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 مقدمة عامة  

 امللدمت العامت
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أجبتتة املجسعبة ة اضع ؾساة كملطسصيمةأنة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةتهثلةأَمة دغوساة املىهيمة

سة طضع ةاملىهيمة  كملطسصيمة ة خضةصنسةههسة اغةيؿيمةاليسمة انهػم،ةزسضمة فة اؿىت اةألازغيرةبسنملبسَع
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  الؿسمة فةتتؾيوةكسنضرة كملطسصة اتؾطن،ة ةَظ ةبملبىيهسة وةبض يمة اثهسهيىساةابي  جةؤلاضالحة كملطسصرة

 اتخض اة كملطسصيمة اطخهمة ) ة املدليلة اهيىلفةخيثةتهثلتةَظٍة اههليمة فةتفىيًةَيسولة الؿسمة اهسمة

ئلىة إؾؿساةضصغيرة ة ملتؾؿمة ةئوشسءة إؾؿساةضصغيرة ة ملتؾؿمةحضيضر،ةههسةأضضعاة ( املسبهمةالض امة

 اض امةبهؼة اتشغيهساة ًة حلةتؿتيغة ةتغكيمةَظ ة الؿسم،ة ةنهلتةنلىةتتفغيةوسفمة اتؿهيالاة ًةزالٌة

ئوشسئهسةإلاسمللفة اهيئساة ة إلاإؾؿساة اتنة ًةشسنهسةأنةتؿتعة ؾتثهسعةنس مة ة ؾتثهسعة فة إلاإؾؿساة

 . اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبشيلةزسص

 ةبساغغمة ًةألاَهيمة اتنةأ اتهسة الؼ ةغةاهظ ة الؿسمةئالة ههة سػ ٌةكؿسنسةَشس،ةيت حهة اهضيضة ًة اطهسبة ة

 اهغ كيلةحهلملهةغغيةكسصعةنلىةتدليمةألاَض فة إلاىملكغرة ىه،ة هسةحهلهسةتملتحهةهدتةتغكيمة ةتدؿغنة

سة ةحهلهسةكسصعرةنلىة إلاىسفؿم،ةخيثةكس تة اض امة ظ ةاملىهيتهسة ةتؿتيَغ  إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم،ةَ 

 .بتبطنة اهضيضة ًة ابي  جة اتؾىيمة ةألاحىبيم

 : هسةؾبمةيهىًةخطغةئشيسايمة ابدثة فة اؿإ ٌة املسلف

 ما مدي مظاهمت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الاكخصاد الىػني؟

 : ةإلجغ ءةَظ ة إلاتغتمة ةؤلاإلاسمةبهسمللفة الت هبةألاؾسؾيمةيهىًةؾغحة اتؿسؤالاة افغنيمة املسايم

 .هيفةيهىًةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ت حهمة سمللفة إلاشسولة اتنةتهتيعةؾغيلهس- 

 . سةنالكمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبساملىهيمة كملطسصيمة- 

 .فيهسةتملهثلةأَهيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة كملطسصة اتؾطنة الؼ ةغر - 

 

 :فسطياث البدث (1

 :ولةَظٍة اتؿسؤالاة زتيهسةاهسةنضرةفغغيساةتملهثلةفيهسةيلف

 .ؾبيهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةيجهلهسةتت حهة اهضيضة ًة إلاشسولة ة اطهسب- 

 اليهمة إلاػسفمة. نالكمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبساملىهيمة كملطسصيمةتىهًة فة إلاؿسَهمة فة اتشصيلة- 

..... 

تملهثلةأَهيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة كملطسصة اتؾطنة الؼ ةغرة فةوتنهسة طضع ةالؾمللؿسبة ايضة- 

 . اهس لمة زلمة ىسضبةشصل

 :أهميت البدث (2

 :ألاهميت ألاواديميت والعلميت- 
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 مقدمة عامة  

هأ لةةأنةييتنةَظ ة اههلة ىهلةالثي رة إلاغحهيمة  اصىيمة اتنةتهلىهسةحس همة ؿملصسهمة حس هساةأزغى،ة  نة

ييتنةأص رةئعشسصةالبسخثغنة إلالبلغنة اظيًةيتص نة املههمة فة ابدثةأ ة إلاهغفمة فة جسٌة إلاإؾؿساة اطصغيرة

 .  إلاملتؾؿمة

 :ألاهميت الاحخماعيت- 

تىهًةأَهيمة ابدثة فةصع ؾمة ضىة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فةتدليمة املىهيمة

 .  حملهسنيمة بساملسلفةزلمةفغصةنهل

 :أهداف البدث (3

 : نهضفة ًةزالٌةَظ ة ابدثةئلى

تتغيذةبهؼةؤلاشيسالاة إلاملهللمةبسإلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة نهسةئشيسايمة املهغيفة  هسيغية- 

 . املطييفة  ضىة ؿسَهمةَظٍةألازغيرة فة املىهيمة كملطسصيمة

ئبغ ػةبهؼة اطهتبساة  إلاشسولة اتنةتهيمةوشسؽة تؿتعة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة وةتتفغية- 

 . اؿبلة إلاملسخمةاضنمةَظ ة الؿسم

 

 :أطباب اخخياز البدث (4

 : الضةحسءة زمليسعهسةاهظ ة إلاتغتمة هؿالكسة ًة نملبسع اة املسايم

الهإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةص عة فةػيسصرة الضع اةؤلاهملسحيمةالض امة ةتدليمة املىهيمة كملطسصيمة- 

ههسةأنهسةتهضةقسَغرة كملطسصيمة  حملهسنيمةفسزمليسعهسةاهظ ة إلاتغتمةهسبوة ًةَظٍةألاَهيمة  إلايسهمة اتنة

 .تدمللهسة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة

 .تؼ  ًة افتيرة اخسايمة وةتصليوة اض امةالهإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة- 

 . يتلفة اصخص نةاضع ؾمة تدليلةَظ ة إلاتغتم- 

 :خدود البدث  (5

 :الخدود النظسيت- 1

 تغتمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةاهةحت هبةنضيضرةالضع ؾمة  ًةزالٌةصع ؾتىسةَظٍةتؿغكىسة لىة

 إلافهتمة اهسمةالهإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبساتيهغزةنلىةتهغيفة الؼ ةغةاهظ ة اىتمة ًة إلاإؾؿساة

 .  هغفمةزطسةظة ةأَهيمةَظ ة الؿسمةبسإلغسفمةئلىة إلاشسولة اتنةتهيلهس

 :الخدود امليانيت- 2

 .تملهثلة فةتؿغكىسةئلىةصع ؾمةشس لمةالؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغة

 :الخدود الصمنيت- 3

تمة اتيهغزةنلىة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة كملطسصة اتؾطنة الؼ ةغرة ًةزالٌة افتيرة

  2017ةئلىةغسيمة2013 اؼ ىيمة

 :منهج البدث  (6 

 تمة نملهسصةنلىة إلاىهجة اتضفيةههىهجةعةيس نةاتضفةولة سةيملهلمةبسإلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة
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 مقدمة عامة  

 ةص عَسة فة كملطسصة اتؾطن،ةبسإلغسفمةئلىة إلاىهجة املدليلفة ًةزالٌةصع ؾمةؤلاخطسةيساة إلاملهللمة

ةؤلاخطسةيمة ألاشيسٌة ابيسهيمةبسؾملسض مةبغهس جة بسإلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿم، ة اليسمةبملدليلة الض ٌ 

.Excel 

ة تغتمة ابدثة ملهثلمة فة اغؾسةلة  املضنيمة تغتمة ابدثة نملهضهسةنلىة إلاغ حوة إلاملسخمة اتنةتتىسٌ 

 .  الس هيمة  إلالملليساة جالاة  ت كوة هتيهتة ًة حلةئجغ ءة إلاتغتم

 :هييل البدث  (7

 : إلاهسالمةؤلاشيسايمة  املدلمة ًة افغغيساةكؿهىسة ابدثةئلىةفطلغن

1 - ٌ ةتىس اىسةئشيسايمة3ةيسظة السهبة اىكغرة ةيدملترةنلى:الفصل ألاو ة بسخث،ة فة إلابدثةألاٌ 

ة  اتيهغزةنلىةتهغيفة تهغيفة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة ًةزالٌةتهغيفهسة تطييفهسةنىضةبهؼة اضٌ 

 الؼ ةغةة تتغيذةأَهيتهسة فة كملطسصة  إلاجملهو،ةأ سة إلابدثة اثسويةتؿغكىسة لىةزطسةظة  هغز اة ةأهت مة

أ سةفيهسةيسظة إلابدثة اثساثةالضةتىس اىسةنت  لةهجسحة.  إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة  َمةوشسؾستهس

 .  شسولة تدضيساة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿم

 َتةنبسعرةنًةحسهبةتؿبيلية : الفصل الثاني- 2

 :صعىباث البدث (8

 . كملطسعة اضع ؾمةنلىة إلالسالاة  إلاظهغ اة  إلاجالا- 

 تبسيًةبهؼةؤلاخطسةيساة فةبهؼة ًة إلاجالاة  اضع ؾسا- 
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 : جمهيد 

ة اهسامة الضةأضبذة اخضيثةنًة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهاؾتي تيجيمةتىهتيمةفهسامة فة هكمةصٌ 

ة إلاملؿتعرة زسضمة  ههةيهملبيةبهثسبمة اضنس مةألاؾسؾيمةالؿسمة إلاإؾؿساة اطخهمة،ة ههًةَتة هملسصةفسنة اضٌ 

ة اىس يمة اتنة ؾملفسكتةأزغي ةئلىة اض عة اظرةيهىًةأنة وسنةاهسة اؿبمة فةتغكيمةَظ ة الؿسمة،ةنلىةنىـة اضٌ 

اىًة شيلة َملهسمةبسإلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة. تدللهةَظٍة إلاإؾؿساة فة جسٌة املىهيمة كملطسصيمة

امةيهضة  لئسةؾهالة فةقلةقهتعةتدضيساةحضيضرة  اتنةتملهثلة فة سمللفة املدضيساة اتنةتفغغهسة اهتإلامةبيلة سة

ة اىس يمة اتنةأضبدتةتت حهة شيلملغنة املىهيمة ة تدهلهة ًة فسَيمةؾيسؾيمة ة كملطسصيمةزسضمةاضىة اضٌ 

  اهتإلام
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 الفصل األول            مدخل مفاهيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

 ٌ  ئشياليت حعسيف املإطظاث الصغيرة و املخىطؽ:املبدث ألاو

بساغغمة ًة تفسقةنلىةصعحمةأَهيمة ص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فةئخض ثة املىهيمة اشس لمة

  إلاؿملض  مةئالة ههةالةيتحضةتهغيفة تخضةيفيةئلىة غوةحت هبة دضصرة زسضيساةوس لمةاهسة ط اًة ًة حلة

ئتبسمةؾيسؾساة بغ  جة  ؾتي تيجيساة هسجلمة ةنليهةيهملبيةتهغيفة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةئشيسالةبدضة

ة غوةتهغيفة تخضة شس لة ط تهةهكغ ةالزملالفةأع ءة إلاهملهغنةبساملىهيمة اطىسنيمة  ابسخثغنة إلاملسططغنةخٌت

 1: صكيمةيسظةَظ ة الؿسمة ة اظيًةيغحهتنةؾببةط اًةئلى

  زملالفةصعحمة اىهتة كملطسصرة تىتمةوشسؾستهة فغ نهة- 

 . ضىة امللضمة املىىتاتجفة فة جسٌة اطىسنمة  اخض ساة- 

 املعايير املظخخدمت لخدديد الدجم واملفهىم : املؼلب ألاٌو 

ةئلىة فهتمة شتينةوؿبيسة الضةوسهتة دس امة غوة جهتنمة ًة إلاهسيغية اتنةيهىًةأنةتؿسنضة فة اتضٌت

ة ًةأَمة وشصسالاة ابسخثغنة  اض عؾغنة فةَظ ة إلاجسٌة الهإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبغنة سمللفة اضٌ 

 نليهةتمة تفسقةنلىةتبطنة جهتنملغنة ًة إلاهسيغيةاملدضيضة ادلمة ة إلافهتمة اخسصةالهإؾؿساة اطصغيرة

 2.  إلاملتؾؿمة نهسة سةَتةهمنة ة نهسة سةَتةهتعف

 :املعايير الىميت (1

خيثةتهملمةَظٍة إلاهسيغيةبملطييفة إلاإؾؿساة نملهسص ةنلىة جهتنمة ًة اخطسةظة اىهيمة اتنةيهىًة

ةنليهسة حهههس ،ة  ًةبغنةَظٍة إلاهسيغية3 ؾملسض  هسةألغغ عةئخطسةيمة تىكيهيمة ط اًةهكغ ةاؿهتامة اخطٌت

 :يتحضة

 :معياز عدد العماٌ (1-1

يهملبية هيسعةنضصة اههسٌة خضة إلاهسيغيةألاؾسؾيمة ألاهثية ؾملسض  سة فةتهيغزةحلمة إلاإؾؿساةهكغ ةاؿهتامة

ةنضصة اههسٌة ات حبةتت حضَمة فة إلاإؾؿساة  ابيسهساة إلاملهللمةبساههسامةاىًةالةيتحضة تفسقةنسمةخٌت

 اطصغيرة  إلاملتؾؿمة  اظرةيسمللفة ًةص امةئلىةأزغىةههسةأنةنضصة اههسٌةايـة اغهغزرة اتخيضرة فة اههليمة

ؤلاهملسحيمةبلةيتحضة ملصغي اة كملطسصيمةط اة جغةهبغيةنلىةحلمة إلايشسرةهذلمةؤلاهملسجة ة إلاهض اة امللىيمة ة

أيػسةالةيهىـةَظ ة إلاهيسعة ادلمة اخليليةالهشغ مةبؿببة زملالفة هس لةعأؽة إلاسٌةفهىسنةضىسنساة

سةغهًةكؿسمة تملؿلبة ؾتثهسع اةعأؾهسايمةضخهمةاىنهسةتتقفةنضص ةكليالة ًة اههسٌة الةيهىًة نملبسَع

 إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةههسةأنةَىسنةضىسنساةتملؿلبة ؾتثهسع اةعأؾهسايمةكليلمة اىنهسةتتقفةنضص ة

هبغي ة ًة اههسٌة الةيهىًةئصع حهسةغهًةَظ ة الؿسمةهظ اًةة نليهة نملهسصةنلىةَظ ة إلاهيسعةاتخضٍةاملدضيضة

حلمة إلاإؾؿساةكضةالةيؿهلة إلالسعهمةنلىة اىؿسقة اض لفةالزملالفةهتنيمة اههلة ًةبلضةألزغة  ههسةيىًةفسنة

 ٌ  .4اهظ ة إلاهيسعة ؾملسض  سة  ؾهسةاضىة اهضيضة ًة اض 

 

                                                           
 110: ة،ةؤلاؾىىضعيم،ةص1998ص عة الس هساة إلاطغيم،ة (تؿبيليم/ صع ؾمةهكغيمة ) دهضة دغ ؽةئؾهسنيل، كملطسصيساة اطىسنمة1
 16: ،ةألاعصنة،ةص2002تتفيمةنبضة اغخيمةيتؾفةخؿً،ةئص عرة إلاشغ نساة املجسعيمة اطصغير،ةص عةضفسءة،ة2
ة إلاصسعبيمة،ةحس همةؾؿيفة،ة3  2،ةصة2003ههسٌةنسيص ن،ة  كوة اطىسنساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة اضٌ 
. 49-48: ،ةصةص2005فملخفة اؿيضةنبضٍ،ة اطىسنساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ة إؾؿمةشبسبة الس همة،ةؤلاؾىىضعيمة،ة. ص- 4
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 الفصل األول            مدخل مفاهيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

 :معياز زأض املاٌ (1-2

يهملبيةَظ ة إلاهيسعة خضة إلاهسيغيةألاؾسؾيمة إلاؿملههلمة فةتدضيضةحلمة إلاإؾؿمة ة اؿسكمةؤلاهملسحيمةاىًة ؾملههساهة

يسمللفة ًةبلضةألزغة  ًةكؿسمةئلىةكؿسمةأزغةاظ اًةفهضمةتت ػههةيجهلهةغغيةوس فةاملدضيضة ادلمةأ ة غوة

 .1تهغيفةصكيمة نليهةفهًةألاخؿًة ؾملههساهة وة هيسعةأزغةاملفسصرةأيمة شيلم

 :معياز معامل زأض املاٌ (1-3

هسة خضة اهىسضغة إلادضصرة َظ ة إلاهيسعةيجهوةبغنة إلاهيسعيًة اؿسبلغنة هيسعةعأؽة إلاسٌة ة هيسعة اههسامةبسنملبسَع

 .K/Lالؿسكمةؤلاهملسحيمة فة إلاإؾؿساة اطىسنيمة ةيدؿبةبساهالكمة

 يهثلةحلمةعأؽة إلاسٌة إلاؿملسضمةبسايؿبمةالتخضرة ات خضرة ًة اههل (K )خيثة

 يهثلةنضصة اههسٌة ( L ) ة

 ة اىستجة إلاملدطلةنليهةيلطضةبهةههيمة ؾتثهسعة االػ مةاملتقيفةنس لة  خضة فة إلاإؾؿمة ةغسابسة سةييتنة

َظ ة إلاهيسعة ىسفػسة فة الؿسنساة اتنةبهسةعأؽة سٌةكليلة ة غتفهسة فة الؿسنساة اتنةتدملسجةئلىةعأؽة سٌة

 2.هبغي

 :معياز زكم ألاعماٌ  (1-4

تة ًةأَمة يهملبيةةَظ ة إلاهيسعة هيسع ةضسصكسة ة اظرةيهبيةنًة ؿملتىةوشسؽة إلاشغ مة كضعتهة املىسفؿيمةَ 

  إلاهسيغية اخضيثمة فةتطييفة إلاإؾؿساة ةيؿملسضمةبىثيرة فة اتاليساة إلاملدضرةألا غيىيمة ةأ ع بسةاىًةنضمةجبستهة

 .3 ةتظبظبهة ًةخغنةألزغةالةيجهلهةوسفيسةاملدضيضةحلمة إلاإؾؿمةاظ اًةالةيجبة ؾملسض  هةاتخضٍةهههيسع

 :املعايير النىعيت (2

تهملمةَظٍة إلاهسيغيةبملطييفة إلاإؾؿساةبطتعرة تغتنيمة ؾتىسص ةنلىةنىسضغة اتشصيلة اغةيؿيمة ثلةههـة

ؤلاص عرة ة امللىيمة إلاؿملسض مة تفيضة فةتدليلة اض عة اظرةيهىًةأنةتلتمةبهة اطىسنساة فةَظ ة الؿسمة فة

 ،ة  ًةبغنةَظٍة إلاهسيغية سةيلفة4تدليمة املىهيمة إلادليم

 :املعياز اللانىني (2-1

يهملمة اتشغيوة السهتويةبسإلاإؾؿساة يدضصةشيلهسة السهتوية ًةزالٌةؾبيهمة ةحلمةعأؽة إلاسٌة إلاؿتثهغةفيهسة ة

ؾغقةتهتيلهةخيثةيهىًة املفغيمةبغنة إلاإؾؿساة اههت يمة ة إلاإؾؿساة اخسضمة بغنة إلاإؾؿساة افغصيمة ة

 . الهسنيم

  فةَظ ةؤلاؾسعةتشهلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة إؾؿساةألافغ صةشغوساة املػس ًةشغوساة املتضيمة

 ابؿيؿمة ةبسألؾهمة إلادسضمة إلادالاة املجسعيمة يستبة اؿيسخمة اصخًةضىسنساة ىملجساةألاابسنة ة اخػغة

 .5  افت ههة غغيةط اًة

 

 

                                                           
 41: ،ةص2001مة،ةؤلاص عرة اهس م،ة.ص.زساضةنبضة اهؼيؼة اؿهال رة، هضٌة ةنت  لة هتشسعةم- 1
ة اهغبيمة،ة إلالمللىة اض لفة اغ بوة،ةحس همةنىسبمة،ة- 2 . 320: ،ةص2006بغيشةؾهيضة،ة ملؿلبساةتأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة اضٌ 
ة،ةص.ص- 3 . 50: فملخفةؾيضةنبضٍ،ة غحوةؾبمةطهٍغ
،ةص- 4 . 2: ههسٌةنسيص نة،ة غحوةؾبمةطهٍغ
 .321:هفـة إلاغحوة اؿسبم،ةص- 5
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 (:إلادازر ) املعياز الخنظيمي  (2-2

خؿبةَظ ة إلاهيسعةتملهغزة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبسالهوةبغنةؤلاص عرة ة إلالىيمة فةشخظة  خضة ة اظرة

يلتمةبستسسطة الغ عة فةئهملسجةؾلهمةأ ةزض مة هيىمةبسإلغسفمةئلىةضصغةحلمة اؿسكمةؤلاهملسحيمة ة اظرةييتنة

 .1 دليسةئلىةخضةهبغي

 :معياز الاندشاز في الظىق  (2-3

تهملبية إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة إؾؿساةتىسفؿيمة ةايؿتة خمليسعيمة ةبساملسلفةخطتهسة فة اؿتقة

ضفهسةكضةيىهًة فةتتؾيوةصعحمة هتشسعة ةايـة املهغهؼة فةكؿسمةؾتقفة  خضة  .2 دض صرةَ 

ة  هسةؾبمةيبض ةأنةَظٍة إلاهسيغيةهفة اتنةيملمة نملهسصةنليهسةاملدضيضةحلمة  فهتمة إلاإؾؿساة

ة ة اهسامة ةاىًةصعحمةأَهيتهسةتسمللفة ًةص امةئلىةص امةأزغىةفبهؼة اضٌ   اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة هكمةصٌ 

ةتىملفيةبسؾملههسٌة هيسعةة  خضة  .تجهوةبغنة هيسعيًةأ ةأهثيةاملدضيضة ادلمة  إلافهتمة ةبهؼة اضٌ 

 بعع الخعازيف املعخمدة لخدديد مفهىم املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت: املؼلب الثاني

 :حعسيف املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت لدي بعع الدٌو املخلدمت  (1

 :الىالياث املخددة ألامسيىيت  (1-1

نغفتة اتاليساة إلاملدضرةألا غيىيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فلسةإلاهيسعرةنضصة اههسٌة ةعأؽة سٌة

ةنس لة الةتؼيضةكيهمة1500ةنس الة يهىًةأنةيطلة اهضصةئلىة250 اطىسنساة اتنةيههلةبهسة"  إلاؿتثهغةنلىةأنهسة

 .3"ة ليتنةص العة90ألا ت ٌة إلاؿتثهغرةفيهسةنًة

 :الياباا  (1-2

" نغفتة ايسبسنة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فلسةإلاهيسعة اههسامةعأؽة إلاسٌة  هس لةعأؽة إلاسٌةنلىةأنهسة

ة ليتنةيًةأ سة اتخض اة اتنةيههلة50ةنس لةبغأؽة سٌة ؿتثهغة كلة ًة300 اتخض اة اتنةيههلةبهسة كلة ًة

ةنس لةفسكلةفملهغفةنلىةأنهسةضىسنساةضصغيرةحض ةههسةيسمللفة املهغيفة فة ايسبسنةخؿبةهتنيمة20بهسة

 .4" اطىسنم

 :بسيؼانيا (1-3

 اتخض اة" نغفتةبغيؿسهيسة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فلسةإلاهيسعرة اههسامة ةعأؽة إلاسٌةنلىةأنهسة

 .5"ة ليتنةص الع1ةنس لة الةتؼيضةألا ت ٌة إلاؿتثهغرةفيهسةنًة200 اطىسنيمة اتنةيههلةبهسة

 :حعسيف املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت لدي بعع الدٌو الناميت (2

 :الهند (2-1

نغفتة اهىضة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبسالنملهسصةهظ اًةنلىة هيسعرة اههسامة ةعأؽة إلاسٌة

 ةنس لةئط ةامةتؿملسضمة100ةنس الةئط ة ؾملسض تةآلاامةأ ة كلة ًة50 إلايشسرة اتنةتتقفة كلة ًة:"  نملبيتهس

 

                                                           
.  106: ،ةص1987 دهضة دغ صةئؾهسنيل،ةؤلاكملطسصيساة اطىسنيمة،ةص عة الس همة إلاطغيمة،ةؤلاؾىىضعيمة،ة- 1
. 106: ،ةص1999ص عة الس همة إلاطغيمة،ةؤلاؾىىضعيم،ة ( إلافهتمة ة إلاشىالا) اؿيضةهسجفة غتجف،ة إلاشغ نساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة- 2
 .20: ،ةحس همة الؼ ةغة،ةص2005يتؾفةكغيص ن،ةؾيسؾساةتهتيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم،ةأؾغ خمةصهملتع ٍ،ة- 3
. 60: ،ةص2001بيت يةضلغ،ةتأجغية املأ غنةؤلاحملهسعفةنلىةتىهيمة اطىسنساة اطصغيرة فة طغ،ة ههضة املسؿيـة الت ية،ة السَغر،ة- 4
. 180: ،ةص2005 ضختة الغيص ن،ة كملطسصة اطىسعفة،ةص عة  ةلةاليشغة ة املتػيو،ةألاعصن،ة- 5
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 .1"ةع بيمة40.000آلاامة امةتملجس ػةأضتاهسة اغأؾهسايمة

