاث الصغحرة التي جىظف اكل مً غشغة غماٌ ، خُث ٌؿاهم  % 92خىالي 

الاجداص ألاوعوبي ، غلى مً فغص الػمل غلى مؿخىي  %67كؼاع اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت في جىفحر  

ض %  55مؿخىي الضٌو اإلاخلضمت حؿاهم اإلاإؾؿاث الصغحرة في الىاجج املحلي ؤلاحمالي بأهثر مً  ت جٍؼ و بيؿبت مئٍى

 في حشغُل الُض الػاملت . %65غً 

 :رة و اإلاخىطؼت في جىميت الصادزاثؤهميت اإلاؤطظاث الصغي -2

                                                           
1
ؾىت ، مظهغة جسغج لىُل شهاصة اإلااؾتر ، على الخىميت الاكخصادًت ازس اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت ،هىاعي ًغملغان  

  . 16-15ص-،ص2015/2016
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ت اإلاخىؾؼت هىاة الصىاغتحػخبر اإلاإؾؿاث الصغحرة و  ، مً زالٌ ما جمخاػ به مً زصائص الخصضًٍغ

، ابخياع  أؾالُب حضًضة في ؤلاهخاجحؿاغضها غلى الخدؿحن الضائم في حىصة اإلاىخجاث مؼ جسفُع الخيالُف حغاء 

و بالخالي اللضعة غلى زلم مؼاًا جىافؿُت جمىنها مً غؼو ألاؾىاق الضولُت و جىػَؼ الصاصعاث و جىفحر الػملت 

. و جخأهض هظه ألاهمُت مً زالٌ وؿبت مؿاهمتها في صاصعاث زم جدؿحن وطػُت اإلاحزان الخجاعي  الصػبت ، و مً

مً الصاصعاث  26( هدى OCDEمت الخػاون و الخىمُت الاكخصاصًت )مىظبػع الضٌو اإلاخلضمت خُث بلغذ في صٌو 

خُث جمشل ججغبت صٌو شغق آؾُا  %40في الصحن و وىعٍا الجىىبُت ب  %60 في جاًىان  %50، و جمشل ؤلاحمالُت

 همىطحا ًلخض به في هظا املجاٌ .

 : طؼت في حشجيع ؤلابداع و الابخيازؤهميت اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخى  -3

مً احل الصمىص أمام اإلاىافؿت الشغؾت التي جىاحهها اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت مً اإلاإؾؿاث 

اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت ئلى الاهخمام بمجاٌ باإلبضاع و ، لجأث حرة و الشغواث اإلاخػضصة الجيؿُاثالىب

اصي في هظا املجاٌالابخياع ، ف ة مً خُث غضص الابخياعاث ، خُث ئنها جفىكذ غلى اإلاإؾؿاث الىبحر هي جلػب صوع ٍع

 3ملابل ؾىت  2.2، هما أنها جؼغح هظه الابخياعاث غلى هؼاق ججاعي في ألاؾىاق زالٌ مضة ػمىُت جصل ئلى املحللت

 ؾىىاث للمإؾؿاث الىبحرة . 

اث ؤلاخصائُاث في مجاٌ الابخياع  ، أظهغث(OCDEمت الخػاون و الخىمُت الاكخصاصًت )و غلى مؿخىي بلضان مىظ

، أما غلى مؿخىي ئلى اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼتمنها حػىص  %60، 30 %غلى مؿخىي الضٌو ألاغظاء جمشل

. و هي وؿبت طػُفت مً مجمىع ؤلابضاغاث اإلاسجلت 15%الجؼائغ فدؿاهم اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت ب 

 حضا ملاعهت بمؿاهمت هظه اإلاإؾؿاث في الضٌو اإلاخلضمت.

 :ىطؼت في جحليم الخيامل الاكخصاديؤهميت اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخ -4

ئن مؿالت جيامل اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت مؼ اإلاإؾؿاث الىبحرة أمغ في غاًت ألاهمُت ، فالخػاون بحن 

 الاؾتهالواثجضغُم الصىاغت هيل و جىظُم  ئلىالصىاغاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت و الصىاغاث الىبحرة ًإصي 

خبر  في الىشحر ن ألاخُان مشغوغاث الىؾُؼت و جىىع ؤلاهخاج الصىاعي ، فاإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت حػ

، في هظا ؤلاػاع هجض شغهت حجراٌ مىجىعػ  جخػامل مؼ أهثر مً يها اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼتمغظًت حػخمض غل

 مىعص . 500000مىعص مً اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت ، ئما شغهت عوهىا فخخػامل مؼ ازغ مً   300000

، خُث جدُؽ system satelliteث الػمالكت هظاما ٌػغف باؾم الشغواث الخابػت ئما في الُابان فخدبؼ اإلاإؾؿا

، ئط جلىم هظه ألازحرة بمضها بيل ؿاث الصىاغُت الصغحرة و اإلاخىؾؼتالشغهت ألام هفؿها بػضًض مً اإلاإؾ

 مؿخلؼماث ؤلاهخاج وفم مىاصفاث مدضصة و حضاٌو ػمىُت غاًت الضكت و الاهظباغ .

 الصغيرة و اإلاخىطؼت في جحليم الخىاشن الجهىي :ؤهميت اإلاؤطظاث  -5

ت جدلُم الخىاػن الجهىعي، أو الػضالت في جىػَؼ الضزل و جىفحر فغص  ئن مً أهم أهضاف الخؼؽ الخىمٍى

بري و ئهماٌ بلُت ، بدُث ال ًيىن الترهحز  مىصب غلى اإلاىاػم الػمغاهُت الىالػمل غلى مسخلف حهاث الىػً

ؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت جلػب هظا الضوع إلاا لها مً زصائص و مؼاًا جإهلها لالهدشاع ، فاإلاإؾاإلاىاػم الىبري 

، بما ٌؿاغض غلى جدلُم الاهدشاع الجغغافي لألوشؼت  الاكخصاصًت املخخلفت، و الىػًالجغغافي في حمُؼ أكالُم 
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                                                                     .1حػمل غلى جدلُم همى مخىاػن لجمُؼ أكالُم الضٌو و ئػالت الفىاعق بُنهما

                                        

  اإلابحث الثالث: آليت إوشاء و جمىيل اإلاؤطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت، عسض ججازب دوليت

اإلابدث الى آلُت اوشاء لً ؾيخؼغق في هظا ، لظاإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت إلوشاءهىان غضة مغاخل  

لها مؼ غغض بػع الخجاعب الضولُت في هظا املجاٌ .  هظه اإلاإؾؿاث و آلُت جمٍى

: آليت إوشاء اإلاؤطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت  اإلاؼلب ألاٌو

جب الخدىم في ول مغخلت، كصض   ليي ًخم ئوشاء مإؾؿت صغحرة أو مخىؾؼت ًجب اإلاغوع بػضة مغاخل ٍو

 :ؾؿاث، ومً أهم اإلاغاخل اإلاخبػت في ئوشاء مإؾؿت صغحرة أو مخىؾؼت ما ًليئهجاح هظا الىىع مً اإلاإ 

ً وفم جصسفاتهم -1  جسجيب اإلاالن ؤو اإلاظيًر

ً و  :هما ًىحض هىغحن أؾاؾحن مً اإلاالن أو اإلاؿحًر

ت الظي ًخمحز بػللُت ملاولخُه مػخبرة، هما له غضة ججاعب مهىُت في -  مُاصًً  اإلاالً أو اإلاؿحر طو الػللُت الاهتهاٍػ

خمحز بصفاث أهثر مغوهت مؼ مؿخسضمُه  .مسخلفت، ٍو

اإلاالً أو اإلاؿحر طو الػللُت الحغفُت الظي ًخمحز بػللُت ملاولخُه طػُفت، هما أهه طو هفاءة جلىُت غالُت،   -

خمحز بخصغفاث صاعمت اججاه مؿخسضمُه  .ٍو

 جىىيً اإلاالً ؤو اإلاظير -2

ً حُض للمالً أو اإلاؿحر  ًإصي به ئلى الاؾدشاعة الخاعحُت، التي حػخبر مشىال ًمىً ئن غضم طمان جيٍى

ً ًإصي ئلى هخائج ؾلبُت غلى اهؼالكت اإلاإؾؿاث  ً الجُض للمالً أو اإلاؿحر، لن الىلص في الخيٍى جفاصًه بالخيٍى

 :الصغحرة واإلاخىؾؼت، ومً بحن هظه الىخائج

 الىلص في الخىظُم. 

 غضم اللضعة غلى كُاصة مجمىغت مً ألاشخاص. 

 ضم اللضعة غلى الدؿُحرغ. 

 عفع صائم الكدؿام اإلاؿإولُاث. 

ً معي و ن للمالً لخجىب هظا، أكضم غضة باخشحن غلى صعاؾت أهم اإلاُاصًً التي ًيبغي أن ًيىن فيها جيٍى

 .أو اإلاؿحر، جلً اإلاُاصًً مػظمها جغهؼ غلى الصفاث الصخصُت التي جمحز هظا ألازحر

أو اإلاؿحر فُما  لإلصاعي ألامشل أو أهم الصفاث التي ًجب أن ًخىفغ غليها اإلاالًًمىً جلخُص اإلامحزاث ألاؾاؾُت 

 :ًلي

 .اللضعة غلى الخيبإ وعفؼ الخدضًاث 

  هضاف، الخيؿُم وصعاؾت اإلاػلىماث.اللضعة الخصىعٍت، كضعاث جدلُلُت، جدضًض ألا 

 إلاإؾؿت.لضعة غلى ؤلاهصاث لفغاص االلضعة غلى زلم مىار حُض للػالكاث الجماغُت وال 
                                                           

، حامػت حُجل _ الجؼائغ ، كؼاع اإلاؤطظاث الصغيرة و الىبيرة في الجصائس )الىاكع و الخحدًاث( ، بغاشض غماص الضًً،ًاؾغ غبض الغخمان  1

 . 223_ 214ص   2018حىان  3الػضص 
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  .جىظُم حض مضعوؽ للػمل وكبٌى اإلاىاكشت

 الحصٌى على فىسة إلوشاء اإلاؤطظت -3

جأزظ شيل  حػخبر الفىغة هي ألامل الظي ًخػلم به صاخب اإلاشغوع بغُت الىصٌى مً زالله ئلى البػُض، فلض

لت مً أحل اهدشافها، لن الفىغة ألاولُت هي التي  خضؽ أو عغبت جخؼىع غبر الؼمً وغاصة ما ًخم البدث إلاضة ػٍى

ؼ هاضجت زم ئلى مإؾؿت  .جخدٌى فُما بػض ئلى مشاَع

 :غمىما هىان زالر زؼىاث أؾاؾُت للبدث غً الفىغة، والتي جخمشل فيغاخل ألاؾاؾُت للبدث غً الفىغة اإلا  -

في هظه الخؼىة ٌؿخػمل اإلايص ئ ول اإلاػلىماث اإلاخىاحضة، وال ًخغاض غً أي منها، هما  مالحظت الحياة اليىميت: -

ال ًلخصغ بدشه غلى ؤلاخصائُاث فلؽ، بل ًجب أًظا الاهخمام بالظغوف اإلاالُت للحُاة وول الخصغفاث التي 

 .ًبضيها ألافغاص ًىمُا مً زالٌ الاؾخػالم غً ول ألاشُاء التي جدُؽ بهم

لت  ظت:هلد اإلاىاف  - ًجب أن جيىن هىان فىغة واضحت غً هلاغ اللىة والظػف إلاىخجاث اإلاىافؿحن وأًظا لؼٍغ

ئطافت ئلى اهدشاف الػضًض  صىػها، فبمجغص ما أن ًبضأ اإلايص ئ بالخفىحر أالهخلاصي، ؾىف ًىدشف أفياع حضًضة،

 .مً الصػىباث التي كض جىاحهه

وئحغاء  غملُت الىلض بجضًت للحلٌى والبضائل اإلاخىاحضة،ألاهم هىا هى أزظ  البحث عً الحلٌى والبدائل: -

غ جلً الفىغة خُث حػخبر مغخلت مىملت للمغاخل  ،وبالخالي ئًجاص الفىغة اإلاالئمت اإلافاطلت بُنها، ومً زم جؼٍى

ل   .الؿابلت، زم جأحي غملُت الخمٍى

ػني جضبحر ألامىاٌ الالػمت لللُام باليشاغ الاكخصاصي، وحػخمض اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في  الخمىيل: -4 َو

ل أوشؼتها الاكخصاصًت، فاطا لم جفي اججهذ ئلى غحرها ممً ًمليىن فائظا  ألاؾاؽ غلى مىاعصها الظاجُت لخمٍى

  .مً ألامىاٌ لؿض هظا العجؼ

ي ال ًبضأ في الػمل ئال بػض وطؼ ؤلاػاع اللاهىوي للمإؾؿت ئن أي وشاغ اكخصاص ؤلاحساءاث اللاهىهيت: -5

 :وهظلً مؿاعها اللاهىوي أًظا هما ًلي

 ًخمشل اللغاع ألاٌو الىاحب اجساطه للبضء بالػمل في اإلاإؾؿت بشيل ملىُتها، وطع ؤلاػاز اللاهىوي: 1 -5

هم وعغباتهم فهىا ًجب أن خُث هغي أن ألاشخاص ًسخاعون الشيل ألاهثر عواحا في الؿىق والظي ًدلم أهضاف

لظلً ًجب غلى  هغاعي أن غملُت الخغحر مً شيل ئلى آزغ بػض بضء الػمل ؾخيىن صػبت وميلفت ومػلضة أخُاها،

 الصخص أن ًخىخى الحظع والضكت في ازخُاع الشيل اللاهىوي اإلاىاؾب.

الخؼىاث اإلاهمت والتي  ختى ًخسظ اإلاؿاع اللاهىوي مجغاه الػاصي، ًجب اإلاغوع ببػع اإلاظاز اللاهىوي: 2 -5

غ وئمظاء الػلض، وهظلً غملُت اللُض في السجل الخجاعي.   جخمشل في اللجىء ئلى اإلاىزم لخدٍغ

بػض أن ًخم اإلاغوع باإلاغاخل الؿابلت، جأحي اإلاغخلت الخاصت بالخلُُض الفػلي  اهؼالق اليشاغ الاكخصادي: -6

ق اإلاإؾؿت في الػمل ًجب أن جأزظ بػحن للمشغوع، وبالخالي اهؼالق اليشاغ الاكخصاصي، وغىض اهؼال 

اث مً بُنها  :الاغخباع بػع ألاولٍى

وطلً بخجؿُض الاجصاٌ مؼ الؼبائً واإلاىعصًً، خُث ًخم ججؿُض الػالكت مؼ الؼبائً مً   الؼلبياث ألاولى: 1 -6

 :زالٌ

 ت  . وطؼ ألاصواث التروٍجُت للؿُاؾت الخجاٍع
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 ت هخابت الىصىص الخلىُت و  .الاشهاٍع

 اصة أ  .هبر غضص مً الؼبائًٍػ

 ججؿُض الػالكت مؼ اإلاىعصًً مً زالٌ جباصٌ لغؾائل جأهُض ألاؾػاع ولشغوغ وآحاٌ الدؿلُم . 

 ئغؼاء الىصائذ اللُمت وألافياع الجضًضة. 

وهظا ٌػني امخالن وؾائل ؤلاهخاج، وهظلً الخىظُم الضازلي للمإؾؿت الظي ًجب أ  وطيلت العمل: وطع   2 -6

 .م والخىظُم الػام للػمل وهظلً جىظُف الػماٌ والخىظُم املحاؾبين ًلىم بخىػَؼ اإلاها

لت  :جإمين اإلاؤطظت -7 هظغا للخؼىعة التي جمشلها الحغائم والؿغكاث والىفاة والعجؼ...، فان حهىص ؾىىاث ػٍى

 مً

ؼ ال ًىدصغ في اإلاشغوع هفؿه فلؽ وئهما ًم خض الػمل في اإلاشغوع ًمىً أن جخػغض للظُاع، فالخؼغ في اإلاشاَع

 . 1ئلى الػاملحن فُه بدض طاتهم، وبالخالي غىض اللُام بأي وشاغ ًجب أن ًيىن هىان جأمحن طض الخؼغ

 .اإلاؼلب الثاوي: جمىيل اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت

 اإلاخىطؼت حعسيف جمىيل اإلاؤطظاث الصغيرة و -1

ل جضبحر ألامىاٌ الالػمت  لللُام باليشاغ الاكخصاصي وحػخمض  مىاعصها  اإلاشغوغاث في ألاؾاؽ غلىهلصض بالخمٍى

ل أوشؼتها ، فاطا لم جف بظلً اججهذ جلً اإلاشغوغاث ئلى غحرها ممً ًمليىن فائظا مً ألامىاٌ  الظاجُت لخمٍى

لُت مً فئاث الفائع اإلاالي  ل ئلى أهه :" هلل اللضعة  الخمٍى لؿض هظا العجؼ  ،ولهظا ًىصغف اإلاػنى الخاص للخمٍى

  ". ئلى فئاث العجؼ اإلاالي

لُت بحن مشغوع ، هما كض ًخضزل بُنهما وؾُؼا مالُا همإؾؿاث غآز و  وكض ًيىن هظا الىلل لللضعة الخمٍى

ل اإلاشغوغاث الصغحرة  واإلاخىؾؼت ٌػني ئمضاص جلً اإلاشغوغاث  بالمىاٌ  ل .وغلى طلً ًمىً اللٌى أن جمٍى الخمٍى

 .  2الالػمت  لللُام بيشاػها الاكخصاصي

  اإلاخىطؼت ؤهميت الخمىيل للمؤطظاث الصغيرة و -2

ل للمإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت مً أهمُت جلً  ، اإلاإؾؿاث الكخصاصًاث الضٌو حمُػاجدبؼ أهمُت الخمٍى

 طلً 

 :  لنها

 أؾاؽ ؤلاهخاج وأصل اليشاغ الاكخصاصي الظي بضأ بمشغوغاث صغحرة  كبل أن جظهغ اإلاشغوغاث الىبحرة . 

  جىمُت الاكخصاص و جدضًث الصىاغتكاصعة  غلى . 

 كاصع غلى الخسفُف مً مشيلت البؼالت . 

 كاصع غلى زلم عوح الخيامل والخىافـ بحن اإلاشغوغاث . 

 غ  غلى اإلاؿخىي اإلاػِص ي لألفغاص ،وجظُِم الفجىة بحن الاصزاع و الاؾدشماع  . كاصعة غلى جؼٍى

 كاصعة غلى الخىؾُؼ للاغضة اإلالىُت لللؼاع الخاص . 

                                                           
مظهغة ماحؿخحر، حامػت ازس الخغيراث الاكخصادًت على جسكيت كؼاع اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في الجصائس ،  ،ػوٍختدمحم صالح  1

  . 30  -29ص   - ص ،2007-2006لجؼائغ، ا

.207-206ص ،2013،صاع الجامػت الجضًضة ، اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  آليت لخحليم الخىميت اإلاظخدامتزبابت غبض هللا ،   
2
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 : ولنها أًظا

  مً ئحمالي اللىي الػاملت %45مً مجمىغت الشغواث الاؾترالُت بها  85%في اؾترالُا هدى . 

 اصة الصاصعاث ، وؤلاخالٌ مدل الىاعصاث  . حؿاهم في ٍػ

 جمشل اللىىاث ألاؾاؾُت في اؾتهالن ما جيخجه الشغواث الىبحر مً زاماث . 

 مً صاصعاث اًؼالُا الصىاغُت %47هُا مً ئحمالي الصاصعاث في أإلاا  66 %حؿاهم هدى . 

  ىُت جىفغفي  . الىظائف  مً حجم 60 %اإلاشغوغاث الصغحرة هدى  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

  مً ئحمالي اإلاشغوغاث  90%في مصغ جمشل اإلاشغوغاث الصىاغُت الصغحرة و اإلاخىؾؼت هدى . 

 ظمت الخػاون والخىمُت الاكخصاصًتمً  مجمىع اللىي الػاملت في صٌو مى 70%ئلى  60 % بحن جمشل ما . 

 اإلاخىطؼت مصادز جمىيل اإلاؤطظاث الصغيرة و -3

 : ًمىً جلؿُم هظه اإلاصاصع خؿب غضة مػاًحر مً بُنها اإلاػاًحر الشالزت الخالُت

 م الضًىن مػُاع اإلالىُت ل غً ػٍغ ل طاحي وجمٍى  . : جمٍى

 ش الاؾخدلاقمػُاع ا شم ،لؼمً: ووػني به جاٍع ل كصحر َو ل ألاحل ،ألاحل ومخىؾؽ ألاحلل جمٍى  . ػٍى

 ل غحر عؾمي ل الغؾمي وشبه عؾمي والخمٍى  . مػُاع ػبُػت الجهت اإلامىلت :  ٌشمل الخمٍى

ل  ليىهىا ؾيخدضر غً اإلاإؾؿاث اإلاالُت والتي جلؼ طمً  ألازحر هظغاوؾىػخمض في وعكخىا البدشُت هظه غلى الخمٍى

ل   .الغؾميئػاع الخمٍى

وشغواث الخامحن وصىاصًم الخىفحر  ،إلاإؾؿاث اإلاالُت الغؾمُت والبىىنً مً زالٌ اوطل :الخمىيل السطمي 1 .3

 . و الاصزاع  وأؾىاق عأؽ اإلااٌ

في وطلً مً زالٌ اللىىاث التي حػمل في الغالب زاعج ئػاع الىظام اللاهىوي الغؾمي   :الخمىيل الغير زطمي 2 .3

،  و وهالء اإلابُػاث و حمػُاث الغهاهاثمضاًىىا  ،و ألاهل، و اإلاغابحن، والضولت واالكتراض مً ألاصضكاء

ل الغحر عؾمي غالبا مػظم الخضماث اإلاالُت للمشغوغاث الصغحرة  . الاصزاع و الائخمان ...... الخ و ًلضم الخمٍى

ل اإلاشغوغاث  :الخمىيل شبه زطمي 3 -1 و طلً مً زالٌ الاغخماص غلى جىفحر  مصاصع ألامىاٌ ألاػمت لخمٍى

ل الغؾميخى الصغحرة و اإلا ، و طلً مً في ئكغاطها غلى أؾالُب غحر عؾمُت، و ؾؼت غلى مإؾؿاث الخمٍى

، و صىاصًم الخىمُت و اإلاإؾؿاث اإلاالُت الخػاوهُت، ج أو هظم فغغُت واكغاض املجمىغاثزالٌ غضة بغام

                                         .1املحلُت ..... الخ

 : الصغيرة و اإلاخىطؼتمشىالث جمىيل اإلاؤطظاث  -4

لُت ًمىً جلخُصها خؿب وحتهي    حػاوي اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت الػضًض مً اإلاشىالث الخمٍى

   الخىالي:هظغهما غلى 

  مً وحهت هظس اإلاؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت 1 -4

 العلباث اإلاخعللت بالخياليف و الظماهاث :  

                                                           

 . 208، ص مسحع طبم ذهسه، زبابت غبض هللا 1  
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ف اإلاخػللت بالضعاؾاث الاكخصاصًت التي  و ًلصض بها جيالُف ؤلاكغاض التي جخظمً مػضٌ الفىائض و اإلاصاٍع

ت و جفىق كضعة ػال ب اللغض جلىم بها الجهت اإلااهدت لللغض ئما فُما ًسص الظماهاث فغالبا ما جيىن حعجحًز

 . باإلاائت مً كُمت اللغض 150فمشال في الجؼائغ جلضع ب  ،الىفاء بها

 العلباث اإلاخعللت بالصيغ و ؤلاحساءاث:  

ت اإلاخبػت لضعاؾت ملف اللغض باإلطافت ئلى حػلض هظه ؤلاحغاءاث مما و  هي حػبر غً ػٌى ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 . كض ًفلض اإلاشغوع هجا غخه الاكخصاصًت

 العلباث اإلاخعللت بحجم اإلاشسوػيت:  

لتي فالهُئاث اإلالغطت جظؼ شغوغ غلى حجم اإلاإؾؿت فغالبا ما ًيىن الحجم غائلا هبحرا أمام اإلاإؾؿاث ا

