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 الكلمة االفتتاح�ة

مما ال شك ف�ه أن هناك توجها عالم�ا من طرف رجال األعمال ومقرري الس�اسات 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �صفتها قاطرة التنم�ة اإلقتصاد�ة التنمو�ة نحو دعم وتطو�ر

وهذا راجع ألهم الخصائص التي تتمیز بها  خاصة في مجال توفیر مناصب الشغل والتأثیر 

�اإلضافة إلى قدرتها على التأقلم السر�ع مع التحوالت  اإلیجابي على مؤشرات اإلقتصاد الكلي

، حیث أص�حت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكل اإلقتصاد�ة التي �شهدها العالم الیوم

% من إجمالي المؤسسات في العدید من اإلقتصاد�ات المتطورة ومسؤولة عن توفیر 98حوالي 

 العدید من مناصب العمل في هذه الدول.

وكغیرها من الدول النام�ة تحاول إضفاء المرونة الالزمة على األداة اإلنتاج�ة الجزائر  

الوطن�ة من خالل تعبئة اإلستثمار ودعم الروح المقاوالت�ة خاصة لدى الش�اب من خالل العدید 

من اآلل�ات والبرامج الموجهة لدعم وترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهذا بهدف تمكین 

طني من معالجة اإلختالالت اله�كل�ة التي یواجهها في ظل إنخفاض أسعار اإلقتصاد الو 

المحروقات والتأقلم مع التغییرات التي تفرضها التكتالت العالم�ة،  لكن و�عد مرور أكثر من 

عشر�تین من بدا�ة اإلهتمام الجدي بدعم المقاوالت�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال 

 ن التحد�ات التي تعیق مساهمتها في تحقیق أهداف التنم�ة المنشودة.تزال هناك العدید م

و�تشرف المخبر بوضع هذا الكتاب بین أیدي ال�احثین إلثراء النقاش حول الدور التنموي 

 للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 هیئة التحر�ر
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 التوجه التقاولي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

ش�شة نوال     أستاذة محاضرة أ   جامعة خم�س مل�انة 
زنیني فر�دة     أستاذة محاضرة أ   جامعة خم�س مل�انة 

مانع فا�مة     أستاذة محاضرة أ   جامعة شلف 

  مقدمة:
حیث أن المصانع  ،تعد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حجر األساس في اقتصاد�ات الدول المختلفة

و تعتبر هذه  ،أو من متجر متواضع ،الكبیرة و الشركات التجار�ة الضخمة جاءت من مشغل صغیر
ألنها نواة المنافسة العامة في النظر�ة االقتصاد�ة  ،المؤسسات الركیزة التي قام علیها التطور الرأسمالي

احتلت  ،و في ضوء ما تشهده الساحة االقتصاد�ة العالم�ة من تغیرات على أكثر من صعید ،الجزئ�ة
و أولت الكثیر من الدول اهتماما  ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا ر�اد�ا في عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة

 توفیر ظروف نجاحها و عملها و جعلتها من األولو�ات ضمن برامج التنم�ة .حیث عملت على  ،بها
و لما أص�ح �قاء هذا النوع من المؤسسات و تطورها مرهونا �مدى قدرتها على التعامل مع عوامل البیئة 

زامالذلك كان ل ،و المواجهة أو التكیف مع المؤسسات ذات الحجم الكبیر أو الك�انات االقتصاد�ة ،الخارج�ة
و رؤ�ة مستقبل�ة تجعلها قادرة على مواجهة  ،علیها إت�اع نمط تسییر استراتیجي و امتالك إرادة إستراتیج�ة

 التغیرات الحاصلة في مح�طها و اكتساب مزا�ا تنافس�ة تمكنها من ال�قاء و االستمرار .
تسل�ط الضوء على حاول و ن ،و عل�ه سوف نوجه االهتمام حول أهم�ة هذا النوع من المؤسسات  و طب�عته

 المقاولة كتوجه استراتیجي لتطور و نمو هذا النوع من المؤسسات من خالل العناصر التال�ة :
ماه�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  -
 والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المقاولة كتوجه استراتیجي  -

 ماه�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  -1
سواء على مستوى دولة ما  ،تعر�ف محدد و موحد للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةتعتبر عمل�ة التوصل إلى 
من التحد�ات التي تواجه ال�احثین في مجال دعم و تطو�ر هذا النوع من  ،أم قطاع اقتصادي معین

و اختالف القطاع و اختالف الجهة المعن�ة بتطو�ر  ،و ذلك الختالف تعر�فها �اختالف الدولة ،المؤسسات
و هنا ستتم مناقشة مجموعة من التعار�ف التي تم التوصل إلیها لمشار�ع الصغیرة سواءا على  ،هذا التعر�ف

إضافة إلى المعاییر التي استخدمت لتصنیف المشار�ع من حیث حجمها إلى  ،المستوى الدولي والعر�ي
صغیرة و متوسطة و كبیرة 

 مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة . -1-1  
إن تحدید تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة �عتمد على مجموعة من العوامل التي تبرز أهمیتها في 

و سنتطرق ف�ما یلي إلى مختلف هذه العوامل و من ثمة مختلف  ،و تختلف في العدید من الدول ،االقتصاد
 ل و الهیئات العالم�ة .التعار�ف حسب مجموعة من الدو 
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 تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ط�قا للمعاییر الدول�ة : -أ
أن هناك ما یتجاوز الخمسین  ،أظهرت �عض الدراسات التي أجر�ت على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

ف رسمي لهذا و ان العدید من الدول ل�س لدیها تعر� ،) من التعار�ف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة50(
و �كون التعر�ف المعتمد اما  ،حیث یرت�ط تعر�ف كل دولة بدرجة النمو االقتصادي ،النوع من المؤسسات

، او تعر�فا ادار�ا مثل المان�ا الغر��ة سا�قا ،بنص قانوني مثل الجزائر و الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة و ال�ا�ان
 �عض المنظمات الدول�ةهناك �عض التعار�ف متفق علیها مقدمة من طرف و 
 تعر�ف الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة : -1-أ

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  " انها تلك المشار�ع التي  تتمتع  1953اعتبر الكونغرس األمر�كي عام 
 1و تعتبر ذا تأثیر محدود في القطاع الذي تعمل ف�ه. ،�ملك�ة و إدارة مستقلة

حیث اعتمد التعر�ف معاییر  ،فقد جاء أكثر تحدیدا  (SBA)أما التعر�ف الذي قدمته إدارة األعمال الصغیرة 
عدد العمال و ر�طها  ،كم�ة مختلفة لتحدید حجم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مثل حجم المب�عات السنو�ة

لمؤسسة الصغیرة و الخدمات فان اففي مجال تجارة التجزئة  ،�طب�عة القطاع االقتصادي الذي تعمل ف�ه
،  وفي مجال تجارة الجملة المتوسطة هي التي ال تز�د مب�عاتها السنو�ة عن ثالثة و نصف ملیون دوالرو 
 2الصناعة ال یز�د عدد موظفیها عن خمسمائة موظف .و 
د على عدد للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة �عتم  (SBA)و في تعر�ف أخر اعتمدته إدارة األعمال الصغیرة 

العمال �غض النظر عن القطاع االقتصادي الذي �عمل ف�ه . حیث صنفت المؤسسات وفقا لحجمها إلى 
  3أر�عة أصناف رئ�س�ة :

 المؤسسات المتناه�ة في الصغر و هي التي توظف اقل من عشر�ن عامال . -
 المؤسسات الصغیرة و هي التي توظف من عشر�ن إلى تسعة و تسعین عامال .  -
 سسات المتوسطة و هي التي توظف من مئة إلى أر�عمائة و تسعة و تسعین عامال.المؤ   -
 المؤسسات الكبیرة فهي تلك التي �عمل ف�ا أكثر من خمسمائة عامل .  -

فقد اعتمدت على معاییر نوع�ة و تنظ�م�ة لتصنیف (OCDE) 4أما لجنة التطو�ر االقتصادي األمر�ك�ة
و األسواق التي  ،حیث حجمها مثل: خصائص اإلدارة،  مصادر التمو�لالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة من 

و تتمیز �الر�ط بین  ،حیث اعتبرت المؤسسة الصغیرة هي تلك المؤسسة التي تدار �شكل مستقل ،تعمل فیها
و تنحصر أعمالها في األسواق المحل�ة أو في مناطق جغراف�ة  ،و التمو�ل الشخصي ،اإلدارة و الملك�ة

و تعتبر صغیرة نسب�ا إذا ما قورنت مع مؤسسات أخرى عاملة في نفس القطاع من حیث حجم محدودة . 
 العمالة و حجم االستثمارات و مستوى التكنولوج�ا المستخدمة .

                                                            
1 OCDE, Perspective de L’OCDE،Edition 2000،p 11 . 

. 05 ص ، النشر سنة بدون  ، القاهرة ، القاهرة جامعة منشورات ، الصغیرة الصناع�ة المشروعات ادارة ، عالم سمیر  2  
.49 ص ،2005 ، القاهرة ، �المنصورة للنشر العصر�ة المكت�ة ، الصغیرة المشروعات إدارة ، الشحات دمحم ر�اض نظیر  3  
 ص ،1996 اإلسكندر�ة، والنشر، للط�اعة الجامع�ة الدار تمو�لها، ومشكالت الصغیرة الصناعات تنم�ة �سري، الرحمان عبد 

174  
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المؤسسات   UNIDO: تعرف منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة تعر�ف المنظمات الدول�ة -2-ب
وتستخدم رؤوس  ،الصغیرة و المتوسطة عموما " �أنها تلك المؤسسات التي تقوم �اإلنتاج على نطاق ضیق

لكنها تعتمد مع�ار عدد العمال في تحدید  ،و توظف عددا محدودا من األیدي العاملة " ،أموال صغیرة
مؤسسات المتناه�ة في الصغر  هي و ذلك من خالل اعت�ارها أن ال ،المؤسسات الصغیرة في الدول النام�ة

و الصغیرة تلك التي توظف من خمسة إلى تسعة عشر عامال و  ،تلك التي توظف من واحد إلى أر�عة عمال
 5�حد أقصى �صل إلى مئة عامل .

، و هذا مما قد �سبب خلطا بین أكثر من حجم من المؤسسات التي تقع في الفئة من خمسة إلى مئة عامل
 قسم وفقا لجهات أخرى إلى صغیرة و متوسطة .التي �مكن أن تو 

فالتي �عمل فیها من  ،و تقسم منظمة العمل الدول�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وفقا لعدد العاملین بها
و التي �عمل فیها من مئة إلى ار�عامئة  ،خمسة  إلى تسعة عشر عامال تعتبرها مؤسسات متناه�ة في الصغر

 6أما الكبیرة ف�عمل فیها أكثر منة خمسمائة عامل. ،عتبرها مشار�ع متوسطةوتسعة و تسعین عامال فت
معتمدا على مع�ار حجم العمالة في  ،و �قدم البنك الدولي تعر�فا أكثر توازنا و انسجاما مع الدول النام�ة

فقد اعتبر المؤسسة  التي  �عمل فیها اقل من عشرة عمال متناه�ة في  ،تقس�م المؤسسات من حیث الحجم
و المتوسطة �عمل  ،و المؤسسة الصغیرة هي التي  �عمل بها من عشرة إلى تسعة و أر�عین عامال ،الصغر

 7و الكبیرة �عمل بها أكثر من مئة عامل. ،بها من خمسین إلى مئة عامل
المؤسسات المتناه�ة في الصغر �أنها " تلك التي  *االتحاد األورو�ي�عرف تعر�ف االتحاد األورو�ي :  -3-أ

أما  ،و الصغیرة �عمل فیها من عشرة إلى تسعة و أر�عین عامال ،�عمل فیها من واحد إلى تسعة عمال
و الكبیرة �عمل فیها أكثر من مائتین  ،المتوسطة ف�عمل فیها من خمسین إلى مائتین و تسعة و أر�عین عامال

 8ین عامال . و خمس
: تختلف المعاییر المعتمدة في تعر�ف  تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ط�قا للمعاییر العر��ة -4-أ

و ف�ما یلي  ،وتصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العر��ة  من حیث الحجم في الدول العر��ة
جدول یوضح حجم العمالة المستخدمة و حجم االستثمار للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في �عض الدول 

 العر��ة .
 

                                                            
 16 ص ، 2000 عمان، والتوز�ع، للنشر الصفاء دار الصغیرة، التجار�ة األعمال إدارة یوسف، الرح�م عبد توفیق  5
المتوسطة في دعم التنم�ة االقتصاد�ة ، مداخلة أمام المؤتمر العر�ي الزاهي اسبیرو ، أهم�ة و تطو�ر الصناعات الصغیرة و    2

  . 2002األول حول ال�حث العلمي و دوره في الصناعات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، الجزائر ، جوان ، 
 ،2004 ، ،عمان التوز�ع و للنشر ال�ازوري  دار ، الصغیرة المشار�ع ادارة ، عید أبو موسى قاسم ، عفانة هللا عبد جهاد   7 

 68ص
عبد الرحمان �سري أحمد ، تنم�ة تاصناعات الصغیرة و المتوسطة و مشكالت تمو�لها ، الدار الجامع�ة ، االسكندر�ة ،  9 

  17، ص 1996

�قدمها جاء التعر�ف األورو�ي عاما یتم استخدامه داخل دول االتحاد األورو�ي، كما و �ستخدم خالل البرامج اإلنمائ�ة التي *
 االتحاد األورو�ي للدول النام�ة أ�ضا. 
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 : حجم العمالة المستخدمة المشار�ع الصناع�ة الصغیرة في �عض الدول العر��ة 01الجدول رقم 
 حجم االستثمار عدد العمال اسم الدولة

   50اقل من مصر
 ألف دینار كو�تي 250اقل من  عامال  50اقل من الكو�ت
  عامال  50اقل من العراق

 اقل من ملیون ر�ال سعودي عامال  50اقل من السعود�ة
  عمال  5اقل من األردن
  عمال 9اقل من سور�ا

 ألف درهم 500اقل من  عمال  9اقل من اإلمارات
  عامال  49-10من ال�حر�ن
  عامل 500اقل من الجزائر
  عمال 200اقل من  المغرب

 المصدر : أخذت هذه المعلومات من العدید من الدراسات الخاصة �كل دولة .
و نعتمد في تعر�فنا  ،بناءا على التعار�ف السا�قة �مكن اقتراح تعر�ف شامل للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

تعتبر على الدراسات الجزائر�ة و خاصة القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و عل�ه " 
 ،الزراعة ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كل مؤسسة تعمل في إحدى القطاعات االقتصاد�ة ' الصناعة

و ال �قل  ،كحد أقصى 500عمال كحد أدنى و  10بین و التي یتراوح عدد العمال فیها  ،التجارة و الخدمات
و تتمتع �االستقالل�ة  ،ملیون دج كحد أقصى 500ملیون دج كحد أدنى و ال تتجاوز  20رقم أعمالها عن 

و أن تكون حصتها من السوق محدودة و تكون محل�ة و تستخدم األسالیب الجدیدة  ،في اإلدارة و الملك�ة
 9س�م العمل .في اإلنتاج و اإلدارة و تق

 معاییر تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  -1-2
و یتفق العدید من ال�احثین و  ،تختلف المعاییر المستخدمة في تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

�حیث تنقسم من حیث الحجم إلى معاییر كم�ة  ،االقتصادیین على أن االختالف �كمن في الحجم و الشكل
 الشكل القانوني و المؤسسات المقاولة .  ،أما من حیث الشكل فتتمثل في طب�عة المنتجات ،وأخرى نوع�ة

 معاییر تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  من حیث الحجم: -أ
�الحظ أن هناك العدید من المعاییر التي یتم اعتمادها من  ،�مراجعة ما سبق من أدب�ات االقتصاد و اإلدارة

لدارسین في مجال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. و تصنف هذه المعاییر إلى مع�ار�ن قبل ال�احثین و ا
 رئ�سیین هما : المع�ار الكمي و المع�ار النوعي.

                                                            
القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلید�ة ،   9  

 9-8، ص ص  2001د�سمبر ، 



15 

 10و هي تلك المعاییر الرقم�ة اإلحصائ�ة سهلة الق�اس مثل:المعاییر الكم�ة : -1 -أ
لسهولة الحصول على الب�انات الخاصة و �عتبر من أكثر المعاییر استخداما نظرا مع�ار العمالة :  -

 Brotcheإضافة إلى كون عدد العمال محددا لحجم الطاقة اإلنتاج�ة للمؤسسة، و قد صنف  ،�حجم العمالة

And Heimins : مشار�ع األعمال من حیث الحجم إلى 
 من واحد إلى تسعة عمال هي مؤسسات أعمال أسر�ة أو حرف�ة . -
 مال هي مؤسسات صغیرة .من عشرة إلى تسعة و أر�عین عا -
 من خمسین إلى مئة عامل هي مؤسسات متوسطة . -
 أكثر من مئة عامل هي مؤسسات كبیرة . -

إال أن مثل هذا المع�ار یواجه انتقادات من حیث أن تشغیل عدد معین من العمال في المؤسسة ال �عتبر 
ن أن �كون عدد العمال صغیرا في إذ انه من الممك ،المحدد الوحید العت�ارها صغیرة أو متوسطة أو كبیرة

و بهذا فهي تعتبر صغیرة من حیث حجم  ،مؤسسة ما  على الرغم من انه تستثمر حجما كبیرا من رأس المال
العمالة و كبیرة من حیث حجم رأس المال في آن واحد . و قد �كون العكس �ان تستخدم المؤسسة عددا كبیرا 

و بهذا تكون كبیرة وفقا لمع�ار حجم العمالة و صغیرة وفقا لمع�ار  ،من العمال و لكن �حجم استثمار صغیر
 رأس المال .

و �عتبر هذا المع�ار من المعاییر الشائعة في مجال مع�ار رأس المال : -
تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  من حیث الحجم و ذلك نظرا لسهولة استخدامه إضافة إلى إن 

ات الطاقة اإلنتاج�ة للمؤسسة، ال الن هذا المع�ار یختلف من دولة إلى حجم رأس المال �عتبر احد محدد
و إن استخدام مع�ار رأس المال منفردا في تحدید حجم  ،أخرى و من قطاع اقتصادي معین إلى آخر

كما هو الحال في استخدام مع�ار عدد العمال  ،المؤسسة یؤدي إلى نتائج غیر دق�قة في تحدید الحجم الحق�قي
 . منفردا

و  ،الذي �عرف �أنه " حجم رأس المال المستخدم للوحدة الواحدة من العملمع�ار معامل رأس المال:  -
�حسب �قسمة رأس المال الثابت على عدد العمال ". و هو �عني مقدار اإلضافة إلى رأس المال المطلوب 

 لتوظیف عامل واحد �المؤسسة . 
لمال و حجم العمل و ذلك لمواجهة ما یواجه استخدام كل و هذا المع�ار �عتمد الدمج بین مع�اري رأس ا

 مع�ار منها �شكل منفرد من انتقاد في عدم  دقة النتائج التي سیتم التوصل إلیها لتحدید حجم المؤسسة .
�عتمد هذا المع�ار حجم المب�عات السنو�ة التي تحققها المؤسسة محددا  مع�ار حجم المب�عات : -

المع�ار على ق�اس مستوى نشاط المؤسسة و قدراتها التنافس�ة مقارنة مع و قد �ساعد هذا  ،لحجمها
و من الدول التي استخدمت هذا المع�ار الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة حیث  ،المؤسسات العاملة في نفس القطاع

 اعتبرت مؤسسات التجزئة و الخدمات التي تقل مب�عاتها السنو�ة عن ثالثة و نصف ملیون دوالر مؤسسات
 صغیرة .

                                                            
الصغیرة و المتوسطة في الوطن العر�ي : دمحم فتحي صقر ، واقع المشروعات الصغیرة و المتوسطة ، ندوة : المشروعات  10

 . 10، ص 2004جانفي ،  19-18اإلشكال�ة و أفاق  التنم�ة ، القاهرة ، یومي 
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تجن�ا لما تعان�ه المعاییر الكم�ة في تحدید حجم المؤسسة من انتقادات في مدى المعاییر النوع�ة :  -2-أ
فقد لجا �عض الدارسین و ال�احثین إلى اعتماد معاییر نوع�ة لتحدید حجم االمؤسسة  ،دقتها و صحة نتائجها

  11و من هذه المعاییر : ،لغا�ات الدراسة و ال�حث و التطو�ر و التمو�ل
و وفقا  ،و �عتمد هذا المع�ار على الشكل القانوني للمؤسسة، و مصادر تمو�لهاالمع�ار القانوني : -

: المشار�ع الفرد�ة و العائل�ة لهذا المع�ار فالمؤسسات الصغیرة عادة ما تعتبر ذات شكل غیر مؤسسي مثل 
 الشركات التضامن�ة و شركات التوص�ة ال�س�طة.و 
�عتبر هذا المع�ار المؤسسات صغیرة و متوسطة إذا اتسمت ب�عض مع�ار اإلداري التنظ�مي : ال -

و الذي �حدد مجموعة من الخصائص  ،) الذي تم استعراضه سا�قاCEDالخصائص التي وردت في تعر�ف (
و ترت�ط ف�ه اإلدارة و الملك�ة  و تنحصر أعماله في  ،كان یدار �شكل مستقل ،للمؤسسة الصغیرة و المتوسطة

مثل هذا المع�ار �ستخدم في الوال�ات المتحدة و غیر  ،منطقة جغراف�ة محدودة أو في األسواق المحل�ة
 مستخدم في الدول العر��ة .

تصنف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  وفقا لهذا المع�ار �أنها تلك  المع�ار التكنولوجي : -
سسات التي تستخدم أسالیب إنتاج �س�طة و ذات كثافة رأسمال�ة منخفضة و كثافة عمال�ة عال�ة مثل المؤ 

 .الصناعات الحرف�ة و الیدو�ة و المطا�ع و المحالت التجار�ة
 معاییر تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من حیث الشكل : -ب

تختلف أشكالها  �اختالف المعاییر المعتمدة في  ،تنقسم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى عدة أنواع
 12و من أهم هذه المعاییر : ،تصن�فها

 طب�عة المنتجات. -
 الشكل القانوني. -
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المقاولة   -
 تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب طب�عة المنتجات  -1-ب

 13الفئات التال�ة :تصنف المؤسسات على أساس طب�عة المنتجات  إلى 

 مؤسسات إنتاج السلع االستهالك�ة . -
 مؤسسات إنتاج السلع الوس�طة . -
 مؤسسات إنتاج سلع التجهیز . -
 
 

                                                            
 ص ص ،2002 ، عمان ، التوز�ع و للنشر صفاء دار ، الصغیرة التجار�ة األعمال إدارة ، حسن یوسف الرح�م عبد توفیق 

15-17 11  
  43-32عثمان لخلف ، مرجع سبق ذكره ص ص  12
 المعمول معوقات بین الجزائر في  المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تمو�ل اشكال�ة ، بلغرسة اللطیف عبد ، بر�ش السعید 14 

 18 و 17 یومي ، العر��ة الدول في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تأهیل متطل�ات حول الدولي الملتقى المأمول، ومتطل�ات
 .   �الشلف بوعلي بن حسی�ة جامعة ، 2006 أفر�ل
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 تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب الشكل القانوني : -2-ب

تسود  أشكال  ففي األنظمة اللیبرال�ة ،إن الشكل القانوني للمؤسسات  یتفق و طب�عة النظام الس�اسي السائد 
حیث تسود   أشكال الملك�ة  ،بینما في األنظمة االقتصاد�ة الموجهة �كون تدخل الدولة كبیرا ،الملك�ة الخاصة

 14العامة و التعاون�ة مع وجود أشكال فرد�ة في نطاق محدود في �عض األنشطة كالزراعة و الخدمات .
تعد الجمع�ات التعاون�ة من المشار�ع االخت�ار�ة التي تؤسس من قبل مجموعة من   التعاون�ات : -

 بهدف تامین احت�اجات  األعضاء من سلع و خدمات ضرور�ة �أقل تكلفة ممكنة . ،العناصر ال�شر�ة

و  ،تمتاز بإمكان�ات ماد�ة و مال�ة كبیرة ،هي المؤسسات التا�عة للقطاع العام المؤسسات العامة : -
كذلك یوجد جهاز للرقا�ة یتمثل  ،فید من مجموعة من التسه�الت القانون�ة و اإلدار�ة و اإلعفاءات المختلفةتست

 في الوصا�ة.
و �مكن إدراجها إجماال ضمن صنفین  ،هي مؤسسات خضع للقانون الخاص المؤسسات الخاصة : -

 : المؤسسات الفرد�ة و الشركات .

 و هي خاضعة للقانون الجزائري. ،ك�ة الوطن�ة و األجنب�ةتشترك فیها المل المؤسسات المختلطة : -

 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المقاولة: -3-ب

 ،تعد المقاولة ال�اطن�ة من أهم أشكال التعاون الصناعي الذي �میز المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الحدیثة 
تكون في اغلب الحاالت  مؤسسات  ،ةشكل عام نوع من الترا�ط األمامي و الخلفي بین مؤسسة رئ�س��و هو 
تمیز �حجمها الصغیر  و المتوسط الذي �منحها  sous-traitantesو مؤسسات أخرى مقاولة   ،كبیرة

 15دینام�ك�ة و قدرة على التكیف و شروط التعاون .
�صورة تتجسد عمل�ا مسالة التعاون و التكامل بین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المؤسسات الكبیرة اما 

 16م�اشرة عن طر�ق التعاون الم�اشر أو �صورة غیر م�اشرة عن طر�ق تقس�م السوق حیث :
المتوسطة  الم�اشر بین المؤسسات الصغیرة و  یتحقق التكامل و التعاون  التعاون و التكامل الم�اشر : -

دها وس�طا إلنتاج و المؤسسات الكبیرة عن طر�ق العالقة  التي تجمع المصانع المنتجة التي �كون إنتاج اح
و غال�ا ما تكون المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هي التي تعمل على تلب�ة حاجات المؤسسات الكبیرة  ،آخر

 من المنتجات و الخدمات المتفق علیها و �كون ذلك ب:
 إما أن تتعاقد المؤسسة الصغیرة و المتوسطة مع مؤسسة واحدة كبیرة و ترت�ط  معها �كامل إنتاجها . -
 ان تتعاقد المؤسسة الصغیرة و المتوسطة �حر�ة كاملة  مع أكثر من مؤسسة كبیرة . أو -

حیث  ،بل كذلك لتنم�ة الصناعة ،إن هذا الشكل من التعاون ال �كون وسیلة لخلق فرص عمل كثیرة فحسب
 .ب فرص  جدیدة لتطو�رها وتنمیتهاتتمكن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من حل  مشاكل  التسو�ق و كس

                                                            
عبد اللطیف عبد الكر�م ، واقع و آفاق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل االصالحات ، رسالة ماج�ستیر في العلوم   14 

 05، ص 2001االقتصاد�ة ، كل�ة العلوم االقتصاد�ة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 

،  1998عمال الصغیرة ، الدار الدول�ة للنشر و التوز�ع ، القاهرة ، جالین سبنسر هل ، ترجمة صلیب �طرس ، منشاة األ  15 
 109ص

 .41عثمان لخلف ، مرجع سبق ذكره ، ص   16 
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: یؤدي هذا النوع من التكامل الدعم نظام تقس�م العمل و  التعاون و التكامل غیر الم�اشر -
في حدود  ،حیث یت�ح فرصا اما المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لتتخصص في انتاج معین ،التخصص

منافسة هذه  لتتجنب ،امكان�اتها االدار�ة و الفن�ة، و في تلك النشاطات التي ال تدخلها المؤسسات الكبیرة
غیر ان المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تجد نفسها عند هذه العمل�ة  ،مع ز�ادة عددها الى جانبها ،االخیرة

و منتجات او خدمات كث�فة  ،مقتصرة من جهة اقسام السوق التي تتمیز بنوع�ة ادنى و اسعار منخفضة نسب�ا
 للمؤسسة الكبیرة . مع �قائها من جهة اخرى خاضعة و لو �صورة م�اشرة ،العمل

�اإلضافة إلى ذلك فإن الرؤ�ة اإلستراتیج�ة للمقاولین تخدم الفهم الجماعي لألهداف اإلستراتیج�ة المصاغة، 
وهي غال�ا ما تشترك مع رسالة المؤسسة إلنشاء المحددات األكثر داللة لتوج�ه وتطور المؤسسات الصغیرة 

ات و أهداف المقاولین راجعة إلى عدة أ�عاد منها النمو والمتوسطة؛ وفى إطار هذه الرؤ�ة نجد أن تصرف
والتطور،دخول األسواق العالم�ة، توس�ع الموارد ال�شر�ة، الق�ادة، التجدید واإلبداع، ال�قاء واالستمرار، و الشكل 

 الموالي یوضح الرؤ�ة اإلستراتیج�ة للمقاولین حسب دورة ح�اة المؤسسة الصغیرة و المتوسطة :
 

 : الرؤ�ة اإلستراتیج�ة للمقاولین.01الشكل رقم 
  النضج :      

 الث�ات و االستمرار  -
 التنافسي .

 مخطط طو�ل المدى  -
 النمو :     توازن مالي  -        

 حركة تنافس�ة  - تحالفات الهدنة  - 
  اإلبداع  - 
 االنطالق : دور معلومات  - 

 التموقع التنافسي و التشغیلي -            التمو�ل في النمو                                   

 مخطط قصیر المدى  -                                                                               
 الحساس�ة تجاه الوسط -                                                        

 االجتماعي                                               
 التحالفات القتناء الموارد              -                                                         

 
Source : Boualem ALIOUAT,Inictations stratgiques et financiers de la PME-PMI (les tapes cls 
d’une start up-une analyse franco-Canadienne),revue des sciences conomiques et de 
gestion,universit de setif,N° 03،2004،p42. 

 
تساعد على وصف وتعر�ف إرادة المؤسسات الصغیرة إن مفاه�م الرؤ�ة اإلستراتیج�ة، والنوا�ا اإلستراتیج�ة، 

ولقد تبین �أن هناك را�طة إیجاب�ة ،والمتوسطة ذلك أنها تدفع إلى تخف�ض القیود الخارجة والداخل�ة  للمح�ط
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بین درجة إعالن الرؤ�ة اإلستراتیج�ة، ومستوى األداء للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد التقلیدي، 
 ي االقتصاد الجدید.والتي تنعدم ف

 للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المقاولة كتوجه استراتیجي    -   2

) المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مسایرة (la vision Entrepreneurialeتساعد الرؤ�ة التقاول�ة 
ومع ذلك �مكن ،مح�طها، وهى تظهر �أن التحلیل العمل�اتى لهذه الحالة هو �س�ط الوصف، من جانب المقاول

بل كوضع�ة إستراتیج�ة توجه لتغییر سوق ،كعمل�ة إنشاء للمؤسسة الكشف إنه ال یجب النظر إلى المقاولة 
 المؤسسة، ولهذا السبب نستعمل مصطلح التوجه التقاولي.

وفي إطار توض�ح التوجه التقاولي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نورد �عض المفاه�م المتعلقة بهذا 
 17التوجه:

 المقاول:  -1-ب

�اإلضافة إلى أنه مكلف �ادراك التحلیل  ،�عتبر مفهوم المقاول من بین أكم المفاه�م التي وقع الجدال حولها
اإلستراتیجي، فهو المحرك للعمل�ات المعقدة والتي تشمل المراحل األر�عة: التدر�ب، النضج، القرار، العمل�ة 

بینما  ،إنشاء الق�مة) فالمقاول �حاول استغالل الفرص / الفرد ( النهائ�ة؛ والذي یركز على المحاورة بین الثنائ�ة
 �میل إلى ال�قظة واالنت�اه في االستعمال الكفء للموارد المتواجدة. المسیر فهو

 مقاولة  :ال  -2-ب

أنواع  المنشأ، االنطالق، اإلبداع، رأس المال المخاطر، ،یرجع ظهور المقاولة على العموم إلى مشاكل اإلنشاء
والفصل أكثر فأكتر بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ظواهر العولمة والعادة  ،المؤسسات المصغرة

المال�ة)، وكذلك  ،واختالف الثقافات، ونوع�ة التطبیق في وسائل التسییر (التسو�ق تسییر الموارد ال�شر�ة
االت االرت�اط في إستراتیج�ات (التالحق، النمو، العالم�ة، اإلبداع...) فتموقع المقاولة هو عمل�ة مساندة لمج

یجب االستفادة من التقر�ب بین  ،علوم التسییر، وخصوصا إلستراتیج�ة المؤسسة، ولتطو�ر هذه النقطة
المالك للمؤسسات  —المجاالت اإلستراتیج�ة والمقاولة إلدراك عمل�ة اتخاذ القرار اإلستراتیجي للمسیر 

 الصغیرة والمتوسطة. 
عن التسییر اإلستراتیجي؛ ذلك أن التسییر اإلستراتیجي یخدم ظروف و�نظر للمقاولة كسلوك مغایر تماما 

 األعمال التقاول�ة؛ وكون المقاولة شدیدة التطور فهي تتناسب مع االقتصاد الجدید.
فضال عن أدوات ونماذج  ،ولالستفادة من عمل�ة ص�اغة اإلستراتیج�ة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ة إدراك المسیر�ن، والرؤ�ا والنوا�ا الخاصة بهم و من ثم دراسة الخصائص التحالیل المستعملة یجب دراس
 Marche » فإن ،و االستقالل�ة، والنمو ،النفس�ة للمقاول؛ وفي هذا اإلطار،ووفق ترتیب معاییر االستمرار

Smay »  المقاولین إلى نوعین.�صنف 
ال االستمرار في نفس األعمال، ثم التحرر للمقاول الذي �فضل (االستمرار، التحرر، النمو) أنه �فضل أو  -

 واالستدانة من البنك)، ثم �عد ذلك ال�حث عن النمو. ،وضمان مركزه المالي رفض المشاركة الخارجة

                                                            
17 Michel MARCHESNAY,pour une approche entrepreneurial de la dynamique ressources-compétences, 

adreg,2002,P 122 
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�حیث �فضل األنشطة  ،االستقالل�ة، االستمرار) و الذي یتبنى معالجة تقاول�ة،المقاول الذي �فضل (النمو -
موارد مال�ة كبیرة، ثم ال�حث عن االستقالل�ة الكاملة في اتخاذ القرار، وفي  ذات النمو المرتفع، والتي تطلب

 األخیر االستمرار في نفس األعمال.
 18إن اقتحام منطق النوا�ا التقاول�ة داخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتوضح من خالل النقاط الموال�ة:

 التي المعلومات و تكو�نهم �فضل وذلك المقار�ة، لهذه االستعدادات من فأكثر أكثر قرب المسیر�ن -
 ).العلم�ة والمؤتمرات الملتق�ات، طر�ق عن خصوصا( �حوزتهم

 خالل من مال�ة، أو صناع�ة جماعات طر�ق عن والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات من العدید مراق�ة -
 ؛)فعال�ة—كفاءة( لثنائ�ة الشدیدة والمراق�ة الجماعات لهذه المضبوطة التدق�قات

 تقصیرات ؛ التنظ�م�ة األعمال معاییر بتطبیق والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مز العدید إلزام  -
 �ق�متهم واالعتراف السلطة عن ی�حثون  والذین المسیر�ن،— المالك یرتكبها التي األخطاء وخاصة المسیر�ن،
 .وخبرتهم

یؤدي إلى نمو ونجاح هذه ووفق هذا التفكیر، فإن منطق التقاول في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 المؤسسات.

ولمعرفة عمل�ات ص�اغة اإلستراتیج�ة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وأدوات ونماذج التحلیل المستعملة 
في هذه المؤسسات، یجب دراسة الخصائص التي یتمتع بها المسیر؛ وهنا یوجد نوعین مز المسیر�ن؛ المالك 

 المسیر؛ والمسیر المالك.
المسیر للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة، هو المؤسس والمالك لها، والذي �قوم بتسییرها انطالقا مز فالمالك 

مؤهالته وقدراته الخاصة، و�ذلك فهو �قوم بجم�ع أوجه النشاط اإلداري، ونظرا لما یتمیز �ه مالك المؤسسة 
 تستحوذ على اهتماماته، من اندفاع وٕابداع، و تحمل المخاطر، فإن كل ذلك قد یجعل العمل�ة تسییر�ة ال

 19نجاح المشروع. �القدر الذي �سعى لتحقیق األر�اح المنشودة نتیجة
أما المسیر المالك، للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة، فهو ذلك الذي یتمتع �الخصائص اإلستراتیج�ة المتمثلة في 

ستراتیج�ة المبن�ة على الموارد قدرته على إنشاء واستغالل طاقاته الذات�ة الداخل�ة، واستعمال التحالیل اإل
 والكفاءات.

وعلى العموم، فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تتبنى المنطق التقاولي تكون قابلة للعدید من الطرق 
كفاءات)،  —اإلستراتیج�ة، والخ�ار اإلستراتیجي بین هذه الطرق ل�س فقط مشروط �طب�عة الثنائ�ة (موارد

. وتتركب ظاهرة التقاول من مجموعة العناصر 20افسي ومنطق النوا�ا للمسیرولكن أ�ضا �الموقع التن
 الموضحة في الشكل الموالى:

  

                                                            
18 Michel MARCHESNAY,management stratégique,adreg,2004,P236  

19 Op.cit,P122. 
20 Claude ETRILLARD،op،cit،P 13 
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          :  مكونات حادثة التقاول 02الشكل رقم 
 العائلة                 

 أر�اب العمل                             
 الفشل     
 

 ا           اجت�از العمل 
 
 

 الخدمات                    
 الید العاملة                       

 النقل                    
 

Source : Michel MARCHESNAY, management stratégique, adreg, 2004, P241. 
 

 خالصة :
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي أنشطة اقتصاد�ة ذات ك�انات محدودة و تمارس فعالیتها ضمن مناطق 

قطاع  ،وتشمل تجارة الجملة ،أعمالهاجغراف�ة محددة، و تعمل �شكل مستقل و تتصف �التمیز في م�ادین 
والصناع�ة والتجار�ة المختلفة، البناء و التشیید، تجارة التجزئة ومشروعات الخدمات والمنتجات الزراع�ة 

 تلعب دورا مهما وأساس�ا في إطار عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة ولها مسؤول�ة اجتماع�ة وأخالق�ة واضحة.و 
فهي �حاجة الى نمط تسییر فعال و قادر  ،ت الصغیرة والموسطة محدودةو�ما أن موارد و قدرات المؤسسا

على تحو�ل المؤسسة من توازن الى آخر، ومن حجم الى آخر، �االظافة الى أنها تسعى إلى ال�قاء 
واالستمرار في مح�ط تنافسي، و منه تظهر حاجتها الى التسییر االستراتیجي الذي تبرز مظاهرة في هذا النوع 

سسات، من خالل ادارتها �طر�قة استراتیج�ة تن�ع من االرادة والرؤ�ة االستراتیجیتین التي تتمیز بهما من المؤ 
والنظر  ،�االظافة الى التوجه التقاولي، الذي �ساعدها على مسایرة مح�طها ،الصغیرة والمتوسطة المؤسسات

 لتغییر سوق المؤسسة. بل كوضع�ة إستراتیج�ة توجه، إلى المقاولة ل�س كعمل�ة إنشاء للمؤسسة
 
 
 
  

أمثلة 

 حقيقية

 حادثة التقاول اجلهد التقاويل 

أمثلة 

امليل جتاه  حقيقية

 العمل

 

 

  

 االنتقال 

املوارد 

 املالية
موارد 

 أخرى
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 ك�ف�ة االستفادة من قطاع النخیل والتمور لتنو�ع االقتصاد الجزائري خارج المحروقات
 المركز الجامعي بتسمسیلت  أستاذ محاضر أ سحنون جمال الدین

 الشلفجامعة   استاذة مؤقتة     غن�ةساعد 
 ی�ازةالمركز الجامعي بت  أستاذ محاضر أ  اعمر بوز�د ادمحم   

 
 مقدمة: 

وتفكیر دول العالم �االعتماد على  ،النفطمن  ةنتجلماالكم�ات ض �خفقرار منظمة االو�ك بتان        
 ،الموازنات العامة�عض في المسجل انخفاض اسعار النفط وحالة العجز  �اإلضافة الى ،للطاقة ةمصادر بدیل

ها تفكر �مصادر جعل صعب، ما اقتصادي تحدي أمام والجزائر �شكل خاصجعل الدول العر��ة �شكل عام 
على االبتعاد عن االقتصاد احادي الجانب المعتمد على النفط  هاالقومي وتساعد هادخلبها اخرى تعزز 

أتاح  ،من العملة الصع�ةان ال�حث عن مصادر وموارد اخرى بدیلة للتعز�ز الموارد و�التالي ف أساسيكمصدر 
من  ،على امتداد األرض العر��ة  تتنشر زراعتها  نخلة التمر التيأي شجرة العرب  الفرصة لالعتماد على

والتي تمثل   وش�ه الجافة للمناطق الجافة  المناس�ة بیئ�اتعد الشجرة فهذه مور�تان�ا حتى الخلیج العر�ي، 
وتوارث العرب زراعتها عبر األج�ال وهي المنتج الرئ�سي في معظم الدول  % من مساحة الوطن العر�ي،90

حیث تعد أعظم شجرة منتجة للغذاء في المناطق الصحراو�ة وتسمى ثمارها فاكهة الصحراء، وهي ال ، العر��ة
أ�ضا مصدر الظل والحما�ة من ر�اح الصحراء، وعامل بل هي ، تمثل مصدر الغذاء ذو الطاقة العال�ة

 راء؛التوازن البیئي واالقتصادي واالجتماعي لسكان الصح
أن أزمة االقتصاد الجزائري تتمحور في األساس حول عدم قدرة ال�الد على التنوع  ف�ه، ال شكومما      

االقتصادي واالعتماد فقط على النفط �شكل ش�ه كامل لتغط�ة مصروفات ال�الد، وذلك في الوقت الذي تعاني 
الذي تعتمد ف�ه  ف�ه ال�الد من عجٍز متفاقم في المیزان التجاري، بینما تفشل في تعز�ز صادراتها، وفي الوقت

الحكومة على سد العجز من خالل االقتراض الداخلي والسحب من االحت�اطات النقد�ة، نجد أن محصول 
�النظر إلى الوضع االقتصادي و ر�ما �كون حال لجزء ل�س �القلیل من هذه المشاكل،  الجزائرالتمر الوفیر في 

% من إیراداتها المال�ة، على مب�عات النفط الخام 90الحالي للجزائر، نجد أن الحكومة تعتمد بنس�ة تقترب من 
، إلى 2014دوالًرا للبرمیل منتصف  120لألسواق العالم�ة، ولكن �عد أن شهد النفط تراجعا في أسعاره، من 

دوالًرا في الوقت الحالي، ما �شیر إلى تراجع حاد في اإلیرادات، �ات تنو�ع مصادر الدخل أمرا ال  70قرب 
الرغم من صعو�ة الموقف �مكن القول إّن محصول التمر الوفیر في ال�الد الذي �سجل إنتاجا مفّر منه، و�

 وخالل هذا المنطلق نطرح االشكال التالي:ق�اسً�ا �مكن أن �كون بد�ال جیدا، 
 كیف �مكن للجزائر االستفادة من قطاع النخیل والتمور لتنو�ع االقتصاد خارج المحروقات؟

 
القطاع االستراتیجي  �كون  ان�مكن  والتمور ان قطاع النخیلأهم�ة هذا ال�حث من كون  : تن�عأهم�ة ال�حث 

مصدر مهم من مصادر األمن الغذائي لإلنسان والحیوان  ما �عد النفط وهو مرحلةللبلدان المنتجة للطاقة ل
ومواجهة التصحر،  للجفاف،مقاومة  نخلةزراع�ا ذو فوائد اقتصاد�ة وغذائ�ة وال �اعت�ار التمور محصوال

الركائز االساس�ة لالقتصاد  أحد والبیئ�ة األخرى التي تجعل قطاع النخیل االقتصاد�ة المنافع�اإلضافة إلى 
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 % من اإلنتاج العالمي14المرت�ة الرا�عة عالم�ا بنس�ة في الجزائر وخاصة أن الجزائر تحتل ولألمن الغذائي 
في التصدیر هناك �عض الصناعات التحو�ل�ة التي ترتكز على  ، و�اإلضافة الى االستفادة من التمرللتمر

التمر والنخیل في انتاج �عض المواد التي �مكن أن تساعد الجزائر في خفض من فاتورة وارداتها كسكر على 
 سبیل المثال.

 �سعى هذا ال�حث لتحقیق االهداف التال�ة:أهداف ال�حث: 
 التمور؛ انتاج خارج االخرى  النخیل فوائد أهم على الوقوف .1

 التمور؛ انتاج مجال في الرائدة الوال�ات واهم التمور انتاج مجال في الجزائر قدرات معرفة .2
 التمور؛ على والمرتكزة منها االستفادة الممكن التحو�ل�ة الصناعات أهم معرفة .3
 .بها المرت�طة والصناعات التمور شع�ة تطو�ر سبیل في الجزائر�ة الحكومة قبل من المبذولة الجهود .4

من أجل الوصول الى أهداف ال�حث، تم االعتماد على المنهج االستن�اطي المنهج المستخدم: 
فوائد التمر مختلف  للوقوف على�أدات�ه الوصف والتحلیل، من خالل استخدام أداة الوصف 

ل وانتاج في مجال النخی لجزائرل المتوفرة، �اإلضافة الى الوقوف على مختلف االمكان�ات والنخیل
 .  ل�عض الصناعات التحو�ل�ة المرتكزة على التمور ، وأداة التحلیل من خالل التطرق التمور

 لإلجا�ة على السؤال محل ال�حث، تم االعتماد على المحاور التال�ة:ه�كل ال�حث: 
 لمحة تعر�ف�ة لقطاع النخیل والتموراوال: 

 أهم الصناعات المرتكزة على التمور والنخیلثان�ا: 

 الجزائر في والتمور النخیل القطاع من االستفادة طرق : ثالثا
 

 أوال: لمحة تعر�ف�ة لقطاع النخیل والتمور
تنتشر في البلدان العر��ة واحات النخیل التي تمثل العامل األساسي في التأقلم مع الظروف المناس�ة      

في المناطق الجافة والقاحلة من العالم كان س�ص�ح  السكانلتوطین السكان واستدامة ح�اتهم، بل إن انتشار 
ل، فهي أعظم شجرة منتجة للغذاء في المناطق الصحراو�ة حیث تسمى ثمارها فاكهة ینخالمحدودًا لوال 

 .ق�مة غذائ�ة عال�ة وللتمرالصحراء، 
 :الق�مة الغذائ�ة لتمر.1

السكان في مناطق عدیدة من الوطن  �عتبر التمر جزء بل مكون اساس من الغذاء الیومي للكثیر من     
لدى ال�عض من  وأص�حولكن تطور الح�اة وتغیر اسالیب المع�شة جعلته �عیدا عن الموائد  ،العر�ي

تناوله في مناس�ات معینة ر�ما في شهر رمضان   �أنواع عدیدة من المأكوالت و�تم هضو�وتم تع ،الكمال�ات
للتمور نقاط قوة داعمة، مثل الق�مة الغذائ�ة و نبو�ة شر�فة،   كون االفطار على التمر سنة ،الم�ارك حصرا
صالحیتها طو�لة و  ،غذائي عالي السعرات وهي من الثمار ذات الق�مة الغذائ�ة العال�ة خزن م العال�ة، فالتمور

تتمیز التمور �الطاقة العال�ة الحتوائها على نس�ة سكر و وغیر ومحددة و�مكن استهالكها على مدار العام، 
سعرات حرار�ة للكیلوغرام  3000والتمر �حتوي على أكثر من  %، لذا تسمى الحلوى الطب�ع�ة،80-60ال�ة ع

ومحتوى التمور من  ،طب�عي غني �العناصر المعدن�ةمصدر  فهوحتوي على األمالح المعدن�ة كما � ،الواحد
-2.14في الثمار تتراوح بین  ووجد ان نس�ة العناصر ،العناصر المعدن�ة یتغیر مع تقدم الثمار نحو النضج
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جزء  25-6والحدید  %3-2% والمغن�سیوم 4-2و�مثل الكالسیوم ما نسبته  ،% على شكل رماد3.38
 ,B1, B2فیتامینات  حتوي على كم�ات متوسطة من�، وكذلك Aوغن�ة �فیتامین  �الملیون من وزن الرماد،

B7 قلیلة من فیتامین  حتوي على كم�ة�، وC  الكول�سترول وقلیل الدهون ومصدر فعال وال تحتوي على
فالمرك�ات التي تكون  ،�حتوي على كم�ات مناس�ة منها في قشرة الثمرة ولحمهااألكسدة كما لمضادات 

الص�غة الصفراء في ثمار األصناف ذات اللون االصفر وهي الكاروتینات والمرك�ات التي تكون اللون االحمر 
 ؛1تعمل كمضادات لألكسدة في الجسم ، والتيهي االنثوس�انین في ثمار االصناف ذات اللون االحمر

ستهلك التمر في ثالثة مراحل رئ�س�ة �التمور ثمار متمیزة عن جم�ع أنواع الفواكه الرئ�س�ة األخرى، إذ ف    
والثمار تتحمل  األصنافو ال�سر حیث تكون حلوة ل�عض أالخالل  مرحلة  من  امن مراحل ُنضجه بدء

مرحلة النضارة وٕالى مرحلة و  ،الطازجٌ  الخزن المبرد والتجمید والشحن والنقل وكذلك وهو في مرحلة الرطب
هم�ة أ وللتمر  ،وخاصة للتمور الطر�ة ومرحلة التمر الذي �ستهلك بدون خزن على مدار العام اللیُّونة المِرنة

ساسي و�دیل للسكر في إعداد الحلو�ات، والوج�ات كبیٍر كفاكهة طازجة، حیث یتم استخدامه كعنصر أ
 ؛2الخف�فة، والمنتجات األخرى التي یتم تحضیرها عن طر�ق الَخْبز، وفي األطِعمة الصح�ة

 فوائد شجرة النخیل:.2

النخلة شجرة نظ�فة ال تترك أوساخًا حولها، ومنظومة غذاء متكاملة، ومواد بناء وخامات لالستعمال      
نخلة على التوازن ال  تحافظ كماثرها من الكرسي حتى الطبق، وأدوات الخزن، والمفروشات، �متد أ ،ال�شري 

التي  لما تتمتع �ه من قدرة على التأقلم مع تلك البیئات من خالل الممیزات لرمالالبیئي ومكافحة زحف ا
لرط�ة التي تحصل منها جذورها تمتد وتنتشر عمود�ا وأفق�ًا في التر�ة حتى تصل إلى المناطق اتمتلكها، حیث 

أوراقها ( السعف ) تكون مرك�ة ر�ش�ة وور�قاتها ( الخوص ) مغطاة �ط�قة ، كما أن على احت�اجاتها المائ�ة
شمع�ة تكون منطو�ة �شكل طولي من منتصفها مكونة ما �ش�ه الزورق و�كون قعرها مواجهًا للسماء لتقلیل فقد 

الحجم غائرة وموزعة على الور�قات �شكل �قلل فقد الرطو�ة حیث �كون ثغورها صغیرة ، و النتح -الماء �التبخر
تقدم زراعة النخیل العدید من المنافع البیئ�ة ، و3عددها في السطح السفلي للور�قة أكثر من السطح العلوي 

 4:منها الم�اشرة والغیر م�اشرة،
 العدید في التصحر مكافحة وسائل أحد وتعد المزارع، حواف على للر�اح كمصد النخیل أشجار زرعت -

 استغالل �مكنو  تحتها، أو معها تزرع التي والن�اتات لألشجار الحما�ة توفر لكونها العر��ة األقطار من
 على �عتمد وهذا المثمرة واألشجار والخضروات الحقل�ة كالمحاصیل بین�ه بزراعات النخیل �ستان يضاار 

 الفاكهة أشجار لنمو الالزمة والحما�ة الظل توفر وهي الفسائل أو األشجار زراعة وطر�قة المزرعة تر�ة طب�عة
 لسكان واالجتماعي واالقتصادي البیئي التوازن  عامل وتمثل معها، تزرع التي المختلفة وللمحاصیل وٕاثمارها،

 اء؛صحر ال
 ومن ،CO 2 الفحم غاز خاصة والملوثات الغ�ار من الجو تلطیف في كبیراً  دوراً  الشجرة هذه تؤدي -

 الن�اتي فالغطاء الخضراء، الرقعة ز�ادة هو الجو في الكر�ون  أكسید ثاني تركیز على للس�طرة المقترحة الحلول
 وزراعة ،الدفیئة الغازات ظاهرة تزاید معدالت من �قلل مما نموه أثناء الكر�ون  أكسید ثاني �امتصاص �قوم

 المناخي، التغیر في المتسبب الكر�ون  أكسید ثاني من التقلیل إلى �اإلضافة عدة فوائد لها  النخیل اشجار
 الدفیئة ظاهرة غازات أهم من �عتبر الذي الكر�ون  أكسید ثاني امتصاص على النخیل أشجار تعمل حیث
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 التمثیل عمل�ة خالل من الجو في األوكسجین وز�ادة الغازات هذه مجمل من% 60 حوالي �مثل حیث
 �صفة الواحدة الشجرة أن كال�فورن�ا جامعة في ال�احثون  أجرها دراسة أوضحت الس�اق هذا وفي ،الضوئي

 شخصین، لح�اة �كفي األوكسجین غاز عنه بدالً  وتطلق سنوً�ا الكر�ون  من كیلوغرام 6 حوالي تمتص عامة
 الكم�ة تساوي  كم�ةال دهوه سنوً�ا الكر�ون  أكسید ثاني من طن 2.5 حوالي �متص األشجار من فدان أن كما

 حوالي عینً�ا ثمًنا تعطي الواحدة الشجرة أن ماك كیلومتر، 26000 حوالي لمسافة س�ارة ةق�اس من المنتجة
 دوالر، 640 حوالي �عادل �ما سنوً�ا األوكسجین من طن الواحدة الشجرة تعطي حیث سنوً�ا، دوالر 2000
 األخرى  والبیئ�ة الجمال�ة الق�م إلى �اإلضافة دوالر، 1300 حوالي �عادل �ما الكر�ون  أكسید ثاني وتمتص
 فصل في الحرارة درجات وخفض المناخ وتحسین النتح عمل�ة طر�ق عن الجو تلطیف خالل من للشجرة

 والتمتع الراحة عن �حثا إلیها ینتقلون  الذین السكان ح�اة نوع تحسین في متمثلة جمال�ة وق�مة الصیف،
 ؛الطب�ع�ة �المناظر

 ؛الهواء في العالقة الغ�ار من مر�ع متر/غ60 المتوسط في النخلة تحتجز -
) البیوٕایثانول( الحیوي  الوقود إنتاج في المتمثل النفط �عد ما لعصر إعداد میزة النخیل زراعة توفر ال -

 من �المائة 5 استخدام أن حیث كیوتو، بروتوكول في عنه المعبر االهتمام نطاق في تقع إنها بل فحسب
 وسوف ،�المائة 30 �معدل الجوي  الغالف في الكر�ون  أكسید أول نس�ة �قلل الس�ارات وقود في الحیوي  الوقود
 �كون  وسوف النفط �عد ما لحق�ة لإلعداد للطاقة المنتجة للبلدان استراتیجي كقطاع تدر�ج�ا النخیل قطاع یبرز

 ومقاومة وغذائ�ة اقتصاد�ة فوائد ذات زراع�اً  محصوالً  �اعت�اره والحیوان لإلنسان الغذائي لألمن مصدر
 ؛للجفاف

 حما�ة في تسهم النخیل مزارع أن حیث الطب�ع�ة الموارد إدارة في هاًما درًوا النخیل أشجار زراعة تلعب -
 وفي للمطر، الم�اشر التأثیر من التر�ة سطح وحما�ة خصائصها، وحما�ة التر�ة تخصیب وفي الم�اه نوع�ة

 والخشب، والجذور المتحللة األوراق من العضو�ة المادة وٕاضافة الجذور تغلل خالل من التر�ة بن�ة تحسین
 ؛والترطیب التبخر خالل من المحلي المناخ تحسین في تسهم كما

 للتمور، الزراعي اإلنتاج على تعتمدُ  التي المناطق في للمع�شة مستدام نظام تحقیق على لینخال تساعد -
 مساعدتهم طر�ق عن السكان من عر�ضة لمجموعةٍ  المع�شة قاعدة تعز�ز في هاماً  اجتماع�اً  دوراً  تلعبُ  و�ذلك

 العائالت من الكثیر �عتمدُ  حیث والُمُدن، الحضر�ة المراكز إلى الِهجرة من بدالً  الر�ف�ة المناطق في اإلقامة في
 في القاطنین السكان من كبیراً  عدداً  وان خاصة الدخل، من األكبر الجزء یوفر الذي النخیل على

 في الناس من للكثیر الموسم�ة العمالة توفر نخلةال خدمة وان الدخل، متوسطي هم زراعته  مناطق  مختلف
 .الر�ف�ات للنساء خاصةً  عمل فرص وتوفر ،والجني والتحدیر والتقل�م التلق�ح مجال

 امكان�ات المتوفرة للجزائر في مجال النخیل وانتاج التمور.3
 2017تعد التمور أحد أهم المنتجات الزراع�ة في الجزائر، إذ من المتوقع أن یتجاوز محصول موسم        

ن، والذي ألف ط 800الذي سجل  2015ألف طن، وكذلك عام  900ما تم إنتاجه في العام الماضي وال�الغ 
قد شهد إنتاج ، و ستهالكنوًعا عن العام الماضي، منها ثالثة أنواع واسعة اال 60 منهانوًعا  360على  یتوزع

ألف طن سنة  100، إلى حوالي ملیون و2012طن سنة  600التمور في الجزائر ارتفاًعا �حیث انتقل من 
هة للتصدیر، 3منها  2017 المرت�ة الرا�عة عالم��ا (ضمن أهم البلدان المنتجة للتمور وتعد الجزائر % موجَّ
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ملیون دوالر خالل سنة  37بلغت لهذا المنتوج صادرات ال ، ولكن ق�مة)% من اإلنتاج العالمي14بنس�ة 
 ؛5، وهذه الق�مة ال تعكس القدرات المتوفرة2016
 10ألف هكتار (الهكتار �عادل  167ملیون نخلة مغروسة على مساحة  18.6وتحصي الجزائر قرا�ة       

، بینما تشیر إحصاءات غیر 2016نها�ة  الفالحة والتنم�ة الر�ف�ةكم)، حسب األرقام الصادرة عن وزارة 
 27,4  بنس�ة األولى المرت�ة �سكرة وال�ة وتحتل ،6ملیون نخلة في ال�الد 21رسم�ة إلى أن هناك أكثر من 

 الوطني اإلنتاج من �المئة 41,2و النخیل أشجار مجموع من �المئة 23,1و اإلجمال�ة المساحة حیث من
 الوالیتین وهاتین ،�المئة 25و �المئة 22,4و �المئة،22 بنس�ة التوالي على الوادي بوال�ة متبوعة للتمور

 النحو على هو الوال�ة �حسب التوز�عو  ،التمور من الوطني اإلنتاج )3\ 2(  ثلثي على  لوحدهما تستحوذ
 : التالي

 : توز�ع انتاج التمور واشجار النخیل في الجزائر01الجدول رقم

 
 :من الرا�ط، والصناعة للتجارة الجزائر�ة والغرفة الز��ان وصناعة تجارة غرفةالتمور الجزائر�ة،  المصدر:

http://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar  

http://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar
http://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar
http://sidab.caci.dz/wp-content/uploads/2014/12/TABLEAU-ar-.png.gif
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 أهم�ة له فقط �عضها ولكن صنف300 من أكثر تبلغ أذ الجزائر في متعددة التمور صنافأ نأ كما     
 .7تافزو�ن؛ قر�اعي او ب�ضاء دقلة، الغرس، نور دقلة في لتمور الرئ�س�ة نواعاأل وتتمثل ،تجار�ة
 التالي: النحو على األصناف �حسب واإلنتاج اإلمكانات یوضح الموالي والجدول     

 : امكان�ات الجزائر في أهم اصناف التمور02الجدول رقم 

 
 :من الرا�ط، والصناعة للتجارة الجزائر�ة والغرفة الز��ان وصناعة تجارة غرفةالتمور الجزائر�ة،  المصدر:

http://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar  
 

آالف طن سنوً�ا  10وتعتبر فرنسا السوق األجنب�ة األولى للتمور الجزائر�ة، إذ تصدر الجزائر ما �قارب      
طن للهند، وحوالي ألف طن  1100طن لإلمارات و 1600آالف طن لروس�ا الفیدرال�ة و 3لها، ونحو 

الذي تشتهر �ه » نوردقلة «دوالر للطن الواحد في المتوسط من نوع  500سعر یبلغ  للوال�ات المتحدة، �معدَّل
 ؛8الجزائر

شرعت وزارة الفالحة والتنم�ة الر�ف�ة في دعم المنتجتین وتشج�ع ومن أجل المحافظة على هذه الثروة،    
ق اإلنتاج الرئ�س�ة في س�اس�ات تجدید واحات النخیل وٕاعادة االعت�ار لمزارع النخیل التي تضررت في مناط

 1.2وال�ات وادي سوف وورقلة و�سكرة، نتیجة ظاهرة صعود الم�اه الجوف�ة التي تسببت في القضاء على 
ملیون نخلة خالل العشر�ن سنة األخیرة ما دفع الحكومة لتنفیذ مشروع لجر الم�اه خارج مناطق اإلنتاج �ق�مة 

المعروفة عالم�ا وٕاعطائها داللة جغراف�ة في ” دقلة نور“ وقررت الحكومة حما�ة عالمة، ملیون دوالر 400
منطقة اإلنتاج الرئ�س�ة لها في منطقة طولقة جنوب وال�ة �سكرة، وتخص�ص برنامج مرافقة لشركات التصدیر 

ملیون نخلة منتشرة على وال�ات �سكرة  7 أكثر من لهذه العالمة العالم�ة، حیث یبلغ عدد نخیل دقلة نور
من أجود أنواع التمور الرط�ة في العالم، و�میزه لونه الذهبي ” دقلة نور“ووادي سوف وغرادا�ة، وتعتبر وورقلة 

 .9وتركیز عسله وطراوته ونكهته الفر�دة
 ثان�ا: أهم الصناعات المرتكزة على التمور والنخیل

نتجات جدیدة �مكن الصناعات التي تحول فاكهة التمر الى م تتمثل فيالصناعات التحو�ل�ة للتمور     
استخدامها كغذاء م�اشر مثل عجائن التمور ود�س التمر وعصائر ومر��ات التمور ورقائق تمر الدین وأغذ�ة 

وحلو�ات التمور وخل التمور، او ادخالها في العدید من منتجات الصناعات  االطفال ومنتجات تقن�ة البثق
التمر عالي الفركتوز وسائل الفركتوز والجلوكوز عالیي  الغذائ�ة االخرى مثل استخدامات السكر السائل وشراب

النقاء في صناعة المشرو�ات الغاز�ة وحفظ الفواكه المعل�ة واغذ�ة مرضى السكري والعدید من المنتجات 
وال�سكو�ت والعدید من منتجات  كعكوانتاج ا�س كر�م التمر، واستخدام عجینة التمر في صناعة ال ،الغذائ�ة

المخابز، واستخدام د�س التمر في منتجات األل�ان والمثلجات القشد�ة، واستخدام مساحیق التمور الجافة عال�ة 
السكر�ات األحاد�ة وال�اف التمور الطب�ع�ة في العدید من المنتجات الغذائ�ة مثل اغذ�ة االطفال ومساحیق 

http://sidab.caci.dz/?page_id=1795&lang=ar&lang=ar
http://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar
http://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar
http://sidab.caci.dz/wp-content/uploads/2014/12/TABLEAU-ar-2.png.gif
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كمادة حافظة ووظ�ف�ة في العدید من تطب�قات الصناعات الغذائ�ة،  لستر�كاانتاج الك�ك، واستخدام حامض 
 ؛واستخدام خمیرة الخبز في قطاع صناعة الخبز ومنتجات المخابز االخرى 

أما منتجات التمور التحو�ل�ة التي �مكن استخدامها في صناعات غیر غذائ�ة فتشمل االیثانول الذي      
حو�له الى خل تمر طب�عي اضافة الى استخداماته الصناع�ة والطب�ة �مكن استخدامه كوقود حیوي او ت

اضافة الى  ،العدیدة، وانتاج الكر�ون المنشط واستخالص الز�ت والعدید من المنتجات الفعالة من نوى التمور
وتت�این خطوط االنتاج ، استخدام نوى التمور ومخلفات تصن�ع التمور االخرى في انتاج االعالف الحیوان�ة

المنتجات التحو�ل�ة للتمور على مستوى صناعي في مستو�ات  إلنتاجوالعمل�ات التصن�ع�ة المتكاملة الالزمة 
تعقیداتها حسب نوع�ة المنتج التحو�لي، وف�ما یلي عرض للعمل�ات المتكاملة الرئ�س�ة الالزمة إلنتاج أهم 

توى منشآت االنتاج على مستوى و مسأالمنتجات التحو�ل�ة للتمور على مستوى المعمل ش�ه الصناعي 
 10:صناعي

 ثم ومن النوى  ازالة على تشتمل معقدة غیر تصن�ع�ة عمل�ات التمر عجینة انتاج یتطلب: التمور عجائن.1
 اضافة یتم قد والتجانس الفرم عمل�ات ولتسهیل ،المتجانسة العجینة إلنتاج النوى  منزوع التمر لب وفرم طحن
 لب امرار في التفكیر �مكن كما ،والتداول النقل عمل�ات لتسهیل الز�تون  ز�ت من ضئیلة كم�ات او الماء
 أحد أن كما ،فرمها عمل�ات وتسهیل لتلیینها مناس�ة حرارة درجات عند حرار�ة افران على النوى  منزوع التمر

 فواقد وتقلیل التمر وقمع النوى  إلزالة متطورة اجهزة تصم�م هي تطو�ر�ة جهوداً  تتطلب التي الهامة الجوانب
 صناعي، مستوى  على التمور عجائن انتاج تواجه قد التي التقن�ة المشاكل من كذلك ،المزال النوى  مع اللب

 �حث�ة جهود الى تحتاج والتي تحتو�ها، التي للسكر�ات التفاعالت نتیجة التصلب الى ومیلها مناولتها صعو�ة
 ؛التقن�ة المشكالت هذه لحل رصینة

 دول في خاصة للتمور القد�مة التحو�ل�ة المنتجات أحد التمر )عسل( د�س �عد :التمر )عسل( د�س.2
 العقدین خالل واضحة �صورة صناعي مستوى  على انتاجه تقن�ات تطورت وقد ،والعراق العر��ة الخلیج

 �االنتشار �حظى لم أنه بید ،متمیز �مستوى  التمور منتجات مصانع �عض قبل من انتاجه تم بل الماضیین،
 الق�مة عالي غذائي كمنتج �ه والتعر�ف تسو�قه جهود لقصور ر�ما وعالم�اً  واقل�م�اً  محل�اً  الواسع التجاري 

 واسعة ابواب له تفتح نأو  مستق�ال للتمور الناجحة التحو�ل�ة المنتجات من �ص�ح ان المؤمل ومن ،�ةذائالغ
 ل�اناأل ومنتجات العصائر صناعات مثل المختلفة الغذائ�ة الصناعات قطاعات في االستخدامات من للعدید

 التمر د�س إلنتاج الالزمة المتكاملة العمل�ات همأ  ومن ،البثق تقن�ة ومنتجات االطفال وأغذ�ة كر�م واآل�س
 والترش�ح االستخالص عمل�ات ،التمور عجائن وأ النوى  منزوعة التمور لب من صناعي مستوى  على

 ؛والتغلیف والتعبئة والتعق�م تفر�غ تحت والتركیز
 بنجاح حظیت التي السائل السكر انواع اهم من الفركتوز عالي الذرة شراب �عد: التمور من السائل السكر.3

 عن فضالً  عالمي مستوى  على الغاز�ة المشرو�ات لقطاع الرئ�سي المحلي وتعتبر مسبوق  غیر عالمي
 على �حتوي  الذي الشراب انواعه وأشهر ،المختلفة الغذائ�ة الصناعات قطاع في العدیدة استخداماته

 خام كمادة الشام�ة الذرة نشا على العتمادها نظراً  نسب�اً  معقدة انتاجه تقن�ات وتعد. جلوكوز53% فركتوز%42
 سكري  على التمور تحتوي  المقابل وفي ،الفركتوز عالي الذرة شرابل عدیدة عمل�ات عبر تحو�لها یتم اساس�ة

 وأحد ،الجلوكوز نس�ة في طف�فة ز�ادة مع تقر��اً  لكلیهما متساو�ة و�نسب طب�ع�ة �صورة والجلوكوز الفركتوز
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 على لحصولل للون او  للمعادن الكاملة االزالة هو التمور من الفركتوز عالي السكر إلنتاج التقن�ة التحد�ات أهم
 و�مكن ،والجلوكوز الفركتوز سكري  على فقط �حتوي  ان و�فضل الرائحة وعد�م �الماء شب�ه اللون  عد�م منتج
 خام كمادة التمور وتغلیف تعبئة مصانع مخلفات وتمور الرخ�صة التمور من الفركتوز عالي السكر انتاج

 تتمیز والتي والترش�ح االستخالص لعمل�ات الثانو�ة النواتج من القصوى  االستفادة الى اضافة رئ�س�ة
 ؛الطب�ع�ة �األل�اف الغن�ة �محتو�اتها

 أما التمور، من كبیر بنجاح انتاجها �مكن التمور عصائر: الغاز�ة التمور ومشرو�ات التمور عصائر.4
 واالقتصاد�ة الفن�ة انتاجها جدوى  لدراسة والتطو�ر ال�حث جهود من مز�د الى فتحتاج الغاز�ة التمور مشرو�ات

 على متوافرة المنتجین لكلي الالزمة والتغلیف التعبئة ونظم االنتاج وخطوط األجهزة. صناعي مستوى  على
 ؛متقدمة و�تقن�ات العالمي النطاق

 إلنتاج الغذائ�ة الصناعات قطاع في الناجحة التقن�ات من البثق تقن�ة تعد: التمور بثق تقن�ة منتجات.5
 والدخن الرف�عة والذرة والقمح الشام�ة كالذرة حبوب من العدید على والمعتمدة المتمیزة المنتجات من العدید
 رقائق مثل ناجحة منتجات إلنتاج ،وغیرها والسمسم السوداني والفول الصو�ا فول حبوب الى اضافة واألرز

 او التمر فیها یدخل منتجات لتطو�ر التقن�ة هذه استخدام ان بید ،وغیرها االطفال واغذ�ة السر�عة االفطار
 ؛كبیرة وتطو�ر�ة �حث�ة جهود الى تحتاج رئ�س�ة خام كمادة منتجاته

 ونسله؛ هیرو مثل عالم�ة شركات مستوى  على التمور ىمر� انتاج بنجاح تم: التمر مر��ات.6

 المتمیزة التمور من الجافة التمور مساحیق انتاج كبیر بنجاح �مكن: المجففة التمور مساحیق إنتاج.7
 الجافة التمور اصناف من والعدید السعود�ة العر��ة �المملكة السكري  تمر مثل السكروز من العالي �محتواها
 واالمكان�ات الطو�لة صالحیتها �فترة تتمیز المجففة المساحیق هذه ،الخصوص وجه على والمصر�ة السودان�ة
 ،والعالمي المحلي المستو�ین على الغذائ�ة المنتجات من العدید في غن�ة خام كمادة الستخدامها الواسعة
 عن مسحوق  الى وتحو�لها التمور وتجفیف النوى  ازالة تشمل معقدة غیر عمل�ات تعتبر التصن�ع عمل�ات
 ؛للرطو�ة منفذة غیر ومغلفات عبوات في تعبئتها ثم ومن الطحن طر�ق

 غیر عالمي اهتمام على المتجددة الزراع�ة الموارد من االیثانول إنتاج حظي: التمور من اإلیثانول إنتاج.8
 ازدادت التي البترول�ة المنتجات استهالك لتخف�ض حیوي  كوقود الستخدامه الماضیین العقدین خالل مسبوق 
 انتاجه في الرائدة الدول من االمر�ك�ة المتحدة الوال�ات الى اضافة البراز�ل دولة وتعد ،كبیرة �صورة أسعارها
 كمادة استخدامه عن فضالً  عدیدة وطب�ة وصیدالن�ة صناع�ة استخدامات فلإلیثانول ذلك الى اضافة. عالم�اً 

 بید بنجاح، الحدیثة الحیو�ة التقن�ات �استخدام التمور مخلفات من االیثانول انتاج و�مكن. الخل إلنتاج خام
 ؛صناعي مستوى  على انتاجه لجدوى  الرئ�سي المحك تعد االقتصاد�ة الجوانب ان
 الكحولي التخمر طر�ق عن النشو�ة المواد او السكر�ة المحالیل من الخل ینتج: التمور من الخل إنتاج.9

 )ت�ك األسي حمض( الخل حمض محلول هو والخل. الخل�ك�ة االكسدة او الخل�كي التخمر یت�عه الذي
 واالمالح واإلسترات وحامضها الفاكهة من المستخلصة واللون  النكهة مواد على �حتوي  وهو ،�الماء المخفف

 العنب وعصیر التفاح عصیر من الخل و�نتج المستخدمة، التخمیر مادة نوع�ة على تعتمد التي العضو�ة غیر
 ؛التمور مخلفات من الخل انتاج و�مكن االخرى، الفاكهة انواع من العدید وعصائر
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 قلیل طب�عي فاكهة حمض الستر�ك حمض: التمور من )الل�مون  حمض( الستر�ك حمض إنتاج.10
 وتتضمن. الك�م�ائ�ة والصناعات الصیدالن�ة والمنتجات االغذ�ة في عدیدة استخدامات وله الحموضة

 وفي المشروب، الستساغة المناس�ة الحموضة تمنح منكهة كمادة الغاز�ة المشرو�ات الغذائ�ة استخداماته
 الفاكهة ونكهات للحموضة وكمضفي استحالب، كعامل الجبن صناعة وفي ومثبت، للنكهة كمعزز الحلو�ات
 لنشاط وكمث�ط والمعل�ات، الفطائر وحشوات والجلي والمر��ات الج�التین�ة التحل�ة منتجات في التكمیل�ة

 �الدخان، والمعامل المطبوخ السجق صناعة في وكمستحلب المعالجة، والفاكهة الخضروات في اإلنز�مات
 فلحمض الصیدالن�ة الصناعات في أما. الطازجة االسماك في والرائحة والنكهة الطازج للون  وكمحافظ
 األس حمض تثبیت في استخدامه الى اضافة األدو�ة، تحضیر في جید كمنظم واسعة تطب�قات الستر�ك
 ؛الحموضة مضادات انتاج في واستخداماته كور��ك

 �صورة التمور نوى  تستخدم: والطب�ة الصیدالن�ة والمنتجات الحیوان�ة واألعالف التمور نوى  تصن�ع.11
 العدید إلنتاج ناجحة تصن�ع�ة انظمة وهنالك والدواجن واإلبل واألغنام الماش�ة لتغذ�ة حیواني كعلف اساس�ة

 تصن�ع امكان�ات اوضحت رصینة �حث�ة جهود هناك كذلك ،التمور ومخلفات نوى  من الحیوان�ة األعالف من
 �عد تغذ�ة كأل�اف النوى  واستخدام النوى  ز�ت استخالص مثل مفیدة، غذائ�ة منتجات الى وتحو�لها التمور نوى 

 �عد الكافیین من خالي مشروب وانتاج النوى  تحم�ص �مكن كذلك ،المخابز منتجات قطاع في خاصة طحنه
 صناع�ة �استخدامات ی�شر بنجاح التمور نوى  من المنشط الكر�ون  انتاج تم كما ،المناس�ة �النكهات تدع�مه
 .لألكسدة المضاد �النشاط غن�ة فنول�ه مرك�ات على التمور احتواء الدراسات �عض اثبتت كذلك ،عدیدة
 الجزائر في والتمور النخیل القطاع من االستفادة طرق : ثالثا

یخسر المزارعون مع ز�ادة إنتاج  االمكانات المتوفرة للجزائر في مجال انتاج التمر، إال انه �النظر الى     
التمر، وذلك في ظل فشل سوء التسو�ق العالمي للتمور الجزائر�ة رغم جودتها العال�ة، وتدني نسب صادرات 

خبراء ألمان وفرنسیون، إلى أن أس�اب رفض الدول األورو��ة والموردین األجانب التمور  أشارو ، التمور
یره تصدالجزائر�ة، تكمن في أن التمور تخضع لعمل�ة تبر�د وتجمید خاطئة و�تعرض المنتج الفالحي �عد 

لتغییر في اللون وتحوله إلى اللون األسود، وهو نق�ض ما �حصل للتمور والخضر القادمة من دولتي تونس 
الخبراء أن لجوء الكثیر من أصحاب غرف التبر�د إلى عمل�ة �عض ولیب�ا المجاورتین للجزائر، إذ كشف 

وفي ، �صفة عامة في المنطقة والجزائر تجمید التمور قبل تصدیرها، �شكل خطًرا كبیًرا، و�هدد الثروة الفالح�ة
ال�عض لب�ع التمور علًفا للحیوانات للتخلص من الكم�ات  لجأ في ب�ع منتجاتهم من التمور فالحینظل فشل ال

التي تكدست لدیهم �عد عجزهم عن تسو�قها، وسط غ�اب ش�كات نقل محترفة ومتخصصة في نقل التمور 
ضة، بینما یرى آخرون أن فشل التصدیر یرجع ف�ما اضطر ال�عض اآلخر إلى ب�عها لوسطاء �أسعار منخف

وغیرها من » أیزو«إلى تدني مقای�س التعلیب والتغلیف الموسومة �عالمات ضمان الجودة والصحة مثل 
نشاط ش�كات هناك وتجدر اإلشارة الى ان ، 11شهادات الضمان، وهي أول ما ی�حث عنه المستهلك األجنبي

ر�ب كم�ات هائلة من التمور سنو�ا نحو البلدان المجاورة أین یتم إعادة التجارة المواز�ة التي تنشط �مجال ته
وأمر�كا على أساس أنها تمور تونس�ة على  الجزائر�ة وتصدیرها نحو أورو�ا” دقلة نور”توظیب وتغلیف تمور

الرغم من أن هذا النوع من التمور ال �مكن إنتاجه سوى �مناطق �سكرة ووادي سوف وورقلة وغردا�ة، �سبب 

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/522640.html
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/9/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-1
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زراعة التمور  ارت�اطه �مناخ خاص بهذه المناطق ول�س �أي تر�ة أو منطقة صحراو�ة أخرى �حسب خبراء
 ؛12إلى مناطق أخرى من الصحراء الجزائر�ة” ردقلة نو “الذین فشلوا في نقل شجرة 

وحتى یتم االستفادة من امكان�ات الجزائر في مجال التمور واستغاللها جیدا سوآءا من حیث تصدیرها       
أو استخدامها في مجاالت اخرى، یوضح الشكل الموالي مخطط لفكرة مشروع تعبئة وتسو�ق الرطب والتمور 

في رفع من كفاءة أداء قطاع النخیل والتمور في الجزائر، كما أنه ینظم العالقة  الجزائر�ة، والذي �عول عل�ه
بین واحات النخیل ومراكز تجهیز وتسو�ق التمور، كما أنه بنظم العالقة بین مراكز التجهیز ومصانع التمور، 

 13و�هدف هذا المشروع الى:
 التصن�ع؛ تقن�ات أفضل تطبیق خالل من عال�ة �مواصفات منتجات تصن�ع -
 التصدیر؛ الى لتحو�لها جیدة �مواصفات التمور وتعبئة تجهیز -
 التمر؛ إلنتاج الفعلي االحصاء على �ساعد ما منتجاتهم، لتصر�ف للفالحین فرصة اعطاء -
 الجودة؛ منخفضة للتمور مضافة ق�مة تحقیق -
 واالستهالك التصدیر �عد التمور محصول من المت�قي وتوج�ه الجزائر، وخارج داخل التمور تسو�ق -

 .وغیرها التمر من السكر انتاج كمصانع منها، لالستفادة التمور تحو�ل مصانع نحو
 : مخطط لفكرة مشروع تعبئة وتسو�ق الرطب والتمور الجزائر�ة01الشكل رقم

             
ورقة مقدمة خاطر بن دمحم بن العلوي، االستثمار في مزارع النخیل وتسو�ق وتصن�ع التمور في سلطنة عمان، المصدر: 

ضمن اللقاء القومي حول الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعز�ز االمن الغذائي العر�ي، المنظمة العر��ة لتم�ة الزراع�ة، 
 .42ص  ،2016سبتمبر  28 – 27الخرطوم، جمهور�ة السودان، یومي 

 
�النظر إلى فكرة إنشاء مصانع التحو�ل الغذائي للتمور، فإن هذه الصناعة �مكن أن تغطي احت�اجات و        

ی�اع التمر الجزائري �ما وانتاج مر�ى التمر، حیث الجزائر من السكر، بل وس�كون هناك فائض للتصدیر، 
یتراوح بین اثنین وثالثة یورو للكیلوجرام الواحد إلى فرنسا، والتي تعید مصانعها ب�عه في صورة مر�ى وسكر 
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طحن نوى  والتمر ومنها تصن�ع مخلفات النخلة كما �مكن أ�ًضا ،14تمر بنحو تسعة یورو للعل�ة الواحدة
وكل هذه المنتجات ستكون مساهًما ، طحن سعف النخیل لتحسین التر�ة ،التمور ألغراض تغذ�ة الحیوان

 ؛لمیزان التجاري، ناه�ك عن النشاط الذي س�حدث �االقتصاد ككل جراء هذه الصناعةأساسً�ا في دعم ا
وهنا یجب السؤال عن سبب غ�اب مصانع التحو�ل الغذائي في الجزائر، �الرغم من أنها صناعة توفر      

حًال من  المالیین من الدوالرات سنوً�ا، فإن وجودها اآلن أص�ح غا�ة في األهم�ة، إذ ستكون هذه المصانع
ثالثة جوانب، األول هو معالجة األزمة الخاصة �التمور، الثاني عالج الخلل في المیزان التجاري، إذ س�كون 
إنتاج هذه المصانع عمًال مهًما في خفض واردات ال�الد، والثالث ستكون خطوة نحو التنوع االقتصادي 

 ؛واالبتعاد عن النفط
مل�ار دوالر خالل األشهر الس�عة  5.17إلى أن فاتورة استیراد المواد الغذائ�ة �الجزائر بلغت  �شارو      

%، 10.13، �ارتفاع نسبته 2016مل�ار دوالر خالل نفس الفترة من  4.69مقارنة بـ 2017األولى من السنة 
الم اآللي واإلحصائ�ات التا�ع للجمارك، ف�ما ارتفعت واردات السكر وذلك �حسب أرقام المركز الوطني لإلع

ملیون دوالر خالل نفس الفترة  510.12ملیون دوالر مقابل  698.51% إلى 36.93والمواد السكر�ة بنس�ة 
ملیون دوالر مقابل  512ر81وارتفعت واردات الز�وت الموجهة للصناعة الغذائ�ة إلى ، 2016من سنة 

�المئة، وخالل نفس فترة المقارنة استوردت الجزائر ما ق�مته  25ر08ن دوالر اي �ارتفاع ملیو  409ر98
 ؛15�المئة) 13ر16ملیون دوالر (+ 221ر81ملیون دوالر من القهوة والشاي مقابل  251ر01

هذا المشروع الخاص بتمو�ل و أول مصنع في الجزائر إلنتاج السكر من التمر ب�سكرة،  حافتتاوعند      
مسحوق طًنا من سكر التمر السائل وال 360جزائري وتكنولوج�ا إیران�ة وتجهیزات إ�طال�ة، س�سمح بإنتاج 

% من حاج�ات السوق الجزائر�ة، ف�ما �عطي هذا المصنع أمًال للكثیر من منتجي التمور 10سنوً�ا، ما �مثل 
، على حساب �اقي أنواع التمور» دقلة نور«في المنطقة، الذین تخلوا عن نخیلهم �سبب الطلب الكبیر على 

الثمار التي تتعرض للضرر ألس�اب �كون هذا المصنع فرصة للفالحین لتسو�ق بواقي التمور و وس�كون 
بإمكان الجزائر االستغناء كلً�ا عن استیراد السكر و�التالي مناخ�ة، والتي �مكن ب�عها للمصنع �غرض تحو�لها، 

الحكومة الجزائر�ة تطبیق خطة كسر احتكار إنتاج السكر في  تبدأوقد  مصانع من هذا النوع، 10بإنشاء 
سنة من �قاء سوق إنتاج هذه السلعة االستراتیج�ة بین یدي  20ال�الد على أرض الواقع، وذلك إلنهاء قرا�ة 

وكانت ، ملیون دوالر سنوً�ا 300% من السوق المقدرة بـ80التي تحوز على » سفیتال«شركة خاصة، شركة 
منحت العام الماضي ثالثة تراخ�ص لفتح مصانع لتكر�ر وٕانتاج مادة السكر، تحّصل علیها رجال الحكومة 

أعمال في منتدى رؤساء المؤسسات، وهم كل من مجمع معزوز، مؤسسة بن ج�الني، ومجمع كو جي سي، 
خالل دفع  % من الطلب المحلي في المرحلة األولى، ف�ما تدعم ال�الد سعر هذه المادة من30�غطون حوالي 

  ؛16% منه، �اإلضافة إلى إخضاع عمل�ات استیراده إلى إعفاءات جمرك�ة وضر�ب�ة10
�اإلضافة إلى السكر، سینتج هذا المصنع الجدید مر�ى وعلًفا لألنعام، وكذا ز�وًتا مستخدمة في المواد و      

د النخل والنخل المیت إلى یجري التفاوض مع بلد آسیوي لتحو�ل جر�كما انه التجمیل�ة من بواقي التمور، 
والشكل الموالي یوضح مخطط  ،17امالیین طن من الجر�د تحرق سنو� 3خشب لصناعة األثاث، إذ إن 

 لمشروع تصن�ع االعالف من منتجات النخلة الثانو�ة:
 

http://www.iraqi-forum.eu/wp-content/uploads/2016/05/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1.pdf
http://ar.aps.dz/economie/46872-2017
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/4/21/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%85-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1


34 

 : مخطط لمشروع تصن�ع االعالف من منتجات النخلة الثانو�ة02الشكل رقم 

 
مرجع خاطر بن دمحم بن العلوي، االستثمار في مزارع النخیل وتسو�ق وتصن�ع التمور في سلطنة عمان،  المصدر:

 .42ص  ،سابق
   
مؤسسة تنشط في مجال تحو�ل التمور لیرتفع العدد إلى  20حوالي  2015وتم تسجیل سنة و�ذكر أنه،   

منتجات مشتقة من التمور على في مختلف وال�ات ال�الد قصد الحصول على  2017مؤسسة سنة  80
  .18غررا سكر التمر وعسل التمر والتمور المحشوة وخل التمر وطحین التمر وقهوة التمر

 
 خالصةال
ذو أهم�ة �النس�ة للجزائر في محاوالتها لتنو�ع االقتصاد خارج القطاع  �كون  ان �مكن النخیلان قطاع   

�اعت�اره محصوًال زراع�ًا له فوائد اقتصاد�ة وغذائ�ة واالشجار تمتاز �مقاومتها للجفاف، والقدرة على  النفط،
مكافحة التصحر، �اإلضافة إلى المنافع البیئ�ة األخرى وهذه الممیزات تجعل قطاع النخیل الركیزة االساس�ة 

دیر التمور مادة خاًما، ولكن الحل في ر�ما ال �كون الحل في تص، لواجهة التحد�ات االقتصاد�ة والبیئ�ة
، اذ �مكن أن یدخل في صناعات مختلفة تقوم على التمر التصن�ع الذي س�ضاعف ق�مة التمور عدة أضعاف

ومخلفات النخیل التي �مكن أن تساعد من تخفیف الضغط على فاتورة الواردات لدولة كإنتاج السكر والورق... 
 الخ.
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قائمة الهوامش والمراجع حسب تسلسها في ال�حث:
 

الملتقى العلمي لعلماء و�احثین الزراعة و النخیل، االستثمار في قطاع النخیل والتمور، ، ال�اسط عودة إبراه�م عبد 1
  palm.com-http://agri ، من الرا�ط:2017اوت  14

 نفس المرجع أعاله. 2
، والنخیلالملتقى العلمي لعلماء و�احثین الزراعة االستثمار في قطاع النخیل والتمور، ، إبراه�مال�اسط عودة  عبد 3

  palm.com-http://agri ، من الرا�ط:2017اوت  14
 نفس المرجع أعاله. 4
 12 ، مقال من الرا�ط (نشر بتار�خ:عن النفطتمور الجزائر: فرصة ذهب�ة لتنو�ع مصادر الدخل �عیدا ، احمد طالب 5

 ):2017نوفمبر،
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-
away-from-oil/  

 :2017 د�سمبر 9مقال من الرا�ط (نشر بتار�خ:، تمور الجزائر... نقمة ز�ادة المحصول، كحال حمزة 6
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/9  

 :من الرا�ط، والصناعة للتجارة الجزائر�ة والغرفة الز��ان وصناعة تجارة غرفةالتمور الجزائر�ة،  7
http://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar  

 ):2017 نوفمبر 6مقال من الرا�ط (نشر بتار�خ:، تمور الجزائر... إنتاج ق�اسي ومخاوف من الكساد، كحال حمزة 8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/6  

 مقال من الرا�ط: ،نخلة ملیون  21.2 بلغت الجزائر في النخیل ثروة الوهاب، عبد بوكروح 9
youm.comhttp://aljazairal/  

  datepalms.net-www.iraq �كري حسین حسن، مستقبل الصناعات التحو�ل�ة للتمور، من الرا�ط: 10
 12 ، مقال من الرا�ط (نشر بتار�خ:تمور الجزائر: فرصة ذهب�ة لتنو�ع مصادر الدخل �عیدا عن النفط، احمد طالب 11

 ):2017نوفمبر،
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-
away-from-oil/  

 مقال من الرا�ط: ،نخلة ملیون  21.2 بلغت الجزائر في النخیل ثروة الوهاب، عبد بوكروح 12
http://aljazairalyoum.com  

ورقة مقدمة ضمن خاطر بن دمحم بن العلوي، االستثمار في مزارع النخیل وتسو�ق وتصن�ع التمور في سلطنة عمان،  13
الغذائي العر�ي، المنظمة العر��ة لتم�ة الزراع�ة، الخرطوم، اللقاء القومي حول الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعز�ز االمن 

 بتصرف .42ص  ،2016سبتمبر  28 – 27جمهور�ة السودان، یومي 
 ):2017 نوفمبر 6مقال من الرا�ط (نشر بتار�خ:، تمور الجزائر... إنتاج ق�اسي ومخاوف من الكساد، كحال حمزة 14

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/6  
واردات: ارتفاع فاتورة المواد الغذائ�ة وانخفاض فاتورة األدو�ة خالل األشهر الس�عة األولى وكالة االن�اء الجزائر�ة،  15

  http://ar.aps.dz/economie/46872-2017 )2017اوت  26نشر بتار�خ:  ، من الرا�ط2017من 
 12 ، مقال من الرا�ط (نشر بتار�خ:تمور الجزائر: فرصة ذهب�ة لتنو�ع مصادر الدخل �عیدا عن النفط، احمد طالب 16

 ):2017نوفمبر،
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-
away-from-oil/  

http://agri-palm.com/
http://agri-palm.com/
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-away-from-oil/
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-away-from-oil/
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/9
http://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/6
http://aljazairalyoum.com/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-21-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%84/
http://www.iraq-datepalms.net/
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-away-from-oil/
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-away-from-oil/
http://aljazairalyoum.com/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-21-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%84/
http://aljazairalyoum.com/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-21-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%84/
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/6
http://ar.aps.dz/economie/46872-2017
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-away-from-oil/
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-away-from-oil/
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 12 ، مقال من الرا�ط (نشر بتار�خ:فرصة ذهب�ة لتنو�ع مصادر الدخل �عیدا عن النفطتمور الجزائر: ، احمد طالب 17

 ):2017نوفمبر،
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-
away-from-oil/  

مقال من الرا�ط (نشر ، 2017ملیون طن خالل  1وزارة التجارة، ارتفاع إنتاج التمور في الجزائر إلى أكثر من  18
de-million-un-d-plus-https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/datte- ): 2017أكتو�ر  31بتار�خ:

exportation-l-a-destinee-3-dont-2017-en-algerie-en-tonnes  
 

https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-away-from-oil/
https://www.sasapost.com/algerian-dates-agolden-opportunity-to-diversify-sources-of-income-away-from-oil/
https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/datte-plus-d-un-million-de-tonnes-en-algerie-en-2017-dont-3-destinee-a-l-exportation
https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/datte-plus-d-un-million-de-tonnes-en-algerie-en-2017-dont-3-destinee-a-l-exportation
https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/datte-plus-d-un-million-de-tonnes-en-algerie-en-2017-dont-3-destinee-a-l-exportation
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 التوجه نحو قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 كخ�ار استراتیجي للتنم�ة في الجزائر

The trend towards small and medium enterprises as a strategic choice 
To the development in Algeria 

 
 أستاذ محاضر أ     جامعة خم�س مل�انة زو�یر دمحم   

 أستاذة مساعدة أ   جامعة خم�س مل�انة بوز�ان فت�حة   
 

 مقدمة
من ابرز المواض�ع التي حظیت �الدراسة والتحلیل من طرف جم�ع المدارس االقتصاد�ة عبر العصور، 
موضوع التنم�ة، والذي أص�ح �عبر عن الرغ�ة الملحة والجد�ة والنظرة العلم�ة واإلرادة الس�اس�ة الصادقة 

أي تحدیث المجتمع في جم�ع لمواجهة التخلف بجم�ع صوره الس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة واإلدار�ة، 
 المجاالت والجوانب.    

، سعت كل دولة إلى تبني واالجتماع�ةونتیجة لألهم�ة ال�الغة التي �كتسیها موضوع التنم�ة االقتصاد�ة 
هذه االستراتیج�ات ت�اینت من  إال أنإستراتیج�ة معینة تتوافق وٕامكان�اتها وقدراتها ال�شر�ة والماد�ة والمال�ة، 

 الدول السائرة في طر�ق النمو من جهة أخرى.    ونظیراتهاالدول المتقدمة  بین، كما اختلفت خرى ألدولة 
قض�ة  فيموضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أهم الموضوعات التي تشغل حیزا كبیرا  كما أص�ح

التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة في العالم، وذلك نتیجة للدور الذي أضحت تلع�ه خاصة منذ نها�ة القرن 
للتنم�ة المستد�مة، فهي تلعب دورا ر�اد�ا في إنتاج الثروة  وخ�ارا استراتیج�ا الماضي، �اعت�ارها رائدا حق�ق�ا

ین�غي و�یئ�ة وسیلة اقتصاد�ة وغا�ة اجتماع�ة  بذلك تعتبرفهي  .وتعتبر فضاءا حیو�ا لخلق فرص العمل
االهتمام بها أكثر فأكثر، لذا فإن معظم دول العالم أضحت تدرك الدور االقتصادي الخاص الذي تلع�ه هذه 
المؤسسات، ل�س فقط �النس�ة للدخل القومي وتوفیر فرص العمل، لكن أ�ضا في االبتكارات التكنولوج�ة وٕاعادة 

تحقیق االستقرار والتوازن �اإلضافة إلى إدراكها بدورها االجتماعي الذي �ساهم في تصاد، ه�كلة وتحدیث االق
 وكذا دورها في حما�ة والحفاظ على البیئة.االجتماعي، 

والجزائر ك�اقي الدول انتهجت نفس االتجاه، حیث أعطت أهم�ة �الغة لقطاع المؤسسات الصغیرة  
وذلك من خالل وضع ترسانة من القوانین والتشر�عات التي تنظم  والمتوسطة �اعت�اره قطاع االستراتیجي،

عمل�ة إنشاء هذا النوع من المؤسسات، وخلق العدید من اله�اكل واآلل�ات والبرامج التي تدعم وتشجع نموها 
 وتطورها. 

 أهداف الدراسة: .1

 تسعى هذه الدراسة إلى محاولة تحقیق جملة من األهداف نوردها ف�ما یلي: 
استقراء �عمق علمي ومنهجي ل�عض اإلسهامات المعرف�ة المقدمة من طرف العدید من محاولة  -

 ال�احثین في مجال التنم�ة االقتصاد�ة.
 واقع قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على المستوى الوطني. تشخ�ص -
 معرفة مدى مساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في عمل�ة التنم�ة الوطن�ة. -
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 بها �سترشد أن �مكن الدراسة، نتائج إلى استنادا وتوص�ات االقتراحات من �مجموعة الخروج -
 .المجال هذا في القرارات اتخاذ عند القطاع هذا في العامة الس�اسات وواضعي المخططین

 : أهم�ة الدراسة .2

 :الدراسة أهمیتها هتستمد هذ
 الدول بین والتقن�ة االقتصاد�ة الفجوة لتقلیل وسیلة التنم�ة كون  ذاتها، حد في التنم�ة أهم�ة من -

 المستوى  ورفع ال�طالة، من والحد للخارج، االقتصاد�ة الت�ع�ة من �التقلیل تسمح كما والمتقدمة، النام�ة
 .البیئة على والمحافظة التغذ�ة و والصحة التعل�م وتحسین الفردي، الدخل وز�ادة المع�شي

 العدید في فعالیته اثبت استراتیجي قطاع �اعت�اره والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات قطاع أهم�ة من -
 االقتصاد�ة،: المختلفة بجوانبها التنم�ة عمل�ات في الكبیرة مساهمته خالل من الدول، اقتصاد�ات من

 . البیئ�ة الثقاف�ة، االجتماع�ة،
 :منهج�ة الدراسة .3

اعتمدت هذه الورقة ال�حث�ة على المنهج الوصفي التحلیلي �اعت�اره المنهج العلمي المناسب لدراسة هذا 
األدب�ات المكتب�ة والمصادر الموضوع، حیث تم عرض مفاه�م حول التنم�ة واستراتیج�اتها، اعتمادا على 

ت الصغیرة والمتوسطة الوطني، الب�انات واإلحصائ�ات المتعلقة �قطاع المؤسسا المتوفرة، عالوة على عرض
 وتحلیل مجموعة من المؤشرات للكشف عن مدى مساهمة هذا القطاع في عمل�ة التنم�ة. 

 هااستراتیج�اتو التنم�ة االقتصاد�ة ثان�ا: 
لقد احتل موضوع التنم�ة االقتصاد�ة منذ الحرب العالم�ة الثان�ة مكانة مرموقة بین الدراسات     

�ستحوذ على اهتمامات االقتصادیین والس�اسیین في البلدان المتقدمة والنام�ة على حد سواء،  أاالقتصاد�ة و�د
ونتیجة لذلك فقد ظهرت العدید من الكتا�ات والتحل�الت والك�انات التي احتضنت موضوع التنم�ة االقتصاد�ة 

 من جوانبها المختلفة. 
 مفهوم التنم�ة االقتصاد�ة -1

 االقتصاد�ة �اختالف وجهات نظر الكتاب وال�احثین، وف�ما یلي عرض ألهمها:تعددت تعار�ف التنم�ة 
تعرف التنم�ة االقتصاد�ة �أنها "الز�ادة التي تطرأ على الناتج القومي في فترة معینة مع ضرورة توفر     

 1تغیرات تكنولوج�ة وفن�ة وتنظ�م�ة في المؤسسات اإلنتاج�ة القائمة أو التي ینتظر إنشاؤها".
كما عرفت على أنها "العمل�ة التي �مقتضاها یتم االنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم. هذا االنتقال     

  2عدید من التغیرات الجذر�ة والجوهر�ة في البن�ان واله�كل االقتصادي".ال�قتضي إحداث 
االقتصاد الوطني، وتهدف وتعرف أ�ضا على أنها " س�اسات وتدابیر معتمدة، تتمثل في تغییر ه�كل      

إلى تحقیق ز�ادة سر�عة ودائمة في متوسط الدخل الحق�قي للفرد، عبر فترة ممتدة من الزمن، �حیث تستفید 
 3منها الغالب�ة العظمى من األفراد".

أما مفهوم التنم�ة االقتصاد�ة في الجانب اإلسالمي فهو �قوم على " األسس والفلسفة والخصائص     
ن االقتصاد غیر أبها االقتصاد في اإلسالم والتي تتمثل في أن النشاط االقتصادي نشاط تعبدي، و التي یتمیز 

محاید، فضال عن الرقا�ة الذات�ة، وأن اإلسالم یهتم بتنم�ة طاقات اإلنسان الروح�ة والتعبد�ة مما یجعله قادرا 
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الذي �ساعد على تخفیف حدة على االستمتاع �صورة أفضل مهما كان قدر اإلش�اع الذي �حققه، األمر 
 4المشكلة االقتصاد�ة".

و�صفة عامة �مكن القول �ان التنم�ة االقتصاد�ة عمل�ة متعددة األ�عاد تتضمن إعادة تنظ�م وتوج�ه      
لألنظمة االقتصاد�ة على نحو شامل، فضال عن إدخال التحسینات في طرق اإلنتاج والدخل، وحتى على 

 المجتمع.  توجهات وانط�اعات  أفراد 
 أهداف التنم�ة االقتصاد�ة -2

تختلف أهداف التنم�ة االقتصاد�ة من دولة إلى أخرى، و �عود ذلك إلى الظروف السائدة في كل     
دولة، وأوضاعها االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة وحتى الس�اس�ة، لكن هناك أهداف أساس�ة تسعى الدول 

 نمائ�ة، وهذه األهداف تتمثل في:النام�ة إلى تحق�قها في ظل خططها اإل
 ز�ادة الدخل القومي -1.2
إن أول أهداف الدول النام�ة هو ز�ادة الدخل القومي الحق�قي، فنجدها تعاني من الفقر، وانخفاض      

مستوى مع�شة سكانها �الموازاة مع تفاقم المشكلة السكان�ة واألوضاع الصح�ة والتعل�م�ة المتدهورة. وتجاوز 
ضع�ات �كون بز�ادة الدخل الحق�قي الذي �ساعد في التغلب تدر�ج�ا على جم�ع المشاكل التي تعاني هذه الو 

 5 منها الدول النام�ة حال�ا، خاصة إذا تحققت الز�ادة في الدخل مع إحداث تغییرات ه�كل�ة عم�قة.
 رفع مستوى المع�شة -2.2     
األهداف الهامة التي تسعى التنم�ة االقتصاد�ة إلى �عتبر تحقیق مستوى مرتفع للمع�شة من بین     

تحق�قها في الدول النام�ة، فالتنم�ة االقتصاد�ة ل�ست مجرد وسیلة لز�ادة الدخل القومي فحسب، إنما هي أ�ضا 
وسیلة لرفع مستوى المع�شة �كل ما یتضمنه ذلك من معنى، الن هذه التنم�ة إذا توقفت عند هذا الحد فان 

كون مصحو�ة �أي تغییر في مستوى المع�شة، و�حدث ذلك عندما یز�د السكان بنس�ة اكبر من الز�ادة ال ت
نس�ة الز�ادة في الدخل القومي مما یؤدي ذلك إلى انخفاض متوسط نصیب الفرد ومن ثم انخفاض مستوى 

 6المع�شة.
 تقلیل التفاوت في توز�ع الدخول والثروات -3.2
انخفاض الدخل القومي وهبوط متوسط نصیب الفرد، �اإلضافة إلى  تعاني معظم الدول النام�ة من    

االختالل في توز�ع الدخول والثروات، وتستحوذ فئة صغیرة من السكان على جزء كبیر من الثروة وعلى 
نصیب عال من الدخل القومي، بینما ال تملك غالب�ة أفراد المجتمع إال على الجزء القلیل وهذا ما یؤدي غال�ا 

وث اضطرا�ات شدیدة ف�ما ینتجه المجتمع وما �ستهلكه، وكلما زاد هذا االضطراب كلما كبر الجزء إلى حد
المعطل من رأس مال المجتمع، وذلك أن الط�قة التي تحوز على الجزء األكبر من الثروة أو معظم الدخل ال 

وهي عادة ما تكتنز تنفق في العادة كل ما تحصل عل�ه من أموال �سبب صغر میلها الحدي لالستهالك، 
الجزء األكبر مما تحصل عل�ه من مداخیل، حیث یؤدي في األجل الطو�ل إلى ضعف الجهاز اإلنتاجي 
وز�ادة تعطل العمال، عكس الط�قات الفقیرة التي تنفق كل ما تحصل عل�ه، وقلة اإلنفاق �صفة عامة یؤدي 

  7إلى ضعف الجهاز اإلنتاجي وارتفاع نس�ة ال�طالة.
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 التوسع في اله�كل اإلنتاجي -4.2
�عتبر التصن�ع حجر الزاو�ة في عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة والتي تسعى إلى توس�ع القاعدة الصناع�ة،     

مما یؤدي إلى رفع مستوى وحجم قوى اإلنتاج المستخدمة. فالتصن�ع له دینام�ك�ة ذات�ة قادرة على دفع 
االستثمارات الموجهة إلى القطاع الصناعي، الن نجاح عمل�ة عجالت النمو إال أنها تتطلب ز�ادة في حجم 

التصن�ع تقتضي رفع معدل التراكم الرأسمالي لتمكین االقتصاد القومي من دخول مرحلة االنطالق ووقوفه 
 على طر�ق النمو الذاتي.

 استراتیج�ات التنم�ة االقتصاد�ة -3
لتحقیق التنم�ة االقتصاد�ة، فمنها من ركز على ت�اینت االستراتیج�ات التي تبنتها مختلف الدول      

، ومنها من ركز على تنم�ة القطاع الصناعي، وهناك من ات�ع إستراتیج�ة الر�ط بین الزراعي تنم�ة القطاع
 الزراعة والصناعة معا. وف�ما یلي عرض لمختلف استراتیج�ات التنم�ة االقتصاد�ة:

 F8ةالزراع� التنم�ة على المعتمدة اإلستراتیج�ة -1.3

أثبتت تجارب العدید من البلدان �ان للزراعة دورا مهما في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة �شكل عام والتنم�ة     
الصناع�ة �شكل خاص، وخاصة في المراحل األولى من التنم�ة وذلك استنادا إلى ما یوفره هذا القطاع من 

 �ة االقتصاد�ة في العوامل التال�ة:موارد مال�ة وماد�ة و�شر�ة الخ. وتكمن مساهمة الزراعة في التنم
 الصناعة في وللعاملین مرتفعة، �معدالت ینمو الذي للسكان الغذائ�ة المواد من اكبر كم�ات توفیر -

 .خاص �شكل
 .والخدمات الصناعة قطاع توس�ع إلى یؤدي مما الزراع�ة السلع على الطلب ز�ادة -
 خالل من وذلك التنم�ة عمل�ة تحتاجها التي الرأسمال�ة السلع الستیراد األجنبي الصرف توفیر -

 .الزراع�ة الصادرات
 طر�ق عن الحكومة إلى الدخول هذه من جزء انتقال عمل�ة من تسهل الزراع�ة الدخول في الز�ادة إن -

 .الضرائب
 اإلستراتیج�ة المعتمدة على التنم�ة الصناع�ة -2.3

ضروري للتنم�ة االقتصاد�ة، فل�س هناك تنم�ة ن التصن�ع شرط ألقد أثبتت تجارب البلدان المتقدمة �   
دون تصن�ع. كما یتمیز التصن�ع �الدینام�ك�ة من خالل تأثیره على عدة قطاعات أخرى. ومن بین اآلثار 

 االیجاب�ة التي تترتب عن التنم�ة الصناع�ة على القطاعات األخرى ما یلي:
 تصن�ع المواد األول�ة الزراع�ة؛ -
 الزراعي؛ للقطاع جاإلنتا مستلزمات توفیر -
 القطاعات؛ �ق�ة ومع الزراعة مع الروا�ط تعز�ز -

 القطاعات؛ ول�ق�ة الزراعي للقطاع الكهر�ائ�ة الطاقة توفیر -
 وتنمیتها؛ الصادرات تعز�ز في �ساهم -
 المهارات؛ واكتساب العمل فرص توفیر في �ساهم -
 .تحقیق االستقرار االقتصادي -
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  الصناع�ة والتنم�ة الزراع�ة التنم�ة بین الر�ط إستراتیج�ة -3.3
هناك عالقة تكامل بین كل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، فالقطاع الصناعي یوفر مختلف     

مستلزمات اإلنتاج الالزمة للزراعة، كما �مثل سوقا الست�عاب المنتوجات الزراع�ة. كما أن القطاع الزراعي 
 نتاج�ة.یوفر المادة األول�ة الضرور�ة للعمل�ة اإل

لذلك فان أي تطور في القطاع الصناعي یجب أن �صاح�ه تطور مماثل للقطاع الزراعي، فتطور أي     
 قطاع دون األخر سینجر عنه �عض المشكالت االقتصاد�ة، الن كل قطاع �عتمد على القطاع اآلخر.

 إستراتیج�ة الحاجات األساس�ة -4.3

توفیر الحاجات األساس�ة للسكان من غذاء ول�اس  تقوم إستراتیج�ة الحاجات األساس�ة على فكرة   
وسكن وامن وتعل�م وخدمات صح�ة ...الخ. وقد ظهرت هذه اإلستراتیج�ة في الس�عینات وأیدها كل من البنك 
الدولي، ومنظمة العمل الدول�ة، و�رى أصحاب هذه اإلستراتیج�ة �ان تبنیها �سمح بتوفیر السلع والخدمات 

 الفقر المطلق �سرعة اكبر مما تحققه االستراتیج�ات األخرى.و�التالي التخف�ض من 
 وتهدف إستراتیج�ة الحاجات األساس�ة إلى تحقیق ثالثة أهداف أساس�ة تتمثل ف�ما یلي:    

 توس�ع خالل من ذلك و منهم، الفقراء وخاصة المدن، وفي الر�ف في السكان ودخل إنتاج�ة رفع -
 العمل؛ كثیف اإلنتاج

 الصح�ة؛ والخدمات التعل�م مثل خدمات تقد�م خالل من الفقر محار�ة على التأكید -
 .الحكومة قبل من الخدمات هذه مثل تمو�ل -

 إستراتیج�ة التنم�ة ال�شر�ة المستدامة -5.3

 إستراتیج�ة هو أولهما للتنم�ة، مفهومین بین للتولیف نتیجة المستدامة ال�شر�ة التنم�ة نظر�ة نشأت     

 الذي المستدامة التنم�ة منهج وثانیهما اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج طرف من طرحت التي ال�شر�ة التنم�ة

  عام �البراز�ل و"جانیر  دي ر�و" ـب التنم�ة �حالة المعني المتحدة األمم مؤتمر اعتمده بیئیین أخصائیون  وضعه
1992.9 

فالتنم�ة ال�شر�ة المستدامة تعبر عن "توس�ع خ�ارات الناس وقدراتهم من خالل تكو�ن رأسمال اجتماعي    
    10�قوم بتلب�ة احت�اجات األج�ال الحال�ة �أعدل صورة ممكنة دون اإلضرار �حاجات األج�ال القادمة."

ة لتحسین مستوى الصحة والمعرفة فإستراتیج�ة التنم�ة ال�شر�ة تقوم على أساس بناء القدرات ال�شر�    
والمهارات، وهذا في ظل االستخدام األمثل للموارد الطب�ع�ة، �حیث تع�ش األج�ال الحال�ة دون إلحاق الضرر 

 �األج�ال المستقبل�ة.  
 إستراتیج�ة التنم�ة المستقلة -6.3

من االعتماد على الذات برز هذا المفهوم نتیجة التفكیر في إیجاد إستراتیج�ة بدیلة للتنم�ة تنطلق      
 Paulوذلك كرد على محاولة البلدان الرأسمال�ة المتقدمة فرض س�طرتها على البلدان النام�ة. و�عتبر (

Baran إذ ر�طها "االقتصاد الس�اسي للتنم�ة")  رائدا في الدعوة إلى تحقیق التنم�ة المستقلة في كتا�ه الشهیر ،
اقتصادیون  )Baran(له أفضل استغالل ممكن. ثم اخذ الفكرة عن �الس�طرة على الفائض االقتصادي واستغال

من القارات الثالث، وحتى في أور�ا، وحاولوا تطو�ر تحلیله المذكور لتحدید مفهوم التنم�ة المستقلة، واجمع 
 غالبیتهم على ر�طها �التطور الرأسمالي، ورغم ذلك لم یتبلور �عد مفهوم محدد للتنم�ة المستقلة في كتا�ات
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االقتصادیین إال أن الغالب�ة تتفق على أنها تتمثل في اعتماد المجتمع على نفسه وتطو�ر قدرات أفراده مع 
إعطاء األولو�ة لتعبئة الموارد المحل�ة وتصن�ع المعدات اإلنتاج�ة و�ناء قاعدة علم�ة وتكنولوج�ة محل�ة �كل 

   11 مقتض�اتها.
على یجب أن تبنى وفي األخیر �مكن القول �ان إستراتیج�ة التنم�ة االقتصاد�ة التي تتبناها كل دولة     

طب�ع�ة وال�شر�ة والتكنولوج�ة التي تملكها، كما �مكن أن تتبنى أي دولة أكثر من ال المقوماتأساس 
 إستراتیج�ة كون هذه االستراتیج�ات مكملة ل�عضها ال�عض.

 في الجزائر سات الصغیرة والمتوسطةالمؤس ثالثا: قطاع
وتیرة نمو متسارعة  األخیرةفي الجزائر خالل الفترة  توسطةمغیرة والصال ؤسسات�عرف قطاع الم 

ه، إ�مانا منها �الدور ال�الغ الذي تلع�ه في وتطو�ر  تهنتیجة المجهودات الكبیرة التي تبذلها الدولة من اجل ترقی
 دفع وتیرة التنم�ة إلى األمام.

فقد ساهمت عدید اإلجراءات المتخذة من طرف الدولة وهیئاتها وه�اكلها في تسهیل عمل�ة إنشاء هذا النوع من 
المؤسسات من خالل منح جملة من التحفیزات الج�ائ�ة والجمرك�ة، األمر الذي أدى إلى تطور ملحوض في 

 عددها. والجدول التالي یبین تطور قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
 

 2013-2003تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الوطن�ة خالل الفترة  ):01الجدول رقم (
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 مصلحة المؤسسات الصغیرة �مدیر�ة الصناعة والمناجم لوال�ة عین الدفلىالمصدر: 

الوطن�ة قد عرفت تطور مستمر یتضح من خالل الجدول أن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  
إلى  2013م، لینتقل عددها سنة 2003مؤسسة سنة  207949، حیث تم إحصاء 2013-2003خالل الفترة 

 خالل نفس الفترة. %112.53مؤسسة، أي �معدل نمو �قدر بـ  234015مؤسسة، بز�ادة قدرها  441964

                                                            
 ع م ص م تشیر إلى عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.   1
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والمتوسطة تدفعنا لل�حث عن ك�ف�ة توز�عها على إن الز�ادة المعتبرة في د�موغراف�ا المؤسسات الصغیرة 
مختلف النشاطات االقتصاد�ة، ومختلف المناطق الجغراف�ة الوطن�ة، �اإلضافة إلى التركی�ة النوع�ة لها، وهذا 

 ما �مكن توض�حه من خالل ما یلي:
 ): توز�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب فروع النشاطات االقتصاد�ة:02الجدول رقم (

فروع النشاطات 
 االقتصاد�ة

عدد م ص م 
2005 

 عدد م ص م
2006 

 عدد م ص م
2007 

 عدد م ص م
2008 

 عدد م ص م
2009 

 167764 159444 147582 123782 112644 الخدمات 

البناء واألشغال 
 العموم�ة

80716 90702 111978 122238 127513 

 61382 59670 57652 51343 48785 الصناعة

 3774 3642 3599 3186 2947 والصید ال�حري الفالحة 

خدمات ذات صلة 
 �الصناعة

750 793 876 908 935 

 361368 345902 321687 269806 245842 المجموع

، وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلید�ة، ص 16، 10: نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة رقم المصدر
 .14-13، ص 7-8

خالل الجدول أعاله أن المؤسسات الخدم�ة تمثل اكبر نس�ة من مجموع المؤسسات یتضح من  
، یلیها قطاع 2009-2005خالل الفترة  %45الصغیرة والمتوسطة على المستوى الوطني بنس�ة تمثیل تفوق 

، وفي األخیر قطاع الخدمات ذات الصلة �الصناعة �ما �قارب %30البناء واألشغال العموم�ة �أكثر من 
 ، وهي نس�ة ضئیلة جدا مقارنة �القطاعات األخرى. 0.3%

إن أهم ما �میز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة أنها مؤسسات ذات طا�ع خدمي أكثر منه  
إنتاجي أو صناعي، أي أن معظم هذه المؤسسة ال تساهم في خلق الثروة والق�مة المضافة لالقتصاد الوطني، 

في طر�قة توز�ع هذه المؤسسات على مختلف النشاطات االقتصاد�ة، استنادا إلى  مما �ستوجب إعادة النظر
 الحاجات األساس�ة لالقتصاد الوطني، و�ما �سمح بخلق الثروة وتثمینها.

أما �النس�ة إلى التوز�ع الجغرافي لهذا النوع من المؤسسات، فهو �عرف اختالال واضحا في تحقیق التوازن 
اطق الوطن، خاصة بین الشمال والجنوب، حیث تتركز أغلب�ة المؤسسات الصغیرة الجهوي بین مختلف المن

والمتوسطة في عدد محدد من الوال�ات الشمال�ة، والمتمثلة في: الجزائر، وهران، تیزي وزو، بجا�ة، سطیف، 
غراف�ة تی�ازة، بومرداس، البلیدة، قسنطینة، الشلف. والجدول التالي یبین توز�ع م ص م على المناطق الج

 الوطن�ة:
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 ): توز�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الجهات03الجدول رقم (
م ص م  الجهات

2005 
م ص م 

2006 
م ص م 

2007 
م ص م 

2008 
 م ص م

 2009 
م ص م 

2010 
 214728 205857 193483 177730 163492 149964 الشمال

 109981 105085 96354 87666 80072 72076 الهضاب العل�ا

 29279 27902 25033 22576 20803 18957 الجنوب

 7380 7058 6517 5974 5439 4845 الجنوب الكبیر 

 361368 345902 321387 293946 269806 245842 المجموع

 .23، ص 21، مرجع سابق، ص 17، رقم 16المصدر: نشر�ة المعلومات االقتصاد�ة، رقم 

أن هناك اختالل واضح في توز�ع م ص م على مستوى التراب یتضح من خالل قراءة معط�ات الجدول أعاله 
الوطني، حیث تتركز معظم المؤسسات في الشمال، ثم في الهضاب العل�ا، ثم في الجنوب، وأخیرا في 
الجنوب الكبیر. و�عود السبب الرئ�سي في ذلك إلى وجود اختالل في التوز�ع السكاني على الخارطة الجغراف�ة 

معظم السكان في المناطق الشمال�ة مقارنة �المناطق الداخل�ة أو الصحراو�ة، أین توجد للوطن، حیث یتركز 
 أغلب�ة المناطق الصناع�ة �الوطن.

 ت الصغیرة والمتوسطة في التنم�ةا: مساهمة المؤسسرا�عا
لقد أكدت الدراسات واأل�حاث التي أجر�ت حول موضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في العدید     

دول العالم، الدور الكبیر الذي تلع�ه هذه المؤسسات في اقتصاد�ات هذه الدول، ف�النظر إلى لألرقام من 
والمعط�ات الخاصة بهذه المؤسسات، یتضح لنا الدور ال�ارز الذي تلع�ه من خالل مساهمتها في الحد من 

 امل الصناعي.ال�طالة، ومساهمتها في تنم�ة الصادرات، وخلق الق�مة المضافة، وتحقیق التك
 التشغیل في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة -1

 جدیدة عمل فرص توفیر على تساعد التي االقتصاد�ة األدوات أهم من المتوسطةو  الصغیرة المؤسسات تعتبر

 12حجمها. صغر من �الرغم كبرى هذا أموال رؤوس تطلب عدم مع النام�ة، أو المتقدمة الدول في ذلك كان سواء
الیوم على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تساهم ،)OCDE(حسب منظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة ف

ملیون شخص أي ما  70في أورو�ا وهي توظف  المستحدثة نصف مناصب الشغل الجدیدةفي  سبیل المثال
صاد�ة فمثال نجدها من مناصب العمل الكل�ة وتختلف هذه النس�ة �اختالف البلدان والقطاعات االقت 2/3�مثل 

 13مرتفعة في كل من أس�ان�ا والبرتغال ومنخفضة في السو�د وأیرلندا.
أما �النس�ة للجزائر فقد ساهم هذا القطاع �شكل كبیر في التقل�ص من معدل ال�طالة، من خالل  

في عدد العمالة التي جلبتها هذه  ملحوظمساهمته الواضحة في عمل�ات التشغیل، التي عرفت تطور 
المؤسسات، والجدول التالي یوضح تطور عدد العمالة المشتغلة �قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 والصناعات التقلید�ة:
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 2008-2005): تطور العمالة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل الفترة 04الجدول رقم (
 2008 2007 2006 2005 2004 نوع م ص م

المؤسسات 
 الخاصة

 841060 771037 708136 642987 592758 األجراء

 392013 293946 269806 245842 - المؤسسات أر�اب

 52786 57146 61661 76283 71826 المؤسسات العامة

 254350 233270 213044 192744 173920 الصناعات التقلید�ة

 1540209 1355399 1252647 1157856 838504 المجموع

، 7، ص 5، ص مرجع سابق، 15ورقم  14ورقم  12ورقم  11و رقم  10رقم  اإلحصائ�ة: نشر�ة المعلومات المصدر
 .10، ص 9، ص 8ص 

قراءة معط�ات الجدول أن عدد العمالة المشتغلة �قطاع المؤسسات الصغیرة یتضح من خالل  
عامل  1540209إلى  2004عامل سنة  838504والمتوسطة قد عرفت تطورا ملحوظا، حیث قفزت من 

 2005العمالة لسنة  في حین قدر معدل نمو خالل نفس الفترة. %83.68، أي �معدل نمو �قدر بـ 2008سنة 
 .2008لسنة  %13.63، و%38.08بـ 

�كثیر من العدد المصرح �ه من قبل  أكثرواقع عدد العمالة المشتغلة بهذا القطاع  أن إلى اإلشارةوتجدر 
من العمالة التي تشتغل بهذا القطاع غیر مصرح بها، العتماد عدید  اكبیر  اعدد أن إلىالوزارة، وذلك راجع 

جر�ة، خاصة في تجارة التجزئة والخدمات ال�س�طة على العمالة غیر األ توسطةمال غیرة وصال ؤسساتمال
 على صغار السن.حتى المؤقتة للضرورة، و المتنوعة، وعلى العمالة الموسم�ة و 

 الصادرات تنم�ة في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة -2

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور كبیر وفعال في تنم�ة صادرات اقتصاد أي بلد، و�رجع سبب ذلك       
 14إلى عدة عوامل جعلت منتجاتها وخدماتها تكتسب میزة تنافس�ة، نذكر منها:

 یلقى الذي الیدوي  العمل ومهارات فن فیها �ظهر ما عادة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات منتجات -
 .الخارج�ة األسواق في ورواجا قبوال

 الوحدة تكلفة من یخفض مما العمل، كث�فة إنتاج�ة فنون  على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات اعتماد -
 .الكبیرة المؤسسات منتجات تنافس یجعلها مما المنتجة،

 ألخر سوق  ومن ألخر، إنتاج خط ومن ألخر نشاط من التحول في المرونة من كبیر �قدر تمتعها -
 .القصیر المدى على نسب�ا إنتاجها النخفاض

، و�ذلك تعتبر %95ه�كل الصادرات الجزائر�ة نجد أن قطاع المحروقات یه�من على أكثر من  و�النظر إلى
، ونظرا أمر�كيملیون دوالر  800الحاالت  أحسنالصادرات خارج المحروقات ضع�فة للغا�ة ولم تتعدى في 

سلب�ة على االقتصاد الوطني فقد سعت السلطات  أثارینجم عن ذلك من  النفط وما أسعارللتقل�ات التي تمس 
شاملة تستهدف الوصول �الصادرات الوطن�ة  ج�ةإستراتیالجزائر�ة لتنم�ة الصادرات خارج المحروقات برسم 

مل�ار دوالر، من خالل تدع�م المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خصوصا  02 إلى 2000خارج النفط في سنة 
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، اآلنذلك لم یتحقق لحد  أنالدول�ة، غیر  األسواقوالمؤسسات الوطن�ة ككل، �ما یجعلها قادرة على اقتحام 
والجدول التالي یبین تطور حصیلة  15حروقات دون المستو�ات المطلو�ة.حیث �قیت الصادرات خارج الم

 التصدیر خارج المحروقات:
 الوحدة: ملیون دوالر      2009-2004حصیلة التصدیر خارج المحروقات خالل الفترة  ):05الجدول رقم (

 (S1) 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

ق�مة صادرات السلع والخدمات خارج 
 المحروقات 

781 907 1184 1312 1090 

 .35، ص مرجع سابق، 15ورقم  12المصدر: نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة، رقم 

یتضح من خالل الجدول أعاله أن صادرات الجزائر خارج المحروقات في تطور مستمر، رغم أن هذا التطور 
ملیون دوالر، والسداسي األول من  1312إلى  2007ال یرتقي إلى المستوى المرغوب، حیث وصلت سنة 

وسطة �ساهم �صفة ملیون دوالر، مع اإلشارة إلى أن قطاع المؤسسات الصغیرة والمت 1090إلى  2008سنة 
 أساس�ة في عمل�ة التصدیر.  

 المضافة الق�مة خلق في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة -3

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �شكل ملموس في خلق الق�مة المضافة وز�ادة الناتج المحلي اإلجمالي تساهم 
الدول العر��ة ارتفعت نس�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في فقد أوضحت اإلحصائ�ات أن للدول، 

، كما ارتفعت نس�ة 1993سنة  %10.6إلى  1980سنة  %6.2مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي من 
مل�ار دوالر سنة  537إلى  1980مل�ار دوالر سنة  262مساهمتها في خلق الق�مة المضافة من حوالي 

لمطلوب أو المستوى الذي وصلت إل�ه الدول . ورغم هذا التطور إال انه ال یرتقى إلى المستوى ا199316
 المتقدمة.