 :الظىداا (2-2

ةنس الة الة30 إلايشساة اطىسنيمة اتنةيههلةبهسة"نغفتةص امة اؿتص نة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةنلىةأنهسة

 .2"ةأافةص العة ملػهىسةبظ اًة إلابسوية ألاع ض نة86يملجس ػةعأؾهساهسة إلاؿتثهغةكيهمة

 :مصس  (2-3

تسمللفة املهسعيفة إلاملت حضرة فةص امة طغة تملهضصة أَههسة املهغيفة اظرةيأزظةبهغنة نملبسعة هيسعرة اههسامة ة

ةنس الة تؿملسضمة49-06 اطىسنساة اتنةتهملهضةنلىة ؾملسض مة اههسامةتتي  حة سبغنة"عأؽة إلاسٌة  اظرةيملهثلة فة

 .3"ة ليتنةحىيهة طغرة1حلهسةوؿبيسة ًةعأؽة إلاسٌة اظرةالةيؼيضةنًة

 : املنظماث الدوليت لخدديد مفهىم املإطظاث الصغيرة واملخىطؼتفحعاز ر (3

ة إلاىكهساة ةف ًةبغنة املهسعيفة إلاهملهضرة فةتدضيضة فهتمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهفةتهسعةر

 : املىملالاة اض ايمة ثل

 :حعسيف الاجداد ألاوزوبي (3-1

ةيهغفة تدسصةألا ع بية هثالة فة اللىمةألا ع بيمة إلاإؾؿمة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبأنهسة إؾؿساة ؿملللمةتأزظة

ة ليتنةةةة50ةشخطسةالةيملجس ػةعكمةأنهساهسة250أرةشيلةكسهتويةتهسعؽةوشسؾسة كملطسصيسةتشصلةنلىةألاهثية

 .4ة ليتنةيتع 47يتع ةأ ة جهتمة غز هيتهسة

 :حعسيف البنً الدولي (3-2

 :5ةيهغزة ابىًة اض لفة فةتهغيفهةالهإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبغنةجالجمةأهت مةهف

 :املإطظت املصغسة  (3-2-1

ةص العةأ غييية هظ اًةحلمة100.000هفة اتنةييتنةفيهسة كلة ًةنشغرة تقفغنة ئحهسلفةأضتاهسة كلة ًة

 ةص العةأ غييي100.000 إلابيهساة اؿىتيمةالةيملهضىة

 :املإطظت الصغيرة (3-2-2

ة تقفسة ولة ًةأضتاهسة ةحلمة إلابيهساة اؿىتيمةالةيملهضىةجالجمة اليغنةص العة50هفة اتنةتػمة كلة ًة

 .أ غييي

 :املإطظت املخىطؼت (3-2-3

ة ليتنةص العة15ة تقفةأ سةولة ًةأضتاهسة ةحلمة إلابيهساةاؿىتيمةالةيفتقة300ةنضصة تقفيهسة كلة ًة

 .أ غييي

                                                           
.  03: ،ةص2009خؿًة الهدس رة،ة اطىسنساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فملسحة املىهيمة فة اهىض،ةئؾالمةأ نةاليً،ة- 1
 .03: هفـة إلاغحوة اؿسبم،ةص-2
 www.mti.gov.org. تكوة ػ عرة اطىسنمة فة طغ،ة- 3
: ،ةص6،ةعكم4حياللفةبتشغف،فتػيمةبتزبزر،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةبىسءةؤلاكملطسصة اتؾطن،ة جلمةؤلاؾتي تيجيمة  املىهيم،ة اهضصة.ص- 4

173 .
ة: ؾليهسنةهسضغ،ةنت ؾفة دؿً،ة ض زلمةبهىت ن- 5 ةخٌت تهتيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبساطيغة إلاطغفيمةؤلاؾال يم،ة إلالمللىة اض لفةألاٌ 

 .2011- 24- 23 كملطسصةؤلاؾال ي،ة ات كوة عَسهساة إلاؿمللبل،ة إلاغهؼة الس مفةغغص يم،ةفيفغر 
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 :1تهغفة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿم: حعسيف لجنت ألامم املخددة (3-3

 :في الدٌو الناميت

 .ةنس لةتهملبية إؾؿمةضصغير19- 15 ًة- 

 .ةنس لةتهملبية إؾؿمة ملتؾؿم90- 20 ًة- 

 .ةنس لة إؾؿمةهبغير100أهثية ًة- 

 :بالنظبت للدٌو الصناعيت

 .ةنس لةتهملبية إؾؿمةضصغير99- 05 ًة- 

 .ةنس لةتهملبية إؾؿمة ملتؾؿم499- 100 ًة- 

 .ةنس لةتهملبية إؾؿمةهبغير500أهثية ًة- 

 :حعسيف لجنت الخنميت الاكخصاديت ألامسيىيت (3-4

تهغفةَظٍة اللىمة إلاشغ مة اطصغيةبأههةط اًة إلاشغ مة اظرةيجبةأنةيؿملت فةشغؾغنةأ ةزسضيملغنةنلىةألاكلة

 :2ههسة هسةيلف

 . ؾمللالٌةؤلاص عرة إلاضيغ نةَمةأهفؿهمة النة إلاشغ مةبطفمةنس مة- 

ةبت ؾؿمة إلاساًة افغصةأ ة جهتنمةضصغيرة ًة إلاالنة-   .عأؽة إلاسٌةيملمةتتفغٍي

 . اههلة فة ىؿلمة دليمةيهيشة اهس لتنة ة إلاالنة فة جملهوة  خضة الةيشتيؽةأنةتيتنةألاؾت قة دليمة- 

 .حلمة إلاشغ مةضصغيةوؿبيسةبسايؿبمةالطىسنمة اتنةييملمنةئايهسة إلاشغم- 

 :حعسيف املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت خظب الدشسري الجصائسر  (4

ة إلاإؾؿساة اطصغيرةئطةضسصكتةنلىة يثسقةبتاتهيسة1996 نملهضاة الؼ ةغةتهغيفة تدسصةألا ع بيةاؿىمة ةخٌت

ةَظٍة إلاإؾؿساةؾىمة تةيهملهضةنلىةجالثة هسيغيةأؾسؾيمةعكمة2000خٌت ة بساملسلفةهغؾتةَظ ة إلافهتمةَ 

 .3ألانهسٌةنضصة اههسٌة اخطيلمة اؿىتيمةاغكمةألانهسٌ

 01/184ة اض امة الؼ ةغيمةحسءة اىظة اتشغيمفة فةشيلةكسهتنةعكمة   فةقلة املدتالاة اههيلمة اتنةشسَضته

 ة اظرةيتيحمةئع صرة اض امةاملدليمةألاَض فة إلاؿؿغرةههسة ههةيدضصة هسامةئؾتي تيجيم12/12/2001 إلاإعرة فة

ة ؿمللبليمةالنهتعةبسالؿسمة ًةزالٌةتهغيفة  ضرة ضغيذة فة السهتنة املتحيهنةاتيكيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة

 .2001 ة إلاملتؾؿمة اطسصعةنسمة

 هكغ ةاملصيغيةههـة اىهتة فةئؾسعةؾيسؾمة اض امة فةتىتيوة كملطسصةأهثية ًةأرة كتة ط ىة تصليوة صنمة

ةايطبذةتهغيفة12/12/2001ة إلاإعرة فة01- 18ئوشسءة اثي رةزسعجةكؿسمة إلادغ كساةتمةتهضيلة السهتنةعكمة

 10ة إلاإعرة فة02- 17 ًة السهتنةعكمة (05) إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةخؿبة سةحسءة فة إلاسصرة اخس ؿمة

                                                           
صع ؾمةتلييهيمةابيهس جة يض ،ة ظهغرة سحيؿتي،ةوليمة اخلتقة ة-ؾليهمةغضيغ،ةتأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة اطىسنيمة اخسضمة فة الؼ ةغ- 1

. 07،08: ،ةص2007 اهلتمةؤلاكملطسصيم،ةحس همةكسضضرة غبسحة عكلمة،ة
ة اهغبيم،ة طغ،1َسامة دهضةابيبةنىبم،ة ص عرة إلاشتنساة اطصغيرة فة اتؾًة اهغبي،ة إلاىكهمة اهغبيمةالملىهيمةؤلاص عيم،ؽ-2  .2004،ةحس همة اضٌ 
شيبسنة ؾيس،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة املىهيمة كملطسصيم،ة ظهغرة سحيؿتي،ةوليمة اهلتمة كملطسصيمة نلتمة اتؿيغي،ةحس همة- 3

. 07:،ص2008،2009 الؼ ةغ
 77ةيملػهًة السهتنة املتحيهنةاتيكيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم،ة الغيضرة اغؾهيم، اهضصة18-01االؾالمةأهثيةيهىًة اغحتمة لىةكسهتنةعكمة-4

. 2001ةحسهفية15بملسعيش



__________________________________________________________________________ 

12 
 

 الفصل األول            مدخل مفاهيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

تهغفة إلاإؾؿمة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ههسةوسهتةؾبيهتهسة السهتهيمةبأنهسة إؾؿمةئهملسجة اؿلوةة " 2017حسهفية

شخطسةالةيملجس ػةعكمةأنهساهسة اؿىترةأعبهمة (250)ئلىة سةملغنة زهؿغنة (01)أ ة اخض ساةتشصلة ًة  خضة

صيىسعةحؼ ةغرةتؿملت فة هيسعة (01) اليغيةصيىسعةحؼ ةغرةأ ةالةيملجس ػة جهتمةخطيلتهسة اؿىتيمة ليسعة (04)

 .1" ؾمللالايم

ةيملطرةاىسة ههةتمةتصيغية هيسعةعكمةألانهسٌة01- 18فبسإلالسعهمة وة املهغيفة ات عصة فة السهتنة اؿسبمةعكمة

ظ ةع حوةأؾسؾسةئلىةغغ عرةتديغنة اليمة  اؿىترة  جهتمة اخطيلمة اؿىتيمة ط اًةبساؼيسصرةنهسةوسنةؾسبلسةَ 

 . إلاسايمة ًةحهمة تضَتعةكيهمة اضيىسعة فة اؿتقة اتؾىيمة  اض ايمة ًةحهمةأزغى 

 : الضةحسءة السهتنة الضيضةبملدضيضة إلالطتصةبهسة عصة فة املهغيفةأنالٍةههسةيلف

َمةنضصةةألاشخسصة إلات فمةاهضصة خض اة اههلة اؿىتيمةبههطىةنضصة اهس لغنة:ألاألاشاا املظخخدمىا - 

بطفمةص ةهمةزالٌةؾىمة  خضرةأ سة اههلة إلاإكتةآ ة إلاتؾمنةفيهملبي نةأحؼ ءة ًة خض اة اههلة اؿىترة

  اؿىمة اتنةيهملهضةنليهسةبسايؿبمةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة اتنةتيشـةهفةتلًة إلاملهللمةبأزغةوشسؽة

 . دسؾبنة لفل

 12هفةتلًة إلاملهللمةبأزغةوشسؽة لفلة ضرة:الخدود املعخبرة لخدديد زكم ألاعماٌ أو مجمىع الخصيلت- 

 .شهغ

ةبسإلاسةمةفهسةأهثية ًةكبلة إلاإؾؿمةأ ة25ولة إؾؿمةالةيهمللًةعأؽة ساهسةبهلض عة:املإطظت املظخللت- 

 .2 جهتنمة إؾؿساةأزغىةالةيىؿبمةنليهسةتهغيفة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿم

ةيتضرةط اً  :ة يملمةتطييفةَظٍة إلاإؾؿساةئلىة إؾؿساة طصغرةضصغيرة  ملتؾؿمة  الضٌ 

 جصنيف املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في اللانىا الجصائسر  (1- 1)الجدٌو زكم 

 مجمىع الخصيلت الظنىيت

 (مليىا ديناز حصائسر )

 زكم ألاعماٌ الظنىر 

 (مليىا ديناز حصائسر )

 عدد العماٌ

 (عامل)

                        املعياز

 النىع

 مإطظت مصغسة  09 ئلى 01من  40اكل من  20ال يخجاوش 

 مإطظت صغيرة 49 ئلى 10من  400ال يخجاوش  200ال يخجاوش 

 مإطظت مخىطؼت 250 ئلى 50من  4000 ئلى 400مابيا  1000 ئلى 200مابيا 

 : يهىًةتطييفة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةخؿبة إلاهيسعة السهتويةههسةيلفة

ةتهضة الههيساة املهس هيمة ًة إلاشسعيوة زمليسعيمة اتنةتإ ًة ًةكبلة جهتنمة ًة اهىسضغة:الخعاونياث

 . ابشغيمةبهضفةتس غنة خمليسحساةألانػسءة ًة اخض ساة ة اؿلوة اػغ عيمةبأكلةتيلفمة هىىمة

هفة إلاإؾؿساة املسبهمةاللؿسمة اهسمةتهملسػةبا يسهيساة سايمة ة سصيمةهبغيرة تؿملفيضة ًة:املإطظاث العامت

 . جهتنمة ًة اتؿهيالاة ةؤلانفسء اة إلاسمللفمة هظ اًةتدملترةنلىةحهسػةعكسبمةيملهثلة فة اتضسيس

                                                           
،ة الغيضرة2017ةحسهفية10ة إلاإعرة فة02-17ألا سهمة اهس مةالخيت مة الؼ ةغيم،ة السهتنة املتحيهنةاتيكيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةعكمة- 1

 .05ةصة2017ةحسهفية11،ة اطسصعةبملسعيشة02 اغؾهيمة اهضصة
. 06ة ة05هفـة إلاغحوة،ةصة- 2
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هسة إلاإؾؿساة:املإطظاث الشاصت هفة إؾؿساةتسػوةاللسهتنة اخسصة ةيىضعجةتدتهسةضىفغنةأؾسؾيغنةَ 

 إلاإؾؿساة افغصيمة هفة إلاإؾؿساة اتنةتهتصة لىيتهسةبساضعحمةألا لىةئلىةشخظة  خضة ) افغصيمة  اشغ همة

 يلتمةبجهيوةألانهسٌةؤلاص عيمة ة افىيمة  ؿسابةبملتفغيةألا ت ٌة اػغ عيمةإلاهسعؾمة ايشسؽة نًةأ ثلمةط اًة

 إؾؿساة اشغ همةؾت ءةوسهتةشغوساةأشخسصةةأ ة. ) ( اخ...هجضة إلاهس لة اخغفيمة  اتعشساة اطىسنيمة

 .1(شغوساةأ ت ٌةأ ةشغهمةط اة إلاؿإ ايمة إلادض صرة

 أهميت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الاكخصاد واملجخمي : املؼلب الثالث

يملفمةحهيوة إلاؿإ اغنة أصخسبة الغ عة فة اهسامةئنة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فةتدليمة امليس لة

ةإلاسةاهسة ًةنضرة ؼ يسة زطسةظةتفمللضَسةهثغية ًة إلاإؾؿساة كملطسصيمة هفة غهمة  كملطسصرة  ؾمللغ ٍع

الملدتالاة اهسإلايمة ةألاػ ساة كملطسصيمة اهسضفمةبأص  اة املىهيمة ئنهسةتهثلة إلاطضعة اغةيس نةاألفيسعة الضيضرة

  زتي نساةفػالةنًةوتنهسة اىت رة اغةيؿيمةهثغية ًة إؾؿساة ملهضصرة اليؿيساةخيثةتهملبيةعهغزرةأؾسؾيمة

 : يهىًةتدضيضةأَهيتهسةفيهسةيلف .2ة إلاملؿتعرااللة كملطسصيس

 :جلبيت الخاحاث الخاليت للظياا  (1

تههلة إلاإؾؿساة اطىسنيمة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةنلىة  ملطسصة زملالالاة إلاسللمةنلىة اطهيضة الؿسنساة ة

  افغ مة اطىسنيمة اتنةتههلةنلىةتلبيمة خمليسحساة اؿيسنةبشيلة بسشغةفؿبيهمةَظٍة إلاإؾؿساةالةتدملسج

ئلىةتىىتاتحيسةنسايمةتهىنهسة ًةتلبيمة اخسحيساة السعيمةالؿيسنة ًة سمللفة اؿلوة  إلاىملجساةنلىة ؿملتىة

 . اؿتقة إلادلفة  اتؾطنةبسإلغسفمةئلىةَظ ةفهنةتههلةنلىةزلمة ىسضبة اشصلة   ملطسصة ابؿسام

 :املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت أداة لخدليم الخىاشا إلاكليمي والخنميت الاحخماعيت (2

يغتبـة السهبة كملطسصرة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبجسهبة حملهسعفةَسمةهتيجمة عتبسؽة إلاشسعيوة

 اطصغيرةغسابسة وة اهسةلمة هسةيؿسَمة فةتهبئمة إلاضزغ اة اهسةليمة  ؾتثهسع تهسةهدتةألافػلة بهظ ةتؿسَمةَظٍة

 إلاإؾؿساة فةتدليمة املت ػنة  املىهيمةؤلاكليهيمة ط اًةالضعتهسةنلىة هتشسعة ةكلمة خمليسحستهسةالبييمة املدمليمة

هتيجمةضصغةحلههسة  دض صيمةوشسؾهسة هسةيجهلهسةكسصعرةنلىة هسعؾمةوشسؾهسة فة إلاىسؾمة اىسةيمة ئنسصرةتتػيوة

 . ؾتثهسعةفهنةبظ اًةتؿسنضةنلىةتىهيمة إلاىسؾمة إلاهؼ امة تتحيهة ؾتثهسع اةئايهس

 :أهميت املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت في املنافظت وحرب الاطدثمازاث ألاحنبيت  (3

  نةتتفغية اتؿهيالاة االػ مة  املهضيلة إلاؿملهغة فةئحغ ء اة كت هغنة ؾتثهسعةألاحىبنة إلابسشغة ًةشسههة

ة اهضيضة ًة إلاؿتثهغيًةألاحسهبة ًة حلة ؾتثهسعة فة جسٌة اطىسنساة اطصغيرة ة إلاؿسَهمة فةصزٌت

  إلاملتؾؿمة اتنةيغ ٍة جسٌةزطبسةالؾمللؿسبةَظٍة ؾتثهسع اة كضةتؼ يضة تجسٍةئلىةتض يلة ايشسؽة ًةزالٌة

تىثيفة ؾتثهسعةألاحىبنة إلابسشغةةالهيشساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةهكغ ةالخطسةظة اتنةتملهغزةبهسة ًةزالٌة

 .تغكيمةأشيسٌة إلالس امةبسابسؾًة ةتتفغية إلاىسرة ؾتثهسعرة إلاىسؾبة ة إلاصلو

 

                                                           
 شغرة دهضة اىسضغ،ةص عة إلاإؾؿساة إلاملتؾؿمة ة اطصغيرة ة إلاطصغرة فةتدليمة املىهيمة إلادليمة إلاؿملض  م، ظهغرة سحيؿتية فة اهلتمة كملطسصيمة- 1

.  16: ،ةص2011تسطظةئؾتي تيجيمة إلاإؾؿمةالملىهيمة إلاؿملض  م،ةحس همةفغخساةنبسؽةؾؿيفة،ة
صع جفةهغيهت،ة ملؿلبساةتأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ة جلمةصع ؾساة فة كملطسصة ة املجسعرة ة إلاسايمة،ة سبية اطىسنساة- 2

 .48ةصة47ة،ةصة2016ة،ةؾىمة02ة،ة اهضص05ة،ة إلاجلض03 امللليضيمة،ةحس همة الؼ ةغة
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 :أهميت املإطظاث الاكخصاديت في الخىيف مي املخللباث و ألاشماث الاكخصاديت (4

تهضة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةأهثية غ همة ًة إلاإؾؿساة اىبيىة فة املأكلمة وة املللبساةأ ة املصغي اة فة

 اكغ فة كملطسصيمةههسةأنةاهسة الضعرةنلىة ؾملجسبمةاؿلبساة اؿتقةبطفمةؾغيهمة  فة كلة كتة هىًة

ة كملطسصرة بساملسلفةتبيػةأَهيمةَظٍة إلاإؾؿساة  يهتصةَظ ةئلىةضصغةحلمة ؾتثهسعة هسةيؿهلةنليهة املدٌت

 . فةأ كساةألاػ سا

 :أهميت املإطظاث الاكخصاديت و املخىطؼت في الخيامل الصناعي ودعم املإطظاث الىبيرة (5

ئنةئوشسءة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةيؿهذةبملدليمة امليس لة وة اطىسنساة اىبيىة ط اًة ًةزالٌة

تتفغية اهضيضة ًة إلاضزالاةاهسة ة ؾتيهسبة سغحستهسةههسةأنهسةتهملبيةههطضعةامليتيًة اخبي اة تضعيبة اههسٌة

  ًةزالٌةتلضيمةص ع اةتضعيبيمة  هىيمة سملطمةاههسٌة إلاإؾؿساة اىبيىةبسإلغسفمةئلىةكيس هسةبض عة إلاتعصة 

تلضيمةزض ساة سةبهضة ابيوةالؼبسةًة نسصرة سةتبطنة إلاإؾؿساة اىبيىةئؾتي تيجيتهسةبسالنملهسصةنلىة إلاتعصيًة

 .1 اخسعحيغنة اطصسع

 :جىظيف حجم مهم من اليد العاملت (6

ةةتملهغزة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبىثسفمة ايضة اهس لمةوتنهسةتهملهضةنلىة اهىطغة ابشغرة فة اههليمة

ة إلامللض مةبة ةبسإلاسةمة ًة جهتمة50ؤلاهملسحيمة ةيلضعة ملتؾـةتشصيلة اطىسنساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة اضٌ 

 . ايضة اهس لمة فة الؿسمة اخسص

 :جىفير مناصب شغل (7

ةالةؾيهسة ةةتؿسَمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فةئتسخمةفغصةنهلةهبغيرة فة اتكتة اتنةتهسوية اضٌ 

 اىس يمة ًة شيلمة ابؿسامة ةتملهثلةأَمةألاؾبسبة اتنةحهلتة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةأهثية ؾمللؿسبسة

 .اليضة اهس لمة فةأنهسة شغ نساةهثيفمة اههسام

 :مصدز لخىليد الناجج اللىمي (8

ة اصغبيمةبة ةبسإلاسةمة ًة اىستجة الت ية30ةخيثةتؿسَمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة اطىسنيمة فة اضٌ 

ؤلاحهسلفة هفةوؿبمة هملبيرةزسضمةئط ة ؾملثىيىسة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة ايشسؾساةألازغىةغغية

 . اطىسنيم

 :دعم الصادزاث (9

ةتلهبة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةص ع ةَس سة فةتىهيمة اطسصع اة ةتسفيفة اعلؼة فة غز نة إلاضفتنساة

ةئلىة اخسعحيمةبؿببةتىتمة ىملجستهسة  هسفسعةتيسايفهسةبسإلغسفمةئلىة نملهسصَسةنلىة  ط اًةالضع تهسةنلىة املدٌت

 . إلات صةألا ايمة إلادليمة ةَتة سةيهطنة دض صرة  عص تهس

 

 

 

                                                           
كهسنةأهيؿمة،ة دس امةبىسءةزليمةاليلكمةؤلاؾتي تيجيمةبسإلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهأص رةاملىهيمة اطسصع اةزسعجة إلادغ كساة،ةصع ؾمةنيىمة ًة- 1

 إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ة ظهغرةتضزلةغهًة ملؿلبساةهيلةشهسصرة إلاسحيؿتية،ةشهبمةنلتمة اتؿيغية،ةتسطظةئص عرةأنهسٌة،ةوليمة اهلتمة

 . 75ةصة74،ةصة2013/2014 كملطسصيمة ة املجسعيمة نلتمة اتؿيغي،ةحس همةأ دهضةبتكغر،ةبت غص ؽ،ة



__________________________________________________________________________ 

15 
 

 الفصل األول            مدخل مفاهيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

 :جنميت املناػم السيفيت ملازنت باملإطظاث الىبيرة (10

ةتملهملوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبهغ همة هبية فة زمليسعةأ سهًةتتؾىنهسةألنهسةتدملسجةئلىةكضعةغئيلة ًة

زض ساة ابييمة املدمليمة بساملسلفةئ يسهيمةئكس تهسة فة إلاىسؾمة اغيفيمة ةَظ ة سةيؿسنضةنلىةتتفغيةفغصة اههلة

 .اؿيسنةَظٍة إلاىسؾمة ةتدؿغنة ؿملتىة هيشتهمة ة امللليلة ًة اهلغرةئلىة ىسؾمة اخػغيم

 خصائص و مميزاث املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت : املبدث الثاني 

 ٌ  خصائص املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت: املؼلب ألاو

 :تهملسػة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبهجهتنمة ًة اخطسةظةهظهغةأَههسةفيهسةيلف

 :مسونت إلادازة(1

اهسة الضعرةنلىة املىيفة وةقغ فة اههلة إلاملصغيرةئغسفمةئلىة اؿسبوة اصغية اغؾمنة فة املهس لةؾت ءة وة