 .جصل حجما مػُىا

 س هيئاث ؤلاكساضمً وحهت هظ  2 -4

 بىىن )السبحيت ، الظيىلت ، آلامان(:العلباث اإلاخعللت بالظياطت الائخماهيت لل 

و هي التي جخػلم أؾاؾا بالؿُاؾت الائخماهُت التي جسص مجمىع ؤلاحغاءاث و اللىاغض اإلاىطىغت لدؿُحر  

: الؿُاؾت هاصفت الى جدلُم زالزُت مىذ الائخمان و غمىما جيىن هظه الػملُاث و التي جخدىم في حمُؼ الىصائؼ و

 . الغبدُت، آلامان الؿُىلت،

  العلباث اإلاخعللت بالجىاهب اللاهىهيت للمؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و هرا جلً اإلاخعللت بالجىاهب

 :الخىظيميتؤلادازيت و 

ضعاث اإلاخىؾؼت هدُجت ئن هظه ألازحرة جخمحز بل فالهُئاث اإلالغطت جخجىب الخػامل مؼ اإلاإؾؿاث الصغحرة و

ت و مداؾبت ًمىً الغحىع ئليها في جىظُمُت طػُفت و كلت الخبرة ، باإلطافت ئلى وىن أغلبُتها جفخلغ لسجالث ججاٍع

 . خالت خضور أي مشيل

 ؼلبها مع اللسوض التي ج العلباث اإلاخعللت بالخياليف الثابخت التي جخحملها البىىن و التي ال جدىاطب

 :اإلاخىطؼتالصغيرة و اإلاؤطظاث 

غالبا ما جدضص البىىن حغؼُت لخيالُفها الشابخت مً الفىائض املحصلت مً اللغوض التي جمىدها للملترطحن 

ألامغ الظي ال حؿخؼُؼ اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت الىفاء به هظغا ليىن حجم اللغوض الظي جؼلبه صغحر و 

 .مؼ اإلاإؾؿاث الىبحرةهظا ما ًفؼ بالبىىن للخػامل 

 اإلاؼلب الثالث: ججازب بعع الدٌو في مجاٌ اإلاؤطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت

 .ؾىداٌو في هظا اإلابدث غغض ججاعب بػع الضٌو الػغبُت في مجاٌ اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت

 ججسبت مصس -1

ت في صغم وشاغ اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت كضًمت الػهض وحػىص بالظبؽ ئلى ؾىت  حػخبر الخجغبت اإلاصٍغ

ألف حىُه مصغي 100التي شهضث أٌو بىاصع الاهخمام بهظه اإلاإؾؿاث، مً زالٌ كُام الحيىمت بخسصُص1923

لصىاعي" والظي جم حغُحره كامذ الحيىمت باوشاء "البىً ا1947وحهذ إلكغاض الصىاغاث الصغحرة، وفي ؾىت 

لها باللغوض اإلاِؿغة، 1976ؾىت  ؼ الصغحرة وجمٍى ئلى" بىً الخىمُت الصىاغُت" والظي جخمشل مهمخه في صغم اإلاشاَع

ت غىض هظا الحض، فالحيىمت واصلذ حهىصها مً أحل جىمُت وصغم اإلاإؾؿاث الصغحرة  ولم جخىكف الجهىص اإلاصٍغ
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الهُئاث الحيىمُت التي جلىم بخلضًم اإلاؿاغضاث الفىُت لهظه اإلاإؾؿاث، واإلاخىؾؼت مً زالٌ ئوشاء اإلاصاعف و 

وجىفحر ؤلاخصائُاث والبُاهاث التي حؿاغضها في اجساط اللغاعاث الغشُضة، ومً بحن الهُئاث الحيىمُت التي جم 

واللُام بيافت ئوشائها "الهُئت الػامت للخصيُؼ" والتي جلىم هظلً بمؿاغضة اإلاإؾؿت غلى خل مشاولها ؤلاهخاحُت 

 .اإلاخػللت باإلاشغوع ألاغماٌ اللاهىهُت

غلى 1991غحر أن هظا اإلاؿعى كض جضغم أهثر مؼ بضاًت الدؿػُىاث مً اللغن اإلااض ي، خُث أكضمذ مصغ في

جي  ئوشاء "الصىضوق الاحخماعي للخىمُت " الظي ٌؿعى ئلى مػالجت مشيلت البؼالت وجىفحر مىاصب الشغل لخٍغ

 الجامػاث، 

مً 1998آلازاع الؿلبُت الىاججت غً جؼبُم بغامج ؤلاصالح الاكخصاصي والخػضًل الهُىلي، فلض جمىً في  واخخىاء

ل أهثر مً   . 1ملُاع صوالع 45ألف مإؾؿت غحرة بلُمت 86جمٍى

ًلضم الصىضوق الاحخماعي للخىمُت مجمىغت مً آلالُاث اإلاإؾؿُت الجضًضة لخفػُل صوعه الضاغم للمإؾؿاث 

 :ىؾؼت، مً أهمها ما ًليالصغحرة واإلاخ

 يشاغ ال بغهامج الحاطىاث الصىاغُت وخاطىاث ألاغماٌ، ًلىم غلى جىفحر اإلاىار واإلاػلىماث الالػمت للُام

 الصىاعي وجلضًم عغاًت فىُت .

 ُت ألاغماٌ الصغحرة.بغهامج مغهؼ جىم 

 لخػبئت والخغلُف والجلىص بغهامج مغاهؼ الخلىُت الىىغُت في مجاالث اكخصاصًت مخىىغت مشل صىاغت ألازار وا

 و غحرها .

 الصىاغت وبىً الاؾدشماع اللىمي. بغهامج املجمػاث وألاخُاء الصىاغُت باالجفاق مؼ وػاعة 

  ماث الفىُت والاكخصاصًت الصحُدت.بغهامج جىمُت الصىاغاث اإلاغظًت لخىفحر اإلاػلى 

  2بغهامج خلىق الامخُاػ الخجاعي . 

خىالي 2003ئلى غاًت ماعؽ1991بلغ غضص اإلاإؾؿاث الصغحرة التي مىلها الصىضوق مىظ وشأجه في  وكض

ل وصل ئلى 183 كض  و ملُىن حىُت مصغي.3700ألف مإؾؿت في حمُؼ املجاالث ما غضا الؼعاغت، بمبلغ جمٍى

ت عؤٍت  تهضف ئلى جىفحر 2017لخىمُت اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت ختى  اؾتراجُجُتخضصث الحيىمت اإلاصٍغ

ألف فغصت غمل، جلىم غلى الدصخُص الجُض لىطػُت اإلاإؾؿاث و الخدضًض الضكُم للمشىالث التي حػاوي 550

 . منها، الجساط اللغاعاث والؿُاؾاث الىفُلت بمىاحهتها

 ججسبت جىوع -2

ت اللصىي في مسؼؼاث ال خىمُت في ئن جغكُت اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت حػخبر الهضف ألاؾاس ي وألاولٍى

، وحؿخػمل غمىما ػغق ئهخاج حض آزاع ئًجابُت في زلم مىاصب الشغلجىوـ وطلً لن هظه اإلاإؾؿاث لها 

                                                           

ت ، الػضص الشالث حىان  1  شبىػي خىُم، الدوز الاكخصادي و الاحخماعي للمؤطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت ، أبدار اكخصاصًت و ئصاٍع

.214، ص2008   
ؼ حمُل مسُمغ، أخمض غبض الفخاح غبض الحلُم2 واإلاخىطؼت في معالجت مشيلت البؼالت بين الشباب : "دوز الصىاعاث الصغيرة غبض الػٍؼ

ت ،،الدٌو العسبيت في  .78_ 77ص-ص2005"، بدىر وصعاؾاث اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
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ت كصىي لهظا اللؼاع  مضعوؾت هما أن جلً اإلاإؾؿاث حؿاهم في الخىاػن الجهىي ، لظلً أغؼذ جىوـ أولٍى

م ؤلاحغاءاث الخالُت  :وطلً غً ػٍغ

 مإؾؿاث حضًضة. ئجباع ؾُاؾت حصجُػُت لدؿُحر وزلم 

 ت. حغُحر اللىاهحن اإلاخػللت بخأؾِـ اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت  واؾدبضالها بلىاهحن حض جدفحًز

  ئػاعاث مإهلت ً اغخماص ػغق حؿُحر حضًضة جخماش ى مؼ مخؼلباث اكخصاص الؿىق الخىافس ي وطلً بخيٍى

 .لللُام بضفؼ هظه اإلاإؾؿاث ئلى الخىمُت

 ُوزلم مإؾؿاث حضًضة.حر ئجباع ؾُاؾت حصجُػُت لدؿ 

 ت. حغُحر اللىاهحن اإلاخػللت بخأؾِـ اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت  واؾدبضالها بلىاهحن حض جدفحًز

  ئػاعاث مإهلت ً اغخماص ػغق حؿُحر حضًضة جخماش ى مؼ مخؼلباث اكخصاص الؿىق الخىافس ي وطلً بخيٍى

 .لللُام بضفؼ هظه اإلاإؾؿاث ئلى الخىمُت

كؼاع اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في جىوـ مؿاغضة ملحىظت مً ػغف الحيىمت الخىوؿُت غً  ًخللى

م ووالت جغكُت الصىاغت، غغفت الخجاعة والصىاغت وغحرها مً اإلاإؾؿاث وؤلاصاعاث ألازغي التي حؿهغ غلى  ػٍغ

...هما أن اإلاشغع الخىوس ي خماًت وجغكُت هظه اإلاإؾؿاث مشل اإلاغاهؼ الخلىُت لالؾدشاعة، مغهؼ جغكُت الصاصعاث

بُت لضف ، ومً أحل الحض مً ؼ غملُت الاؾدشماع في هظا اللؼاعًأزظ بػحن الاغخباع الدصجُؼ والدؿهُالث الظٍغ

البؼالت وجدلُم الدشغُل وعفؼ مؿخىي ؤلاهخاج فالؿلؼاث الػمىمُت في جىوـ وطػذ أهضافا أؾاؾُت جخػلم 

 : مذ باإلحغاءاث الخالُتبغفؼ الصاصعاث وجدلُم الخىاػن الجهىي فلا

خماًت الاؾدشماع اإلاىحه للؿىق املحلي مً اإلاىافؿت الخاعحُت وخماًت اإلاىخج املحلي وطلً باصضاع كىاهحن جفغض  -

 .خلىق وعؾىم الجماعن بيؿبت حض مغجفػت غلى الىاعصاث اإلاىافؿت للمىخج الخىوس ي

ت إلكامت اإلافغوطت غلى اؾخحراص الخجهحزاث وآلاالث االخسفُع ئلى الحض ألاصوى اللاهىوي لحلىق الجماعن  - لظغوٍع

ت. ؼ اؾدشماٍع  مشاَع

 .1وطؼ ؾُاؾاث حض مصجػت لفائضة اإلاإؾؿاث اإلاصضعة  -

 ججسبت الىىيذ -3

ؼ مصاصع الضزل، وجظمىذ  دُت مىظ ؾىىاث غضًضة بهضف جىَى الضولت  اؾتراجُجُتللض اهخمذ الحيىمت اليٍى

تي، زاصت  في جدلُم هظا الهضف حصجُؼ وصغم اإلاإؾؿاث الصىاغُت الصغحرة، وزلم فغص غمل للشباب اليٍى

جي الجامػت واإلاػاهض الػلُا ألازغي، وكض شاعهذ في الخصضي لهظه  بػض اهدشاع ظاهغة البؼالت بحن الشباب مً زٍغ

ذ ال تي، زالر حهاث عئِؿُت هي: بىً اليٍى  صىاعي،اإلاشيلت، ومداولت الخػامل مؼ مشاول الخىظُف للشباب اليٍى

تي، وهدىاٌو فُما ًلي أهم ما كضمخه ول مً هظه الجهاث مً  ذ، ومجلـ ألامت اليٍى وغغفت ججاعة وصىاغت اليٍى

 :مؿاهماث في هظا الشأن

                                                           
 ، أػغوخت صهخىعاه، حامػت، صعاؾت خالت الجؼائغ"" دوز اإلاؤطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جحليم الخىميت الاكخصادًت ،خىُم شبىػي1

 .53_ 52ص -ص 2008_ 2007 ،الجؼائغ
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  ذ الصىاعي ل 1984،لدصجُؼ الصىاغاث الصغحرة مىظ غامجغهؼث مداوالث بىً اليٍى في اكتراح بغهامج لخمٍى

لُصبذ أهثر مغوهت في حظب صغاع 1988بػض طلً في غام  اإلاإؾؿاث الصىاغُت الصغحرة، جم حػضًله

ت و جأهُلُت و احخماغُت  ً، لىً واحه هظا البرهامج مشاول وصػىباث غضًضة فىُت وئصاٍع اإلاؿدشمٍغ

ت خضث مً ملضعة البىً غلى جدلُم أهضافه فُما ًخػلم بدصجُؼ وصغم اإلاإؾؿاث الصىاغُت  واؾدشماٍع

  .الصغحرة

 ذ في غام جلضمذ غغفت ججاعة وصىا بمظهغة ملجلـ ألامت جلترح فيها ئصضاع كاهىن إلوشاء 1993غت اليٍى

ت الصغحرة بأؾغع وكذ ممىً ؼ الحغفُت والصىاغُت والخجاٍع  .صىضوق لدصجُؼ اإلاشاَع

  ل ذ الصىاعي لضغم وجمٍى تي غلى ألازظ باكتراح ئوشاء مدفظت مالُت لضي بىً اليٍى وافم مجلـ ألامت اليٍى

كغاع باوشاء مدفظت صغحرة مً 1996وأصضعث الهُئت الػامت لالؾدشماع في صٌؿمبر غام  اإلاإؾؿاث الصغحرة،

غ اإلاإؾؿاث الصغحرة  .الاؾدشماع  الىػني لغغاض ئكامت وجؼٍى

غ اإلاإؾؿاث الصغحرة في فبراًغ ، دُت لخؼٍى بغأؽ ماٌ كضعه 1997ئطافت إلاا جلضم، وشأث الشغهت اليٍى

تي وكض باشغث ال100 شغهت وشاػها في بػع اإلاإؾؿاث الصغحرة غلى أؾاؽ مبضأ اإلاشاعهت في ملُىن صًىاع وٍى

ل، مؼ جدمل املخاػغة والاؾخمغاع باإلاإؾؿت ختى هجاخه، زم جلىم الشغهت ببُؼ  عأؽ اإلااٌ، ولِـ مجغص الخمٍى

م ً بػض اهدؿابه الخبرة في ؤلاهخاج والدؿٍى  .1خصتها للشٍغ
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 :خالصت

أصبدذ  اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت جلػب صوعا هبحرا في اإلاػاصلت الاكخصاصًت مً هما عأًىا فلض 

، و عغم ما ًىخىف مفهىمها مً ازل مىظىمت بِئت ألاغماٌ اإلاػاصغزالٌ فغض هفؿها هػمُل اكخصاصي فػاٌ ص

ٌ  حػٍغف صكُم ًللى كبىال غاما  لضي ئًجاصغمىض هدُجت غضم  ً و ختى الضو الص يء الظي لم  ،الخبراء و اإلافىٍغ

فها مً ػ غلى ملىماث بىائها غف مىظماث صولُت هظا الضٌو بىاء ًمىؼ مً وحىص بػع املحاوالث في حػٍغ

 . وجحرتها  ؤلاهمائُت  ًالئمالاكخصاصي لظغوف ؾائضة صازلها و هظا جدضًض جصيُف الشيل الظي 

ؿاث في صفؼ عجلت الخىمُت و اإلاإؾ لىً طلً ال ًسفي الضوع اإلاخىاهي و اإلاتزاًض لألهمُت التي حػىؿها هظه

، ألامغ الظي ظهغ حلُا مً زالٌ الاهخمام اإلاتزاًض بها زاصت بػض الحغب الىمى، ببػضها الاكخصاصي و الاحخماعي

اصة زلل اإلاإؾؿاث  الػاإلاُت الشاهُت و ما ًىاهبها مً جؼىع مدؿاعع في همؽ همى الاكخصاص الػالمي و الظي صاخبه ٍػ

ت في الاكخصاصًاث اللىمُت مً زالٌ مؿاهمتها في الىفاءة و الفػالت في زلم كُمت اكخصاصًت الصغحرة و اإلاخىؾؼ

و احخماغُت مخؼىعة  و مؼ اإلاالمذ الجضًضة التي أصبدذ جمحز بِئت ألاغماٌ الُىم مً زىعة جىىىلىحُت مػلىماجُت 

ذ اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت حػل و اهفخاح ألاؾىاق و جلاعب اإلاؿافاث اإلاضغىمت أؾاؾا مً ظاهغة الػىإلات

جىاحه حملت مً جدضًاث مصاخبت أضحذ اإلاإؾؿاث مهضصة مً وعائها بمساػغ جمـ وحىصها و هُانها ، ألامغ 

 . الظي اوحب طغوعة البدث غً أفظل الؼغق و الىؾائل للخػامل و الخىُف مػها

 

 



 
 الفصل الثاني

حول التنمية الاقتصاديةمفاهيم اساسية   
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 جمهيد:

 الخهمُت لخدقُك جسلى ىلفاألو، مخقدمت أو نامُت كانذ سواء الدول مُمجل الشاهل الشول الخهمُت جلد

 اإلادارسكبر مخخلق جؼورا  الاقخصادًت الخهمُت مفهوم كرف وقد، كلُها املحافـت كلى فخدرص الثانُت أما

 ؿاهرة جقُُن لىكاإلاؤشراث اإلاساكدة مه  اللدًد ؿهرث خُث ، قُاسها مؤشراثحوحر في مله  جزامه الفلرًت

 .البُئُتالخهمُت  مؤشراث هي آخرها للل الاقخصادًت الخهمُت

الخؼور الاقخصادي التي جاء خول  اللامتباألفلار  بدءاالاقخصادًت  للخهمُتاإلافسرة  الهـرًاث  وجلددث

ون و  وقراػيبها الخجاٍر اث الخهمُت الحدًثت التي اخخلق خولها اإلافلرون و في اللوامل  إلىوصول  وذلل الفحًز نـٍر

 . ؤدًت لخدقُك الخهمُت الاقخصادًتاإلاؤزرة فيها و ألاسباب اإلا

 إلىا في الحُاة الاقخصادًت هجدخل نؼاق و الدولت وؿائق إبراز دون الخهمُت موطوق دراستًمله  ال 

لامل بحن القؼاكحن القؼاق الخاص و اللُفُت التي ًددر بها الخ أماماملجاالث التي ًهبغي فخدها  إًظاحجانب 

 . اللام و الخاص

 : زالزت مباخث إلىو كلى هذا ألاساس جن جقسُن هذا الفصل 

 .و مؤشراتها أهدافها: ماهُت الخهمُت الاقخصادًت و اإلابدث ألاول 

اث الخهمُت الاقخصادًتاإلابدث الثاني  .  : نـٍر

 . الاقخصادًت: ؤلاػار اإلافاهُمي للخهمُت البُئُت و اإلابدث الثالث
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 : ماهيت الخىميت الاكخصادًت و أهدافها و مؤصزاتها                           املبحث ألاول 

باخخالف و حلدد الفتراث الزمهُت التي أكؼذ للخهمُت كرف مفهوم الخهمُت كدة حلاٍرق و كدة اخخالفاث 

تالاقخصادًت أبلاد جدًدة و مه زن الخوسم اللبحر في جدقُك أهد  .افها الخهمٍو

 : مفهوم الخىميت الاكخصادًت املطلب ألاول 

فاث الخهمُت الاقخصادًت فاسخخدم الاقخصادي ' آدم سمُذ ' في الربم ألاخحر مه القرن  جخلدد حلٍر

كشر و قبل الخوض في حلٍرق الخهمُت الاقخصادًت فُجب أن نفرق بحن الهمو و الخهمُت فالهمو هو ٌشمل  الثامه

نمو الهاجج الوػني بوحر خصول حوحراث ملموست  أما الخهمُت هي نمو الهاجج الوػني إطافت خدور حوحراث مهمت في 

 املجاالث الاقخصادًت والاجخماكُت والسُاسُت و هحرها.

 :ميت الاكخصادًتحعزيف الخى -1

مرخلت الخخلق إلى مرخلت الخقدم "فالخهمُت الاقخصادًت هي اللملُت التي ًخن بواسؼتها الخدول مه 

ت في البهُان و الهُلل  والازدهار هذا الانخقال ًقخط ي خصول اللثحر و اللدًد مه الخوُحراث و الخلدًالث الجذٍر

الاقخصادي وحلرف كذلل كلى أجها دخول الاقخصاد القومي مرخلت الانؼالق ندو الهمو الذاحي وكلى اللموم فإن 

ادة مسخمرة في الدخل الحقُقي قخصادًت جخمثل في جدقُك ٍز
ٌ
ادة مخوسؽ نصِب الفرد مهه هذا  الخهمُت الا و ٍز

فظال كلى إجراء كدًد مه الخوحراث في كل مه  هُلل ؤلانخاج و نوكُت السلم و الخدماث اإلاهخجت إطافت إلى 

 1جدقُك كدالت أفظل في جوزَم الدخل القومي أي إخدار حوُحر في هُلل جوزَم الدخل لصالح الفقراء ". 