أما �النس�ة لالقتصاد الوطني فان القطاع الخاص �ساهم بنس�ة عال�ة في خلق الق�مة المضافة، مع  
العلم أن أغلب�ة مؤسسات هذا القطاع هي مؤسسات صغیرة ومتوسطة، والجدول التالي �مثل مساهمة القطاع 

 ومدى تطورها:الخاص في الق�مة المضافة 
 الوحدة: مل�ار دج):     2007-2003تطور الق�مة المضافة في الجزائر خالل الفترة ( ):06الجدول رقم (

 2003 2004 2005 2006 2007 
 % الق�مة % الق�مة % الق�مة % الق�مة % الق�مة

القطاع 
 الخاص

1783.7 85 2038.8 85 2239.6 86 2605.7 86.6 2605.7 86.6 

القطاع 
 العام

312.5 15 335.9 15 367.5 14 401.9 13.4 401.7 13.4 

 100 3406.4 100 3007.6 100 2607.1 100 2374.7 100 2096.2 المجموع

 .52، ص 49، ص مرجع سابق، 14ورقم  12نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة، رقم المصدر: 
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الق�مة المضافة بنس�ة فاقت یتضح من خالل الجدول أعاله مدى مساهمة القطاع الخاص في خلق  
 1783.7م، كما یتضح أن ق�مة المساهمة قد ارتفعت من 2007إلى  2003خالل الفترة الممتدة من  85%

 خالل نفس الفترة.  %46.08م، �معدل نمو قدر بـ 2007مل�ار دج سنة  2605.7إلى  2003مل�ار دج سنة 
 خامسا: خاتمة

دورا هاما وفعاال في التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لل�الد، حیث یلعب قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
ساهم هذا القطاع في عمل�ة التنم�ة عن طر�ق التشغیل، من خالل توظیف أكثر من ملیون ونصف الملیون 

، مما ساهم في امتصاص الید العاملة العاطلة، األمر الذي أدى إلى انخفاض 2008عامل بهذا القطاع سنة 
 م.  2014سنة  %9.8إلى  2008سنة  %11.3طالة من معدل ال�

وعلى الرغم من االهتمام والدعم الكبیر الذي مني �ه قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل الدولة 
وسلطاته المحل�ة، نتیجة مساهمته الفعالة في عمل�ة التنم�ة، إال أن هذا القطاع لم �حقق األهداف المرجوة 

�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تنشط في مجال الخدمات والتجارة، ومجال البناء منه. فنجد أن أغلب
 واألشغال العموم�ة، بینما �قل نشاط هذه المؤسسات في المجال الزراعي أو الصناعي. 

وعل�ه فانه ین�غي على القائمین بهذا القطاع تبني س�اسة واضحة المعالم، تأخذ في ط�اتها المؤهالت والثروات 
مكان�ات التي تتمیز بها كل منطقة في الوطن، والعمل على إیجاد حلول لمشاكل التمو�ل والعقار والتسییر واإل

والتسو�ق التي تعاني منها هذه المؤسسات، وكذا التركیز على النشاطات االقتصاد�ة لما لها من دور في ز�ادة 
 حق�ق�ة.اإلنتاج وتنم�ة الصادرات، و�التالي تحقیق تنم�ة محل�ة ووطن�ة 

�اإلضافة إلى بناء إستراتیج�ة اقتصاد�ة وطن�ة متكاملة، �اعت�ار أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثل 
حلقة الر�ط بین جم�ع القطاعات االقتصاد�ة، فنجاح الصناعات التقلید�ة مرهون بترق�ة قطاع الس�احة، ونجاح 

 الغذائ�ة �قطاع الزراعة. نشاط المناولة مرت�ط �قطاع الصناعات الثقیلة، والصناعات
 المراجع 

 
 

، دار الرا�ة للنشر و ط�ط والتطو�ر االقتصادي دراسة التطورات االقتصاد�ة في الدول العر��ةخالت�شار یز�د الولید،   1
 . 115، ص 2008التوز�ع، عمان، 

 .12، ص 2009، اإلسكندر�ة، الدار الجامع�ة، قضا�ا اقتصاد�ة معاصرة، آخرون دمحم عبد العز�ز عجم�ة و   2
3  Hedrick van, Economic growth and development, Mc Grow-hilluk, 1998, p 53. 

 .169، ص 2010التوز�ع، عمان، و ، دار الشور للنشر علم التنم�ة إلىمدخل جمال حالوة و علي صالح،   4
 ص ، ص2004، دار وائل للنشر، عمان، 1، طمفاه�م ونظم اقتصاد�ةعبد الرحمان، حر�ي عر�قات،  إسماعیل  5

270-272. 
 .71، ص 1988، اإلسكندر�ة، الدار الجامع�ة، التنم�ة االقتصاد�ةكامل �كري،   6
 .73نفس المرجع، ص    7
، ص 2007، دار وائل للنشر، عمان، التنم�ة االقتصاد�ة نظر�ات و س�اسات و موضوعاتمدحت القر�شي،   8

166. 
، حلقات االرت�اط االستراتیج�ة وارت�اطاتها، و منهج االقتصاد الكلي التنم�ة ال�شر�ة المستدامة -االسكو ةلجن-   9

 .03، ص 1995المتحدة االنمائي، نیو�ورك  األممورقة مناقشة لبرنامج 
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، مجلة التمو�ل و التنم�ة، صندوق النقد الدولي د�سمبر حتى تص�ح التنم�ة مستدامةاسماعیل سراج الدین،   10

 . 06، ص 4، العدد 30، المجلد 1993
 .181مدحت القر�شي، مرجع سابق، ص   11

12 A.Tolentino; Gide Lines for the analysis of policies and programmes for SMS development; 
enterprise development technical programme; ILO, Italy; 2003. p 26. 

Organisation de coopération et de développement économique, « 13 perspectives de l’OCDE sur 

les PME » PARIS, 2000, p 23. 
 القاهرة،  ، المنظمة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة،إدارة المشروعات الصغیرة في الوطن العر�يهالة دمحم لبیب عت�ة،   14

 .28-27، ص 2004
، مداخلة مقدمة ضمن تنم�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائركتوش عاشور وطرشي دمحم،   15

فعال�ات الملتقى الدولي حول متطل�ات تاهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر��ة، جامعة حسی�ة بن 
 .1043، ص 2006افر�ل  18 17بوعلى الشلف، یومي 

، الدورة التدر�ب�ة مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنم�ة االقتصاد�ة، عثمان حسن عثمان  16
-25المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطو�ر دورها في االقتصاد�ات المغار��ة، سطیف، الدول�ة حول تطو�ر تمو�ل 

 .4، ص 2003ماي،  28
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 في الجزائر  دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التشغیل
 2017-2007خالل الفترة 

 
 3جامعة الجزائر   أستاذ محاضر أ       بوعراب را�ح

 3جامعة الجزائر     طال�ة دكتوراه   برج راسوطة ر�مة
 
 
 المقدمة:.

�عتبر موضوع التشغیل من بین المواض�ع التي تحضى �اهتمام كبیر من طرف ال�احثین االقتصادیین و �كمن 
والتي تهدف الى حل مشكلة نقص مناصب العمل  ،هذا االهتمام في ال�حوث و المنشورات في هذا المجال

و في هذا اإلطار قامت الدولة �عدة م�ادرات من أجل إستحداث  ،ألفراد المجتمع من أجل الحد من ال�طالة
مناصب شغل جدیدة ومن بین هذه الم�ادرات تشج�ع إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي تتمثل في 
إستحداث مؤسسات ذات الحجم الصغیر والمتوسط توفر مناصب شغل جدیدة من شأنها التخفیف من حدة 

 النطاق االنتاجي والخدماتي من جهة ثان�ة. ال�طالة من جهة وتوس�ع
 في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة مدى ما :السؤال في ال�حث هذا إشكال�ة تنبثق سبق، ما على و�ناء

 الجزائر؟ في التشغیل تحقیق
 
I :نستعرض في هذا القسم أهم المفاه�م النظر�ة الخاصة األسس النظر�ة والدراسات السا�قة 

الصغیرة و المتوسطة وكذا مجموعة من الدراسات السا�قة التي اهتمت بتحلیل دور هذه �المؤسسات 
 المؤسسات في تحقیق التشغیل.

 :األسس النظر�ة المتعلقة �المؤسسات الصغیرة و المتوسطة .1
 تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:. 1-1

و مرض�ا لمختلف االتجاهات یوجد صعو�ة كبیرة لوضع تعر�ف موحد لهذه المؤسسات �كون مقبوال 
فصعو�ة تحدید مفهوم االقتصاد�ة و هذا �اعتراف العدید من ال�احثین و مسیرى الهیئات و المنظمات الدول�ة.

هذه المؤسسات تكمن أساسا في تحدید الفرو قات الجوهر�ة بین الوحدة أو المؤسسة الصغیرة من جهة و 
 . 1ى المؤسسة الكبیرة من جهة أخر 

فمحاولة وضع تعر�ف مناسب لهذه المؤسسات �صطدم �عدد كبیر من المعاییر و المؤشرات المختلفة 
من هنا نحاول ذكر أهم هذه المعاییر، ثم استخالص  )إلخ……كالحجم، عدد العمال، حجم االستثمارات(

  تعر�ف لها حسب المشرع الجزائري.
 

                                                            
 المؤسسات حول أول وطني ملتقى آفاق، و واقع الجزائر في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات لیلى، ع�ساوي  شهرزاد، زغیب  1

  .171أفر�ل،ص 9-8 ،االغواط التمن�ة في دورها المتوسطةو و الصغیرة
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تحدید ماه�ة المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة، ال بد من  �استناءنا إلى هذه المعاییر في المعاییر الكم�ة: -
 الوقوف على أهمها و الخاصة بتحدید الحجم، حیث �مكن تقس�مها الى:

 تشمل: االقتصاد�ة و تقن�ة مؤشرات
  .حجم اإلنتاج ،عدد العمال -

 الق�مة المضافة    
 .التركیب العضوي لراس المال،حجم الطاقة المستعملة -

 تشمل:، مؤشرات نقد�ة
 رقم األعمال.،رأس المال المستثمر -

غیر أن العمل بهذه المعاییر �طرح صعو�ات كبیرة أهمها اختالف طر�قة العمل بها على مختلف األنشطة 
االقتصاد�ة و من بلد إلى آخر، و مع هذا ی�قى المع�ار السائد غال�ا هو عدد العمال، على أساس أنه سهل 

خر�ن هما رقم األعمال و التوفیر، و األ�سر تحص�ال ف�ما یخص نشاط المؤسسات، إضافة إلى مع�ار�ن ا
 الق�مة المضافة. 

حیث یرى أن أي  »  E.Staley « لتحدید هذه المعاییر بدقة، نعتمد على ما ورد في كتابالمعاییر النوع�ة: 
 مؤسسة �مكن اعت�ارها صغیرة أو متوسطة إذا توفرت فیها خاصیتین من الخصائص التال�ة على األقل:

 ما �كون المسیرون هم أصحاب المؤسسة أ ) استقالل�ة اإلدارة، و عادة 
 ب) تعود ملك�ة المؤسسة أو رأسمالها لفرد أو لمجموعة أفراد.

جـ) تمارس المؤسسة نشاطها محل�ا، إال أن احت�اجها إلى األسواق �مكن ان �متد خارج�ا، كما أن أصحاب 
 المؤسسة و العاملون فیها �قطنون منطقة واحدة.

 رة الحجم إذا ما قورنت �مؤسسة كبیرة الحجم  تمارس ونفس النشاط د) تعتبر هذه المؤسسة الصغی
على هذه المعاییر  (small business act) 1953و لقد أستند القانون في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة سنة 

 لتحدید مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. فهي " المؤسسة التي تتم امتالكها و إدارتها �طر�قة مستقلة،
 �حیث ال تس�طر على مجال الذي تعمل ف�ه"

انطالقا من هذا المفهوم، و أخذا �عین االعت�ار المعاییر النوع�ة، �مكن القول ان المؤسسات الصغیرة 
 والمتوسطة هي التي تتمیز عن غیرها بـ:

ر في إن أغلب�ة المؤسسات الصناع�ة الصغیرة و المتوسطة تكون تا�عة للقطاع الخاص وتظهالملك�ة:  -
 صورة شركات، ال أن نس�ة كبیرة منها تكون في صورة مشروعات فرد�ة و عائل�ة.

تعود كل القرارات المتخذة داخل المؤسسة إلى المالك أو صاحب المشروع، فیجمع بین عدة  المسؤول�ة: -
ائف على و التمو�ل، عكس المؤسسات الكبیرة المتمیزة بتقس�م الوظ وظائف في آن واحد كالتسییر، التسو�ق

 عدة أشخاص.
على أساس أن معظم إنتاج المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هو سلع والمكان الطب�عي لعرضها  السوق: -

 هو السوق 
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 .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر:2
على "المیثاق العالمي حول المؤسسة  والذي وقعت من خاللهإلى المشروع األورومتوسطي،  الجزائر �انضمام

، أخذ القانون الجزائري بذات التعر�ف، حیث عرف المؤسسة الصغیرة 2000الصغیرة والمتوسطة" في جوان 
 250إلى  1والمتوسطة، مهما كانت طب�عتها القانون�ة، �أنها كل مؤسسة إنتاج سلع و/أو خدمات تشغل من 

ملیون  500مل�ار دینار أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها السنو�ة  2شخصا وال یتجاوز رقم أعمالها السنوي 
% فما أكثر من قبل مؤسسة أو 25دینار، كما تتوفر على االستقالل�ة، �حیث ال �متلك رأسمالها �مقدار 

 .2مجموعة مؤسسات أخرى ال ینطبق علیها تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 المیزان�ة، وحجم األعمال رقم العمال، عدد اساس�ة تمثلت في: ثالثة معاییرو في إطار هذا القانون تم إعت�ار 

و �مكن تلخ�ص تعر�ف المشرع الجزائري . 1996 أبر�ل في االتحاد األورو�ي اعتمدها التي المعاییر ذات وهي
 :3للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجدول التالي

 رقم األعمال عدد األجراء الصنف
 المیزان�ة حجم

 السنوي 

-micro)مؤسسة مصغرة 
entreprise) 

 ملیون دج 10 أقل ملیون دج 20 أقل 9و  1بین 

 petite)مؤسسة صغیرة 
entreprise) 

 ملیون دج 100 أقل ملیون دج 200أقل  49و  10بین 

 moyenne)مؤسسةمتوسطة 
entreprise) 

 250و 50بین 
 2 وملیون  200بین 

 مل�ار دج
ملیون  500 -100بین 
 دج

"تمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر تشخ�ص و مقترحات " الدورة الدول�ة حول  ،رح�م حسینالمصدر: 
-25جامعة سطیف  ،تمو�ل المشروعات الصغیرة و المتوسطة و تطو�ر دورها في االقتصاد�ات المغار��ة

 األعمال.من مجمع  398، ص28/05/2003

II     2017-2007لفترة اتطور عدد المؤسسات المتوسطة و الصغیرة في الجزائر:      

تناولنا في هذا الجزء من ال�حث تحلیل واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر و مدى مساهمتها 
قطاع النشاط وحسب المنطقة  ،في تحقیق التشغیل و تطور هذه المؤسسات حسب اإلطارها القانوني

 .2017-2007و ذلك �اإلستعانة �المعط�ات االحصائ�ة خالل الفترة  ،جغراف�ةال

                                                            
 لترق�ة التوجیهي القانون  المتضمن 12/12/2001 في المؤرخ 18-01 رقم القانون  من 5و 4 المادتین عل�ه نصت ما حسب  2 

 .المتوسطة و الصغیرة المؤسسات
المتوسطة في الجزائر تشخ�ص و مقترحات " الدورة الدول�ة حول تمو�ل المشروعات رح�م حسین، "تمو�ل المؤسسات الصغیرة و  3

 مجمع من 398ص ،28/05/2003-25 سطیف جامعة الصغیرة و المتوسطة و تطو�ر دورها في االقتصاد�ات المغار��ة ،
 .األعمال
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 تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب اإلطار القانوني:.1     
تتعدد اشكال المؤسسات االقتصاد�ة من حیث الطب�عة القانون�ة، و�مكن التمییز بین ثالث انواع من       

الخاص والحرفي. كما یوضحها  ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر من حیث الطا�ع العمومي
 الجدول التالي:
الطب�عة القانون�ة في الجزائر خالل الفترة : عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب )01الجدول رقم (

2007-2017 

 
 dz.org-www.pmeartحصائ�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة لعدة سنوات حول�ات إ : المصدر4∗ 

 
 )1تم اعداده بناء على معط�ات الجدول رقم ( : المصدر

                                                            
  .الثاني �السداسي الخاصة المعط�ات توفر لعدم نظرا ،فقط األول �السداسي متعلقة 2017 سنة إحصائ�ات ∗

االجمالي  العموم�ة  الخاصة األنشطة الحرف�ة 

807931 1377 578190 228364 2007

951594 1263 701 591 248 740 2008

1195907 1189 863553 331165 2009

1226369 1117 1225252 // 2010

1302222 1171 1012710 288341 2011

1399218 1118 1083213 314887 2012

1525750 1104 1180169 344477 2013

1672791 1086 1290840 380865 2014

1831380 1112 1432160 398108 2015

2036696 828 1567328 468540 2016

1060289 264 816326 243699 *2017

1364558,818 1057,181818 1068302,909 324718,6 المتوسط

0,077474258 78,28925326 23,79659973 النس�ة

السنوات 
عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب اإلطار القانوني

 العمومیة 
0.07% 

 الخاصة
77% 

 األنشطة الحرفیة 
23% 

 ب�اني لتوز�ع عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب اإلطار القانونيثمثیل   

http://www.pmeart-dz.org/
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من خالل الجدول أعاله و التمثیل الب�اني یتضح أن عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عرف تزایدا     
من سنة إلى أخرى و أن أكبر عدد من هذه المؤسسات هي ع�ارة عن مؤسسات خاصة حیث بلغ عدد هذه 

في  لیهات ،من إجمالي مؤسسات الصغیرة و المتوسطة %79مؤسسة أي ما�قارب  11751332األخیرة 
أما المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،تقر��ا %24المرت�ة الثان�ة المؤسسات ذات الطا�ع الحرفي �النس�ة 

مؤسسة، وهذي  11629العموم�ة فهي تحتل المرت�ة األخیرة حیث أن المؤسسات العموم�ة ال یتجاوز عددها 
 ما یدل على توجه الدولة نحو القطاع الخاص في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 :تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب قطاع النشاط .2
نستعرض من خالل الجدول التالي عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب قطاعات النشاط االقتصادي 

: 
: عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب قطاع النشاط في الجزائرخالل الفترة )2الجدول رقم (

2007-2017 

 
 dz.org-www.pmeartالمصدر:  حول�ات إحصائ�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة لعدة سنوات 

المجموع الصناعة الخدمات األشغال العموم�ة و الري  الفالحة المناجم و المحاجر
1377 451 541 133 226 26 2007

1263 396 491 120 227 29 2008

1189 379 438 123 226 23 2009

1117 358 422 86 228 23 2010

1171 346 354 80 367 24 2011

1118 340 309 80 368 21 2012

1104 318 306 94 365 21 2013

1086 303 301 100 363 19 2014

968 252 265 83 351 17 2015

888 290 182 50 359 7 2016

264 84 70 23 84 3 *2017

11545 319,727 334,455 88,36363636 287,636 19,36363636 المتوسط

2,7694 2,89696 0,765384464 2,49144 0,167723139 النس�ة

عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب قطاعاتالسنوات

http://www.pmeart-dz.org/


54 

 
 )2تم اعداده بناء على معط�ات الجدول رقم ( :المصدر

من خالل الجدول أعاله و التمثیل الب�اني یتضح أن عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب      
القطاعات النشاط االقتصادي عرف تطورا من سنة إلى أخرى و أن أكبر عدد من هذه المؤسسات هي ع�ارة 

یلیها  ،2017-2007مؤسسة خالل الفترة  3679عن مؤسسات تنشط في الخدمات حیث بلغ عددها حوالي 
قطاع الصناعة ثم الفالحة ثم األشغال العموم�ة و الري و �أتي قطاع المناجم في المرت�ة االخیرة حیت لم 

مؤسسة. وهذا ما یترجم توجه القطاع الخاص في الجزائر الى االستثمار في قطاع  213یتعدى عددها 
صناعة والفالحة منخفضا وهذا راجع الى الخدمات والذي اص�ح ثقال على الدولة، بینما ی�قى التوجه لقطاع ال

عدة اعت�ارات نذكر منها على سبیل المثال: االمكان�ات الضخمة التي تتطلبها المشار�ع الكبرى في القطاعین 
وكذا مشكل العقار الذي اص�ح عائقا للمستثمر الخاص �الرغم من االجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا 

 المجال.
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب المنطقة الجغراف�ة:.تطور عدد 3

نظرا للدور الذي تلع�ه المنطقة الجغراف�ة الظروف المتاحة، وكذلك لشساعة المساحة الجغراف�ة         
للجزائر، فان موقع المؤسسة یلعب دور هام، خاصة من حیث تمركز عدد السكان وتوفر وسائل النقل التي 

د العاملة وسهولة التنقل وتوفیر متطل�ات المؤسسة. مما یجعل موقع المؤسسة احد من شأنها توفیر الی
  في الجزائر. محفزاتها. والجدول التالي عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب المنطقة الجغراف�ة

 تمثیل ب�اني لتوز�ع عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القطاعات

 الصناعة

 الخدمات

 األشغال العمومیة و الري 

 الفالحة

 المناجم و المحاجر
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ة : عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب المنطقة الجغراف�ة في الجزائر خالل الفتر )3الجدول رقم (
2008-2017 

  www.pmeart-dz.orgالمصدر: حول�ات احصائ�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة لعدة سنوات 

 )3تم اعداده بناء على معط�ات الجدول رقم ( : المصدر

من خالل الجدول و التمثیل الب�اني أعاله، یتضح أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب المنطقة      
و ذلك راجع للظروف المناخ�ة المساعدة والموات�ة وكذلك  %66الجغراف�ة تتموقع أغلبها في الشمال  �النس�ة 

أقصى الجنوب  وذلك راجع للظروف لتمركز السكان فیها، وتأتي �عدها الهضاب العل�ا تم الجنوب و أخیرا 

المجموع  الشمال  الهضاب العل�ا الجنوب أقصى الجنوب

630965 380194 188989 48979 12803 2008

681388 406066 206899 54486 13937 2009

730687 433998 222316 59432 14941 2010

775355 460146 236015 63628 15566 2011

827896 490870 252452 68230 16344 2012

901378 578787 237493 76648 8 450 2013

979119 676777 216639 85703 // 2014

970077 758664 124714 86699 // 2015

1153292 801846 251747 99699 // 2016

595 810 415 242 129 767 50 801 // *2017

824596,7 540259 206703,1 69430,5 13673,5 المتوسط

65,51797 25,06717526 8,41993 1,65820455 النس�ة

السنوات
عدد المؤسسات الصغیر و المتوسطة حسب المنطقة الجغراف�ة 

تمثیل ب�اني لتوز�ع عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب المنطقة ): 3(الشكل رقم 
 الجغراف�ة

 الشمال 

 الھضاب العلیا

 الجنوب

 أقصى الجنوب
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المناخ�ة الصع�ة والتي تحول دون امكان�ة مزاولة �عض النشاطات االقتصاد�ة حیت أن نس�ة تموقع هذه 
 .فقط %8و  %2المؤسسات في الجنوب و أقصى الجنوب یتراوح ما بین 

  IV . تطور التشغیل الكلي �عد إنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: 
في هذا الجزء من ال�حث تحلیل تطور الشغیل الكلي في الجزائر �عد اإلستحداث المؤسسات الصغیرة و تناولنا 

وذلك �اإلستعانة ،المتوسطة في الجزائر و مدى مساهمتها في تحقیق التشغیل و تطور التشغیل الكلي
 .2017-2007�المعط�ات اإلحصائ�ة خالل الفترة 

 : 2017-2007فترة . تطور التشغیل في الجزائر خالل ال1
 مناصب استحداث إلى أدى 2007 سنة منذ ئرجزاال فيعدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  تطور إن    

 یبن التالي والجدول ،ال�طال الش�اب منأكبر  فئة بتشغیل �سمحإنشاء هذه المؤسسات  أن حیث جدیدة، شغل

 : 2017-2007المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خالل الفترة  خالل من المستحدثة الشغل مناصب عدد تطور
 2017إلى 2007: تطور التشغیل في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من04الجدول

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

عددمناصب الشغل 
 المستحدثة

2618054 
 

2959152 
 

3406748 
 

3221994 
 

3400393 
 

3624578 
 

 

 

  

 dz.org-www.pmeartالمصدر:  حول�ات إحصائ�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة لعدة سنوات 
 

یتبین من خالل الجدول أن عدد المناصب المستحدثة في  إطار إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة     
إلى  2007منصب سنة  2618054حیت أنتقل من  2017-2007عرف تطورا ملحوظا خالل الفترة 

هذا وقد قدر العدد  ،منصب3602515 �متوسط سنو�ي �قدر �حوالي  2016منصب سنة  5028612
بـ  2017إلى غا�ة السداسي األول من سنة 2007اإلجمالي للمناصب المستحدثة خالل طول الفترة 

 منصب شغل. 39627665
 هو ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طر�ق عن التشغیل مجال في المستحدثة المناصب عدد في یداالتز  هذا إن

وذلك من أجل   إنشاء هذا النوع من المؤسسات طر�ق عن للتشغیل جزائر�ةال للدولة الجدید المسعى على دلیل
إستحداث مناصب  شغل جدیدة من شأنها التخفیف من حدة ال�طالة وما ینجر عنها على المجتمع وعلى 

 االقتصاد الوطني ككل.
 
 

                                                            
  5 األول �سداسي متعلقة إحصائ�ات5

 اإلجمالي 20175 2016 2015 2014 2013 السنوات 

عددمناصب الشغل 
 المستحدثة

3917387 
 

4239536 
 

4609253 
 

5028612 
 

2601958 
 

39627665 
 

http://www.pmeart-dz.org/
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 : 2017-2007تطور التشغیل في الجزائر خالل الفترة  .2
 وعلى الش�اب لفئة خاصة الشغل مناصب توفیر على عملت الفترة، هذه خالل ئراز الج في التشغیل س�اسة إن    

ال�طالة. و الجدول التالي یبین تطور عدد  مشكلة عانت والتي والمعاهد، الجامعات يخر�ج فئة الخصوص وجه
 : 2017-2007الفئة الشاغلة أي عدد مناصب الشغل في الجزائر للفترة 

 : 2017 - 2007الجزائر خالل الفترة : تطور التشغیل في )5رقم ( الجدول
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات 

 8594000 عددمناصب الشغل
 

9146000 
 

9472000 
 

9735000 
 

9599000 
 

10170000 
 

 
 
 
 

 www.ons.dz لإلحصائ�ات الوطني الدیوان معط�ات على بناء :المصدر

 2017-2007من خالل الجدول أعاله أن سوق الشغل في الجزائر عرف إنتعاشا ملحوظا خالل الفترة      
منصب  2264000أي ز�ادة قدرت بـ  000 858 10إلى    0008 594 حیث أن عدد المناصب إنتقل من 

ملیون منصب شغل) وهذا راجع إلى الس�اسات المنتهجة من طرف الدولة الجزائر�ة في  2شغل (أكثر من 
 مجال مكافحة ال�طالة. 

 
 ).5) و (4تم اعداده بناء على معط�ات الجدول رقم ( : المصدر

المتوسطة �ساهم في ز�ادة التشغیل الكلي في  یتبن من الشكل أعاله أن إنشاء المؤسسات الصغیرة و       
الجزائر أي أن إلنشاء هذه المؤسسات أثر إیجابي على سوق الشغل في الجزائر و�التالي تخف�ض معدالت 

  .ال�طالة
 
 

0
2000000
4000000
6000000
8000000

10000000
12000000

 تطور التشغیل في الجزائر و عدد المناصب المستحدثة في اطار انشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ): 4(الشكل رقم 

 PMEعددمناصب الشغل المستحدثة  التشغیل الكلي 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات 

عددمناصب 
 الشغل

10788000 
 

10239000 
 

10594000 
 

10612000 
 

10 
858 000 
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 : . مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في إستحداث مناصب الشغل3
یتضح  الصغیرة و المتوسطة و السوق الشغل في الجزائرمن خالل التحلیل السابق لتطور المؤسسات      

شكل الب�اني وال ،إستحداث مناصب شغل جدیدة في الجزائر أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ساهمت في
 : یوضح نس�ة مساهمة هذه المؤسسات في تحقیق الشغل تاليال

 
 ).5) و (4تم اعداده بناء على معط�ات الجدول رقم ( : المصدر

یبین التمثیل الب�اني أعاله نس�ة مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إستحداث مناصب الشغل      
وهي أعلى  %48حوالي  2016حیث نالحظ أن هذه النس�ة في تزاید المستمر و بلغت أقصى نس�ة لها في 

و  23%حیث نالحظ أن هذه النس�ة في تزاید مستمر وهي تتراوح بین  2017-2007نس�ة خالل طول الفترة 
من التشغیل الكلي، وعل�ه �مكن القول ان المؤسسات الصغیر والمتوسطة تساهم مساهمة كبیرة على  48%

 االقتصاد الوطني في مجال توفیر مناصب الشغل.
 :الخاتمة
هدف من خالل هذه الدراسة، هو تحلیل و دراسة دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق كان ال      

. ومن ال�طالة مشكلةالدولة الجزائر�ة لحل  انتهجتها التي الحدیثة اآلل�ات من �عتبر والذي ،التشغیل في الجزائر
خالل تحلیل تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و عدد المناصب التي إستحدثت من خالل هذه 
المؤسسات إتضح  أن لهذه المؤسسات دور في خلق مناصب شغل جدیدة حیث بلغ عدد المناصب 

الى  2007خالل الفترة الممتدة منمنصب شغل  39627665المستحدثة في إطار هذه المؤسسات مایز�د عن 
و هو عدد مهم من المناصب إستطاعت هذه المؤسسات تحق�قه و بلوغ الهدف الذي أنشأت من أجله   2017

أال و هو التقلیل من ال�طالة، إلى جانب األدوار االقتصاد�ة األخرى المنوطة بها وهي تحقیق االستقرار 
منها خاصة في ظل الظروف االقتصادي من خالل دفع عجلة االنتاج الوطني الذي اص�ع ضرورة ال بد 

االقتصاد�ة التي تع�شها الجزائر في الفترة االخیر والتي تستدعي تكثیف الجهود في سبیل تطو�ر االنتاج 
 الوطني والعمل على تحقیق االمن االقتصادي. 
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 : قائمة المراجع
 لترق�ة التوجیهي القانون  المتضمن 12/12/2001 في  المؤرخ 18-01 رقم القانون  من 5 و 4 المادتین -

  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات
رح�م حسین، "تمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر تشخ�ص و مقترحات " الدورة الدول�ة -

 سطیف جامعة ،حول تمو�ل المشروعات الصغیرة و المتوسطة و تطو�ر دورها في االقتصاد�ات المغار��ة
 .األعمال مجمع ،من25-28/05/2003
زغیب شهرزاد، ع�ساوي لیلى، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر واقع و آفاق، ملتقى وطني أول  -

 .أفر�ل 9-8االغواط ،و دورها في التمن�ة حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
، الموقع 12/02/2018 تار�خ اإلطالع: 2016-2007تقار�ر دیوان الوطني لالحصاءات للسنوات -

  www.ons.dz نيااللكترو 
-Les bulletin d’information économique n°4،5,6,7,8,9,10,11,12,13 

,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31.de la période 2007-2017،site 
electronique : www.pmeart-dz.org. 

 

http://www.ons.dz/
http://www.pmeart-dz.org/
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دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنم�ة اإلقتصاد�ة و اإلجتماع�ة و تعز�ز 
 األمن اإلقتصادي 

 -مع إشارة لتجارب �عض الدول  -
 

 مل�انة خم�س جامعة     أستاذة محاضرة قسم   أ       كلتوم واكلي
 مل�انة خم�س جامعة أستاذة محاضرة قسم   أ  شر�ف مر�م بن

 
  مقدمة:

كانت المؤسسات كبیرة الحجم تشكل الركیزة األساس�ة في مسیرة التنم�ة االقتصاد�ة من خالل إسهامها في 
تحقیق معدالت نمو سر�عة، إّال أنه في الوقت الحالي أص�حت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تحظى �اهتمام 

القتصاد�ة واالجتماع�ة في مختلف دول العالم المتقدم منها والنامي على حد سواء وذلك مخططي الس�اسات ا
انطالقا من الدور الحیوي الذي تلع�ه هذه المؤسسات في تحقیق األهداف االقتصاد�ة واالجتماع�ة  و دعامة 

 لتحقیق التنم�ة اإلقتصاد�ة  و تعز�ز األمن اإلقتصادي .
كیف �مكن للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة أن تساهم في : من خالل ما سبق �مكن  طرح السؤال التالي 

 تحقیق التنم�ة اإلقتصاد�ة و  �التالي تعز�ز األمن اإلقتصادي ؟  
 إلى ثالثة محاور:  المداخلة قمنا بتقس�م الموضوع واإللمام �كافة جوانباإلشكال�ة المطروحة لإلجا�ة على 

  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.لاإلطار النظري :  ر األولالمحو 
 األمن اإلقتصادي و التنم�ة اإلقتصاد�ة و العالقة بینهماالمحور الثاني : 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة  دورالمحور الثالث :    المحور الثالث 

 الدول .�عض مع إشارة لتجارب  واالجتماع�ة
 

 .اإلطار النظري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المحور األول
  :المتوسطةتعر�ف المؤسسات الصغیرة و  .1

هناك صعو�ة في تحدید تعر�ف شامل للم ص م وهذا بوجود عدد كبیر من المعاییر والمؤشرات من جهة 
سنتناول في هذا الس�اق واختالف العوامل االقتصاد�ة، التقن�ة والس�اس�ة بین الدول من جهة أخرى، لذا 

 : مجموعة من التعار�ف التي اعتمدتها �عض الدول والمنظمات الدول�ة لتعر�ف هذا الصنف من المؤسسات
أما  ،أجیرا ،عامال 49عمال إلى  10المؤسسة الصغیرة هي التي تضم بین تعر�ف اللجنة األورو��ة :" 

 عامال أخیرا و تتمیز بإستقاللیتها" . 249عامال إلى  50المؤسسة المتوسطة فهي التي تشغل بین 
تتالف وحدات تنتج وتوزع سلع و خدمات و  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هيتعر�ف منظمة العمل الدول�ة 

�عضهم و  ،من داخل العائلةو �عضها �عتمد على العمل  ،غال�ا من منتجین مستقلین �عملون لحسابهم الخاص
و عادة ما تكسب  ،�عتمد على عائد منخفض ،�ستأجر عماال و حرفیین و �عضها �عمل برأس مال ثابت
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و �ضیف هذا التعر�ف  �أنها قطاع غیر رسمي �معنى  ،دخوال غیر منتظمة و تهيء فرص عمل غیر مستقرة
 .1ت الرسم�ة غال�ا"أنها منشأة ل�ست مسجلة لدى األجهزة الحكوم�ة أو اإلحصائ�ا

إن هذه المشروعات هي التي تعتمد على إستقالل�ة اإلدارة و أن  تعر�ف لجنة التنم�ة اإلقتصاد�ة األمر�ك�ة :
�حیث �كون أصحاب  ،�كون المدیر هو مالك المشروع و تتشكل من مجموعة من األفراد و محل�ة النشأة

 المشروع قاطنین في منطقة المشروع" .
 :2" تعرف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب هذا اإلتحاد كمایلي  األورو�ي : تعر�ف اإلتحاد

  عمال . 9-1المؤسسات الصغیرة جدا من 
  عامال . 99-10المؤسسات الصغیرة من 
  عامال . 499-100المؤسسات المتوسطة من 

 تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وفقا للمشرع الجزائري 
رقم  ،عدد العمالقد وضعت عدة معاییر لحدید تعر�ف واضح لها من حیث الحجم و هي : ل •

و على هذا  ،لكن المع�ار األكثر إستعماال هو مع�ار عدد العمال ،.....إلخالق�مة المضافة  ،األعمال
 المؤرخ في 10/18األساس إن التعر�ف المعتمد عل�ه في الجزائر هو التعر�ف الوارد في القانون 

 3والمتمثل في القانون التوجیهي لترق�ة الم ص م الذي ینص على : ،12/12/2001
و تحقق رقم  ،أفراد 9-1تعرف على أنها المؤسسة التي تشغل ما بین  �النس�ة للمؤسسة الصغیرة : •

 ملیون دینار .20أعمال �قل عن 
و یتراوح  ،عامال 250و  50هي تلك المؤسسات التي تشغل بین  �النس�ة للمؤسسة المتوسطة : •

 مل�ار دینار . 2ملیون و  200رقم أعمالها بین 
 250مهما كان وضعها القانوني، �انها مؤسسة انتاج السلع والخدمات تشغل من واحد إلى الم ص م  تعرف

ملیون  500لي حصیلتها السنو�ة وال یتجاوز رقم أعمالها مل�اري دینار جزائري، أو ال یتعدى إجما،شخص
  دینار جزائري، وهي تحترم معاییر االستقالل�ة.

 4مشتغال. 250�عص الدول تعرفها على أنها المشار�ع التي ال یتجاوز عدد العاملین فیها 

أما في بلدان الشرق أس�ا و في دراسة حدیثة عن المؤسسات المتوسطة والصغیرة قام بها إتحاد دول بلدان 
فقد اعتبر أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي التي �كون عدد عمالها أقل من  ASEANجنوب شرق أس�ا 

 5عامل 100
سطة وصغیرة في الدول النام�ة على أنها كل أما لجنة األمم المتحدة التنم�ة الصناع�ة فتعرف المؤسسات المتو 

عامل، أما �النس�ة للدول المتقدمة فتكون فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة اذا  90مؤسسة �عمل بین اقل من 
 6عامل 500كانت تشغل اقل من 

لم إزاء هذه المعط�ات، فإن مع�ار عدد العمال و ق�مة األصول �عتبران عنصران أساس�ان لمختلف بلدان العا
الصناع�ة أو خارج مجال الصناعة في تحدید المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب مجال نشاطاتها 

 التجارة و الخدمات ).(
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 )    تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الصناع�ة01جدول رقم (
 نوع المؤسسة ق�مة األصول �الدوالر عدد العمال

 صغیرة   1063xأقل من  49 – 0
50 – 200 1063 x   10612إلى أقل من x متوسطة 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و القدرة على المنافسة في ظل اقتصاد السوق �اإلسقاط ،: بلوناس عبدهللالمصدر

جامعة حسی�ة بن ،ملتقى متطل�ات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العر��ة ،على الحالة الجزائر�ة
 .126ص ،2006أفر�ل 18و17بوعلي الشلف یومي 

 ) : تصنیف المشروعات ص.م خارج القطاع الصناعي ( التجارة و الخدمات)02الجدول رقم (
 نوع المؤسسة ق�مة األصول �الدوالر عدد العمال

 صغیرة x 1062أقل من  49 – 0
50 – 99 1062 x  10620إلى أقل من x متوسطة 
 : نفس المرجع السابقالمصدر

�شكل عام على انها "تلك المؤسسات التي تتمیز المؤسسات الصغیرة و المتوسطة   و منه �مكن تعر�ف 
�انخفاض رأس مالها وقلة العدد الذي تستخدمه من العمال وصغر حجم مب�عاتها وقلة الطاقة الالزمة لتشغیلها 

محل�ا وعلى تصر�ف وتسو�ق منتجاتها كما تتمیز �ارت�اطها الوثیق �البیئة واعتمادها على الخدمات المتوفرة 
 7في نفس المنطقة التي تنشأ بها والمناطق المجاورة لها".

 :أهداف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  .2
 8یرمي إنشاء مؤسسة صغیرة أو متوسطة إلى تحقیق عدة أهداف نذكر منها:          

اقتصاد�ة سلع�ة أو خدم�ة لم تكن موجودة ترق�ة روح الم�ادرة الفرد�ة و الجماع�ة، �استخدام أنشطة  -
 من قبل، و كذا إح�اء أنشطة تم التخلي عنها ألي سبب كان.

استحداث فرص عمل جدیدة �صورة م�اشرة و هذا لمستحدثي المؤسسات، أو �صورة غیر م�اشرة عن  -
ة السر�عة طر�ق استخدامهم ألشخاص آخر�ن، ومن خالل االستحداث لغرض العمل �مكن أن تتحقق االستجا�

 للمطالب االجتماع�ة في مجال الشغل.
إعادة إدماج المسرحین من مناصب عملهم جراء اإلفالس ل�عض المؤسسات العموم�ة، أو �فعل  -

تقل�ص حجم العمالة فیها جراء إعادة اله�كلة أو الخوصصة و هو ما یدعم إمكان�ة تعو�ض �عض األنشطة 
 المفقودة.

المر�حة و غیر الهامة التي تخلصت منها المؤسسات الكبرى من استعادة كل حلقات اإلنتاج غیر  -
أجل إعادة تركیز طاقاتها على النشاط األصلي، و قد بینت دراسة أجر�ت على مؤسسة عموم�ة اقتصاد�ة في 

 مؤسسة صغیرة. 15قطاع اإلنجاز و األشغال الكبرى أنه �مكن عن طر�ق التخلي و االستعادة إنشاء 
فعالة لتوطین األنشطة في المناطق النائ�ة، مما یجعلها أداة هامة لترق�ة و تثمین �مكن أن تشكل أداة  -

 الثروة المحل�ة، و إحدى وسائل االندماج و التكامل بین المناطق.
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�مكن أن تكون حلقة وصل في النسیج االقتصادي من خالل مجمل العالقات التي تر�طها ب�اقي  -
 التي تشترك في استخدام نفس المدخالت.المؤسسات المح�طة و المتفاعلة معها و 

تمكین فئات عدیدة من المجتمع تمتلك األفكار االستثمار�ة الجیدة و لكنها ال تملك القدرة المال�ة و  -
 اإلدار�ة على تحو�ل هذه األفكار إلى مشار�ع واقع�ة.

لتنم�ة تشكل إحدى مصادر الدخل �النس�ة لمستحدثیها و مستخدمیها، كما تشكل مصدرا إضاف�ا  -
 العائد المالي للدولة من خالل االقتطاعات و الضرائب المختلفة.

 تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غیر المنظم و العائلي. -
 : خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة .3

للمؤسسات الصغیرة المتوسطة من الخصائص ما یؤهلها لتحقیق األهداف سالفة الذكر، و التي �مكن    
 9ما یلي:تلخ�صها ف�

و تعتمد على  ،سهولة إنشائها : فهي ال تتطلب أمواال كبیرة إلنشائها و التمو�ل غال�ا ما �كون محل�ا •
 مستلزمات إنتاج�ة محل�ة أ�ضا ال تتطلب إستیرادها في الكثیر من األح�ان .

تناسب ظروفها المحل�ة و نقصد بذلك أنها ال تتطلب  ،تستخدم تلك المؤسسات تكنولوج�ا أقل •
 تكنولوج�ا معقدة أو مستوردة .

ال تتطلب مساحات كبیرة إلقامتها بل تستغل مساحات و تجهیزات �س�طة، مما یجعل تكال�فها  •
 منخفضة.

المح�طة ن تعدیلها وفقا للظروف المتاحة و تتمیز �المرونة في أعمالها و عمل�اتها و منتجاتها �ما �مك •
 �المؤسسة 

تعمل على إحداث التوز�ع المتوازن للسكان بین الر�ف والمدینة وذلك من خالل توطین الصناعة في  •
 المناطق الر�ف�ة .

 ه�كلها التنظ�مي �س�ط �عتمد على مستو�ات إشراف محدودة . •
 تستخدم نظام معلوماتي غیر معقد یتالءم مع نظام إتخاذها للقرارات . •
 لحاج�ات السوق  سرعة االستجا�ة •

دقة اإلنتاج و التخصص مما �ساعد على اكتساب الخبرة و االستفادة من نتائج ال�حث العلمي مما  -
 �ساعد على رفع مستوى اإلنتاج�ة و من خاللها تخف�ض كلفة اإلنتاج.

  الصغیرة؛ لالستثمارات جذ�ا أكثر یجعلها ما األشخاص شركات أو عائل�ة أو فرد�ة ملك�ة •
 منه؛ والخروج السوق  في الدخول سهولة •
 وعدم مستلزماته وتوفر اإلنتاج عناصر في والتحكم الس�طرة إلمكان�ة نظرا اإلنتاج�ة الطاقة استغالل •

 اإلنتاج�ة؛ العمل�ة تعقید

 ؛ المحل�ة األول�ة المواد على االعتماد •
تعد الم ص م المصدر الرئ�سي لألفكار الجدیدة واالختراعات، فكثیر من القابل�ة لإلبداع واالبتكار:  •

براءات االختراع تعود إلى األفراد وأغلبهم �عملون في مشروعات صغیرة ومتوسطة، كما أن التجدید فیها �كون 
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م أكثر منه في المؤسسات العامة ألن العاملون الذین �عملون على ابتكار أفكار جدیدة تؤثر على أر�احه
 و�جدون بذلك حوافز تدفعهم �شكل م�اشر للعمل.

فهي مؤسسات تؤمن �أهم�ة   % من االبتكارات إلى أصحاب هذه الم ص م52ففي ال�ا�ان مثال تعود نس�ة   
 متا�عة التطورات التكنولوج�ة وال�حث عن كل ما هو جدید ومتطور وجذاب.

 العالقة بینهما المحور الثاني األمن اإلقتصادي و التنم�ة اإلقتصاد�ة و

كانت كلمة األمن فى الماضى تعني مفاه�م عسكر�ة �حتة حیث كانت الدول تسعى الى المحافظة على األمن 
الخارجى للوطن، والمحافظة على األمن الداخلي للمواطن. ولكن تغیرت اآلن مفاه�م األمن، وظهرت تعبیرات 

ولعل  لصحي والغذائي واالجتماعي والنفطي، وغیرها.األمن الس�اسى واالقتصادي والثقافي والبیئي، واألمن ا
األمن االقتصادي للوطن والذى �سعى للمحافظة على الظروف الموات�ة والمشجعة للز�ادة النسب�ة من أهمها 

النتاج�ة العمل ورأس المال والتي تضمن لألفراد مستوى مع�شة مرتفع و�تحسن �استمرار وتأمین وضع 
وكذا األمن االقتصادي للمواطن والذى �شمل تدابیر الحما�ة والضمان التي تؤهل  اقتصادي عادل وآمن.

اإلنسان للحصول على احت�اجاته األساس�ة من المأكل والمسكن والمل�س والعالج والتعل�م وضمان الحد 
 األدنى لمستوى المع�شة.

 : تعر�ف األمن االقتصادى .1
وقد حاولت األمم المتحدة  ،ن المعاني الملیئة �التفكر والتدبراألمن اإلقتصادي لفظ �حمل بین ط�اته الكثیر م

أن تجد معنى جامعا �فسره فتوصلت للتفسیر التالي: " هو أن �ملك المرء الوسائل الماد�ة التي تمكِّنه من أن 
نقود �ح�ا ح�اة مستقرة ومش�عة. و�النس�ة لكثیر�ن یتمثل األمن االقتصادي، ب�ساطة، في امتالك ما �كفي من ال

إلش�اع حاجاتهم األساس�ة، وهي: الغذاء، والمأوى الالئق، والرعا�ة الصح�ة األساس�ة، والتعل�م". و�مكن 
تعر�ف األمن االقتصادي للمواطن ل�شمل تدابیر الحما�ة والضمان التي تؤهل اإلنسان للحصول على 

 10ن الحد األدنى لمستوى المع�شة. احت�اجاته األساس�ة من المأكل والمسكن والمل�س والعالج والتعل�م وضما
 11:  يتعر�ف األمن االقتصادي الوطن .2

على أنه المحافظة على الظروف الموات�ة والمشجعة للز�ادة النسب�ة النتاج�ة  ي�عرف األمن االقتصادي الوطن
العمل ورأس المال والتي تضمن لألفراد مستوى مع�شة مرتفع و�تحسن �استمرار وتأمین وضع اقتصادي عادل 

  وآمن �شجع االستثمار الداخلي والخارجي والنمو.
صاد �الفعال�ة و�اإلنسان�ة ما لم تتوفر ف�ه تدابیر ومن المنظور االقتصادي ال �مكن أن یتصف أي اقت

وٕاجراءات كاف�ة لألمن االقتصادي ونظم جیدة للضمان االجتماعي؛ حیث �كون �مقدور الناس أن �ستجیبوا 
لتحد�ات الح�اة، و�تك�فوا مع التغیرات االقتصاد�ة واالجتماع�ة التي تح�ط بهم، و�درءوا عن أنفسهم خطر 

 و�تمكنوا من تنم�ة إمكاناتهم ال�شر�ة لتوفیر ح�اة أفضل وسبل مع�شة أكثر أمانا واستقرارا.الكوارث واآلفات، 
” ولألمن اإلقتصادي أهم�ة عظمى تتعدى أهم�ة األمن البدني والصحي والثقافي والغذائي، فاألمن اإلقتصادي

 �كتنف بین ط�اته أمنا بدن�ا وصح�ا وثقاف�ا وغذائ�ا الخ.“ إن تحقق فعال 
 يیر ق�اس األمن االقتصادمعای .3

نشر مكتب العمل الدولي في جنیف أول تقر�ر حول ترتیب الدول من حیث الظروف التي تهیئها لعمالها 
ألف عامل  48وموظفیها في مواطن الشغل، التي مست تسعین دولة من دول العالم وشارك فیها أكثر من 
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اعتمد علیها التقر�ر هى: تأمین الدخل الفردي، سوق  التي % من سكان العالم، وكانت المعاییر 86�مثلون 
 12العمل، التكو�ن المهني، والحر�ات النقاب�ة:

 تأمین الدخل الفردي 
تقر�ر مكتب العمل خصص مكانة �ارزة لجانب تأمین الدخل الفردي، أي ضمان الحصول على دخل شهري 

رشل الذي قال "اإلنسان المحتاج إنسان مستقر، مستشهدا �قول رئ�س الوزراء البر�طاني األسبق و�نستن تش
 ·غیر حر"

 سوق العمل 
المع�ار الثاني المستخدم یتعلق �أمن سوق العمل واستقرارها في تقد�م فرص عمل وفقا لمتطل�ات االقتصاد من 

وقد اهتم التقر�ر �القطاع غیر المنظم الذي ظل · جهة وت�عا للید العاملة الملتحقة بهذه السوق من جهة أخرى 
 · مشا في الكثیر من الدول والذي �عتبر من أهم مصادر تأمین فرص الشغل في الكثیر من الدولمه
 التكو�ن المهني 

یرى تقر�ر مكتب العمل أن ظاهرة "الفقر التر�وي" انتشرت في السنوات األخیرة وهي ظاهرة تمنع قسما مهما 
تأثیر العولمة وتحر�ر التجارة على من الشعوب من بلوغ مستوى التعل�م األساسي، كما تطرقت إلى مدى 

تخف�ض میزان�ة التر��ة والتعل�م في الكثیر من البلدان، وك�ف�ة لجوء ال�عض إلى تعو�ض ذلك النقص من 
 ·خالل مصادر أخرى مثل خصخصة التعل�م والتكو�ن

 الحر�ات النقاب�ة 
ر الحر�ة النقاب�ة التي تشكل وٕاذا كان تقر�ر مكتب العمل قد اعتمد في تصن�فه على عدة معاییر فإن مع�ا

أساس األمن في مكان الشغل، كان موضوع تحلیل معمق نظرا للتحد�ات التي تعترض طر�ق العمل النقابي 
وما �ستنتجه التقر�ر في هذا المجال هو تراجع العمل النقابي وٕاضعاف · في زمن العولمة واللیبرال�ة المفرطة

بل إن التقر�ر أشار إلى تعاظم التشك�ك في مدى · ت المتقدمة والنام�ةالحركة النقاب�ة في الكثیر من المجتمعا
�ضاف إلى ذلك ظهور ت�ارات تعمل على استبدال العمل · ثقة العمال في تمثیل النقا�ات لهم، والتكهن بنهایتها

ل وال شك أن أحسن مثا· النقابي بنشاط جمع�ات عمال�ة تا�عة للمؤسسة، أو من خالل نشاط منظمات مدن�ة
عن تآكل المكاسب النقاب�ة، ما حصل في بلدان أورو�ا الشرق�ة �عد تفكك االتحاد السوفییتي حیث لم �عد أكثر 

 ·من ثلث العمال الروس منخرطین في الحركات النقاب�ة الیوم
 التنم�ة االقتصاد�ة .4

�قصد �التنم�ة االقتصاد�ة بناء أنشطة اقتصاد�ة تز�د من الطاقات اإلنتاج�ة وتؤدي إلى ز�ادة اإلنتاج الفعلي 
 .13من السلع والخدمات التي تحقق منفعة الفرد والمجتمع 

إذا كانت التنم�ة عمل�ة دینام�ك�ة تتكون من سلسلة من التغیرات الوظ�ف�ة واله�كل�ة تؤدي إلى التغلب على 
هر التخلف وتمكن الفرد من التفاعل مع بیئته والتحكم فیها إلى الحد ما. فإن ثمة حاجة إلى توس�ع مظا

أهداف التنم�ة �حیث ال تقتصر على النمو السر�ع للناتج القومي اإلجمالي وٕانما تشمل خلق فرص عمل 
تنم�ة االجتماع�ة، وز�ادة واستئصال الفقر وتحسین توز�ع الدخول والوفاء �االحت�اجات األساس�ة، وتحقیق ال

 14الطاقات اإلنتاج�ة هي �التالي ز�ادة القدرة على إنتاج السلع والخدمات و�تحقق ذلك �عدة طرق كاآلتي:
 إقامة مشروعات إنتاج�ة جدیدة تنتج سلعا وخدمات مفیدة للمجتمع؛ •
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فقي بز�ادة التوسع في مشروعات إنتاج�ة قائمة تنتج سلعا وخدمات مفیدة للمجتمع وهناك توسع أ •
 كم�ات السلع أو الخدمات التي تنتجها وٕانتاج أنواع جدیدة، وتوسع رأسي بتحسین نوع�ة المنتجات؛

ز�ادة قدرات ومهارات األفراد المنتجین، و هذا ما یؤدي إلى ز�ادة الكم�ات التي �مكنهم إنتاجها خالل  •
 ساعات العمل حتى تز�د سرعتهم وتقل أخطاؤهم.

ت إنتاج�ة وال�حث عن توس�عها یتطلب اكتشاف احت�اجات المجتمع والتوجه نحو إنتاج حیث أن إقامة مشروعا
السلع والخدمات الالزمة إلش�اعها في شتى النشاطات سواء تجار�ا أو زراع�ا أو صناع�ا أو خدمات�ا كلها 

 تحقیق التنم�ة.تخلق مشروعات إنتاج�ة تز�د من الطاقات اإلنتاج�ة المحل�ة بتكامل هذه النشاطات یؤدي إلى 
 
 :تحقیق األمن االقتصادى من خالل التنم�ة االقتصاد�ة .5
مان االجتماعي دون النجاح في تحقیق التنم�ة االقتصادي واأل الحق�قة ال �مكن أن یتحقق األمنفي  

 15:خالل االقتصاد�ة المستدامة من
 الناس تحسین وز�ادة مستو�ات المع�شة واالرتقاء بنوع�ة ح�اة. 
  والدخول العمل وضمان المساواة في الوصول إلى الوظائفتوفیر فرص. 
 االجتماعي إیجاد نظم وش�كات فعالة للضمان االقتصادي والتكافل. 
 هذه القوة مواك�ة أي تطور في  تنم�ة مهارات قوة العمل �التدر�ب والتأهیل المستمر حتى تستط�ع

ت في دول العالم الثالث حینما تحولت إلى اقتصاد�ا اقتصاد الدولة، ولعلنا كم رأینا تزاید ال�طالة في
مهارات العمال المسرحین من القطاع العام لم تسعفهم في دخول سوق  اقتصاد�ات السوق، حیث إن تدني

وتحقیق هذه العناصر األساس�ة �ستدعي تضافرا من قبل ثالث جهات هي: الحكومة،  .العمل مرة أخرى 
 .األهلي، واألفراد والقطاع
 دور الحكومات 

 اآلتى: من اإلجراءات �مكن أن تقوم بها الحكومات لتوفیر األمن االقتصادي للناس وتتمثل في هناك جملة
 وتشج�ع التأهیل المهني  من المهم أن تقوم الحكومات برعا�ة: وتشج�ع التأهیل المهني للسكان رعا�ة

لس�اسات المناس�ة للوصول إلى في وضع ا للسكان، وذلك من أجل ز�ادة إنتاج�ة ومهارة قوة العمل، وأن تجتهد
س�اسات للعمالة ت�سر للجم�ع إمكان�ة الوصول إلى الوظائف  تأمین وحما�ة ح�اة السكان. وعل�ه البد من

 ومن أجل االستفادة التامة من القدرات ال�شر�ة في مجال خلق فرص ،والدخول، وذلك �غرض الحد من الفقر

 .الدخل والثروة
  الحظ في العدید من اقتصاد�ات الدول اإلسالم�ة وجود مجموعات ث حی المساواة فى سوق العمل�

من العمال شدیدة التأثر �عدم المساواة في سوق العمل، مثل: العمال األكبر سنا الذین �فقدون وظائفهم 
األمر في أعمال غیر مستقرة. و�واجه  المنتظمة والمحم�ة، كثیرا ما �ست�عدون م�كرا من العمل، أو ینتهي بهم

 .لعمال المعوقون �المثل مشاكل خطیرةا
 الجوانب التي یجب أن تولیها الحكومات اهتماما في إطار توفیر األمن  منة: صغر مقروض  تقد�م

 قروض متناه�ة الصغر للعمال الفقراء، وٕاعادة تأهیلهم المهني، وكذلك دعم المشار�ع االقتصادي: تقد�م

 الفئات الضع�فة والفقیرة في المجتمع.الصغیرة والحرف�ة المحل�ة الطا�ع التي تفید 
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 كما أن القطاع التعل�مي یجب أال �كون منفصال عن : حاجة سوق العمل مواءمة مخرجات التعل�م مع
االقتصاد�ة، وهذا  القطاع االقتصادي، فمخرجات العمل�ة التعل�م�ة یجب أن تصب في مصلحة األنشطة

أن توثق صالتها �شركات القطاع  عل�م المهني والتقنيیوجب على الجامعات ومعاهد التعل�م العالي والت
األ�حاث والتطو�ر والخدمات المختبر�ة لتحسین  الخاص و�اتحادات العمل من خالل تقد�م خدمات في مجال

  .جودة اإلنتاج
 المدعومة من صندوق النقد الدولي، والتي: و�رامج الخصخصة يترشید س�اسات اإلصالح االقتصاد 

أدت إلى تقل�ص س�اسة  من الدول العر��ة واإلسالم�ة للتغلب على مشكالتها االقتصاد�ة، فقدنفذتها العدید 
التوظیف في قطاع الحكومة، واالتجاه نحو إعادة ه�كلة مؤسسات وشركات القطاع العام؛ وهو ما أدى إلى 

عن أعداد كبیرة من  جدد في الوقت الذي بدأ ف�ه �االستغناء تراجع قدرة القطاع العام على است�عاب موظفین
 منهم إلى التقاعد ودفعهم لتقد�م استقاالتهم من الوظائف الحكوم�ة من خالل تقد�م الموظفین، وٕاحالة العدید

 .حوافز مال�ة
 ترعاه الدولة على فلسفة تنطلق من ضرورة رعا�ة  تدع�م نظام الرعا�ة والمساعدات االجتماع�ة الذي

عاملین منتجین �سهمون في النشاط االجتماعي واالقتصادي، و�شمل  هماألفراد، والعمل على تأهیلهم وٕاعادت
ر وغیرهم من العاجز�ن عن الرعا�ة �سبب المرض أو العجز أو ذلك رعا�ة الطفولة  واألمومة، وحما�ة القصَّ

 .الشیخوخة أو ال�طالة اإلج�ار�ة
 دور الشركات والقطاع األهلي 
  لشركات والمصانع والمؤسسات التجار�ة والصناع�ة ممثال في ا هدور  یتحدد: دور القطاع الخاص

إلى إیجاد  من خالل دورها في تنش�ط عمل�ات اإلنتاج والتصدیر وز�ادة االستثمارات؛ وهو ما یؤدي والخدم�ة
 .فرص عمل جدیدة �ما �سهم في دعم األمن االقتصادي للمجتمع

 النقا�ات المهن�ة  الخاص تقومفي س�اق دور القطاع : دور النقا�ات المهن�ة واتحادات العمال
خاص في ز�ادة مشار�ع التدر�ب والتأهیل  كاتحادات العمال مثال بدور ال �مكن إنكاره. و�تحدد دورها و�شكل

في المصانع والشركات التي تطلب عماال ومهارات محددة،  للعمالة المحل�ة، ومتا�عة تشغیل هذه العمالة
ازات التي �حصلون علیها، وضمان الحد األدنى لألجور وز�ادة ش�كات االمت� والمطال�ة �حقوق العمال وز�ادة

 .االجتماعي وز�ادة تعو�ضات إصا�ات العمل الضمان
  دور الهیئات التطوع�ة والخیر�ة والمنظمات غیر الحكوم�ة 
حما�ة في توفیر ال الهیئات التطوع�ة والخیر�ة والمنظمات غیر الحكوم�ة فلها دور �ارز ما تزال تقوم �ه أما

المنظمات غیر الحكوم�ة، وصنادیق  واألمن االقتصادي لفئات عدیدة من المجتمع، فقد لعبت العدید من
 .الصغیرة وتقد�م الحوافز للعاملین في هذا المجال اإلقراض الصغیرة دورا في تشج�ع المشار�ع الفرد�ة

جة وساهمت �فعال�ة في تقلیل دفع المؤسسات في مساعدة األسر الفقیرة والمحتا وقد أثبت الواقع نجاح هذه
أفرزتها  للعمل في سن م�كرة أو الحد من ظاهرة التسول والتشرد وغیرها من الظواهر السال�ة التي األطفال

 المشكالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة المتراكمة والمزمنة.
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 دور التأمین التكافلي : 
الصناع�ة �التأمین وهو �شكل صورة  المجتمعات من المداخل األخرى لتحقیق األمن االقتصادي ما �عرف في

التأمیني في الدول المتقدمة الدور الكبیر في اتساع  لنظام الضمان االجتماعي المعاصر، فقد كان لنمو الوعي
 مجاالته وتنوع طرقه، وتقوم أكثر نظم التأمین على تلب�ة احت�اجات األفراد والمنشآت دائرة نشاط التأمین وتعدد

التي تضخ في  عن الخسائر التي تلحق بهم وفي دفع حركة النشاط االقتصادي ككل �فضل األموالبتعو�ضهم 
التأمیني ضرور�ا في ح�اتنا المعاصرة نس�ة لتكاثر المخاطر المحدقة بإنسان  لقد أص�ح النشاط .سوق التأمین 
إلى إشاعة نوع  آلونة األخیرة وسعىولقد تزاید االهتمام �التأمین في الدول النام�ة واإلسالم�ة في ا هذا العصر،

عل�ه التأمین اإلسالمي أو التكافل كما  من التأمین یتفق وتعال�م الشر�عة اإلسالم�ة السمحاء، وهو ما �طلق
التأمیني ضرور�ا في ح�اتنا المعاصرة نس�ة  لقد أص�ح النشاط .آس�ا هو سائد في مالیز�ا ودول جنوب شرق 

ولقد تزاید االهتمام �التأمین في الدول النام�ة واإلسالم�ة في  بإنسان هذا العصر،لتكاثر المخاطر المحدقة 
عل�ه  إلى إشاعة نوع من التأمین یتفق وتعال�م الشر�عة اإلسالم�ة السمحاء، وهو ما �طلق اآلونة األخیرة وسعى

 .آس�ا التأمین اإلسالمي أو التكافل كما هو سائد في مالیز�ا ودول جنوب شرق 
دأ التأمین التكافلي �ساهم في تقلیل الخسائر الناتجة عن تحقق المخاطر التي �مكن أن تواجه األفراد إن مب

أحكام الشر�عة. حیث إن هذا المبدأ یتماشى مع م�ادئ التعاون والمشاركة  والشركات دون أن یتعارض ذلك مع
 .لتحمل المسئول�ات في المجتمع

 دور األفراد 
في توفیر األمن االقتصادي ألنفسهم وللمجتمع، فقد مجد اإلسالم ق�مة العمل، ولألفراد أ�ضا دور رئ�سي 

 وضرب لنا األنب�اء وفي مقدمتهم رسولنا الكر�م المثل األعلى في مزاولة المهن الشر�فة وجعلها أساس التقو�م

 اقتصاد�ا فر�دا نظرنا إلى اإلسالم كدین شامل لمناحي الح�اة المختلفة نجد هناك نظاما والسعي للعمل. وٕاذا

الوسائل لتحقیق  یجمع بین األمن االقتصادي والضمان االجتماعي في س�اق مؤتلف. حیث �مكن أن تتعدد
یدفعها األفراد، المساعدات اإلنسان�ة  هذا النظام وتأخذ صورا متنوعة منها على سبیل المثال الزكاة التي

المجتمع  ألرامل والضعفاء، إذ حث اإلسالم جم�ع أفرادكاألیتام وا (الصدقة)، المیراث، عون وكفالة المحتاجین
 على التعاون والتكافل ف�ما بینهم، و�تم ذلك عن طر�ق جبري كالزكاة أو طوعي كالصدقات.

مع إشارة  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة دورالمحور الثالث 
 . الدول�عض لتجارب 
للمؤسسات الصغیرة أن تساهم �شكل فعال في التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة وذلك من خالل تأثیرها �مكن 

على �عض المتغیرات االقتصاد�ة الكل�ة مثل إجمالي الناتج المحلي، االستهالك،العمالة، االدخار واالستثمار 
اإلقل�م�ة، و تحقیق التكامل بین والصادرات. إضافة إلى مساهمتها في تحقیق عدالة التنم�ة االجتماع�ة و 

المؤسسات الصغیرة ومتوسطة وكبیرة الحجم، وتنو�ع وتوس�ع ه�كل اإلنتاج، كما تتمثل أهمیتها في قدرتها على 
التكیف في المناطق النائ�ة األمر الذي �مكنها من الحد من ظاهرة ال�طالة الر�ف�ة والهجرة من الر�ف إلى 

في أماكن إقامتهم األصل�ة، و مكافحتها للفقر والعوز من خالل وصولها إلى  المدینة عن طر�ق تثبیت السكان
 صغار المستثمر�ن من الرجال والنساء.
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 :  األهم�ة االقتصاد�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة .1

 تن�ع هذه األهم�ة من خالل األدوار االقتصاد�ة التي تقوم بها على المستو�ات التال�ة:  
 :و التقلیل من حدة ال�طالة الصغیرة في توفیر مناصب الشغلمساهمة المؤسسات  •

تت�ح المؤسسات الصغیرة العدید من فرص العمل وتستقطب العمالة ممن لم یتلقوا التدر�ب والتكو�ن المناسبین. 
والتخفیف من حدة مشكلة ال�طالة التي تعاني منها معظم الدول، وذلك بتكلفة منخفضة نسب�ا مقارنة بتكلفة 

 16. فرص العمل �الصناعات الكبرى، وهذا ما یخفف من العبء على میزان�ات الدول.خلق 
وقد أشارت دراسات الجدوى لهذا النوع من المؤسسات إلى انخفاض تكلفة فرص العمل في هذه الصناعات 

ر مما �عني قدرة تلك المؤسسات على إتاحة فرص عمل أكثر من غیرها. كما أنها تستخدم فنونا إنتاج�ة أكث
تكث�فا للعمل ومن هنا تتمیز �ارتفاع نس�ة العمل إلى رأس المال. كما أنها ال تحتاج إال إلى تدر�ب �س�ط 

 17وسر�ع للعامل العادي.
 :مساهمة الم ص م في جذب و تعبئة المدخرات •

یهها الخاصة �األفراد و تشغیلها و توجتقوم المؤسسات الصغیرة �استقطاب فوائد األموال والمدخرات الصغیرة 
�ما یخدم التنم�ة االقتصاد�ة في جم�ع القطاعات، حیث تعتبر الم ص م أحد أهم مجاالت جذب المدخرات و 
تحو�لها إلى استثمارات في مختلف القطاعات، حیث أنها تعتمد أساسا على محدود�ة رأس المال الذي �عد 

مة هذه المؤسسات و تمكنهم من عنصرا جاذ�ا لصغار المدخر�ن، ألن مدخراتهم القلیلة تكون كاف�ة إلقا
 18 .اإلشراف الم�اشر علیها

 مساهمة المؤسسات الصغیرة في تنم�ة الصادرات:  •

تساهم المؤسسات الصغیرة �استخدام أفضل أنواع الفنون اإلنتاج�ة في التصدیر م�اشرة وذلك بإنتاج السلع التي 
المؤسسات وتوفیر المساعدات الفن�ة تتجه للتصدیر. وتنو�ع ه�كل الصادرات عن طر�ق دعم وتشج�ع هذه 

وترجع أهم�ة هذه المؤسسات في تنم�ة ،والتنظ�م�ة لها ومدها �المعلومات عن احت�اجات األسواق الخارج�ة
 الصادرات إلى عدة عوامل تكسب السلع و الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات میزة تصدیر�ة منها :

 هارات العمل الیدوي الذي یلقى قبوال ورواجا في منتجات الم ص م عادة ما �ظهر فیها فن و م
 األسواق الخارج�ة؛  

  اعتماد الم ص م على فنون إنتاج�ة كث�فة العمل، مما یخفض من تكلفة الوحدة المنتجة، و�التالي
 تكسب میزة تنافس�ة في أسواق التصدیر؛  

 تاج آلخر، ومن سوق تمتعها �قدر أكبر من المرونة في التحول من نشاط إلى آلخر، ومن خط إن
 النخفاض إنتاجها نسب�ا على المدى القصیر؛  ،آلخر

 مساهمة المؤسسات الصغیرة في تحقیق التنم�ة الصناع�ة المتكاملة: •
تلعب المؤسسات الصغیرة دورا هاما في نجاح المؤسسات الكبیرة حیث تمدها �احت�اجاتها وتغذي خطوط 

 هذه المؤسسات فهي تعتبر كمؤسسات مغذ�ة للمؤسسات الكبیرة.التجم�ع فیها وتقوم بدور الموزع والمورد ل
وعندما �كون الطلب محدودا على إحدى المنتجات �ص�ح من الضروري أن یتم اإلنتاج على نطاق صغیر، 
و�التالي �ص�ح من الضروري وجود المؤسسات الصغیرة، محدودة الحجم بجوار الصناعات الكبیرة من أجل 
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. حیث إن إقامة تجمعات تضم المؤسسات الصغیرة تؤدي إلى التكامل األفقي 19تنو�ع اله�كل الصناعي
 والرأسي سواء في المجاالت الفن�ة أو اإلنتاج�ة أو التسو�ق�ة.

 satellite systemففي ال�ا�ان مثال تت�ع الشركات الكبیرة العمالقة نظاما �عرف �اسم نظام الشركات التا�عة 
دید من المنشآت الصناع�ة الصغیرة والمتوسطة، تقوم �مدها �كل مستلزماتها حیث تح�ط الشركة األم نفسها �ع

من المواد واألجزاء المصنعة وغیرها من مستلزمات اإلنتاج، وفق مواصفات وٕاجراءات محددة، وجداول زمن�ة 
 20غا�ة في الدقة واالنض�اط.

 مساهمة المؤسسات الصغیرة في تحقیق التنم�ة اإلقل�م�ة: •
الصغیرة �المرونة في التوطن والتنقل بین مختلف المناطق واألقال�م، األمر الذي �ساهم في  تتسم المؤسسات

خلق مجتمعات إنتاج�ة جدیدة في المناطق النائ�ة والر�ف�ة، وٕاعادة التوز�ع السكاني، والحد من الهجرة إلى 
 المدن الكبرى.

ومتطل�اتها، فضال عن أنها قادرة على وهي قادرة على تصر�ف منتجاتها في األسواق الصغیرة المتجاورة 
 21االستفادة من المناطق التي تتركز فیها كم�ات محدودة من المواد الخام والمستلزمات اإلنتاج�ة األخرى.

 مساهمة المؤسسات الصغیرة في تطو�ر التكنولوج�ا وتنم�ة المواهب واإلبداعات: •
وذلك بترسیخ الخبرات الفن�ة من خالل الممارسة تحقق المؤسسات الصغیرة عدد من االبتكارات واإلبداعات 

الطو�لة للعاملین بها و�ؤدي اإلبداع إلى إتقان كفاءة االختراع و�ساهم بذلك في التقدم التكنولوجي، حیث تساعد 
 على مد السوق �الكوادر الغن�ة التي تشكل رأس المال ال�شري.

حجم المؤسسات و تعددها على �ساعد صغر المساهمة في تنش�ط و تطو�ر حالة المنافسة:  •
االقتراب من حالة المنافسة، هذه األخیرة التي تلعب دورا مهما في االقتصاد من خالل و محار�ة االحتكار 

كونها أداة للتغییر و التطو�ر في عصر التطور السر�ع، و لذا عمدت �عض الدول إلى تشج�ع المنافسة بین 
ألنشطة و الفعال�ات، مثل أسبوع المشروعات الصغیرة الوطن�ة هذه المؤسسات من خالل تطبیق العدید من ا

 الثاني للتمییز و الر�ادة في األردن.هللا في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، و جائزة الملك عبد ا
تساهم الم ص م في النمو االقتصادي من خالل تبنیها و تشج�عها تقد�م منتجات و خدمات جدیدة:  •

من التطور الجوهري للمنتجات الجدیدة  98لعلوم الوطن�ة أن نس�ة حوالي لالختراعات، و تقدر منظمة ا
 .انطلقت من الم ص م 

من خالل تطبیق استراتیج�ات بدائل الواردات لتوفیر حاجة السوق من السلع دعم الناتج المحلي:  •
 عن إمكان�ة فضال االستهالك�ة و السلع  الوسط�ة �اإلضافة إلى قدرتها واعتمادها على الخامات المحل�ة،

 22األمر الذي یؤدي إلى ز�ادة حجم الناتج المحلي اإلجمالي. توس�ع األنشطة التصدیر�ة لهذه المنشآت
 خلق ه�كل صناعي متكامل قادر على جذب االستثمارات المحل�ة واألجنب�ة؛ •

ستترجم إلى تحسین المستوى المع�شي لألفراد وذلك من خالل توفیر المداخیل لألفراد، وهذه المداخیل  •
طلب إضافي في السوق ومنه تحقیق االنتعاش االقتصادي، أما الجزء الذي ال �ستهلك من الدخل یوجه إلى 

 . االدخار ومنه توفیر مصادر إضاف�ة لتمو�ل االستثمار
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 : األهم�ة االجتماع�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة .2
المؤسسات الصغیرة في إحداث تنم�ة اقتصاد�ة مستقلة، ال إلى جانب األهم�ة والدور االقتصادي الذي تلع�ه 

�قف عند هذا الحد لكن الهدف من المؤسسات الصغیرة هو تحقیق التنم�ة الشاملة، حیث تنتشر هذه 
المؤسسات في أرجاء ال�الد، هذا ما �مكنها من التأثیر في سلوك األفراد وتفكیرهم وعاداتهم، واستغالل الوقت 

عنه آفات اجتماع�ة سیئة. ومنه تتضح أهم�ة الصناعات الصغیرة اجتماع�ا من خالل ما  الضائع الذي ینجم
 یلي:
 تدع�م دور المشاركة الوطن�ة في تنم�ة االقتصاد الوطني: •

تعد هذه المؤسسات إحدى وسائل تدع�م المشاركة الوطن�ة في تنم�ة االقتصاد القومي ألنها تعتمد على رؤوس 
صغار المدخر�ن لالستثمار فیها، ومن ثم فإنها تعد من الوسائل التي ترفع من  األموال الوطن�ة ومدخرات

مستوى مشاركة أفراد المجتمع في التنم�ة وتساهم في إعداد الوطنیین الصناعیین وتكو�ن مجتمع صناعي من 
 23الحرفیین.

 التخفیف من المشكالت االجتماع�ة:  •
مناصب الشغل سواء صاحب المؤسسة أو لغیره و�ذلك و�تم ذلك من خالل ما توفره هذه المؤسسات في 

تساهم في حل مشكلة ال�طالة، وما تنتجه من سلع وخدمات موجهة إلى الفئات االجتماع�ة األكثر حرمانا 
وفقرا و�ذلك توجد عالقات للتعامل مما یز�د اإلحساس �أهم�ة التآزر والتآخي �صرف النظر عن اللون 

أقدر على احتواء مشكالت المجتمع مثل ال�طالة والتهم�ش، والفراغ وما  والجنس، إن المؤسسات الصغیرة
یترتب علیهم من آفات اجتماع�ة خطیرة عن طر�ق منحهم مناصب عمل قادرة تؤمن لهم االستقرار النفسي 

 24والمادي.
 رفع مشاركة اإلناث في النشاط االقتصادي: •

د�ة والحرف مرتفعة ألنها تتطلب عمالة نسائ�ة، وهذا إن نس�ة اإلناث في المؤسسات الصغیرة للصناعات التقلی
ما �ساعد على استغالل طاقاتهن واالستفادة من أوقات فراغهن وز�ادة دخلهن ورفع مستوى مع�شتهن، و�دعم 

 مشاركتهن في النشاط االقتصادي.
 تكو�ن نسق ق�مي متكامل في أداء األعمال: •

لدى األفراد وأهمها االنتماء في أداء العمل الحرفي إلى تعمل المؤسسات الصغیرة على خلق ق�م اجتماع�ة 
نسق أسري متكامل وذلك في الحرف والتي یتوارثها األج�ال حیث یبدأ الفرد في اكتساب الق�م التي تلقي إل�ه 
منذ مراحل الطفولة وحتى تمارس في داخل إطار األسرة الواحدة األمر الذي یترتب عل�ه تكو�ن فئة من 

تجة و التي تعمل في النسق الواحد والمؤسسات الصغیرة خاصة الحرف�ة أو التقلید�ة والبیئة �مكن العمالة المن
أن تدعم هذا النسق األسري المتكامل و�مكن أن تحقق ذلك على مستوى األقال�م المختلفة حیث تنتشر هذه 

 25مستوى المجتمع كله. المؤسسات فیتكون بذلك النسق االجتماعي المتكامل في أداء األعمال الصغیرة على
 إش�اع رغ�ات واحت�اجات األفراد: •

إن المؤسسات الصغیرة فرصة لألفراد إلش�اع حاجاتهم ورغ�اتهم من خالل التعبیر عن ذاتهم  وترجمة أفكارهم 
 وخبراتهم 
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 التجارب الدول�ة الرائدة في مجال تفعیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة�عض   .3
توجد العدید من الدول التي استطاعت ان تقوم بتطو�ر وتفعیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في    

 :نذكر منهاو اإلجتماع�ة  والمساهمة اإلیجاب�ة في مختلف نواحي الح�اة االقتصاد�ة 
 :26 التجر�ة الكور�ة 

ة التي بدأتها بخطة التنم�ة وضعت كور�ا مجموعة من الخطط االقتصاد� 1966ـ - 1962في الفترة        
االقتصاد�ة األولى وتستهدف هذه الخطط  جم�عا إحداث تغییر جذري في ه�كل االقتصاد القومي وفي ر�ع 
القرن الماضي تضاعف إجمالي الناتج القومي اإلجمالي ل�قترب من الثالثین مرة، وكان احد أس�اب هذا 

ي هذه الفترة، بل ان صادرات �عض المنشآت الصناع�ة % ف 40النجاح الكبیر، و�لغ نمو الصادرات سنو�ا 
% من إنتاجها، حیث وضعت الحكومات المتتال�ة تنظ�ما مرت�طا بتنم�ة الصناعات الصغیرة  90تجاوزت 

 یتمثل ف�ما یلي:
 .ـ انشاء هیئة تدع�م الصناعات الصغیرة والمتوسطة 
  ـ توج�ه الصناعات الصغیرة والمتوسطة الى التصدیر. 
  یهدف الى دعم  1961انشاء بنك متخصص في تمو�ل المنشآت الصغیرة والمتوسطة في عام تم

األنشطة االقتصاد�ة المختلفة لتلك المنشآت وات�ع هذا البنك أسلوب تقد�م القروض والتسه�الت واالئتمان�ة 
ات النقد المحلي �العمالت المحل�ة واألجنب�ة، وقبول الودائع والمشاركة في رؤوس أموال المشروعات وعمل�

واألجنبي وتقد�م الخدمات االستثمار�ة في األعمال اإلدار�ة والفن�ة، مع تقد�م حافز للمصدر�ن عن طر�ق دعم 
 أسعار الفائدة من هذه القروض �العملة المحل�ة �منحهم أسعار فائدة تفضیل�ة.

 :27التجر�ة المالیز�ة 
على غرار تجارب الدول المختلفة التي أثبتت أن الجامعات والمعاهد ال�حث�ة هي انسب الجهات التي      

تستط�ع أن تلعب الدور الرئ�سي لترجمة ونقل األفكار اإلبداع�ة إلى الصناعة، قامت مالیز�ا في إطار الخطة 
كحاضنات لألعمال، بإنشاء عدد  التي تعتمد على س�اسة التجمعات الصناع�ة 2005ـ - 1996االقتصاد�ة 

 Malaysianمن المؤسسات من اجل هذا الغرض، وعلى رأسها شركة تطو�ر التكنولوج�ا المالیز�ة 

Technology Development Corporation-MTDC   من اجل نقل وتسو�ق  1997التي تم إقامتها عام
وضعها في إطار التنفیذ من خالل الر�ط بین األفكار اإلبداع�ة من الجامعات والمعاهد ال�حث�ة المالیز�ة، و 

الجهات وسوق العمل، وتمثل هذه الشركة مركزا الحتضان المشروعات الصغیرة الجدیدة، ثم تأس�سها من 
خالل الجامعات لتسمح للشركات الصناع�ة المتخصصة في القطاعات اإلنتاج�ة والخدم�ة الجدیدة مثل 

�ة الجو�ة وقد قامت هذه الشركة حدیثا بتنم�ة مراكز لتطو�ر التكنولوج�ا مجاالت الوسائط المتعددة   والتكنولوج
  والتطو�ر التكنولوجي في قطاعات الصناعة المتخصصة. ،تعمل على تنش�ط ال�حث والتطو�ر

 التجر�ة ال�ا�ان�ة : 
ل هیئات التمو� في عمل�ة تمو�ل المؤسسات الصغیرة، استخدمت ال�ا�ان عدة مؤسسات من أهمها:      

جمع�ة التمو�ل األهل�ة، جمع�ة تمو�ل الصناعات الصغیرة واغلبها �قدم قروض  ،الحكوم�ة للصناعات الصغیرة
طو�لة األجل القتناء اآلالت والمعدات الالزمة لتسییر العمل�ات وتشج�ع اللجوء الى التقن�ات والتكنولوج�ا 

مة  تمو�ل المؤسسات الصغیرة وهناك أ�ضا مؤسسات تمو�ل خاصة او مختلطة تكفلت �مه الحدیثة.
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والمتوسطة كالبنك المركزي للتجارة والصناعة والبنوك التجار�ة ومؤسسات اإلقراض الخاصة. تؤكد التقار�ر 
المال�ة أن البنوك مازالت تفرض نوعا من القیود على تمو�ل هذه النوع�ة من المشروعات للتخوف من وقوع 

ب�ة هؤالء العمالء ل�س لدیهم الخبرة الكاف�ة في إدارة هذه النوع�ة من هؤالء العمالء في فخ التعثر، إذ إن غال
وكذلك الضمانات الالزمة للبنوك  من دراسة الجدوى للمشروع، وقد أكد استطالع رأي اجري في  ،المشروعات

دول منظمة التعاون و التنم�ة االقتصاد�ة على بروز مشكل التمو�ل وهو المشكل المطروح على مؤسسات 
ما لضمان التمو�ل ال�ا�ان�ة، و لضمان القروض للمستثمر�ن  الصغار أسست  الحكومة  المركز�ة نظا

القروض المقدمة، في شكل هیئات لضمان القروض في كل مدینة، كما اعتبرت س�اسة الحما�ة من اإلفالس 
إحدى الس�اسات الهامة الموجهة لتشج�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ال�ا�ان، حیث تقوم بتطبیق هذه 

الصغیر االنضمام لهذه الخدمة عن  الس�اسات مجموعة من المؤسسات المال�ة والتأمین�ة، و�مكن للمشروع
طر�ق مساهمته �قسط  تأمیني یدفع شهر�ا تقوم �موج�ه هیئة تنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال�ا�ان�ة 

 28�سداد  دیون المشروع الصغیر المتعثر.
 التجر�ة الهند�ة -4

زاو�ة من الس�اسة  أدى تشج�ع وتنم�ة الصناعات الصغیرة في الهند إلى أن تص�ح هذه الصناعات حجر
الصناع�ة الهند�ة �سبب ال�طالة والفقر التي �عاني منها المجتمع الهندي. وقد اندرجت هذه الصناعات ضمن 
صالح�ات حكومة الوال�ات، ف�ما تركزت جهود الحكومة المركز�ة على ص�اغة البرنامج العام المتعلق بتطو�ر 

ذي تحتاجه الوال�ات لتنفیذ هذا البرنامج. وقد اتسمت تلك هذه الصناعات مع اإلسهام بجزء من رأس المال ال
 29التجر�ة �السمات اآلت�ة:

انتهاج الحكومة لس�اسات مزدوجة من خالل التدابیر الحما�ة التشر�ع�ة لتلك الصناعات للحد من إنتاج     -
تنتج نفس السلع  المؤسسات الصناع�ة الكبیرة مع فرض الضرائب علیها، �ما �ساعد الصناعات الصغیرة التي

 بتصر�ف سلعها واالستفادة من ر�ع الضرائب لتنمیتها.
فقرة إنتاج�ة لصالح الصناعات الصغیرة وعدم السماح للصناعات الكبیرة بإنتاج تلك  1200حجز أكثر من  -

 الفقرات مع انتهاج س�اسة تفضیل شراء المنتجات من الصناعات الصغیرة للمؤسسات الحكوم�ة.
 كز التدر�ب�ة لتهیئة القوى العاملة وتأهیلها للعمل في الصناعات الصغیرة المختلفة.إنشاء المرا -
إنشاء مكتب للتشیید الصناعي والمالي لدعم المشار�ع التي تتعرض للصعو�ات االقتصاد�ة والمال�ة لتجاوز  -

 محنتها.
مع ق�مة رأس المال وضع نظام لإلعفاءات الضر�ب�ة على الصناعات الصغیرة تتناقص نسبته عكس�ًا  -

 المستثمر، وهو ما �عكس رغ�ة الدولة وحرصها على تشج�ع هذا النمط من الصناعات.
االستفادة من تجارب البلدان الصناع�ة المتقدمة مثل ال�ا�ان في مجال خلق نوع من التكامل بین  - 

اج واإلدارة في هذه الصناعات الكبیرة والصغیرة واالتجاه نحو تحدیث التكنولوج�ا وتطو�ر نظم اإلنت
  الصناعات.
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 : الخاتمة
  مما تقدم �مكن إستخالص النتائج التال�ة :

تمثل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة النسیج االقتصادي الذي أص�ح كمحرك لعجلة التنم�ة في  •
التي االقتصاد الوطني ألي دولة من دول العالم،  �عد أن كان االعتقاد السائد أن المؤسسات الكبرى هي 

 تمكن من تحقیق التنم�ة.
أص�حت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  حدیث العام والخاص نظرا لدورها الفعال في مختلف  •

 محرك لعجلة التنم�ة في االقتصاد الوطني ألي دولة من دول العالم مجاالت النشاط االقتصادي �اعت�اره
من خالل سهولة تك�فها و مرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بین  ،أفضل الوسائل لإلنعاش االقتصاديو 

كونها وسیلة إیجاب�ة لفتح أفاق إضافة ل من جهة أخرى و األمن اإلقتصادي  التنم�ة االقتصاد�ة من جهة 
العمل من خالل توفیر مناصب الشغل و خلق الثروة، و بإمكانها رفع تحـد�ات المــنافسة في ظل االنفتاح 

ى العالم الخارجي وتحر�ر التجارة الخارج�ة واشتداد حدة المنافسة ومن خالل �عض التجارب الرائدة في عل
الدول النام�ة عامة و الجزائر �عضها نقول أنه على لمجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي تطرقنا 

طة واالستفادة من تجارب تبني س�اسة واضحة المعالم للنهوض �قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوس خاصة 
 و ف�ما یلي نورد �عض التوص�ات:الدول العالم�ة الناجحة مع األخذ �عین االعت�ار إمكاناتنا وثقافتنا وقدراتنا 

 إستراتیج�ة إعداد یجب الوطني االقتصاد في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات حیوي  دور إلعطاء •
 في نشاطها ممارسة من تمكینها أجل القطاع  و منهذا للنهوض ب الواقع�ة من أساس على مبن�ة واضحة
 .الظروف أحسن

 أن تطبق هذه اإلستراتیج�ة على أرض الواقع ال أن ت�قى حبرا على ورق. •

مشاركة الجامعة ومراكز ال�حث العلمي وكل األطراف ذات العالقة �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  •
 في إعداد هذه اإلستراتیج�ة.

الدول المتقدمة في تطو�ر هذا القطاع على أن ال یتم نسخ التجر�ة كل�ة ألن االستفادة من تجارب  •
 ذلك س�كون دون نفع یذكر نظرا الختالف المؤهالت ال�شر�ة والماد�ة والمال�ة والثقاف�ة.

 تحدیث وتطو�ر هذه اإلستراتیج�ة كلما دعت الضرورة لذلك( المرونة ول�س الفوضى) •

 الدولة وٕانما كذلك لدى أصحاب هذه المؤسسات في مواجهة التحد�ات.وجود إرادة فذة ل�س فقط لدى  •
تخص�ص م�الغ مال�ة و�رامج إنعاش اقتصادي لتطو�ر وتمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من  •

إنشاء بنوك متخصصة في تمو�ل المؤسسات الصغیرة و  تأهیل المؤسسات المال�ة والمصرف�ة خالل 
  والمتوسطة

 .النظام الج�ائي و كذاالنظام القانوني والتشر�عي  و �شر�ةتأهیل الموارد ال •
 مرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتفعیل دورها ودعمها؛ •

یجب أن تلعب الجماعات المحل�ة دورا هاما في ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، �حیث علیها  •
ة لمختلف القطاعات االستثمار�ة في إطار التنسیق مع الهیئات المركز�ة على جلب ورصد التمو�الت الممنوح

 التعاون بین الوال�ات من أجل توس�ع وترق�ة نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛
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تأهیل المح�ط اإلداري �كل مكوناته  أي تأهیل كل اإلدارات ذات العالقة �المؤسسات الصغیرة  •
تعمل على تطو�ر فكرة تنم�ة االستثمار الخاص في شكل مؤسسات صغیرة  والمتوسطة من أجل أن تتقبل بل

ومتوسطة لتحقیق األهداف الوطن�ة المسطرة في هذا المجال، وأن ال تعمل اإلدارة �طرقها البیروقراط�ة لعرقلة 
...�ةأهداف الس�اسة الوطن�ة المحددة المعالم، ونركز هنا خصوصا على اإلدارة الجمرك�ة، واإلدارة الج�ائ
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  مساهمتها ومدى الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لواقع قراءة
 االقتصادي األمن تحقیق في

 
 جامعة الوادي  -أ-أستاذ محاضر صنف   عق�ة ر�مي   
 جامعة الوادي طال�ة دكتوراه          وفاء رمضاني

 
 مقدمة: 

من بین أهم المواض�ع المطروحة على الساحة  �عد موضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفترة الراهنة
االقتصاد�ة والس�اس�ة، أي أنها أص�حت ضمن سلم أولو�ات أي اقتصاد المتقدم منها والنامي على حد 
السواء، نتیجة للدور الذي تلع�ه في سبیل تحقیق وتطو�ر أمن اقتصاد�اتها من حیث مساهمتها في ز�ادة انتاج 

 حسین وضع�ة المیزان التجاري من خالل تنم�ة الصادرات.الثروة وخلق فرص العمل،  وت
والجزائر كغیرها من الدول في إطار سعیها إلى رفع مستوى األداء االقتصادي واللحاق بركب الدول المتقدمة 
تبنت نفس هذا التوجه، حیث أص�ح قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات التي أولتها 

�الغًا من خالل سن القوانین والتشر�عات الخاصة �ه وكذلك بتوفیر مجموعة من المرافق الدولة اهتمامًا 
والهیئات الداعمة لهذا القطاع لتشج�ع هذه المؤسسات ووضع استراتیج�ات تهدف لتدع�مها وترقیتها، وهذا 

 وع�ا من الدولة �الدور المرتقب منها في عمل�ة البناء االقتصادي.
 �مكن ص�اغة اشكال�ة هذه الورقة ال�حث�ة كالتالي: من خالل ما طرح سا�قاً 

 ما هو الدور الذي رسمته المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحق�قها لألمن االقتصادي في الجزائر؟  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقیق جملة من األهداف نذكر منها:
 .2016-2009ترة التعرف على وضع�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر خالل الف •
 التعرف على �عض المرافق الداعمة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر. •
 معرف مدى مساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق األمن االقتصادي. •

 أوال: التأصیل النظري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من المنظور الجزائري 
  :رة والمتوسطة المعتمد في القانون الجزائري تعر�ف المؤسسات الصغی. 1

، 2017/ 02/ 10المؤرخ في  17/02للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القانون الجزائر تعر�ف یتلخص 
"تعرف  والمتمثل في القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي ینص على ما یلي:

 01وضعها القانوني، �أنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات تشغل من المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما كان 
ملیون  500مل�ار دج، أو ال یتعدى إجمالي حصیلتها السنو�ة  02شخص، وال یتجاوز رقم أعمالها  250إلى 

 1." ∗دج، وهي تحترم معاییر االستقالل�ة
و�تراوح رقم أعمالها  اً شخص 250إلى  50 ما بین: �أنها متوسطة تشغل تعرف المؤسسة المتوسطة .1-1

 دج. مل�ار 01و 200مل�ار دج، أو تلك التي تتراوح حصیلتها اإلجمال�ة بین  04ملیون و 400بین 
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وال یتعدى رقم أعمالها  اً شخص 49إلى  10 ما بین�أنها مؤسسة تشغل تعرف المؤسسة الصغیرة:  .1-2
 ملیون دج. 200اإلجمال�ة ملیون دج، أو ال تتجاوز حصیلتها  400السنوي 

أشخاص وال یتعدى رقم أعمالها  09إلى  01 ما بین�أنها مؤسسة تشغل  تعرف المؤسسة المصغرة: .1-3
 دج. لیون م 20ملیون دج، أو ال تتجاوز حصیلتها  40السنوي 

 :الجزائر في والمصغرة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات والجدول الموالي یوضح تصنیف

 الجزائري  المنظور من المؤسسات تصنیف): 01( رقم الجدول
الحصیلة السنو�ة ( ملیون  رقم األعمال (ملیون دج) عدد العمال المؤسسات

 دج)

 1000 – 200ما بین  4000 – 400ما بین  250 – 50 متوسطة

 200ال تتعدى  400ال یتعدى  49 – 10 صغیرة

 20ال تتعدى  40ال یتعدى  09 – 01 مصغرة
 02/  17من إعداد ال�احثین، �االعتماد على القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  المصدر:   

 .2017/ 02/ 10المؤرخ في 

 . خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 2

 تتمتع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �مجموعة من الخصائص �مكن ذكر أهمها ضمن النقاط التالي:
أي أن تسییر نشاط المؤسسة واتخاذ جم�ع القرارات المال�ة واإلدار�ة بید مالكها �الدرجة  مركز�ة القرار:. 1.2

األولى، ومع هذا ال �منع أن �عتمد على االطارات من موظف�ه ذوي الكفاءة في اتخاذ القرار �االستشارة دون 
 2منحهم السلطة.

 3ات على التكیف مع احت�اجات ومتطل�ات السوق.والمتمثلة في قدرة المؤسس. خاص�ة المرونة: 2.2

یتمیز رأس مال المستثمر لهذه المؤسسات �االنخفاض مقارنة �المؤسسات والمشار�ع  . ضآلة رأس المال:3.2
 الكبرى، مما شجع أصحاب المدخرات الضئیلة إلى االستثمار فیها �صفة فرد�ة دون مشاركة األخر�ن.

نظرا لطب�عة وحجم نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فإنها ال ني: . مستوى من التكنولوج�ا متد4.2
 تتطلب مستوى عال من التكنولوج�ا مقارنة �المؤسسات الكبرى. 

لدى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التوسع واالنتشار: 5.2
النائ�ة وحتى الر�ف�ة مما �ساهم في التنم�ة المتوازنة وٕاعادة القدرة على التوسع واالنتشار السر�ع في األقال�م 

 4توز�ع الدخل.
  . إشارة ل�عض وكاالت الدعم  وتمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر:3

 �موجب وال�ة كل مستوى  على لالستثمار الوطني الصندوق  تأس�س تم: لالستثمار الوطني . الصندوق 1.3
 یهدف وال�ة، لكل جزائري  دینار �مل�ار �قدر مالي �غالف 2009 لسنة المال�ة القانون  من 100 المادة أحكام

 المؤسسات لرأسمال البنوك تمو�ل خالل من وتطو�رها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إنشاء تدع�م إلى
 5المؤسسة. رأسمال من% 49 �مثل ما وهو دینار ملیون  50 حدود في المؤسسة رأسمال في المشاركة

 : نذكر الصندوق  هذا أهداف من و
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 المشترك). التمو�ل( المؤسسة رأسمال في المساهمة 
 الممولة المشار�ع ونمط تتماشى و�شروط المدى طو�لة قروض منح. 
 الجدیدة المتطل�ات مع وتكی�فها المؤسسات تطهیر عمل�ات دعم. 

 تحت عموم�ة مؤسسة وهو FGAR ∗ والمتوسطة: الصغیرة للمؤسسات القروض ضمان . صندوق 2.3
 التنفیذي المرسوم �موجب أنشئ االستثمار، وترق�ة والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة وزارة وصا�ة

 على یجب التي لالستثمارات الضرور�ة القروض ضمان بهدف 2012/ 11/ 11: في المؤرخ 373/ 02/ رقم
 .   القطاع هذا لترق�ة التوجیهي القانون  في محدد هو لما وفقاً  تنجزها أن والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 6منها: نذكر المهام من مجموعة الصندوق  هذا و�تولى
 المجاالت في استثمارات تنجز التي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لفائدة الضمانات منح في التدخل -

 . المؤسسة توس�ع – تجهیزات تجدید – مؤسسات إنشاء: التال�ة
 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لفائدة الدول�ة الهیئات تضمنها التي البرامج متا�عة ضمان -
 .الصندوق  ضمان من المستفیدة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لفائدة التقن�ة والمساعد االستشارة ضمان -
 ص�غ �كل الخاصة الضمان شهادات وتسل�م الصندوق، ضمان عن الناجمة المخاطر متا�عة ضمان -

 .التمو�ل
 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات بترق�ة المتعلقة التدابیر على المصادقة إلى یهدف عمل �كل الق�ام -

 یخص ف�ما المال�ة والمؤسسات البنوك محل الصندوق  �حل حیث االستثمارات، ضمان إطار في وتدع�مها
 .�ه المعمول للتشر�ع ط�قاً  المخاطر تغط�ة حدود وفي المستحقات، تسدید آجال
 المشار�ع أصحاب تتعرض التي الصعو�ات ل�عض نظراANDI∗∗ االستثمار: لترق�ة الوطن�ة الوكالة. 3.3

 الوكالة الدولة أنشئت فقد الوطن�ة االستثمارات وتوطین استقطاب ومحاولة تجاوزها أجل ومن االستثمار�ة،
 مؤسسة وهي االستثمار، بتنم�ة المتعلق 01/03: رقم المرسوم �موجب 2001 سنة االستثمارات لتنم�ة الوطن�ة
 7 التال�ة: المهام الوكالة إلى أوكلت وقد . المالي واالستقالل المعنو�ة �الشخص�ة تتمتع عموم�ة

 واألجانب الوطنیین المستثمر�ن ومساعدة وٕاعالم واستق�ال. االستثمارات ومتا�عة وتنم�ة ترق�ة ضمان . 
 المصالح جم�ع �ضم الذي الموحد الش�اك خدمات من المشار�ع بإقامة المتعلقة اإلجراءات تسهیل 

 .�االستثمار المتعلقة الشروط بدفاتر المستثمر�ن التزام �االستثمار. �اإلضافة ضمان العالقة ذات اإلدار�ة
 االستثمارات دعم صندوق  �االستثمار وتسییر المرت�طة االمت�ازات منح. 

 1839044مشروع  �حجم استثمارات قدر بـ  7185بتمو�ل  2016وقد ساهمت هذه الوكالة إلى غا�ة سنة 
 8منصب توظیف. 164414ملیون دج واستحداث 

 النشاطات وترق�ة خلق في الصندوق  هذا �ساهم: CNAC∗ ال�طالة على للتأمین الوطني . الصندوق 4.3
 خلق في والراغبین سنة 50-35 بین أعمارهم تمتد الذین ال�طالین قبل من تشیدها یراد التي للثروات المحدثة
 في المؤرخ 04- 01 التنفیذي المرسوم وفق الصندوق  هذا برمج ومصغرة، وقد وصغیرة متوسطة مشار�ع

 288721مشروع، وخلق  138716في تمو�ل  2016وقد ساهم هذا الصندوق إلى غا�ة  .19949/ 06/07
 10منصب شغل.
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: رقم الرئاسي المرسوم �موجب الوكالة أنشئت ANSEJ∗∗ الش�اب: تشغیل لدعم الوطن�ة . الوكالة5.3
 �النس�ة المؤسسات إنشاء على والمرافقة ودعم بتشج�ع مكلفة وهي ،1996/ 07/ 02: في المؤرخ 96/234

 96/296 رقم التنفیذي للمرسوم ط�قاً  سنة، وهي موكلة 35-19 العمر من وال�الغ العمل عن العاطل للش�اب
  11التال�ة: �المهام
 والتوظیف والتشغیل التكو�ن برامج خالل من الش�اب تشغیل ترق�ة على المساعدة التدابیر كل تشجع. 
 نشاطاتهم لممارسة المشار�ع ألصحاب والتشر�ع�ة والتقن�ة االقتصاد�ة المعلومات إتاحة. 
 وتشر�ع�ة تنظ�م�ة تقن�ة، االقتصاد�ة، المجاالت مختلف في المشار�ع ذوي  للش�اب المعلومات تقد�م. 
 الشروط دفتر لبنود احترامهم إطار في المشار�ع أصحاب ینجزها التي االستثمارات تتا�ع. 
 تخف�ض نسب اإلعانات، منها الش�اب تشغیل لدعم الوطني الصندوق  مخصصات بتسییر تقوم 

 .الفوائد
مشروع �حجم استثمارات قدر  367980في تمو�ل  2016وقد ساهمت هذه الوكالة إلى غا�ة 

   878264.12دج، ومناصب توظیف بـ ملیون 1156666.45بـ
 وقد 2004 جانفي في الوكالة هذه أنشئت  ANGEM∗ :المصغر القرض لتسییر الوطن�ة الوكالة .6.3

 13 التال�ة: المهام لها أوكلت
 المصغر القرض منح آل�ات تسییر. 
 المصغرة القروض من المستفیدین نشاط ومتا�عة استشار�ة خدمات تقد�م. 
 المصغرة القروض من المستفیدین بها یتمتع التي األخرى  االمت�ازات مختلف توض�ح. 

 تمنح فقد مختلفة، تمو�ل�ة ص�غ وفق مصغرة قروض منح على المصغر للقرض الوطن�ة الوكالة وتعمل
فقد ساهمت إلى  .أكبر تمو�الت تتطلب مشار�ع تمو�ل في البنوك مع تساهم أو صغیرة، لمشار�ع قروض

 14منصب شغل. 1177976وخلق  ،مشروع 785317في تمو�ل 2016غا�ة سنة 
 ثان�ا: قراءة احصائ�ة لبن�ة وه�كل قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

سعت الجزائر في سبیل تشج�ع االستثمار إلى األخذ �العدید من االجراءات والتدابیر وكذا االصالحات مست 
قطاعاتها االقتصاد�ة، وقد كان لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة النصیب األوفر، والذي انعكس جم�ع 

 على عددها الذي عرف تطورا ملحوظا على مدى السنوات السا�قة.
و�لخص هذا التطور وفق . تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العامة والخاصة في الجزائر: 1

 الجدول التالي:
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): تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العامة والخاصة في الجزائر خالل الفترة 02رقم ( الجدول
2009-2016 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1022231 934037 851511 777259 711275 658737 618515 586903 م ص م الخاصة

م ص م  ن
 %الخاصة

- 5.38 6.50 7.97 9.27 9.55 9.69 8.69 

 390 532 542 557 557 572 557 591 م ص م العامة

ن م ص م 
 %العامة 

- -5.75 2.51 -2.62 00 -2.69 -1.84 -26.69 

 1022621 934569 852053 777816 711832 659309 619072 587494 المجموع

 8546 82516 74237 65984 52523 40237 31578 - مقدار التطور

 0.84 9.68 9.54 9.26 7.96 6.49 5.37 - %نس�ة النمو 

نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة، وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من اعداد ال�احثین �االعتماد على:  المصدر:
المقصود بها  م ص م : - مالحظة: .2017-2009، للسنوات 30، 28، 26، 24، 22، 20، 18 ،16العدد

 نس�ة نمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. ص م : ن م -المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.     

 من قراءة معط�ات الجدول أعاله یتضح ما یلي:
، حیث 2016- 2009شهد نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ز�ادات متواصلة في عددها خالل الفترة  -

بـ بز�ادة قدرت  2016سنة   1022621إلى  2009مؤسسة سنة  587494تم احصاء هذه األخیرة من 
، و�عود السبب في ذلك إلى المجهودات %74.06مؤسسة جدیدة، أي أنها تضاعفت بنس�ة  435127

والم�ادرة الواضحة من طرف الدولة في سبیل تشج�ع االستثمار من خالل التسه�الت في منح القروض وكذا 
)، ANSEJالش�اب (الدعم المادي والمعنوي من طرف اآلل�ات المرافقة للمؤسسات كالوكالة الوطن�ة لشغیل 

 )...إلخ     CNAC) ،(ANGEMالصندوق الوطني للتأمین على ال�طالة (
 %0.84، حیث سجلت أدنى نس�ة نمو 2016-2009غیر أن هذا التطور لم �كن بنفس الوتیرة خالل فترة  -

 . %9.68قدرت بـ  2015، وأعلى نس�ة نمو سنة 2016سنة 
ة بین القطاع العام والخاص، ولكن الحصة األوفر كانت من ت�اینت حصص المؤسسات الصغیرة والمتوسط -

 1022231�ق�مة  2016مسجلًة أكبر ز�ادة في سنة  2016-2009نصیب القطاع الخاصة خالل الفترة 
 . 2015خالل سنة %  9.69مؤسسة، وأعلى نس�ة نمو 

مؤسسة سنة  591ظا من بینما سجلت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التا�عة للقطاع العام تراجعًا ملحو  -
، الذي یرد سب�ه إلى ات�اع الدولة س�اسة %34.01أي بنس�ة تراجع  2016مؤسسة في سنة  390إلى  2009

 إعادة اله�كلة و�التالي فإن التغیر من نمطها ووضعها القانوني ونوعها س�غیر حتما في تقل�ص عددها. 
 
 



82 

 النشاط. تطور توز�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من حیث 2

إن الز�ادة المعتبرة في د�موغراف�ا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تدفعنا لل�حث عن ك�ف�ة توز�عها على 
 وهذا ما سیوضحه الجدول الموالي: ،2016-2009مختلف القطاعات االقتصاد�ة خالل الفترة 

-2009لفترة ): توز�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط خالل ا03الجدول رقم (
2016 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 174876 168595 163726 150962 142262 135793 129805 122301 بناء وأشغال عموم�ة

 89694 83862 78229 74246 67012 65017 62324 59855 الصناعة

 302645 277524 249970 228748 204200 186324 172862 159663 الخدمات

الفالحة والصید 
 ال�حري 

3755 3920 4189 4461 4797 5083 5805 6311 

 - - 09 10 11 12 12 11 المناجم والمحاجر

خدمات ذات صلة 
 �الصناعة

908 953 998 1032 1208 1282 2647 2770 

 576296 538433 498299 459971 420674 392333 369876 346493 المجموع

نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة، وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من اعداد ال�احثین �االعتماد على:  المصدر:
 .2017-2009، للسنوات 30، 28، 26، 24، 22، 20، 18، 16العدد

 أشارت قراءة معط�ات الجدول أعاله على ما یلي:
واألشغال عموم�ة، الصناعة،  تتوزع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على خمس قطاعات وهي: البناء -

الخدمات، الفالحة والصید ال�حري، المناجم. مما یدل على أن هذه المؤسسات تهتم �كل المجاالت واألنشطة 
 االقتصاد�ة واالستثمار�ة.

 عرفت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تزاید متواصل في كل القطاعات.  -

قطاعات، حیث سجلت مساهمته من إجمالي لعدد �حتل قطاع الخدمات المرت�ة األولى من بین ال -
و�رجع ذلك إلى سهولة تأس�س هذا النوع من  %52.51ما نسبته  2016المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لسنة 

النشاطات الذي في العادة ال یتطلب امكان�ات كبیرة، كذلك �مكن ردها إلى طب�عة نشاط هذا القطاع لما یوفره 
 2016سات، ثم یل�ه قطاع البناء واألشغال العموم�ة كذلك �النس�ة لسنة من ر�ح سر�ع ألصحاب المؤس

، ثم قطاع الفالحة %16.04) بنس�ة 2016، ثم قطاع الصناعة لذات السنة (%30.34�مساهمة قدرت بـ 
 .  2016و 2015، وفي األخیر قطاع المناجم الذي انعدمت مساهمته خالل سنتي %1.09والصید ال�حري بـ 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة في تحقیق األمن االقتصادي ثالثا: دور
أكدت الدراسات التطب�ق�ة الدور الحیوي الذي تلع�ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في أي اقتصاد من خالل 

في ما تقدمه من مساهمة في الناتج الداخلي الخام، وتنم�ة الصادرات �اإلضافة إلى استقطابها للید العاملة، 
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هذا الس�اق سنقوم �استعراض مؤشرات األمن االقتصادي التي ساهم فیها هذا القطاع من خالل المتغیرات 
 االقتصاد�ة الثالث المذكورة.

 . مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات في الجزائر:1

ة وأمن االقتصاد فهو �عرف: "على أنه كل السلع والخدمات �عتبر الناتج الداخلي الخام من مؤشرات صح
.أي أنه �شمل جم�ع ما یتم انتاجه داخل حدود الدولة الجغراف�ة في مرحلتها  15النهائ�ة المنتجة في بلد ما"

النهائ�ة خالل فترة زمن�ة معینة.  والجدول الموالي یبین احصاءات مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 الجزائر�ة في تطور الناتج الداخلي الخام خراج قطاع المحروقات. 

 
 في المحروقات خارج الداخلي الخام الناتج في والمتوسطة الصغیرة ؤسساتالم ): مساهمة04الجدول رقم (

 )2015-2009للفترة ( الجزائر
      طب�عة القطاع          

 السنوات
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

القطاع 
 العام

 الق�مة
 مل�ار دج

816.8 827.53 923.34 793.38 893.24 1187.93 1313.36 

 النس�ة
% 

16.41 15.02 15.23 12.01 11.7 13.9 14.22 

القطاع 
 الخاص

 الق�مة
 مل�ار دج

4162.02 4681.68 5137.46 5813.02 6741.19 7338.65 7924.51 

 85.78 86.1 88.3 87.99 84.77 84.98 83.59 % النس�ة
 الق�مة المجموع

 مل�ار دج
4978.82 5509.21 6060.8 6606.404 7634.43 8527 9237.87 

 100 100 100 100 100 100 100 % النس�ة
نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة، وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من اعداد ال�احثین �االعتماد على:  المصدر:

 .2016-2009، للسنوات 30، 28، 26، 24، 22، 20، 16،18العدد 
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 خارج الداخلي الخام الناتج في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ): تطور مساهمة01الشكل رقم (
 الجزائر في المحروقات

 )2015-2009للفترة (
: تطور مساهمة القطاع الخاص 1-1الشكل رقم 

 في الناتج الداخلي الخام
: تطور مساهمة القطاع العام في 2-1الشكل رقم 

 الناتج الداخلي الخام
 

 
: نس�ة مساهمة القطاع الخاص في CPRحیث:    

 الناتج الداخلي الخام 
PR ق�مة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي :
 الخام

 
: نس�ة مساهمة القطاع العام في الناتج CPPحیث:   

 الداخلي الخام.
PP  ق�مة مساهمة القطاع العام في الناتج الداخلي :

 الخام.

 )04من أعداد ال�احثین �االعتماد على ب�انات الجدول رقم ( المصدر:

 من خالل الجدول والشكلین السا�قین یتضح ما یلي:
تطور ق�مة مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات من  -

مل�ار دج  9237.87إلى 2009سنة مل�ار دج 4978.82سنة إلى أخرى خالل فترة الدراسة حیث انتقلت من
 .%85.54،أي أنه تضاعف بنس�ة 2015سنة 

: نس�ة تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات للقطاع الخاص  2015-2009سجلت الفترة  -
مل�ار دج وتشیر هذه النتیجة إلى األهم�ة والدور الواضح الذي  3762.49، و�ز�ادة قدرت بـ %90.40بنس�ة 
هذا القطاع في ز�ادة الناتج خارج قطاع المحروقات. أما نس�ة تطور الناتج الداخلي الخام قطاع  یلع�ه

 مل�ار دج. 496.56بز�ادة قدرت بـ  %60.79المحروقات للقطاع العام فقد وصلت إلى 
 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في رفع الید العاملة المؤهلة في الجزائر.2

عكس مدى استجا�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة في الحد من ال�طالة ورفع الید والجدول الموالي �
 سنوات. 09العاملة المؤهلة خالل فترة الدراسة والمقدرة بـ 
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 2009تطور التشغیل في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة ):05الجدول رقم (
– 2016 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 2511674 2327293 2110665 1953636 1800742 1676111 1577030 1494949 م  الخاصة

ن نمو ع 
 خ

- 5.49 6.28 7.43 8.49 8.03 10.26 7.92 

 29024 43727 46567 48256 47375 48086 48656 51635 م العموم�ة

ن نمو ع 
 ع

- 5.76 - 1.17- 1.47 - 1.85 3.50 - 6.09 - 0.33 - 

 2540698 2371020 2157232 2001892 1848117 1724197 1625686 1546584 المجموع

نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة، وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من اعداد ال�احثین �االعتماد على:  المصدر:
 .2017-2009، للسنوات 30، 28، 26، 24، 22، 20، 16،18العدد 

نس�ة نمو عمال  ن  نمو ع ع :نس�ة نمو عمال المؤسسات الخاصة.   ن نمو ع خ :      مالحظة:
 المؤسسات العامة.

 
 2009تطور التشغیل في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة ): 02الشكل رقم (

– 2016 
: تطور التشغیل في م ص والمتوسطة 1-2الشكل رقم 

 الخاصة
: تطور التشغیل في م ص والمتوسطة 2-2الشكل رقم 

 العاملة
 

 
 :نس�ة نمو عمال المؤسسات الخاصةCEPPحیث: 
      EPPعدد عمال المؤسسات الخاصة : 

 
 : نس�ة نمو عمال المؤسسات العامة.CEPRحیث:
      EPR.عدد عمال المؤسسات العامة : 

 )05من أعداد ال�احثین �االعتماد على ب�انات الجدول رقم ( المصدر:

 من خالل الجدول والشكلین السا�قین �مكن استنتاج ما یلي: 
عامل ما 994114ز�ادة عدد العمال في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل فترة الدراسة بز�ادة قدرت بـ  -

 سات س�صاحب معه ز�ادة في عدد العمال. والذي �عكس أن لكل ز�ادة في عدد المؤس%64.27�قابها 
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عرفت مناصب التوظیف في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة تزایدا ملحوظا حیث انتقل العدد من  -
 .%68.01أي أنه تضاعف بنس�ة  2016سنة  2511674إلى  2009سنة  1494949

 انتقال إلى أدى مما سنو�ا، تراجعا العموم�ة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في العاملة الید أن غیر -
 و�فسر) 43.79( بـ قدرت انخفاض بنس�ة 2016 سنة 29024 إلى 2009 سنة 51635 من العمال حصیلة

 عدد في تقل�ص عنه نجم مما ه�كلته واعادة العام القطاع خصخصة في الدولة اتخذتها التي �الم�ادرة ذلك
 .العمال عدد في انخفاض إلى ّثم ومن المؤسسات

 . مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة في التجارة الخارج�ة:3

في خارج قطاع المحروقات مساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنم�ة الصادرات .1.3
 :الجزائر

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نواة الصناعات التصدیر�ة، نظرا للخصائص التي تمیزها وتساعدها في 
التحسین والتطور المتواصل في جودة منتوجاتها، األمر الذي �منحها القدرة على خلق مزا�ا تنافس�ة تمكنها من 
غزو ساحة األسواق الدول�ة وتنو�ع وتنم�ة الصادرات. أما ه�كل الصادرات في الجزائر فقد تم إعادة النظر ف�ه 

تیج�ات والبرامج تدعم قطاع المؤسسات �مساعي من طرف السلطات الجزائر�ة برسم مجموعة من االسترا
الصغیرة والمتوسطة من أجل تنم�ة صادراتها خارج قطاع المحروقات �عد ما كان هذا األخیر مه�منًا على 

.والجدول الموالي یوضح تطور ه�كل الصادرات الجزائر�ة خالل الفترة  %96ه�كل الصادرات �أكثر من 
 خارج قطاع المحروقات. 2016- 2010

): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنم�ة الصادرات خارج قطاع المحروقات 06الجدول رقم (
 الوحدة: (ملیون دوالر أمر�كي) .2016-2010في الجزائر  للفترة 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 1781 2063 2810 2165 2187 2149 1619 ق�مة الصادرات

 -282 -747 645 -22 38 530 - ق�مة الز�ادة
 -13.66 -26.58 29.79 -1 1.76 32.73 - %نس�ة النمو 

نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة، وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد من إعداد ال�احثین �االعتماد على  المصدر:
 .2017-2010، للسنوات 30، 28، 26، 24، 22، 20، 18
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنم�ة الصادرات خارج قطاع ): تطور مساهمة 03الشكل رقم (
 )2016-2010في الجزائر للفترة (   المحروقات

 

 
 : ق�مة الصادرات X: نس�ة نمو الصادرات    CXحیث:           

 )06من أعداد ال�احثین �االعتماد على ب�انات الجدول رقم ( المصدر:

 یتبین ما یلي : ینالسا�ق والشكل لمعط�ات الجدول وفقاً 
سجلت حركة صادرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خارج قطاع المحروقات متذبذ�ة بین الز�ادة  -

 واالنخفاض خالل فترة الدراسة.
مساهمة صادرات قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنم�ة ه�كل الصادرات الجزائر�ة كانت محدودة  -

رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتنمیتها، حیث سجلت ق�مة ) 2016-2010جدًا خالل الفترة (
أي  ،2016ملیون دوالر أمر�كي سنة  1781لتصل إلى  2010ملیون دوالر أمر�كي سنة  1619الصادرات 

، و�رد ضعف تنامي صادرات هذا القطاع إلى اله�منة المطلقة لقطاع المحروقات من %10نس�ة نمو مقدرة بـ 
 رات طوال سنوات الدراسة.إجمالي الصاد

 . مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التجارة الخارج�ة2.3
�مكن تت�ع مسار تطور مساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التجارة الخارج�ة وفق الجدول 

 التالي:
-2009الجزائر للفترة ): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المیزان التجاري في 07الجدول رقم (

 (الوحدة: ملیون دوالر أمر�كي)         2016
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 28883 34668 62886 64974 71866 73489 57053 45194 الصادرات

 46727 51702 58580 55028 50376 47247 40472 39294 الواردات

المیزان 
 التجاري 

5600 16581 26242 21490 9946 4306 17034- 17844- 

نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة، وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد من إعداد ال�احثین �االعتماد على  المصدر:
 .2017-2010، للسنوات 30، 28، 26، 24، 22، 20، 18
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 تشیر القراءة االحصائ�ة للجدول أعاله ما یلي:
ملیون دوالر  28295بز�ادة قدرت بـ   2011-2009ت�اینت حركة الصادرات بین االرتفاع خالل الفترة  -

) ملیون دوالر –42983�ق�مة ( 2016 -2012. واالنخفاض خالل الفترة  % 62.60أمر�كي أي بنس�ة نمو 
 .)- %59.80أمر�كي  أي بنس�ة (

وهذا خالل  %49.08ملیون دوالر أمر�كي أي بنس�ة نمو  19286سجلت حركت الواردات ارتفاع قدر بـ  -
 فقد سجل انخفاض في ق�مة الواردات. 2016و 2015، أما فترتي 2014-2009الفترة الممتدة 

من خالل النقطتین السا�قتین وما سجلته ق�م المیزان التجاري �مكن أن نستنتج حالة هذا األخیر والذي حقق  -
فقد حقق المیزان التجاري عجزًا قدر بـ  2016و 2015أما سنتي   .2014-2009فائض خالل الفترة 

 ) مل�ار دوالر أمر�كي على التوالي. - 17844) مل�ار دوالر أمر�كي و( -17034(
 
 الخاتمة:  •

نظرا للدور الذي یلع�ه قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة، فقد تمیزت هذه 
ي عرضها التركیز على رصد وتقی�م هذا القطاع في إطار الم�ادرات واالستراتیج�ات التي الورقة ال�حث�ة ف

وفرتها الجزائر نحو ترقیته وع�ًا منها على مدى  مساهمته في تحقیق األمن االقتصادي سواء على الصعید 
 المحلي أو الدولي. و�مكن تلخ�ص ما توصلت له الورقة ال�حث�ة في النقاط التال�ة:

خالل %74.06تزاید عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر تزایدا متواصال محققة نس�ة نموعرف -
فترة الدراسة والذي �فسر إلى مجموعة المجهودات الحكوم�ة التي كانت في مقدمتها صدور القانون التوجیهي 

 ..إلخ. ENSEJ, CNACلترقیتها وفي توفیرها للعدید من األجهزة الداعمة لها كـ

تمیز التطور الملحوظ في تنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر �مساهمتها في تحر�ك الناتج -
. وخلق 2016سنة  9237.87إلى  2009سنة  4978.82الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات من 

مما ساهم في  2016عامل سنة  2540698إلى  2009عامل سنة  1546584مناصب عمل من 
 الید العاملة العاطلة، األمر الذي یؤدي إلى انخفاض معدل ال�طالة .امتصاص 

تمیزت تنم�ة صادرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خارج قطاع المحروقات �المحدود�ة، و�رد ذلك إلى -
أن الحصة األكبر في تعداد هذه المؤسسات كان من نصیب النشاط الخدماتي الذي ال �قدم ق�مة مضافة 

خالف القطاعات األخرى كالصناعة والفالحة. في هذا الشأن على الهیئات الداعمة لهذه  حق�ق�ة على
المؤسسات أن تراعي في منح األولو�ة في التمو�الت للمشار�ع ذات الق�مة المضافة الحق�ق�ة �المقارنة مع 

 قطاع الخدماتي.
م األمن االقتصادي سواء محلي رغم المساهمات التي قدمها قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تدع�-

تزاید مناصب الشغل) أو دولي ( تنم�ة الصادرات ومن ثم تحسین وضع�ة المیزان  ،(تزاید الناتج الداخلي الخام
التجاري) إال أنها ت�قي مساهمات متوسطة نظیر ما وفرته الدولة الجزائر�ة من برامج واستراتیج�ات في سبیل 

د الوطني. لذا البد على الهیئات الخاصة �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ترقیته من أجل النهوض �االقتصا
 أن تضمن المتا�عة والتوج�ه المتواصلین ألصحاب هذه المؤسسات من بدا�ة المشروع وانطالقه.  
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 التهم�ش واإلحاالت:
 

أو أكثر من قبل مؤسسته أو مجموعة مؤسسات  % 25هي مؤسسة ال �متلك رأسمالها نس�ة المؤسسة المستقلة:   ∗
 أخرى، ال ینطبق علیها تعر�ف المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

المؤرخ في  17/0218من القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم: ،10، 9، 8لمادة ا  1
 .2017ف�فري  11، المنشورة في 02، الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة، العدد 10/02/2017

مقدمة لنیل ، رسالة اشكال�ة تطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وعالقتها �التنم�ة المستدامةحجاوي أحمد،   2
شهادة الماجستیر في العلوم االقتصاد�ة، تخصص تحلیل اقتصادي، كل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر والعلوم 

 .11، ص: 2003التجار�ة، جامعة أبي �كر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
دمة لنیل شهادة الماجستیر )، رسالة مقاشكال�ة تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (حالة الجزائرسحنون سمیر،   3

في العلوم االقتصاد�ة، تخصص اقتصاد تنم�ة، كل�ة العلوم االقتصاد�ة التسییر والعلوم التجار�ة،  جامعة تلمسان، 
 .32، ص: 2005الجزائر، 

لبنوك األجنب�ة كمصدر لتمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �الجزائر(دراسة حالة البنوك بوسنة كر�مة، ا 4
رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص مال�ة دول�ة، كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم  �ة)،الفرنس

 .114، ص: 2001التسییر، تلمسان، جامعة أبي �كر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
لتقى الدولي ، مداخلة مقدمة ضمن المآل�ات تمو�ل ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةحمزة غر�ي،  -دمحم براق 5

-03الثاني حول المقاوالت�ة، كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر، جامعة دمحم خ�ضر ب�سكرة، الجزائر، 
 .06، ص:05/05/2013

∗ FGAR: Fonds de Garantie des Crédits aux PME. 
مجلة شمال  ،�الجزائر الصغیرة والمتوسطةاله�اكل واآلل�ات الجدیدة الداعمة في تمو�ل المؤسسات  دمحم ز�دان ،  6

 .127-126، ص ص : 07اقتصاد�ات شمال إفر�ق�ا، العدد 
∗∗ ANDI: Agence Nationale de Développement de l’Investissement 

، رسالة التنم�ة المحل�ة المستدامة دور المؤسسات المتوسطة والصغیرة والمصغرة في تحقیق مشري دمحم الناصر،  7
االقتصاد�ة، تخصص استراتیج�ة المؤسسة للتنم�ة المستدامة، كل�ة العلوم  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم

  .100، ص: 2011وعلوم التسییر والعلوم التجار�ة، جامعة فرحات ع�اس ، سطیف، الجزائر،  االقتصاد�ة
8 MIPMEPI: Bulletin d'information statistique de la pme, n° :30, OP،P:18. 
∗ CNAC: Caisse Nationale d’assurance Chômage. 