 اهس لغنةأ ة اههالءةبؿسؾمة اهييلة املىكيمنة  غهؼيمة الغ ع اةخيثةالةتتحضةات ةذةحس ضرةتدىمةنهليمة

 تسسطة الغ ع اةئالةأنةألا غةيغحوةئلىةزبيرةضسخبة إلاشغ مةههسةهالخلةأنة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

أهثيةكضعرةنلىةتلبلة املصغية ةتبطنةؾيسؾساةحضيضرةنلىة اهىـة ًة إلاإؾؿساة اىبغيرة اتنةيىثيةفيهسة غ هؼة

 .1 تسسطة الغ عة ةعؾهيمة اهالكساة اتقيفيم

 :طهىلت الخىىين (2

خيثةيؿهلةئيجسصَسة ًة اىسخيمة السهتهيمة ة افهليمةههسةأنة ملؿلبساة امليتيًةنسصرة سةتتؿمةبسابؿسؾمة ة

 اتغتحة ة اؿهتامةفيىفية اخسفؼة افغصرةأ ة الهسعفةأنةييتنة ع ءةكيسمةأنهسٌةضصغيرةتىؿلمةالخلسةئلىة

 إؾؿساة ملتؾؿمة ادلمة  فة اصسابةهجضةأنةَظ ةألا غةيهؿيةؤلا يسهيمةاليسمةَظٍة إلاإؾؿساة ًةكبلة

أشخسصةنسصيغنةأ ةأكسعبةأ ةأضضكسءةخيثةالةيدملسجةألا غةئلىة ؼيضة ًة اضع ؾساة ة اتجسةمة ةبسإلغسفمةئلىة

 .2ط اًةنسصرة سةتيتنةألافيسعة اىغيرة ع ءةَظٍةألانهسٌة ةايـةؤلا يسهيساة اىبغيرةة  اهسةلم

 :صغس الدجم (3

 هسةيؿسنضةنلىة إلاغ همة ة املىييفة وةألا غسمة كملطسصيمة إلادليمة  اتؾىيمةههسةأنة هسفسعةحلمة اههسامة

 .3 إلاؿلتبمةالتشصيلةيإصرةئلىةتدليمةع حة افغيم

 :املعسفت الخفصيليت بالعمالء و الظىق  (4

خيثةتملهملوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبلضعة ًة املىيفةؾت ءة ًةخيثةههيمةؤلاهملسجة  ةهتنيملهة هسة

يهطنة الضعرةنلىة ت حهمة اطهتبساة فةأ كساةألاػ ساة كملطسصيمة فتي اة اغوتصة ؾهتامة املىييفة وة

 إلاديـة اخسعجفةاهظٍة إلاإؾؿساة ةكضعتهسةنلىة املىيفة وةتصغي اة اؿتقة  تسسطة الغ عة اؿغيوة إلاىسؾبة فة

 .4 اتكتة إلاالةمة لسعهمة وة إلاإؾؿساة اىبيىةهظ اًةيهىنهسةأنةتهساجة إلاشسولة اتنةيهىًةأنةتؿغحة فةخينهس

 

 

                                                           
. 27: ٌة،ةص1422-م01،2002تتفيمةنبضة اغخيمةيتؾف،ةئص عرةألانهسٌة املجسعيمة اطصغير،ةص عةضفسءةاليشغة ة املتػيو،نهسن،ةؽة- 1
. 27:،ةص01،2009ؾسَغة دؿًة ىطتع اصسابن،ة ص عرة ة ؾتي تيجيمة ىكهساةألانهسٌة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ةص عة  ةلةاليشغة،ةؽ- 2
،ة سرة05نهسعةشالبي،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة املىهيمة كملطسصيم،ة جلمة ابدتثة ة اضع ؾساةؤلاوؿسهيم،ةحس همةؾىيىضر، اهضص- 3

 .267:،ةص2010
،ةص- 4 . 269: نهسعةشالبي،ة غحوةؾبمةطهٍغ
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 :انخفاض زؤوض ألامىاٌ (5

خيثةتهملسػةبسهسفسعةوؿبنة فةعأؽة سٌة ةط اًةؾت ءةتهلمةألا غةبفتيرةؤلاوشسءةأ ةأجىسءة اتشصيلة اص نءة اظرة

 .1حهلهسة ًةأَمةأشيسٌة ؾتثهسعة إلافػلمةنىضةضصسعة إلاؿتثهغيً

 :الخجديد (6

ظ ة سة  اصسيمةألاؾسؾيمةألرة إؾؿمة ههسةوسنةشيلهسةأ ةحلههسةهفةتدليمةألاَض فة اتنةأؾؿتة ًة حلهسةَ 

يملؿلبة نهسة ؾملسض مةألا ثلةالهت عصة إلاملسخمة الةيهىًةألرة إؾؿمة ؾملهغ عةافتيرةؾتيلمةئالةئط ة

  هبملساملؿتع اة كملطسصيمة ة املىىتاتحيمة ًةزالٌة املجضيضة ة بمليسعةإلات حهمةقهتعة سةيؿمىةبسابض ةلة

 . الضيضرةالهىملتجة اىستجمةنًةنهسيمةص عرةخيسته

ظ ة سةيهىًة الخكملهةففيةهثغية ًة تهملبيةَظٍة إلاإؾؿساة إلاطضعةة اغةيس نةاألفيسعة الضيضرة ة زتي نساةَ 

ألاخيسنةهجضةأنةأَمةبغ ء اة زتي مة فة اهسامةتهتصةألفغ صةيههلتنة فة إؾؿساةضصغيرة ةَظ ةهستجةنًةخغصة

 .2أصخسبةَظٍة إلاإؾؿساةنلىة بمليسعةأفيسعةحضيضرةتإجغةنلىةأعبسخهم

 :أنماغ امللىيت (7

يغتبـة هسفسعة ادلمة إلاؿلمةاغأؽة إلاسٌة االػمةإلكس مة تشصيلة إلاإؾؿساة اطصغيرةبأشيسٌة هيىمةإلالىيملهة ة

 اتنةتملهثلة فة اصسابة فة إلالىيمة افغصيمة ة اهسةليمةأ ة فةشغوساةألاشخسصة تؿسنضةَظٍةألاههسؽة ًة إلالىيمة

 .نلىة ؾمللؿسبة ئبغ ػة اخبي اة  إلاهسع اة املىكيهيمة ةؤلاص عيمة فة ابيئمة إلادليم

 :انخفاض وفىزاث الدجم و أهميت الاطخفادة من وفىزاث الخجمي(8

تىسفؼة فتع اة ادلمة فة إلاإؾؿساة اطصغيرةبسإلالسعهمةبسإلاإؾؿساة اىبغيرةهتيجمة هسفسعة اؿسكساة

ؤلاهملسحيمة ةحلمةؤلاهملسجة ةيملؿلبةتهتيؼةَظ ة هسفسعةغغ عرة ؾملفسصرة إلاإؾؿساة اطصغيرة ًةهتمة زغة

تة سةيإهضةأفػليمةئكس مة إلاإؾؿساة اطىسنيمة اطصغيرة فة ىسؾمة  ًة اتفتع اةأالة ةَتة فتع اة املجهوةَ 

 .3تجههساةضىسنيم

 نلاغ كىة وطعف املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت :  املؼلب الثاني

بساغغمة ًة اخطسةظة اهضيضرة اتنةتهملسػةبهسة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةئالةأنهسةتت حهة جهتنمة ًة

 اهىسضغةيهىًةأنةتهثلةفغصةأ ةتهضيض اةاهسةأ ةبهبسعرةأزغىةهلسؽةكترةتيتنة فةضساخهسة اههلفة ةهلسؽة

 .غهفةتيتنةغضَسة نسةلسةاملؿتعَس

 :نلاغ اللىة (1

 :تملهثلةهلسؽة الترة اخسضمةبسإلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فةحلههسة  ًةأَمة يجسبيتهسة سيلف

 :4الخىيف مي املديؽ (1-1

خيثةيهىًةالهإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةأنةتملتغلة فةألاؾت قةئلىةحسهبة إلاإؾؿساة اىبغيرة فةهفـة

ظ ة سةيؿهذةاهسةبساىهتة اؿغيوة فةَظٍةألاحؼ ءة اتنةتسلتةننهسة  ايشسؽة  اليسمةبسالؾملفسصرة ًةأحؼ ءة اؿتقةَ 

                                                           
. 2004 دفتفةحبسع،ة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة  شسولةتهتيلهس،ة جلمة اهلتمةؤلاوؿسهيم،ةحس همة دهضةزيػغ،ةبؿىغرة،ةفيفغرة- 1
ة،ةص- 2  .29: تتفيمةنبضة اغخيمةيتؾفة،ة غحوةؾبمةطهٍغ
نثهسنةاخلف،ة  كوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ؾبلةصنههسة تىهيتهسةصع ؾمةخسامة الؼ ةغ،ةأؾغ خمة لض مةاىيلةشهسصرة اضهملتع ٍة،ةحس همة- 3

. 04: ة،ةص2004-2003 الؼ ةغة،ة
ة اهغبيمة،ة إلالمللىة اض لفة اغ بوة،ةحس همةنىسبم،ة- 4  .66:،ةص2006بغيشةؾهيض،ة ملؿلبساةتأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة اضٌ 
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 إلاإؾؿساة اىبغيرةوتنهسةالةتؿملؿيوةتلبيمةبهؼة اخسحيساة اخسضمة بظ اًةتؿملؿيوة إلاإؾؿساة اطصغيرة

 : ة نهسب  إلاملتؾؿمة املىيفة وة إلاديـةهكغ ةاهضرةأؾبس

 :جؼىيس أطاليب إلانخاج  (1-2

  املصغي اة إلاملىغعرة  اخسضلمة فة اؿلب- 

  اخسحمة إلالخمةئلىةتىتيوة إلاىملجس- 

 :جمسهص كىاها   (1-3

بسؾملؿسنمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةتغهغزةكت َسةنلىةصع ؾمة غهيمة إلاإؾؿساة إلاىسفؿمة ئ يسهيمة

 .تتؾيوةوشسؾهسة خطتهسة اؿتكيمةبفهلة اىهتة  املؿتعة اظرةيت ػيهس

 :الخنظيم الفعاٌ  (1-4

يهملبية اهييلة املىكيمنة اخسصةبسإلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبؿيؿسة غغية هلضةنلىةنىـة إلاإؾؿساة

ظ ة سةيجهلةنالكساة اههلة  تطسٌةبغنة إلاضيغة ألافغ صةؾليهمة  ملؿتعرةبسإلغسفمةئلىة اهالكساة  اىبغيرةَ 

 اخسعحيمة وة اؼبسةًة اتنةتيتنة بسشغرة  إلاهلت ساةتيتنة كلةتشتملسة ط اة طض كيمة  ىهةتهيغزة خمليسحساة

 .1 إلاإؾؿمةبؿغيلمةؾهلمة  اتنةتملهثلةزسضمة فةؾغيلمة اتؿيغية

 :نلاغ الظعف  (2

 :تملهثلةزسضمة فةؾغيلمة اتؿيغية يهىًة املهيغزةبغنة

 :طلىن زئيع املإطظت - 

 اىىهةيفمللغةئلىة إلاهغفمةؤلاص عيمة  افىيمة اتنة ( الهوةبغنة إلالىيمة ؤلاص عر)غسابسة سةييتنةعةيـة إلاإؾؿمة ساىهسة

 يملؿلبهسةهجسحة إلاشغ مة  نة فمللسعةاللضعرة  اتكتة ايس فةالهجسػة اتقسةفةؤلاص عيمةبشيلةحيضةكضة جبتة ههة ًة

 .2أؾبسبة اػهفة اغةيؿيمةالهيوة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةغغية اىسجخم

 :اليد العاملت- 

ظ ةيهيمة تملهغزة ايضة اهس لمةبىلظة املأؾغية كلمة اخبيرة كطتعة فة اىفسءرة اتشصيليمة فة اهضيضة ًة إلاجسالاةَ 

 .3 اههلة إلامللضم

 :طعف مظخىي الخمىيل- 

تبلىة ؾمللالايمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةوؿبيمة ههسةوسنةنهلهسةألنهسة غتبؿمةبسالغ عة إلاطغفيمة

 . إلاتي ههم

 :4عدم هفايت ألامىاٌ الشاصت- 

ظ ة سةكضةيإصرةبهسةئلىةتفسكمة اضيتنة الةيؿهذةهلظةألا ت ٌة اخسضمةبىهتة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةَ 

 .( افت ةضة إلاتي ههم)  امليسايفة إلاسايمة

 

                                                           
1-MAKHLOUF, Organisation et gestion des entreprise, ed pages bleus,2006,alger, PP :18-19. 

2- Idem, P : 19. 
3 -، . 90-83:،ص2005فملخفة اؿيضةنبضٍ،ة غحوةؾبمةطهٍغ
4 -Michet Darbelet et autres, l’essentiel sur le management, ed Berti, 2006, Paris, PP :435-436. 
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 أنىاع املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت خظب ػبيعت نشاػها : املؼلب الثالث

 : 1يهىًةتلؿيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةخؿبةَظ ة إلاهيسعةئلى

  إلاإؾؿساة اطىسنيمة- 

  إلاإؾؿساة اخض ستيمة- 

 . إلاإؾؿساة املجسعيمة- 

 (:اللؼاع الصناعي ) املإطظاث الصناعيت  (4-1

هفةتلًة إلاإؾؿساة اتنةتهضفةئلىةتدتيلة إلات صةألا ايمةئلىة ىملجساةئهملسحيمةنهسةيمةأ ة ؾيؿمة ط اًةبسالنملهسصة

نلىةآلاالاة ة إلاهض اة اتنةتهلىهسة إلاإؾؿمة ةيػمة الؿسمة اطىسعفة اهضيضة ًةألاوشؿمة اطىسنيمة اتنةيبضأة

فيهسةنهلة إلاشسعيوة اطصغيرةوساؿبسنمة ةاهبةألاؾفسٌة ة إلاالبـة ةغغيةط اًةأ ةئهملسجة إلات صة اصظ ةيمة إلاسمللفمة

ة ة اخبزة  ابؿيتيتة ةغغيةط اًة ةتؿمىة غلبة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةئلىةئهملسجة اؿلوة اتنةالةنوسألحبس

 .تدملسجةئلىةعؤ ؽةأ ت ٌةهثيفمةأ ةتىىتاتحيسةنسايمةبلةتلًة اتنةتدلمة هبيةعبذةبأكلةتيلفم

 (:اللؼاع الخجازر ) املإطظاث الخجازيت  (4-2

تلتمةَظٍة إلاإؾؿساةبشغ ءة ةبيوة تتػيوةؾلهمة طىهمةأ ةؾلوة سمللفمةأ ةتهبئمةؾلهمةأ ةتصليفهسةجمةبيههسة

ةنلىةَس شةعبذةهملجسعة الهلمةأ ة املجؼةمة ة اتؾؿسءة يهىًةأنةتملسطظةولة إؾؿمةتجسعيمة بلطضة اخطٌت

 . فةوشسؽة  خضةأ ة فةأهثية ًةوشسؽ

 (:كؼاع الشدماث ) املإطظاث الشدماجيت  (4-3

يملهغزةَظ ة الؿسمةباكبسٌة اىثغية ًة إلاشسعيوة اطصغيرةنليهةهكغ ةإلاسةيدللهة ًةأعبسحة ةنت ةضة ىسؾبمةص نة

 اخسحمةالؾتثهسع اةهبغيرةئط ة سةكتعهتةبهشسعيوة الؿسمة اطىسعفة ة املجسعرةخيثةتلتمةَظٍة إلاإؾؿساة

هيسبمةنًة اههيلةبسألنهسٌة اتنةالةيؿملؿيوة اليسمةبهسةايـةامليلفتهسةأ ةضهتبمةتىفيظَسةفدؿبةبلةالوشصساهة

بأنهسٌةأزغىة ملسططمة  ًةبغنة اخض ساة إلالض مة ًةؾغفة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة ؾتثهسع اة

س  .  اؿبسنمة إلادسؾبمة إلادس سرةئضالحة ضيسهمة اؿيسع اة غغَي

 عىامل نجاح ومشاول وجددياث املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت: املبدث الثالث

 ٌ  عىامل نجاح املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت : املؼلب ألاو

 : ًةأَمةأؾبسبةهجسحةَظ ة اىتمة ًة إلاإؾؿساة سةيلف

تدضيضة اهضفة  ىهةيملمةتدضيضة اههلةختىةيدلمة إلاشغ مة اىجسحةألاهبيةيجبةأنةيأزظةضسخبهةأ ةؤلاص عرة- 

تةتلبيمةخسحساة اىسؽة  ىهةيملمةتدضيضةوسفمةألاَض فة  اؿغقةألازغىةاىجسحة  اىسجخمةبساهضفةألاؾمىةَ 

 . إلاإؾؿم

 فة إلايسنة إلاىسؾبة  فة" ئخالٌة اؿلوة إلاىسؾبم"ههسةأنة املسؿيـة فة اههلة املجسعرة  حبة ؿلمةئط ةوسنة- 

 . اتكتة إلاىسؾبة  التصرة إلاىسؾبمة بساؿهغة إلاىسؾبةَتة اهضفة إلادضصةالههلة املجسعر 

                                                           
،ة2009ضالحة اضيًةخؿًة اؿيس ن،ة ؾتي تيجيساة ةآايساةصنمة تىهيمة إلاشغ نساة ملىسَيمة اطصغة ة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم،ةص عة افىغة اهغبي،- 1

 .31-30:  السَغر،ةصةص
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 اغكسبمةأ غةالةيهىًة ؾملصىسءةنىهة هفةتشهلة اغكسبمة إلاسايمة خملفسفةبسلالاةحيضرة اغكسبمةنلىة إلاسؼ نة- 

 بساملسلفة هغفمة الت هبة اؿلبيمة فة...  اغكسبمةنلىةؤلاهملسجة ط اًةبسؾملسض مةوسفمةألاص  اة اغكسبيمة اليضرة

ةاهس  . اههلة تلضيمة اهالجة  اخلٌت

ة إلاىسؾبمة ط اًةبهضةتدضيضةتيسايفة-  ةنليهة ًة طسصٍع  هغفمةحلمةعأؽة إلاسٌة إلاىسؾبةالملهتيلة ة اخطٌت

ةنليهة ًةتلًة إلاطسصعة بساملسلفةتدضيضة إلاطضعةألا ثلةط ة امليسايفةألاكل  . اخطٌت

 . زمليسعة إلاتكوة اليضةإلوشسءة إلاإؾؿمة ًة بغػةألاؾبسبة اتنةتإصرةئلىةهجسخهس- 

 :  املهتيلة إلاىسؾبةبأشيساه- 

 .ةنًةؾغيمةأصخسبة إلاإؾؿمةأهفؿهم:الداخلي

فيجبةنلىةئص عرة إلاإؾؿمةأنة.... نًةؾغيمة كتي عة ًةألاضضكسءةألاكسعبةأ ة إلاإؾؿساة إلاسايم : الشازجي

 .1ة اخسعجة ط اًةإلات حهمة اتز  ساىتدسفلةنلىة ؿملتىةتضفمةهلضرةئلىة اض زلةأنلىة ًة املضفمة اىلضرةغسٌ

 ت حهمة املدضيساة املىسفؿيمةخيثةأنةتدضيضة إلاىسفـةأضبدتةنهليمة هلضرةخيثة هفملذةبسبة إلاىسفؿمة- 

 إلادليمة  اهسإلايمةةنلىة طغ نيهة ةنلىةَظ ةفسنة ت حهمة املدضيساة املىسفؿيمة إلاؿملهغرة ة إلاملجضصرةأضبدتة

 .نهليمةغغ عيم

ةولة إلاإؾؿساةتهيغزة ىملجستهسة زض ستهسةنًة إلاىسفؿغنةبأرةؾغيلمة-  تهغزة إلاىملجساة إلاؿملهغرةخيثةتدسٌ 

 ...هؿغنمةتلضيمة اخض مةتلليلة امليلفمة اخض ساة إلاملهغزرةالههيلةػيسصرة التصر

ػيسصرةفسنليمة هفسءرةألاص ءة تدؿغنةؤلاهملسحيمةص زلة إلاإؾؿمةخيثةأنة افسنليمةهفةأص ءةألانهسٌة ألاشيسءة- 

 .2 اصخيدم،ة  اىفسءرةهفةأص ءةألانهسٌةأ ةألاشيسءةبسألؾلتبة اؿليم

 املشاول التي حعاني منها املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت : املؼلب الثاني

 :تت حهة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةنضرة شسولة ضهتبساةيملهثلةأَههسةفيهسةيلف

 :مشاول الائخماا و الخمىيل (1

تملهثلةأَمة إلاشىالاة اتنةتت حهة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة ابلض نة اىس يمة فة ةملهسنة  املهتيلةفالة

ةنلىة إلات عصة إلاسايمة االػ مة ًة الؿسمة إلاسلفةههسةَتة اشأنة فة إلاإؾؿساة اىبغيرة تدكىةبىفـةفغصة اخطٌت

ةةنًةتؼ يضة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة–ةالؾيهسة ابىتنة املجسعيمة–فصسابسة سةتذلمة إؾؿساة املهتيلة

بسخمليسحستهسة ًة املهتيلة يغحوةط اًةاؼيسصرةصعحمة إلاسسؾغرة فةنهليساةئكغ عة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة

 .بؿببةغيسبة اػهسهساة إلاىسؾبم

ئنةنضمة حتصة اػهسهساة ايسفيمةيهملبية ًة اؿلبيساة اتنةأجغاة فةئيجسصة املهتيلة إلاطغ فة االػمةاهظ ة الؿسمة

ةنلىة إلات عصة إلاسايمةبسايؿبمةاهظٍة إلاإؾؿساةزسضمة فة ابلض نةة اىس يم  . بساملسلفةتللظةفغصة اخطٌت

ةنليهةيهثلة ههسةتهسوية إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ًةنضمةتتفغة اىلضةألاحىبنة  فة اصسابةفسنة اخطٌت

ة اىس يمةغسابسة سةتجىذةئلىة  شيلمةهبيىة  هلضرةالصسيمةوتنةأنةؾيسؾساة اىلضةألاحىبنة فة هكمة اضٌ 

تة سةيإصرة تصليوة إلاإؾؿساة اطىسنيمة إلاىثفمةاغأؽة إلاسٌةبضعحمة هبية ًة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةَ 

                                                           
،ةص- 1 . 65-63: صة-تتفيمةنبضة اغخيمةيتؾف،ة غحوةؾبمةطهٍغ
 .12-11: ص-،ةص2002،ة1نبضة اخهيضة طؿفىةأبتةهسنم،ةئص عرة إلاشغ نساة اطصغير،ةص عة افجغةاليشغة ة املتػيو،ةؽ- 2
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بطصسعة إلاؿتثهغيًة اللتءةئلىة اؿتقة إلات ػرةالكملىسءة سةتدملسجةئايهة ًة اىلضةألاحىبنةاملهتيلة ؿملتعص تهسة ًة

    .1....آلاالاة ة إلاهض اة ة اخس ساة ةكؿوة اصيسع

 :مشاول ئدازيت (2

تطؿضمةوسفمة الهتصة إلاملهللمةبساخغهمة ؾتثهسعيمة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبهجهتنمةهبغيرة ًة

 اهت ةمةؤلاص عيمة ؤلاحغ ء اة ابغي كغ ؾيمة إلاهلضرة اتنةتملؿلبةنشغ اة اتي زيظة ة إلات فلساة ة اهضيضة ًة

 اتجسةمة ة الهساة اتنةيملؿلبة تطسٌةبهسة أضبذة ديـة إلاإؾؿمةغغية ؿسنضةفهىسنةتبسؾإة فةؤلاحغ ء اة ة

 .2تهليضة اشبيساةهلظةتيتيًة إلاتقفغنةهلظةؤلانالمة اتجسةمة إلاؿلتبم

 :مشاول حظىيليت (3

 هفة ملهثلمة فةنضمة َملهسمةأصخسبة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبضع ؾمة اؿتقةاملطغيفة إلاىملجساة

الاةاضىة اهس لغنة نضمة حتصة هغفمة  ط اًةاىلظة اىفسءرة  الضع اة اتؿتيليمةحغ ءةهلظة اخبي اة ة إلاَإ

 .3أ ةزبيرةبسإلافهتمة اخليليةالتؿتيمة خطغةَظ ة إلافهتمةبأنهسٌة ابيوة ة املتػيو

 :مشاول نلص الشبرة و املعلىماث (4

تجسعرةضىسنمةةهللةؾيسخمة )عغمةأَهيمةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة  كملدس هة يسصيًة ملهضصرة

ئالةأنةهلظة إلاهلت ساة ة فمللسعةئلىة اخبيرة املىكيهيمة  اتؿيغييمةيكهغة  ضخسةبسايؿبمةالكغ فة (...فالخم

 إلاديؿمةبيشسؽة اطىسنساة اطصغيرة  إلاديـة اهسمة اظيًةيههلتنةفيهةههسةأنةحهلةأصخسبة إلاإؾؿساة ة

خطغةؾهتخهمة فةخض صةشإ نةخغفتهمةأ ةضىسنتهمةيجهلهمةيفسحئتنةبسهسفسعةأ ة عتفسمةألاؾهسعةههسة