ادة في الدخل الفردي مه الدخل أو ؤلانخاج فالدول التي جدقك وحشحر الخهمُت الاقخصادًت إلى مجر  د الٍز

ادة في إنخاج السلم و الخدماث مم جدقُك ارجفاق في مخوسؽ الدخل جلون بذلل قد خققذ نموا اقخصادًا  ٍز

بشلل خاص الخدسه في مجال الخللُن و الصحت و مؤشراث كدًدة لرفاهُت ؤلانسان فالدول التي جدقك دخال 

فقذ في جدقُك جرفم ملدل ألامل في الحُاة و جخفع الوفُاث و ملدالث ألامُت حلخبر قد أخ أندون  مرجفلا

 . الخهمُت الاقخصادًت

 :قخصادًت مه خالل الجدول الخاليو نوضح أكثر بحن الهمو و الخهمُت الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ت , أسس علم الاكخصاد نجُب ابراهُن ,   .20ص ,  2006, مؤسست شباب الجاملت , ؤلاسلهدٍر 1 



 االقتصادٌة التنمٌة حول أساسٌة مفاهٌم   الثانً الفصل
 

 
31 

 

 مفهوم الخىميت و أدواث كياسها مىذ نهاًت الحزب العامليت الثاهيت  جطور   21-20 الجدول ركم:

 

املعامالث أو 

 ألادلت

 

مؤصزاث 

 بيئيت

 

 مؤصزاث احخماعيت

 

مؤصزاث 

 اكخصادًت

 

 مفهوم الخىميت

 

 املزحلت

 

 

 ال ًوجد

 

 

 ال ًوجد

 

 

 ال ًوجد

مؤشر الهمو 

الاقخصادي فقؽ 

نصِب  )مخوسؽ

الفرد مه الهاجج 

 املحلي ؤلاجمالي (

الخهمُت = الهمو 

الاقخصادي ) جهاًت 

الحرب اللالمي 

الثانُت _مهخصق 

سخِهاث القرن 

ه (  اللشٍر
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 ال ًوجد

 

 

 

 ال ًوجد

بلع مؤشراث الخوزَم 

الاجخماكُت و بدرجت أقل 

مه اإلاؤشراث 

الاقخصادًت لجمُم 

 الجوانب الاجخماكُت

الهمو  مؤشر

 الاقخصادي

مؤشراث جوزَم 

 الهمو الاقخصادي

الخهمُت = الهمو 

الاقخصادي + الخوزَم 

اللادل )مهخصق 

السخِهاث _ مهخصق 

 ( 20سبلُهاث القرن 
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ملامل نوكُت 

 3الحُاة) 

مؤشراث 

 اجخماكُت (

بلع 

اإلاؤشراث 

البُئُت 

 اللامت

بلع مؤشراث جوزَم 

الهمو الاقخصادًت و 

 الاجخماكُت

مؤشراث اجخماكُت 

لجمُم القؼاكاث 

الاجخماكُت )الخللُن, 

 الصحت, ؤلاسلان (

مؤشر الهمو 

 الاقخصادي

مؤشر جوزَم الهمو 

 الاقخصادي

مؤشراث الخبلُت 

الاقخصادًت و درجت 

 الاكخماد كلى الذاث

الخهمُت اإلاخلاملت = 

الاهخمام بجمُم 

الجوانب الاقخصادًت 

و الاجخماكُت بهفس 

 اإلاسخوى ) مهخصق

السبلُهاث _ 

مهخصق زمانِهاث 

 ( 20القرن 

 

 

 

3 

ملامل 

الخهمُت 

ت  البشٍر

مؤشراث  3

اجخماكُت و 

 1اقخصادًت 

مؤشراث 

بُئُت 

 كامت

بلع مؤشراث جوزَم 

الهمو الاقخصادًت و 

 الاجخماكُت

مؤشراث اجخماكُت 

لجمُم القؼاكاث 

الاجخماكُت )الخللُن, 

 الصحت, ؤلاسلان

مؤشر الهمو 

 الاقخصادي

مؤشراث جوزَم 

 الهمو الاقخصادي

مؤشراث الخبلُت 

الاقخصادًت و 

 الاكخماد كلى الذاث

ت =  الخهمُت البشٍر

جدقُك مسخوى خُاة 

مت و صحُت ) مهذ  كٍر

و ختى و  1990كام 

 قخها الحاطر (

 

 

4 

 

 

                                                           
, اقتصاد نقدي ومالً , جامعة أبً  اثر المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة على التنمٌة االقتصادٌةهواري ٌمقران و ٌواو ٌوسف ,   1

 .44ص ,  5102-5102بلقاٌد تلمسان , بكر 
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ملامل الرفاه 

الاقخصاد 

اإلاسخدًن 

)مؤشراث 

اقخصادًت و 

اجخماكُت و 

 بُئُت (

 مؤشراث

بُئُت 

جفصُلُت 

لجمُم 

جوانب 

البِئت و 

اسخوالل 

اإلاوارد 

 الؼبُلُت

مؤشراث جوزَم الهمو 

الاجخماكُت ) الخللُن, 

 الصحت, ؤلاسلان(

مؤشر الهمو 

 الاقخصادي

مؤشراث جوزَم 

 الهمو الاقخصادي

مؤشراث الخبلُت 

 الاقخصادًت

الخهمُت اإلاسخدًمت = 

الهمو الاقخصادي + 

الخوزَم اللادل  للهمو 

قخصادي + الا

الاهخمام بجمُم 

 جوانب الحُاة

 

 

 

5 

 .2007،الخهمُت اإلاسخدًمت ،أسالُب جخؼُؼها و أدواث قُاسها ، دار صفاء للهشر كمان ، : كثمان دمحم ههُناإلاصدر

فمهذ جهاًت الحرب اللاإلاُت الثانُت إلى مهخصق السخِهاث كان مفهوم الخهمُت الاقخصادًت مرادف إلافهوم 

الهمو الاقخصادي خُث كرف " جحرالد ماًر " الخهمُت الاقخصادًت بأجها جلل اللملُت التي ًهخج كنها ارجفاق الدخل 

 .الل فترة زمهُت ملُهتالوػني الحقُقي خ

ادة  أن" ًقول  أما " مِشُل جودارو  الخهمُت الاقخصادًت ًقصد بها قدرة الاقخصاد القومي كلى جدقُك ٍز

لت بملدالث بحن  ت في الهاجج القومي ؤلاجمالي لهذا الاقخصاد رهن ؿروفه الاقخصادًت لفترة ػٍو باإلاائت أو  7و  5سهٍو

  .أكثر

ن ًصاخبه جدسه في مسخوى بُهذ ججارب الخمسِهاث أن الدول الهامُت ملـمها خققذ نمو اقخصادي و ل

اإلالِص ي لألفراد لدى ألاهلبُت منهن و بداًت السخِهاث ختى مهخصق سبلُهاث القرن اللشرون شهد مفهوم 

ارجفاق الدخل  أيالخهمُت جؼورا ملحوؿا فأصبذ ٌلني جدقُك نمو اقخصادي ًصاخبه جوزَم كادل لهذا الهمو 

لت ًرافقها انخفا  .خوى الفقر و كدم اإلاساواةض في مسالفردي لفترة زمهُت ػٍو

ه برز مفهوم الخهمُت الشاملت اإلاخلاملت أي أصبدذ الخهمُت  فمهذ مهخصق زمانِهاث القرن اللشٍر

و هلذا حوحر مفهومها مه مجرد جدقُك للهمو  بملنى الاهخمام بمخخلق الجوانب الاقخصادًت و الاجخماكُت , 

و الاهخمام بخوسُم فرص اللمل و إشباق الحاجاث  الاقخصادي فقؽ إلى جدقُك اللدالت في جوزَم الدخل

 : لألفراد و جخمثل هذه الحاجاث في ألاساسُت

 .خاجاث مادًت كالوذاء و اللباس و اإلاسله 

 .خدماث أساسُت جخمثل في الخللُن و الصحت و الهقل و الاجصال 

  ت في الاخخُار و الحقوق الدًمقراػُت و كلى سبُل اإلاثال الحك في اإلاشاركت  خقوق كامت مثل اللدالت و الحٍر

 السُاسُت و إبداء الرأي في مخخلق أمور املجخمم. 

مدخل الحاجاث ألاساسُت للخهمُت هو مفهوم ٌسعى لخدقُك نوكُت الحُاة و هذا اإلادخل ٌلخبر كمشاركت للخهمُت 

 قخصادًت اإلاخلاملت كلى الاكخماد الذاحي بالهشاغ اإلاهسك بحن القؼاكاث.الاجخماكُت و الا

اث الحقُقُت للبشر 1990زن ؿهر في  ت كلى أجها اللملُت التي جوسم الحٍر و هذا  ,مفهوم الخهمُت البشٍر

اث ؤلانسان قد ججاوز جلل اإلاقارناث الظُقت للخهمُت التي اكخبرتها نمو الهاجج  اإلافهوم الجدًد الذي ًركز كلى خٍر
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ر الخصهُم و الخقدم الخقني فقؽ ب ادة في مخوسؽ دخل الفرد أو أجها جؼٍو اث حلخمد  كلى املحلي او ٍز ل الحٍر

 .جوانب أخرى 

ر البهل الدولي الصادر في سهت  أن الخهمُت هي القُام بخدسحن ألاوطاق اإلالِشُت  1991جاء في جقٍر

ر الخللُن ادة إلى  باألخص في دول اللالن الفقحرة بخؼٍو ذلل جدقُك و الصحت و جوفحر الوذاء و البِئت الهـُفت ٍز

 .اإلاساواة في فرص اللمل

ؿهر مصؼلح جدًد ٌسمى الخهمُت اإلاسخدًمت التي هي الاهخمام و جدقُك رفاهُت ألاجُال  1992في سهت 
في اإلاسخقبل بشلل ال ًؤزر  املخزونانأي حلني اسخخدام اإلاوارد و  ,الحالُت دون إهمال رفاهُت ألاجُال اإلاسخقبلُت1

كلى اخخُاجاث الجُل القادم بالحفاؾ كلى اإلاصادر ؤلانخاجُت و الاسخلمال اللقالني للموارد هحر اإلاخجددة و ذلل 

ر و إكادة إنخاج  باكدشاف ػرق إنخاج جدًدة للحد مه الاسخخدام اللشوائي للموارد كاسخلمال أسالُب الخدٍو

 . 2املخلفاث

 :لوناث الخهمُت اإلاسخدًمت التي هيي بخددًد مقام املجخمم الدول

  نمو اقخصادي 

  جهمُت اجخماكُت 

  البِئت و مصادر الثرواث الؼبُلُتخماًت. 

 : دقُك الخهمُت اإلاسخدامت جخمثل فيو ًرى الاقخصادًون أن الشروغ الواجب مراكاتها لخ

ذا إلاراكاة و ه , كل املحُؽ البُئي مه الخلور الحافـتججهب ؤلافراغ في اسخوالل اإلاوارد البُئُت الؼبُلُت و 

ٌساكد البهل الدولي البلدان الهامُت كل جدقُك الخهمُت اإلاسخدامت مه خالل مهذ خقوق ألاجُال القادمت، 

م الزراكت و الصرف الصخي و قد  القروض التي حسمذ بمراكاة ألابلاد البُئُت في اسدثماراجه خاصت في مشاَر

 .لبهلباإلاائت في مخوسؽ إجمالي قروض ا 8مثلذ هذه اإلاشروكاث 

 أهداف الخىميت الاكخصادًت  الثاوي:املطلب 

 ًلي:ًمله جلخُص أهداف الخهمُت الاقخصادًت في ما 

 ألاساسيت:جوفير الحاحاث  -1

ألافراد في خُاتهن الُومُت إلى خاجاث أساسُت جخمثل في الوذاء و اإلاسله و الصحت و الحماًت مه مخخلق  ًدخاج

 ألاخؼار و أن الخهمُت الاقخصادًت شرغ مه شروغ جدسحن الحُاة. 

 رفع مسخوى معيضت ألافزاد:  -0

ادة  اث الخللُن و الصحت و الارجقاء بالسلوك و القُن  مدا خُلٍز ألافراد و جوفحر فرص اللمل و رفم مسخٍو

 املجخمم.ؤلانسانُت في 

 الحياة:جوفير عىصز  -3

ت أي جملحن ألافراد ر مصحرهن بأنفسهن و جخلُصهن مه اللبو  ًقصد بالحٍر دًت و بخدقُك الخهمُت مه جقٍر

 الاقخصادًت: 

                                                           
, اقخصاد نقدي ومالي , جاملت أبي بلر بلقاًد جلمسان ,  اثز املؤسساث الصغيرة و املخوسطت على الخىميت الاكخصادًتهواري ًمقران و ًواو ًوسق ,   1

 .44ص ,  2015-2016
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 د ت ألافراد فتًز د خٍر ر مصحرها.  جٍز  ملها الدولت بقدرتها كلى جقٍر

 . جوفحر الـروف اللامت اإلاالئمت لخهمُت القؼاكاث الاقخصادًت 

 .جدقُك قدر مه اللدالت الاجخماكُت و اإلاساواة في جوزَم الدخول 

 ت ػموخت في مخخلق مجاالث الاقخصاد وجوؿُق كافت كه اصر ؤلانخاج في خدمت هذه جهفُذ برامج اسدثماٍر

 . البرامج

ت لخقلُل الفجوة الاقخصادًت بحن الدول الهامُت و اإلاخقدمت خُث ههاك  الخهمُت الاقخصادًت وسُلت طروٍر

ادة خدة هذه الفجوة مه بُنها الخبلُت للخارج , طلق  كدة كوامل اقخصادًت و هحر اقخصادًت ساكدث كلى ٍز

 .1اق نسبت ألامُت  ارجف نقص رؤوس ألاموال و اندشار البؼالت و كذلل , هُان الزراعيالب

لفُت بدلول كلى جدقُك ما ٌسمى باألهداف ؤلانمائُت لأل 2002اجفك دول ألاكظاء في مهـمت ألامن اإلاخددة في سهت 

 :و جخمثل في 2015كام 

 :وهذا بخخفُع نسبت السلان الذًه ًقل دخلهن الُومي كه دوالر واخد  اللضاء على الفلز املدكع و الجوع

 و جوفحر اللمالت اللاملت و اإلاهخجت و اللمل الالئك للجمُم . إلى الهصق .

 و مزاولت ًخظمه كفالت ألاػفال في أي ملان مه إجمام مرخلتهن الخللُمُت  :جحليم حعميم الخعليم الابخدائي

 .2015دراستهن بدلول كام 

  حت ألامهاث .و جدسحن ص 2015حلمُن إجاخت خدماث الصحت ؤلانجابُت بدلول  ألاطفال:جلليل وفياث 

 ا  وألامراض وألاوئئت ألاخرى ملافدت ؤلاًدز و اإلاال  . ٍر

 إقامت نـام ججاري و مالي ًخمحز باالنفخاح و الالتزام بالهـن و القابلُت : امت صزاكت عامليت مً أحل الخىميتإك

فاث و الرسوم الجم للخهبؤ و كدم الخمُحز و مساكدة الدول الهامُت بإكفاء صادراتها  2 .ركُتمه الخلٍر

ت الخهمُت الاقخصادًت وهو مواجهت املخاػر املحخمل خدوثها  وههاك هدف البد مه جدقُقه لظمان اسخمراٍر

في اإلاسخقبل التي مه شأجها تهدًد ملاسب الخهمُت انؼالقا مه اجخاذ ؤلاجراءاث الوقائُت التي مه شأجها خماًت 

الذي ٌلد الهدف  ًخظمه اسخمرار رفاهُت الشلوب والدول مه اللوارر الؼبُلُت و ألازماث الاقخصادًت بما 

 .الرئِس ي للخهمُت

 

 

 

 

 

 

                                                           
, اقخصاد نقدي ومالي , جاملت ابي بلر بلقاًد جلمسان ,  الخىميت الاكخصادًتاثز املؤسساث الصغيرة و املخوسطت على هواري ًمقران و ًواو ًوسق ,  1

.46ص,  2015-2016  
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 مؤصزاث كياس الخىميت الاكخصادًت و خصائصها   الثالث:املطلب 

جهاولها كل مه مفهوم الهمو الاقخصادي و الخهمُت الاقخصادًت إطافت إلى ذلل فإن كثحرا ما نسخخدم 

الخقدم الاقخصادي ًدهاول  أنالبلع ًرى  أنالخقدم الاقخصادي كمرادف إلاصؼلح الخهمُت الاقخصادًت إال 

 .1بوُت جدقُك ألاهداف ؤلانخاججدسحن اسخخدام وسائل 

خلت هي ملرفت الوسُلت التي بواسؼتها نخلرف كلى ما ًدققه املجخمم مه جقدم أو وما ٌلهِها في هذه اإلار 

قها ملرفتنمو الخهمُت و بلبارة أخرى ما هي اإلالاًحر التي ًمله كه   و قُاس درجت الخقدم في بلد ما ؟ ػٍر

 :الاكخصادًتمؤصزاث للياس الخىميت  -1 

  ملاًحر الدخل 

  اإلالاًحر الاجخماكُت 

 ُو سهخؼرق لهذه اإلالاًحر فُما ًليللُت اإلالاًحر اله: 

 معاًير الدخل  1 -1

كدم زباث  إن لخهمُت و درجت الخقدم الاقخصادي،الدخل هو اإلاؤشر الرئِس ي الذي ٌسخخدم في قُاس ا

جؤخذ بلحن  إنأسلار الصرف الخارجُت و اخخالف ألاسلار الرسمُت كه ألاسلار الحقُقُت مه ألامور التي ًخلحن 

 : كلى الهدو الخالي ,  و جهدصر ملاًحر الدخل في أربلت ملاًحر ًخن جهاولهاكهد جقدًر و جقُُن جلل اإلاؤشراث الاكخبار

 س مخوسؽ قُاس الهمو الاقخصادي بالخلرف كلى الدخل القومي الللي و لِ :معيار الدخل اللومي الكلي

ادة  أن. إال نصِب الفرد مه هذا الدخل هذا اإلاقُاس لن ًقابل في ألاوساغ الاقخصادًت بالقبول . و ذلل الن ٍز

ادة الدخل القومي ال حلني نموا اقخصادًا  أوالدخل  نقصه قد ال جؤدي إلى بلون ندُجت إًجابُت أو سلبُت فٍز

 اقخصادًا كهدما ًهخفع كددكهدما ًزداد السلان بملدل أكبر و نقص الدخل القومي ال حلني جخلفا 

 . كذلل ًخلذر الاسخفادة مه هذا اإلاقُاس خُهما جهدشر الهجرة مه و إلى بلد ما. السلان

 الدخل اإلاخوقم ًقترح البلع كلى أن كملُت قُاس الهمو كلى أساس  :عيار الدخل اللومي الكلي املخوكعم

املخزنت , في هذه  , فقد ًلون للدولت موارد كامهت كما ًخوفر لها الاسخفادة مه زرواتهاولِس الدخل الفللي

الحالت ًوص ي الاقخصادًون أن جؤخذ في الاكخبار جلل اإلاقوماث هحر أن هذا اإلالُار جوجه إلُه نفس اإلاآخذ 

 .2التي جوجه للملُار السابك فظال كه صلوئت جقُُن و قُاس الثرواث اللامهت و اإلاخوقلت في اإلاسخقبل 

  ٌلخبر مخوسؽ نصِب الفرد مه الدخل القومي الحقُقي أكثر اإلالاًحر  الحليلي:معيار مخوسط الدخل

إال أن ههاك  اللالن.اسخخداما و أكثرها دقت كذلل كهد قُاس مسخوى الخقدم الاقخصادي في ملـن دول 

كدًد مه الصلوئاث التي جواجهها البلدان الهامُت للحصول كلى إخصائُاث صحُدت جترجن لها الدخل 

بحن هذه اللراقُل كدم دقت اإلاللوماث ؤلاخصائُت خول كدد السلان وإطافت لهذا فان الحقُك للفرد مه 

سس و الؼرق التي ًدسب اإلاقارناث بحن الدول اإلاخخلفت أمر مشلوك في صحخه و صدقه نـرا لالخخالف في ألا 

 .كلى أساسها

                                                           
. 17, ص2017_2016جمُلت مللن , ججارب الخهمُت  في الدول اإلاوارئُت و الاستراجُجُاث البدًلت ,جاملت باجهت ,   1 

ز عجمُت ,الخهمُت الاقخصادًت ,   .104, ص   2008مؼبلت البدحرة , مصر , , 5-33518-045دمحم كبد اللٍز 2 
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ان اللاملحن دون وش يء آخر هو هل نقسن إجمالي الدخل القومي كلى جمُم السلان أو نقسمه كلى السل

هحرهن فدساب الدخل لجمُم السلان مفُد مه الهواحي اإلاخللقت باالستهالك و خساب الدخل لقوة اللمل دون 

أن الاهخمام بصدد الخهمُت ًخلحن أن ًوجه إلى  كىدلبرحز مه نواحي ؤلانخاج و ٌلخقد ألاسخاذهحرهن مفُد 

, و كلى كلس فإن جمهور  هخج و لِس إلى الدخل اإلاهفكل اإلاؤلانخاجُت و لِس إلى مسخوى اإلالِشت أي إلى الدخ

 ًخمسل بمخوسؽ نصِب الفرد مه الدخل باكخباره اإلالُار الذي ًجب ألاخذ به ألن الهدف النهائي مه الخهمُت هو

اث اإلالِشت و الرفاهُت  .رفم مسخٍو

ك الهمو الاقخصادي مبدئُا باسخخدام ما ٌسمى ملدل الهمو البسُؽ و ًمله الحصول كلُ و ًقاس ه مه كه ػٍر

 :اإلالادلت الخالُت

ملدل الهمو = 
 الدخل الحقُقي في الفترة الحالُت

 الدخل الحقُقي في السابقت
 

, و لقد وصل  1952م ملادلت للهمو الاقخصادي في كا سىجزذ سخاوضح ألا للىمو الاكخصادي :   singerمعادلت 

 –هاكس و هارود إلى جلل اإلالادلت بمساكدة ألاكمال التي قام بها في هذا الصدد هحره مه الاقخصادًحن مثل 

 : لهمو بأجها دالت لثالزت كوامل هيكه ملادلت ا سىجز. و كبر دومار

 NET Savingملدل الادخار الصافي أ_ 

                                                productivity of Capitalإنخاجُت رأس اإلاال  ب_

 Population Growthملدل نمو السلان ج_ 

 : و جخخذ الشلل آلاحي

 

 

 

D هي ملدل الهمو السهوي لدخل الفرد: خُث. 

S هي ملدل الادخار الصافي. 

P رأس اإلاال هي إنخاجُت. 

R  هي ملدل نمو السلان السهوي. 

 

 

 

 

 

 : ا كددًت لهذه اإلاخوحراث إذ افترضقُمسىجز و قد أورد 

 باإلاائت مه الدخل القومي  S  =6إن ملدل الادخار الصافي 

 باإلاائت  P  = 0.2إنخاجُت الاسدثماراث الجدًدة 

 باإلاائت  R  =1.25ملدل الهمو السهوي للسلان 

D= SP - R 

 

 

معدل النمو السنوي لدخل الفرد = ) معدل االدخار الصافً . 

معدل نمو السكان  –إنتاجٌة االستثمارات الجدٌدة (   
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 :الخقدًراث لها مالخـاثإال أن هذه 

باإلاائت حلخبر مقبولت وقذ صُاهت سهجر إلالادلخه, إما في الوقذ  6نسبت الادخار الصافي مه الدخل القومي  - أ

 كبحرة.الحاطر فان الدول الهامُت في مقدورها ادخار نسبت 

باإلاائت و هذه الهسبت طئُلت جدا بالهسبت للهسب السائدة في  1,25مو السلاني بدوالي جقدًر ملدل اله - ب

 باإلاائت في الدول الهامُت . 2,3البلدان الهامُت خالُا إذ جقدر بدوالي 

 1باإلاائت هي كذلل طئُلت جدا وجقل كه املحققت في البلدان الهامُت. 0.2إنخاجُت الاسدثماراث  - ث

  :املعاًير الاحخماعيت 0 -1

ًقصد باإلالاًحر الاجخماكُت كدًد مه اإلاؤشراث التي جخص الحُاة الُومُت لألفراد فههاك الجوانب الصحُت و 

 الجوانب الخللُمُت و الثقافُت و الجوانب الخاصت بالخوذًت و ًوف ًخن جهاول هذه اإلاؤشراث فُما ًلي :

 القؼاق الصخي باملجخمم و التي هيت اإلاؤشراث التي حسخخدم لقُاس مدى فلالُ مه ابرز  :املعاًير الصحيت : 

كدد الوفُاث للل ألق نسمت مه السلان و كدد الوفُاث للل ألق ػفل مه كدد السلان ) ملدل الوفُاث 

 ملدل الوفُاث مه ألاػفال الرطم أقل مه سهت (.  –لألػفال دون سه الخامست 

 وذاء و كل هذه مه صفاث الخخلق.فارجفاق الوفُاث راجم للدم كفاًت الخدماث الصحُت وكدم كفاًت ال

 ملدل جوقم الحُاة كهد اإلاُالد أي كمر مخوسؽ الفرد فللما زاد دل ذلل كلى درجت الخقدم 

 .2الاقخصادي و كلما انخفع دل كلى درجت مه الخخلق الاقخصادي

ر باإلاسدشفُاثكذلل جوجد ملاًحر أخرى مه بُنها كدد ألافراد للل ػبِب و ك  .دد ألافراد للل سٍر

 .اث الصحُت  في بلع الدول الهامُتو ًوضح هذا الجدول بلع اإلاؤشر 

 و أزره واضح كلى جانبي ؤلانخاج و الاستهالك و ههاك إجماق كلى إن للخللُن أهمُت كبحرة :اًير الخعليميتاملع 

 كلى الخللُن ٌلخبر اسدثمار و لِس استهالك و أن هذا طرب مه الاسدثمار. ؤلانفاق

 :الخلرف كلى اإلاسخوى الخللُمي هي أهن اإلاؤشراث التي حسخخدم في و مه

 .راءة و اللخابت مه أفراد املجخممنسبت الذًه ٌلرفون الق -

 . للُن املخخلفت مه أفراج  املجخممنسبت اإلاسجلحن في مراخل الخ -

 الحلومي.ؤلانفاق  نسبت اإلاهفك كلى الخللُن إلى إجمالي الهاجج املحلي و كذلل إلى إجمالي -

 اللدًد مه الدول الهامُت هحر قادرة كلى جوفحر الوذاء ألاساس ي لسلاجها ًؤدي إلى حلرطها : معاًير الخغذًت

ه زن انخفاض و م ,لهقص الخوذًت أو سوء الخوذًت و ما ًترجب كلى ذلل مه طلق قدرتها ؤلانخاجُت