والمتوسطة في الجزائر بین  إشكال�ة تمو�ل البنوك للمؤسسات الصغیرة السعید بر�ش، عبد اللطیف بلغرسة،  9
والمتوسطة الدولي حول متطل�ات تأهیل المؤسسات الصغیرة  ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقىالمعمول ومتطل�ات المأمول

 .10، ص: 04/2006/ 18 -17العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، جامعة الشلف، الجزائر،  في الدول العر��ة، كل�ة
10 MIPMEPI: Bulletin d'information statistique de la pme, n° :30, OP،P:26. 
∗∗ ANSEJ: Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes. 

الوكالة الوطن�ة لدعم  -متا�عة ش�كات الدعم و المرافقة إلنشاء المؤسسات الصغیرة عمر قر�د، قر�شي،العید   11
الفكرة اإلعداد  األ�ام العلم�ة الدول�ة الثالثة للمقاوالت�ة تحت عنوان: فرص وحدود مخطط األعمال ،-تشغیل الش�اب

/أفر�ل 16/17/18دمحم خ�ضر، �سكرة، الجزائر،  التسییر، جامعةوالتنفیذ، كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم 
2012. 
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12 MIPMEPI: Bulletin d'information statistique de la pme, n° :30, OP،P:25. 
∗ ANGEM: Agence Nationale de Gestion du Micro Crédit. 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة في الجزائر والمتوسطةفعال�ة التمو�ل البنكي لمشار�ع المؤسسات الصغیرة  عق�ة نصیرة،  13
نقود وتمو�ل، كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر، جامعة  الدكتوراه في العلوم االقتصاد�ة، تخصص

 .246، ص : 2015�سكرة، الجزائر،  خ�ضر ،
14 MIPMEPI: Bulletin d'information statistique de la pme, n° :30, OP،P:47. 

 .35، ص: 2004، دار أسامة للط�اعة والنشر والتوز�ع، الجزائر، م�ادئ التحلیل االقتصادي الكليتومي صالح،   15
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الصغیرة في تحقیق التنوع تثمین الممتلكات الوقف�ة كمدخل لتفعیل دور المؤسسات 
 االقتصادي �الجزائر

  المركز الجامعي عین تموشنت     أستاذة محاضرة أ  بوز�ان الرحماني هاجر
 �كدي فاطمة            أستاذة محاضرة أ            جامعة خم�س مل�انة 

 عین تموشنت المركز الجامعيبن وسعد ز�نة         أستاذة مساعدة أ      
 

عرفت الساحة االقتصاد�ة العالم�ة مجموعة تغیرات ألقت �ظاللها على االقتصادي الجزائري.أین كان مقدمة:
لكل القطاعات نصیب من هذا التأثیر وٕان كان بنسب متفاوتة.االقتصاد الجزائري الذي �عرف �س�طرة ر�ع 

سود. وسع�ا من الحكومة البترول عل�ه �عاني مؤخرا من ذائقة مال�ة شدیدة جراء انخفاض أسعار الذهب األ
الیجاد بدیل لموارده المال�ة طرقت �اب كل أنشطتها االقتصاد�ة.لتحاول أخیرا جذب المدخرات الصغیرة للفرد 

 الجزائري عن طر�ق طرح �عض أسالیب التمو�ل اإلسالم�ة. من هنا تم طرح إشكال�ة هذا ال�حث.
 ترفع استراتیج�ات هناك وهل استثماراتها؟ انعاش في الوقف لممتلكات الجزائر�ة الحكومة استغالل درجة ما
 محل�ا؟ اقتصادي التنوع آل�ات وتفعیل المصغرة المؤسسات تمو�ل في الوقف�ة الممتلكات استغالل كفاءة من

 لهذه اإلشكال�ة نقول: كفرض�ات 
 طرف من كبیر �اهتمام �حض ال المحروقات خارج األخرى  القطاعات من كغیرة عموما الوقف -

 .المال�ة ال�حبوحة أ�ام خاصة،الدولة
 �الجزائر الوقف سهولة �كل یوفره التمو�ل مصغر،هذا وتمو�ل قرض یتطلب صغیرة مؤسسة انشاء -

 من المستمد الجزائري  المجتمع في القوي  األسري  التماسك وكذا الجزائري  للفرد الدخل مستو�ات مع خاصة
 . الحنیف اإلسالمي الدین تعال�م

 في یتشارك �التالي له، المانحة واألفراد الهیئات الختالف ت�عا الشدید التنوع الوقف خصائص من -
 خالل من. من نسب�ا اقل ال�طالة امتصاص في مساهمتها لذلك.اقتصادي تنوع تحقیق هدف مع الخاص�ة هذه
 والمحافظة ال�طالة نسب من الحد في �ساهم مما جدیدة عمل فرص خلق و�التالي صغیرة مشروعات خلق
 .�األر�اف السكاني االستقرار على

في هذه الورقة ال�حث�ة نحاول اإلجا�ة على هذه اإلشكال�ة وكذا اخت�ار الفرض�ات من خالل المحاور       
 التال�ة:

 المحور األول/مفهوم الوقف
واقبل الصحا�ة و المسلمون من �عده  ،المسجد الذي بناه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،الوقف العام ببناء المساجدبدا�ة  تكان  

، فكان ما �قدمه المحسنون العدید من المجاالتالتي عمت خدماتها و شملت  على تغذ�ة هذه المؤسسة 
أمالك تطور الح�اة ومجاالتها أدت لتعاظم و  آن ذاك.،لمؤسسة الوقف مكمال لما �قوم �ه بیت المال المسلمین

 .إدارة خاصة بها ي وتطور الحضارة اإلسالم�ة.مما أوجب إنشاء من جراء انتشار الدین اإلسالمالوقف 
ل�مول النشاط العلمي و الدراسي سواء في المساجد أو في المدارس التي أنشأت وواصل األوقاف تطوره     

و ح�س المحسنون عقاراتهم على الخدمات العلم�ة مثل نسخ الكتب وٕانشاء  ،حولها الستق�ال العلماء و الطل�ة
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ثم توسع  ،و على الخدمات الغذائ�ة و الصح�ة للطل�ة و للفقراء و المساكین و أبناء السبیل ،�ات العامةالمكت
 الوقف ل�شمل المستشف�ات و مراكز ال�حث العلمي �مختلف فروعه .

 ذوي  لىع نفعه ل�عم المحسنین صدقات من یتكون  ،المسلمین لجماعة ملك الوقف: الوقف تعر�ف .1
 . المجتمع متطل�ات حسب الحاجة

 . هو الح�س : الوقف في اللغة 
هو ح�س مال �مكن االنتفاع �ه مع �قاء عینه �قطع التصرف في رقبته على مصرف م�اح .  :او اصطالح

 1.هبته كما انه ال یورث عن الواقف و�قصد �قطع التصرف ف�ه انه ال یجوز للواقف أو ناظر الوقف ب�عه أو
 . أنواع الوقف .2

 جعلت ف�ه المنفعة لجهة أو أكثر من جهات الخیر .ما  الوقف العام:
 ما جعلت ف�ه المنفعة لألفراد . الوقف الخاص :
 . عام والخاصما یجمع بین الوقف ال الوقف المشترك :

 :الجزائر في الوقف حول تار�خ�ة نبذة .3
أي شهر�ن من بدا�ة االحتالل  ،بدأ اهتمام االستعمار الفرنسي �األوقاف م�كرا جدا،خالل فترة االحتالل     

أصدر قرار آخر  و �عد ثالثة أشهر2. 1830سبتمبر  08للجزائر و یتمثل ذلك في صدور القرار المؤرخ في 
و منحت التسییر  ،أدى إلى إلحاق األوقاف جم�عها �أمالك الدولة الفرنس�ة 1830د�سمبر  07مؤرخ في 

 ) .Domaineلمصلحة أمالك الدولة (
عرضة لكل أنواع  هامما جعل ،في مجال األمالك الوقف�ة كبیر وجد فراغ قانوني،�عد االستقالل أما     

 النهب .مما استدعى إقامة منظومة تشر�ع�ة سر�عا لتدارك الوضع.التجاوزات و 
م المتضمن تمدید سر�ان القوانین  31/12/1962المؤرخ في  62/157و تطبیق المرسوم رقم  صدور فتم 

دمجت كل األمالك و األراضي ضمن أین أي الجزائر ما عدا تلك التي تمس الس�ادة الوطن�ة .الفرنس�ة ف
 األمالك الشاغرة و أمالك الدولة و كذا االحت�اطات العقار�ة .

وهو ،م المتضمن نظام األمالك الح�س�ة العامة 17/09/1964المؤرخ في  283/64المرسوم رقم ثم جاء 
لم �حدد ف�ه األحكام القانون�ة التي تلزم اإلدارة حما�ة اذ ،دارة الجزائر�ةنص لم یلق تطب�قا من طرف اإل

 األوقاف من الض�اع و االندثار .
 ،منه 49م الذي اقر الحما�ة على األمالك الوقف�ة في أحكام المادة  23/02/1989جاء دستور ،�عدها   

 بواسطة قانون مستقل عن �اقي أصناف الملك�ة األخرى .
 الثاني/واقع قطاع الوقف �الجزائرالمحور 

المتضمن التوج�ه العقاري الذي  90/25لقد بدأ یتجسد الوجود القانوني لألوقاف �صدور قانون رقم      
 ،23بنص المادة  صنف صراحة األوقاف ضمن األصناف القانون�ة العامة المعترف بها في الجزائر و ذلك

                                                            
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-(االلكتروني الموقع خالل من الدین�ة الشؤون  وزارة1 

2014.html(، 30/11/2017یوم اطلع. 
 .المرجع نفس  2

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
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منه لتأكید استقالل�ة التسییر اإلداري و  32و   31�ص المادتین هذا القانون أهم�ة األوقاف بتخصأبرز  أین
 المالي لألوقاف و خضوعها لقانون خاص.

م صدر قانون األوقاف تحت  1991افر�ل  27هـ الموافق لـ  1411شوال  12وعلى هذا األساس و بتار�خ    
األوقاف (وزارة الشؤون الدین�ة الذي اقر الحما�ة و التسییر و اإلدارة إلى السلطة المكلفة � 91/10رقم 

و المحدد لشروط إدارة األمالك الوقف�ة و تسییرها  98/381�عدها صدر المرسوم التنفیذي رقم و 3.واألوقاف )
إنشاء صندوق ها.إلى جانب مجاالت صرف ر�وعو  طرق إیجار األمالك الوقف�ةمن   و حمایتها و ك�ف�ات ذلك

 .مركزي لألمالك الوقف�ة
                                      2014):األمالك الوقف�ة �الجزائر                                     لغا�ة سنة 1رقم(جدول 

الرقم 
االستداللي 

 للوال�ة

 عدد األمالك الوال�ة
 سكنات بإیجار 

 وظ�ف�ة

 المجموع شاغرة

 372 81 79 212 �اتنة 5

 495 170 273 52 بجا�ة 6

 204 33 150 21 البو�رة 10

 919 90 381 448 تلمسان 13ح131

 333 0 333 0 وزو تیزي  15

 1694 6 413 1275 الجزائر 16

 517 98 365 54 سطیف 19

 202 35 69 98 سك�كدة 21

 229 36 60 133 قسنطینة 25

 239 66 152 21 المسیلة 28

 215 62 86 67 معسكر 29

 9967 1639 4020 4308 المجموع

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-االلكتروني( الموقع خالل من الدین�ة الشؤون  المصدر:وزارة 

2014.html-23/1368-20،( 30/11/2017یوم اطلع. 

تحتل الجزائر العاصمة المرت�ة األولى من حیث احتواء أكبر عدد من ممتلكات الوقف �الجزائر،حیث بلغ    
�المائة .وهي نس�ة معتبرة تقارب خمس  17.أي ما �مثل نس�ة 2014لغا�ة نها�ة سنة  1694عددها 

ملك�ة.وهو فارق معتبر  775ملك�ة وقف.أي �فارق  919الممتلكات لتلیها وال�ة تلمسان في المرت�ة الثان�ة بـ
 �مكن إرجاعه لنوع�ة هذه األوقاف . وهذا ما نحاول استعراضه من خالل الجدول الموالي. 

 
                                                            

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-(االلكتروني الموقع خالل من الدین�ة الشؤون  وزارة 3 

2014.html(، 30/11/2017یوم اطلع. 

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
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 2014): تصنیف األمالك الوقف�ة  لغا�ة سنة2جدول رقم (
 1388 تجار�ة محالت

 571 وحمامات مرشات

 4020 إلزام�ة سكنات

 2266 سكنات

 656 فالح�ة اراضي

 750 ب�ضاء أراضي

 1 غاب�ة أراضي

 4 مشجرة أراضي

 28 ونخیل أشجار

 118 �ساتین

 1 واحات

 37 مكاتب

 3 مكت�ات

 22 حظائر

 3 قاعات

 8 قرآن�ة مدارس

 27 كنائس

 9 مرائب

 25 مخازن  و مستودعات

 1 شاحنات

 2 أضرحة

 3 نوادي

 10 حضانات

 5 وكاالت

 6 ملحقات

 1 مقبرة حش�ش

 1 مائي ینبوع

 1 ب�عة

 9967 المجموع

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-( االلكتروني الموقع خالل من الدین�ة الشؤون  المصدر:وزارة

2014.html-23/1368-20،( 30/11/2017یوم اطلع. 

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
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،أي ما �قارب 4020/9965اإللزام�ة منها على رأس القائمة بـ،تتصدر األمالك الوقف�ة السكنات عموما   
النصف. ور�ما هذا ما �فسر تمركزها �العاصمة نتیجة لمركز�ة اإلدارات الجزائر�ة �العاصمة وتوجه كبیر جدا 

 لألفراد نحو المنطقة مما خلق هذا النوع من األمالك الوقف�ة.
.وهذا  1388/9965المحالت التجار�ة في المرت�ة الثالثة من حیث الس�طرة على األمالك الوقف�ة بنس�ة  تأتي 

 �عكس وتیرة نمو قطاع التجارة والخدمات ككل.
 المحور الثالث/مداخل تحقیق التنوع االقتصادي انطالقا من األوقاف

 :االقتصادي التنو�ع مفهوم أوال/

 و إنتاج الدولة على أن االقتصادي التنو�ع �مصطلح �قصد ،عامة �صفة  االقتصادي التنو�ع تعر�ف .1
 الخدمات مثل الخدمات صادرات تنو�ع كذالك التعر�ف هذا یتضمن و المنتجات، من واسعة قائمة تصدیر �التالي

 فالتنو�ع).المحل�ة الس�احة خدمات على للحصول الس�اح دخول �عني هذا( والس�احة التعل�م، الصح�ة،

 .والخدمات السلع من واسعة قائمة لتصدیر ینتج أن البلد على أنه �عني االقتصادي
 لها االقتصادي �النس�ة فالتنو�ع ،)الجزائر غرار لى(ع فطالن قطاع على كثیرا تعتمد التي للبلدان �النس�ة أما   

 نفطي غیر اقتصادتطو�ر  و ،المحروقات قطاع مداخیل و صادرات على الشدید االعتماد من الحد �عني

 �النس�ة االقتصادي التنو�ع �عني مصطلح كما ،لإلیرادات نفط�ة غیر مصادر و نفط�ة غیر صادرات واستحداث

 الخاص االقتصادي القطاع تطو�ر االقتصادي ضرورة النشاط على العام القطاع به�منة تتمیز التي البلدان لهذه

 . ر�اد�ا دورا إعطائه و فیها
 تفادي نقمة في الرغ�ة هي االقتصادي للتنو�ع األساس�ة الحجة فإن الطب�ع�ة �الموارد الغن�ة للبلدان �النس�ة و 

 أسعار السلب�ة لتقل�ات التأثیرات تجنب إلى �اإلضافة ،الهولندي االقتصادي المرض خاصة و الطب�ع�ة الموارد

 المرت�طة للمخاطر أقل عرضة البلد یجعل أن �مكن االقتصادي التنو�ع أن ثبت وقد ،اقتصاد�اتها على الموارد هذه

 الطب�ع�ة الموارد بنقمة
 ورهینا مرت�طا ی�قى لكنه .االقتصاد وتطور نمو في هاما دورا التنو�ع یلعب :االقتصادي التنو�ع محددات .2

 اللجنة تقر�ر �سرد اإلطار، هذا في .فشله أو نجاحه نس�ة في مهما دورا تلعب والتي المتغیرات من �مجموعة

 عمل�ة على تؤثر التي المتغیرات من فئات خمس (2006) التنو�ع حول المتحدة �األمم ألفر�ق�ا االقتصاد�ة

:التنو�ع،وهي 29F

4 
 ال�شري؛ المال ورأس االستثمار :الماد�ة عواملال •
 القاعدة تعز�ز على تأثیرها خالل من( والصناع�ة والتجار�ة المال�ة الس�اسات :العموم�ة الس�اسات •

 ؛)الصناع�ة
 الخارج�ة؛ والتوازنات والتضخم الصرف سعر :الكلي االقتصاد متغیرات •

 ؛ األمني والوضع االستثمار�ة والبیئة الحوكمة، :المؤسس�ة متغیراتال •

                                                            
-http://www.arabالمعهد العر�ي للتخط�ط من خالل الموقع االلكتروني (  4

api.org/ar/training/course.aspx?key=84&year=2015&iframe=true&width=100%&height=100%.( 
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 على القضاء( المال ورأس والخدمات السلع في التجارة على االنفتاح درجة :األسواق إلى لوصولا •

 .التمو�ل على والحصول ،)الجمرك�ة وغیر الجمرك�ة الحواجز
 عدم وكذلك مشجعة وقانون�ة و�یئة مؤسس�ة ومتطورة ماهرة عاملة وقوة حیوي  خاص قطاع غ�اب فإن وهكذا،    

 خلق أو جدیدة صناعات وتطو�ر إنشاء على �ساعد ال التضخم، معدالت الكلي،كارتفاع االقتصاد في االستقرار

 واألساس�ة المساندة الخدمات توافر االقتصادي یتطلب التنو�ع نجاح أن كما .األعمال تنو�ع لعمل�ة مالئم مناخ

 توفر بن�ة أ�ضاً  یتطلب كما .واإلنتاج�ة اإلنتاج معدات رفع في �ساهم �ما والخدمات الصح�ة والتدر�ب التعل�م مثل

 .العامة وغیرها والمنافع واالتصاالت المواصالت خدمات من متطورة تحت�ة
 : األوقـافثان�ا/تثمین ممتلكات 

إیجاد األساس القانوني التي قامت �ه وزارة الشؤون الدین�ة واألوقاف لمعالجة التسییر  �غض النظر عن 
العشوائي و الوضع�ة الهشة التي كانت توجد فیها األوقاف من جم�ع النواحي سواء اإلدار�ة أو المال�ة أو 

مرحل�ة �غرض إیجاد قاعدة متینة من أجل تطو�ر التسییر المالي و اإلداري  فقد سطرت الوزارة أهدافا ،العقار�ة
. 

 نذكر من بینها : ،و على هذا األساس فإن جهود الوزارة للنهوض �األوقاف قد مرت �مراحل عّدة
وقد عملت الوزارة على تحقیق هذا الهدف من خالل إعداد ترق�ة أسالیب التسییر المالي واإلداري : -1

 ت و التعل�مات في مجال التسییر المالي واإلداري ال س�ما :المذكرا
 ،إعداد الملفات لألمالك الوقف�ة و توحید الوثائق اإلدار�ة الخاصة بتسییرها (منشور الملك الوقفي •
 �طاقة الملك الوقفي ) .و 
اإلصالح الترم�م و  ،طرق تقی�م اإلیجار ،تسییر اإلیجار و كل المسائل المرت�طة �ه ( عقود اإلیجار  •

. ( 
 ض�ط الوضع�ة المال�ة من خالل التقار�ر المال�ة الثالث�ة . •
 : تحیین ق�مة إیجار األمالك الوقف�ة -2

لقد شرعت الوزارة في مراجعة ق�م إیجار األمالك الوقف�ة مع محاولة تطبیق إیجار المثل (السوق) عند    
أما �النس�ة  ،لمرشات و األراضي الفالح�ةو قد ركزت في البدا�ة على المحالت التجار�ة و ا ،اإلمكان

للسكنات الوقف�ة الوظ�ف�ة فان جهودنا تركزت حول إبرام العقود مع المستأجر�ن و الذین هم غال�ا من رجال 
 و العمل على ز�ادة اإلیجار �التراضي و بنسب متدرجة و كذلك على تسدید مخلفات اإلیجار . ،السلك الدیني

 : حصر األمالك الوقف�ة -3
و ذلك بإعداد جرد عام من خالل إنشاء  ،قامت الوزارة �عمل�ة حصر األمالك الوقف�ة على مستوى الوطني

 �طاق�ة وطن�ة و سجالت الجرد لألمالك الوقف�ة المستغلة و كذلك �النس�ة للمساجد و المدارس القرآن�ة .
 : ال�حث عن األمالك الوقف�ة -4

ي شرعت فیها منذ مدة من اكتشاف ال�حث عن األمالك الوقف�ة الت لقد تمكنت الوزارة من خالل عمل�ة   
 و إن حجم األوقاف �فوق �كثیر حجم األمالك المعروفة . ،استرجاع و تسو�ة الكثیر منهاو 
الحفظ ح وزارة المال�ة (أمالك الدولة و و قد اعتمدت في عملها على الخبراء العقار�ین و �التنسیق مع مصال    

 األراضي ) و التعاون مع البنك اإلسالمي للتنم�ة .العقاري و مسح 
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 : التسو�ة القانون�ة لألمالك الوقف�ة -5 
 مح بتثمین األوقاف عن طر�ق استثمارها.تعتبر التسو�ة القانون�ة لألمالك الوقف�ة المرحلة الحاسمة التي تس   

 .لألراضي الوقف�ة دون الحصول على عقود و سندات رسم�ة استغالل هذه الثروة حیث ال �مكن 
كعمل�ة إعداد  ،و لقد عملت الوزارة على االستفادة من التشر�عات العقار�ة السار�ة المفعول قدر اإلمكان   

المسح العام لألراضي حیث حصلت على الدفاتر العقار�ة لألوقاف الواقعة في المناطق التي یتم فیها عمل�ة 
 المسح .

عمل�ة االستثمار الوقفي محصلة المراحل السا�قة التي عرفتها األمالك الوقف�ة :تعد  االستثمار الوقفي ثالثا/ 
ابتداء من حصرها و ال�حث عنها و استرجاعها إلى غا�ة تسو�ة وضعیتها القانون�ة بإعداد سندات رسم�ة 

ر صف 28المؤرخ في  01/07�موجب القانون رقم  91/10و قد عملنا على تعدیل قانون األوقاف رقم    لها
و ذلك لفتح المجال لتنم�ة و استثمار األمالك الوقف�ة سواء بتمو�ل ذاتي  2001ماي  22الموافق لـ  1422

أو بتمو�ل وطني عن طر�ق تحو�ل األموال  ،من حساب األوقاف (خاّصة �عد ارتفاع مداخیل األوقاف )
 المجمعة إلى استثمارات منتجة �استعمال مختلف أسالیب التوظیف الحدیثة .

 ضع�فة و�نسب یتطلب األوقاف المالي مصدره مشروع أي تجعل القطاع خصوص�ة/الخدمات طاعق .1
  :ها�عث على الوزارة عملت التي المجال هذا في المشار�ع أهم ولعل خدمات�ة نشاطات

 : ت�ارت بوال�ة تجار�ا محال 42 بناء �مشروع •
المح�ط العمراني �كل الواقعة �یدخل هذا المشروع في إطار عمل�ة استغالل الجیوب العقار�ة 

 وقد تم تمو�له من صندوق األوقاف . ،لصالح فئة الش�ابو   الوال�ات
 : الجزائر وال�ة �حیى �سیدي استثمار�ة مشار�ع •

تتمثل في انجاز مراكز تجار�ة و إدار�ة على ارض وقف�ة ممولة كلها من طرف مستثمر�ن خواص �ص�غة 
 ،م�الغ مال�ة قّدرها الخبیر العقاري المعتمد المختص) مقابل Concessionاالمت�از ( 

 خالل من األوقاف من األكبر الحظ الس�احة قطاع نصیب كان/ البیئة والس�احة الس�احة قطاع .2
 :منها نذكر المشار�ع من العدید

 : بوهران ثقافي و تجاري  مركز بناء مشروع •
 -مرش �ه أر�عین غرفة  و �شتمل المشروع على ،یتم تمو�له من طرف مستثمر خاص على أرض وقف�ة

 % . 90موقف للس�ارات و بلغت نس�ة االنجاز �ه نس�ة  -مركز ثقافي إسالمي  -مركز تجاري 
 لما ت�عا الس�احي القطاع في م�اشرة �صب: الجزائر وال�ة) مكا�سي( الكرام �حي استثماري  مشروع •

 : في تتمثل خدمات و اجتماع�ة مرافق من �ه تمیز
إلى جانب ،دار األیتام ،بنك ،فندق ،ع�ادة متعددة التخصصات ،محال تجار�ا 170 ،سكن 150 ،مسجد

 المساحات الخضراء .
و�عتبر هذا المشروعین لبنة أساس�ة إلقامة قرى س�اح�ة تحوي جم�ع المرافق الضرور�ة وتمس العدید من 

 الفروع منها:
 الثقاف�ة التي تجلب الزوار.الس�احة الدین�ة من خالل المساجد والمراكز 
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الس�احة الحمو�ة الصح�ة:من خالل استغالل الع�ادات الخاصة للمعالجة �مختلف االسالیب منها الم�اه 
 المعدن�ة. 

 : وقف طاكسي شركة مشروع خالل من وذلك/النقل قطاع .3
جار�ة �غرض توسعته مواطنا و الدراسة  40س�ارة سمح بتشغیل  30) أشهر بـ 08الذي انطلق منذ ثمان�ة (

 لوال�ات أخرى .
 :ال�شري  الرأسمال في واالستثمار التعل�م قطاع .4

تم استغالل ممتلكات الوقف من خالل الوزارة الوص�ة في دعم قطاع التعل�م عموما واستثمار مواردنا ال�شر�ة 
 لیوم المحل�ة انتخا�اتمن خالل مجموعة من المدارس القرآن�ة التي توزعت على مختلف وال�ة الوطن كالتالي:

 2017 نوفمبر 23
 ةالقرآن� للمدارس الجغرافي ):التوز�ع3( رقم جدول
 القرأن�ة المدارس عدد القرآن�ة المدارس عدد العدد الوال�ة الرقم

 2013 الى 99 من 99 قبل القرآن�ة المدارس    
 85 437 522 أدرار 1

 9 28 37 الشلف 2

 105 101 206 األغواط 3

 3 11 14  البواقي أم 4

 23 3 26 �اتنة 5

 2 4 6 بجا�ة 6

 21 20 41 �سكرة 7

 4 5 9 �شار 8

 45 26 71 البلیدة 9

 2 1 3 البو�رة 10

 16 63 79 تامنغست 11

 8 9 17 ت�سة 12

 135 12 147 تلمسان 13

 12 0 12 ت�ارت 14

 4 0 4 وزو تیزي  15

 18 16 34 الجزائر 16

 5 1 6 الجلفة 17

 2 1 3 جیجل 18

 9 6 15 سطیف 19

 59 81 140 سعیدة 20
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 22 7 29 سك�كدة 21

 5 16 21 بلع�اس س 22

 13 5 18 عنا�ة 23

 5 6 11 قالمة 24

 61 3 64 قسنطینة 25

 10 4 14 المد�ة 26

 8 21 29 مستغانم 27

 17 4 21 المسیلة 28

 25 94 119 معسكر 29

 9 14 23 ورقلة 30

 19 20 39 وهران 31

 1 2 3 الب�ض 32

 6 4 10 ایلیزي  33

 12 13 25 بوعر�ر�ج ب 34

 9 5 14 بومرداس 35

 5 0 5 الطارف 36

 2 3 5 تندوف 37

 1 8 9 تسمسیلت 38

 21 0 21 الوادي 39

 2 0 2 خنشلة 40

 1 3 4 أهراس سوق  41

 3 7 10 تی�ازة 42

 6 2 8 میلة 43

 2 9 11 الدفلى عین 44

 16 3 19 النعامة 45

 8 12 20 تموشنت عین 46

 16 2 18 غردا�ة 47

 143 253 396 غلیزان 48

 1015 1345 2360 المجموع

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-( االلكتروني الموقع خالل من الدین�ة الشؤون  المصدر:وزارة

2014.html-23/1368-20،( 30/11/2017یوم اطلع.  

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
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سنة  18من خالل الجدول �ظهر التطور الكبیر لعدد المدارس القرآن�ة �الجزائر فما تم تشییده في ظرف     
 .1999) �قارب عدد المدارس منذ العهد العثماني لغا�ة سنة 1999-2017(

ع ذلك لتوج�ه الدولة جهودها من خالل وزارة الشؤون الدین�ة للنهوض بهذا القطاع وع�ا منها لألهم�ة و�رج   
 ال�الغة للمورد ال�شري والجدوى االقتصاد�ة الستغالل هكذا نوع من الثروات.  

  الخاتمة:
�الخصوص. فهي موجه و توز�ع الثروات عموما  الوقف دور �ارز في عمل�ة التضامن االجتماعي یلعب    

،إال أن هذا الدور �قي غائ�ا لسنوات عدیدة نتیجة للعدید ... الخذوي الدخل الضعیفقراء و �الدرجة األولى للف
 من األس�اب أبرزها الفراغ القانوني الذي عرفه القطاع .

اقتصادي.فعملت لألوقاف لبنة أساس�ة لتفعیل دورها في تحقیق تنوع  اتخاذ األساس القانونيلذلك،�عتبر     
لتسو�ة القانون�ة لألمالك الوقف�ة �التنسیق مع وزارة المال�ة، و�عض الوزارات الوزارة في هذا المجال على ا

االمر المعن�ة في ص�غة تعل�مات وزار�ة مشتركة أدت كلها إلى تسارع وتیرة التسو�ة القانون�ة لألمالك الوقف�ة .
تطورا كبیرا في السنوات األخیرة �فضل .أین عرف هذا األخیر ها لشروع في استثمار الذي اعطى االنطالقة ل

 .الجهود الكبیرة المبذولة من طرف الوزارة 
المالحظ تنوع األمالك الوقف�ة �الجزائر األمر الذي �ساهم �قوة في تنوع االستثمارات التي �مولها وما لذلك و  

 من آثار ایجاب�ة على دوالیب االقتصاد نذكر منها:
 .منها والدین�ة البیئ�ة خاصة عموما الس�احة تنش�ط •
 .المشار�ع من العدید تمو�ل جراء من ال�طالة نسب تخف�ض •
 .القرآن�ة المدارس مختلف خالل من الفكري  الرأسمال تنم�ة •
و�التالي عائدات األوقاف مما ینمي ، الخیر في حدود دخلهملمساهمة في أعمال �ون �طب�عتهم لتسابق الجزائر ی

دخل للعدید من مصدر تشكل أص�حت األوقاف أین  ،لح�اة االجتماع�ة و الثقاف�ةمجاالت ادورها 
  .المساجد و المدارس،الزوا�ااألفراد،

 المراجع:
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-( االلكتروني الموقع خالل من الدین�ة الشؤون  وزارة .1

2014.html-23/1368-20-13-24(، 30/11/2017یوم اطلع. 
ttp://www.arabh-المعهد العر�ي للتخط�ط من خالل الموقع االلكتروني ( .2

api.org/ar/training/course.aspx?key=84&year=2015&iframe=true&width=100%&height=
100%.( 

 األوقاف إدارة دورة: الجزائر ،"واالقتصادي االجتماعي ودوره الوقف تار�خ"  سعیدوني، ناصر .3
 .1999 �الجزائر، االسالم�ة

 .واالستثمار االندثار بین الجزائر�ة مسدور،االوقاف فارس .4

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014.html
http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key=84&year=2015&iframe=true&width=100%25&height=100%25
http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key=84&year=2015&iframe=true&width=100%25&height=100%25
http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key=84&year=2015&iframe=true&width=100%25&height=100%25
http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key=84&year=2015&iframe=true&width=100%25&height=100%25
http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key=84&year=2015&iframe=true&width=100%25&height=100%25
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 الجزائر�ة كأحد متطل�ات تحقیق األمن االقتصادي تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 

 .3بوالفول هرون    أستاذ محاضر أ  جامعة الجزائر
 جامعة تی�ازة. جالل عبد القادر 

 
  مقدمة:  

 ذلك و�عود واالجتماع�ة، االقتصاد�ة التنم�ة عمل�ة في الزاو�ة حجر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعتبر

 وتحقیق جدیدة عمل فرص توفیر في الرائد دورها حیث من الوطني االقتصاد على اإلیجابي االقتصادي لمردودها

 دورها بجانب المب�عات، حجم وز�ادة المضافة للق�مة تعظ�م من تحققه وما اإلستثمار حجم في متنام�ة ز�ادة

 كبیرة مساهمات ولها االقتصاد�ة األنشطة بین التكامل تحقیق في الكبیرة المؤسسات مع بتكاملها الفعال التنموي 

لدول �ا واالجتماع�ة االقتصاد�ة التنم�ة تحقیق في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لدور و�النظر ،الصادرات في
 فعال اقتصادي كقطاع منه المتوقعة لمساهمةال یزال غیر محقق للمساواة وا القطاع هذا أن فنجدالنام�ة، 

 والصعو�ات، العق�ات �عض المؤسسات هذه تعترض حیث ،الجزائر في التنم�ة عجلة لدفع محفز وعنصر

 غیر أو حكوم�ة جهات كانت سواء القطاع هذا وتطو�ر بتنم�ة المعن�ة الجهات دور في ضمور إلى �اإلضافة

 لهذه المقدمة والممیزات الحوافز تخرج أن بد الالجزائر  في والمتوسطة الصغیرة �المؤسسات وللنهوض، حكوم�ة

 الحر السوق  متطل�ات لتلب�ة التأهیل إلى الكم�ة الحوافز حیز من الجدید العالمي االقتصاد ظل في المؤسسات

 .المنفتح
 أوال: مفهوم، أس�اب وأهداف التأهیل:

 البرتغال لتكامل المرافقة إجراءات إطار في 1988 سنة البرتغال�ة التجر�ة خالل من أوال ظهر التأهیل مصطلح إن

 �البرنامج �سمى وكان البرتغالي، االقتصاد وتحدیث لتنش�ط االستراتیجي �البرنامج �سمى وكان أورو�ا، مع

 Programme stratégique de dynamisation etالبرتغالي االقتصاد وتحدیث لتنش�ط االستراتیجي

modernisation de l’économie1  ثم أص�ح مصطلح التأهیل"La mise à niveau"  العالم  بدولالخاص
 النظام االشتراكي.تا�عة  الثالث خاصة الدول التي كانت

 :بینها ومن التأهیل لمفهوم تعار�ف عدة هناك :التأهیل مفهوم -1
 الضعف نقاط ومعالجة القوة، مستو�ات ترق�ة إلى تسعى دائمة، تحسین�ة برنامج عن ع�ارة هو التأهیل 

Fوالقصور

2. 
 المؤسسة أداء فعال�ة وترق�ة تحسین إلى تهدف والتدابیر اإلجراءات من مجموعة عن ع�ارة هو التأهیل 

Fالسوق  في الرائدین منافسیها مستوى  على

3. 
 الصناع�ة للتنم�ة المتحدة األمم منظمة عرفته ONUDI برامج مجموعة عن ع�ارة �أنه 1995 سنة 

 الدولي االقتصاد ضمن اندماجها تسهیل جلأ من االنتقال مرحلة في هي التي النام�ة للدول خص�صا وضعت
Fالتغییرات مختلف مع والتكیف الجدید

4 . 
 التأهیل �قصد كما� LA Mise à niveau :تنافسي مستوى  إلى المؤسسة أداء رفع اإلدارة، تطبیق ق�م، رفع 
Fمحددة زمن�ة فترة في المستقبل، في

5. 
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 طور لقد :L’ONUDI والتي المتواصلة اإلجراءات �عني فأص�ح األخیرة، السنوات خالل التأهیل مفهوم 
Fالت�ادل متطل�ات مع للتكیف مح�طها وكذا المؤسسة لتحضیر تهدف

6 Libre - échange. 
 إطار في المؤسسة موقع ینیتح قصد السلطات تتخذها التي اإلجراءات من مجموعة عن ع�ارة التأهیل 

Fالدولي ى المستو  على ومالي إقتصادي هدف لها تص�ح أن أي ،التنافسي االقتصاد

7. 
 : أس�اب التأهیل -2

 والمتمثلة في :أس�اب داخل�ة: 
 الصعو�ات التمو�ل�ة. 
 صعو�ة الحصول على المعلومة. 
 ضعف التكو�ن والعامل المؤهل. 
 والتسو�ق�ة ،الصعو�ات الفن�ة، والج�ائ�ة . 
 العمل �المعاییر وق�اسات النوع�ة. 
 الجدیدة التكنولوج�ة على والتعرف التكنولوجي، التجدید . 
 المؤسسة داخل واالبتكار اإلبداع تطو�ر. 
 تحسین تسییر وتنافس�ة المؤسسة . 
 توفیر مناصب الشغل. 
 والمتمثلة في :خارج�ة أس�اب: 
 في 2002 فر�لأ في المبرم االتفاق �عد األورو�ي االتحاد مع الحرة التجارة منطقة إلى الجزائر انضمام 

 .االرومتوسط�ة الشراكة إطار
 العالم�ة التجارة المنظمة إلى المرتقب االنضمام. 
: یلي ف�ما التأهیل أهداف تتمثل: التأهیل عمل�ة أهداف -3 323F

8 

 المؤسسات ف�ه تمارس الذي الوسط هو المح�ط إن :والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مح�ط وتطو�ر ترق�ة 
 الذي األساسي المؤشر عن �عبر فهو وتأثیراته متغیراته جم�ع مع للتأقلم وتسعى نشاطها، والمتوسطة الصغیرة

 على �ساعدها الذي �الشكل وترقیته تأهیله على العمل وجب ولذلك المؤسسات، هذه فیها تعمل التي الوضع�ة یبین

 .و�قائها استمرارها في والنجاح أهدافها تحقیق
 للمؤسسات اإلنتاج�ة الكفاءة رفع إلى التأهیل برامج خالل من الجزائر تسعى :المؤسسات تسییر تحسین 

 أسواق عن وال�حث أولى مرحلة في المحلي السوق  في حصتها على الحفاظ تستط�ع حتى والمتوسطة الصغیرة

 التسییر وأسالیب طرق  في المتغیرات من مجموعة بإدخال وذلك ،)االقتصادي االنفتاح( موال�ة مرحلة في خارج�ة

 وظ�فة في وال�حث والتنم�ة ال�شر�ة، الكفاءات وتنم�ة المتاحة، اإلنتاج�ة للقدرات األمثل االستخدام �غ�ة واإلنتاج

 .التسو�ق
 أي نجاح ألن القطاعي المستوى  على وهذا الدعم تعز�ز إلى الجزائر تسعى: الدعم مؤسسات وتدع�م تعز�ز 

 المتعاملین أهم تحدید إلى �الضرورة یهدف البرنامج فهذا المؤسسات، هذه وفاعل�ة قدرة �مدى مرت�ط تأهیل برنامج

 هذه أهم ومن الجدیدة العالم�ة المتطل�ات حسب تطو�رها إلى �اإلضافة ومهامها، إمكان�اتها حیث من المؤسسة مع

 .والشراكة المناولة بورصة الصناع�ة، المناطق تسییر مؤسسات المتخصصة، التكو�ن مؤسسات: نجد المؤسسات
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 یئته أن الحكومة تحاول لذا ال�طالة، مشكل من النام�ة الدول ك�ق�ة الجزائر تعاني : الشغل مناصب توفیر 

 عمل فرص خلق على لتساعدها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وتأهیل ومرافقة إلنشاء الموات�ة الظروف جم�ع

 .النمو في إمكاناته و�حقق ومهاراته قدراته جم�ع العامل الفرد فیها �ستخدم منتجة
 الهامة األهداف من �عتبر التنافس�ة القدرة وتحسین تعز�ز إلى الوصول هدف إن :المؤسسات تنافس�ة تحسین 

 لتطو�ر التوجیهي القانون  من 18 المادة إلى ف�الرجوع والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع إلیها �سعى التي

 ألن للمؤسسات التنافس�ة القدرة ز�ادة إلى أساسا تهدف التأهیل عمل�ة أن نجد ،9والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 تحسین عمل�ة ، وتتموتطو�رها مكانتها على للحفاظ الحالي وقتنا في مؤسسة ألي ضروري  التنافس�ة عنصر
 وااللتزام التكالیف في للتحكم وذلك والتنظ�م التسییر مجاالت في الطرق  أحدث إعتماد خالل من التنافس�ة

 لها المالئم المح�ط بتوفیر وذلك التسییر�ة القدرة وتحسین �النوع�ة، المتعلقة الدول�ة والمقای�س �المواصفات
 الصغیرة المؤسسات لتأهیل الرئ�سة األهداف یبرز التالي الشكلو  ،10المؤسسة ثقافة مفهوم و�إدخال

 :والمتوسطة
 التأهیل ومستو�ات أهداف: 01 رقم الشكل

 

 
 

 ,Mohamed Lamine Dhaoui, restructuration et mise à niveau d’entreprise المصدر:
guideméthodologique, IMAG, 2003, p:74.                                                                                 

  الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطل�ات ثان�ا:
 :11تتمثل متطل�ات التأهیل ف�ما یلي

 الصغیرة للمؤسسات المتمیز اإلنتاجي األداء على �ساعد التحت�ة البن�ة تدع�م إن :التحت�ة البن�ة تدع�م 

 تبرز اإلطار هذا وفي للمؤسسة، التسو�ق�ة الوظ�فة وتحسین اإلنتاج تكالیف تخف�ض إلى و�ؤدي والمتوسطة

 للص�انة وطني مخطط عتمادإ و  )غرب شرق،( السر�ع كالطر�ق الكبرى، المشار�ع استكمال في اإلسراع ضرورة

 أمام المجال فتح إلى �اإلضافة الحدید�ة للسكك الوطن�ة الحظیرة وتجدید والمطارات والموانئ للطرق  المستمرة
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 یجب آخر صعید على. منها الموجودة كفاءة وز�ادة اإلشهار ومؤسسات الغ�ار لقطع ورشات لفتح الخاص القطاع

 مناطق مختلف عبر المنتشرة الصناع�ة المناطق وتطهیر مستثمر أي أمام عق�ة تشكل والتي العقار مشكلة حل

 .ملكیتها مسألة في والحسم الوطن
 عن االقتصادي، النشاط تمو�ل في دوره وتفعیل المصرفي الجهاز تأهیل یجب : المصرفي الجهاز تأهیل 

 معاییر تعتمد وواضحة شفافة تسییر قواعد وٕارساء وٕاطاراته موظف�ه ومستوى  خدماته نوع�ة تحسین طر�ق

 وتمو�ل والمتوسطة الصغیرة المؤسسات على االنفتاح ضرورة مع البنك�ة، القروض منح في وتجار�ة موضوع�ة

 جلب أجل من لعملها المثلى اآلل�ات ووضع البورصة تسییر طر�قة في التفكیر إعادة یجب كما .أنشطتها

 .أحجامها �مختلف اإلستثمار�ة المشار�ع وتمو�ل واألجنب�ة المحل�ة المدخرات
 مؤسسة أي نشاط في محور�ة وظ�فة والتطو�ر ال�حث وظ�فة تعتبر :والتطو�ر ال�حث على اإلنفاق ز�ادة 

 �مكن والتجدید واالبتكار فاالختراع ،السوق  في المنافسة على وقدرتها ستمرار�تهاإل الضامن �اعت�ارها اقتصاد�ة

 فترة �عد نهإف إنتاجه تقن�ة كانت ومهما منتوج أي ألن ألذواقهم واالستجا�ة مستهلكیها رغ�ات تلب�ة من المؤسسة

 لم إن( وضعف الجزائر�ة المؤسسات أغلب في والم�ادرة والتطو�ر ال�حث ملكة تعطل إن ،قد�ما س�ص�ح قصیرة

 التقن�ات على للحصول األجانب إلى دائما تلجأ المؤسسات هذه یجعل والتطو�ر، ال�حث على اإلنفاق )نعدامإ نقل

 التكنولوج�ة الطاقات تستغل كیف عرفت لو محل�ا علیها الحصول نهاابإمك كان �اهظة، و�تكالیف الحدیثة

 أن دون  طلب ألف  12 بلغ قد الصناع�ة للملك�ة الوطني المعهد لدى المودعة البراءة طل�ات فعدد « المحل�ة،

 جودة، سعر،( للقاعدة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات فاحترام إذن.  »میدان�ا لتجسیدها ابهألصحا الفرصة تتاح

 العلمي ال�حث مراكز لتشج�ع الدولة تدخل ضرورة تبرز وهنا التكنولوج�ا، عامل في بتحكمها إال یتأتى لن) مدة

 .میدان�ا أعمالها وتجسید لنشاطها المالئم واإلطار التمو�ل وتوفیر
 دورات إلى �حتاج فهو و�التالي اإلنتاج�ة، العمل�ة أساس ال�شري  العنصر �عتبر :ال�شر�ة الموارد تأهیل 

 ،معها للمتعاملین والمتزایدة المتنوعة لالحت�اجات لالستجا�ة اتوالمهار  الفن�ة إمكان�اته لتطو�ر وتدر�ب�ة تكو�ن�ة
 التعل�م نوع�ة على التركیز وجب اإلنتاجي الجهاز مدخالت هي والتكو�ني التعل�مي النظام مخرجات أن و�اعت�ار

 في األجنب�ة الخبرة من االستفادة مع االقتصادي �المح�ط التعل�م�ة المؤسسات ور�ط )البرامج إصالح( والتكو�ن

 المؤسسات قطاع في مسیر�ن تكو�ن قصد كندي دوالر مالیین عشرة رصد تم فقد «لهذا وت�عا المجال، هذا

 خصت عمل�ة 60 منها عمل�ة 72 تجسید تم حیث الكند�ة التجر�ة من �االستفادة وذلك والمتوسطة  الصغیرة

327F»واالقتصادي المالي القطاع مع م�اشرة عالقة لها التي العموم�ة المؤسسات مسیري 

12. 
 والمتوسطة الصغیرة �المؤسسات العالقة ذات اإلدارات كل تأهیل هو :13مكوناته �كل اإلداري  المح�ط تأهیل 

 ومتوسطة صغیرة مؤسسات شكل في الخاص اإلستثمار تنم�ة فكرة تطو�ر على تعمل بل تتقبل أن أجل من

 أهداف لعرقلة البیروقراط�ة �طرقها اإلدارة تعمل ال وأن المجال، هذا في المسطرة الوطن�ة األهداف لتحقیق

 السجل ومركز الج�ائ�ة، واإلدارة الجمرك�ة، اإلدارة على خصوصا هنا ونركز المعالم، المحددة الوطن�ة الس�اسة

 .التجاري 
 أنها إال الوطن�ة، التنم�ة مجال في رئ�سي عنصر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أن مع :واالحتضان الرعا�ة 

 وضعف التكنولوج�ا إستعمال ومستوى  التسییر مجال وفي الحر النشاط في التجر�ة نقص مساوئ  من تعاني

 ضعف إلى إضافة والرسكلة التكو�ن أو االستشارة خدمات إلى اللجوء ثقافة وانعدام االبتكار روح وغ�اب التنافس�ة
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 قبل من واالهتمام الرعا�ة إلى تحتاج أنها نرى  لذلك ،واالتفاق�ات العولمة ضغوطات عن ز�ادةو  ،المختلفة الموارد

 وتطو�ر وتأهیل الحتضان شامل برنامج �عث ضرورة القصیر المدى في اعلیه �فترض التي العموم�ة السلطات

 والتسییر، اإلنتاج، مجال في إستراتیجیتها وتكییف السوق  اقتصاد لقواعد المؤسسات من النوع هذا وتحضیر

 أنشأت الصعو�ات هذه مختلف لتذلیل وسع�ا ،الدول�ة والمعاییر االقتصاد�ة للرشادة ت�عا ،لخإ...والتسو�ق والموارد،

  :ـــب كلفت والتي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتطو�ر الوطن�ة الوكالة العموم�ة السلطات
 .الصغیرة المؤسسات وتأهیل وتطو�ر ترق�ة مجال في القطاع إستراتیج�ة تجسید  •

 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات د�موغراف�ة متا�عة  •
 .واالتصال لإلعالم الجدیدة التكنولوج�ات إستعمال وتشج�ع التكنولوجي االبتكار ترق�ة  •
 ها.نشاط �مجاالت الخاصة المعلومات ونشر واستغالل وجمع البرامج ونجاعة فعال�ة تقی�م  •
      إلدماجها سع�ا والتكنولوجي المجال اإلداري  في تقن�ة خدمات توفیر، والمتوسطة الصغیرة المؤسسات  •

 .التنافس�ة لتحسین دائم مسار وضمن العصرنة دینام�ك�ة في
 .المنافسة وشدة الت�ادل عولمة لمواجهة وتحدیثها تنافسیتها مسار في المؤسسات من النوع هذا مرافقة  •

التجدید التكنولوجي والذي أص�ح خ�ارا استراتج�ا ال مفر منه فهو السبیل الوحید لرفع القدرة التنافس�ة   •
عل�ه یجب أن �كون التجدید شامال لمختلف جوانب المؤسسة لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والقتصاد ككل، و 

 . 14من منتجات، عمل�ة، تنظ�م، موارد �شر�ة
 برامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ثالثا: 

 : 15وهي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل س�اسة إطار في البرامج من مجموعة بتجسید الجزائر قامت لقد   
 التي الصناع�ة المؤسسات لتأهیل الوطني البرنامج �سعى الصناع�ة: المؤسسات لتأهیل الوطني البرنامج 

 منها العموم�ة الصناع�ة المؤسسات ومرافقة دعم إلى الصناعة وزارة عل�ه تشرف والذي عامل 20 من أكثر تشغل

 جم�ع بتكییف مح�طها وتهیئة الصناع�ة المؤسسات كفاءات بتحسین وذلك الصناع�ة التنافس�ة لترق�ة والخاصة

 ــب البرنامج هذا لتمو�ل المخصص المبلغ وقدر، واجتماع�ة ج�ائ�ة إدار�ة، مصرف�ة، مال�ة، أنشطة من مكوناته
 وٕاعادة لتحدیث فخصص المت�قي المبلغ أما المؤسسات لتأهیل دج مل�ار 02 مبلغ منه خصص دج، مل�ار 04

 .الصناع�ة المناطق تأهیل

 التوجیهي القانون  إطار في البرنامج هذا یندرج :والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتأهیل الوطني البرنامج 

 تأهیل إطار في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة وذلك �ق�ام والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ترق�ة المتضمن

 الوطني المنتوج ترق�ة وكذا المؤسسات تنافس�ة تطو�ر أجل من المناس�ة التأهیل برامج بوضع المؤسسات هذه

 بدا�ة منذ مراحله أولى وانطلقت 2004 مارس 08 في الوزراء مجلس عل�ه صادق وقد العالم�ة، للمقای�س ل�ستجیب

 تحسین خالل من الوطني لالقتصاد المستدامة التنم�ة تعز�ز إطار في تنفیذه، آل�ات �عد استكمال 2007سنة 

 التقی�م واالبتكار �اعتماد الراشد لعناصر التسییر ابهاواكتس والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنافس�ة ودعم

 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل صندوق  طرف من تمو�له و�تم سنوات 06 مدار على التكنولوجي، و�متد

كما یخضع هذا البرنامج للوكالة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات  ،دج مل�ار 06 بـ له المخصصة المیزان�ة تقدر حیث
من  20.000وهو برنامج وطني طموح �صبو إلى ترق�ة حوالي   "ANDPME" الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة
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كما أن المیزان�ة المخصصة له ُقدرت   ،)2014-2010(متوسطة، وهو �غطي الفترة الصغیرة و ال المؤسسات
 .16مل�ارات دوالر 5بـــ
 األورو�ي اإلتحاد مع اتفاق �عقد الجزائر قامت :والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وتأهیل لدعم میدا برنامج 

 لتأهیل میدا برنامج في االتفاق هذا و�تمثل والمتوسطة، الصغیرة الجزائر�ة للمؤسسات التنافس�ة القدرة رفع بهدف

 قطاع أو الصناعي القطاع في تنشط والتي عامل 20 من تشغل أكثر التي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 هذا لتمو�ل المخصصة المیزان�ة وتقدر األجنب�ة، المؤسسات أمام الصمود من للتمكن الصناع�ة الخدمات

 .األور�ي اإلتحاد طرف من ممولة یورو ملیون  57 یورو، ملیون  62,9 �مبلغ البرنامج
 واالتصال  المعلومات بتكنولوج�ا والتحكم والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دعم برنامج(PME2) : عند

 دعم تقد�م تضمن والذي األورو�ي، االتحاد مع �التعاون  آخر برنامج تطبیق في الشروع تم میدا برنامج نها�ة

 المعلومات تكنولوج�ا إستعمال لتكثیف ومرافقتها مساعدتها خالل من والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات م�اشر

  المؤسسات. تلك مستوى  على نظام للجودة إرساء جانب إلى واالتصال،

 العالم�ة التطورات مسایرة من تتمكن حتى :والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لدعم الدولي التعاون  برنامج 

 الدول بتجارب االسترشاد أجل من الدول�ة الشراكة إطار في الجزائر�ة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ذهبت

  :17منها ونذكر واإلقل�مي الثنائي للتعاون  أشكال عدة خالل من المتقدمة
  الجزائري  التعاون  انتقل االستشارة مجال في وخصوصا الثنائي، التعاون  إطار في :األلماني الجزائري  التعاون 

 .الوطن جهات مختلف في المتواجد الدعم ش�كة توس�ع إلى الخبراء تكو�ن من األلماني
  اإل�طالي والوز�ر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وز�ر بین التوق�ع تم حیث :اإل�طالي الجزائري  التعاون 

 اإل�طالیین ونظرائهم الجزائر�ین األعمال رجال بین عالقات إقامة أجل من 2002 أفر�ل في اإلنتاج�ة للنشاطات

 الجمع�ات بین العالقات وتعز�ز إ�طال�ا، من بدعم للجزائر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطو�ر مركز وٕانشاء

 .واإل�طال�ة الجزائر�ة المهن�ة
  في الخاص القطاع تنم�ة في یتمثل جزائري، كندي تعاون  على االتفاق تم إذ: الكندي الجزائري  التعاون 

 الجزائري  الخارج�ة وز�ر ممثل بین االتفاق هذا اإلمضاء وتم اإلنتاجي، القطاع تنافس�ة شروط لتحسین الجزائر

 .سنتین لمدة دوالر ملیون  5.9 ــب قدرت مال�ة بتكلفة الكندي، السفیر طر�ق عن الدول�ة للتنم�ة الكند�ة والوكالة
  قرض إطار في النمساوي  الوطني والبنك الجزائري  الوطني البنك بین االتفاق تم :النمساوي  الجزائري  التعاون 

 القرض وهذا الجزائري، للبنك الخارج�ة العالقات مدیر تصر�ح حسب سنة دامت مفاوضات �عد یورو ملیون  11 ـــب

 .الواردات تمو�ل قصد والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات االقتصادیین المتعاملین تصرف تحت یوضع
  تم حیث الدول�ة التمو�ل مؤسسة مع و�الخصوص الدولي البنك مع التعاون  یتم :الدولي البنك مع التعاون 

 "والمتوسطة الصغیرة المؤسسات �ارومیتر " التنفیذ حیز لوضع إفر�ق�ا شمال دول مع تقني تعون  برنامج إعداد

 .وضعیتها على تطرأ التي التغیرات متا�عة قصد
  المساعدة منح تم للتنم�ة، اإلسالمي البنك مع التعاون  إطار في: 18للتنم�ة اإلسالمي البنك مع التعاون 

 في المساهمة إلى التعاون  هذا و�هدف، التقلید�ة والصناعة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع لترق�ة المال�ة

 وٕانشاء مح�طها وتحسین الوطني االقتصاد في وٕادماجها والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات قدرات وتعز�ز تقو�ة
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 ملیون  1.5 قدره مالي غطاء تحت وترك�ا، اندون�س�ا مالیز�ا، من كل مع �االشتراك التمو�الت ترق�ة حول ورشة

 .دوالر
أن القطاع �عكف على إعداد قانون توجیهي جدید  19عبد السالم بوشوارب :أعلن وز�ر الصناعة والمناجم

وذلك بهدف تشج�ع إطالق هذه الك�انات االقتصاد�ة وضمان ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتطو�ر
نه شرع في ص�اغة قانون توجیهي جدید خاص �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في شهر أوأشار إلى ، تنمیتها
ٕان نص هذا القانون المتضمن ، و وذلك بهدف تلب�ة كل االنشغاالت الخاصة بهذه المؤسسات، 2014ماي 

مثل الوكالة الوطن�ة  أ�ضا تغییرات في نمط عمل عدة هیئات مكلفة بتعز�ز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
سوف و والمتوسطة   والمجلس الوطني اإلستشاري للمؤسسات الصغیرة ، لتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الصادر في  18-01أنه في إطار هذا القانون الذي س�عدل و�تمم القانون ، و یتم عرضه قر��ا على البرلمان
الوكالة  تم إعادة تكییفسوف ت والمتضمن لقانون توجیهي لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2001

و�أتي إصدار ، على أكمل وجه وذلك حتى تقوم �مهامها، الوطن�ة لتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
والتي ، 2012نطلقت فعل�ا في إالتي  القانون �عد النتائج المت�اینة لعمل�ة ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

إلى   مل�ار دج 386نامج الذي خصص له غالف مالي بنحو و�هدف هذا البر ، لم تحقق أهدافها المرجوة
فقط  مؤسسة صغیرة ومتوسطة 4.000ولكن ، 2014مؤسسة صغیرة ومتوسطة بنها�ة  20.000إعادة تأهیل 

انخرطت في هذا البرنامج حسب األرقام الصادرة عن الوكالة الوطن�ة لتنم�ة المؤسسات الصغیرة 
أن القانون الجدید سوف لن �عطي إطارا أفضل لخلق مؤسسات  وأشار ذات المتحدث إلى، 20والمتوسطة

بل أنه س�حمیها و�قلل من معدل زوالها في الجزائر والذي ی�قى في مستوى   صغیرة ومتوسطة وتنمیتها فحسب
حسب األرقام التي ذكرها السید  مؤسسة صغیرة ومتوسطة تنشط حال�ا في الجزائر 900.000وهناك ، مرتفع

، القطاع و�أهداف"الضعیف جدا" مقارنة بإمكان�ات ال�الد ــــ: الذي وصف هذا العدد بسالم عبد ال بوشوارب
ملیون مؤسسة  1 ستحداث حواليإتهدف إلى   وأضاف الوز�ر أن خطة العمل المنتهجة من طرف الحكومة

 ).2019-2015: (الخماسي البرنامج صغیرة ومتوسطة خالل
 الخاتمة:

الكثیر من المشكالت والمعوقات التي تحد من قدرتها الجزائر تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في    
رتقاءها، مع مراعاة أن نوع�ة هذه المشكالت ونطاقها أو مداها، إ على الحركة، والتي تعوق نموها وتطورها و 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودرجة حدتها أو صعو�تها، كذلك فإنه ین�غي مالحظة أن خطورة مشكالت 
إنما تزداد عادة �النس�ة لتلك المؤسسات التي ما تزال في مرحلة اإلنشاء والتي لم تبلغ �عد مرحلة االستقرار، 
و�عتبر التعرف على المشكالت التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أمرا ضرور�ا حتى �مكن من 

 فقد هنا ومن ،تطو�رها وتنمیتها حتى تلعب الدور التنموي المنوط بهارسم الس�اسات ووضع البرامج الكفیلة ب

 دورها لز�ادة تواجهها التي الصعو�ات كافة وتذلیل المؤسسات هذه فاعل�ة ز�ادة على العمل الضروري  من أص�ح

 .االقتصاد�ة التنم�ة عمل�ة في
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 الصغیرة والمتوسطة كوسیلة لتحقیق األمن االقتصاديالمؤسسات 
 

 جامعة بومرداس أستاذ محاضر    احمد جنان      

 جامعة بومرداس أستاذ محاضر مروان بوز�د
 

 مقدمة
وسط أمواج الغالء الفاحش تلك والسقطات  تحیىأي دولة مهما كانت قوتها العسكر�ة ال �مكنها أن  إن

االقتصاد�ة التي انتشرت مؤخرا، إال إذا كان هنالك صمام أمان �ضمن للشعوب رخائها واستقرارها واستمرار�ة 
إنتاجها في األسواق لتحقیق كفا�ات الشعب من مختلف السلع والخدمات والمنتجات الماد�ة والعین�ة، وهو ما 

 قتصادي و�سعى إل�هیهتم �ه مجال األمن اال
، ال �مكن تصور المجتمع المستقر والمستدام دونهما، اإلنسان�ةفي الح�اة  أساس�ان األمن والطمأنینة شیئان

االقتصادي لكثرة المشكالت والكوارث الطب�ع�ة وغیر الطب�ع�ة،  األمنو�عطي العالم اهتمامًا متزایدًا لموضوع 
االقتصادي �التدابیر  األمنوالدول�ة، و�عرف  اإلقل�م�ة إلىالتي تتخطى الحدود الوطن�ة  األزماتخاصة 

من مأكل ومشرب ومل�س وعالج،  األساس�ةللحصول على احت�اجاته  اإلنسانوالحما�ة والضمان التي تؤهل 
لمستوى  األدنىاقتصاد�ة وضمان الحد  أو ضائقةخاصة في الظروف التي یواجه فیها كارثة طب�ع�ة 

 .والجماعات لإلفرادالمع�شة، واألمن االقتصادي ال �مكن تحق�قه األمن خالل توفیر األمن 
 مفاه�م عامة حول األمن االقتصادي -أوال  
 1تصادي مفهوم األمن االق-1

عدة مفاه�م وتعر�فات لمصطلح األمن االقتصادي، إال أن جم�ع تلك التعر�فات تدور  خبراء االقتصاد وضع
حول القدرة على حما�ة وتأمین المصالح االقتصاد�ة للدولة، وتوفیر سبل التقدم والرفاه�ة للمواطن، �اإلضافة 

 لقدرته على امتالك الوسائل الماد�ة التي تمكنه من أن �ح�ا ح�اة مستقرة هو وأفراد أسرته
 ح�ات�ةوهذا التعر�ف وٕان كان �مكن فهمه �شكل عام �أنه �عني فقط قدرة المواطن على شراء منتجات 

المستشف�ات  أساس�ة، إال أنه كذلك �شیر لضمان إمكان�ة المواطن اقتصاد�ا على شراء خدمات كالعالج في
 والع�ادات الخاصة، وشراء مقعد البنه یتعلم ف�ه، وشراء خدمات ومرافق مع�ش�ة مختلفة

ومنه �مكن تعر�ف األمن االقتصادي  علي  انه عمل�ة حما�ة المصالح االقتصاد�ة للدولة .وتوفیر سبل التقدم 
 ن أن �ح�ا ح�اة مستقرة .و الرفاه�ة للمواطن  وقدرته علي امتالك الوسائل الماد�ة التي تمكنه م

 عناصر األمن االقتصادي - 2
 األمن الغذائي و المائي-2-1

األمن الغذائي واألمن المائي من أولو�ات األمن القومي لل�الد �اختالف مكانتها أو مواقعها، ولكن ال �مكن 
الغذائي أو األمن  وعند الحدیث عن األمن .الفصل بینهما حیث أنهما حتى اآلن �عتبران وجهین لعملة واحدة

                                                            
 www.politics-dz.com -1 اإلستراتج�ة و الس�اس�ة للدراسات  الجزائر�ة الموسوعة-

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.almrsal.com/post/541482
https://www.almrsal.com/post/541482
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المائي فإننا نتحدث عن منظومة بیئ�ة كاملة تحتاج الى الدراسة والتحلیل لتحدید أفضل األسالیب إلدارة ما هو 
 متاح �أفضل السبل

هو مفهوم جوهري ولكن أساسه هو توفیر الم�اه للمواطنین �مفهوم الكفاءة والضمان �ما �كفي  األمن المائيف
لهم ولمستلزمات االنتاج عبر الزمان والمكان، وقض�ة األمن المائي هي من عناصر الح�اة على سطح 

لبلدان، وهذا راجع االرض و�زداد الطلب على الم�اه على المستوى العالمي و�قابله ندرة حق�ق�ة في كثیر من ا
لطب�عة المناخ والتضار�س وموقع الدول من خطوط العرض والطول وال ننسى أثر تغیر المناخ الناتج عن 

 االتلوث المحموم للنظم البیئ�ة، و�المقارنة بین الوضع المائي �قارات العالم حتى نقف على المشكلة من بدایته
 .في المئة من الم�اه 36لعالم وال �ملكون سوى في المئة من سكان ا 60قارة آس�ا �مثل سكانها  •
 .في المئة من الم�اه 11في المئة من سكان العالم و�حوزون على على  13قارة إفر�ق�ا �مثل سكانها  •
 .في المئة من الم�اه 51في المئة من سكان العالم بینما �ملكون  21بینما قارة استرال�ا �شكل سكانها  •
في المئة من الم�اه وأمیركا  15في المئة من سكان العالم و�ملكون  8ا أمیركا الشمال�ة �شكل سكانه •

 .في المئة من الم�اه 26في المئة فقط من سكان العالم و�ملكون  6الجنو��ة �شكلون 

أما ف�ما یخص األمن الغذائي ف�عرف �أنه قدرة المجتمع على توفیر احت�اجاته الغذائ�ة األساس�ة ألفراده 
ى من تلك االحت�اجات �انتظام سواء عبر إنتاج السلع الغذائ�ة أو عبر حصیلة كاف�ة من وضمان الحد األدن

عائدات التصدیر الستخدامها في استیراد ما یلزم لسد النقص في اإلنتاج الغذائي �صورة تضمن عدم تعرض 
 المجتمع أل�ة أزمات دون ضغوط من أي مصدر كان وفي أي وقت

 من الغذائي: مطلق ونسبي.�مكن التمییز بین مستو�ین لأل
فاألمن الغذائي المطلق �عني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة �ما �عادل أو �فوق الطلب المحلي، وهذا  

المستوى مرادف لالكتفاء الذاتي الكامل و�عرف أ�ضا �األمن الغذائي الذاتي. ومن الواضح أن مثل هذا 
له انتقادات كثیرة إضافة إلى أنه غیر واقعي، كما أنه �فوت على التحدید المطلق الواسع لألمن الغذائي توجه 

الدولة أو القطر المعني إمكان�ة االستفادة من التجارة الدول�ة القائمة على التخصص وتقس�م العمل واستغالل 
 .المزا�ا النسب�ة

والمواد الغذائ�ة كل�ا أو  أما األمن الغذائي النسبي ف�عني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفیر السلع
جزئ�ا. و�عّرف أ�ضا �أنه قدرة قطر ما أو مجموعة أقطار على توفیر احت�اجات مجتمعهم أو مجتمعاتهم من 

 .السلع الغذائ�ة األساس�ة كل�ا أو جزئ�ا وضمان الحد األدنى من تلك االحت�اجات �انتظام
النسبي ال �عني �الضرورة إنتاج كل االحت�اجات  و�ناء على هذا التعر�ف السابق فإن مفهوم األمن الغذائي

الغذائ�ة األساس�ة، بل �قصد �ه أساسا توفیر المواد الالزمة لتوفیر هذه االحت�اجات من خالل منتجات أخرى 
یتمتع فیها القطر المعني أو األقطار المعن�ة �میزة نسب�ة على األقطار األخرى. و�التالي فإن المفهوم النسبي 

 .ذائي �عني تأمین الغذاء �التعاون مع اآلخر�نلألمن الغ

 وتجدر اإلشارة إلى أن مفهوم األمن الغذائي ین�غي أن یؤسس على ثالثة مرتكزات
 .وفرة السلع الغذائ�ة .1
 .وجود السلع الغذائ�ة في السوق �شكل دائم .2
 أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنین. .3
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 :توفیر فرص العمل  - 2 -2
 اإلنسانللفرد  فهو �عمل علي تحو�ل حالة األساس�ةالحاجات  إش�اعللدخل و  األساسي�عد العمل المصدر 

  حالة االستقرار االجتماعي و االقتصادي  إليمن الفقر و الجوع و الخوف 
 :ومن أهم األس�اب التي تؤدي إلي عدم القدرة علي توفیر مناصب أو فرص العمل نذكر 

 ف�ما یخص العمل في المؤسسات الحكوم�ة.و هذا ضعف الموارد الحكوم�ة عمومًا في �الدنا - 
  .ضآلة الرسامیل، وقلة الشركات الكبرى التي تستقطب العمالة-

  .التأثر �المح�ط العام االقتصادي المتدهور -
  .استیراد عمالة خارج�ة قلیلة الكلفة -
  .لعصر�ة المطلو�ةضعف شدید في المهارات األكاد�م�ة ا -
  .النمو السكاني غیر المسؤول (التضخم السكاني، أو التفجر السكاني -
 عدم وجود تشر�عات عمل حدیثة تواكب التطور، وعدم فعالیتها و هذا من ناح�ة التطبیق -
 :استغالل الموارد الطب�ع�ة - 2-3

أو �ستخدمها لبناء  اإلنسان �ستلزمها �قاءطب�ع�ة  محزوناتهي كل ما تؤمنه الطب�عة من إن الموارد الطب�ع�ة 
 رأسهاحضارته. تتراجع الموارد الطب�ع�ة نتیجة االستغالل المفرط واإلهمال.وهي تتمثل في الطاقة وعلى 

ونقصد �استغالل الموارد الطب�ع�ة االستغالل األمثل للثروات  لحدید الخامالبترول وعلى المعادن كالفوسفات وا
 الطب�ع�ة الموجودة علي ارض الدولة ما �ساهم في تحسین ح�اة المجتمع و رفاهیته  

 :وتنقسم الموارد الطب�ع�ة إلى

منه ال تتضمن الموارد الموجودة في البیئة على هیئة رصیدٍ  ثابت وما یؤخذ  :موارد غیر متجددة •
�عوض. ومن ثمَّ فهي موارد معرضة لخطر النضوب والنفاذ. مثل الفحم والنفط والغاز الطب�عي والمعادن 

 .المشعة
أمثلتها تتضمن الموارد التي تتجدد ذات�ا مجموعة من مختلف مصادر الطاقة، فمن  :موارد متجددة •

ا استغلها اإلنسان بإسلوب معتدل راشد الن�ات�ة والحیوان�ة. وهي موارد ال تتعرض للُنضوب إذا م رالمصاد
 .�عیدًا عن اإلسراف

 أكثر الموارد انتشارا في الطب�عة األشجار تعد أخرى، فمثالو�ختلف انتشار الموارد من منطقة إلى 
 :المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وعالقتها �األمن االقتصادي-ثان�ا  
 :تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  -1

ال یوجد تعر�ف دقیق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فالمؤسسات التي تعتبر في الدول المتقدمة صغرى، 
و لقد تبنت الدول معاییر مختلفة تعتبرها الدول النام�ة كبرى، كما یوجد أكثر من تعر�ف في الدولة الواحدة. 

لتعر�فها و من أهم المعایر الشائعة: مع�ار العمال، مع�ار رأس المال، مع�ار المب�عات و اإلیرادات، مع�ار 
اإلنتاج، مع�ارالتقن�ة المستخدمة، مع�اراستهالكالطاقةو لكن أكثر المعاییر شیوعا هو عدد العاملین بها، و هنا 

عامل و  49الحد األعلى و األدنى لعدد العاملین مثال في ألمان�ا ال یز�د العدد على یوجد أ�ضا اختالف حول 
عامل في ال�ا�ان. و رغم هذا االختالف �مكن سرد �عض التعار�ف نذكر  300عامل و  200في انجیلترا 

 منها:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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 2مشتغال. 250�عص الدول تعرفها على أنها المشار�ع التي ال یتجاوز عدد العاملین فیها 

أما في بلدان الشرق أس�ا و في دراسة حدیثة عن المؤسسات المتوسطة والصغیرة قام بها إتحاد دول بلدان 
فقد اعتبر أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي التي �كون عدد عمالها أقل من  ASEANجنوب شرق أس�ا 

 3عامل 100
المتوسطة وصغیرة في الدول النام�ة على أنها كل أما لجنة األمم المتحدة التنم�ة الصناع�ة فتعرف المؤسسات 

عامل، أما �النس�ة للدول المتقدمة فتكون فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة اذا  90مؤسسة �عمل بین اقل من 
 4عامل 500كانت تشغل اقل من 

و�عرف ال�عض المشروعات الصغیرة والمتوسطة* �أنها "تلك المشروعات التي یدخلها حجمها دائرة 
رتها الفن�ة أو المال�ة على توفیر هذا الدعم من شروعات التي تحتاج للدعم والرعا�ة والنا�عة من عدم قدالم

 5مواردها وقدراتها وٕامكان�اتها الذات�ة ".

إزاء هذه المعط�ات، فإن مع�ار عدد العمال و ق�مة األصول �عتبران عنصران أساس�ان لمختلف بلدان العالم 
الصناع�ة أو خارج مجال الصناعة في تحدید المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب مجال نشاطاتها 

 التجارة و الخدمات ).(
 متوسطة الصناع�ة)  :    تصنیف المؤسسات الصغیرة و ال01جدول رقم (     

 نوع المؤسسة ق�مة األصول �الدوالر عدد العمال
 صغیرة 1063xأقل من  49 – 0

50 – 200 1063 x   10612إلى أقل من x متوسطة 
200 – 499 10612 x  1063إلى أقل من x كبیرة 

 كبیرة جدا x 1063أكبر من  فما فوق  500

المتوسطة و القدرة على المنافسة في ظل اقتصاد السوق �اإلسقاط المؤسسات الصغیرة و ،: بلوناسعبدهللالمصدر
ملتقى متطل�ات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العر��ة( الشلف:جامعة  ،على الحالة الجزائر�ة

 126) ص2006أفر�ل 18و17حسی�ة بن بوعلي. یومي 

 
 

                                                            
 تأهیل متطل�ات ملتقى ،المستفادة الدروس والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وتنم�ة دعم في الدول�ة التجارب �عض راتول، دمحم2

 ص ص) 2006أفر�ل 18و17 یومي. بوعلي بن حسی�ة جامعة:الشلف( العر��ة الدول في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات
172-173 

 111ص) 1998 والتوز�ع للنشر الدول�ة الدار: القاهرة( الصغیرة االعمال منشأة ، �طرس صلیب ترجمة هل، سبنسر. ج3
 الموقع عن الجزائر، في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمو�ل إشكال�ة لدراسة مدخل4

 www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=1737&d:االلكتروني
 السنوي  الملتقى المتوسطة، الصغیرة المنشآت تمو�ل في المصرفي اإلسالمي ف�صل بنك تجر�ة الحمید، عبد موسى، أبو5

 األكاد�م�ة: عمان(والمتوسطة الصغیرة المنشآت تمو�ل في اإلسالم�ة المال�ة والمؤسسات المصارف دور: السادس اإلسالمي
 4ص)2003 والمصرف�ة، المال�ة للعلوم العر��ة
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 الصناعي ( التجارة و الخدمات)) : تصنیف المشروعات ص.م خارج القطاع 02الجدول رقم (  
 نوع المؤسسة ق�مة األصول �الدوالر عدد العمال

 صغیرة x 1062أقل من  49 – 0
50 – 99 1062 x  10620إلى أقل من x متوسطة 

 كبیرة فما فوق  x 10620 فأكثر 100

 : نفس المرجع السابقالمصدر

 6أهداف و خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  -2

 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:أهداف  -2-1
 یرمي إنشاء مؤسسة صغیرة أو متوسطة إلى تحقیق عدة أهداف نذكر منها:     

ترق�ة روح الم�ادرة الفرد�ة و الجماع�ة، �استخدام أنشطة اقتصاد�ة سلع�ة أو خدم�ة لم تكن موجودة  -
 من قبل، و كذا إح�اء أنشطة تم التخلي عنها ألي سبب كان.

عمل جدیدة �صورة م�اشرة و هذا لمستحدثي المؤسسات، أو �صورة غیر م�اشرة عن استحداث فرص  -
طر�ق استخدامهم ألشخاص آخر�ن، ومن خالل االستحداث لغرض العمل �مكن أن تتحقق االستجا�ة السر�عة 

 للمطالب االجتماع�ة في مجال الشغل.
ات العموم�ة، أو �فعل إعادة إدماج المسرحین من مناصب عملهم جراء اإلفالس ل�عض المؤسس -

تقل�ص حجم العمالة فیها جراء إعادة اله�كلة أو الخوصصةو هو ما یدعم إمكان�ة تعو�ض �عض األنشطة 
 المفقودة.

استعادة كل حلقات اإلنتاج غیر المر�حة و غیر الهامة التي تخلصت منها المؤسسات الكبرى من  -
ینت دراسة أجر�ت على مؤسسة عموم�ة اقتصاد�ة في أجل إعادة تركیز طاقاتها على النشاط األصلي، و قد ب

 مؤسسة صغیرة. 15قطاع اإلنجاز و األشغال الكبرى أنه �مكن عن طر�ق التخلي و االستعادة إنشاء 
�مكن أن تشكل أداة فعالة لتوطین األنشطة في المناطق النائ�ة، مما یجعلها أداة هامة لترق�ة و تثمین  -

 االندماج و التكامل بین المناطق. الثروة المحل�ة، و إحدى وسائل
�مكن أن تكون حلقة وصل في النسیج االقتصادي من خالل مجمل العالقات التي تر�طها ب�اقي  -

 المؤسسات المح�طة و المتفاعلة معها و التي تشترك في استخدام نفس المدخالت.
ال تملك القدرة المال�ة و تمكین فئات عدیدة من المجتمع تمتلك األفكار االستثمار�ة الجیدة و لكنها  -

 اإلدار�ة على تحو�ل هذه األفكار إلى مشار�ع واقع�ة.
تشكل إحدى مصادر الدخل �النس�ة لمستحدثیها و مستخدمیها، كما تشكل مصدرا إضاف�ا لتنم�ة  -

 العائد المالي للدولة من خالل االقتطاعات و الضرائب المختلفة.
 نظم و العائلي.تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غیر الم -

                                                            
 و الصغیرة المؤسسات تأهیل متطل�ات ملتقى ،العر��ة الدول في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات واقع و مكانة�عقو�ي،  دمحم6

 46-45ص ص) 2006أفر�ل 18و17 یومي. بوعلي بن حسی�ة جامعة:الشلف( العر��ة الدول في المتوسطة
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 خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:  -2-2
للمؤسسات الصغیرة المتوسطة من الخصائص ما یؤهلها لتحقیق األهداف سالفة الذكر، و التي �مكن    

 تلخ�صها ف�ما یلي:
صغر الحجم و قلة التخصص في العمل، مما �ساعد على المرونة و التكیف مع األوضاع  -

 ة و الوطن�ة، و ینمكن أن تكون دول�ة في ضل العولمة و التفتح االقتصادي العالمي.االقتصاد�ة المحل�
الضآلة النسب�ة لرأسمال هذه المؤسسات مما �سهل عمل�ة التمو�ل خصوصا إذا كان المستحدث أو  -

 المستحدثین �متلكون نصی�ا من رأس المال �صورته العین�ة أو النقد�ة.
ذلك أن صغر الحجم  عموما و قلة التخصص و ضآلة رأس  سرعة االستجا�ة لحاج�ات السوق، -

المال كلها عوامل تسمح بتغیر درجة و مستوى النشاط أو طب�عته، على اعت�ار أنه س�كون أقل كلفة �كثیر 
 مما لو تعلق األمر �مؤسسة كبرى.

ر قدرة هذه المؤسسات على االستجا�ة للخصوص�ات المحل�ة و الجهو�ة، ت�عا لدرجة وفرة عناص -
 اإلنتاج و مستوى القاعدة اله�كل�ة.

دقة اإلنتاج و التخصص مما �ساعد على اكتساب الخبرة و االستفادة من نتائج ال�حث العلمي مما  -
 �ساعد على رفع مستوى اإلنتاج�ة و من خاللها تخف�ض كلفة اإلنتاج.

من التكیف �سرعة مع سرعة اإلعالم و سهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات �مكنها 
 األوضاع االقتصاد�ة و االجتماع�ة

 الصغیرة والمتوسطة المؤسساتمجاالت أنشطة  -3

الصغیرة والمتوسطة الجانب األرحب من مساحة مشار�ع النشاط االقتصادي داخل االقتصاد الوطني  التحتل 
لنشاط االقتصادي سواء في سائر أنحاء العالم، وتمارس هذه المشار�ع أنشطتها داخل جم�ع قطاعات ا

الصناعي أم التجاري أو الزراعي أو التجاري أو المقاوالت و�مكن توض�ح المجاالت التي �مكن أن تعمل فیها 
 المشار�ع الصغیرة والمتوسطة على النحو التالي :

 مشار�ع التنم�ة الصناع�ة-3-1

مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو تحو�ل �قصد �مشار�ع التنم�ة الصناع�ة اإلنتاج�ة تحو�ل المواد الخام إلى 
المواد نصف المصنعة إلى مواد كاملة التصن�ع أو تجهیز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغل�فها وتتسع أنشطة 

 �مكن توض�حها . ،القطاع الصناعي لتقدم مجاالت عدیدة لنشاط مشار�ع األعمال الصغیرة والمتوسطة
الصناعات التي تكون مدخالتها منتشرة في أماكن متعددة، مثال صناعة األل�ان والمطاحن، وتقط�ع   . أ

الحجارة والمنتجات الحجر�ة وأعمال المقاوالت، وأ�ة أنشطة تقل فیها عمل�ة نقل المواد وتكال�فها إلى حد كبیر 
م، و�التالي �مكن أن ینشأ أكثر من جدا نتیجة لق�ام الصناعات الصغیرة قر��ا في أماكن وجود المواد الخا

مصنع �حجم صغیر في أماكن مختلفة إلنتاج السلعة ذاتها، و�توطن كل مصنع �القرب من أماكن وجود 
 المواد الخام أو المدخالت التي �عتمد علیها.

الصناعات التي تنتج منتجات سر�عة التلف (صناعات األل�ان ومنتجاتها وصناعات الثلج والخبز   . ب
وتكون فترة التخز�ن لمنتجاتها محدودة  ،�ات) ألن هذه المشار�ع تعتمد على اإلنتاج یوما بیوم للسوق والحلو 
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ألنها تنتج لتغطي احت�اجات السوق في المنطقة المحل�ة التي تتوطن فیها. وهذا یبرر أن تكون هذه المشار�ع 
 قر��ة من أسواق المستهلكین.

لكین (منتجات النجارة من أبواب ومنافذ وأثاث وأنواع الصناعات ذات المواصفات الخاصة للمسته  . ت
 الطوب وخ�اطة المال�س ...).

الصناعات التي تعتمد على دقة العمل الیدوي أو الحرفي (مشغوالت الذهب والماس والمال�س   . ث
 المطرزة وصناعات الفخار والخزف والصیني وصناعات األواني الزجاج�ة والمنتجات النحاس�ة...).

 التعدیننشاط -3-2

المشار�ع الصغیرة في مجال التعدین (المنجم الفردي الصغیر): تلك المشار�ع التي تنهض بإحدى   . أ
عمل�ات وأنشطة المناجم والمحاجر والمالحات، معتمدة على العمالة والمجهود ال�شري �صورة أساس�ة وتستغل 

ها أو تقی�مها أو استخراجها أو خامات تتركز على سطح األرض أو في أعماق قر��ة وال تتطلب عند اكتشاف
 تجزئتها، عمل�ات تكنولوج�ة معقدة، وال تحتاج إلى آالت ومعدات متقدمة أو �اهظة التكالیف.

 : أهم میزات هذه المشار�ع
 االعتماد على نشاط االستخراج دون غیره من أنشطة التنقیب واالستكشاف. -
فترة طو�لة لتنمیتها، مما �سمح للقائمین علیها بتحقیق  ال تستغرق المشار�ع التعدین�ة الصغیرة والمتوسطة -

 تدفقات مال�ة سر�عة ومن ثم عوائد مال�ة في أقرب وقت.
 غال�ا ما تكون هذه المشار�ع حلقة أولى ترت�ط �حلقات أخرى للتنق�ة والتجهیز. -
إعداد العاملین في هذه  ال تتطلب اإلدارة الفن�ة والتنظ�م�ة والمال�ة لهذه المشار�ع خبرات عال�ة و�مكن -

المجاالت خالل فترة زمن�ة قصیرة كما �مكن تطو�ر خبرات عمالتها سر�عا من خالل دورات تدر�ب�ة قصیرة 
 على رأس العمل.

المناجم المتوسطة: تتوضع في المناطق التي تكون فیها الخامات مركزة على سطح األرض أو في  . ب
مساحات أوسع من تلك التي تتم في المناجم الصغیرة وفیها تتم أعماق قر��ة... و�تم فیها اإلنتاج ضمن 

 أنشطة االستخراج والتقس�م والتجهیز دون الدخول في عمل�ات تكنولوج�ة معقدة.
المناجم الكبیرة: التي تتمتع �استثمارات ضخمة وتحتاج عمل�اتها إلى تجهیزات فن�ة غال�ة الثمن،  . ت

ید من األنشطة المعمل�ة لتجهیز الخامات وٕانتاجها في صورة واحدة أو معقدة تكنولوج�ا وتعتمد على إجراء العد
صور متعددة. وغال�ا ما تكون هذه المناجم سلسلة في نشاط إنتاجي واحد یبدأ من االستكشاف إلى التنقیب 

جها والحفر إلى التحلیل الك�م�ائي والتقی�م االقتصادي والفني للخامات إلى استغالل الخامات وتنقیتها وٕانتا
 �الصورة المطلو�ة لالستخدام المحلي أو التصدیر.

 مشار�ع التنم�ة الزراع�ة -3-3

 مشار�ع الثروة الزراع�ة: إنتاج الفواكه والخضار أو الحبوب أو المشاتل أو البیوت الزراع�ة المحم�ة. . أ

 ن ومشتقاتها .مشار�ع الثروة الحیوان�ة: كتر��ة األ�قار أو األغنام أو الدواجن أو المناحل أو األل�ا . ب
 الثروة السمك�ة: كصید األسماك أو إقامة �حیرات صناع�ة لمزارع األسماك. . ت
 مشار�ع التنم�ة الصح�ة-3-4

 إقامة وٕادارة وتشغیل المستشف�ات أو المستوصفات و المصحات.
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 مشار�ع الخدمات -3-5

خدمات التدر�ب، خدمات الص�انة، والتشغیل أو خدمات  ،الخدمات المصرف�ة، الفندق�ة، الس�اح�ة،الترفیه�ة
النظافة وحما�ة البیئة من التلوث وخدمات النقل والتحمیل والتفر�غ، خدمات الدعا�ة والنشر واالعالن أو 
خدمات الكمبیوتر، الخدمات االستشار�ة، إقامة الورش ذات التقن�ة الحدیثة، أو المستودعات والمخازن المبردة 

غیر، أو األسواق المركز�ة والمراكز التجار�ة أو المطاعم المتمیزة. كذلك: المطا�ع والتصو�ر واآللة لخدمات ال
 الكات�ة والدهان والطالء وٕاصالح الس�ارات وقطع الغ�ار وعمل�ات الص�انة الدور�ة.

 نشاط المقاوالتى-3-6

 ر �مقابل مناسب ألهم�ة العمیل مثل:�قصد �المقاوالت اعت�اد المتعهد أو المقاول بإتمام أعمال معینة للغی
مقاوالت اإلنشاءات المدن�ة كالم�اني أو تركیب الم�اني الجاهزة أو المطارات أو الطرق أو الجسور أو  . أ

 السدود أو الموانئ أو ش�كات الم�اه والمجاري .
ائي أو مقاوالت المشار�ع الكهر�ائ�ة كمحطات تولید الكهر�اء أو ش�كات نقل وتوز�ع الت�ار الكهر� . ب

 االلكترون�ات.
 مقاوالت المشار�ع الم�كان�ك�ة لمحطات تحل�ة الم�اه أو المصانع. . ت
 النشاط التجاري -3-7

 أهمها مجال التجزئة : ،�عتبر من أهم أنشطة مشار�ع األعمال الصغیرة والمتوسطة
 متاجر عامة: التي تب�ع سلعا كثیرة متنوعة وهي صغیرة الحجم . . أ

كبیرة تقع غال�ا في األح�اء التجار�ة وفي وسط المدن، وتخصص �مجموعة متاجر األقسام: متاجر  . ب
 من مجموعات السلع.

المتاجر المتخصصة: تتخصص في نوع معین من السلع مثل األثاث، األدوات المكتب�ة، األطعمة،  . ت
 الحقائب.

وتتعامل مع متاجر السو�رماركت: متجر �قدم تشك�الت مختلفة من ال�ضائع والسلع والمواد الغذائ�ة،  . ث
 المنتج م�اشرة و�ها إمكانات كبیرة لتخز�ن ال�ضائع والمواد الغذائ�ة.

متاجر الخدمات: التي تعتمد على الثقة والشهرة في تقد�م الخدمات التي تعتمد على العمل مثل  . ج
 (التنظیف، الكي، صالونات الحالقة... إلخ ).

 قیق عناصر االمن االقتصادي تفعیل دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تح :ثالثا 
االقتصاد�ة في عمل�ة التنم�ة  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تختلف أهم�ة الدور الذي �مكن أن تؤد�ه 

من دولة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى، ت�عا لمستوى التطور الذي وصلت  منه تحقیق  األمن االقتصادي و 
، مؤسساتإل�ه كل دولة، وت�عا للظروف االقتصاد�ة واالجتماع�ة السائدة فیها، وموقف الحكومات من هذه ال

الصغیرة والمتوسطة في عمل�ة التنم�ة تختلف  المؤسسات فالمكانة االقتصاد�ة التي �مكن أن تحظى بها 
 ختالفا كبیرا بین الدول الصناع�ة المتقدمة والدول األقل تقدما.ا

الصغیرة والمتوسطة أص�ح أمرا ال جدال ف�ه من خالل الدور الذي تؤد�ه في اقتصاد�ات  مؤسساتإن أهم�ة ال
الدول المتطورة، سواء من حیث عددها أو مساهمتها في التشغیل، و�التالي المساهمة في حل مشكل ال�طالة، 

 .من حیث مساهمتها في الناتج المحلي الخامأو 
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 :دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق األمن الغذائي و المائي   -1
، ولتنم�ة هذا القطاع یجب أن یتم عن ألفالحيأن قطاع الصناعات الغذائ�ة مرت�ط �الدرجة األولى �القطاع 

تراتیج�ان �مكن من خاللهما  أن تساهم المؤسسات وهما قطاعان اسوالزراعي في  ألفالحيطر�ق تنم�ة القطاع 
.  الصغیرة و المتوسطة  من االستثمار و تحقیق العوائد من جهة و تحقیق األمن الغذائي من جهة أخري 

نستوردها من الخارج  التي  من المواد األول�ة ة�المائ 75الجزائر مثال  �ستهلكقطاع الصناعة الغذائ�ة في ف
غیر أن هذه النس�ة ت�قى �عیدة تماما عن تحقیق االكتفاء الذاتي، �سبب تذبذب اإلنتاج ف�ه، وغ�اب المنافسة 

كما هو موجود لدى عدد من الدول األورو��ة وحتى المجاورة التي تعتمد على  ،و كذا الجودة الحق�ق�ة والنوع�ة
غ�اب التكامل فرة منه كما هو الحال �الشرق األوسط والمغرب. هذا القطاع إلى درجة تصدیر كم�ات كبی

والتنسیق بین مختلف القطاعات الوزار�ة كالفالحة، التجارة، الصناعات الصغیرة والمتوسطة أّثر سل�ا على 
  .النهوض بهذا القطاع

قطاع  مما جعل الحكومة الجزائر�ة  تعمل علي توج�ه الش�اب المقاول نحو خلق مؤسسات مصغرة في 
ت كبیرة مثل  القطاعات االخري  الزراعة و الصید ال�حري و الصناعات الغذائ�ة فهي ال تتطلب استثمارا

�أسعار غذائ�ة أي تحقیق األمن الغذائي و �مكن أن تخلق ق�مة مضافة كبیرة و تعمل علي إش�اع الحاج�ات الو 
 تنافس�ة تعزز بها القدرة الشرائ�ة للمواطنین .

 :الصغیرة و المتوسطة في توفیر فرص العمل  دور المؤسسات-2
تعتبر من أهم القطاعات   تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدور فعال في توفیر فرص العمل إذ

االقتصاد�ة الخالقة لمناصب شغل جدیدة، فهي تتجاوز حتى المؤسسات الصناع�ة الكبیرة في هذا المجال رغم 
، و�لقي هذا الدور صدى واسعا في الدول المتقدمة صغر حجمها واإلمكان�ات المتواضعة التي تتوفر عل�ه

الة تكون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي األقدر على والنام�ة، فمع اضطراد الز�ادة في معدالت ال�ط
 . 7القضاء على جانب كبیر من ال�طالة 

فقد أثبتت العدید من الدراسات التي أجر�ت في هذا المجال أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمیل إلى 
المتوسط عن  تكثیف عنصر العمل عن المؤسسات الكبیرة، أي أنها تتطلب استثمارات أقل لكل فرصة في

 . 8المؤسسات الكبیرة
الیوم على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تساهم ،OCDE9حسب منظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة    

ملیون شخص أي ما  70في أورو�ا وهي توظف  المستحدثة نصف مناصب الشغل الجدیدةفي  سبیل المثال
�ة �اختالف البلدان والقطاعات االقتصاد�ة فمثال نجدها من مناصب العمل الكل�ة وتختلف هذه النس 2/3�مثل 

 مرتفعة في كل من أس�ان�ا والبرتغال ومنخفضة في السو�د وأیرلندا.

                                                            
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها، لخلف عثمان،-7

 57)ص 2003/2004االقتصاد�ة(جامعة الجزائر: كل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، 
مصر: دار  اقتصاد�ات الصناعات الصغیرة والمتوسطة ودورها في تحقیق التصن�ع والتنم�ة(صفوت عبد السالم عوض هللا: -8

 .41) ص1993النهضة العر��ة 
 57ص ذكره، سبق مرجع لخلف عثمان،

 42لسالم عوض هللا، مرجع سبق ذكره، ص صفوت عبد ا-9
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أما في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة توظف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكثر مننصف العمال و�أخص 
�ة عمالة المؤسسة الصغیرة والمتوسطة  عام ، وفي ال�ا�ان تصل نسالعمالة في قطاع الصناعات األول�ة

% من مجوع عدد العمال فیها. وأما في الدول النام�ة، فتبدو أهم�ة مساهمة المؤسسات 81إلى قرا�ة  2002
 الصغیرة والمتوسطة في خلق مناصب عمل جدیدة، وذلك لعدة عوامل نذكر من أهمها:

ن وز�ادة قوة العمل، فضال عن عدم وجود مجال یوظف تعاني معظم الدول النام�ة من النمو السر�ع للسكا -
أعداد العمالة الهائلة وغیر المدر�ة في مختلف القطاعات، و�صفة خاصة �عد أن أص�ح القطاع الزراعي في 

 هذه الدول ضعیف القدرة على است�عاب العمالة.
ل النام�ة وهي ندرة رأس تساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على حل المشكلة الرئ�س�ة في معظم الدو  -

لخلق فرص العمل وقد أثبتت  -في المتوسط  -المال، ومن ثم فهي تخفض التكلفة االستثمار�ة الالزمة  
مرات عن متوسط تكلفة  3إحدى الدراسات أن متوسط تكلفة العمل من االستثمار في المؤسسات الصغیرة تقل 

 10العمل في المؤسسات الكبیرة
و�هذا أص�ح القطاع  ،أما في الجزائر فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشغل ثلث الید العاملة الجزائر�ة   

الخاص مه�منا على النشاط االقتصادي �سبب تخلي الدولة عن االحتكار فوصلت نس�ة مساهمته في الناتج 
في قطاع  %64.2ع النقل، في قطا  %67.3خارج قطاع المحروقات   %75الداخلي الخام إلى أكثر من 

األشغال العموم�ة والبناء. وتجدر اإلشارة �أن قطاع المؤسسات الصغیرة والصناعات التقلید�ة بلغ نس�ة 
، ففي السنوات األخیرة كان وزن المؤسسات( ص و م) في 2006من إجمالي المؤسسات سنة  99.75%

، في حین أن عدد االنشاءات 11مرات 4من النسیج االقتصادي قد تزاید حتى تضاعفت كثافتها إلى أكثر 
الجدیدة تضاعف �التقر�ب مع األخذ �عین االعت�ار ضعف الحصیلة المسجلة �المقارنة بدول أخرى كما یبین 

 الجدول التالي:
 )                         كثافة المؤسسات وعدد اإلنشاءات الجدیدة03الجدول رقم(  

 نسمة 100000لكل عدد االنشاءات الجدیدة  الدولة
 31 الجزائر 

 880 اس�ان�ا 

 441 فرنسا

مجلة جدید االقتصاد( الجزائر: الجمع�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحد�ات العولمة، :حمیدي یوسف، المصدر
 .273) ص2007الوطن�ة لالقتصادیین الجزائر�ین، د�سمبر 

لهذه األرقام هو أنه برغم من صغر حجم هذه المؤسسات إن أهم نتیجة �مكن أن نخرج بها من قراءتنا وتحلیلنا 
إال أنها �مكن أن تمتص جزء ال �ستهان �ه  ةر یوٕامكان�اتها المتواضعة �المقارنة مع إمكان�ات المؤسسات الكب

                                                            
 58ذكره، ص سبق مرجع لخلف عثمان،-10
 العدد -القاهرة– والمتوسطة الصغیرة المشروعات صادرات تنم�ة س�اسات قطاع عن تصدر شهر�ة نشرة -اإلقتصادي الملتقى-11

 2007 مایو – والعشرون  الثاني
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 %19,8من الطاقة العمال�ة العاطلة.خاصة في ظل ال�طالة المتزایدة والتي تطورت في الجزائر من 
 .2010سنة  % 36.6إلى  1990سنة

 :دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  استغالل الموارد الطب�ع�ة  -2
تمثل المؤسسات الصغیرة  و المتوسطة أرضا خص�ة لظهور المؤسسات اللكبري من خالل ز�ادة تدر�ج�ة في 

والني  الحجم و �عتبر  حال�ا و خصوصا في �الدنا قطاع المناجم  و القطاع الفالحي من القطاعات  الواعدة
ئر من الدول الغنّ�ة یتم من خاللها استخدام الموارد الطب�ع�ة و التي تعتبر مصدرا هاما لخلق الثروة فالجزا

المستثمر�ن نحو هذه القطاعات و حث الش�اب المقاول   ماتما�الثروات الطب�ع�ة،مما جعل الحكومة توجه اهت
 علي فتح مشار�ع مصغرة یتم من خاللها االستغالل األمثل للثروات الطب�ع�ة 

فالمؤسسات الصغیرة ممكن أن تساهم في خلق الثروة من خالل االستغالل العقالني للموارد الطب�ع�ة �طر�ق 
ن و �أسعار مقبولة و دون إحداث خلل في مصدر هذه الموارد أي یتم فیها إش�اع الحاج�ات الیوم�ة للمواطنی

الطب�عة  أو دون  استنزافها عكس المؤسسات الكبیرة التي تستخدم وسائل انتاج�ة كبیرة نتیجة لطب�عة و حجم 
 االنتاج المت�ع مما یؤدي الي استنزاف حاد للموارد الطب�ع�ة 

  :الخاتمة 
لغة لمسألة األمن االقتصادي وأص�حت كل األنظمة في عصرنا الحدیث تـولـي الكثیر من الدول أهم�ة �ا

واهتماماتها الرئ�س�ة نظرا الرت�اطه الوثیق �األنشطة الح�ات�ة الحیو�ة   تضعه على رأس أولو�اتها الوطن�ة
و�اتهم ونظرا لعالقته الم�اشرة في تحدید دخل األفراد وتحدید مست ،و�إدارة مقدرات ال�الد من الثروات من جهة

ولكن الجهود المبذولة لبلوغ المستوى المرجو لتحق�قه اصطدمت في الكثیر من  ،المع�ش�ة من جهة أخرى 
ألس�اب مختلفة وما تشا�ه منها قد تفاوت من حیث حدته من بلد   الحاالت �حواجز أو تعثرت أمام صعو�ات

والجدید في الموضوع الذي   ،آلخر حسب الظروف الداخل�ة و طب�عة عالقات القوى في المح�ط الدولي
نتناوله أن األمن االقتصادي أص�ح ینظر إل�ه على أنه أحد المكونات األساس�ة في منظومة الدفاع الوطني، 
 ،�معنى أنه قد أص�ح عدم توفر حد أدنى من األمن االقتصادي في بلد ما �عني م�اشرة هشاشة الدولة

ستند إلى ثالث�ة تشكل النماذج الجدیدة للدفاع وتتمثل في فالمفهوم الحدیث لمسألة الدفاع الوطني أص�ح �
 األمن المدني واألمن العسكري ،األمن االقتصادي

توسطة لتحقیق االمن االقتصادي  و تحاول اغلب الدول و الحكومات  اقحام المؤسسات الصغیرة و الم
 :التنم�ة االقتصادي  وهذا من خالل و 

الصغیرة والمتوسطة على العمالة المكثفة، وتمیل إلى توز�ع الدخل �صورة أكثر عدالة مقارنة  المؤسساتتعتمد 
�ما یخفف من حدة الفقر إذ إنها كثیرا ما  العمل�المؤسسات الكبیرة، فهي تلعب دورا مهما في خلق فرص 

إلى المصادر البدیلة  توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من األسر الفقیرة والنساء الالتي �فتقرن 
 .للدخل

الصغیرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخص�ص الموارد في الدول النام�ة، فهي تمیل إلى  المؤسساتتسهم  -
تبني األسالیب اإلنتاج�ة كث�فة العمالة �ما �عكس وضع تلك الدول من حیث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال. 

واق غیر الرسم�ة أص�حت أسعار عوامل اإلنتاج والمنتجات التي وكلما توسع نشاط تلك المشار�ع في األس
 .تتعامل بها تعكس �صورة أفضل تكالیف الفرص البدیلة مقارنة �األسعار التي تتعامل بها المشار�ع الكبیرة
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الصغیرة والمتوسطة بناء القدرات اإلنتاج�ة الشاملة، فهي تساعد على است�عاب الموارد  ؤسساتتدعم الم -
اج�ة على مستو�ات االقتصاد كافة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصاد�ة تتسم �الدینام�ك�ة والمرونة تترا�ط اإلنت

وهي تنتشر في حیز جغرافي أوسع من المشار�ع الكبیرة، وتدعم تطور  ،الصغیرة والمتوسطة مؤسساتفیها ال
 .الحواضر واألر�افونمو روح الم�ادرة ومهاراتها وتساعد على تقل�ص الفجوات التنمو�ة بین 

كما أن سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى ز�ادة معدل تغیر التقن�ة اإلنتاج�ة المستخدمة في العدید من  -
الصناعات، و�انتشار طر�قة اإلنتاج على دفعات أص�ح من األهم�ة إقامة مصانع أصغر حجما وأقل تكلفة 

ن السلع الدق�قة أو التي تتطلبها صناعات معینة استثمار�ة على أن یركز كل مصنع في إنتاج عدد قلیل م
 .لمواجهة طلب�ات صغیرة من سلع أو خدمات معینة

 
 :المراجع

دمحم راتول، �عض التجارب الدول�ة في دعم وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الدروس المستفادة، -1
ملتقى متطل�ات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العر��ة( الشلف:جامعة حسی�ة بن بوعلي. 

 ) 2006أفر�ل 18و17یومي 
منشأة االعمال الصغیرة( القاهرة: الدار الدول�ة للنشر والتوز�ع  ،ج. سبنسر هل، ترجمة صلیب �طرس-2

1998 ( 
 مدخل لدراسة إشكال�ة تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، عن الموقع االلكتروني:-3

www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=1737&d 
سالمي المصرفي في تمو�ل المنشآت الصغیرة المتوسطة، أبو موسى، عبد الحمید، تجر�ة بنك ف�صل اإل-4

الملتقى السنوي اإلسالمي السادس: دور المصارف والمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة في تمو�ل المنشآت الصغیرة 
 )2003والمتوسطة(عمان: األكاد�م�ة العر��ة للعلوم المال�ة والمصرف�ة، 

، ملتقى متطل�ات تأهیل و المتوسطة في الدول العر��ة مكانة و واقع المؤسسات الصغیرة، حمد �عقو�ي-6
 18و17المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العر��ة( الشلف:جامعة حسی�ة بن بوعلي. یومي 

 ) 2006أفر�ل
أطروحة مقدمة لنیل شهادة واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها، ،خلف عثمان -7

 )2003/2004العلوم االقتصاد�ة(جامعة الجزائر: كل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، دكتوراه دولة في 
اقتصاد�ات الصناعات الصغیرة والمتوسطة ودورها في تحقیق التصن�ع صفوت عبد السالم عوض هللا:  -8

 ).1993مصر: دار النهضة العر��ة  والتنم�ة(
  dz.com-www.politicsإلستراتج�ةالموسوعة الجزائر�ة  للدراسات الس�اس�ة و ا-9

http://www.politics-dz.com/
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 س�اسات دعم وتحفیز المقاوالت�ة في الجزائر
 

 .خم�س مل�انةجامعة   أستاذة محاضرة أ    فاطمة الزهرة خ�ازي 
 2جامعة البلیدة  أأستاذة محاضرة            معزوز نشیدة  

 2جامعة البلیدة  أستاذة محاضرة ب     قاسي فاطمة الزهراء 
 

 مقدمة:

أدى التقدم التكنولوجي وما أفرزته العولمة من مظاهر مختلفة إلى خلق مناخ إقتصادي تنافسي أص�ح      
من خالله قرار إنشاء مقاولة قرار استراتیجي صعب للغا�ة، ال �مكن إتخاذه إال بتوفر ضمانات كاف�ة لنجاح 

واالستثمار في هذا المجال الخصب، وذلك و لقد اتجهت الجزائر نحو تبني الفكر المقاوالتي ،المقاولة الجدیدة
اقتناعا منها �أن هذا التوجه هو من بین السبل المؤد�ة إلى تحقیق النمو والتنم�ة االقتصاد�ة، وذلك من خالل 
اتخاذها لعدة إجراءات وس�اسات لدعم وتحفیز التوجه المقاوالتي. وحتى یتحقق كل هذا فقد �ات من الضروري 

 ة ال�حث عن الوسائل المالئمة الستدامة هذا النوع من منظمات األعمال.على الحكومة الجزائر�
وعل�ه سنحاول من خالل هذه الورقة التطرق إلى أهم الس�اسات المنتهجة من طرف الحكومة الجزائر�ة      

 لدعم وتطو�ر المقاوالت�ة، وذلك من خالل تناول المحاور التال�ة: 
 .اإلطار النظري للمقاوالت�ة المحور األول:

 .الس�اسات الحكوم�ة لدعم المقاوالت�ة في الجزائر المحور الثاني:

 .تقی�م س�اسات دعم وتطو�ر المقاوالت�ة في الجزائر  المحور الثالث:
 

 .اإلطار النظري للمقاوالت�ة المحور األول:
أص�ح مفهوم المقاولة شائع االستعمال ومتداول �شكل واسع خاصة مع انتشار مسألة الم�ادرة الفرد�ة      

، وهناك مفاه�م متعددة تتعلق �مفهوم المقاوالت�ة، سنحاول في هذا اإلطار التطرق إلى �عض واإلبداع الفكري 
 هذه المفاه�م.

 :أوال: تعر�ف المقاولة
 وذلك أفراد یتمتعون بروح المقاوالت�ة عدة أو فرد طرف من أعمال فرص واستغالل إنشاء هي عمل�ة المقاولة    

  1الق�مة. خلق أجل من جدیدة �منظمات
�أنها:" حرك�ة إنشاء واستغالل فرص األعمال من طرف فرد أو عدة أفراد  أ�ضا و�مكن تعر�ف المقاولة    

 وذلك 

                                                            
 �األش�اء الق�ام أو جدیدة، أش�اء تجر�ب إرادة لهم المقاولة روح �ملكون  الذین فاألفراد ،والنشاط �الم�ادرة مرت�طمفهوم  المقاولة روح-1

 حتى أو مؤسسة، إلنشاء رغ�ة أو اتجاه لهم �كون  أن �الضرورة ل�س األفراد وهؤالء .للتغییر إمكان�ة لوجود نظرا وهذا مختلف �شكل

 أفكارهم عرض طر�ق عن وهذا التغییر، مع والتكیف للتماشي خاصة قدرات لتطو�ر �سعى هدفهم ألن مقاوالتي، مهني مسار تكو�ن

 الالزمة الموارد وجمع الفرص تحدید تتطلب المقاولة روح أن و�عتبرون  یتعمقون  اآلخر وال�عض .ونةر والم االنفتاح من �كثیر والتصرف

 .لمؤسسة تحو�لها أجل من والمختلفة
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 2الق�مة."عن طر�ق إنشاء منظمات جدیدة من أجل خلق 
 الروح ماه�ة عن یختلف ال مفهوم وهووحتى �كون هناك نشاط مقاوالتي یجب توفر ثقافة مقاوالت�ة     

 المهارات على أنها مجمل ال�عض عرفها حیث الخارج�ة، العوامل و�عض المح�ط لتأثیر إضافة المقاوالت�ة

 في بتطب�قها على شكل استثمار استغاللها، وذلك ومحاولة األفراد من مجموعة أو فرد من المكتس�ة والمعلومات

 ه�كل وجود إلى إضافة الموجودة القطاعات مجمل في إبداع مبتكرة، جدیدة، أفكار بإیجاد وذلك األموال رؤوس
 قرارات واتخاذ للتخط�ط �اإلضافة المقاولین، أفعال ردود التحفیز، التصرفات، تتضمن تنظ�مي، وهي تسییري 

 المؤسسة المدرسة، هي: العائلة، الثقافة هذه فیها ترسخ أن �مكن أماكن أر�ع هناك أن والمراق�ة، كما التنظ�م

 .والمح�ط
  :ثان�ا:خصائص المقاولة

 األعمال من كل ألن بینهما، الفارقة العالقة المفید تحدید ومن االقتصادي في األداء أهم�ة تملك المقاوالت�ة     

 ثالث هناك فإن مختلفة، وعموما فرصا وتؤمن االقتصاد�ة الوظائف مختلف تخدم و المقاوالت�ة الصغیرة
 :اآلتي في تتمثل أخرى، جهة من الصغیرة واألعمال جهة من المقاولة بین فارقة عالمة تشكل خصائص

 أو الخدمة، أو المنتج تقد�م في جدیدة طر�قة جدید، منتج مثل اإلبداع على المقاوالت نجاح یرتكز اإلبداع:-

 التي �الطر�قة اإلنتاج إلى وتمیل الخدمة أو المنتج وتقدم فتؤسس الصغیرة المنظمات أما .التوز�ع أو التسو�ق

 3العالم�ة؛ نحو التوجه إلى تعمل وال المحل�ة، إلى تمیل ولكنها جدیدا شیئا تعمل ال أنها �عني ال وهذا تؤسسها،
 على ترتكز وكذلك الصغیرة، األعمال من أكثر النمو، وٕامكان�ة قدرة قو�ة تملك المقاوالت النمو: إمكان�ة-

 في محدودة الغالب في فهي المحل�ة الناح�ة من فقط فر�دة تكون  قد والمتوسطة الصغیرة المشروعات بینما اإلبداع،

 النمو؛ إمكان�ة
 األهداف، في الصغیرة األعمال من أ�عد إلى یذهب عادة المقاولي المشروع إن اإلستراتیج�ة: األهداف -    
 أن رغم السوقي، المركز السوق�ة، الحصة السوق، تطو�ر �النمو، ترت�ط إستراتیج�ة �ملك أهداف نراه حیث

 4المال�ة؛ األهداف و�عض �المب�عات مرت�طة عادة تكون  األهداف �عض تملك والمتوسطة الصغیرة المشروعات
    :ثالثا:التعر�ف �المرافقة المقاوالت�ة

�عتبر مفهوم المرافقة من أهم اآلل�ات المبتكرة لترق�ة المقاوالت، وتن�ع أهم�ة هیئات الدعم والمرافقة من      
الدور الذي تلع�ه هذه الهیئات في إنجاح مسار هذه المؤسسات من خالل تذلیل المشاكل والصعو�ات التي 

 تعترض عمل�ة إنشاء وتنم�ة المشار�ع الصغیرة.
"�أنها عمل�ة دینام�ك�ة لتنم�ة وتطو�ر مشروعات األعمال خاصة مشروعات أو منشآت و تعرف المرافقة     

األعمال الصغیرة التي تمر �مرحلة التأس�س أو اإلنشاء و�دا�ة النشاط حتى تتمكن من ال�قاء والنمو �صفة 

                                                            
المرافقة المقاوالت�ة كأسلوب فعال للنهوض �المشروعات المصغرة في الجزائر، على الخط:  ـ كمال ز�توني ، كر�م جایز،  2

iefpedia.com/ ،:3ص 
التوز�ع، عمان،  و للنشر صفاء دار :ر�ادي تكنولوجي، منظور الصغیرة المشروعات جواد ،إدارة ناجي شوقي العاني، شع�ان مزهر- 3

 .41، ص 2010
،مصر، المكتب العلمي للنشر والتوزیع، الصناعات الصغیرة كمدخل لتنمیة المجتمع المحلي، عبد الرسول محمد سعد- 4

 . 35-36ص ، 1998
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من التسه�الت خاصة في مرحلة بدا�ة النشاط، وذلك من خالل العدید من المساعدات المال�ة والفن�ة وغیرها 
 5األخرى الالزمة؛

إن المرافقة تشمل خدمات التحس�س، اإلستق�ال، اإلعالم، النصح، التكو�ن، الدعم اللوج�ست�كي، التمو�ل،      
 اإلنشاء والمتا�عة للمؤسسات الجدیدة.

  :را�عا:الخدمات التي تقدمها هیئات المرافقة المقاوالت�ة
 المقاوالت على ثالثة محاور أساس�ة:ارتكزت عمل�ات دعم ومرافقة      

 لمعالجة مشكل عدم كفا�ة األموال الالزمة عند انطالق المشار�ع.  الدعم المالي:-
 في مجال إنشاء وتسییر المؤسسات الصغیرة...وغیرها. تطو�ر ش�كات النصح والتكو�ن:-
ات زمن�ة محدودة وخدمات توفیر مقر لنشاط المقاولة في محالت متاحة وخالل فتر  الدعم اللوج�ست�كي:-

إدار�ة مختلفة وذلك �شروط تحفیز�ة أقل تكلفة، �اإلضافة إلى تقد�م �عض النصائح ال�س�طة وتقوم بهذه 
 العمل�ات من خالل االنفتاح على جم�ع ش�كات األعمال والهیئات الحكوم�ة المختلفة لتدع�م هذه الهیئات.  

من الخدمات التي �مكن أن تقدمها هیئات المرافقة للمؤسسات  وعموما أظهرت الدراسات العلم�ة مجموعة     
 الصغیرة، قبل وخالل و�عد إنشاء المؤسسة.

 المحور الثاني: الس�اسات الحكوم�ة لدعم المقاوالت�ة في الجزائر.

من خالل جملة من البرامج والس�اسات والهیئات  المقاوالت�ةعلى تشج�ع الجزائر�ة  عملت الدولة      
وتبرز هذه الس�اسات من المتخصصة في دعم هذا القطاع بهدف تنم�ة وتطو�ر دینام�ك�ة إنشاء المشار�ع، 

 خالل ما یلي:
 أوال : ه�اكل دعم المالي وتطو�ر المقاوالت�ة:

 بإنشاء مجموعة من الهیئات المختصة في هذا المجال تتمثل أهمها ف�ما یلي: الجزائر قامت     
 : ANSEJ/الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب 1

، وهي 1996سبتمبر  08المؤرخ في  96-296هذه الوكالة �مقتضى المرسوم التنفیذي رقم  تم إنشاء     
ستقالل المالي وهي تسعى لتشج�ع كل الص�غ هیئة وطن�ة ذات طا�ع خاص تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واال

السلع والخدمات، وقد  إلنتاجالمؤد�ة إلنعاش قطاع التشغیل الش�اني من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة 
ولها فروعا جهو�ة وهي تحت سلطة رئ�س الحكومة و�تا�ع وز�ر التشغیل األنشطة العمل�ة  1996أنشئت سنة 

 6لمهام التال�ة :للوكالة وتقوم الوكالة الوطن�ة �ا
 والتشغیل التكو�ن برامج خالل من الش�اب تشغیل ترق�ة على المساعدة والتدابیر األشكال كل تشجع 

 .األول والتوظیف

                                                            
 لدعم وآل�ات لإلستثمار، جدیدة فرصة( األعمال حاضنات زكي، رسم�ة ماضي، توفیق السید، إسماعیل قحف، أبو السالم عبد-5

 .10ص ،2001 سنة اإلسكندر�ة، الجامع�ة، الدار ،)الصغیرة األعمال منشآت
سهام شیهاني، طارق حمول، تقی�م برامج دعم وتنم�ة المؤسسات الصغیرة في الجزائر ، مع االشارة الى الوكالة الوطن�ة لدعم   6

، جامعة ، الدولي جول استراتیج�ة الحكومة في القضاء على ال�طالة و تحقیق التنم�ة المستدامةANSEGوتشغیل الش�اب 
 .8ـ 7، ص ص:2011/ نوفمبر 15/16المسیلة، 
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 في التخف�ضات اإلعانات، ومنها الش�اب تشغیل لدعم الوطني الصندوق  مخصصات بتسییر تقوم 
 .الفوائد نسب
 الشروط دفتر لبنود احترامهم إطار في المشار�ع أصحاب ینجزها التي االستثمارات تتا�ع. 
 نشاطاتهم لممارسة المشار�ع ألصحاب والتشر�ع�ة والتقن�ة االقتصاد�ة المعلومات إتاحة . 
 القروض وتعبئة المالي �التسییر والمتعلقة المشار�ع ألصحاب االستشارات تقد�م. 
 لتمو�ل المالي التركیب إطار في المال�ة والمؤسسات البنوك مع متواصلة مال�ة عالقات إقامة 

 .واستغاللها إنجازها و المشار�ع
تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوائم نموذج�ة للتجهیزات، وتنظ�م دورات تدر�ب�ة      

ألصحاب المشار�ع لتكو�نهم وتجدید معارفهم في مجال التسییر والتنظ�م و�سیر الوكالة مجلس توج�ه و�دیرها 
 مراق�ة.جلس مدیر وم

�ستفید أصحاب المؤسسات المصغرة من قروض بدون فوائد تمنحها الوكالة في حالة التمو�ل الثاني      
(صاحب المشروع+ قرض الوكالة)، وفي حالة التمو�ل الثالثي تقدم قروض بدون فوائد وتساعد أصحاب 

لطب�عة النشاط ومكانة  المشروعات للحصول على قرض مصرفي تتحمل الوكالة جزءا من فوائده حس�ا
(التمو�ل الثالثي  = المساهمة المال�ة لصاحب المشروع + قرض  بدون فوائد من صندوق الوكالة + قرض 
مصرفي تتحمل الوكالة نس�ة من فوائده) وتمنح قروض الوكالة بواسطة الصندوق الوطني لدعم تشغیل الش�اب 

 التا�ع للوكالة.
 مار: /الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستث2

تتمتع بالشخصیة المعنویة ، دارية عمومیة ذات طابع إـالوکالة الوطنیة لتطویر االستثمار هي مؤسس    
والیة على  48اك وحید غیر ممرکز  موزع عبر ـشبل في شک  2001أنشئت سنة  ، الماليل االستقالو

تنفیذ مشاریع ل تسهیللمؤسسات و س�س�ة التأات  ءراءالوکالة القیام بجمیع اإلجل مستوى الوطن .وتخو 
ل أو إعادة تأهی، قدرات اإلنتاج أو توسیع، مؤسسات جدیدةل إنشاء التي قد تکون في شک، االستثمار

  7هیکلة المؤسسات .و
 8لقد أوكلت العدید من المهام لهذه الوكالة منها:  مهام الوكالة:

 ضمان ترق�ة االستثمارات و تنمیتها  ومتا�عتها؛ 
 المستثمر�ن الوطنیین واألجانب؛ استق�ال وٕاعالم ومساعدة 
  تسهیل اإلجراءات المتعلقة بإقامة المشار�ع من خدمات الش�اك الموحد الذي �ظم جم�ع المصالح

 اإلدار�ة ذات العالقة �االستثمار؛
 منح االمت�ازات المرت�طة �االستثمار في إطار الترتی�ات المعمول بها؛ 
 تسییر صندوق دعم االستثمارات؛ 

                                                            
عبد الفتاح بوخمخم، صندرة سایبي، دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة : واقع التجر�ة الجزائر�ة، المجلة األردن�ة   7

 .402، ص: 2011، 3، العدد 7في ادارة األعمال، المجلد 
 وطني ملتقى الجزائري، الواقع على وٕاسقاط نظري  تحلیل الصغیرة المشار�ع نشاءإ في المرافقة بوغا�ة، حافظ دمحم قوجیل، دمحم  8

 .13ـ11:ص ص ورقلة، جامعة ،2011 افر�ل 18/19 یومي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ومرافقة التنظ�م استراتیج�ات حول
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 المستثمر�ن بدفاتر الشروط المتعلقة �االستثمار؛ ضمان التزام 
 مراق�ة ومتا�عة االستثمارات لتتم في إطار الشروط المحددة؛ 
 .تقد�م التسه�الت الجمرك�ة الخاصة بوسائل اإلنتاج والمادة األول�ة في المدة المحددة 

و�ظم الش�اك الموحد للوكالة كافة األدوات والتنظ�مات التي لها عالقة �االستثمار، و�قوم بتقد�م الخدمات     
اإلدار�ة الضرور�ة �التنسیق مع الجهات والهیئات التي لها عالقة بإنشاء المؤسسات، حیث تظم الوكالة 

ا المركز الوطني للسجل التجاري، مدیر�ات ممثلین عن المؤسسات والهیئات المعن�ة م�اشرة �االستثمار، ومنه
الضرائب، الوكاالت العقار�ة، ولجان دعم المشار�ع المحل�ة وترقیتها، ومدیر�ات السكن والتعمیر، مدیر�ة 

البلد�ات المعن�ة، والتي تكون ممثلة في هذا الش�اك من أجل تخفیف وتسهیل  ،التشغیل، مدیر�ة الخز�نة
 ت وضمان الالمركز�ة في إنجاز المشار�ع على مستوى الوال�ات التا�عة.اإلجراءات التأس�س�ة للشركا

كما تحتوي الوكالة على صندوق لدعم االستثمار وهو مكلف بتمو�ل المساعدات التي تقدمها الدولة      
 للمستثمر�ن في شكل امت�ازات ج�ائ�ة وجمرك�ة وتغط�ة تكالیف القاعدة اله�كل�ة الالزمة إلنجاز االستثمارات.

 FGAR∗:(9/ صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: (3
بهدف ضمان  11/11/2002المؤرخ في  373-02أنشئ الصندوق �مقتضى المرسوم التنفیذي رقم       

القروض الضرور�ة لالستثمارات التي یجب على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في 
صغیرة والمتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات ال 12/12/2001المؤرخ في  18-01القانون رقم 

 والمتوسطة، و�تولى الصندوق ما یلي: 
  التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات في المجاالت

 التال�ة:   إنشاء المؤسسات؛ تجدید التجهیزات؛  توس�ع المؤسسات.
  إقرار أهل�ة المشار�ع والضمانات المطلو�ة؛ 
  التي تضمنها الهیئات الدول�ة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ضمان متا�عة البرامج 
  ضمان االستشارة والمساعدة التقن�ة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستفیدة من ضمان

 القروض.
  ترق�ة االتفاق�ات المتخصصة التي تتكفل �المخاطر التي تنشط في إطار ترق�ة المؤسسات الصغیرة

 و�رها؛والمتوسطة وتط
  ضمان متا�عة المخاطر الناجمة عن ضمان القروض، وتسل�م شهادات الضمان الخاصة �كل ص�غ

 التمو�ل؛ 
 إعداد اتفاق�ات مع البنوك والمؤسسات المال�ة لصالح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 
 متوسطة الق�ام �كل عمل یهدف إلى المصادقة على التدابیر المتعلقة بترق�ة المؤسسات الصغیرة وال

وتدع�مها في إطار ضمان االستثمارات، حیث �حل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المال�ة ف�ما یخص 
 آجال تسدید المستحقات، وفي حدود تغط�ة المخاطر ط�قا للتشر�ع المعمول �ه.

 

                                                            
 .13ـ12نفس المرجع السابق، ص ص:  9
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  :CNAC/  الصندوق الوطني للتأمین عن ال�طالة 3
جو�ل�ة  6المؤرخ في  188 -94تأسس الصندوق الوطني للتأمین عن ال�طالة �المرسوم التنفیذي رقم       
م، و�عتبر الركیزة األساس�ة التي 1994ماي  11المؤرخ في  1/ 94م، تطب�قا للمرسوم التشر�عي رقم 1994

صاد�ة، �شمل الصندوق الوطني یرتكز علیها المهددون �فقدان مناصب العمل �طر�قة غیر إراد�ة ألغراض اقت
للتأمین عن ال�طالة ثالثة مدیر�ات جهو�ة، وكل مدیر�ة جهو�ة لها عدد من الوكاالت الوالئ�ة. �عمل الصندوق 
على أداء مجموعة من المهام وهي ع�ارة عن مساعدات مال�ة وأخرى مجان�ة من أجل تقل�ص خطر ال�طالة 

 50و  30إنشاء المؤسسات لك�ار السن العاطلین عن العمل بین االقتصاد�ة، حیث یوفر أ�ضا المساعدة في 
على ضمان وتوفیر جم�ع الظروف للتمكن من  CNACعاما، �الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة.، تعمل 

 ANSEJإنجاز المز�د من المشار�ع، كما توفر أ�ضا خدمات أو مساعدات مال�ة تش�ه إلى حد �عید ما تقدمه 
یهتم الصندوق  10والبنك)، وكذلك المرافقة في جم�ع مراحل المشروع. CNAC ،المقاول(قرض ثالثي بین 

 11الوطني للتأمین على ال�طالة �العدید من المجاالت منها:
 ـ كافة نشاطات اإلنتاج والخدمات �استثناء نشاط إعادة الب�ع دون تحو�ل المنتوج.