مةاألؾت قةهظ اًةغيسبة إلاهلت ساة يملهغغتنةاىلظة اخض ساةأ ةيؿلؿتنةتدتةؾيؿغرة ابستهغنة  خمليسَع

 . اضكيلمةنًة إلاهملهغنةبهظ ة الؿسمةفهتة سةيؿملتحبةتصخيظةصكيمةالهإؾؿسا

ههسةأنة زملالفة فةتدضيضة إلافسَيمة إلاملهللمةبهظ ة اىتمة ًة إلاإؾؿساةأصىةئلىةةتػسعبة فةتلضيمة

 .4ؤلاخطسةيسا

 :املشاول الفنيت (5

 : تملهثلةفيهسةيلف

تت حهة إلاإؾؿساة:    صعىبت الخصٌى على الخىنىلىحيا وصعىبت الخؼىيس والخدديث الخىنىلىجي  (5-1

 شسولةخليليمة فة املدضيثة  ت هبمة املؿتع اة املىىتاتحيمةبؿببةهلظة إلاهلت ساةنًةَظٍة املؿتع اة ًة

حهمة غيسبةحهساة ملسططمةيهىًة اللتءةئايهسة فةتلضيمة اضنمة  إلاشتعرة افىيمةأ ة فةتبطنةبغ  جة سططمة

 .اهظ ة اصغع

                                                           
،ةص- 1 . 65: نثهسنةاخلف،ة غحوةؾبمةطهٍغ
ضسارةضساخف،ةأؾسايبةتىهيمة إلاشغ نساة إلاطصغرة ة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم فة كملطسصة الؼ ةغر،ة جلمة اهلتمة كملطسصيمة ةنلتمة اتؿيغي،ةحس همة- 2

. 39: ،ةص2004ة،03ؾؿيف،ة اهضصة
ت وي،ةتدؿغنةتسؿيـةؤلاهملسجة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ةصع ؾمةخسامة إؾؿمةع سٌة ابالؾتيًةتلغا،ة ظهغرة سحؿملغية،ةحس همة- 3 عغسةَػ

 .17: ،ةص2007-2006 عكلم،ة
 دهضة اطسارةػ يملم،أجغة املصغي اة كملطسصيمةنلىةتغكيمةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ة ظهغرة سحؿملغي،ةحس همة الؼ ةغ،ة- 4

. 19: ،ةص2006-2007
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ؾت ءةألا ايمةأ ة اتؾيؿيمةأ ةألاحؼ ءة ة إلايتهساة هسة:   صعىبت الخصٌى على مدخالث إلانخاج املاديت (5-2

يجهلهسةغغيةكسصعرةنلىةتؿهيمة ىملجستهسةبمللًة إلاضزالاة اتنةتغفوة ًة ؿملتىة ت ضفستهسة اىتنيمة تجهلهسةأهثية

 .كبتالة كضعرةنلىة إلاىسفؿم

ة:   ةصعىبت الخصٌى على املعداث إلانخاجي (5-3 تت حهة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةضهتبمة فة اخطٌت

 .1نلىة إلاهض اةؤلاهملسحيمة اخضيثمةبؿببةغهفة املهتيلة ة اضنمة االػمةاهس

 الخددياث التي جىاحه املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت : املؼلب الثالث

ةنًة اكغ فة ة املدضيساة اخسعحيمة إلادليمة  اض ايمة إلاديؿمة الةتههلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبههٌؼ

بهسةاظ اًة حبةنلىة ؿغية إلاإؾؿمةأنةيأزظةولةَظٍة اهت  لةبهغنة نملبسعة فةئؾتي تيجيملهة فةتغكيمة تؿتيغة

َظٍة إلاإؾؿساة يهىًةأنةهدطغةأَمة املدضيساة اتنةيهىًةأنةتت حهةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة

 : فةنطغهسةَظ ة فة اىلسؽة املسايم

 :زىزة املعلىماث (1

 يهغفةهكسمة إلاهلت ساةبأههة اىكسمة اظرةيجهوة ابيسهساة ًة إلاطسصعة إلاسمللفمة يدتاهسةئلىة هلت ساةخؿبة

 خمليسحساة إلاؿملفيضيًة نهسةاظ اًةتطهمةهكمة إلاهلت ساة ًة حلةتؼ يضةؤلاص عرةبسإلاهلت ساة افتعيمة اتنة

 .تؿسنضةنلىة تسسطة الغ ع اة فة اتكتة إلاىسؾب

بديثةأضبدتةَظٍة امللىيمة ًة إلاملؿلبساةألاؾسؾيمة فةَظ ة اهطغة  نةنضمة دس امة إلاإؾؿساة اطصغيرةأ ة

 إلاملتؾؿمة ؾملفسصرة ًة ؼ يسَسةالةيغحوةالبهضة إلاسصرةبلضعة سةيغحوةالبهضة اثلس فة ة إلاهغ فةالنةتيلفمة

ظ ةيهملبيةتدضيسة سةَ   ؾملفسصرة ًةَظٍة امللىيمةتملجهةئلىة هسفسعةبشيلة لختفة وةػيسصرة هتشسَع

 .2الهإؾؿساة إلاهىيمة

 :الخؼىز الخىنىلىجي (2

ة ؾغنمةأص ءة إلاهس الاة كملطسصيمة الضةأصىة املؿتعة املىىتاتجفةئلىةتؿهيلةنهليساة همللسٌةبغنة اضٌ 

ة  تؿسمةألاؾت قةبطتعرةحهلتة  اض ايمةؾت ءة املجسعيمةأ ة إلاسايمةههسةأصىةئلىةتجس ػة اخض صة اؿيسؾيمةالضٌ 

 إلاىملجساةتأزظة اطفمة اهسإلايمةههسةأصىةئلىةتشسبهةأههسؽة ؾتهالنة فةة اهسامةبغنة اشهتبة سمللفمة اثلسفساة

ظٍة املؿتع اةهفةهملسجةخليليةبهسةيهغفةبساثتعرة اطىسنيم  َ3. 

 :الخصديس  (3

يلهبة طضع  ة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةص ع ةخيتيسة فةتدؿغنة إلاغز نة املجسعرةنًةؾغيمةنهليمة

ة اؿتقة اهسإلايمة اهضيضة ًة إلاؼ يسة  افت ةضةاهظٍة  املطضيغة  فةخهسيمة ىسفؿتهمة تدؿغنةأعبسخهمة يتيذةصزٌت

  إلاإؾؿساة  اتنة ًةأَههس

 تؼ يضة اىهتة- 

 تؼ يضةألاعبسح- 

                                                           
 .32: ،ةص2011-2010أخهضةغبتلف،تأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغة،ةعؾسامة سحؿملغي،ةحس همةكؿىؿيىم،ة- 1
خىيمةشبتؾي،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةتدليمة املىهيمة كملطسصيمة،ةصع ؾمةخسامة الؼ ةغ،ةأؾغ خمةصهملتع ٍ،ةحس همة الؼ ةغ،ة- 2

. 13: ،ةص2007-2008
ة،ةص-3 ت وي،ة غحوةؾبمةطهٍغ  .13: عغسةَػ
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 تؼ يضةنضصة اههالءة- 

  إلاؼ يسة اػغيبيم- 

 فملذةأؾت قةئغسفيم- 

 تدؿغنة إلاىسفؿم- 

  تؿسمة إلاىملجساة ة اخض سا- 

ة اىس يمةنًة هسغ ؽة فةألاوشؿمة خيثةتذلمة اهضيضة ًة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةزسضمة فة اضٌ 

 املطضيغيمةالنمللسصَسة اخسؾئةبسنة إلاإؾؿساة  اشغوساة اىبيىةهفة السصعرةنلىة ؼ  امةَظٍةألاوشؿمةبىجسحة ة

 يغحوةَظ ة نمللسصةئلىةتهضصة إلاهتكساة اتنةتدضة ًةكضعرة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةنلىة املطضيغة يهىًة

 :تغتيبةَظٍة املدضيساةخؿبةأَهيتهسةنلىة اشيلة املسلف

 . اغ تغنة  ابغي كغ ؾيمةؤلاص عيم- 

 .خت حؼة املجسعرة اخسعحيم- 

 .ضهتبساة اىلل- 

 .نضمةتتفغة اىفسء اة ابشغيم- 

 .نضمةتت فغة اخت حؼة إلاصلهمةنلىة املطضيغ- 

 .1نضمةتت فغة ىملجساة ىسفؿم- 

 :عامليت الجىدة (4

ظ ةاالعتلسءةبهؿملتىة إلابسصالاة اهسإلايمة تغتبةنلىةػيسصرة املىسفؿيمة اهسإلايمةقهتعة سةيهغفةبهملؿلبساة التصرةَ 

ةنلىة سمللفةشهسص اة نلىةهدتةيػهًةػيسصرة ؿملتىة إلاىملجساة اهظ ةأضبدتةولة إلاإؾؿساةتؿمىةالخطٌت

 التصرة إلاهىتخمة ًة إلاىكهساة اهسإلايمةالملتخيضة اليسس نة ة اتنةةتهملبيةبهثسبمةحت ػةؾفغةص لفةالهىملجساةختىة

 .تضزلةألاؾت قة اهسإلايمة فةقلة اخغيمة كملطسصيم

 .2ة تغنة إلاجسٌةآلايساة اهغعة  اؿلب

 :ئحساءاث الخد من الخلىر (5

أضبذة امللتثة ًة هبية املدضيساة اتنةتت حهة إلاإؾؿساةئطةأضبذةئاؼ  سةنليهسةتغشيضة ؾملسض  هسةالهت عصة

  غوة ؾتي تيجيساةزسضمةاخهسيمة ابيئمة ًة سلفساةنهليستهسةؤلاهملسحيمة  ؾملسض مة ت عصةغغية اػسعرة ئنسصرة

 .3 ؾملسض مة إلاسلفساة فةؤلاهملسج

 :زفي الىفاءة إلادازيت و البشسيت (6

ئنةَظ ة املدضرةيؿملضعفةتؿتيغة إلات عصة ابشغيمةص زلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبهسةيتىسؾبة وةنهليمة

 .4 املدضيمة  املؿتيغة بهسةيملت هبة  ملؿلبساة املىىتاتحيسة اخضيثم

                                                           
،ةص- 1 . 32-31: ص-خىيمةشبتؾي،ة غحوةؾبمةطهٍغ
،ة2009-2008 خهيضرة ساىيم، دس امةتلييمةأص  اة املدليلةؤلاؾتي تيجفة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم،ة ظهغرة سحؿملغي،ةحس همة عكلم،ة- 2

. 11:ص
 . 11:  خهيضرة ساىيم،ةهفـة إلاغحوة اؿسبم،ةص- 3
،ةص- 4  .33: أخهضةغبتلف،ة غحوةؾبمةطهٍغ
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 الفصل األول            مدخل مفاهيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  

 :خالصت الفصل ألاٌو 

ةئشيسايمةتهغيفة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة ة ًةَظ ة افطلةخٌت  ًةزالٌة سةتؿغكىسةاهة فة إلابدثةألاٌ 

 إلاملتؾؿمةةتبغنةاىسة ههةالةيتحضةتهغيفة تخضةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةأنةولةص امةتىفغصةبملهغيفهسة

 ًةزالٌة إلاهسيغيةة ة املطييفساة اتنةتهملهضَسة،ة ةهظ اًةَتة اخسٌة فة الؼ ةغةة ةَظ ة سةعهؼهسةنليهة ًةزالٌة

 املؿغقةئلىة املهغيفة الضيضةخؿبة إلاشغمة الؼ ةغرة،ة ةئبغ ػة اض عة كملطسصرةاهظٍة إلاإؾؿساة ةتدضيضة

 . إلاشسولة ة إلاهتكساة اتنةتهتيغهسة

هظ اًة  ًةزالٌةصع ؾتىسةاهظ ة افطلة،ةوؿملؿيوة نملبسعةَظٍة إلاإؾؿساةأخؿًةبضيلة ًة إلاإؾؿساة اىبيىة

 . فة يض نة اتشصيلة ةط اًةاؿهتامةئوشسئهسة ةتيتينهسةههسةأنهسةالةتملؿلبةعؤ ؽةأ ت ٌةهبغيرةالهؿالقةوشسؾهسة

اىًة ةبساغغمة ًةولة  مليسػ اة اتنةيدكىةبهسةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةئالة ههةَىسنةنضرة

 . شسولة ة هتكساة ًةشسنهسةأنةتدضة ًةوشسؾهة ةتهغكلةتؿتعٍ
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 :  الثانيالفصل

دراسة تحليلية لمساهمة المؤسسات 

الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد 

 الجزائري 
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 :جمهيد 

ةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ًة بهضة املؿغقةئلىة الؼءة اىكغرة ة اظرةزططىسٍةامللضيمةنسمةخٌت

ة،ة ةبساتيهغزةنلىةتهغيفة الؼ ةغةخؿبة السهتنة الضيضة، ةهظ اًة خيثةبهؼة املهسعيفة اخسضمةببهؼة اضٌ 

 املؿغقةئلىةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ة إلاشسولة ة إلاهتكساة اتنةتت حههسةَظٍة إلاإؾؿساة،ةؾتفة

هسطظة اضع ؾمة املؿبيليمةامللييمة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةئبغ ػةص عَسة كملطسصرة ًة

 .زالٌةؤلاخطسةيساة إلاملتفغرةاضيىسة

 :تملػهًةَظٍة اضع ؾمة املؿبيليمة إلابسخثة املسايمة

 ةألاص  اة إلاؿملسض مة ة هؿيساة اضع ؾمة:املبدث ألاٌو  -

 ة املدليلة ةهملسةجة اضع ؾم:املبدث الثاني  -

 ألادواث املظخخدمت و معؼياث الدزاطت: املبدث ألاٌو 

ة فةَظ ة إلابدثة إلاىهليمة اهلهيمة إلاؿملسض مة فة السهبة املؿبيلية ةألاص  اة إلاؿملسض م،ةههسة ؾتفةهتىسٌ 

ة هؿيساة اضع ؾمة اتنةؾتفةيملمةتدليلهسة ة ىسكشتهس  .ؾتفةهتىسٌ 

 ٌ  ألادواث املظخخدمت: املؼلب ألاو

ؾىهملهضة فة هسالمةئشيسايمة ابدثةنلىةؾغيلمة املدليلةؤلاخطستيةإلاؿسَهمة ص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة

 إلاملتؾؿمة فة كملطسصة اتؾطنةبسالؼ ةغة،ةبسإلغسفمةئلىة لسعهمة إلاإشغ اة كملطسصيمة اخسضمةبلؿسمة

 إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغةبسإلاإشغ اة اض ايمةؾت ءةوسهتةنغبيمةأ ةأع بيمة،ة ةالضةالسهسةئلىةحهوة

 ابيسهساةألا ايمة ًةزالٌةوشغيهة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحمةههطضعةةعةيس نة،ة

 .بسإلغسفمةئلىةبهؼة إلاغ حوة ة إلاجالاة ة ت كوة هتيهتة إلاسمللفمةط اةضلمةبسإلاتغتم

أ سةفيهسةيملهلمةبهجملهوة اضع ؾمةفململهثلة فةئحهسلفة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغةة ًةخيثة

سة،تتػيههسة ص عَسة كملطسصرة ًةزالٌة  اتشصيلة،ة اليهمة إلاػسفمة،ة اىستجة اض زلفة اخسمة ة: تهض صَسة،ههَت

ة ًةؾىمة2013صع ؾتهسةزالٌة افتيرة ةوتنهسةفتيرة غاةبساىثغية ًة املؿتع اة ة2017ةئلىةغسيمة اؿض س نةألاٌ 

 املصغي اةنلىة ؿملتىةَظ ة الؿسمة ًة حلةأنةيتؿطىةاىسةتلييمة اتغوة فة الؼ ةغةبسطتصةص عةَظ ة اىتمة

  ًة إلاإؾؿساة فة كملطسصة اتؾطنة الؼ ةغرةهبضيلةالؿسمة إلادغ كسا
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الفصل الثاني            دراسة تحليلية لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في                                                                                                                                                                                                              
 االقتصاد الجزائري

 معؼياث الدزاطت : املؼلب الثاني 

ةئخطسةيمة ؿملسغحمة ًةوشغيساة إلاهلت ساة إلاهسالمة تغتمة اضع ؾمةكهىسةبجهوة إلاهؿيساة إلاملهثلمة فةحض ٌ 

ؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحمة،خيثة نملهضهسة فةنهليمة املدليلةنلىة ؾملسض مةبغهس جة هؿلة

ةؤلاخطسةيمةئلىةأشيسٌةبيسهيمةتههلةنلىةتؿهيلةكغ ءرة  اظرةؾسنضهسة فةتغحهمة ةعؾمة سمللفة الض ٌ 

ة ة إلاؿسنضرة فةنهليمة املدليل  . الض ٌ 

ة ًةنسمة2013كهىسةبملجهيوةوسفمة إلاهؿيساةؤلاخطسةيمة اخسضمةبساضع ؾمة ًة افتيرة ةئلىةغسيمة اؿض س نةألاٌ 

ةخؿبة تغتمة اضع ؾمة اظرةكؿهىسٍةئلىةفغ مةههسةيلفة2017 ة،ةخيثةكؿهىسةولةحضٌ   :ة فةحض ٌ 

ةئلىةغسيمة اؿض س نة2013ةتؿتعة ةخغهيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغةزالٌة افتيرة:الفسع ألاٌو 

ة ًة  2017ألاٌ 

 .ةتتػيوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةخؿبة ادلمة،ةكؿسمة ايشسؽة،ة إلاىؿلمة الصغ فيمة:الفسع الثاني 

 .ة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة كملطسصة اتؾطنة الؼ ةغر :الفسع الثالث 

 ئلى غايت 2013جؼىز و خسهيت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الجصائس خالٌ الفترة : الفسع ألاٌو 

 .2017الظداس ي ألاٌو من 

 ئلى غايت 2013جؼىز و خسهيت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الجصائس خالٌ الفترة  : (1-2)الجدٌو 

 .2017الظداس ي ألاٌو من 
 

 .ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىةوشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة  إلاىسحم:املصدز 

 

 

 

 

 

 

 

  جهتم  إلاإؾؿساة إلاهىتيم

  إلاإؾؿسا

  اطصغير

   إلاملتؾؿم

 إلاإؾؿساة

  اهس م

 إلاإؾؿساة

 اخغفيمة

 

   إلاإؾؿساة اخسضم

ئنسصرة  اشؿب اؿىت اة

 ؤلاوشسء

 إلاهًة ؤلاوشسء

  اخغر

 إلاإؾؿساة

  إلاهىتيم

8249 8191 39355 777816 557 175676 142169 459414 2013 

9054 7286 39343 852053 542 194562 159960 496989 2014 

7956 6949 41919 934569 532 217142 178994 537901 2015 

11686 8056 41635 1022621 390 235242 211083 575906 2016 

2051 3544 18411 1060289 264 243699 220516 595810 2017 
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الفصل الثاني            دراسة تحليلية لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في                                                                                                                                                                                                              
 االقتصاد الجزائري

 .جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب الدجم ، كؼاع النشاغ ، املنؼلت الجغسافيت: الفسع الثاني 

جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب الدجم ، كؼاع النشاغ ، املنؼلت  : (2-2)الجدٌو 

 .2017 ئلى غايت الظداس ي ألاٌو من 2013الجغسافيت ، الفترة 

 

 اؿىت اة

 املتػيوةخؿبة إلاىؿلمة املتػيوةخؿبةكؿسمة ايشسؽة املتػيوةخؿبة ادلمة

 الصغ فيمة

 إؾؿساة

 طصغرة

1 -9 

 إؾؿساة

ضصغيرة

10 -49 

 إؾؿساة

 ملتؾؿمة

50 -250 

 ابىسءة ةزض ساة

أشصسٌة

نهت يمة

 اطىسنمة

 املدتيليمة

 افالخمة

 ة

 اطيضة

 ابدغرة

زض ساة

 اطىسنمة

 اهػسبة اشهسٌة

 اهليسة

 الىتبة

2013 38158 1016 123 228592 150910 73037 4616 2259 316364 102533 40517 

2014 36365 1065 145 251629 159775 78108 5038 2439 344405 108912 43672 

2015 907659 24054 2855 277379 168557 83701 5625 2639 373337 118039 46525 

2016 993170 26281 3170 302564 174848 89597 6130 2767 400615 125696 49595 

2017 1035891 21202 3196 316044 177727 92804 6392 2843 415242 129767 50801 

 .ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىةوشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنم:املصدز 

 .مظاهمت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الاكخصاد الىػني الجصائسر : الفسع الثالث 

 ئلى 2013مظاهمت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الاكخصاد الىػني خالٌ الفترة من  :(3-2)الجدٌو 

 .2017غايت الظداس ي ألاٌو من 

 

  اؿىت ا

 جهتمة  إلاإؾؿساة اخسضم

 إلاإؾؿساة

  اخسضم

 إلاإؾؿساة

  اهس م

 إلاإؾؿساة

  اخغفيم

 جهتمة

 ىسضبة

  اشصل

حلمة

 اؿيسنة

  إلاشملصلغن

 اليهمة

  إلاػسفم

:  اتخضرة
 ليسعةصيىسعة

 حؼ ةغر 

 اىستجة اض زلفة

  اخسم

 ليسعة:  اتخضرة

 صيىسعةحؼ ةغر 

أعبسبة ألاحغ ء

  إلاإؾؿسا

2013 1176377 777259 1953636 48256 / 2001892 10788000 7138.24 7634.43 

2014 1259154 851511 2110665 46567 / 2157232 10566000 7846.13 8526.58 

2015 1393256 934037 2327293 43727 / 2371020 10594000 / 9237.87 

2016 1489443 1022231 2511674 29024 / 2540698 10845000 / / 

2017 1517990 1060289 2578279 23679 / 2601958 10858000 / / 
 .ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىةوشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنم:املصدز 
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الفصل الثاني            دراسة تحليلية لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في                                                                                                                                                                                                              
 االقتصاد الجزائري

 النخائج و املناكشت : املبدث الثاني 

ؾتفةهملؿغقة فةَظ ة إلابدثةئلىةصع ؾمةئخطسةيمةتلييهيهةإلاؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة

ةهملؿغقةفيهةئلىة  كوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة  كملطسصة الؼ ةغرة ًةزالٌةتلؿيمة إلابدثةئلىة ؿلبغنة،ةألاٌ 

 إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغة ًةزالٌةصع ؾمةئخطسةيمةاملؿتعة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ًةخيثةتهض صَسة،ة

سة،ةشؿبهسة ةتتػيههسةخؿبةكؿسنساة ايشسؽة ةخؿبة الهساة،ةأ سة إلاؿلبة اثسويةهملؿغقةفيهةاض عة ههَت

 إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة كملطسصة اتؾطنة الؼ ةغرة ًةزالٌةصع ؾمةئخطسةيمةاض عَسة فةتتفغية

 . ىسضبة اشصلة،ة ؿسَهتهسة فة اليهمة إلاػسفمة ة اىستجة اتؾطنة اخسمة

 واكي املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الجصائس : املؼلب ألاٌو 

 فةَظ ة إلاؿلبةؾتفةهملؿغقةئلىة  كوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغة ًةزالٌةصع ؾمةتؿتعَسة،ة

خغهيتهسة ًةئوشسئهسة ةشؿبهسة،ةهظ اًةتتػيههسةخؿبة ادلمة،ةكؿسمة ايشسؽة ة املتػيوة الصغ  فةزالٌة افتيرة

ة ًةنسمة2013  .ة وةتدليلة ةتفؿغية اىملسةج2017ةئلىةغسيمة اؿض س نةألاٌ 

 ةكبلة املؿغقةئلىةصع ؾمةتدليلة  كوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغةيجبةطهغةأَمةتلؿيمة

الهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ة اظرةيضزلةغهًةؤلاخطسءة اظرةتلتمةبهة سمللفة اهيئساة ةَيسولة

 اضنمة اخسضمةبتىهيمةَظ ة الؿسمة،ةفدؿبةة اتػ عرة إلاهىيمةفسنة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةتىلؿمة

 :خؿبة اؿبيهمة السهتهيمةئلىة

ة هفة إلاإؾؿساة اتنةتهتصة لىيتهسةاألفغ صةأ ة اخت صة ةهفةتهثلة ايؿبمةألاهبية ًة:املإطظاث الشاصت 

 هًة) إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةتىلؿمةئلىة إؾؿساةأشخسصة هىتيمة ة إؾؿساةأشخسصةؾبيهيمة

 .(خغر

ة هفة إلاإؾؿساة اتنةتهتصة لىيتهسةوس لمةأ ةحؼءةهبغية نهسةالض امة هفةتهثلةوؿبمةغهيفمةة:املإطظاث العامت 

 .حض ة ًة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم

ة ةهفةولة إؾؿمةيصلبةنليهسة اههلة ايض رة ةتىتس نةؾسبهسةفىيسةيؿهذةبىللة هسعرة:الصناعاث الخلليديت 

نغيلمة،ة ةبدض ثةتهضيلة ػ عرة هملللتةَظٍة إلاإؾؿساةئلىةكؿسمة اؿيسخمةاظ اًةزغحتة ًةؤلاخطسءة اهسمة