اث الدخول فيها  . مسخٍو

 : ثل فُما ًليالخوذًت باملجخمم جخمو للخلرف كلى مسخوى 

تمخوسؽ نصِب ألق ف -  .ردمه السلراث الحراٍر

ت إل - ت للفردنسبت الهصِب الفللي مه السلراث الحراٍر  .ى مخوسؽ اإلاقرراث الظروٍر

 

                                                           
ز عجمُت ,الخهمُت الاقخصادًت ,  .104, ص   2008, مؼبلت البدحرة , مصر , 5-33518-045دمحم كبد اللٍز  1  
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 معدل الوفياث و معدل الحياة في مخخلف مىاطم العالم  :20-20الجدول ركم

 thirlwall ,op , cit , p 12  :اإلاصدر

 باليسبت للمخطلباث الضزوريتاريت هصيب الفزد مً السعزاث الحز    23-20حدول ركم:

 

 

 

 

 96اإلاصدر: مرجم الجدول السابك ص 

 

 

 

 

 

 الحياة بالسىت معدل معدل الوفياث في ألالف لدون خمس سىواث إلاكليم

 50 196 صزق آسيا

 69 58 الصين

 71 123 أوروبا الضزكيت

 61 148 الضزق ألاوسط و صمال إفزيليا

 66 75 أمزيكا الالجيييت

 56 172 حىوب آسيا

 62 121 كل الدول الىاميت

مخوسط هصيب الفزد مً السعزاث  الدولت

 الحزاريت

اليسبت مً املخطلباث 

 الضزوريت

 83 1864 بىغالدش

 94 2115 الهىد

 79 2122 السودان

 74 1620 حضاد

 95 1560 غاها

 127 3163 مصز
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 خاصت بالخغذًت في مجموعت مً البلدان مؤصزاث:                  

رأًها أن اإلالاًحر الصحُت و الخللُمُت و الخاصت بالخوذًت و هي جمُلا ملاًحر فردًت  :معيار هوعيت الحياة املادًت -

ر بواشهؼه حلخمد كلى ناخُت اجخماكُت إما هذا اإلالُار هو نوكُت الحُاة اإلاادًت و الذي وطله مجلس أكالي البدا

فهو ملُار اجخماعي مركب ًخظمه أكثر مه جانب مه جوانب الحُاة فإنه أكثر شمولُت مه اإلالاًحر  1977, كام 

 :  اإلاؤشر مه زالزت ملاًحر فركُت هيالفردًت و ًخلون هذا 

 كهد اإلاُالد ) مؤشر صخي لللبار (._ جوقم الحُاة 

  ._ ملدل الوفُاث بحن ألاػفال ) مؤشر صخي للصوار (

 .قراءة و اللخابت ) مؤشر حللُمي (_ ملرفت ال

و ٌلد دلُل  1990هو مقُاس خدًث نسبُا جوصل إلُه برنامج ألامن اإلاخددة في كام  :دليل الخىميت البضزيت -

ت مه اإلالاًحر اإلاركبت خُث   : ًخلون مه ُزالزت ملاًحر فركُت هيالخهمُت البشٍر

 .ملُار اللمر اإلاخوقم كهد اإلاُالد ) مؤشر صخي (_ 

ه جزئُحن هما : ملرفت القراءة ملُار الخدصُل الللمي_   .و اللخابت و ًخلون بدوره مه ملُاٍر

 .ب الفرد مه الدخل القومي الحقُقيملُار مخوسؽ نصِ_

 الهيكليت:املعاًير  3 -1

لت  مه الزمه كلى جوجُه اقخصادًاث الدول كانذ الدول الصهاكُت اإلاخقدمت حلمل مه خالل فترة ػٍو

هذا الوطم لن ٌلد مقبوال مهذ الفترة الخالُت  أن, إال ها آنذاك جدذ سُؼرتها الاقخصادًتالهامُت التي كانذ ملـم

للحرب اللاإلاُت الثانُت ألن ملـن جلل الدول خصلذ كلى اسخقاللها و سليها ندو الخدرر مه جبلُتها الاقخصادًت 

ة و مه هها اججهذ هذه الدول الهامُت كلى إخدار حوُحراث هُللُت في بهُاجها الاقخصادي كه للدول اإلاسخلمر 

ك الاهخمام با  1.لخصهُم لخوسُم قاكدتها ؤلانخاجُتػٍر

خقدم و الهمو وئهاءا كلى ذلل فان مه أهن اإلاؤشراث الهاجمت كه الخوُحر في الهُلل الاقخصادي لل

 :الاقخصادي جخمثل في

  صهاعي في الهاجج املحلي ؤلاجماليللهاجج الالوزن الهسبي. 

  السللُتالوزن الهسبي للصادراث الصهاكُت إلى إجمالي الصادراث. 

 قؼاق الصهاعي إلى إجمالي اللمالتنسبت اللمالت في ال. 

وكلما ارجفلذ هذه الهسب فاث هذا ٌلني أن الدولت قد خققذ حوُحراث اًجابُت في هُللها الاقخصادي 

ادة الهمو الاقخصادي ودرجت الخقدم بها و الللس صحُذ.وؤلانخاجي و   ٌللس هذا ألامر ٍز

 الخىميت الاكخصادًت: خصائص -0

 البد ؤلاشارة إلى أن الخهمُت هي الهشاغ أو اللمل الفللي أي نشاغ خركي ًخلون مه  :الخصائص العمليت

بتكدد مه اإلامارساث و حهدف بصورة مباشرة إلى جدقُك مجموكت مه ألاهداف  و بلُدة اإلادى كلى كافت  قٍر

 . ألاصلدة
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 االقتصادٌة التنمٌة حول أساسٌة مفاهٌم   الثانً الفصل
 

 
40 

 

 ت  :خصائص حضاريت شلل مه أشلال الحظارة و الخؼور اللصري التي حسعى  أيالخهمُت هي كملُت خظاٍر

 .جقق كائقا في وجه الخقدم البشري  ملحارئت كافت اإلاوروزاث الاجخماكُت التي

 اللهصر البشري و الاجخماعي و حسعى  الخهمُت كملُت إنسانُت تهدف بصورة مباشرة إلى :خصائص إوساهيت

الاجخماعي في البلد كما ججدر ؤلاشارة إلى أن ههاك كدد ال مددود مه  الرفاهكذلل لخدقُك مسخوى ملحن مه 

 . ركون في جدقُك الهدف بشلل مسخمرألاشخاص ٌشت

  املجخمم , و حشمل كافت القؼاكاث اللامت و الخاصت في  أجها أيهي كملُت شاملت  الضمول:خصائص

تح تاملجاالث  إلى, و جخؼرق ستهدف اإلاوارد اإلاادًت و البشٍر  . و هحرها في الدولت ألامهُتو الخهـُمُت و  ؤلاداٍر

 مخداخلت مم كافت الـروف و القوى الخارجُت كوجها حستهدف املجخملاث التي  أجها أي :خصائص الدضابك

 . املحُؼت بها ؤلاقلُمُتو جؤزر في كافت الخوحراث اللاإلاُت و  جخأزر

  و  لألخوالو الوسائل مه خالل الخقُُن الرشُد  ألاهدافهي اخخُار منهجي للواًاث و  مىهجيت:خصائص

 قؼاق. بأيالـروف البُئُت التي جدُؽ 

  الجهود اللفُلت  أقص ىالخهمُت كملُت هادفت خُث حسخر اإلاوارد اإلاخاخت و جبذل  غائيت:خصائص

  فلالت.حساكد كلى جدقُك نخائج  أخرى اسخوالل الفرص اإلاخاخت للحصول كلى موارد  ىإلباسخواللها و السعي 

  ت جركز بشلل مباشر كلى مدارئت الفقر و الجوق و الجهل و  :خصائص الخطور ٍر الخهمُت هي كملُت جؼٍو

و جدسحن مسخوى الخللُن و  ألاجور جدني مسخوى الخدماث الصحُت لذلل حسعى لرفم  مسخوى الدخل و 

ت و البدث كه مصادر جدًدة للوذاء و خل مشلل نقص اإلااء و جدقُقي  ألاسالُب 1اسخخدام اللصٍر

 . ألامانو  ألامهمسخوى مهاسب مه 

 هظزياث الخىميت الاكخصادًت   الثاوي:املبحث 

نب  اإلاادي و اإلاالي الجا أكثر مهجخظمه  أنًجب  أجهاالخهمُت لِسذ ؿاهرة اقخصادًت صافُت ، بملنى  إن 

جفهن بوصفها كملُت مخلددة ألابلاد  جخظمه إكادة  جهـُن و إكادة  أن، و لذلل فان الخهمُت ًجب لحُاة الهاس

نسخلشق الخؼور الفلري لرؤٍت   أن، و هها نداول ادًت  و الاجخماكُت كلى ندو شاملالاقخص ألانـمتجوجُه  

اث الخهمُت التي حلخبر  مدخل لدر ألاخرى ون  خصولها  في الدول د أسبابالخهمُت و  است ، و ذلل بمراجلت نـٍر

 .ؿاهرة الخهمُت الاقخصادًت

 الخلليدًت للخىميت الىظزًت :األول المطلب

أربلت  كلُه هُمهذ قد كانذ الثانُتالحرب اللاإلاُت بلد  الاقخصادًت الخهمُت خول الاقخصاديإناألدب 

 :رئُسُت فلرًتأنماغ 

  نموذج ندو اإلاراخل الخؼُت 

  ت و أنماغ الخوُحر الهُللي  نـٍر

  زورة الاكخماد الدولي 

  الهموذج اللالسُلي الحدًث 

                                                           
  120,  ص 2010, دار إزراء للهشر , كمان , ػبلت أولى ,  علم اكخصاد الخىميتدمحم صالح جركي ,  1 
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ه اإلااض ي أن كملُت الخهمُت   رأى اإلاهـرون في كقد الخمسِهاث و بداًت كقد السخِهاث مه القرن اللشٍر

ت اقخصادًت  ابخداء, و جمر بها كل الدول الاقخصادي التي بوصفها سلسلت مه اإلاراخل اإلاخخابلت في الهمو  كانذ نـٍر

, و كل و الاسدثمار و اإلاساكدة ألاجهبيللخهمُت و التي جخظمه اللمُت الصحُدت و الخلُؽ الصحُذ مه الادخار 

ت لخملحن الدول الهامُت مه الخقدم في الهمو الاقخصادي الذ خُا الدول هذه اللهاصر كانذ طروٍر ي اجبلخه جاٍر

مو هلذا أصبدذ الخهمُت مرا ,اإلاخقدمت , إن مدخل اإلاراخل الخؼُت هذا كان دف للهمو الاقخصادي الللي السَر

قد خل مدله في كقد السبلُهاث مه القرن اإلااض ي مدرسخحن اقخصادًخحن مخهافسخحن, ألاولى والتي ركزث كلى 

ت الاقخصادًت الحدًثت و الخ اث و أنماغ الخوُحر الهُللي مسخلملت الهـٍر دلُل ؤلاخصائي في مداولت للرض نـٍر

في خلك كملُت نمو  الهُللي الذي ًجب أن جمر به الدول الهامُت إذا أرادث أن جهجح 1اللملُت الداخلُت للخوُحر

لت , وكانذ جهـر انذ ذاث جوجه سُاس ي و زوري  أكبر, الثانُت و هي زورة الاكخماد الدولي و قد كاقخصادي سَر

, و قخصادًت اإلاؤسسُت, و بصُوت جمود الهُاكل الاالقوة املحلُت و القوة الدولُتن للخخلق بصُوت اللالقاث بح

اث طمه الدول و بحن الدول في اللالنما نخج مه اقخصادًاث مزدوجت و مجخملاث مزدوجت كالهما  , جمُل نـٍر

لخأكُد قدوطم , و كان امؤسسُت جقُد الخهمُت الاقخصادًت الخبلُت إلى أن جركز أو جؤكد كلى قُود سُاسُت و

ر و جقلُل لفقر و جوفحر فرص كمل مخهوكت أكثا الحاجت إلى سُاساث رئِسُت جدًدة مه اجل الخخلص مه

ه اإلااض ي الخفاوث في جوزَم الدخل و كبر ملـن كقد الثمانِهاث و بداًت كقد الدسلُهاث مه ال قرن اللشٍر

ور اإلافُد الذي ًللبه السوق الحر و , أنه اإلادخل اللالسُلي الحدًث الذي ًؤكد كلى الدمدخال رابلا

 .2الاقخصادًاث اإلافخوخت

 املساهماث الحدًثت في الىظزيت الاكخصادًت  الثاوي:املطلب 

ه اإلااض ي و  أصبدذ, ٍاث كدًدة في الخهمُت الاقخصادًتههاك نـر  مؤزرة في كقد الدسلُهاث مه القرن اللشٍر

ت للخهمُت الهاجحت  و  ه أكدث كلى اإلاخمماث بحن كدة شروغ طروٍر السهواث اإلابلرة مه القرن الحادي و اللشٍر

ت التي ركزث اهخمامها كلى طرورة  اث و اإلادارس الفلٍر حوحراث  إخدارججلى هذا الاهخمام في ؿهور كدد مه الهـٍر

ه جلل السائدة في , بما ًخفك مم مشلالتها التي جخخلق في ػبُلتها كالاقخصادي للدول الهامُت ت في الهشاغهُللُ

 . الدول اإلاخقدمت

 املخواسن:هظزيت الىمو _ 1

دوها أن ًلون برنامج الخهمُت في الدو و  مال للافت القؼاكاث كل خسب خاجخه, و ذلل الهامُت شال ٍرى مٍؤ

ت إلى لدشابل ػل منها رؤوس أموال ضخمت  الذي ًؤكد كلى طرورة جوفرروس وضخاًً رودان  , جهسب هذه الهـٍر

كامت مخلددة و حشرف كليها , و القُام باسدثمارها في إنشاء قاكدة صهاكُت و مشروكاث مدلُت و أجهبُت

 , فإذاد مه الانؼالقًمله الاقخصا أوليمال  رأس إلى, و جؤكد كل خخمُت الخصهُم و أهمُخه الذي ًدخاج خلوماث

ت ل القٍو جُت سدخالش ى دون لن جوفر دفلت مه الخمٍو جفلح في انؼالق الصهاكت فهو  أن, فان الاسدثماراث الخدٍر

الخقدم خؼوة لله ًلون له جأزحر فاكل في كسر الحواجز و القُود و كسر الحلقت اإلافرهت التي حلِشها  أنًرى 

 إلىنمائي لُدسنى لالقخصاد الانؼالق مه مرخلت الركود دنى مه الجهد ؤلا أخدا  ألامرالبلدان اإلاخخلفت بل ًخؼلب 

 .الاسدثمار, و هذا ٌلني خدا أدنى مه مرخلت الهمو الذاحي
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للخصهُم ألاسلوب ألاول ًخن بخوجُه موارد الدولت إلقامت الصهاكاث الثقُلت و  أسلوئانههاك  أنرودان و ًرى 

, كما انه ًبخلد جطحُاث ضخمت ألاجُالمللق و ًدمل  أسلوب, و هو الذاحيكُت بورض جدقُك الاكخفاء الاستهال

الثاني فُخن بقُام الدول  ألاسلوب آما ،اهل مزاًا الخخصص و جقسُن اللملكه الدشوُل ألامثل للموارد ألنه ًخج

 ،مزاًا الخخصص بفلل ألاسلوبو ٌلخقد هذا حر اإلاباشرة في الدول اإلاخخلفت ،و ه اإلاخقدمت باسدثماراتها اإلاباشر

طُت لخوفحر او هو ما جلله ًهادي بظرورة جدخل الجولت اإلا ،اإلاخخلفت و اإلاخقدمت كل خد سواءفهو مفُد للبلدان 

 .1الخدخُتالبهُت خدماث رأس اإلاال الاجخماعي و 

 :هظزيت غير املخواسن _2

ت طرورة  انصهارًرى  ذلل  ،كلى قؼاق رئِس ي و رائد الخهمُتًلون جركحز الدولت لبرامج ومخؼؼاث  أنهذه الهـٍر

هذا اكتراض واضح كلى  ،للدول الهامُت ألافظلهو  ألاسلوبهذا  إجباق أنبسبب قلت اإلاوارد اإلاالُت و ًرون 

ت و الهمو اإلاخوازن  دي الدفلت القٍو  .2مٍؤ

 : هظزيت أكطاب الىمو 1_2

ت ألاقؼاب أول  بحروكان الفرنس ي فرانسوا  , ألاكثر جقدما مه اإلاهاػك ألاخرى  اإلاهاػكهي و  ،مه شرح ما سمي بهـٍر

فُت في الدول  ت مقابل اإلاهاػك الٍر و ًخجه الهشاغ الاقخصادي للوػه خول هذه  ،جقدما ألاقلمثل اإلاراكز الحظٍر

. و بفظل جأزحر اإلاراكز و للهه ًخجاوزها مه خُث الخأزحر صهاكاث مدركت أواإلاهاػك فالقؼب ًدخوي كلى صهاكت 

ت جدفز الهمو الذي ًهدشر مم  الخهمُت الصهاكُت ال جددر في  أنو ًرى  ،الوقذ إلى سائر اإلاهاػك ألاخرى الحظٍر

كل ملان و دفلت واخدة بل جددر في نقاغ ملُهت بدرجاث مخفاوجت مه الهمو و بالخالي جهشر جأزحرها في الجهاث 

 .3انب الاقخصاد الوػنياملجاورة كبر قهواث لخمس مخخلق جو 

 : زيت هيرصمان في الصىاعاث املحزكتهظ 2_2

ت للهمو ًجب  ت هحرشمان فان الدفلت القٍو  ذاث ازر خاسن ،صهاكاث مدددة أوجتركز في قؼاكاث  أنخسب نـٍر

و لله اإلاشللت  ،كثحرة جخفاوث في درجت أهمُتها جهاثبدال مه جوزَلها كلى  ،فُخدفحز اسدثماراث أخرى ململت

ت الاسدثمار في  استراجُجُه إػارالرئِسُت في جهفُذ البرنامج الاسدثماري في  الهمو هحر اإلاخوازن جلمه في جددًد أولٍو

الخهمُت  أن و ًقول هحرشمان , اث التي ًجب أن جبدأ بها الخهمُتألانشؼت الرائدة مه الصهاكاث و اإلاشروك

و مه زن جقوم القؼاكاث  الخقدم، آوق بلع القؼاكاث ندو الخهمُت الاقخصادًت اجخذث في الواقم شلل انؼال 

ت اإلاهاسبت للدول اإلاخخلفت التي ٌلوزها القدرة كلى اجخاذ  ،دٍرع القؼاكاث ألاخرى ملحركت بخا و هي الهـٍر

تالقراراث   .بما ًوفر اإلاوارد الهادرة الاسدثماٍر

 : هظزيت الصىاعاث املصىعت 3_2

كانذ نواتها صهاكت  إذا إالجقوم بدورها للملُت الخهمُت  أنأقؼاب الخهمُت التي جللن كنها فرانسوا بحرو ال ًمله  إن

و ًركز  ،الارجباػاث ألامامُت و الخلفُتجلون خولها شبلت مه  إن, الن الصهاكت الثقُلت هي التي حسخؼُم زقُلت

التي جخمثل وؿُفتها الصىاعاث املصىعت كلى نوق خاص مه الصهاكاث الثقُلت ٌلرف باسن  حيرارد دو بيرهيس

                                                           

.88, ص 2007, دار وائل للهشر , كمان , ألاردن ,  , الخىميت الاكخصادًتمدخذ قرش ي  1 

.87, ص 1997, دار وائل للهشر , كمان , ػبلت زانُت , ملدمت في الخىميت و الخخطيط الاكخصادي خربي دمحمموس ى , 2 

. 145, ص  1983, اإلاؤسست اللرئُت للدراساث , بحروث , فلسفت الخىميت الحدًدًتفرانسوا بحرو ,  
3
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حوُحر بهُوي في مصفوفت اللالقاث بحن القؼاكاث املخخلفت بفظل اسخخدام  إخدارالاقخصادًت ألاساسُت في 

 . حزاث الحدًثت في الاقخصاد الوػنيالخجه

التي الاجخماكُت و الثقافُت ًؤدي حوُحرها باللُفُت  البهُت الاقخصادًت سدهللس كلى البهُتجدوالث  أنو ًرى 

 : جلون  أنو ختى جقوم بهذا الدور ًجب جخدم كملُت الخصهُم ذاتها ،

ه الهاجج الداخلي الخام. حساهن بهسبت مرجفل  . ت في جلٍو

ل و مراكز الخصهُم الخارجُت. مسخقلت كه مصادر ا  .لخمٍو

 .خجاث هذه الصهاكاث كمدخالث لهااقخصادًت حسخخدم مه أنشؼتجلون ههاك  أن. 

 سياساث الخىميت الاكخصادًت   الثالث:املطلب 

 الاكخصادًت:_ سياساث الخىميت 1

 إكداد كلى الخركُز مه لذللالبد ألاساسُت الفهُتجوفحر  اإلاهاراث  و  كلالهُا بإقامت الشروق بظرورة جخمُز

موجه  اقخصادي إػار طمه والسُاسُت الاجخماكُت و الخهـُماثالاقخصادًت الهُاكل  وإقامت الفهُت اللوادر

 . السرًلت الخهمُتندو جدقُك 

 الري و السدود و مشروكاثاإلاواصالث الؼرق و  إنشاءيفالاسدثمارو  الاجخماعياإلاال رأس  زًادة كلى جركز

 مه سواء ألاجهبُت بالقروض الاسخلانت ذللجدقُك ًخؼلب  وقد ،خلاللهربائُت...ا الؼاقت جولُد مدؼاث

   1.ربلعاألقؼا ممباالجفاقُاث  أو الدولُت اإلاهـماث

كه  كاجزة نفسها الهامُت ملـناألقؼارججد   و قد،الزراكي القؼاق للخصهُم و جؼوًر ملُهت برامج بدبني جخمُز

مما ًدخن كليها طرورة حلبئت مواردها الداخلُت ندو  البرامج هذه لخموًل الالزمت الصلبت اللمالثجوفحر  

ت التي الاسدثماراث  . ألاجهبُتلى اللمالث ألاساس ي للحصول ك حلخبر اإلاصدر خاصت في الصهاكاث الخصدًٍر

 ر في الخصدً إًراداث كلى ةريكب بدرجتالاكخماد  ًخنكبحرة بدُث بصورة املحلُت  الصادراث بزًادة جخمُز

لو الخهمُت مخؼلباث مواجهت تأسس  كلىالاسخحراد مه كبحرة  نسبت  جمٍو  . ججاٍر

 للخىميت البيئيت و الاكخصادًت  املفاهيمي: إلاطار الثالثاملبحث 

قه وسؽ  ؿهر مصؼلح " الخهمُت البُئُت والاقخصادًت  " كلى الساخت الدولُت و املحلُت للي ًجد ػٍر

ت.....و الحظاراث،صرة مثل اللوإلات، صراق كدد مه اإلاصؼلحاث اإلالا الحدازت، اإلاللوماجُت، الخهمُت البشٍر

ي نجد لوت خؼاب مم اللالن، وسهسخلرض في هذا اإلابدث الخلرف 
ً
ُها فهمها لل

ٌ
كوحرها مه الخلبحراث التي وجب كل

 بمجمل جوانب الخهمُت اإلاسخدامت.