ال�حري والري وفي المناطق الخاصة ووال�ات الجنوب ـ النشاطات المحدثة في القطاعات الفالح�ة، والصید 
 والهضاب العل�ا كلها .

 ):ANGEM/ الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر(4
وفر الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر خدمات مال�ة متماش�ة مع احت�اجات المواطنین غیر ت     

اسا  من فئة األشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل غیر المؤهلین لالستفادة من  القرض البنكي والمشكلین أس
المستقر أو ال�طالین والذین ینشطون عموما في القطاع غیر الشرعي، وتتمثل المساعدات والخدمات التي 

 یوفرها الجهاز في:
 دج موجهة لشراء المواد األول�ة. 30.000* سلفة بدون فائدة ال تتعدى 

دج  400.000ملیون سنت�م و 05دج أي  50.000تتراوح ق�متها ما بین * قرض بنكي صغیر للمشار�ع التي 
 %. 90% إلى  80ملیون سنت�م �فوائد مخفضة بنس�ة  40أي 
وال تمنح الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر للمستفیدین المساعدات المال�ة فقط، بل یتعدى ذلك إلى     

الدراسة التقن�ة واالقتصاد�ة للمشروع،  ،توى كل الدوائرمساعدات غیر مال�ة كالتوج�ه والمرافقة على مس
والتكو�ن في التر��ة المال�ة و تسییر المؤسسة، وكذا إعطاء الفرصة لهؤالء المستفیدین من المشاركة في 
المعارض والصالونات أین یتم التعارف بینهم و اكتساب خبرات مختلفة و كذا خلق فضاءلت جدیدة لتسو�ق 

 12منتجاتهم.

                                                            
: ص ،07/2015 العدد الجزائر�ة، المؤسسات أداء مجلة الجزائر، في المقاوالت�ة دعم س�اسات بوغا�ة، حافظ دمحم قوجیل، دمحم  10

163. 
 واألشغال �البناء الخاصة النسو�ة للمشار�ع �طالة عن للتأمین الوطني الصندوق  تمو�ل موساوي، الهام بوشارب، ناصر 11

 .100،ص:2015 جوان البواقي، ام جامعة والمال�ة، االقتصاد�ة ال�حوث مجلة سطیف، وال�ة حالة دراسة العموم�ةـ
مرجع على الواقع الجزائري،  إسقاطالمشار�ع الصغیرة، تحلیل نظري و  إنشاءدمحم قوجیل، دمحم حافظ بوغا�ة، المرافقة في   12

 13، ص:سابق
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 و�مكن إیجاز أنماط التمو�ل الممنوحة من طرف هذه الوكالة في الجدول التالي:     
 ): أنماط التمو�ل في إطار جهاز القرض المصغر01الجدول (

المساهمة  طب�عة المستفید ق�مة المشروع
 الشخص�ة

 القرض
 البنكي 

 سلفة 
 الوكالة

 نس�ة الفائدة

دج إلى  50000من 
 دج 100000

وث�قة معادلة حامل لشهادة أو 
معترف بها و/أو الذي ینجز نشاطه 

 في منطقة خاصة

03 % 97 % - 10 % 
 (منطقة خاصة )

(�ق�ة  % 20 - % 95 % 05 األصناف األخرى 
 المناطق )

دج  100000من 
 دج 400000إلى 

حامل لشهادة أو وث�قة معادلة 
معترف بها و/أو الذي ینجز نشاطه 

 في منطقة خاصة

(مناطق  % 10 % 27 % 70 % 03
 خاصة )

( �ق�ة  % 20 % 25 % 70 % 05 األصناف األخرى 
 المناطق )

  - % 90  - % 10 شراء مواد أول�ة دج 30000
، /iefpedia.comالقرض المصغر كإستراتیج�ة لخلق مناصب شغل في الجزائر، على الخط:   المصدر: مغني ناصر،

 .6،ص:28/02/2018تار�خ االطالع: 

إلى أنه أدخلت تعد�الت على ص�غ التمو�ل في إطار جهاز القرض المصغر نلخصها في تجدر اإلشارة و 
 الجدول التالي:

 ): أنماط التمو�ل في إطار جهاز القرض المصغر حسب آخر التعد�الت02الجدول ( 
المساهمة  صنف المقاول ق�مة المشروع

 الشخص�ة
 القرض

 
 البنكي

 سلفة 
 الوكالة

 نس�ة الفائدة*

 جم�ع األصناف - دج 100000
 ( شراء مواد أول�ة )

0 % -  100 
% 

-  

 األصناف األخرى  - دج 1000000
الذي ینجز نشاطه في  -

 منطقة خاصة

1 % 
1 % 

70 % 
70 % 

29 % 
29 % 

20 % 
( مناطق   % 05

 خاصة )

 من النس�ة المعمول بها في البنك  % 20أو  % 05* نس�ة الفائدة التي تقع على عاتق المستفید 
 .7،ص:نفس المرجع السابقالمصدر: 

 ثان�ا: التحفیزات اإلدار�ة للمقاوالت�ة: 
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تهدف حاضنات األعمال إلى مساعدة  / التحفیزات االدار�ة للمقاوالت�ة من خالل حاضنات األعمال:1
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودعمها، وهي مؤسسات عموم�ة ذات طا�ع صناعي وتجاري، تتمتع 

 13�الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي، وتأخذ ثالثة أشكال:
 الجزائر أنشأت: التكنولوج�ة الحاضنات . أ

 �عض في اإلبداعي، التكنولوجي ال�عد ذات المشار�ع تشج�ع بهدف التكنولیج�ة الحاضنات من مجموعة
 ال اآلن غا�ة إلى انه إال...  مؤخرا وورقلة قسنطینة، ادرار، وهران، العاصمة، من كل غرار على الوال�ات

 .الجزائر في تعم�مها وعدم التجر�ة هذه حداثة �سبب الحاضنات هذه إلیها توصلت التي النتائج تقی�م �مكن
 .2013جدوال تلخ�ص�ا لحصیلة المشار�ع المحتضنة في الجزائر الى غا�ة السداسي األول  وف�ما یلي نقدم

 الجدول رقم : تطور عدد المشار�ع المحتضنة في مشاتل مؤسسات �الجزائر.
مناصب العمل المتوقع  تطور عدد المشار�ع المحتضنة مشاتل المؤسسات

 2013السداسي الثاني  2012السداسي األول  إنشاؤها
 28 9 8 عنا�ة 

 32 15 8 وهران

 11 12 4 غردا�ة

 237 10 7 برج بوعر�ر�ج

 308 46 87 المجموع

احمد، دور برامج احتضان األعمال في دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة دراسة ل�عض التجارب  قطاف بن: المصدر
 .151، ص: 2016، 1المجلد ، 14العالم�ة مع إشارة لتجر�ة الجزائر، مجلة االقتصاد الجدید، العدد 

وهي مؤسسات عموم�ة ذات طا�ع إداري تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل ب. مراكز التسهیل: 
 المالي(سنتناولها في الفقرة الموال�ة �شیئ من التفصیل).

هو جهاز استشاري �سعى لترق�ة الحوار ج. المجلس الوطني لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 
اور بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وجمع�اتها المهن�ة من جهة، و�ین السلطات العموم�ة من جهة والتش

 أخرى، وهو یتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي، ومن مهامه: 
ضمان الحوار الدائم والتشاور بین الشركاء االجتماعیین، مما �سمح بإعداد س�اسة واستراتیج�ات لتطو�ر  -
 طاع؛الق
تشج�ع وترق�ة إنشاء الجمع�ات المهن�ة وجمع المعلومات المتعلقة �منظمات أر�اب العمل والجمع�ات  -

 المهن�ة. و�تشكل المجلس من الجمع�ة العامة، الرئ�س، المكاتب واللجان الدائمة.
 تتكفل هذه المراكز �مهام عدة أهمها: 

اهتمام أصحاب المشار�ع، وتجاوز العراقیل أثناء مرحلة دراسة الملفات واالستشراف على متا�عتها وتجسید   -
 التأس�س؛

                                                            
 .164ـ163: ص سابق، مرجع الجزائر، في المقاوالت�ة دعم س�اسات قر�شي، یوسف ، قوجیل دمحم  13
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مرافقة أصحاب المؤسسات في میدان التكو�ن والتسییر، ونشر المعلومة االقتصاد�ة المتعلقة �فرص   -
 االستثمار؛

ارد دعم وتطو�ر القدرات التنافس�ة ونشر التكنولوج�ا الجدیدة، وتقد�م االستشارات في مجال تسییر المو   -
 ال�شر�ة والتسو�ق والتكنولوج�ا واالبتكار، و�دیر مراكز التسهیل مجلس توج�ه ومراق�ة و�سیره مدیر.

   14/ دور مراكز التسهیل في دعم وتحفیز المقاوالت�ة: 2
تم خلق مراكز التسهیل وهي مؤسسات عموم�ة ذات طا�ع  ،في إطار إنشاء الهیئات المرافقة للمقاوالت�ة    

وتعتبر هذه  18ـ 01من القانون  13إداري تتمتع �الشخص�ة واالستقالل المالي، وقد تم إنشاءها تطب�قا للمادة 
واالدارات المركز�ة  ،المراكز هیئات استق�ال وتوج�ه ومرافقة حاملي المشار�ع، ومنشئ المؤسسات والمقاولین

وكذا مكاتب الدراسات واالستشارة ومؤسسات التكو�ن، وكل األقطاب الصناع�ة  ،ة، ومراكز ال�حثوالمحل�
 والتكنولوج�ة والمال�ة.

 تقوم هذه المراكز �مهام عدیدة أهمها: 
ـ دراسة الملفات واإلشراف على متا�عتها، وتجسید اهتمام أصحاب المشار�ع، وتجاوز العراقیل أثناء مرحلة 

 التأس�س.
 افقة أصحاب المشار�ع في المیداني التكو�ن والتسییر، ونشر المعلومات ف�ما یخص فرص االستثمار.ـ مر 

ـ دعم وتطو�ر القدرات التنافس�ة ونشر التكنولوج�ا الجدیدة، وتقد�م االستشارات في مجال تسییر الموارد 
 ال�شر�ة، والتسو�ق والتكنولوج�ا واالبتكار.

 ن من المستثمر�ن:تهتم مراكز التسییر بنوعی    
�كون ف�ه المستثمر صاحب فكرة، وال �ملك رأس المال و�حتاج إلى توج�ه ومرافقة في میدان  الصنف األول:ـ 

 النشاط الذي �قوم �ه.
�كون ف�ه المستثمر مالك لمؤسسة، و��حث عن معرفة وٕارشادات في التكنولوج�ا الجدیدة، أو  الصنف الثاني:

أو المنتوج عن طر�ق تدع�م مادي على شكل اتفاق�ات مع مراكز ال�حث  ك�ف�ة تطو�ر وسائل اإلنتاج
 والمخابر.

 1132مركز تسهیل تنشط على المستوى الوطني، قامت هذه المراكز �مرافقة  12یوجد في الجزائر       
، والجدول التالي یلخص حصیلة نشاط مراكز التسهیل على 2013مشروع إلى غا�ة السداسي األول من سنة 

 .2013لمستوى الوطني خالل السداسي األول من ا
  

                                                            
 أنظر في ذلك:  14

 .121، ص: 2008/2009ـ غیتي نسر�ن، مرافقة الش�اب في إنشاء مؤسسة إنتاج�ة صغیرة، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، 
 .151ـ بن قطاف احمد، مرجع سابق، ص: 
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 "2013الجدول رقم : حصیلة نشاط مراكز التسهیل " السداسي األول 
عدد  مركز التسهیل

المشار�ع 
 المستقبلة

عدد 
المشار�ع 
 المرافقة*

مخططات األعمال 
 المنجزة

المؤسسات  عدد
 المنشأة

عدد مناصب 
العمل المتوقع 

 إنشاؤها
 57 17 61 90 368 تی�ازة

 964 204 13 325 325 وهران

 27 10 12 22 36 ارر أد

 380 21 21 191 323 برج بوعر�ر�ج

 25 / 3 64 98 الیزي 

 31 2 2 239 277 جیجل

 7 2 / 17 37 تمنراست

 121 2 5 114 175 النعامة

 33 12 15 39 163 تندوف 

 / / / 10 313 الجلفة
 74 21 21 21 21 سیدي بلع�اس

 / / / / 18 البلیدة
 1719 291 153 1132 2063 المجموع

 .151المصدر: نفس المرجع السابق، ص: 

 ثالثا: الس�اسات الج�ائ�ة الداعمة للمقاوالت�ة:
 15تتمثل أهم الس�اسات التحفیز�ة الج�ائ�ة ف�ما یلي:    

 :الضر��ة على الدخل اإلجمالي .1
من قانون الضرائب الم�اشرة والرسوم المماثلة تستفید األنشطة الممارسة في إطار هیئات  12وفقا للمادة      

سنوات ابتداء من تار�خ  3الدعم المذكورة سا�قا، من إعفاء كلي من الضر��ة على الدخل اإلجمالي لمدة 
في مناطق یجب ترقیتها، وتمدد هذه  سنوات إذا كانت هذه األنشطة تمارس 6الشروع في االستغالل، ولمدة 

عمال على األقل لمدة غیر محددة. إذا كانت هذه األنشطة  3الفترة �سنتین عندما یتعهد المستثمرون بتوظیف 
 10تتواجد في منطقة تستفید من إعانة الصندوق الخاص لتطو�ر مناطق الجنوب، تكون فترة اإلعفاء لمدة 

 سنوات.
 
 

                                                            
ـ العدد  2اقتصاد�ة لجامعة البلیدة أ�حاثمجلة قاسي فاطمة الزهراء، المرافقة المقاوالت�ة في الجزائر من خالل الدعم  الج�ائي،   15
 .124ـ123ص ص:  ،2014، د�سمبر 11
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 :اتالضر��ة على أر�اح الشرك .2
من قانون الضرائب الم�اشرة والرسوم المماثلة تستفید األنشطة الممارسة في إطار هیئات  138وفقا للمادة     

سنوات ابتداء من تار�خ  3الدعم المذكورة سا�قا، من إعفاء كلي من الضر��ة على أر�اح الشركات لمدة 
س في مناطق یجب ترقیتها،  وتمدد الشروع في االستغالل، ولمدة ستة سنوات إذا كانت هذه األنشطة تمار 

عمال على األقل لمدة غیر محددة. إذا كانت هذه  3هذه الفترة �سنتین عندما یتعهد المستثمرون بتوظیف 
األنشطة تتواجد في منطقة تستفید من إعانة الصندوق الخاص لتطو�ر مناطق الجنوب، تكون فترة اإلعفاء 

 سنوات. 10لمدة 
 : الرسم على النشاط المهني .3

تستفید األنشطة الممارسة في إطار هیئات الدعم المذكورة سا�قا، من إعفاء كلي من الرسم على النشاط      
سنوات ابتداء من تار�خ الشروع في االستغالل، ولمدة ستة سنوات إذا كانت هذه األنشطة  3المهني لمدة 

عمال على  3د المستثمرون بتوظیف تمارس في مناطق یجب ترقیتها،وتمدد هذه الفترة �سنتین عندما یتعه
األقل لمدة غیر محددة.  إذا كانت هذه األنشطة تتواجد في منطقة تستفید من إعانة الصندوق الخاص لتطو�ر 

 سنوات. 10مناطق الجنوب، تكون فترة اإلعفاء لمدة 
 :الرسم العقاري   .4

تستفید األنشطة الممارسة في إطار من قانون الضرائب الم�اشرة والرسوم المماثلة  252وفقا للمادة       
سنوات ابتداء من تار�خ الشروع في  3هیئات الدعم المذكورة سا�قا، من إعفاء كلي من الرسم العقاري لمدة 

االستغالل، ولمدة ستة سنوات إذا كانت هذه األنشطة تمارس في مناطق یجب ترقیتها، وتمدد هذه الفترة 
عمال على األقل لمدة غیر محددة. إذا كانت هذه األنشطة  3یف �سنتین عندما یتعهد المستثمرون بتوظ

 10تتواجد في منطقة تستفید من إعانة الصندوق الخاص لتطو�ر مناطق الجنوب، تكون فترة اإلعفاء لمدة 
 سنوات.

من قانون الضرائب الم�اشرة والرسوم المماثلة أن على كل المكلفین �الضر��ة على  142تنص المادة      
سنوات ابتداء  4ح الشركات والرسم على النشاط المهني إعادة استثمار ق�مة هذه اإلعفاءات في اجل قدرة أر�ا

من اختتام السنة المال�ة األولى. وعند انتهاء الفترات المذكورة سا�قا �مكن للمقاول أن �حصل على تمدید في 
 هذه اإلعفاءات، عند تقد�مه تقر�ر ایجابي حول أدائه وأر�احه.

 .محور الثالث:  تقی�م س�اسات دعم المقاوالت�ة في الجزائرال
سنحاول في هذا اإلطار التعرف على الجانب االیجابي في الس�اسات المنتهجة من طرف الحكومة،       

 لدعم المقاوالت�ة ثم نتطرق إلى أهم العیوب والنقائص.
 المقاوالت�ة في الجزائر دعم لهیئات ةاالیجاب� نتائجال: أوال
سخرت الدولة عدة إمكان�ات من أجل تنش�ط المشروعات اإلستثمار�ة، ولمعرفة مدى أثر المرافقة      

 عدد المؤسسات المنشأة في ظل المرافقة المقاوالت�ة.المقاوالت�ة في الجزائر سنعتمد على دراسة 
 :ANSEJ الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة-أ

عملت الوكالة على مساعدة  العدید من الش�اب على إنشاء مقاوالتهم وتجسید فكرة مشروعهم، والجدول    
 :2015و 2008التالي یبین تطور عدد المقاوالت المنشأ ة في الفترة الممتدة بین 
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 ANSEJلوكالة  2015إلى  2008حجم المقاوالت المنشأة من  ):08الجدول رقم (
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 274.606 23.800 45.000 43.039 65.812 42.832 22.641 20.848 10.634 حجم المقاوالت

  %47- %5 %35- %54 %89 %9 %96  نس�ة الز�ادة

 http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistiqueموقع الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب  المصدر:
  .1، ص:06/01/2016 :تار�خ اإلطالع

نالحظ من الجدول أن عدد المقاوالت قد تزاید من سنة ألخرى، إذ نجد أن عدد المقاوالت من سنة      
نس�ة  2011% لتصل في سنة 9%، أما في السنة الموال�ة فكانت 96زاد بنس�ة  2009إلى سنة  2008

نالحظ انخفاض بنس�ة  2013%، ثم في سنة 54أن نس�ة الز�ادة كانت  2012%  ثم نرى في سنة 89
 . 2015و 2014% لیلیها انخفاضات أخرى سنة 35
إلى تسهیل عمل�ة التمو�ل والدعم  2010إلى  2009�مكن إرجاع سبب ارتفاع عدد المقاوالت من    

أین بلغت نس�ة الز�ادة  2012تسهیل ودعم إنشاء مقاوالت خالل سنة الحكومي، و  استمرت الحكومة في 
فنالحظ أن نس�ة المقاوالت المنشأة قد انخفضت  2013ذروتها كما �ظهر ذلك في المنحنى، أما عن سنة 

" وٕاتمامها لمشار�ع 2013% وهذا لتوجه الدولة إلى محار�ة مشكلة السكن وفتحها لمشار�ع "عدل 35بنس�ة 
 2014" مما قلل من دعمها إلنشاء مقاوالت، وتنخفض نس�ة الز�ادة مرة أخرى في سنة 2002و 2001"عدل 

 120% و�رجع السبب إلى انخفاض سعر برمیل البترول من 35-لتصل إلى  2015%، وسنة 5لتصل إلى 
 .2015دوالر أمر�كي في د�سمبر  31دوالر أمر�كي إلى 

  :EMANG المصغر القرض لتسییر الوطن�ة الوكالة-ب
 مختلف على موزعة ،2015إلى غا�ة  2008ما بین  726.359العدد اإلجمالي للمقاوالت المنشأة   بلغ

 الصناعة لقطاع األفضل�ة كانت حیث القطاعات
 توز�ع المقاوالت حسب فروع النشاط 

عدد 
المقاوالت 

 المنشأة

 الصناعات الزراعة
 الصغیرة

البناء 
واألشغال 
 العموم�ة

الصناعات  خدمات
الصغیرة 
 التقلید�ة

الصید  تجارة
 ال�حري 

 مجموع

106.066 726.359 633 2.012 127.215 152.062 61.226 277.145 

 38,11% 8,43% 20,94% 17,55% 0,28% 0,09% 100% 14,60% النس�ة

  موقع الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر:  المصدر:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/bureau/Bureau/these، 1، ص:06/01/2016ر�خ اإلطالع تا 

إلى  2008ما بین  726.359العدد اإلجمالي للمقاوالت المنشأة   بلغ قالساب الجدول معط�ات خالل من     
 على �استحواذه الصغیرة الصناعة لقطاع األفضل�ة كانت حیث القطاعات مختلف على موزعة ،2015غا�ة 

% والزراعة بنس�ة 17,55بنس�ة  التقلید�ة الصناعة قطاع ثم %20,94 الخدمات قطاع یل�ه % 38,11نس�ة 
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التوالي،  % على0.09  و%  0,28بنس�ة  األخیرة المرت�ة احتال ال�حري  والصید التجارة قطاع أما%، 14,60
نها�ة  قرض 29.000 ب فقدرت الثالثي التمو�ل إطار في البنوك طرف من الممنوحة القروض حصیلة أما

 متحمسة غیر الجزائر�ة البنوك أن على یدل ما وهذا الثنائي �التمو�ل مقارنة ضع�فة الحصیلة هذه وتعتبر ،2015

 المقاوالت �سبب المخاطرة التي یتحملها البنك عند تمو�له هذا النوع من المقاوالت. هذه مثل تمو�ل في
 CNAC ال�طالة عن للتأمین الوطني الصندوق -ج

 30كما ذكرنا في الم�حث األول �مول هذا الصندوق مقاوالت العاطلین عن العمل الذین �كونون بین      
 سنة، ونقدم الجدول التالي الذي یبین تطور عدد المشار�ع الممولة: 50و

 CNACلوكالة  2015-2008عدد المقاوالت المنشأة بین  ):11الجدول رقم (
 قطاع 
 النشاط

 الصناعة  الزراعة
 التقلید�ة 

 البناء 
 واألشغال 
 العموم�ة

ي  ر
ال

عة 
صنا

ال
انة 

ص�
ال

ي   ر
�ح

 ال
صید

ال
 

هن
الم

حرة 
ال

ات 
دم
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ا
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الن

وع 
جم

الم
 

 عدد 
 المقاوالت 

 الممولة

10.806 3.350 10.120 

20
0

 6.
21

0
 10

25
 25

6
 98

6
 26

.2
60

 49
.9

51
 10

9.
16

4
 

 9,27 3,06 9,89 النس�ة

0,
18

 5,
68

 0,
93

 0,
23

 0,
90

 24
,1

 45
,7

6
 10

0
 

 المنشورة على موقع 2013الصادرة في د�سمبر  23النشرة اإلحصائ�ة رقم  المصدر:

statistique-veille-de-http://www.industrie.gov.dz/?Bulletin،  وث�قة داخل�ة  2015و 2014إحصائ�ات
 1ص:، 11/12/2015اإلطالع:  ، تار�خللصندوق الوطني للتأمین على ال�طالة

ما یبینه هذا الجدول أن قطاع النقل (سواء السلع أو المسافر�ن) حاز على أعلى نس�ة من التمو�ل حیث      
تل كل الزراعة، البناء واألشغال %، لتح24,1% لتلیها نس�ة قطاع الخدمات التي قدرت 45,76قدرت 

% ولم تأخذ 5.68% على التوالي، والصناعة أخذت نس�ة 9,27% و9,89العموم�ة المراتب التي تلیها بنسب 
 قطاعات الري، الص�انة، الصید ال�حري والصناعة التقلید�ة إال نسب صغیرة.

  ANDI االستثمار لتطو�ر الوطن�ة الوكالة-د
 على التعرف بإمكاننا اإلستثمار لتطو�ر الوطن�ة الوكالة من علیها المحصل اإلحصائ�ات على �االعتماد     

    وٕانشاء المقاوالت والمشار�ع من خالل الجدول اآلتي:  تمو�ل في األخیرة هذه مساهمة مدى
 
 
 
 
 
 

http://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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 ANDIلوكالة  2015-2008عدد المقاوالت المنشأة بین  ):12الجدول رقم (
 القطاع

عة
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عة 
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.1 المقاوالت
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9
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-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d: االستثمارموقع الوكالة الوطن�ة لتطو�ر  المصدر:

investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2015  تار�خ اإلطالع
 1، ص:20/01/2016اإلطالع:

نالحظ من الجدول أن أكثر المشار�ع تمو�ال من طرف هذه الوكالة كانت في قطاع النقل أ�ضا كسا�قتها      
%، و�حتل قطاع 15,32%، ثم قطاع الصناعة بنس�ة 18,74%، لیل�ه قطاع البناء بنس�ة 50,91بنس�ة 

 لة.% أما �اقي القطاعات فتحصلت على نسب ضئی10,34الخدمات المركز الموالي بنس�ة 
 ه�اكل دعم وتنم�ة المقاوالت�ة :ل السلب�ة نتائجال: ثان�ا
 16تمیزت هذه الس�اسات بجملة من السلب�ات والنقائص نذكرها ف�ما یلي:    

ـ عدم وجود المراق�ة المستمرة والفعالة ألجهزة الدعم سواء الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب أو القرض 
 مین على ال�طالة.المصغر، أو الصندوق الوطني للتأ

ـ التهاون والتطاول في دراسة المشار�ع وتقی�مها و في األخیر منح القرار النهائي نتیجة لكثرة الطل�ات من 
جهة، وتكاسل أجهزة الدعم من جهة أخرى، خاصة �عد  نجاح المشار�ع األولى أص�ح الطلب كبیر وكبیر 

 جدا على هذه المؤسسات المانحة للدعم.
المشار�ع والقروض ألطراف ل�س لهل أي صلة �محتوى النشاط المتفق عل�ه، ما ترتب عنه خسائر ـ سوء منح 

 كبیرة في مشار�ع عدة وانتهاءها �اإلفالس.
ـ وجود نوع من البیروقراط�ة في التدع�م " خاصة الدعم المقاوالتي"، حیث یتوجب الحصول على �عض 

 أمر �مس العدالة االجتماع�ة في توز�ع المشار�ع.االعتمادات وجود تدخالت من أطراف أخرى، وهذا 
 ـ حصول �عض الفئات من المجتمع على الدعم ول�سوا �حاجة إل�ه، نتیجة لت�سر وضعهم المالي.

ـ وجود الفوائد على القروض الممنوحة األمر الذي جعل كل الش�اب یتجنبون هذا النوع من التمو�ل " التمو�ل 
 لة إسالم�ة وكذا الوعي الذي عرفه المجتمع الجزائري تجاه الفوائد والر�ا.الثالثي" �اعت�ار الجزائر دو 

                                                            
 الحكومة تجر�ة والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات تطو�ر خالل من االقتصاد�ة التنم�ة تحقیق را�س، الحق عبد را�س، مبروك   16

 المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وآفاق واقع الوطني الملتقى ال�طالة، ومكافحة العمل لترق�ة النشاط مخطط في الجزائر�ة
 11: ص الوادي، ،جامعة2013 ماي/05/06 یومي الجزائر، في والمتوسطة الصغیرة
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% من المبلغ  25ـ تكلفة المشار�ع الممنوحة من دون فوائد " التمو�ل الثنائي" حیث تبلغ مساهمة الفرد 
الالزم اإلجمالي األمر الذي جعل أصحاب المشار�ع یخیرون بین الر�ا والوقوع في الحرام و�ین تدبیر المال 

 لالستثمار.
 :الخالصة
 وذلك أفراد یتمتعون بروح المقاوالت�ة عدة أو فرد طرف من أعمال فرص واستغالل إنشاء هي عمل�ة المقاولة

 جهة من المقاولة بین فارقة عالمة تشكل خصائص و للمقاولة ثالث الق�مة، خلق أجل من جدیدة �منظمات

 إمكان�ة النمو و األهداف اإلستراتیج�ة.،اإلبداعفي  تتمثل أخرى، جهة من الصغیرة واألعمال
�عتبر مفهوم المرافقة من أهم اآلل�ات المبتكرة لترق�ة المقاوالت، وتن�ع أهم�ة هیئات الدعم والمرافقة من  و 

الدور الذي تلع�ه هذه الهیئات في إنجاح مسار هذه المؤسسات من خالل تذلیل المشاكل والصعو�ات التي 
 إنشاء وتنم�ة المشار�ع الصغیرة.تعترض عمل�ة 

من خالل جملة من البرامج والس�اسات والهیئات  المقاوالت�ةعلى تشج�ع الجزائر�ة  عملت الدولة لقد      
و�رزت هذه الس�اسات من المتخصصة في دعم هذا القطاع بهدف تنم�ة وتطو�ر دینام�ك�ة إنشاء المشار�ع، 

 إیجا�ا انعكس الذي األمرالس�اسات الج�ائ�ة الداعمة للمقاوالت�ة،الل خالل هیئات الدعم المالي و كذلك من خ

 في مساهمتها  متفاوتة بنسب اإلقتصاد�ة القطاعات مختلف على توز�عها و المقاوالت الجدیدة تعداد تطور على
 الناتج ز�ادة في المساهمة على المقاوالت هذه تعمل اإلقتصاد�ة الناح�ة فمن التنم�ة، تحقیق و عجلة النمو دفع

 الشغل مناصب توفیر على تعمل اإلجتماع�ة الناح�ة ومن الصادرات، ودعم المضافة الق�مة من والرفع المحلي

 الوطن. مناطق وجهات مختلف عبر متوازنة اقتصاد�ة تنم�ة وخلق
 المراجع:

 المنشورة على موقع 2013الصادرة في د�سمبر  23النشرة اإلحصائ�ة رقم -1

http://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique :11/12/2015تار�خ اإلطالع. 
دور برامج احتضان األعمال في دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة دراسة ل�عض التجارب  بن قطاف احمد،-2

 .2016، 1، المجلد 14العالم�ة مع إشارة لتجر�ة الجزائر، مجلة االقتصاد الجدید، العدد 
المكتب العلمي للنشر ، الصناعات الصغیرة كمدخل لتنمیة المجتمع المحلي، عبد الرسول محمدسعد -3

 . 1998صر، ،موالتوزیع
مع االشارة الى  ،سهام شیهاني، طارق حمول، تقی�م برامج دعم وتنم�ة المؤسسات الصغیرة في الجزائر-4

الدولي جول استراتیج�ة الحكومة في القضاء على ال�طالة و ، ANSEGالوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�اب 
 .2011/ نوفمبر 15/16، جامعة المسیلة، تحقیق التنم�ة المستدامة

 جدیدة فرصة( األعمال حاضنات زكي، رسم�ة ماضي، توفیق السید، إسماعیل قحف، أبو السالم عبد -5
 .2001 سنة اإلسكندر�ة، الجامع�ة، الدار ،)الصغیرة األعمال منشآت لدعم وآل�ات لإلستثمار،

واقع التجر�ة عبد الفتاح بوخمخم، صندرة سایبي، دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة : -6
 .2011، 3، العدد 7الجزائر�ة، المجلة األردن�ة في ادارة األعمال، المجلد 

غیتي نسر�ن، مرافقة الش�اب في إنشاء مؤسسة إنتاج�ة صغیرة، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، -7
2008/2009. 
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ائي، مجلة أ�حاث اقتصاد�ة قاسي فاطمة الزهراء، المرافقة المقاوالت�ة في الجزائر من خالل الدعم  الج� -8
 .2014، د�سمبر 11ـ العدد  2لجامعة البلیدة

المرافقة المقاوالت�ة كأسلوب فعال للنهوض �المشروعات المصغرة في الجزائر،  كر�م جایز، ،كمال ز�توني - 9
 ./iefpedia.comعلى الخط: 

تطو�ر المؤسسات الصغیرة مبروك را�س، عبد الحق را�س، تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة من خالل  - 10
والمتوسطة، تجر�ة الحكومة الجزائر�ة في مخطط النشاط لترق�ة العمل ومكافحة ال�طالة، الملتقى الوطني واقع 

/ماي 05/06وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، یومي 
 ،جامعة الوادي.2013

ا�ة، المرافقة في إنشاء المشار�ع الصغیرة تحلیل نظري وٕاسقاط على الواقع دمحم قوجیل، دمحم حافظ بوغ-11
 18/19الجزائري، ملتقى وطني حول استراتیج�ات التنظ�م ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یومي 

 ، جامعة ورقلة2011افر�ل 
 الجزائر�ة، المؤسسات أداء مجلة الجزائر، في المقاوالت�ة دعم س�اسات بوغا�ة، حافظ دمحم قوجیل، دمحم-12

 .07/2015 العدد
 صفاء دار :ر�ادي تكنولوجي، منظور الصغیرة المشروعات إدارة،جواد ناجي شوقي العاني، شع�ان مزهر  -13

 .2010التوز�ع، عمان،  و للنشر
http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-موقع الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب -14

statistique  06/01/2016تار�خ اإلطالع 
ناصر بوشارب، الهام موساوي، تمو�ل الصندوق الوطني للتأمین عن �طالة للمشار�ع النسو�ة الخاصة -15

البواقي،  أم�البناء واألشغال العموم�ةـ دراسة حالة وال�ة سطیف، مجلة ال�حوث االقتصاد�ة والمال�ة، جامعة 
 .2015جوان 

http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistique%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%2006/01/2016
http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistique%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%2006/01/2016
http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistique%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%2006/01/2016
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 قـــاوالتیـــــــــــــــــة النوایـــــــــــا الم
 دراسة میدان�ة  لطل�ة ماستیر كل�ة العلوم االقتصاد�ة لجامعة تلمسان

 
 أستاذ محاضر "ب" جامعة تلمسان  بودیـــة دمحم فوزي    

 أستاذ التعل�م العالي جامعة تلمسان �حي برو�قات عبد الكر�م 
 
 

 مقدمة : 
حیث ساهمت السلطات العموم�ة في تشج�ع  ،السنوات األخیرة أص�ح إنشاء المؤسسات ظاهرة مجتمع�ة خالل

أن خلق المؤسسات �عد عامال مساهما في التنم�ة الفرد�ة  Fayolle.A(2012)ثقافة خلق المؤسسات . �عتبر 
 .1و كذلك عامال محددا للنمو االقتصادي في اقتصاد �عتمد على السوق 

لموزعة على التراب الوطني حیث تدرس العدید من تزخر الجزائر �العشرات من األقطاب الجامع�ة ا
التخصصات . تستحق هذه الطاقات أن یتم تع�أتها و استخدامها لتساهم في التنم�ة االقتصاد�ة و االجتماع�ة 

الجامعي و لكن المشكل �كمن في أن النظام التعل�مي  ،. في هذا اإلطار تبرز الحاجة لخلق مؤسسات 2للبلد 
وذلك على الرغم من أن السلطات العموم�ة  ،على تكو�ن أجراء منه على خلق المؤسساتفي الجزائر یركز 

... والتي تكمن  ،ANSEJ، CNAC، ENGEMأنشأت العدید من األجهزة الداعمة لخلق المؤسسات مثل : 
مهمتها في تسهیل مهمة الذین یرغبون في خلق مؤسسات و الذین یتسمون بروح المقاوالت�ة. قامت الدولة 

و�شكل ذلك أداة  ،في كل الجامعات الجزائر�ة لتشج�ع الن�ة المقاوالت�ة لدى الطل�ة 3�انشاء دار المقاوالت�ة 
لتحس�س الطل�ة و تقر�بهم من العمل المقاوالتي �الشراكة مع الجامعات و المدارس  ANSEJأساس�ة لدى 

توس�ع تطبیق  2014قد عرفت سنة في جامعة قسنطینة و  2007الكبرى. تم انشاء أول دار مقاوالت�ة سنة 
 دار المقاوالت�ة على مستوى الجامعات و المدارس الكبرى على المستوى الوطني.

 االطــــــــــــــــــــــــــار النظـــــــــــــــــــــري :  -1

) تركز أغلب مفاه�م المقاوالت�ة حول تعر�ف خلق Tessier.D.C )2014حسب  تعر�ف المقاوالت�ة : 1-1
 4المؤسسة من أجل مجابهة ضرورة  طا�عها اقتصادي.

استغالل فرصة في  ،) المقاوالت�ة على أنها ذات الفعل الذي �مكن أن یبدأ �االكتشافYvon-P )2014�فسر 
 5ة لم تكن موجودة سلفا.االبداع  و ذلك بهدف إحداث منتجات و خدمات جدیدة بوسائل عاد ،السوق 
) على أن المقاوالت�ة هي ذلك االتجاه الذي یتفق مع الحاالت المهن�ة األصل�ة Chambard-O  )2013�عتبر 

 6كخلق المؤسسة و لكن أ�ضا إعادة نشاط المؤسسة.

                                                            
1 Fayolle. A  (2012), entrepreneuriat  apprendre à entreprendre 2émé édition  Dunod paris,  p. 8. 
2 www.ansej.org.dz/?q=fr/content/la-maison-de-l’entrepreneuriat 
3 ansej.org.dzr/content/la-maison-de-l’entrepreneuriat 
4 Christel Tessier-D (2014), « Les paradoxes de l'entrepreneuriat de nécessité : Strapontin ou tremplin ? », 
Entreprendre & Innover,  n° 20. 
5 Yvon- P (2014),  «Entrepreneur, entrepreneuriat (et entreprise) : de quoi s’agit-il ?» HAL Id: hal-01068587 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01068587Submitted on 26 Sep 2014. 
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) أن خلق المؤسسات �عد عامال مساهما في التنم�ة الفرد�ة و كذلك عامال  Fayolle.A  )2012�عتبر 
 .7محددا للنمو االقتصادي في اقتصاد �عتمد على السوق 

) المقاوالت�ة من خالل التعر�فات المقدمة من طرف  Rédis.J   )2011و   Pare.J�فسر كال من 
Verstraete   وFayolle  )2005  خلق منظمة ،�عة أسس للمقاوالت�ة : " فرصة األعمال) الذین حددوا أر، 

. من بین هاته العناصر األر�عة �مكن أن نمیز شكلین من المقاوالت�ة : العمل�ة (  8خلق الق�مة و االبداع " 
مثل المراحل التي یجتازها الفرد في مرحلة االنشاء ) و الظاهرة ( مثل مستو�ات التحلیل المقنعة لتوض�ح 

 ). Verstraete & Saporta,2006الظاهرة ) ( 
 نماذج الن�ة المقاوالت�ة :  -2

 ) Sokol  )1982و   Shaperoنموذج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Shapero et Sokol, (1982), cité par Messeghem et Samut .P.89  9 

                                                                                                                                                                                   
6 Olivia- Chambard (2013), « La promotion de l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur. Les enjeux 
d’une création lexicale », Mots. Les langages du politique [Online], n 102. 
7 Fayolle-A(2012),  entrepreneuriat  apprendre à entreprendre, op cit, p. 8. 
8 Jeaun  -Louis-P et Jean-  R (2011), « Réorienter la recherche en finance entrepreneuriale », Gestion 2000, 
/4 Volume 28, 

9 Karim-M et autres, (2011), op, cit. p.89. 

 لحیاة تغیر مجرى ا

 التغیرات السلبیة :

 الھجرة المفروضة

 التسریح

 مرغم 

 في حالة غضب

 في حالة ضجر

 أزمة الربعینیات

 الطالق أو الترمل

 التباین :

 عدم التعبأة 

 الخروج من المدرسة

 الخروج من السجن

 الجذب االیجابي : 

 من طرف شریك

 من طرف

 من طرف مستثمر

 من طرف زبون 

 

 ادراكات الرغبة 

 الثقاقة 

 العائلة 

 األزواج

 الزمالء

 الناصح

 ادراكات امكانیة االنجاز

 المرافقة المالیة

 مرافقة أخرى

 أثر التبیان

 النماذج 

 الناصح

 الشركاء

 خلق مؤسسة
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 )  Sokol  1982و   Shaperoل( الحدث المقاوالتي  2-1 
�عتبر نموذجا أساس�ا و األقدم   Shapéro) فان نموذج  Sammut.S  )2011و  Messeghem.Kحسب 

 و هذا ما �فسر اهتمام العدید من ال�احثین �محددات قرار خلق المؤسسة . ،ألسس المقاوالت�ة
�عد النموذج األساسي و النموذج األكثر  Shapéro) أن نموذج Taouab-O )2004من جهة أخرى یؤكد 

 10شهرة في مجال خلق المؤسسة والذي �فسر العناصر المحددة للخ�ار المقاوالتي.
و �شیر ذلك الى ظهور مدرسة  ،حث یجب أن �كون الحدث المقاوالتيأن الهدف من ال� Shapéro�عتبر 

 السلوك التي تفضل التحلیل التسلسلي.
 متغیرات الحدث المقاوالتي: 2-1-1
 ) أن فعل خلق المؤسسة ین�ع من أر�ع متغیرات :  Sokol  )1982و   Shapero�عتبر  
 ووضع�ة وس�ط�ة).ظرف یتدخل في خلق المؤسسة ( تغیرات سلب�ة و ایجاب�ة و  -
 تطلعات الرغ�ة في خلق المؤسسة ( حاالت ردود الفعل الفرد�ة ) . -

 ،قابل�ة انجاز خلق المؤسسة التي تمثل الوسائل الضرور�ة كالموارد ال�شر�ة و المال�ة و دعم الدولة -
.(... 

 .11االستعداد النفسي ( االستعداد لخلق المؤسسة )  -
 متغیرات الحالة و المتغیرات السوسیواجتماع�ة :  2-1-2

أخذا في الحس�ان   Shapero) فعل خلق المؤسسة من خالل نموذج Pironin-H )2008و   Braun-P�فسر 
 12متغیرات الحالة و المتغیرات السوسیواجتماع�ة.

 : نمیز حالتین : حالة ایجاب�ة و حالة سلب�ة: متغیرات الحالة 2-1-2-1
 ت السلب�ة :الحاال

 تغیر االستعداد الجسدي. -
 عالقة مع العمل. -
 عدم الرضا في العمل. -

 الحاالت االیجاب�ة :
 اكتشاف منتوج جدید. -
 ایجاد شر�ك . -
 فرصة تمو�ل نشاط جدید . -
 االتصال بز�ون مستقبلب محتمل. -
 ،: تشجع �عض األطراف خلق المؤسسة مثال : المح�ط العائلي المتغیرات السوسیواجتماعي  2-1-2-2

 الش�كات العمل�ة. ،المح�ط المهني ،مح�ط المؤسسة
 

                                                            
10 Omar-T (2014)  « essai empirique sur les déterminants de l’acte entrepreneurial dans les secteurs textile 
marocains»  European Scientific Journal March édition, n°7, vol.10. 
11 Omar- T 2004, op, cit.    
12 Braun-P Pironin-H-  (2008), la bible du créateur d’entreprise E-mail : éditions. chiron@wanadoo.fr p.20 

mailto:chiron@wanadoo.fr
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 نظر�ة السلوك المخطط :  2-2
 : نموذج السلوك المخطط 2شكل 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  Ajzen (1991), cité par Messeghem et Samut .P.91  13 

 ،) نموذجه من خالل ثالث متغیرات تؤثر على الن�ة و هي : االتجاه نحو السلوكAjzen )1991�فسر 
 و التحكم السلوكي المدرك . ،المع�ار الشخصي

متغیر االتجاه نحو السلوك : هي مستوى التقی�م االیجابي أو السلبي لشخص تجاه سلوك معین  2-2-1
Ajzen )1991.( 

متغیر المع�ار الشخصي : هي عامل اجتماعي له عالقة مع الضغط االجتماعي الذي �حدث خالل  2-2-2
 انجاز األعمال. 

التجاه نحو السلوك و المع�ار الشخصي �مثالن ) أن هاذین المتغیر�ین أي : اKrueger   )1993�عتبر 
 محتو�ان لنفس المتغیر الذي یتمثل في الرغ�ة المدركة.

اقترح متغیر�ن  Shaperoفان  ) Sandrine-E )2004متغیر التحكم السلوكي المدرك : حسب  2-2-3
في  Ajzenمفسر�ن العتماد�ة فعل خلق المؤسسة ( أو الن�ة ) : الرغ�ة و قابل�ة التنفیذ. من جهة اخرى أدمج 

 14نموذج نظر�ة السلوك المخطط متغیرا جدیدا �سمى التحكم المدرك .
وكي ) أن سلوك فرد �حدد �الن�ة و یتأثر �التحكم السل Sammut.S  )2011و  Messeghem.K�فسر 

المدرك . �معنى آخر فان السلوك ینتج في آن واحد من الحافز و القدرة. تشیر القدرة الى التحكم السلوكي 
) أن الموارد والفرص المتاحة لدى فرد تعكس �شكل معین احتمال انجاز ذلك Ajzen )1991المدرك .یبین  

المدرك و مفهوم الفعال�ة الفرد�ة  ) الى العالقة بین التحكم السلوكيAjzen )1991السلوك . �شیر كذلك 
) . یبین هذا المفهوم األخیر الثقة في القدرة على  Bandura )1977 ،1982المدركة المقترحة من طرف 

                                                            
13 Karim -M et Sylvie -S (2011), op, cit. P.91. 
14 Sandrine,-E (2004), op, cit. 

االتجاه نحو 
 السلوك

المعیار 
 الشخصي

التحكم السلوكي 
 المدرك

 السلوك النیة
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) فان التحكم السلوكي المدرك هي استعداد عام . و اختار Emin  )2004تحقیق نشاط . كما �شیر 
Krueger   .15مصطلح قابل�ة التنفیذ المدركة 

 االشكال�ة :  -3

تتمثل إشكال�ة ال�حث ف�ما یلي : ما هي العوامل التي تحدد ن�ة خلق المؤسسة لدى الطل�ة في اخت�ار 
 مسارهم؟ 

فاالعتماد على  ،)Ajzen )1987,  1991و نضع فرض�ات الدراسة اعتمادا على نظر�ة السلوك المخطط ل 
 هاته النظر�ة توجد ثالث متغیرات وراء ن�ة خلق مؤسسة: 

 االتجاه نحو السلوك یؤثر ایجاب�ا على الن�ة المقاوالت�ة لدى الطل�ة . -
 المع�ار الشخصي یؤثر ایجاب�ا على الن�ة المقاوالت�ة لدى الطل�ة .  -
 التحكم السلوكي المدرك یؤثر ایجاب�ا على الن�ة المقاوالت�ة لدى الطل�ة . -
 منهج�ة الدراسة :  -4

ع�ارة على عینة ممثلة من  49على توز�ع است�انات متكونة من من أجل اخت�ار فرض�ات الدراسة اعتمدنا 
 طال�ا من كل�ة العلوم االقتصاد�ة لجامعة تلمسان. 215طل�ة الماستیر متكونة من 

ثم التحلیل التوكیدي �استعمال  ،ثم تم الق�ام بتحلیل استكشافي ،تم الق�ام الخت�ار الصدق الداخلي ألداة الق�اس
 .  spssبرنامج 

 نتائج الدراسة :  – 5
 :  النتائج المتعلقة �اخت�ارات صدق أداة الق�اس 5-1

 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,620 8 
وهذا یدل على  0.5أظهر تطبیق ألفا كرون�اخ لالتساق الداخلي لمتغیر االتجاه نحو السلوك وجود ق�مة تفوق 

 االتساق الداخلي .
 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,842 17 
وهذا یدل على  0.5أظهر تطبیق ألفا كرون�اخ لالتساق الداخلي لمتغیر المع�ار الشخصي وجود ق�مة تفوق 

 االتساق الداخلي .
 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,681 8 

                                                            
15 Karim M et Sylvie S  (2011), op, cit. P.92 



  

143 

وهذا یدل  0.5وجود ق�مة تفوق أظهر تطبیق ألفا كرون�اخ لالتساق الداخلي لمتغیر التحكم السلوكي المدرك 
 على االتساق الداخلي .

 
Indice KMO et test de Bartlett   االتجاه 

Mesure de précision de l'échantillonnage de 
Kaiser-Meyer-Olkin. ,665 

Test de sphéricité de 
Bartlett 

Khi-deux approximé 202,714 
ddl 28 

Signification de Bartlett ,000 
Indice KMO et test de Bartlett المع�ار الشخصي 

Mesure de précision de l'échantillonnage de 
Kaiser-Meyer-Olkin. ,856 

Test de sphéricité de 
Bartlett 

Khi-deux approximé 920,976 
ddl 136 

Signification de Bartlett ,000 
Indice KMO et test de Bartlett   التحكم المدرك 

Mesure de précision de l'échantillonnage de 
Kaiser-Meyer-Olkin. ,753 

Test de sphéricité de 
Bartlett 

Khi-deux approximé 446,917 
ddl 45 

Signification de Bartlett ,000 
 

) وهذا یدل على توفر الحد األدنى  0.05انه دال احصائ�ا ( أقل من    Barteltt’sكما أظهر تطبیق اخت�ار 
 من االرت�اطات بین المتغیرات.

و هذا یدل أن االرت�اطات  0.5لجم�ع المتغیرات أنه أكبر من  Kaiser-Mayer-Olkinكما أظهر اخت�ار 
 عموما في المستوى .

Qualité de représentation 
 Initial Extraction 

INTENTION 1,000 ,754 
attitu 1,000 ,754 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
 

Variance totale expliquée 
Composant

e 
Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des 

facteurs retenus 
Total % de la 

variance 
% 

cumulés 
Total % de la 

variance 
% cumulés 

1 1,508 75,394 75,394 1,508 75,394 75,394 
2 ,492 24,606 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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ع�ارات) وجود عامل واحد وهذا یدل  8أظهر تطبیق طر�قة المرك�ات األساس�ة لمتغیر االتجاه نحو السلوك ( 
 على أن المق�اس �ق�س نفس المتغیر.

Qualité de représentation 
 Initial Extraction 

INTENTION 1,000 ,721 

norme 1,000 ,721 
 

Variance totale expliquée 
Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs 

retenus 
Total % de la 

variance 
% cumulés Total % de la 

variance 
% cumulés 

1 1,442 72,115 72,115 1,442 72,115 72,115 
2 ,558 27,885 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
 

عامل واحد وهذا یدل ع�ارة) وجود  17أظهر تطبیق طر�قة المرك�ات األساس�ة لمتغیر المع�ار الشخصي( 
 على أن المق�اس �ق�س نفس المتغیر.

Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

INTENTION 1,000 ,651 

controle 1,000 ,651 
 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des 
facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 
1 1,302 65,083 65,083 1,302 65,083 65,083 

2 ,698 34,917 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
ع�ارات) وجود عامل واحد وهذا  8السلوكي المدرك  ( أظهر تطبیق طر�قة المرك�ات األساس�ة لمتغیر التحكم 

 یدل على أن المق�اس �ق�س نفس المتغیر.
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 النتائج المتعلقة �اخت�ارات االرت�اط :  5-2
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,493a ,243 ,239 1,78856 

a. Valeurs prédites : (constantes), attitude 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés ddl Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 
Régression 218,462 1 218,462 68,292 ,000b 

Résidu 681,376 213 3,199   
Total 899,838 214    

a. Variable dépendante : INTENTION 
b. Valeurs prédites : (constantes), attitude 

Coefficients a 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés T Sig. 

A Erreur 
standard Bêta 

1 (Constante) 2,887 ,722  4,002 ,000 
attitude ,167 ,020 ,493 8,264 ,000 

a. Variable dépendante : INTENTION 
حیث أن  ،النتائج وجود ارت�اط بین المتغیر المستقل " االتجاه نحو السلوك" و المتغیر التا�ع " الن�ة"أظهرت 

 اتجاه طل�ة الماستیر له أثر ایجابي على الن�ة المقاوالت�ة.
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 
l'estimation 

1 ,442a ,196 ,192 1,84340 
a. Valeurs prédites : (constantes), norme 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés ddl Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 
Régression 176,034 1 176,034 51,803 ,000b 

Résidu 723,804 213 3,398   
Total 899,838 214    

a. Variable dépendante : INTENTION 
b. Valeurs prédites : (constantes), norme 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés T Sig. 

A Erreur 
standard Bêta 

1 (Constante) 2,992 ,812  3,686 ,000 
norme ,102 ,014 ,442 7,197 ,000 

a. Variable dépendante : INTENTION 
 

حیث أن  ،أظهرت النتائج وجود ارت�اط بین المتغیر المستقل " المع�ار الشخصي" و المتغیر التا�ع " الن�ة"
 اتجاه طل�ة الماستیر له أثر ایجابي على الن�ة المقاوالت�ة.

Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,302a ,091 ,087 1,95963 
a. Valeurs prédites : (constantes), controle 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés ddl Moyenne des 

carrés D 
S
i
g
. 

1 
Régression 81,888 1 81,888 21,324 

,
0
0
0
b 

Résidu 817,949 213 3,840   
Total 899,838 214    

a. Variable dépendante : INTENTION 
b. Valeurs prédites : (constantes), contrôle 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 5,093 ,806  6,319 ,000 
controle ,116 ,025 ,302 4,618 ,000 

a. Variable dépendante : INTENTION 
 

حیث  ،أظهرت النتائج وجود ارت�اط بین المتغیر المستقل " التحكم السلوكي المدرك" و المتغیر التا�ع " الن�ة"
 أن اتجاه طل�ة الماستیر له أثر ایجابي على الن�ة المقاوالت�ة.
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 خالصة : 
و من جهة أخرى تفسیر  ،لخلق المؤسسة من جهة حاولنا من خالل هذه الدراسة إبراز العوامل المحددة

عناصر الن�ة المقاوالت�ة من خالل نظر�ة السلوك المخطط . أجر�ت الدراسة على عینة من طل�ة الماستیر 
وأن  ،لكل�ة العلوم االقتصاد�ة لجامعة تلمسان، وقد أظهرت النتائج أن اتجاه الطل�ة نحو خلق مؤسسة ایجابي

و أخیرا فان التحكم السلوكي المدرك له أثر  ،یجاب�ا على الن�ة المقاوالت�ة للطل�ةالمع�ار الشخصي یؤثر ا
 ایجابي على الن�ة المقاوالت�ة لدى الطل�ة.
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 ترسیخ ثقافة المقاوالت�ة التعل�م المقاوالتي في دور
 

 جامعة خم�س مل�انة أستاذ محاضر أ  أحمد بن �حي ر��ع
 جامعة شلف أستاذة محاضرة  مر�م خلــج

 جامعة شلف أستاذة محاضرة  نع�مة خالدي
 

 مقدمة:
 الصغیرة المشار�ع بروز إلى العالمي االقتصاد مست التي والعم�قة السر�عة والتحوالت التغیرات عجلت لقد   

 لها، األمام�ة القاطرة �اعت�ارها المقاوالت�ة المشار�ع تشج�ع طر�ق عن التنم�ة، وتیرة لدفع كوسیلة والمتوسطة

 أو الصناع�ة البلدان في سواء الوطني، االقتصاد في سل�م نمو إلى ومؤد�ة واجتماع�ة، اقتصاد�ة نهضة محدثة

  النام�ة.
 امتصاص في دور من له لما المؤسسات من النوع هذا إنشاء تشج�ع الدول معظم تحاول األهم�ة، لهذه ونظرا  

 من المؤسسات من النوع هذا إنشاء تم إذا وفعال�ة �كفاءة الدول مساعي تحقیق وسیتم التكیف،  على وقدرة ال�طالة

 في المجال واالستثمار هذا المتعلمة الفئة تخصصها، فدخول مجاالت في المتعلمة، وخصوصا الفئة طرف

 وحتى االقتصاد�ة التنم�ة في �ساهم أخرى  جهة ومن ال�طالة، امتصاص في جهة من �ساهم تخصصها، مجاالت

 .التكنولوجي والتطور المعرف�ة التنم�ة
كما تجدر اإلشارة إلى أن هناك تداخال كبیرا بین مفهومي المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة، فهما ل�سا    

مترادفین أو متشابهین كما �عتقد الكثیر من الناس، فل�س كل من ینشئ مؤسسة صغیرة هو مقاول، 
ور طوال ح�اتها، الن فالمؤسسات الصغیرة التقلید�ة هي المؤسسات التي تنشأ وت�قى على حالها بدون تط

أصحابها �فتقدون المهارات، الرؤ�ة اإلستراتیج�ة والتسییر المقاوالتي الضروري لنمو وتطور المؤسسة 
الصغیرة، أما المقاول فهو من �ق�م عمل صغیر ثم �حوله إلى عمل كبـیر من خالل التفكیر االستراتیجي 

و�النظر لما سبق فقد عملت العدید  ،الت�ة داعمة للتنم�ةواإلبداع واالبتكار المستمر، مما یجعلها مؤسسات مقاو 
من الدول على إنشاء هیئات وأسالیب من شأنها دعم ومرافقة المقاوالت�ة وٕانشاء المؤسسات وتبني برامج 

حیث ازداد االهتمام حول إیجاد الطرق والوسائل لراعیتها وضمان البیئة المناس�ة الستمرار هذه المؤسسات.
 تسهم في تذلیل المصاعب التي تواجه مقاولي المشار�ع.المثلى التي 

 مع ذلك ت�قى المشروعات عرضة للعدید من المخاطر والتهدیدات، لذلك كانت محل دعم وتطو�ر للعدید من  
دول العالم والمنظمات والهیئات الدول�ة واإلقل�م�ة، و�تجلى هذا االهتمام في إعداد بنیتها األساس�ة ونواتها 

واالستثمار في مواردها ال�شر�ة �اعتماد برامج تكو�ن�ة لتزو�د أصحاب المشار�ع المقاوالت�ة �المعارف الحق�ق�ة 
والمهارات الالزمة لتعز�ز ثقافة المقاوالت�ة لدیهم. وتعرف العدید من المشار�ع المقاوالت�ة التي یؤسسها عادة 

ة اعداد برامج تعل�م�ة ألصحاب هذه خر�جي الجامعات فشال ألس�اب كثیرة، وعل�ه فاألمر �قتضي ضرور 
المشار�ع في مجاالت مختلفة تمس في عمومها تأس�س وتدع�م وتطو�ر المؤسسة و�مكن أن تكون المقاوالت�ة 
هدفا في التدر�س األكاد�مي والتطب�قي، من خالل مؤسسات التعل�م الجامع�ة التي تلعب دورا فعاال في تقد�م 

لذي یجعل مهنة المقاوالت�ة سهلة البلوغ، ف�عتبر نشر وتعز�ز وٕادماج منظومة التعل�م وتشج�ع طلبتها �الشكل ا
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التعل�م المقاوالتي في المجتمع له نتائجه الكبیرة ومكتس�اته المستقبل�ة وآثاره القو�ة على التنم�ة النوع�ة 
ا الجیل لثقافة المستدامة، ألنه یخلق قاعدة عر�ضة من المقاولین المبدعین في جم�ع المجاالت، وٕاعداد هذ

 مقاوالت�ة قوامها اإلبداع واالبتكار واالنجاز.
 : ال�حث إشكال�ة

إن المقاوالت�ة تقوم على أساس الم�ادرة الفرد�ة وازدهارها في أي مجتمع یتطلب العمل على غرس الرغ�ة    
المقاوالت�ة ونشر روح هذه األخیرة بین أفرادها، إال أن ذلك وحده غیر كاف بل یجب العمل أ�ضا على 

على أرض الواقع من خالل  مساعدة من �متلكون الرغ�ة في الق�ام بنشاطات جدیدة على تجسید أفكارهم
 التعل�م المقاوالتي.

 :التال�ة ل اإلشكال�ة الرئ�س�ةخال من ال�حث مشكلة ص�اغة �مكنوعل�ه 
 ؟ المقاوالت�ةتنم�ة وترسیخ الثقافة ما مدى مساهمة التعل�م المقاوالتي في       

 : ال�حث هم�ةأ
 لتأهیلها الضرور�ة والمستلزمات و��ان أهمیتها، المقاولت�ةالثقافة إلى التطرق إلى مفهوم  ال�حث هذا یهدف   

 موضوع من خالل ما �عرف ببرامج التعل�م المقاوالتي، و�ستمد زوالها وعدم استمرارها ضمان أجل من وتطو�رها

وكمتطلب أساسي لتعز�ز وتطو�ر الرئ�س�ة  االستراتیج�ات أحد كون التعل�م المقاوالتي خالل من أهمیته ال�حث
افة المقاوالت�ة لدى االفراد وكذلك إمدادهم �المهارات المقاوالت�ة، وتأتي من أهم�ة هذه المتغیرات في تفاعلها ثق

 وترا�طها لخدمة هذا القطاع من االقتصاد.
 مفهوم التعل�م المقاوالتي المحور االول :

 تعر�ف التعل�م المقاوالتي:  .1
تم تعر�ف التعل�م المقاوالتي على أنه: "مجموعة من أسالیب التعل�م النظامي الذي �قوم على إعالم وتدر�ب    

أي فرد یرغب �المشاركة في التنم�ة االجتماع�ة، من خالل مشروع یهدف إلى تعز�ز الوعي المقاوالتي، 
 1وتأس�س مشار�ع األعمال الصغیرة".

االنجلیز�ة التعل�م المقاوالتي �أنه :"تلك العمل�ة التعل�م�ة التي تهدف إلى تزو�د وتعرف موسوعة و�كیبید�ا 
الطالب �المعرفة والمهارات الالزمة، وٕاثارة دافعیتهم وتعز�زها، وذلك من أجل حفزهم وتشج�عهم على النجاح 

 2المقاوالتي على نطاق واسع ومستو�ات عدیدة."
مقار�ة تر�و�ة تهدف إلى تعز�ز التقدیر الذاتي والثقة �النفس عن طر�ق و�نظر للتعل�م المقاوالتي �شكل عام ك

تعز�ز وتغذ�ة المواهب واإلبداعات الفرد�ة، وفي نفس الوقت بناء الق�م والمهارات ذات العالقة والتي ستساعد 
تخدام الدارسین في توس�ع مداركهم في الدراسة وما یلیها من فرص، وتبني األسالیب الالزمة لذلك على اس

 3النشاطات الشخص�ة والسلوك�ة وتلك المتعلقة �التخط�ط لمسار المهنة."
و�مكن القول نتیجة لذلك أن التعل�م المقاوالتي والمجاالت التي یتخللها وتتخلله تتمیز �التنوع، و�مكن أن تشمل 

ث والمراحل التعل�م�ة جم�ع المدخالت والعمل�ات والممارسات التطب�ق�ة في التعل�م، �ما في ذلك جم�ع الم�اح
 النظام�ة وغیر النظام�ة بدرجات ومقار�ات متفاوتة.

 أهم�ة التعل�م المقاوالتي: .2
 4:في النقاط التال�ة التعل�م المقاوالتي تبرز أهم�ة
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  عتبر التعل�م المقاوالتي خطوة أساس�ة نحو غرس روح الم�ادرة وز�ادة فرص نجاح األعمال وصناعة�
 أع�اء النمو االقتصادي الوطني المتواكب للتوجهات العالم�ة.قادة المستقبل لتحمل 

  یز�د من القدرات المتمیزة لخلق الثروة من خالل االستقرار على الفرص ذات العالقة �التوجه �المعرفة
على المستوى العالمي، مما �حقق مساهمة هامة في بناء مجتمع المعرفة، كما ینتج مقاولین في اإلبداع 

ا �مكن من التحول نحو إحداث طفرة في بناء االقتصاد المعرفي من خالل األفكار المتجددة ذات واالبتكار �م
 العالقة بتنم�ة مجتمع المعرفة.

  ساهم التعل�م المقاوالتي في ز�ادة األصول المعرف�ة وتعظ�م ثروة األفراد �ما یز�د من الثروة والتراكم�
 و�ما لذلك من أثر في بناء مجتمع المعرفة.الرأسمالي في مجال المعرفة على مستوى الوطن 

  سمح للعاملین �المؤسسات القائمة �كسب مهارات نادرة ومبتكرة تمكنهم من ز�ادة معدل نمو المب�عات�
بنس�ة أكبر من قرنائهم، كما یز�د من احتمال تطو�ر منتجات جدیدة نظرا ألن المقاولین �ص�حون أكثر 

 إبداعا.
  إلى ز�ادة احتمال امتالك الخر�جین ألفكار مشروعات أعمال تجار�ة ذات یؤدي التعل�م المقاوالتي

 التكنولوج�ا العال�ة والتي تخدم التوجه نحو بناء مجتمع المعرفة والمساهمة في التغلب على مشكل ال�طالة.
 .یخلق المز�د من الفرص المرت�طة بإحداث تقدم تكنولوجي �ستند إلى المعرفة 
 المقاوالتي:أهداف التعل�م  .3

یهدف التعل�م المقاوالتي �شكل عام إلى إكساب الطل�ة وهم في مراحل عمر�ة مختلفة سمات المقاولة 
وخصائصها السلوك�ة مثل :الم�ادرة، المخاطرة، والس�طرة الجوهر�ة الداخل�ة واالستقالل�ة من أجل خلق جیل 

 5تي تتمثل ف�ما یلي:جدید من المقاولین، ومن هنا فإن أهم أهداف التعل�م المقاوال
  تمییز وتهیئة المقاولین المحتملین لبدء مشروعاتهم أو التقدم والنمو لمنظماتهم المبن�ة على

 التكنولوج�ا.
 .تمكین الطل�ة لتحضیر خطط عمل لمشار�عهم المستقبل�ة 
  التركیز على القضا�ا والموضوعات الحرجة والمهمة قبل تنفیذ وتأس�س المشروع مثل : أ�حاث

ودراسات السوق، تحلیل المنافسین، تمو�ل المشروع، والقضا�ا واإلجراءات القانون�ة، وقضا�ا النظام الضر�بي 
 في البلد.

  تمكین الطل�ة من تطو�ر سمات وخصائص السلوك المقاوالتي لدیهم مثل : االستقالل�ة، وأخذ
مل المقاوالتي والمعرفة الالزمة والمتعلقة المخاطرة، والم�ادرة، وقبول المسؤول�ات، أي التركیز على مهارات الع

 �كیف سیبدأ المشروع وٕادارته بنجاح.
  تمكین الطل�ة ل�ص�حوا قادر�ن على خلق مشار�ع تقن�ة متطورة أو منظمات مبن�ة على التكنولوج�ا

 �شكل أكبر، والعمل على تأس�س المشار�ع والم�ادرات المقاوالت�ة لدیهم.
 :متطل�ات التعل�م المقاوالتي .4

إن متطل�ات التعل�م المقاوالتي تشمل جوانب وعناصر مختلفة لتحقیق أهدافه �كفاءة وفعال�ة، ولتحقیق      
متطل�ات التعل�م المقاوالتي في البیئة العر��ة یجب إحداث شراكة حق�ق�ة ما بین المنظمات الحكوم�ة 

 6تتمثل هذه المتطل�ات ف�ما یلي:والمنظمات الخاصة، والجهات الداعمة التا�عة لمنظمات القطاع الخاص، و 
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 من خالل توفیر قاعات مناس�ة ومجهزة �األدوات الالزمة، وأجهزة الحواسیب واألجهزة البن�ة التحت�ة :
 والمعدات المختلفة 

األخرى مثل جهاز عرض الشرائح والبرمج�ات التي توفر التطب�قات العمل�ة والتدر�ب�ة التي تسهل التعامل مع 
 التي.المحتوى المقاو 

 والتي یجب أن تكون مؤهلة ومدر�ة وقادرة على استخدام وتطبیق استراتیج�ات الموارد ال�شر�ة :
وأسالیب تدر�ب�ة متقدمة في المقاوالت�ة، واستخدام تكنولوج�ا المعلومات �شكل مناسب یخدم هذه العمل�ة، نظرا 

 ین في جم�ع الدول العر��ة.ألن هذا التعل�م یتطلب تغییرا جذر�ا في نمط التفكیر لدى المتعامل
 :وهي البیئة التي تدعم خطوات تنفیذ برامج التعل�م المقاوالتي وخططه وأهدافه، وتستمد هذه  البیئة

البیئة تمكینها وتفوقها من خالل الوعي الكامل ألفراد المجتمع على جم�ع المستو�ات ابتداءا من القادة 
لمواطن العادي، ومن هنا یتوفر التعاون والدعم الكامل من قبل التر�و�ین واألكاد�میین ومتخذي القرار إلى ا

 الجم�ع إلنجاح هذا التعل�م في المجتمع.

  االستفادة من التجارب العالم�ة في هذا الخصوص والبناء علیها في الممارسة والتطبیق للس�اقین
 التر�ي والتعل�مي في البیئة العر��ة.

 لتي تفرضها طب�عة هذا العصر الذي نع�شه على هذا النوع االستجا�ة للتحد�ات والضغوط الكبیرة ا
 من التعل�م والسلوك المقاوالتي، ومحاولة التكیف معها قدر اإلمكان. 

 برامج دعم وتطو�ر التعل�م المقاوالتي: .5
لقدتعددت التصن�فات الخاصة ببرامج تعل�م المقاوالت�ة للعدید من ال�احثین، ففي هذاالمجال اتفقت المنظمات 

ش�كة تنم�ة اإلدارة الدول�ة، المنظمة الدول�ة للعمل، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) إلعطاء (دول�ة الثالثال
تعر�ف لما �سمى برنامج تطو�ر المقاوالت�ة، هذا المفهوم �شمل مجموعة مراحل تطو�ر المقاوالت�ة، و�بدأ 

والتوع�ة، واالستمرار�ة والنمو. وال �غطي فقط برامج �الثقافة والتعل�م والتكو�ن للش�اب، تعز�ز األعمال التجار�ة 
 للمقاولین ولكن تكو�ن المدر�ین والمشرفین أ�ضا.

 إن برامج التعل�م المقاوالتي �مكن أن تصنف إلى أر�عة أصناف كما هو موضح في الجدول اآلتي:  
 ) أصناف برامج التعل�م المقاوالتي1الجدول رقم(

 أهداف البرنامج نمط البرنامج

 معرفة المز�د عن المقاوالت�ة ومهنة المقاول التوع�ة والتحس�س �المقاوالت�ة

 إنشاء المؤسسة
تشكیل مهارات تقن�ة، إنسان�ة، وٕادار�ة من أجل تولید اإلیرادات الخاصة �ه، 

 إنشاء مؤسسته الخاصة وخلق مناصب شغل.
 والمسیر�ناالستجا�ة لالحت�اجات الخاصة للمالكین  تطو�ر المؤسسات

 تطو�ر المهارات من أجل التشاور، التعل�م ومتا�عة المؤسسات الصغیرة. تطو�ر المدر�ین
Source : JEAN-PIERRE BECHARD, les grandes questions de recherche en entrepreneurship 
et éducation, cahier de recherche no 94-11-02, Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
(HEC),Montréal,P 04.   

 



  

152 

 المحور الثاني : الثقافة المقاولت�ة
 :مفهوم ثقافة المقاولة .1

 الق�م،األفكار،  في المتمثلة المدخالت من مجموعة أنها أي نظاما، عت�ارها� المقاولة لثقافة نتعرض أن �مكن     

 العناصر المكونة وتفاعل اإلنشاء مسار عن ع�ارة هي التي العمل�ات ثم الخ،...الخبرات المعارف، الموارد،

  7.الصورة المنتجات، الخدمات، اإلستراتیج�ة، اإلجراءات، السلوك�ات، في تتمثل التي المخرجات ثم للمدخالت
االتجاهات والسلوكات المشتركة بین األفراد في مجال و�هذا تكون ثقافة المقاولة مجموعة متناسقة  من 

 . 8المقاوالت�ة
معین،إضافة إلى تأثیر الثقافة العالم�ة  تار�خي وس�اق اجتماع�ة ببن�ة الرت�اطها متعددة المقاولة ثقافة مصادر إن

 ما یؤدي الى تشكیل فیها للفاعلین الوطن�ة والعلم�ة والثقافة المؤسسة  شخص�ة وتأثیر ثقافة ضمن س�اق العولمة

 :9المقاولة، و�التالي فإن هذا المفهوم له خصوص�ة مرت�طة بـ ثقافة
 الموارد من فهي مجموعة واجتماع�ة، اقتصاد�ة قانون�ة، و�ن�ة تنظ�م عن ع�ارة فقط ل�س وهي  المقاولة أوال:

 منطق استعمال تتطلب التيالمراحل  من ضمن مجموعة مسار هي ذلك من أكثر بل وال�شر�ة، التقن�ة المال�ة،

 . الفعلي النشاط و�دا�ة التأس�س إلى الفكرة بدءا من مقاوالتي
 یؤثر الذي القانوني والتكنولوجي الس�اسي، الثقافي، االقتصادي، االجتماعي، الوسط في المتمثلة لبیئةثان�ا: ا

 ثقافة تكو�ن تشج�ع في وحاسم مهم تشكل عامل المعقدة التركی�ة فهذه المقاوالتي، الفعل على م�اشرة �صفة

 .ك�حها أو مقاوالت�ة
 مقومات ثقافة المقاولة: .2

تمثل ثقافة المقاوالت�ة المحرك إلنشاء المؤسسات، فهي تلعب دورا هاما في تحقیق تماسك األعضاء    
والحفاظ على هو�ة الجماعة و�قائها، �اإلضافة إلى أنها أداة فعالة في توج�ه سلوك األفراد وتنم�ة قدراتهم 

الماد�ة نحو المقاوالت�ة، ولهذه الثقافة عدة اإلبداع�ة وٕاكسابهم الثقة �النفس، من خالل تحر�ك الدوافع النفس�ة و 
 :10ومقومات �مكن أن نوضحها ف�ما یلي

 نظرا المؤسسة إنشاء نحو الدفع في مهما عنصرا االجتماعي المح�ط �عتبر  :االجتماعي المح�ط 

 .والثر�ة المعقدة لتركیبته
 كمستقبل المؤسسات إنشاء لتبني ودفعهم ألبنائها المقاوالت�ة القدرات تنم�ة على األسرة تعمل  :األسرة 

 �عض على الصغر منذ األطفال  تشج�ع طر�ق عن خاصة  مشار�ع �متلكون  اآل�اء هؤالء كان إذا خاصة ،مهني

 .ال�س�طة المسؤول�ات �عض وتحمل النشاطات
 دورها إلى ف�اإلضافة للمجتمع، اقتصاد�ة-السوسیو الدینام�ك�ة عن �معزل المدرسة ل�ست  :المدرسة 

 من التنم�ة قاطرة تشكل لتالي �او  المقاولة، مع االلتقاء جسور تق�م أن علیها یتعین ،المعتاد والتر�وي  التكو�ني

 من للمجتمع المعارف نقل أهم�ة تكمن وهنا  الش�اب، لدى  المقاولة ثقافة وتنم�ة المقاولة على انفتاحها خالل

 .والتكو�ن للتر��ة مقاوالتي منظور ضمن الثروات خلق اجل
 من الكثیر االجتماعیون  الفاعلون  منها �ستمد التي االجتماع�ة المؤسسات بین من الدین �عتبر  :الدین 

 تشترك عناصر هي الخ ...القوت على الحصول في النفس على االعتماد وكذا  وٕاتقانه العمل فق�م والمعاییر، الق�م
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 مقومات أحد لها الحامل والق�م الدین �شكل وعل�ه الوضع�ة، الد�انات �عض وحتى  السماو�ة ت �اناالد كل فیها

 .المقاوالتي الفعل
 المؤسسات، إنشاء نحو التوجه في  المؤثرة العوامل من والتقالید العادات تعتبر  :والتقالید العادات 

 فتتوارثها التجار�ة واألنشطة التقلید�ة الصناعات أما أبنائها مع والرعي  الزراعة تمارس البدو�ة فالمجتمعات

 . األج�ال
 :11مثل  الناجح المقاول في توفرها الواجب المهارات من العدید إلى �اإلضافة

 الفن�ة ألنشطة�ا المتعلقة العال�ة التقن�ة والقدرة المعرفة، الخبرة، في تتمثل وهي  :التقن�ة المهارات -

 المشروع أعمال إدارة في تساعد المهارات وهذه وتمو�ل تخز�ن ب�ع، إنتاج، من االتلمجا مختلف في للمشروع

 .بجدارة
 قبل القرارات مناقشة فعل، ردود استالم، ،المعلومات نقل االتصال، قدرات وهي  :التفاعل�ة المهارات -

 .لآلخر�ن النشاط إلدارة الالزمة الصالح�ات تحو�ل حالة في المقاول �حتاجها التي إلخ... اإلقناع إصدارها،

 وزمالئه مرؤوس�ه مع عالقاته تطو�ر من المقاول تمكن التي القدرات في وتتمثل  :اإلنسان�ة المهارات -

 للعنصر المستمر والدعم والثقة االحترام على ىتبن العالقات هذه أن حیث عام، �شكل والمؤسسة المشروع لخدمة

 لآلخر�ن واالستمالة والتحفیز الستجالب�ا تتعلق قدرات وهي ،هاخارج �مشكالته واالهتمام المؤسسة داخل ال�شري 

 .المؤسسة أعضاء مع اللبق والتصرف الحسنة والمعاملة
 والمحاكمة القرار واتخاذ اإلدارة میدان في علم�ة وم�ادئ أسس اكتساب في تتمثل  :فكر�ة مهارات -

 .إلخ...وحلولها ابه وأس�ا المشكالت بین العالقات وٕایجاد المشكالت وتحلیل المنطق�ة
 ول�س ككل تعمل التي مته مؤسسا إلى مته نظر ح�ال ردلمج ا التفكیر على القدرة أي  :تحلیل�ة مهارات -

 ذاته حد في اإلدراك هذا أن حیث مح�طها، في كال لتص�ح ال�عض �عضها مع تترا�ط ووظائفها أجزاؤها وان كجزء

 .المناس�ة الحلول وضع من �عد ف�ما لیتمكن ،المشاكل أغلب�ة مواجهته �عد أمامه الحاصلة العمل تعقیدات تخوله
 للمقاولة: الثقاف�ة السوسیو األ�عاد .3

 في  IBMالمسیر�ن �شركة  لدى الثقاف�ة الق�م حول أولها كان أ�حاث �عدة 1980 سنة من بدا�ة هوفستد قام   

 الثقاف�ة -السوسیو �األ�عاد تتمیز البلدان بین الثقاف�ة االختالفات ن أفادت الدراسة هذه ونتائج بلد، 57 ب فروعها

 :التال�ة
 الفردان�ة مقابل الجماع�ة  
 االنثو�ة مقابل الذكور�ة  
 المدى قر�ب التوجه مقابل المدى �عید التوجه  

 التراتب�ة المسافة 
 الال�قین قبول درجة 

 یبرز حین البلد، في ثروة زادت كلما وتتقوى  تبرز فالفردان�ة األفراد، بین العالقات نمط إلى األول ال�عد �شیر

 الذكور�ة المجتمعات الثاني فإن ال�عد یخص ما في أما ،"الجماع�ة لمجتمعات ا في االندماج"و التضامن عنصر

 حین في المال، وكسب والنجاح تشجع اله�منة أنها كما الجنس، أساس على العمل تقس�م من كبیرة بدرجة تتمیز

 12الح�اة ونوع�ة واإلیثار التواضع تثمن األنثو�ة أن المجتمعات
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 السلطة قبول أي درجة �صفة خاصة، والتنظ�م عامة �صفة المجتمع في الت�ع�ة درجة إلى فتشیر التراتب�ة المسافة

 ذات وأخرى  قو�ة تراتب�ة مسافة ثقافات ذات إلى إجرائ�ا ال�عد هذا هوفستد صنف ولقد المجتمع، أعضاء قبل من

 أفرادها برفض تتمیز الثان�ة أن حین في فیها للالمساواة األفراد �قبول تتمیز فاألولى ضع�فة، تراتب�ة مسافة

 أو قبول ومدى والمستقبل الحاضر في لألمن االفراد مرت�ط �شعور فهو الال�قین مراق�ة �عد أما ،13 للالمساواة

 نحو االفراد بتوجهات تعلق ما كل هو المدى القر�ب التوجه أو ال�عید المدى التوجه و��قى لمجازفة، ا رفض

 نحو الدینام�كي والتوجه لألول االجتماع�ة �النس�ة الواج�ات واحترام العالقات والتضامن نمط على المحافظة

 14�سرعة المرجوة النتائج تحقیق في والرغ�ة حداثي هو ما مع هو تقلیدي ما تكییف
 بین العالقة إلى ZAHRA،JEORGE، HAYTON من كل أشار هوفستد، طرح عن كثیرا یبتعد ال طرح في

 :أشكال أر�عة خالل عنها من ُ�عبر الوطن�ة الثقافة" النموذج، هذا فحسب والمقاول، والمقاولة الوطن�ة الثقافة

 .15الثقاف�ة والق�م معرفته وكفاءاته، معتقداته المقاول، ودوافع حاجات
 المقاوالت�ةالمحور الثالث: دو التعل�م المقاوالتي في تنم�ة الثقافة 

�عتمد برامج التعل�م المقاوالتي على مجموعة من المواد التعل�م�ة تعمل مجتمعة على تزو�د فئة المقاولین    
�المعارف والمهارات الالزمة إلنشاء مؤسساتهم الخاصة وضمان استمرار�تها والعمل على تطو�رها، مما �عني 

أن تكون قادرة على خلق روح المقاوالت�ة عند الطالب في  ذلك أن البرامج التعل�م�ة الجامع�ة الحال�ة �مكن
الوقت الذي تحولت ف�ه المجتمعات نحو مجتمعات المعرفة كانت ف�ه الجامعة هي الحاضنة الطب�ع�ة 

 والمرجع�ة الحق�ق�ة ل�عث روح المقاوالت�ة.

 الش�اب: العوامل الدافعة لتنم�ة ثقافة المقاولة عند  .1

�مكن تلخ�ص العوامل التي �مكن ان تقود الفرد لمجال المقاولة وتنم�ة الثقافة المقاوالت�ة لد�ه في نموذج    
 A.SHAPERO et L.SOKOLـ ل المقاوالتي الحدث تكو�ن نموذج وهو المقاوالت�ة �عتبر أساس الدراسات في

 األساس�ة والفكرة  المقاولة. مجال في لأل�حاث األساسي المرجع اآلن لحد �قي نموذج بتأس�س ال�احثان قام حیث

 مؤسسته إنشاء قرار اتخاذ مثل في الح�اة، لتوجهه ومهم كبیر بتغییر الفرد ی�ادر لكي أنه " تقول: للنموذج

 نموذجه في إل�ه ما �شیر وهذا  المعتاد." الروتین وكسر بإ�قاف �قوم ما حدث القرار هذا �سبق أن فیجب الخاصة،

 الشكل: في تظهر كما العوامل، من مجموعات بثالث
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 -02-الشكل  رقم 

 
ومرافقة  ورقة مقدمة لملتقى استراتیج�ات التنظ�م التوجه المقاوالتي للش�اب في الجزائر،منیرة سالمي،  المرجع :

  .04،  ص 2012، جامعة ورقلة، رة والمتوسطة في الجزائریالمؤسسات الصغ

 :یلي كما النموذج متغیرات تفسیر �مكننا
 الخ....العمل، عن الرضا عدم الهجرة، الطالق، العمل، من التسر�ح مثل :السلب�ة االنتقاالت. 

 محتملین، مستثمر�ن أو سوق  وجود العائلة، تأثیر مثل :اإلیجاب�ة االنتقاالت ...  

 السجن. من أو المدرسة، من الج�ش، من الخروج : مثلالوس�ط�ة األوضاع 

 فاالنتقاالت .المقاوالتي للحدث والمحركة األفراد، ح�اة مسار في التغییر إحداث أساس العوامل هذه وتعتبر   

 من البلدان �عض في فعل�ا مالحظته تم ما وهذا المقاوالتي، العمل على الفرد تحث أن �مكن الهجرة، مثل السلب�ة

فتؤثران  الوس�ط�ة، واألوضاع اإلیجاب�ة االنتقاالت ، أماتمؤسسا  ءبإنشا ةق�ام �عض المجموعات العرق� خالل
للنموذج والتي تتمثل في المجموعات الثالثة  ةالمفسر  توما بین المتغیرا. ماد وعلى رغ�اتهر على نظام الق�م لالف
 .ةالتي تتمثل في انشاء المؤسس ةالمفسر  ةمن العوامل والمتغیر 

 : المقاوالت�ة ثقافة ترسیخ في ودورها المقاوالتي التعلم مصادر .2

 16: في الغالب تكون الفكرة من أحد المصادر التال�ة
 للفرد األفكار مصادر أهم أحد تكون  قد السابق العمل من المستمدة الخبرة إن :الذاتیـة الخبـرة 

 استثمار�ة أفكار ابتكار إلى یؤدي ،...المنافسین الموردین، الز�ائن، األسواق، مع التعامل أن حیث المقاول،
 مكملة خدمة تطو�ر أو جدید، منتوج إستغالل أو األحسن، إلى المنتج نوع تغییر خالل من تأتي جدیدة،
 .عمالها أفكار تستغل أن علیها یجب األخیرة هذه للمؤسسة، األصلي للنشاط
 حیـث الصـناعي، القطـاع في غالبـا �كـون  األفكـار مـن النـوع هـذا :الجدیـدة لألفكـار كمصـدر الز�ائن 
 الز�ـائن �قـدمها الـتي واالقتراحات الفعل ردة في تتمثل عكس�ة تغذ�ة وجود �فـرض اإلقتصـادي المنطـق أن

 أن و�مكن المنتج، هذا وٕایجاب�ات نقائص �عرف الـذي وهـو للمنـتج المسـتعمل هـو فـالز�ون  معـین، منتـوج حیـال
 تحول أو معین منتـوج بز�ـائن المقـاول فاسـتعانة المنـتج، هـذا تعـدیل أو تقـد�م في أحسن تصور لد�ه �كون 

 .الجدیدة لألفكار مصدر �كون  أن �مكن مقاول إلى الز�ون 
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 قطاعـات في المؤسسـات وٕانشـاء النشـاطات �اختیـار �قومـون  المقـاولین مـن الكثـیر :والرغبـات المیـول 
 أجهـزة لتجمیـع محـل فـتح إلى �صـاح�ة یـؤدي أن �مكن اآللي لإلعالم المیل :مـثال السـابق، میـولهم تشـكل

 إلخ،...الحلوب، األ�قار لتر��ة مزرعة إنشاء إلى �صـاح�ه یـؤدي أن �مكـن الحیوانـات لتر�یـة المیـل الحاسـوب،
 .صغیرة مؤسسة إلنشاء قوي  دافع لإلنجاز والحاجة المیل �كون  الغالب وفي
 األشـ�اء رؤ�ـة خاللها من �مكن معینة، ومواقع حاالت في یوم كل تضعنا الح�اة :الطارئة األفكار 

 خـالل مـن الفـرص القتنـاص وعقلیـا نفسـ�ا یتأهـب أن یجـب مؤسسـة إنشـاء إلى فالسـاعي مختلـف، �شـكل
 في الموجود واألخطاء النقائص ومراق�ة التجار�ـة الوضـع�ات علـى والحكـم والمالحظـة، والتصـور اإلنتقـاد
 .اإلستثمار�ة لألفكار جید مصدر تعتبر لألش�اء اإلنتقاد�ة النظرة هذه المشار�ع، �عض
 حیـال أح�انـا یندهشـون  للخارج �سافرون  الذین األشخاص :الخارج�ة السفر�ات من المأخوذة األفكار  

 لألفكـارمتاحة في بلدهم أو منطقتهم األصل�ة، وهذا �عتبر مصدر جاهز  سـلعة أو خدمـة معینـة غـیر

 المنطقة التي ینتمي إلیها المقاول. اإلسـتثمار�ة، �شـرط أن تكـون هـذه األفكـار متوافقـة مـع طب�عـة
أي إنشـاء مشـروع جدیـد �فكـرة جدیـدة، لكـن هـذا النـوع مـن األفكـار یجـب تجر�تـه �شـكل  :اإلبـداعات ال�حتـة

یتطلب هذا النوع من األفكار إمكان�ات كبیرة، إضافة إلى أنه ال جیدا في قبل التطبیق �حیث  مكثـف والتفكـیر
 .�قبل األخطاء

 و�التـالي جـاهزة، أفكـار دومـا �متلكـون  ال صـغیرة، مؤسسـة إنشـاء علـى المقبلـین :األفكـار عـن ال�حـث 
 المصادر �عض على اإلعتماد أو لمجال هذا في المتخصصة اإلستشار�ة المكاتـب إلى العـودة �مكـن ال

 منها: األخرى 
 مـن ناتجـة أفكـار للمقـاول �عطـي مهـم توجـه هـو موجـودة، مؤسسـة شـراء إعـادة :جدیـدة مؤسسـة تـرم�م -

 ؛المؤسسة لهذه السـا�قة النشـاطات
 معین، منتج إنتاج رخصة على �الحصول صغیرة مؤسسة إنشاء أ�ضا للمقاول �مكن :لتراخ�صا -

 ؛المتخصصة التوا االنترنیـت إلى بـالرجوع وذلـك
 مثـل مإلبـداعا التجـاري  �اإلسـتثمار �قومـون  ال والمخترعـین المبـدعین �عـض :واإلجـازات البـراءات -

 للمشار�ع جدیدة أفكار على الحصول في األ�حاث هذه من اإلستفادة �مكن الجامعیـة،و�التالي ال�حـث مخـابر
  اإلستثمار�ة

الحصول على األفكار من هذا النوع ال �كون إال �اإلطالع الواسع والمتواصل للدور�ات كما نشیر إلى أن 
والمجالت المتخصصة واالنترنیت، كما یجب لل�احث عن الفكرة اإلستثمار�ة تخص�ص جزء من میزانیته لهذا 

ستفاذة من الغرض، وز�ارة المعارض االقتصاد�ة وغرف التجارة والسفر إلى أماكن وجود هذه األفكار لإل
 الخبرات السا�قة.

 :المقاوالت�ة روح لتعز�ز المقاوالتي التعل�م و�رامج استراتیج�ات .3
الجامعة ومختلف مؤسسات ال�حث العلمي ل�س �معزل عن الدینام�ك�ة السوسیو اقتصاد�ة للمجتمع تعتبر    

فانه �اإلضافة الى دورها التكو�ني وال�حثي  المعتاد یتعین علیها ان تق�م جسور االلتقاء مع المقاولة و�التالي 
سوق العمل .وتنم�ة ثقافة المقاولة  تشكل الجامعة قاطرة التنم�ة من خالل تثمین ال�حث العلمي وانفتاحه على
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كال من المحتو�ات والطرق البیداغوج�ة تشكل الجزء األساسي في برامج تعل�م لدى الش�اب . على اعت�ار ان 
 المقاوالت�ة.

و�عتبر التقی�م عنصرا أساس�ا للتعلم، و�مكن أن ینظر إل�ه �اعت�اره القراءة للواقع في ضوء أهم�ة البرامج    
 17التعل�م�ة. و�مكن أن �حدد التقی�م من خالل ثالث إجراءات:

 المهارة أو المعرفة وجود من التحقق 
 والهدف مستوى  إلى �النس�ة الفرد موقع تحدید 

  الحكم على ق�مة الشيء 
تكون على أساس  و�ناء على األهداف المحددة �مكن أن تعتمد أنماط مختلفة من التقی�م، وهذه األنماط    

 الوظائف التي سیتم تحق�قها وهي كما یوضحها الجدول األتي:
 للوظائف وفقا المختلفة التقی�م أنماط-02- رقم الجدول

 وظائف اضاف�ة الوظ�فة االساس�ة نمط التقی�م
 �علم/�حدد/�صنف یوثق تلخ�صي

 فهم الصعو�ات متكون 

 جرد
 مؤمن/مواءمة
 یوجه/ �ساعد
 �صحح/ �عزز

 حوار خلق

 یوجه تشخ�صي

 �حدد/�ستكشف
 یوجه

 )عمل طر�قة) �شمل
 ملفات) تكیف

 جامعة طل�ة من عینة على دراسة،المقاوالتي التعل�م خالل من المقاوالت�ة تطو�ر نحو ،علي دمحم لجوديا: المرجع
 .173 ص ،2015 التسییر علوم في دكتوراه شهادة نیل متطل�ات ضمن تدخل مقدمة اطروحة ،الجلفة

 
 اكتساب ق�اس على ركز ولذلك التعل�م، فترة في تحققت التي النتائج تقی�م في ی�حث التلخ�صي فالتقی�م  

 التعل�م تعز�ز هو ذلك من الهدف فإن التكو�ني �التقی�م یتعلق وف�ما... والمفاه�م المجاالت لمختلف المعارف
 المعارف حجم من بدال الیوم�ة الح�اة مواقف في التعلم نتائج لق�اس �میل التقی�م من الثاني النوع وهذا الحالي،
 موقع وتحدید تشخ�ص أجل من الموجودة والتحد�ات الثغرات لتحدید التشخ�صي التقی�م و�ستخدم.  المط�قة

 التقی�م �ساهم أن �مكن ذلك ومع محدد، تعلم اكتساب إلى یهدف التقی�م من النمط هذا التعلم، عمل�ة في الفرد
 التقی�م من النوع تحدید إلى �اإلضافة المتوقعة والصعو�ات األهداف على الفعل ردود تقی�م في التكو�ني

 تصم�م تشمل التي التعل�م برامج فإن هذا وعلى المق�مین، تحدید تتحمل التعل�م�ة المؤسسات فإن العتماده،
 .والخارجیین الداخلیین المق�مین على تعتمد ما غال�ا مقاوالتي مشروع
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 المستوى  على أما مق�مین، �كونون  ما عادة هم المشروع على المشرفین فإن الداخلي، المستوى  وعلى  
 تقی�م هو والهدف. المشار�ع هذه إلیها تنتمي التي والقطاعات البنوك وممثلي المقاوالت�ة فخبراء الخارجي
 �ملكون  ال المقاولین أن نفهم أن الضروري  فمن األنسب، التقی�م نظام ولتحدید قبلهم من المشروع من الغرض

 لألهداف الجید التحدید التعل�م�ة للمؤسسات المناسب فمن و�التالي مختلفة، احت�اجاتهم وأن الخصائص نفس
. األنسب التدر�س وطرق  البرامج، المحتو�ات، تحدید إلى إضافة طالب، كل تطلعات االعت�ار في واألخذ

 .وتأثیرها أهمیتها مدى لق�اس الالزمة �الطرق  االعتماد إلى الحاجة لدیها التعل�م�ة فالمؤسسات
 في التعل�م�ة البرامج فعال�ة لق�اس المصممة األخرى  والمداخل النماذج من العدید ان الى االشارة تجدر

 طورا واللذان Henry دراسة في ورد كما Jack et Anderson نموذج المثال سبیل على ومنها المقاوالت�ة
 .المقاوالتي التعل�م برامج فعال�ة لق�اس خطوات خمس من یتكون  إطارا أو نموذجا

  المقاوالت�ة الثقافة لدعم المقاوالت�ة تعل�م برامج تطو�ر   .4
 ثقافة لتنم�ة العملي الواقع في المقاوالت�ة تعل�م برامج وتطو�ر دعم في تساهم التي العوامل من العدید هناك

 :18یلي كما وهي ،المقاوالت�ة
 العالي التعل�م برامج من تحق�قها إلى نسعى التي التعل�م�ة المخرجات أو النتائج وتعر�ف توض�ح. 
 المقاوالت�ة تعل�م في فعالة برامج بناء. 
 تدر�ب وتطو�ر مر�ین ومعلمین فاعلین 
 التعل�م�ة للمنظمات المؤسسي النموذج و�ناء تشكیل إعادة 
 الخطط وتصم�م وضع في المحترفین المدر�ین أو والمعلمین المقاولین بین التكامل من نوع خلق 

  والمناهج
 الدراس�ة وتدر�سها. 
 وتدخالته العام الرأي دعم ضمان. 
 

 الخاتمة
األفراد من تحقیق  جذاب �مكنص�حت المقاولة في معظم دول العالم محورا أساس�ا للتطور، ونمط ح�اة أ  

ونظرا ألهم�ة المقاولة والثقافة المقاوالت�ة المتزایدة  . ذواتهم و�ص�حوا أكثر استقالل�ة و�مستوى مع�شي أفضل
اهتمت كل من الحكومات وال�احثین الجامعیین والمجتمع �شكل عام بتطور المقاولین ومؤسساتهم وقدرتها على 

 . ء المقاولون ومؤسساتهم الجدیدة من مناصب شغلال�قاء والنمو لما یوفره هؤال
العمل على نشر الروح المقاوالت�ة سوف یؤدي إلى تزاید المقاولین المبدعین القادر�ن على خلق هذه كما أن 

التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة، ولهذا یجب رسم إستراتیج�ة للتنم�ة التي تقوم  المؤسسات وتطو�رها مما یخدم
أهداف محددة، من خالل نشر ثقافة المقاوالت�ة بین  ت األساس�ة ترسم الخطوط العر�ضة لبلوغعلى القرارا

 أوساط أفراد المجتمع.
فالتعل�م المقاوالتي �عدل أنماط التفكیر التقلیدي للطل�ة في ال�حث عن وظائف، و�نمي طموحاتهم �أن  

و�التالي �عتبر إدراج التعل�م المقاوالتي ونشر مستثمر�ن وخالقین لمناصب الشغل بدال لطالبین له.  �ص�حوا
ومكتسابته المستقبل�ة وآثاره القو�ة على التنم�ة المستدامة وقد جاء االهتمام �التعل�م المقاوالتي  ثقافته له نتائجه
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لم الذي نتج عن التزاوج بین حقلي المقاولة في األعمال والتعل�م، لما له من تأثیر ومساهمة في تنم�ة قدرات تع
الفرد وتعدیل نمط تفكیره التقلیدي �شكل یجعله مقاوال قادرا على الم�ادرة ودخول حقل االستثمار �شكل فعال 
مما �ساهم �شكل قوي في رفع معدالت النمو االقتصادي، وهذا ما یؤكد ضرورة إدراج مقررات دراس�ة في 
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مساهمة دار المقاوالت�ة �الجامعة الجزائر�ة في ترسیخ الروح المقاوالت�ة لدى الطل�ة 
 الجامعیین

 جامعــــة الجلفـــــــة أنموذجــــــــــــا
 الجلفة جامعة أ محاضر أستاذ صد�قي النعاس

 الجلفة جامعة مؤقتة أستاذة عبیدي فت�حة
 

 : مقدمة
لقد زاد اهتمام ال�احثین والدارسین �مجال المقاولة وٕانشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نتیجة التغیرات    

والتحوالت السر�عة والمتعمقة التي مّست اإلقتصاد العالمي، ونظرا لألهم�ة المتنام�ة التي تدّرها تلك 
وانب، وخاصة على المستوى اإلجتماعي من ناح�ة المؤسسات على اقتصاد�ات البلدان في مختلف الج

إمكان�ة توفیر مناصب الشغل، وفي ظل الطفرة النفط�ة تأتي المقاوالت�ة كحل لمعضلة ال�طالة أو جزء منها، 
لذا تبّنت الدولة الجزائر�ة هذا الطرح من خالل إستراتیج�ة تعتمد على مجموعة من االمت�ازات الضر�ب�ة 

ة للمقاولین الش�اب �اإلضافة إلى المرافقة المالّ�ة والتقنّ�ة، وتأتي أجهزة الدعم التي أنشأتها واإلقتصاد�ة الممنوح
بین المدیر�ة العامة  اتفاق�ةضمن  دار المقاوالت�ةالدولة لتطبیق هذه اإلستراتیج�ة على أرض الواقع بإنشاء 

) بوصفهم الطل�ة الجامعیینالجامعات (لتستهدف خر�جي  الجامعةللوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب وٕادارة 
 مؤهلین إلنشاء مشار�ع وقادر�ن على الم�ادرة واإلبتكار. 

 وعل�ه سنعالج من خالل هذه الورقة ال�حث�ة اإلشكال�ة التال�ة:
 كیف �مكن أن تساهم دار المقاوالت�ة في ترسیخ الروح المقاوالت�ة لدى الطل�ة الجامعیین؟

 إث�ات أو نفي الفرض�ات التال�ة:وسوف نسعى إلى التحقق من 
  إّن اكتشاف وتكو�ن المقاولین من الطل�ة الجامعیین �عّد جزءًا من وظ�فة الجامعة �التنسیق

 والشراكة مع دار المقاوالت�ة من بلورة فكرة المشروع إلى تجسیده على أرض الواقع.

 دى الطل�ة الجامعیین من خالل �ساهم القائمون على دار المقاوالت�ة في ترسیخ الروح المقاوالت�ة ل
 التعل�م بتنظ�م دورات أل�ام إعالم�ة وتكو�ن�ة في مجال المقاوالت�ة و�حضور كافة هیئات الدعم.    

 و�غ�ة اإلجا�ة على اإلشكال�ة وٕاث�ات الفرض�ات أو نفیها، ارتأینا تناول الدراسة ضمن أر�عة محاور:
 لنظر�ات المفسرة لها؛المحور األول_ مفاه�م أساس�ة للمقاوالت�ة وا

 المحور الثاني_ الروح المقاوالت�ة؛
 المحور الثالث_ دار المقاوالت�ة: المفهوم، المهام واألهداف؛    
 المحور الرا�ع_ قراءة التفاق�ة إنشاء دار المقاوالت�ة بجامعة الجلفة وأهم النشاطات المنبثقة عنها؛    

 ت المقترحة.المحور الخامس_ عرض ألهم النتائج والتوص�ا
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 المحور األول_ مفاه�م أساس�ة للمقاوالت�ة والنظر�ات المفسرة لها:

  مفهوم المقاول والمقاوالت�ة: )1
قبل التطّرق إلى التعر�ف �المقاوالت�ة البّد من توض�ح مفهوم المقاول، إذ تطّور هذا المفهوم مع مرور    

الزمن  ففي فرنسا وخالل العصور الوسطى كانت كلمة المقاول تعني الشخص الذي �شرف على المسؤول�ة 
عى من أجل تحّمل مخاطر و�تحّمل أع�اء مجموعة من األفراد، ثّم أص�ح �عني الفرد الجريء الذي �س

اقتصاد�ة، أّما خالل القرنین السادس عشر والسا�ع عشر فقد كان �عّد الفرد الذي یّتجه إلى أنشطة المضار�ة. 
) من أوائل المنظر�ن لهذا المفهوم إذ اعتبره المبدع الذي �قوم بجمع وتنظ�م وسائل J.B.Say.1803و�عتبر(

) المقاول �أّنه: ''ذلك الشخص الذي لد�ه 1950كما عّرف (شومبیتر،  ،1اإلنتاج بهدف خلق منفعة جدیدة.
في  2اإلرادة والقدرة لتحو�ل فكرة جدیدة أو اختراع جدید إلى ابتكار و�التالي فوجود قوى الر�ادة''التدمیر الخّالق''

ن و�قودون األسواق والصناعات المختلفة تنشئ منتجات ونماذج عمل جدیدة، و�التالي فالر�ادیین �ساعدو 
 التطّور الصناعي والنمو اإلقتصادي على المدى الطو�ل''.

 3) المقاول �أّنه:''الشخص الذي یتصّور، و�تطّور و�درك الرؤى''.Filion,1991وعّرف (   
وعل�ه �مكن القول أّن المقاول هو ذلك الشخص الذي یتمّیز �القدرة على اإلصالح وتحقیق األهداف، وأّنه    

توى عال من الحساس�ة للكشف على الفرص التجار�ة �اإلعتماد على معلومات هامة، كما أّنه �حافظ على مس
 یواصل اتخاذ قرارات تهدف مخاطرة متوسطة  إلى ابتكار لیؤدي دوره في المشروع.   

لفعل وكما تعّددت تعار�ف المقاول تعّددت أ�ضا التعار�ف التي تناولت المقاوالت�ة، إذ تعرف على أّنها: ''ا   
الذي �قوم �ه المقاول والذي ینّفذ في س�اقات مختلفة و�أشكال متنّوعة، ف�مكن أن �كون ع�ارة عن إنشاء 
مؤسسة جدیدة �شكل قانوني كما �مكن أن �كون ع�ارة عن تطو�ر مؤسسة قائمة بذاتها. إذ أّنه عمل اجتماعي 

  4�حت''

 « Entrepreneurship »المشتّقة من  « Entrepreneuriat »وآخرون المقاول�ة  (Béranger)كما عّرف   
 والمرتكزة على إنشاء وتنم�ة أنشطة، فالمقاول�ة �مكن أن تعّرف �طر�قتین:

  على أساس أّنها نشاط أو مجموعة من األنشطة والسیرورات تدمج إنشاء وتنم�ة مؤسسة أو �شكل
 أشمل إنشاء نشاط.

 وسیرورة خلق ثروة وتكو�ن اجتماعي من  على أساس أّنها تخصص جامعي، أي علم یوضح المح�ط
 خالل مجابهة خطر �شكل فردي.

فقد حّددها على أّنها:''حالة خاصة یتم من خاللها خلق ثروات اقتصاد�ة  (Alain Fayolle،2003)أّما    
واجتماع�ة لها خصائص تتصف �عدم التأكد أي تواجد الخطر، والتي تدمج فیها أفراد ین�غي أن تكون لهم 

  5سلوكات ذات قاعدة تتخصص بتقبل التغییر وأخطار مشتركة واألخذ �الم�ادرة والتدخل الفردي''.
�النس�ة لألنجلوساكسون وخاصة األمر�كیون فقد استعملوا المصطلح منذ سنوات التسعینات، إذ نجد أن أّما    

(Haward Stevenson)  بجامعة« Harvard »  یوّضح �أّن:''المقاول�ة ع�ارة عن مصطلح �غطي التعّرف
  6على فرص األعمال من طرف أفراد أو منظمات ومتا�عتها وتجسیدها''.
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والت�ة هي مجموع النشاطات التي تسمح بإنشاء مؤسسة جدیدة من خالل اكتشاف، تثمین إذن فالمقا   
واستغالل الفرص المتاحة في السوق وذلك بتوفیر الوقت، العمل، رأس المال ومختلف الموارد األخرى 

 الضرور�ة وكل ذلك بهدف بتقد�م ق�مة معینة.
 مقومات الفكر المقاوالتي: )2

موعة مواصفات تجعل منه المقاول الناجح والمسیر الجید، وهذا عن طر�ق الدمج �حتاج المقاول إلى مج    
 7بین مجموعة من الصفات الشخص�ة والعوامل البیئ�ة، و�مكن تقس�م هذه المقومات إلى قسمین:

 8مقومات شخص�ة: .1.1
 :أي تقد�م أفضل أداء والسعي إلى إنجاز األهداف وتحمل المسؤول�ة والعمل  الحاجة إلى اإلنجاز

على االبتكار والتطو�ر المستمر والتمییز، ولذلك فالمقاول دائما �قّ�م أداءه وٕانجازه في ضوء معاییر ق�اس�ة 
 وغیر اعت�اد�ة.

   :شروعات األعمال  �حیث �متلك المقومات الذات�ة والقدرات الفكر�ة على إنشاء مالثقة �النفس
وذلك من خالل االعتماد على الذات واإلمكان�ات الفرد�ة وقدرته على التفكیر واإلدارة واتخاذ القرارات لحل 
المشكالت ومواجهة التحد�ات المستقبل�ة، وذلك �سبب وجود حالة من الثقة �النفس واالطمئنان لقدراتهم وثقتهم 

 بها.
 :أي التطلع إلى المستقبل بنظرة تفاؤل�ة وٕامكان�ة تحقیق مركز متمیز ومستو�ات  الرؤ�ا المستقبل�ة

 ر�ح�ة متزایدة.

 :عتقد المقاولون �أن تحقیق النجاحات وضمان استمرار�تها، إنما یتحقق من خالل  التضح�ة والمثابرة�
ك فالضمانة األكیدة لهذه المثابرة والصبر والتضح�ة برغ�ات آن�ة من أجل تحقیق آمال وغا�ات مستقبل�ة، ولذل

 المشروعات إنما تن�ع من خالل الجد واالجتهاد والعطاء.
 :و�قصد بها االعتماد على الذات في تحقیق الغا�ات واألهداف، والسعي  الرغ�ة في االستقالل�ة

ة، كما �استمرار إلنشاء مشروعات مستقلة ال تتصف �الشراكة خاصة عندما تتوافر لدیهم الموارد المال�ة الكاف�
�ست�عد المقاولون العمل لدى اآلخر�ن تجن�ا لحاالت التحج�م �حیث یتمكنون من التعبیر والتجسید الحق�قي 
ألفكارهم وآرائهم وطموحاتهم.كما یوفر لهم إنشاء المؤسسات الخاصة الدخل الكافي للمع�شة وتحقیق الثراء، 

الل�ة في العمل، وهذا ما سّماه (شومبیتر) إلى جانب التحكم في شؤون العاملین لدیهم مما �عطیهم استق
 �المملكة الصغیرة.

 المقومات البیئ�ة: .2.1
  :عتبر المح�ط االجتماعي عنصرا مهما في الدفع نحو إنشاء المؤسسة نظرا المح�ط االجتماعي�

 لتركیبته المعقدة.
  :المؤسسات كمستقبل تعمل األسرة على تنم�ة القدرات المقاوالت�ة ألبنائها ودفعهم لتبني إنشاء األسرة

مهني خاصة إذا كان هؤالء اآل�اء �متلكون مشار�ع خاصة عن طر�ق تشج�ع األطفال منذ الصغر على 
 �عض النشاطات وتحمل �عض المسؤول�ات ال�س�طة.

 یدعو الدین اإلسالمي الحنیف إلى العمل وٕاتقانه وكذا االعتماد على النفس في الحصول  الدین :
 على القوت.  
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  تعتبر العادات والتقالید من العوامل المؤثرة على التوجه إلنشاء المؤسسات،  التقالید:العادات و
فالمجتمعات البدو�ة تمارس الزراعة والرعي مع أبنائها أما الصناعات التقلید�ة واألنشطة التجار�ة فتتوارثها 

 األج�ال. 
  :تنشأ ف�ه ممثال في المؤسسات  نظرا ألن ثقافة المقاوالت�ة تنشأ من المجتمع الذيالجهات الداعمة

العامة والخاصة، وهیئات الدعم المرافقة التي تؤدي دورا أساس�ا في الدفع من كثافة المقاول�ة ولعل من أهم 
 هیئات الدعم:  
              : ANSEJ سبتمبر  08المؤرخ في  96-296أنشئت الوكالة �مقتضى المرسوم التنفیذي رقم

�ة موضوعة تحت إشراف رئ�س الحكومة، و�توّلى الوز�ر المكّلف للتشغیل المتا�عة ، وقد كانت في البدا1996
العمل�ة لنشاطها، ثّم تحّولت لتص�ح تا�عة لوزارة التشغیل والتضامن الوطني، وهي هیئة تتمّتع �الشخص�ة 

 المعنو�ة واالستقالل المالي.
 9ومكافحة ال�طالة، فإّنها تتوّلى المهام التال�ة:وٕان كان الهدف من إنشائها اجتماعي في إطار س�اسة التشغیل 

 تدع�م وتقد�م االستشارة، ومرافقة الش�اب ذوي المشار�ع في تطبیق مشار�عهم االستثمار�ة؛ 
  ،تبل�غ الش�اب ذوي المشار�ع الذین استفادت مشار�عهم من قروض البنوك والمؤسسات المال�ة

�مختلف اإلعانات التي �منحها الصندوق الوطني لدعم تشغیل الش�اب واالمت�ازات األخرى التي �حصلون 
 علیها؛ 
 الق�ام �متا�عة االستثمارات التي ینجزها الش�اب ذوي المشار�ع؛ 
 الش�اب كافة المعلومات ذات الطا�ع اإلقتصادي، والتقني، التشر�عي والتنظ�مي  وضع تحت تصّرف

 المتعّلقة �ممارسة نشاطهم؛
  .إحداث بنك للمشار�ع المقّیدة اقتصاد�ا واجتماع�ا 

           CNAC:  كمؤسسة عموم�ة للضمان االجتماعي تعمل على تحقیق اآلثار  1994تم إنشاؤها سنة
�ة الناجمة عن تسر�ح العمال األجراء في القطاع االقتصادي إذ تعمل على تمو�ل مشار�ع االجتماع�ة المتعاق

 مالیین دینار. 10)سنة و�صل التمو�ل ف�ه إلى 50-30ال�طالین (إنشاء، توس�ع) ال�الغین من العمر بین (
      ANGEMمصغر.: تمثل إحدى أدوات الحكومة لمحار�ة ال�طالة من مهامه تسییر جهاز القرض ال 
     ANDI :  شهدت الوكالة التي أنشئت في إطار اإلصالحات األولى التي تم م�اشرتها في الجزائر خالل

التسعینات والمكلفة �االستثمار تطورات تهدف للتكیف مع تغیرات الوضع�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لل�الد، 
 1993رق�ة ودعم ومتا�عة االستثمار من خولت لهذه المؤسسة الحكوم�ة التي كانت تدعى في األصل وكالة ت

 .ثم أص�حت الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار مهمة تسهیل وترق�ة واصطحاب االستثمار 2000إلى 
) هذه األخیرة على NABIA: تعرف الجمع�ة الوطن�ة األمر�ك�ة لحضانات األعمال (حاضنات األعمال    

عة الناشئة ورجال األعمال الجدد،  وتوفر لهم الوسائل والدعم أنها هیئات تهدف إلى مساعدة المؤسسات المبد
األمني، الخبرات، األماكن، الدعم المالي، لتخطي أع�اء ومراحل االنطالق والتأس�س، كما تقوم �عمل�ات 
تسو�ق ونشر منتجات هذه المؤسسات وتعتبر الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة رائدة في هذا المجال حیث �عود 

  .1959إلى  Bataviaحاضنة  تار�خ أول
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وتعد تجر�ة الجزائر في مجال حاضنات األعمال متأخرة نوعا ما مقارنة �الدول النام�ة و العر��ة، حیث لم    
المتضمن القانون  180/ 01�استثناء القانون  2003�صدر مرسوم ینظم نشاط هذه األخیرة حتى سنة 
شاتل المؤسسات. وقد سعت ، والذي أشار إلى م2001التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة 

محضنة، �اإلضافة إلى أر�ع ورشات ر�ط في  11وزارة المؤسسات الصغیرة والصناعات التقلید�ة إلى إنشاء 
 كل من الجزائر، قسنطینة، سطیف، وهران .

  :عتبر التعل�م �صفة عامة والجامعي �صفة خاصة محورا أساس�ا لتطو�ر مهارات الجامعة والتعل�م�
إذ یجب أن تركز المناهج الدراس�ة على تشج�ع االستقالل�ة والمثابرة، الثقة �النفس وغیرها من المقاوالت�ة، 

المهارات المقاول�ة األخرى، كما أن للجامعة دور هام في بناء المعرفة الخاصة �المقاول�ة وتدر�س المفاه�م 
 العلم�ة التي تبنى علیها.

 2007رائدة على المستوى الوطني بإنشاء دار للمقاول�ة سنة وتعتبر تجر�ة جامعة منتوري قسنطینة تجر�ة    
تتكفل بتنش�ط ملتق�ات وندوات لفائدة الراغبین في إنشاء المؤسسات وكذا التكفل بتدر�س مادة المقاول�ة في كل 

ولتعّم كافة جامعات الوطن سنة  2013أقسام الجامعة، لتلیها جامعات أخرى من بینها جامعة الجلفة سنة 
2014. 

 المحور الثاني_ الروح المقاوالت�ة:
أخذ موضوع المقاولة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حّیز اهتمام كبیر �المقارنة مع الماضي، حیث كان     

اإلهتمام یخص فقط المؤسسات الكبیرة �اعت�ارها الموّلد الوحید للوظائف والثروة، لكن سرعان ما تغّیرت هذه 
المتنام�ة لقطاع المقاولة خاصة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التي غال�ا  النظرة �عد بروز األهمّ�ة
 مایرت�ط اسم المقاول بها.

لذا أص�ح موضوع تطو�ر الروح المقاوالت�ة �شغل حّیز اهتمام كبیر خاصة عند شر�حة الش�اب الجامعي،    
 ح المقاوالت�ة؟ ألّنه �مس مشكلة ال�طالة. والسؤال الذي نطرحه هنا ماذا نعني �الرو 

واإلجا�ة على هذا السؤال نختصرها في إظهار أوجه االختالف بین مصطلحین غال�ًا ما یتّم المزج بینهما في 
االستعمال، وهما روح المؤسسة وروح المقاولة، حیث تعرف روح المؤسسة �أّنها:''مجموعة من المواقف العامة 

 واإلیجاب�ة إزاء مفهوم المؤسسة والمقاول.''
أّما مفهوم روح المقاولة فهو أشمل من مفهوم روح المؤسسة ف�اإلضافة لما سبق، فهو مرت�ط أكثر �الم�ادرة    

والنشاط. فاألفراد الذین �ملكون روح المقاولة لهم إرادة تجر�ب أش�اء جدیدة، أو الق�ام �األش�اء �شكل مختلف، 
�الضرورة أن �كون لهم اتجاه أو رغ�ة إلنشاء مؤسسة، أو وهذا نظرا لوجود إمكان�ة للتغییر وهؤالء األفراد ل�س 

حّتى تكو�ن مسار مهني مقاوالتي ألّن هدفهم �سعى لتطو�ر قدرات خاصة للتماشي والتكّیف مع التغییر، وهذا 
عن طر�ق عرض أفكارهم والتصّرف �كثیر من االنفتاح والمرونة، وهناك من یتعّمقون و�عتبرون أّن روح 

 10ب تحدید الفرص وجمع الموارد الالزمة والمختلفة من أجل تحو�لها لمؤسسة.المقاولة تتطلّ 
 المحور الثالث_ دار المقاوالت�ة: المفهوم، المهام واألهداف. 

'' تبرز من المركز أو المعهد،  وتستحضر فكرة أكثر من خلّ�ة (أو ه�كل) ودود، رحب، داركلمة ''   
 متضامن ومنتج للق�م والثقافة.

  11كمورد خل�ة لتنم�ة ثقافة المقاوالت�ة وخدمة الجهات الفاعلة.وهي 
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تحث دار المقاوالت�ة على أّنه یجب أن تتضمن الجامعة في أهدافها تعر�ف الطالب الق�م المقاوالت�ة تدر�ج�ا،  
وتزو�دهم �الوسائل الفكر�ة التي تمكنهم من الشروع في مغامرة إنشاء مؤسسة. ولهذا الغرض فإّن دار 

مقاوالت�ة هي عنصر أساسي من الجهاز الذي �سمح لتشج�ع روح الم�ادرة والوعي إلى إنشاء مؤسسات ال
 12جدیدة.

وقد تّم تعر�فها على أّنها: ''األداة األساس�ة التي تعتمد علیها الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل    
.(الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل ) لتثقیف الطالب وتعر�فهم على العمل �الشراكة مع الجامعة''ANSEJالش�اب(
 الش�اب)

یذكر أّن دار المقاوالت�ة: ''ع�ارة عن هیئة مقّرها الجامعة، تتمثل مهامها في تكو�ن وتحفیز الطل�ة وال�احثین    
وضمان مرافقتهم األولّ�ة من أجل إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل 

، أّما في الجزائر فأنشئت 2003سنة غرونو�ل �فرنسا ؤها ألول مّرة بجامعة )، ولقد تّم إنشاANSEJالش�اب(
 منتوري �قسنطینة''.بجامعة  2007ألول مّرة سنة 

فتكمن في أّن الوظ�فة األساس�ة لها هي تعل�م المقاوالت�ة، بهدف تمكین الطالب من ن�ة  مهامهاأما عن   
 تنظ�م المشار�ع من خالل برامج التوع�ة ونشر ثقافة العمل الحر.

والوظ�فة الثان�ة لدار المقاوالت�ة تكمن في مرحلة ماقبل الدعم للطالب وأصحاب أفكار المشار�ع ال�احثین 
 (المصاح�ة).

 وظ�فتي دار المقاوالت�ة. ):01ل رقم(الشك
 دار المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوالت�ة

 
 
 
 
 
 
 

 العمل على العمل                                          ن�ة العمل              
Source: Jean-Pierre Boissin,  Le concept de « Maison de l’Entrepreneuriat » un outil d’action 
pour l’initiative économique sur les campus, CERAG-UPMF, Grenoble, 2003، p10. 

والوظ�فة الثان�ة تأتي �المرافقة (المصاح�ة) من فكرة المشروع، ودار المقاوالت�ة إضافة إلى جمع الموارد 
 التعل�م�ة تقوم �عمل�ة الدعم التقني لمشروع الم�ادر.

من الطالب وال�احثین، تظل ورغم أّن الهدف الرئ�سي لدار المقاوالت�ة هو العمل على ن�ة تنظ�م المشار�ع 
مع كافة ه�اكل  ورعا�ة المشروع  ،الحق�قة أّن هذا اله�كل یجب أن �كون قادر على المساعدة في ه�كلة الفكرة

 ) العمل من دار المقاوالت�ة في جم�ع مراحل عمل�ة تنظ�م المشار�ع.03الدعم. و�لخص الشكل رقم (
 

توعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةال املصاحبــــــــــــــــــــــة  
اإلعـــــــــــــدادشبكة   بر�مج تعليمـــــــــــــــــــــــــي 
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 عمل�ة تنظ�م المشار�ع والعمل من دار المقاوالت�ة. ):02الشكل رقم (

 ظهور الفكرة.........................ه�كلة المشروع
 

 دار
 المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوالت�ة 

 .....................................تنفیذ المشروع
 التواصل مع ه�اكل الدعم

 الم�ادرات المحل�ة.منابر  -
 الحاضنات. -
 ش�كات التعهد. -

 غرف التجارة. -

Source: J. P. Boissin, op cit, p1. 
 

 �مكن إیجازها ف�مایلي:  أهداف دار المقاوالت�ةأّما عن 
 تفعیل دور الجامعة لمرافقة الش�اب والطل�ة �االستشارات والدراسات المیدان�ة؛ 
 كآل�ة أساس�ة إلدماجهم في سوق الشغل؛ تحس�س الطل�ة �ق�م وم�ادئ المقاوالت�ة 
 ترسیخ ثقافة المقاوالت�ة وتطو�ر روح الم�ادرة لدیهم؛ 
  إتاحة مساحة مفتوحة للطل�ة علىL’Ansej   وLa Cnac  وL’Andi  وL’Angem  ...و 

 التمّكن من �عض المؤهالت والمهارات المتعّلقة �العقل�ة المقاوالت�ة؛ 
 م مرورًا �الجامعة لتسهیل مهمة الش�اب في التعامل مع الشركاء مرافقة الش�اب إلنجاح مشار�عه

 االقتصادیین �الخبرة الالزمة والمطلو�ة؛
 .همزة وصل بین المتخرجین حاملي الشهادات و�ین المؤسسة التي ستشرف على تمو�لهم 

 �ستند إلى ثالث مجاالت خبرة وهي: موارد  دار المقاوالت�ةوٕاّن مركز 
لتوع�ة الطالب وال�احثین مع العمل بهدف أن تكون ن�ة تنظ�م المشار�ع صر�حة مهارات التدر�س  -

 وواضحة.
 مهارات مدیري المشار�ع لمرافقة فكرة المشروع والتواصل مع ه�اكل المرافقة المخصصة لذلك. -
مهارات ال�حث والمقاوالت�ة كموضوع على التواصل مع فرق ال�حث والتطو�ر التدر�ب�ة لتوع�ة أعضاء  -

 ة التدر�س.هیئ
 المحور الرا�ع_ قراءة التفاق�ة إنشاء دار المقاوالت�ة بجامعة الجلفة وأهم النشاطات المنبثقة عنها:

�فترض أّن الطل�ة الجامعیین أجدر وأقدر من غیرهم على إنشاء مؤسسات مصغرة، غیر أّن نجاح هذه    
تي، وعلى هذا األساس وأمال في المساهمة المؤسسات ی�قى مرهونا �مدى نضج الطل�ة في مجال الفكر المقاوال

 في تطو�ر هذا الفكر وتعز�زه في أوساط الطل�ة تّم إنشاء دار المقاوالت�ة بجامعة الجلفة.
) وٕادارة جامعة ز�ان ANSEJوتّم إمضاء اتفاق�ة بین المدیر�ة العامة للوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (  

على الساعة الثان�ة زوًال �مقر رئاسة جامعة ز�ان  2013عاشور "الجلفة" في الیوم التاسع من شهر أكتو�ر 
عاشور �الجلفة، تنص على إنشاء دار المقاوالت�ة لفائدة الطل�ة الجامعیین، تهدف هذه الم�ادرة إلى إنشاء الدار 

لمقاوالت�ة لدى الش�اب س�ما حاملي الشهادات الجامع�ة إلنشاء داخل الحرم الجامعي من أجل غرس روح ا
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مؤسسات مصغرة، وقد أوضحت المدیرة العامة للوكالة أّن هذه الخطوة ستكون �مثا�ة انطالقة فعل�ة میدان�ة 
لتجسید الشراكة بین المؤسسات اإلقتصاد�ة والجامعة من خالل المرافقة وتقد�م االستشارة من طرف 

تجلى دور هذا المرفق االستشاري الذي یدخل في صم�م مهام الوكالة في تنظ�م أبواب مفتوحة المختصین، و�
على مدار السنة أمام الش�اب للتعر�ف �اآلل�ات التي وضعتها الدولة إلنشاء مؤسسات مصغرة وسبل تحقیق 

جامعیین المختصین مشار�ع استثمار�ة منتجة والق�ام بدور المرافقة من طرف إطارات الوكالة واألساتذة ال
 ضمن عمل است�اقي یرمي لتهیئة الش�اب إلنشاء مشار�ع استثمار�ة ناجحة. 

ورغم حداثة االتفاق�ة وٕانشاء دار المقاوالت�ة، فإّن األنشطة الرئ�س�ة التي تقوم بها، تستند إجراءاتها على  
 13برنامج سنوي وفق النحو التالي:

 �2013احثین في األ�ام ذات الطا�ع العام منذ شهر أكتو�ر تقد�م المعلومات ونشر الوعي للطل�ة وال 
 إلى غا�ة یومنا هذا؛

 إقامة أ�ام دراس�ة؛ 
 الجامعة الص�ف�ة: المنهج على تنظ�م المشار�ع �مشاركة شركاء لـANSEJ الموائد المستدیرة ،

 المواضع�ة، وحدات عمل�ة تنظ�م المشار�ع وخطط العمل، مسا�قة ألفضل خطة عمل.
 

) 2015-2014) و (2014-2013مخطط عمل دار المقاوالت�ة للمواسم الجامع�ة ( ):01رقم(الجدول 
 ).2016-2015و(
 تار�خ التظاهرة محتوى التظاهرة مكان التظاهرة موضوع التظاهرة الرقم
تقد�م جهاز الوكالة  - كل�ة العلوم التكنولوج�ة یوم إعالمي تحس�سي 01

والتعر�ف بدار المقاوالت�ة 
البنك  +casnos+cnas�حضور 
 والضرائب.