ة ةنتغتةنىضة امللؿيمةؤلاخطستية2010الهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةط اًة بملض ءة ًةؾىمة

 1بسإلاإؾؿساةط اة ايشسؽة اخغ ف
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1

ؾليهسنةهسضغ،ةنت ؾفة دؿً،ةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهبضيلةتىهترةاالكملطسصة الؼ ةغرةزسعجةكؿسمة إلادغ كسا،ة إلاهتكساة ة- 

ةتلييمة ؾتي تيجيساة ةؾيسؾساة الؼ ةغة كملطسصيمةإلؾمللؿسبة ؾتثهسع اة ابضيلمةالهدغ كساة فة ةخٌت ،ةبدثة لضمةالهلمللىة اض لفةألاٌ   اخلٌت

،ةبساملهس نة وة سبيةؤلاؾتي تيجيساة ة( الؼ ةغ)أفسقةألاافيمة اثساثمةبسالؼ ةغ،ةبيليمة اهلتمة كملطسصيمة ة املجسعيمة ةنلتمة اتؿيغي،ةحس همة إلاؿيلم

 .6ةصة2014ةأهملتبغة29 28 اؿيسؾساة كملطسصيمة فة الؼ ةغ،ةيت ية
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  2017-2013جؼىز عدد املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الجصائس الفترة : الفسع ألاٌو 

 جؼىز العدد إلاحمالي للمإطظاث الصغيرة و املخىطؼت  -1

ة إلات لفةيتضرةاىسةتؿتعة اهضصةؤلاحهسلفةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة  : الضٌ 

 .2017 ئلى 2013جؼىز عدد املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت بالجصائس ،الفترة  :(4-2)الجدٌو 

 عدد املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت الظنىاث

2013 777816 

2014 852053 

2015 934569 

2016 1022621 

2017 1060289 
ة:املصدز   (.1- 2)ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىة الضٌ 

ةعكمة هالخلةأنةنضصة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغة فةتؼ يضة (4-2) ًةزالٌةكغ ةيىسة الضٌ 

 ؿملهغةفهًةزالٌة افتيرة اتنةأحغيىسةنليهسة اضع ؾمةيتبغنةاىسةتؿتعةنضصة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ًة

ة ًةنسمة1060289ةايطلةئلىة2013ة إؾؿمةنسمة777816 ة،ة ةَتة سة2017ة إؾؿمةنهسيمة اؿض س نةألاٌ 

 :يتضخهة اشيلة املسلفة

 2017 ئلى 2013جؼىز املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت الفترة  : (1-2)الشيل زكم 

 

 

ة:  إلاطضعة  (4-2) ًةئنض صة اؿسابغنةبىسءةنلىة الضٌ 

فهستهة اؼيسصرة إلاؿملهغرة فةنضصة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةع حوةالتيهغزةنلىةَظ ة الؿسمةبهضفةتدغيغة

ؤلاضالخساة ) كملطسصة ة هفملسحة كملطسصرةالبالصة ًةزالٌةئصزسٌة جهتنمة ًةؤلاضالخساة كملطسصيمة

،ةخيثةبلغةوؿبمة ؿسَهمة ( اػغيبيمة،ةؤلاضالخساة إلاطغفيمة،تدغيغةألاؾهسعة ةتدغيغة املجسعرة اخسعحيمة
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ة،ة ةهفةوؿبمةهبغيرةتملجس ػةوؿبمة1بسإلاسةم98 إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ًة إلاجهتمةؤلاحهسلفة فة الؼ ةغة

ة ثلة إلاهلىمة اهغبيمة اتنةتهثلةفيهسةخت لفة ةبسإلاسةمة ًة93 إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةبهؼة اضٌ 

ةبسإلاسةمة،ة ة90ئحهسلفة اشغوساة إلاسللمة،ة فةؾلؿىمةنهسنةتشيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة سةيؼيضةنًة

ةبسإلاسةمة ًةئحهسلفةنضصة99تهسصٌةتلغيبسةوؿبمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة ايتيتةخيثةبلصتة

ةألا عبيمةفىالخلةأنةوؿبمة  إلاإؾؿساة اهس لمة فة كملطسصة اتؾطنة ايتيتنة،ة ةبسإلالسعهمةببهؼة اضٌ 

ةبسإلاسةمة99.6 إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغةتلسعبةوؿبمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةأ غييسة

 .2ةبسإلاسةمة فة اض ههسعن92ةبسإلاسةمة ة90 لسعهمة وة جهتمة إلاإؾؿساة ةتفتقة ايؿبمة فةولة ًةفغوؿسة ة يؿسايسة

 جؼىز املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب ػبيعتها اللانىنيت -2

بهسةأنة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهفةنبسعرةنًة جهتمة إلاإؾؿساة اهس مة ة اخسضمة ة اخغفيم،ة اشيلة

 : إلات لفةيتضرةتؿتعةَظٍة إلاإؾؿساةخؿبة اؿبيهمة السهتهيمة

جؼىز املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب ػبيعتها اللانىنيت الفترة : (2-2)الشيل زكم 

 .2017 ئلى غايت الظداس ي ألاٌو من 2013

 
ة:  إلاطضع  (2-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

هالخلة إلاإؾؿساة اخسضمةتهثلة اصسابيمةغهًة جهتمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة (2-2) ًةزالٌة اشيلةعكمة

ةبسإلاسةمةئلىة22ةبسإلاسةمة،تليهسة إلاإؾؿساة اخغفيمةبيؿبةتتي  حة ًة78ةبسإلاسةمةئلىة72 إلاملتؾؿمةبيؿبمةتغ  حةبغنة

ةبسإلاسةمة ًة اهضصةؤلاحهسلفةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ةأ سة إلاإؾؿساة اهس مةفهنةبيؿبةغئيلمةحض ة29

،ة ةتهتصة هبيةوؿبمةالهإؾؿساة اخسضمةوتنهسةتملػهًة إؾؿساةألاشخسصة إلاهىتيمة ة إؾؿساةألاشخسصة

،ةاظ اًةفسنة هبيةوؿبمةتؿتعة فة إلاإؾؿساةهجضَسة فة إلاإؾؿساة اخسضمة ةَتة سة( إلاهًة اخغرة ) اؿبيهيمة

 .يؿسَمة فةتؿتعة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ

 

                                                           
- ةهتفهبي00شىغيرةبيض  ر،ة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة دغنةالىهتة ة اتشصيل،ة جلمة ػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم،ة الؼ ةغة اهسضهم،ة اهضصة- 1

. 22:،ةص2017صيؿهبي
 .13: ،ةص2007هبيلةحت ص،ة ص عرة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم،ةص عة إلاجضة إلاإؾؿمة الس هيمةاليشغة ة املتػيو،ةبغي ا،ة- 2
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 جؼىز املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت بالنظب -3

ة املسلفةيتضرةوؿبةتؿتعة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةزالٌةفتيرة اضع ؾم  : الضٌ 

 .2017 - 2013نظب جؼىز املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت ، الفترة  : (5-2)الجدٌو زكم 

 وؿبمة املؿتع   املؿتع  نضصة إلاإؾؿسا  اؿىت ا

2013 777816 65984 9.27 

2014 852053 74237 9.54 

2015 934569 82516 9.68 

2016 1022621 88052 9.42 
 .ةة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىةوشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم:املصدز 

 : يجبة هغفمةأنة

 .ةنضصة إلاإؾؿساةاؿىمةكبل–نضصة إلاإؾؿساةزالٌة اؿىمة=  املؿتعة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

 .نضصة إلاإؾؿساةاؿىمةكبل/  املؿتعة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة= وؿبمة املؿتعة

 : ة اشيلة إلات لفةيتضرةأهثيةتؿتعةوؿبمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

 .2016 ئلى 2013جؼىز نظبت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت من  :(3-2)الشيل زكم 

 

 
ة:  إلاطضع  (5-2) ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىة الضٌ 

هالخلةأنةتؿتعةوؿبمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةتظبظبة،ةفهًةوؿبمة (3-2) ًةزالٌة اشيلةعكمة

ةبسإلاسةمةنسمة9.42ةاملىسفؼة ايؿبمةئلىةأنة ضلتة2015ةبسإلاسةمةنسمة9.68ة عتفهتةئلىة2013ةبسإلاسةمةزالٌة9.27

2016. 

يهتصة املؿتعة فةنضصة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغة لىةؾيسؾمة اض امة فةتغكيمةَظ ة الؿسمة ًة

ةأكس تة اخيت مةبغهس جة2000زالٌةنضرةئحغ ء اة غهتهسة اض امةكبلةؾىت اة ًةفتيرة اضع ؾم،ةففيةنسمة

تؿتيغةتمةتهتيلهةبملهتيلة شتينة ًة تدسصةألا ع بيةاملدؿغنةبيئمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةتهؼيؼة

ة إلاإعرة فة01 – 18)تىهيتهسةئلىةأنةتمةئضض عة السهتنة املتحيهنةاملؿتيغة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغ

سة صنمة (2001ةصيؿهبية12  ة اظرةخضصةئحغ ء اةزسضمةبتؿهيلةئوشسءةَظ ة اطىفة ًة إلاإؾؿساة ةتؿتيَغ
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كضعتهسة املىسفؿيمة ًةزالٌة ؿسَهمة وسالاةصنمة ةتغكيمةَظٍة إلاإؾؿسا،ةبسإلغسفمةئلىة تسسطة جهتنمة ًة

 املض بغيةوساملسفيفة ًةؤلاحغ ء اةؤلاص عيمةاتؿهيلةئوشسءة إلاإؾؿساة ةئحغ ء اةأصاةئلىة هسفسعةهبغية فة

 اػغ ةبة ةعؾتمة اػغ ةبة ة اغؾتمة حملهسنيمة، ةئتبسمةؾيسؾمة طغفيمةوسنةاهسةألاجغةة يجسبية فةتغكيمة

َظ ة الؿسمة ًةزالٌةتتفغية طسصعةتهتيلة االػ مة ةتؿيغيةشغ ؽةتلضيههةهاتبسمة ابىًة الؼ ةغرةاؿيسؾمة

 ةملهسهيمةتتؾهيمة تحهمةهدتةتسفيؼة هضالاة افسةضرةنلىة الغ عة إلالض مةاهظٍة إلاإؾؿساة بملض ءة ًةؾىمة

،ةبسإلغسفمةئلىةتأؾيـةنضرةَيئساة ؿإ امةنلىة% 50،ةخيثة ضلتةئلىة سةيلسعبة2001

 1:تؿتيغة ةتغكيمةَظٍة إلاإؾؿساةختىةتملهىًة ًةأص ءةص عَسة فة املىهيم،ة ةتملهثلةَظٍة اهيئساة فة

  اتنة غاةبهضرة غ خلة ًة ػ عرة ىملضبمة يلفمةبسإلاإؾؿساة اطصغيرة ) ػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحمة -

ةاململتؾوةئلىة ػ عرة اطىسنمة ة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة1994ةئلىة ػ عرة ضيمةنسمة1991  إلاملتؾؿمةنسمة

 .2(2015ةئلىةغسيمة ػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحمةنسمة2010 إلاملتؾؿمة ةتغكيمة ؾتثهسعةنسمة

 . اتوسامة اتؾىيمةاضنمة تشصيلة اشبسبة -

 . اطىض قة اتؾطنةالملس غنةنًة ابؿسامة -

 .ضىض قة اػهسنة إلاشتينةاللغ عة إلاطصغر -

 . اتوسامة اتؾىيمةاملؿتيغة ؾتثهسعة -

 .(تهضفةئلىةتلضيمةكغ عة طصغرةالملسفيفة ًةأشيسٌة افلغة ة اخغ سنة ) وسامة املىهيمة حملهسنيمة -

 .ضىض قةغهسنة الغ عةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم -

 .ضىض قةغهسنةكغ عة ؾتثهسع -

 . اتوسامة اتؾىيمةاملؿتيغة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم -

ةبهضفةتتفغية املهتيلةاهظٍة إلاإؾؿساةهظهغة نهس  : ههسةأنة تفسكيساة اتنةأبغ تهسة الؼ ةغة وة جهتنمة ًة اضٌ 

بغهس جة يض ةاملىهيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةقلة املهس نة اض لفة ًةزالٌة املهس نة وة تدسصة -

 .2002ألا ع بية ة اظرةبض ةتؿبيلهة ىظة

ةيهضفةئلىةعفوةتىسفؿيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة تأَيلهسةGTZبغهس جة اهيئمة امللىيمةألاإلاسهيمة -

 .الكملدسمةألاؾت قةألاحىبيمة ة امليتيًة فة جسٌة اتؿيغية

 . املهس نة وة ابىًةؤلاؾال يةالملىهيم -

 . املهس نة اض لفة اثىستيةهفغوؿسة،ة يؿسايسة،ة ؾبسهيسة،ةهىض  -

ة لىة2013ة إؾؿمةنسمة557 فةخغنةشهضةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة اههت يمةتغ حهسةهبغي ة ًة

ة ًةنسمة264 ة ةَظ ةع حوةالؿيسؾمة إلاملبهمة ًةؾغفة اض امة اتنةنهضاة2017ة إؾؿمةزالٌة اؿض س نةألاٌ 

                                                           
ةتؿيغية إلاإؾؿساة:  خؿًةحهيلم،ةنس غةنس غةأخهض،ةزطتضيمةتؿيغية إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم- 1 بغنة املهيغزة ةؤلازملالفة وةهكغرةخٌت

. 244: اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ة جلمة إلاسايمة ألاؾت ق،ة الؼ ةغ،ةص
ة  كوة ة فسقة- 2 شغيفةبتكطبم،ةنلفةبتنبضهللا،ة  كوةأفسقة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ة ض زلمة لض مةغهًة إلالمللىة اتؾطنةخٌت

 .06: ،ةص2013ة سرة6ة ة5 اىكسمة إلادسؾبنة إلاسلفة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ةحس همة ات صرة الؼ ةغ،ةيت ية
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ؾيسؾساةئنسصرة اهييلمة ة اختضطمة،ة ةبساملسلفةتصغية ًةههؿهسة  غههسة السهتوية ةهتنهسة ةَظ ة سةيصغيةولة

 . غرة فةنضصَس

 .(ئنشاء و شؼب)خسهيت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت : الفسع الثاني 

ة ًة2013شهضةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةزالٌة افتيرة ًة ةخغهيمة2017ةئلىةغسيمة اؿض س نةألاٌ 

ظ ة املؿتعةع حوةئلىة اؼيسصرة   ضخمةهملجةننهسة عتفسمةنضصةضىفةَظ ة اىتمة ًة إلاإؾؿساةههسةالخكىسةؾسبلسةَ 

 فةئوشسءةَظٍة إلاإؾؿساة،ةبسإلالسبلةَىسنةشؿبة  ضرةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةههسةَتة تضرة فة

ة،ة ةاتؿهيلةنهليمة املدليلةؾتفةهغهؼة فةصع ؾتىسةنلىةخغهيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة01:  إلالخمةعكمة

ة إلات لفة  إلاملتؾؿمةنلىة إلاإؾؿساة اخسضمة إلاهىتيمةوتنهسةأهثية إلاإؾؿساةتت حض ة فةَظ ة الؿسمة،ة ة الضٌ 

 :يتضرةخغهيمةَظٍة إلاإؾؿساة

 2017 - 2013خسهيت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت ، الفترة  : (6- 2)الجدٌو زكم 

عدد  الظنىاث

املإطظاث 

الشاصت 

 املعنىيت 

ئعادة  إلانشاء 

 إلانشاء

+ إلانشاء 

ئعادة 

 إلانشاء

 الشؼب

2013 459414 39355 8191 47546 8249 

2014 496989 39343 7286 46629 9054 

2015 537901 41919 6949 48868 7956 

2016 575906 41635 8056 49691 11686 
 .ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىةوشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم:املصدز  

 :  ةيجضعةؤلاشسعرةئلىة

ةعكمة -  (. إلاهىتيم) تملػهًةفلـة إلاإؾؿساة اخسضمة (6- 2)ئنةؤلاخطسةيساة إلاظوتعرة فة الضٌ 

ة ًةؾىمة - ةاظ اًةاًةهلتمة2017بهسةأنةؤلاخطسةيساة إلاملتفغرةهفةئخطسةيساةختىةنهسيمة اؿض س نةألاٌ 

باصزسٌةنضصة إلاإؾؿساة إلايشأرة ة إلاإؾؿساة إلاشؿتبمة فةخؿسبةولة ًة هضالاة اشؿبة ة اىهتة فةَستهة

 . افتير
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 .2017 ئلى 2013ئنشاء و شؼب املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت الفترة  : (4- 2)الشيل زكم 

 
ة:  إلاطضع  (6-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

 

ة فةتؼ يضة2016ة لىةغسيمة2013أنةنضصة إلاإؾؿساة إلايشأرةزالٌة افتيرة (4-2)هالخلة ًةزالٌة اشيلةعكمة

 ؿملهغ،ة ةيلسبلة وشسءة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةهفـة افتيرةشؿبةبهؼة إلاإؾؿساةبشيلة

 . ملظبظب

 ئنشاء املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت  -1

ئنة فهتمةئوشسءة إلاإؾؿساةَتةؤلاوشسءة الضيضة ًةزالٌةئنسصرة  ملالنة إؾؿمة سة،ةأ ةةؤلاوشسءة ًةزالٌةة

ئنسصرةتيشيـة إؾؿمةكضيهمةوسهتة ملتكفمةنًة اههلة،ة ةيتيتبةنًةؤلاوشسءة الضيضة ؾملصالٌة ؾسةلةئهملسجة

حضيضرةتؿهذةبغفوة اؿسكساةؤلاهملسحيمة،ة فةخغنةأنةألا غةكضةالةيملدلمةنىضة املتايضةبسالؾتيالءة ةَتةؤلاوشسءة

ة  اظرةييملجةنىضة ؾتيالءة إؾؿمة كملطسصيمة سةوليسة  ةحؼةيسةنلىة إؾؿمة كملطسصيمةأزغىةكسةهمة،ة ة الضٌ 

 : إلات لفةيتضرةئوشسءة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

 2016 – 2013جؼىز املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت املنشأة ، الفترة  :(7- 2)الجدٌو زكم 

عدد  الظنىاث

املإطظاث 

الشاصت 

 املعنىيت 

ئعادة  إلانشاء 

 إلانشاء

+ إلانشاء 

ئعادة 

 إلانشاء

معدٌ 

 إلانشاء 

2013 459414 39355 8191 47546 10.35 

2014 496989 39343 7286 46629 9.38 

2015 537901 41919 6949 48868 9.08 

2016 575906 41635 8056 49691 8.36 
 .ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىةوشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم:املصدز 
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 :خيث

 وة ) جهتمة إلاإؾؿساة إلاملتفغرةزالٌةهفـة افتيرة،ة/ نضصة إلاإؾؿساة إلايشأرةزالٌة اؿىمة=  هضٌةؤلاوشسءة -

 .( إلاإؾؿساة اتنةأنيضةتيشيؿهسة+  اهلمةأنة إلاإؾؿساة إلايشأرةتملػهًة إلاإؾؿساة إلايشأرة الضيضرة

ةعكمة ةئلىةغسيمة2013هالخلةبأنةنضصة إلاإؾؿساة إلايشأرةة فةتؼ يضةزالٌة افتيرةة ًة (7- 2)  ًةزالٌة الضٌ 

 :ةبههضالاةئوشسءة سمللفمة ًةنسمةئلىةأزغة،ة ة اشيلة إلات لفةيتضرةَظ ة املؿتعة2016

 .2017 ئلى 2013جؼىز معدٌ أنشاء املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت الفترة   : (5- 2)الشيل زكم 

 
ة:  إلاطضع  (4-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

 

هالخلةأنة هضٌةئوشسءة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة هسفسعة،ةخيثة (5- 2) ًةزالٌة اشيلةعكمة

ةبة2016ةبسإلاسةمة ةأكلةوؿبمة هضٌةئوشسءة فةنسمة10.35ةبة2013اتخلةأنلىةوؿبمةة هضٌةئوشسءةة فة اهسمة

ةئلىةغسيمة2013ة إؾؿمة يشأرةؾت ءةوسهتةحضيضرةأ ة اتنةتمةئنسصرةئوشسئهسة فةنسمة47546ةبسإلاسةمة،ة ًة8.63

 .2016ة إؾؿمةنسمة49691

 املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت (وفياث  )شؼب  -2

يشهضةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغة شسولة ةضهتبساة هسةيىجغةننهسةشؿبة اهضيضة ًة

ة إلات لفةيتضرةبسألعكسمةَظٍة اههليمة  :  إلاإؾؿساة،ة ة الضٌ 

 

 2016 – 2013جؼىز املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت املشؼىبت ، الفترة  :(8- 2)الجدٌو زكم 

 معدٌ الشؼب الشؼب إلانشاء  الظنىاث

2013 39355 8249 20.96 

2014 39343 9054 23.01 

2015 41919 7956 18.98 

2016 41635 11686 28.07 
 .ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىةوشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم:املصدز 
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 :خيث

 .نضصة إلاإؾؿساة إلايشأر/ نضصة إلاإؾؿساة إلاشؿتبمة=  هضٌة اشؿبة -

ةعكمة يملطرةاىسةأنةنضصةهبغية ًة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةيملمةشؿبهسة،ةفسالٌة (8- 2) ًةزالٌة الضٌ 

ة،ة2013ة إؾؿمة شؿتبمةنسمة8249ة إؾؿمةبهض سةوسنة11686ةتمةشؿبة2016ةئلىةغسيمة2013 افتيرة ًة

 :  ة اشيلة إلات لفةيتضرةَظ ة اتز يضة فةنضصة إلاإؾؿساة إلاشؿتبمةههسةيلفةة

  .2016 – 2013جؼىز معدٌ شؼب املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت الفترة  : (6- 2)الشيل زكم 

 
ة:  إلاطضع  (8-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

 

يتبغنةاىسةأنة هضالاة اشؿبةيهغفةتظبظبة ًةزالٌة هسفسعةتسعرة ة عتفسمة (6- 2) ًةزالٌة اشيلةعكمة

ةبسإلاسةمة،ة ةهالخلةأنة عتفسمة هضٌة اشؿبةبشيلة لختفة28ةبسإلاسةمةئلىة20تسعرةأزغىةبههضالاةتتي  حة سبغنة

 .ةبسإلاسةمة18.98ةبيؿبمة2015ةبسإلاسةمة ةئنة هسفسعة اشؿبةوسنة فةنسمة28.07ةبة2016قهغة فةنسمة

خيثةيفؿغة عتفسمة هضالاة اشؿبةاطهتبساةتهيمةتىسفؿيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة الؼ ةغيمةخيثة

أنةأغلبيتهسةتؿملههلةتىىتاتحيسةكضيهمة ةتهملهضةنلىة ايضة اهس لمةيىلطهسة املأَيلة ة امليتيًة،ههسةأنةأغلبيمة

ةأَهيمةئتبسمةههسطجة ملؿتعرة فة اتؿيغية ةأَهيمة ؾتشسعرة ة إلاإؾؿساة َظٍة إلاإؾؿساةيىلطهسة اتعفةخٌت

 إلاغ فلم،ة ةالضةأشسعاة ىكهمةأعبسبة اههلة الؼ ةغيغنة اتنةتهثلة ئساةأصخسبة ة ضيغرة إلاإؾؿساة اخسضمة

 فة الؼ ةغةبأنهسةتهسوية ًة اهضيضة ًة إلاشسولة ة إلاهتكساة اتنةتؿببتة فة هسفسعة اخطمة اؿتكيمةالهضيضة

 ًة إلاإؾؿساةبؿببة إلاىسفؿمة اشضيضرة ًة اؿغفةألاحىبنة ة إلاىسفؿمة اصغية اشغيفمة ًةؾغفة إلاىملجغنة

 الؼ ةغيغنة اظيًةييشؿتنةغهًة كملطسصة إلات ػرة،ة ةخؿبة ؿإ ٌةبساتػ عرة إلاهىيمةفسنة فيساة إلاإؾؿساة

 اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةزالٌة اخهـة اؿىت اةألا لىة ًةئوشسئهسةتهضةقسَغرةنسإلايمةتغتبـةأؾسؾسةبطهتبساة فة

 .1 اتؿيغية ةهؼ نساةنسةليمةنلىة إلالىيم

 

                                                           
: ة،ةنبية إلاتكو2018ةفيفغرة23ؤلاط نمة الؼ ةغيم،ةتىطيبة إلاجلـة اتؾطنةالتشس عة ًةأحلةتؿتيغة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ة- 1

http://www.radioalgerie.dz/news23/02/2018: ة،ةتسعيشة ؾالمةيتمة .
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 جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت : الفسع الثالث 

 تتػيوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةخؿبة ادلمة -1

ئنة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغةتملتػمةخؿبة ادلمة لىة إؾؿساة طصغرةأ ةضصغيرةحض ة،ة

ةئلىةغسيمة2013  إؾؿساةضصغيرة ة إؾؿساة ملتؾؿم،ة ةخؿبة إلاهؿيساة إلاملت حضرةاضيىسة ًة افتيرة