 املطلب ألاول: حعزيف الخىميت البيئيت و الاكخصادًت 

إلاسخدامت مصؼلح ٌشر إلى الخهمُت الاقخصادًت والاجخماكُت و   فقد القى هذا ٌلخبر مصؼلح الخهمُت ا

ق  اخخلفذ خوله آلاراء اإلاواطُم اإلاهمت التي القذ  ، السُاسُت  والبُئُت  فهو مه بحناإلافهوم كدد مه الخلاٍر

ي مخخلق اإلاُادًه  ف ،ت خك كلى الدول كوحرها مه الحقوق اندباه واهخمام الباخثحن  واكخبرجه اإلاهـماث الدولُ

 .ألاخرى حسعى كل دولت لخدقُقه

                                                           
46, ص  1983, اإلاؤسست اللرئُت للدراساث , بحروث , فلسفت الخىميت الحدًدًتفرانسوا بحرو ,   1  
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ذ مهاقشاث في برنامج ألامنأ اإلاخجددة للبِئت  سخوكهولنبمهاسبت الاخخفال باللدد اللاشر إلاؤجمر  ،جٍر

وفي اإلاؤجمر اللالمي الذي كقد لهذه اإلاهاسبت خول اسخخدام مصادر الثروة الؼبُلُت اإلاخاخت ألي دولت مه أجل 

جدقُك الخهمُت الاقخصادًت والاجخماكُت بدون اسخجزاف اإلاوارد الؼبُلُت بل الحفاؾ كليها بدث جـل مخاخت 

بملوناتها الثالزت خماًت البِئت ممثلت في مصادر   لخهمُت البُئُت هذا ؿهرث فلرة ا لالسخلمال للمسخقبل وفي ؿل

الثروة الؼبُلُت لخقٌدم شرح مفصل  ،مُت الاجخماكُت، وفي ؿل الحاجتجدقُك الهمو الاقخصادي و جدقُك الخه

ت 
ٌ
ُت وًهي اللجهت الدول

ٌ
 1و الخهمُت.   للبِئتللخهمُت اإلاسخدامت شللذ لجهت دول

رهوأص ر  كلى حلٍرق الخهمُت  1987ا في كام درث اللجهت جقٍر بلهوان مسخقبلها اإلاشترك واشخمل الخقٍر

اإلاسخدامت ووطم اقتراخاث كه كُفُت جؼبقها وكرفها كلى أجها الخهمُت التي جظمه الاسخجابت الخخُاجاث الجُل 

و  وافقه إن الجُل الحالي أ الحاطر مم كدم الخلدي كلى خقوق ألاجُال القادمت في اإلالِشت بمسخوى  كادل

 . أمله

لقد كرطذ مقترخاث اللجهت كلى الجملُت اللامت لألمن اإلاخددة وأقرتها وكانذ الخؼوة الخالُت اكخماد  

مفهوم الخهمُت اإلاسخدامت كالتزام مه جانب كل الدول وقد جاء ذلل في مؤجمر ألامن اإلاخددة للبِئت  والخهمُت 

 .1992جوان  11 إلى 3مه جان ًرو  و التي كقدث في روٍديوالذي كرف بقُمت ألارض 

أو بصحت  بالبِئتواكخمد اإلاؤجمر الخهمُت البُئُت  كسُاست جلتزم بها كل الدول ختى ال  جددر أطرار  

ؤلانسان والاقخصاد مهخجت الاسخوالل  الرشُد إلاصادر الثروة الؼبُلُت   وجن الخوصل إلى ما  سمى بأجهدة القرن 

21 .2 

خؼرق لخلٍرق هذا وللا في الفلر الخهموي إذ ال وجد ا أو مبخلر مفهوما جدًدوم الخهمُت البُئُت اكخبر مفه 

حلٍرق مخفك كلُه كاإلاُا بالهسبت لهذا اإلاصؼلح جددد حلٍرق كل مه مصؼلح الخهمُت كلى اإلاصؼلح ندُجت ،

 خدة ومصؼلح الاسخدامت كلى خدة.   

دًت واجخماكُت وزقافُت وسُاسُت تهدف إلى جدقُك جقدم مسخمر "كملُت شاملت مسخمرة اقخصاحلٍرق الخهمُت   

 .ى أساس الخوزَم اللادل للائداتهاأفراد املجخمم وكل ،"تهن وذلل مه خالل مساهمت جمُم في خالت ألافراد ورفاهُ

ت بشرغ أن جلبي اخخُاجاث  ر ألارض واإلادن واملجخملاث وكذلل ألاكمال الخجاٍر الحاطر و هي كذلل كملُت جؼٍو

اث والقوانحن التي  ،قادمت مه وجهت نـر كلماء هذهجُال الدون اإلاساس بقراراث ألا  الاقخصاد بان مجموق الهـٍر

ك جبادل السلم والخدماث بهدف جدقُك الرفاهُت  جهـن اللالقاث بحن ألافراد املجخمم اللالقاث جهص ئ كه ػٍر

 3لجمُم أفراد املجخمم .

 

 

 أهداف الخىميت البيئيت  الثاوي:املطلب 

 البيئيت:أهداف الخىميت 

  :سيادة الدخل الوطني -1

                                                           
ورك ,  1 ر اللجهت اللاإلاُت للبِئت ,الامن اإلاخددة , نٍُو  .11, ص 1978جقٍر
 .01, ص  5112, جامعة الدول الغربٌة , القاهرة ,   ادارة البٌئة و التنمٌة البٌئٌةخالد مصطفى قاسم , 2
 .01,  ص 5102, مذكرة تخرج ,  اشكالٌة التنمٌة البٌئٌة فً الجزائرعصمانً خدٌجة , 3
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ادة الدخل الوػني مه أهن أهداف الخهمُت اإلاسخدامت في الدول اإلاخخلفت خُث أن الدافم ألاساًس   حلخبر ٍز

الذي دفم هذه الدول إلى إخدار جهمُت مسخدامت كمه في فقرها وانخفاض مسخوى ملِشت سلاجها، و الذي 

ادة الدخل الوػني  ادة السلم و الخدماث التي ج الحقُقياقخط ى ٍز  . جها اإلاوارد الاقخصادًت املخخلفتهخمه خالل ٍز

ادة الدخل جخوقق كلى إملاناث الدولت أكبر كلما أمله جدٌقك  إالفللما جوفرث رؤوس ألاموال وكفاءاث ،    أن ٍز

ادة في الدخل الوػنينس  . بت أكلى للٍز

 :جحسً مسخوى املعيضت  -0

الهامت التي حسعى الخهمُت  البُئُت  جدقُقها كما أن ٌزٍادة  دافحلخبر جدٌسه مسخوى اإلالِشت مه بحن ألاه  

ادة الدخل  إلىالدخل الوػني ال ًؤدي بالظرورة  ادة السلان بهسبت أكبر مه ٍز جدسحن مسخوى اإلالِشت، فٍز

ادة في مخوسؽ نصِب الفرد مه الدخل.     الوػني ججلل مه الصلب جدقُك ٍز

ادة التي جدققذ في الدخل الوػني الى فئت ملُهت  ىإلكما أن كدم كدالت جوزَم الدخل سُؤدي  جدول ملـن الٍز

 . بالخالي كدم جدٌسه مسخوى اإلالِشتمه ألافراد، و 

ادة السلانُت و الخدلن في ملدالث اإلاوالُد وجدقُك جوزَم كادل  ادة الدخل بدهـُن الٍز لذلل وجب أن جرجبؽ ٍز

 1للدخل الوػني.

ك التركحز كلى الجوانب  وكلُه حلمل الخهمُت اإلاسخدامت كلى جدسحن نوكُت خالت أفراد املجخمم كه ػٍر

الهوكُت للهمو، وفي هذا السُاق وجب  اللمل كلى إشباق الحاجاث ألاساسُت لألفراد و الحالت و اإلاسخقبلُت 

الصحُت و الخدماث الاجخماكُت و  وجدسحن جودة الحالت مه خالل جوفحر فرص اللمل وكذلل الخللُن و اللهاًت

نهن اإلاشاركت فياخترام خق إلىالسله باإلطافت 
ٌ
 . اجخاذ القرار وق ألافراد و جمل

  :احترام البيئت الطبيعيت -3

الرئِس ي وراء الخهمُت  أن كون الهدف إلىاإلاسخدامت و البِئت هو الذي أدى الارجباغ الوزُك بحن الخهمُت  إن 

، ؤلانسانة كالقت جلامل. فهـافت البِئت أساس نداواخترامها لخصبذ  البُئُتى اإلاسخدامت  هو الحفاؾ كل

 ه.وانسجام

جرقُت جهمُت وػُهت مسخدامت بخدٌسه شروغ اإلالِشت واللمل كلى طمان إػار ملِص ي  إلىخماًت البِئت جؤدي   

 . ًدقك جهمُت مسخدامت للمجخمم كلل سلُن

جوكُت السلان باإلاشلالث و املخاػر البُئُت التي جددر فبالخوكُت جددر  إلىتهدف الخهمُت البُئُت  

جهمُت باإلاسئولت اججاه أهمُت الحفاؾ كلى البِئت، وفي خث ألافراد كلى إًجاد خلول لإلكداد وجهٌفذ ومخابلت برامج 

م وسُاساث   الخهمُت.و مشاَر

      جزصيد اسخخدام املوارد الطبيعيت: -4

س كلى خساب البِئت وذلل مه خالل ِلله ل ؤلانسانامت كلى جدٌسه نوكُت خالت حلمل الخهمُت اإلاسخد 

الحفاؾ كلى اإلاوارد الؼٌبٌلت، و كدم اسخجزافها كه ػٌرق الاسخخدام اللقالني لهذه اإلاوارد بدُث ال جخجاوز هذا 

لت و الاسخخدام ملدالث ججددها الؼبُلت، باإلطافت إلى البدث كه بدبل لهذه اإلاوارد ختى جبقى  لفترة زمهُت ػٍو

 2.اث حعجز البِئت كه امخصاصهاال جخلق نفاًاث بلمُ

                                                           
.137, ص 2010, 26دمحم ناصر , الخهمُت اإلاسخدامت و جددًاتها في الجزائر , مجلت الخواصل , اللدد   1 
 .16, ص  املزحع السابمكصماني خدًجت , 2
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 كىولوحيا الحدًثت بأهداف املجخمع:ربط الخ -5

املجخمم مه خالل جوكُت أفراد  هدافحسعى الخهمُت البُئُت  جوؿُق الخلهولوجُا الحدًثت بما ًخدم أ 

ٌفت اسخخدامها قصد جدسه نوكُت خالت املجخمم مم 
ٌ
املجخمم بأهمُت الخقهُاث الحدًثت في املجال الخهموي، وك

 . اجمت كه اسخخدام هذه الخلهولوجُتالحلول اإلاهاسبت للسُؼرة كلى املخاػر واإلاشلالث البُئُت اله إًجاد

جُدة لألفراد خالت إلى جدٌقك نوكُت  لذلل فًه حسعى  ؤلانسانمت جوهرها ًخطح مما سبك أن الخهمُت اإلاسخدا

 : ًلي وذلل مه خالل ما

   .ـ ملافدت الخلور بأنواكه وأشلاله املخخلفت 

 ادة إجراءاث خماًت البِئت قت كقالنُت. ـ ٍز  مه خالل املحافـت كلى اإلاوارد الؼبُلُت  و اسخواللها بؼٍر

 خصائص الخىميت البيئيت و الاكخصادًت  الثالث: املطلب

 جخمحز الخهمُت اإلاسخدامت بجملت مه الخصائص ًمله جلخُصها:

  الخهمُت الاقخصادًت هي مدخل كالمي تهخن بخجاوز الفرق بحن الشمال و الجهوب وجبدث في كُفُت خلك

ك إخدار الخوُحر الهُللي لإلنخاج و   الدًموهرافي همو الخوازن بحن ال اللالمي و الخهمُت الاقخصادًت كه ػٍر

 الاستهالك وفك مهـور اقخصادي. 

ادة في كمُت مخوسؽ  الخهمُت البُئُت حلًني إخدار حوُحراث في جمُم مجاالث الحُاة الاقخصادًت اإلاخمثلت في ٍز

مخجددة ُلُت، سواء كانذ مخجددة أو هحر الؼبٌ قي و كذلل الحفاؾ كلى اإلاوارد نصِب الفرد في الدخل الحقُ

 1باالسخوالل اللقالني لها.

  أما الجانب الاجخماعي فُخمثل في جدقُك اللدالت الاجخماكُت بحن فئاث املجخمم، و البِئت بخدقُك الخوازن

 البُئي لُهللس كلى الجانب الاجخماًق للمجخمم. 

 بال جلبي أماني و خاجاث الجُل الحاطر وجُل اإلاسخقبل،خاطرا ومسخقهمُت اإلاسخدامت هي جهمُت دائمت ،الخ 

جمُم القؼاكاث لخوؼُت الحاجُاث اإلاتزاًدة للمجخمم مم الاكخماد كلى فالدولت حسعى لخدقُك الخهمُت في 

م و الؼرق و آلاالث لظمان اإلا  خاجُاث ألاجُال اإلاسخقبلت.شاَر

 لل في جمُم قؼاكاث الدولت وجقم كلى كاجك الخهمُت اإلاسخدامت هي جهمُت شاملت و مسئولت مشتركت و ذ

اتها للمساهمت في اجخاذ القرار.   الدولت بمخخلق مسخٍو

 ا)ؤلابقاء كلى الحظارة الخاصت بلل وق املجخملاث و خصوصُتها زقافُا  جراعي املحافـت كلى جه وخظاٍر

 2مجخمم.(

 الخوازن بحن الهـام البُئي و الاقخصادي و الاجخماعي، فهي كملُت مخلددة و مترابؼت ألابلاد، جقوم  خدقُكـ

مه  خماكُت مه جهت و الخهمُت البُئُتوالاجسُك بحن خؼؽ الخهمُت الاقخصادًت كلى أساس الخخؼُؽ و الخه

 جهت أخرى. 

 ل حلخمد كلى جقدًر إملاناث  ت اإلادى بالظرورة ،هي جهمُت حلخبر البلد الزمني هو ألاساس فيها، فهي جهمُت ػٍو

 .ت ًمله خاللها الخهبؤ باإلاخوحراث، و جن الخخؼُؽ لها ألػول فترة زمه مسخقبلُالحاطر

                                                           
دي ,1  2017, السهت أولى ماستر قانون اإلاؤسست , محاضزاث ملياس الخىميت املسخدامت دٍو
 .10, ص  مزحع سابمكصماني خدًجت , 2
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 جهمُت جراعي الحفاؾ كلى املخؼؽ الحُوي في البِئت الؼبُلُت سواء كهاصره و مركباجه ألاساسُت كالهواء  هي

ت  ، لذلل فهي جهمُت حشترغ كدم اسخجزاف ي املخؼؽ الحُوي كالوازاث  مثالفو اإلااء مثال أو اللملُاث الٌحٍُو

، الحُوي  ، كما حشترغ أًظا الحفاؾ كلى اللملُاث الدورٍت في املخؼؽوارد الؼبُلُت في املخؼؽ الحُوي اإلا

قها   1انخقال اإلاوارد و اللهاصر و جهقُتها بما ًظمه اسخمرار الحُاة. والتي جخن كه ػٍر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.300, ص 16, اللدد  2016الجودي صاػوري , الخخمُت اإلاسخدامت في الجزائر , مجلت الباخث ,  1 
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 خالصت: 

 نصُب في الزًادة حلني كانذ خُث الاقخصادي للهمو مرادفا األمر بداًتالاقخصادًت في  الخهمُتاكخبرث     

جُا جؼور قداإلافهوم  هذا أن هحراملحلي ؤلاجمالي  الهاجج مه الفرد  بلد زالزت أبلاد ذاث الخهمُت لخصبذ جدٍر

الاقخصادًت و الاجخماكُت  البهُت في هُللُت حوحراث جدقُقها ًخؼلب خُث، بُئي وبلد اجخماكي وبلد اقخصادي

 كلى ًلخمد الخهمُت قُاس كان أن فبلد، قُاسها مؤشراث جؼورث الخهمُت مفهوم للبلد.  وبخؼور والسُاسُت

 وهو،جقُُن  كلى جساكد التي والبُئُتالاجخماكُت و الاقخصادًت  اإلاؤشراث مه اللدًد ؿهرث جقرًبا وخُد مؤشر

الحاصلت في  لخوحراثا مم بالخزامه أًظا جؼور قد الدولت دور أن القول و ًملهالخهمُت.   املحلي ؤلاجمالي الهاجج

 بلع كلى الدولت جدخل واقخصار السوق آلُت كلى الاكخماد إلى البداًت في دكذ التي الرأسمالُت الدول أوطاق

 وجوسُم الدولت جدخل زًادة ىلإ أدث اللـُن اللساد أزمت أن ريه، والهـام واللدالت األمه كدفف اإلاهام

 لللُهمااملجال فخذ  و الخاصو اللام القؼاكحن بحن الانسجام جدقُك إلى جدكو جُاراث ذلل بلد لخـهر .وؿائفها

 الخهمُت. جدقُك  للمساهمت في

 ؿاهرة مه حلاني جللخها خصائص كدة في جشخرك الهامُت الدول أن الخهمُت كوائك دراست بُهذ وقد

 مصادرها جهوًلها وكدم رؤوساألموال صونق الخلهولوجياإلاسخوى طلق  والسلاني   الهمو مثل الخخلق

اث وجلددثًونُت .  اإلادأزمت  في أوقلها والذي الدخل  القرنخمسِهاث  فقبل، الخهمُت لـاهرة اإلافسرة الهـٍر

 وقد، الخهمُت ؿاهرة لخفسحر كامت أفلار إكؼاءالاقخصادًت  لبر مخخلق اإلادارسون اإلافلر خاول اللشرًه

 إلى الخخلق جرجم التي  الخبلُت نـرًت وباسخثهاء .الخمسِهاثبلد  الخهمُت الهـرًاث أساس أفلارهن شللذ

 الادخار نقص مثل داخلُت أسباب ذو قالخخل أن جرىالاقخصادًت  الخهمُت نـرًاث جمُم فإن خارجُت كوامل

 لواجباالاستراجُجُاث  كه الخساؤل ىلإ ًدفم ما وهذا بهُت اخخالل أو األسواق طُك أو ولوجُاالخله طلق أو

 الدول بركب اللداق الدول بلع خاللها مه اسخؼاكذ اإلنخاج ،التي األسبابو  الخخلق مه للخروج إجباكها

  .           هحرها قبل اإلاخقدمت

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث
واقع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في 

الاقتصاديةفي ثحقيق التنمية  ادوره الجزائر و  



سات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و دورها في تحقيق التنمية االقتصاديةالفصل الثالث: واقع المؤس  

50 
 

 تمهيد:

تاإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت جمثل ػسخا ًدخل  أصبدذللد  كلى صلُد الاكخصادًاث الدٌو   أولٍى

الظُاطت الاكخصادًت و مسؼؼي ُذ باَخمام ، خُث خـبما في ذلً الجصاةس ،ىاءاإلاخلدمت و الىامُت كلى خد ط

الاكخصادًت و الاحخماكُت الخىمُت  أَدافذلً اهؼالكا مً الدوز الحُىي الري جللبه لخدلُم الاحخماكُت، و 

تللجصاة ، و مدازبت متها في اللظاء كلى مؼيل البؼالتمظاَ ئلى باإلطافتحظاَم في الدزل الىػني  أنهاخُث  ،ٍس

و طُاطاث لدكم  آلالُاثاجسرث الجصاةس اللدًد مً  ألاطاض، و كلى َرا الفلس و اطخغالٌ اإلاىازد املحلُت

 مىـىمت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت .

 :زالر مباخث هما ًلي ئلىلهرا كمىا بخلظُم َرا الفصل 

ٌ اإلابدث   .ث الصغيرة و اإلاخىطؼت في الجصاةس: واكم اإلاإطظاألاو

 .م الخىمُت الاكخصادًت في الجصاةسدوزَا في جدلُ : اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت واإلابدث الثاوي

اإلاخسرة و اإلالترخت لخفلُل دوز اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت دازل الاكخصاد  ؤلاحساءاث: اإلابدث الثالث

 .الىػني 
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 املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الجصائس  و آفاق 7 واقعألاول املبحث 

في الدظلُيُاث مً  ئالالاهؼالكت الحلُلت للمإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في الجصاةس لم جىً  زغم أن

 أغلبُتفلد جيىهذ  ،واضحت اإلالالم هما هي كلُه آلان واهذ مخىاحدة و لىً بصىزة غير أنها ئال ،اللسن اإلااض ي

 ألامىاٌمً زالٌ زؤوض  و ئهما، ججسبت مىدظبت أطاض، لِع كل لالٌ و جؼىزثَرٍ اإلاإطظاث بلد الاطخ

 مً الخجازة و اللؼاق الخاص. اإلاخأجُت

 جطىز املؤطظاث الصغيرة واملخىططت في الجصائس مساحل 7املطلب ألاول 

 : لىامساخل جؼىز َرٍ اإلاإطظاث كمىما ًمىً جلظُم 

كلى الخىمُت اإلالخمدة اطتراجُجُت، زهصث الجصاةس كلى ازخُاز زالٌ َرٍ الفترة7 (3651- 3631)ألاولىاملسحلت 

ت و ما ًسجبؽ ، و اكخماد طُاطت الصىاكاث اإلاصىلألاطاس ياللؼاق اللام الدوز  ئكؼاءمبادب الاكخصاد اإلاىحه و 

ا، بها مً مإطظاث هبري  ، و هدُجت لرلً بلي ي و الىمى الاكخصادي و الاحخماعيزمصا للخؼىز الخىىىلىج باكخباَز

ا  خُث  (،1966-1963و َرا ما جإهدٍ كىاهين الاطدثماز الخاصت بظىتي )، مهؼمااللؼاق الخاص كؼاكا زاهٍى

س اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت طىاء حللم  ، ألاحىبياإلااٌ الىػني و  زأضبخلبئت  ألامساَخم بملالجت كدم جؼٍى

اص في باالطدثماز الىػني الخ، فللى السغم مً اهه خاٌو جددًد هـام ًخىفل 1966لظىت  الاطدثمازكاهىن  ئما

اهه طاَم في  ئال، اللؼاق الخاص مىمال لللؼاق اللام، و بىاء كلى ذلً اكخبر الخىمُت الاكخصادًت الؼاملت ئػاز

س كؼاق  كلى اخخياز  لخأهُدٍو ذلً هـسا  ،إطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼتاإلاوطم كُىد و كساكُل خالذ دون جؼٍى

ت في الاكخصادالدو  ذ مً اللجىت الىػىُت  ئلصام، وهرا لت لللؼاكاث الحٍُى م الخاصت بالحصٌى كلى جصٍس اإلاؼاَز

 ملاًير اهخلاةُت . أطاضلالطدثمازاث كلى 

، و ػددث كلُه السكابت بىاطؼت الظساةب زالٌ َرٍ اإلاسخت كؼاكا اطخغاللُاهما اكخبر اللؼاق الخاص 

ل الراحي و جىبذ جؼىزٍ مً هاخُت اللدد و  مىله مً الاطخيراد و  ئلى ئطافت، ؤلاهخاجالتي جمىله مً الخمٍى

، خُث وصل كدد ؤلاهخاجي الاطدثمازهدى  أمىالهم، و لىً ذلً لم ًمىم بلع الخجاز مً جىحُه زؤوض الخصدًس

ااإلاإطظاث و الصىاكاث الصغيرة و اإلاخىطؼت التي جم  مىصب  10200مإطظت جىفس 263 ئلى 1966طىت  ئوؼاَؤ

 .1973طىت  مإطظت 1434، زم 1968مإطظت طىت  1086 ئلى، و ازجفم اللدد ػغل

ت  ،مىر بداًت الثماهِىاث (36557-3651ملسحلت الثاهيت )ا في الاكخصاد  ئصالخاث ئخدارخاولذ الدولت الجصاةٍس

ٌ املخؼؼين الخماطُين  ئػاز، و كد ججظد ذلً في في ؿل اطخمساز الخىحه الاػتراوي الىػني ف -1980) ألاو

الاكخباز لللؼاق الخاص و  ئكادةحملت مً الظُاطاث التي وان َدفها  باجباق، (1989-1985)( و الثاوي1984

، لرلً ػهدث َرٍ و اإلاخىطؼت الخفُفتالصىاكاث اإلاصىلت ملابل حشجُم الصىاكاث  اطتراجُجُتالتراحم كً 

 :أَمهااللدًد مً اللىاهين التي وان لها ازس هبير كلى مىـىمت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و مً  ئصدازالفترة 

ت و اإلاالُت ئكادةكاهىن  ت للمإطظاث  ئكادةخُث جظمىذ كملُت  :الهُيلت اللظٍى الهُيلت اللظٍى

ا اإلاسطىم زكم  خِذ َُاول اللؼاق اللام و ، جفىًُ و جف1980 أهخىبس 04اإلاإزر في  80/242الاكخصادًت التي اكَس