31/10/2013 

تقد�م جهاز الوكالة  - معهد الهندسة المدن�ة یوم إعالمي وتكو�ني 02
والتعر�ف بدار المقاوالت�ة وتقد�م 
دراسة حالة (شاب مستفید من 

 جهاز الوكالة).

28/11/2013 

تقد�م جهاز الوكالة  - كل�ة العلوم البیولوج�ة أ�ام تكو�ن�ة 03
والتعر�ف �أهداف دار وشركائها 
 المقاوالت�ة.

إلى 14/01/2014من 
 15/01/2014غا�ة 

معهد العلوم الطب�ع�ة  أبواب مفتوحة 04
 والح�اة

عرض �عض المنتجات  -
للمؤسسات الممولة من طرف 

 الوكالة.

إلى  10/03/2014من 
 13/03/2014غا�ة 

أبواب مفتوحة  05
 �مناس�ة عید الطالب

معهد العلوم الطب�ع�ة 
 والح�اة

عرض �عض المنتجات  -
للمؤسسات الممولة من طرف 

 الوكالة.

19/06/2014 
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تقد�م جهاز الوكالة  - كل�ة العلوم اإلقتصاد�ة الجامعة الص�ف�ة 06
والتعر�ف �مراحل إنشاء المؤسسة 

البنك  +casnos+cnas�حضور 
 والضرائب.

إلى  27/06/2014من 
 30/06/2014غا�ة 

تدشین مقر دار  07
المقاوالت�ة من طرف 
معالي وز�ر العمل 
والتشغیل والضمان 

 اإلجتماعي

تدشین مقر دار  - مقر دار المقاوالت�ة.
المقاوالت�ة من طرف معالي وز�ر 
العمل والتشغیل والضمان 

 اإلجتماعي

30/10/2014 

تكو�ن الش�اب حاملي  - مقر دار المقاوالت�ة. أ�ام تكو�ن�ة 08
المشار�ع الذین هم في حالة 

 إنجاز.

یومي 
 30/10/2014و29

القاعة المجاورة لدار  أبواب مفتوحة 09
 المقاوالت�ة.

عرض لمنتجات خاص  -
�الش�اب الجامعي حاملي 
المشار�ع الممولین من طرف 

 الوكالة.

یومي 
 30/10/2014و29

تقد�م مفهوم ودور  - كل�ة العلوم اإلقتصاد�ة. یوم تحس�سي 10
المقاوالت�ة في تحسین اخت�ار 

 المشروع. فكرة

02/12/2014 

تقد�م جهاز الوكالة  - كل�ة العلوم التكنولوج�ة. یوم إعالمي وتكو�ني 11
 ودار المقاوالت�ة.

05/01/2015 

معهد العلوم الطب�ع�ة  أبواب مفتوحة 12
 والح�اة

عرض �عض المنتجات  -
للمؤسسات الممولة من طرف 

 الوكالة.

إلى  09/03/2015من 
 12/03/2015غا�ة 

مفتوحة  أبواب 13
 �مناس�ة عید الطالب

معهد العلوم الطب�ع�ة 
 والح�اة

عرض �عض المنتجات  -
للمؤسسات الممولة من طرف 

 الوكالة.

18/06/2015 

تقد�م جهاز الوكالة  - كل�ة العلوم اإلقتصاد�ة الجامعة الص�ف�ة 14
والتعر�ف �مراحل إنشاء المؤسسة 

البنك  +casnos+cnas�حضور 
 والضرائب.

إلى  27/06/2015من 
 30/06/2015غا�ة 

تكو�ن الش�اب حاملي  - مقر دار المقاوالت�ة. أ�ام تكو�ن�ة 15
المشار�ع الذین هم في حالة 

 إنجاز.

یومي 
 29/10/2015و28

 من إعداد ال�احثین �اإلعتماد على معط�ات دار المقاوالت�ة بجامعة الجلفة. المصدر:
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وقد شهدت الدار منذ إنشائها إق�اال ملحوظا من طرف الطل�ة وال�احثین، وخاصة طل�ة قسم سنة ثان�ة    
وطال�ة، وقد اختاروا  ا) طال�90ن (تسعیماستر تخصص ''مقاوالت�ة وتسییر المؤسسة'' والذین بلغ مجموعهم 

لى أرض الواقع �التعاون مع دار مواض�ع تخرجهم في نفس مجال دار المقاوالت�ة، و�نتظر منهم تجسید ذلك ع
 المقاوالت�ة.

 المحور الخامس_عرض ألهم النتائج والتوص�ات المقترحة:
إّن تطو�ر المقاوالت�ة �مثل تحدّ�ًا رئ�س�ًا إلنشاء األعمال والتجدید اإلقتصادي إلنعاش مجتمعنا، ودار     

 المقاوالت�ة هي الرا�ط التشغیلي المحلي لنشر روح الم�ادرة في أوساط الطل�ة الجامعیین وال�احثین.
ـــــــــــــــة" لتحفیز الطالب الجامعي ودفعه كما أّنها ذات أهم�ة كبیرة ولها دور في جامعة ز�ان عاشور"الجلف  

ل�كون لد�ه التوجه المقاوالتي كونه لد�ه مؤهالت تسمح له بإنشاء المشار�ع والقدرة على اإلبداع واإلبتكار، وكل 
 ذلك �كون بتعز�ز تلك الشراكة وتوجیهها إیجاب�ًا.

 : التال�ةالتوص�ات  و�ناء على ما سبق، �مكن تقد�م   
ن لدار المقاوالت�ة بجامعة ز�ان عاشور "الجلفــــــــــــــــــــــــة" األثر األكبر في زرع روح المقاولة والثقافة حتى �كو 

 المقاوالت�ة لتحفیز الطل�ة إلنشاء مشار�عهم الخاصة، یجب الوقوف على مایلي:
 .تحضیر أرض�ة لتدر�س مقای�س تتعّلق بإنشاء المؤسسات 
 �ات التشغیل المتوفرة .تحدید رؤ�ة الطالب آلل 
  تعر�ف الطالب �الفكر المقاوالتي وتحس�سه بدوره في حل مشكلة ال�طالة، وأّن المقاولة ت�قى خ�ارًا له

 ول�ست بد�ًال.

  معرفة مدى رغ�ة الطالب في جامعة الجلفة خصوصا والطل�ة عموما في إنشاء مؤسسات ومشار�ع
 خاصة بهم.  

 ي مقاول الغد وصاحب مشروع أثناء و�عد بلورة الفكرة وتجسید متا�عة وتقی�م جهد الطالب الجامع
 المشروع على أرض الواقع.   

 
:المعتمدة الهوامش والمراجع

 
1 Jean-luc guyot, Jean Vandewattyne, Les logiques d’action entrepreneuriale, éditions de Boeck 
université Bruxelles, 1er édition, 2008,p16. 

عندما �كون النظام اإلقتصادي في حالة توازن بین العرض والطلب، فإّن رائد األعمال(المقاول) هو الذي �كسر حال 2
رات جدیدة وأسالیب إنتاج حدیثة وأسواق ناشئة حیث یتمّكن رّواد التوازن المس�طرة وذلك من خالل ما �قّدمه من ابتكا

األعمال من كسر القیود والحواجز والجمود والركود السائد في األنظمة اإلقتصاد�ة �ما �طرحونه من ابتكارات وأسالیب 
 جدیدة فیت�عهم اآلخرون فتحدث النقلة اإلقتصاد�ة اإلیجاب�ة. 

3 Thierry Verstraete, Alain Fayolle، Quatre paradigmes pour cernerle domaine de recherche 
en entrepreneuriat, 7eme CIFEPME-27,28 et 29 Octobre 2004, Montpellier, p11. 

، الملتقى المقاولة كخ�ار فّعال لنجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ةخذري توفیق، حسین بن الطاهر، 4
، واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة 2013ماي  06-05الوادي، یومي الوطني بجامعة 

 والمتوسطة في الجزائر.
5 Thierry.V, Alain. F, op cit, p11. 
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 .7-6، ص2009-2008، قسنطینة، سیرورة إنشاء المؤسسة: أسالیب المرافقة، دار المقاول�ةصندرة سایبي، 6
)، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، علوم التسییر 2009-2000واقع المقاوالت�ة في الجزائر وآفاقها (د�اح ناد�ة، دراسة 7

 .25، ص2012-2011تخصص إدارة أعمال، الجزائر، جامعة الجزائر، 
دار الشروق للنشر والتوز�ع، إدارة المشروعات الصغیرة، مدخل استراتیجي للمنافسة والتمیز، فالح حسن الحسني، 8
 .48-47، عمان، األردن، ص2006، 1ط
المرافقة في إنشاء المشار�ع الصغیرة، تحلیل نظري وٕاسقاط على الواقع الجزائري، دمحم قوجیل، دمحم حافظ بوغا�ة، 9

، استراتیج�ات التنظ�م ومرافقة المؤسسات الصغیرة 2011أفر�ل  19-18الملتقى الوطني بجامعة ورقلة، یومي 
 .11والمتوسطة في الجزائر، ص

الملقى الوطني ،  -بین متطل�ات الثقافة وضرورة المرافقة -التوجه المقاوالتي للش�اب في الجزائرمنیرة سالمي، 10
 ، استراتیج�ات التنظ�م ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر. 2012أفر�ل  19-18ورقلة، یومي 

11 Moussaoui Abdenour, Berkane Youcef، Développement de la culture entrepreneuriale : 
contraintes et opportunités pour l’université Algérienne, 2émes journées du développement 
ATM2014 Éthique, entrepreneuriat et développement UNIVERSITE Cadi Ayyad, Marrakech, 29, 
30 et 31 mai 2014.  
12 Moussaoui .A، Berkane . Y, Op Cit. 
13 www.ansej.org.dz/ la maison de l’entrepreneuriat. 

http://www.ansej.org.dz/
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 لدى الطل�ة  التدر�ب المقاوالتي كأداة لتطو�ر المقاولة المصغرة
  GERME" �مقار�ة  DECO ART دراسة جدوى مشروع  "

 
 جامعة المد�ة  أستاذ محاضر عمر هارون 

 
 مقدمة 

لم �عد خاف�ا على أحد أهم�ة التكو�ن في المؤسسات االقتصاد�ة، وال الدور الفعال الذي یلع�ه الكادر ال�شري 
المؤهل في تطو�ر أداء المنظمات �صفة عامة، والمؤسسات االقتصاد�ة �صفة خاصة، لكن الذي ینقص هذا 

لمناسب للكفاءات والطاقات الشا�ة خاصة الجامع�ة منها، وذلك  من خالل ص�اغة برامج التوجه هو التدر�ب ا
دق�قة تمكن المتكون من االستفادة القصوى من التكو�نات وهو ما ینعكس م�اشرة على أداءه من خالل القدرة 

رات مما یؤدي ف�ستط�ع التحكم في كم كبیر من المها ،على انشاء مقاولته أو في طر�قة تسییرها مستق�ال
 لتقلیل االنحرافات بین األداء المطلوب واألداء الفعلي .

في ولوج هذا العالم من  ینالراغب الطل�ة إن المجال المقاوالتي جعل التدر�ب الرافد األساسي لتطو�ر امكان�ات
الخاصة، وتحو�لها من مجرد خ�االت وتمن�ات إلى واقع عملي �غیر  مأجل فتح فرص أمام  إنشاء مشار�عه

ح�اة المتدر�ة و�نقلها من التنظیر إلى التجسید، وهو األساس الذي �قوم عل�ه برنامج المكتب الدولي للعمل في 
ا في دخول المجال قبل تلبیته بین، فی�حث عن السبل لتحدید الحاجات التكو�ن�ة للراغبGERMEالمقاوالت�ة 

في ثالث مفاصل أساس�ة وهي ال�حث عن الفكرة، دراسة الجدوى االقتصاد�ة وتحسین تسییر المؤسسة، ومما 
 سبق نستط�ع أن نص�غ إشكال�ة هذه الورقة ال�حث�ة 

 ؟   طل�ة الجامعیینهل �مكن للتدر�ب المقاوالتي المتخصص المساهمة في تفعیل الفعل المقاوالتي لدى ال
ورقة نحاول أن نوضح الم�كانیزمات التي �عمل بها برنامج المكتب الدولي للعمل في إننا من خالل هذه ال

، وكیف �مكن له أن �ساهم في تفعیل الروح المقاوالت�ة، مع توض�ح اآلل�ات التي �عمل GERMEالمقاوالت�ة 
 وفقها . 

 المقار�ات النظر�ة للمقاوالت�ة . -
 .GERME المقاوالتي للتكو�ن للعمل الدولي المكتب برنامج ماه�ة -
 . المد�ة جامعة لطل�ة مصغرة مقاولة لمشروع اقتصاد�ة جدوى  دراسة -
 
 المقار�ات النظر�ة للمقاوالت�ة  .1

إن التطور الذي حدث في المقاوالت�ة كبیر جدا لدرجة أص�ح مجال �حث ودراسات أكاد�م�ة عم�قة مست 
دراسات الجدوى االقتصاد�ة �اإلضافة إلى ثالث محاول أساس�ة، وهي آل�ات ال�حث وتطو�ر األفكار، 

 م�كانیزمات تسییر المؤسسات، وسنحاول إبراز أهم المفاه�م الخاصة بهذا التوجه العلمي الحدیث
تعددت التعار�ف وتنوعت في موضوع المقاوالت�ة لكننا وجدنا أن التعر�ف الذي �شمل كل تعر�ف المقاوالت�ة : 

المقار�ات هو التعر�ف الذي صاغه لو�س جاك فیلون حیث یرى أن المقاوالت�ة تعرف من خالل تعر�ف 
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هداف. شخص خ�الي، یتمیز �القدرة على تحدید وتحقیق األ المقاول أو رجل ر�ادة األعمال و�عرفه كونه  "
من خالل محافظته على مستوى عال من الحساس�ة للكشف عن الفرص ر�ادة األعمال، هذا هو الشخص 

 " .الذي �صمم، �طور و�درك الرؤ�ة و�نفذها
أجر�ت العدید من الدراسات في السنوات األخیرة على المقاول، تطورت هذه األ�حاث والدراسات في ثالثة  

 نظر�ة الم�ادرة ثالثة مناهج رئ�س�ة �مكن تمییزهااتجاهات مختلفة. في الواقع، في 
 : )L’approche comportementaleالنهج السلوكي( .أ 

�عتبر هذا النهج قد�م و �عود لك�ار الكتاب والمفكر�ن االقتصادیین على غرار  ر�تشارد كانتیلون، جان 
هذا النهج السلوكي، �عتبر المنظم العنصر األساسي في عمل�ة خلق  ،�ات�ست ساي وجوز�ف شومبیتر وكیزنر

وجزء مهم من العمل�ة اإلبداع�ة،  فیركز على تحلیل منظم، ماذا �فعل؟  كیف یتصرف؟ ...  وهذا  ،المؤسسة
�عني أن صاحب المشروع هو الذي �عرف �أنه شخص یرى فرصة و�خلق العمل لكسب المادي، و�التالي فإن 

درة إلكتشاف الفرض وتنظ�م المشار�ع من أهم ممیزات المنظم، فهو مركز العمل�ة اإلبداع�ة و روح الم�ا
 أساسها .

 )L’approche déterministe(المحددات نهج  .ب 
هذا النهج الذي ظهر مع بدا�ة خمسین�ات القرن الماضي یرى المنظم كمركز للتحلیل ف�حاول التعرف على 

 ل األعمال.الخصائص األساس�ة و الشخص�ة لرج
فرجل األعمال یلعب الدور الرئ�سي من خالل اكتشافه الدوافع والخصائص النفس�ة والصفات الشخص�ة، 
والخصائص االجتماع�ة و الد�موغراف�ة، فالهدف النهائي هو محاولة إنشاء ملف تعر�في لرجل األعمال 

اول ال�احثون في هذا المجال المثالي من خالل خصائص محددة ومثبتة تجر�ب�ا، من وجهة النظر هذه، ح
 ،1تحدید الخصائص الرئ�س�ة التي تمیز رجل األعمال عن األفراد اآلخر�ن 

و من هذا فكل �احث �ستط�ع و �سهولة تعر�ف بخصائص رجل األعمال �االعتماد على األعمال األكاد�م�ة  
 والتجر�ة الشخص�ة .

القرن الماضي ظهرت مقار�ة جدیدة  ): في تسعین�اتL’approche processuelleالنهج العملي( .ج 
معاصرة، و ما یبرر هذا النهج الجدید هو اختالف المشار�ع الناشئة عن �عضها ال�عض، و حسب هذا النهج 

 فال�عد العلمي �عتبر عامل مهم ول�س كمفهوم عام كما یرى النهج السلوكي .
 خاصة �المقاوالت�ة .) و یلخص الثالث مقار�ات الAlain Fayolleو الجدول التالي أعده (

 
 
 
 
 
 

                                                            
1 L’entrepreurship ou entrepreneuriat c’est l’approche qui traite de la création d’entreprise, du processus par 
lequel de nouvelles entreprises viennent à exister. 
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 مقار�ات في المقاوالت�ة 3: مقارنة بین  01الجدول 
 السؤال الرئ�سي

 
 
 
 
 

What/ (Approche 
comportementale) 

 النهج السلوكي
 

Who / Why 
(Approche 

déterministe) 
 المحدداتنهج 

 

How/(Approche 
processuelle) 
 النهج العملي

 

مق�اس الوقت و 
 المظهر

من خمسینات القرن  سنة األخیرة 200
 العشر�ن

بدا�ة تسعین�ات القرن 
 العشر�ن

الخصائص الشخص�ة،  تشغیل المؤسسة الهدف من الدراسة
والصفات من أصحاب 

   
 

عمل�ة إنشاء مشروع 
 تجاري جدید

رجل األعمال یلعب  / ال  الفرض�ات األساس�ة
مهما في النمو یلعب دورا 

 االقتصادي
 
 

أصحاب المشار�ع تختلف 
 من غیر أصحاب المشار�ع

عمل�ات المشار�ع تختلف 
 عن �عضها ال�عض

 Alain Fayolle Revue du C.E.R.A.G N° 2002-32 Décembre 2002المصدر: 
 

 هل هناك فرق بین إنشاء مؤسسة وٕانشاء مقاولة ؟
مشروع ألي إنسان، �شرط تحكمه في �عض المهارات ال شك أن إنشاء شخص معنوي اقتصادي حلم 

 الشخص�ة والبیئ�ة، وتمتعه �القدرة على فهم اآلل�ات القانون�ة المنشئة والمسیرة له.
 واللجوء إلى إنشاء شخص معنوي یبدأ دائما من مرحلة الفكرة، والتي ال تخرج مصادرها عن ثالث حاالت .

 بتفاصیلها، استنساخها إعادة و�تم ومتداولة معروفة الجدید المعنوي  الشخص فكرة تكون  �أن : التقلید •
 . الخ... العام للطب ع�ادة آجر، مصنع المقاهي، السر�عة، المطاعم كحالة

 �عض ادخال خالل من السوق، في أصال موجودة فكرة تطو�ر فیها یتم حالة وهي:  المحاكاة •
 . مثال المأكوالت أو المشرو�ات تقد�م بخدمة االنترنت قاعة ارفاق غرار على علیها، التعد�الت

 السوق  في متداول أو موجودة غیر جدیدة فكرة المشروع صاحب فیها �طور حالة وهي:  االبداع •
 هذه �میز وما و�نداوز، غوغل، فكرة بوك، فا�س فكرة غرار على بها الناس إلقناع و�سعى أجنب�ا، أو محل�ا

 �عرف �ات ما وهي أصحابها، أوجدها حتى إلیها حاجة �عرفوا أو �عرفونها �كونوا لم ال�شر أن المنتجات
 . �المقاوالت إصطالحا

لكن قد �ستغرب ال�عض تركیزي في الجزء األول، على �طالة حملة الشهادات، وتجاهل �اقي الفئات غیر 
المقاوالت�ة، لكنه الجامع�ة، وأظن أن التركیز على هذه الفئة مقارنة ب�اقي الفئات أمر عادي حین نتكلم عن 

أمر مرفوض حین �كون الحدیث عن إنشاء المؤسسات االقتصاد�ة �كل أنواعها اإلنتاج�ة استثمار�ة أو 
 التجار�ة...الخ .
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وهذا ألننا نفرق بین المشار�ع االستثمار�ة الموسومة في إصطالحا بـ "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة" والتي 
و�ین ما �صطلح على تسمیته في األدب�ات االقتصاد�ة بـ "المقاولة " والتي  تتم من خالل التقلید أو المحاكاة،

 تكون نتیجة إبداع .
ف�مكن لكل مقاولة أن تصیر مع مرور الوقت مؤسسة صغیر أو متوسطة وحتى كبیرة، لكن ال �مكن للمؤسسة 

مؤسسة والمقاولة، والتي الصغیرة والمتوسطة أو تص�ح مقاولة وهذا �عود في األساس لمعاییر التفرقة بین ال
 تتركز في األساس حول فكرة إنشاء الشخص المعنوي .

 : شكل یبین الفرق األساسي بین المؤسسة والمقاولة . 01الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

العمال، ورقم األعمال، �اإلضافة لمجموع فالمؤسسة تعتمد في معاییر التفرقة على حجم رأس المال، عدد 
حصیلتها السنو�ة، لیتم تصن�فها إلى مؤسسات صغیرة جدا، مؤسسات صغیرة، متوسطة أو كبیرة، عامة كانت 
أو خاصة، تختلف أنماطها حسب القطاعات ونوع العمل الذي تقوم �ه، والجدول التالي یبین ذلك وفق القانون 

 ي لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .الخاص �القانون التوجیه 17-02
 : یوضح أنواع المؤسسات االقتصاد�ة في الجزائر  02الجدول 

 الحصیلة السنو�ة  رقم األعمال  عدد العمال نوع المؤسسة 
 ملیون دج 20ال تتجاوز  ملیون دج 40أقل من  9إلى  1 صغیرة جدا

 ملیون دج  200ال تتجاوز  ملیون دج 400أقل من  49إلى  10 صغیرة 
 مل�ار دج  1ملیون و 200بین  مل�ار دج 4ملیون و  400بین  250إلى 50 متوسطة 

 مل�ار دج 1أكثر من  مل�ار دج 4أكثر من  250أكثر من  كبیرة 
 المتعلق �القانون التوجیهي لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  الصادر �الجر�دة 02-17المصدر : القانون 

 .06،ص 2014جانفي  02،11الرسم�ة العدد

إن الجدول أعاله یوضح أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتم تصن�فها حسب متغیرات اقتصاد�ة �حته، 
ترت�ط كما س�قت اإلشارة إل�ه �عدد العمال الذین تم توظ�فهم ورقم األعمال المحقق �اإلضافة إلى الحصیلة 

 السنو�ة .
وهذا عكس ما هو متعارف عل�ه في المقاولة، التي ُ�عتبر العامل الزمني والقدرة على اإلبداع فیها، عاملین 

سنوات  10إلى  3رئ�سیین في التفرقة بینها و�ین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث أن الفترة الممتدة بین 

 المؤسسة

المحاكاة –التقلید   

قاولةالم  

 اإلبداع 

شخص 

 معنوي
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مبدعة، فإن تجاوزت هذه المرحلة �سالسة هي المرحلة التي تعتبر فیها المؤسسة مقاولة إذا كانت فكرتها 
 تحولت إلى مؤسسة صغیرة أو متوسطة وحتى كبیرة حسب قدرتها على التطور .

 ومما سبق فإن نقاط التشا�ه بین المؤسسة والمقاولة هي : 
 قانون�ة؛ �صفة مؤسسة إنشاء عن ع�ارة كالهما .1
 كالهما له نس�ة مخاطرة؛ .2
  إنشائهما؛ وراء من ر�ح یتوقعون  منشؤوهما .3

 تطو�رها؛ عدم ظل في ،واسع �شكل منتجاتها قلدت إذا نمط�ة مؤسسة المقاوالت�ة المؤسسة تص�ح قد .4
" فستكون الثالث time lineفإذا قسمنا ح�اة الشخص المعنوي إلى خمسة أقسام اعتمادا على المع�ار الزمني "

 مراحل األولى المرت�طة �طب�عتهه، إن كان مقاولة أو مؤسسة.
سنوات األولى، وقدرتها على  10حیث أن أهم ما �میز المقاولة هو اإلبداع الذي �میز فكرة المقاولة في  

المواصلة في هذه الفترة، لتثبت نفسها وتتحول إلى مؤسسة ناضجة قادرة على التعامل مع مشاكل وعثرات 
 السوق .
 : ك�ف�ة التحول من مقاولة إلى مؤسسة  02الشكل 

 
 المصدر : من إعداد ال�احث 

 ومما سبق فإن أهم ممیزات المقاولة هي : 
  . �اإلبداع یتمیز نمط�ة، غیر معنوي  شخص إنشاء �أنها المقاوالت�ة تتسم .1
    الفشل نسب فیها ترتفع جدیدة �أفكار الرت�اطها المقاوالت�ة في المخاطرة نس�ة ارتفاع .2
 تطرح التي النمط�ة �المؤسسة مقارنة – تقلیدها قبل االبتكار حقوق  عن ناتجة احتكار�ة أر�اح .3

  - مقلدة منتجات
 یجد الفكرة صاحب ألن المقلدة، األفكار ذات المؤسسات بإنشاء مقارنة �الفرد�ة، المقاوالت�ة تتمیز .4

 . �فكرته آخر�ن شركاء إقناع في صعو�ة
مؤسسة تقلید�ة صغیرة جدا، صغیرة أو إذا ففكرة الشخص المعنوي هي المسؤولة عن كونه مقاولة ناشئة أو 

متوسطة، وهذا ما یجعلنا نركز في البدا�ة عن ال�طالة لدى الش�اب المتخرج من الجامعة، وقدرة المقاوالت�ة 
على أن تكون بد�ال للعمل لدى القطاع العام أو الخاص، فالمقاوالت�ة �حاجة إلى فكر إبداعي �ستط�ع من 

رة مشروعه وٕاطالقها في السروق لتتحول إلى مؤسسة رائدة تحقق أر�اح �شكل خالله صاحب الفكرة التمیز �فك
 سر�ع في األسواق المختلفة.
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وهو الحال الذي كان عل�ه ك�ار رواد األعمال على غرار بیل غیتس مؤسس ما�كروسوفت، مارك زوكر 
 �ارغر مؤسسة فا�س بوك، 

 GERME المقاوالتي للتكو�ن للعمل الدولي المكتب برنامج ماه�ة .2

 طوره لبرنامج األصل في �عود" BIT" للعمل الدولي المكتب تبناه الذي برنامج وهو GERME برنامج إن
 منذ ف�ه العمل بدأ والذي الصغار السو�دیین والمقاولین األعمال رجال لصالح العمل ألر�اب السو�دي اإلتحاد

 أو"  Gérez mieux votre entreprise " لـجملة إختصارا GERME ع�ارة وتعتبر الماضي، القرن  س�عین�ات
 في الصغار المقاولین لحاجات لالستجا�ة البرنامج هذا طور وقد  معدلة نسخة هو مؤسستك تسییر حسن

 أكثر إلى وكت�ه منهجیته ترجمتة وتمت العالم، عبر دولة 100 حوالي في معتمدا أص�ح حیث النام�ة البلدان
 Start and Improve Your أي «SIYB» إسم تحت �اإلنجلیز�ة األصل�ة نسخته أن حیث لغة، 40 من

Business. 
 ولعل أهم أهدافه تتمثل في :

 االتحادات العمل، أر�اب منظمات: والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دعم هیئات مختلف تقو�ة . أ
 التجارة غرف الحكوم�ة، غیر المنظمات والصناعة، والتجارة �الشغل المكلفة والهیئات الوزارات المهن�ة،

 لتطو�ر ومنظمة �س�طة عمل منهج�ة من تمكینهم طر�ق عن الجامعات الجمع�ات، التقلید�ة، والصناعة
 . التخرج حدیثي والطل�ة المقاولین وصغار المشار�ع حاملي لصالح بلدانهم في المقاوالتي النشاط

 األسواق في االقتصادي األداء لتطو�ر المبتكرة األفكار استن�اط أجل من العلم�ة الطرق  في ال�حث . ب
 .المختلفة

 تحسین في تساهم دق�قة علم�ة �طرق  المقترحة �األفكار الخاصة االقتصاد�ة الجدوى  دراسات تحسین . ت
 . المقاول بإمكان�ات مقارنة  ف�ه تع�ش الذي المح�ط في جدواها من والتأكد المقترحة األفكار أداء
 المشار�ع حاملي تكو�ن طر�ق عن دائمة �طر�قة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أداء تحسین  . ث

  .والمقاولین
على ثالث برامج تكو�ن�ة متخصصة تمس ثالث مفاصل أساس�ة في التدر�ب  GERME�حتوي برنامج 

 المقاوالتي وهي، دراسة الفكرة، دراسة الجدوى االقتصاد�ة، دراسة تحسین تسییر المؤسسة .
 ذا التكو�ن بإیجاد فكرة لمؤسسة أكثر مالئمة مع إمكان�اتكلك ه�سمح :  TRIEأوال : أوجد فكرة مؤسستك 

 دراتك اإلدار�ة واالحت�اجات الفعل�ة لمح�طك والسوق.وق
ك�ف�ة وضع مخطط عملك على ثالث مراحل:  تكو�ن للمتكون یوضح : CREEثان�ا : أوجد مؤسستك 

 الرجوع إلى القاعة إلنهاء مخطط العمل .أساسي داخل القاعة، ثم تحصیل معلومات في المیدان، وأخیرًا 
ن على المتعاملین إت�اع �عد   : Germeثالثا : حسن تسییر مؤسستك  تحلیل احت�اجات التكو�ن، �قترح الُمكوِّ

: Germeتكو�ن أساسي �شمل المواد التي تهمهم أكثر من بین المحاور الثمان�ة التي یتضمنها التكو�ن 
العمال ، التمو�ن، المحاس�ة، التخط�ط المالي، المخزون ، تسییر التكالیفالمؤسسة والعائلة، التسو�ق، حساب 

  واإلنتاج�ة.
على المقاولین المتكونین، وقد خلصت   GERMEوكانت دراسة  تم إجراء  حول تأثیر التكو�ن وفق منهج�ة

  الدراسة إلى ما یلي:
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  المكونین، أداء عن راضون  هؤالء من % 84 •
  اعتمادها، تم Crée التكو�ن خالل المنجزة األعمال مخططات من % 50   •
 تسییر في مهارات اكتسبوا المتكونین من % 90   أعمالهم، أرقام تحسنت المتكونین من % 62   •

  مؤسساتهم، على وظاهرة م�اشرة نتائج لها كانت المكتس�ة المهارات من % 65 و المؤسسات،
 هم المتكونین المقاولین من % 60 من أن حیث التكو�ن، هذا في للمرأة واسعة مشاركة وجود   •

  كذلك، نساء هم تكو�نهم تم الذین المكونین من % 45 و نساء،

 50 أن كما المؤسسات، لتسییر األساس�ة الم�ادئ على تعودوا التكو�ن في المشاركین من % 90   •
  .التسییر في حق�قة مهارات اكتسبوا المقاولین من %
  مصغرة طالب�ة مقاولة لمشروع اقتصاد�ة جدوى  دراسة -3
I-: وصف فكرة المشروع 
 ".DECO ART" والد�كور اإلبداع مؤسسة:  المؤسسة تسم�ة . أ

 هذا في منتجات عدة بإنتاج تقوم حیث الد�كور و اإلبداع في إنتاج�ة مؤسسة هي المؤسسة فكرة . ب
 منتج خصصنا كما للمطبخ صندوق  وكذلك للمجوهرات، صندوق  المقتن�ات، لحمل حقی�ة بینها ومن المجال
 ذكر خالل FFOM مخطط حسب المؤسسة فكرة تحلیل الرضع، لألطفال حامل في والمتمثل الرضع لألطفال

 : والتهدیدات والفرص ونقاط القوة نقاط
 FFOM: طر�قة تحلیل الفكرة  03جدول 

 
 عمال :مذوب3الحاج�ات التي تحتاج لها المؤسسة إلنجاح  المشروع هي الید العاملة على األقل 

 وٕاكسسوارات للتز�ین .،اإلسفنج،القماش،الب�سطولي
 حال�ا ال یوجد منافسین على مستوى وال�ة المد�ة .المنافسون :
 محالت ب�ع لوازم الخ�اطة  محالت األقمشة .                                      الموردون : 

 المخطط التسو�قي   (المنتج)  
 طو�لة دون تلف .خصائص المنتج :قابل للتخز�ن لمدة 

 
 

 Fنقاط الضعف 
 غ�اب التجر�ة 

 أذواق المستهلكین 

 :Fنقاط القوة 
 امتالك رأس المال والقدرة على تسییر المشروع .

 ملك�ة خاصة لمكان المشروع .
 توفر المواد األول�ة 

 Mالتهدیدات 
 صعو�ة التسو�ق 

 االستیراد 

 Oالفرص 
 قلة المنافسین 
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 :  المخطط التسو�قي ( السعر)04الجدول                                
 5المنتج  4المنتج  3المنتج  2المنتج  1المنتج  ب�ان

 دج 2000 دج  400 دج  350 دج 200 دج  1500 السعر األكثر ارتفاعا.

 دج 1500 دج  320 دج 200 دج 100 دج1000 السعر األدنى.

 دج 1800 دج 350 دج 250 دج 150 دج 1200 السعر المقترح.

 دج 800 دج 290 دج 160 دج 110 دج  625 سعر التكلفة 

 عل�ة منزل�ة حجم صغیر           02المنتج : صندوق لتخز�ن األغراض المنزل�ة                  01المنتج  
: سر�ر لحمل األطفال  05المنتج: عل�ة هدا�ا كبیرة    04المنتج : عل�ة منزل�ة حجم متوسط     03المنتج 

 الرضع .
 

حددنا األسعار النهائ�ة �حساب تكلفة اإلنتاج من األول إلى آخر مرحلة  ج. مبررات تحدید األسعار النهائ�ة :
 من تكلفة الشراء �اإلضافة إلى أجور العمال، حیث سیتم توض�ح طر�قة حسابها ف�ما یلي من الدراسة .

م حیث تقدر مساحته 4م وعرضه 5طوله ،المؤسسة على مستوى بوال�ة المد�ة:  المخطط التسو�قي (المكان)
                           متر مر�ع  200

II-     (الترو�ج) المخطط التسو�قي 
تج لمؤسسة تقوم �عرض المنتج م�اشرة إلى المؤسسات والمحال والساحات العرض، التي تطلب مثل هذا المن

من خالل تقد�م نماذج م�اشرة عن المنتج، وكذلك من خالل فتح صفحة خاصة على مستوى صفحات 
الف�سبوك، ومن خالل دراستنا وجدنا أنه ال یوجد منافسین في السوق المحلي، وهذا ما یؤدي الى أن �كون 

دائمة، خاصة إذا ركزنا على  لدینا ز�ائن مؤكدین وكذلك اهتمام المرأة بد�كور بیتها وراحة طفلها یجعلها ز�ونة
 نوع�ة التصام�م .

III- . ( تكالیف م�اشرة ) تقدیر اإلنتاج و المشتر�ات 
 : المنتج األول  صندوق لتخز�ن األغراض المنزل�ة   (الوحدة دینار جزائري) 05الحدول 

 التكلفة  السعر  الكم�ة  تكالیف م�اشرة
 120 دج 120 متر  1 1قماش نوع 

  75 دج150 متر 2\1 2قماش نوع 

 50 دج50 متر  1 قالو عادي 

 160 دج 40 4 2قالو 

 20 دج للواحدة 10 2 ب�س طولي 

 200 دج 200 1 سلة 

  625 \ \ مجموع تكالیف 
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 : المنتج الثاني عل�ة منزل�ة حجم صغیر  (الوحدة دینار جزائري) 06الجدول 
 التكلفة السعر  الكم�ة تكالیف م�اشرة 

 30 120 متر4\1 قماش 

 50 50 متر 1 1حاش�ة 

 10 10 متر  1 2حاش�ة 

 20 10 2 ب�س طولي 

 110 \ \ مجموع التكالیف

 : المنتج الثالث  عل�ة منزل�ة حجم متوسط(الوحدة دینار جزائري) 07الجدول 
 التكلفة  السعر الكم�ة  تكالیف غیر م�اشرة 

 100  200 متر1/2 قماش

 30  100 3 ب�س طولي

 30  120 متر¼  اسفنجة

 160 / / مجموع التكالیف

 : المنتج الرا�ع  عل�ة هدا�ا كبیرة(الوحدة دینار جزائري) 08الجدول 
 تكالیف م�اشرة

 
 التكلفة  السعر  الكم�ة 

 100 200 متر ½  1قماش نوع 

 75 150 متر ½  2قماش نوع 

 25 10 متر ¼  حاش�ة 

 50 10 5 ب�س طولي 

 40 120 متر  1/3 اسفنجة

 290 / / مجموع تكالیف

 : المنتج الخامس  سر�ر لحمل األطفال الرضع (الوحدة دینار جزائري) 09الجدول 
 التكلفة  السعر  الكم�ة  تكالیف م�اشرة 

 400 200 متر2 قماش 

 120 120 متر 1 اسفنجة 

 20 10 2 ب�س طولي 

 60 20 3 حاش�ة 

 200 200 1 صندوق 

  800 / / التكالیفمجموع 
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ال وجود لتكالیف غیر م�اشرة، نظرا ألننا نستغل غرفة في منزل من أجل أن نقوم التكالیف غیر الم�اشرة :
 بإعداد منتجاتنا، ونحتاج فیها ألدوات �س�طة تتراوح بین مقص وخ�ط وٕابرة وهي من األدوات المتوفرة منزل�ا .

 الوحدة دینار جزائري ): المب�عات في الشهر تقدر بـ (  10الحدول 
الوحدا المنتج 

 ت 
اجمالي  السعر الب�ع  اجمالي التكلفة  سعر التكلفة

 المب�عات
الر�ح 
للوحدو 

 ي 

 ق�مة العائد 

 44850 575 93600 1200 48750 625 78 1المنتج 

 3120 40 11700  150 8580 110 78 2المنتج 

 7020 90 19500 250 12480 160 78  3المنتج 

 4680 60 27300 350 22620 290 78 4المنتج 

 78000 1000 140400 1800 62400 800 78 5المنتج 

 137670 / 292500 / 154830 / 390 المب�عات 

 
 تحلیل دراسة الجدوى االقتصاد�ة   

بجامعة المد�ة، تخصص إدارة مال�ة قسم علوم  ل�ةإن دراسة هذه الجدوى االقتصاد�ة المقدمة من قبل ط
، توضح لنا أن هذه المؤسسة المصغرة تستط�ع 2017التسییر في مق�اس المقاوالت�ة في السداسي األول من 

دج وهو مبلغ كبیر جدا مقارنة �المبلغ المستخدم في شراء المواد 137670أن تحقق أر�اح شهر�ة تقدر بـ 
حیث �قدر رقم  من ق�مة التكالیف،  %100دج، فتكاد تكون األر�اح مساو�ة لـ 154830األول�ة والمقدر بـ 

دج شهر�ا، وهو مبلغ ال �حققه العدید من التجار وحتى الحرفیین الذین  292500أعمال المؤسسة المصغرة بـ 
 شر�كات فإن نصیب كل واحدة منهن 3�عملون �شكل دوري، وٕاذا أعتبرنا أن هذه المؤسسة المصغرة تشغل 

دج شهر�ا، مع إحتمال تطو�ر هذا الر�ح إن تحول المؤسسة المصغرة إلى ورشة إنتاج منظمة 45890هو 
 قطعة شهر�ا . 800إلى  780مرات ف�صل ما بین  10سلسلة اإلنتاج وهو ما قد یرفع اإلنتاج إلى وفق نظام 

ل في أضعف صوره في المخ�ال و��قى العائق الكبیر والحق�قي لهذا النوع من المشار�ع التسو�ق الذي ال یزا
الجزائري، خاصة لغ�اب الوس�ط بین محالت ومساحات العرض و�ین من �قومون بإنتاج هذا النوع من 

 المنتجات التي ال تزال الجزائر رغم �ساطتها تستوردها من دول كترك�ا والصین .
فكار مبتكرة وجدیدة، لكن صح�ح أن الكثیر من اآلراء تعتبر أن على الطل�ة االختصاص في منتجات ذات أ

وضع�ة السوق الجزائر�ة التي تنقصها العدید من المنتجات التقلید�ة المستوردة من الخارج والتي �مكن إنتاجها 
محل�ا �كل سهولة، یجل من الذكاء والحكمة أن یتوجه الطل�ة إلنتاج منتجات تقلید�ة ذات سوق مضمون 

 تجد سوق لها، كما أن مثل هذه األفكار والم�ادرات وسیلة أحسن من محاولة إنتاج منتجات مبتكرة قد ال
لغرس الفكر المقاوالتي الذي وٕان بدأ �مشار�ع مصغرة ف�مكن أن یتطور مستق�ال ل�صل إلى منتجات جدیدة 

 ومبتكرة . 
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 خاتمة
لیل على د ،والتي ذكرنا �عضها في هذه الورقة GEMERإن النتائج التي حققها برنامج المكتب الدولي للعمل 

فعال�ة هذا النمط التكو�ني في الخروج بنتائج إیجاب�ة على أرض المیدان، والذي �میز هذا البرنامج مقارنة 
ببرامج أخرى، هو القدرة على تحدید الحاجات التكو�ن�ة للمتقدمین في المجال، مما یجعل المدرب قادرا على 

 -SMART )Spécifique – Mesurabl- Acceptable et Ambitieuxتقد�م ما ینقص المتدرب �شكل 

Réaliste- Temporellement défini)  ،أي �شكل مضبوط، مقاس، محفز، واقعي، ومحدد في وقت معین
إن هذا المبدأ یخلق لدى المتكون القدرة على تطو�ر نفسه و�لوغ األهداف المرجوة في وقت قصیر، ل�عمل 

ه وحاجة المؤسسة، وهي المهمة التي تتكفل بها عمل�ة المتا�عة �عدها على تطو�ر نفسه وٕامكان�اته وفق حاجات
 التي نرجوا أن تكون محورا أل�ام دراس�ة مقبلة و�حوث أكاد�م�ة عم�قة، وملتق�ات دول�ة ومحل�ة محكمة .

) التي �عتمدها التدر�ب approche participativeإن اإلحتكاك الم�اشر جعلنا نشعر المقار�ة التشارك�ة (
 jeux de) وألعاب المحاكات (jeux d'entrepriseالتي، �اإلضافة إلستخدام أسلوب األلعاب التعلم�ة (المقاو 

simulation جعل المتدر�ات أكثر قدرة على االست�عاب والتفاعل مع التدر�ب، إن النساء الجزائر�ات �ملكن (
متعلق �الحرف التي �متهنها، وهو العدید من المقومات من أجل ولوج مجال المقاوالت�ة، خاصة في الجانب ال

ما یؤهلهن إلنشاء مؤسسات مصغرة كالتي في مداخلتنا هذه،  تحفیز هذا النمط من المؤسسات س�حول 
تدر�ج�ا النساء من فكرة ال�حث عن وظ�فة �أجر أو ال�قاء دون عمل، إلى إنشاء مشار�عهن الخاصة، لكن 

و�ج�ة لمثل هذه المؤسسات، األمر الذي سیخلق الذي �حفز هذا األمر هو خلق مساحات إشهار�ة تر 
دینام�ك�ة غیر مسبوقة في المؤسسات المصغرة النسو�ة، وهو ما س�ساهم �شكل غیر مسبوق في بناء الفكر 

 المقاوالتي النسوي .
 قائمة المراجع  :

1- L’entrepreurship ou entrepreneuriat c’est l’approche qui traite de la création 
d’entreprise, du processus par lequel de nouvelles entreprises viennent à exister. 

2- Alain Fayolle Revue du C.E.R.A.G N° 2002-32 Décembre 2002 
المكتب الدولي للعمل،  ،GERME المقاوالت�ة في للعمل الدولي المكتب برنامج في المدر�ین دلیل -3

 2011جنیبف،
 الصادر  والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات لتطو�ر التوجیهي �القانون  المتعلق 02-17 القانون  -4

2017 جانفي 02،11العدد الرسم�ة �الجر�دة
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 تنم�ة الروح المقاوالت�ة من خالل التعل�م المقاوالتي
 

 مل�انةجامعة خم�س  أستاذة محاضرة "أ"  خلیدة دمحم بلكبیر 
 جامعة خم�س مل�انة أستاذة محاضرة "أ"  سنوسي زولیخة 

 
 مقدمــة

تتزاید أهم�ة المقاوالت�ة من یوم آلخر، حیث ال �قتصر دورها في الرفع من مستو�ات اإلنتاج فقط، و ز�ادة 
النسیج العائدات الناتجة عن نشاط المؤسسات الجدیدة التي تم إنشائها، بل یتعّداه ل�شمل دورها في تجدید 

االقتصادي من خالل تعو�ض المؤسسات الفاشلة و إعادة التوازن للسوق، �اإلضافة إلى دورها الكبیر في 
تشج�ع اإلبداع و االبتكار عن طر�ق إنشاء مؤسسات مبتكرة جدیدة �متد تأثیرها ل�شمل حتى المؤسسات 

أجل تعز�ز قدرتها التنافس�ة �ما  القائمة التي تجد نفسها مضطرة إلى التكّیف مع المتغّیرات الحاصلة من
�ضمن �قائها في السوق. كما تمّثل وسیلة إلعادة االندماج االجتماعي للعمال الذین فقدوا مناصب عملهم 

 نتیجة أس�اب اقتصاد�ة خارجة عن نطاقهم، خاصة في ظل الخبرات الكبیرة التي �متلكونها.
دد المستو�ات هو وسیلة جّیدة لتشج�ع األفراد على إن تعز�ز المقاوالت�ة كمطلب اقتصادي و اجتماعي متع

تولید الق�مة المضافة االجتماع�ة و االقتصاد�ة التي �ستفید منها المجتمع ككّل، و هذا ما �فّسر االهتمام 
الحالي من الس�اسیین و األكاد�میین و المهنیین لتطو�ر أسالیب تفكیر األفراد و إكسابهم السلوك�ات 

 المقاوالت�ة.
د أّكدت مختلف األ�حاث السا�قة و الحال�ة على ضرورة تبّني التعل�م المقاوالتي لما له من تأثیر على و ق

سلوك�ات و طموحات و نوا�ا األفراد الذین �سعون  إلطالق مشار�عهم الجدیدة، حیث �عّد التعل�م المقاوالتي 
ت الح�ات�ة المناس�ة للقرن الحادي و وسیلة لتطو�ر العقل�ة المقاوالت�ة، و بناء قاعدة صل�ة من المهارا

 العشر�ن، �مكن استخدامها في إنشاء و تطو�ر مشار�ع جدیدة في جم�ع المجاالت.
 إن كل ما سبق یدفعنا إلى طرح السؤال الجوهري التالي:

 كیف �ساهم التعل�م المقاوالتي في تنم�ة الروح المقاوالت�ة لألفراد؟
 ارتأینا تقس�م هذه الورقة ال�حث�ة إلى ثالثة محاور رئ�س�ة:و لإلجا�ة عل هذا التساؤل، فقد 

 نظرة حول المقاوالت�ة.المحور األول: 
 اإلطار المفاه�مي للتعل�م المقاوالتي و الروح المقاوالت�ة.المحور الثاني: 
 مساهمة التعل�م المقاوالتي في دعم الروح المقاوالت�ة.المحور الثالث: 

 
 ت�ةأوال: نظرة حول المقاوال 

تشّكل المقاوالت�ة متنّفسا �سمح لألفراد �الخروج من نمط األعمال المأجور الذي س�طر على األذهان لفترة 
طو�لة من الزمن، و الّلجوء إلى العمل الحر، فالمقاول و في سبیل إنشاء مؤسسته الخاصة �قوم بتجم�ع 

م سلعة أو خدمة معّینة، و من ثّم یتكّفل مختلف الموارد المال�ة، الماد�ة و ال�شر�ة الضرور�ة من اجل تقد�
 �مهّمة تسییر مؤسسته و جني ثمار نجاحها، و أ�ضا تحّمل كل ما �قابلها من أخطار محتملة.
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 تعر�ف و خصائص المقاول -1
، لم �ص�ح عنصرا محور�ا في التطور الدراسات التي تناولت المقاول و مفهومه عبر العصور عدید�الرغم من 

م، حیث �عتبر أول 1935سنة  )Shumpeter( ةمع ظهور األ�حاث التي قام بها أب المقاوالت� االقتصادي إال
من تفطن ألهم�ة عامل التغییر، و ذلك عن طر�ق االستخدام المختلف للموارد المتاحة للمؤسسة، و ضرورة 

لتغییر و العمل على اكتشاف و استغالل الفرص الجدیدة، حیث تتمثل وظ�فة المقاول في (ال�حث عن ا
 التصرف �ما یوافقه و استغالله كأنه فرصة).

) و قبل كل شيء هو شخص مبدع �قوم �استخدام الموارد المتاحة �طر�قة Shumpeterفالمقاول حسب (
 1مختلفة، كما �عتمد على االختراعات و التقن�ات المبتكرة من أجل الوصول إلى تول�فات إنتاج�ة جدیدة. 

فالمقاول هو شخص حّساس للفرص، تتمثل مهّمته في إعادة حالة التوازن �استغالل ) Kirznerو حسب (
الفرص الناتجة عن اختالله، فالخاص�ة األساس�ة للمقاول حس�ه تتمثل في إدراكه لوجود فرص مر�حة معّرفة 

 2 �الفرق بین أسعار المدخالت و أسعار المخرجات.
لمقاول في اإلبداع الذي �عتبر وسیلة ضرور�ة لز�ادة الثروات: ) تكمن أس�اب نجاح اDruckerأما �النس�ة ل (

"یجب على المقاولین الحث عن مصادر اإلبداع، و عن المؤشرات التي تدل على االبتكارات التي �مكنها 
  3النجاح، و یجب علیهم أ�ضا اإلطالع على الم�ادئ التي تسمح لهذه االبتكارات �النجاح و تطب�قها". 

 وفر في المقاول العدید من الخصائص الشخص�ة و التي تمیزه عن �اقي األفراد، و من أهّمها:و البد أن تت
 االستعداد و المیل نحو المخاطرة؛ 
 الرغ�ة في النجاح؛ 
 الثقة �النفس؛ 

 االندفاع للعمل؛ 
 االستعداد الطوعي للعمل ساعات طو�لة؛ 
 ؛و التفاؤل االلتزام 
 تعر�ف المقاوالت�ة -2

المقاوالت�ة حّیزا كبیرا من االهتمام مقارنة مع الماضي، حیث كان االهتمام یخص فقط لقد أخذ مفهوم 
المؤسسات الكبیرة �اعت�ارها الموّلد الوحید للثروة و الوظائف، لكن سرعان ما تغّیرت هذه النظرة �عد ظهور 

التي غال�ا ما یرت�ط اسم  األهم�ة المتنام�ة لقطاع المقاوالت�ة خاصة في مجال المشار�ع الصغیرة و المتوسطة،
 المقاول بها.

و قد أص�ح مفهوم المقاولة شائع االستعمال و متداول �شكل واسع �عد أن تناول العدید من االقتصادیین و 
) من أوائل المفكر�ن الذین أشاروا إلى ذلك سنة Druckerاإلدار�ین مسألة الم�ادرة الفرد�ة و المقاولة، و �عّد (

                                                            
1 : Sophie Boutiller et Dimitri Uzunidis, La légende de l’entrepreneur, Edition la découverte & Syros, 
Paris, 1999,   P : 29. 

، رسالة ماجستیر في علوم التسییر تخصص إدارة )2009-2000دراسة واقع المقاوالت�ة في الجزائر و آفاقها (د�اح ناد�ة، : 2
 .18، ص: 2012-2011، 3أعمال، جامعة الجزائر

3 : Robert Wtterwulghe, La P.M.E : Une entreprise humaine, De Boeck Université, Paris, 1998, P : 42. 
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سییر إلى اقتصاد�ات رته إلى تحّول االقتصاد�ات الحدیثة من اقتصاد�ات الت، من خالل إشا1985
  4المقاوالت�ة.
) المقاوالت�ة �أنها: "حالة خاصة، یتم من خاللها خلق ثروات اقتصاد�ة و اجتماع�ة Alain Fayolو �عّرف (

ن تكون لهم سلوك�ات لها خصائص تّتصف �عدم التأكد أي تواجد الخطر، و التي ُیدمج فیها أفراد ین�غي أ
 5ذات قاعدة تتمّیز بتقّبل التغییر و األخطار المشتركة و األخذ �الم�ادرة و التدّخل الفردي". 

) �أنها: "الفعل الذي �قوم �ه المقاول و الذي ینّفذ في س�اقات مختلفة و أشكال متنوعة، Maussكما �عّرفها (
ف�مكن أن �كون ع�ارة عن إنشاء مؤسسة جدیدة �شكل قانوني، كما �مكن أن �كون ع�ارة عن تطو�ر مؤسسة 

 6قائمة بذاتها، إذ أنه عمل اجتماعي �حت". 
 7) ف�عّرفها �طر�قتین: Berangerأما (
  أساس أنها نشاط أو مجموعة  من األنشطة و السیرورات تدمج إنشاء و تنم�ة مؤسسة أو �شكل على

 أشمل إنشاء نشاط؛
  على أساس أنها تخصص جامعي، أي علم یوضح المح�ط و سیرورة خلق ثروة و تكو�ن اجتماعي

 من خالل مجابهة خطر �شكل فردي.
التي تسمح بإنشاء مؤسسة جدیدة من خالل اكتشاف، "مجموع النشاطات و �مكن تعر�ف المقاوالت�ة �أنها: 

تثمین و استغالل الفرص المتاحة في السوق، و ذلك بتوفیر مختلف الموارد الضرور�ة، بهدف تقد�م ق�مة 
 معینة."

 .اآلثار االقتصاد�ة و االجتماع�ة للمقاوالت�ة -3
 8 لوطني، و من أهم آثارها االقتصاد�ة:: تلعب دورا كبیرا في االقتصاد ااآلثار االقتصاد�ة للمقاوالت�ة -أ
 تعمل على ز�ادة متوسط الدخل ز�ادة متوسط دخل الفرد و التغییر في ه�كل األعمال و المجتمع :

الفردي و التغییر في ه�اكل األعمال حیث تكون المقاوالت�ة في مواقع متعددة، و هذا التغییر �كون مصحوب 
روة لألفراد عن طر�ق ز�ادة المشاركین في مكاسب التنم�ة، مما بنمو المخرجات، و هذه تسمح بتشكیل الث

 �حقق العدالة في توز�ع مكاسبها.
 إن تأمین رأسمال جدید یوسع جانب النمو في العرض، كما أن الز�ادة في جانبي العرض و الطلب :

 االنتفاع من المخرجات و الطاقات الجدیدة یؤدي غلى نمو جانب الطلب.

                                                            
، دور حاضنات األعمال في بناء القدرة التنافس�ة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كنموذج للمقاوالت�ة: العر�ي ت�قأوي،  4

 .09، ص: 2010أفر�ل  08-06ة، الملتقى الدولي حول المقاوالت�ة، و التكو�ن و فرص العمل، جامعة �سكر 
5 : Alain Fayolle, L’enseignement de l’entreprenariat dans les universités Françaises : Analyse de 
l’existant et propositions pour en faciliter le développement, Rapport rédigé à la demande de la direction 
de la Technologie du ministère de l’Education Nationale de la Recherche et de la Technologie. E.M. Lyon, 
1999, P : 04. 
6 : Michel Hernandez, L’entrepreneuriat : Approche théorique, Edition l’Harmattan, Paris, 2001, P :13. 

 . 05-04: ص-، ص2008/2009، دار المقاولة، قسنطینة، أسالیب المرافقة: سیرورة إنشاء المؤسسةصندرة صایبي، : 7
ص: -، ص2006، دار الحامد للنشر و التوز�ع، عمان، الر�ادة و إدارة األعمال الصغیرة: فایز النجار و عبد الستار العلي،  8

24-25. 
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  من مصادر التجدید  : تعدّ ار و ردم الهوة بین المعرفة و حاجات السوق التجدید و االبتك
 المخاطرة.و 
 تستط�ع الدولة أن تشجع االتجاه نحو المقاوالت�ة في توج�ه األنشطة للمناطق التنمو�ة المستهدفة :

تلك أعمال معینة أو نحو مناطق معینة عن طر�ق �عض الحوافز التشج�ع�ة للمقاولین إلقامة مشار�عهم في 
 التخصصات أو المناطق.

 تستط�ع المساهمة في تنم�ة الصادرات سواء تنم�ة الصادرات و المحافظة على استمرار�ة المنافسة :
من خالل اإلنتاج، و من خالل تغذیتها للمؤسسات الكبیرة �المواد الوس�طة، حیث �مكن أن تعتمد علیها 

إلى خفض تكالیف اإلنتاج و قدرتها على المنافسة في  المؤسسات الكبیرة في إنتاج جزء من إنتاجها، ما یؤدي
 األسواق العالم�ة.

 على تزو�د المؤسسات  تعمل المقاوالت�ة: التكامل مع المؤسسات الكبیرة و ترا�ط األعمال التجار�ة
الكبیرة �المواد و األجزاء التكو�ن�ة التي تحتاج إلیها  مما یخفض من تكلفة اإلنتاج لتمكین عدد من 

 وعات الكبیرة من التركیز على تلك النشاطات التي تكون جهودهم فیها أكثر فعال�ة.المشر 
 إن المشروعات الصغیرة في الغالب هي األصل في تطور االقتصاد، و العمل على تطور االقتصاد :

 قدمها.هي النواة التي ترفد االقتصاد الوطني ف�ما �عد �المشروعات الكبیرة سواء بتطورها أو �األفكار التي ت
 

 9 : من أهم آثارها االجتماع�ة:اآلثار االجتماع�ة للمقاوالت�ة -ب
 إن المقاولین و في مشروعاتهم المختلفة (و من خالل عدالة التنم�ة االجتماع�ة و توز�ع الثروة :

 انتشارها جغراف�ا و على نطاق واسع)، قادرون على تهیئة تنم�ة إقل�م�ة شاملة و متوازنة، �ساعدها في ذلك
استغالل الموارد المحل�ة المتاحة و عدم حاجتها إلى بن�ة تحت�ة كبیرة، مما یجعلها تساهم في العدالة 

 االجتماع�ة بین المناطق المختلفة.
 :تلعب المقاوالت�ة دورا مهما في االقتصاد �سبب  امتصاص ال�طالة و تأمین فرص عمل جدیدة

المرونة و القدرة على اإلبداع التي تتمتع بها، حیث تلعب دورا رئ�س�ا في تزو�د فرص العمل و امتصاص 
 ال�طالة.

 :تلعب المقاوالت�ة دورا كبیرا في االهتمام �المرأة العاملة من خالل دورها  المساهمة في تشغیل المرأة
خال العدید من األشغال التي تتناسب مع عمل المرأة، كما تساعد المقاوالت�ة على تشج�ع المرأة الفاعل في إد

 على البدء �أعمال ر�اد�ة تقودها بنفسها، لتسهم بذلك مساهمة فاعلة في بناء االقتصاد الوطني.
 دى : �عد وجود المقاولین في االقتصاد الوطني إحالحد من هجرة السكان من الر�ف إلى المدن

الدعائم األساس�ة في تثبیت السكان و عدم الهجرة من األر�اف إلى المدن التي تتركز فیها عادة المؤسسات 

                                                            
المسار و –المتوسطة الجزائر�ة المقاولة كخ�ار فعال لنجاح المؤسسات الصغیرة و : خذري توفیق و الحسین بن الطاهر،  9

، الملتقى الوطني حول واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة -المحددات
 .06، ص: 2013ماي  05/06الوادي، 
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الكبیرة، لذا البد من وجود برامج تنمو�ة تساعد التخفیف من الفقر و ال�طالة، و تعمل على بناء ط�قة متوسطة 
 على خدمات البن�ة التحت�ة.في األر�اف بدال من الهجرة إلى المدن حیث التلوث و الضغط 
 ثان�ا: اإلطار المفاه�مي للتعل�م المقاوالتي و الروح المقاوالت�ة

�عّد التعل�م المقاوالتي من المواض�ع الحدیثة التي توّلیها األدب�ات في مجالي المقاوالت�ة و التعل�م أهم�ة �الغة، 
لي المقاوالت�ة �فلسفته و نظمه ي بین حقحیث أن فلسفة التعل�م المقاوالتي قد نتجت عن التزاوج المثال

د مبتكر�ن مفاه�مه، و التعل�م بنظر�اته و فلسفته، حیث یجب أن یهدف التعل�م إلى إنتاج أشخاص و أفراو 
 مبدعین في مجال األعمال لخدمة المجتمعات التي �ع�شون بها.و 
 تعر�ف التعل�م المقاوالتي -1

التعل�م المقاوالتي تتمحور حول ما إذا كانت المقاوالت�ة مجاًال قا�ًال إن اإلشكال�ة المطروحة دائما في میدان 
 للتعل�م، أي و �شكل آخر هل �مكن تعل�م المقاوالت�ة؟

هناك اختالف في هذا الشأن، و �عود ذلك إلى االنقسام الحاصل بین مؤّ�د للفطرة و مؤّ�د لالكتساب، فمؤّ�دي 
ب �الفطرة فال جدوى من معرفة التقن�ات، في حین یدافع االتجاه الفطرة �قولون �أن الحس المقاوالتي �كتس

الثاني عن إمكان�ة  اكتسا�ه في اللحظة التي �كون فیها ذلك مناس�ا و متناسقا، إذ صح�ح أن المقاول یتطّلب 
 10و �صقل هذه المواهب لدى األفراد.�عض المهارات الفطر�ة غیر أن التكو�ن و التعل�م في المقاوالت�ة �كشف 

 و من أهّم التعر�فات التي ُقّدمت في مجال التعل�م المقاوالتي نجد:
هو مجموعة األنشطة التي تهدف إلى رعا�ة العقل�ات و المواقف و المهارات المقاوالت�ة، كما أنها تغطي 

التي أن مجموعة واسعة من جوانب أخرى مثل تولید الفكرة، البدء، النمو و االبتكار، فین�غي على التعل�م المقاو 
 11�طّور ق�م و معتقدات و اتجاهات الطل�ة، �حیث ینظرون للمقاوالت�ة كخ�ار جّذاب للعمل. 

التطو�ر عز�ز ثقافة اإلبداع و االبتكار و هو عمل�ة منظمة لتطو�ر الصفات و الق�م و المقاوالت�ة لدى الفرد، و ت
لقائمة على اإلدارة المنهج�ة لتلب�ة و االستكشاف، و اإلفادة من الفرص، و اكتساب المهارات اإلدار�ة ا

 12احت�اجات تشغیل األعمال التجار�ة �كفاءة و فعال�ة، و تحقیق الر�ح�ة و النمو المستدام. 
�عنوان "نحو ثقافة ر�اد�ة" كما  2006كما عّرفته وث�قة مشتركة للیونسكو و منظمة العمل الدول�ة في عام 

كمقار�ة تر�و�ة تهدف إلى تعز�ز التقدم الذاتي و الثقة �النفس عن یلي: "ینظر للتعل�م المقاوالتي �شكل عام 
الق�م و المهارات ذات العالقة  طر�ق تعز�ز و تغذ�ة المواهب و اإلبداعات الفرد�ة، و في الوقت نفسه بناء

ك التي ستساعد الدارسین في توس�ع مداركهم في الدراسة و ما یلیها من فرص، و تبني األسالیب الالزمة لذلو 
 13على استخدام النشاطات الشخص�ة و السلوك�ة و االتجاهات�ة و تلك المتعلقة �التخط�ط لمسار المهنة". 

                                                            
، جامعة 12، العدد 01جدید، المجلد ، مجلة االقتصاد الدور التكو�ن في دعم الروح المقاوالت�ة لدى األفراد: حمزة لفقیر،  10

 .123، ص: 2015خم�س مل�انة، 
11 : J.C Sanchez, University training for entrepreneurial competencies : Its impact on intention of 
venture creation, International Entrepreneurship and Management Journal, 7 (2), 2011, P : 241. 

، مجلة كل�ة التر��ة التعل�م الر�ادي مدخل لدعم توجه طالب الجامعة نحو الر�ادة و العمل الحرعصام سید احمد إبراه�م، :  12
 .26، ص: 2015)، 18ببورسعید، (

البر�طان�ة،  StartReal، مشروع مشترك بین الیونسكو و مؤسسة التعل�م للر�ادة في الدول العر��ةمنذر المصري و آخرون، :  13
 .09، ص: 2010أفر�ل  مسوّدة مركز الیونسكو للتر��ة في الدول العر��ة، بیروت،
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و في عمل أورو�ي قّدمه مجموعة من الخبراء الذین �مّثلون جم�ع الدول األعضاء اقترحوا تعر�فا مشتركا 
 14للتعل�م المقاوالتي �شمل على عنصر�ن مهّمین: 

  شمل االستعدادات و المهارات المقاوالت�ة التي تشمل تطو�ر �عض الصفات مفهوم أوسع للتعل�م�
 الشخص�ة و ال تركز م�اشرة على إنشاء مؤسسات جدیدة؛

 .و مفهوم أكثر خصوص�ة یتعّلق �التعل�م إلنشاء مؤسسات جدیدة 
 

قد لوحظ أن هناك  و تجدر اإلشارة إلى أنه ال یزال هناك نقاش حول ماذا و كیف ین�غي تعل�م المقاوالت�ة، و
نهجین لذلك، نهج تقلیدي من "أعلى إلى أسفل"، و نهج بّناء من "أسفل إلى أعلى"، فالنهج التقلیدي �شمل 

قد الذین �عتبرون "أواني فارغة"، و  المحاضرات و الندوات، حیث �قوم المحاضرون بدفق معرفتهم إلى الطّالب
لى مهارات بدء األعمال اإلدار�ة الجدیدة، مع عدم تركیز انتقد هذا النهج كوسیلة تعل�م سلبي، حیث یركز ع

التعلم على تطو�ر مهارات و صفات و سلوك الم�ادر، أما النهج البّناء فهو التعّلم عن طر�ق الفعل، فهي 
عمل�ة أكثر دینام�ك�ة و موّجهة نحو هدف معّین، كما أنه �عزز التعلم من خالل مشاركة الطالب في بناء 

 15ر�ق اكتساب و تولید و تحلیل و معالجة المعلومات و ه�كلتها. المعرفة عن ط
التعل�م�ة التي تهدف إلى إح�اء إذن �مكن القول أن التعل�م المقاوالتي هو مجموعة من األنشطة و األسالیب 

 غرس الروح المقاوالت�ة لدى الطل�ة، و تزو�دهم �المهارات الالزمة لتأس�س مشروعاتهم الخاصة.و 
 لتعل�م المقاوالتيأهداف ا -2

یهدف التعل�م المقاوالتي �شكل عام إلى إكساب األفراد في مراحل عمر�ة مختلفة سمات المقاولة و خصائصها 
السلوك�ة مثل: الم�ادرة، المخاطرة، الس�طرة الجوهر�ة الداخل�ة و االستقالل�ة من أجل خلق جیل جدید من 

 16التي ف�ما یلي: المقاولین، من هنا تتمثل أهداف التعل�م المقاو 
 تمكین األفراد لتحضیر خطط عمل لمشار�عهم المستقبل�ة؛ -
دراسات یذ و تأس�س المشروع مثل: أ�حاث و التركیز على القضا�ا و الموضوعات الحرجة و المهّمة قبل تنف -

 الضر�بي في البلد؛السوق، تحلیل المنافسین، تمو�ل المشروع، القضا�ا و اإلجراءات القانون�ة و قضا�ا النظام 
تمكین الطل�ة من تطو�ر سمات و خصائص السلوك المقاوالتي لدیهم مثل االستقالل�ة، أخذ المخاطرة،  -

الم�ادرة، و قبول المسئول�ات، أي التركیز على مهارات العمل المقاوالتي و المعرفة الالزمة المتعلقة �ك�ف�ة 
 البدء في المشروع و إدارته بنجاح؛

األفراد ل�ص�حوا قادر�ن على خلق مشار�ع تقن�ة متطورة أو منظمات مبن�ة على التكنولوج�ا �شكل تمكین  -
 أكبر، و العمل على تأس�س المشار�ع و الم�ادرات المقاوالت�ة لدیهم؛

                                                            
14 : Hind Hadj Slimane et Abdeslam Bendiabdellah, L’enseignement de l’entrepreneuriat : Pour un 
développement de l’esprit entrepreneurial chez les étudiants, Premières journées scientifiques 
internationales sur l’entrepreneuriat : Entrepreneuriat  Formation et opportunités d’affaires, Université de 
Biskra, Avril 2010, P : 05. 

 .143ص: ، مرجع سابق الذكر: عصام سید أحم السعید إبراه�م،  15
، -دراسة على عینة من طل�ة جامعة الجلفة–المقاوالت�ة من خالل تعل�م المقاوالتي نحو تطو�ر : دمحم علي الجودي،  16

 .149-148ص: -، ص2014/2015أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة �سكرة، 
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المهارات اإلدار�ة: القدرة على حل المشاكل، القدرة على التنظ�م، القدرة على التخط�ط، اتخاذ القرار، تحّمل  -
 المسئول�ة؛ 

 المهارات االجتماع�ة: التعاون، العمل الجماعي، القدرة على تعلم أدوار جدیدة �شكل مستقل؛ -
تطو�ر الشخص�ة: الثقة �النفس، التحفیز المستمر، التفكیر النقدي، القدرة على التأمل الذاتي، القدرة على  -

 التحّمل و المثابرة؛
لتعلم �شكل مستقل، اإلبداع، القدرة على تحّمل المخاطر، القدرة على المهارات المقاوالت�ة: القدرة على ا -

 تجسید األفكار، القدرة على التسییر، تحفیز العالقات التجار�ة؛
 تحسین قدرة متلقي التعل�م المقاوالتي على تحقیق اإلنجازات الشخص�ة و المساهمة في تقّدم مجتمعاتهم؛ -
 عبر مراحل مستقبلهم الوظ�في و رفع قدراتهم على التخط�ط للمستقبل؛ إعداد أفراد مقاولین لتحقیق النجاح -
 توفیر المعارف المتعلقة �مقاولة األعمال؛ -
 بناء المهارات الالزمة إلدارة المشار�ع المقاوالت�ة و لص�اغة خطط األعمال؛ -
 تحلیل الدوافع و إثارتها و تنم�ة المواهب المقاوالت�ة؛ -
 اهات جم�ع فئات المجتمع و غرس ثقافة العمل الحر في مختلف مجاالته. العمل على تغییر اتج -
 مفهوم الروح المقاوالت�ة -3

لقد تطور اهتمام المفكر�ن �الروح المقاوالت�ة و ذلك ألهمیتها الكبیرة في تعز�ز الفعل المقاوالتي و من أهم 
 التعر�فات التي ُقّدمت في هذا المجال نجد:

القدرات التي تمّیز الشخص�ة المقاوالت�ة و �مكن حصرها في النقاط التال�ة: التحدي هي مجموعة المؤهالت و 
شاف الفرص، اإلبداع و التجدید و اإلصرار و المخاطرة و اقتحام الغموض، الم�ادرة و الم�ادأة، استك

 17االستقالل�ة. و 
والت�ة �أنها: یجب أن ال و �عّرفها مجموعة من المختصین في االتحاد األورو�ي المكلفین بتدر�س المقا

تنحصر فقط في عمل�ة إنشاء مؤسسات، بل یجب النظر إلیها كموقف عام �مكن استعماله �فائدة لكل فرد في 
ح�اته الیوم�ة و كل نشاطاته المهن�ة، لذلك ال یجب حصر روح المقاوالت�ة في مجموعة الوسائل و التقن�ات 

 18تعلق قبل كل شيء �الم�ادرة و العمل. التي تسمح �االنطالق في نشاط تجاري ألنها ت
) فإنه: ال یجب الخلط بین الروح المقاوالت�ة و روح المؤسسة، فلكل منهما مفهومه Leger-Jariouو حسب (

الخاص، فروح المؤسسة مجموعة من المواقف اإلیجاب�ة تجاه المؤسسة و المقاول، أما روح المقاوالت�ة ترت�ط 
المقاوالت�ة و �متلكون  �الدرجة األولى �أخذ الم�ادرة و العمل أو االنتقال لتطبیق األفراد الذین یتمتعون بروح

العز�مة على تجر�ب أش�اء جدیدة أو على إنجاز األعمال �طر�قة مختلقة، و ذلك لسبب �س�ط �كمن في 
إمكان�ة التغییر. و ل�س �الضرورة أن �كون لهؤالء الرغ�ة في إنشاء مؤسستهم الخاصة و ال حتى الدخول إلى 

                                                            
–دور حاضنات األعمال في تفعیل الروح المقاوالت�ة لحاملي المشار�ع الصغیرة و المتوسطة : فاطمة الزهراء سماعیلي،  17
، مذكرة ماستر في علوم التسییر تخصص مؤسسات الصغیرة و 2016راسة عینة من مشتلتي المؤسسات (�سكرة، ورقلة) د

 .10، ص: 2015/2016المتوسطة، جامعة ورقلة، 
 .17: دمحم علي الجودي، مرجع سابق الذكر، ص:  18
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تغییر الخت�ار و تجر�ب أفكارهم ر قدرة التعامل مع المسار مقاوالتي، فهم یهدفون بدرجة أولى إلى تطو�
 19التعامل �كثیر من االنفتاح و المرونة. و 

من التعر�فات السا�قة نقول أن الروح المقاوالت�ة ترت�ط أوال و قبل كل شيء �الم�ادرة و العمل، و هي تمّثل 
 سمة من سمات المقاول و التي تجعله شخصًا مبدعًا و مثابرًا في عمله.

 شروط تحقیق الروح المقاوالت�ة -4
 20إن ما �ساعد على تطو�ر الروح المقاوالت�ة لدى أصحاب األفكار اإلبداع�ة كل من: 

: من الم�ادرة التي یبدیها الفرد من خالل إدخال تحسینات صغیرة أو كبیرة في توفر روح اإلبداع و االبتكار -أ
 تفاعل بین المجتمع و المح�ط و الموارد الذات�ة للفرد.المنتج أو خدمة، فالقدرة على اإلبداع ترت�ط �ال

: �كون عن طر�ق تثمین ال�حث العلمي من خالل المؤسسات ال�حث�ة، و تتسم آل�ة وجود �حث علمي -ب
ال�حث العلمي بتوفر ثالثة عناصر أساس�ة (الموارد المال�ة، الطلب على ال�حث و اإلبداع و ال�احث ذو الخبرة 

 �ة لالبتكار و التطو�ر.و القدرة المطلو 
التكنولوج�ا في حاضنات األعمال و المشروعات و : و تتمثل أساسا وجود آل�ات الدعم الفني المتخصص -ج

 و كافة وسائل دعم و مرافقة المشروعات الجدیدة.
: و تتمثل في مصادر التمو�ل المناسب للمؤسسات وجود رؤوس أموال و آل�ات الدعم المالي المناسب -د

الصغیرة و المتوسطة، كالدولة و رجال األعمال المختصین في تمو�ل المشروعات الجدیدة المتعلقة 
 �التكنولوج�ا الجدیدة الناشئة ذات المخاطر العال�ة.

ة من فرد أو مجموعة من األفراد : هي مجمل المهارات و المعلومات المكتس�وجود ثقافة مقاوالت�ة -ه
 ب�قها في االستثمار و رؤوس األموال.محاولة استغاللها و ذلك بتطو 
: من خالل إثراء البیئة التي تح�ط �الم�ادر�ن و إش�اع احت�اجاتهم و استثمار الفرص، توفیر بیئة مالئمة -و

لتحقیق رؤ�ة متكاملة و تعز�ز مفهوم العمل الحر لدى أفراد المجتمع، و التخط�ط البتكار نماذج مشروعات 
 قیق التنم�ة االقتصاد�ة.طو�لة و متوسطة جدیدة و تح

 ثالثا: مساهمة التعل�م المقاوالتي في دعم الروح المقاوالت�ة
تؤكد الدراسات على أن تعل�م المقاوالت�ة و التوجه �االقتصاد المعرفي �مّثل ركیزة أساس�ة في نجاح 

القدرة على توفیر وظ�فة المشروعات الناشئة. و یجب اإلشارة إلى أن برامج تعل�م المقاوالت�ة التي تهتم بتنم�ة 
نظًرا مات جدیدة، برامج نادرة، لذلك، و للذات و للغیر من خالل إقامة مشروعات جدیدة تقوم بإنتاج سلع و خد

ألن المقاوالت�ة تسعى لبناء نظام اقتصادي یّتسم �اإلبداع و االبتكار، فقد �كون من الهام تفعیلها تحت مظلة 
لیتمّكنوا من استحداث األفكار المقاوالت�ة و تبّني هذه األفكار من خالل مؤسسات التعل�م العالي و المتوسط 

 التعل�م المقاوالتي لتص�ح مشار�ع منتجة.
                                                            

، الملتقى الوطني حول الثقافة و ضرورة المرافقةالتوجه المقاوالتي لش�اب في الجزائر بین متطل�ات : منیرة سالمي،  19
 .03، ص: 2012أفر�ل  18/19إستراتیج�ات التنظ�م و مرافقة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة ورقلة، 

دراسة حالة مشتلة المؤسسات (محضنة غردا�ة –دور حاضنات األعمال في تعز�ز الروح المقاوالت�ة : سالم منیر،  20
ص: -، ص2012، مذكرة ماستر في علوم التسییر تخصص مؤسسات الصغیرة و المتوسطة، جامعة ورقلة، )2009/2012

24-25. 



 

191 

 نتائج التعل�م المقاوالتي لتعز�ز الروح المقاوالت�ة -1
 لعّل أهم ما تسعى إل�ه معظم برامج التعل�م المقاوالتي یتمثل في:

 تي على تحقیق اإلنجازات الشخص�ة و المساهمة في تقّدم تحسین قدرة متلقي التعل�م المقاوال
 مجتمعاتهم؛

  إعداد أفراد مقاولین لتحقیق النجاح عبر مراحل مستقبلهم الوظ�في و رفع قدراتهم على التخط�ط
 للمستقبل.

و من ثّم �ص�ح المق�اس النهائي للتعل�م المقاوالتي متمثًال في ك�ف�ه إسهامه في دعم طموحات الش�اب 
قاولین، و في تسهیل محاوالت إقامة المشروعات المقاوالت�ة، و �الط�ع كلما ن�عت المشار�ع من أفكار الم

 21معرف�ة تخدم االقتصاد المعرفي و تسعى لبناء مجتمع المعرفة كلما كانت الق�مة المضافة ذات ق�مة. 
و في ضوء ما سبق، فإن نتائج التعل�م المقاوالتي و التي لها عالقة بتعز�ز الروح المقاوالت�ة و بناء أدوار 

 22فعالة للمقاولین في المستقبل و من ثّم المساهمة في خلق مجتمع المعرفة، تتمثل ف�ما یلي: 
األعمال و صناعة قادة  تعّلم المقاوالت�ة خطوة أساس�ة نحو غرس روح الم�ادرة و ز�ادة فرص نجاح -

 المستقبل لتحّمل أع�اء النمو االقتصادي القومي المتواكب مع التوجهات العالم�ة؛
تعلم المقاوالت�ة یز�د من القدرات المتمیزة لخلق الثروة من خالل االستقرار على الفرص ذات العالقة �التوجه  -

 بناء مجتمع المعرفة؛�المعرفة على المستوى العالمي، �ما �حقق مساهمة هامة في 
تعلم المقاوالت�ة ینتج رّواد في اإلبداع و االبتكار �ما �مّكن من التحول نحو إحداث طفرة في بناء االقتصاد  -

 المعرفي من خالل األفكار المتجددة ذات العالقة بتنم�ة مجتمع المعرفة؛
فراد �ما یز�د من الثروة و التراكم تعلم المقاوالت�ة �ساهم في ز�ادة األصول المعرف�ة و تعظ�م ثروة األ -

 الرأسمالي في مجال المعرفة على مستوى الوطن، و �ما لذلك من أثر في بناء مجتمع المعرفة؛
تعل�م المقاوالت�ة �كسب العاملین �المؤسسات القائمة مهارات نادرة و مبتكرة تمّكنهم من ز�ادة معدل نمو  -

 ؛المب�عات بنس�ة تفوق قرنائهم �شكل كبیر
 تعلم المقاوالت�ة یز�د من احتمال تطو�ر منتجات جدیدة، نظرا ألن المقاولین �ص�حون أكثر إبداعا؛ -
تعلم المقاوالت�ة یؤدي إلى ز�ادة احتمال امتالك الخر�جین ألفكار مشروعات أعمال تجار�ة ذات التكنولوج�ا  -

 في التغّلب على مشكلة ال�طالة؛ العال�ة و التي تخدم التوجه نحو بناء مجتمع المعرفة و المساهمة
تعلم المقاوالت�ة یؤدي إلى تغییر ه�كل تركز الثروة في األمم، �ما �حقق االستقرار االقتصادي و التحول من  -

ارتكاز االقتصاد على عدد محدود من أصحاب رؤوس األموال نحو امتالك أكبر عدد من أفراد المجتمع 
 التنوع في مجاالت العمل؛للثروة �ما �حقق االستقرار و تحقیق 

تعل�م المقاوالت�ة �ساهم في تحو�ل األفكار إلى مشار�ع �معدالت أكثر من غیرها �ما �حقق ق�مة و تمیز  -
 على المستوى القومي و العالمي و یدعم التوجه نحو مجتمع المعرفة.

                                                            
، المؤتمر السعودي الدولي التعل�م الر�ادي مدخل لتحقیق االستقرار االقتصادي و األمن االجتماعيأ�من عادل عید، :  21
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 تند إلى المعرفة. تعل�م المقاوالت�ة یخلق المز�د من الفرص المرت�طة بإحداث تقدم تكنولوجي �س -
 مقّومات التعل�م المقاوالتي لتعز�ز الروح المقاوالت�ة -2

هناك مجموعة من المقومات أو المتطل�ات یجب أن تتوفر كبن�ة أساس�ة لتطبیق التعل�م المقاوالتي خاصة في 
 الجامعات، حیث �مكن حصرها ضمن أر�عة متطل�ات رئ�س�ة و هي:

: لتحقیق التعل�م المقاوالتي خاصة في الجامعات البد من توفر األساس الداعم، الق�ادة الداعمة للمقاوالت�ة -أ
و المتبني لفكرة التعل�م المقاوالتي، المتمثل في الق�ادة القادرة على توفیر اإلمكان�ات الماد�ة و المعنو�ة 

جیل المعرفة، و التحول نحو  للمقاولین، الق�ادة الواع�ة �أهم�ة التوجه نحو المقاوالت�ة، و المقتنعة �آل�ات بناء
 23االقتصاد المعرفي. 

: الثقافة المقاوالت�ة هي تبني استراتیج�ات إدار�ة قادرة على إیجاد نوع من التناغم نشر الثقافة المقاوالت�ة -ب
بین ما هو متوفر من معرفة كل�ة و بین القدرات الفن�ة المختلفة التي توصلنا إلى مركز تنافسي قوي �مكن من 

 24له الولوج إلى عالم المنظمات المتمیز. خال
�عّد التعلم المقاوالتي محورا أساس�ا في تنم�ة الثقافة المقاوالت�ة، و �مكن استثمار دور التعل�م في تنم�ة 
المقاوالت�ة في سن م�كرة، قد تصل إلى روضات األطفال، و �مكن أن �متد هذا الدور ل�صل إلى المراحل 

ار و المقاوالت�ة و تطب�قاتها العلم�ة، یجب أن المتقدمة من التعل�م العالي، حیث أن بناء فكرة اإلبداع و االبتك
تدرج في صم�م مناهج التعل�م العام، �اإلضافة إلى أنه ین�غي على الجامعات أن تدعم التعاون بینها و بین 

 25القطاع الخاص، و السماح ألعضاء هیئة التدر�س للعمل في �عض الوقف في القطاع الخاص. 
: حتى تقوم الجامعة �أدوارها المتمثلة في العلم و نقل عل�م المقاوالتيالمقومات التنظ�م�ة لتحقیق الت -ج

المعرفة و ال�حث العلمي �اإلضافة إلى خدمة المجتمع، فهمي �حاجة ماسة لتعز�ز قدرتها في استثمار 
 26الطاقات و المواهب، و تسخیرها في دعم التعل�م المقاوالتي، و �كون هذه من خالل تطبیق ما یلي: 

 س�اسة واضحة و قواعد تنظ�م�ة لحقوق الملك�ة الفكر�ة و براءات االختراع؛وجود  -
جامعات و مراكز ال�حوث المحل�ة نقل و توطین التكنولوج�ا و التقن�ة و المعرفة من خالل التواصل مع ال -
 العالم�ة؛و 
مما �عزز القدرة على  توفیر البن�ة التحت�ة و نظم المعلومات، و التي تقدم الكثیر من الخدمات المساندة، -

توفیر فرص مشروعات جدیدة، و التمكن من المنافسة المحل�ة و اإلقل�م�ة، �عد أن توفر الكثیر من المعلومات 
 عن السوق و الصناعة و دراسة السوق و التي تمثل عائقا أمام المقاولین؛
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دراسة میدان�ة على شركة سوناطراك –ثقافة الر�ادة في ظل التنم�ة المستدامة : زكر�ا مطلك الدوري و أو �كر سالم،  24

 .283، ص: 2013، 58، مجلة د�الى، العدد البترول�ة الجزائر�ة"
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مقاوالتي و المقاوالت�ة، و التي وجود الواحات العلم�ة و هي من المتطل�ات األساس�ة الداعمة للتعل�م ال - 
�طلق علیها أح�انا الحدائق التكنولوج�ة، و تعّرف الحد�قة العلم�ة �أنها مؤسسة یدیرها مهنیون مختصون 
هدفهم الرئ�سي ز�ادة ثروة المجتمع عن طر�ق الترو�ج لثقافة االبتكار، و للمنافسة بین األعمال المرت�طة بها 

 المعرفة؛ و المؤسسات القائمة على تقدم
احتضان المشار�ع االبتكار�ة و تحو�لها إلى منتجات لتنم�ة المجتمع من خالل حاضنات األعمال و حدائق  -

 التكنولوج�ا؛
توفیر حاضنات اإلبداع العلمي كونها من أهم اآلل�ات التي �مكن أن تساعد الجامعات على ولوج عصر  -

د�ة، �مكن إنشائها داخل الجامعات، بهدف دعم و رعا�ة اقتصاد المعرفة، فهي �مثا�ة مؤسسة تنمو�ة اقتصا
المبدعین من أصحاب أفكار المشروعات الطموحة، و است�عاب و استحداث وظائف و مواقع عمل، من 
خالل تنم�ة رأس المال المعرفي لتنم�ة اقتصاد المعرفة، إلى جانب اقتصاد الموارد الطب�ع�ة، و ز�ادة القدرات 

 للدولة، و تحقیق التنم�ة المستدامة.التنافس�ة المعرف�ة 
: تتمثل المهام التخصص�ة التي تمارسها الموارد ال�شر�ة في تعز�ز و تطبیق التعل�م الموارد ال�شر�ة -د

 27الر�ادي ف�ما یلي: 
رفع مستوى وعي الطل�ة عن العمل الر�ادي كخ�ار واقعي لبناء مستقبلهم الوظ�في، و تكو�ن اتجاهات  -

 نحو العمل الحر؛ إیجاب�ة لدیهم
مساعدة الطل�ة على تنم�ة قدراتهم المتعلقة �التفكیر اإلبداعي و االبتكار و الر�ادة و أخذ الم�ادرة إلنشاء  -

 مشار�ع جدیدة؛
إكساب الطل�ة المهارات الالزمة لسوق العمل و تجهیزهم إلدارة مشار�عهم ل�كونوا مواطنین منتجین داخل  -

 مجتمعهم؛
 ل�كونوا مجّددین و مشاركین فعالین في سوق العمل؛ مساعدة الش�اب -

 تعز�ز احترام الذات و الثقة �النفس، عن طر�ق تشج�ع و تنم�ة المواهب و االبتكار للفرد؛
استخدام أسالیب التعل�م التي تتناسب مع الظروف االجتماع�ة و االقتصاد�ة و الثقاف�ة السائدة في  -

 المجتمع؛
 داعمة للعمل الحر. التركیز على وضع ثقافة -
 برامج التعل�م المقاوالتي لتعز�ز الروح المقاوالت�ة -3
إن تعل�م المقاوالت�ة هو عمل�ة تعلم دائم مدى الح�اة، و بناء على مراحل بناء برامج التعل�م المقاوالتي:  -أ

ذلك فإنه یجب ر�ط تعل�م المقاوالت�ة بجم�ع المستو�ات التعل�م�ة لنظم التعل�م، و یجب أن �شمل أ�ضا 
المتقاعدین عن عملهم لدعم دخولهم المال�ة، حیث یجب أن تتاح لهم جم�عا فرص الوصول إلى تلك البرامج 

زة و المحّكمة في تعل�م المقاوالت�ة و طرحها. إن فكرة التعل�م مدى الح�اة تساعدنا في إعداد و تطو�ر الممی
مهارات المقاوالت�ة على جم�ع تلك المستو�ات و تعددها. إن تعل�م المقاوالت�ة �عني أش�اء عدیدة مختلفة لألفراد 

مع�ة، و من التعل�م التقني إلى مرحلة الحصول المتعلمین تبدأ من المدارس االبتدائ�ة و حتى المرحلة الجا
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على درجة الماجستیر، ففي كل مستوى تعل�مي �مكن أن نتوقع نتائج مختلفة مثل نضج الطل�ة و البناء على 
المعرفة السا�قة التي لدیهم، لكن الغرض العام ی�قى تطو�ر الخبرة كمقاول و التي تقود إلى النجاح و نمو 

 المشروع في المستقبل.
إن عمل�ة تعل�م المقاوالت�ة مدى الح�اة تمر من خالل خمس مراحل محددة من التطو�ر، و هي تفترض أن 
كل شخص یجب أن �كون لد�ه فرص للتعلم في المراحل العمر�ة األولى، و في المراحل التال�ة یجب توج�ه 

مقاولین، و أن كل مرحة من  الموارد لتستهدف أولئك الذین یختارون المسار المهني في ح�اتهم ألن �ص�حوا
المراحل الخمس اآلت�ة من الممكن أن تعّلم من خالل األنشطة التي تجري في الصفوف الدراس�ة أو �مكن أن 

 28و تشتمل على التالي:  ،تعّلم في مساق منفصل في المقاوالت�ة
تلفة لملك�ة المشار�ع في : یجب على الطل�ة أن یتعلموا و �مارسوا األنشطة المختعلم أساس�ات المقاوالت�ة -

تعلم الطل�ة أساس�ات االقتصاد، الصفوف المدرس�ة االبتدائ�ة و اإلعداد�ة و الثانو�ة، ففي هذه المرحلة ی
الفرص و الخ�ارات المهن�ة الناتجة عنها، و أن یتقنوا المهارات األساس�ة للنجاح في اقتصاد العمل الحر. إن و 

 الفرد�ة هي النواتج الخاصة في هذه المرحلة. الدافع�ة للتعلم و اإلحساس �الفرص
: إن الطل�ة یتعلمون الحدیث بلغة األعمال، و یرون المشاكل من وجهة نظر أر�اب العمل، الوعي �الكفاءة -

، و هذا جانب أساسي في المهنة و التعل�م التقني، حیث أن التركیز على الكفاءات األول�ة و اكتشافها لدیهم
ا في مساق خاص �المقاوالت�ة، أو أن تحتو�ه المناهج و المساقات األخرى التي ترت�ط بها، التي �مكن تعّلمهو 

على سبیل المثال، مشاكل التدفق النقدي �مكن أن تستخدم في منهج الر�اض�ات، و �مكن أن تص�ح عروض 
 المب�عات جزء من منهاج مهارات االتصال.

، لذا فإن جهود التعل�م ال تعكس هذا التعقید �طب�عته، ففي : إن مجال األعمال معّقدالتطب�قات اإلبداع�ة -
هذه المرحلة �ستكشف األفراد األفكار و تخط�ط األعمال من خالل حضورهم العدید من الندوات و التي 
تضمن العدید من التطب�قات اإلبداع�ة. و من هنا فإن األفراد �كتسبون معرفة عم�قة و واسعة عن المراحل 

ذه المراحل تشجع األفراد البتكار و خلق فكرة أعمال فر�دة للق�ام �عمل�ة اتخاذ القرار من خالل السا�قة. إن ه
 بناء خطة عمل متكاملة �اإلضافة إلى تجر�ة و ممارسة عمل�ات األعمال المختلفة.

العدید منهم : �عد أن �كتسب األفراد ال�الغون تجر�ة العمل المقاوالتي و التعل�م التطب�قي، فإن بدء المشروع -
�حتاج إلى مساعدة خاصة لترجمة فكرة العمل المقاوالتي إلى واقع عملي و خلق فرصة عمل. و �مكن الق�ام 
بذلك من خالل توفیر الدعم و المساعدة في برامج التعل�م التقني و المهني، و برامج الدعم المقدمة ألفراد في 

مشروع، و تطو�ر الس�اسات و اإلجراءات للمشار�ع الكل�ات و الجامعات، و ذلك لتعز�ز بدء و تأس�س ال
 الجدیدة و القائمة.

: عندما تنضج الشركة فإن العدید من التحد�ات ستواجهها في هذه المرحلة، و في العادة فإن العدید النمو -
من مالكي األعمال ال ینشدون المساعدة في هذه المرحلة. إن سلسلة من الندوات المستمرة أو مجموعات 

دعم �مكن أن تساعد المقاول لتعر�ف و تمییز المشاكل المحتملة و التعامل معها في الوقت المناسب و حّلها ال
 �فعال�ة، مما �مّكن من نمو و تطو�ر المشروع.
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تعددت تقس�مات برامج التعل�م المقاوالتي، و في هذا المجال اتفقت تقس�م برامج التعل�م المقاوالتي:  -ب
ش�كة تنم�ة اإلدارة الدول�ة، المنظمة الدول�ة للعمل و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) المنظمات الدول�ة (

موعة مراحل تطو�ر المقاوالت�ة، إلعطاء تعر�ف لما �سمى برنامج تطو�ر المقاوالت�ة، هذا المفهوم �شمل مج
ة، و االستمرار�ة و النمو. و ال �بدأ �الثقافة و التعل�م و التكو�ن للش�اب، و تعز�ز األعمال التجار�ة و النوع�و 

 �غطي فقط برامج للمقاولین و لكن تكو�ن المدر�ین و المشرفین أ�ضا.
 29و �مكن تصنیف برامج التعل�م المقاوالتي كالتالي: 

 : لمعرفة المز�د عن المقاوالت�ة و مهنة المقاول.التوع�ة و التحس�س �المقاوالت�ة -

التقن�ة، اإلنسان�ة، اإلدار�ة، و ذلك من أجل تولید اإلیرادات : لتشكیل المهارات إنشاء المؤسسة -
 الخاصة �ه، إنشاء مؤسسته الخاصة و خلق مناصب شغل.

 : لالستجا�ة لالحت�اجات الخاصة للمالكین المسّیر�ن.تطو�ر المؤسسات -

 : لتطو�ر المهارات من أجل التشاور، التعل�م و متا�عة المؤسسات الصغیرة.تطو�ر المدر�ین -
ال یجب إغفال عمل�ة تقی�م البرامج التعل�م�ة للمقاوالت�ة، حیث ُینظر إلى التقی�م �اعت�اره قراءة للواقع في و 

ضوء أهم�ة البرامج التعل�م�ة، و �حّدد من خالل كل من: التحقق من وجود المعرفة أو المهارة، تحدید موقع 
 الفرد �النس�ة إلى الهدف و الحكم على ق�مة الشيء.

 
 خاتمـــة

هناك ضرورة لتطو�ر الموارد ال�شر�ة للدولة في ظل منظومة التعل�م المقاوالتي لخلق أفراد قادر�ن على األخذ 
بزمام الم�ادرة في األعمال القائمة على االبتكار و التغییر، فالتعل�م المقاوالتي عامل مؤّثر �قود نحو تعز�ز 

 نظم االبتكار و اإلبداع في مختلف البلدان.
�عّد التعل�م محوًرا أساس�ًا في تنم�ة المقاوالت�ة و تطو�ر المهارات المرت�طة بها و السمات العامة لها، حیث  و

�مكن استثمار دور التعل�م في تنم�ة المقاوالت�ة و الروح المقاوالت�ة في سن م�كرة قد تصل إلى ر�اض 
 تعل�م العالي.األطفال، و �متد هذا الدور ل�صل إلى المراحل المتقدمة من ال

و في ضوء ذلك، تعتمد الدول المتقدمة على تعز�ز التعل�م المقاوالتي في المراحل الدراس�ة األولى، إضافة إلى 
المح�ط األسري الذي �شّجع على حب االستطالع و التساؤل و االنفتاح على كل ما هو جدید، و �عدها تأتي 

تشج�ع و حل المشاكل �أسالیب إبداع�ة، و القائم على التحلیل، محطة التعل�م المقاوالتي في المرحلة الجامع�ة، 
 التفكیر الناقد.

إن نشر و تعز�ز و إدماج التعل�م المقاوالتي في جم�ع المراحل الدراس�ة، خاصة في مرحلة التعل�م العالي، له 
خلق قاعدة عر�ضة من نتائجه الكبیرة و مكتس�اته المستقبل�ة و أثاره الكبیرة على التنم�ة المستدامة، ألنه ی

د�ة قوامها اإلبداع و االبتكار المبدعین في جم�ع المجاالت من خالل إعداد طّالب الجامعة لثقافة ر�ا
 اإلنجاز.و 

                                                            
األعمال، ، مجلة اقتصاد�ات المال و -اإلنجازات و الطموحات–واقع التعل�م المقاوالتي في الجزائر : أیوب صكري و آخرون،  29

 . 19، ص: 2017د�سمبر 
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 �الجزائرالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبر  التقاول الصناعي
 

اوي مصطفى  جامعة خم�س مل�انة  أستاذ محاضر أ   عبد القادر خدَّ
 

 مقدمة
في س�اق وطني ودولي متمیز،  �ما فیها المؤسسات المناولة كان ظهور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

و�تسارع وتیرة تطبیق اإلصالحات االقتصاد�ة من خالل تطبیق برنامج التعدیل اله�كلي الذي جرى االتفاق 
صندوق النقد الدولي، والذي نتج عن تطب�قه تعم�قا إلعادة ه�كلة القطاع الصناعي، مما دفع العدید مع �شأنه 

سسات إلى التركیز على نشاطها األصلي والتخلي عن مجمل األنشطة الملحقة �ه، إضافة إلى تغییب من المؤ 
العدید من األنشطة �سبب عمل�ات اإلفالس التي مست العدید من مؤسسات القطاع العام، حیث ُطرح العدید 

أفض�ا إلى عدد كبیر من عرفت ال�الد خالل الثمانینات مخططین تنمو�ین، هذا ولقد  منها للخوصصة.
الهدف منهما هو إیجاد توازن بین  ، وكانالصغیرة غیر أنها كانت محدودة التخصص الصناع�ةالمنشآت 
 االقتصاد�ة. القطاعاتمختلف 

 المتعلقة اإلنتاج�ة السلسلة حدود في تتمركز اإلنتاج�ة النشاطات أن الوطني الصناعي اله�كل تشخ�ص یبرز

متدن�ة أ�ضا،  نمو و�معدالت منخفضة �مردود�ةالتعبئة والتركیب،  صناعات أو الخام الموارد استخراج �صناعات
 في الصناعة عل�ه كانت ما الصناعات، فعكس نوع�ة هذه حیث ومن. 1مع إهمالها لعوامل الجودة والتنافس

 وعلى وجه الخف�فة الصناعات الیوم به�منة الصناعة التصن�ع�ة، تتمیز �الصناعات والمتمیزة الس�عین�ات بدا�ة

 .والصلب، الم�كان�ك واإللكترون�ك الحدید صناعة وتلیها الغذائ�ة، الفالح�ة الصناعات الخصوص
كان لزاما على السلطات، مع استمرار تدهور المؤسسات العموم�ة وعجزها، أن تتبنى ه�كلة جدیدة تتالءم و 

التوجه نحو اقتصاد السوق وتهیئة الظروف لتمكین مع المح�ط المتمیز �التغییر الكبیر لتحقیق برنامج 
األخیرة عن المؤسسات العموم�ة من الدخول في مرحلة االستقالل�ة. وقد أثمرت هذه المساعي خالل السنوات 

 فهذهمعظم المؤسسات الوطن�ة التي تمت خوصصتها. ومع ذلك،  االستقالل�ةنتائج مقبولة، حیث عرفت 
من یوم آلخر، خاصة مع تعاظم آلة  التحد�اتالمؤسسات وغیرها تع�ش الیوم في عالم سر�ع التغییر، تتزاید 

المعرفة، والجودة الشاملة، مما �ستدعي مجاراة كل  وتحد�ات اقتصادالتكنولوج�ة  والتطوراتالعولمة الكاسحة 
 لرائدة وترفع التحدي.هذه التحوالت الجدیدة لتتبوأ هذه المؤسسات الصناع�ة مكانتها ا

 وف�ما یلي ملخصا ألهم خصائص الصناعة الجزائر�ة:
 القطاع الصناعي المه�من أساسا، حتى اآلن، هو الصناعات االستخراج�ة، -
 من المؤسسات الصناع�ة، % 95المشار�ع الصغیرة والمتوسطة حجم  تشغل -
 ندرة الشركات العاملة في مجال ال�حوث و�رامج االبتكار، -
 % من الق�مة المضافة للقطاع. 17.3القطاع غیر الرسمي في النسیج الصناعي لل�الد بنس�ة  �قدر -

الحق�قة المرة، إن الصناعات الجزائر�ة في غالبیتها غیر تنافس�ة، كما أن ق�متها المضافة في الناتج المحلي ف
�جري حال�ا و ، 2014 في عاممن الناتج المحلي اإلجمالي  % 8.951 حیث بلغت، منخفضة ت�قىاإلجمالي 

معدل النمو الذي تحققه الجزائر ال یتجاوز  كما أن% من المنتجات الغذائ�ة المصنعة.  70استیراد حوالي 
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%. األمر الذي دفع  15-10نس�ة اإلنفاق العام الذي یتراوح ما بین مع  مطلقاناسب تال یوهو %،  5عت�ة 
 ال�الد تزخر بهااإلمكانات والوسائل التي ف الصناعي.كرافعة للتنو�ع  الواجهة�فكرة الصناعة المصنعة إلى 

فیها الجهود لتنم�ة القدرات  تركزالمجاالت التي  تنتقي بدقة ُخطط خاللبتجاوز هذا الخلل، من  كفیلة
 .االرتقاءم�ادرات  وتشج�ع

وضع الصناعة، فإنها ت�قى غیر كاف�ة، مقارنة  التي هدفت إلى تحسین الوطن�ة الم�ادراتورغم كثرة 
�التحد�ات التي تواجهها على مختلف األصعدة، للتردي الذي أصاب �عض القطاعات، ولطول مدة اإلهمال 

في ضوء التطورات األخیرة والتعثرات التي ُسجلت من و  التي عرفتها �عض حلقات التنم�ة الصناع�ة أ�ضا.
القطاع فإن الواجب یدعو إلى إعادة النظر في األسالیب التي ات�عت في إدارة  تجارب إدارة االقتصاد الوطني،

وتفعیل برامج  والعمل على إعادة ه�كلة المؤسسات العاجزة بهدف الرسو على النهج القو�م. الصناعي
 .واالستثمارالصناع�ة الخصخصة والتأهیل، وٕاعادة �عث القطاع العام والخاص لإلسهام في التنم�ة 

 الشاملة التنم�ةس�اسة التصن�ع ضمن . 2
ُ�عد ركیزة  ألن اكتسابهاتعطي الكثیر من نماذج التنم�ة في البلدان النام�ة أولو�ة قصوى للصناعة المصنعة. 

 :منها عوامل كثیرة، تبرره استراتیجي، قطاع الصناعة ذلك ألنوقوة وتنافس�ة لمؤسسات البلد.  للتنم�ةأساس�ة 
 التقني. اإلنتاج على تنو�ع قدراتها حیث من تكنولوجي محضن هي الصناعة إن -
  .ه�كلهالوطني و�ُ  اإلنتاجي الجهاز �قطر الذي القطاع القوة حیث من الصناعة إن -
 .المحروقات أسعار تقل�ات عن �عیدا المستقر للنمو ضمان أفضل هي الصناعة إن -

یجب أن یتزامن ف، نقل التقانة وتوطینهاما دام الهدف الرئ�سي لس�اسات التصن�ع �كمن في وفضال عن ذلك، ف
لسلع بجودة لاإلنتاج�ة  اتالقدر  لتحسینبناء القدرات والكفاءات الصناع�ة الوطن�ة مع النشاطات التجار�ة. 

مع العمل ، �سالسل الق�م في مختلف فروع الصناعةاالرتقاء  اتالمحلي، وقدر  السوق  متطل�اتعال�ة تلبي 
من المزا�ا والكفاءات المتوافرة، في ظل توافر المدخالت  واالستفادة �ات الجدیدة.والتقن اتخبر ال است�عاب على

(فروع الصناعات اإللكترون�ة  الصناعات ذات الكثافة المعرف�ة، والصناعات التحو�ل�ةواالهتمام � ة،�الوس�ط
  وال�الست�ك،  الك�م�اء  والورق،  الخشب  واألحذ�ة،  والجلود والنسیج   والكهر�ائ�ة ومواد البناء والصناعات الغذائ�ة

یجب كما القدرات اإلنتاج�ة. و التجهیزات واالستثمارات  ) التي عانت كثیرا، من جهةالمختلفة والصناعات 
مع نشر التكنولوج�ا. و القتصاد التحدیث مدعمة �التنم�ة الصناع�ة المستدامة بوصفها وسیلة  االهتمام

توضح اإلمكانات المتاحة والمزا�ا النسب�ة لكل صناعة، لت للمشروعات الصناع�ة،إصدار الخرائط االستثمار�ة 
 وكذلك دعم التحول إلى اقتصاد المعرفة. ،وأوجه التكامل والتنسیق بینها

 تطور الصناعة، في النقاط اآلت�ة: تعترضو�مكن تلخ�ص أهم المشاكل التي 
التوسع الذي تتزاید ف�ه أهم�ة الصناعات الوس�طة استراتیج�ة راسخة للتنم�ة الصناع�ة تضمن غ�اب  -

 واإلنتاج�ة.
 ضعف القاعدة اإلنتاج�ة واله�كلة وانخفاض درجة الترا�ط بین األنشطة الصناع�ة واالقتصاد�ة األخرى.  -
اإلنتاج�ة  الكفاءةعلى مستلزمات اإلنتاج مما یؤثر على  الحصولاإلنتاج�ة وصعو�ة  تعطیل الطاقة -

 والقدرة التنافس�ة.
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ت�حها االستراتیج�ة الصناع�ة والتي تدعم اإلجراءات �ستند التوز�ع القطاعي للصناعة إلى الخ�ارات التي تُ 
الخطط التكمیل�ة الخاصة بتنم�ة الموارد الطب�ع�ة وتكثیف النسیج الصناعي وتشج�ع الصناعات  �شأن

 لتحكمواالصناعي  للتطو�ر مناطق الجدیدة، ابتكرت للرؤ�ة واستجابتالصناعة  وفي جانب انتشارالجدیدة. 

 لألعمال موات مناخ بخلق تطورها ف�ما �عد ، ل�سمحتدر�ج�ا إرسائها المناطق االقتصادي. وسیتم هذه

 .2واالستثمارات
 :نذكر ما یليومن بین القیود المفروضة على الشركات الجزائر�ة في س�اسة التنو�ع، 

 كلها مؤسسات صغیرة، �استثناءات في الصناعات التحو�ل�ة،�التنو�ع هي  المعن�ة المؤسساتإن  -
 المجموعات الصناع�ة الخاصة األكثر دینام�ك�ة هي التكتالت، لكنها قلیلة،إن  -
 إن السوق ل�ست تنافس�ة �ما ف�ه الكفا�ة، وهي ال تدفع نحو االبتكار، -
كنولوج�ة، و�التالي تتقلص مكاسب اإلنتاج�ة ومواطن �عیدة كل ال�عد عن الحدود الت اإلنتاجإن وظائف  -

 المرونة الصناع�ة.
 ة�الصناع االنعاش ةاستراتیج�. 3

على الرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر لبدء التحول اله�كلي القتصادها عبر مسارات متنوعة، فال تزال 
الصناعة خارج قطاع المحروقات متعثرة، یتصف ه�كلها �اإلخالل وعدم التنوع، حیث نجده �قتصر على 

خاصة وع الصناعات �عض الصناعات االستهالك�ة الخف�فة، وعدم اشتماله بدرجة كاف�ة على �عض فر 
 تندرجو  .التطو�ر والتنو�ع الصناعة �اتجاه بن�ة تعدیل یتطلب الذي األمر الصناعات ذات التكنولوج�ات العال�ة،

متوسطة وطو�لة األجل،  اأهداف تشمل شاملة اقتصاد�ة استراتیج�ة ضمن وتطو�رها الصناعة إنعاش استراتیج�ة
مة اعالد الرئ�س�ةالعوامل  على رتكزی جدید تصور على تقوموهي  تها،اتستند إلى معرفة كاملة �القطاعات وقدر و 

 اآلتي:نلخصها كللتصن�ع، أسوة �الدول ذات التجارب الشبیهة، وهذه العوامل 
 والمؤسسات الموات�ة، والتشر�عات الس�اسات -
 موات�ة و�ن�ة تحت�ة، اقتصاد�ةبیئة  -
 األموال،وفرة رؤوس  -
 األسواق،الوصول إلى  -

 والخبرات والكفاءة ور�ادة األعمال. التنافس�ةالمواهب  -
أدمجت في س�اسة صناع�ة شاملة في �عض البلدان، مما ساعد كثیرا شركاتها كانت قد هذه العوامل علما �أن 

 هذه وتهدف�حسب فروع قطاعات ذات إمكانات عال�ة.  مختلفةالنمو وفق سالسل ق�م  على والصغیرةالكبیرة 
فرص لرجال األعمال للبدء الصناعات المترا�طة، مع توفیر ال لنشاطات المكثف التطو�ر إلى االستراتیج�ة

ما �الجزائر إذا  تجسیدها.. وهذه المعط�ات كما نرى، واقع�ة �مكن قائمةال�مشار�ع جدیدة أو تطو�ر مشار�عهم 
 ته�أت شروط الرافعة.

مسائل حشد ، و الخطط للقطاعات المستهدفةیتضمَّن اإلطار االستراتیجي إلنعاش الصناعة الجزائر، وضع 
بدء من تفعیل برامج القدرة التنافس�ة، واستخالص نتائج  ،الموارد والتنسیق بین البرامج وٕادارتها ودعمها

تحل�الت �شأن األداء الصناعي ووضع األسس المع�ار�ة بهدف رفع مستوى القدرات، وتوس�ع نطاق أنشطة 
وفتح قنوات التسو�ق،  الق�مةهذه األنشطة تشمل االستثمار لالرتقاء �سالسل وتنفیذها.  المشار�عتشمل إعداد 
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، مع العنا�ة بتدع�م نظم االبتكار لتعز�ز اإلنتاج�ة، واالستفادة منهاوالتركیز على نقل التكنولوج�ا المناس�ة 
 .وتوس�ع نطاق برامج الشراكة و�ورصات المناولة، وكذلك م�ادرات تكو�ن المقاولین

 في الفروع مستوى  على الصناعي القطاع ه�كلة إعادة على الوطن�ة الصناعة إلنعاش الجدیدة الستراتیج�ةا ترتكز

 عمل خطط ، ووضعالمضافة للق�مة مولدة وحدات وٕانشاء شعب تكو�ن إعادة إلى التي تهدف العوامل تلك

 ثالثة تحدید التوجه هذا إطار في تم . وقدجدیدة أسواق وولوج المحلي السوق  تغط�ة �غرض جدیدة لمنتوجات

 للتنم�ة: قدرات تمتلك التي الصناعة فروع من أنماط

 األول�ة، المواد تحو�ل على ترتكز القوي، والتي الطلب ذات العالم�ة األسواق إلى الموجهة الصناعات -
 االقتصاد، على سل�ا تؤثر تأخرا والتي البلد فیها �سجل التي تلك أو الجدیدة الصناعات -
 الواردات وضرورة مواصلتها. إحالل صناعات -

مختلف األنشطة االقتصاد�ة المتعلقة �اإلنتاج الزراعي والصناعي واالستخراجي  تشتمل وهذه االستراتیج�ة
، وت�عا للموارد واإلمكانات المتاحة، وكذلك ت�عا لكفاءة والعموديوالعوامل المرت�طة بها، یهدف التوسع األفقي 

األفراد، إلى جانب االعت�ارات االقتصاد�ة المتعلقة بتكالیف اإلنتاج والنقل ومصادر رأس المال واألر�اح، 
توفیر مع وز�ادة فاعل�ة خدمات البن�ة التحت�ة. والعمل على است�عاب مقومات صناعة تكنولوج�ا المعلومات، 

القطاع الخاص على التوجه لتصن�ع السلع  وحفزالممكنة لدعم النسیج الصناعي الزراعي وتوس�عه،  السبل
 المستوردة.

ٕالى اإلسهام في تحسین أداء االقتصاد، عبر و تحسین مناخ األعمال إلى برنامج دعم التنو�ع الصناعي یهدف ف
خارج  الفروع الصناع�ةة وزن من خالل تدابیر مصاح�ة تهدف إلى ز�اد ،�شكل أفضل الصناعةتنو�ع 

، یخص النمو االقتصاديالذي جدید النموذج ال. وهذا ما تضمنه المحروقات في الناتج المحلي اإلجمالي
-2016�قوم في جزء منه على رؤ�ة جدیدة للس�اسة المال�ة للفترة حیث ، 2016والذي تم اإلعالن عنه في 

، ذلك ألن تخط�ط 3في جانب میزانیته 2030االقتصادي في أفق  التحولیتعلق �منظور  آخر، ومسار 2019
الس�اسة المال�ة یهدف إلى التأثیر على التنم�ة الحال�ة والمستقبل�ة. وتأتي فكرة ص�اغة هذا النموذج المتعدد 
القطاعات، بناء على عدد من االفتراضات المحددة له�كل االقتصاد العام والعوامل المؤثرة ف�ه، مع تطو�ع 

المؤثرة على توزع ق�مة رأس  العواملالعالقة بین الطلب اإلجمالي والعرض اإلجمالي، وكذلك استنادا إلى 
 القائمة والطلب االستهالكي. المشروعاتالمال على مختلف القطاعات االقتصاد�ة ومستوى أداء 

 ، فالنموذج �حدد أهدافه وفق:2030أفق  فيأما عن التنو�ع والتحول االقتصادي 
للنمو الناتج المحلي اإلجمالي غیر النفطي، �ستند إلى نمو متوازن للقطاعات االقتصاد�ة  مستدام رمسا -

 نمو سنو�ا، % 5. 6لتحقیق نس�ة 

في مختلف القطاعات واخت�ار تقن�ات اإلنتاج التي تتفق ومستوى العمالة  جدیدة عمل فرص خلق -
 المستهدف،

 حصة الصناعة التحو�ل�ة من حیث الق�مة المضافة، مضاعفة على العمل -
 والزراعة ل�ساهما في تنو�ع الصادرات.  الصناعة قطاع تحدیث -
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 المناولة والشراكة الصناع�ة .4
ُتعد المناولة خ�ار استراتیجي �عّول عل�ه كثیرا من أجل استقطاب الخبرات والمعارف، ورصد التمو�الت، 
وتحسین القدرات التسییر�ة واإلدار�ة ألصحاب المشار�ع وتأهیل مؤسساتهم على ضوء مستجّدات الساحة 

ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ُتعد المناولة الصناع�ة وسیلة لتنم�ة قطا ذلكالوطن�ة والدول�ة، وفضال عن 
وأداة فعالة ل�سط نسیجها، خاصة إذا ما انضمت إلى هذا االتجاه جهود الوزارات المعن�ة وكذا المتعاملین 

في فضاءات ترقیتها، مثل بورصات المناولة والشراكة الجهو�ة المتواجدة حال�ا، وكذلك  لالندماجاالقتصادیین 
إسهامات المجلس الوطني لترق�ة المناولة، أین یلتقى ف�ه المناولون مع ممثلي الشركات الكبرى لتنم�ة المناولة 

 لشركاء األجانب.الصناع�ة وتعز�ز عمل�ات الشراكة بین القطاع الوطني الخاص والعام، وكذلك مع ا
وأهم مؤسسات المناولة هي مؤسسات تزاول نشاطها في مجال الم�كان�ك والمعادن، وقطاع الك�م�اء والصیدلة، 
وقطاع الحدید والتعدین، ونشاطات الجلد وال�الست�ك. وكذلك األجهزة العاملة في هذا القطاع مازالت بدورها 

لضمان توافق الطلب والعرض وض�ط تدفقات  مناولةالترق�ة بورصات  �ستوجبوهو ما  ضع�فة التأثیر.
 المعلومات بین أصحاب األوامر والمناولین، في مجاالت اإلعالم والتنش�ط والتشاور.

 ینن للتنم�ة المعتمد�ن األخیر یالخماسی �مشار�ع المخططین للتكفلتسجیل ضعف المقاولة الوطن�ة  ومع
القصور واضحا في  فقد كانأنشطة االستثمار لالرتقاء �سالسل الق�مة، ، وتجاهل الحاجة إلى حفز الجزائر�

المناولة، وكذلك م�ادرات تكو�ن  أنشطتها �ما فیهاالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتوس�ع نطاق  إشراك
وتهیئته،  الصناعيالحاجة إلى ترق�ة النسیج . كما تجاهل المخططان المقاولة الوطن�ة نظاموترق�ة  المقاولین

وٕاشراك القطاعات الوطن�ة في مشار�ع المخططین لتوفیر احت�اجاتهما من المواد المتوافرة �السوق المحل�ة، 
 والعمل أ�ضا على توطین صناعة المواد المغی�ة واالستثمار فیها.

التي تم ابتكارها في العشر�ات الثالث األخیرة فاعل�ة  المنظوماتتعتبر آل�ة حاضنات األعمال من أكثر 
ونجاحًا في اإلسراع في تنفیذ برامج التنم�ة االقتصاد�ة والتكنولوج�ة وخلق فرص عمل جدیدة. ودورها في رفع 

، ومتكاملةنسب نجاح المشروعات. وتوفر الكثیر من المشروعات الصغیرة آل�ة العمل في مجموعات مترا�طة 
، كما توفر هذه المشروعات فرص المشار�ع جم�عحقق أعلى فائدة من اإلمكانات المتاحة في وذلك مما �

الصناعات الكبیرة �ما تحتاج إل�ه و�شكل �سمح �التواجد في معظم  حیث تمدالتكامل مع الصناعات الكبیرة، 
ة في تنش�ط استخدام المجاالت، خاصة مجاالت المنتجات المتطورة تكنولوج�ًا. كما تساهم المشروعات الصغیر 

 الخامات المحل�ة والمنتجات الثانو�ة وٕاعادة استخدام الكثیر من بواقي عمل�ات اإلنتاج وفاقد التشغیل.
دورا في تمكین الصناعات الصغیرة والمتوسطة من  ولها، االقتصاد ه�كلللمناولة مساهمة كبیرة في تقو�ة 

وتنظ�م وتنم�ة النشاط اإلنتاجي في  ،حكم في وسائل إنتاجهااالستخدام األمثل لمواردها المتاحة، والتصرف الم
وقد أثبتت الوقائع الصناع�ة على أنها أص�حت تشكل الوحدات الصناع�ة ورفع قدراتها اإلنتاج�ة والتنافس�ة. 

وز�ادة مساهمتها في الناتج المحلي  أهم أبرز االستراتیج�ات وأكثرها قدرة على تحقیق التنم�ة الصناع�ة،
. وهي 4التشا�ك والتكامل الصناعي تعز�ز ، وتحسین وتطو�ر القدرات اإلنتاج�ة للمؤسسة االقتصاد�ةالياإلجم

قاعدته، وترسیخ مبدأ التخصص في  وتوس�ع فضال عن ذلك تلعب دورا كبیرا في تطو�ر النسیج الصناعي
المتعاقدة داخل النظام الموحد. مع  للشركاتأداء الوظائف �الوحدات اإلنتاج�ة، �ما �عظم المكاسب المت�ادلة 

توفیر المتطل�ات التي من شأنها ضمان التعاون بین مختلف أنواع المؤسسات و�مختلف �أحجامها وص�غها، 
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كي تتعامل في إطار المناولة مع المؤسسات  والمتوسطةوخاصة منها المؤسسات والصناعات الصغیرة 
 الصناع�ة الكبیرة.

ال یزال محدودا، حیث ما زالت تعاني حركیتها من تدني  الواقعستراتیج�ة في غیر أن اللجوء إلى هذه اال
العالقة بین اآلمر�ن �األعمال والمناولین �اإلضافة إلى مشاكل األسعار والدفع وغیرها. فالوضع�ة التي تع�شها 

غلبیتها هي وأهم مؤسسات المناولة وفي أ  .المؤسسة المناولة أثرت كثیرا على استقرار النسیج الصناعي
مؤسسات تزاول نشاطها في مجال الم�كان�ك والمعادن، وقطاع الك�م�اء والصیدلة، وقطاع الحدید والتعدین، 

وهو ما  الجلد وال�الست�ك. وكذلك األجهزة العاملة في هذا القطاع مازالت بدورها ضع�فة التأثیر. ونشاطات
رض وض�ط تدفقات المعلومات بین أصحاب �ستوجب ترق�ة بورصات المناولة لضمان توافق الطلب والع

 األوامر والمناولین، في مجاالت اإلعالم والتنش�ط والتشاور.
لقد تم تضمین عنصر االسهام في إنعاش وتنش�ط المقاوالت �الجزائر ضمن استراتیج�ات نموذج النمو الجدید 

ثیر من الضوء على الفجوات للس�اسة االقتصاد�ة، وهذه الرؤ�ة لالقتصاد الوطني من شأنها أن تسلط الك
من شأنها خلق تغییر الزخم الفائض قبل االنتقال  التيالمراد ملئها، حیث ُیتاح التركیز على المجاالت الحیو�ة 

 :5إلى اإلصالحات العم�قة، وهي تشمل
 ،والعام تأصیل التغییر من خالل تحسین أداء الممارسة التجار�ة، والتي �ضطلع بها القطاع الخاص -
ذات الق�مة المضافة المنخفضة واإلسراع في تأس�س المز�د من المؤسسات من خالل  اإلجراءاتمراجعة  -

 إلى جانب التحیین اآلني للمعلومات وتقلیل تكالیف المعامالت، التأس�س،ت�س�ط إجراءات 
 الناشئة، مثلما هو معمول �ه في قطاع الخدمات، الصناع�ة الشركاتدعم  -
 متطل�ات البن�ة التحت�ة، ال س�ما من حیث المرونة،للتأس�س الحاضنات وفقا بد�عة  تدابیر اعتماد -

 .المشار�ع في الشروع في أنشطتهم �مرافقة المؤسسات العامة تشج�ع أصحاب -
 ومراكز التسهیل األعمال حاضنات خالل من المقاوالت�ة. 5

 ضعف من الحجم، تعاني الصغیرة الفرد�ة المؤسسات من تشكیلة عن ع�ارة الجزائري، �أنه الخاص القطاع یتمیز
. �مكن أن تكون ص�غة تطورا أقل تكنولوج�ا تستخدمكما أنها الفن�ة،  المؤهالت قلةو المستثمر،  المال رأس

 حیثالمشتركة.  والمصالح التعاون  إطار في االرت�اط والتكامل تضمین خالل من لها مناس�ة الصناع�ة العناقید

 وٕایجاد مختصة معاهد إنشاء طر�ق والم�كان�ك، عن والجلود صناعات النسیج في الص�غة هذه �مكن تجسید

 تعز�ز على عملت في عناقید لتتشكل الصناعات هذه دفع االقتصادیین، و�التالي المتعاملین مختلف بین روا�ط

 مع عالقات ش�كة ح�ك ، أواألسواق وولوجتجدید وال نتاجاإل في المبدع المقاول یبرز دور التنافس�ة، وهنا قدرتها

 .الق�م سالسل من واالستفادة العنقود إطار في لنفسه قدم موقع ح�ازة من تمكنه أخرى  مؤسسات
 في أهدافه المقاولي المشروع ، غیر أناالقتصاد�ة الوظائف خدمكالهما ی والمقاوالت�ة المصغرة إن األعمال

 :6 الخصائص اآلت�ة فيالمصغرة  األعمالعن  تالمقاوال تمیزو�صورة عامة، ت یتجاوز المؤسسة المصغرة.
 السوقي، المركزو السوق�ة  الحصةو السوق  تطو�رو �النمو  ترت�ط اأهداف المقاولي المشروع �متلك -
 . �األعمال البد�عة نمط�ة تتمیز غیر مؤسسة إنشاء �أنها المقاوالت�ة تتسم -
 النمط�ة.  المؤسسةمنتجات � مقارنة االبتكار، حقوق  عن ناتجة احتكار�ة أر�اح -
 مجموعة شركاء. ینشئها التي المصغرة المؤسسات بإنشاء مقارنة النسب�ة �الفرد�ة المقاوالت�ة تتمیز -
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 اإلرشادات تقد�مبتقوم  ودعمها، وهي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساعدة إلى األعمال حاضنات تهدف

 مراكزأما  .التسییر في والمساعدة والمالي والتجاري  والمحاسبي القانوني المیدان في واالستثمارات الخاصة

 �مهام: تتكفل هيف التسهیل
 التأس�س،  مرحلة في والمساعدةالمشار�ع،  أصحاب اهتمام وتجسید متا�عتهاو  واالستشراف الملفات دراسة -
 االستثمار،  �فرص المتعلقة المعلومة والتسییر، ونشر التكو�ن میدان في المؤسسات أصحاب مرافقة -
 .واالبتكار التسو�ق مجال في االستشارات الجدیدة، وتقد�م التكنولوج�ا ونشر التنافس�ة القدرات وتطو�ر دعم -

واالتصال والخدمات  اإلعالم تكنولوج�ا تخصصات بداع�ة فياإل فكاراأل الحتضان عملي فضاء المشتلة تعتبر
الخدمات  قطاع في مراكز التسهیل مستوى  على المرفقة المشار�ع تخصص مجال . كما یتعلقالغذائ�ة الصناعةو 
 والحرف. التقلید�ة النسیج، الصناعات ال�حري، صناعة العموم�ة، الفالحة، الصید واألشغال البناءو 

 كتعاون�ةالمقاوالتي،  التوجه تعز�زلخاصة،  اقتصاد�ة جهات من الم�ادرات من العدید الجزائر شهدتكما 

 مجال في الرائدة والمؤسسات الجزائر�ة المؤسسات بین شراكة� تأسست التي الجزائر�ة المبتكرة المؤسسات

 ألصحاب عمل خطة ألفضل سنو�ة مسا�قة تنظموهي المتحدة،  الوال�ات� واالتصاالت المعلومات تكنولوج�ا

 لهم تقدمحیث العاصمة، � هللا عبد سیدي حاضنة في مساعدات شخ�ة على الفائزون  الناشئة، و�حصل المشار�ع

 أمر�كي-جزائري  استثماري  صندوق  إنشاء عن 2000 في التعاون�ة أعلنت وقد ،التدر�ب ودورات المشورةأ�ضا 

على مذكرة تفاهم إلنشاء مؤخرا تم التوق�ع كما  .للتمو�ل جدیدة طر�قة �انتهاج، "القص�ة أعمال مالئكة"�سمى
ما  نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، دعمهدف ب مل�ار دینار 11قدره  ذات رأس مال استثماري  مؤسسة

بین البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري من جهة، وصندوق دعم المؤسسات المصغرة األمر�كي 
 .، من جهة أخرى المختص في صنادیق االستثمار

 الشغل، وغیر مركزة مناص توفیر أكثر تهدف المؤسسات إنشاء دعم وه�اكل وس�اسات برامحومما الشك إن 

 هذه في كفاءة ذوي  مرافقین على العثور المشار�ع ألصحاب الصعبالتقاول، ذلك ألنه من  دعم س�اسة على

 أهدافتحدید  عدم كما نالحظ المستمرة، متا�عةال إلى تفتقد في الغالبعلیها  المصادق الملفات كما ،الوكاالت

�حسب  المؤسسات من خلقه المرجو العدد تذكر الهي مؤسسات، فلل ئهاإنشافي  دقةب الحكوم�ة المجهودات
 بتدع�مها المستهدفة الفروع المجد�ة من أيحتى إلى   تبین زمن�ا لذلك، وال جدوال تعطي وال القطاعات

فالمغزى الحق�قي من الدعم، یجب أن یتضمن  .7، وال حتى أین سُتنجز هذه المؤسساتجدیدة �مؤسسات
 تجاوزل �متلكونها التي للمواهب نظرا االقتصادي لنشاطا مرجل مجموعهم في �شكلون س مقاولینلل شر�حة تأس�س

 .ةالسائداالنط�اع والنمط�ة 
 االجتماعي �الس�اق ،GEMللمقاوالت�ة العالمي المرصد نموذج تصور المقاوالتي، حسب النشاط �تأثرو 

  :8یلينذكر ما  نموذجال هذا حسب المقاوالتي النشاط معدل في تؤثر التي الوطني. ومن الظروف واالقتصادي
 .اإلعانات على حصولال إمكان�ة عن فضال المال�ةوالحالة الناشئة  للمؤسسات �النس�ة التمو�ل فراتو مدى  -
 .ورعایتها المؤسسات في تأس�س الحكوم�ة الس�اساتمدى مساهمة  -
 :خالل المقاوالت�ة، من س�اسةال في النظر إعادة حتم�ُ  المقاوالت�ة األنشطة ودعم تشج�عف
 ،العالي التعل�م وقطاع والتعل�م التر��ة نظام خالل من المقاولة ثقافة تنم�ة -
 الخاص،  العمل تشج�ع إطار في المهني والتكو�ن التعل�م مجال في مرافقة دراس�ة مقررات وضع -
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 تفعیلو المستهدفة،  لقطاعاتلالمخصصة  األموال حجم خالل من الدعم هیئات س�اسة في النظر إعادة -

 اإلعمال،  وحاضنات الدعم هیئات إطار في اإلنشاء �عد والمتا�عة المرافقة عمل�ات
 اإلسالمي،  التمو�ل حدیثا، وتفعیل المنشأة الصغیرة للمؤسسات المصرفي التمو�ل س�اسة في النظر إعادة -
 �مكن التي المنتجات استیراد من للحد شاملة س�اسة وضع طر�ق عن المحلي اإلنتاج تشج�ع على العمل -

 الرسمي،  غیر االقتصاد ظاهرة محل�ا، ومحار�ة إنتاجها
 .الفساد ومحار�ة والرقا�ة الحوكمة وتفعیل المؤسسات تأس�س إجراءات وتخفیف األعمال مناخ تنم�ة -
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .6

 مؤسسات إلى الكبیر الحجم ذات المؤسسات اقتصاد من بدأ في التحول الوطني �مكن القول �أن االقتصاد

إلى اقتصاد تحكمه  موجهوهو الیوم �صدد االنتقال من اقتصاد العالمي،  مع التحول وصغیرة، تماش�ا متوسطة
آل�ات السوق، بهدف توفیر األطر الداعمة للتحول النوعي والكمي للح�اة االقتصاد�ة والتأقلم مع المستجدات، 

، الشركات الصغیرة والمتوسطة مكانتها ضمن حرك�ة اإلنتاج واالستثمارالمقاوالت و  ءإ�ال�كون من أولو�اتها 
كالمناولة والشراكة الصناع�ة، التي تتحدد  وأشكالهتشج�ع االستثمار المنتج �مختلف صوره الذي یدعم  األمر

عن طر�قها الفرص االستثمار�ة في الدورات اإلنتاج�ة المغی�ة، كاستثمار تحو�ل مخرجات الشركات الكبرى أو 
التوسع و والعمل على ز�ادة نس�ة التصن�ع المحلي ورفع القدرة التنافس�ة  االشتراك معها في عمل�ات اإلنتاج.