ة ًة ةفسنة إلاإؾؿساة إلاطصغرةهفةأهثية إلاإؾؿساةتت حض ة،ة ةؾتفةهتضرةَظ ةأهثية ًة2017 اؿض س نةألاٌ 

ة إلات لفة  :زالٌة الضٌ 

 .2017جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خالٌ الظداس ي ألاٌو من  :(9- 2)الجدٌو زكم 

 النظبت العدد جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت

 97.7 1035891 9- 1مإطظاث مصغسة 

 2 21202 49 - 10مإطظاث صغيرة 

 0.3 3196 250 - 50مإطظاث مخىطؼت 

 100 1060289 املجمىع
ةعكمة:املصدز   (2- 2)ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىة الضٌ 

ةهالخلةبأنةنضصة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ضلةئلىة ة إؾؿمةزالٌة1060289 ًةزالٌة الضٌ 

ة ًة ة إؾؿمة،ة1035891ة،ةتملتػمةَظٍة إلاإؾؿساةئلىة إؾؿساة طصغرة ادلمةبة2017 اؿض س نةألاٌ 

ة إؾؿمة،ة ة اشيلة3196ة إؾؿمة،ة ة إؾؿساة ملتؾؿمة ادلمةبة21202 إؾؿساةضصغيرة ادلمةبة

 : إلات لفةيتضرة ةيهؿيةضتعرةأهثية غتخسةاهظ ة املتػيوة

 .(2017الظداس ي ألاٌو من )جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب الدجم  : (7-2)الشيل زكم 

 
ة:  إلاطضع  (9-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

 

ةبسإلاسةمةتليهسة إلاإؾؿساة98فسنةغسابيمة إلاإؾؿساةضصغيرةحض ةبهسةيلسعبة (7- 2) ًةزالٌة الخكملىسةالشيلة

ةبسإلاسةمةئلىةأنةتيتنةتلغيبسة ىهض مة فة إلاإؾؿساة إلاملتؾؿمة،ةوؿملؿيوةأنةهفؿغةبأنة2 اطصغيرةبهسةيلسعبة

 إلاإؾؿساة إلاطصغرةهفة ايؿبمة اىبغيرة ًة إلاإؾؿساة املسبهمةاللؿسمة اخسصةألنهسةأؾهلةالملأؾيـة لسعهمة

97,7

20,3

توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب الحجم 
2017لسنة 

مصغرةمؤسسة 1-9

صغيرةمؤسسة 10-49

متوسطةمؤسسة 50-250
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،ةبسإلغسفمةئلىةؤلاحغ ء اة ة اتؿهيالاة اتنةتلتمةبهسة اض امة1ببسقفةألاهت مة،ة ةألاهثيةتفػيالة ًةكبلةألافغ صة

إلوشسءة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ة اتنةطهغهسَسةؾسبلسة ثلة اتوسامة اتؾىيمةاضنمة ةتشصيلة اشبسبةة

ANSEJة،ة اطىض قة اتؾطنةالملأ غنةنًة ابؿسامةCNACة،ةضىض قة اػهسنة إلاشتينةاللغ عة إلاطصغرة

ANGEMة،ةخفؼاة اشبسبةنلىةئوشسءةَظ ة اىتمة ًة إلاإؾؿساةاىًة هكههمةوسهتة إؾؿساةضصغيرةحض ة ة

 :هفةألاهثيةتؿتع ة ةتؿسَمة فة اؼيسصرة اهس مةالهإؾؿساةههسةيتضخهة اشيلة إلات لفة

جؼىز املإطظاث خظب الدجم ملازنت مي الخؼىز العام إلحمالي املإطظاث الصغيرة  : (8- 2)الشيل زكم 

 .و املخىطؼت

 
 

ةهجضةهظ اًة نةنضصة إلاإؾؿساة إلاطصغرةأ ة اطصغيرةحض ة غتفوة ثلة اخسٌة فة طغة  ة لسعهمة وةبهؼة اضٌ 

 .2ةبسإلاسةمة39.8ةبسإلاسةمة،ةتتوـة99ةبسإلاسةمة،ة سلفة87.5ةبسإلاسةمة،ةهيجغييسة70ةبسإلاسةمة،ة إلاصغبة95

 ةئلى9ةبسإلاسةمةهفة إؾؿساةضصغيرة،ة فةفغوؿسة إلاإؾؿساةط اة ادلمة ًة98أةبييتةؤلاخطسةيساةأنة.م.أ سة 

ة،ة ةاهظ ةيإجغة للةَظ ة اىتمة ًة إلاإؾؿساة فة3ةبسإلاسةمة ًةئحهسلفة إلاإؾؿسا99.76ةنس لةتهثلةوؿبمة49 

 . كملطسصةألا غيييةبشيلةهبغية

 جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب كؼاع النشاغ : زانيا 

كبلة املؿغقةالملدليلة  كوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةخؿبةكؿسمة ايشسؽةالبضة ًة هغفمةأنةكؿسمة

 :ةشهبةخؿبةتطييفة اتػ عرة إلاهىيمةههسةيلفة04 ايشسؽةيمليتنة ًة

تػمة اىللة ة إلات ضالاة،ة املجسعرة،ة افىضكمة ةؤلاؾهسمة،ةزض ساةالهإؾؿساة،ةزض ساة: شهبمة اخض ساة -

 .الهسةالاة،ة إؾؿساة سايمة،ةأنهسٌةنلسعيمة،ةزض ساةالهغ فمة الهسنيمة

                                                           
،ة2016ؾهتصة ؾيلم،ةختههمة إلاإؾؿساةهأص رةاغفوةأص ءة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ة ظهغرةصهملتع ٍ،ةحس همة دهضةبتغيسفة،ة إلاؿيلم،ة- 1

. 99: ص
2- Ondel’ansek Kay, Les contraintes de financement des PME en Afrique : le role des registres de credit, Thèse présentée à la faculté des 

études supérieures en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor ( Ph.d) en économie appliquée HEC Montréal Affiliée à l’ 

université de Montréal, Canada Décembre 2010, Page 19. 
ة- 3 ص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة املىهيمة كملطسصيمة ةػيسصرة ؿملتيساة اتشصيلة،ةغهًة: بصض صةبىغن،ةنبضة اخمةبتكفم،ة ض زلمةخٌت

 .2013ة سرة06 ة05 لمللىة  كوة ةأفسقة اىكسمة إلادسؾبنة إلاسلفة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغ،ةحس همة ات صرة،ةيت ية
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 . ابىسءة ةألاشصسٌة اههت يمة -

 . افالخمة ة اطيضة ابدغرة -

تػمة إلاىسحمة ة إلادسحغة،ة اخضيضة ة اطلبة،ة ت صة ابىسءة،ةهيهيسءة،ة ؿسؽة،ة:  اطىسنمة املدتيليمة -

بالؾتيًة،ة اطىسنمة اصظ ةيمة،ةضىسنمة ايؿيجة،ةضىسنمة اللضة،ةضىسنمة اخشبة ة افلغنة ة اتعقة،ةضىسنمة

 . سمللفم

ة ة إلات لفةيتضرةتتػيوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةخؿبةكؿسمة ايشسؽةزالٌة اؿض س نةألاٌ   ة الضٌ 

 .2017 ًة

 جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب كؼاع النشاغ :(10- 2)الجدٌو زكم 

 .2017 خالٌ الظداس ي ألاٌو من 

 النظبت العدد كؼاع النشاغ

 53.04 316044 خدماث

 29.83 177727 البناء و ألاشغاٌ العمىميت

 15.58 92804 الصناعت الخدىيليت

 1.07 6392 الفالخت و الصيد البدسر 

 0.48 2843 خدماث الصناعت

 100 595810 املجمىع
ةعكمة:املصدز    (2- 2)ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىة الضٌ 

جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب كؼاع النشاغ خالٌ الظداس ي ألاٌو  :(9- 2) الشيل زكم .

 .2017من 

 
ة:  إلاطضع  (10-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

ة (9- 2) ًةزالٌة الخكملىسةالشيلة يتبغنةاىسةأنةغسابيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةزالٌة اؿض س نةألاٌ 

 ةهفة ايؿبمةألاهثية (بساملدضيضة اىللة )ةبسإلاسةمة53.04ةتملتػمة فةكؿسمة اخض ساةبيؿبمةتلضعةبة2017 ًةنسمة

 إلابسويةنلىة )ةبسإلاسةمة29.83 لسعهمةبسالؿسنساةألازغىةيليهسةكؿسمة ابىسءة ةألاشصسٌة اههت يمةبيؿبمة

53,04
29,83

15,58

1,07 0,48

النشاطقطاعحسبالمتوسطةوالصغيرةالمؤسساتتوزيع

األولالسداسيخالل 2017

خدمات
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ةبسإلاسةمة،ة ةبيؿبمةغهيفمةحض ة فةكؿسمة افالخمة ة اطيضة ابدغرة15.58،ة ة اطىسنمة املدتيليمة( اخطتص

 .ةبسإلاسةمة0.48ةبسإلاسةمةامليسصةتىهضمةبلؿسمةزض ساة اطىسنمةبدت لفة1.07بيؿبمة

 يغحوةؾيؿغرة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةكؿسمة اخض ساةئلىةؾهتامة املأؾيـةَظ ة اىتمة ًة

.  ايشسؾساة ًةحهمة،ة ة اغغبمة فة اغبذة اؿغيوة اظرةيهىًةأنةيدللهةكؿسمة اخض ساة ةزطتضسة املجسعرة

سةفهنةالةتملؿلبة ة ةيهىًةتتفغَي ههسةأنةؤلا يسهيساة اتنةيؿمللؼ هسةكؿسمة اخض ساةتيتنةنسصرة فة إلاملىسٌ 

 .1ئ يسهساةضخهم

بسايؿبمةالؿسعفة ابىسءة ةألاشصسٌة اههت يمة ة اطىسنيمة،ةفسنة الؿسمة اخسصةالةيملجهةهثغي ةئايههسةبدىمةأنههسة

يملؿلبسنةئ يسهيساةهبغيرةهتنسة سة،ة هسةيجهلة اههلة لملطغ ةنلىةبهؼة اطىسنساة اخفيفمةهطىسنمةألاحغة

 .تلليضيسة اظرةيطىوة فة عشساةزسضمة،ة ةهظ اًة سةيهغفةبيشسؽة إلاىس امة

هظ اًةكؿسمة افالخمة ة اطيضة ابدغرةوؿبملهةغهيفمةحض ةوتنةَظ ة الؿسمةيدملسجةئلىة جهتصةهبغية هسة

سةأ ة يجهلة اخت صةالةيملجهتنةئايهةهثغي ة،ة ةيلملطغةغسابسةنلىة اهسةالاة اتنةتهمللًةأع ض نةفالخيمةتؿتثهَغ

 .هههىمة ملت عجمة ًةألاحض صةوساطيضة،ةأ سة إلاإؾؿساة الضيضرة ًةَظ ة اىتمةفهنةكليلمة فةَظ ة إلاجسٌة

أ سة اخض ساةط اة اطلمةبساطىسنمة،ةفهنةتملؿلبة ؾتثهسع اةضخهمةفهنةغسابسةتشغيةئلىة إلادغ كساة،ة ة إلايسٍة

سةهيشسؽةنهلةئالةهسصع  سة،ة هسةالةيصلوة اخت صةنلىة زمليسَع  .  اؿسكمة،ة غغَي

ة إلامللض مةتيتنةكؿسنساة املطييوةبيؿبةهبغيرةنلىةألاكلة  50أكلة ًة )ةبسإلاسةمة إلاإؾؿساة95 فة هكمة اضٌ 

أة،ةأ سةكؿسمةزض ساةتىىتاتحيسة إلاهلت ساة ة.م.ةبسإلاسةمة فة 80ةبسإلاسةمة فة يؿسايسة،ة99،ة ةتطلةختىة (نس الة

ة ىكهمة املهس نة كملطسصرة ة املىهيمةتملجس ػة ةبسإلاسةمة هفة90ألاوشؿمةط اة اطلمة فة اهضيضة ًةصٌ 

 .2(ةنس لة10أكلة ًة ) إؾؿساةضصغيرة

 جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب املنؼلت الجغسافيت : زالثا 

جىشري املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت خظب املنؼلت الجغسافيت ئلى غايت الظداس ي  : (10- 2)الشيل زكم 

 .2017ألاٌو من 

 
ة:  إلاطضع  (10-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

                                                           
ة،ةص- 1 . 105: ؾهتصة ؾيلم،ة غحوةؾبمةطهٍغ

2- Ondel’ansek Kay , op cit , p19. 
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يتبغنةاىسةأنة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةتملهغهؼة فةحهمة (10 – 02) ًةزالٌة الخكملىسة اشيلةعكمة

ةبسإلاسةمة8ةبسإلاسةمة ة الىتبةبيؿبمة22ةبسإلاسةمةتليهسة ىؿلمة اهػسبة اهليسةبيؿبمةتلسعبة70 اشهسٌةبيؿبمةتلسعبة

ة ًةؾىمة ة ًةنسمة2013ة،ةفؿيلمة افتيرة ًة2017 ةَظ ةزالٌة اؿض س نةألاٌ   2017ةئلىةغسيمة اؿض س نةألاٌ 

يتبغنةأنةأهثية ىؿلمةتملت حضةفيهسة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهفة اشهسٌة وةتؼ يضة ؿملهغةبلغة اهضصة

ة ًةنسمة415242ةئلىةأنةيطلةئلىة2013ة إؾؿمةزالٌة316364 ة،ةأ سة2017ة إؾؿمةزالٌة اؿض س نةألاٌ 

ة إؾؿمة129767ة إؾؿمةاتيتفوةئلىة102533ةب2013 فة ىؿلمة اهػسبة اهليسةبلغةنضصة إلاإؾؿساة فةنسمة

ة ًةنسمة ،ةةأ سة فة ىؿلمة الىتبةفهنةغهيفمة لسعهمةبساشهسٌة ة اهػسبة اهليسة2017زالٌة اؿض س نةألاٌ 

ة ًةنسمة40517ةكضعةنضصة إلاإؾؿساةبهسة2013ففيةنسمة ةئلىة2017ة إؾؿمةاغيتفوةزالٌة اؿض س نةألاٌ 

ظ ة سةيتضخهة إلالخمةعكمة50801  .03ة إؾؿم،ةَ 

أنةَظ ة املتػيوة الصغ  فةغغية ملت ػنةيشيلةزؿغ ةنلىة املىهيمة الهتيمة،ةبطفتهسة خضةهلسؽة الترةالىكسمة

 كملطسصرة اؿسبمة،ةط اًةأنة اهضفة ًةتىهيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةَتةئخض ثةتت ػنةحهترة فة

 املىهيمة كملطسصيمة ة حملهسنيمةبغنة ىسؾمة اتؾًة فةولة إلاجسالاة كملطسصيمة ة حملهسنيمة ة اثلسفيمة،ة

  الضيغةبساظهغةأنة املتػيوة الصغ  فةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةَتةهملسجةالملتػيوة اؿيسوية إلاملهغهؼة

1بسإلاىسؾمة اشهسايمةبطفمةهبغيرة،ةخيثةتملتفغةنلىةبييمةتدمليم
. 

 دوز املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الاكخصاد الىػني بالجصائس: املؼلب الثاني 

سةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  فةَظ ة إلاؿلبةؾتفةهملؿغقةئلىةصع ؾمةتؿتعة ىسضبة اشصلة اتنةيتفَغ

  إلاملتؾؿمةإلاهغفمة اض عة اظرةيلهبهةَظ ة الؿسمة فة اتشصيلة،ةهظ اًةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة

 .زلمة اليهمة إلاػسفمة ة ؿسَهتهسة فة اىستجة اتؾطنةزسعجة إلادغ كسا

 دوز املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الدشغيل: الفسع ألاٌو 

ةعكمة  : اخسضمةبهىسضبة اشصلةيجبة هغفمة سةيلفة (3- 2)بىسء ةنلىة هؿيساة اضع ؾمة فة الضٌ 

  .CNAS طغحةبهمةاضىة اطىض قة اتؾطنةالػهسنة حملهسعفة: أحغ ءة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة -

ألاشخسصة إلاهىتيمة" تجهوة سةبغنةأعبسبة إلاإؾؿساةصةمة اخسضمة: أعبسبة إلاإؾؿساةصةمةاللؿسمة اخسصة -

خيثةضغحةبهمةاضىة اطىض قة اتؾطنةاصغية"  إلاهًة اخغرة"  ةعؤؾسءة إلاإؾؿساة اخسضمة اتنةتيشـة فة" 

 .(نلىةأؾسؽة فتي عة بطنةنلىةأنةولة إؾؿمةاهسةعبةنهلة  خضة طغحةبهة ) CASNOSألاحغ ءة

ة املسلفة سة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغةأنضصهسة الضٌ   :  اضع ؾمةتؿتعة ىسضبة اشصلة اتنةتتفَغ

 

 

 

 

                                                           
-2002وؿيهمةؾسبم،ةأجغة ؾتثهسعة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةنلىة اىهتة كملطسصرةصع ؾمةكيسؾيمةنلىة كملطسصة الؼ ةغرةزالٌة افتيرة- 1

. 2016ة،ة ظهغرةصهملتع ٍ،ةوليمة اهلتمة كملطسصيمة ة املجسعيمة ةنلتمة اتؿيغيةكؿمة اهلتمة كملطسصيمة،ةحس همة اخسجةاخػغ،ةبستىم،ة2014
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جؼىز مناصب الشغل التي جىفسها املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت  : (11 – 2)الجدٌو زكم 

 .2017 ئلى غايت الظداس ي ألاٌو من 2013من 

 معدٌ الخؼىز  الخؼىز  مناصب الشغل التي جىفسها م ا م الظنىاث

2013 2001892 153775 8.32 

2014 2157232 155340 7.76 

2015 2371020 213788 9.91 

2016 2540698 169678 7.16 

2017 2601958 61260 2.41 
ةعكمة:املصدز  (.3- 2)ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىة الضٌ 

ةعكمة سة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة (11- 2) ًةزالٌة الضٌ  هالخلةأنةتؿتعة ىسضبة اشصلة اتنةتتفَغ

ة ىطبةشصلةئلىةغسيمة اؿض س نة2601958ةئلىةغسيمة2013ة ىطبةشصلةنسمة2001892 فةتؼ يضة ؿملهغةفهًة

ة ًة  :ةههسةَتة بغنة فة اشيلة إلات لفة2017ألاٌ 

جؼىز مناصب الشغل التي جىفسها املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت من  : (11- 2)الشيل زكم 

  .2017 ئلى غايت الظداس ي ألاٌو 2013

 
ة:  إلاطضع  (11-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

 

ةعكمة هالخلةبأنة هضٌة املؿتعةغغية (11- 2) ةبدؿسبة هضٌةتؿتعة ىسضبة اشصلةههسةَتة تضرة فة الضٌ 

ة ًة20.41ةبسإلاسةمةئلىة9.91 ؿمللغة ًة ة ة اشيلة إلات لفةيتضرةتؿتعة هضٌة2017ةبسإلاسةمةزالٌة اؿض س نةألاٌ 

سةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة  : ىسضبة اشصلة اتنةيتفَغ
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معدالث جؼىز مناصب الشغل التي جىفسها املإطظاث الصغيرة  :( 12- 2)الشيل زكم 

 .2017 ئلى غايت الظداس ي ألاٌو من 2013واملخىطؼت من 

 
ة:  إلاطضع  (11-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

 

ةبلصتة2013أنة هضٌةتؿتعة ىسضبة اشصلةغغية ؿمللغ،ففيةنسمة (12- 2 )هالخلة ًةزالٌة اشيلةعكمة

ةبسإلاسةمةئلىةأنة هسفؼةبشيلةتضعيجفة غرة9.91ة عتفوةئلىة2015ةبسإلاسةمة ة فةؾىمة8.32وؿبمة هضٌة املؿتعة

ة ًةنسمة2.41أزغىةايطلةئلىة   .2017ةبسإلاسةمةزالٌة اؿض س نةألاٌ 

سة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسايؿبمةالهضصة ة إلات لفةيتضرة ؿسَهمة ىسضبة اشصلة اتنةتتفَغ  ة الضٌ 

 :ؤلاحهسلفةالؿيسنة إلاشملصلغنة

 .2017 – 2013جؼىز مناصب الشغل في املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الفترة  :(12-2)الجدٌو زكم 

مناصب الشغل في  الظنىاث

املإطظاث الصغيرة 

 واملخىطؼت

حجم الظياا 

 املشخغليا

نظبت مناصب الشغل في م 

ا م بالنظبت لعدد الظياا 

 املشخغليا

2013 2001892 10788000 18.56 

2014 2157232 10566000 20.42 

2015 2371020 10594000 22.38 

2016 2540698 10845000 23.43 

2017 2601958 10858000 23.96 
 .وشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم: - ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىة:املصدز 

 www.ons.dz:/http// تكوة اضيت نة اتؾطنةاإلخطسةيساة -

 ة اشيلة إلات لفةيبغنة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة اتشصيلةبسإلالسعهمة وةحلمة اؿيسنة

 2013 إلاشملصلغنة،ةفىالخلةأنةوؿبمة إلاؿسَهمة فة اتشصيلة فةتؼ يضةخؿبة إلاهؿيساة إلاملتفغرةاضيىسةبغنة افتيرة

 .ةبسإلاسةمة،ة ةهفةوؿبمة هملبيرةهتنسة س23.96ةبسإلاسةمةئلىة18.56ة ًة2017ئلىةغسيمة
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مظاهمت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الدشغيل خالٌ الفترة  :(13- 2)الشيل زكم 

2013 – 2017. 

 
 

ة اهغبيمةهجضةأنة إلاهلىمة اهغبيمةتؿملتنبةهدتة ةبسإلاسةمة ًةئحهسلفة اههسامة،ة  فة27 ةبسإلالسعهمة وةبهؼة اضٌ 

 طغةفسنة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةتإ ًةنضص ةهبغي ة ًة ىسضبة اشصلة،ة ةبدؿبةأزغةئخطسءةَىسنة

ةبسإلاسةم،ةأ سة فةتتوـةتتفغة إلاإؾؿساة اطصغيرة75ة ليتنة إؾؿمةضصغيرة ة ملتؾؿمةتتقفةأهثية ًة2.5هدتة

 .1ةبسإلاسةمة ًة ىسضبة اشصل88 ة إلاملتؾؿمة

ةألا ع بيمةهجضَسةغئيلمةهتنسة سةففيةفغوؿسةتفتقةوؿبمة ؿسَهمة ايضة اهس لمة أ سةبسإلالسعهمة وةبهؼة اضٌ 

،ةهظ اًة فة اهىضةفسإلاإؾؿساة2ةبسإلاسةمة فةتغهيسة80ةبسإلاسةمة ة48.3 فةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

ة ليتنةنس لة فة2.5ة ليتنةنس لة لسبلة20 اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةتؿملتنبةنضصةهبغية ًة اههسٌةبدت لفة

 .3 إلاإؾؿساة اىبغيرة

ةبسإلاسةمة ًةضس فة78ةبسإلاسةمة ة63ةؾسَهتة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبغنة1990 فةأؾتي ايسة ةزالٌةنسمة

ههتة املتقيفة،ةههسةتهثلةخطمةهبغيرة ًة اههسامة اطىسنيمة فة اهضيضة ًةبلض نة ىكهمة املهس نة كملطسصرة

 .4(ةبسإلاسةمةأ ةأهثية فة يؿسايسة ة ابيتصسٌة ة ؾبسهيس75 ) ة املىهيمة

 

 

 

                                                           
ة اىس يمة- 1  لسعهمةبغنة الؼ ةغة ةتتوـ،ة ظهغرة سؾتي،ةوليمة– فسءةص يـ،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةتسفيؼة ؿملتىة ابؿسامة فة اضٌ 

. 43: ،ةص2013 اهلتمة كملطسصيمة نلتمة اتؿيغية ة اهلتمة املجسعيمة،ةحس همة عكلم،ة
. شىغيرةبيض  ر،ة غحوةؾبمةطهٍغ- 2
حلس رةأخهض،ةئشيسايمةتؿتيغة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةنالكتهسةبساملىهيمة إلاؿملض  م،ة ظهغرة سحؿملغي،ةوليمة اهلتمة كملطسصيمة ةنلتمة- 3

 .2011 اتؿيغية ة اهلتمة املجسعيم،ةحس همةأبيةبىغةبللسيض،ةتلهؿسن،ة
4- Ondel’ansek Kay, op cit ,P20. 
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 .دوز املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في خلم الليمت املظافت : الفسع الثاني 

  .2014 ئلى غايت 2013جؼىز مظاهمت الليمت املظافت خالٌ الفترة  :(14- 2)الشيل زكم 

 

 
ة:  إلاطضع  (3-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

 1يلطضةبساليهمة إلاػسفمةضس فةئهملسجة إلاإؾؿمةبهضة ؾتبهسصةكيهمة إلاؿمللؼ ساة اتؾيؿيمة ة إلاشتييساة ًة اصغي

ةعكمة (10- 2 )  ًةزالٌة اشيلةعكمة هالخلةبأنة اليهمة إلاػسفمة فةتؼ يضةفهًة (3- 2)  ةكغ ةتىسةاللضٌ 

ة،ةنلهسةبأنة2014ة ليسعةصيىسعةحؼ ةغرة فةؾىمة7846.13ةئلىةغسيمة2013ة ليسعةصيىسعةحؼ ةغرةؾىمة7138.24

 ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؿسمة اخسصةأهثية نهسة فة الؿسمة اهسمة ةَظ ة سةيتضخهة

ة املسلف   الضٌ 

-2013مظاهمت اللؼاع العام و الشاا في الليمت املظافت خالٌ  :(13- 2)الجدٌو زكم 

2014                                                                                                . 