، و برلً اهخلل كدد اإلاإطظاث وخداث صغيرة الحجم ئلىالىخداث الاكخصادًت الطخمت الخابلت للدولت 
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 504 ئلىهما ازجفم كدد اإلاإطظاث الىالةُت و البلدًت  1982مإطظت طىت  480مإطظت الى 150الىػىُت مً هدى 

 .مإطظت بلدًت 1059مإطظت والةُت و 

و  ،21/08/1982اإلاإزر في  11-82اللاهىن زكم  ئصداز: طاَمذ الدولت مً زالٌ الاطدثماز الخاصكاهىن 

في جمىين اإلاإطظاث و الصىاكاث الصغيرة و اإلاخىطؼت مً  ،الطدثماز الاكخصادي الىػني الخاصاإلاخللم با

 :وهي ؤلاحساءاثالاطخفادة مً بلع 

ل الظسوزي لؼساء الخجهيزاث و اإلاىاد  خم  -  .ألاولُتالخدٍى

داث مددودة الاطخيراد و الاطخفادة مً هـام الا   - ى حاهب ، غير اهه و الطخيراد بدون دفمالحصٌى كلى جصٍس

ص بلع الللباث التي خالذ دون جىطم  ئلىَرا اللاهىن  أدي، اد منها اللؼاق الخاصالتي اطخف ؤلاحساءاث حلٍص

 :إلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و هيكؼاق ا

ت  ؤلالصاميفسض الاكخماد   - م الاطدثماٍز  .اإلالخمدةللمؼاَز

تجددً  - م الاطدثماٍز و ملُىن دج ليؼاء الؼسواث ذاث مظإولُت مددودة از 30 ، ال ًخجاوش د طلف مالي للمؼاَز

 ػسواث جظامً . أومإطظاث فسدًت  إلوؼاء دجملُىن 10و  ،باألطهم

م مً ػسف شخص واخد . مىم  -  امخالن كدة مؼاَز

-1963اةس زالٌ فترة )اإلاإطظاث الىبري التي اكخمدتها الجص  اطتراجُجُت زبدذ أ :كاهىن اطخلاللُت اإلاإطظاث

ت تهدف  باصالخاثاللُام ، و برلً حلين 1986البترولُت لظىت  ألاشمت، زاصت بلد ( فؼلها1988 كمُلت و حرٍز

 . 1لالهخلاٌ هدى اكخصاد الظىق  ألازطُتالاطخلاللُت للمإطظاث و جمهُد  باكؼاء، جصحُذ وطلُت الاكخصاد ئلى

مً  أصبذ، 1986الاكخصادًت و اإلاالُت و الاحخماكُت مىر طىت  الالشمتبلد جفاكم  7 (3661-3655املسحلت الثالثت )

لت كمل حدًدةا ، جمثلذ في الاهخلاٌ مً الاكخصاد اإلاىحه الى اكخصاد الظىق اللاةم كل لظسوزي البدث كً ػٍس

مظاز  أدي، وكد إطظاث الىلدًت و اإلاالُت الدولُتالخلاون مم اإلا ئػازَُيلُت كمُلت في  ئصالخاثالاهفخاح و جبني 

 زأضالتي شجلذ كلى جىمُت َرا اللؼاق  خدد كالكت حدًدة لحسهت ؿهىز اللدًد مً اللىاهين  ئلى ؤلاصالخاث

ت  ، هما ألاحىبُتاإلاإطظاث الاكخصادًت و فسوق البىىن و اإلاإطظاث اإلاالُت  ئوؼاءاإلااٌ مم الخازج بما في ذلً خٍس

 .اإلاخلللت باالطدثماز الىػني  ؤلاصالخاثدكمذ 

، خدودا ال جؼاق 1994وصلذ في طىت  ، التيبسهامج جفاكم ؿاَسة اإلادًىهُت أدي 36617 ما بعد  املسحلت السابعت

، 1989ت التي جسبؼها ملها مىر طىت ، باكخباز اللالكهُئاث الىلدًت و اإلاالُت الدولُتال ئلىدفم الجصاةس للخىحه  ئلى

لت كمل اكخصادَا و بر ئخدارحدولت دًىنها مم كبٌى  ئكادةػالبت  ً التزمذ لحغُيراث َُيلُت كمُلت في ػٍس

ت بخؼبُم جلً الخغيراث مً زالٌ جىكُم طلظلت مً الاجفاكُاث جظمىذ جىفُر مجمىكت مً  الحيىمت الجصاةٍس

 و هي : البرامج

                                                           
.5، ص  2013/ 05/06، حاملت الىادي،واقع املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الجصائس و مكاهتها الاقخصادًت خبِبت مداض،  1 
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-31/03/1995بسهامج الخصحُذ الهُىلي ) و (31/05/1995-01/04/1994)بسهامج الاطخلساز الاكخصادي 

 مم صىدوق الىلد الدولي . باوؼائها( الري جم الاجفاق  01/04/1998

مجمىكت مً آلُاث الدكم لهرٍ اإلاإطظاث مثل صىدوق طمان اللسوض  ئوؼاءهما كملذ الحيىمت كلى 

(FGAR،) ( صىدوق طمان كسوض الاطدثمازCGCI PME) س اإلاإطظاث الصغيرة و ، الىوالت الىػىُت لخؼٍى

الصغيرة و اإلاخىطؼت و  اإلاإطظاث بخأَُلالصىدوق الخاص  ئوؼاءحاهب ذلً جم  ئلى، و (AND PMEاإلاخىطؼت )

في  لدلى َرٍ اإلاإطظاث و السفم مً جىافظُتها ؤلاهخاحُتاإلاشجلت كلى جدظين مظخىي  اللىاملالري ٌلخبر مً 

 . لحادةؿل اإلاىافظت الدولُت ا

 7 واقع املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الجصائس الثاوياملطلب 

للخلسف كلى واكم اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  في الجصاةس هلىم باطخلساض كدة اخصاةُاث جخظمً جؼىز 

 اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت، جىشَلها خظب اليؼاغ الاكخصادي.

 (5135-5132)واملخىططت  الصغيرة املؤطظاث جطىز   13 -11 7الجدول زقم

 %الخطىز وظبت  2018 2017 2016 2015 الظىت

 عدد املؤطظاث

الصغيرة 

 واملخىططت

934569 1022621 1074053 1093170 9.42 

ت 7 املصدز  لىشازة الصىاكت و اإلاىاحم  ؤلاخصاةُتمً اكداد الؼلبت باالكخماد كلى اليؼٍس

، و َرا  % 9.42الصغيرة و اإلاخىطؼت بيظبتهالخف مً زالٌ الجدٌو اكالٍ ازجفاكا في كدد اإلاإطظاث 

زاحم الى جىاصل الدكم و الدشجُم اإلالدم مً ػسف الدولت لهرا الىىق مً اإلاؼسوكاث باإلطافت الى ازجفاق الحع 

ين و اججاَهم اهثر فاهثر  هدى اوؼاء مإطظاته  .م الخاصتاإلالاوالحي  لدي الجصاةٍس
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 (5135 - 5132املؤطظاث الصغيرة و املخىططت حظب قطاع اليؼاط )جىشيع       15 -11 7الجدول زقم

 2018 2017 2016 2015 القطاع

اللؼاق 

 الخاص

اللؼاق 

 اللام

اللؼاق 

 الخاص

اللؼاق 

 اللام

اللؼاق 

 الخاص

اللؼاق 

 اللام

اللؼاق 

 الخاص

اللؼاق 

 اللام

 100 7068 88 6599 181 6130 178 5318 الصزاعت

الطاقت 

 املىاحمو 

2557 4 2767 3 2887 3 2981 4 

الاػغال 

 العمىميت

165108 22 174848 28 179303 23 185121 16 

 73 99865 80 94930 97 89597 133 81348 الصىاعت

 68 348458 73 325625 81 302564 101 266544 الخدماث

 261 643493 267 609344 390 575906 438 520875 املجمىع

ت 7 املصدز              لىشازة الصىاكت و اإلاىاحم ؤلاخصاةُتمً اكداد الؼلبت باالكخماد كلى اليؼٍس

مً زالٌ الجدٌو اكالٍ هالخف اها اإلاإطظاث الخاصت جمثل خصت الاهبر مً اإلاإطظاث اللامت خُث 

اخخل  كؼاق الخدماث ألهبر كدد مً اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت التي جم اوؼائها زم ًلُه كؼاق الاػغاٌ 

م  اللمىمُت، زم كؼاق الصىاكت زم ًلُه كؼاق الصزاكت اإلاسجبت الازيرة و َرا ًبين كصوف اصحاب اإلاؼاَز

ين كً الخىحه لللؼاق الفالحي و جفظُلهم لللؼاق الخدماحي و كؼاق الاػغاٌ اللمىمُت الين ًمىدان  الجصاةٍس

 فسصا هبيرة لالطدثماز و كاةداث ملخبرة .

 امج دعم املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الجصائس آلياث و بس الثالث7 املطلب 

را مً زالٌ طُاطت  س وجىمُت كؼاق اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت، َو حلمل الجصاةس حاَدة لخؼٍى

كؼاق اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت كامذ وشازة الصىاكت واإلاإطظاث الصغيرة  مخياملت ، و في ئػاز جسكُت

اإلاخظمً اللاهىن الخىحُهي 2001دٌظمبر 12اإلاإزر في 01-18اللاهىن زكم  ً زالٌواإلاخىطؼت وجسكُت الاطدثماز م

تهدف ئلى جسكُت   وبسامج أَداف زةِظُت والطُما وطم مُياهيزماث لتركُت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت بخددًد

 فُما ًلي : جخمثل َرٍ اإلاُياهيزماث و َرا اللؼاق وحلله كادزا كلى اإلاىافظت مدلُا وهرا دولُا،

 آلياث دعم املؤطظاث الصغيرة و املخىططت -3

س اإلاإطظاث جآلالُاث التي سخستها الدولت الَىان اللدًد مً الهُاول و  ت لخىمُت و جؼٍى الصغيرة و صاةٍس

ا حمُلا لرلً طِخم الاكخصاز كلى ذهس  ئالاإلاخىطؼت   فلؽ . أَمهااهه ٌلخرز ذهَس
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، و و اإلاخىطؼت و الصىاكت الخللُدًت جخمثل في وشازة اإلاإطظاث الصغيرةو  7 هيئاث مسافقت املؤطظاث -3-3

 و هي : ئدازتهااإلاإطظاث التي جلم جدذ 

مخياملت جىفس ول  الظبل مً ميان مىـىمت كمل  ألاكماٌحلخبر خاطىاث  7 ألاعمالاملؼاجل و حضاهاث -3 -3-3

، و هي جداز ألاكماٌ، و ػبىت مً الازجباػاث و الاجصاالث بمجخمم اإلاؼلىبت لبدء اإلاؼسوق ؤلامياهُاثمجهص بيل 

م  ادة وظب هجاح اإلاإطظاث اإلالخدلت بها و الخغلب  مُم أمىاٌمخسصصت جىفس ح ئدازةكً ػٍس الدكم  الالشم لٍص

ا كً الىفاء بالتزاماتها .  كلى اإلاؼاول جإدي الى فؼلها و عجَص

ت و  بأنهاو ٌلسف اإلاؼسق الجصاةس اإلاؼاجل  :مإطظاث كمىمُت ذاث ػابم صىاعي و ججازي جخمخم بالشخصُت اإلالىٍى

 وزػت السبؽ و هٌص اإلاإطظاث .  ،املحظتهي :  أػياٌزالزت  جأزرالاطخلالٌ اإلاالي ، و 

 اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في كؼاق الخدماث  بأصحابو هي َُيل دكم ًخىفل  7 املحضت 

 7م في كؼاق  بأصحابو هي جسخص بالخىفل  وزػت السبط  .الصىاكت الصغيرة و اإلاهً الحسفُتاإلاؼاَز

 7 م   بأصحابًخىفل  هصل املؤطظاث  مُدان البدث . ئلى اإلاىخميناإلاؼاَز

ااإلايلفت  الىؿاةفَرٍ اإلاإطظت و  أَدافهما خدد اإلاؼسق  جلدًم اإلاظاكدة  ئػاز، و التي جصب في باهجاَش

 .1و جلدًم الخدماث لها إلوؼائها ألاماهًو اإلاخىطؼت فُما ًسص جىفير  الصغيرةللمإطظاث 

ت و الاطخلالٌ اإلاالي، جخمخم ب ئدازي ُت ذاث ػابم و هي مإطظاث كمىم 7مساكص الدظهيل 3-5 ، و شخصُت ملىٍى

، و لىنها جسخلف كنها دكم للمإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼتَُاول  الدظهُلكلى غساز الحاطىاث ، جمثل مساهص 

 : ًلي ، و التي حؼمل ماأَدافهامً خُث 

- ٌ س زلافت الخلاو  .جؼٍى

 .وطم ػبان ًخىُف مم اخخُاحاث ميؼئي اإلاإطظاث و اإلالاولين  -

 .اإلاإطظاث و جىطُلها و اطتردادَا  ئوؼاءجللُص آحاٌ  -

ت  ؤلادازاثو اإلاإطظاث و  ألاكماٌفظاء لاللخلاء بين كالم  ئوؼاء - املحلُت و ػسواث الاطدؼازة و  أواإلاسهٍص

ً و   .الصىاكُت و اإلاالُت الخىىىلىحُت ،  ألاكؼابمإطظاث الخيٍى

 .مسافلت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في الاكخصاد الىػني و الدولي  -

و َى حهاش اطدؼازي ٌظعى لتركُت  املجلع الىطني الاطدؼازي لترقيت املؤطظاث الصغيرة و املخىططت3-17

الحىاز و الدؼاوز بين اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و حملُاتها اإلاهىُت مً حهت و الظلؼاث اللمىمُت مً حهت 

ت و الاطخلالٌ اإلاالي، و َى ًخمخم بالشخ أزسي   ، و مً مهامه :صُت اإلالىٍى

سواء الاحخماكُين و الاكخصادًين خٌى اإلاظاةل طمان الحىاز و الدؼاوز الداةم بي الظلؼاث اللمىمُت و الؼ -

 اإلاخلللت بالخؼىز الاكخصادي و جسكُت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت .

 حملُاث مهىُت حدًدة . ئوؼاءحشجُم و جسكُت  -

                                                           
.287جيزي وشو، ص  -، حاملت مىلىد ملمسي املخىططت في ظل مظخجداث القاهىن الجصائسي املؤطظاث الصغيرة و فخخي وزدًت ،  1 
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 اطتراجُجُاثطُاطاث و  ئكداداللمل مً احل  أزباباإلاللىماث مً مسخلف الجملُاث اإلاهىُت و مىـماث  حمم -

س اللؼاق .  لخؼٍى

 الهياكل املخعلقت بخىطيع دائسة الاطدثماز 5-7

 جظم َرٍ الهُيل ول مً:

اطخددزذ َرٍ الىوالت بمىحب مسطىم الخىفُري 7( L’ANSEJ  )بالؼبابحؼغيل  و  لدعم  الى طيىتالىكالت -5-3

،ووطلذ جدذ طلؼت زةِع الحيىمت ، و ًخىلى مخابلت وؼاػها الىشٍس 08/09/1996اإلاإزر في  296-96زكم 

ت و مدلُت و مً مهامها . بالدؼغُلاإلايلف  ت و الاطخلالٌ اإلاالي ، و لها فسوق حهٍى  و هي جخمخم بالشخصُت اإلالىٍى

م ئكامتدؼازة للؼباب اإلالدمين كلى جلدًم الدكم و الاط- ، و مخابلت مظاز الترهُب اإلاالي و حلبئت اللسوض مؼاَز

لهم ػُلت فترة جىفُرَا .  إلاؼاَز

ً بيل اإلاللىماث اإلاخلللت بممازطت وؼاػهم  - عي جصوٍد اإلاظدثمٍس طىاء في الجاهب الاكخصادي و الخلني و الدؼَس

 او الخىـُمي.

الظهس كلى وىن اإلاإطظاث اإلاظخددزت حلمل في مجاالث مسبدت و مظخمسة لظمان الدؼغُل و جدلُم اإلادازُل  -

، و اإلاخمثلت أَدافهاو مً احل جدلُم  أزسي املحددة مً حهت  آلاحاٌ، و اطترداد الدًىن زالٌ مً حهت ألصحابها

كُت اإلاإطظاث الصغيرة و ءتهم و زبرتهم و جس في الخسفُف مً خدة البؼالت بين فئت الؼباب و الاطخفادة مً هفا

ٌ  ، كملذ الىوالت كلى اطخددار مجمىكت مًاإلاخىطؼت مالُت و  ئكاهاث، ي ػيل اإلاصاًا اإلاىحهت للؼباب اإلالاو

 لىً الىخاةج اإلاظؼسة لم جىً هما وان مظؼسا لها . ،حباةُت

،  01/03زكم سطىماإلا، بمىحب 2001َرٍ الىوالت طىت  أوؼئذ7(ANDI)الىكالت الىطىيت لخطىيس الاطدثماز  -5-5

س الاطدثماز ، لخدل مدل ووالت جسكُت و دكم الاطدثماز  ، بلد فؼلها في 1993،اإلايؼاة طىت  (APSI)اإلاخللم بخؼٍى

جسكُت و دكم اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت ، و هي جظم مهام ووطاةل ول مً الىوالت الىػىُت لدكم حؼغُل 

ً الىػىُين و  ئػازووالت جسكُت و دكم الاطدثماز في  الؼباب و و  ألاحاهبَُيل مىخد، و الخىفل بيافت اإلاظدثمٍس

لهم ، هما حظخفُد مً مجمىق الىطاةل و الخبراث اإلاىدظبت لدي َاجين الىوالخي ن و جمىُنهم مً جىفُر مؼاَز

ء الخىلل للجصاةس اللاصمت ُف مً كبحدَا كلى اإلاظخىي املحلي ، و ذلً للخسفالجدًد في َرٍ الىوالت َى جىا

بت مً ميان جىاحد اإلاظدثمس لدظهُل خصىله كلى اإلاللىماث الالشمت ش مخابلت ملف مً حهت ، و ختى جيىن كٍس

 . أزسي الاطدثماز مً حهت 

س  ئػازفي 7  (AND PME)الىكالت الىطىيت لخطىيس املؤطظاث الصغيرة و املخىططت  -1-5 مىاصلت الظعي لخؼٍى

س اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  ئوؼاء، جم اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت كُتو جس  الىوالت الىػىُت لخؼٍى

جخمخم  ئدازي و هي مإطظت كمىمُت ذاث ػابم  ،03/05/2005اإلاإزر في  165 -05بمىحب اإلاسطىم الخىفُري زكم 

ت و الاطخلالٌ اإلاالي ، و جخىلى جىفُر اإلاهام الخالُت  :1بالشخصُت اإلالىٍى

س اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  الاطتراجُجُتجؼبُم  -  .اللؼاكُت الخاصت بتركُت و جؼٍى

                                                           

.7، ص مسحع طبق ذكسه ،رمىس ى البؼي  1 
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 .اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و طمان مخابلت طيٍر  لخأَُلجىفُر البرهامج الىػني  -

 . ، الخىكف و حغُير اليؼاغ ؤلاوؼاءجدبم الخؼىز اللددي للمإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت فُما ًسص  -

 .دزاطاث دوزٍت بسصىص الخىحهاث اللامت للمإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  ئكداد -

 .حمم و اطخغالٌ و وؼس اإلاللىماث الخاصت بمجاالث وؼاغ اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  -

 املالي 7 مآلياث الدع -1

اإلاسطىم أوص ئ الصىدوق بملخض ى  FGAR : صىدوق ضمان القسوض للمؤطظاث الصغيرة واملخىططت -1-3

 الخىفُري

ت لالطدثمازاث التي ًجب كلى اإلاإطظاث 11/ 11 2002اإلاإزر في / 02-373زكم  بهدف طمان اللسوض الظسوٍز

ا هما َى مددد في اللاهىن زكم  و الصغيرة واإلاخظمً 12/ 12 2001اإلاإزر في / 01-18اإلاخىطؼت أن جىجَص

َى يهدف الى حظهُل خصٌى َرٍ اإلاإطظاث كلى  و ،اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت اللاهىن الخىحُهي لتركُت

، و ذلً مً زالٌ الاجفاق مم البىىن كلى إلاىاحهت مساخل اهؼالكها و جىطلهااللسوض البىىُت كصيرة الاحل 

ظها في خالت عجص   املحددة . َرٍ اإلاإطظاث كلى الدظدًد في آلاحاٌحلٍى

حب اإلاسطىم السةاس ي ٌ َرا الصىدوق بمى  ئوؼاءجم  7(CGCI)صىدوق ضمان قسوض الاطدثماز -1-5

ىخت للمإطظاث الصغيرة الىاحمت كً كدم حظدًد اللسوض البىىُت اإلامى ألازؼازبهدف حغؼُت  ،19/04/2004

ل اطدثمازاتها  ئػاز، في و اإلاخىطؼت ، جخيىن ، جىطلها و ججدًد ججهيزاتهائوؼائها، زالٌ مساخل ؤلاهخاحُتجمٍى

ى مظاَماثمسصصاجه مً   .ملُاز دج  30ماله ب  زاغت اللمىمُت و البىىن اللمىمُت و ًلدز الخٍص

ماٌ  زأضػسهت  أزسي ماٌ املخاػس و في دٌو  زأضبؼسهت  أًظاو ٌلسف  مال املخاطس 7 زأضصىدوق  -1-1

ىُت، و كد ؿهس َرا الىىق مً الؼسواث في الخمظُيُاث في الىالًاث اإلاخددة الاطدثماز لخلبُت الاخخُاحاث  ألامٍس

لُت للمإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت ، زم اهدؼس في اللدًد مً الدٌو   . ألازسي الخمٍى

ىتملُاز دج ممٌى بالخيظُم بين  3.5ماٌ بسأط 2004في  جأطعو في الجصاةس  اللمىمُت و الهُئاث اإلاصسفُت  الخٍص

 بهدف حظهُل خصٌى الؼباب كلى اللسوض و جخمثل مهامه في :

ل  - َرٍ الؼسواث جلىم كلى  أهاو جىطلت اإلاؼسوكاث ملابل كىاةد مإحلت الى ما بلد الاطدثماز ، ذلً  ئوؼاءجمٍى

ال مً دون طمان اللاةد و ملداز وفم آلُت  بأمىالهاَى هي برلً جساػس  اإلاؼازهت و اإلاظازبت ، خُث جلدم جمٍى

 اإلاؼازهت في الغىم و اإلاغسم .

م اإلالترخت .اػس زاصت لدي البىىن ، و اللمل كلى ئزصد الؼاكاث اإلاالُت اإلاخاخت  - ل اإلاؼاَز  هها في جمٍى

، زاصت في جخلسض لها أنبما ًدلم جؼىزَا و ججىب اللثراث التي ًمىً  ئدازتهامظاكدة اإلاؼسوكاث الجدًدة في  -

 للدؼغُل . ألاولىاإلاساخل 
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 ظمان طالمت الاهجاش.مخابلت و مساكبت جىفُر اإلاؼسوكاث ل -

 بسامج دعم و جطىيس املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الجصائس -5

ين الدازلي و الخازجي  لخمىين اإلاإطظاث الصغيرة  اإلاخىطؼت مً مىاحهت الخددًاث الساَىت كلى اإلاظخٍى

 ، كامذ الظلؼاث اللمىمُت بمجمىكت مً بسامج الدكم منها :

الىثير مً  ة و اإلاخىطؼت مً ئخدارٌلد  وطُلت لخمىين اإلاإطظاث الصغير الاقخصادي 7  إلاوعاغبسهامج -5-3

-2004ملُاز دج كلى امخداد زالر طىىاث ) 2، و كد ػمل غالفه اإلاالي و اللُام باطدثمازاث مخىىكت ألاوؼؼت

ل  2، و صىدوق جسكُت الخىافظُت الصىاكُت ( لصالح2001 اإلاىاػم الصىاكُت و  كصسههو  ئصالحملُاز دج لخمٍى

جدظين مدُؽ اإلاإطظاث و  ئلى، هما جظمً َرا البرهامج بلع الظُاطاث اإلاسافلت التي تهدف مىاػم اليؼاغ

 اللاحلت ، و هي : ؤلاصالخاثكلى طسوزة جؼبُم  أهدفلاٌ لالطدثمازاث التي ػسق فيها ،و  ئهخاججىفير ػسوغ 

و اللُمت املحددة  ؤلاطافيالسطم الىىعي  ئلغاءق في جدابير ، و ذلً مً زالٌ الؼسو طسوزة خماًت بلع الفسوق -

ا التي ًمىً جىمُتها و اطخغاللها  ألاولُت، و مىم جصدًس اإلاىاد املحلي مىافظت هبيرة ؤلاهخاجللظلم التي ال جىافع  ئداٍز

 مدلُا.