وانتهاج �ة سالیب التسو�قاألالمترا�طة وترسیخ نظام المناولة والتعاقد الصناعي، وتطو�ر  في قاعدة الصناعات
ز دور9طرق فعالة الكتساب المزا�ا التنافس�ة المجلس الوطني لترق�ة المناولة عبر مختلف ه�اكله  . وهنا یتعزَّ

لمشاتل المنتشرة في مختلف الشراكة، كما تدعم ا التنظ�م�ة لتنم�ة المناولة الصناع�ة في ترق�ة عمل�ات
والعمل على  لهاومشار�ع الصغیرة والمتوسطة عن طر�ق توفیر المعلومات والخدمات  األقطاب الصناع�ة،

تأمین حاج�اتها. وما دامت هذه اله�اكل قر��ة العهد فإن التعاون بینها �عد أمر ضروري لتقو�ة قاعدة 
 .10هامعلومات

لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تطورات متالحقة، هدفت جم�عها إلى لقد واكبت المنظومة المؤسسات�ة 
، 2016مؤسسة مع نها�ة السداسي األول من سنة  1014000تجاوزت أعدادها  حیث ،هترق�ة القطاع وتطو�ر 

ما �مكن غیر أن  .مل�ار دینار 1000 ، ما یز�د عنمنذ نشأتها إلى الیوم ،دعمالقدمت لها مختف هیئات و 
التنب�ه إل�ه، هو هشاشة قاعدتها الصناع�ة، وضعف التسییر والتأهیل التقني، وغ�اب الصناعي المحترف، 

من العوامل التي تشل من إنعاش االقتصاد الوطني �ما �عین من  �عدوطغ�ان أنشطة الر�ح اآلن�ة، كل ذلك 
 .مجاالت التنم�ة تأصیل

من خالل إنشاء العدید من اله�اكل واله�آت التي  ،حظیت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �عنا�ة كبیرة كما
الموجهة للمؤسسات  صندوق ضمان القروض البنك�ة، من هذه الهیئات: ترعى هذه المؤسسات وتمولها وتؤهلها

الوطن�ة لترق�ة االستثمارات ، والوكالة ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب الصغیرة والمتوسطة، و 
ودعم المؤسسات الصغیرة  المقاولةخص�ص موارد معتبرة لترق�ة ت عبرها تموقد . APSIعلى المستوى الوطني 

�صنادیق دعم  األمر �تعلقو  ،المؤسسات هذه لصالح المفیدةووضع العدید من العناصر ، والمتوسطة
تم اإلعالن عن إنشاء مجلس وطني للتشاور  وفي اآلونة االخیرة، لمقاولین الجدد والمؤسسات المستحدثة.ل

عضاؤه من ممثلي المنظمات والجمع�ات المهن�ة، یلتقي ف�ه أ لتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، یتألف 
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ممثلي الحكومة والمستفیدین من س�اسة التنم�ة المشار�ع الصغیرة والمتوسطة، �غرض تعز�ز الس�اسات 
، وكذا تحسین نظام الدعم وتطو�ره وترق�ة الحوار بین والمتوسطةالزمة لتنش�ط المشار�ع الصغیرة واألدوات ال

 .11القطاعین العام والخاص
 200إنشاء  )2014-2010المخطط الخماسي (ولنتا�ع �األرقام حراك هذا القطاع. حیث كان من أهداف 

أعداد هذه  مؤسسة، وقد دأبت 32981وقد تحقق هذا الهدف بز�ادة ، ومتوسطةألف مؤسسة صغیرة 
 ).2015-2010یوضح تطورها خالل الفترة ( 1المؤسسات تتطور �استمرار، والجدول 

 )2015-2010تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �الجزائر للفترة (. تطور 1جدول 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الب�ان

 934037 851511 777259 686825 658737 618515 المؤسسات الخاصة

 537901 496989 459414 407771 391761 369319 شخص�ة معنو�ة

 396136 159960 142169 124923 120095 249196 شخص�ة طب�ع�ة

 217142 194562 175679 154123 146881 - األنشطة الحرف�ة

 532 542 557 561 572 557 المؤسسات العموم�ة

 934569 852053 777816 687386 659309 619072 المجموع :
source: Bulletin d’information statistique de la PME,  données du 1er semestre 2013, n° 29, 
Années 2016 

-2015وهنا �مكن إعطاء شهادة تفوق عن تطورها خالل العام األول من فترة المخطط الخماسي الحالي (
 2016)، حیث استحوذت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة خالل السداسي األول من سنة 2019

، كما مثلت نس�ة التزاید في المؤسسات الطب�ع�ة خالل هذه المؤسساتمن مجموع هذه  99.96على ما نسبته 
علما �أن غالب�ة )، 2(الجدول  خالل نفس الفترة 94بینما تناقص عدد المؤسسات العامة بــ %، 10.85الفترة 

مؤسسات القطاع الخاص، هي مؤسسات مصغرة، ترتكز أنشطتها أساسا، في قطاع البناء واألشغال العموم�ة، 
 .12والتجارة والنقل والمواصالت

 )2016من  1إلى السداسي  2015من  1تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لــ(السداسي . تطور 2جدول 
 نمط المؤسسات 

 والمتوسطةالصغیرة 
عدد المؤسسات ص. م 
في السداسي األول من 

2015 

عدد المؤسسات ص. 
م في السداسي األول 

 2016من 

 التطور
 �الوحدات

% 

  الخاصة المؤسسات
 10.85 56511 577386 520875 طب�ع�ة شخص�ات
 19.92 33715 202953 169238 معنو�ة شخص�ات

 13.16 27132 233298 206166 األنشطة الحرف�ة
 17.67 - 94 - 438 532 العموم�ة المؤسسات

 13.08 117264 1014075 896811 : المجموع
source: Bulletin d’information statistique de la PME,  données du 1er semestre 2013, n° 23, 
Novembre 2016, p. 9 
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من  1السداسي -2015من  1وعن تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نالحظ، خالل الفترة (السداسي 
 النصف، وكذلك قطاع البناء واألشغال تفوق قطاع الخدمات بنس�ة  ه�منة، النشاط) �حسب قطاعات 2016

 % 22.04بــ  ُقدرت مقبولة   نس�ة  العموم�ة، والمفارقة أن نصیب الصناعة طفق في الصعود واحتل
 ).3(الجدول 
إلى  2015من  1المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �حسب قطاعات النشاط لــ(السداسي . تطور 3جدول 

 )2016من  1السداسي 

 قطاعات النشاط
 التطور 2016السداسي األول من  2015السداسي األول من 

 )%النس�ة ( العدد )%النس�ة ( العدد )%(
 33.40 1.23 7094 1.02 5318 الفالحة

 25.19 0.55 3201 0.49 2557 المحروقات، الطاقة ..
 2.43 29.29 169124 31.70 165108 البناء واألشغال العموم�ة

 22.04 17.19 99275 15.62 81348 الصناعة
 12.06 51.73 298692 51.17 266544 الخدمات
 10.85 100 577386 100 520875 : المجموع

source: Bulletin d’information statistique de la PME, données du 1er semestre 2013, n° 29, 
Novembre 2016, p. 14  

لعبت دورا فعاال في استثمارات المؤسسات التي  ANDIلتطو�ر االستثمار  الوطن�ةالوكالة  وتجدر اإلشارة إلى
السداسي األول قطاعات النشاط خالل  �حسبالصغیرة والمتوسطة، �مكن كمثال استخالص أعداد المشار�ع 

ملیون  930427مشروع �ق�مة إجمال�ة قدرها  3653، حیث أسهمت هذه الوكالة في تمو�ل 2016من عام 
تطو�ر  وكالةكما استمرت . 13منصب عمل ألف 81دینار، هذه المشار�ع مجتمعة ساهمت في توفیر 

في تأهیل نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث منحت األولو�ة  14المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
آل�ة  بتوفیرة، التي تزخر بخصوص�ات ترت�ط �األداء ومستوى التشغیل، أو تمتلك قدرات تصدیر� للمؤسسات

 تسو�ق منتوجاتها.ل دعم
 وترقیتها المقاوالت�ة دعم س�اسات. 7

 أعمال حاضنات وٕاقامة إلنشاء والتنظ�م�ة القانون�ة األطر والمتوسطة الصغیرة �المؤسسات المكلفة الوزارة وضعت

 س�اسة إطار في تدخل التي المؤسسات إنشاء ودعم مساعدة بهدف ،تسهیل ومراكز مؤسسات مشاتل شكل في

 المخططین خالل الجزائر ط�قتها التي التنمو�ة الس�اسة �فضلو والمتوسطة.  الصغیرة المؤسسات ترق�ة

السبل  وكذلك للمؤسسات الدعم والمرافقة آل�اتمن خاللها إلى الكثیر من  تداهت والتي األخیر�ن الخماسیین
 :من تطور المقاوالت و�عثها، من هذه النقائص، نذكروال زالت نقائص كثیرة تحد التقاول،  ثقافة بترسیخ الكفیلة

 المشار�ع،  أصحاب ومرافقة �متا�عة التكفل مهمة إلیها أوكلت التي الهیئات وادارة الدعم برامج فعال�ة نقص -

 ة،الصناع� األنشطة وتدني والخدماتي التجاري  الطا�ع اعلیه �غلب -
 ،واالمت�ازات الممنوحة الدعم هیئات �مختلف المتعلقة االتصاالت نظام وضعف المعلومات نقص -
 المصغر. التمو�ل وآل�ات المحاضن نظام بین والتعاون  التنسیق ضعف -
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 إنشاء في النجاح على المقاول لمساعدة الضرور�ة الشروط مختلف لتوفیر زالت جاهدة وال الجزائر سعت

الدعم  أجهزةو  المتخذة القانون�ة والتنظ�م�ة اإلجراءات من كبیرة ترسانة ترجمته ما وهذا ،وتسییرها مؤسسته
على مدى تحكمه في إدارة مؤسسته، ورؤ�ته لمختلف أ�ضا،  �عتمدنجاح المقاول، ذلك ألن  .والمساندة

. كل ذلك یتطلب منه االعتماد على التفكیر .السوق المؤثرات المح�طة ومدى صموده في المنافسة و�قائه في 
 نظامال إلى استنادا اتانالتق ترق�ةخاصة في جانب  السلطات أن تدعمه البدو ، الرشیدةلق�ادة ا ةاإلبداعي وممارس

 .لإلبداع وطنيال
 الالزم التمو�ل توفیر إلى كلها تسعى الجزائر في الهیئات من مجموعة على المقاوالت�ة دعم عمل�ات ركزت

 المؤسسات: وٕانشاء المقاوالت�ة دعم هیئات ومنمؤسسات، ال خلق وتشج�ع
 الوطن�ة االستثمارات على المطبق والنظام االستثمار تختص بتنم�ةو  ANDI االستثمار لتطو�ر الوطن�ة الوكالة

 في ُتنجز التي االستثمارات عن والخدمات، فضال السلع إلنتاج االقتصاد�ة األنشطة إطار في المندرجة واألجنب�ة

 الرخص.و  االمت�ازات منح إطار
 القطاع استراتیج�ة تنفیذ على تعملوهي  ANDPMEوالمتوسطة  الصغیرة المؤسسات لتطو�ر الوطن�ة الوكالة

 الصغیرة المؤسسات لتطو�ر الوطني البرنامج والمتوسطة، وتنفیذ الصغیرة المؤسسات وتطو�ر تعز�ز في

 الصغیرة للمؤسسات الد�مغراف�ة للمؤسسات، والمتا�عة واالستشارة الخبرة ترق�ة إلى ومتا�عته، �اإلضافة والمتوسطة
 .االقتصاد�ة طاعاتالق فروع حول دراسات والمتوسطة، وٕانجاز

 من الممنوحة القروض خالل من مال�ة مساعدات تقدموهي  ANSEJ الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة

كان عدد  2013في سنة  .المؤهلة المشار�ع حاملي الش�اب ملفات وضع فیها یتم المعتمدة، التي المحل�ة البنوك
 مشروع موزع على عدة قطاعات. 43039الش�اب  تشغیل لدعم الوطن�ة الممولة من طرف الوكالة المشار�ع
 عن ع�ارة وهي ،المهام من مجموعة أداء على �عملوهو  CNAC ال�طالة عن للتأمین الوطني الصندوق 
 المؤسسات إنشاء في المساعدة أ�ضا یوفر ، حیثال�طالة خطر تقل�ص أجل من مجان�ة وأخرى  مال�ة مساعدات

 المشار�عكان عدد  2013خالل  .الدولة ومؤسسات وزارات مع العمل، �الشراكة عن العاطلین السن لك�ار
 .مشروع 11401 المستحدثة

 في المصغرة المشار�ع إنشاء تعز�ز في مهمتها تتمثلو  ANGEMالمصغر  القرض لتسییر الوطن�ة الوكالة

 لالستفادة المؤهلین غیر المواطنین احت�اجات مع متماش�ة مال�ة خدمات وفروهي توالر�ف�ة،  الحضر�ة المناطق

 والذین وال�طالین المستقر غیر الدخل ذوي  أو دخل بدون  األشخاص فئة من أساسا والمشكلین البنكي القرض من

 .مشروع 504962 المستحدثة المشار�ععدد  وصل 2013خالل  .الرسمي غیر القطاع في عموما ینشطون 
 و�یئة األعمال االستثمار. 8

 في االندماج تحسین إلى، 2013 المعلنة في ستراتیج�ةاال تهدفحیث ، صناع�ةال جهودها الحكومةواصلت 

 :15یلي ما عبر العالم�ة الق�مة سالسل
 ،الجدیدة الدول�ة المشار�ع عبر والغاز �النفط الخاصة المصب أنشطة في سوناطراك تموقع تحسین -
 . والمحروقات الك�م�ائ�ة المواد ومشتقات والغاز، �النفط الخاصة المصب صناعة تطو�ر -
مشاري  وٕانشاء العالم�ة/اإلقل�م�ة المقاوالت من كبرى  مجموعات لبناء العموم�ة المقاوالت قطاع تأهیل إعادة -

 ،)..د�ملر رونو، الفارج، للصلب، قطر م�طال، (أرسیلور عالم�ا الرائدة الشركات مع مشتركة
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 تمتد إجمال�ة مساحة توفر مندمجة صناع�ة محطة أو أرض�ة 42 عبر الصناع�ة األساس�ة البن�ات تطو�ر -

 ، 2018�حلول  جاهزة ستص�ح هكتارألف  14 على
 .والمتجددة الشمس�ة الطاقة برنامج عبر الكهر�اء وصادرات �الطاقة اإلمداد تطو�ر -
لتحسین مناخ األعمال عبر سلسلة إصالحات على نحو مستدام وكذلك  الجزائر حال�ا جهودا مضن�ة تبذلو 

االستثمار، مع تدع�م الصناعات القائمة وٕانشاء فروع صناع�ة جدیدة �مختلف القطاعات االقتصاد�ة  ت�سیر
 األرض�ةمهدت و وأن الجزائر نفذت وأكملت سلسلة اإلصالحات اله�كل�ة  خاصة�ما فیها قطاع المحروقات. 

لالستثمار الم�اشر األجنبي، في ظل إطار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي مطرد، واستقرار س�اسي  موات�ةال
 اإلدار�ة. الشؤون ومؤسسي و�یئة عمل أكثر قابل�ة للثراء، مع توفیر نصوص إجرائ�ة لت�س�ط 

على ترتیب االمت�ازات االستثمار�ة وت�س�ط إجراءاتها حسب أهم�ة قطاع  09-16قانون رقم النص لقد 
المعتمدة، مع إقرار امت�ازات �ستفید منها  التشج�ع، كما حدد ذات القانون آل�ات مختلف أجهزة 16النشاط

المستثمرون المؤهلون (إعفاءات ضر�ب�ة وجمرك�ة وٕاعفاء من الرسم على الق�مة المضافة..)، وامت�ازات أخرى 
 لنشاطات تشمل الصناعة، وامت�ازات استثنائ�ة للمستثمر�ن الذي �شكلون أهم�ة لالقتصاد الوطني.

لرام�ة إلى تشج�ع االستثمار، حیث سارعت الدولة إلى اعتماد إطار تنظ�مي وتتالحق اإلصالحات القانون�ة ا
، یـحـدد الـقـوائـم 2017مــــارس  5 مـــــؤرخ فيو  101-17رقم  �حمل وقانوني جدید عبر مرسوم تنفیذي

ماط االستثمارات. وتوز�عها على مختلف أن احتسابهاالـسـلـبـیــة، والم�الغ الدن�ا لالسـتـفـادة من المزا�ا وك�ف�ات 
ستفید من المزا�ا منها صناعة االسمنت وتحو�ل الحبوب �نشاط وفرع نشاط ال  150وقد حدد هذا المرسوم 

 ونشاطات نقل المسافر�ن وال�ضائع. المال�ةوالبناء والمجاالت 
 خاتمة. 9

، الصناعي عبر التقاول والمؤسسات المصغرة أن الجهود المبذولة لتحسین الوضع القول�صورة عامة، �مكن 
، من منافسة أشد في السوق الداخلي لمختلف مستق�ال الوضعت�قى متواضعة إذا ما اعتبرنا ما س�كون عل�ه 

السلع والمنتجات الصناع�ة. وهناك اعت�ارات المح�ط الذي یزداد تقل�ا، والذي �فرض على المؤسسة الصناع�ة 
 تهاستراتیجیاطو�ر في سلم أولو�اتها، �حیث تكون س�اسة جودتها مدمجة ضمن أن تجعل من التحدیث والت

 شاملة، تأخذ في االعت�ار عوامل التنافس من حیث التكنولوج�ا والسعر والتوز�ع وخدمات ما �عد الب�ع.ال
 في النقاط اآلت�ة: المصغرةالمؤسسات المقاوالت ونوجز أهم نقاط استراتیج�ة التنم�ة المحل�ة عبر 

التي �قوم بها ذوي الخبرة، في التقاول وٕادارة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ذات  الم�ادرات تشج�ع -
أفكارا ذات صلة  هم. مع إعطاء األولو�ة لخر�جي الجامعات الذین تتضمن مذكراتاالقتصاد�ةالجدوى 

 �الصناعة،

ة، واستغاللها في دراسة التجارب التكو�ن المهني وجامعة التكو�ن المتواصل المتواجد مراكز قدراتتعز�ز  -
 ،الناجحة في م�ادین المشروعات الصغیرة والمتوسطة

القنوات التمو�ل�ة الخاصة بإقراض ودعم المنشآت الصغیرة والمتوسطة مع ضمان تمو�ل لها �صفة  تنو�ع -
 ،مستمرة وفعالة، وكذا االستفادة من الخدمات التي تقدمها صنادیق و�نوك التنم�ة األجنب�ة

تغطي النفقات األعمال التي ُغیبت، لمیزان�ات األعمال والمشار�ع وحسن توز�ع اعتماداتها،  نفقاتترشید  -
 .الشركاء (ه�اكل إدارة المشار�ع، الجهات الحكوم�ة، الخدمات الفن�ة، وه�اكل الدعم)كافة محل تعاون  وتكون 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2016/A2016046.pdf
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دراسة حالة التجر�ة دور المقاولة الداخل�ة في إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 اال�طال�ة كأنموذج

 
  جامعة شلف قلرطي حور�ة
 جامعة شلف مداوي إ�مان

 
 مقدمة :

لقد عجلت التغیرات والتحوالت السر�عة التي مست االقتصاد العالمي الى بروز المشار�ع الصغیرة والمتوسطة      
عن طر�ق تشج�ع المشار�ع المقاولت�ة �اعت�ارها القاطرة االمام�ة لها .فهي تؤدي دورا ،كوسیلة لدفع وتیرة التنم�ة

فرص العمل فهي وسیلة اقتصاد�ة وغا�ة اجتماع�ة ین�غي ااهتمام ر�اد�ا في انتاج الثروة وتعتبر فضاءا حیو�ا لخلق 
بها اكثر فاكثر لذا فان معظم دول العالم أضحت تدرك الدور االقتصادي الخاص الذي تؤد�ه هذه المؤسسات ل�س 

لكن أ�ضا في االبتكارات التكنولوج�ة واعادة اله�كلة وتحدیث ،فقط �النس�ة للدخل القومي وتوفیر فرص العمل
أن ازدادت حاجة المؤسسات لتكو�ن أكثر مبتكرة من أجل ال�قاء وتسر�ع  ما�عدو ،االقتصاد واالستقرا االجتماعي

النمو في بیئة عالم�ة شدیدة التنافس والتغیر الحركي وز�ادة مستوى عدم التأكد، و�ساهم امتالك اإلبداع والقدرة على 
األساسي في النمو االقتصادي سواء كان ذلك ماد�ا عن االبتكار في إنشاء مشروعات مقاولت�ه شكلت العامل 

طر�ق ز�ادة الناتج المحلي من خالل توفیر فرص العمل أو معنو�ا عن طر�ق رفع مستوى قدرة رأس المال ال�شري 
 وعلى هذا األساس �مكن طرح اإلشكال�ة التال�ة :      ،ومن ثم تحقیق التنم�ة المستدامة

 ما هو دور المقاولة الداخل�ة في إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إ�طال�ا ؟     
 من هذه االشكال�ة �مكن ان تطرح االسئلة الفرع�ة التال�ة : 

 �مكن للمقاوالت�ةان تدعم انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ا�طال�ا؟ .كیف  .1
 والمتوسطة اال�طال�ة؟ .ما هي المشاكل التي تواجه المؤسسات الضغیرة  .2
 كیف تساهم االستراتیج�ات المقاوالت�ة في انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟.  .3
 تهدف هذه الدراسة للوصول إلى:أهداف الدراسة :  -

 .النظر�ة الناح�ة من هذا والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وكذا المت�عة واالستراتج�ات الداخل�ة المقاولة تناول -1
 .  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إنشاء في الداخل�ة المقاولة دور على التعرف -2
 . والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إنشاء في اال�طال�ة التجر�ة دراسة -3
 . الدراسة موضوع یخص ف�ما مقترحات تقد�م -4
 المؤسسات أص�ح ذاته،حیث حد في الموضوع أهم�ة من الحال�ة الدراسة أهم�ة تنبثق:  الدراسة أهم�ة -

 المح�ط �فرضها التي الضرور�ات من وخاصة عامة �صفة االقتصاد تنم�ة في دورا والمتوسطة الصغیرة
 المقاولة تعتبر المنافسین،حیث غرار على تنافس�ة میزة كسب أجل من المؤسسات على �استمرار المتغیر
 والتي الرائدة الدول من ا�طال�ا تعتبر حیث والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إنشاء في الطرق  أهم من الداخل�ة

 :  في الدراسة هذه أهم�ة ذكر �مكن ذلك خالل ومن المؤسسات هذه على اقتصادها �قوم
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 ا�طال�ا في إنشائها في الداخل�ة المقاولة تلع�ه الذي والدور والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دراسة أهم�ة  -1
 . الموضوع لهذا أولي تقی�م لتقد�م وذلك

 .  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إنشاء في ودورها الداخل�ة المقاولة في المت�عة االستراتیج�ات أهم�ة    -2
 . والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دراسة ضرورة إلى أدي �استمرار السوق  متطل�ات تغیر سرعة -3

 أوال : المقاولة الداخل�ة .
وهذا ما �طلق  ،استثمار فرصة مبتكرة ومتفردةتمثل المقاولة النشاط الذي ینشأ و�دیر مؤسسة جدیدة من أجل 

كما تكون المقاولة ضمن المؤسسة القائمة وتمثل عندها مغامرة جدیدة من خالل  ،عل�ه �المقاولة الخارج�ة
 ،إیجاد أعمال جدیدة أو إعادة التجدید االستراتیجي فیها وهذا ما یدعي �المقاولة الداخل�ة أو مقاولة المؤسسة

وسیلة حیو�ة للمنظمات القائمة كي تستمر في اكتشاف  Intrapreneurship  ولة الداخل�ة وقد أص�حت المقا
وعلى هذا األساس سنتطرق  ،واستثمار الفرص من أجل تحر�ك المنظمات واألفراد إلى حالة جدیدة من الوجود

 :  1في هذا الجانب إلى كل من
المقاولة  ،التسم�ات من بینها مقاولة المؤسساتعرف هذا المصطلح العدید من تعر�ف المقاولة الداخل�ة : -1

حیث Intrapreneurship 2 وٕاقدام المؤسسة ثم التجدید االستراتیجي وأخیرا مصطلح ،الداخل�ة للمؤسسات
 عرف هذا المصطلح العدید من التعار�ف من بینها:

 ) : تعر�ف المقاولة الداخل�ة .01الجدول رقم ( 
 ال�احث التعر�ف

Intrapreneurship هي م�ادرة فرد�ة من في األسفل اله�كل التنظ�مي للمنظمة للق�ام �شيء جدید ":، 
 بدون أن �حصل على إذن من اإلدارة العل�ا ." أو ،وٕابداع بدون أن �طلب منه الرؤساء

Vesper (1984) 
 

هم أولئك األفراد الذین یتلقون ر�ط هذا ال�احث المقاولة الداخل�ة �المقاول الداخلي �حیث عرفه على أنه :" 
قد �كون المبدعون أو المخترعین ولكنهم هم دائما  ،التدر�ب العملي كمسؤول�ة البتكار داخل المؤسسة

 الم�ادر�ن لتحو�ل األفكار إلى واقع."

Pinchot (1985) 

 Stevenson and �س�طرون علیها ."هي "العمل�ة التي �قوم بها األفراد داخل المؤسسة الستغالل الفرص وفق الموارد التي 
Jarillo ) 1990(  

 Antoncic and هي :" النوا�ا والسلوك�ات التي تكون خارج عن طر�ق المعتاد للممارسة األعمال داخل المؤسسة "
Hisrich 

)2003(  

Source : Jeroen de Jong،Sander Wennekers، Intrapreneurship Conceptualizing entrepreneurial 

employee behaviour، This report is published under the SCALES-initiative (SCientific AnaLysis 
of Entrepreneurship and SMEs), as part of the 'SMEs and Entrepreneurship programme' financed 
by the Netherlands Ministry of Economic Affairs، May 2008،Netherland ، p9.  

                                                            
،الملتقي الدولي حول األداء المتمیز  دور ر�ادة األعمال في التنم�ة االقتصاد�ةإیثار عبد الهادي دمحم ، سعدون دمحم سل�مان ،  1

 .  2، ورقلة، الجزائر . ص 2011نوفمبر  23و22للمنظمات والحكومات ، یومي 
2 Elif Türkan ARSLA ;Ezgi CEVHER; INTRAPRENEURSHIP ENABLIG ORGANIZATIONS to DRIVE 
INNOVATION ; Süleyman Demirel University, TURKEY  ; P 73.  
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وتولید  ،كما تعرف على أنها:" نوع خاص من المقاولة وهي تشمل األنشطة الرئ�س�ة في تصور الفرصة -
 ،إقناع اإلدارة ،أو بناء التحالفات الداخل�ة ،تصم�م منتج جدید أو إعادة ترك�ه من حیث الموارد ،األفكار

 3واقتناء الموارد والتخط�ط والتنظ�م ."
في  ،عمل�ة إنشاء شيء جدید ذو ق�مة من خالل استغالل الوقت والجهد الالزمینالمقاولة الداخل�ة :" هي  -

 4ونفس�ة واجتماع�ة وتلقي نتائج نقد�ة وشخص�ة ."  ،مقابل تحمل مخاطر مال�ة

المقاولة على المستوى الفردي  ،من خالل التعار�ف السا�قة �مكن القول یوجد مستو�ین للمقاولة الداخل�ة
وتعز�ز  ،والتجدید االستراتیجي ،ي المؤسسة تستخدم المقاولة الداخل�ة من أجل الر�حوالمقاولة على مستو 

كما یتم من  ،ولها عالقة وطیدة �ال�حث والتطو�ر،كما أنها تعتبر أداة إدار�ة ،واكتساب المعرفة ،االبتكار
 خاللها إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة .

 تختلف أ�عاد المقاولة الداخل�ة من �احث إلى آخر من أشهرها نذكر :  أ�عاد المقاولة الداخل�ة :  -2

 أ�عاد المقاولة الداخل�ة  ال�احث 
Dhaliwal - . المغامرة في األعمال الجدیدة 

 االبتكار . -
 تطو�ر الذات . -

 اإلت�ان �الجدید . -
Antoncic  and  Hisrich - . مشروع جدید 

 شركات جدیدة . -
 خدمة / المنتج مبتكر . -

 تطو�ر الذات . -
 اتخاذ المخاطرة . -
 اإلت�ان �الجدید . -
 المنافسة الشرسة أو الشدیدة . -

Source : Jeroen de Jong،Sander Wennekers، Intrapreneurship Conceptualizing entrepreneurial 

employee behavior ; cit op،pp17-20 . 

من خالل الجدول و�االعتماد على دراسات أخرى أظهرت أن وأغلب ال�احثین �صنفون أ�عاد المقاولة الداخل�ة 
 إلى: 

                                                            
3 Niels Bosma ;Erik Stam ;Sander Wennekers; Intrapreneurship versus independent entrepreneurship; EIM 
Business and Policy Research; February 2011; the Netherlands; P 6.  
4 Peter van der Sijde، Simon Veenker، Wim During ، INTRAPRENEURSHIP IN SMES: ABOUT THE 

ROLE OF MANAGEMENT AND R&D، European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 1, No. 

11، February 2013، Netherlands،p24. Jeroen de Jong،Sander Wennekers، Intrapreneurship Conceptualizing 
entrepreneurial employee behaviour P 7.  
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ال�حث عن ق�ادة المنافسة بدال من إت�اعهم وذلك من خالل إدخال منتجات جدیدة أو خدمات أو  الر�ادة :  -
 واالست�اق في هذه الحالة تعتبر عامل حاسم للنجاح التنظ�مي. ،تكنولوج�ات التشغیل والتقن�ات إدار�ة

�شیر االبتكار إلنتاج واعتماد وتنفیذ األفكار �ما في ذلك تكیف المنتجات أو العمل�ات مع البیئة  االبتكار : -
 الخارج�ة للمنظمة و�تم اإلبداع من خالل اكتشاف الفرصة ثم تولید فكرة وتأید الفكرة ثم تطب�قها .

 وتكون في كلتي الحالتین السا�قتین . اطرة :المخ -

قبل التطرق إلى طرق تدع�م المقاولة الداخل�ة ال بد من تعر�ف : Intrapreneurshipطرق تدع�م  -3
المقاول الداخلي حیث تطبق المؤسسة المقاولة الداخل�ة إذا كان لدیها أفراد مقاولین حیث تم استخدام مصطلح 

Intrapreneur قبل  منGifford Pinchot  ووصفه �الشخص الذي یركز على  1980في أواخر عام
وقد أضف مصطلح  ،االبتكار واإلبداع والذي �حول الحلم أو الفكرة إلى مشروع مر�ح من خالل التشغیل

Intrapreneur  یلعب المقاول الداخلي دور ق�ادي في جم�ع مراحل  ،19925إلى القاموس األمر�كي في عام
، و�هذا �مكن 6 و�تغلب على المقاولة الداخل�ة للمشروع وتحمل المخاطر لالنخراط في النشاط جدید ،المشروع

تعر�ف المقاول الداخلي : " هو فرد است�اقي ولد�ه الرغ�ة في العمل وهو �طلب أخذ ال�ادرة و ال �حتاج إلى 
من خالل هذا التعر�ف  7ى أفكاره . " إذن من اإلدارة العل�ا و�تجاهل الرفض وردود الفعل السلب�ة من بیئته عل

 8�مكن القول �أن المقاول الداخلي یتمتع بـ : 
 بیئة خاصة كاملة . -
 تحو�ل األفكار إلى واقع داخل المنظمة . -
 �حدي الوضع الراهن من أجل تحسین النظام من الداخل . -

 یخرج بتقدیرات جدیدة . -
 دة .االستفادة الكاملة من الفرص وتحو�لها إلى حق�قة جدی -
 هو �مثا�ة منظم في المنظمة .  -
 �مكن توض�ح ما �حتاجه المقاول الداخلي من خالل الشكل : ما �حتاجه المقاول الداخلي :  - أ
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 Peter van der Sijde  ; et al ; INTRAPRENEURSHIP IN SMES: ABOUT THE ROLE OF 
MANAGEMENT AND R&D ; cit op ; P24. 
6 Jeroen de Jong ;Sander Wennekers; Intrapreneurship Conceptualizing entrepreneurial employee behaviour  
; cit op ; p 8 . 
7 Elif Türkan ARSLA ;Ezgi CEVHER; INTRAPRENEURSHIP ENABLIG ORGANIZATIONS to DRIVE 
INNOVATION ;cit op ; p72. 
8 Karl-Johan Johansen ;  Organizational factors and intrapreneurship،cit op ;  p4 .  
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 ) : احت�اجات المقاول الداخلي .1الشكل رقم (

 
 

Source : Jeroe de Jong ;Sander Wennekers; Intrapreneurship Conceptualizing entrepreneurial 
employee behaviour ; cit op ; p 16 

 
 �مكن توضحها من خالل الشكل التالي :عمل�ة تنم�ة المقاولة الداخل�ة :  - ب

 ) : تنم�ة المقاولة الداخل�ة .2الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Elif Türkan ARSLA ;Ezgi CEVHER; INTRAPRENEURSHIP ENABLIG 
ORGANIZATIONS to DRIVE INNOVATION ; cit op ; p75. 

 : 9المقاولة الداخل�ة من خاللیتم تدع�م 
 تحدید المشاكل والفرص  -
 بناء التحالفات  -

 ال تسعي التمو�ل الخارجي ،خطة عمل ال تحتوي على قسم الملك�ة -
 وصف العالقات  -
 تعبئة الموارد  -
 تنفیذ المشروع  -

                                                            
9 Elif Türkan ARSLA ;Ezgi CEVHER; INTRAPRENEURSHIP ENABLIG ORGANIZATIONS to DRIVE 
INNOVATION; cit op ; p 79.  

المقاول 
  الداخلي

 :النتائح
 . االداء الفردي -

 . إبتكار -
 . االنتاج

-:  على المستوى الفردي
 . شخصیة استباقیة

 .القدرات المعرفیة_ 
 . تطویر الذات -

 :على مستوى المؤسسة
 . دعم االدارة -

 . توفیر الموارد -
 . مناخ مقاوالتي داخلي -

 اإلدارة ( المناخ التنظیمي )                                     

 

 

 

 المقاولة الداخلیة                                            

 

 

تجدید    فرصة
     

 استغالل الفرصة 
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 إنهاء المشروع  -
و�جب على المنظمة  ،الداخل�ةهناك حواجز تمنع من تطبیق المقاولة حواجز تطبیق المقاولة الداخل�ة :  - ت

 تفادیها وهي : 
 : ألن المستقبل غیر مألوف للموظفین .مقاومة التغییر -

 : مثل تمسك المنظمة بثقافتها التقلید�ة .الطب�عة المتأصلة للمؤسسة -

 وعدم وجود نزعه الم�ادرة �مكن أن ،: تحتاج المقاولة الداخل�ة إلى الم�ادرة والقدرةعدم وجود قدرات ر�اد�ة -
 �كون حاجزا . 

االبتكار في  ،واالبتكار �أخذ عدة أشكال ،�ستند المجتمع على االبتكار استراتیج�ات المقاولة الداخل�ة : -4
والهدف األساسي من االبتكارات هو خلق ق�مة جدیدة  ،المنتجات والخدمات والعمل�ات واإلنتاج ونظم اإلدارة

ومن أهم االستراتیج�ات  ،10داع مهم للمقاولة الداخل�ةولهذا تعتبر اإلب ،والثروة لجم�ع أصحاب المصلحة
 المت�عة في المقاولة الداخل�ة نجد : 

 الحر، العمل وحب الر�ادة روح ف�ه تتوفر مجتمع في إال تزدهر أن الصغیرة للمؤسسات �مكن ال: اإلبداع - أ
 وتبني ،للمخاطرة االستعداد ذوي  من الخاصة اإلدار�ة المواهب أصحاب األعمال رجال من مجموعة وتواجد
 واألفكار اإلبداع�ة الروح تطو�ر أجل ومن. 11 العالمي السوق  في التنافس آل�ات وفهم الجدیدة، األفكار

 الدعم آل�ات وجود علمي، �حث وجود واالبتكار، اإلبداع روح توافر یجب المهارات أصحاب لدى اإلبداع�ة
 .المناس�ة التمو�ل وآل�ات األموال رؤوس ووجود المتخصص الفني

 ،الوجود حیز إلى �عد تخرج لم التي الصناعات وتعني المح�طات الزرقاءإستراتیج�ة المحطات الزرقاء: - ب
 المنافسة لون "  األحمر �اللون  تتلوث ولم �عد تكتشف لم التي المأهولة غیر والمناطق ال�كر األسواق هي أو

 في و الیوم عالم في الشرسة المنافسة رغم الخدمات و المنتجات في االبتكار و اإلبداع تعني:"  وهي " الدمو�ة
 .  12األولى للمرة الطلب صناعة تتم المكتشفة ال�قاع هذه

  ثان�ا : المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
  .مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة1

 تعود والتي نظرا لخصوص�اتها االقتصاد�ة المؤسسات من خاصا نوعا والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ُتشكل

 جهات، عدة من عرفت فقد �التالي العوائق، �عض �سبب لها شامل تعر�ف تقد�م و�صعب لحجمها، أساسا

 .المضمون  في ومتقار�ة المعاییر في متشابهة بتعار�ف
 
 
 

                                                            
جامعة  .حاضنات األعمال التكنولوج�ة كآل�ة لدعم اإلبداع في المؤسسات الصغیرة الرائدة لـدرع خدیجـة،،  عبد الرحیـم لیلـى 10

 .  2،3ص ص -ت�ارت–ابن خلدون 
11 Veronica MAIER ;Cristiana POP ZENOVIA; Entrepreneurship versus Intrapreneurship, Review of 
International Comparative Management ; Volume 12, Issue 5, December 2011 ; Romania, p 97.  

 ، االقتصاد�ة العلوم كل�ة تسو�ق ماجستیر التخرج مذكرة ، األحمر ال�حر من بدال الزرقاء المحطات ،إستراتیج�ةأحمد دمحم  12
 . 12-07 ص ص دمشق، ، 2010-2009 دفعة
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 أ.اشكال�ة تحدید مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 طر�ق في رئ�س�ة خطًوة نظرنا في �مثِّل والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات واضح تعر�فٍ  أو مفهومٍ  تحدید محاولة إن

 والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات ودقیقٍ  شامل مفهومٍ  تحدید موضوع أن علمنا إذا خاًصة الموضوع، لهذا معالجتنا

  13ألخرى. دولةٍ  من االقتصادیین ال�احثین لدى وٕاشكال�ة اختالفٍ  موضوع �شكِّل یزال وما شكَّل
 14:أس�اٍب تتمثل ف�مایلي  عدة إلى التعر�ف في االختالفات نعزو أن و�مكن

 جانً�ا یتناول كل الحجم، لتقدیر مؤشرات عدة هناك �حیث المؤسسة؛ حجم لق�اس مؤشر واحد تحدید صعو�ة-

 الحصة األصول، أو المال رأس مبلغ المب�عات، حجم العاملین، عدد ذلك من مؤسسة، أ�ة لوضع مختلًفا

 .للحجم كمؤشرٍ  أحدها اعتماد �صعب �حیث معقَّدة؛  المؤشرات  هذه بین العالقة كماأن .الخ... التسو�ق�ة،
اختالف  وهو والمتوسطة، الصغیرة �المؤسسات والحكومات واالقتصاد اإلدارة علماء من كل اهتمام اختالف-

  .لها على تعر�فهم ینعكس
 فالمؤسسات بها؛ تمر التي التنم�ة مرحلة دولة،واختالف كل داخل االقتصاد�ة الظروف أو الموقع اختالف-

 للنمو األولى المراحل في تزال ال دولةٍ  في كبیرة تكون  قد األمر�ك�ة المتحدة الوال�ات في والمتوسطة الصغیرة

 .والتقدم
 .الحق وقتٍ  في كذلك �عد ال قد األوقات من وقتٍ  في صغیرة مؤسسة  �عد فما للتغیر؛ القطاع هذا دائم�ة-

 ب.المعاییر المعتمدة في تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 معاییر عدة خالل من سنتناولها التي التعار�ف من العدید والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مفهوم یتناول
 :التالي الشكل في نوجزها

 ) :أهم المعاییر المعتمدة في تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة1-1الشكل رقم  (
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 

 .5ص،المصدر :المرجع السابق
                                                            

 االقتصاد�ة اإلصالحات س�اسة تطبیق ظل في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطو�ر وآفاق واقع الطیف، الكر�م عبد 13

  .3ص ، 2001الجزائر ، الجزائر، جامعة ، التسییر وعلوم االقتصاد�ة العلوم كل�ة ، ماجستیر ،رسالةالحال�ة
،رسالة ماجستار ،كل�ة  واقع وآفاق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة االورو جزائر�ةشعیب اتشي ،  14

 .4،ص2008العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر ، الجزائر ،

معايري تعريف املؤسسات 
  واملتوسطة الصغرية

 

 معايري نوعية

 

 معايري كمية

معيار املسؤولية 
 وامللكية

معيارحمدودية 
 السوق

معیار 
طبیعة 
 النشاط

معيار عدد 
 العاملني

معيار اجلمع بني 
 العمالة وراس املال

معيار راس 
 املال

معيار حجم االنتاج 
 والطاقة االنتاج والطاقة

معيار درجة 
اراالنتش  

معيار رقم 
 االعمال
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 المعاییر الكم�ة : -
  المحددة واإلحصائ�ة الكم�ة  والمؤشرات  المعاییر من جملةٍ  إلى �االستناد یتحدد المؤسسة كبر أو صغر إن

 15المؤسسة. أحجام مختلف بین فاصلة حدودٍ  بوضع لها استعما �سمح ،للحجم
 جمع �مقتضاها �مكن والتي والتنظ�م�ة، اإلحصائ�ة لألغراض تُصلح والتي الكم�ة الجوانب تتناول المعاییر هذه

 على مساندة التنظ�م�ة الجهات تساعد الوقت نفس في وهي منها، االستفادة أجل من اإلحصائ�ة الب�انات

 محل�ة؛ ص�غة ذات معاییر كذلك وهي المعالم، واضحة �صورةٍ  دورها تأد�ة على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 16واالقتصاد�ة . التقن�ة المؤشرات من مجموعة وتخص دولة، كل ظروف ضوء في ألنها توضع
 :مع�ار عدد العاملین  -

 لسهولة نتیجة وذا والكبیرة، والمتوسطة الصغیرة المؤسسات بین للتفرقة الكم�ة المعاییر أحد العمالة مع�ار �عتبر

 هذا عامل، 100 و 50 بین وكحد أقصى عامل، 50 و 9 بین العدد هذا یتراوح حیث �المؤسسة، المتعلقة الب�انات

 في العاملین لعدد الحد األقصى یتراوح حیث وانجلترا، وأمر�كا كال�ا�ان المتقدمة، الدول في ولكن النام�ة؛ الدول في

 10 و 9 بین یتراوح إذ كالهند، النام�ة، الدول في العدد هذا �قل بینما عامل،500  -200المؤسسات الصغیرة 

 17عمال. 
 الصغیرة للمؤسسات تعر�ًفا وضعت التي الدول جم�ع أن نجد أننا إال العاملین، عدد مع�ار تحدید من الرغم وعلى

 من الرغم على والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات ماه�ة  �حدد موحد تعر�فٍ  على بینها ف�ما تتفق والمتوسطة،

 الدولي. المستوى  على المقارنة  عند لسهولته نظًرا االستخدام؛ في شیوًعا المعاییر أكثر من العاملین عدد اعت�ار
  مع�ار راس المال :-

 الصغیرة المؤسسات بین للتفرقة كافً�ا مع�اًرا  �عد ال �المؤسسة العاملین عدد مع�ار استخدام أن ال�عض یرى 

 المستثمر المال رأس أن �مفهوم العمالي التكثیف على تعتمد التي المؤسسات وجود إلى هذا و�رجع والكبیرة؛

 18منخفًضا. �كون  للعامل
 عنصًرا �مثل ألنه المؤسسة؛ حجم تحدید في والشائعة األساس�ة المعاییر أحد المال رأس مع�ار و�عتبر

 إلى قطاعٍ  ومن أخرى، إلى دولةٍ  من المع�ار هذا و�ختلف للمؤسسة، اإلنتاج�ة الطاقة تحدید في هاًما

ال  التي المؤسسات تلك أنها على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ال�عض �عرف المع�ار، هذا آخر.و�استخدام
 19تصادي.االق النمو ودرجة الدولة �اختالف یختلف معیًنا أقصى حًدا فیها المستثمر المال رأس فیها یتجاوز

                                                            
مصر  والتوز�ع، للنشر العلمي المكتب ،المحلي المجتمع لتنم�ة كمدخل الصغیرة الصناعات دمحم، الرسول عبد سعد  15 
 16،ص1998،
 ،مصر الجامعة ش�اب ،مؤسسة المحل�ة التنم�ة في ودورها الصغیرة الصناعات، أحمد السید عبده السید فتحي 

.48،ص2005، 16 
 15سعد عبد الرسول دمحم ،مرجع سبق ذكره ،ص  17
  1818 ،ص السابق المرجع 
 المستجدات مع التكیف ومتطل�ات العر��ة الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه التي التحد�ات نع�مة برودي ،    19 

 جامعة نظمته " الذيالعر��ة الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطل�ات " الدولي بن للملتقى مقدم ،�حث  العالم�ة

 .2006أفر�ل  18 و 17 یومي الشلف -بوعلي بن حسی�ة
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 مع�ار الجمع بین العمالة ورأس المال :-
 االعتماد یتم حیث والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتعر�ف استخداًما المعاییر أكثر من المع�ار هذا �عد

 20المال. ورأس العاملین من كل على
 بینهما فالجمع و�التالي االنتقادات؛ �عض إل�ه  یوجه �مفرده السا�قین المع�ار�ن من مع�ارٍ  كل أن ذكرنا وأن وسبق

 رقمٍ  بجانب للعمالة أقصى حد فوضع القصور؛ أوجه �عض من یخلو ال المع�ار هذا أن إال االنتقادات، من �قلِّل

ف أن والمتوسطة الصغیرة المؤسسات �عض رفض إلى یؤدي لالستثمار، معین  رغم العمال، من أعداًداجدیدة توظِّ

 ال�طالة. مشكلة حدة من تعاني التي ال�الد حالة في المال ورأس العمالة مع�ار استخدام و�مكن.إلیهم حاجاتها
 مع�ار درجة االنتشار-
 االنتشار درجة على یتوقَّف الحجم والكبیرة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات بین التفرقة مع�ار أن ال�عض یرى  

 المؤسسات . لهذه
 �ه؛ تتمیز واحد ط نشا فیها معینة �مارس منطقةٍ  في تتركز قد أو القطر، أنحاء جم�ع في تنتشر المؤسسات فهذه

 مكان،كما أي في النشاط هذا ممارسة على �ساعد والعمالة، النشاط محدود�ة إلى �اإلضافة المؤسسة، حجم ألن

 21االستمرار. على وقدرتها إمكان�اتها �عكس ما وهذا انتشارها، وسهولة العدد�ة �الكثرة تتصف
  حجم االنتاج والطاقة-

 لحجم �النس�ة وكذلك الكبرى، �المؤسسات مقارًنة قلیل إنتاجٍ  �حجم والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تتمیز ما غالً�ا

 التي المؤسسات تلك �أنها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات  �حدد المع�ار اإلنتاج.وهذا عمل�ة في المستعملة الطاقة

 22الحجم. صغیرة �أسواقٍ  الرت�اطها نظًرا والق�مة؛ الكم�ة حیث من إنتاجها �صغر تتتصف
 : مع�ار رقم األعمال-

 و�التالي السوق؛ من معین جزءٍ  على س�طرتها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات خصائص أهم بین من
. 23السوق. من كبیر جزءٍ  على المس�طرة الضخمة المؤسسات مع �المقارنة ضع�ًفا س�كون  أعمالها رقم فإن

 الكثیر یخص ف�ما صح�حة وغیر والدقة، للحصر وتفتقد نسب�ة، ت�قى أنها إال الكم�ة، المعاییر أهم�ة من و�الرغم

 تعتمد األخرى  هي التي المؤسسات �عض عكس كبیر، �شكلٍ  العاملة الید تستعمل ال التي خاًصة المؤسسات، من

 دق�ًقا، �كون  ال فقد األعمال، رقم مع�ار یخص ف�ما أما .الضخمة األموال رؤوس على تعتمد وال العاملة الید على

 أوالخصائص. المعاییر من آخر نوعٍ  إدراج من بد ال لهذا التضخم؛ فترات في خاًصة
 المعاییر النوع�ة -
 ال�احثین جعل وطب�عتها، والمتوسطة الصغیرة المؤسسة حجم تحدید على لوحدها الكم�ة المعاییر قدرة عدم إن 

 بینها ف�ما ومتناس�ة تعقیًدا أكثر أمورٍ  عدة االعت�ار �عین األخذ شأنها من أخرى، معاییر االقتصادیین یدرجون 

 :یلي ف�ما نجملها
                                                            

  .50،ص ذكره سبق ،مرجع أحمد السید عبده السید فتحي  20
 .51،ص السابق المرجع  21 
 ،كل�ة دكتوراه ،اطروحة الجزائر حالة دراسة: وتنمیتها دعمها وسبل والمتوسطة الصغیرة المؤسسات واقع، لخلف عثمان 22 

  .6،ص2004، الجزائر الجزائر ،جامعة التسییر وعلوم االقتصاد�ة العلوم
  6،ص السابق المرجع 23 
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  مع�ار المسؤول�ة والملك�ة-
 أغلبها تكون  والتي الخاص، للقطاع األح�ان معظم في ملكیتها تعود والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أن الشائع من

 م�اشرة مالكها عاتق على تقع واإلدار�ة القانون�ة المسؤول�ة فإن ولهذا عائل�ة؛ أو فرد�ة استثمار�ة مشار�ع شكل في

 24المؤسسة. وتمو�ل التسو�ق،والتوظیف، وكذلك العمل، وتنظ�م القرارات، �قوم �اتخاذ الذي الوحید وهو وحده،
  مع�ار محدود�ة السوق -

 في األهم�ة هذه تتمثَّل حیث حجمها، تحدد التي المعاییر أهم بین من السوق  على المؤسسة ه�منة درجة تعتبر

 الصغیرة المؤسسة إنتاج إن .السوق  ونطاق المعروضة، ُالمنتجات ونوع �السوق، اإلنتاج�ة الوحدة عالقة

 �مدى العالقة هذه قوة وتحدد وطلب، عرض عالقة هي السوق  بینها و�ین والعالقة سلعي  إنتاج هو والمتوسطة

 السوق . على األخیرة هذه س�طرة
 الخارج�ة، األسواق حتى تغزو ومتوسطة صغیرة مؤسساتٍ   نصادف ألننا أ�ًضا؛ نسب�ة ت�قى الخاص�ة هذه أن إال

 25بها منتجاتها . تتمتع التي والدقة الجودة درجة �سبب التصدیر؛ عمل�ة خالل من
 مع�ار طب�عة النشاط -
 حجًما یتطلَّب ال الخف�فة الصناعات أنواع ف�عض المؤسسة؛ حجم  �حدد قد الذي هو  الممارس النشاط طب�عة إن

 سیر عملها �كفي التي والتقلید�ة الحرف�ة كالصناعات العاملة، الید من كبیًرا عدًدا وال األموال، رؤوس من كبیًرا

 الحال هو كما ضخمة، استثمار�ة ومعداتٍ  وآالتٍ  ضخمة أموالٍ  رؤوس صناعات تتطلَّب توجد كما صغیرة، ورٌشة

 26البترول�ة . والصناعات الس�ارات صناعات في
 ج.تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في �عض الدول والهیئات الدول�ة 

 :الدول�ة والهیئات الدول �عض في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التعار�ف �عض یلي ف�ما نعطي
 :االقتصاد�ة اللجنة -

 مؤسساتٍ  �أنها الصغیرة الصناعات األقصى والشرق  أس�ا شرق  لشؤون  المتحدة لألمم االقتصاد�ة اللجنة تعرف

 20 أو مشتغال50 عن محركة قوى  أي تستخدم ال التي �المؤسسة المشتغلین عدد یتعدى وال �أجور عماال تشغل

 27المحركة. القوى  تستعمل كانت إذا مشتغال
 :الدول�ة العمل منظمة-

 وتحدد عامال 50 �عمل بها التي والمتوسطة�أنها الصغیرة المؤسسات    (ILO)تعرف منظمة العمل الدول�ة  

 عن مال رأس یز�د حیث الصناعات، �عض في دوالر 5000 إلى تزداد عامل لكل دوالر 1000 عن یز�د ال مبلًغا

 28دوالر. ألف 100
 

                                                            
،رسالة ماجستار ،جامعة  الصغیرة والمتوسطة كأداة لتحقیق التنم�ة االقتصاد�ة في ظل العولمة المؤسساتسیدعلي بلدمحمي،  24

 7،ص2005البلیدة ،الجزائر ،
 5عبد الكر�م الطیف ،ص  25
 6المرجع السابق ،ص  26
 .55فتحي السید ابو السید أحمد ،مرجع سبق ذكره ،ص  27
 .10شعیب أشي ،مرجع سبق ذكره ،ص  28



 

221 

 (UNIDO):الصناع�ة  للتنم�ة المتحدة األمم لجنة -

 :الصناع�ة للتنم�ة المتحدة األمم لجنة تعرفها حیث
 فردا؛ 19 إلى 15 من بها �عمل التي هي الصغیرة المؤسسة -
 فردا؛ 99 إلى 20 من بها �عمل التي هي المتوسطة المؤسسة -
  فردا. 99 من أكثر بها �عمل التي هي الكبیرة المؤسسة -
 :الدولي البنك-

  بها �عمل التي المؤسسات �أنها المؤسسات الصغیرة   BIRD)والتعمیر ( لإلنشاء الدولي البنك �عرف
 29والم�اني . األراضي است�عاد �عد دوالر، ألف 500 من أقل ورأسمالها ،عامال 50 من أقل
 :األورو�ي االتحاد-

 :التالي التعر�ف والمتوسطة الصغیرة للمؤسسة األورو��ة اللجنة تعطي
ف مؤسسة كل هي والمتوسطة الصغیرة المؤسسة  أي إلى تنسب وال �االستقالل�ة، وتتمتع عامل، 250 من أقل توظِّ

 .أورو ملیون 27 تتجاوز ال التقن�ة والمیزان�ة أورو، ملیون  40 یتجاوز ال أعمالها رقم أخرى، اقتصاد�ة مؤسسةٍ 
 :والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنقسم اللجنة هذه وحسب

ف صغیرة مؤسسات -أ  تقن�ة میزان�ة مع أورو، ملیون  7 من أقل أعمالٍ  رقم وتحقِّق عامل، 50 من أقل توظِّ
 أورو؛ ملیون  5 من أقل

ف الصغر متناه�ة مؤسسة -ب    عمال. 10 من أقل توظِّ
 :األمر�ك�ة المتحدة الوال�ات-

 إلى العدد �صل أن و�مكن عامل، 250 بها �عمل التي المؤسسات �أنها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعرف

 تعتبر الصناعات ل�عض و�النس�ة دوالر، مالیین 9 عن فیها ُالمستثمرة األموال ق�مة تز�د وال عامل، 1500

 . عامال 1000 من أقل العاملین عدد كان إذا صغیرة المؤسسة
 :بر�طان�ا-

 وال عامل، 200 بها �عمل التي الصغیرة الصناع�ة الوحدات �أنها بر�طان�ا في الصغیرة المؤسسات تعرف

 .دوالر ملیون  عن فیها المستثمرة األموال تز�د
 التي المؤسسة انه�أ المتوسطة أو الصغیرة المؤسسة 1985 سنة صدر الذي البر�طاني الشركات قانون  عرف ولقد

 :التال�ة الشروط من أكثر أو �شرطین تفي
 استرلیني؛ جن�ه ملیون  8 عن یز�د ال سنوي  التداول حجم •
 استرلیني؛ جن�ه ملیون  3.8 عن یز�د ال مستثمر مال رأس حجم •
 30موظف. 250 عن یز�د ال والموظفین العمال عدد • 
 :ال�ا�ان-

 إلى �صل العمال من عدًدا  تضم التي الوحدات �أنها ال�ا�ان في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعرف

                                                            
  19سعد عبد الرسول دمحم ،مرجع سبق ذكره ،ص 29
 .54،ص ذكره سبق ،مرجع احمد السید ابو عبده السید فتحي  30 
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 هذا ازداد وقد .الثان�ة العالم�ة الحرب قبل وذلك مالیین، 10 عن رأسمالها یز�د وال دائمة، �صفة عامل 100
 أنها على فتعرف فأقل عامل 20 بها �عمل التي الوحدات أما عامل، 300 إلى الثان�ة العالم�ة الحرب �عد العدد

 31الصناعات. نوع�ة حسب ال�ا�ان في التعر�ف و�ختلف .جًدا صغیرة
 فرنسا:-
 استناًدا قانونً�ا،ً  فرنسا في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعرف كانت األورو�ي االتحاد تأس�س قبل 

ف مؤسسة كل أنها على ،1959 ف�فري  4 في الصادر القانوني للمصدر  ورأسمالها عامل، 500 من أقل توظِّ

 32االحت�اطات. ف�ه �ما وهذا فرنسي، فرنك ملیون  5 یتجاوز ال
 :الجزائر-

  د�سمبر 12 في  المؤرخ المؤرخ في  18-01 القانون  �موجب الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعرف
 ،والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لترق�ة التوجیهي القانون   المتضمن 2001  

 السلع إنتاج مؤسسة �أنها القانون�ة طب�عتها كانت مهما والمتوسطة الصغیرة المؤسسة :تعرف04المادة  حسب

 أوالخدمات؛/و
 شخًصا؛ 250 إلى 01 من تشغل •
 دینار؛ ملیون  500 السنو�ة حصیلتها مجموع دینار مل�ار 2 السنوي  أعمالها رقم یتجاوز ال •
 االستقالل�ة. معاییر تستوفي •

 و�كون  شخًصا، 250 إلى 50 بین ما تشغل مؤسٌسة �أنها والمتوسطة الصغیرة المؤسسة تعرف :05المادة وحسب

 بین ما السنو�ة حصیلتها مجموع �كون  أو دینار، مل�ار 2 و ملیون  200 بین ما أعمالها رقم

  دینار. ملیون  500 و 100
 وال شخًصا، 49 إلى 10 بین ما تشغل مؤسٌسة �أنها والمتوسطة الصغیرة المؤسسة تعرف  :06المادة وحسب

 دینار. ملیون 100 السنو�ة حصیلتها مجموع یتجاوز ال أو دینار، ملیون  200 السنوي  أعمالها رقم یتجاوز
 .خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة2

 وهي العالم، دول اقتصاد�ات في واالجتماع�ة االقتصاد�ة التنم�ة روافد أحد والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تشكَّل

 .المتقدمة والدول النام�ة الدول في المشار�ع من العظمى الغالب�ة تمثل لكونها الكبیرة المؤسسات عن أهم�ة تقل ال
 الصغیرة المؤسسات �قطاع والمهتمین االقتصادي األدب رجال من الكثیر وأكده الدراسات أكدته ما وهذا

 اآلراء لهذه وكخالصة الكبیرة المؤسسات عن تمیزها التي الخاصة السمات من العدید بوضع وقاموا والمتوسطة

 33اآلتي: النحو على �عض من هذه الخصائص نوجز أن �مكن
 أصحاب شجعت الخاص�ة وهذه الكبیرة، المؤسسات مع مقارًنة لتمو�لها كبیر مال رأس إلى �حتاج ال إنشائها إن-

 اقل تكنولوج�ا استخدامها أن كما اآلخر�ن، مع المشاركة دون  المؤسسات إلقامة اللجوء إلى القابل�ة المدخرات

 المؤسسات في نسب�ا العمل)/المال (رأس معامل مستو�ات انخفاض إلى بدوره أدى رأسمال�ة كثافة وأقل تعقیدا

                                                            
  .157 ،ص السابق المرجع  31
 7عبد الكر�م الطیف ،مرجع سبق ذكره ،ص   32
 . 16 ،15ص ،ص ذكره سبق أشي،مرجع شعب  33
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 فائض است�عاب على والمتوسطة المؤسسة الصغیرة قدرة ز�ادة إلى یؤدي ما وهو والمتوسطة الصغیرة الصناع�ة

 المؤسسات، هذه مشكالت من اإلقالل ثم ومن الص�انة وتكالیف نفقات وتخف�ض العمالة،
 والموارد المحل�ة الخامات على أساسي �شكل إنتاجها في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعتمد ما غالً�ا-

 هي التي أو التالفة الخامات استخدام لها �مكن الصناعة حاالت وفي المحلي، المجتمع داخل المتاحة الطب�ع�ة
 الكبیرة. المؤسسات من الفاقد حكم في
  الصغیرة للمؤسسة المال رأس على العوائد أن هي والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المهمة المزا�ا من-

 الكبیرة. للمؤسسات منها أكثر عام و�شكل والمتوسطة
 المحل�ة االقتصاد�ة األوضاع في والتكیف المرونة على �ساعد مما العمل، في التخصص وقلة الحجم صغر -

 العاملة إلى القوى  حجم نقص و�ؤدي االقتصادي، والتفتح العولمة ظل في دول�ة تكون  أن و�مكن والوطن�ة،

 النسبي. العمل تكلفة ونقص الواحدة العاملة واألسرة الفر�ق روح تحقیق إمكان�ة
 على قدرتها خالل من وذلك الكبیرة، المؤسسات إل�ه تصل أن �مكن ما تفوق  بدرجاتٍ  والفعال�ة �الكفاءة تتمیز-

 المدیر، بین السر�ع التأثیر على والقدرة الم�اشر االتصال مزا�ا تحقیق نسبً�ا، قصیر وقتٍ  في واإلنجاز األداء

 والموردین. العمالء العاملین،
 ز�ادة تستط�ع ال حیث الالزم التمو�ل على الحصول في صعو�اتٍ  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه-

 أساس�ا. العائلي أو الذاتي التمو�ل على تعتمد األح�ان غالب في أنها إذ الالزم، �االقتراض أو أسهم �طرح رأسمالها
 فیها، المستثمر المال رأس انخفاض �سبب المؤسسات لهذه األفراد من محدود لعدد أو العائل�ة أو الفرد�ة _الملك�ة

 القرار أي المشروع، صاحب مدیرها �كون  المؤسسات هذه معظم ألن المؤسسات، لهذه اإلدارة استقالل�ة �عني هذا

 العاملة. األیدي من العدید وكسب وٕارضاء استقطاب المؤسسة لصاحب �مكن وعل�ه المؤسسة، صاحب بید هو
 من والغلق التصف�ة أو والموت، للفشل عرضة أكثر أنها هو والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات األهم السلب�ة السمة-

 سنوات في أعلى أنه إال والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ح�اة مدى على قائم التهدید هذا �كثیر، الكبیرة المؤسسات

 األولى. التأس�س
 .أشكال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 3

 34وهي: والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تصنیف أساسها على یتم معاییر عدة هناك

 .التوجه طب�عة حسب التصنیف -
 .المنتجات طب�عة حسب التصنیف -
 .العمل تنظ�م حسب التصنیف -
 .التوجه طب�عة حسب والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تصنیفأ.

 35إلى: توجهها حسب والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تصنیف �مكن
 .عائل�ة مؤسسات -

                                                            
 للمساهمات األرو��ة الجزائر�ة الشركة  حالة دراسة– الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمو�ل، صوار�ة قشیدة  34

 .7،ص2012، ،الجزائر3 الجزائر ،جامعة ماجستار رسالة– فینالیب
 24،ص السابق المرجع  35 
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 .تقلید�ة مؤسسات -
 .متطورة ش�ه و متطورة مؤسسات -
 من الغالب في مكونة وتكوع المنزل إقامتها موضع من تتخذ التي المؤسسات وهي : العائل�ة المؤسسات 

 وفي محدودة �كم�ات تقلید�ة سلع بإنتاج وتقوم العاملة الید  األح�ان غالب في و�مثلون  العائلة أفراد مساهمات

 .�المقاولة �عرف ما أي المصانع لفائدة السلع من جزء بإنتاج تقوم المتطورة البلدان
 المؤسسة ألن هذا السابق النوع إلى كثیرا �قترب أو �عرف المؤسسات من النوع هذا: التقلید�ة المؤسسات 

 أنها هو السابق النوع عن �میزها ما ولكن تقلید�ة منتجات وتنتج العائلة مساهمة على الغالب في تعتمد التقلید�ة

 .�س�طة وسائل على وتعتمد المنزل عن ومستقلة صغیرة ورشات في تكون 
 استخدامه السا�قین النوعین عن المؤسسات من النوع هذا یتمیز:  متطورة والش�ه المتطورة المؤسسات� 

 ناح�ة من أو للعمل الجید التنظ�م ناح�ة من أو التوسع من ناح�ة سواء الحدیثة الصناعة وتكنولوج�ات لتقن�ات

  .العصر�ة الحدیثة والحاجات الصناعة لمقای�س مطا�قة منظمة منتجات إنتاج
 .المنتجات طب�عة حسب والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تصنیف ب.

 36وهي: أساس�ة أنواع ثالثة التصنیف هذا في نمیز
 .استهالك�ة سلع إنتاج مؤسسات -
 .والخدمات السلع إنتاج مؤسسات -
 .التجهیز سلع إنتاج مؤسسات -
 االستهالك�ة السلع إنتاج مؤسسات: 

 :مثل أولي استهالك ذات سلع بإنتاج وتقوم
 .الغذائ�ة المنتجات -
 .الفالح�ة المنتجات تحو�ل -
 .الجلود منتجات -
 .ومشتقاته الخشب ومنتجات الورق  -

 سهولة وكذلك العاملة للید المكثف الستخدامها الصناعات هذه مثل على المؤسسات هذه اعتماد سبب و�رجع
 .التسو�ق

 والخدمات السلع إنتاج مؤسسات: 

 37في: تنشط التي المتوسطة و الصغیرة المؤسسات �ضم وهو
 .النقل قطاع -
 .والكهرومائ�ة الم�كان�ك�ة الصناعة -

 .وال�الست�ك�ة الك�م�ائ�ة الصناعة -

                                                            
 25المرجع السابق ،ص  36
،رسالة ماجستار ،معهد العلوم  مكانة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في التنم�ة االقتصاد�ةعثمان لخلف ،  37

 21،ص1994االقتصاد�ة،
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 .البناء مواد صناعة -
 .البناء مواد في خاصة منتجاتها على الكبیر المحلي الطلب إلى الصناعات هذه مثل على االعتماد سبب و�رجع
 ذو إنتاجها لتنفیذ وأدوات معدات �استخدام المؤسسات من النوع هذا یتمیز :التجهیز سلع إنتاج مؤسسات 

 الكبیرة المؤسسات وخصائص ینطبق الذي األمر أكبر، رأسمال كذلك �كثافة تتمیز فهي الحدیثة التكنولوج�ا

 تركیب أو كإنتاج فقط ال�س�طة الفروع �عض في �كوع �حیث ضیق هذه المؤسسات تدخل مجال جعل الذي الشيء

 على مقتصرا مجالها ف�كوع النام�ة البلداع في أما المتطورة الدول خاصة في وذلك ال�س�طة المعدات �عض

 .المستوردة الغ�ار قطع وتركیب اآلالت �عض إصالح
 :العمل تنظ�م أساس على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ج.تصنیف

 هما: المؤسسات من نوعین بین التفر�ق التصنیف هذا حسب لنا �مكن
 .مصنعة غیر مؤسسة -
  .مصنعة مؤسسة -
 الحرفي النظام و )الذاتي لالستهالك مخصص إنتاج( العائلي اإلنتاج في ممثلة وهي: مصنعة غیر مؤسسة 

 �قوم فهو الحرفي النظام أما التنظ�م حیث من شكل أقدم العائلي اإلنتاج و�عد ،)حرف�ة ورشات المنزل، في عمل(

 من عدد أو شخص �ه
 الز�ائن. طلب�ات حسب سلع إلنتاج یدوي  الغالب في و�كون  األشخاص

 مصنعة مؤسسة: 

 صغیر مصنع مسقلة، ش�ه ورشة المنزل، في صناعي عمل( المنزلي للورشة الصناعي النظام في ممثلة وهي

 الصغیرة المصانع بین �الجمع �قوم المؤسسات من النوع فهذا ،) كبیر مصنع متوسط، مصنع( التصن�ع ونظام

 اإلنتاج�ة العمل�ة وتعقید الحدیثة التسییر أسالیب �استخدام المؤسسات من النوع هذا و�تمیز الكبیرة والمصانع

 .األسواق واتساع المنتجة السلع نوع حیث من وكذلك
 ال�اطن من المقاولة. 

 ذلك من �منعه ضمني أو صر�ح شرط یوجد مالم ال�اطن من للمقاول �العمل یتعهد أن األصلي للمقاول �مكن

 خاصة
 .المقاول كفاءة إلى تستند المقاولة طب�عة كانت إذا

 من المقاول *آخر شخص إلى *المقاول *معین شخص یلجىء أن  هي ال�اطن من المقاولة ان سبق مما نالحظ
 شكلین : على ونجده ذلك خالف على المقاولة عقد ینص مالم منه جزء أو المشروع كل بإنجاز *ال�اطن

 .م�اشر تعاوع -
 .م�اشر غیر تعاوع -

 ثالثا : التجر�ة اال�طال�ة :
تعتبر إ�طال�ا أبرز دول االتحاد األورو�ي التي تضم أكبر عدد من المنشآت الصغیرة والمتوسطة. وتتمیز      

التجر�ة اإل�طال�ة �سمة خاصة ترت�ط بتعر�ف المشار�ع الصغیرة. فهذه المشار�ع ع�ارة عن مجموعة 
ة، وتقوم بتصن�ع منتج متخصصة من المنشآت الصغیرة والمتناه�ة الصغر القائمة في منطقة جغراف�ة معین

معین، �حیث تعمل المنشآت المشاركة في المجموعة الواحدة على أساس التعاون والتنسیق والتكامل ف�ما 
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بینها، وتقس�م عمل�ة اإلنتاج إلى مراحل محددة، �حیث تكون كل مجموعة، أو منشأة في المجموعة مسؤولة 
ة من قبل جهات عدیدة مثل : وزارة الصناعة التي عن واحدة من تلك المراحل. و�تم دعم المنشآت الصغیر 

تعنى بوضع المعاییر الحكوم�ة الخاصة بتطو�ر المنشآت الصغیرة وتنسیق األنشطة القوم�ة وتوفیر 
المساعدات المال�ة، وكذلك وزارة ال�حث العلمي التي تعني �الجوانب المتعلقة �األ�حاث العلم�ة والتطب�ق�ة 

 38 .وتطو�ر وسائل اإلنتاج
 10من الشركات اإل�طال�ة   %45تس�طر المشار�ع الصغیرة على البن�ة اإلنتاج�ة لالقتصاد اإل�طالي. ولدى 

% 20عمال أو أقل، وهذه النس�ة أكبر مرتین من المعدل األورو�ي. ففي ألمان�ا وفرنسا ال تتعدى هذه النس�ة 
% من الق�مة المضافة 42في تحقیق عامل  20%. وتساهم الشركات التي تشّغل أقل من 30وفي بر�طان�ا 

عامل موظف في  500في الصناعة والخدمات غیر المال�ة. أما عدد الشركات الضخمة التي تشغل أكثر من 
وتعد أهم  .%33% بینما تصل نس�ة مثل هذه الشركات في ألمان�ا وفرنسا و�ر�طان�ا إلى 20ا�طال�ا فال تتعدى 

التمو�ل فتمر المشار�ع الصغیرة عند تأس�سها �عدة أطوار،  ،39مشاكل المشروعات الصغیرة فى ا�طال�ا
 :40وتختلف أشكال التمو�ل فیها حسب الطور الذي تمر ف�ه 

 .المالكة العائلة قبل من عادة یتم التأس�س طور -
 .المستثمرة األر�اح خالل من ذات�ا یتم األولي النمو طور -
 التي المنظمات ب�عض مستعینا المصارف، من األموال �قترض أن للمالك �مكن: المتسارع النمو طور -

 .المال رأس تكلفة یخفض مما مثال Confcommercio كمنظمة الكفاالت تقد�م في تساعده
 الحجم والمتوسطة الصغیرة المشار�ع بتمو�ل االهتمام إن: والمتوسطة الصغیرة للمشار�ع القروض ضمان -

. والمتوسطة الصغیرة المشار�ع تنم�ة معوقات أهم من هو المالي والتمو�ل. التنم�ة عمل�ة من یتجزأ ال جزءاً 
 الضمانات تقد�م عن كبدیل القروض، سداد ضمان غایتها ا�طال�ا في وس�طة أخرى  مؤسسات تأسست لذلك
  .تقد�مها عن الحجم والمتوسطة الصغیرة المشار�ع أصحاب أصال �عجز التي

 الصغیرة المؤسسات نجاح أس�اب تعود:  اال�طال�ة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات نجاح أس�اب -1
 :  41منها نذكر األس�اب من جملة الى إ�طال�ا في والمتوسطة

ولكن جزء من مجموعة مترا�طة وذات عالقات متداخلة بین  ،عدم اعت�ار المؤسسات الصغیرة ك�ان مستقل  -
 وهذا من اهم دعائم المقاولة الداخل�ة . ،�عضها ال�عض

 ،حیث یتم تقس�م عمل�ة االنتاج الى عدد من المراحل المحددة ،وجود درجة كبیرة من التعاون والتنسبق یبنها  -
و�ت�ح هذا النموذج المرونة في العمل وتقلیل  ،تكون كل مجموعة من تلك المؤسسات مسؤولة عن واحدة منها

 توفیره .وقت االستجا�ة والذي ال تستط�ع المؤسسات الكبرى في �عض األح�ان 

                                                            
  web.com/ar/print_page/accounting/115-http://www.aam  ،23- 03- 2016  ،15:44 نبیل عبد الرءوف إبراه�م،38

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1605039 23- 03-2016 ، 15:40،  
 –التجارب الدول�ة الناجحة في مجال تنم�ة وتطو�ر المشار�ع الضغیرة والمتوسطة �عض ) ، 2010سمر زهیر الصوص ، (  40

 .  34، الس�اسات والتحلیل واالحصاء مكتب محافظة قلقیل�ة ، فلسطین ، ص  - نماذج �مكن االحتذاء بها في فلسطین
لملتقي الوطني : واقع وآفاق النام ، ا التجارب الدول�ة في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطةضو نصر ، علي الع�سي ،  41

   . 03، جامعة الوادي ، ص  2013ماي  06و 05المحاسبي المالي في المؤسسات الضغیرة والمتوسطة في الجزائر ، یومي 

http://www.aam-web.com/ar/print_page/accounting/115
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=16050


 

227 

�حیث  ،تتمیز الس�اسات التي تهدف إلى تنم�ة تطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �المرونة والدینام�ك�ة  -
تكون مفتوحة ألي شكل التجمعات الصناع�ة التي تضمن تنافس�ة المنتج سواء في الداخل �االضافة إلى 

 ضمان االستقرار االجتماعي واالقتصادي . 
ؤسسات الصغیرة والمتوسطة اال�طال�ة غیر قادرة على تنفیذ استراتیج�ات االبتكار واألقل إال أن العدید من الم

�حیث تعرضت هذه المؤسسات  ،واالستفادة من فرص التنم�ة �المقارنة مع المنافسین األورو�یین اآلخر�ن
و�اعت�ار أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري  ،للمنافسة القادمة من الدول األخرى 
  Grandinettiو   Furlanوقد اقترح  ،% من الناتج المحلي اإلجمالي80لالقتصاد اال�طالي والتي تشارك بـ 

أن عالقة نمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تتعلق �الحجم بل هي �حاجة الى دمج عالقة النمو و نمو 
حیث یتعلق المفهوم االول تمدید ق�مة المؤسسة وهي مجموعة من العالقات التي تستخدمها المؤسسة  ،ةالقدر 

ولكن  ،اما ف�ما یخص الحالة الثان�ة فإن المؤسسة تحاف على ش�كتها مستقرة ،للوصول الى الموارد الخارج�ة
مشروع قد تم انشائه من خالل مع تطو�ر العالقات القائمة وذلك بإستغالل نقاط القوي وخاصة إذا كان ال

�حیث �كون صاحب المؤسسة على درا�ة �كافة اجراءات العمل و�التالي التعرف على   42 ،المقاولة الداخل�ة
 نقاط القوى والضعف التي تعاني منها المؤسسات المنافسة . 

 الصغیرة المؤسسات تواجه المشاكل من العدید هناك:  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه التي المشاكل -2
 صغیرة مؤسسات ایجاد في فعال �شكل المساهمة من الداخل�ة المقاولة �منع ما وهذا ا�طال�ا في والمتوسطة
 : 43 منها نذكر ومتوسطة

 الكبري  المؤسسات مع مقارنة والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات والنمو وال�قاء الر�ح�ة في الت�این زاد كلما -
 .  التمو�ل مشكل زاد كلما

 . الصغیرة المؤسسات عكس الحجم وفرات تطبق أن �مكن الكبیرة المؤسسات ان حیث االسعار مشكل -
 . الضمانات نقص �سبب االئتمان تقنین -
 . رسمیت غیر االسواق وخاصة االسهم أسواق في التوسع -
 .  الس�اسات وكذلك اللوائح عن الناجمة والمشاكل التجهیز وسوء التنظ�م�ة االع�اء -
 .تكلفة التكنولوج�ا الجدیدة المرتفعة  -
 ید في واإلدارة الملك�ة وترتكز واحد شخص طرف من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تدار ما عادة -

 .  44 شخص
 توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في : :  الدراسةرا�عا : نتائج 

تعتبر المقاولة الداخل�ة أحد الطرق الستحداث المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك من خالل تبني  -
المؤسسات الضخمة هذه الطر�قة من خالل االبتكار واإلبداع وٕاعطاء الحر�ة للعمل �غ�ة إنشاء مؤسساتهم 

                                                            
42 Maria Teresa Riggio et al ;( 2014) ; DEVELOPING SMES NETWORKS: THE ROLE OF THE 
CONTRACT. EVIDENCE FROM ITALY ; EMNR WORKING ; PAPER N. 5 ; p 06 .  
43 SMALL BUSINESSES, JOB CREATION AND GROWTH: FACTS, OBSTACLES AND BEST 
PRACTICES 
44 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2013; Restructuring in 
SMEs: Italy ; www.eurofound.europa.eu; 23-03-2016; 04:12.  

http://www.eurofound.europa.eu/
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في إنشاء مؤسسات صغیرة الخاصة وتطبق خبراتهم المكتس�ة في إدارة المؤسسات الجدیدة و�التالي المساعدة 
 ناجحة .

إت�اع كل من استراتیج�ات المح�طات الزرقاء وكذا اإلبداع هذا �ساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من  -
 اكتساح السوق ومنافسة المؤسسات األخرى في مناطق لم یتم التوصل لها من قبل المنافسین . 

للمؤسسة الضخمة و�التالي االستفادة من مواردها  كما �مكن للمقاول الداخلي إنشاء مؤسسة صغیرة تا�عة -
 وتطو�رها . 

 
 : المراجع
  المراجع �اللغة العر��ة 
الملتقي الدولي حول ،دور ر�ادة األعمال في التنم�ة االقتصاد�ة ،سعدون دمحم سل�مان ،إیثار عبد الهادي دمحم.1

 أحمد،إستراتیج�ة ، ورقلة، الجزائر . دمحم2011نوفمبر  23و22یومي  ،األداء المتمیز للمنظمات والحكومات
 دفعة ،االقتصاد�ة العلوم كل�ة تسو�ق ماجستیر التخرج مذكرة ،األحمر ال�حر من بدال الزرقاء المحطات

 . قدمش ،2009-2010
 اإلصالحات س�اسة تطبیق ظل في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطو�ر وآفاق واقع الطیف، الكر�م عبد.2

  .2001،الجزائر الجزائر، جامعة ،التسییر وعلوم االقتصاد�ة العلوم كل�ة ،ماجستیر ،رسالةالحال�ة االقتصاد�ة
واقع وآفاق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة االورو ،شعیب اتشي.3

 .2008،الجزائر ،جامعة الجزائر،كل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر،رسالة ماجستار،جزائر�ة
 والتوز�ع، للنشر العلمي المكتب ،المحلي المجتمع لتنم�ة كمدخل الصغیرة الصناعات دمحم، الرسول عبد سعد .4

 .1998،مصر
 ش�اب مؤسسة،المحل�ة التنم�ة في ودورها الصغیرة الصناعات،أحمد السید عبده السید فتحي.5

 .2005،مصر،الجامعة
 التكیف ومتطل�ات العر��ة الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه التي التحد�ات ،نع�مة برودي   .6

 في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطل�ات " الدولي بن للملتقى مقدم �حث،العالم�ة المستجدات مع
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 ري أهم�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  في االقتصاد الجزائ
 

 جامعة خم�س مل�انة  أستاذ محاضر "أ     دمحم ساحل  
 جامعة ورقلة  أستاذ محاضر "أ     عبد الحق بن تفات

 
 مقدمة :
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هي ع�ارة تستخدم للتعبیر عن نوع خاص من المؤسسات التي        

لمسلم �ه �أن المؤسسات الصغیرة أص�حت مهمة جدا في العقود األخیرة من القرن العشر�ن . و من ا
و  المؤسسات التي لها  ،و هي المولد األكبر  للوظائف الجدیدة ،المتوسطة : محرك االقتصادات الوطن�ةو 

(بوصفها أداة لمنع هجرة السكان من �عض المناطق تأثیر كبیر في التنم�ة الوطن�ة و اإلقل�م�ة و المحل�ة 
الجغراف�ة ) و المؤسسات التي حصلت على الطا�ع الدولي (�سبب أعمالها في السوق العالم�ة). المؤسسات 

 1القتصادات الوطن�ة .الصغیرة و المتوسطة تشكل مصدرا رئ�س�ا لنمو ا
و في الجزائر أولت السلطات العنا�ة القصوى �المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لالستفادة منها في        

و تم اعطاء األولو�ة لهذه  ،دعم االقتصاد الوطني  و تنو�ع مصادر الدخل و الحد من مشكلة ال�طالة
المؤرخ  18/  01�ا من خالل إصدار القانون رقم و اتضح ذلك جل ،المؤسسات في مختلف البرامج التنمو�ة

و المتعلق �القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حیث یرمي هذا     2001/ 12/ 12في 
إضافة إلى  ،القانون إلى تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تحدید تدابیر مساعدتها و دعم ترقیتها

 بل السلطات العموم�ة التي تهدف إلى تدع�م هذا النوع من المؤسسات . عدة إجراءات اتخذت من ق
 إشكال�ة الدراسة  :

 تدور إشكال�ة الدراسة حول التساؤل الرئ�سي التالي :       
 ما مدى مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري؟ .

 أهداف الدراسة :
 نرمي من خالل هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من األهداف :       

 ـــ التعرف على واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر .
 ــــ الوقوف على مدى مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري.

 أهم�ة الدراسة :
دورها الفَعال  في تحقیق النمو أهم�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ـــــ تن�ع أهم�ة هذه الدراسة  من 

 التنم�ة االقتصاد�ة في العدید من الدول .و 
ـــــ  تكمن أهم�ة الدراسة  من خالل معرفة مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري  

واالتجاه نحو المؤسسات الصغیرة  ،ر�ع الكبرى خصوصا إذا علمنا أنه تم التخلي عن االستثمار في المشا
والمتوسطة كنموذج جدید قادر على النهوض �االقتصاد الوطني وتنوع�ه في ظل اعتماد الجزائر على قطاع 

 تكون  كل�ة .   المحروقات �صفة تكاد
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 منهج�ة الدراسة :
�اعت�ارها  ،واستعنا ب�عض المقارنات ،تم االعتماد في هذه الدراسة على عدة مناهج : المنهج الوصفي التحلیلي

 المناهج العلم�ة المناس�ة لدراسة هذا الموضوع .
 :دراسةه�كل ال
مفهوم و األول  قسم تضمن ال ثالثة أقسام إلى  هذه األخیرة تم تقس�م دراسة لغرض تحقیق هدف ال        

واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  في  الثاني قسموتناول ال ،أهم�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
 بإبراز مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الوطني . الثالث  قسم ف�ما اهتم ال ،الجزائر

I – المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :   و أهم�ة مفهوم 
I – 1 : ـــ  مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
و ط�قا لمنظمة   ،ومعتمد لتصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �عد مسألة معقدةإن تحدید تعر�ف موحد   

 ،ال �مكن لتعر�ف وحید أن �شمل جم�ع أ�عاد الحجم " الصغیر" أو "المتوسط" للعمل التجاري  ،العمل الدول�ة
و أن �عبر عن االختالفات بین الشركات أو القطاعات أو البلدان ذات مستو�ات  ،وال �مكن لهذا التعر�ف

 ،أو المیزان�ة اإلجمال�ة ،التنم�ة المختلفة . و تستند معظم تعار�ف الحجم إلى معاییر من قبیل عدد العاملین
 2أو الرقم السنوي لألعمال .

لمتوسطة الخاصة ب�عض الدول و من ثم و ف�ما یلي مجموعة من تعار�ف المؤسسات الصغیرة و ا       
 نعرض  التعر�ف الجزائري لهذه المؤسسات .

 أ ــــــ تعر�ف الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة:
عرفت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وفقا لمع�اري عدد العمال و رأس        

 ،عامل 1500عامال و �مكن أن �صل العدد إلى  250المال المستثمر على أنها "الصناعات التي �عمل بها 
 3ملیون دوالر ". 90و ال تز�د ق�مة األموال المستثمرة فیها عن 

 تعر�ف االتحاد األورو�ي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة :ب ـــ 
و یرتكز  ،04/1996/ 03تم تحدید تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة �االتحاد األورو�ي في         

رقم األعمال و مجموع المیزان�ة . و تم تعدیل التعر�ف في  ،هذا التعر�ف على ثالث معاییر من عدد العمال
 4. 2005جانفي  01و التي أص�حت سار�ة المفعول ابتداءا من  ،2003مایو  06

  2005جانفي  01) : تصنیف المؤسسات حسب االتحاد األورو�ي ابتداءا من 01(الجدول رقم 
 مجموع المیزان�ة السنوي  رقم األعمال السنوي  عدد العمال نوع المؤسسة 

 ملیون اورو 2من أقل  ملیون أورو 2أقل من   09إلى  1من  مؤسسة صغیرة جدا
 مالیین أورو 10أقل من  مالیین أورو 10أقل من  49إلى  10من  مؤسسة صغیرة

 ملیون أورو 43أقل من  ملیون أورو 50أقل من  249إلى  50من  مؤسسة متوسطة
 ملیون أورو 43أكثر من  ملیون أورو 50أكثر من  250أكثر من  مؤسسة كبیرة

 . 191ص   ،مرجع سبق ذكره ،زرقواد وسام ،شع�اني لطفي المصدر  :
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 ج ــــ التعر�ف الجزائري للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة :
�الـرغم مـن تواجد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �الجزائر ل�س �حدیث العهد، إال أن الفصل في تحدید        

هـ الموافق  1422رمضان  27المؤرخ في  01/18محتواها ومضمونها لم یجد فحواه إال من خالل القانون رقم 
. فحسب المادة 5المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2001د�سمبر  12ل 

الرا�عة من القانون المشار إل�ه آنفا تعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طب�عتها القانون�ة �أنها 
 التي: مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات

 .شخص 250إلى  1تشغل من  -
 ملیون دج. 500مل�ار دج أو أن إیراداتها السنو�ة أقل من  2رقم أعمالها السنوي أقل من  -
 .االستقالل�ةتستوفي معاییر  -
 50بین  كما أشارت المادة الخامسة من نفس القانون إلى تعر�ف المؤسسة المتوسطة �أنها مؤسسة تشغل ما  

 100بین  مل�ار دج أو أن تكون إیراداتها ما 2ملیون و 200بین  رقم أعمالها ماعامال و�كون  250إلى 
 ملیون دج. 500و
 49إلى  10بین  أما المادة السادسة من ذات القانون فتعرف المؤسسة الصغیرة �أنها مؤسسة تشغل ما 

ملیون  100ا السنو�ة یتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي ملیون دج أو ال یتجاوز مجموع إیراداته شخصا وال
 دج .

وأخیرا تعرضت المادة السا�عة من القانون السالف الذكر إلى تعر�ف المؤسسة المصغرة �أنها مؤسسة تشغل 
یتجاوز مجموع إیراداتها السنو�ة  ملیون دج أو ال 20من عامل إلى تسعة عمال وتحقق رقم أعمال أقل من 

 عشرة مالیین دج.
�موجب القانون رقم   2001و قد تم مراجعة تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المعتمد في قانون        
و استنادا للمادة الخامسة منه : تعرف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مهما كانت طب�عتها  ،6 02ــ   17

 �أنها مؤسسة إنتاج السلع و / أو الخدمات : ،القانون�ة
 ) شخصا .250) إلى مائتین و خمسین (1( ــــــ تشغل من واحد

) 1أو ال یتجاوز حصیلتها السنو�ة مل�ار ( ،) مالییر دینار جزائري 4ـــــ ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي أر�عة (
 دینار جزائري 

 .∗أدناه  3ـــــ تستوفي مع�ار االستقالل�ة كما هو محدد في النقطة 
)، یتضح لنا أنه تم تغییر 2001لسنة  01/18و �المقارنة مع التعر�ف الوارد في القانون السابق (رقم        

و هذا راجع أساسا إلى  ،مع�ار رقم األعمال السنوي و مجموع الحصیلة السنو�ة و ذلك �الز�ادة كما كان سا�قا
 7الوطن�ة و الدول�ة من جهة أخرى .ضرورة تحیین الق�م المال�ة و تدهور ق�مة الدینار في السوق 

I – 2 : ـــ أهم�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
مهما تكن االختالفات ما بین التشر�عات في تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فاالتفاق واضح         

  المساهمةو من جانب آخر  ،من خالل المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي ،حول أهمیتها في أي دولة
ر فرص العمل في العدید من الدول �اإلضافة إلى كونها أداة اقتصاد�ة هامة لتوفی ،�فعال�ة في دعم الصادرات

 . 
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 أ ــ المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي:

�مكننا أن نؤكد أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تساهم �صفة  ،استنادا إلى تجر�ة البلدان المتقدمة       
معتبرة في الناتج المحلي اإلجمالي لهذه البلدان . و تبلغ نس�ة مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في 

في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة %  50و أكثر من  ،كندا %43في  ،في فرنسا % 56و     ،% 57 ال�ا�ان 
و یرجع ذلك أساسا إلى مساهمة هذا النوع من المؤسسات في إنتاج السلع و/أو الخدمات مع تحكم أفضل    .

في التكالیف مما یز�د من الق�مة المضافة و�التالي ز�ادة الناتج المحلي اإلجمالي . و �عزى التحكم في 
ز�ع و �قلل من التكالیف اله�كل�ة مما �قلل من تكالیف التخز�ن و التو  ،التكالیف إلى سرعة دوران المخزونات

 8لكل وحدة م�اعة .
 ب ــ المساهمة في دعم الصادرات :

تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  دورا هاما في تنم�ة الصادرات و تحقیق العجز في میزان        
 ،خفاض تكلفتهاالمدفوعات   و ذلك لقدرتها على الدخول إلى األسواق الخارج�ة �سبب تنوع  منتجاتها و ان

 �اإلضافة إلى اعتمادها على المواد األول�ة المحل�ة .
فقد بلغت مساهمة الصناعات الصغیرة و المتوسطة في صادرات �عض الدول اآلس�او�ة معدالت        

ملحوظا خالل العشر�تین حیث عرفت ارتفاعا  ،2000في الصین سنة  % 60إذ فاقت  ،عال�ة جدا
 9.األخیرتین

 : المساهمة في توفیر فرص العملج ــ  
تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في إتاحة فرص عمل كثیرة في الوقت التي تعاني معظم دول        

المتوسطة اب التي جعلت المؤسسات الصغیرة و و تتمثل أهم األس� ،العالم و الس�ما النام�ة من مشكلة ال�طالة
فعلى سبیل المثال في أمر�كا توفر المؤسسات  10مشروعات كث�فة العمالة . أكثر استقطا�ا للید العاملة في أنها

 11من القوى العاملة .  %45و في استرال�ا تستوعب  ،من حجم فرص التوظیف % 60الصغیرة و المتوسطة 
II- :واقع  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر 

الصغیرة والمتوسطة في الجزائر من خالل التعرف تطور المؤسسات ،سوف نتناول في هذا الجزء من الدراسة
الوالئي، والوقوف على أهم المعوقات التي تعترض نمو هذا القطاع  على عددها اإلجمالي وتوز�عها القطاعي و

 الهام في الجزائر.
II-1    الوالئي في الجزائر: العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتوز�عها القطاعي وــ 
ارتفعت  )02فحسب الجـدول رقـم ( ،ملحوظالقد شهدت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر تطورا   

 2015سنة   934569 إلـى مؤسسة 2001مؤسسة سنة  245348توسطة من مالمؤسسـات الصغیرة وال
التشـر�عي والتنـظ�مي  اإلطار بهذا القطاع من خالل :توفیر االهتمامو�رجع هـذا أساسا إلى مظاهر 

صندوق ضمان  والمتوسطة وٕانشاءوالمؤسساتي والمتمثل في القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة 
كما تغلب على  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. االستشاري المجلس ،المتوسطة قروض المؤسسات الصغیرة و

ت الخاصة على حساب المؤسسات العامة التي تشكیلة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر المؤسسا
 إلى عمل�ة خوصصة المؤسسات العموم�ة . �مكن إرجاع ذلك  و تشكل هذه األخیرة نس�ة ضئیلة،
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 ) 2015-2001):تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل الفترة (02الجدول رقم (
 2005 2004 2003 2002 2001 ص و م نوع�ة المؤسسات

 245842 225449 207949 189522 179893 المؤسسات الخاصة

 874 778 778 778 778 المؤسسات العامة

 96072 86732 79850 71523 64677 الصناعة التقلید�ة

 و الصغیرة عدد المؤسسات
 المتوسطة

245348 261853 288577 312959 342788 

 2010 2009 2008 2007 2006 ص و م نوع�ة المؤسسات

 482892 408155 392013 293946 269806 المؤسسات الخاصة

 557 598 626 666 739 المؤسسات العامة

 135623 162085 126887 116347 10622 الصناعة التقلید�ة

 و عدد المؤسسات الصغیرة
 المتوسطة

376767 410959 519526 570838 619072 

 2015 2014 2013 2012 2011 ص و م نوع�ة المؤسسات

 716895 656949 601583 550511 511856 المؤسسات الخاصة

 532 542 557 557 572 المؤسسات العامة

 217142 194562 175676 160764 146881 الصناعة التقلید�ة

 و عدد المؤسسات الصغیرة
 المتوسطة

659309 711832 777816 852053 934569 

 من : انطالقا ینالمصدر : من إعداد ال�احث

 www.pmeart-dz.org ،على موقع:2006تقر�ر ،المتوسطة وزارة المؤسسات الصغیرة وـ ـــ
 ،�الجزائر االقتصاد�ة التنم�ة في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات دور ،كساب أمینة ،قدي المجید عبد ـــ ـ

كل�ة العلوم  ،الصغیرة و المتوسطة في الجزائر المؤسسات مرافقة و تنظ�م استراتیج�ات: حول الدولي الملتقى
 .2012 ،جامعة ورقلة ،و علوم التسییر االقتصاد�ة 

 .05، ص 
دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائر�ة في التنم�ة  ،بن خیرة أحمد ،بن نذیر نصر الدین ــــ

  . 107ص  ،2016 ،06العدد  ،جامعة البلیدة ،االبداعمجلة  ،)2015ــ   2005االقتصاد�ة خالل الفترة (
 دقیق، و�شكل والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات الحق�قي العدد تحدید الصعو�ة من أنه إلى اإلشارة تجدر كما        

 في خاص �شكل الرسم�ة غیر األنشطة ترتكز حیث .موازي) قطاع رسمي( غیر وآخر رسمي قطاع لوجود

 الطا�ع (�سبب لالستهالك الموجهة الخدمات من وغیرها والفندقة والتجارة العموم�ة واألشغال البناء قطاعات

 ذلك ظهور �عود كما .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات فیها تنشط التي القطاعات نفس تقر��ا وهي لها) العائلي

http://www.pmeart-dz.org/
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 المفرط الثقل ،المؤسسات هذه على الج�ائ�ة المفروضة وش�ه الج�ائ�ة األع�اء ارتفاع :إلى الموازي  القطاع

 12.التسییر سوء إلى إضافة...البلدان المجاورة مع �المقارنة االجتماع�ة واألع�اء األجور وأع�اء للضرائب
حیث �الحظ تركز  ،وتتركز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر في مناطق جغراف�ة دون األخرى 

بلغ عدد المؤسسات  2012المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  الجهة الشمال�ة للوطن فمثال : في سنة 
من مجموع المؤسسات   % 59,27أي بنس�ة   248985الصغیرة    و المتوسطة في الجهة الشمال�ة  

مؤسسة صغیرة  128316لثان�ة ب الصغیرة و المتوسطة . و �الحظ أنه تحتل جهة الهضاب العل�ا المرت�ة ا
و تحتل جهة الجنوب و  ،من مجموع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  % 30,54و متوسطة أي بنس�ة  

من مجموع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة   %10,19الجنوب الكبیر المرت�ة الثالثة �معدل �قدر �حوالي 
تتمیز �ه هذه المؤسسات  لتوازن اإلقل�مي رغم ماوهذا یدل على عدم تحقیق هذا النوع من المؤسسات ل 13.

 .لالنتشارمن القابل�ة السر�عة 
 

 2015) توز�ع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القطاعات في سنة 01الشكل رقم (

 ا
 .  30ص   ،2015التقر�ر السنوي   ،ـــــ بنك الجزائر المصدر :

 في قطاعات دون األخرى، االستثماروتتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر في اتجاهها إلى 

البناء واألشغال العموم�ة و  ،% 51,6الخدمات بنس�ة  في قطاع 2015سنة فتتركز على الترتیب  خالل 
المحروقات و الطاقة  و  ،فقط %  1بنس�ة   فالحة وال % 15,6بنس�ة  صناعة المعمل�ةوال % 31,3بنس�ة 

 % . 0,5و المناجم بنس�ة 
تحظ �اهتمام المستثمر�ن المحلیین الخواص مثل المؤسسات المال�ة وهذه  هذا �عنى أن هناك قطاعات ال و

غیر أن هناك معوقات  كونها تتسم �ضعف المنافسة فیها، لالستثمارالقطاعات تشكل �التالي فرصا جیدة 
 لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أرض الواقع.تحول دون تحقیق العدید من ا

III -  معوقات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر: 
أجـرته وزارة  وفي استقصـاءالعدید من المعوقات،  تعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

ن مدة إنشاء أوال�ة كبرى خلص إلى  12المـؤسسات الصغـیرة والمتوسطة والصناعة التقلید�ة في الجزائر عبر 



 

236 

سنوات والسبب  03أشهر إلى  6المؤسسة ما بین  مؤسسة صغیرة أو متوسطة �ستغرق حسب طب�عة نشاط
 :  14یرجع إلى مجموعة من القیود

 إدار�ة: قیود
 التجاري. تنوع الوثائق و�طء اإلجراءات اإلدار�ة وصعو�ة الحصول على السجل وتتمثل في:
 قیود بـنك�ة:

 على قرض بنكي . الحصول طول فترة دراسة ملفات القروض وصعو�ة وتتمثل في: 
 العقار الصناعي: 

 عقود الملك�ة.  وتتمثل قیوده في صعو�ة الحصول على عقار وعلى
  قیود أخرى :

الت�ار الكهر�ائي  وانقطاعأسـعار الـكهر�اء  ارتفاع ،االجتماعيالضمان  واشتراكاتمستـوى الرسوم  كارتفاع
 المتكرر في �عض المناطق.
من  أهم عوامل نمو واستدامة المؤسسات   15االستطالعات�حسب العدید من  غیر أن  التمو�ل  �عتبر

المجد�ة  االستثماراتو�سهم الوصول للتمو�ل في تفعیل  الصغیرة والمتوسطة في الدول المتقدمة والنام�ة،
التكنولوج�ات الحدیثة �ما یؤمن استمرار�تها  والقتناءلتوس�ع نطاق أعمال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

.وترى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تحاول التكیف مع متطل�ات السوق  وتعز�ز قدرتها التنافس�ة
 ا التنافس�ة مازال صع�ا. العالم�ة الجدیدة أن الوصول إلى الموارد المال�ة لتعز�ز قدرته

في  لالستثمارتم رصد العشرة معوقات األولى  2010و في هذا الس�اق و حسب تقر�ر البنك العالمي لسنة 
          من إجمالي معوقات المؤسسات الصغیرة   % 25,09حیث تمثل إشكال�ة التمو�ل أهمها بنس�ة  ،الجزائر

 ).02و المتوسطة  و هذا حسب الشكل رقم (
 )%في الجزائر ( لالستثمار): العشرة معوقات األولى 02الشكل رقم (
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دراسة و تحلیل عوامل ز�ادة أهم�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد   ،العایب �اسین المصدر:
كل�ة  ،و المتوسطة في الجزائر تنظ�م و مرافقة المؤسسات الصغیرة استراتیج�اتالملتقى الدولي حول :  ، الجزائري 

 .15، ص 2012 ،جامعة ورقلة ،العلوم االقتصاد�ة و علوم التسییر
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III -  : مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الوطني 
قامت بتشج�ع الش�اب للتوجه  ،إن الجزائر وٕادراكا منها �أهم�ة الدور  االقتصادي لهذه المؤسسات        

أمال في تحقیق عوائد كثیرة كالقضاء على مشكلة ال�طالة  أو الَحد منها  ،نحو هذا القطب االستثماري الجدید
 ،و مساهمة هذا النوع من المؤسسات في الناتج الداخلي الخام ،من خالل خلق فرص جدیدة و متزایدة للعمل

 �اإلضافة إلى ترق�ة الصادرات .

III – 1  مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التشغیل في الجزائر : ــــ 
فإن مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ،)03استنادا إلى المعلومات المتوفرة في الجدول رقم (       

 ،) قد عرفت تطورا ملحوظا خالل الفترة محل الدراسة2015ــــــ   2001في التشغیل في  الجزائر خالل الفترة (
 % 10,26حیث ارتفع حجم العمالة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة �النس�ة لحجم العمالة الوطن�ة من 

، و�رجع ذلك �صفة رئ�س�ة إلى ارتفاع عدد المؤسسات الصغیرة و 2015سنة  % 22,38إلى  2001سنة 
 المتوسطة في الجزائر خالل الفترة محل الدراسة .

) نصیب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  في التشغیل في الجزائر خالل الفترة              03الجدول رقم (
 ) :2015ــــ  2001(

 السنوات                 
 لب�ان                             ا  

2001 2002 2003 2004 2005 

 1157856 1063953 912949 598509 639140 )1مجموع العمالة في م ص و م (

 8044220 7798841 6684057 6693250 6228772 )2مجموع العمالة الوطن�ة (

2/1  ×100 10,26 %  8,94%  13,66%  13,64%  14,4%  

 السنوات
 الب�ان

2006 2007 2008 2009 2010 

 1625000 1649784 1540209 1355399 1252647 )1مجموع العمالة في م ص و م (

 9735000 9472000 9146000 8594843 8868804 )2مجموع العمالة الوطن�ة (

2/1  ×100 14,12%  15,77%  16,84%  17,42%  16,69%  

 السنوات
 الب�ان

2011 2012 2013 2014 2015 

 2371020 2157232 2001892 1848117 1724197 )1مجموع العمالة في م ص و م (

 10594000 10239000 10788000 10170000 9599000 )2مجموع العمالة الوطن�ة (

2/1  ×100 %17،96 %18,17 %18،55 %21،06 %22،38 
 المصدر :  من إعداد ال�احثین انطالقا من :  

- KAMEL Warda, L’internationalisation des PME algériennes : Un potentiel inexploité ?, 
Revue Algérienne d’Economie et du Management Vol. 08, N° : 02 (2017)، p100 .  بن نذیر نصر ـــــ

  .108ص  ،مرجع سبق ذكره ،بن خیرة أحمد ،الدین
 . 158ص   ،2015التقر�ر السنوي   ،ـــــ بنك الجزائر
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خالل   و من جهة أخرى نس�ة مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الشغیل في  الجزائر           
وهي نس�ة ضع�فة إذا ما قورنت بدول أخرى سواء عر��ة  % 16بلغت في المتوسط   )2015ـــ  2001الفترة (

 62من الوظائف و في اإلمارات تمثل   % 90كلبنان التي تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بها بنحو 
من حجم فرص % 60أو متقدمة ففي أمر�كا توفر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ،من القوى العاملة %

من القوى العاملة . و ترجع هذه النس�ة الضع�فة إلى: �الرغم من  % 45و في استرال�ا تستوعب    ،التوظیف
صغیرة  و المتوسطة في الجزائر إال أنه لم �صل إلى المستوى االرتفاع المتواصل في عدد المؤسسات ال

     711832في الجزائر في   2012المطلوب (فعلى سبیل المقارنة بلغ عدد المؤسسات الصغیرة في  سنة 
ز�ادة على ذلك  ،16) 3694000في حین بلغ عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لنفس السنة في إ�طال�ا 

فإن كثافة المؤسسات الصغیرة           و المتوسطة تسجل ضعف حصیلتها مقارنة بدول عر��ة أخرى و 
 هذا ما یوضحه الشكل التالي   :

 ) : كثافة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة03الشكل رقم (

 
 . 217ص  ،2013 ،التقر�ر االقتصادي العر�ي الموحد ،المصدر : صندوق النقد العر�ي

III – 2  في الجزائر :ناتج الداخلي الخام مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ال ــــ 
تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مساهمة معتبرة في الناتج  ،إلى جانب مساهمتها في التشغیل       

تضاهي مساهمتها في الدول المتقدمة .و یوضح الجدول التالي أن هناك ت�این بین القطاع   ،الداخلي الخام 
حیث أن القطاع الخاص �ساهم  ،العام و القطاع الخاص في مجال المساهمة في الناتج المحلي االجمالي

  %78,41مة من و انتقلت نس�ة المساه ،بنسب مرتفعة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة محل الدراسة
و مع العلم أن أغلب�ة مؤسسات هذا القطاع هي مؤسسات صغیرة و  ،2014سنة   %86,1إلى   2005سنة 

 متوسطة .
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 ) 2014ـــ  2005) :تطور الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات   خالل الفترة (04الجدول رقم (
 الق�مة مل�ار دینار جزائري                                                                        

 
 . 109ص    ،مرجع سبق ذكره ،بن خیرة أحمد ،بن نذیر نصر الدینالمصدر : 

III – 3  مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ترق�ة الصادرات في الجزائر : ــــ 
للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة قدرة كبیرة على غزو األسواق الخارج�ة و المساهمة في ز�ادة         

الصادرات و توفیر النقد األجنبي و تحقیق العجز في میزان المدفوعات بل إنها ساهمت في إحداث فائض في 
ن السوق المحلي �المنتجات میزان المدفوعات للكثیر من الدول . كما أنها تحاول تغط�ة الجزء األكبر م

االستهالك�ة النهائ�ة خاصة الغذائ�ة منها و هذا ما یؤدي تدر�ج�ا إلى تحقیق االكتفاء الذاتي و �التالي تحسین 
 17مستوى میزان المدفوعات من خالل تقلیل الواردات 

و�ذلك تعتبر  ،صادراتهامن  % 95و �النس�ة للجزائر نجد أن قطاع المحروقات یه�من على أكثر من        
ونظرا  ،ملیون دوالر أمر�كي 800الصادرات خارج المحروقات ضع�فة للغا�ة و لم تتعدى في أحسن الحاالت 

للتقل�ات التي تمس أسعار النفط وما ینجم عن ذلك من آثار سلب�ة على االقتصاد الوطني فقد سعت السلطات 
م استراتیج�ة شاملة تستهدف الوصول �الصادرات الوطن�ة الجزائر�ة لتنم�ة الصادرات خارج المحروقات برس

مل�ار دوالر، من خالل تدع�م المؤسسات الصغیرة خصوصا و  02إلى  2000خارج النفط في سنة 
غیر أن ذلك لم یتحقق لحد اآلن،  ،�ما یجعلها قادرة على اقتحام األسواق الدول�ة ،المؤسسات الوطن�ة ككل

  18حروقات دون المستو�ات المطلو�ة  .حیث �قیت الصادرات خارج الم
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من   % 3,30و في هذا الصدد  نجد أن نس�ة مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لم تتجاوز        
مل�ار دوالر أمر�كي من الق�مة اإلجمال�ة  2,18أي �ق�مة قدرت ب  ،2012الق�مة االجمال�ة  للصادرات لسنة 

  19.مل�ار دوالر أمر�كي  65,9ال�الغة 
 الخاتمة :
الصغیرة والمتوسطة الحجم في جم�ع االقتصادات،  ؤسساتال �مكن ألحد أن ینكر دور وأهم�ة الم        

 ،و امتصاص آفة ال�طالة هم في النمو والتنم�ة االقتصاد�ة، من خالل خلق فرص العملاألنها تت�ح وتس
 �اإلضافة إلى دورها الهام في تنم�ة الصادرات . ،تساهم في ز�ادة الناتج المحلي اإلجماليو 

غیرة و المتوسطة لم تبلغ هدفها أما في الجزائر ف�مكننا القول أن تجر�تها في قطاع المؤسسات الص        
لم تأت بثمارها ف�ما یتعلق  ببلوغ هذا القطاع المكانة المنتظرة منه  في االقتصاد الجزائري، غیر أن خ�ارها و 

 في ظل اعتماد الجزائر لحد اآلن على مصدر واحد للدخل (المحروقات). استراتیجي
 و  �مكن إجمال نتائج الدراسة في : 

ــــــ حققت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تطورا ملحوظا من حیث عددها اإلجمالي  معظمها مؤسسات 
 لخوصصة ).خاصة     و هذا یتوافق مع منطق اإلصالحات االقتصاد�ة (اقتصاد السوق و ا

ــــ التمركز الواضح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الشمال الجزائري مما یدل على عدم تحقیق هذا النوع 
 من المؤسسات للتوازن الجهوي و عدم فعال�ة الس�اسات المتعاق�ة الخاصة بتنم�ة الجنوب.

 دمات .ـــــ تنشط أغلب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر في قطاع الخ
ـــــ  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر تعاني من عدة معوقات و التي تقف حجرة عثرة في االرتقاء 

 بها و التي �أتي على رأس هذه المعوقات مشكلة التمو�ل .
فقط خالل  % 16حیث مثلت نس�ة  ،ــــــ المساهمة المحتشمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التشغیل

 ) .2015ــــ  2001(الفترة 
حیث أن االقتصاد الجزائري  ،ـــــ المساهمة المعتبرة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  في الناتج الداخلي الخام

 یرتكز علیها �شكل رئ�سي إذا ما تم استثناء قطاع المحروقات .
 درات في الجزائر.ـــــ  ضعف مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ترق�ة الصا

 �مكن اقتراح التوص�ات التال�ة : ،و في ظل النتائج السا�قة
ـــــــ  تشج�ع روح الم�ادرة في الش�اب الجزائري من خالل نشر الوعي �أهم�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

 االبتكارات.  و الغرس في النشء منذ الصغر حب المنافسة الشر�فة و خلق الطموح المؤدي لتنفیذ األفكار و
 ـــــ توفیر التمو�ل الالزم من خالل بنك خاص بتمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.

 ـــــ جعل صندوق الزكاة رافدا من روافد تمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر.
 ـــــ تخفیف األع�اء الضر�ب�ة على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة .

 لموازي على االندماج التدر�جي في الحلقة االقتصاد�ة العاد�ة.ــــ حث القطاع ا
ــــ تحقیق التوازن الجهوي من خالل تقد�م المز�د من االعفاءات الج�ائ�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي 

 یتم إنشاؤها في المناطق الش�ه فارغة خاصة في جهة الجنوب و الجنوب الكبیر.
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 دور حاضنات األعمال في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 دراسة ل�عض التجارب العالم�ة

     
 جامعة الواد  أستاذ محاضر أ نصر رحال

 جامعة �اتنة  أستاذة محاضرة حماش ة ناد�
 

 مقدمة:
ال شك أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تؤدي دورًا مهمًا وحیو�ا في التنم�ة االقتصاد�ة ألي دولة من خالل 

والقاطرة التي تؤدي �اقتصاد أي بلد �اتجاه النمو ما تقدمه من مساهمة من جهة في الناتج المحلي اإلجمالي، 
قدرتها ف إلى ذلك ضوز�ادة قدرات االبتكار، ومن جهـة ثانیـة المسـاهمة �فعال�ة في التصدیر، واالزدهار، 

فكما هو الهائلة على تعبئة نس�ة هامة من الید العاملة،ور�طها رأس�ا وأفق�ا للقطاعات االقتصاد�ة المختلفة، 
%من إجمالي المؤسسـات فـي الـدول المتقدمة والنام�ة على حد  90معلوم تشكل هذه المؤسسات أكثر من 

ات في �عض دول الوطن العر�ي إلـى أن عـدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي سواء،إذ تشیر اإلحصائ�
، مما دفع إلى %في المغرب 50%فـي تونس و 42%في مصر و 95تشغل أقل من عشرة عمال تمثل 

 التوجه المتزاید نحو إقامة وٕانشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مرحلة االنطالق، تمثل حاضنات األعمال آل�ة في مجال دعم ومرافق

حیث تقوم هذه الحاضنات بتقد�م التسه�الت والمساعدات الالزمة إلنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
وتخطي مرحلة التأس�س واالنطالق، خصوصا القائمة على الم�ادرات التكنولوج�ة الجدیدة، إلى أن تص�ح 

 لمنافسة في المح�ط الخارجي.قادرة على االستمرار�ة وا
 یهدف هذا ال�حث إلى مناقشة األسئلة التال�ة:

 ما المقصود �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.-
 ف�ما �كمن الدور التنموي لحاضنات األعمال. -
 كیف �مكن لحاضنات األعمال أن تساهم في دعم وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.-
 مجال حاضنات األعمال.قراءة في تجارب دول�ة في -

 ولمعالجة هذا الموضوع واإلحاطة بجوان�ه، تم تقس�م هذا الورقة ال�حث�ة إلى ثالثة محاور رئ�س�ة:
 .عمال وآل�ات عملهامفهوم حاضنات األالمحور األول: 
 دعم وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.حاضنات األعمال في  دورالمحور الثاني: 
 دول�ة في مجال حاضنات األعمال. تجاربالمحور الثالث:
 عمال وآل�ات عملهامفهوم حاضنات األالمحور األول: 

إلى أول  األعمالیرجع تار�خ حاضنات   في العالم: األعمالمسار نشوء وتطور حجم حاضنات  -أوال
) في وال�ة نیو�ورك �الوال�ات المتحدة BATAVIA مشروع تمت إقامته في مركز التصن�ع المعروف �اسم (

بوضع برنامج تنم�ة  SBA أین قامت هیئة المشروعات الخاصة  1984ل�أتي العام  1959سنة  األمر�ك�ة
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حاضنة فقط والي  20وٕاقامة عدد من الحاضنات، وفي نفس السنة لم �كن �عمل في الوال�ات المتحدة سوى 
 ارتفع عددها 

من خالل �عض  1985) سنة NBIAالجمع�ة األمر�ك�ة لحاضنات األعمال (�شكل كبیر خاصة عند ق�ام 
رجال الصناعة األمر�كیین، وهي مؤسسة خاصة تهدف إلى تنش�ط وتنظ�م صناعة الحاضنات، و�نها�ة عام 

وذلك من خالل معدل إقامة  1حاضنة، 550وصل عدد الحاضنات في الوال�ات المتحدة إلى حوالي  1997
إذ ،أوجدت الحاضنات صور ذهن�ة عند رواد األعمالواحدة في األسبوع منذ نها�ة عام بلغ حوالي حاضنة 

الجدیدة �الدرجة التي  األعمالالحاضنة عامًال جوهر�ًا في تنم�ة  إدارةكان األداء والممارسات التي توفرها 
الشركات،  عدادإ �طلقون على الحاضنات مسمى (معهد  األمر�ك�ةجعلت �عض الخبراء في الوال�ات المتحدة 

%) 5إلقامتها، إذ فشل (  األولى األعواممع اإلشارة إلى االرتفاع الكبیر لمعدل فشل المشروعات الجدیدة في 
%) 85، بینما �فشل حوالي ( إنشائهاخالل عامین من  األمر�ك�ةمن المشروعات الجدیدة في الوال�ات المتحدة 

) دولة أور��ة لبرامج الحاضنات نتائج جیدة فما زالت تعمل 16تجر�ة ( أفرزت. ف�ما أعواممنها خالل خمسة 
 . األور��ةداخل الحاضنات  إقامتهاالتي تمت  %) من الشركات95بنجاح (

) حاضنة أعمال تعمل 3500(وعند النظر إلى تطور الحاضنات كصناعة في العالم، فأن هناك حال�ًا حوالي 
) حاضنة في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة فقط، مع انتشار ما 1000في مختلف دول العالم، منها حوالي (

) حاضنة، 465) دولة من دول العالم النامي، تمتلك منها الصین (150) حاضنة في ( 1700�قارب ( 
) حاضنة لكل من كور�ا الجنو��ة والبراز�ل، بینما تمتلك الدول العر��ة عددًا من الحاضنات نذكر منها: 200و(
 2.من مصر و الجزائر ) لكل10(

أص�حت حاضنات األعمال من المشار�ع المهمة والمتطورة في عالمنا الیوم  :األعمالحاضنات  تعر�ف-ثان�ا
والتي تستط�ع المساعدة في إقامة وتعز�ز وتطو�ر مشار�ع اإلعمال الصغیرة والمتوسطة وحل كافة المشاكل 

منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل  أنهاوعرفت الحاضنة على ،التي تواجهها في مرحلة التأس�س
ذات تقن�ات عال�ة  وٕاجراءاتواإلمكان�ات لهذه المشار�ع وحل مشاكلها وكذلك عرفت �أنها ع�ارة عن نظم 

 ن�ة تحت�ة وأفراد متخصصة لتغذ�ة وٕانماء المشار�ع الصغیرة الجدیدة من خالل مساعدتها في مراحلها األولى�و 
مت الدول الصناع�ة الكبرى في إنشاء حاضنات اإلعمال من اجل مساعدة المشار�ع الصغیرة لقد قا

 3:همهاأ الکثیر من المشاکل  إلىوالمتوسطة التي قد تتعرض 
 .نقص في مصادر المعلومات -
 .األعمال إدارة في الخبرة في ضعف -
 .صعو�ة في التمو�ل -
 .ضعف في التسو�ق -
 .الجامعاتال�عد من  -
 .المشار�ع هذه لدعم متكاملة برامج وجود عدم -
تهدف حاضنات األعمال أساس إلى احتضان المؤسسات الصغیرة والمتمیزة أهداف حاضنات األعمال:-3

وتقد�م كافة الخدمات والمساعدات المرت�طة �مرحلة التأس�س والنمو، و�اإلضافة إلى هذا الهدف األساسي نجد 
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التنم�ة االقتصاد�ة، وتنم�ة روح المقاولة والمخاطرة لدى أ�ضا أن حاضنات األعمال تهدف إلى دعم 
 4المستثمر�ن ورجال األعمال الجدد، وٕاجماال �مكن تقس�م أهداف حاضنات األعمال كما یلي:

 تقلیل مخاطر األعمال والتكالیف المرت�طة �المراحل األولى لبدا�ة النشاط. -
 إنتاجها.تقلیل الفترة الزمن�ة االزمة لبدا�ة المؤسسة وتطو�ر  -
 إیجاد الحلول المناس�ة للمشاكل الفن�ة والمال�ة واإلدار�ة والقانون�ة التي تواجه المؤسسة. -
 مساعدة المؤسسات على التوصل إلى منتجات جدیدة أو مجاالت جدیدة ألنشطتها. -

 دعم التعاون والتنسیق بینم مختلف المؤسسات المحتضنة. -
 المبتكرة.تحسین فرص نجاح المؤسسات وتشج�ع األفكار  -
 الهدف أو اختصاصها حسب أنواع عدة إلى األعمال حاضنات تقس�م �مكن: األعمال حاضنات أنواع-4

 F5:التال�ة األنواع إلى أجله من تنشأ الذي
 الموارد استخدام على وتعمل تنمیتها بهدف معینة جغراف�ة منطقة الحاضنة هذه تخدم:اإلقل�م�ة الحاضنة-

 معینـة أقلیـات خدمـة أو المنطقـة هـذه في العاطلـة ال�شـر�ة الطاقات واستثمار والخدمات الخامات من المحل�ة
 .معینة شـر�حة أو
 نقـل عملیـات وٕادارة األجنـبي المـال رأس اسـتقطاب علـى الحاضـنات هـذه تعمـل :الدولیـة الحاضـنة -

 .التكنولوجیـا
 الصــناعات مــن المنطقــة هــذه احت�اجــات تحدیــد �عــد صــناع�ة منطقــة داخــل تقــام :الصــناع�ة الحاضــنة -

 والمؤسسـات الكبـیرة المصـانع بـین والمعـارف المنـافع تبـادل فیهـا یـتم حیـث المسـاندة والخـدمات المغذیــة
 .التركیز مع للحاضنة المنتسـ�ة الصـغیرة

 المراد �النشاط متخصصین خبراء بواسطة وتدار المثال، سبیل على الهندس�ة: المحـدد القطـاع حاضـنة -
 .عل�ه التركیز

 اســتثمار مــع المتقــدم التقنیــة �مســتوى  الحاضــنة داخــل الصــغیرة المشــروعات تتمیــز :التقنیــة الحاضــنة -
 .متقدمة وأجهزة لمعدات امتالكها مع تقلید�ة غیر جدیدة لمنتجات متقدمة تصــم�مات

 أفكــار لتطــو�ر أ�حــاث مركــز أو جــامعي حــرم داخــل الحاضــنة هــذه تكــون  مــا عــادة :ال�حثیــة الحاضــنة -
 .ال�حث مركز أو �الجامعة الموجودة والمخابر الورش من االستفادة خالل من وال�احثین األساتذة وأ�حــاث

 العقـار أي اإلیـواء �اسـتثناء المعتـادة الخـدمات جمیـع تقـدم جـدران، بدون  حاضنة هي :االفتراض�ة الحاضنة -
 . السا�قة �األنواع یتوفر الـذي

 النمو على الناشئة والبرمج�ات اإلنترنت مجال في العاملة الشركات مساعدة الى فتهد :اإلنترنت حاضنة-
 1995 سنة أسس الذي و�ثرول د�فید إلى اإلنترنت حاضنات ر�ادة ،وتعودالنضج لمرحلة الوصول حتى

 . . LAB Idéal حاضنة1996 سنة أسس الذي غروس بیل ،وCMGIحاضنة
 احتضان األعمال:  آل�ات-6
تمر عمل�ة االحتضان �عدة مراحل بدا�ة من اخت�ار المشروع إلى غا�ة آل�ات احتضان المؤسسات:  - أ

 الخت�ار المؤسسات المرشحة لالحتضان.تخرج المؤسسة من الحاضنة، كما أنه یجب توفر معاییر دق�قة 

 6�شكل عام تلتحق �الحاضنة المؤسسات التال�ة: معاییر اخت�ار المؤسسات المرشحة لالحتضان:
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 المؤسسات الجیدة ذات النمو السر�ع والتي �مكن لها التخرج بنجاح خالل فترة ال تتعدى ثالثة أعوام. -
 لمختلفة.المؤسسات القائمة على الم�ادرات التكنولوج�ة ا -
 المؤسسات التي تحقق الترا�ط والتكامل مع المشروعات القائمة. -

 المشار�ع الحرف�ة التي ترغب في التحول إلى صناعات متطورة من خالل إدخال وسائل اإلنتاج المتطورة.
تتم رعا�ة ومتا�عة المؤسسات الملتحقة �الحاضنة خالل  مراحل احتضان المؤسسات الملتحقة �الحاضنة:

 7المراحل المختلفة من إقامتها داخل الحاضنة على النحو التالي: 

 ): مراحل احتضان المؤسسات المنتس�ة للحاضنة02شكل رقم (
 
 
 

دور برنامج احتضان األعمال في دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة ل�عض التجارب بن قطاف أحمد، المصدر: 
 .144، ص 2016المجلد األول،  ، مجلة االقتصاد الجدید، العدد الرا�ع عشر،العالم�ة مع اإلشارة لتجر�ة الجزائر

التقن�ة بتقد�م مجموعة من الخدمات المتنوعة  األعمالتقوم حاضنة الخدمات التي تقدمها الحاضنة:  - ب
 التي تساعد المؤسسات المحتضنة على النمو والتطور، �مكن تمثیلها في الشكل التالي: 

 ): الخدمات المقدمة من طرف الحاضنة03شكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .145بن قطاف أحمد، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 
 

 دعم وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمحور الثاني: دور حاضنات األعمال في 
والمتوسطة إلى إبراز وتحدید تعر�فات محددة للمؤسسات الصغیرة  المحورحیث نسعى من خالل هذا 

 .التي تمیزها عن غیرها من المؤسسات االقتصاد�ة األخرى  لخصائصها وصوال

مرحلة الدراسة 
والمناقشة 
االبتدائیة 

 

مرحلة إعداد خطة 
 المشروع

مرحلة تأسیس 
 واالنضمام
 للحاضنة وبدء

 

مرحلة نمو 
مرحلة التخرج من  وتطویر المشروع

 الحاضنة

المرافق توفیر 
المتعلقة بالبنیة 
 التحتیة

تقدیم الخدمات 
 الفنیة

توفیر األماكن 
 والمكاتب واألجھزة

 الحاضنة

تسھیل الوصول 
مصادر التمویلإلى   

توفیر الخدمات 
 القانونیة

بناء شبكات 
 التواصل

توفیر العدید من 
الخدمات (اإلداریة 
والتدریبیة والتسویقیة 
یة) تشا اال  
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تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد ركائز التنم�ة  مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:-أوال
االقتصاد�ة واالجتماع�ة ألي دولة إما على مستوى مساهمتها في الدخل القومي في خلق الق�مة المضافة أو 

ل�طالة وتحقیق الرفاهة االجتماع�ة، رغم أهم�ة هذا القطاع في اقتصاد�ات الدول على مستوى امتصاص ا
النام�ة والناشئة على حد سواء إال أنه على المستوى الفكري ال یوجد إجماع على تعر�ف موحد للمؤسسات 

لتنم�ة الصغیرة والمتوسطة، حیث أن مفهومها یختلف من دولة إلى أخرى خاصة إذا كانت متفاوتة في مجال ا
االقتصاد�ة واالجتماع�ة، حیث تختلف المنظمات الدول�ة المعن�ة بهذه المشروعات والدول المختلفة في تعر�ف 

 8المشروعات المتناه�ة الصغر والصغیرة والمتوسطة وتعرف كما یلي: 
المشروع تعر�ف منظمة التنم�ة الصناع�ة لألمم المتحدة: (یونیدو) حیث بینت أن المشروع الصغیر هو ذلك -

 عامل. 50إلى  10الذي یدیره مالك واحد یتكفل �كامل المسؤول�ة و�تراوح عدد العاملین ف�ه من 
 50إلى  10تعر�ف البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر: وتعرف �أنها تلك المشروعات التي �عمل بها ما بین -

 فهي مشروعات صغیرة الحجم. 10عامل، أما أقل من 
) ملیون 2.5الدول�ة: تعرف على أنها المشروعات التي تستثمر حد أقصى مقداره (تعر�ف مؤسسة التمو�ل -

 دوالر أمر�كي �المؤسسات المتوسطة والصغیرة. 
 