  ليسعةصيىسعةحؼ ةغر :  اتخضرة                                                                                                                    

 الليمت املظافت النظبت اللؼاع الشاا النظبت اللؼاع العام الظنىاث

2013 675.06 9.46 6463.18 90.54 7138.24 

2014 804.47 10.25 7041.66 89.75 7846.13 
 .وشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحمة: ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىة:املصدز 

ةهالخلةوؿبمة ؿسَهمة الؿسمة اخسصة هبيةبىثغية ًةوؿبمة ؿسَهمة الؿسمة اهسمة،ةفىهسة  ًةزالٌة الضٌ 

ةبسإلاسةمة فة الؿسمة اخسصةخيثةتهملبية إلاإؾؿساة اطصغيرة ة89.75ةبسإلاسةمةئلىة90.54هالخلةأنهسةتتي  حة ًة

 إلاملتؾؿمةاهسة اض عة اىبغية فةَظٍة اؼيسصرةوتنهسةهفةأهثية إلاإؾؿساةنضص ة ًةئحهسلفة إلاإؾؿساة فة الؿسمة

 . ةبسإلاسةمة14.91ةبسإلاسةمةئلىة9.46 اخسصة،ةأ سة ؿسَهمة الؿسمة اهسمةفملتي  حة ًة

                                                           
سة فة املىهيمة إلاؿملض  مة فة الؼ ةغ،ة ظهغرة سؾتية فة اهلتمة كملطسصيمة،ةحس همةؾىيىضرة- 1 نؼة اضيًةنؼة اضيً،ة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةأجَغ

 .09: ة،ةص2013/2014،ة
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ةهأزغةؾىمة2014 ة اشيلة إلات لفةيتضرة ؿسَهمة الؿسمة اهسمة ة اخسصة فة اليهمة إلاػسفمةبساتيهغزةنلىةؾىمة

ةعكمة  (.13- 2) تحتصرة فة الضٌ 

 .2014مظاهمت اللؼاع العام و الشاا في الليمت املظافت خالٌ الفترة  : (15- 2 )الشيل زكم 

 
 05 ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة إلالخمةعكمة:  إلاطضع

ةهالخلةأنةأهثية الؿسنساة ؿسَهمة فةػيسصرة اليهمة إلاػسفمة،ةفىالخلة05  ًةزالٌة ؾالنىسةنلىة إلالخمةعكمة

 1758.18ة ليسعةصيىسعةحؼ ةغرة،ة ة افالخمةبة1956.31ةيؿسَمةبة2014 ثالةأنةكؿسمة املجسعرةئلىةغسيمة اهسمة

ة ليسعةصيىسعةحؼ ةغرة،ة ة اىللة1438.51 ليسعةصيىسعةحؼ ةغرة،ةأ سةكؿسمة ابىسءة ةألاشصسٌة اههت يمةيؿسَمةبة

ة ليسعةصيىسعةحؼ ةغرة،ةئالةأنة ؿسَهمةكؿسمة اطىسنمةالةيؼ ٌة فةههتةبؿيءةخيثةتشغية1299.57  إلات ضالاةبة

 ابيسهساةأنة الؿسمة اخسصةيملجهةئلىةبض يمةتيتيًةكسنضرة كملطسصيمة فة الؼ ةغة ة اتنةتملؿلبةصنههسةبشيلة

 لهتؽةزسضمةفيهسةيملهلمةبملؿتيغةألاؾت قة ةغلمةألابت بةتضعيجيسةنلىة كملطسصة إلات ػرة اظرةيهثلة الترة

 اتنةتض غة الؿسنساة كملطسصيمة اىسشئمة،ة ةتصليوة هجسػة ؾتثهسع اةحضيضرة ة ىثفمةنلىة ؿملتىةحهيوة

فغ مة ايشسؾساة كملطسصيمة،ة ةغغ عرة اغفوة ًةأص ءة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةبههطىة اؼيسصرة فة

 اليهمة إلاػسفمة إلايشأرة ةيملدلىةط اًةبملدؿغنة ةتغشيضة اتؿيغية ايت يةالهإؾؿمة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

 . اخسضم

 .PIBمظاهمت املإطظاث الصغيرة و املخىطؼت في الناجج الىػني الشام  : الفسع الثالث 

يهثلة اىستجة اتؾطنة اخسمةة جهتمة اضزلة اظرةتدللهة ؾسةلةؤلاهملسجة فة سمللفة الؿسنساة كملطسصيمةابلضة

 سةزالٌة اؿىم،ةبسإلغسفمةئلىة إلاض زيلة اتنةتأتية ًة اخسعجةهملدتيالاة إلاهسحغيًة ةئلىةغغيةط اًة،ة يهملبية

 اىستجة اتؾطنة اخسمةأخضةأَمة إشغ اة املىهيمةاالكملطسصة اىلفة،ة أضبدتة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

ة اهسامةتؿسَمةبيؿبمةَس مة فة اىستجة اتؾطنة اخسمة ،ةاظ اًة الؼ ةغةأنؿتة (PIB) اطىسنيمة فة سمللفةصٌ 

نىسيمةهبغيرةاهظ ة الؿسمة ًةزالٌةؤلاحغ ء اة اتنةؾسنضاة فةتتؾيوةوؿيجة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

 .1فأضبدتةاهسة ؿسَهمةفهسامة فة اىستجة اتؾطنة اخسمةبيؿبة هملبيرة

                                                           
 عكلم،ة ات صر،ة )صع ؾمةخسامة الىتبة اشغقفة– ؾليهمةغضيغ،ة ملؿلبساةتأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة اطىسنيمة اخسضمة فة الؼ ةغة- 1

 .93: ،ةص2017،ة ظهغرةصهملتع ٍة،ةوليمة اهلتمة كملطسصيمة ة املجسعيمة،ةحس همةكسضضرة غبسحة عكلم،ة (غغص يم

10,25
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 . 2015- 2013 ة اشيلة إلات لفةيتضرةتؿتعةكيهمة اىستجة اض زلفة اخسمةزالٌة

مظاهمت املإطظاث الصغيرة واملخىطؼت في الناجج الىػني الشام خازج كؼاع  : (16 -2)الشيل زكم 

 .2015 – 2013املدسوكاث الفترة 

 
ة:  إلاطضع  (3-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

 

 2013هالخلةتؿتعة فةكيهمة اىستجة اض زلفة اخسمةزسعجةكؿسمة إلادغ كساة فة افتيرة (11-2) ًةزالٌة اشيلة

ة،ة يجبةؤلاشسعرةأنةؤلاخطسةيساةامةتدضصةبضكمة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ة2014ئلىةغسيمة

ةعكمة تهبيةنًة ؿسَهمة إؾؿساة الؿسمة اخسصةبطفمةنس مةوتنةأنة (3- 2)ألاعكسمة إلاتحتصرة فة الضٌ 

 ايؿبمةألاهثية فة الؿسمة اخسصةهفةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةاظ اًةتيتنة ؿسَهتهسة فة اىستجة

 . اض زلفة اخسمة  ضخم

ة إلات لفةيتضرة ؿسَهمةولة ًة الؿسمة اهسمة ة اخسصة فة اىستجة اض زلفة اخسمةزسعجةكؿسمة  ة الضٌ 

 : إلادغ كساةزالٌة اهسمة

مظاهمت اللؼاع العام و الشاا في الناجج الداخلي الشام خازج كؼاع املدسوكاث  : (14- 2)الجدٌو زكم 

 2015- 2013خالٌ 

  ليسعةصيىسعةحؼ ةغر :  اتخضرة                                                                    

 PIBكيمت الناجج الداخلي الشام  النظبت اللؼاع الشاا النظبت اللؼاع العام الظنىاث 

2013 893.24 11.70 6741.19 88.30 7634.43 

2014 1187.93 13.93 7338.65 86.07 8526.58 

2015 1313.36 14.22 7924.51 85.78 9237.87 
 .وشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم: ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىة:املصدز 

هالخلةبأنة الؿسمة اخسصةيؿسَمةبيؿبمةأهبية ًة الؿسمة اهسمة فة اىستجة اض زلفة اخسمةزسعجةكؿسمة

ةبسايؿبمةاللؿسمة اخسصةأرة2015ةبسإلاسةمةؾىمة85.75ة ة2013ةبسإلاسةمةؾىمة88.3 إلادغ كسا،ةبيؿبمةتتي  حةبغنة

ة،ةأ سة2015ة ليسعةصيىسعةحؼ ةغرةاؿىمة7924.51ة ة2013ة ليسعةصيىسعةحؼ ةغرةاؿىمة6741.19بليهمةتلضعة

 2013ة ليسعةصيىسةحؼ ةغرةاؿىمة893.24ةبسإلاسةمةبليهمةتلضعة11.70بسايؿبمةاللؿسمة اهسمةفيؿبملهةتتي  حةبغنة

بديثةهالخلةأنة الؿسمة اهسمة .2015ة ليسعةصيىسعةحؼ ةغرةاؿىمة1313.36ةبسإلاسةمةبليهمةتلضعةبة14.22 
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وؿبم ؿسَهملهة فة اىستجة اض زلفة اخسمةغهيفمة ةَظ ةهتيجمة إلاشسولة اتنةتهسوية نهسة إلاإؾؿساة اطصغيرة

   إلاملتؾؿمة فة الؿسمة اهسمة،ةبسإلغسفمةئلىة اضيتنة إلاتي ههمةنليهسة ةزتضطمة هكمة إلاإؾؿساة اههت يمة تذ

 ة اشيلة إلات لفةيتضرة ؿسَهمةولة ًة الؿسمة اهسمة ة الؿسمة اخسصة فة اىستجة. يلهسةئلىة إؾؿساةزسضم

 : اض زلفة اخسمة

 

 .2015مظاهمت اللؼاع العام و الشاا في الناجج الداخلي الشام خالٌ فترة  (17-2)الشيل زكم 

 
ة:  إلاطضع  (14-2) ًةئنض صة اؿسابغنة نملهسص ةنلىة الضٌ 

 إلاإؾؿساة"  خؿبة سةضغحةبهة إلاضيغة اهسمةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحمة

ةبسإلاسةمةتهتصةئلىة إلاإؾؿساة30ةبسإلاسةمة ًة اىستجة إلادلفة اخسم،ة66ةؾسَهتةبة2014 اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةؾىمة

 " .ةبسإلاسةمةئلىة إلاإؾؿساة إلاملتؾؿمة33 اطصغيرةحض ة ة

تفؿغة اؼيسصرة فة اىستجة اض زلفة اخسمةالملؿتعة اىبغية اظرةنغفهة الؿسمة اخسصة فة افتيرةهتيجمةؤلاضالخساة

 كملطسصيمة،ة ةهظ اًة الت هغنة الضيضرة إلادفؼرةالهؿتثهغيًة اخت صة ًةأحلةتفهيلة ؿسَهتهسة فة املىهيمة

ة،ةبسإلغسفمةئلىةػيسصرة َملهسمة اض امةبلؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ة اتنةتهملبية ًةغهًة1 كملطسصيم

 ؾتي تيجيساةةألاؾسؾيمة فةنهليمة املىهيمة كملطسصيمة،ةئالةأنة إلاؿسَهمةألاكلة فة اىستجة اض زلفة اخسمةهفة

الؿسمة اطىسنمةزسعجةكؿسمة إلادغ كساةايبلىةكؿسمة إلادغ كساةخؿبةؤلاخطسةيساةيشيلةأهبية ؿسَهمة فة

 اىستجة اض زلفة اخسمةوتنة كملطسصة الؼ ةغرةيهملهضةنلىةَظ ة الؿسمة نملهسص ةهبغي ة،ةخيثةأشسعة امللغيغة

ة ابىًةؤلافغيليةالملىهيمة ة ىكهمة املهس نة ة املىهيمة كملطسصيمة بغهس جةألا مة إلاملدضرةؤلاههستية،أنة  اظرةوشٍغ

ةص العةالبي يلةؾىمة99ألاص ءة كملطسصرة الؼ ةغرةيملت ضلة فة املأجغةبسهسفسعةأؾهسعة ابتي ٌة اظرة هملللة ًة

ة،ة ةأشسعة امللغيغةئلىةأنةوشسؽة2016ةص العة فةؾىمة45ةايؿمللغةنضصة2015ةص العةالبي يلة فةؾىمة53ةئلىة2014

 35ة لسبلة2016ةبسإلاسةمة ًة اىستجة اض زلفة اخسمة فةؾىمة05 اطىسنمةزسعجةكؿسمة ابتي ٌة ة اصسػةامةتملهضىة

                                                           
شهـة اضيًة املجسوية،ةنبضة اغؤ فةنبسصر،ة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةتىهيمة إلاشسعيوة اههت يمة،ة جلمة ص ءة إلاإؾؿساة- 1

. 133-132: ة،ةص2014ة،05 الؼ ةغيمة،ة اهضص

14,22

85,78

الفترةخاللالخامالداخليالناتجفيالخاصوالعامالقطاعمساهمة 2015

العامالقطاع

الخاصالقطاع
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الفصل الثاني            دراسة تحليلية لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في                                                                                                                                                                                                              
 االقتصاد الجزائري

ئنسصرةتتحيهة الؼ ةغةهدتة )بسإلاسةمة فةأ  زغة اثهسهيىساة،ة بيػ ةأنة اؿلؿساةتهتزمةئنسصرةتطييوة الؼ ةغة

 .1( اطىسنمة

 ةبساغغمة ًةط اًةتبلىة ؿسَهمة الؿسمة اخسصة فة اىستجة اض زلفة اخسمة إشغةإلاضىةألاَهيمة اتنةيىتؿبهسة

 فةتدليمة اىهتة كملطسصرة ًةزالٌةصنمة اض امةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهلؿسمةبضيلةالؿسمة

 . إلادغ كساة ة اتنةامةتكهغةهملسةجةَظ ة اضنمةبهض

ةفىالخلةأنة فة طغةتملهثلة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةةةبدت لفة  80بسإلالسعهمة وةبهؼة اضٌ 

ةألا ع بيمة بسإلاسةمة ًة اىستجة إلادلفةؤلاحهسلف،ةأ سةوؿبمة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةبهؼة اضٌ 

،ة فةأؾتي ايسة2ةبسإلاسةمة43ةبسإلاسةمة،ة ة اض ههسعنة84ةبسإلاسةمة،ة  فة يؿسايسة50أة  هجلتي ةكضعتسةبة.م.هجضةأنة فة 

ةبسإلاسةمة ًةئحهسلفة اىستجة اتؾطنة،ةهظ اًة فة33تؿسَمة إلاإؾؿساة اطصغيرةهجضَسة غتفهمة ة إلاملتؾؿمةبيؿبمة

 اطغنةتلهبة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةص ع ةبساغةألاَهيمة فة املىهيمة كملطسصيمة،ةخيثةتشسعنةبيؿبمة

 .3ةبسإلاسةمة ًةئحهسلفة اىستجة إلادلف80ةبسإلاسةمة ًةؤلاهملسجة اطىسعفةالطغنة،ة ايسبسنةبيؿبمةتطلةاىدتة60

 

                                                           
ة شيسايمة ؾملض  مة- 1 خهيضةبتػيضر،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة املىهيمة كملطسصيمةبسالؼ ةغ،ة ض زلمةغهًة إلالمللىة اتؾطنةخٌت

. 10: ،ةص2017ةصيؿهبية07ة ة06 إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ةحس همة اشهيضةخهمةاخػغة ات صر،ةيت ية
. هبيلةحت ص،ة غحوةؾبمةطهٍغ- 2
 إلاشغ نساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةتدليمة املىهيمة كملطسصيم،ةة..أخهضةعشضرة،ة غهؼة ابضيلةالملسؿيـة ة اضع ؾساةؤلاؾتي تيجيمة،ةتجسعبةص ايمة- 3

   hhttps://elbadil-pss.orgة،ة2018ةأفغيلة01،ةتسعيشة املطفذة2017ةؾبملهبي،ة21
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الفصل الثاني            دراسة تحليلية لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في                                                                                                                                                                                                              
 االقتصاد الجزائري

 :خاجمت الفصل 

وؿملسلظة ًةزالٌةتدليلةؤلاخطسةيساة ةكغ ءرة إلاإشغ اةأنة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةاهسةص ع ةخيتيسة

 ةَس سة فة كملطسصة الؼ ةغرة ًةزالٌةتتفغية ىسضبة اشصلةؾسنضة فة امللليظة ًةحلمة ابؿسامة،ةههسةأنة

ظ ة سةتؿمىةئايهة الؼ ةغة اهسة ؿسَهمة هملبيرة فة اؼيسصرة فة اليهمة إلاػسفمة ة فة اىستجة اض زلفة اخسمة،ةَ 

النهتعةبسالكملطسصةنًةؾغيمة غوةتض بغية ةبغ  جةاضنمة سمللفة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةزسضمةأنهسة

 سػ اتةتهسوية ًة هتكساة ة شسولةتجهلهسةغغيةكسصعرةنلىة ابلسءة ةتدضة ًةكضعتهسةنلىة إلاىسفؿمةزطتضسة فة

 .قلة هفملسحةة كملطسصرة اظرةتشهضٍة الؼ ةغ
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 :الشاجمت

ةأَهيمةبساصمةإلاسةاهسة اض عة تهملبية إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ًةأخضةأَمة الؿسنساة اتنةتتلفةاهة اضٌ 

ة إلامللض مة،ةزسضمة فةقلة املصغي اة اؿغيهمة ة إلاملهسكبمة فة  اىبغية فة إلاؿسَهمة فة كملطسصيساةَظٍة اضٌ 

ة اتنةتهملمةبلؿسمة إلاإؾؿساة  ؿملتيساة املىىتاتحيسة ةتهضصةألاػ ساة كملطسصيمة،ة ة الؼ ةغة ًةبغنة اضٌ 

 اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهؿيسؾمة نهسةالنهتعةبسالكملطسصة اتؾطنةبهيض ةنًة املبهيمةالؿسمة إلادغ كساة،ة  فةَظ ة

هيفةتؿسَمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة كملطسصة اتؾطنة:  اؿيسقةؾغخىسةئشيسايمة اضع ؾمةههسةيلفة

 بسالؼ ةغ؟

ةهكغرةيملػهًة ة،ة ةالزملبسعةفغغيساة اضع ؾمةكؿهىسة ابدثةئلىةفطلغنة،ةألاٌ   ةاإلحسبمةنًةَظ ة اتؿسٌؤ

ألاؾـة اىكغيمةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ة  اثسويةتؿبيلية ًةزالٌةصع ؾمةئخطسةيمةتلييهيهةة

إلاؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة كملطسصة الؼ ةغرة،ةايؿملسلظة فةألازغيةئلىة اىملسةجة ة املتضيساة

 : املسايمة

 النخائج : أوال 

تههلة الؼ ةغةنلىةتغكيمةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةَظ ةيكهغة فةتدضيضةتهغيفةحضيضة ًة -1

ة اظرةيهضفةئلىة انهتعةبسالؿسمة ًةزالٌةتفهيلة12/12/2001ة إلاإعرة فة01-18زالٌةتهضيلة السهتنةعكمة

 .ص عَسة كملطسصرةنًةؾغيمةآايساة ةبغ  جةتؿسَمة فةتغكيمةَظٍة إلاإؾؿساة

ئنةتهض صة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغة فةتؿتعة ؿملهغة ًةؾىمةئلىةأزغىةخيثة ضلتةئلىة -2

ظ ةع حوةالملض بغية ةؤلاحغ ء اة ة ابي  جة اتنة98وؿبمةتملجس ػة ةبسإلاسةمة ًة إلاإؾؿساة إلاملت حضرة فة الؼ ةغة،ةَ 

تػههسة ًةفتيرةئلىةأزغىةبهضفةتؿهيلةئوشسءةَظ ة اىتمة ًة إلاإؾؿساة،ةبسإلغسفمةئلىة دس امةتؿتيمة

 . إلاشسولة ة اهغ كيلة اتنةتهيمةتؿتعة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغة

عغمة املؿتعة فةتهض صة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةؤلاوشسءة اظرةيكهغة فةولةنسمةئالةأنةَظٍة -3

ظ ة سةالخكىسٍة فةتؿتعة هضالاة  إلاإؾؿساةالةػ اتةتهسوية ًة شسولة نت ةمةتهىههسة ًة ؾملهغ عيمةَ 

 . اشؿبةزالٌةفتيرة اضع ؾمة

غسابيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغةخؿبةؤلاخطسةيساة إلاملتفغرةهفة إؾؿساة طصغرةأ ة -4

ظ ة سةيفؿغةنضمة انهتعةبسالؿسمةبساشيلة اخؿـةاهةوتنةَظٍة إلاإؾؿساة98ضصغيرةحض ةبيؿبمة ةبسإلاسةمةَ 

ة إلامللض مة اتنةهالخلةفيهسةغسابيمة  إلاطصغرةايـةاهسة املأجغية اىبغيةنلىة كملطسصة اتؾطنة لسعهمةبساضٌ 

 . إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهفة إؾؿساةضصغيرة

تة سةيدضثة70غسابيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةتملتػمةنلىة ىسؾمة اشهسٌةبيؿبمةتفتقة -5 ةبسإلاسةمةَ 

 .زؿغ ةنلىة املىهيمة الهتيمة ةيإجغةنلىة املىهيمة كملطسصيمة

ؾسَهتة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغة بىسء ةنلىةؤلاخطسةيساة إلاملتفغرة فة اضع ؾمة فةزلمة -6

ةبسإلاسةمة ًةحلمة اؿيسنة إلاشملصلغنة ةبساملسلفةؾسَهتة فةتلليظةحلمة ابؿسامة ةئنة24 ىسضبةنهلةبدت لفة
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وسنةبشيلةغئيلة،ةئالةأنة اتز يضة إلاؿملهغة فة ىسضبة اشصلةزالٌة اؿىت اة اضع ؾمةيتضرة اض عة اظرة

 .تلهبهةَظٍة إلاإؾؿساة فة اتشصيلة

 إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغةاهسةص عة فة اليهمة إلاػسفمة ؾسَهتة فة اغفوة ًة اىستجة اض زلفة -7

سةغهيفة لسعهمة وةتأجغيةكؿسمة إلادغ كسا  . اخسمةئالةأنةَظٍة إلاؿسَهمة سػ ٌةتأجغَي

  املتضيساة: جسهيسة

 :نلىةغتءة اىملسةجة اتنةتتضلىسةئايهسةهلتيحةبهؼة املتضيساةههسةيلفة

 ؾملهغ عة فةصنمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ًةزالٌة غوةبغ  جةتملهسش ىة وة اتغوة كملطسصرة ة -

 . حملهسعفةالبالص

ةنلىةألاع ض نة إلاىسؾبمةألوشؿمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةتسطيظةحؼءة - تؿهيلةئحغ ءة اخطٌت

 . ًة ىسؾمة ايشسؽة ة إلاىسؾمة اطىسنيمةاهسةهملهؼيؼةإلاسةحسءة فة السهتنة الضيضة

 .تصليوة بمليسعة ةتهؼيؼة إلاهسع اة ة الضع اةؤلاص عيمةالهإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة ادلم -

 .تغكيمة إلالس امةبسابسؾًة ة اتنةتهملبية ًة خضةأَمة اؿغقة فةئوشسءة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة -

تىكيمةأيسمةئنال يمة ةتدؿيؿيمةنبيةكسفلمةتجتبةوسفمةأهدسءة اتؾًة ًة حلة املهغيفةبسابي  جة ة -

 . اتؿهيالاة إلالض مةغهًةتهغيفة الضيضةالهإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

 غوةآايساةحضيضرةخضيثمةزسضمةبمليتيًة ؿغيرة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبهضفةغهسنةهجسخهسة ة -

 . ؾملهغ عيتهسة

خلة شيلمة املهتيلة اظرةيهتيعةخس لفة إلاشسعيوة اغ غبغنة فةئوشسءة إؾؿمةضصغيرة ة ملتؾؿمة ًةزالٌة

 .ئصع جة املهتيلةؤلاؾال ي
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 :كائمت املساحي

 :باللغت العسبيت -1

 :الىخب - أ

ة،ة1998ص عة الس هساة إلاطغيم،ة (تؿبيليم/ صع ؾمةهكغيمة )ة اطىسنمة،ة كملطسصيسا دهضة دغ ؽةئؾهسنيل -

.  ؤلاؾىىضعيم

.  ،ةألاعصن2002تتفيمةنبضة اغخيمةيتؾفةخؿً،ةئص عرة إلاشغ نساة املجسعيمة اطصغير،ةص عةضفسءة،ة -

ة إلاصسعبيمة،ةحس همةؾؿيفة،ة -  .2003ههسٌةنسيص ن،ة  كوة اطىسنساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة اضٌ 

 .2005 ؤلاؾىىضعيم،  الس هم،ة إؾؿمةشبسبة إلاملتؾؿم،فملخفة اؿيضةنبضٍ،ة اطىسنساة اطصغيرة ة. ص -

 .2001مة،ةؤلاص عرة اهس م،ة.ص.زساضةنبضة اهؼيؼة اؿهال رة، هضٌة ةنت  لة هتشسعةم -

 .1987ة اطىسنيمة،ةص عة الس همة إلاطغيمة،ةؤلاؾىىضعيمة،ة كملطسصيسا دهضة دغ صةئؾهسنيل،ة -

  إلاطغيم،ص عة الس همة ( إلافهتمة ة إلاشىالا) اؿيضةهسجفة غتجف،ة إلاشغ نساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة -

 .1999ؤلاؾىىضعيم،ة

  الت ي،ةنلىةتىهيمة اطىسنساة اطصغيرة فة طغ،ة ههضة املسؿيـة حملهسعفبيت يةضلغ،ةتأجغية املأ غنة -

 .2001 السَغر،ة

 .2005 ضختة الغيص ن،ة كملطسصة اطىسعفة،ةص عة  ةلةاليشغة ة املتػيو،ةألاعصن،ة -

 .2009خؿًة الهدس رة،ة اطىسنساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فملسحة املىهيمة فة اهىض،ةئؾالمةأ نةاليً،ة -

،ة1ة اطصغيرة فة اتؾًة اهغبي،ة إلاىكهمة اهغبيمةالملىهيمةؤلاص عيم،ؽائص عرة إلاشغ نسَسامة دهضةابيبةنىبم،ة -

ة اهغبيم،ة طغ،  .2004حس همة اضٌ 

تتفيمةنبضة اغخيمةيتؾف،ةئص عرةألانهسٌة املجسعيمة اطصغير،ةص عةضفسءةاليشغة ة املتػيو،نهسن،ةؽة -

 .        1422ٌ-م01،2002

ة ىكهساةألانهسٌة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ةص عة  ةلةاليشغة،ةئؾتي تيجيمة ةئص عر اصسابن،ة ؾسَغة دؿًة ىطتع  -

 .2009.،01ؽ

ضالحة اضيًةخؿًة اؿيس ن،ة ؾتي تيجيساة ةآايساةصنمة تىهيمة إلاشغ نساة ملىسَيمة اطصغة ة اطصغيرة ة -

 .،ة السَغر2009 إلاملتؾؿم،ةص عة افىغة اهغبي،

 .2002،ة1نبضة اخهيضة طؿفىةأبتةهسنم،ةئص عرة إلاشغ نساة اطصغير،ةص عة افجغةاليشغة ة املتػيو،ةؽ -

ة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم،ةص عة إلاجضة إلاإؾؿمة الس هيمةاليشغة ة املتػيو،ةبغي ا،ةئص عرهبيلةحت ص،ة -

2007. 