تالاكخؼاكاث  - لؤلاحباٍز جُا  ، و ذلً بخسفُع بلع السطىم والسطم كلى اليؼاغ اإلانهي و جدٍى اإلاىذ اللاةلُت جدٍز

 هدى صىدوق الظمان الاحخماعي .

الؼاكت و اإلااء  أطلاز، هخجدًد الخىـُمُت ؤلاحساءاثدكم كدزاث اطخلالٌ اإلاإطظاث مً زالٌ جؼبُم بلع  -

 للمإطظاث التي حظتهلً همُاث هبيرة .

وزو ئػاز الخلاون ألا ًىدزج َرا البرهامج في بسهامج ميدا لدعم و جطىيس املؤطظاث الصغيرة و املخىططت 7 5-5

ب  ألاوزوبيطاَم فُه الاجداد  ازو ملُىن  62.9  ، بغالف مالي كدٍز2002في جىفُرٍ في طبخمبر وكد ػسق  خىطؼي،م

ت ب ازو ملُىن  57 س اللدزة ازو ملُىن  3.4، و الحيىمت الجصاةٍس ، ش ًخمثل الهدف اللام في لهرا البرهامج في جؼٍى

ً مً الخاصتالخىافظُت للمإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  ، و ذلً لظمان زالٌ جلدًم الاطدؼازة و الخيٍى

 الخاصت فدؼمل: ألاَداف أما، الىمى الاكخصادي و الاحخماعي ئخدارفي  أهثرمؼازهتها 

 و جمىُنها مً مىاحهت مخؼلباث اكخصاد الظىق  الخاصتو اإلاخىطؼت جدظين كدزاث اإلاإطظاث الصغيرة  -

ل  -  .الخخُاحاث اإلاالُت لهرٍ اإلاإطظاثل أفظلاإلاظاَمت في جمٍى

 . َرٍ اإلاإطظاث في الحصٌى كلى اإلاللىماث اإلاهىُت  مظاكدة -

 .جدظين املحُؽ الخىـُمي و اإلاإطظاحي  -

ا كً زالر طىىاثَرا البرهامج إلاظاكدة اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت الخاصت و ًخدزل   ،التي ال ًلل كمَس
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ا 250 الى10و حؼغل مً  ، بل ٌؼمل ًلخصس كلى مإطظاث اللؼاق الصىاعي، و َى ال كامال، و جملً سجال ججاٍز

ان كسوض َرٍ لظم جلً التي لها كالكت غير مباػسة بالصىاكت هما ًمىً ان ًخدزل بؼيل غير مباػس

 .اإلاإطظاث لدي البىىن

 املخىططت 7 املؤطظاث الصغيرة و لخأهيلالبرهامج الىطني  - 5-1

جدظين اللدزة الخىافظُت الهدف منها  ؤلاحساءاثهي كبازة كً مجمىكت مً  الخأَُلكملُت  ئن

مم الظُاطاث الاكخصادًت  ، زاصت في طل كىإلات اإلابادالث و جسابؽ اللالكاث الاكخصادًت الىػىُتللمإطظاث

 . 1، بل جخلدي ذلً الى املحُؽ الاكخصادي هيلاث فدظب، و هي ال جلخصس كلى خل مؼاول اإلاإطظالدولُت

ت إلاظاًس   أكدث، ة الخؼىزاث الحالُت و النهىض بهاولخمىين اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت الجصاةٍس

ملُاز  1اإلاإطظاث بلُمت َرٍ  لخأَُلبسهامجا وػىُا دًت وشازة اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و الصىاكت الخللُ

ا  في : طاطُتألا  أَدافها، و جخمثل 2003غاًت طىت  ئلى، امخد دج طىٍى

تللىالًاث خظب  الخأَُل ئحساءاثجدلُل فسوق اليؼاغ و طبؽ  - م  ألاولٍى دزاطاث حظمذ  ئكدادكً ػٍس

 ؤلامياهُاثوؼاغ ، و طبل دكم اإلاإطظاث بىاطؼت جثمين ب كلى زصىصُاث ول والًت ول فسق بالخلٍسف كً كس 

 املحلُت اإلاخىفسة و كدزاتها خظب الفسوق .

، و ذلً بالخيظُم الفلاٌ بين اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و ميىهاث املحُؽ املجاوز للمإطظت جأَُل -

ب .  مدُؼها اللٍس

 . جأَُلهاحشخُص اطتراجُجي كام للمإطظت و مسؼؽ  ئكداد -

ل مسؼؽ جىفُر كملُاث  - الث و جدظين مظخىي الجىاهب الخأَُلاإلاظاَمت في جمٍى ، زاصت اإلاخلللت بتركُت اإلاَإ

م أحهصةالخىـُمُت و   )الاًصو(. اللاإلاُتالجىدة  ئلى ملاًير، و الىصٌى الدظُير و مسؼؼاث الدظٍى

ت و اإلاإطظاث لِظذ مجبرة  الخأَُلكملُت  أن ئلى ؤلاػازةو ججدٌ  ، هما انها جسظم للىثير كلى جىفُرَاازخُاٍز

 مً الؼسوغ .

ت لظابم لم جىً في اإلاظخىي اإلاؼلىبو هـسا الن هخاةج البرهامج ا بسهامج وػني  باػالق، كامذ الحيىمت الجصاةٍس

 مإطظت صغيرة و مخىطؼت . 6000 جأَُل ئلىو الري يهدف  2007آزس في 

 اطخيخاج 7

ت بلد اطخلالٌ الجصاةس لخمس بلدة واهذ اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  ت كبازة ًَ جسهت اطخلماٍز الجصاةٍس

ت جدكُمها و ذلً بظً اللىاهين و الاػس التي جدظً مً مىار  مساخل و فتراث، خاولذ فيها الدولت الجصاةٍس

رلً و ه الاطدثماز في َرا املجاٌ و للل طىىاث ألالفُاث واهذ اَم فتراث جؼىز اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت
                                                           

 ،2010-2009،طؼُف زطالت ماحظخير، حاملت،31111و 6111معىقاث املؤطظاث الصغيرة و املخىططت الجصائسيت على ػهادة ألاًصو مسشوقي هىاٌ، 1

 . 43ص 
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ت جخسر احساءاث جدكم و جؼىز َرا اصبدذ مدىز  ا َاما مً مداوز الاكخصاد الىػني، مما حلل الدولت الجصاةٍس

 اللؼاق .

 املؤطظاث الصغيرة و املخىططت و دوزها في جحقيق الخىميت الاقخصادًت في الجصائس املبحث الثاوي 7

كؼاق اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت دوزا َاما في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت و الاحخماكُت، و  ًللب

.  جصاًد َرا الدوز حللها مدل اَخمام مً كبل حمُم الدٌو

 . ملطلب ألاول 7 مظاهمت املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الخجازة الخازحيتا

اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت، أي ٌ حظاَم في ًسحم الهدف مً َرا اإلاؼلب َى ملسفت جىحه وؼاغ 

 جىمُت الصادزاث و الىازداث أم وؼاػها ًترهص فلؽ كلى الظىق الدازلُت أي جدلُم الاهخفاء الراحي.

 لخدُل بلع مإػساث الخجازة الخازحُت ًمىً الاطخلاهت بالجدٌو الخالي:

 5135-5132جطىز امليزان الخجازي في الجصائس 11-711 الجدول زقم  

 2015 2016 2017 2018 

 46197 46057 46727 51702 الىازداث

 41168 37191 28883 34668 الصادزاث

 5029- 10868- 17844- 17034- امليزان الخجازي 

 14ص  5136ملصدز7 وشازة الصىاعت و املىاحم افسيلا
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 5135-5132الخازحيت مً جطىز الخجازة   13-11ؼكل زقم 7 ال

 

 املصدز 7 مً اعداد الطالب باالعخماد على معطياث الجدول  

و  2017هالخف مً زالٌ الجدٌو و الؼيل ان ميزان الخجازة الخازحُت الجصاةسي ملازهت بين طيخين 

ادة ػفُفت حدا في الىازداث بيظبت 2018 يي الى  46057مً  0330، َىان ٍش ملُاز دوالز  46197ملُاز دوالز امٍس

ادة الصادزاث بيظبت  يي، اما باليظبت للصادزاث  هالخف  ٍش يي الى  37191مً 16319امٍس   41168ملُاز دوالز امٍس

يي.  دوالز امٍس

، سجلذ عجصا في 2018لخازحُت جـهس ان الجاةس طىت الىخاةج الاحمالُت التي جم الحصٌى كليها مً خُث الخجازة ا

 اإلايزان الخجازي.

 7 مظاهمت املؤطظت الصغيرة و املخىططت في القيمت املضافتاوياملطلب الث

ٌلد كؼاق اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت مً أَم اللؼاكاث اإلاىخجت لللُمت اإلاظافت بازخالف ػبُلتها 

وأداة للخىمُت اللاهىهُت و املجالث وؼاػها في مسخلف الدٌو التي جبيذ جىمُت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت 

ان مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في زلم اللُمت اإلاظافت طِخم الاكخماد فيها كلى  ،دًتالاكخصا

 مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت خظب كؼاق اليؼاغ الري جيؼؽ في الؼابم اللاهىوي الري جيخمي ئلُه .

ت في اللُمت اإلا ظب مجاٌ اليؼاغ في ظافت خو ًمىً جبُان مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت الجصاةٍس

 :الجدٌو الخالي
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الخاص في القيمت  جطىز مظاهمت املؤطظاث الصغيرة و املخىططت للقطاعين العام و  11-11 7الجدول زقم

 5134-5132املضافت بين 

 املجمىع القطاع القاهىوي الظىىاث

 اللؼاق الخاص اللؼاق اللام

VA % VA % VA % 

2015 1313.36 14.23 7924.51 85.77 9237.87 100 

2016 1414.65 14.23 8529.27 85.77 9943.92 100 

2017 1291.14 12.775 8815.62 87.225 10106.7 100 

ل وشاز  املصدز 7   33ص 2019ة الصىاكت و اإلاىاحم ابٍس

  5134 -5132جطىز القيمت املضافت           15 -711 ػكل زقم
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مً زالٌ الجدٌو و  الؼيل هالخف ان اللؼاق الخاص ٌظاَم في الىاجج املحلي الخام افظل مً اللؼاق 

اللام، خُث خللذ اإلاإطظاث الصغيرة  اإلاخىطؼت الىاػؼت في اللؼاق الخاص همىا مظخمسا بيظبت مظاَمت 

 .ي ٌؼهد اهسفاض مظخمسا في مإػساجه، كلى كىع اللؼاق اللام الر2017طىت  873225وصلذ الى خىالي 

 املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الدؼغيل  ت7 مظاهماملطلب الثالث

حظاَم اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت بدوز فلاٌ في جىفير فسص اللمل ئذ حلخبر مً أَم اللؼاكاث 

جخجاوش ختى اإلاإطظاث الصىاكُت الىبيرة في َرا املجاٌ زغم الاكخصادًت الخاللت إلاىاصب ػغل الجدًد، فهي 

، و ًللي َرا الدوز صدي واطلا في الدٌو اإلاخلدمت و اصغس حجمها و ؤلامياهُاث اإلاخىاطلت التي جخىفس كليه

ادة في ملدالث البؼالت جيىن اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت هي ألاكدز كلى اللظا ء الىامُت، فمم اطؼساب الٍص

و ًمىً جبُان مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في جىفير مىاصب الؼغل حاهب هبير مً البؼالت،  كلى

 : مً زالٌ الجدٌو الخالي

 الدؼغيل في والخاص العام للقطاعين املخىططت و الصغيرة املؤطظاث جطىز مظاهمت 12 -11 الجدول زقم 7

5132-5135   

طبيعت املؤطظاث 

 الصغيرة و املخىططت

2015 2016 2017 2018 

 % اللدد % اللدد % اللدد % اللدد

املؤطظاث 

 الخاصت

139325 الاحساء

6 

58,7

5 

148944

3 

58.0

2 

155778

2 

58,6

6 

159461

4 

58,5

3 

ازباب 

 اللمل

934037 39.4

0 

102223

1 

40.2

3 

107423

6 

40,4

5 

110745

3 

40,6

5 

232729 املجمىع

3 

98.1

6 

251167

4 

98.8

6 

263201

8 

99,1

2 

270206

7 

99,1

9 
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ل وشازة الصىاكت و اإلاىاحم أصدز 7 امل  . 15ص  2019فٍس

ادة مىاصب الؼاهؼالكا مً الجدٌو اكالٍ ًخطح ان اإلاإطظاث الصغيرة و  غل اإلاخىطؼت حظاَم في ٍش

ادة في كددَا ، خُث لري كسف وظب همى مً طىت الى ازسي ، َرا فُما ًسص اللؼاق الخاص ابالخىاشي مم الٍص

ادة كدد مىاصب الؼغل اإلاصسح بها، ففي الفتر  مىصب ػغل في  36832، شاد 2018و  2017ة ما بين طاَم في ٍش

اق ازباب اللمل، في خين ان اللؼاق اللام ًتراحم فُه كدد مىاصب الؼغل مىصب في كؼ 33217كؼاق الاحساء، و
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، الامس الري حلله ًدظبب في جصاًد ملدٌ البؼالت، ففي الفترة اإلاروىزة للخىاكص اإلاظخمس في كدد مإطظاجه هـسا

 مىصب . 1255هلصذ مىاصب الؼغل ب 

 ؤطظاث الصغيرة و املخىططتإلاحساءاث املخخرة و املقترحت لخفعيل دوز امل 7املبحث الثالث

س و جدفيز اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت للمجابهت مسخلف اإلاؼاول  ت كلى جؼٍى كملذ الدولت الجصاةٍس

 .التي ٌلاوي منها َرا اللؼاق و جدظين املحُؽ اللام لهرا اللؼاق  

 أهم العساقيل و الصعىباث التي جىاحه هرا القطاع  7املطلب ألاول 

زغم وحىد اإلاىـىمت اإلاإطظُت التي سخستها الجصاةس مً احل دكم و جسكُت كؼاق اإلاإطظاث الصغيرة و 

اثاإلاخىطؼت ئال أن َرا اللؼاق ال ًصاٌ ٌلاوي مً كدة  ، و التي جدد مً صلىباث و كساكُل كلى كدة مظخٍى

 :1ىلاغ الخالُت فلالُخه في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت و الاحخماكُت و طىف هرهس أَمها في ال

 7الصعىباث إلادازيت .3

ٌلخمد هجاح كؼاق اإلاإطظاث والصغيرة و اإلاخىطؼت كلى ألاطلىب الري جيخهجه ؤلادازة اإلاظيرة لهرا 

ت الشالذ جمثل الظبب السةِس ي لجل اللىاةم التي جلف اق في حلاملها مم مدًسي اإلاإطظاثاللؼ ، فاإلدازة الجصاةٍس

ت مً  م كؼلذ وىن أن ها بالسجين اإلامل و البيروكساػُتزالٌ احظامفي وحه اللملُت الخىمٍى ، فالىثير مً اإلاؼاَز

لت جىـُما و جىفُر ت الظَس  :ا و مً ألاطباب اليامىت وزاء ذلًوؼاػها ًخؼلب الاطخجابت ؤلاداٍز

زم ، و مً هم زصىصُت َرا الىىق مً اإلاإطظاثمؼيلت الدَىُاث ئذ أنها لم جتهُأ بلد لهظم و اطدُلاب و ف -

 الخلامل مله وفم مخؼلباجه .

ا ختى آلان خسهُت مما - ، زلت كلى مظخىي ألاحهصة الخىفُرًتطسكت خسهت الخلىين و ئهخاج الىصىص لم حظاًَس

ت للخجازة و الصىاكت و  05فاآلحاٌ اإلاخىطؼت الهؼالق مؼسوق حصاةسي جلدز ب  طىىاث خظب الغسفت الجصاةٍس

 03أػهس و  06لصغيرة و اإلاخىطؼت فان مدة ئوؼاء مإطظت ًتراوح بين خظب جدلُم كامذ به وشازة اإلاإطظاث ا

في  ، وأطبىق 24هُا مً ًىم واخد ئلى طىىاث و ذلً خظب ػبُلت اليؼاغ في خين ٌظخغسق اهؼالق مؼسوق في أإلاا

ل بين  د فِظخغسق بين أطبىق في اطباهُا 26بين أطبىق و ، و أطابُم 07و  04البراٍش  أطابُم . 04و  02، أما في الظٍى

 الصعىباث املخعلقت بالعقاز الصىاعي 7  .5

ت للحصٌى كلُه طىاء مً خُث جىفٍس أو ،مظالت الحصٌى كلى الللاز الصىاعيئن  ، ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

ت اللظاةُتػسق الدفم الظلس و ؼاق اإلاإطظاث الصغيرة و ، مً أَم اإلاؼاول التي جىاحه همى و جؼىز ك، و الدظٍى

كلى كلد اإلالىُت و ؤلاًجاز ٌلد أمسا أطاطُا للحصٌى كلى جسازُص اإلاىملت ألازسي ، ، فالحصٌى اإلاخىطؼت

فدظب دزاطت كام بها البىً اللالمي أزبدذ مدي جأزير َرا اللاةم كلى الاطدثماز الخاص في الجصاةس زاصت كلى 

                                                           
. 227-، ص2018، حاملت حُجل، قطاع املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الجصائس "الىاقع و الخحدًاث "بً زاػد كماد الدًً،   1 
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لاز الصىاعي لختراوح َرٍ ، خُث جؼٌى فترة اهخـاز اإلاظدثمس كلى اللفي اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت الاطدثماز

  .طىىاث 05و  03اإلادة بين 

س الاطدثماز و  ُىت لللدًد مً الهُئاث مثل الىوالت الىػىُت لخؼٍى فظىق الللازاث في الجصاةس الشالذ َز

ت خُث أنها عجصث كً حظهُل ئحساءاث الحصٌى كلى الللاز الالشم إلك امت اإلاإطظاث الصغيرة و الىواالث الللاٍز

 ،زاض ي و حظُير اإلاظاخاث الصىاكُتًسحم ذلً لغُاب طلؼت اجساذ اللساز خٌى جسصُص ألا  ، واإلاخىطؼت

 ئطافت ئلى مددودًت ألازاض ي املخصصت لليؼاغ الصىاعي و غيٍر .

 7 مىيلالصعىباث املخعلقت بالخ .1

لمً أَم اإلاؼاول التي جىاحهها اإلاإطظاث الصغي دٌو ، مثال كلى مظخىي رة و اإلاخىطؼت هجد مؼيلت الخمٍى

ل مً اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت حلاوي مً 21الاجداد أوزوبي هجد  ، مددودًت فسص الحصٌى كلى الخمٍى

ل الالشم ٌلخبر أػياال ، و ذلً ًسحم الى حملت مً ألاطباب  خلُلُا ًدد مً جؼىز َرا اللؼاقالحصٌى كلى الخمٍى

 أَمها : 

ل الال  طلف الظماهاث التي جلدم للبىىن مً -  .شماحل الحصٌى كلى الخمٍى

ً ًحجمىن كً أكدام كلى ججظُد  - حللد و حلدد ئحساءاث الحصٌى كلى اللسوض مما ًجلل اإلاظدثمٍس

لهم كلى ازض الىاكم .  مؼاَز

ت للملامالث البىىُت ألصحاب اإلاإطظاث َرا مً حهت و مً حهت أزسي  - هلص الخبرة الخىـُمُت و ؤلاداٍز

 الخلامل  مم البىىن هـس للدة اكخبازاث أَمها ازجفاق أطلاز الفاةدة مؼبلت .هجدَم ًخجىبن 

  الصعىباث املخعلقت بالدظىيق 7 .1

لُت جسخلف بازخالف ه ىق اإلاإطظت و اليؼاغ حلاوي اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت مً كدة مؼاول حظٍى

 :، و مً بً َرٍ الصلىباث هرهسالري جمازطه

لُت لهاُت لهرٍ اإلاإطظاث ًإداهسفاض ؤلامياهاث اإلاال - ، هدُجت للدم كدزتها كلى ي ئلى طلف الىفاءة الدظٍى

ت كً الظىق و أذواق اإلاظتهلىين .  جىفير اإلاللىماث الظسوٍز

  كدم -

الدكم و الحماًت اليافُت للمىخجاث املحلُت مما ًجللها كسطت للمىافظت الحادة مً ػسف اإلاىخجاث  جىفير 

 .ث ألاحىبُت باهخاج طُاطت ؤلاغساقاإلاظخىزة زاصت في ؿل كُام اإلاإطظا

 كدم اللدزة كلى اللُام بلملُت الدكاًت و ؤلاكالن اليافُت إلاىخجاث َرٍ اإلاإطظاث هدُجت ازجفاق جيالُف جلً -

 اللملُاث.

 .ظخىزد كلى خظاب اإلاظخىزد املحليازخُاز مظتهلً للمىخج اإلا -
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 الصعىباث املخعلقت بالسطىم الجمسكيت 7 .2

خُث ًخصف حلامل  باث حمسهُت جدد مً طيروزة وؼاػها،جىاحه اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت صلى  

ً بالبؽء و الخللُد مما ًجلل اللدًد ت مم اإلاظدثمٍس ، ذمً الظلم خبِظت للمىاوئ للدة ػهىز  الجمازن الجصاةٍس

مما ًىلىع طلبا كلى مسدود اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و زاصت التي حلخمد في كملُتها ؤلاهخاحُت كلى مىاد 

 . 1أولُت مظخىزدة ال جىحد في الظىق املحلي

 دعم و جطىيس قطاع املؤطظاث الصغيرة و املخىططت  دو ز الظياطاث و بسامج الحكىميت في 7 ياملطلب الثاو

، و هـسا مً اللساكُل التي  حلُم مظيرتها هما زأًىا طالفا حلاوي اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت حملت

ادة جىافظُتها ألَمُت َرا اللؼاق كامذ الجصاةس بجملت مً بسامج لخىمُت وؼاء ، هما كامذ باَرٍ اإلاإطظاث و ٍش

لهااللدًد مً الهُ  .ئاث لخمٍى

 املخىططت7بسامج جىميت املؤطظاث الصغيرة و 

فظُتها ، ًمىً ئحمالها فُما َىان حملت مً البرامج حظعى لخىمُت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و جفلُل جىا

 ًلي:

 البرهامج الىػني لتركُت الخىافظُت الصىاكُت اإلاظؼسة مً ػسف وشازة الصىاكت. 