 9:يمن أهم خصائصها یذكر ما یلخصائصها:-1
 ضآلة التكالیف الرأسمال�ة.-
 المیزة االنتشار�ة ما یجعلها تغطي مناطق مختلفة وأعداد كبیرة من السكان.-
 كث�فة العمالة �حیث تساهم في توفیر المز�د من فرص العمل.-
 محدود�ة متطل�ات التكنولوج�ا والتطو�ر والتوس�ع والتحدیث.-
 األثر الم�اشر للعائد في توفیر الحاجات األساس�ة لمالكیها.-
 االعتماد على المواد األول�ة المحل�ة.-
 تلب�ة طل�ات المجتمع المح�ط.-
 أة فیها. الدور ال�ارز للمر -

 ثان�ا: دور حاضنات األعمال في دعم وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
تلعب حاضنات األعمال دورا �ارزا في تنم�ة النسیج االقتصادي وذلك من خالل ما تحققه من مزا�ا والمتمثلة 

 10في:
 األساس في المشروعات حاضنات اق�مت :والمتوسطة الصغیرة المشروعات وتنم�ة خلق تشج�ع -1

 الدراسات �عض ظهرت وقد الجدیدة، الصغیرة المشروعات وانه�ار فشل معدالت في الكبیر االرتفاع لمواجهة
من هذه المشار�ع تفشل خل السنتین إلى خمس سنوات من بدا�ة نشاطها، نتیجة لق�امها  %90-80 قرا�ة أن

ثبتت حاضنات األعمال قدرتها على على اجتهادات شخص�ة �عیدة عن الجانب التخط�طي واالستشاري. وقد أ
مقارنة بنس�ة النجاح  %88رفع نس�ة نجاح المشروعات الجدیدة المقامة داخل الحاضنات وصلت إلى 

التقلید�ة المنخفضة لهذه المشروعات، و�التالي فإن المشروعات الناشئة ورفع فرص نجاحها �عتبر الوظ�فة 
�ع أنواع الدعم المالي واإلداري والتسو�قي، والرعا�ة لهذه األولى للحاضنات، و�تم ذلك من خالل توفیر جم
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المشروعات في مرحلة النمو، وٕانشاء قاعدة للمعلومات الفن�ة والتجار�ة، و�مكن تلخ�ص الدور الذي تلع�ه 
 11الحاضنات األعمال في دعم وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في النقاط التال�ة:

�مكن لحاضنات األعمال مساعدة المنشآت المنتس�ة إلیها في  التمو�ل:تسهیل الوصول إلى مصادر  - أ
ر�ط اتصات �الرغم �الراغبین في االستثمار وهي في طور النمو، كما �مكن للحاضنات نفسها المشاركة في 

 ملك�ة هذه المنشآت.
تأس�سها تحتاج المنشآت الجدیدة إلى خدمات قانون�ة عدیدة، كإجراءات  توفیر الخدمة القانون�ة: - ب

وتسجیلها وكتا�ة عقود التراخ�ص، وما یتعلق �حما�ة الملك�ة الفكر�ة و�راءات االختراع، حیث تقوم الحاضنات 
 عادة بدور الوس�ط لمنشآت المنتس�ة إلیها والجهات التي تقدم الخدمات القانون�ة.

ن، تمهید تقوم الحاضنات بإقامة ندوات ومعارض بهدف استقطاب الممولی بناء ش�كات تواصل: - ت
التواصل مع المنشآت المنتس�ة إلیها، كما تعمل على بناء ش�كات التواصل ف�ما بینها سواء على المستوى 
المحلي أو العالمي، للوقوف على ما �ستجد والمشاركة في ت�ادل الخبرات والعمل على تحقیق التكامل، كما 

تشارك فیها المنشآت الصغیرة والمتوسطة مما تقوم الحاضنات على بإقامة األ�ام المفتوحة والمعارض التي ت
 �سمح لها لتعارف وت�ادل الخبرات.

یبدأ تقد�م الخدمات اإلدار�ة  توفیر العدید من الخدمات اإلدار�ة والتدر�ب�ة والتسو�ق�ة واالستشار�ة: - ث
لتنم�ة  من قبل حاضنات للمنشآت لها وذلك في مرحلة تقی�مها، كما تقوم بتقد�م خدمات التدر�ب المختلفة

المهارات الخاصة بر�ادة األعمال، �اإلضافة إلى تقد�م خدمات التسو�ق للمنشآت المنتس�ة للحاضنات من قبل 
منشآت أخرى متخصصة في هذا المجال والمنتس�ة أ�ضا لنفس الحاضنات، وتتمثل الخدمات االستشار�ة 

، كما نتوظیف المدراء التنفیذییللحاضنات في المساعدة على وضع الس�اسات، تحدید األهداف، اخت�ار و 
 تراقب تفاعل نمو المنشآت المنتس�ة إلیها.

توفر الحاضنات للمنشآت التي تنتسب إلیها المرافقة األساس�ة الالزمة من  توفیر البن�ة التحت�ة، - ج
مختبرات ومعامل وتجهیزات، واالحت�اجات اإلضاف�ة من أجهزة و�رامج وخدمات تقن�ة، المعلومات وش�كات 

تصاالت، كما تقوم �عض الحاضنات الصغیرة �عمل الترتی�ات الالزمة لتوفیر متطل�ات البن�ة التحت�ة اال
 للمنشآت المنتس�ة لها عن طر�ق المشاركة أو التنسیق مع الجامعات وهیئات التقن�ة أو عن طر�ق االستئجار.

ساس�ا لنجاح حاضنات إن وجود بیئة مشجعة لنقل التقن�ة �عتبر مطل�ا أ تقد�م الخدمات الفن�ة: - ح
االعمال في حصول المنشآت المنتس�ة لها على التقن�ات الالزمة لتطو�ر ها ونموها، حیث تعمل على تحقیق 
التعاون والتنسیق بین برامج نقل التقن�ة والحاضنات، مع توفیر سبل استعانتها �الخبراء والمتخصصین، 

 ه الحاضنات، عن طر�ق عقود واتفاق�ات خاصة.وترتیب طرق استخدامها لمراكز الجودة القر��ة من هذ
تساهم حاضنات األعمال في تنم�ة وتنش�ط المجتمع المحلي من حیث  تنم�ة المجتمع المحلي: -2

تطو�ر بیئة األعمال، وٕاقامة مشروعات، وجعل الحاضنة نواة تنم�ة إقل�م�ة ومحل�ة، ومركزا لنشر روح العمل 
 لعمل.الحر لدى الراغبین في االلتحاق �سوق ا

تستط�ع الحاضنة تمكین المدینة أو األقال�م الذي تنشط ف�ه من تحقیق  دعم التنم�ة االقتصاد�ة: -3
معدالت عال�ة إلقامة أنشطة اقتصاد�ة جدیدة، �اإلضافة إلى تحقیق معدالت نمو عال�ة للمشروعات المشتركة 

أو الخدم�ة الجدیدة، التي تعتبر �الحاضنة، وذلك من خالل العمل على تسهیل إقامة المشروعات اإلنتاج�ة 
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إحدى أهم مراكز التنم�ة االقتصاد�ة، حیث أن هذه الشركات تقوم بدفع الضرائب والرسوم، وتنش�ط عمل�ات 
 اإلنتاج والتصدیر والتور�دات، وكلها عمل�ات تدر موارد مال�ة على میزان�ات الدول.

كنولوج�ة على رعا�ة وتنم�ة األفكار تركز الحاضنات الت دعم التنم�ة الصناع�ة والتكنولوج�ة: -4
اإلبداع�ة واأل�حاث التطب�ق�ة، والعمل على تحو�لها من مرحلة ال�حث والتطو�ر إلى مرحلة التنفیذ، من خالل 
إقامة المشروعات الصغیرة التكنولوج�ة، التي تعتبر أحد أهم آل�ات التطور التكنولوجي من حیث قدرتها الفائقة 

�ات اإلنتاج �شكل أسرع و�تكلفة أسرع و�تكلفة أقل، وٕاقامة حاضنات تكنولوج�ة على تطو�ر وتحدیث عمل
متخصصة تعمل على تسهیل نقل وتوطین التكنولوج�ة الحدیثة والمتطورة، وحسب إحدى اإلحصائ�ات فإن 

ما من مجموع حاضنات األعمال �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ترت�ط �الجامعات والمعاهد التعل�م�ة، بین 27%
 . %95تصل هذه النس�ة في الصین إلى أكثر من 

: تعمل حاضنات األعمال على تنم�ة العالقة بین حاضنات األعمال والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-ثالثا
األفكار اإلبداع�ة وتحو�لها من مجرد أ�حاث إلى مرحلة تنفیذ من خالل مساعدة أصحابها على إقامة 

على النجاح وتخفض التكالیف الثابتة، و�ذلك فهي تشكل جسرا لنقل مشروعات صغیرة ناجحة و�ساعدها 
وتطو�ر المشار�ع الناشئة من األفكار اإلبداع�ة بواسطة الجامعات ومراكز ال�حث إلى السوق مرورا �مرحلة 

كما أن حاضنات األعمال 12االحتضان والتي تتخرج منها مؤسسات صغیرة ومتوسطة ذات آفاق ونمو كبیرة، 
ا في تنم�ة الموارد ال�شر�ة سواء من حیث التدر�ب والتأهیل لتأس�س مشروعات صغیرة ومتوسطة تلعب دور 

وٕادارتها وتنمیتها خالل فترة تواجدها �الحاضنة أو من خالل تحفیز هذه الموارد على العمل المنتج والمجدي 
 13اقتصاد�ا. 

 :  دور الحاضنات في تنمیة القدرات التنافسیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ینبغي لولتفعی
 ،المدىـلیططویـتوفیراالستراتیجیاتالمتطورةوالعناصرالبشریةالقادرةعلىاحتضاناألفکاروالتخط -
 ،على احتضان المشروعات الجدیدة والمشروعات في مرحلة النموكیز التر -
دمات والبنیة ـات للخـالمشروعات لبرنامج االحتضان ومدى مالئمة هذه االحتیاجلتأکد من احتیاجات تلك ا- 

 ،األساسیة  للحاضنة
 ،مساحتها لخدمة المشروعات الملتحقة لترکیز خدمات الحاضنة واستخدام کام -
   ،اءالتقییم المستمر لبرنامج الحاضنات ومن ثم ضمان التطویر المستمر وحسن األد -
 ،ة العالمیة المتخصصة لتسویق خدمات تلك المشروعاتاالستعانة ببیوت الخبر -
ة ـاالت المتخصصـات واالتصـبکة المعلومـش لت الحکومیة والروتینیة من خالراءااإلج لاختزا - 

 .»صناعات مغذیة« نـرة مـوالمشروعات الکبی ،واالستفادة المثلى من برامج الحکومة
 ،تقدیم مستلزمات اإلنتاج وتنویعها لبین المشروعات الصغیرة والمتوسطة خال لتوفیر التکام -
بة تقدیم قاعدة ـخلق فرص تدریبیة لتخریج دفعات من العمالة الماهرة والکفاءات اإلداریة التنظیمیة المناس -

بیانات مناسبة لالطالع على األفکار الجدیدة والمتطورة للمشروعات ومراعاة عدم تکرارها بالقدرالذي 
 ،ینعکس إیجاباً على إنتاجیتها

 ،قدیم الحاضنات لتسهیالت بنکیة للمشروعات المحتضنةت -
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ات مالئمة ـدیم منتجـودة لتقـتقدیم الحوافز للمشروعات المتمیزة بالحاضنة واستخدام مراکز للفحص والج -
 ،لظروف الطلب العالمي

غیرة ـروعات الصـیة للمشـدرات التنافسـة القـاألسلوب الحدیث في تنمی لتبني حاضنات األعما -
ات ـطة ذات التخصصـاستخدام الحاضنات التکنولوجیة في دعم المشروعات الصغیرة والمتوس،سطةوالمتو

ة ـة التکنولوجیـخاصو لاـنات األعمـط حاضـاً وربـعلى المهارات الحرفیة المتمیزة عالمیتركز ي ـالت
 .بالمؤسسات العلمیة ومراکز البحوث العالمیة بما یوفر قدرات تنافسی أکثر لهذه الصناعات

 المحور الثالث: تجارب دول�ة في مجال حاضنات األعمال
تشیر التجارب العالم�ة في میدان حاضنات األعمال إلى كفاءتها ودورها الكبیر في رفع نسب نجاح 
المنظمات، وفي هذا المجال تعتبر آل�ة حاضنات األعمال من أكثر المنظومات التي تم ابتكارها في العشر�ن 

 .ونجاحًا في اإلسراع بتنفیذ برامج التنم�ة االقتصاد�ة والتكنولوج�ة وخلق فرص عمل جدیدةسنة األخیرة فاعل�ة 
یوجد العدید من الحاضنات في مالیز�ا، حیث تعتبر وسیلة ناجحة لز�ادة المكون التجر�ة المالیز�ة: -أوال

�ة لحدائق التكنولوج�ا المحلي من المنتجات التكنولوج�ة، ومن أقوى الحاضنات في مالیز�ا المؤسسة المالیز 
)، وقد تم إنشاء العدید من الحاضنات وكلها حاضنات تكنولوج�ة تحوي مساحات متنوعة للعمل 1997(

 14وخدمات مشتركة وتقدم الدعم الفني واإلداري والتسو�قي ومساندة األ�حاث والتطو�ر.
�عض المراكز للتطو�ر وقد عمدت الحاضنات على ر�ط خدماتها �الجامعات المالیز�ة من خالل إقامة 

التكنولوج�ا مثل جامعة مال�ا، جامعة بیترا مالیز�ا، جامعة كی�ایجسان مالیز�ا، وجامعة تكنولوج�ا مالیز�ا، ومن 
 :ياألمثلة على هذه المراكز التكنولوج�ة ما یل

شركة  31و�وجد فیها حوالي  1997الحاضنة التكنولوج�ا: تم افتتاح هذه الحاضنة التكنولوج�ة في أبر�ل -
تعمل معظمها في مجال التكنولوج�ا المعلومات والوسائط المتعددة، وقد ساعدت على تنفیذ عدد من 

 المشروعات الحكوم�ة.
، وهو خاص في مجال تكنولوج�ا االتصاالت 1999مركز اإلبداع التكنولوجي: تم إنشاء هذا المركز عام -

 وقطاعات تصن�ع االلكترون�ات المتقدمة.
، ومن أهم أهدافه العمل على مساعدة 1999ولوج�ا الذك�ة: تم افتتاح هذا المركز في عام مركز التكن-

 المشروعات المتخصصة في مجال التكنولوج�ا الحیو�ة وصناعة الدواء وتطب�قات الهندسة الك�م�ائ�ة. 
لتجارب في هذا حاضنات األعمال تعتبر من أقدم افي مجال التجر�ة األمر�ك�ة  التجر�ة األمر�ك�ة: إن-ثان�ا

المیدان، حیث أن مفهوم حاضنات األعمال تم استحداثه وتطو�ره �شكل أساسي في هذا البلد من خالل 
لكن البدا�ة الحق�ق�ة النتشار مفهوم الحاضنات كان ،1959عام  BATAVIA التجر�ة األولى في مركز أعمال

�االهتمام ببرامج إقامة  SBA الصغیرةعندما قامت الهیئة األمر�ك�ة للمشروعات  1984بدا�ة من عام 
ارتفع عدد الحاضنات  NBIA الحاضنات وتنم�ة أعدادها، وعند تأس�س الجمع�ة األمر�ك�ة لحاضنات األعمال

ألف  19وقد تم في هذا البلد إنشاء  ،حاضنة 800إلى حوالي  1999�شكل كبیر ل�صل عددها ا�ة سنة 
ألف فرصة عمل دائمة،ونجد أكثر من  245لها خلق أكثر من شركة جدیدة ما زالت تعمل بنجاح تم من خال

الثلث من مجموع حاضنات األعمال داخل الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة هي حاضنات تكنولوج�ة ترت�ط 
األهداف، ونشیر  22�الجامعات والمعاهد التعل�م�ة وتشترك مع �عض حاضنات األعمال العامة والخاصة في 
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س�ع بها اضنات األعمال األمر�ك�ة كش�كة الحاضنات بنیوجرسي التي یوجد أن هناك نماذج رائدة لح
حاضنات تكنولوج�ة، وحاضنة أوستن للتكنولوج�ا وارت�اطها ارت�اطا وث�قا بجامعة أوستن وجامعة تكساس 
ووكالة الفضاء نازا وهناك أ�ضا حاضنة معهد زسلیر الهندسي و�قع مقرها داخل الحرم الجامعي بوال�ة 

رك وتمثل هذه الحاضنة حلقة وصل مع مراكز التكنولوج�ة المحل�ة والفیدرال�ة و�أتي ذلك في المقام األول نیو�و 
الجدیدة وخلق  23للحاضنة، وتم من خالل كل هذه الحاضنات إنشاء وتخر�ج عشرات اآلالف من الشركات 

 15.ألمر�كيمئات اآلالف مناصب شغل دائمة وتحقیق عوائد تقدر �المل�ارات من الدوالر ا
 أنواع الرعا�ة التي توفرها حاضنات األعمال في الوال�ات المتحدة ):03الشكل رقم (

 
).www.nbia.org/success_storiesState of the Business Incubation Industry 2011(:  Source 

بدأت بر�طان�ا أولى حاضنة عمل في بدا�ة الس�عینات من القرن الماضي مع إنشاء التجر�ة البر�طان�ة: -ثالثا
لكن نظرا ،1981واألخرى في سنة  1971إحداهما سنة  Cambridgeو Watt-Heriotحد�قتي التقن�ة بجامعتي

للركود االقتصادي الذي شهدته بدا�ة الثمانینات من القرن الماضي تم تنش�ط حرك�ة إنشاء الحاضنات 
أغلبها نتاج من المز�ج االستثماري الخاص والحكومي  1989سنة  36الحدائق التقن�ة حیث بلغ عددها و 

ما یز�د على أر�عین حد�قة وخمسة عشر أخرى تحت  2008والجامعي، وتضم بر�طان�ا إلى غا�ة سنة 
م�اشرا في التمو�ل،  اإلنشاء ومائة حاضنة أعمال، والتمو�ل ال �أتي من الحكومة المركز�ة فهي ال تلعب دورا

%من  25%من االستثمار الخاص الخارجي و 30%من التمو�ل �أتي من الجامعات و 11إنما نجد أن 
التمو�ل �أتي من �عض الشركات المق�مة داخل الحاضنات والحدائق التقن�ة. وقد تضاعف االستثمار الخاص 

في حین تراجع التمو�ل المتأتي من  %في السنوات الثماني األخیرة 75الحدائق التقن�ة بنس�ة  25في 
 16.الجامعات خالل هذه المدة

ومشاتل المؤسسات متأخرة نوعا ما  األعمالتعد تجر�ة الجزائر في مجال حاضنات التجر�ة الجزائر�ة: -را�عا
مرسوم ینظم نشاط  أومقارنة ب�عض الدول النام�ة، والدول العر��ة خصوصا، حیث لم یتم صدور أي قانون 

المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات  01/18، �استثناء القانون رقم 2003الحاضنات على غا�ة سنة 
، والذي أشار إلى مشاتل المؤسسات. كما أننا نالحظ أن 2001الصغیرة والمتوسطة، الصادر في سنة 

سهیل، في حین تقتصر المحضنة كشكل من المشرع الجزائري قد أخذ �مفهوم مشاتل المؤسسات ومراكز الت
أشكال المشاتل على دعم ومساعدة المشار�ع القائمة على تقد�م الخدمات فقط، بینما �شمل مفهوم الحاضنات 
في الدول المتقدمة والنام�ة كل أنواع المشار�ع، وخصوصا المشار�ع القائمة على الم�ادرات التكنولوج�ا 

النموذج األقرب إلى مفهوم حاضنات األعمال التقن�ة المعمول �ه في الدول  المتمیزة، وتعتبر نزل المؤسسات
 17التي لدیها تجارب في المیدان، من حیث تركیزها على المؤسسات العاملة في مجال ال�حث والتطو�ر. 

http://www.nbia.org/success_stories
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ا�ة في بدا�اتها مقارنة �الكثیر من الدول األخرى، فحتى نه األعمالتزال تجر�ة الجزائر في مجال احتضان  ال
وجدت أر�ع مشاتل في كل من: عنا�ة، وهران، غردا�ة برج بوعر�ر�ج،  2013السداسي األول من سنة 

منصب شغل. تتوزع هذه المشار�ع على القطاعات:  308مشروعا، یتوقع منها إنشاء  46احتضنت 
إلى �عض المشار�ع  اآللي، الصناعات الغذائ�ة، �اإلضافة اإلعالماالتصاالت، معالجة وٕاعادة تدو�ر النفا�ات، 

 GPS ،Laفي القطاعات عال�ة التكنولوج�ا مثل: األل�اف ال�صر�ة، الطاقة الشمس�ة، نظم تحدید المواقع 

production de la signalétique . 

) نقدم حصیلة نشاط مشاتل المؤسسات في الجزائر إلى غا�ة السداسي األول من 01ومن خالل الجدول رقم (
 .2013سنة 

 ): تطور عدد المشار�ع المحتضنة في الجزائر.01رقم (الجدول 
مناصب العمل  تطور عدد المشار�ع المحتضنة مشاتل المؤسسات

السداسي األول  المتوقع انشاؤها
2012 

السداسي األول 
2013 

 28 9 8 عنا�ة

 32 15 8 وهران

 11 12 4 غردا�ة

 237 10 7 برج بوعر�ر�ج

 308 46 87 المجموع

 .2013، وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 23نشر�ة المعلومات االقتصاد�ة رقم  المصدر:

و�المقارنة مع تجارب الدول العالم�ة، نام�ة ودول عر��ة نجد أن الجزائر مازالت متأخرة في مجال حاضنات 
األعمال، وهذا نتیجة للصعو�ات والعراقیل التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، على الرغم من أن 

مراحل اإلنشاء  إخطارتجاوز  مثل هذه الحاضنات ستساعد المؤسسات الجزائر�ة الصغیرة والمتوسطة في
 والتأس�س، و�التالي ینعكس ذلك إیجا�ا على التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة.  

 الخاتمة:
حاضنات األعمال في تمو�ل ودعم وترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفي تخطي  تلقد ساهم

الصعو�ات والعراقیل التي تواجهها هذه المؤسسات خاصة في المراحل األولى من تأس�سها خاصة تلك القائمة 
العلم�ة في تفعیل هذه الهیئات من خالل العمل على انتهاج األسالیب لكن یجب على الم�ادرات التكنولوج�ا، 

عمل�ات الدعم والمرافقة و تفعیل القوانین الس�اسات المرسومة �اإلضافة إلى �عض التعد�الت المتعلقة 
�المح�ط االستثماري، فالتنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة روح المقاولة وٕانشاء المؤسسات هي نتیجة لتفاعل مجموعة 

الصغیرة مثل حاضنات األعمال إحدى المرتكزات األساس�ة لتأس�س ونمو ونجاح المؤسسات تو ، من العوامل
، و�ساهم في إیجاد قطاع تقني ومعرفي متطور یتواكب مع متطل�ات العصر الحدیث، و�ساعد في والمتوسطة

ر الرائدة ضاعف من دوره في التنم�ة االقتصاد�ة، وتعمل على تمكین أصحاب األفكاتتطو�ر الواقع التقني و 
م المال�ة المحدودة والت�كانت تشكل العائق تهالتكنولوجي من تجسید أفكارهم في ظل قدرا المجالوالمبتكرة في 
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ولقد توصلنا من خالل هذا ال�حث حسب  ،األول أمامهم، وتعمل أ�ضا على تنم�ة روح العمل الحر لدى الرواد
 :ف�ما یليتسلسل ه�كله إلى جملة من النتائج والتوص�ات نوجزها 

 :من أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل هذا ال�حث ما یلي نتائج ال�حث:
أن مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة حقق تقدما كبیرا و متسارعا في  -

 العدید من دول العالم من خالل ز�ادة نس�ة الصادرات والقضاء على الواردات.
التوج�ه والخبرة والتدخل  علىتمو�ل متخصص للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  مل حاضنات األعمالتع -

 ر.في توج�ه مسار المشروع وتزو�ده �المعرفة المتخصصة وٕامداده �النصائح المتصلة بتسییر سبل التطو 
مؤازرة ظهورها في سبیل  الصغیرة والمتوسطة توفر حاضنات األعمال الغطاء التمو�لي الالزم للمؤسسات-

 .وتطورها
حاضنات األعمال في توس�ع وتوز�ع القاعدة االقتصاد�ة من خالل استثمار األفكار الر�اد�ة الناجحة  تساهم-

 .وتحو�لها إلى مشار�ع
تمثل حاضنات األعمال برنامج تنموي �ساعد في تنو�ع النشاط االقتصادي وتكو�ن الثروات عن طر�ق  -

 .ل الجدیدةتشج�ع ودعم وتنم�ة األعما
تعد حاضنات األعمال إحدى المرتكزات األساس�ة لتأس�س ونمو ونجاح المؤسسات الر�اد�ة وتعز�ز القدرة  -

 .تلك المشروعات بهاعلى مواجهة المخاطر التي تمتاز 
 لي: من أهم هذه التوص�ات ما یالتوص�ات:

توج�ه التنم�ة إلى القطاعات األكثر ، بهدف في حاضنات األعمالالتركیز على جانب اإلعالم والتوج�ه -
 أهم�ة.

وضع اتفاق�ات مع مختلف الجامعات ومراكز التكو�ن المهني تهدف إلى تفعیل وسائل إعالم الوكالة في هذه 
 المؤسسات.

ضرورة تقد�م الدولة ید العون والوقوف إلى جانب حاضنات األعمال حتى یتم التغلب على الصعو�ات -
وتقد�م لها الدعم �شتى الطرق خاصة ما یتعلق �الحوافز الضر�ب�ة والشروط ها، نشاطالمختلفة التي تواجه 

 .التنظ�م�ة التي تحكم عملهما
الصغیرة  العمل على تفعیل االتفاق�ات المبرمة مع مختلف المؤسسات المتدخلة في إنشاء المؤسسات -

 ها.والتنسیق لتسهیل عمل�ة إنشاء والمتوسطة
دة المنشأة، في مختلف الفروع حسب خصوص�ة ومؤهالت كل منطقة وحاج�ات التنم�ة توج�ه المشار�ع الجدی-

 .فیها
وتوس�عها في والمتوسطة تفعیل دور حاضنات األعمال ومشاتل المؤسسات في دعم المؤسسات الصغیرة  -

 كافة المناطق.
تخر�ج دفعات من حاضنات األعمال، وخلق فرص تدر�ب�ة ل�العمل على تحسین اإلطار التشر�عي الخاص  -

 .والعمل على تثمین االبتكارات ونتائج ال�حث العلمي ،العمالة الماهرة المتخصصة في مختلف الم�ادین
 العمل على تقل�ص اإلجراءات اإلدار�ة في وتسهیل اإلجراءات مع البنوك. -
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العمل على إنشاء شركات أو وكاالت متخصصة في التسو�ق لمساندة المؤسسات الصغیرة كقنوات لتوز�ع  -
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.وتصدیر منتجات 

المراجع:
 

، منشورات المنظمة اإلسالم�ة للتر��ة مفاه�م مبدئ�ة وتجارب عالم�ة األعمالحاضنات الشبراوي إبراه�م عاطف،  1
 .14، ص 2005، إ�س�كو-والعلوم الثقافة 

 للعلوم �غداد كل�ة ، مجلةالمنظمات ر�ادة تعز�ز فياألعمال  حاضنات دورمحسن،  سعدون  الهادي، عبد ایثار2
 .84ص ، 2012الثالثون،  الجامعة، العدد االقتصاد�ة

الجامعات  استفادة وٕامكان�ة العلم�ة والحدائق التكنولوج�ة الحاضناتعبد الحسین،  جمیل طاهر، عامر عبود دمحم  3
 .45-44، ص ص 232002العدد  الخلیجي االقتصاد مجلة االقتصادي، والتطور المجتمع خدمة في منها العراق�ة

4OCDE: TECHNOLOGY INCUBATORS: nurturing small firms, OCDE, Paris, 1997, p: 15. 
نموذج مقترح لحاضنة تقن�ة �المملكة -لصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها المؤسسات ا، نبیل دمحم شلبي 5

ص ،2002أكتو�ر  9- 8، ندوة حول واقع ومشكالت المنشآت الغرفة التجار�ة الصناع�ة �الر�اض، -العر��ة السعود�ة
5. 
احتضان األعمال في دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة ل�عض التجارب العالم�ة مع دور برنامج بن قطاف أحمد،  6

 .144، ص 2016، مجلة االقتصاد الجدید، العدد الرا�ع عشر، المجلد األول، اإلشارة لتجر�ة الجزائر
 .المرجع نفسه 7
ق التنم�ة االقتصاد�ة، دور تحفیز االستثمار في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیعدیلة العلواني،  8

 .202، 2017، 08مجلة تار�خ العلوم، جامعة �سكرة، العدد 
 .33، ص 2010دن: دار أسامة، ر ، االالتخط�ط للمشار�ع الصغیرة ةاستراتیج�علي الحطاب،  9

الجزائر –حاضنات األعمال كأداة فعالة لدعم وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ثوامر�ة ر�م، فر�حة لیندة، 10
 .85المؤتمر العلمي الرا�ع حول، األردن، ص  ،-نموذجا

 المرجع نفسه. 11
دور حاضنات األعمال والتكنولوج�ا في حل مشكلة ال�طالة لر�ادیي األعمال لقطاع برهوم �سمة، فتحي عوض،  12

مة لنیل شهادة مذكرة مقد س�ارك)،-دراسة حالة مشار�ع حاضنة أعمال الجامعة اإلسالم�ة �غزة (م�ادرون  غزة:
 .85، ص 2015ماجستیر في اقتصاد�ات التنم�ة، الجامعة اإلسالم�ة، فلسطین، 

 .99-98المرجع نفسه، ص 13
رسالة  واقع حاضنات االعمال ودورها في دعم المشار�ع الصغیرة في الضفة الغر��ة،م�سون دمحم القواسمة،  14

 . 61-60، ص ص 2010ماجستیر في ادارة االعمال، فلسطین، 
المقارنة بین رأس المال المخاطر وحاضنات األعمال في تمو�ل ودعم مقالتي عاشور، بلعیدي عبد هللا،  15

، 17، مجلة اقتصاد�ا شمال افر�ق�ا، العدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع إمكان�ة التكامل التنموي بینهما
 .239، ص 2017

، الندوة التعر�ف�ة �حاضنات التقن�ة، جامعة الملك سعود، تالتجارب العالم�ة في الحاضناعز�ز،دمحم عبد الناصر 16
 . 10ص ،2007 السعود�ة،

دور برنامج احتضان األعمال في دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة ل�عض التجارب العالم�ة مع بن قطاف أحمد، 17
 .150، ص 2016، المجلد األول، 14، مجلة االقتصاد الجدید، العدد اإلشارة لتجر�ة الجزائر
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 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المغرب العر�ي (الواقع والتحد�ات)
 

  بخم�س مل�انة.جامعة  أستاذة محاضرة "أ"  سعیدة قاسم شاوش
                                                                    

 مقدمة
تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة كبیرة في جم�ع اقتصاد�ات دول العالم �ما توفره من سلع         

وخدمات ذات صلة م�اشرة �ح�اة المواطنین وفي خلق فرص العمل ومساهمتها في دفع عجلة التنم�ة 
ات الصناع�ة الكبیرة في ضافة إلى تكاملها مع المشروع، إاالقتصاد�ة واالجتماع�ة واإلبداع التكنولوجي

فعلى مستوى العالم منذ  مجاالت اإلنتاج والخدمات ضمن ص�غ متكاملة في مختلف فروع اله�كل الصناعي.
 ٪ 90أواخر س�عینات القرن الماضي ازداد عدد المشار�ع الصغیرة والمتوسطة حیث أص�حت تشكل ما نسبته 

من حجم قوى العمل العال�ة، كما تساهم �ما ال  ٪ 60-50من حجم المشروعات االقتصاد�ة وتشغل ما نسبته 
 من إجمالي الناتج اإلجمالي للكثیر من الدول. ٪ 50من الدخل القومي للكثیر من الدول و ٪ 45�قل عن 

وة والمساهمة في التنم�ة خالل هذه الورقة ال�حث�ة سنبین دور هذه المؤسسات في خلق الثر  ومن      
 بدول المغرب العر�ي ثم �عد ذلك نعرج على أهم العراقیل والصعو�ات التي تواجهها.  ةاالقتصاد�ة واالجتماع�

 تعر�ف وأهم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-1
في معظم  تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا مهما وأساس�ا في استراتیج�ات التنم�ة االقتصاد�ة       

دول العالم، وتمثل جزءا كبیرا من قطاع اإلنتاج في مختلف الدول سواء المتقدمة أو النام�ة، وفي ظل حاجة 
الدول المغار��ة إلى مواجهة ال�طالة، إحداث نمو شامل وخلق روح التكامل االقتصادي، وتطو�ر المستوى 

والمتوسطة لدورها المحوري في تحقیق التنم�ة المع�شي لألفراد، تبدو أهم�ة االهتمام �المؤسسات الصغیرة 
 االقتصاد�ة واالجتماع�ة.

وتختلف اآلراء حول وجود تعر�ف محدد ودقیق وشامل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث یختلف      
التعر�ف من دولة إلى أخرى �اختالف إمكاناتها وقدراتها االقتصاد�ة واالجتماع�ة ومراحل نموها ومستوى 

 الفني بها. وفي مایلي تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كل من تونس، المغرب، والجزائر. التقدم
 تونس    -1-1

 تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس �المعاییر اآلت�ة:     
 شخص. 50عدد المستخدمین أقل من -         
 ملیون دینار تونسي. 1مبلغ اسثمار أقل من -         

 المغرب    -1-2

التعر�ف الحدیث للمقاوالت الصغیرة والمتوسطة �عكس الحجم الذي یجب أن تتوفر عل�ه المقاوالت      
المغر��ة حتى تتمكن من مواجهة العولمة هو الذي تم اعتماده مؤخرا لیتجاوب مع برامج دعم تنافس�ة 

ملیون درهم مما س�مكن المقاوالت التي  175المؤسسات، حیث تم االتفاق على رفع سقف رقم المعامالت إلى 
 ملیون درهم لالستفادة من برامج الدعم، التصنیف الجدید المقترح هو: 175�قل رقم معامالتها عن 

 ملیون درهم. 3، رقم المعامالت أقل من 3مقاوالت صغیرة جدا: عدد العمال أقل أو �ساوي -
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 ملیون درهم. 10ملیون درهم،  3المعامالت أكبر من ، رقم 10مقاوالت صغیرة: عدد العمال أقل أو �ساوي -
 ملیون درهم. 10، رقم المعامالت أكبر من 175مقاوالت متوسطة: عدد العمال أقل أو �ساوي -
 ملیون درهم. 10رقم المعامالت أكبر من  175مقاوالت كبیرة: عدد العمال أكبر من -
 الجزائر-1-3

لقد أخذ القانون الجزائري بنفس التعر�ف المطبق في االتحاد األورو�ي حیث عرف المؤسسة الصغیرة       
 والمتوسطة مهما كانت طب�عتها القانون�ة: �أنها كل مؤسسة إنتاج سلع أو خدمات:

 شخصا. 250إلى  1تشغل من -
 ملیون دج. 500تها السنو�ة مل�ار دج وال یتجاوز مجموع حصیل 2ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي -
فما أكثر من قبل مؤسسة أو ٪ 25تستوفي معاییر االستقالل�ة أي كل مؤسسة ال�متلك رأسمالها �مقدار -

 مجموعة أخرى ال ینطبق علیها تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والتصنیف المقترح هو:
ملیون دج وال یتجاوز  20إلى 1السنوي من ورقم أعمالها  9إلى  1المؤسسة الصغرى: التعداد الدائم من -

 ملیون دج. 10مجموع حصیلتها
ملیون دج  200إلى  20ورقم أعمالها السنوي من  49إلى  10المؤسسة الصغیرة: التعداد الدائم من -

 ملیون دج. 100والیتجاوز مجموع حصیلتها 
ملیون دج  500إلى  100وي من ورقم أعمالها السن 250إلى  50المؤسسة المتوسطة: التعداد الدائم من -

   ملیون دج. 500والیتجاوز مجموع حصیلتها 
 واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دول المغرب العر�ي-2

تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد أهم أولو�ات الحكومات المغار��ة في إطار تكییف       
اقتصاد�اتها مع التغیرات التي �شهدها االقتصاد العالمي، لكن اهتمام الدول المغار��ة �المؤسسات الصغیرة 

 والمتوسطة تار�خ�ا یختلف من دولة إلى أخرى ومن فترة زمن�ة ألخرى.

 الت ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دول المغرب العر�يمجا-2-1
إن دور الجهات الحكوم�ة في ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتمثل في توفیر البیئة المحفزة لها        

 من خالل:
 رسم الس�اسات المتعلقة �المنشآت الصغیرة.-
 رعا�ة ودعم المنشآت.-
 التمو�ل.-
 التدر�ب.-
 دراسات الجدوى االقتصاد�ة. تقد�م -

و�مكن أن نعطي نظرة موجزة عن مجهودات سلطات دول المغرب العر�ي في مجال ترق�ة وتطو�ر        
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما یلي:

 تونس -2-1-1
بوضع أسس س�اس�ة صناع�ة قائمة على العدید من  1995-1990تمیزت التسعین�ات وخاصة الفترة      
 �ات ومتمحورة حول عنصر�ن متكاملین هما:التحد
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، انخراط تونس في االتفاق�ة 1989، برنامج الخوصصة 1989االنفتاح والتحرر: تحر�ر التجارة الخارج�ة -
، اتفاق�ة الشراكة إلرساء منطقة للت�ادل الحر واالنخراط في منظمة التجارة 1990العامة للتعر�فات والتجارة 

 .1995العالم�ة 
ؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مجلة تشج�ع االستثمارات، إحداث صندوق التطو�ر والالمركز�ة دعم الم-

، اتفاق الشراكة بین تونس واالتحاد األورو�ي، التفك�ك 1995. برنامج تأهیل الصناعة 1994الصناع�ة 
 .2008التدر�جي للمعالم الجمرك�ة حتى حذفها �الكامل في سنة 

 ر�خ التي كان لها أثر على الس�اسة الصناع�ة في تونس:و�مكن تلخ�ص أهم التوا     
المتعلق �الصناعات المصدرة واالستثمار األجنبي في تونس  72لسنة  38: صدور قانون عدد 1972-

 وٕاحداث وكالة النهوض �الصناعة.
 :صدور صندوق النهوض �التنم�ة الصناع�ة.1978-
 :برنامج اإلصالح اله�كلي في تونس.1986-
 حر�ر التجارة الخارج�ة.: ت1989-
 . GATT:انخراط تونس في 1990-
 .FOPROMAT: إحداث صندوق 1992-
 : إرساء صندوق النهوض �القدرة التنافس�ة.1994-
 : إمضاء اتفاق�ة الشراكة في إطار منطقة الت�ادل الحر مع االتحاد األورو�ي.1995-
 مؤسس.، عضو OMC: انخراط تونس في منظمة التجارة العالم�ة 1995-
 : دخول اتفاق�ة منطقة الت�ادل الحر حیز التنفیذ.2008-
 المغرب-2-1-2

من أجل ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمملكة المغر��ة فقد صدرت خالل السنوات األخیرة عدة       
ت�طة قوانین تتعلق �المقاولین الش�اب والقروض الصغرى ومیثاق اإلقالع الصناعي لتجسید الس�اسة المر 

بتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وفي هذا اإلطار استحدثت الوكالة الوطن�ة للنهوض �المؤسسات 
لمیثاق المقاولة الصغیرة والمتوسطة ومواك�ة  53-00ط�قا للقانون  2007الصغیرة والمتوسطة في نوفمبر 

 تطورها ونموها في برامج الدعم التي توفرها الدولة.
، حیث تم من خالله 2009فبرایر 13على البرنامج الوطني لإلقالع الصناعي بتار�خ  وقد تم توق�ع     

توثیق االلتزامات المت�ادلة لكل من الدولة والقطاع الخاص من أجل تنم�ة الصناعة المغر��ة. و�تمحور هذا 
 البرنامج التعاقدي حول ثالث أفكار رئ�س�ة:

عي حول القطاعات التي �ملك فیها المغرب امت�ازات تنافس�ة الضرورة المطلقة لتركیز جهود اإلقالع الصنا-
 واضحة.

ضرورة األخذ �عین االعت�ار مجموع نسیج المقاوالت من أجل تقو�ة تنافس�ة المقاوالت الصغیرة والمتوسطة، -
 وتحسین مناخ األعمال، ورش التكو�ن و�رنامج لتنم�ة المحطات الصناع�ة المندمجة.

 تي من شأنه أن �مكن من إنجاز البرامج المسطرة.ضرورة وضع نظام مؤسسا-
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منصب شغل م�اشر في القطاع  220.000من خلق  2015وس�مكن تنفیذ هذا البرنامج في أفق سنة        
مل�ار درهم إضاف�ة، خلق حجم إضافي للصادرات �قدر  50الصناعي، رفع الناتج الداخلي الخام الصناعي ب

 مل�ار درهم إضاف�ة. 95ب
ضمان تنفیذ المیثاق، یتم إنجاز برامج العمل المسطرة وفق وتیرة سنو�ة، و�تم مناقشة التقدم المحرز في ول    

تنفیذها والمصادقة علیها من طرف لجنة التسییر ولجان المتا�عة. �اإلضافة إلى ذلك، فقد تم تنظ�م مناظرتین 
 للوقوف على متا�عة حصیلة اإلنجازات. 2011و 2010للصناعة، في 

 الجزائر-2-1-3
لقد اتخذت الحكومة الجزائر�ة عدة تدابیر لمساعدة ودعم وترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفق       
والتي جاء فیها ف�ما  2001من القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لسنة  11المادة 

 یخص التمو�ل مایلي:
 سطة على الخدمات واألدوات المال�ة الحت�اجاتها.تسهیل حصول المؤسسات الصغیرة والمتو -
 تحسین الخدمات البنك�ة في معالجة ملفات تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.-

المنعرج الحاسم في مجال  2004-2000وقد شكل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي والنمو للفترة:      
 ن تم تكر�س مایلي:تأطیر وه�كلة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أی

: صدور "القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة" والذي كرس نهائ�ا دور ومكانة 2001-
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المجال االقتصادي وحدد تدابیر الدعمالرام�ة لترق�ة تنافسیتها.

 ".: إنشاء" صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة2002
: إصدار النصوص المتعلقة ب: مشاتل المؤسسات، مراكز تسهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 2003

المجلس الوطني االستشاري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ض�ط تشكیلة" المجلس الوطني المكلف بترق�ة 
 المناولة وتنظ�مه وسیره.

، حیث تم التركیز في هذه 2009-2004صادي للفترة: والحقا جاء البرنامج اإلضافي لدعم النمو االقت      
المرحلة على تصم�م ووضع حیز التنفیذ البرامج الترقو�ة لتحسین تنافس�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكذا 
إعطاء القطاع دوره الحق�قي كمنشط اقتصادي جواري خاصة على مستوى الوال�ات الداخل�ة للوطن، وخالل 

الجلسات الوطن�ة األولى للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي شارك فیها كل الفاعلین تم انعقاد  2004سنة 
 في عالم المؤسسة والتي انبثقت عنها القرارات التال�ة:

 :إنشاء صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.2004-
 طة.: إنشاء الوكالة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوس2005-
 : إعطاء إشارة انطالق" البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.2007-
: تعز�ز "المعلومة االقتصاد�ة" خاصة �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل تصم�م جهاز 2008-

عاون معلوماتي وكذا تطو�ر جسور الترا�ط مع المنظومات اإلعالم�ة للقطاعات الوزار�ة األخر قصد الت
 والتكامل واالنسجام في البرامج المحل�ة التنمو�ة المندمجة.

 : وضع حیز التنفیذ ألول"میثاق للحكم الراشد للمؤسسة الجزائر�ة".2009-
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: تنظ�م أول ط�عة" الجائزة الوطن�ة لالبتكار" لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي هي في 2012-
   ط�عتها الرا�عة.

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد المغار�يمساهمة -2-2
تحتل المقاوالت الصغیرة والمتوسطة مكانة إستراتیج�ة في عمل�ة التنم�ة. إذ تكون الجزء األعظم من       

النسیج الصناعي، وتؤمن قسطا وفیرا من فرص العمل، كما تشارك في إنتاج الق�مة المضافة. وهكذا تعتبر 
ة والمتوسطة فاعال مهما لتحقیق التنم�ة، والمساهمة في استدامتها، و�مكن أن نبرز مساهمة المقاوالت الصغیر 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنم�ة االقتصاد�ات المغار��ة.
 تونس-2-1-1

أهم مؤشرات قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس خالل العقدین األخیر�ن اعتمادا على       
 ة الصناعة والتكنولوج�ا التونس�ة:ب�انات وزار 

أشخاص فأكثر ثالث مرات خالل الفترة الفاصلة بین 10تضاعف عدد المؤسسات الصناع�ة المشغلة ل-
 مؤسسة.  5747، ل�صل بذلك عددها اإلجمالي إلى 2009و1995سنتي 

�ار دینار سنة مل 18.7إلى  1995مل�ار دینار سنة  4.5ارتفعت ق�مة الصادرات الصناع�ة التونس�ة من -
2008. 

مل�ار  0.58، مقابل 2008مل�ار دینار خالل سنة  1.4تواصل ارتفاع ق�مة االستثمارات الصناع�ة مسجال -
 .1995دینار سنة 

 .2009سنة  488.000إلى  1995موطن شغل سنة  236.000تطور عدد مواطن الشغل من -
سنة  2324إلى  1995مؤسسة سنة  1420تنامي عدد المؤسسات الصناع�ة ذات الشراكة العالم�ة من -

 مؤسسة ذات مساهمة أورو��ة. 2146، منها 2009
 1995مؤسسات سنة  6ارتفع عدد المؤسسات المتحصلة على شهادة الجودة ط�قا للمواصفات العالم�ة من -

 .2009مؤسسة في  1300، لتبلغ 2004سنة  630إلى 
 المغرب-2-1-2

من مجموع المؤسسات الصناع�ة،  ٪ 92أكثر من  1999شكلت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة       
من اإلنتاج اإلجمالي الصناعي، وقد  ٪ 42مل�ار درهم أي حوالي  36.5وحققت إنتاجا صناع�ا �قدر ب 
من اإلنتاج  مل�ار درهم 27من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أي  ٪ 62شكل قطاع الصناعات الغذائ�ة 

 .٪ 25الصناعي لهذه المؤسسات متبوع �الصناعات الك�ماو�ة والش�ه الك�ماو�ة بنس�ة 
مل�ار درهم أي ما  17وقد بلغت الق�مة المضافة التي تفرزها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكثر من       
 من مجموع اإلنتاج الصناعي الداخلي الخام. ٪ 32�شكل 
من  ٪ 46عامل أي ما �عادل  230000، تشغل هذه الفئة من المؤسسات 2000ة حسب إحصائ�ات سن     

من صادرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �حقق في  ٪ 86مجموع الید العاملة �القطاع الصناعي كما أن 
وتساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ٪42والنسیج والجلد بنس�ة  ٪ 44قطاعي الصناعات الغذائ�ة بنس�ة 

 من المؤسسات المصدرة في القطاع الصناعي. ٪ 29من إنتاج هذه المؤسسات و ٪ 38صدرة بنس�ة الم
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عن المقاوالت الصغیرة والمتوسطة  2012أما أحدث الب�انات وحتى نها�ة الثالثي األول من سنة      
مناصب من  ٪ 50من المقاوالت �المغرب هي مقاوالت صغیرة ومتوسطة، وتساهم ب  ٪ 95�المغرب فهي: 

 من ق�مة االستثمارات. ٪ 50من اإلنتاج،  ٪40من الصادرات،  ٪30من الق�مة المضافة،  ٪ 20الشغل، 
 الجزائر-2-1-3

، 2012أهم مؤشرات قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر نها�ة الثالثي األول من سنة       
 حیث تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:

 من نسیج المؤسسات. ٪ 94 -
 من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. ٪ 48 -
 من الید العاملة الناشطة. ٪ 56 -
 من مجموع إنتاج القطاع الخاص خارج قطاع المحروقات. ٪ 52-
 مؤسسة جدیدة سنو�ا. 40.000إلى  30.000أي ما یتراوح بین  ٪ 09معدل نمو القطاع السنوي �قارب  -
مؤسسة جدیدة  40200مؤسسة بز�ادة  659300، 2011ؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة بلغ عدد الم -

 .2010مقارنة �سنة 
 .2010مؤسسة جدیدة مقارنة �سنة  40.200 -
حیث  2010مقارنة �سنة  ٪ 06أي بنس�ة تطور  1.720.000، 2011عدد مناصب الشغل المنشأة سنة  -

 .1.620.000كان عدد المستخدمین 
 التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المغرب العر�يالتحد�ات -3

أفرزت التطورات الدول�ة المتالحقة خالل السنوات األخیرة معط�ات جدیدة من تكتالت اقتصاد�ة إقل�م�ة       
عمالقة وتكنولوج�ا المعلومات وما تحمله من تغیرات في إدارة اإلنتاج والتسو�ق عالوة على المشاكل الكثیرة 

 المنطقة المغر��ة.والمتنوعة التي تواجه قطاع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في 
 مشاكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المغرب العر�ي-3-1
 مشاكل التمو�ل:-

تعد مشاكل التمو�ل من المعوقات المزمنة التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول        
خرى �عد من االستثناءات المغر��ة. فالحصول على التمو�ل الالزم من البنوك التجار�ة والهیئات المال�ة األ

وهو ما یؤثر سل�ا على قدرة هذه المشار�ع في االستجا�ة لتقل�ات العرض والطلب في األسواق. و�رى �عض 
المختصین في هذا القطاع أن ه�كلة الصناعات الصغیرة في البلدان المغر��ة تشمل على معوقات تمنعها من 

تجاوز المخاطر العال�ة التي تطرحها هذه المشار�ع تجاوز مستوى الحد األدنى للمشروع، حتى ولو تم 
وحصلت على قروض لها فإن جزءا كبیرا من هذه القروض یوجه للتجهیزات من اآلالت الالزمة وما ت�قى 
منها لن �كفي لشراء المعدات والمنتجات الوس�طة الضرور�ة عالوة على مصار�ف التشغیل األخرى التي ال 

 غنى عنها للمشروع.
 وفي الجزائر �مكن أن نقدم المالحظات التال�ة:       

 غ�اب سوق مالي منوع �سمح �المفاضلة بین مجموعة من بدائل التمو�ل.-
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غ�اب مؤسسات مال�ة و�نوك محل�ة متخصصة في تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبر كامل التراب -
 الوطني.

 ؤسسات الصغیرة والمتوسطة.غ�اب ص�غ تمو�ل مفضلة ومنظمة حسب احت�اجات قطاع الم-
استناد قرار منح القروض البنك�ة إلى مع�ار الضمانات القانون�ة وٕاهمال معاییر أخرى موضوع�ة تتعلق -

بجد�ة وفعال�ة المؤسسة موضوع اإلقراض كأهم�ة التدفقات المال�ة المستقبل�ة والمكانة اإلستراتیج�ة لنشاط 
 مؤسسة.المشروع وآل�ات العرض والطلب في مح�ط ال

غ�اب تام لتقن�ات تغط�ة مخاطر منح االئتمان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (مخاطر الصرف، مخاطر -
تقلب معدالت الفائدة...)، األمر الذي یؤدي �التعبئة إلى التحفظ والحذر الكبیر من طرف البنوك في منح 

 اإلئتمان لهذه المؤسسات.
 دوات الكالس�ك�ة في تقدیر خطر منح االئتمان.اكتفاء البنوك الجزائر�ة �األسالیب واأل-
انعدام بنوك المعلومات التي تسمح للمؤسسات المال�ة والبنوك �المعالجة السر�عة لملفات القروض المقدمة -

من طرق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث �سمح النظام المعلومات المتطور بتحلیل أفضل لمخاطر 
 ومنه إمكان�ة تغط�ة المخاطر المال�ة.المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، 

 مشاكل فن�ة:-
تعد الدراسات الفن�ة ودراسات الجدوى االقتصاد�ة وتوافر المعلومات الحدیثة والدق�قة حول حركة       

األسواق والبیئة االقتصاد�ة من المستلزمات الضرور�ة إلقامة واستمرار أي مشروع خاصة في المجال 
تعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المنطقة العر��ة من نقص كبیر في هذه  الصناعي. ولألسف الشدید

المجاالت مجتمعة و�نعكس ذلك على مستوى تكالیف اإلنتاج وأسعار الب�ع والتسو�ق �صورة عامة وعدم القدرة 
ات الدول�ة على مواك�ة التطورات الحدیثة إلنتاج السلع والخدمات الملب�ة لرغ�ات المستهلكین حسب المواصف

 الالزمة لكسب رهان المنافسة.
 مشاكل التسو�ق:-

تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المغر��ة �صفة عامة مشاكل كثیرة ومتنوعة في مجال التسو�ق      
نتیجة عدة عوامل من أهمها صغر حجم السوق المحلي وتزاحم عدد كبیر من المؤسسات المتشابهة �اإلضافة 

 وردة وارتفاع أسعار المواد األول�ة والتكنولوج�ا المتطورة.إلى السلع المست
وتشمل مشاكل التسو�ق قائمة ال حصر لها تختلف من بلد إلى آخر، فمنها على سبیل المثال نقص      

المعلومات حول حجم وطب�عة وأثمان السلع المماثلة في األسواق خاصة المنتجات األجنب�ة التي تتمتع بثقة 
ا تعاني من ضعف القدرة على كسب رغ�ات المستهلك المحلي والقصور الشدید في فنون المستهلك. كم

التسو�ق وانخفاض مستوى المهارات التسو�ق�ة وعدم تخص�ص میزان�ة للترو�ج إضافة إلى عدم وجود أسلوب 
تها في علمي واضح �عتمد عل�ه في تحدید تكالیف وأسعار المنتجات والخدمات كما هو الحال �النس�ة لمث�ال

 الدول األجنب�ة.
 مشاكل القوى ال�شر�ة:-

�صفة عامة تعتمد جم�ع المشار�ع بدرجة كل�ة على العنصر ال�شري في القدرة على التصور والتخط�ط       
والتنظ�م والعمل لتحقیق أهدافها. و�عاني قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المغر��ة من نقص حاد في 
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هم العاملین للمهام المسندة لهم مما یؤثر سل�ا على إنتاج�ة العاملین و�التالي على أداء برامج التدر�ب وعدم تف
ومستقبل المشروع. ومن العوامل السلب�ة كذلك غ�اب اإلدارة المتخصصة والمؤهلة مما یؤدي إلى انتشار 

 فانه�اره الكامل.ظاهرة االختالالت في اله�كل التنظ�مي للمشروعات وتدني إنتاج�ة المشروع وضعف أدائه 
 مشاكل تنظ�م�ة:-

�صعب حصر المشاكل التنظ�م�ة التي تعاني منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول المغر��ة.        
فمنها ما هو خارجي ومرت�ط بتعدد أجهزة اإلشراف والرقا�ة وعدم الفاعل�ة وعدم االستفادة �صورة عامة من 

مشاكل. ومنها ما هو داخلي كمركز�ة اتخاذ القرارات الیوم�ة المجتمعة في تجارب اآلخر�ن في معالجة هذه ال
ید المدیر المالك الذي قد ال تؤهله خبرته للق�ام بدور فعال عالوة على انعدام الوصف الوظ�في الذي یتم على 

ي نها�ة أساسه اخت�ار وتعیین الموظفین وتحدید أجورهم وغ�اب أساس�ات الرقا�ة على المخزون مما یؤدي ف
 األمر إلى تراكم المشاكل وانه�ار المشروع.

 الصعو�ات التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول المغر��ة-3-2
 من التحد�ات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مایلي:     

مستثمر�ن (المحلین عدم توفر خر�طة استثمار�ة واضحة ألهم المشار�ع المطروحة لالستثمار من قبل ال-
واألجانب) في القطاعات المختلفة، التي من شأنها تعر�ف المستثمر �أهم الفرص المتاحة وحجمها، 
والقطاعات الرئ�س�ة المراد تنمیتها، وخاصة لالستثمار في الصناعات التحو�ل�ة، رغم المحاوالت الجادة في 

في جهود الدولة للترو�ج لز�ادة تدفق االسثمار هذا المجال، وتعتبر الخرائط االستثمار�ة عنصرا رئ�س�ا 
 األجنبي الم�اشر.

نقص المعلومات والب�انات الالزمة �شكل واضح، مما ینجم عنه ضعف في رسم الس�اسات المستقبل�ة، -
ووضع خطط التنم�ة المناس�ة أو معرفة جدوى المشار�ع، األمر الذي �عیق المسثمر عن رؤ�ة المناخ 

 الت االستثمار�ة المتاحة والتخط�ط لها �شكل مسبق واتخاذ القرار المناسب.االستثماري والمجا
 قلة توافر العمالة المحل�ة والماهرة التي �مكن أن تقود التطور في القطاع الخاص.-
 قلة توافر ثقافة اإلبداع والر�ادة واالبتكار وضعف االهتمام �ال�حث والتطو�ر.-
والتنظ�م�ة الحكوم�ة: عدم التنسیق بین الجهات المسؤولة عن التراخ�ص مشاكل متعلقة �النواحي اإلجرائ�ة -

إضافة إلى تأخیر وتعقید في اإلجراءات، وعدم تفهم التطور الحاصل في احت�اجات السوق، وكثرة التشر�عات 
وعدم استقرارها لفترات طو�لة وعدم االستقرار اإلداري، مما ینعكس سل�ا على تشج�ع المستثمر�ن على 

 ستثمار.اال
مشاكل تسو�ق المنتجات: ومنافسة ال�ضائع المستوردة، ومشاكل التعبئة والتغلیف، وعدم القدرة على التطو�ر -

حسب احت�اجات السوق، نقص إمكان�ات التوز�ع ومنافذ الب�ع، والبد من المساعدة في هذا المجال من فتح 
 والمتوسطة.أسواق لتصدیر المنتجات تسهم في إنجاح المشروعات الصغیرة 

مشاكل فن�ة وٕادار�ة: مثل الشكل النهائي للمنتج (التصم�م)، نقص الخبرات الفن�ة، قلة مستلزمات اإلنتاج، -
 عدم مواك�ة أسالیب اإلنتاج الحدیثة وضعف أو غ�اب اإلشراف الفني.

 ثقافة اإلتكال على الوظ�فة العامة في القطاع الحكومي.-
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ؤسسات تمو�ل المشروعات الصغیرة والمتوسطة من حیث أسماء مشاكل متعلقة �التنسیق ما بین م-
المقترضین، وكثرة مؤسسات اإلقراض في المنطقة الواحدة، وارتفاع نس�ة الفائدة مقارنة �أر�اح المشروعات 

 الصغیرة.
ق عدم تشج�ع البنوك التجار�ة على ز�ادة االهتمام وٕاعادة النظر في تمو�ل المشار�ع الصغیرة والمتوسطة وف-

 أحكام الشر�عة اإلسالم�ة.
 كیف �مكن تحسین قطاع المشار�ع الصغیرة والمتوسطة ؟-4

من أهم االقتراحات والتوص�ات التي نراها ضرور�ة في تصورنا لتحسین قطاع المشار�ع الصغیرة     
 والمتوسطة في الدول المغر��ة مایلي:

 وسطة على مستوى كل دولة من هذه الدول.إعداد بن�ة تشر�ع�ة حدیثة خاصة �المشار�ع الصغیرة والمت-
إن الدول المغر��ة بنظمها االقتصاد�ة ال �مكن أن تطبق النماذج التي تمت دراستها في الدول المتقدمة نظرا -

لطب�عة وخصوص�ة كل دولة و�التالي فالبد من الوصول إلى نماذج تحقق مصلحة كل دولة من خالل تطبیق 
 للنهوض �مستوى قطاع المشار�ع الصغیرة والمتوسطة. الس�اسات والممارسات الدول�ة

إشراك غرف التجارة ووزارات الخز�نة والمصارف ومؤسسات وصنادیق تمو�ل الش�اب والمشار�ع في الدول -
المغر��ة في إیجاد تعر�ف مقترح للمشار�ع الصغیرة وٕایجاد تشر�عات وقوانین تتعلق بتطو�ر قطاع المشار�ع 

 ءات التسجیل والحصول على تمو�ل وتقد�م الدعم الفني والتدر�بي المطلوب.الصغیرة وت�س�ط إجرا
إیجاد برامج تنمو�ة تساهم في دعم قطاع المشار�ع الصغیرة والمتوسطة كبرنامج مراكز تعز�ز اإلنتاج�ة -

"إرادة" التي تموله وتشرف على تنفیذه وزارة التخط�ط والتعاون الدولي األردن�ة والذي �ستقطب خرجي 
الجامعات ومنتفعي المعونة وال�احثون عن عمل من خالل بث الروح الر�اد�ة لدیهم في تأس�س مشار�ع ر�اد�ة 

 صغیرة تخدمهم.
تأس�س حاضنات أعمال تحتضن األفكار اإلبداع�ة التي �مكن أن تتحول إلى مشار�ع ر�اد�ة كأن تقوم -

�حاجة إلى دعم حتى تتحول إلى واقع الجامعات بتأس�س صنادیق دعم لمشار�ع تخرج الطل�ة التي هي 
ملموس أسوة �التجر�ة األردن�ة من خالل ق�ام الجامعات األردن�ة بتأس�س مركز اإلبداع األردني �االتفاق مع 
عدد من الجهات الداعمة للمشار�ع الصغیرة كمؤسسة المدن الصناع�ة األردن�ة وصندوق الملك عبد هللا الثاني 

دن والجمع�ة األردن�ة لمصدري األل�سة من أجل استقطاب األفكار اإلبداع�ة للتنم�ة وغرفة صناعة األر 
 ومشار�ع التخرج في الجامعات من أجل تحو�لها إلى مؤسسات حق�ق�ة.

مساهمة الحكومات في دعم المشار�ع الصغیرة والمتوسطة من خالل تخص�ص م�الغ لدعم هذه المشار�ع -
بلغ مل�اري ر�ال لدعم هذا القطاع وكذلك اإلمارات التي كما هو الحال في دولة قطر حینما خصصت م

 أص�حت تهتم بهذا القطاع من خالل مؤسسة دمحم بن راشد لدعم الم�ادرات الش�اب�ة. 
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      الخاتمة:
تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد أهم أولو�ات الحكومات المغار��ة في إطار تكییف        

ات التي �شهدها االقتصاد العالمي، إال أنها تواجه مجموعة من العوائق والصعو�ات اقتصاد�اتها مع التغیر 
والتي منها عدم الحصول على التمو�ل الكافي وارتفاع تكلفة االقتراض و�عض الممارسات البیروقراط�ة 

لصغیرة والمغاالة في وجود ضمانات وضعف الجهاز المصرفي في اإلشراف والمتا�عة وتقی�م أداء المؤسسات ا
والمتوسطة، �اإلضافة إلى قصور قنوات التسو�ق ونقص المعلومات التسو�ق�ة وغ�اب التكامل بین هذه 
المؤسسات و�اقي المؤسسات الكبرى واالنخفاض في جودة أغلب�ة هذه المؤسسات �اإلضافة إلى ندرة الید 

مع احت�اجات سوق العمل، ضف إلى العاملة الفن�ة ذات المهارات العال�ة في ظل عدم توافق مخرجات التعل�م 
ذلك ضعف المستوى التعل�مي والثقافي ألغلب�ة مالكي هذا النوع من المؤسسات مما یؤدي إلى عدم االهتمام 

       �المهارات اإلدار�ة والمحاس�ة والتسییر�ة عموما.
  قائمة المراجع

 والمؤسسة، تونس.دلیل إحداث المشار�ع �ص�غة المؤسسات اإلقتصاد�ة، دلیل ال�احث  -1
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اإلدارة العامة للنهوض �المؤسسات الصغرى -2

 . 2010والمتوسطة، تونس، تقر�ر جانفي 
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للجمهور�ة التونس�ة، برنامج التأهیل الصناعي، -3

 تنم�ة القدرة التونس�ة والجودة.التجر�ة التونس�ة، 
 الوكالة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائر.-4

  .2005وزارة الصناعة وٕاعادة اله�كلة الجزائر�ة: برنامج تأهیل المؤسسات الصناع�ة -5
 منشورات صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائر.-6
 رة والصناعة والخدمات �المغرب.تقار�ر غرف التجا-7
تقر�ر الفر�ق الوطني األردني للمنافسة حول االستفادة من خبرات المملكة المغر��ة في مجال إنشاء مرصد -8

 التنافس�ة وتطبیق مفهوم العنقود.
 .2011تقر�ر وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوج�ات الجدیدة المغر��ة، -9
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 المقاولة التكنولوج�ة ومتطل�ات تطو�رها في الدول النام�ة
 

 جامعة شلف  ب أستاذ محاضر  أحمد بن یوسف
 جامعة شلف  أأستاذ محاضر  دمحم تقرورت

 جامعة شلف  أستاذة محاضرة أ بوذر�ع صل�حة
 

 مقدمة:
أطلق علیها ال�احثون مجتمع ما �عد الصناعة أو مجتمع یتجه العالم فرضا نحو موجة جدیدة من التطور 

المعلومات، وهو مجتمع �غلب عل�ه الطا�ع التكنولوجي على المنتجات والتعامالت، مما اوجد نسیجا اقتصاد�ا 
جدیدا وتركی�ة خاصة للمؤسسات العاملة ف�ه، وأص�حت كبرى المؤسسات في العالم هي المؤسسات التي 

 1.4ولوج�ا نظرا الرتفاع العائد من وراء هذه الصناعة، حیث �قدر حجمها عالم�ا بــ تعمل في صناعة التكن
وتعد الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة من أكبر دول العالم في هذه الصناعة تلیها الصین ثم ال�ا�ان  ،تر�لیون دوالر

 68مات فیها ما نسبته وأورو�ا وجنوب شرق أس�ا، وتمثل خدمات االتصاالت والكمبیوتر وتكنولوج�ا المعلو 
 �المائة من إجمالي الصناعة.

وضمانا لتحقیق االستفادة من هذه الفرص التي یت�حها مجتمع المعلومات والمشاركة فیها إیجاب�ا، تسعى 
مختلف الدول النام�ة إلى تشج�ع  صناعة المنتجات التكنولوج�ة الحدیثة وتقد�م الخدمات المرت�طة بها عن 

ر التكنولوج�ة وترق�ة ال�حث والتطو�ر في الجامعات وٕانفاق المز�د من األموال لمرافقة طر�ق إنشاء الحظائ
 المقاوالت الصغیرة العاملة في المجال.

ولكن وأمام التطور الهائل في تكنولوج�ا المعلومات في الدول المتقدمة وسرعة دورة ح�اة المنتجات الجدیدة 
رق�ة المقاوالت التكنولوج�ة مرتفعة في الدول النام�ة، الرتفاع وتقادمها �سرعة، أص�حت نس�ة األخفاق في ت

 تكال�فها وصعو�ة منافسة المؤسسات الكبرى التي أص�حت تستحوذ على السوق التكنولوج�ة.
هذا الوضع یخلق تحدیین على الدول النام�ة، التحدي األول للدخول إلى هذا النوع من الصناعة هو اإلبداع 

ه ذلك من توفیر وتشج�ع ثقافة اإلبداع في المجتمع، والتحدي الثاني هو تحدي الفجوة في المنتج وما �قتض�
 الرقم�ة التي �اتت تفرض �صماتها على قواعد التنافس في الصناعة التكنولوج�ة.

و�الرغم من أن �عض الدول ومنها الجزائر استشعرت أهم�ة ترق�ة المقاوالت التكنولوج�ة مع إنشاء الحظیرة 
ج�ة لسیدي عبد هللا والترو�ج للفكرة �مختلف الوسائل، إال أن مساهمة القطاع التكنولوجي في الجزائر التكنولو 

على الخصوص ال تزال في مستو�اتها الصفر�ة، مما یدفعنا إلى ال�حث  واإلفر�ق�ةوغیرها من الدول النام�ة 
 عن أس�اب الخلل والمتطل�ات الضرور�ة لإلقالع. 

 شكلة ال�حث في السؤال الرئ�سي التالي:: تتمثل ممشكلة ال�حث
 ؟ ما هي متطل�ات إنجاح المقاوالت�ة في القطاعات المنتجة للتكنولوج�ة في الجزائر و�اقي دول العالم النامي

 وتتفرع عن السؤال الرئ�سي األسئلة الفرع�ة التال�ة:

 التقلید�ة ؟ ما هي خصوص�ات المقاولة التكنولوج�ة التي تمیزها عن غیرها من المقاوالت •
 كیف تساعد ترق�ة المقاوالت�ة في قطاع صناعة التكنولوج�ا في ترق�ة مصادر الدخل للدول ؟ •
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 ما هي أهم العراقیل أمام المقاوالت التكنولوج�ة وما هي سبل تجاوزها؟ •
 : یهدف ال�حث إلى تحقیق مجموع األهداف التال�ة:أهداف ال�حث

 التكنولوج�ة.معرفة خصائص المقاولین أص�اح المشار�ع  •
 تت�ع مسار انشاء المقاوالت التكنولوج�ة والعوائق التي تقف امامها. •
 است�ضاح اهم مقتض�ات ومتطل�ات انجاح المقاوالت التكنولوج�ة. •
تسل�ط الضوء على دور المؤسسات المنتجة للتكنولوج�ا في إرساء قواعد مجتمع  المعلومات  •

 الخدمات والحلول المرت�طة بها.بإسهاماتها في صناعة التكنولوج�ا وتوفیر 
 تب�ان عوامل نجاح المقاوالت التكنولوج�ة ضمن البیئة التكنولوج�ة والمتطورة. •
 الخروج بنتائج وتوص�ات تساعد في انجاح مساعي الدول لترق�ة قطاعاتها التكنولوج�ة. •

 : �ستمد ال�حث أهمیته من االعت�ارات التال�ة:أهم�ة ال�حث
�ه المقاوالت �صفة عامة والمقاوالت المنتجة للتكنولوج�ا �صفة خاصة في أهم�ة الدور الذي تلع •

 التنم�ة االقتصاد�ة وٕارساء مجتمع المعلومات. 
 ز�ادة اهتمام مختلف الدول وخصوصا في العالم النامي �ضرورة مرافقة المقاوالت التكنولوج�ة. •
 مستوى العالم.تنوع الممارسات والتجارب في ترق�ة المقاوالت التكنولوج�ة على  •

 إلى ثالث محاور كما یلي:  : لتحقیق أهداف الدراسة تم تقس�م ال�حثمنهج�ة ال�حث
 صناعة التكنولوج�ا ومحدداتها للمقاوالت الصغیرة.أوال:

 ثان�ا: ماه�ة المقاولة التكنولوج�ة وخصوص�اتها.
 ثالثا: أهم متطل�ات إنجاح المقاوالت التكنولوج�ة.

 
 التكنولوج�ا ومحدداتها للمقاوالت الصغیرةأوال: صناعة 

ترت�ط صناعة التكنولوج�ا أساسا �اإلبداع التكنولوجي، وتعتبر من الصناعات التي �اتت تتنافس فیها الدول 
الحدیثة، وسنحاول من خالل هذا المحور تب�ان أهم محددات صناعة التكنولوج�ا، وذلك �عد التطرق إلى 

دد لمجال صناعة التكنولوج�ا ومحددات تنافس�ة المقاوالت التكنولوج�ة في هذا دوافع اختراق المقاولین الج
 المجال وكذا عالقتها �المؤسسات الكبیرة العاملة.

تقوم الثورة التكنولوج�ة على التطور الحاصل في العالم الحدیث في كل من مجاالت صناعة التكنولوج�ا:  -1
االلكترون�ات، تكنولوج�ا االتصاالت، تكنولوج�ا الحاس�ات اآلل�ة، تكنولوج�ا تكنولوج�ا المعلومات، تكنولوج�ا 

 .1الهندسة الوراث�ة و تكنولوج�ا البیولوج�ا الحیو�ة
وٕان كان الغالب�ة �شیرون إلى ثورة تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت كثورة قائمة بذاتها أو ثورة الثورات تجمع 

ي بهذا المفهوم ل�ست في الواقع استمرارا للثورة التكنولوج�ة، بل هي الثورة العدید من المجاالت السا�قة، وه
التكنولوج�ة في حد ذاتها، وهي نقلة نوع�ة وجذر�ة في االبتكار والتجدید لتقن�ات العلم في كل م�ادین الح�اة، 

واسیب وش�كات وتقوم على توظیف األفكار اإلبداع�ة في استخدام مكونات هذه التكنولوج�ا المختلفة من ح
 االتصال الستغالل أمثل للمعلومات تولیدا وٕانتاجا وتوز�عا وخزنا.
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وضمن هذا الس�اق عملت اإلنترنت على تغییر كل قواعد األعمال، كما غیرت طب�عة وشكل المنافسة و��قى 
والر�اد�ة. كما العامل األهم في عالم اإلنترنت هو ما تقدمه الش�كة من فرص غیر محدودة لإلبتكار واالبداع 

تقدم اإلنترنت بیئة إستثمار مفتوحة لمشروعات جدیدة ولنماذج ق�مة غیر مسبوقة كما نالحظ في المواقع 
، وتلك 2الرقم�ة التي حققت نجاحًا �اهرة نتیجة تالقي المعرفة �التكنولوج�ا والخدمة بإحت�اجات المستفید الكوني

عرفـي الذي �مدهـا �عناصـر القـوة والمناعـة، وتمـده �عناصـر الخلـق ممارسـة ال تنبـت إال في بیئـة المجـتمع الم
 .3واإلبـداع واالستدامـة، حیث تتحـول األحـالم الصغیـرة إلى انجـازات عظیـمة

وعل�ه ففي الغالب تحیل صناعة التكنولوج�ا إلى صناعة تكنولوج�ا المعلومات أو صناعة المعلومات 
إلى أن هذه األخیرة تضم قسمین كبیر�ن یتمثالن في تقن�ة المعلومات  اختصارا، و�شیر أحد ال�احثین

والصناعات المرت�طة بها وخدمات المعلومات، وتشمل الفئة األولى االلكترون�ات المصغرة وتقن�ة الحاسب، 
 واالتصال والوسائط المتعددة، والوسائل السمع�ة وال�صر�ة، والتصو�ر المصغر، والنشر االلكتروني، إضافة

إلى التجهیزات المعلومات�ة المصاح�ة، وتشمل الفئة الثان�ة الخدمات التقلید�ة التي تعتمد على المواد المطبوعة 
والخدمات االلكترون�ة التي تشمل المعالجة المحوس�ة للمعلومات وتطو�ر قواعد المعلومات وٕانتاج البرامج 

 4ونظم االتصال والش�كات وم�كنة المكاتب.
إلى قطاع المعلومات على اعت�ار أنه صناعات المعرفة التي تضم األقسام  Machlupب وقد أشار ماكلو 

 الخمسة التال�ة: التعل�م، ال�حوث والتنم�ة، االتصاالت، آالت المعلومات وخدمات المعلومات.
إنتاج المحتوى المعلوماتي أو الملك�ة الفكر�ة، وتقد�م التسه�الت لتسل�م المعلومات  Moorكما یورد ن�ك مور 

 5للمستهلكین، وٕانتاج األجهزة والبرامج التي تعالج المعلومات ضمن مجاالت قطاع المعلومات.
 كما تقسم صناعة المعلومات أ�ضا إلى صناعة محتوى، إ�صال المعلومات، ومعالجة المعلومات

تطور أهم�ة المعلومات على مستوى الدول في تغییر المق�اس المعتمد في تصنیف الدول وقد ساهم 
تصنیف الدول والمجتمعات في هذا   Jungوالمجتمعات والمؤشرات المستخدمة في الق�اس، وقد حدد الكاتب   

 6اإلطار في ثالث أصناف:
قطاع المعلومات والذي �سهم الدول والمجتمعات عال�ة المعلومات، وأهم خصائصها النمو األعلى ل -

من إجمالي قوة العمل، وانخفاض القطاع  %35من إجمالي الناتج المحلي، و�أكثر من  %35�أكثر من 
 أو أقل. %10الزراعي إلى ما نسبته 

الدول متوسطة المعلومات، و�كون فیها معدل نمو القطاع مساو�ا لمجموع معدل النمو في قطاع  -
 الخدمات وقطاع الصناعة.

دول منخفضة المعلومات، و�كون فیها قطاع المعلومات في مؤخرة قطاعات النمو االقتصادي، ال -
 و�كون القطاع الزراعي في الغالب هو القطاع المتحكم في النشاط االقتصادي.

�ضاف ما سبق إلى مختلف قطاعات التكنولوج�ا العاملة والتي ترد في مقدمتها تكنولوج�ا الصناعات الحیو�ة 
لب نس�ا مرتفعة من التأهیل وال�حث والتطو�ر، وتفرض خصوص�اتها على المؤسسات والمقاوالت التي تتط

 المنشأة التي سنتطرق لتفصیلها في المحور الثاني. 
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 صناعة التكنولوج�ا والمقاوالت الحدیثة -2

 فقطاع یخضع استثمار المؤسسات في قطاع معین إلى محددات مختلفة من بینها حجم األموال المطلو�ة،

، وهو ما �مثل فرصة للمؤسسات 7مثال الصناعي �القطاع مقارنة مال كبیر إلى رأس �حتاج ال الخدمات
الصغیرة للعمل في تقد�م الخدمات والحلول التكنولوج�ة، بل وحتى صناعة االلكترون�ات الدق�قة، وفي هذا 

 المناولة ونقص مصادر التمو�ل إلىالنشاط تتجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أمام ضعف بنیتها التحت�ة 

المقدمة لألمر،  الكبیرة المؤسسات و�ین بینها الشراكة أشكال من واحدة هي المناولة أن �اعت�ار كآخذة لألمر،
�ضاف إلى ذلك أن تعقد عمل�ة تطو�ر المنتجات الجدیدة تدفع الشركات غال�ا إلى تفو�ض شركات أخرى 

 ال�اطن حتى �كون لدیها خبرة متعمقة في تطو�ر المنتج واخت�ار السوق.متخصصة بتنفیذ العمل�ة كلها من 
 :8أس�اب وغال�ا ما تلج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عالم صناعة التكنولوج�ا من �اب المناولة وذلك لعدة

  المهام، ب�عض للق�ام م.ص.للمؤ ذلك فتترك اآلمرة للمؤسسات مكلفة تكون  األنشطة -
 تسمح ال اإلنتاج�ة طاقتها كون  لها، الموكلة �المهمة الق�ام �مفردها تستط�ع ال لألمر المقدمة المؤسسة -

 المشروع، حجم �است�عاب لها

 �عض على الحصول من تمكنها ال محدودة تكون  وال�شر�ة المال�ة الماد�ة، م.ص.المؤ إمكان�ات -

 الكبیرة؛ المؤسسات على حكرا تكون  التي الكبیرة الصفقات
من المیزات التي تعزى لحجم المؤسسات في مجال التنافس في صناعة التكنولوج�ا نلخص  و�وجد العدید

 أهمها في النقاط التال�ة:
 أو حكوم�ة مؤسسات أو أسرا كانوا سواء معها، للمتعاملین متنوعة خدمات م.ص.المؤ من العدید تؤدي -

 أول�ة مال�ة موارد تتطلب ال كونها بها، االهتمام ز�ادة إلى المؤلفات �عض تشیر األخیرة السنوات وفي خاصة،

 .االتصاالت الخدم�ة األنشطة أهم ومن كبیرة،
 الكبیرة، المؤسسات بها تقوم ال التي األنشطة ب�عض ق�امها في تنفرد قد م.ص.المؤ أن أ�ضا نجد كما -

 إلى یتجاوزه قد بل اإلقل�مي، أو الوطني المستوى  على ل�س األخیرة، هذه أداء عن متفوقا أداؤها �كون  من ومنها

Fالمتخفین، األداء أ�طال اسمH. Simon علیها أطلق ولقد الدولي، المستوى 

9  
  الكبیرة، المؤسسات من تخصصا أكثر األنشطة �عض في تكون  م.ص.المؤ -

 تطو�ر على الفائقة قدرتها حیث من التكنولوجي التطور آل�ات أهم أحد الصغیرة المشروعات تعتبر -

 حیث العال�ة، االستثمارات ذات الضخمة الشركات عن كثیًرا أقل و�تكلفة أسرع �شكل اإلنتاج عمل�ات وتحدیث

 فائدة أعلى �حقق مما وذلك ومتكاملة، مترا�طة مجموعات في العمل آل�ة الصغیرة المشروعات من الكثیر توفر

 �طلق ف�ما الكبیرة الصناعات مع التكامل فرص المشروعات هذه توفر كما مشروع، كل في المتاحة اإلمكانات من

 في �التواجد �سمح و�شكل إل�ه تحتاج �ما الكبیرة الصناعات هذه إمداد على تعمل والتي المغذ�ة، الصناعات عل�ه

 ،10وصناعً�ا تكنولوجً�ا المتطورة المنتجات مجاالت المجاالت،خاصة معظم
 مما الحاصلة �التطورات مب�عاتها تتأثر حیث الكبیرة المؤسسات على �شدة التكنولوج�ا ح�اة دورة تؤثر -

 خسائر وتحمل إضاف�ة م�الغ استثمار من ذلك �عني ما مع  جدیدة، بتكنولوج�ا استبدالها ضرورة �ستدعي
 الطلب ونس�ة األسواق احت�اجات على بناء منتجاتها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطور حین في محتملة

 .المح�ط في والتغیرات
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 إل�ه أشار ما وهو القصیر، المدى في الحجم واقتصاد�ات الخبرة منحن�ات على سلبي تأثیر ولإلبداع -
Schumpeter  عوائد تفوق  ،عوائد لها �حقق لم إذا لإلبداع حاجة في ل�ست المحتكرة المؤسسة �أن یرى  حیث 

 على فاالعتماد و�التالي مب�عاتها حجم ز�ادة على �االعتماد تكال�فها تخف�ض طر�ق عن تكتس�ه الذي االحتكار

 أي فهو آخر، وٕابداع إبداع بین الممتدة الفترة في �كون  التكالیف تخف�ض في الخبرة منحن�ات أو الحجم اقتصاد�ات

 الوحدة فنصیب ومنه المؤسسة، تتحملها التي الثابتة التكالیف ز�ادة أي والتطو�ر لل�حث نفقات یتطلب اإلبداع

 عنه سینتج العمل في جدیدة أسالیب وتطبیق دورها، الحجم اقتصاد�ات وتفقد سیرتفع، الثابتة التكلفة من المنتجة

 تركیب إعادة یتطلب فاإلبداع الجدید، العمل أسلوب على للتعود الوقت من مز�دا یتطلب ما المعرفة، في تغیر

 تكو�نهم إلى المؤسسة تحتاج وأح�انا الجدید، المنتج وتركیب مكونات على المستخدمین وتعود و�رمجتها، اآلالت

Fالجدیدة المتطل�ات معارفهم لتُناسب

11. 
 :12ذلك ومن التكنولوج�ا صناعة عالم الصغیرة المقاوالت ولوج عن تنجم سلب�ات فهناك ذلك رغم
 بتكالیف لكن تتوفر التي االختراع، براءات على الحصول إلى ما قطاع لدخول الجدد المنافسون  �حتاج -

 القائمة المؤسسات ترفض أن �مكن كما األسعار، ومستو�ات المنتجات تكلفة من یرفع أن شأنه من ما مرتفعة،

 مانعا عامال بذلك التكنولوج�ا وتكون  والتطو�ر، ال�حث في إشراكهم أو الجدد للمنافسین االختراع براءات ب�ع

 اإلعالم لبرامج احتكارها أو متطورة تكنولوج�ا على ترتكز إنتاج آالت القائمة المؤسسات تستخدم عندما للدخول

 دخولها المحتمل المؤسسات معه تعجز الجودة،�شكل وتحسین والوقت التكلفة تخف�ض على تساعد التي اآللي

 تط�قها التي األسعار تفوق  مستو�ات عند المنتجة الوحدة تكلفة من ترفع مرتفعة تكالیف تحملت ما إذا إال تقلیده

 القائمة المؤسسات
 دوران �سرعة تتمیز التي التكنولوج�ا صناعة مجال في خصوصا للمؤسسة السوق�ة الحصة ز�ادة إن -

 الحصص في جوهر�ة تغییرات إحداث إلى اإلبداع یؤدي اإلبداع،حیث على قدرتها من انطالقا �أتي المنتوج ح�اة

 أو والمتوسطة الصغیرة خصوصا المؤسسات �عض خروج إلى یؤدي ما سر�ع، �شكل القطاعات في السوق�ة

 التكلفة تخف�ض إلى اإلبداع یؤدي حیث البناء، �التهد�م الوضع�ة هذه تسم�ة على اصطلح وقد النشاط على توقفها

 ظل في وذلك أكبر، احتكار�ة أر�احا عنها یتنج كما جودته، وتحسین اإلنتاج حجم ز�ادة عبر المنتج تمییز أو/و

 �حققها التي األر�اح وتكون  السوق�ة، للحصة نسبي احتكار وجود أي كاملة، غیر حرة منافسة تسوده سوق 

 . �اإلبداع ق�امه قبل �حققها التي تلك من أكبر اإلبداع �عد السوق  من لجزء المحتكر
 ثان�ا: ماه�ة المقاولة التكنولوج�ة وخصوص�اتها

 ماه�ة المقاولة التكنولوج�ة -1
كالمؤسسات عال�ة التكنولوج�ا، المؤسسات تتعدد المصطلحات المصاغة لإلشارة الى المقاوالت التكنولوج�ة 

 المبدعة او المخترعة، المؤسسات القائمة على المعرفة، مؤسسات الر�ادة التكنولوج�ة،... وغیرها.
وترت�ط هذه المصطلحات �مفهوم اإلبداع واالبتكار، وتص�غها غالب�ة الكتا�ات العر��ة �ص�غة الر�ادة 

فالر�ادة التكنولوج�ة ال �مكن تصورها وفهمها �معزل عن اإلبداع �ة، التكنولوج�ة أو المعلومات�ة أو الرقم
واالبتكار التكنولوجي. فاإلبداع التكنولوجي هو عمل�ة یتم من خاللها تجسید االبتكار في واقع عملي، أي 
 تحو�ل الفكرة إلى مفهوم اقتصادي یتجسد إما في خلق خدمة أو سلعة جدیدة أو تطو�ر منتوج جدید. وهذا ما

 13یؤدي بنا إلى القول �أن الر�ادة التكنولوج�ة تؤدي إلى تحقیق المیزة التنافس�ة عن طر�ق التجدید.
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الر�اد�ة الرقم�ة على الجانب األهم من المقاوالت�ة التكنولوج�ة، وتعنى �عمل�ة إستكشاف وسبر غور وتركز 
الفرص المتاحة (الحال�ة والمتوقعة) في ش�كة اإلنترنت وتطب�قات تكنلوج�ا المعلومات واإلتصاالت. وترت�ط 

مؤسس شركة  Michall Dellمن أمثال الر�اد�ة الرقم�ة بنخ�ة مبدعة من الر�ادین في إقتصاد المعرفة الخالق 
Dell Computer و ،Jerry Yang  شركة)(Yahoo ،Steven Jobs  شركة)Apple و (Bill Gates 

، لكن هؤالء وغیرهم �مثلون الجیل األول من الرواد، أما الجیل الجدید فهم رواد Microsoftمؤسس شركة 
 .Youtube، و Google، Facebookاألعمال رموز شركات 

هو رمز الجیل الثاني لإلنترنت والموجة الثان�ة للر�اد�ة الرقم�ة النه ب�ساطة أكبر مجتمع  Facebookوقع مو 
معلومات تفاعلي في العالم وألن هذا الموقع كان �مثا�ة القوة التمكین�ة والطاقة اإلبداع�ة التي حفزت أكثر من 

التطب�قات األجتماع�ة الجدیدة  من 24000مطور ورائد لالعمال الذین اسهموا في بناء  400 000
)Shin,2009.(14 

وتتركز غالب�ة المشار�ع التكنولوج�ة في المجال الخدمي من إنشاء المواقع االلكترون�ة واالرض�ات، الق�ام 
�الحمالت االشهار�ة االلكترون�ة، عمل�ات التجارة االلكترون�ة المختلفة،بناء أنظمة المعلومات، تسییر الموارد 
التكنولوج�ة، ادوات وآل�ات الحما�ة، خدمات الو�ب المختلفة، الخدمات الخلو�ة، إنشاء وتسییر الخدمات عن 

 �عد وغیرها..
وتتم من خالل إدخال منتجات أما في المجال االنتاجي  فتتعدد مجاالتها �حسب مجاالت التكنولوج�ا المعن�ة، 

ت�ط كثیرا �الجانب الخدمي وهو الذي �قوم على تطو�ر أو جدیدة للسوق، و�ضاف إلیها الجانب العمل�اتي المر 
استخدام تكنولوج�ة جدیدة في مجال النظام التشغیلي ( كنظام اإلنتاج المعان �الحاسوب)، وهذا بهدف تحقیق 

 innovation technologique  .(15المیزة التنافس�ة عن طر�ق االبتكار والتجدید التكنولوجي (
خدم�ة، تشترك المقاوالت التكنولوج�ة في مجموعة من الخصوص�ات تشكل ماهیتها  وسواء كانت انتاج�ة أو

 والتي سنشیر إلیها في النقطة الموال�ة.
 خصوص�ات المقاولة التكنولوج�ة -1

مقاولة تكنولوج�ة في كندا �المقارنة مع  77تت�عت مسار إنشاء  2005و 2004في دراسة تم اجراؤها سنتي 
أصناف أخرى، خلصت إلى وجود خصوص�ات في ما یتعلق بإنشاء المقاوالت مقاولة من  115مجموع 

 التكنولوج�ة �مكن تلخ�صها في النقاط التال�ة:
الحصول على الموارد المال�ة وكذا التسییر المالي �شكالن تحد�ا اساس�ا �النس�ة للمقاوالت  -

 التكنولوج�ة الرت�اطها �المخاطرة المرتفعة.
 تكنولوجیین بذل جهد أكبر في سبیل تطو�ر مهاراتهم في التسییر والتسو�ق.یتعین على المقاولین ال -
 مسار اإلنشاء أطول وأكثر تعقیدا وصعو�ة. -
 تشكل دراسة السوق تحد�ا أساس�ا �النس�ة للمقاولین التكنولوجیین. -

المقاوالت التكنولوج�ة تسیر �شكل مختلف �عض النشاطات المرت�طة أساسا �التكنولوج�ا مثل  -
 مال الموجهة لحما�ة الملك�ة الفكر�ة.األع
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بدراسة مختلف المعاییر التي تمیز المقاولة التكنولوج�ة عن غیرها من  Barush  1997وقد قام �اروش
مسیر لمقاوالت تكنولوج�ة خلص فیها الى ثالث میزات  108حیث قام �عمل دراسة شملت  ،المؤسسات

 16اساس�ة:
�المائة او اكثر من رقم  5رتفع والذي �فترض أن �ساوي مستوى اإلنفاق على ال�حث والتطو�ر م -

 .األعمال
مجال نشاط المؤسسة الذي یرت�ط بتقد�م خدمة أو إنتاج منتج تكنولوجي،  وأهمها صناعة تكنولوج�ا  -

 .المعلومات والتكنولوج�ا الحیو�ة
 .ارتفاع مستوى تأهیل وتكو�ن وكفاءة العمال -

المقولة التكنولوج�ة �المقارنة مع �اقي المقاوالت التي نطلق علیها و�لخص الجدول الموالي أهم میزات 
 اصطالحا المقاوالت الكالس�ك�ة.

 : خصوص�ات المقاولة التكنولوج�ة01جدول رقم 
 المقاولة التكنولوج�ة المقاولة الكالس�ك�ة المع�ار
 سن المقاولین 

Borges, Bernasconi 
& Filion،2003 

 

سنة مع اختالف �حسب طب�عة  45إلى  25من  سنة 45إلى  25من 
المؤسسة، حیث �كون السن اقل في مؤسسات 
تكنولوج�ا المعلومات، و�رتفع في مؤسسات 
التكنولوج�ا الحیو�ة مع ما یتطل�ه ذلك من 

 استكمال المؤهالت التعل�م�ة
 الجنس

Reynold, Bygraves 
& Autio, 2004 

 بثالث مرات تمثیل اقل للمرأة المرأة تمثل ثلث المقاولین

 مستوى التأهیل
Borges, Bernasconi 

& Filion،2003 
 

مختلف ومتعدد حسب نوع 
 المؤسسة

 مستوى تأهیل مرتفع وغالبیتهم دراسات عل�ا

 المعرفة �أدوات التسییر
Albert, 2000, Jones, 

Evan, 1997 
Prevezer, 2001 

سهولة نسب�ة في التحكم في 
أدوات اإلدارة والمحاس�ة 

 والتسو�ق

صعو�ة في التحكم مع طول الفترة، وغالب�ة 
المقاوالت التكنولوج�ة تضعف �سبب مشاكل 

 التسو�ق
 ظروف إنشاء المؤسسة

Bernasconi, 2000 
Evan, 1997 

نس�ة كبیرة من المقاوالت یتم 
 إنشاؤها دون خبرة مس�قة

في الغالب تنشأ المقاوالت التكنولوج�ة �عد عمل 
�حث أو في مؤسسة في جامعة أو مركز 

تكنولوج�ة أو قطاع انتاج مشا�ه، و�تم انشاء 
المقاوالت التكنولوج�ة �استغالل فرص أو 
اكتشاف منتوج او خدمة �مكن تطو�رها 

 �استقالل�ة تامة.
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 درجة التعقید
Albert, 2000 

معقدة الرت�اطها �التطورات التكنولوج�ة المتتال�ة  تختلف حسب نوع النشاط
وهو ما �شجع إنشاء المقاوالت والمتسارعة، 

و�جعل استمرارها أكثر  ،التكنولوج�ة من جهة
تعقیدا من جهة أخرى، و�تطلب جهودا أكبر في 

 مجال ال�حث والتطو�ر
 الموارد

Autio, 1997 
Shane, 2001 

غل�ة الوسائل الماد�ة، 
 والتركیز على المورد ال�شري 

أهم�ة الموارد التكنولوج�ة، نواة المقاوالت 
التكنولوج�ة، �اإلضافة إلى الموارد ال�شر�ة 
المؤهلة، ما یتطلب موارد مال�ة مرتفعة مع 

 صعو�ة الحصول علیها
 المصدر: من إعداد ال�احثین استنادا إلى

Candido Borges, Germain Simard, Louis Jacques Filion : Entrepreunariat technologique, Résultat 
de recherche sur la création  d’entreprises technologiques au Québec, Cahier de recherche n° 

2005-13 
 

 ثالثا: أهم متطل�ات إنجاح المقاوالت التكنولوج�ة
إضافة إلى الخصوص�ات التي تتطلبها المقاولة التكنولوج�ة، والتي �شكل �عضها محددات أمام المقاولین في 
العالم النامي، ال س�ما ما ارت�ط بها �مستوى التأهیل والوسائل المال�ة والتكنولوج�ة، تعاني المقاوالت 

تقلل من فرص نجاحها ومن هذه  التكنولوج�ة في هذا الجزء من العالم من العدید من المعوقات التي
 :17المعوقات

 انخفاض مستوى استخدام االنترنت.  -
مشكل التوج�ه في المؤسسات الجامع�ة وترق�ة التخصصات التقن�ة الر�اض�ة والعلم�ة رعم وجود عدد  -

 كبیر من الجامعات.
ن طرف مستوى منخفض لمساهمة التكنولوج�ا في الناتج الداخلي الخام والنس�ة االكبر ممثلة م -

 المؤسسات واالتصاالت الكبرى.
 ضعف وظ�فة ال�حث والتطو�ر في المؤسسات. -
ضعف التمو�ل من طرف البنوك ألن غالب�ة المقاوالت التكنولوج�ة ال تملك وسائل وأدوات تقوم مقام  -

 الضمان لطب�عة عمل المقاوالت التكنولوج�ة.

 ضعف القطاع الخاص �صفة عامة . -
 التي تر�ط المؤسسات والجامعات. العالقة الضع�فة للشراكة  -
 ضعف مجتمع المعلومات. -
 الطب�ع�ة والعمالة الموارد على المعتمدة المنتجات في طاغ �شكل النام�ة للدول المصنعة الصادرات تتركز و

 .    18المهارة، وتتراجع فیها الصناعات التكنولوج�ة منخفضة
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 تعاني وقت سر�عا في س�اساتها تحرر كي رهیب لضغط النام�ة الدول معظم تتعرض آس�ا، شرق  نمور و�خالف

 هذه مثل من االستفادة على قادرة غیر یجعلها الذي األمر التنافس�ة، والقدرة التصن�ع مستو�ات انخفاض من ف�ه

 .19وتعر�فاتها الواردات رسوم عائدات على االعتماد مستوى  ارتفاع أ�ضا عن �كشف والذي الخطوة،
إلى ضعف المقاوالت التكنولوج�ة في الوطن العر�ي  في عینة المقاوالت المرت�طة و�شیر أحد الكاتبین 

بخدمات االنترنت  عندما یتحدث عن نماذج أعمال منظمات االنترنت العر��ة والتي یراها مجرد نسخ عر��ة 
ل، �اإلضافة الى لمواقع اإلنترنت العالم�ة الرائدة، مما �فقد هذه المنظمات أو المشروعات مزا�ا المتحرك األو 

أن تطو�ر مواقع عر��ة مناظرة لمواقع عالم�ة ال �ضمن نجاحها ألنها ب�ساطة أفكار ونماذج متأخرة في 
تقلیدها وفي توقیتها. فضًال عن ذلك، ال تزال نس�ة دخول اإلنترنت  إلى الوطن العر�ي ضع�فة كما ان عدد 

 .20اً المستخدمین العرب لتكنولوج�ا النطاق العر�ض محدود جد
وعل�ه أص�ح واج�ا على كل منظمة تر�د أن تجد لها مكانا في التجارة الدول�ة أن تتبنى اإلبداع واالبتكار 
التكنولوجي �صورة مستمرة ودائمة واالعتماد على التكنولوج�ة المتمیزة بدل التكنولوج�ة األساس�ة في مجال 

لمقاولة التكنولوج�ة والذي یتعین أن  �أخذ �عدا اإلنتاج والتسییر وهذا هو المتطلب األول في سبیل ترق�ة ا
 استراتیج�ا.

الحاجة لخطة استراتیج�ة طو�لة المدى أص�حت كبیرة، وذلك لتوفیر بیئة تساعد : إستراتیج�ة طو�لة المدى-1
التي تتغیر ط�قًا الحت�اجات النشاط المراحل على العمل والنمو، وتتكون الخطة من  المقاوالت التكنولوج�ة

 :21والمنطقة، على النحو التالي
وجود ه�كل عمل مؤسسي مناسب إلرشاد التحرر التدر�جي لألنشطة االقتصاد�ة وتسهیل األعمال  •

 الحرة.

 وجود نظام قضائي فعال �ضمن سرعة المعامالت الخاصة وتسو�ة الخالفات. •
 فتح أسواق جدیدة أمام المنتجات على المستوى اإلقل�مي والعالمي. •
 توفیر مناخ إیجابي أمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو.  •
 في عمل�ة تطو�ر االقتصاد ووضع الس�اسات الخاصة �ه.األفراد  تعز�ز مشاركة •
توفیر بن�ة أساس�ة على المستوى المحلى من إنشاء مناطق صناع�ة، الطرق، توفیر الخدمات  •

 إلى االتصاالت. األساس�ة من م�اه وكهر�اء �اإلضافة
توفیر تدر�ب مهني وتنم�ة األعمال الحرة، مع تدر�ب أصحاب األعمال الحالیین أو المحتملین  •

 على المهارات اإلدار�ة.
في القطاع غیر الرسمي وذلك لتشج�عهم على دخول القطاع  للمؤسسات المصغرةتوفیر خدمـات  •

 لتكلفة التي تتطلبها إنشاء شركة.الرسمي، �اإلضافة إلى تقلیل التعقیدات في اإلجراءات وا
اله�كلة والتنظ�م �اإلضافة إلى دعم المركز�ة اإلنتاج  ةداعا المؤسسات العامة من خالل  خوصصة •

 من ال�اطن مع المؤسسات األجنب�ة والمؤسسات الكبرى. ةوالمقاول
توسطة الصغیرة والم المؤسساتتوفیر معلومات عن القوانین التي وضعتها الدولة خص�صًا لدعم  •

 وتسهیل عملها.
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توفیر تدر�ب خاص للموارد ال�شر�ة من خالل المعاهد الفن�ة والبرامج التدر�ب�ة المختلفة عن مراحل  •
 اإلنتاج ودورة العمل.

منح تلك المشروعات دعم مالي مناسب متوسط وطو�ل المدى لمساعدتها على شراء معدات  •
 حدیثة وتقد�م االستشارات الالزمة للعمل.

 التخصص في اإلنتاج.ز�ادة  •
 بین مؤسسات محل�ة وأخرى أجنب�ة من خالل برامج تعاون دول�ة. ةدعم الشراك •
ر�ط المؤسسات المحل�ة �الجامعات والمعاهد المتخصصة من أجل نقل نتائج التجارب واأل�حاث  •

 منها في تطو�ر العمل�ة اإلنتاج�ة وز�ادة جودة المنتجات.  االستفادةالتي 
عادة ما تحدد المالمح الكبرى لإلستراتیج�ة اإلبداع�ة بداع�ة للمقاوالت التكنولوج�ة: االستراتیج�ة اإل -1

 :22من خالل اإلجا�ة على التساؤالت التال�ة
 أ)  ما هي التكنولوج�ات التي یجب تطو�رها أو ابتكارها؟

 ب)هل یجب إحراز سبق تكنولوجي في هذه التكنولوج�ات؟
 في ذلك؟  ج) ما هي مكانة و أهم�ة التراخ�ص 

فاإلجا�ة على التساؤل األول تستلزم اخت�ار التكنولوج�ا التي تنسجم أكثر و تساعد على تحقیق األهداف 
 الكبرى لإلستراتیج�ة الشاملة للمنظمة.
فإنه �أتي عن طر�ق اإلهتمام �اإلبداع و  –الذي �عطي لصاح�ه تمیزا  –أما ف�ما یتعلق �السبق التكنولوجي،  

داع في المنظمة وهذا السبق مرت�ط هو االخر بثالثة عناصر فرع�ة تتمثل في المدة الزمن�ة التي إبراز روح اإلب
ومخاطر السبق  و التي من  ،Le précurseur�ستغرقها هذا السبق، والمزا�ا التي �حصل علیها المبدع األول 

 بینها تكالیف اإلبداع.
متى یتم ب�ع التراخ�ص فذلك متعلق �مجموعة أخرى و أخیرا فإن ما یتعلق �السؤال الخاص �التراخ�ص أي 

من العناصر الفرع�ة مثل العجز عن استغالل التكنولوج�ات الجدیدة إلعت�ارات معینة، أو صعو�ة الولوج إلى 
 أسواق جدیدة أو عند بلوغ التكنولوج�ا المرحلة من عمرها و هي مرحلة التراجع (التقادم).

تراخ�ص للمنظمات التي التي ال تشكل مستق�ال أي خطر على النشاطات و عادة ماتعطى (أو ت�اع) هذه ال
 المنظمة صاح�ة هذه التراخ�ص. 

و�تم ترق�ة االستراتیج�ة االبداع�ة بجهود مختلف المتدخلین من جامعات ومراكز �حث خصوصا تعمل على 
�اتها مع دراسات الجدوى تطو�ر الفكر المقاوالتي ورعا�ة المؤسسات الصغیرة المنتجة للتكنولوج�ا في بدا

واخت�ار واخت�ار االسواق، و�عتبر التعل�م الجامعي أحد أهم هذه الخ�ارات، �اإلضافة إلى الرعا�ة والمرافقة 
 المستمرة للمشار�ع التكنولوج�ة.

فإن الحاضنات تعتبر من أمام المصاعب و العراقیل التي تواجه المشروعات الجدیدة الرعا�ة والمرافقة : -2
إزاحة العق�ات لق�ام مشار�ع تنافس�ة جدیدة. و الحاضنات ل�ست �االبتكار التكنولوجي الوحید �حیث  شروط

 researchحدائق ال�حوث  ،technopolesهناك عدة أنواع و أدوات مستحدثة �مكن ذكر (مدن التكنولوج�ا 

parks،  مراكز التمّیزcenters of excellenceلى التكنولوج�ات الرف�عة ، التجمعات الصناع�ة المستندة إ
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high-technology industry clusters ، ممرات التكنولوج�اtechnology corridors  إال أن حاضنات (
  23األعمال هي التي تعتبر الطر�قة األكثر فعالة �النس�ة للمشار�ع الصغیرة و المتوسطة.

وتعرف الحاضنات على أنها: مركز إعمال �قدم حزمة متكاملة من الخدمات اإلدار�ة و�وفر المواقع واألجهزة 
الالزمة فضًال عن الخبرة التقن�ة والعمل�ة للر�ادیین للتغلب على المعوقات اإلدار�ة والتمو�ل�ة والفن�ة و�وفر 

 قد الفردي وتقد�م المشورة. ش�كة دعم متكاملة للتواصل مع مح�ط األعمال من خالل التعا
وتوفر الحاضنات التكنولوج�ة دعما لألعمال اإلبداع�ة وفضاء لتوفیر الدعم المالي والقانوني للمستثمر�ن من 
أجل تدفق األفكار اإلبداع�ة وتكو�ن مخزون �شري من العمالء ورجال األعمال مما �سهل نقل مخرجات 

  24لى األسواق.ال�حوث والتطو�ر من المعامل والمختبرات إ
وجهت �عض الدراسات األفكار نحو متطل�ات نجاح المقاوالت�ة أو الر�اد�ة التكنولوج�ة المتطل�ات العامة: -3

وتجاوز مسب�ات الفشل، عنیت ببیئة نمو المقاوالت واالستعدادات الذهن�ة لدى المقاولین والتحد�ات التي 
 25تواجهها عالم�ا نوجزها �اآلتي: 

تسهل نمو المقاوالت وتشجع االبتكار وتخفض من إجراءات التراخ�ص وتزود رجال تطو�ر بیئة عمل  .أ 
 األعمال �المجموعة المتنوعة من الخدمات مثل المعلومات واإلسناد اللوجستي.

 أن یدرك المقاولون والر�ادیون التكنولوجیون ما یلي: .ب 
التي �قوم بها، مما یتطلب إن النمو المخطط والمتعمد یتطلب تغییر جذري في أولو�اته والعمل�ات  •

 معارف ومهارات جدیدة.
 إن أي تغییر �حدث یتطلب إحداث تغییرات جذر�ة في البناء التنظ�مي. •
 إن التغییرات عمل�ة مستمرة ومتجددة، فكل انتقال من مرحلة نمو إلى أخرى یتطلب تغیرات جدیدة. •

 Billاألهم. وعن ذلك قال (إن اإلبداع مهم ولكن التعبیر عنه وتطب�قه على أرض الواقع هو  •

Gates رئ�س شركة ما�كروسوفت: أن سر نجاحي �كمن ف�ما ابتكرناه من طرق في اخت�ار العاملین في (
الشركة، وأنا من الناس الذین �عتقدون �شدة ال في أهم�ة ما یتصف �ه العاملون معي من قدرات إبداع�ة. بل 

داعاتهم في شكل صر�ح. فال فائدة في اإلبداع إّال إذا كان أ�ضًا ما یتصفون �ه من قدرات في التعبیر عن إب
 الشخص قادرًا على التعبیر عن األفكار.

كما أن مواك�ة التطور التكنولوجي، واالندماج في مسار العولمة وخاصة الجوانب المتعلقة �التجارة الدول�ة  -ج
�ستلزم اتخاذ إجراءات من الدول النام�ة المرت�طة أساسا �التحدید التكنولوجي كأساس للتنافس�ة الدول�ة. 

 26أهمها:
 إعطاء اإلنفاق على ال�حث و التطو�ر التكنولوجي أهم�ة خاصة في مجال االستثمارات الوطن�ة. •
 خلق األطر الضرور�ة والالزمة المنظمة للتكنولوج�ا ونقلها وتطو�رها. •
 التنسیق بین مراكز ال�حث والجامعات والقطاعات اإلنتاج�ة. •

 تطو�ر حجم القدرة العلم�ة والفكر�ة المجتمع�ة.دعم و  •
ص�اغة س�اسة عامة، متجانسة تتبناها الدولة لتطو�ر قدرة االبتكار في النظام اإلنتاجي وفق  •

 إستراتیج�ة تعتمد الطا�ع االنتقائي في تطو�ر األنشطة األكثر قدرة على اختراق األسواق العالم�ة.  
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التكنولوج�ة یلحظ المسار الذي تتداخل في التأثیر عل�ه مختلف األطراف  ان المتت�ع لمسار تطو�ر المقاوالت
الفاعلة تبدؤها الجامعات ومراكز ال�حث �عمل�ات التحس�س والتوج�ه ألهم�ة قطاعات التكنولوج�ا �االضافة 

ة، لتحیل إلى ترق�ة الروح المقاوالت�ة لتصل بها إلى مرحلة إنشاء المؤسسات المبدعة ومرافقة األفكار الجدید
والذي تقوم �ه الحظائر والمدن التكنولوج�ة، وتتدخل  �عدها  ،االمر إلى تسر�ع المشار�ع الر�اد�ة وحضانتها

و�تدخل على الخط مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرون الراعون لهذه  ،الوصا�ة لضمان الموارد المال�ة
ا، فنس�ة الوفاة في المؤسسات المنتجة المشار�ع، وضمن كل هذه المراحل یتعین مرافقة الدولة وحرصه

 للتكنولوج�ا مرتفعة جدا، وفوائدها وعوائدها مرتفعة �قدر ذلك.
 :خاتمة

إن االتجاه نحو المقاولة التكنولوج�ة �عتبر بد�ال رائجا في الوقت الحالي �اعت�ار قطاع التكنولوج�ا قطاعا 
 سر�ع النمو ومدرا للعوائد المرتفعة.

التكنولوج�ة على المقاولین الجدد مجموعة من الخصوص�ات تتصدرها ضرورة التركیز وتفرض المقاوالت�ة 
 على التمیز واإلبداع ومستوى التأهیل المرتفع والموارد التكنولوج�ة والمال�ة الضرور�ة.

و استطعنا من خالل التطرق إلى متطل�ات نجاح المقاولة التكنولوج�ة حصر �عض سبل مواجهة العراقیل 
النوع من المقاوالت وترقیتها لتص�ح إحدى البدائل المساهمة في تعو�ض مداخیل المحروقات والموارد  أمام هذا

الخام في دول العالم النامي، و�مكن تلخ�ص أهم النتائج والتوص�ات التي خلصت إلیها الورقة ال�حث�ة  في ما 
 یلي:
 تطو�ر وأن المرتفعة، العوائد تذا المنافسة مجاالت من �عد التكنولوج�ا صناعة في االستثمار إن •

 العصر في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات �النس�ة للتنافس أساس�ة أداة �عد التكنولوج�ة والخدمات المنتجات
 .الحالي

 صناعة قطاع في العاملة المقاوالت علیها تقوم التي األساس�ة الخاص�ة واالختراع اإلبداع  �عتبر •
 .التكنولوج�ا

 وترت�ط العالم دول جم�ع في التكنولوج�ة المقاوالت إنشاء تواجه التي العراقیل من العدید هناك أن •
 .النامي العالم في المعلومات مجتمع نضج وعدم بتختلف

 لما التكنولوج�ا صناعة في التنافس مجال اختراق على النامي العالم في المقاولین تشج�ع یتعین •
 مجتمع وٕاقامة للتكنولوج�ا توطین في الدولة لفائدة ومزا�ا المؤسسات هذه على عوائد من ذلك یت�حه

 والحضائر المدن ترق�ة ذلك ومن الدعم، أشكال �مختلف ورعایتهم مرافقتهم ذلك و�تطلب المعلومات،
 . التكنولوج�ة

 .التكنولوج�ا صناعة قطاع في تطور ألي الحاضنة البیئة �اعت�اره المعلومات مجتمع رعا�ة •
 مستوى  على واسقاطها التكنولوج�ة، المقاولة لترق�ة الدولة مستوى  على استراتیج�ة خطة تبني ضرورة •

 .  إبداع�ة استراتیج�ات شكل في المقاوالت
 .المقاوالت�ة ثقافتهم وتدع�م والمبدعین المواهب اكتشاف في ال�حث ومراكز الجامعات دور تأكید •
 التجارب من التكنولوج�ا صناعة في تنافس التي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات استفادة ضرورة •

 .الجدیدة المنتجات وتسو�ق تطو�ر في األخطاء وتجنب التكنولوج�ا في الرائدة للمؤسسات العالم�ة
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 في یلع�ه أن �مكن الذي الرئ�سي للدور الخاص، والقطاع العلمي ال�حث قطاع بین الشراكة تشج�ع •
 .الصناعة إلى  اإلبداع�ة األفكار ونقل ترجمة

دور الحاضنات التكنولوج�ة التي أص�حت مثاًال ناجحًا لمراكز اإلبداع التكنولوجي في غالب�ة  تفعیل •
الدول، حیث تقوم بتمو�ل العدید من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التكنولوج�ا المتقدمة، وتقدم بیئة عمل 

المراكز أ�ضًا   وتوفر هذهوتطو�ر المنتجات وعمل�ات التوسع �الشركات،  ،صالحة لنشاط ال�حث والتطو�ر
 المعامل المتخصصة و الخاصة �ال�حوث والمعدات األخرى ألنشطة التصن�ع.

إنشاء مراكز استشار�ة لمرافقة تطو�ر التكنولوج�ا وتسو�قها یوجه عمل هذه المراكز نحو تنش�ط  •
لمجاالت خصوصا تسو�ق نتائج األ�حاث واإلبداعات التكنولوج�ة ومرافقتها من قبل متخصصین في مختلف ا

 اإلدار�ة والسلوك�ة. 
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 دور المرافقة المقاوالت�ة في إنشاء المؤسسات الصغیرة وتنم�ة المهارات المهن�ة في الجزائر 
 جامعة البو�رة أستاذ محاضر ب  مداحي دمحم
 جامعة البو�رة  أأستاذ محاضر  حب�ش علي

 
 مقدمة:
البیئة التنظ�م�ة والمناخ االقتصادي في غا�ة األهم�ة، وتشكل عامل أساسي مساعد في إنشاء وتطو�ر تعتبر 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فأطر الس�اسات االقتصاد�ة والقانون�ة تسمح للحكومة بإدارة االقتصاد الكلي 
لقد أدى التقدم یرة والمتوسطة، و بتماسك و�استشراف، ما یؤمن األرض�ة الصالحة لق�ام وعمل المؤسسات الصغ

التكنولوجي وما أفرزته العولمة من مظاهر مختلفة إلى خلق مناخ اقتصادي تنافسي شدید التعقد، أص�ح من 
خالله قرار إنشاء مؤسسة صغیرة قرار استراتیجي صعب للغا�ة، ال �مكن اتخاذه إال بتوافر ضمانات كاف�ة 

إنشاء وتنم�ة المؤسسات نتیجة المشاكل الفن�ة واإلدار�ة ومشاكل  لنجاح المشروع، وذلك �سبب تعقد مسیرة
المح�ط الخارجي، و�التالي جاء مفهوم المرافقة كإجراء جدید لترق�ة المؤسسات الصغیرة عن طر�ق مجموعة 

 من الهیئات المتخصصة التي تعمل على دعم الروح المقاوالت�ة. 
تفرضها التطورات المحل�ة والدول�ة، وانفجار ثورة المعلومات وفي خضم مجموعة من التحد�ات الكبیرة التي 

التكنولوج�ة وغزو العمالق الصیني لألسواق الدول�ة، وتسابق �عض الشركات العابرة للقارات نحو االندماج 
 �شكل نشاط المناولة محورا أساسـ�ا من استراتیج�ات لله�منة على الحركة االقتصاد�ة العالم�ة إنتاجا وتسو�قا.

في عموم الدول  التي تمكنت بواسطة هذا األسلوب من تنم�ة وتطو�ر منتجاتها ورفع  المنشآت الصناع�ة
قدراتها التنافس�ة في األسواق المحل�ة والخارج�ة إلى جانب أهداف اقتصاد�ة واجتماع�ة أخرى خاصة في 

% في 35في االتحاد األورو�ـي و% 15الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة واالتحاد األورو�ي وآس�ا. فهي تز�د على 
 % في ال�ا�ان.56الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، و

في  ما مدى فعال�ة المرافقة المقاوالت�ة في هذه الورقة نحاول تسل�ط الضوء لإلجا�ة على اإلشكال�ة التال�ة:
 ؟إنشاء المؤسسات الصغیرة في الجزائر

 :ونجیب على اإلشكال�ة من خالل التطرق إلى العناصر
 ؛المحور األول: التأصیل النظري لعمل�ة المرافقة المقاوالت�ة

 ؛المحور الثاني: فعال�ة الخدمات التي تقدمها هیئات الدعم والمرافقة المقاوالت�ة
 المحور الثالث:  تقی�م تجر�ة دعم ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغیرة في الجزائر.

 المقاوالت�ة. المحور األول: التأصیل النظري لعمل�ة المرافقة
�عتبر مفهوم مرافقة المؤسسات الصغیرة الناشئة من أهم اآلل�ات الجدیدة المبتكرة لترق�ة المؤسسات    

الصغیرة، �ما یترتب عنها من خلق مناصب شغل جدیدة، والنهوض �التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة، إن 
�ه هذه الهیئات في إنجاح مسار هذه المؤسسات أهم�ة دور هیئات الدعم والمرافقة ناتجة من الدور الذي تلع

 من خالل تذلیل المشاكل والصعو�ات التي تعترض عمل�ة إنشاء وتنم�ة المشار�ع الصغیرة.
قبل التطرق إلى األهداف التي جاءت من أجلها أوال: أهم�ة وأهداف المرافقة في إنشاء المؤسسات الصغیرة: 

تجعل المؤسسات الصغیرة في حاجة إلى مرافقة خاصة خالل  المرافقة، هناك مجموعة من األس�اب التي
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المرحلة األولى من إنشائها، ولعل من أهم هذه األس�اب هي تعقد مسیرة إنشاء المؤسسة التي تنتج من عدة 
 1جوانب، تتمثل أهمها في ما یلي:

سییر�ة الكاف�ة، : ال �متلك أي مشروع في بدا�ة إنشاءه الكثیر من الخبرة والكفاءة التالتعقد الفني .1
و�التالي على منشئ المشروع الجدید التحكم في عنصر�ن أساسیین هما: المعرفة الفن�ة الجیدة �المشروع، 
والروح المقاوالت�ة العال�ة، حیث أن هذه األخیرة تتطلب مجموعة من المعارف اإلضاف�ة في اإلدارة والتسییر، 

 إلخ.المحاس�ة، القانون، الج�ا�ة، اإلستراتیج�ة،...

) لمنشئ المؤسسة، capital compétences" (رأس مال الكفاءاتفالمرافقة تهدف إلى ما �سمى بتقو�ة "    
 عن طر�ق تحو�ل المعارف، التكو�ن الفردي والجماعي....

: تتمیز البیئة الخارج�ة عادة �التغیر وعدم الث�ات، و�الكثیر من التعقیدات، وهذا تعقد المح�ط الخارجي .2
�ام بجهد إضافي للتنبؤ �التغیرات البیئ�ة بهدف االستعداد للظروف الطارئة وتصح�ح األوضاع قبل یتطلب الق

تفاقم المشاكل، وتأتي المرافقة في هذا اإلطار �أدوات وطرق علم�ة تهدف إلى ض�ط هذا التعقید وتوض�ح 
 الخ�ارات الممكنة للمقاول(عن طر�ق دراسة السوق، نصائح إستراتیج�ة،...).