 :أػسوخاث الدهخىزة - ب

نثهسنةاخلف،ة  كوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ؾبلةصنههسة تىهيتهسةصع ؾمةخسامة الؼ ةغ،ةأؾغ خمة -

 .2004-2003  الؼ ةغ،ةحس همة اضهملتع ٍ، لض مةاىيلةشهسصرة
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خىيمةشبتؾي،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةتدليمة املىهيمة كملطسصيمة،ةصع ؾمةخسامة الؼ ةغ،ة -

 .2008-2007أؾغ خمةصهملتع ٍ،ةحس همة الؼ ةغ،ة

ؾهتصة ؾيلم،ةختههمة إلاإؾؿساةهأص رةاغفوةأص ءة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ة ظهغرةصهملتع ٍ،ة -

 .2016حس همة دهضةبتغيسفة،ة إلاؿيلم،ة

وؿيهمةؾسبم،ةأجغة ؾتثهسعة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةنلىة اىهتة كملطسصرةصع ؾمةكيسؾيمةنلىة -

ة،ة ظهغرةصهملتع ٍ،ةوليمة اهلتمة كملطسصيمة ة املجسعيمة ةنلتمة2014-2002 كملطسصة الؼ ةغرةزالٌة افتيرة

. 2016 اتؿيغيةكؿمة اهلتمة كملطسصيمة،ةحس همة اخسجةاخػغ،ةبستىم،ة

صع ؾمةخسامة– ؾليهمةغضيغ،ة ملؿلبساةتأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة اطىسنيمة اخسضمة فة الؼ ةغة -

،ة ظهغرةصهملتع ٍة،ةوليمة اهلتمة كملطسصيمة ة املجسعيمة،ةحس همة ( عكلم،ة ات صر،ةغغص يم ) الىتبة اشغقفة

 .2017كسضضرة غبسحة عكلم،ة

 :مرهساث املاحيظتر - ث

ةابيهس جةتلييهيهصع ؾمة-ؾليهمةغضيغ،ةتأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة اطىسنيمة اخسضمة فة الؼ ةغ -

 .2007 يض ،ة ظهغرة سحيؿتي،ةوليمة اخلتقة ة اهلتمةؤلاكملطسصيم،ةحس همةكسضضرة غبسحة عكلمة،ة

شيبسنة ؾيس،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة املىهيمة كملطسصيم،ة ظهغرة سحيؿتي،ةوليمة اهلتمة -

 .2008،2009 كملطسصيمة نلتمة اتؿيغي،ةحس همة الؼ ةغ

 شغرة دهضة اىسضغ،ةص عة إلاإؾؿساة إلاملتؾؿمة ة اطصغيرة ة إلاطصغرة فةتدليمة املىهيمة إلادليمة -

 إلاؿملض  م، ظهغرة سحيؿتية فة اهلتمة كملطسصيمةتسطظةئؾتي تيجيمة إلاإؾؿمةالملىهيمة إلاؿملض  م،ةحس همة

 .2011فغخساةنبسؽةؾؿيفة،ة

كهسنةأهيؿمة،ة دس امةبىسءةزليمةاليلكمةؤلاؾتي تيجيمةبسإلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهأص رةاملىهيمة -

 اطسصع اةزسعجة إلادغ كساة،ةصع ؾمةنيىمة ًة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ة ظهغرةتضزلةغهًة

 ملؿلبساةهيلةشهسصرة إلاسحيؿتية،ةشهبمةنلتمة اتؿيغية،ةتسطظةئص عرةأنهسٌة،ةوليمة اهلتمة كملطسصيمة ة

 .2013/2014 املجسعيمة نلتمة اتؿيغي،ةحس همةأ دهضةبتكغر،ةبت غص ؽ،ة

ت وي،ةتدؿغنةتسؿيـةؤلاهملسجة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ةصع ؾمةخسامة إؾؿمةع سٌة - عغسةَػ

 .2007-2006 ابالؾتيًةتلغا،ة ظهغرة سحؿملغية،ةحس همة عكلم،ة

 دهضة اطسارةػ يملم،أجغة املصغي اة كملطسصيمةنلىةتغكيمةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ة -

. 2007-2006 ظهغرة سحؿملغي،ةحس همة الؼ ةغ،ة

-2010أخهضةغبتلف،تأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغة،ةعؾسامة سحؿملغي،ةحس همةكؿىؿيىم،ة -

2011. 

 خهيضرة ساىيم، دس امةتلييمةأص  اة املدليلةؤلاؾتي تيجفة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم،ة ظهغرة -

 .2009-2008 سحؿملغي،ةحس همة عكلم،ة

حلس رةأخهض،ةئشيسايمةتؿتيغة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ةنالكتهسةبساملىهيمة إلاؿملض  م،ة ظهغرة -

. 2011 سحؿملغي،ةوليمة اهلتمة كملطسصيمة ةنلتمة اتؿيغية ة اهلتمة املجسعيم،ةحس همةأبيةبىغةبللسيض،ةتلهؿسن،ة
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 :مرهساث املاطتر- ص

ة اىس يمة -  لسعهمة–ص يـة فسءة،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةتسفيؼة ؿملتىة ابؿسامة فة اضٌ 

بغنة الؼ ةغة ةتتوـ،ة ظهغرة سؾتي،ةوليمة اهلتمة كملطسصيمة نلتمة اتؿيغية ة اهلتمة املجسعيمة،ةحس همة

 .2013 عكلم،ة

سة فة املىهيمة إلاؿملض  مة فة الؼ ةغ،ة ظهغرة سؾتية - نؼة اضيًةنؼة اضيً،ة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمةأجَغ

 .2013/2014 فة اهلتمة كملطسصيمة،ةحس همةؾىيىضرة،ة

 

 :املجالث- ه

حياللفةبتشغف،فتػيمةبتزبزر،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةبىسءةؤلاكملطسصة اتؾطن،ة جلمة.ص -

 .6،ةعكم4ؤلاؾتي تيجيمة  املىهيم،ة اهضصة

صع جفةهغيهت،ة ملؿلبساةتأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ة جلمةصع ؾساة فة كملطسصة ة -

 .2016ة،ةؾىمة02ة،ة اهضص05ة،ة إلاجلض03 املجسعرة ة إلاسايمة،ة سبية اطىسنساة امللليضيمة،ةحس همة الؼ ةغة

نهسعةشالبي،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة املىهيمة كملطسصيم،ة جلمة ابدتثة ة اضع ؾساة -

 .2010،ة سرة05ؤلاوؿسهيم،ةحس همةؾىيىضر، اهضص

 دفتفةحبسع،ة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة  شسولةتهتيلهس،ة جلمة اهلتمةؤلاوؿسهيم،ةحس همة دهضة -

 .2004زيػغ،ةبؿىغرة،ةفيفغرة

ضسارةضساخف،ةأؾسايبةتىهيمة إلاشغ نساة إلاطصغرة ة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم فة كملطسصة الؼ ةغر،ة جلمة اهلتمة -

 .2004ة،03 كملطسصيمة ةنلتمة اتؿيغي،ةحس همةؾؿيف،ة اهضصة

شىغيرةبيض  ر،ة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة دغنةالىهتة ة اتشصيل،ة جلمة ػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم،ة -

 .2017صيؿهبي- ةهتفهبي00 الؼ ةغة اهسضهم،ة اهضصة

ة وة زملالفبغنة املهيغزة ة:  خؿًةحهيلم،ةنس غةنس غةأخهض،ةزطتضيمةتؿيغية إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿم -

ةتؿيغية إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ة جلمة إلاسايمة ألاؾت ق،ة الؼ ةغ  .هكغرةخٌت

شهـة اضيًة املجسوية،ةنبضة اغؤ فةنبسصر،ة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فةتىهيمة إلاشسعيوة -

 .2014ة،05ة إلاإؾؿساة الؼ ةغيمة،ة اهضصأص ء اههت يمة،ة جلمة

 :امللخلياث- و

تهتيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبساطيغة إلاطغفيمة: ؾليهسنةهسضغ،ةنت ؾفة دؿً،ة ض زلمةبهىت ن -

ة كملطسصةؤلاؾال ي،ة ات كوة عَسهساة إلاؿمللبل،ة إلاغهؼة الس مفةغغص يم،ة ةخٌت ؤلاؾال يم،ة إلالمللىة اض لفةألاٌ 

 .2011- 24- 23فيفغر 

ة اهغبيمة،ة إلالمللىة اض لفة اغ بوة،ة - بغيشةؾهيض،ة ملؿلبساةتأَيلة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة اضٌ 

 .2006حس همةنىسبم،ة

ؾليهسنةهسضغ،ةنت ؾفة دؿً،ةكؿسمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةهبضيلةتىهترةاالكملطسصة الؼ ةغرة -

ةتلييمة ؾتي تيجيساة ة ةخٌت ،ةبدثة لضمةالهلمللىة اض لفةألاٌ  زسعجةكؿسمة إلادغ كسا،ة إلاهتكساة ة اخلٌت
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،ةبساملهس نة وة سبية( الؼ ةغ)بيليمة اهلتمة كملطسصيمة ة املجسعيمة ةنلتمة اتؿيغي،ةحس همة إلاؿيلم

ؾيسؾساة الؼ ةغة كملطسصيمة.2014ةأهملتبغة29 28ؤلاؾتي تيجيساة ة اؿيسؾساة كملطسصيمة فة الؼ ةغ،ةيت ية

 إلؾمللؿسبة ؾتثهسع اة ابضيلمةالهدغ كساة فةأفسقةألاافيمة اثساثمةبسالؼ ةغ،ة

هللا،ة  كوةأفسقة إلاإؾؿساة اطصغيرة  إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ة ض زلمة لض مة شغيفةبتكطبم،ةنلفةبتنبض -

ة  كوة ة ة اىكسمة إلادسؾبنة إلاسلفة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغ،ةأفسقغهًة إلالمللىة اتؾطنةخٌت

 .2013ة سرة6ة ة5حس همة ات صرة الؼ ةغ،ةيت ية

ة - ص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة املىهيمة كملطسصيمة ة: بصض صةبىغن،ةنبضة اخمةبتكفم،ة ض زلمةخٌت

ػيسصرة ؿملتيساة اتشصيلة،ةغهًة لمللىة  كوة ةأفسقة اىكسمة إلادسؾبنة إلاسلفة فة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة

 .2013ة سرة06 ة05 إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغ،ةحس همة ات صرة،ةيت ية

خهيضةبتػيضر،ةص عة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة املىهيمة كملطسصيمةبسالؼ ةغ،ة ض زلمةغهًة إلالمللىة -

ة ة ؾملض  مة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ةحس همة اشهيضةخهمةاخػغة ات صر،ةيت يةئشيسايم اتؾطنةخٌت

 07ة ة06

 :اللىانيا

ةيملػهًة السهتنة املتحيهنةاتيكيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة18-01االؾالمةأهثيةيهىًة اغحتمة لىةكسهتنةعكمة -

. 2001ةحسهفية15ةبملسعيش77 إلاملتؾؿم،ة الغيضرة اغؾهيم، اهضصة

 02-17ألا سهمة اهس مةالخيت مة الؼ ةغيم،ة السهتنة املتحيهنةاتيكيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةعكمة -

 . 2017ةحسهفية11،ة اطسصعةبملسعيشة02،ة الغيضرة اغؾهيمة اهضصة2017ةحسهفية10 إلاإعرة فة

 .2017صيؿهبية -

 :باللغت الفسنظيت -2

- MAKHLOUF, Organisation et gestion des entreprise, ed pages bleus, 2006, alger. 

- Michet Darbelet et autres, l’essentiel sur le management, ed Berti, 2006, Paris. 

- Ondel’ansek Kay, Les contraintes de financement des PME en Afrique : le role des registres de 

credit, Thèse présentée à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de 

Philosophiae Doctor ( Ph.d) en économie appliquée HEC Montréal Affiliée à l’ université de 

Montréal, Canada Décembre 2010. 

 :مىاكي ألانترنذ -3

 www.mti.gov.org. تكوة ػ عرة اطىسنمة فة طغ،ة -

 23ؤلاط نمة الؼ ةغيم،ةتىطيبة إلاجلـة اتؾطنةالتشس عة ًةأحلةتؿتيغة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة،ة -

 .23/02/2018: ة،ةتسعيشة ؾالمةيتمةhttp://www.radioalgerie.dz/news: ة،ةنبية إلاتكو2018فيفغرة

http://www.radioalgerie.dz/news
http://www.radioalgerie.dz/news
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 إلاشغ نساة اطصغيرة ة..أخهضةعشضرة،ة غهؼة ابضيلةالملسؿيـة ة اضع ؾساةؤلاؾتي تيجيمة،ةتجسعبةص ايمة

ة،ة2018ةأفغيلة01،ةتسعيشة املطفذة2017ةؾبملهبي،ة21 إلاملتؾؿمة فةتدليمة املىهيمة كملطسصيم،ةة

.hhttps://elbadil-pss.org   
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ة ًة2013خغهيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة ًة: 01امللخم زكم  2017ةئلىةغسيمة اؿض س نةألاٌ 
 

املإطظا املجمىع الىلي

 ث العامت

املإطظاث 

 الشاصت

املإطظاث ا م الشاصت  عدد املإطظاث الخسفيت املهن الخسة

 املعنىيت

 

777816 557 777259 1

4

2

1

6

9 

 2013 ئنشاء  39355 459414 15043 175676 ئنشاء 12186

ئعادة  /

 ئنشاء

ئعادة  8191 /

 ئنشاء

 شؼب  8249 131 شؼب 411

 الخؼىز  39297 14912 الخؼىز  11775

852053 542 851511 1

5

9

9

6

0 

 496989 19002 194562 ئنشاء 18206

 

  

 2014 ئنشاء  39343

ئعادة  /

 ئنشاء

ئعادة  7286 /

 ئنشاء

 شؼب  9054 116 شؼب 415

 الخؼىز  37575 18886 جؼىز  17791
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93456

9 

532 93403

7 

17899

4 

21714 ئنشاء 42304

2 

 2015 ئنشاء  41919 537901 /

ئعادة  /

 ئنشاء

ئعادة  6949 /

 ئنشاء

 شؼب  7956 / شؼب 690

 الخؼىز  40912 / الخؼىز  41614

ئعادة  3125

 ئنشاء

ئعادة  3544 /

 ئنشاء

 شؼب 2051 / شؼب 7890

10226

21 

390 10222

31 

21108

3 

23524 ئنشاء 66903

2 

 2016 ئنشاء  575906 /

ئعادة  6071

 ئنشاء

ئعادة  8056 /

 ئنشاء

 شؼب 11686 / شؼب 22785

 الخؼىز  38005 / الخؼىز  50189

10602

89 

264 10600

25 

22051

6 

24369 ئنشاء  22655

9 

 2017 ئنشاء 18411 595810 /

ئعادة  3125

 ئنشاء

ئعادة  3544 /

 ئنشاء

 شؼب 2051 / شؼب  7890

 الخؼىز  19904 / الخؼىز  
 وشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم:  ًةئنض صة اؿلبمةبسالنملهسصةنلى: املصدز
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 02: زكم امللخم

ٌ   اؿض س ن غسيم ئلى 2010  ً  ايشسؽ شهب  جهتنسا خؿب  اخسضم   إلاملتؾؿم  اطصغير  إلاإؾؿسا تتػيو  .2017 ألا 

زض ساة  ايؿبم  إلاجهتم

  اطىسنم

 افالخمة  ايؿبم

  اطيضة

  ابدغر 

 اطىسنمة  ايؿبم

  املدتيليم

 ابىسءة ة  ايؿبم

ألاشصسٌة

  اههت يم

  اؿىت ا زض ساة  ايؿبم

459414 0.49 2259 1.00 4616 15.90 73037 32.85 150910 49.67 228592 2013 

496989 0.49 2439 1.01 5038 15.72 78108 32.15 159775 50.63 251629 2014 

537901 0.49 2639 1.05 5625 15.56 83701 31.34 168557 51.57 277379 2015 

575906 0.48 2767 1.06 6130 15.56 89597 30.36 174848 52.54 302564 2016 

595810 0.48 2843 1.07 6392 15.58 92804 29.83 177727 53.04 316044 2017 
 . ىانض ص اؿسابييبسالنملهسصنلىيشغيستسإلاهلت ستسإلخطسةيم املسبهماتػ عر اطىسنم  إلاىسحم: املصدز

 

 03:  إلالخمةعكم

ة ًة2013تتػيوة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة اخسضمةنلىةخؿسبة الهساة ًة -  .2017ةئلىةغسيمة اؿض س نةألاٌ 

 اهػسبة  ايؿبم  الىتب  ايؿبم  إلاجهتم

  اهليس

  اؿىت ا  اشهسٌ  ايؿبم

459414 8.82 40517 22.32 102533 68.86 316364 2013 

496989 8.79 43672 21.91 108912 69.30 344405 2014 

537901 8.65 46525 21.94 118039 69.41 373337 2015 

575906 8.61 49595 21.83 125696 69.56 400615 2016 

595810 8.53 50801 21.78 129767 69.69 415242 2017 
 . ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىةوشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحمة: املصدز
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 04:  إلالخمةعكم

 .2017- 2013 لسعهمة ىسضبة اشصلةبسإلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبذلمة اؿيسنة إلاشملصلغنة افتيرة ًة

وؿبمة ىسضبة اشصلة

 فة إلاإؾؿساة اطصغيرة

 ة إلاملتؾؿمةبسايؿبمة

 إلحهسلفة ىسضبة اشصلة

نضصة إلاشملصلغنة

 فة إلاإؾؿساة

 اطصغيرة ة

  إلاملتؾؿم

وؿبمة

  ابؿسام

حلمةفئمة

  ابؿسام

وؿبمة اؿيسنة

  إلاشملصلغن

حلمة

 اؿيسنة

  إلاشملصلغن

نضصة اىسشؿغنة

  كملطسصيس

  اؿىت اة

18.56 2001892 9.82 1175000 39 10788000 11964000 2013 

20.42 2157232 9.82 1151000 36.4 10566000 11716000 2014 

22.38 2371020 11.21 1337000 37.1 10594000 11932000 2015 

23.43 2540698 10.50 1272000 37.4 10845000 12117000 2016 

23.96 2601958 11.71 1440000 36.9 10858000 12298000 2017 
 .وشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبهمةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحم: - ة ًةئنض صة اؿسابغنةبسالنملهسصةنلىة:املصدز 

 http://www.ons.dz/  تكوة اضيت نة اتؾطنةاإلخطسةيسا-
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 05: امللخلسكم

 .2014- 2013تؿتعة اليهمة إلاػسفمةخؿبة اؿسبوة السهتوية ةكؿسمة ايشسؽة ًة

 الؼابي اللانىني 2013 2014

 الصزاعت

 خاا 1612.94 1758.18

 عام 14.81 13.31

 املجمىع 1627.75 1771.49

 البناء و ألاشغاٌ العمىميت

 خاا 1344.4 1438.51

 عام 217.71 291.68

 املجمىع 1562.11 1730.19

 النلل و املىاصالث

 خاا 1209.33 1299.57

 عام 233.8 256.5

 املجمىع 1443.13 1556.07

 خدماث للمإطظاث

 خاا 139.1 142.07

 عام 33.37 53.7

 املجمىع 172.47 195.77

 الفندكت و إلاػعام
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 خاا 146.27 155.49

 عام 27.82 33.5

 املجمىع 174.09 188.99

 الصناعت الغرائيت

 خاا 249.17 288.98

 عام 36.3 41.71

 املجمىع 285.47 330.69

 صناعت الجلىد و ألاخريت

 خاا 2.37 2.55

 عام 0.27 0.31

 املجمىع 2.64 2.86

 الخجازة و الخىشري

 خاا 1759.6 1956.31

 عام  110.98 113.76

 املجمىع 1870.58 2070.07

 .ةاتػ عرة اطىسنمة ة إلاىسحمروشغيساة إلاهلت ساةؤلاخطسةيمة املسبو:  إلاطضع -
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 امللشص

تهضفةَظٍة اضع ؾمةئلىة دس امة املهغفةنلىة ؿسَهمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة فة الؼ ةغةبسنملبسعةأنة

َظ ة الؿسمة ًةأَمة الؿسنساة اتنةتشيلة دتع ةأؾسؾيسة ة دغوسةفهسالة فة كملطسصة اتؾطنة ة اظرةتؿمىة

 اض امةحسَضرة ًةزالٌةنضرةئحغ ء اة ةتض بغيةتؿسَمة فةصنمة ةتغكيمة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

هلؿسمةبضيلةنًةكؿسمة إلادغ كساةزسضمةبهضة املصيغي اة اتنةشهضَسة كملطسصة اتؾطنةزالٌة اؿىت اة

ألازغير،ة ةكضةتتضلىسة ًةزالٌةَظٍة اضع ؾمةأنة إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمةبسالؼ ةغة فةتؿتعةئلىةأنة

ةبسإلاسةمة ًةئحهسلفة إلاإؾؿسا،ة ةبساغغمة ًةأنة اصسابيمة نهسةهفة إؾؿساة98 ؾملؿسنتةأنةتملجس ػةوؿبمة

 طصغرة ةتهسوية ًةنضرة شسولة ةنت ةم،ةئالةأنهسة ؾملؿسنتةأنةتتفغة ىسضبةشصلة ةأنةتؿسَمة فة اؼيسصرة فة

 . اليهمة إلاػسفمة ة اىستجة اض زلفة اخسم

 اليلماث املفخاخيت

 . اىستجة اض زلفة اخسم-  اليهمة إلاػسفمة-  اتشصيلة-  إلاإؾؿساة اطصغيرة ة إلاملتؾؿمة

Abstract  

This study aims at trying to identify the contribution of the small and medium enterprises in Algeria 

and its economic role, as this sector  is one of the most  important sectors that constitute a central 

axis  and an effective engine in the national economy. The state strives  to support and promote 

small and medium enterprises  as an alternative sector especially after the changes witnessed by 

the national economy in recent years,  and we have concluded though  this study that the small and 

medium enterprises in Algeria are in development and it was able to exceed 98 percent of the total 

institutions, although the majority of them are very small enterprises and suffer from many 

problems and obstacles, but they have been able to provide jobs  and contribute to the increase in 

the value added and the Gross domestic product. 

Key words small and medium enterprises- employment - value added -  Gross domestic product 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