 اإلاخىطؼت و  بسهامج الىػني لخأَُل اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت مً ػسف وشازة اإلاإطظاث الصغيرة و

 3الصىاكاث الخللُدًت

ادة جىافظُت اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و جأَُلها لخىاهب هـيرتها في الدٌو  و َرٍ البرامج ولها تهدف ئلى ٍش

مخىطؼُت، و أَم َرٍ الىلاغ التي تهدف ئليها َرٍ البرامج ًمىً اإلاخلدمت و زصىصا في ؿل الؼساهت ألاوزو 

 اطخسالصها فُما ًلي :

 إلاإطظاث أمس طسوزي لخدلُم الخلدم.جبني أهـمت حظُير حُدة لهرٍ ا -

تجلٍى - ً .ت و جدظين مظخىي اإلاىازد البؼٍس  ، طىاء مً زالٌ الخأػير الجُد أو مً زالٌ جبني طُاطت الخيٍى

 الظىق و مىكم اإلاإطظت . جُد لـسوفؤلادزان ال -

س و الخىمُت . اطتراجُجُتجؼبُم  -  للخؼٍى

 البدث اإلاظخمس لخدلُم ؤلابداق و الخجدًد. -

الٌ جدظين الخىافظُت و زلم َُئاث لدكم الاطدثماز في كؼاق اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت مً ز -

 .جلدًم الظماهاث كلى كسوض اإلالدمت إلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت الؼساهت و 

 .جأَُل اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت التي جيؼؽ في اللؼاق الخاص هـسا ألَمُتها في جدلُم الخىمُت   ئكادة -

                                                           

.218، ص املسحع هفظه بً زاػد كماد الدًً،  1 
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، وان َرا كً أَم ألاَداف التي حاءث بها بسامج اص باإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼتئوؼاء بىً مللىماث ز -

ص مياهتها في  ئكادة جأَُل اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و َرا مً زالٌ جدظين مظخىي أدائها و حلٍص

 . 1الاكخصاد

 إحساءاث جحظين املحيط العام لليؼاط املؤطظاث الصغيرة و املخىططتاملطلب الثالث7 

 حماًت الطاقاث املىحىدة و املحافظت عليها 7  .3

 :اللُىد التي واهذ جسىم اإلاإطظاث مً الاحساءاث اإلاخسرة لخدلُم

  إلخدار اطخلساز كلى اإلاظخىي الاكخصاد الىلي .جسفُع وظبت الفىاةد البىىُت 

 اث مالةمت  .الخخُاحاث ؤلاولاغ الاكخصادي اهسفاض ملدٌ الخطخم ئلى مظخٍى

 . بت كلى الدزل ؤلاحمالي  جسفُع طساةب السبذ كلى الؼسواث والظٍس

 حهاش فلاٌ ًلىم ً  .بدشجُم الصادزاث زازج املحسوكاث جيٍى

  و اإلاخىطؼت كلى كسض طظاث الصغيرةجىطُم مجاٌ خصٌى اإلاإ. 

 . ُئاث لحماًت اإلاىخىج الىػني  ئوؼاء لجىت وػىُت َو

 توطم حلدًالث كلى ا  .لسطىم الجمسهُت و اللُم ؤلاداٍز

 جسقيت الاطدثماز    .5

 كُام الظلؼاث بسفم الحصاز كلى اللؼاق الخاص ومىده فسص إلدماحه في اليؼاغ الاكخصادي 

 ت اإلاخلللت با ت ؤلاحساءاث ؤلاداٍز ت .مسهٍص م الاطدثماٍز  إلاؼاَز

 محظهُل ا  .لحصٌى كلى وزاةم إلهجاش اإلاؼاَز

  ممىذ كسازاث الاطخفادة  .مً الامخُاشاث الخاصت باإلاؼاَز

 هطاق الجهاش املحفص لإلوعاغ الاقخصادي  .1

س اإلاإطظاث الصغيرة و  زغم ؤلاصالخاث اللمُلت التي جسهص كلى جدظين وجىـُم وجسكُت الاطدثمازاث لخؼٍى

 :َرٍ ؤلاحساءاث اإلاخسرة هرهس منهااإلاخىطؼت ئال ماشالذ َىان صلىباث جدد مً فلالُت 

 و الفلالت خٌى اللؼاق اث اإلاإهدة غُاب اإلاللىم. 

 ُاب الخام بين الظلؼت و اإلاإطظاثالغ. 

  حساءاث اإلالترخت زالٌ ؤلاصالخاثجؼبُم ؤلا كدم. 

 لجباتي و ؤلاحساءاث اإلاسافلت لهكدم اطخلساز الجهاش ا. 

 كملُت اجساذ اللساز كدم اهخلاء اإلاللىماث الصحُدت و الالشمت لدظهُل. 

 ها في اللاهىن في مجاٌ الاطدثمازكدم اخترام الالتزاماث اإلاىصىص كلي. 

                                                           

ل 17/18، حاملت الؼلف ،مخطلباث جأهيل املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الدول العسبيت  ،ضحان هجُت  .5، ص 2006 أفٍس 1 
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 1غ الاكخصادي التي أصبدذ كبء كلى الدولت ازجفاق الخيالُف في كملُت ؤلاولا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.  58، ص مسحع طابق فخخي وزدًت ، 1
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 خالصت7

لاث و اللىاهين اإلاىـمت و             ئن اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في جؼىز مظخمس مً خُث كددَا و الدؼَس

، َرا ئن دٌ كلى الدولتجدـى باَخمام هبير مً كبل اإلاسافلت لها و ذلً بلد ما واهذ في فترة ما بلد الاطخلالٌ ال 

ت ألَمُت َرٍ اإلاإطظاث و دوزَا في الخىمُت الاكخصادًت الؼاملت و ما  ش يء ئهما ًدٌ كلى ئدزان الدولت الجصاةٍس

س َرٍ اإلاإطظاث و ئلى ما  لها  آفاق واكدة في اإلاظخلبل، و بالىـس ئلى ما جملىه الجصاةس مً ئزادة طُاطُت لخؼٍى

الث و مىازد ػبُ ت بسؼىاث حدًت و جىمُلُت إلاا جملىه مً مَإ ت َاةلت، ًىفي أن جلىم الدولت الجصاةٍس لُت و بؼٍس

كامذ به مً نهىض بهرا اللؼاق مً احل جدلُم الخىمُت الؼاملت، و مً احل جدكُم كدزاتها كلى الصمىد أمام 

 للخجازة .الـسوف الاكخصادًت اإلالبلت كليها الجصاةس و اإلاخمثلت في اهظمامها ئلى اإلاىـمت اللاإلاُت 

كىد الحدًث كً الىطاةل التي جمىً مً نهىض اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت، في اكخصاد الجصاةس فاهه ًجب 

ه ئلى أن للمإطظاث و الصىاكاث الصغيرة و اإلاخىطؼت الخاصت دوز في الحفاؾ كلى الؼابم الصىاعي املحلي  الخىٍى

 و مىافظت اإلاىخىج املحلي.



 
 

ةخاتمة عام  
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 اطدُعابهو  ملسوهخه  هظساالظاعت  موغوع ٌعخبر املخوطؿتو كؿاع املؤطظاث الطغيرة  موغوع ان   

فهو مدسن اطاس ي للخىمُت الاكخطادًت  احخماعُتو  مً آفاق اكخطادًت هرا اللؿاعملا ًدمله  والاوشؿت  لجمُع

ٌظاهم في اللػاء  كؿاع اطتراجُجي الىامُت ووههو  طاهم في اكخطادًاث معظم الدٌو املخلدمتو  و الاحخماعُت

 على مسخلف املشاول الاكخطادًت و الاحخماعُت.

احساءاث  و مً زالٌ اهتهاج برلذ الجصائس حهود للنهوع بلؿاع املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت  

 ه اللؿاعاث ان مجمل هر و اطخمسازها ملصاولت اوشؿت هرا اللؿاع املىار املالئم و البِئت املىاطبت حظاهم في جوفير

ادة وجيرة املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت و ذلً لػمان الدوز الري جؤدًه في الخىمُت الاكخطادًت و  تهدف الى ٍش

ع مً   و اطخددار مىاضب شغل و جسفُؼ معدالث البؿالت اغافت الى السفع  الاحخماعُت جوفير و الخىَو

 اطخددر عدة احساءاث و بسامج حظاهم ان الجصائس  هجد الطادزاث و الخللُظ مً الوازداث و هجد ان الجصائس

ادة اوشاء هرا الىوع  ألاعماٌ خاغىاثو الدظهُل  اوشاء مساهص مً زالٌ الشغل و مىاضب مً املؤطظاث في ٍش

 . هره العملُت حظهل وو ضىادًم جدعم  هُئاث  باإلغافت الى

 اختبار الفرضيات

 ألاولى: الفرضية 

فسغُت صحُدت الن املؤطظاث ص وم ال جدخاج زؤض ماٌ هبير و جلىُت مخؿوزة ختى إن حظُيرها وإدازتها حد  

 بظُؿين

 :الفرضية الثانية

دوزها في الخىمُت الاكخطادًت في الجصائس،  و املخوطؿت و الطغيرة املؤطظاث موغوع الدزاطت هره جبرش

ادة وجدلُم حدًدة، عمل فسص جوفير في مظاهمت مً جلدمه ما زالٌ مً  و الاطدثماز حجم في مخىامُت ٍش

 املؤطظاث مع بخياملها الفعاٌ الخىموي  دوزها بجاهب ذلً ول املػافت، لللُمت حعظُم مً ًدلله ما

 املؤطظاث إحمالي % م00ً-00هدو  جمثل خُث والاحخماعُت الاكخطادًت ألاوشؿت جدلُم في الىبيرة

ٌ  معظم في العاملت  .الخازحُت والىاجج الدازلي الخام باإلغافت إلى مظاهمتها في الخجازةالعالم،  دو

 الفرضية الثالثة: 

اكخطادًا واحخماعُا ال ٌظتهان به ، وكد ؤهمُت املؤطظاث املخوطؿت والطغيرة في الجصائس جلعب دوزا 

ؤضبذ ذلً زاضت مع نهاًت الثماهِىاث وبداًت الدظعُيُاث خُث عملذ الظلؿت العمومُت على جوطُع مجاٌ 

طُاطاث زاضت إلدماحها ؤهثر في الحُاة الاكخطادًت و الاحخماعُت فلدم جم وغع  بئجباعجدزل هره املؤطظاث 

س وجىمُت الامياهاث )حماعت / مدل الاكخطادًينإحساءاث جىظُمُت حدًدة طمدذ للمخعاملين  ُت /زواص( بخؿٍو

 العدًد مً املؤطظاث الاكخطادًت . بئوشاءاملخاخت 

   :نتائج البحث

واملخوطؿت عدم وحود مفهوم موخد، بل هي عبازة عً وظُج غير مخجاوع ما ًميز املؤطظاث الطغيرة 

مً املؤطظاث ذاث ؤهماؽ مسخلفت ومخعددة خظب ألاوشؿت التي جمازطها، إهخاحُت، زدمُت ؤو فالخُت، هما 

جسخلف زطائطها، ومظخوى الخىىولوحُاث املظخعملت، وما ًميز هره املؤطظاث ؤذا كد جيخمي إلى اللؿاع 
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ما كد جيخمي لللؿاع غير السطمي هما هو خاٌ املؤطظاث املطغسة حدا والطغيرة زاضت في الدٌو السطمي، ه

 .الىامُت

وللد ؤزبدذ املؤطظاث الطغيرة واملخوطؿت هجاعتها في جدلُم الخىمُت الاكخطادًت والاحخماعُت، مً زالٌ  - 

ا املخميزة في جوفير مىاضب الشغل، وزلم الثروة مما جججازب العدًد مً الدٌو الىامُت واملخلدمت، وهرا للدز 

 ٌظاعد على مدازبت مشيلخين زئِظِخين حعاوي منها زاضت الدٌو الىامُت البؿالت والفلس. 

س وجىمُت  - هما ؤن عد فػائل هره املؤطظاث ال ٌعني إهماٌ الدوز الري جلعبه املؤطظاث الضخمت في جؿٍو

ى الخيامل الطىاعي بين هرًً الىوعين مً املؤطظاث، خُث حعمل املؤطظاث الاكخطاد، بل ال بد مً إلاشازة إل

ع اليظُج الطىاعي، وكدزجا على الابخياز والخسطظ في مجاالث دكُلت  الطغيرة واملخوطؿت على جوطُع وجىَو

ً حظاعدها على ججهيز املؤطظاث الىبيرة باخخُاحاتها بخيالُف ؤكل مً جيالُف إهخاج هفع الظلع والخدماث م

 .ؾسف املؤطظاث الىبيرة

إن الهدف الري حظعى إلُه بسامج جإهُل املؤطظاث الطغيرة واملخوطؿت هو زفع مظخواها إلى املظخوى املؿلوب  - 

ودعم جىافظُت هره املؤطظاث التي جخؿوز خالُا في طُاق الاهفخاح الاكخطادي واملىافظت الشسطت، فبخإهُل 

سها وجسكُتها هسلم ظسو  ت ودائمت وظسوفا مظاعدة لخوفير املؤطظاث وجؿٍو فا مواجُت لخىمُت اكخطادًت كٍو

 .مىاضب شغل وبالخالي اللػاء على خدة البؿالت

ت حد مدفصة للمؤطظاث الطغيرة واملخوطؿت مً –  حعخبر بسامج الخإهُل التي كامذ بدىفُرها الظلؿاث الجصائٍس

ظهس ذلً حلُا مً زالٌ املظاع س هفاءة كدزجا ٍو داث املادًت والالمادًت امللدمت مً ؾسف الجهاث ؤحل زفع وجؿٍو

س  الوضُت، إال ؤن الىخائج املحللت مً زالٌ هره البرامج هي غعُفت ملازهت بإهمُت هره البرامج في دعم وجؿٍو

 .املؤطظاث الطغيرة واملخوطؿت

ت ال جصاٌ هره ألازيرة على السغم مً وافت إلاحساءاث التي جبىتها الجصائس لتركُت املؤطظاث الطغيرة واملخوطؿ - 

جواحه العدًد مً العساكُل التي حعُم الخؿوز املدظازع لهره املؤطظاث ؤهم هره املشاول ما ًخعلم بؿسق 

ل، ومشاول العلاز الطىاعي، باإلغافت إلى عدم جوفس بىون معؿُاث اكخطادًت عً اللؿاع، هما ؤهه  الخمٍو

ت.  بالسغم مً الخسوج مً مسخلت الاكخطاد إلادازي ال  جصاٌ ظاهسة البيروكساؾُت مً ؤهم مميزاث إلادازة الجصائٍس

ول هرا ٌعخبر مً بين ؤطباب عصوف الاطدثماز الخاص في الجصائس على السغم مً ألاهمُت التي جىدظبها الظوق 

 .الوؾىُت

 التوصيات املقترحة لتطوير قطاع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

و الازجلاء بؿسق الدظُير خظب الخلىُاث الحدًثت مما طُدفع  املخوطؿت،و  جإهُل املؤطظاث الطغيرة مداولت -

س زدمات  .ها بما ًخماش ى مع مظخوى املؤطظاثالبىون بىوعيها العمومُت و الخاضت لخؿٍو

ع املىخجاث البىىُت الخاضت بلؿاع املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت مً زالٌ اطخددار   - س و جىَو مداولت جؿٍو

ل  ت.ؾسق جمٍو  عطٍس
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لخؿوز املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت و  احخماعُا، كاهوهُا(، )طُاس ي، اكخطاديزلم مىار هظُف و مىاطب    -

 فُه.حظهُل الاطدثماز 

-   . ً  مػاعفت الجهود للخللُل مً البيروكساؾُت و الفظاد البىيي و فخذ الباب ؤمام الطغاز املظدثمٍس

ملخوطؿت على ألادواث و الخدماث املالُت املالئمت الخخُاحاتها ، و حظهُل خطٌو املؤطظاث الطغيرة و ا   -

 جدظين الاداءاث البىىُت في معالجت ملفاتها .

 املخوطؿت.جسكُت جطدًس الظلع و الخدماث التي جيخجها املؤطظاث الطغيرة و    -

 بىاء السبـ و الخيامل بين املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت .   -

لطالح املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت عموما و التي حعمل في الخىىولوحُت املخلدمت جسفُؼ الػسائب    -

 زطوضا.

جسفُف العبء الجمسوي لحماًت املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت و السفع مً كدزاجه الخىافظُت و حشجُع    -

 الاطدثماز.

س املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت .   -  العمل على دعم و جؿٍو

ت و ذلً جلدًم    - ً و حشجُعهم لالطدثماز في الجصاز ، بالخددًد إلاحساءاث املالُت و إلاداٍز حظهُالث للمظدثمٍس

 مً زالٌ وضف دكُم للمهام و الطالخُاث .

د مً الحوافص  املخوطؿت،جوطُع إمياهُاث املؤطظاث الطغيرة و    - و الدشجُعُت،و ذلً مً زالٌ جلدًم املٍص

بفوائد مىسفػت و إعفاءاث حبائُه باعخباز إن هرا اللؿاع ًوفس  ؤو، ون فوائدمىذ كسوع دمىدها حظهُالث ب

 مىاضب عمل دائمت .

جفعُل السكابت على اللؿاع الاكخطادي املواشي ؤو ما ٌعسف باليشاؽ الاكخطادي غير السطمي او غير املهُيل،    -

 ث الطغيرة و املخوطؿت .باعخبازه ًدخل مياهت هامت في الظوق ، ما مً شاهه تهمِش دوز املؤطظا

 جوفير املىار املالئم لالطدثماز الطُما على املظخوى املحلي .   -

 جفعُل دوز هُئاث الدعم و مسافلت املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت .   -

  حشجُع جىافظُت املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت و جدظين ؤدائها.   -

 أفاق الدراسة: 

 للخعمم اهثر في املوغوع و الاملام به ًمىىىا ؾسح املواغُع الخالُت: فُما ًسظ آفاق هره الدزاطت و

 .ل املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت في الجصائس  الساض املاٌ الاطدثمازي وألُت لخمٍو

 .زؿس اللسوع املمىوخت للمؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت في الجصائس 

 ل املؤطظاث الطغيرة و املخوطؿت و دوزها في ا  لخىمُت الاكخطادًت.اوشاء و جمٍو

 



 
 

 قائمة املراجع
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 اوال: الكتب

ي، املؤسساث الصغيرة و املتوسطت و دورها في جحقيق التنميت الشاملت في الاقتصاد الجزائراحمد رحمووي،  -

 .2001املكتبت املصزيت و التوسيع، 

 .1997، دار وائل لليشز، عمان، طبعت جاهيت، مقدمت في التنميت و التخطيط الاقتصاديدمحم موس ى، ي حزب -

 .2007، حامعت الدول الغزبيت، اللاهزة، ادارة البيئت و التنميت البيئيتخالد مصطفى كاضم،  -

دار الجامعت الجدًدة،  ،املؤسساث الصغيرة و املتوسطت  آليت لتحقيق التنميت املستدامتخبابت عبد هللا،  -

2013. 

 .2003، الجشائز، مبادئ الاقتصاد الوحدوي، دًوان املطبوعاث الجامعيتعمز صخزي،  -

 . 1983، املؤضطت العزبيت للدراضاث، بيروث، فلسفت التنميت الحدًدًتفزاوطوا بيرو،  -

 .2010،  دار إجزاء لليشز، عمان، الاردن ،طبعت أولى، علم اقتصاد التنميتدمحم صالح جزكي،  -

 .2008، مصز، ، مطبعت البحيرةتنميت الاقتصادًتالدمحم عبد العشيش عجميت،  -

 . 2007، دار وائل لليشز، عمان، ألاردن، التنميت الاقتصادًتمدحت كزش ي،  -

 .2006،  إلاضكىدريت، أسس علم الاقتصاد، مؤسست شباب الجامعتهجيب ابزاهيم،  -

 الرسائل الجامعيت:  ثاهيا:

الجشائز، "، دراضت حالت " دور املؤسساث الصغيرة واملتوسطت في جحقيق التنميت الاقتصادًتحكيم شبوطي، -

 .2008_ 2007أطزوحت دكتوراه، حامعت الجشائز، 

مذكزة جخزج لىيل شهادة ،متطلباث جؤهيل املؤسساث الصغيرة و املتوسطت في الدول العربيت  ،ضحاك هجيت -

 .2006أفزيل  17/18،حامعت الشلف املاضتر

، "الصغيرة و املتوسطت في الجزائراثر التغيراث الاقتصادًت على جرقيت قطاع املؤسساث "سويتت،   دمحم صالح -

 .2007-2006مذكزة ماحطتير، حامعت الجشائز، 

،  مذكزة جخزج لىيل شهادة "اثر املؤسساث الصغيرة و املتوسطت على التنميت الاقتصادًت"  هواري ًزملزان، -

 ، حامعت جلمطان.2015/2016املاضتر، ضىت 

 املجالث :اثالث

 .16، العدد 2016، مجلت الباحثاملستدامت في الجزائرميت نالت، يالجودي صاطور  -
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ة، أبحاث اكتصادًت و إداريت ، الدور الاقتصادي و الاجتماعي للمؤسساث الصغيرة و املتوسطشبوطي حكيم،  -

 .2008العدد الثالث حوان 

 في معالجت"دور الصناعاث الصغيرة واملتوسطت عبد العشيش حميل مخيمز، أحمد عبد الفتاح عبد الحليم:  -

 .2005، بحوث ودراضاث املىظمت العزبيت للتىميت إلاداريت ،الدول العربيت" مشكلت البطالت بين الشباب في

  .2010، 26، مجلت التواصل، العدد التنميت املستدامت و جحدًاتها في الجزائر، ز هاصدمحم -

 رابعا: التقارير

 .1978هيويورك، جلزيز اللجىت العامليت للبيئت، الامم املتحدة   -

 .جلزيز هيئت ألامم املتحدة الخاص بدور املحاضبت في املؤضطاث الصغيرة و املتوضطت -

 مراسيم و : القواهينخامسا

الصادر عً وسارة املؤضطاث الصغيرة و  18-01اللاهون التوحيهي لتركيت املؤضطاث الصغيرة واملتوضطت ركم  -

.6، 5، 4املتوضطت املادة   

 امللتقياث : سادسا

استراجيجيت جطوير املؤسساث الصغيرة و املتوسطت في الجزائر كآليت لدعم التنميت بً موس ى البشير،  -

، امللتلى الوطني حول  واكع و آفاق الىظام املحاضبي املالي في املستدامت على مستوى التشغيل و البيئت

 .06/05/2013-05املؤضطاث الصغيرة و املتوضطت في الجشائز، حامعت الوادي، 

 . 05/06/2013، حامعت الوادي، واقع املؤسساث الصغيرة و املتوسطت و مكاهتها الاقتصادًتحبيبت مداص،  -

، حامعت مولود معمزي، املؤسساث الصغيرة و املتوسطت في ظل مستجداث القاهون الجزائري فتحي وردًت،  -

  جيزي وسو.

املؤسساث الصغيرة و الكبيرة في الجزائر )الواقع و قطاع  براشد عماد الدًن،ًاضز عبد الزحمان،  -

.  2018حوان  3، حامعت حيجل _ الجشائز ، العدد التحدًاث(  

 



 
 

:امللخص  

ف الى دزاسخنا تهدف  الاقحصاد في والسكائص املفاهيم أهم أخد باعحبازهما والحنمية وم ص باملؤسسات الحعٍس

 حملة من املسحقاة العلمية املادة على ٌعحمد الري الىصفي املنهجين من كال دزاسخنا في اسحخدمنا ولهرا الحدًث

 الى وثسحمتها واملحىسطة الصغيرة املؤسسات وشازة معطيات ثدليل في الحدليلي املنهج و املىثىقة املساحع من

 على  م و ص للمؤسسات الكبير الحأثير أبسشها كان التي النحائج من بمجمىعة الخسوج بغية وأشكال حداول 

ل في مشاكل من جعاهيه ما زغم الجصائس في والاححماعية الاقحصادًة الحنمية ثدقيق  ... والعقاز الحمٍى

 لحكىن  مسيرتها في بالنجاح كللد التي للمؤسسات أكبر زعاًة ثىفير املجال هرا على القائمين من ٌسحدسن ولهرا

 في مشاكل ثجد التي ثلك أو الناشئة املؤسسات ومحابعة ومسافقة ودعم مساعدة على والعمل لغيرها أهمىذحا

 .بداًتها

 الجصائس.: املؤسسات ص و م، الحنمية الاقحصادًة، الكلمات املفتاحية

abstract 

Our study aims to introduce SMEs and development institutions as one of the most important 

concepts and pillars in modern economics. That is why we used in our study both descriptive 

approaches that depend on the scientific material drawn from a number of reliable references and 

the analytical approach in analyzing the data of the Ministry of Small and Medium Enterprises and 

translating them into tables and figures in order to Coming out with a set of results, the most 

prominent of which was the great impact of the S&M institutions on achieving economic and social 

development in Algeria, despite the problems it suffers from in financing and real estate  ...  

That is why it is advisable for those in charge of this field to provide greater care to the institutions 

that have succeeded in their march to be a model for others, and to work to help, support, 

accompany and follow up on emerging institutions or those that find problems in their beginning. 
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