غال�ا ما یواجه المقاولون صعو�ات إدار�ة خالل تنفیذ إجراءات إنشاء المشروع، قد اإلداري: التع .3
والمتعلقة �مختلف معامالت تسجیل المشروع وكذا المعامالت المتعلقة �مصالح الضرائب والتأمینات ومصالح 

ن ذلك تأخیر كبیر في العمل والضمان االجتماعي وغیرها، وهو �مثل ثقل كبیر على المقاولین، مما ینتج ع
إجراءات اإلنشاء القانوني للمؤسسة وانطالق النشاط، وهو ما قد یؤدي أح�انا إلى  التخلي عن انجاز 

  المشار�ع.
هناك مجموعة من المشاكل الفن�ة التي تعاني منها  هشاشة وضعف المؤسسات حدیثة النشأة: .4

التي تعقد �شكل كبیر عمل�ة نموها، وسوف المؤسسات الصغیرة عامة، خاصة في مراحل نشأتها األولى، و 
 2 نركز هنا على أهم هذه المشاكل، المتمثلة في: معدالت الوفاة العال�ة، الضعف المالي، والضعف القانوني:

فالدراسات التي أجر�ت على المؤسسات الصغیرة في الدول المتقدمة معدالت الوفاة والفشل العال�ة: -4-1
منها  %20)، وأن شهرا18( مؤسسة صغیرة، ال ت�قى ألكثر من سنة ونصف 1000 من كل %50تبین �أن 

 .سنوات 10فقط ت�قى ألكثر من 
السمة السلب�ة الثان�ة للمؤسسات الصغیرة، هي الضعف المالي الناتج عن الضعف المالي:  -4-2

التمو�ل واإلنتاج محدود�ة حجم اإلنتاج، وتتمثل أس�اب هذا الضعف في ارتفاع التكالیف اإلدار�ة وتكالیف 
وصعو�ة تكو�ن احت�اطات مال�ة للنمو �اإلضافة إلى محدودة القدرة على امتصاص آثار المخاطر المال�ة و 
التردد في التوسع المالي وكذلك حاجة استخدام األر�اح لالستخدام الشخصي، مع محدود�ة األر�اح التي 

 .المت�ق�ةتحققها المؤسسات الصغیرة وتأثیر الضرائب على الم�الغ 
الكثیر من الصعو�ات التي تعاني منها الضعف القانوني والس�اسي للمؤسسات الصغیرة: -4-3

المؤسسات الصغیرة، هي ناتجة عن س�اسات وقوانین ال تأخذ �عین االعت�ار خصوص�ة هذه المؤسسات، 
ضعف القدرة �اإلضافة إلى ذلك فهذه المؤسسات غیر قادرة على تغییر هذا الوضع، حیث أنها تشكوا من 

وكذا ضعف القدرة  ،على التأثیر في التشر�عات: قوانین الضرائب مثال وضعف القدرة على معرفة االعتداءات
 على انتزاع الحقوق والضعف الس�اسي �سبب غ�اب نقا�ات وجمع�ات مهن�ة خاصة �المشار�ع الصغیرة.
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قة المؤسسات الصغیرة، التي تهدف كل هذه التعقیدات المذكورة شجعت ظهور ما �سمى بهیئات دعم ومراف 
�األساس إلى القضاء على هذه التعقیدات، وحل المشاكل األخرى التي قد تواجهها المؤسسات الصغیرة مشكل 

  الحصول على التمو�ل.
انطالقا من األهم�ة واألهداف التي جاءت من أجلها �مكن إیجاد عدة ثان�ا: مفهوم المرافقة المقاوالت�ة: 

 افقة أبرزها المتخصصون في هذا المجال، نذكر ف�ما یلي ال�عض منها:تعر�فات للمر 
"المرافقة هي إجراء منظم في شكل مواعید متتا�عة، تهدف إلى دعم منشئي المؤسسات في الفهم والتحكم في 

 3إجراءات اإلنشاء، وكذلك التحكم في المشروع والقرارات المرت�طة �ه".
"�أنها عمل�ة دینام�ك�ة لتنم�ة وتطو�ر مشروعات األعمال خاصة مشروعات وتعرف المرافقة المقاوالت�ة أ�ضا 

أو منشآت األعمال الصغیرة التي تمر �مرحلة التأس�س أو اإلنشاء و�دا�ة النشاط حتى تتمكن من ال�قاء والنمو 
من �صفة خاصة في مرحلة بدا�ة النشاط، وذلك من خالل العدید من المساعدات المال�ة والفن�ة وغیرها 

 .4التسه�الت األخرى الالزمة أو المساعدة"
�قول أن"النصح"، "الرعا�ة"، "االستشارة"، "التعل�م"، كلها مصطلحات تصب في إطار  (maela 2002)كذلك 

 الفعل رافق.
فالمرافقة "هي إجراء �شمل على الق�ام بنقل شخص ما من حالة إلى أخرى، وهذا �التأثیر عل�ه التخاذ قرارات 

یث تهدف المرافقة إلى جعل المنشئ مستقل، و�التالي فهي تخص المقاول صاحب المؤسسة، إنها معینة، ح
تهدف إلى مرافقة شخص (أو فر�ق) مقاوالتي �حمل فكرة استثمار�ة، وق�ادة هذه الفكرة من أجل الوصول إلى 

 5مشروع قابل لالستمرار".
لصغیر، وٕانما حصول المقاول من هذه الهیئات على المقصود �استقالل�ة المنشئ ال �عني استقالل�ة المشروع ا

ما �كفي من المعارف من أجل اتخاذ قرارات مستقلة في إدارة المشروع، فهدف االستقالل�ة هو إعطاء الثقة 
، وتنفیذ المهام والعمل�ات �كل استقالل�ة 6للمقاول الصغیر في اتخاذ قرارات إستراتیج�ة داخل�ا ال خارج�ا

هیئة -مقاولتق�ال، و�التالي فالمرافقة تعمل على تحقیق هذه األش�اء في إطار العالقة (وتحمل نتائجها مس
)، حیث �أخذ المشروع الصغیر استقاللیته تدر�ج�ا، إلى أن �ص�ح تحت السلطة الكل�ة للمقاول �عد مرافقة

 نها�ة فترة المرافقة.
االستق�ال، اإلعالم، النصح، التكو�ن، الدعم ) فإن"المرافقة تشمل خدمات التحس�س، bruyat 2000وحسب (

 للمؤسسات الجدیدة. 7اللوج�ست�كي، التمو�ل، اإلنشاء والمتا�عة "
) أن نشاط هیئات الدعم والمرافقة �قوم على التقر�ب بین  مجموع  الفاعلین Olivier CULLIEREو�قول( 

المنظمات االستشار�ة، الجماعات  في عمل�ة أنشاء وتطو�ر المؤسسات الصغیرة من الهیئات القانون�ة،
المحل�ة، الوكاالت العامة والخاصة، الجمع�ات المهن�ة، المجالس المختلفة، البنوك، مؤسسات التأمین، 

  8الضرائب، مؤسسات رأس مال المخاطرة...وغیرها.
عدا ثقاف�ا، وهي تعتبر المرافقة المقاوالت�ة مهنة قائمة بذاتها تضم مجموعة من التقن�ات الخاصة التي تأخذ �

 9تعتبر أكثر من ضرورة �النس�ة للمجتمعات التي تفتقر للروح المقاوالت�ة...
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هي ع�ارة عن خدمة تقدمها هیئات متخصصة تهدف إلى مساعدة أصحاب  المقاوالت�ة وٕاجماال فالمرافقة
إلى الكثیر من المشار�ع الجدیدة في عمل�ة اإلنشاء التي تعتبر مرحلة حساسة في ح�اة المشروع وتحتاج 

 الخبرات.
 المحور الثاني: فعال�ة الخدمات التي تقدمها هیئات الدعم والمرافقة المقاوالت�ة.

: لقد تطورت هیئات الدعم والمرافقة منذ سنوات الخدمات التي تقدمها هیئات الدعم والمرافقة المقاوالت�ةأوال: 
كبیر في الدول المتقدمة (الو م أ، كندا، بر�طان�ا، الثمانینات من القرن الماضي، حیث برز هذا التوجه �شكل 

 10فرنسا، ألمان�ا،...وغیرها)، وارتكزت عمل�ات دعم ومرافقة المؤسسات الصغیرة على ثالثة محاور أساس�ة:
  .الدعم المالي: لمعالجة مشكل عدم كفا�ة األموال الالزمة عند انطالق المشار�ع 
  إنشاء وتسییر المؤسسات الصغیرة...وغیرها.تطو�ر ش�كات النصح والتكو�ن: في مجال 
  الدعم الوج�ست�كي: توفیر مقر لنشاط المؤسسات الصغیرة في محالت متاحة وخالل فترات زمن�ة

محدودة وخدمات إدار�ة مختلفة وذلك �شروط تحفیز�ة أقل تكلفة، �اإلضافة إلى تقد�م �عض النصائح ال�س�طة 
هذه العمل�ات من خالل االنفتاح على جم�ع ش�كات األعمال أو معقدة حسب المشروع الصغیر وتقوم ب

 والهیئات الحكوم�ة المختلفة لتدع�م هذه الهیئات.
وعموما أظهرت الدراسات العلم�ة مجموعة من الخدمات التي �مكن أن تقدمها هیئات المرافقة للمؤسسات 

 مرحلة ف�ما یلي: الصغیرة، قبل وخالل و�عد إنشاء المؤسسة، تتمثل هذه الخدمات خالل كل
: �ظهر التحلیل المقارن الذي قامت �ه الدراسة العدید من المالحظات على النحو التالي: االستق�ال .1

عند قدوم أي مقاول إلى هیئة المرافقة ألول مرة تقام معه جلسات أولى تسمى �مرحلة االستق�ال، و�ختلف 
لقاء لتقد�م �عض المعلومات وتوج�ه شكل االستق�ال من هیئة ألخرى، حیث أن �عضها �كتفي �أول 

أما األخرى فهي تقوم منذ اللقاء األول تحلیل وتقی�م إمكان�ات المشروع(شكل  ،المقاول(حامل المشروع)
 المشروع، المنتج، السوق...).

و�التالي فمرحلة االستق�ال تقوم في األساس على التعارف بین كل من حامل المشروع والهیئة المرافقة، كما 
التوفیق بین حاج�ات هیئة الدعم ومتطل�ات حامل   تسعى إلى معرفة حالة تقدم المشروع؛ احت�اجات المشروع؛

 المشروع.
وتختلف مدة وشكل االستق�ال من هیئة ألخرى، حیث �مكن أن تكون ع�ارة عن مقا�الت و/أو مكالمات 

�ال حاملي المشار�ع �شكل فردي أو هاتف�ة دور�ة، أو ع�ارة عن مواعید مستمرة، كما �مكن أن �كون استق
جماعي، �اإلضافة إلى ذلك فمدة االستق�ال متغیرة أ�ضا من موعد واحد إلى عدة مواعید ومن �ضع دقائق 

 إلى عدة ساعات حسب أهم�ة ونوع المشروع.
مي، فعمل�ة االستق�ال هي أول اتصال بین حامل المشروع وهیئة المرافقة، والتي �طغى علیها الطا�ع اإلعال

حیث یتم ف�ه أخد فكرة حول هدف المشروع وأهمیته وكذلك وضع�ة صاحب المشروع وما هي طموحاته وما 
ینتظره، في المقابل تسعى هیئة المرافقة في هذه المرحلة إلى تسل�ط الضوء على الخدمات التي �مكن أن 

ولذلك تحتاج هذه الهیئات إلى  تقدمها لحامل المشروع، وٕاظهار أهم�ة المرافقة في نجاح واستمرار المشروع،
كفاءات مهن�ة وخبرات عال�ة في المیدان  الستق�ال وتوج�ه حاملي المشار�ع، واإلجا�ة على األسئلة المختلفة 

 للمقاولین الذین یختلفون في أهدافهم وطموحاتهم وفي أشكال المشار�ع المقترحة.
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لخدمات التي تقدمها هیئات المرافقة تتمثل تتمیز هذه المرحلة �مجموعة من االمرافقة خالل اإلنشاء:  .2
 ف�ما یلي:

تقد�م صاحب المشروع؛ وصف المشروع؛ إعداد وتشكیل ملف إنشاء المشروع: یتمثل في خطة عمل تتضمن: 
وسائل اإلنتاج؛ الملف المالي: جدول وصف السلعة أو الخدمة؛ السوق؛ رقم األعمال؛ الوسائل التجار�ة؛ 

حت�اج في رأس المال العامل، خطة التمو�ل، مخطط الخز�نة، الرسم على الق�مة حسا�ات نتائج تقدیري، اال
 ، عت�ة المردود�ة. TVAالمضافة 

 :(قروض، إعانات، مساعدات،...). ال�حث عن الوسائل المال�ة 
 .الق�ام �الخ�ارات الج�ائ�ة، االجتماع�ة، والقانون�ة 
  وٕانجاز خطوات إنشاء المشروع.المرافقة �مكن أن تصل إلى غا�ة المساعدة في تخط�ط 

إن هذه الخدمات المذكورة موجودة في أغلب ه�اكل الدعم والمرافقة، إال أن تنظ�م هذه العمل�ات یختلف من 
هناك �عض الخدمات التي �مكن أن تقدم لحاملي المشار�ع �شكل فردي أو جماعي في حالة هیئة ألخرى، ف

األخیرة یتم تحقیق الحد األدنى من األ�عاد الفرد�ة(الخصوص�ة)، التدفق الهائل لحاملي المشار�ع، وفي هذه 
 وذلك في شكل مواعید فرد�ة مع حاملي المشار�ع.

وهناك اختالف أ�ضا في الوقت المخصص لحامل المشروع ومدة تركیب المشروع: فهناك �عض الهیئات التي 
تتراوح مدتها المتوسطة في حدود  تخصص من عدة ساعات إلى مدة محدودة �النس�ة للمشار�ع ال�س�طة حیث

ساعة ومدة تركیب المشروع  40إلى  30ساعات، أما �النس�ة للمشار�ع األكثر تعقیدا �مكن أن تصل من  10
 یوم كحد أدني و�مكن أن تصل إلى غا�ة سنة كاملة. 15تكون خالل 

ذ القرارات الخاصة تحاول هیئات الدعم والمرافقة تشج�ع استقالل�ة المقاول في اتخااالستقالل�ة:  .3
�مشروعه وذلك راجع لسببین: األول هو أن االعتماد على الذات �مكن المقاول من التعلم الذاتي ألسالیب 
ق�ادة وتسییر المشروع، وذلك �االعتماد على الشركاء والمتعاملین االقتصادیین، �حیث �ستفید المقاول من هذه 

ر مكسب معرفي في حالة الق�ام �مشروع جدید، أما السبب المعارف حتى في حالة فشل المشروع ألنها تعتب
الثاني هو تمكین هیئة المرافقة من تحقیق اقتصاد في الخدمات المقدمة، بهدف ر�ح الوقت والتوجه إلى 
مشار�ع جدیدة، وفي هذا اإلطار تقوم أغلب هیئات الدعم �االستعانة �مؤسسات أخرى لخدمة المقاولین مثل 

 ومكاتب الدراسات،...إلخ. الغرف االستشار�ة،
القلیل من هیئات الدعم تقوم �متا�عة المؤسسات الصغیرة �عد المرافقة �عد اإلنشاء (المتا�عة):  .4

ومع ذلك تهتم الهیئات المتخصصة في الدعم المالي كثیرا بهذه العمل�ة، والسبب في ذلك بدون  11إنشائها،
المقروضة، وعموما تتضمن المتا�عة �عد اإلنشاء مواعید شك هو محاولة التحقق من إمكان�ة استرجاع األموال 

 شهر�ة مع صاحب المشروع طوال السنتین األولیتین، یتم فیها �حث العناصر التال�ة:
 التسییر: الخز�نة، الوضع�ة المال�ة، تشكیل لوحة ق�ادة مال�ة؛ 

 الجانب التجاري: ال�حث عن الز�ائن، االتصال؛ 
 الرؤ�ة اإلستراتیج�ة؛ 
  مختلقة: العقود، المناقصات...إلخ.أسئلة 
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وفي حالة وجود �عض المشاكل المحتملة في �عض المشار�ع، یتم تنظ�م مواعید دور�ة مع صاحب المؤسسة 
لحل هذه المشاكل، وهناك �عض الهیئات تقوم بتنظ�م اجتماعات إعالم�ة كل شهر�ن أو ثالثة أشهر �قوم 

ات الصغیرة، طرق التوظیف، تأمین الممتلكات واألشخاص، بتنش�طها مختصون، تتمحور حول تسییر المؤسس
 اإلعفاءات،...إلخ.

هناك اختالفات كبیرة بین المرحلتین، من مدة المرافقة، اإلجراءات المت�عة واألدوات والوسائل المستخدمة، 
 وترجع هذه االختالفات إلى أس�اب:

  ،هذه النقطة تفسر في جزء منها تشا�ه السبب األول هو قلة التمو�ل المخصص للمتا�عة �عد اإلنشاء
 عمل�ة اإلنشاء القانوني، والعمل على تشج�ع استقالل�ة المشار�ع.

  أما السبب الثاني مرت�ط �الكفاءات الواجب تجنیدها من أجل تأمین المتا�عة �عد إنشاء المشار�ع
التي تحتوي إجراءات إدار�ة �س�طة الجدیدة، هذه الكفاءات مطلو�ة في هذه المرحلة أكثر من المراحل السا�قة، 

وخدمات أقل تعقیدا، أما في هذه المرحلة �حتاج المشروع الصغیر إلى مراق�ة ومتا�عة المتخصصین في 
مجاالت التنظ�م،التسییر المالي، مراق�ة التسییر، التسییر التجاري، تحلیل القرارات اإلستراتیج�ة، تسییر الموارد 

 القوانین االجتماع�ة.ال�شر�ة، التسییر الج�ائي و 
لكن في الواقع من الصعب توفیر كل هذه الكفاءات، وهو أمر یتحقق نادرا في �عض هیئات المرافقة، 
�اإلضافة إلى ذلك من الصعب إیجاد أشخاص �متلكون معارف عم�قة في كل هذه المجاالت، و�التالي 

میدان�ة إن أمكن، للوصول في النها�ة إلى فالمطلوب توفر المرافقین على المعارف األساس�ة و�عض الخبرة ال
 اإلجا�ة على انشغاالت أصاب المشار�ع.

  السبب الثالث �كمن في خصوص�ة هذه المرحلة، فالمتا�عة �عد اإلنشاء تقتضي إجا�ة المرافقین على
األسئلة المطروحة من طرف أصحاب المشار�ع، هذه األسئلة تغطي مجال واسع ومعقد (تحلیل المشاكل مع 

لعمال، مشاكل تسدید الز�ائن، معالجة مشاكل تسییر�ة واجتماع�ة،...إلخ)، حیث انه عادة ما �طلب المقاولون ا
أجو�ة دق�قة عن هذه المشاكل وفي حالة عدم تحقیق ذلك �مكن أن یؤدي إلى نتائج سلب�ة كبیرة على 

 ة بین المؤسسة وجهاز المرافقة.المشروع، و�التالي یجب أن ترتكز المتا�عة �عد اإلنشاء على عالقة تشاور�
نصل في النها�ة إلى أنه حتى هذه الهیئات تعاني من مشكل كبیر وهو صعو�ة الحصول على الكفاءات 

 الالزمة لمرافقة المشار�ع، مما یؤدي إلى صعو�ة تطو�ر الخدمات التي تقدمها هذه الهیئات. 
مات التي تقدمها مختلف هیئات الدعم والمرافقة �عد التعرض إلى أهم الخدثان�ا: خصائص المرافقة الجیدة: 

في إنشاء المؤسسات، �قي المشكل المطروح في هذه الدراسة هو ك�ف�ة الحكم على أداء هذه الهیئات، وفي 
هذا اإلطار اتفق المتخصصین في هذا المجال على جملة من العناصر التي تمیز المرافقة الجیدة، تتمثل هذه 

  12العناصر ف�ما یلي:
وهذا �عني توافق إمكان�ات وكفاءات المقاول مع نوع�ة المشروع مشروع): -المرافقة تستلزم االرت�اط (فرد  -1

الذي �حمله مما یؤدي إلى وجود توافق مستمر بین الفرد والمشروع ول�س فقط في المرحلة األول�ة لتسییر 
 ف المشاكل المتوقعة."  المقاول والمشروع معا من مختلتأمینهذا العنصر �سمح بـ " ،المشروع
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على العكس فعمل الخبراء یرتكز على الخدمات التقن�ة المقدمة للمشروع،  المرافقة ترتكز على الشخص:  -2
فال �كفي تدع�م المقاول من الناح�ة الماد�ة والمال�ة، ألن عمل�ة المرافقة تكون خالل فترة زمن�ة محددة البد 

 عه في المستقبل ال�عید.للمقاول أن �ستفید فیها للتحكم بتسییر مشرو 
حتى في حالة وجود بدیل أكثر سرعة في الق�ام �عمل�ات المرافقة یجب أن تشجع استقالل�ة الشخص:   -3

تت�ع المشروع بدال عن المقاول (خطة األعمال مثال) والتي تقوم �عض الهیئات �منح المقاول منهج�ة العمل 
ف) وهذا ما ینتج عنه العدید من المشاكل مستق�ال، وهذا لتحقیق اقتصاد في الوقت (و�التالي في التكالی

و�التالي فالمرافقة الجیدة تقتضي تركیز هیئة المرافقة على جعل حامل المشروع �فهم لمدا یجب أن ینفق �شكل 
معقول في استثماراته، كیف یتحكم في الخز�نة، المدة الزمن�ة المثلى لتسدید الدیون، إهالك االستثمارات 

 ...وغیرها.

منذ االستق�ال، یجب أن �كون المرافق قادرا على مصارحة  لمرافقة یجب أن تتضمن تسییر الفشل:ا  -4
المقاول الجدید إذا ما كان المشروع غیر قابل لتحقیق في تلك الحالة، فهناك فئة هشة من المقاولین تأتي 

یین متخصصین �مكن أن �مشار�ع ال یتم المصادقة علیها، و�التالي على هیئات المرافقة التوفر على تقن
�ساعدوا هذه الفئة من المقاولین في تصحصح أخطاء مشار�عهم، وهكذا ف�ما یخص المشاكل المال�ة حیث 
یتوجب على المرافق العمل مع حامل المشروع على تشخ�ص موضوعي للحالة وٕایجاد الحلول دون الدخول 

 و منظمات التمو�ل الرأسمالي. في مشاكل بین هیئات المرافقة التي تمثل االقتصاد التضامني 
هناك فئات مختلفة من المقاولین من بینها ال�طالین ذوو التأهیل  االحتراف�ة مهما كانت الفئة المستهدفة:  -5

الضعیف حیث یرى المختصین أن مرافقة هذه الفئة من حاملي المشار�ع تأتي من مرجع�ة اجتماع�ة أكثر 
قاول �عتمد في تعامله مع حاملي المشار�ع على االستماع والفهم منها اقتصاد�ة، إال أنه حتى وٕان كان الم

الجید ألهداف المقاول (خاصة فئة ال�طالین)، یجب على المرافق إظهار جم�ع عناصر المرت�طة بإنشاء 
 المشروع والكالم �احتراف�ة كبیرة مع المقاول بهدف وضع المشروع في المكان والطر�ق الصح�ح.

فالمرحلة األولى �قوم بها  از المشار�ع على مرحلتین،(التصور)التخط�ط والتنفیذ:المرافقة تقوم في إنج  -6
أما التنفیذ ف�عتبر نقطة االنطالق في المرحلة العمل�ة التي یجب فیها وقوف الهیئة المرافقة إلى  غال�ا المقاول،

 جانب المقاول منذ انطالق النشاط وطول فترة تنفیذ المشروع (فترة اإلنشاء). 
 حور الثالث: تقی�م تجر�ة دعم ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغیرة في الجزائر.الم
لقد أص�ح قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذا أهم�ة �الغة في الجزائر، �النظر إلى كونه أحد ركائز     

التحول إلى اقتصاد السوق، حیث عملت الدولة على تشج�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل جملة 
تطو�ر دینام�ك�ة إنشاء من البرامج والس�اسات والهیئات المتخصصة في دعم هذا القطاع بهدف تنم�ة و 

 المشار�ع، مما �عود �النفع على التنم�ة الوطن�ة.
عرفت الجزائر عدة  أوال: أهم هیئات دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر:

إصالحات اقتصاد�ة كان الهدف منها التحول نحو اقتصاد السوق كان من بینها هیئات دعم المقاوالت�ة 
ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فقامت بإنشاء مجموعة من الهیئات المختصة في هذا المجال تتمثل 

 أهمها ف�ما یلي:
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أنشأت هذه الوكالة �مقتضى المرسوم التنفیذي رقم : ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب   -7
موضوعة تحت إشراف رئ�س الحكومة، ، وقد كانت في البدا�ة  1996سبتمبر  08المؤرخ في  296-96

و�تولى الوز�ر المكلف للتشغیل المتا�عة العمل�ة لنشاطها، تم تحولت لنص�ح تا�عة لوزارة التشغیل والتضامن 
 الوطني،  وهي هیئة تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي.

ل�طالة، فأنها أ�ضا توكل �المهام وٕان كان الهدف من إنشائها اجتماعي في إطار س�اسة التشغیل ومكافحة ا
 التال�ة:  

 تدع�م وتقد�م االستشارة، ومرافقة الش�اب ذوي المشار�ع في تطبیق مشار�عهم االستثمار�ة؛ 
  ،تبل�غ الش�اب ذوي المشار�ع الذین استفادت مشار�عهم من قروض البنوك والمؤسسات المال�ة

تشغیل الش�اب واالمت�ازات األخرى التي �حصلون  �مختلف اإلعانات التي �منحها الصندوق الوطني لدعم
 علیها؛
 الق�ام �متا�عة االستثمارات التي ینجزها الش�اب ذوي المشار�ع؛ 
  وضع تحت تصرف الش�اب كافة المعلومات ذات الطا�ع االقتصادي، والتقني، التشر�عي والتنظ�مي

 المتعلقة �ممارسة نشاطهم؛
 �ا واجتماع�ا.إحداث بنك للمشار�ع المقیدة اقتصاد 

كهیئة حكوم�ة تحت إشراف  APSIأنشئت وكالة ترق�ة ومتا�عة االستثمار الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار: 
، ومنذ صدور قانون االستثمار في أوت 199313رئ�س الحكومة �موجب قانون االستثمار الصادر في 

، حیث ANDI، �الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار APSI، عوضت وكالة ترق�ة ومتا�عة االستثمار 2001
من القانون الذي ینص على ما یلي: "تنشأ لدى رئ�س الحكومة وكالة  7ورد إنشاء هذه الوكالة في المادة 

  أوكلت العدید من المهام لهذه الوكالة منها: ولقدلترق�ة االستثمارات ودعمها ومتا�عتها"،  
 یتها  ومتا�عتها؛ضمان ترق�ة االستثمارات و تنم 
 استق�ال وٕاعالم ومساعدة المستثمر�ن الوطنیین واألجانب؛ 
  تسهیل اإلجراءات المتعلقة بإقامة المشار�ع من خدمات الش�اك الموحد الذي �ظم جم�ع المصالح

 اإلدار�ة ذات العالقة �االستثمار؛
 منح االمت�ازات المرت�طة �االستثمار في إطار الترتی�ات المعمول بها؛ 
 سییر صندوق دعم االستثمارات؛ت 
 ضمان التزام المستثمر�ن بدفاتر الشروط المتعلقة �االستثمار؛ 
 مراق�ة ومتا�عة االستثمارات لتتم في إطار الشروط المحددة؛ 
 .تقد�م التسه�الت الجمرك�ة الخاصة بوسائل اإلنتاج والمادة األول�ة في المدة المحددة 

و�ظم الش�اك الموحد للوكالة كافة األدوات والتنظ�مات التي لها عالقة �االستثمار، و�قوم بتقد�م الخدمات 
اإلدار�ة الضرور�ة �التنسیق مع الجهات والهیئات التي لها عالقة بإنشاء المؤسسات، حیث تظم الوكالة 

مركز الوطني للسجل التجاري، مدیر�ات ممثلین عن المؤسسات والهیئات المعن�ة م�اشرة �االستثمار، ومنها ال
الضرائب، الوكاالت العقار�ة، ولجان دعم المشار�ع المحل�ة وترقیتها، ومدیر�ات السكن والتعمیر، مدیر�ة 
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البلد�ات المعن�ة، والتي تكون ممثلة في هذا الش�اك من أجل تخفیف وتسهیل  ،التشغیل، مدیر�ة الخز�نة
 اإلجراءات التأس�س�ة للشركات وضمان الالمركز�ة في إنجاز المشار�ع على مستوى الوال�ات التا�عة.

كما تحتوي الوكالة على صندوق لدعم االستثمار وهو مكلف بتمو�ل المساعدات التي تقدمها الدولة 
 ر�ن في شكل امت�ازات ج�ائ�ة وجمرك�ة وتغط�ة تكالیف القاعدة اله�كل�ة الالزمة إلنجاز االستثمارات.للمستثم

أنشئ الصندوق �مقتضى ): ∗FGARصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: (  -8
بهدف ضمان القروض الضرور�ة لالستثمارات  11/11/2002المؤرخ في  373-02المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  18-01تي یجب على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في القانون رقم ال
والمتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و�تولى الصندوق ما  12/12/2001

  14یلي:
  استثمارات في المجاالت التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنجز

 التال�ة:   إنشاء المؤسسات؛ تجدید التجهیزات؛  توس�ع المؤسسات.
  إقرار أهل�ة المشار�ع والضمانات المطلو�ة؛ 

 ضمان متا�عة البرامج التي تضمنها الهیئات الدول�ة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 
 الصغیرة والمتوسطة المستفیدة من ضمان  ضمان االستشارة والمساعدة التقن�ة لفائدة المؤسسات

 القروض.
  ترق�ة االتفاق�ات المتخصصة التي تتكفل �المخاطر التي تنشط في إطار ترق�ة المؤسسات الصغیرة

 والمتوسطة وتطو�رها؛
  ضمان متا�عة المخاطر الناجمة عن ضمان القروض، وتسل�م شهادات الضمان الخاصة �كل ص�غ

 التمو�ل؛ 
 مع البنوك والمؤسسات المال�ة لصالح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ إعداد اتفاق�ات 
  الق�ام �كل عمل یهدف إلى المصادقة على التدابیر المتعلقة بترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

وتدع�مها في إطار ضمان االستثمارات، حیث �حل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المال�ة ف�ما یخص 
 تحقات، وفي حدود تغط�ة المخاطر ط�قا للتشر�ع المعمول �ه.آجال تسدید المس

جهاز القرض المصغر یوفر خدمات مال�ة ): ANGEMالوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر(  -9
متماش�ة مع احت�اجات المواطنین غیر المؤهلین لالستفادة من  القرض البنكي والمشكلین أساسا  من فئة 

الدخل غیر المستقر أو ال�طالین والذین ینشطون عموما في القطاع غیر األشخاص بدون دخل أو ذوي 
 الشرعي، وتتمثل المساعدات والخدمات التي یوفرها الجهاز في:

 دج موجهة لشراء المواد األول�ة. 30.000* سلفة بدون فائدة ال تتعدى 
دج  400.000ملیون سنت�م و 05دج أي  50.000* قرض بنكي صغیر للمشار�ع التي تتراوح ق�متها ما بین 

 %. 90إلى  % 80ملیون سنت�م �فوائد مخفضة بنس�ة  40أي 

وال تمنح الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر للمستفیدین المساعدات المال�ة فقط، بل یتعدى ذلك إلى 
د�ة للمشروع، الدراسة التقن�ة واالقتصا ،مساعدات غیر مال�ة كالتوج�ه والمرافقة على مستوى كل الدوائر

والتكو�ن في التر��ة المال�ة وتسییر المؤسسة، وكذا إعطاء الفرصة لهؤالء المستفیدین من المشاركة في 
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المعارض والصالونات أین یتم التعارف بینهم واكتساب خبرات مختلفة وكذا خلق فضاءلت جدیدة لتسو�ق 
 منتجاتهم.

لحاضنات التكنولیج�ة بهدف تشج�ع المشار�ع أنشأت الجزائر مجموعة من االحاضنات التكنولوج�ة:   -10
ذات ال�عد التكنولوجي اإلبداعي، في �عض الوال�ات على غرار كل من العاصمة، وهران، ادرار، قسنطینة، 
وورقلة مؤخرا ... إال انه إلى غا�ة اآلن ال �مكن تقی�م النتائج التي توصلت إلیها هذه الحاضنات �سبب حداثة 

 �مها في الجزائر.هذه التجر�ة وعدم تعم
ومن خالل �عض الدراسات التي اهتمت بتقی�م ثان�ا: تقی�م الواقع الجزائري في مجال المرافقة المقاوالت�ة: 

هیئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، توصلت هذه الدراسات إلى أن هناك نقص 
في فعال�ة هیئات دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر و�هدا �عود أساسا إلى 

ت، ففي الوقت الذي ترتكز عمل�ة المرافقة المقاوالت�ة على ضرورة إنجاح عدم وضوح أهداف هذه الهیئا
المشار�ع المن�عثة في إطار هذه الهیئات، فالدولة تهدف �الدرجة األولى إلى محار�ة ال�طالة وذ�ك �السماح 

كز ألكبر عدد من الش�اب من إنشاء مؤسسات صغیرة، وهذا ما اثر على فعال�ة هیئات المرافقة فهي ال تر 
 كثیرا على تفعیل عمل�ات المرافقة من أجل إنجاح هذه المشار�ع الصغیر.   

وفي نظرة إلى أهم ممیزات هیئات دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر �ظهر 
قتصاد�ة ی�قى مدى مساهمتها في ز�ادة إنشاء وتطو�ر العدید المؤسسات الصغیرة، إال أن أثرها على التنم�ة اال

 غیر ظاهر، وذلك لألس�اب التال�ة :
 تقد�م الخدمات المال�ة (التمو�ل، ضمان القروض،االمت�ازات الج�ائ�ة،...وغیرها)،  ىالتركیز عل

و�الرغم من ذلك فهي ال تؤثر �قوة على البنوك في منح القروض للش�اب، حیث ال تزال عمل�ات التمو�ل 
 ة من ضمانات ومحسو��ة وغیرها؛تخضع لنفس اآلل�ات البیروقراط�

  التركز على الجوانب اإلدار�ة: حیث شبهت هذه �اإلدارات العامة البیروقراط�ة عالقاتها مع الز�ائن
حاملي المشار�ع ال تتعدى إعداد وتسل�م الملفات، �الرغم من أن من أهدافها تسهیل اإلجراءات اإلدار�ة لحاملي 

 ة في ذلك .المشار�ع مع مختلف المؤسسات الفاعل
  مركز�ة صنع القرار في هذه الهیئات: وهذا �مكن أن یؤدي إلى عدم استغالل  العدید من الخصائص

 التنمو�ة المحل�ة، ألن هذه اإلستراتیج�ة ال تأخذ �عین االعت�ار الخصائص التنمو�ة ل�عض المناطق؛ 
  وضعف عمل�ات التحس�س،  قدرة على توج�ه استثمارات الش�اب نحو المشار�ع المنتجة للثروةالعدم

حیث نالحظ تزاید عدد المؤسسات المصغرة في قطاع النقل و�عض النشاطات غیر المنتجة للثروة على 
 حساب القطاع الصناعي والزراعي غال�ا؛

   عدم استجا�ة التمو�ل المقدم لمتطل�ات غالب�ة الش�اب الجزائري المسلم الذین �طالبون �قروض بدون
 ر�ع مما �حد من عدد المشار�ع؛فائدة لتمو�ل المشا

  ضعف خدمات المرافقة خالل و�عد اإلنشاء التي تقدمها هذه الهیئات ألصحاب المؤسسات، مما
  یؤدي إلى توفق العدید من المشار�ع عن النشاط.

  عدم االهتمام �المرحلة األولى (االستق�ال) لفهم ومناقشة حاملي المشار�ع حول مشار�عهم وتوجیههم
 صح�ح.�الشكل ال



 

289 

  افتقاد هذه الهیئات إلفراد متخصصین في مجال المرفقة مما �حد من فعال�ة المجهودات التي �قوم
 بها هذه المؤسسات في هذا المجال.

  إن اكبر عائق یواجه هذه الهیئات هو افتقاد غالب�ة حاملي المشار�ع للروح والفكر المقاوالتي �مفهومه
 اع والمخاطرة الخصائص الق�اد�ة. الحقیق الذي یرتكز على مز�ج من اإلبد

 الخاتمة:
�مكن القول في األخیر أن تجر�ة المرافقة المقاوالت�ة ال زالت في بدایتها في مجال عمل المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة، لكن یجب تفعیل هذه الهیئات من خالل العمل على انتهاج األسالیب العلم�ة في عمل�ات الدعم 

القوانین الس�اسات المرسومة، �اإلضافة إلى �عض التعد�الت المتعلقة �المح�ط االستثماري، والمرافقة وتفعیل 
فالتنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة روح المقاولة وٕانشاء المؤسسات هي نتیجة لتفاعل مجموعة من العوامل، كالثقافة، 

فة إلى توفیر المناخ االستثماري والنظام التعل�مي وهیئات دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة �اإلضا
 المالئم إلنجاح هذا التوجه.

و�ناءا على ذلك فهیئات المرافقة المقاوالت�ة ودعم إنشاء المشار�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، یجب أن 
 تحضي �الكثیر من االهتمام لتفعیل دورها في ترق�ة دینام�ك�ة إنشاء المشار�ع، وذلك من خالل: 

  جانب اإلعالم والتوج�ه الذي �عتبر أول عناصر المرافقة، بهدف توج�ه التنم�ة إلى التركیز على
 ؛القطاعات األكثر أهم�ة

  وضع اتفاق�ات مع مختلف الجامعات ومراكز التكو�ن المهني تهدف إلى تفعیل وسائل إعالم الوكالة
 ؛في هذه المؤسسات

  مرافقة المؤسسات الصغیرة: االستق�ال العمل على تكو�ن أعوان هیئات المرافقة في مختلف مراحل
 ؛م�ادئ دراسات الجدوى وٕانشاء المشار�ع، الجانب اإلداري وجانب التسییر المؤسسات

  العمل على تفعیل االتفاق�ات المبرمة مع مختلف المؤسسات المتدخلة في إنشاء المؤسسات والتنسیق
 ؛والتكامل لتسهیل عمل�ة إنشاء المؤسسات

 دیدة المنشأة، في مختلف الفروع حسب خصوص�ة ومؤهالت كل منطقة وحاج�ات توج�ه المشار�ع الج
  ؛التنم�ة فیها

  توس�ع المعارض الدور�ة الداخل�ة والخارج�ة للمساهمة في تسو�ق منتجات المؤسسات الصغیرة، وكذا
إنشاء شركات أو وكاالت متخصصة في التسو�ق لمساندة المؤسسات الصغیرة كقنوات لتوز�ع وتصدیر 

 ة؛منتجات هذه المؤسسات، وتشج�ع التعاقد من ال�اطن بین المؤسسات الكبیرة والصغیر 

  تفعیل دور حاضنات األعمال ومشاتل المؤسسات في دعم المؤسسات الصغیرة وتوس�عها في كافة
 المناطق.

   العمل على تقل�ص مدة دراسة وتمو�ل المشروع من خالل تقل�ص اإلجراءات اإلدار�ة في وتسهیل
 ؛جراءات مع البنوكاإل
  إعادة النظر في نس�ة القرض الممنوح بدون فائدة وفي معدالت الفائدة الممنوحة من طرف البنوك

 ؛والعمل على منح القروض بدون فوائد
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  تشكیل لجان محل�ة تظم ممثلین عن مختلف الفاعلین في عمل�ة إنشاء المؤسسات على غرار مجلس
 العامة، لز�ادة التنسیق وتسهیل إجراءات اإلنشاء.التوج�ه على مستوى المدیر�ة 
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 آل�ات المرافقة المقاوالت�ة في الجزائر
 قراءة تحلیل�ة نحو خلق مؤسسات صغیرة ومتوسطة مستد�مة

 
 جامعة مستغانم أستاذة محاضرة أ براه�مي بن حراث ح�اة

 جامعة مستغانم محاضر أأستاذ      ودان بوعبد هللا
 جامعة مستغانم أستاذ محاضر أ     مخفي أمین

 
 مقدمة

، قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة�سعت الجزائر إلى االهتمام المتزاید �مختلف المجاالت التي تح�ط 
خلق الثروة خارج مساهمة فعالة في ینتظر منه  الشاملة لتنم�ةا من أهم أولو�ات اعت�ار هذا القطاعتم حیث 

حتاج إلى � المؤسساتوللنهوض بهذا القطاع، فإن هذا النوع من مناصب شغل دائمة.وتوفیر المحروقات 
في المح�ط، وعل�ه تم المتواجدة تهدیدات الو  تحد�ات،�سبب الفي مختلف مراحل نموه الرعا�ة، الدعم والمرافقة

 .كتوجه نحو استراتیج�ة التنو�ع االقتصادي ذا القطاعتوفیر عدة آل�ات للدعم والتمو�ل بهدف ترق�ة وتطو�ر ه
 ومما سبق تهدف الدراسة إلى توض�ح ما یلي:

 التطرق إلى اإلطار النظري للمرافقة والمقاوالت�ة؛ -
 ؛في الجزائر الموجهة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المرافقةالتعر�ف �مختلف آل�ات  -
 ؛اآلل�اتوالتنظ�م�ة لالستفادة من هذا  التعرف على مختلف االجراءات اإلدار�ة -
 توض�ح أهم التحد�ات التي تواجه مرافقة المقاوالت�ة في الجزائر. -

 وتتمثل االشكال�ة العامة لهذه الورقة ال�حث�ة في:
 ؟مستد�مةمؤسسات صغیرة ومتوسطة المرافقة المعتمد علیها في الجزائر لخلق هي مختلف آل�ات  ما

 :ةرئ�س� ثالثة محاوروعل�ه سیتم التطرق في هذه المداخلة إلى 
 اإلطار النظري للمرافقة المقاوالت�ة؛ -
 ؛لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرآل�ات مرافقة ل -
 نتائج واقتراحات. -

 أوال: اإلطار النظري للمرافقة المقاوالت�ة.
المتواصل لها خاصة في مراحلها األولى من  نظرا للصعو�ات التي تواجه عمل�ة انشاء مؤسسات والفشل 

االنشاء، كان من الضروري إیجاد حل لهذا المشكل التي تعاني منه أغلب المؤسسات في العالم، وعل�ه كانت 
عمل�ة المرافقة المقاوالت�ة المنهج المیداني الفعال الحتضان هذه المؤسسات في مختلف مراحل ح�اتها 

 الستغالل).ا -االنشاء -(االنطالق �فكرة
�مكن تعر�ف المرافقة المقاوالت�ة من خالل التطرق إلى أهم أدب�ات  مفهوم المرافقة المقاوالت�ة: )1

 المتخصصین في هذا المجال، منها:
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هي: عمل�ة دینام�ك�ة لتنم�ة وتطو�ر المشار�ع خاصة الصغیرة ومنها التي تمر �مرحلة  المرافقة -
التأس�س أو اإلنشاء و�دا�ة النشاط حتى تتمكن من ال�قاء والنمو، وذلك من خالل العدید من المساعدات 

 .1المال�ة، الفن�ة،وحتى المعنو�ة
ح، التكو�ن، الدعم اللوجست�كي، التمو�ل، خدمات التحس�س، االستق�ال، االعالم، النصالمرافقةتشمل -

 .2اإلنشاء والمتا�عة للمؤسسات الجدیدة
من خالل التعر�فین السا�قین �مكن اعت�ار المرافقة المقاوالت�ة مجموعة من الخدمات ماد�ة كانت أو معنو�ة 
تقدمها هیئات متخصصة إلى أصحاب المشار�ع الجدیدة في مختلف مراحل ح�اتها، قبل عمل�ة 

الخدمات الفن�ة والمیدان�ة)، �عد عمل�ة  -التوج�ه)، أثناء عمل�ة االنشاء ( المساعدات -النشاء(االستق�الا
 تقد�م الحلول). –االنشاء (المتا�عة 

 : �صفة عامة �مكن حصر أشكال المرافقة المقاوالت�ة في الجدول التالي:أشكال المرافقة المقاوالت�ة )2

 الهدف من المرافقة الخدمة المقدمة شكل المرافقة
 التشج�ع -رفع المعنو�ات التوج�ه -النصح المرافقة المعنو�ة

 -تحدید الموقع المناسب المرافقة الفن�ة
 اآلالت -أسالیب االنتاج

 -تقد�م دراسات الجدوى الفن�ة
  -إعداد مخطط العمل

 -تقد�م معلومات حول التسو�ق المرافقة االعالم�ة
 الترو�ج. -االشهار

 -عمل�ات الب�ع والتوز�عتسهیل 
 التعر�ف �المنتوج.

تكو�ن  -تدر�ب -تلقین دروس المرافقة التكو�ن�ة
 مستمر.

تأقلم صاحب المشروع مع 
 التطورات 

تسه�الت في االجراءات  المرافقة اإلدار�ة
 ت�س�ط الوثائق. -االدار�ة

تفادي  -تقل�ص الوقت
 البیروقراط�ة

 -عمد -مساعدات مال�ة المرافقة المال�ة
 -تخف�ض التكالیف -تمو�ل

 اعفاءات ضر�ب�ة.

 تمو�ل المشار�ع 

من إعداد ال�احثة د/ بن حراث ح�اة، اعتمادا على  حسین رح�م، نحو ترق�ة ش�كة دعم المؤسسات المصدر: 
، ص ص 03/2005والمجتمع، جامعة منتوري، العدد   الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة االقتصاد

41-42 

                                                            
عبد السالم أبو قحف وآخرون، حاضنات األعمال (فرصة جدیدة لالستثمار وآل�ات لدعم المنشآت األعمال الصغیرة)، الدار  -1

 10، ص2001الجامع�ة، مصر، 
2- Olivier CULLIERE, DETERMINANTS INSTITUTIONNELS DE L’INTENSITE 
D’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ENTREPRISE, Colloque « Accompagnement des jeunes 
entreprises : entre darwinisme et assistanat », centre d'étude et de recherche sur les organisations et le 
management (CEROM),  Montpellier– 26 mai 2005 –P2. 
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عمل�ة المرافقة المقاوالت�ة الموجهة للمشار�ع الناشئة یتم االعتماد على عدة آل�ات مترا�طة وومتكاملة وإلنجاح 
 3ف�ما بینها �مكن حصرها في مایلي:

 الدولة والهیئات االقل�م�ة؛ -
 البنوك والمؤسسات المتخصصة؛ -
 حاضنات المؤسسات والمشاتل؛ -
 مراكز التسهیل؛ ،مراكز الدعم -

 التكو�ن؛المعاهد، مراكز  -
 الجامعات، مخابر ال�حث؛ -
 االمت�از التجاري؛ -
 الخبراء، االستشار�ین. -

 . المؤسسات الصغیرة والمتوسطة آل�ات مرافقة: ثان�ا
تشج�ع وتكثیف نسیج المؤسسات من اجل وكاالت دعم ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: )1

، ومن بین أهم هذه تنش�ط عمل�ة االستثماروطن�ة تهدف إلى وكاالت  عدةالصغیرة والمتوسطة تم إنشاء 
�عد تعدیل كل القوانین منذ سنة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالوكاالت التي تم وضعها تحت تصرف 

 یوجد: 2017وٕالى غا�ة سنة  1993
تعتبر الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب هیئة ): ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب ( )1-1

المؤرخ في  296-96اص تم إنشاؤها وتحدید قانونها األساسي من خالل المرسوم التنفیذي رقم ذات طا�ع خ
تكمن .و فرعا على المستوى الوطني 48، تحتوي على 1996جوان  24الموافق لـ  1417ر��ع الثاني  24

 مشار�عفي مختلف المهمتها األساس�ة في تشج�ع ومساعدة ومرافقة الش�اب ال�طال ذوي األفكار 
 5تتمثل أهداف الوكالة في:، و 4االستثمار�ة

 ؛إنشاء واستغالل المشروع تقد�م الدعم واالستشارة ألصحاب المشار�ع في مختلف مراحل -
 إعالم المستثمر الشاب �القوانین المتعلقة �ممارسة نشاطه؛ -
 المصغرة؛إ�الغ أصحاب الم�ادرات المقبولة �الدعم الممنوح لهم واالمت�ازات في جهاز المؤسسات  -

ضمان متا�عة ومراق�ة المؤسسات والمشار�ع سواء خالل فترة اإلنجاز أو �عد االستغالل وحتى في  -
 حالة توس�ع النشاط؛

 الحفاظ على عالقات مستمرة مع البنوك والمؤسسات المال�ة في إطار تمو�ل المشار�ع؛ -
 متا�عة التنفیذ وتشغیل المشار�ع.   -

                                                            
حسین رح�م، نحو ترق�ة ش�كة دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة االقتصاد والمجتمع، جامعة منتوري،  -3

 43، ص 03/2005العدد 
، األردن، 2008مدني بن شهرة، اإلصالح االقتصادي وس�اسة التشغیل (التجر�ة الجزائر�ة)، دار الحامد للنشر والتوز�ع،  -4

 . 289ص:
 .  04، الجزائر، ص: 2011دلیل إنشاء مؤسسة مصغرة، كتیب صادر عن الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب،  -5
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 6تضعها الوكالة تحت تصرف الراغبین في إنشاء مؤسسات تتمثل في:عمل�ة المرافقة التي و�النس�ة ل
 قبل البدا�ة في المشروع: ألصحاب المشار�عالوكالة مرافقة - أ

 التكو�ن المجاني؛ -اإلعالم -دراسة المشروع -التوج�ه والتشج�ع -
 :�عد انطالق المشروع ألصحاب المشار�عالوكالة مرافقة   - ب
 ضمان المخاطر. -والتقی�مالمتا�عة  -التشج�ع والرقا�ة -

 370210بلغت حصیلة الوكالة ف�ما یخص خلق مؤسسات صغیرة  2017منذ نشأة الوكالة وٕالى غا�ة سنة 
نس�ة و النقل معا  مؤسسة في مختلف القطاعات االقتصاد�ة خارج المحروقات، حیث بلغ فیها قطاع الخدمات

وأخیرا قطاع الصناعة والصناعة التقلید�ة ثم  ،%15، یلیها قطاع الفالحة والصید ال�حري بنس�ة 52,7%
 على التوالي. %2,6و %8,8، %20األشغال العموم�ة والمهن الحرة بنسب 

من أصل مجموع  %9كما ان المشار�ع الممولة من طرف الوكالة لفائدة الطل�ة الجامعیین بلغت نس�ة 
، وهذا ما یؤكد ابتعاد اإلطارات 7یینوال�اقي یخص المهن 2017المشار�ع الممولة منذ نشأتها وٕالى غا�ة 

 وأصحاب الشهادات العل�ا عن مجال األعمال وتخوفهم من إنشاء مشار�ع استثمار�ة.
تم إنشاء الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار �مقتضى ): ANDI) الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار (1-2

�موج�ه  ،والمتعلق بتطو�ر االستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  03-01وفقا لألمر الرئاسي رقم  21المادة 
الوكالة الوطن�ة لترق�ة ومتا�عة د عوض هذا الجهاز م�ادئ وأسالیب تشج�ع االستثمار في الجزائر، ولق تحدد

والتي إنطلق نشاطها في  1993من قانون االستثمارات لسنة  07) التي عملت وفقا للمادة APSIاالستثمار (
لوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار وكالة حكوم�ة مكلفة �االستثمار في الجزائر وتضم . وتعتبر ا19958مارس 

كما . 9جهاز لتشج�ع االستثمار والذي �قوم �مرافقة وتسهیل اإلجراءات التأس�س�ة للمؤسسات وٕانجاز المشار�ع
 10على تأد�ة المهام اآلت�ة: لة�قوم عمل الوكا

 ت؛ضمان ترق�ة وتطو�ر ومتا�عة االستثمارا -
 استق�ال وٕاعالم ومساعدة المستثمر�ن المق�مین وغیر المق�مین (الوطنیین واألجانب)؛ -
 تسهیل الق�ام �اإلجراءات التأس�س�ة للمؤسسات وتجسید المشار�ع بواسطة خدمات الش�اك الموحد؛ -

 .تسییر صندوق دعم االستثمارات -
سواء في في إطار تشج�ع االستثمار الوطني واألجنبي تقدم الوكالة تحفیزات هامة متعلقة �النظام العام و 

ولقد تبلور عن هذه االمت�ازات حوافز ، والنظام الخاضع للترخ�صمرحلة االنجاز أو في مرحلة االستغالل 

                                                            
، ص تحلیـل نظـري وٕاسـقاط علـى الواقـع الجزائـري  :المرافقة فـي إنشـاء المشـار�ع الصـغیرةمداخلة:دمحم قوجیل ودمحم حافظ بوغا�ة،  -6

 10-7ص: 
7- statistiques -https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos 1/01/2018بتار�خ 
 المؤسسات تأهیل حول الدولي الملتقى العر��ة، الدول في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تأهیل بر��ش السعید، متطل�ات -8

 . 06الجزائر،ص:  ،2006 عنا�ة، جامعة والمتوسطة، الصغیرة
 . 24كتیب استثمر في معسكر، مرجع سبق ذكره، ص:  -9

�ا�ا عبد القادر،س�اسة االستثمارات في الجزائر وتحد�ات التنم�ة في ظل التطورات الراهنة،رسالة دكتورة،كل�ة العلوم  -10
 161،الجزائر، ص: 2003االقتصاد�ة وعلوم التسیر،

https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%201/01/2018
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وال�ات و  زا�ا الممنوحة لوال�ات الجنوبالم�اإلضافة الى  االمت�ازات الخاصة االمت�ازات العامة أخرى تمثلت في
.فالمرافقة المقدمة من طرف الوكالة تتمثل خاصة في المرافقة اإلدار�ة وتسهیل االجراءات 11الهضاب العل�ا

مشروع استثماري، منذ  63804من أجل االستثمار، حیث بلغت حصیلة المشار�ع االستثمار�ة المصرح بها
�النس�ة لالستثمار المحلي  %90، حیث تمثل ما نسبته 2016سنة وٕالى غا�ة  2002بدا�ة نشاطها سنة 

یل�ه قطاع  %48.74�النس�ة لالستثمار األجنبي، وف�ما یخص القطاعات �أخذ قطاع النقل نس�ة  %10و
، أما القطاعات االخرى ت�قى هامش�ة وال %17.64وقطاع الصناعة بنس�ة  %17.85الخدمات بنس�ة 

مشروع  2916بلغت المشار�ع االستثمار�ة المصرح بها حوالي  2017سنة  .  وخالل12مشار�ع 3تتنجاوز 
، وعل�ه �مكن القول أن هذا الجهاز �حتاج إلى توفیر حوافز ذات جاذب�ة سواء �النس�ة لالستثمار 13استثماري 

ر�ع المحلي أو االستثمار األجنبي، ألن هذه االستثمارات ال تخص فقط المشار�ع الكبیرة بل تخص كذلك النشا
 الصغیرة والمتوسطة النها تخدم النشاط االقتصادي أكثر من المؤسسات الكبیرة توفر العدید من المزا�ا. 

أنشئت الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض ):ANGEM) الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر (1-3
كهیئة ذات طا�ع خاص،  2004جانفي  22المؤرخ في  14-04المصغر �موجب المرسوم التنفیذي رقم 

مهمتها األساس�ة تطبیق س�اسة الدولة في مجال محار�ة ال�طالة والفقر عن طر�ق دعم أصحاب الم�ادرات 
لهذا الجهاز تتمثل مختلف األهداف العامة و .14لخاصةمساعدتهم على خلق نشاطات لحسا�اتهم او الفرد�ة 

 15:في
محار�ة الفقر وال�طالة في المناطق الحضر�ة والر�ف�ة عن طر�ق تشج�ع العمل الذاتي والمنزلي إضافة  -

 إلى الصناعات التقلید�ة والحرف الخاصة لدى فئة المرأة؛
اقتصاد�ة، ثقاف�ة، منتجة للسلع استقرار سكان األر�اف في مناطقهم األصل�ة �عد خلق نشاطات  -

 والخدمات المدرة للمداخیل؛
 تنم�ة روح المقاولة التي تساعد األفراد في اندماجهم االجتماعي و الحصول على دخل خاص.  -

 16:التال�ةاألساس�ة من خالل المهام لوكالة وتظهر المرافقة المقاوالت�ة ل
 طار إنجاز أنشطتهم؛نصح ومرافقة المستفیدین من القرض المصغر في إ، دعم -
 ضمان متا�عة األنشطة التي ینجزها المستفیدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط؛ -

 مساعدة المستفیدین عند الحاجة لدى المؤسسات والهیئات المعن�ة بتنفیذ مشار�عهم؛  -
وتنفیذ تخط�ط  تكو�ن عالقات دائمة مع البنوك والمؤسسات المال�ة في إطار التركیب المالي للمشار�ع -

 التمو�ل إضافة إلى متا�عة إنجاز واستغالل الدیون المستحقة التي لم تسدد وفق آجالها المحددة،
 تكو�ن حاملي المشار�ع والمستفیدین من المشار�ع المصغرة في مجال تقن�ات التركیب؛ -

                                                            
11http://www.andi.dz/index.php/fr/regimes-d-avantages   6/12/2017 بتار�خ
12http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395   3/03/2018 بتار�خ

13Bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, n°31, Novembre 2017, 
p19 

  02، ص:01/2007د مجلة صادرة عن الوكالة الوطن�ة لتسییر القروض المصغرة، العد -14
15- http://www.angem.dz/article/constitution-du-dossier/   6/12/2017بتار�خ   
16-www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-33947.html    4/12/2017 بتار�خ  

http://www.andi.dz/index.php/fr/regimes-d-avantages
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395
http://www.angem.dz/article/constitution-du-dossier/
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 .لمصغرتنظ�م صالونات لعرض و��ع السلع المحل�ة و الوطن�ة للمنتجات التي مّولها القرض ا -
ومن أجل ضمان تنفیذ المهام المسندة على أحسن وجه، تبنت الوكالة نموذجا تنظ�م�ا ال مركز�ا وذلك بإنشاء 

 .17�الجزائر العاصمة) تغطي كافة أرجاء الوطن مدعمة بخال�ا المرافقة 2تنس�ق�ة والئ�ة (منها  49
قاوالت�ة المتوفرة ألصحاب المشار�ع تخص كل �الرغم من عدم إق�ال الجامعیین لهذا الجهاز إال أن المرافقة الم
 المراحل وتتنوع بین المرافقة الماد�ة، المعنو�ة، االدار�ة وغیرها.

ما  2017وٕالى غا�ة سنة  2004ولقد سجلت حصیلة المشار�ع الممولة من طرف الوكالة منذ نشأتها سنة 
 %17.91من فئة النساء ونس�ة شخص استفاد منها %62.44قرض ممنوح یتوزع بین نس�ة  796333�قارب 

، %38.73قرضا ممنوحا بنس�ة  310426استفاد منها الرجال، ومن جهة أخرى تسجل الصناعات الصغیرة 
 .18%20و %14أما القطاعات األخرى تتمثل خاصة في الخدمات، الصناعة التقلید�ة والزراعة بین 

 ي) توز�ع القروض الممنوحة حسب المستوى التعل�م1الجدول رقم (
 (%)النس�ة العدد مستوى التعل�م

 %16,24 195 130 دون المستوى 
 %1,57 585 12 متعلم

 %15,18 640 121 ابتدائي
 %49,69 246 398 متوسط
 %13,25 231 106 ثانوي 

 %4,07 616 32 جامعي
 %100 513 801 المجموع
  2/2/2018بتار�خ  octroyes-https://www.angem.dz/ar/article/pretsالمصدر:

) �مكن القول ان معدل إق�ال الطل�ة الجامعیین على عدا الجهات ضعیف مقارنة مع 2من الجدول رقم (
وزارة العمل بإبرام إتفاق�ة مع وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي  المستو�ات األخرى، ونظرا لهذه النتائج قامت

 من أجل تشج�ع الطل�ة الجامعیین إلنشاء مؤسسات صغیرة ذات كفاءة ود�مومة.
تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمین على ال�طالة ): CNACال�طالة ( عن) الصندوق الوطني للتأمین 1-4

إضافات الصندوق في أهم تمثلت ،و 1994جو�ل�ة  06المؤرخ في  188-94بناء على المرسوم التنفیذي رقم 
�اإلضافة إلى تقد�م الدعم المالي واالمت�ازات والمساعدة والمرافقة في كل مراحل ،19تعبئة ال�طالین وٕاحصائهم

 : 21و�قوم الصندوق من جهة أخرى بتغط�ة النشاطات المنصوص علیها في التنظ�م والمتمثلة في.20المشروع
 كافة نشاطات اإلنتاج والخدمات ما عدا إعادة الب�ع دون تحو�ل المنتوج؛  -

                                                            
 . 02مجلة صادرة عن الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر، مرجع سبق ذكره، ص: -17

18-Bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, n°31, Novembre 2017, 
p  31  

 .294مدني بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص:  -19
20- https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Loi0621.aspx 
21- https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Loi0621.aspx 

https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes
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 النشاطات المحدثة في قطاع الفالحة، الري والصید ال�حري؛ -
 النشاطات المحدثة في المناطق الخاصة (الهضاب العل�ا و الجنوب).  -

ستفیدة من هذه مؤسسة م 140397یرافق الصندوق ما �قارب 2017منذ نشأة الصندوق وٕالى غا�ة سنة 
منها  %49تم تمو�ل  2016مؤسسة، وخالل سنة  1681ما �قارب  2017االمت�ازات،في حین بلغت سنة 

 .22خاص �قطاع الفالحة
وفي إطار المرافقة المقاوالت�ة سطر الصندوق س�اسة جدیدة تهدف إلى جلب الطل�ة الجامعیین إلى مجال 

من أجل إنشاء مؤسسات صغیرة ذات طا�ع ابتكاري  2017 األعمال من خالل االتفاق�ة المبرمة نها�ة سنة
 .23ناجح

الوكالة من هذه إنشاء تم ): ANDPME)الوكالة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة (1-5
من خالل المرسوم التنفیذي رقم ،أجل التحكم في برامج إعادة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومتا�عتها

 24تهدف الوكالة إلى ما یلي:، و 2005ماي  03في  المؤرخ 05-165
مرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بهدف السماح لها بتحسین قدراتها التنافس�ة تماش�ا مع  -

 المقای�س الدول�ة لتعز�ز مكانتها و اإلشراف على التطورات المستقبل�ة و تكفییها معها. 
لتنافسي على االسوقي و ، مسایرة التطور التقنيجعل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قادرة على  -

 االبتكار. و السعر ، مستوى الجودة
 25:التال�ة مهام�االضافة إلى العمل على تأد�ة ال

 تنفیذ البرامج الوطن�ة لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وضمان متا�عتها؛ -
 تعز�ز الخبرة واالستشارة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ -

 تركی�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في فترة اإلنشاء، التوقیف وتغییر النشاط؛متا�عة  -
 استغالل ونشر المعلومات في مجال نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛، جمع -
 الكفاءة لتنفیذ البرامج القطاع�ة واقتراح التدابیر الضرور�ة عند الحاجة؛، تقی�م الفعال�ة -
 والمنظمات المعن�ة الستعمال تكنولوج�ات اإلعالم واالتصال؛تشج�ع االرت�اط مع المؤسسات  -
 تنسیق مع اله�اكل الخاصة �مختلف برامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. ال -

مؤسسة استفادت من هذا البرنامج  4927ما �قارب  2016ولقد بلغ عدد المؤسسات المسجلة نها�ة سنة 
 یوضح توز�ع المؤسسات حسب الحجم 3جدول رقم مؤسسة استوفت الشروط، وال 2680ما�قارب 

 
 
 

                                                            
22http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20171031/124757.html3/02/2018 بتار�خ 
23 - https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Loi0621.aspx 

 . 28ذكره، ص:سبق كتیب استثمر �معسكر، مرجع  -24
25 - Moussaoui Rachid, Présentation du PNMN des PME, séminaire régional de sensibilisation PNMN 
(26/01/2011), Adrar, P 04 

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20171031/124757.html%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%203/02/2018
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 2016): توز�ع ملفاتالتأهیل خالل سنة 3الجدول رقم (
 عدد المؤسسات نوع المؤسسة

 1005 مؤسسات متوسطة

 2072 مؤسسات صغیرة

 1850 مؤسسات مصغرة

 4927 المجموع

 ,Bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, n°30المصدر: 
Novembre 2017, p24 

مما سبق ذكره حول مختلف وكاالت الدعم الموجهة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة �مكن القول أن لدیها 
، مرافقتها، تمثل في تكثیف نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خاللها دعمهاوالمهدف مشترك 

تخنلف توفیر لها مختلف الوسائل من أجل تطو�رها و�قائها، كما أن لكل وكالة خاص�ة معینة و  مساعدتها
وهذا �اختالغ الشر�حة المستهدفة، الجنس، المستوى التعل�مي، التكلفة المال�ة وغیرها من الخصائص الممیزة. 

 .تكافؤ الفرص المتاحة لطالبي الدعم حقق مبدأ�ما 
في الجزائر هتمام �الحاضنات االالمرافقة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:مراكز التسهیل والمشاتل  )2

من خالل وضع مختلف المعالم الخاصة بنظام الحاضنات من حیث تحدید المفهوم،  2003سنة  یرجع الى
عرف حیث  26/02/2003الصادر في  03/78وفقا للمرسوم ، وهذا سیران العملو اإلطار التنظ�مي، الدور 

ري الحاضنات �أنها: "مؤسسات عموم�ة ذات طا�ع صناعي وتجاري تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة المشرع الجزائ
هذه  لكن، �اإلضافة إلى آل�ة أخرى التي تتمثل في مراكز التسهیل، 26واالستقالل المالي وتدعى �المشاتل

 .27 2010ة نها�ة سن فيلم ت�اشر عملها الفعلي والمیداني إال  اآلل�ات المرافقة الحتضان المؤسسات
 28تأخذ المشاتل أحد األشكال التال�ة:) المشاتل المرافقة للمؤسسات:2-1
 : ه�كل دعم یتكفل �حاملي المشار�ع في قطاع الخدمات. المحضنة -
 : ه�كل دعم یتكفل �حاملي المشار�ع في قطاع الصناعة الصغیرة و المهن الحرف�ة.ورشةالر�ط -

 المشار�ع المنتمین إلى میدان ال�حث.: ه�كل دعم یتكفل �حاملي نزل المؤسسات -

من هذا التعر�ف �الحظ أن الحاضنة �معنى المشتلة لدیها عدة تخصصات قطاع الخدمات، قطاع الصناعة 
والحرف، قطاع ال�حث العلمي والتكنولوجي.كما �مكن إنشاء مشاتل المؤسسات في شكل شركات ذات أسهم 

سسات المحتضنة من خالل اإلرشاد وفحص مخطط األعمال تخضع للقانون التجاري تعمل على مرافقة المؤ 
�اإلضافة إلى مختلف أشكال الدعم ف�ما یخص  ،والمساعدة من أجل التقلیل من الصعو�ات التي تعترضها

 اإلمدادات، االتصال والر�ط والمساعدة التقن�ة عن طر�ق التكو�ن في مجال تقن�ات تسیر المؤسسات.
 29في الجزائر إلى تحقیق مجموعة من النقاط تتمثل في:یهدف إنشاء حاضنات األعمال و

                                                            
 .04، ص: 13، العدد 26/02/2003، الجر�دة الرسم�ة الصادرة في 02المادة  -26
 5/6/2017مقابلة مع مدیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلید�ة لوال�ة مستغانم، بتار�خ  -27
 .04، ص: 13، العدد 26/02/2003، الجر�دة الرسم�ة الصادرة في 02المادة  -28
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 تطو�ر التآزر مع المح�ط المؤسساتي؛ -
 المشاركة في الحركة االقتصاد�ة في مكان تواجدها؛ -
 تشج�ع بروز المشار�ع المبتكرة؛ -
 تقد�م الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد؛ -
 ضمان د�مومة المؤسسات المرافقة؛ -
 تشج�ع المؤسسات على تنظ�م أفضل؛ -

 العمل على أن تص�ح المؤسسات على المدى المتوسط عامال إستراتیج�ا في التطور االقتصادي. -
دفتر الشروط النموذجي وٕانجاحها وهذا حسب  المؤسسات الصغیرة الناشئة مرافقةفي  مهم لمشاتل دورول

 تمثل في: والمالمرفق وفقا للقانون 
 تسییر و إیجار المحالت -
 المتعلقة �التوظیف اإلداري والتجاري للمؤسسات الحدیثة  تقد�م الخدمات -
 تقد�م إرشادات خاصة للمؤسسات المحتضنة كالمرافقة، المتا�عة قبل اإلنشاء و �عدها؛ -

 تقد�م استشارات في مختلف المجاالت، القانون، المحاس�ة، التجارة المال�ة، م�ادئ تقن�ات التسییر. -
مؤسسة ناشئة من سنتین إلى ثالث  139مشتلة ترافق  41المشاتل ما �قارب ، بلغ عدد 2017وٕالى غا�ة سنة 

 .30مؤسسة �معدالت متفاوتة 14سنوات، وهذه المؤسسات موزعة على 
 �الرغم من قلة هذه المشاتل والمؤسسات المسجلة فیها إال ان استراتیج�ة اعتماد هذه المرافقة ت�قى متواصلة

وم�ة ذات طا�ع صناعي وتجاري تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة هي "مؤسسات عم) مراكز التسهیل:2-2
واالستقالل المالي یتم إنشاؤها �موجب مرسوم تنفیذي و توضع تحت وصا�ة الوز�ر المكلف �المؤسسات 

تقوم مراكز التسهیل بتقد�م مجموعة من الخدمات وفي إطار المرافقة المقاوالت�ة ، 31الصغیرة و المتوسطة"
 32والمتمثلة في:

د�م الخدمات في مجال االستشارة في م�ادین التسییر والتسو�ق، إدارة الموارد ال�شر�ة وغیرها المحددة في تق -
 س�اسة دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛

االستشارات التكنولوج�ة عن طر�ق خبراء متخصصین من أجل دراسة العوائق التقن�ة المرت�طة �الدعم  -
 التكنولوجي؛

االبتكار وتحو�ل التكنولوج�ا عن طر�ق التغط�ة الكل�ة والجزئ�ة للمصار�ف المنفقة مع المساعدة على  -
 المبتكرة. مخابر ال�حث لتطو�ر المشار�ع

مركزا للتسهیل منسق مع كل آل�ات الدعم، تعمل على تقد�م مخنلف  26تم انشاء  2017وٕالى غا�ة سنة 
 كز.الخدمات للمؤسسات الراغ�ة في التسجیل في هذه المرا

                                                                                                                                                                                   
 04، ص: 13، الجر�دة الرسم�ة، العدد 03المادة  -29
30-Bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, n°31, Novembre 

2017,p 21 
 18: ص ، 13 العدد ،26/02/2003 في المؤرخ الرسم�ة الجر�دة ، 2 المادة -31
 18: ص ، 13 العدد ،26/02/2003 في المؤرخ الرسم�ة الجر�دة ، 3 المادة -32



 

300 

 إطار في اتفاق�ة إبرام �موجب الجامعي، الوسط في المقاوالت�ة دار إنشاء تم33دار المقاوالت�ة: )3
 على اإلمضاء تم حیث وال�حث، العالي التعل�م ووزارة االجتماعي والضمان والتشغیل العمل وزارة بین الشراكة

 على الممثلة ال�طالة عن للتأمین الوطني والصندوق  الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة بین تفاق�ةاإل هذه
 .الجامعیین الطل�ة لفائدة المقاوالت�ة دار إنشاء على االخیرة هذه تنص الوال�ات، كل مستوى 

كوس�ط فعال في إنجاح المشار�ع وتقد�م اإلستشارة  دار المقاوالت�ة �مكن اعت�ار)ما هي دار المقاوالت�ة:3-1
تهدف هذه الم�ادرة إلى إنشاء دار و  الضرور�ة المناس�ة إلى جانب المرافقة القبل�ة وال�عد�ة لمشار�ع الش�اب.

المقاوالتي لدى الش�اب، ال س�ما حاملي الشهادات  نشر و�لورة الفكرالمقاوالت�ة داخل الحرم الجامعي من أجل 
خرى یتجلى دور هذا المرفق اإلستشاري أومن جهة  ،�ة إلنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف المجاالتالجامع

الذي یدخل في صم�م مهام الوكالة في تنظ�م أبواب مفتوحة على مدار السنة أمام الش�اب للتعر�ف �اآلل�ات 
والق�ام بدور المرافقة من  ،التي وضعتها الدولة إلنشاء مؤسسات مصغرة وسبل تحقیق مشار�ع استثمار�ة منتجة

لى تحضیر الش�اب للخوض إطرف إطارات الوكالة واألساتذة الجامعیین المختصین ضمن خطة عمل تهدف 
 في مجال األعمال وٕانشاء مشار�ع ناجحة في المستقبل.

 34: �مكن تحدید المهام الرئ�س�ة لدار المقاوالت�ة في مایلي:) مهام وأنشطة دار المقاوالت�ة3-2
 الطل�ة؛ لدى المقاوالت�ة الثقافة خترسی -
 ومشار�عهم؛ أفكارهم تجسید على الطل�ة مساعدة -
 مشار�عهم؛ تجسید و�عد قبل الطل�ة مرافقة -
 المحل�ة؛ السوق  ومتطل�ات المستجدات مختلف حول الطل�ة إعالم -

 .متخصصة تدر�ب�ة دورات في مؤسسة إنشاء في الرغ�ة ولدیهم التخرج على المقبلین الطل�ة تكو�ن -
 :المقاوالت�ة دار نشاطات) 3-3

 :منها الجامع�ة السنة خالل نشاطات �عدة المقاوالت�ة دار تقوم
 بدار أعضاء �اعت�ارهم الجامعیین واالساتذة االجهزة إطارات طرف من دراس�ة وأ�ام ندوات تنظ�م -

 المقاوالت�ة؛

  التخصصات؛ �مختلف الجامعیین الطل�ة كل لفائدة وتحس�س�ة إعالم�ة أ�ام تنظ�م -
 بإنشاء متعلقة مجاالت عدة في) الص�ف�ة الجامعة(  جامع�ة سنة كل نها�ة تدر�ب�ة دورات تنظ�م -

 وجودها؛ على المحافظة وشروط صغیرة مؤسسة
 .  أفضل عمل، مخطط أفضل فكرة، أفضل أصحاب للطل�ة المقاوالت�ة نجوم مسا�قة تنظ�م -
دار مقاوالت�ة على  58تم تنصیب  2017وٕالى غا�ة سنة  2013منذ إنشاء دار المقاوالت�ة خالل سنة  

(خالل  %30إلى معدل  %8المستوى الوطني، كما ارتفعت نس�ة المسجلین من الطل�ة الجامعیین من معدل 
نشاط  1623)، كما سجلت نشاطات دار المقاوالت�ة في جدول أعمالها السنوي ما �قارب 2016-2008الفترة 

                                                            
33-https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat بتار�خ 
2017/12/12 
34 -https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat بتار�خ 
2017/12/12 

https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/12/2017
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/12/2017
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/12/2017
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/12/2017
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/12/2017
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/12/2017
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)، ولقد أحصت الوكالة الوطن�ة لتشغیل الش�اب 2017بدا�ة سنة  -2013داخل الجامعات (خالل الفترة 
سنة  %13ى معدل إل 2013سنة  %6معدل خلق مؤسسات مصغرة من طرف خر�جي الجامعات من معدل 

 .35في انتظار ارتفاع هذه المعدالت في السنوات المقبلة 2017سنة  %18ثم إلى معدل  2015
 :خاتمة

عتمد على جهات ت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرتزال مرافقة ال ه الورقة ال�حث�ة من خالل هذ
تؤدي في النها�ة تحت اجراءات وشروط معقدة تم تزال هذه العمل�ة ت،وال أساسا في أجهزة الدعم مثلمعینة تت

 .الى ضعف نتائجها المرجوة
صحاب المشار�ع الصغیرة في توفیر الدعم المالي أل الوكاالت تلع�هالدور الذي  تجاهلال �مكن  ورغم ذلك
اك ،إال أن هنوالبنوك العموم�ة المؤسسات تم تمو�لها من قبل هذه الوكاالتهذه غلب �اعت�ار أن أ  والمتوسطة
 المالحظات او النقائص التي تم استخالصها من خالل هذه الدراسة منها:العدید من 

 األخرى؛ واالشكال المعنو�ة المرافقة من أكثر المال�ة المرافقة تقد�م على اآلل�ات تركیز -
 الجامعات خر�جي عزوف على یدل ما وهذا ،الجامعي المستوى  دون  تمو�لها التي المشار�ع أغلب -

 بهم؛ خاصة مؤسسات خلق من
 والخدمات النقل قطاع س�طرة الدعم آل�ات كل تسجل حیث االستثمار �مجال المتعلق التوج�ه نقص -

 الثروة؛ تخلق التي القطاعات من وغیرها ال�حري  الصید الفالحة، كالصناعة، المنتجة القطاعات على
) ANSEJ –ANGEM-CNAC للوكالة �النس�ة تكو�ن�ة أ�ام 5 إلى 3 بین ما(  المرافقة فترة نقص -

 المخصصة اإلطارات نقص إلى األولى �الدرجة یرجع وهذا المنجزة، المشار�ع من عدد أكبر تسجل التي
 للتكو�ن؛ اثنین أو واحدا شخصا الفرع أو للمدیر�ة المحلي المستوى  على جهاز كل �حتوي  حیث للتكو�ن

 سواء لها المخصصة اله�اكل لنقص نظرا التسهیل ومراكز للمشاتل �النس�ة المشار�ع استق�ال قلة -
 والجنوب؛ الغرب ناح�ة من أكثر والشرق  الوسط في وتمركزها �شر�ة، أو ماد�ة كانت

 حیث والتكو�ن، االرشاد النصح، خاصة المرافقة أشكال �مختلف المشار�ع أصحاب أغلب اهتمام عدم -
 فشل الحاالت من الكثیر وفي �التحدي مرهون  المشروع نجاح و��قى المالي الدعم على �الحصول فقط یهتمون 
 .المؤسسات هذه واختفاء

 .السر�ع والر�ح األعمى التقلید نحو التوجه بل واإلبداع الم�ادرة روح إلى المشار�ع حاملي أغلب افتقاد -
 :ما سبق �مكن اقتراح ما یليبناء على 

 المؤسسات من عدد أكبر الحتضان أكثر نشاطها وتوس�ع أنواعها �شتى األعمال �حاضنات أكثر االهتمام -
 نشاطها؛ بدا�ة عند فشلها لتفادي الناشئة

 المشروع؛ إنشاء مراحل من مرحلة في المؤسسات لمرافقة المتخصصة اإلطارات من الكافي العدد إعداد -
 تحس�س أجل من الوكاالت طرف من والجامعات المهني التكو�ن مراكز مستوى  على وندوات دوراتتنظ�م -
 ؛بهم خاصة مشار�ع قامةإ على الخر�جین تحفیزو 

                                                            
35 -https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat بتار�خ 
2017/12/12 

https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/12/2017
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/12/2017
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012/12/2017
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 مدة خاصة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات نشاءإب الخاصة جراءاتاإل مختلف تسهیل لىع أكثر العمل -
 البنوك؛ من التمو�ل وطلب الملفات دراسة

 شركاءوال المبدع الش�اب بین ما مشترك تعاون  قامةإ أجل من الجامعیین للطل�ة علم�ة نوادي إنشاء تشج�ع -
 االقتصادیین؛

 إنشاء نحو وتوجیههم الجامعیین الطل�ة لدى الم�ادرة ثقافة غرس أجل من أكثر المقاوالت�ة دار دور تفعیل -
 مبتكرة؛ مؤسسات

 التوج�ه مجال في المرافقة أجل من الدعم واآلل�ات الجامعة في ال�حث مخابر بین التنسیق ضرورة -
 التأس�س؛ من األولى المراحل في مؤسسات إنشاء أساس �اعت�ارها والتكو�ن

 تخدم والمتوسطة الصغیرة لمؤسساتل حدیثة تمو�ل ل�اتآو  ص�غ ستحداثال المصرفي النظام إصالح -
 أخرى؛ جهة من القروض تسدید المشار�ع حاملي على وتسهل جهة من البنوك مصالح

 المنتجة؛ المشار�ع تجسید عمل�ة نجاحإل الالزمة االستشار�ة الخدمات �مختلف األفكار حاملي تزو�د -
 .إلیها الحاجة وحسب الفروع كل في منتجة قطاعات نحو مؤسسات إنشاء في الراغبین توج�ه محاولة -
 

 المراجع

�ا�ا عبد القادر،س�اسة االستثمارات في الجزائر وتحد�ات التنم�ة في ظل التطورات الراهنة،رسالة  )1
 ،الجزائر2003التسیر،دكتورة،كل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم 

حسین رح�م، نحو ترق�ة ش�كة دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة االقتصاد  )2
 قسنطینة.جامعة ،03/2005والمجتمع، العدد 

 ، الجزائر2009دلیل القرض المصغر، صادر من طرف الوكالة الوطن�ة لتسیر القرض المصغر،  )3
 ، الجزائر2011عن الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب،  دلیل إنشاء مؤسسة مصغرة، كتیب صادر )4
عبد السالم أبو قحف وآخرون، حاضنات األعمال (فرصة جدیدة لالستثمار وآل�ات لدعم المنشآت  )5

 .، مصر2001األعمال الصغیرة)، الدار الجامع�ة، 
 2011حانفي  كتیب صادر عن وال�ة معسكر، استثمر �معسكر، وزارة الداخل�ة والجماعات المحل�ة، )6
 01/2007مجلة صادرة عن الوكالة الوطن�ة لتسییر القروض المصغرة، العدد  )7
المرافقة في إنشاء المشار�ع الصغیرة: تحلیل نظري وٕاسقاط : مداخلة بوغا�ة، حافظ ودمحم قوجیل دمحم )8

 قلة.، جامعة ور 2011، إستراتیج�ات التنظ�م ومرافقة المصم:حول وطني ملتقى، على الواقع الجزائري 
مدني بن شهرة، اإلصالح االقتصادي وس�اسة التشغیل (التجر�ة الجزائر�ة)، دار الحامد للنشر  )9

 ، األردن2008والتوز�ع، 
مقابلة مع رئ�س مصلحة منح القروض لوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر لوال�ة مستغانم  )10

  5/6/2017بتار�خ: 
 ، الجزائر13، العدد 26/02/2003، الجر�دة الرسم�ة الصادرة في 02مادة  )11
 ، الجزائر13، العدد 26/02/2003، الجر�دة الرسم�ة الصادرة في 03مادة  )12
13( https://www.ansej.org.dz  

https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%201/01/2018
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%201/01/2018
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14( http://www.andi.dz 
15( http://www.angem.dz 
16( dz.com-www.algeriehttp:// 
17( http://www.radioalgerie.dz 
18( https://www.cnac.dz 

19) OlivierCULLIERE,DETERMINANTSINSTITUTIONNELSDEL’INTENSITE 
D’ACCOMPAGNEMENTALACREATIOND’ENTREPRISE,Colloque«Accompagneme
nt des jeunes entreprises : entre darwinisme et assistanat », centre d'étude et de recherche 
sur les organisations et le management (CEROM),  Montpellier–2005 
20) Bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des 
mines, n°31, Novembre 2017 
 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
http://www.angem.dz/
http://www.angem.dz/
http://www.algerie-dz.com/
http://www.radioalgerie.dz/
http://www.radioalgerie.dz/
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 دور هیئات المرافقة المقاوالت�ة والدعم  في ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة
 لدعم تشغیل الش�اب لفرع البلیدة).(دراسة میدان�ة للوكالة الوطن�ة 

 
 2جامعة البلیدة   طال�ة دكتوراه  مهد�ة طی�ة بن

 2جامعة البلیدة   أستاذ محاضر أ بن نذیر نصر الدین
 

 مقـدمـة
الذي تلع�ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى جانب  االقتصاديعلى أهم�ة الدور  االقتصادیینیتفق جم�ع 

من خالل توفر فرص العمل وتنو�ع اله�كل  اجتماع�ةو  اقتصاد�ةالمؤسسات الكبرى في تحقیق تنم�ة 
الصناعي وتلب�ة الطلب الداخلي من السلع والخدمات وترق�ة الصادرات ومساهمتها في جذب المدخرات 

أص�ح موضوع المقاوالت�ة وانشاء المؤسسات �حتل حیزا كبیرا من اهتمام إذ المحل�ة وفي الق�مة المضافة، 
الحكومات والعدید من الدول خاصة مع تزاید المكانة التي تحتلها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

والدور الذي �اتت تلع�ه في مختلف برامج التنم�ة  ،اقتصاد�ات مختلف هذه الدول مهما كان مستوى تطورها
 .بل�ة اإلستراتیج�ة  المستق

تعد الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب من أهم الوكاالت التي خصصتها الجزائر إلى ترق�ة ونشر الفكر 
، وتشكل أحد الحلول ضمن سلسلة من التدابیر الموجهة للتخفیف من حدة ال�طالة وٕادماج الفئات ألمقاوالتي

الشا�ة في الح�اة العمل�ة، كما تتمثل أهمیتها في إنشاء مؤسسات مصغرة التي تؤدي إلى تحقیق جملة من 
ادرة الفرد�ة األهداف من أهمها: استحداث فرص عمل �صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة، ترق�ة روح الم�

والجماع�ة، المحافظة على الصناعات التقلید�ة والحرف�ة، المحافظة على التوازن بین المناطق على المستوى 
 الوطني. 

حیث هذه األخیرة حظ�ة بدعم خاص من قبل الدولة الجزائر�ة و علي هذا األساس قمنا بدراسة میدان�ة للوكالة 
�ف الوكالة ومراحل إنشائها. و األحكام المعمول بها �اإلضافة إلي الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب بدءا من تعر 

مشار�ع الوكالة و خطوات إنشاء مؤسسة مصغرة ضمن الوكالة، و ذلك استنادا من إحصائ�ات الوكالة 
 .الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب لفرع البلیدة

مرافقة المقاوالت�ة كأسلوب فعال نحاول من خالل هذه الدراسة تقد�م مساهمة متواضعة تتعلق بتب�ان دور ال
للنهوض �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومنها القضاء على ظاهرة ال�طالة في الجزائر، وذلك �التعرج على 
واقع أسلوب المرافقة في الجزائر، ومدى مساهمتها في إنشاء المؤسسات الصغیرة، وذلك نظًرا لألهم�ة التي 

متوسطي. وعلى ضوء ما سبق -واألوردنضمام الجزائر إلى المشروع تحوزها هذه المؤسسات خاصة في ظل إ
 �مكن ص�اغة إشكال�ة الدراسة في السؤال الرئ�سي التالي:

 في والصغیرة المصغرة المؤسسات تنم�ة في الش�اب تشغیل و لدعم الوطن�ة الوكالة دور هو ما 
 الجزائر؟

 التطرق إلى المحاور التال�ة: من أجل معالجة اإلشكال�ة المطروحة تمتقس�مات الدراسة: 
 .والمصغرة الصغیرة والمؤسسات المقاوالت�ة المرافقة حول مفاه�م:األول المحور .1
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 .الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة إطار في المصغرة المؤسسة دور: الثاني المحور .2
 .البلیدة لفرع الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة: الثالث المحور .3
ع فر حصیلة االنجازات المقدمة من طرف الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (ل: الرا�ع المحور .4

 البلیدة) �عد تطبیق أسلوب المرافقة المقاولت�ة.
 

 حول المرافقة المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمصغرة.مفاه�م المحور األول: 

ترتكز معظم أدب�ات التسییر في دراسة موضوع إنشاء المؤسسة الصغیرة على تحلیل مختلف المفاه�م      
التي تمر بها عمل�ة اإلنشاء، وذلك بهدف تحدید المواصفات الخاصة �المؤسسات الصغیرة، لذا فمن خالل 

 في الجزائر. هذه الدراسة نوضح مفهوم المرافقة المقاوالت�ة والمؤسسات المصغرة والصغیرة
�عتبر تعر�ف المرافقة، وخاصة مرافقة المؤسسات الصغیرة أمر معقد لحد ما،  أوال: مفهوم عمل�ة المرافقة:
 :)1(و�رجع سبب هذا التعقید إلى

  وتشعبهم؛ المجال هذا في الفاعلین تعدد -
  تنفیذها؛ وٕاجراءات المرافقة، أشكال تنوع -

 André »" أندري لوتاوسكيالمرافقة هو الذي اقترح من طرف "و�عتبر التعر�ف األكثر شموال لمهنة 

Letouski » وهو مسؤول عن الدراسات في وكالة إنشاء المؤسسات �فرنسا ،« APCE »  في مذكرة داخل�ة
أعدها، إذ نجده قد عّرفها على أنها " تجنید لله�اكل واإلتصاالت والوقت من أجل مواجهة المشاكل المتعددة 

 . )2(التي تعترض المؤسسة، ومحاولة تكی�فها مع ثقافة وشخص�ة المنشيء"
 أي أن مهنة المرافقة تتعلق بإت�اع سیرورة تشمل ثالث مراحل هي:

 مؤسسة؛ إنشاء في یرغبون  الّذین داألفرا إستق�ال -
 فرد؛ كل وشخص�ة تتناسب خدمات تقد�م -
 .)المرافقین طب�عة حسب( طو�لة تكون  عموما لفترة الفت�ة المؤسسة متا�عة -

 ثان�ا: مفهوم المقاوالت�ة:
 االقتصادیینأص�ح مفهوم المقاولة شائع اإلستعمال ومتداول �شكل واسع، �عد أن تناول العدید من      

 1985" من األوائل الّذین أشاروا إلى ذلك سنة بیتر داركرواإلدار�ین مسألة الم�ادرة الفرد�ة والمقاولة، و�عد "
 .)3(من خالل إشارته إلى تحول اإلقتصاد�ات الحدیثة من إقتصاد�ات التسییر إلى إقتصاد�ات مقاوالت�ة

ل�ا�ان�ة أین تنتشر مؤسسات األعمال حیث استخدم مفهوم المقاولة على نطاق واسع في عالم األعمال ا
، أما في االستحداثالمقاوالت�ة نتیجة التقدم التكنولوجي و السلعي والخدمي، فلقد كانت المقاولة تعني دائًما 

 .)4(حقل إدارة األعمال ف�قصد بها إنشاء مشروع جدید أو تقد�م فعال�ة مضافة إلى اإلقتصاد
إنشاء واستغالل فرص األعمال من طرف فرد أو عدة أفراد وذلك عن و�مكن تعر�ف المقاولة �أنها: "حرك�ة 

ومن جهة أخرى أص�ح موضوع الروح المقاوالت�ة �شغل حیز  .)5(طر�ق منظمات جدیدة من أجل خلق الق�مة
إهتمام كبیر من قبل الش�اب ألنه �مس مشكلة ال�طالة. فهذا المفهوم یرت�ط أكثر �الم�ادرة والنشاط، فاألفراد 

ین �ملكون روح المقاولة لهم إرادة تجر�ب أش�اء جدیدة، أو الق�ام �األش�اء �شكل مختلف لیتماشى ذلك مع الذّ 
 .)6( والمرونة �االنفتاحقدرتهم على التكیف مع التغییر، وهذا عن طر�ق أفكارهم و التصرف �كثیر 
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 . ثالثا: مفهوم المؤسسات المصغرة والصغیرة
الدول�ة والمحل�ة رغم  االقتصاد�ةأثار تحدید مفهوم المؤسسات المصغرة كثیرا من الجدل بین األوساط      

في دول العالم النامي والمتقدم كافة على حد سواء،  وانتشارهاوجود المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة 
الدول و�ین الهیئات اإلقتصاد�ة، �مكن ولعل األس�اب المؤد�ة إلى اختالف التعار�ف بین المفكر�ن و�ین 

 حصرها في األس�اب التال�ة:
 اختالف درجة الّنمو اإلقتصادي؛ -

 وفروعه؛ اإلقتصادي النشاط طب�عة اختالف -
 الس�اس�ة؛ والعوامل التقن�ة العوامل اختالف -

�مكن ولصعو�ة تحدید تعر�ف دقیق للمؤسسات المصغرة والصغیرة تم اإلعتماد على حملة من المعاییر 
اإلستناد علیها في محاولة تحدید ماه�ة هذه المؤسسات، فهي تشمل على سبیل المثال ال الحصر: مع�ار عدد 
العمال، رأس المال، كم�ة اإلنتاج أو ق�مته، حجم المب�عات...، وقد تستخدم أي هذه المعاییر منفرًدا كما قد 

 .)7(سه�حتاج األمر إلى استخدام أكثر من مع�ار واحد في الوقت نف
عمال في المؤسسات المصغرة والتي �عمل بها  10ف�صنف البنك الدولي المؤسسات التي �عمل فیها أقل من 

عامل في المؤسسات  100-50عامل في المؤسسات الصغیرة و التي �عمل فیها ما بین  50-10ما بین 
 المتوسطة.

 12/12/2001المؤرخ في  18-01أما في الجزائر فیتلخص تعر�ف المؤسسات المصغرة في القانون رقم 
المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الّذي اعتمدت ف�ه الجزائر على معاییر: 

 :)8(عدد العمال، رقم األعمال السنوي، الحصیلة السنو�ة على النحو التالي
 واحد عامل بین ما تشغل والخدمات السلع إنتاج مؤسسة �أنها المصغرة المؤسسة تعرف :المصغرة المؤسسة •

 السنو�ة حصیلتها مجموع یتجاوز وال دج ملیون  20 من أقل سنوي  أعمال رقم وتحقق عمال، 9 إلى
 .دج مالیین10
 49-10 بین ما تشغل والخدمات، السلع إنتاج مؤسسة �أنها الصغیرة المؤسسة تعرف: الصغیرة المؤسسة •

 .دج ملیون  100 السنوي  حصیلتها مجموع یتجاوز وال دج ملیون  200 السنوي  أعمالها رقم یتجاوز وال عامال،
 الش�اب.في إطار الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل  ة:دور المؤسسة المصغر المحور الثاني

سنتناول في هذا المحور دور المؤسسة المصغرة في اطار الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب وذلك من 
عالقة المؤسسة  ،المؤسسة المصغرة في اطار الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�ابخالل التطرق الى ماه�ة 

 عالقة المؤسسة المصغرة �البنك . ،المصغرة �الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب
   .ماه�ة المؤسسة المصغرة في إطار الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب  أوال:

صدر قرار إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار المشروع الجدید لتوظیف الش�اب �المرسوم الرئاسي رقم 
الصادر في سبتمبر  297- 296/ 96والمرسوم التنفیذي رقم  1996جو�ل�ة  20الصادر في  96/234

شغل كحد . المؤسسة المصغرة هي: تلك المؤسسة التي �قدر متوسط عدد العمال فیها بثالث مناصب 1996
دج في كل مؤسسة فإذا فاقت هذا الحد ال �مكن تصن�فها ضمن  4000000أقصي أما رأسمالها فال یتعدى 

 المؤسسات المصغرة وال تقوم الدولة بتمو�لها.   
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 .)ANSEJ")9خصائص المؤسسة المصغرة في ظل الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب " -
 من طرف شاب �مفرده أو مجموعة من الش�اب أصحاب المشار�ع. ء* �مكن للمؤسسة المصغرة أن تنشا

 *یجب أن ال �كون الش�اب أصحاب المشار�ع �شغلون مناصب عمل مأجورة عند تقد�م ملفاتهم.           
 40سنة، ف�ما یخص المسیر �مكن أن �صل السن إلي  35و 19*یتراوح سن الش�اب أصحاب المشار�ع بین 

 ة مناصب شغل دائمة ( �ما في ذالك صاحب أو أصحاب المشروع).  سنة، یتعهد بخلق ثالث
 * الحد األقصى لالستثمار هو أر�عة مالیین دینار.

* یجب علي الشاب أو الش�اب أصحاب المشار�ع أن �ساهموا في االستثمار �أموال خاصة یتغیر مستواها 
 حسب مستوي االستثمار. 

شركة،وعلى الشاب أو الش�اب أصحاب المشار�ع أن �شتركوا * یجب أن تنشا المؤسسة المصغرة علي شكل 
 في صندوق ضمان أخطار قروض الش�اب أصحاب المشار�ع ( في حالة التمو�ل الثالثي   فقط ).

 ).10(: عالقة المؤسسة المصغرة �الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب ثان�ا

تم تكو�ن الوكالة  1998و  1996الممتدة ما بین لفترة افي إطار المشروع الجدید لتوظیف الش�اب في 
الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب التي كان من ضمن أعمالها و نشاطاتها تشج�ع إنشاء مؤسسات مصغرة تهدف 

 تنش�ط االقتصاد المحلي و الوطني و امتصاص ال�طالة . ى�الدرجة األولى إل
یجب أن یتصل أوال �الوكالة الوطن�ة لدعم  ،و حتى یتمكن الش�اب المستثمر من إنشاء مؤسسة المصغرة

تشغیل الش�اب ل�علن فیها عن رغبته في إنشاء مؤسسة مصغرة التي �شترط في تكو�نها توفر ثالثة شروط 
سنة علي  35أما إذا تجاوز سن المسیر  ،سنة35إلي  19أساس�ة و هي شرط السن أن تتراوح أعمارهم من 

 شرط التأهیل العلمي و المهني  ال�طالة. ،دائمین. 02ف عاملین سنة فیجب عل�ه توظی 40أن ال یتعدي 
 نسخ مصادق علیها ). 03النسخة األصل�ة + 01نسخ (  4و لإلشارة یتشكل الملف من 

 نسختین من الملف للوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب و نسخة للبنك .
 یجب علي صاحب أو أصحاب المشروع أن �حتفظوا بنسخة من الملف.

التي تقوم �قبول الملف أو رفضه و عادة ما تكون أس�اب  ANSEJ من خالل الدراسة من طرف مصالح و
أو نقص سواء في الملف اإلدارة أو المال فمن خالل اإلحصائ�ات األول�ة فان معظم  ،الرفض اخطأ محاسب�ة

 ANSEJ ملفات الش�اب قبلت من طرف
 ).11( :عالقة المؤسسة المصغرة �البنكثالثا

تتمثل العالقة بین المؤسسة المصغرة والبنك في القرض البنكي الذي �منح للش�اب أصحاب المشار�ع 
 فالبنك هو الممول للمشار�ع المصغرة . ،وذلك حتى یتمكنوا من مزاولة نشاطهم ،المصغرة

 القروض الممنوحة للمؤسسات المصغرة و شروطها : -1
 . القرض -أ

 .سسة المصغرة شروط البنك لمنح القروض للمؤ -ب
 المؤسسات المصغرة . ىالضمانات و الرقا�ة البنك�ة المفروضة عل -2
 . الضمانات البنك�ة -أ

 شخص�ة.ضمانات  -
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 الحق�ق�ة.الضمانات  -
 . صندوق الكفالة المشتركة -ب
 .الرقا�ة البنك�ة المفروضة علي المؤسسات المصغرة تكون علي ثالث مستو�ات -ج
 .علي مستوي الوكالة البنك�ة -1
 .المتا�عة قبل بدا�ة المشروع -أ

 .المتا�عة �عد بدا�ة المشروع  -ب
 لفرع البلیدة.لوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب ا حور الثالث:الم

أهم  ،مهامها،سنتناول في هذا المحور الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب لفرع البلیدة من خالل تعر�فها
وخطوات انشاء المؤسسة المصغرة في اطار الوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل  ،المشار�ع المنجزة من قبل الوكالة

 الش�اب . 
 .: تعر�ف الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�ابالأو 
، وقد وضعت تحت سلطة رئ�س الحكومة 1996تم إنشاء الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل في سنة   

المكلف �التشغیل المتا�عة العمل�ة لجم�ع نشاطات الوكالة، وهي هیئة وطن�ة ذات طا�ع خاص و�تولى الوز�ر 
تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي، وتسعى لتشج�ع كل الص�غ المؤد�ة إلنعاش قطاع التشغیل 

 .)12(ألش�اني من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع والخدمات
توج�ه یدیرها مدیر عام و تزود �مجلس المراق�ة. و�تكون مجلس التوج�ه من األعضاء �سیر الوكالة مجلس 

 اآلتیین:
�الصید ال�حري ،ممثل الوز�ر المكلف بـ: التشغیل،�الداخل�ة و الجماعات المحل�ة، �الفالحة و التنم�ة الر�ف�ة-

ة العامة للتخط�ط و ظفوالموارد الصید�ة  المكلف �الش�اب،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، المحا 
 االستشراف.  

ممثالن عن الوز�ر المكلف بـ: الشؤون الخارج�ة، الجمع�ات الش�اب�ة ذات الطا�ع الوطني و التي �ش�ه  -
 هدفها هدف الوكالة.                      

ر القروض رئ�س: الغرفة الجزائر�ة للتجار�ة و الصناعة و ممثله، صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطا -
الممنوح للش�اب ذوي المشار�ع أو ممثله، الغرفة الوطن�ة للفالحة أو ممثله،جمع�ة البنوك والمؤسسات المال�ة 

 أو ممثله.  
سنوات   03�عین الوز�ر المكلف �التشغیل أعضاء مجلس التوج�ه �قرار. بناءا علي اقتراح من السلطات لفترة 

       قابلة للتجدید.                      

 من قانون المال�ة التكمیلي لسنة �ما یلي : 16تتكون موارد الوكالة في إطار أحكام المادة  -
 .*تخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الش�اب

 * حصل استثمارات من  األموال المحتملة،  الهی�ات و الوصا�ة.
 معن�ة،و كل نشاط أخر یرت�ط بها. * المساهمات من الهیئات الوطن�ة الدول�ة �عد ترخ�ص من السلطات ال

  .)ANSEJ()13مهام الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب ( -ثان�ا 
 تضطلع الوكالة �االتصال مع المؤسسات والهیئات المعن�ة �المهام اآلت�ة :             
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 االستثمار�ة.تدعم وتقدم االستشارة وترافق الش�اب ذوي المشار�ع في إطار تطبیق مشار�عهم  -
تسیر وفقا للتشر�ع والتنظ�م المعمول بهما تخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الش�اب الس�ما  -

 منها اإلعانات وتخف�ض نسب الفوائد في حدود الغالفات التي �ضعها الوز�ر المكلف �التشغیل .
تبلغ الش�اب ذوي المشار�ع الذین ترشح مشار�عهم لالستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المال�ة  -

 و�االمت�ازات األخرى التي �حصلون علیها. ANSEJ �مختلف اإلعانات التي �منحها 
تقوم �متا�عة االستثمارات التي ینجزها الش�اب ذوي المشار�ع مع الحرص على احترام بنود دفاتر  -

 التي تر�طهم �الوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهیئات المعن�ة بإنجاز االستثمارات. الشروط
تشج�ع كل أشكال التدابیر األخرى الرام�ة إلى ترق�ة تشغیل الش�اب الس�ما من خالل برامج التكو�ن  -

 .والتشغیل والتوظیف األول
 .لفرع البلیدة   ANSEJ:  أهم المشار�ع المنجزة من قبلثالثا

 إن معظم المشار�ع المنجزة ضمن الوكالة تعتبر مشار�ع مهمة والجدول األتي یوضح ذلك :      
 الش�اب.): أهم المشار�ع المنجزة ضمن الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل 01جدول رقم(

 مشار�ع الزراعة مشار�ع الصناعات التقلید�ة البناء و األشغال العموم�ة

 بناء حمامات الس�احة .تصم�م و  -
 بناء.شركة  -
شركة أعمال الحفر و األعمال  -

 الر�ف�ة 
 المطارات.شركة تعمل في الطرق و  -
شركة دراسات و انجازات أعمال  -

 الكهر�ائ�ة و الغاز . 
شركة األشغال الحضري و الصرف   -

 الصحي .
 شركة بناء .  -
 مشروع إدارة ش�كة هیدرول�ك�ة .   -
سات و االنتهاء من جم�ع شركة درا –

فروع األنشطة البناء و أشغال 
       العموم�ة 

 حالقة الرجال والنساء   -
 السیرام�ك الحرفي  -
 تكو�ن الم�كان�ك�ة  -
 صناعة المجوهرات التقلید�ة  -

صناعة الخبز و الحلو�ات التقلید�ة 
 و الحدیثة .

  التطر�ز على األقمشة والجلود -
 صناعة الزرابي التقلید�ة  -
 صناعة المال�س التقلید�ة  -
الحرفي في معدات الواق�ة ضد  -

 الحر�ق والسرقة  
 الحرفي الرخام              -
شركة السحا�ات التقلید�ة و شركة  -

 النجارة   
 م�كان�كي س�ارات

شركة اإلنتاج الحرفي من ه�اكل  -
 الصلب . 

 
 
 

، تر��ة النحل، دواجن -
 ...ةالماش�

تسمین الماش�ة و ألغنام  -
 و الماش�ة  الصناع�ة

أعمال تطو�ر الري  -
 والصرف الزراعي 

تطو�ر األراضي ألغراض  - 
 الزراعة  

 مزارع و شركة من الغا�ات   -
 و قطع األشجار  
أعمال تطو�ر الري  -

 والصرف الزراعي 
 الحبوب المضاعف  -
المحاصیل الصناع�ة من  -

 الطماطم 
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 مشار�ع الصناعة خدمات المهن الحرة

 معماري.مهندس  - 
 مجلس الوزراء للعالج الطب�عي . -
 محامي، موثق  أسنان،طبیب  -
  حیوانات.طبیب  -
 طبیب عام و  ،مطرجم -

 مختص .... 

 أنشطة المستشفى الخاص . -
 العالج �م�اه  ال�حر  -
 إدارة العقارات. -
 وكالة االتصاالت. -
 و اإلعالن.الدعا�ة  -  
 سفر وس�احة . -
 وكالة التصو�ر الفوتوغرافي. -
 تطو�ر المساحات الخضراء. -
 مهرجانات الرسوم المتحركة . -
 مدرسة لتعل�م ق�ادة الس�ارات   -
 الهندسة واالستشارات. -
 مركز االتصال. -
 مفوض الجمارك . -
 الدوائ�ة.العبوات  -
 شركة جمع القمامة . -
�ة و تنفیذ برامج الدراسات التجار  -

 للوقا�ة و اإلصحاح البیئي 
شركة تركیب ش�كات الكهر�اء  -

 والهاتف . 
منظمة من المشار�ع الثقاف�ة   و  -

 االقتصاد�ة و العلم�ة 
   .تدر�ب موظفي الشركات -

صناعة اآلالت المستخدمة  -
 النسیج.في صناعة الغزل و 

صناعة الجلود و المطاط  -
لتعبئة و و ال�الست�ك و آلة 

 تغلیف و تجلید .
 تصن�ع معدات الدواجن .-
صناعة األثاث الخشبي  -

 للمجتمعات .
صناعة عجینة الورق  -

 والكرتون .
صناعة الدهان و أح�ار  -

 وأص�اغ . الط�اعة،
صناعة األجهزة الصغیرة  -

وتركیب أجهزة اإلضاءة 
الكهر�ائ�ة و الهاتف 

 والتلغراف .
صناعة المواد المعدن�ة  -

 الصغیرة .
صناعة المضخات  -

 والمعدات الهیدرول�ك�ة .
صناعة األسمنت  -

 الصناع�ة 

 الصید 

تر��ة األسماك في الم�اه العذ�ة أو  -
 م�اه ال�حر 

 شركة الصید .  -
 بلح ال�حر .  -
 المؤسسة تر��ة األح�اء المائ�ة  -

 البلیدة.المصدر: الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب لفرع 

 .: إجراءات إنشاء المؤسسة المصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب را�عا 
ول فإنها مكلفة �مجموعة من الصالح�ات والتي تقع اإن الوكالة ولألجل تحقیق دعمها الكامل للش�اب المق

كن تلخ�صها في هذا الم�حث على عاتقها لألجل االضطالع �مهمتها على أحسن وجه، وهذه الصالح�ات �م
 �الرجوع دائما إلى الدراسة المیدان�ة في فرع البلیدة.

 و�مكن تلخ�ص مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة في إطار هذا الجهاز كمایلي:
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 المرافقة.: مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في اطر جهاز )01الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . المصدر: من إعداد ال�احثة �االعتماد على الدراسة المیدان�ة في الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب
 

البلیدة) �عد فرع حصیلة االنجازات المقدمة من طرف الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (ل :را�عالمحور ال
 تطبیق أسلوب المرافقة المقاولت�ة.

 .)2015، 2014، 2013التي تم اعتمادها في هذه الدراسة تشمل الثالث سنوات األخیرة ( إن اإلحصائ�ات
 
 
 
 

1 2 3 
4 

5 

7 

10 8 

9 

11 

6 

12 

امللف من طرف إيداع  

 صاحب املشروع

  

شهادة التأهيل و إيداع  

 الدراسة التقنو اقتصادية

     

ليم شهادة التأهيل تس

اقتصادية ووالدراسة التق  

طرف  دراسة املشروع من

 جلنة االنتقاءالوالئية:

 موافق -

 رفض  -

 يف حالة احلصول

 على املوافقة

الوكالة رفقة الواثئق التالية: إىلالعودة   

 موافق جلنة االنتقاء الوالية -

 وصل دفع املسامهة الشخصية -

 بطاقة فالحأو السجل التجاري  -

 للمؤسسة ( شخص طبيعي) األساسيالقانون  -

 البطاقة الضريبية -

 وصل االخنراط يف صندوق ضمان خماطر القرض -

تسليم قرار  - 

DOAR +

قائمة 

 التجهيزات.

التوقيع على دفرت الشروط  - 

 لألمروالسندات 

 TVAاإلعفاء منشهادة  - 

 )PNR(حتويل القرض بدون فائدة  -

 ابستالم الصك األمرتسليم  -
اقتناء التجهيزات بواسطة صك بنكي والبدأ يف 

 االستغالل

 معاينة انطالق نشاط املؤسسة -

الرهن احليازي لالقتناء التجهيزات لفائدة  -

 والوكالةالبنك 

 التأمني عن كل املخاطر -

مصاحل الضرائب وصندوق الضمان  إىلمن طرف صاحب املؤسسة DEAEتسليم قرار )DEAE( تسليم قرار

 )CNASو CASNOS( األجراءوغري  لألجراءاالجتماعي 
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 .2013): حصیلة نشاط الفرع لسنة 02جدول رقم (
 عدد مناصب الشغل النس�ة المئو�ة عدد المشار�ع الممولة قطاع النشاط

 industriel( 122 14.97 310الصناعة (

األشغال العموم�ة 
)BTPH ( 

32 3.93 81 

 Agriculture( 52 6.38 96الفالحة (

 services( 573 70.31 1051الخدمات (

 artisanat( 36 4.42 75الحرف (

 total 815 100 1613المجموع 

 .المصدر: الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (فرع البلیدة)

من الش�اب حیث أن الملفات الممولة من خالل الجدول السابق نالحظ أن قطاع الخدمات �شهد إق�اال كبیرا 
% من مجموع القطاعات، یل�ه قطاع الصناعة حیث بلغت ف�ه 70.31ملفا أي ما �عادل نس�ة  573بلغت 

%. �أتي في المرت�ة الثالثة قطاع الفالحة الذي بلغت 14.97ملفا أي ما �عادل نس�ة  122الملفات الممولة 
 % تاتي القطاعات األخرى بنسب قلیلة.6.38ادل نس�ة ملفا أي ما �ع 52الملفات الممولة نشاته 

 
 .2014): حصیلة نشاط الفرع لسنة 03جدول رقم (

 عدد مناصب الشغل النس�ة المئو�ة عدد المشار�ع الممولة قطاع النشاط
 industriel( 105 17.07 239الصناعة (

األشغال العموم�ة 
)BTPH ( 

26 04.23 64 

 Agriculture( 55 08.94 114الفالحة (

 services( 407 66.18 732الخدمات (

 artisanat( 22 03.58 41الحرف (

 total 615 100 1190المجموع 

 ).المصدر: الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (فرع البلیدة

 في هذا الجدول نالحظ ان هناك انخفاض في عدد المشار�ع الممولة في هذه السنة مقارنة �النس�ة الماض�ة،
% من مجموع القطاعات، یل�ه 66.18إذ احتل قطاع الخدمات نس�ة أكبر من خالل الملفات الممولة وال�الغة 

% في حیث نالحظ أن القطاع الفالحي 17.07بنس�ة  105قطاع الصناعة حیث بلغت عدد الملفات الممولة 
ارتفاع �النس�ة للملفات  %. أما �النس�ة لقطاعات األشغال العموم�ة فنالحظ أن هناك08.94زادت بنس�ة 

 الممولة، ثم تأتي القطاعات األخرى بنس�ة ضئیلة.
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مؤسسة، وهذا راجع أ�ضا  615الى  815أما ف�ما یخص المؤسسات الممولة فنالحظ أن هناك انخفاض من 
 الى عدم الموافقة البنك�ة من أجل تمو�ل المشار�ع.

 .2015): حصیلة نشاط الفرع لسنة 04جدول رقم (
 عدد مناصب الشغل النس�ة المئو�ة عدد المشار�ع الممولة النشاطقطاع 

 industriel( 80 15.81 202الصناعة (

األشغال العموم�ة 
)BTPH ( 

20 03.95 51 

 Agriculture( 51 10.079 99الفالحة (

 services( 326 64.43 613الخدمات (

 artisanat( 29 5.73 68الحرف (

 total 506 100 1033المجموع 

 .المصدر: الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (فرع البلیدة)

)، عودة 2013،2014نالحظ في الجدول استمرار االنخفاض في هذه السنة مقارنة �النسبتین الماضیتین (
% من مجموع القطاعات ثم یل�ه قطاع الصناعة في االنخفاض بنس�ة 64.43قطاع الخدمات ما �عادل نس�ة 

و  2013تمر هذا التوجه في مجاالت أخرى كاالنخفاض في مناصب الشغل مقارنة بنسبتي %. و�س15.81
، و�رجع هذا التوجه الذي یهدف إلى توع�ة 2014كذلك وفي عدد المؤسسات الممولة مقارنة �سنة  2014

خص الش�اب وتحسسیهم بدور الوكالة الوطن�ة لدعم الش�اب الى س�اسة االتصال على مستوى الوكالة و�األ
 .07، 06، 05إلى تنظ�م أبواب مفتوحة على مستوى �شرح الشكل التالي الجدول رقم 

 
 الخاتمة: 

وفي األخیر نجد أن المرافقة المقاوالت�ة  تهتم بتقد�م الخدمات الضرور�ة التي �حتاجها المقاول والمؤسسة 
المحل�ة وأ�ضا مختلف الخبراء االستشار�ون وتأخذ هذه المرافقة عدة أشكال مثل الدولة والهیئات ،المراد إنشائها

كما أن االهتمام بهذه األخیرة أدى الى ظهور أجهزة  ،الذین یولون اهتماما خاصا لهذا النمط من المؤسسات
وترق�ة مدى أهم�ة المرافقة في دعم وتنم�ة  إبرازالدراسة ذه حاولنا في ه ،أكثر حداثة وتطورا في مجال المرافقة

ة والمتوسطة في الجزائر، ومن خالل التطرق الى دور أسلوب المرافقة في دعم تشغیل المؤسسات الصغیر 
الش�اب یتبین لنا مدى األهم�ة التي أص�ح �حضى بها أسلوب المرافقة، حیث ی�قى الهدف األساسي للمرافقة 

ها ونموها، مما هو دعم المقاول عند ق�امه بتجسید لمؤسسته وعند بدا�ة نشاطها، وهذا ما �ساعد على استمرار 
 ساهم في تحقیق التنم�ة المحل�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة.

 :النتائج والتوص�ات
 تتلخص أهم النتائج واالقتراحات التي تم التوصل إلیها من خالل الدراسة ف�ما یلي:

 النتائج: .1

 والمتوسطة.تساهم وسائل وهیئات المرافقة المقاولت�ة بدور مهم في تطو�ر المؤسسات الصغیرة  -
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 ،أكد لنا أن المرافقة �مكن أن تأخذ عدة أشكال و�حمل كل شكل منها بدوره عدة أنواع من الخدماتت -
 .و��قى هدفها األساسي هو التخفیف من حدة المخاطر التي تصادف المنشئین 

إال  رغم أهم�ة الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب المنشأ للمؤسسة الصغیرة، -
أنها ت�قى من وجهة نظرهم غیر مرض�ة وال س�ما ف�ما یخص خدمتي التكو�ن والمساعدة على دراسة السوق، 
فحسب رأیهم دراسة السوق، التي تقوم الوكالة بإعدادها ال تعكس إطالقا المعط�ات الفعل�ة للسوق، وهذا ما 

یر قادر�ن على مواجهة متغیرات �قلل من فرصة حصولهم على تمو�ل من البنوك وهو ما یجعلهم أ�ضا غ
 السوق الفعل�ة.

للمؤسسة الصغیرة عدة صعو�ات تجاه الوكالة وشركائها، حیث نجد على  ءتصادف للش�اب المنشا -
رأسها قصر فترة تسدید القرض البنكي والتي ال تتجاوز الخمس سنوات، هذا إضافة الى طول فترة دراسة 

 المشروع من قبل الوكالة.
 
من تمو�ل المشار�ع المعتمدة من طرف الوكالة، ال زال �قع على عاتق البنوك �الدرجة  العبء األكبر -

األولى، تلیها القروض بدون فائدة ثم األموال الخاصة، قصد إعطاء فرصة للم�ادرة من طرف الطاقات 
 المبدعة الشا�ة والتي تجد صعو�ات مال�ة حتى تجسد أفكارها عمل�ا.

نوحة من طرف الدولة عن طر�ق الوكالة المعدلة تساهم في إنجاح االمت�ازات واإلعانات المم -
 .المشار�ع من جهة  وتحسن قدرتها على الوفاء �االلتزامات من جهة أخرى 

 االقتراحات: .2
 یجب استغالل جم�ع االمكان�ات المتاحة في سبیل دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -

المؤسسات المصغرة  إنشاءالش�اب في مجال مرافقة �ستدعي تفعیل دور الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل  -
 غیرة توفیر المعلومات الضرور�ة الخاصة �مختلف النشاطات التي یتجه إلیها المنشئین.صوال
تكثیف تنظ�م الصالونات والمعارض الجهو�ة والوطن�ة وحتى الدول�ة ومحاولة اشراك أكبر عدد ممكن  -

 ر �أسلوب المرافقة المقاولت�ة.من المنشئین فیها، وذلك بهدف التعر�ف أكث
 المؤسسات الصغیرة التي أنشئت بدعم من طرف الوكالة. -
تحسین مرافقة أصحاب المشار�ع خالل كل مسار إحداث المؤسسة المصغرة منذ فكرة المشروع الى  -

 مرحلة االنجاز.
المؤسسات یجب تفعیل الدولة لكل أجهزة المرافقة، والعمل على تحسین وتطو�ر الخدمات للمرافقة  -

 الصغیرة والمتوسطة من أجل نجاح أكبر عدد من المشار�ع.
البد من تعز�ز مساعي الدولة الرام�ة إلى تفعیل االقتصاد الوطني �فتح مجال الحوار والتشاور بین  -

 مختلف المتعاملین االقتصادیین حول سبل دعم المؤسسة االقتصاد�ة المولدة للثروة ولمناصب الشغل.
ضرورة تقد�م التسه�الت التمو�ل�ة �طرق سر�عة حتى تتمكن المؤسسات المستحدثة من االنطالق في  -

 نشاطها. 
توج�ه الش�اب أصحاب المشار�ع نحو نشاطات ذات ق�مة مضافة عال�ة،  تلبي احت�اجات السوق  -

 المحل�ة و الوطن�ة لضمان استمرار�ة المؤسسات المنشأة.



 

315 

و�ل�ة بدون فائدة، فقد �كون رفض التعامل �الفائدة من بین أهم ال�حث وتطبیق آل�ات وص�غ تم -
 عزوف الش�اب ال�طال من اللجوء إلى إنشاء مؤسسات مصغرة عن طر�ق الوكالة. 
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 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرآل�ات تفعیل ودعم 
 

 جامعة المد�ة أستاذ محاضر �ح�اوي دمحم
 جامعة المد�ة طال�ة دكتوراه رز�ق حنان

 
 ةــــــمقدم

مهامها في بیئة وهذه المؤسسات تمارس  االقتصادي،نشاط لل محركا رئ�س�االمؤسسة االقتصاد�ة تعتبر 
 إال أن هذه البیئة قد تسودها عدت متغیرات سر�عة ومفاجئة، مح�طة بها تكون مساعدة ومشجعة ومحفزة لها

، كالتغیرات الس�اس�ة، االجتماع�ة والثقاف�ة وغیرها من المتغیرات التي قد الس�طرة علیهاو صعب التنبؤ بها �
ت�اق المستقبل ووضع البدائل والتوقعات لكي تكون قادرة للمؤسسات في أي لحظة، لذا علیها استشكل تهدیدا 

 على المواجهة والتصدي ألي حدث مفاجئ �ما �ضمن لها االستقرار في بیئتها والنمو والتقدم.
في التنم�ة االقتصاد�ة  من بین أنواع المؤسسات المساهمةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تعدكما 

وتوفیر الحد من أنواع ال�طالة عدة مشاكل تعاني منها بلدان العالم ك واالجتماع�ة، وهي تساهم في معالجة
ساهمت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق تقدم وازدهار ، فقد خصائصها فرص التشغیل وهذا �فضل

اقتصاد الدول، من خالل توفیر الشغل وز�ادة الطاقة اإلنتاج�ة وٕاحداث طاقة جدیدة، وتحسین المستوى 
غیرها من المزا�ا، ولهذا الدور الذي تقوم �ه زاد اهتمام الدول المتقدمة والنام�ة بخلق هذه المؤسسات المع�شي و 

 1988قبل في الجزائر  قد تطورت ب�طء شدید خاصةوتدع�م نشاطها وتوس�عه أكثر فأكثر، ونجدها 
. وعل�ه و�ناء الكبرى  المنهج االشتراكي في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة عن طر�ق الصناعاتها على عتمادال

 على ما سبق �مكن طرح إشكال�ة الدراسة كاألتي:
 ما هو واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، وماهي اآلل�ات المت�عة لترق�ة وتدع�م نشاطها؟

  :دراسةأهم�ة ال
لمكانة التي تحتلها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حال�ا في وا بیرةالكهم�ة من األهذه الدراسة  تكمن أهم�ة

اإلصالحات االقتصاد�ة في وهذا النشاط كان من خالل تدع�م االقتصاد المحلي، ودورها الهام في الجزائر 
 .تطور ونمو المؤسسات الصغیرة و المتوسطةالتي أدت إلى الجزائر 

 :أهداف الدراسة
لتعرف على واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، ومدى نهدف من خالل هذه الدراسة إلى ا

إعطائها األهم�ة والمكانة المناس�ة، وكذلك التعرف على أهم اآلل�ات واإلجراءات المال�ة والتشر�ع�ة 
 واإلصالحات التي قامت بها الجزائر في سبیل ذلك. 

 األول: مدخل إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمحور 
للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور فعال في الدولة وخارجها لما توفره من دعم للنمو االقتصادي والحد من 

 ال�طالة وغیر ذلك، وكل هذه المیزات دفعت �الدول إلى االهتمام بها وتدع�مها �شكل أفضل.
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 أوال: مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
سنحاول في هذا الجزء تقد�م جملة من التعار�ف وذكر أهم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على النحو    

 التالي:
 تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -1

نظرا الختالف المعاییر والخصائص التي تساعد على تعر�ف الـ م ص م فإن الدول على اختالفها  
�مجموعة من المعاییر في تحدید مفهوم هذه المؤسسات أهمها عدد العمال و المتطورة والنام�ة تأخذ كل منها 

 رأس المال المستثمر. وف�ما یلي سنحاول إدراج تعار�ف �عض الدول:
قبل تأس�س اإلتحاد األورو�ي كانت فرنسا تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة استنادا : فرنسـا -أ 

عامل ورأس مالها ال  500لمؤسسات التي توظف أقل من �أنها كل ا 1959ف�فري  04للقانون الصادر في 
إال أن فرنسا  )1(یتجاوز ملیون فرنك، أما �عد إنظمامها إلى اإلتحاد األورو�ي فإنها تبنت تعر�ف هذا األخیر.

تفرق بین المؤسسات الصناع�ة والخدم�ة من حیث حجم العمالة و لدینا الجدول التالي الذي یبین تعر�ف 
 یرة والمتوسطة حسب عدد العمال في فرنسا:المؤسسات الصغ

 : تعر�ف الـ م ص م في فرنسا-01–الجدول رقم 
 متوسطة صغیرة حرف�ة صنف المؤسسة

 499-50 49-10 9-0 م صناع�ة

 199-20 19-5 4-0 م خدم�ة
 Source : Quelle vision pour les PME/PMI www.maroc2020.ma/études     

لقد تم اعتماد تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الوال�ات المتحدة  :الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة -ب 
والذي �عتبر المؤسسة الصغیرة والمتوسطة هي المؤسسة  1953األمر�ك�ة من طرف البنك الفدرالي سنة 

 )2(المستقلة في الملك�ة واإلدارة وتستحوذ على نصیب معین من السوق. 
 ا یلي:كما تعرف حسب عدد العمال كم       

 عامل........................................................ مؤسسة صغیرة. 250إلى  01من  -
 عامل...................................................... مؤسسة متوسطة. 500إلى  251من  -
 عامل................................................................ مؤسسة كبیرة. 501أكثر من  -

أفر�ل  03�ستند اإلتحاد األورو�ي في تعر�فه لـ م ص م حسب القانون الصادر في  :اإلتحاد األورو�ي -ج 
 على معاییر عدد العمال، رقم األعمال ومع�ار االستقالل�ة كما یلي: 1996

 ) أجراء.10): هي المؤسسة التي تشغل أقل من عشرة (Microة (المؤسسة المصغر   -
 50هي المؤسسة التي توافق معاییر االستقالل�ة وتشغل أقل من خمسین  ):Petiteالمؤسسة الصغیرة (  -

) مالیین یورو أو ال تتعدى میزانیتها السنو�ة 07أجیر، والتي تحقق رقم أعمال السنوي ال یتجاوز س�عة (
 ین یورو.) مالی05خمسة (

http://www.maroc2020.ma/%C3%A9tudes
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): هي المؤسسة التي توافق معاییر االستقالل�ة و تشغل أقل من Moyenneالمؤسسة المتوسطة (  -
 27) ملیون ورو أو ال تتعدى میزانیتها السنو�ة 40أجیر والتي ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي أر�عون ( 250

 )3(ملیون یورو. 
صغیرة والمتوسطة على أساس التعر�ف الذي یتعامل البنك الدولي مع المؤسسات ال :البنك الدولي -د 

 والذي ینص على أن: حددته دائرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
) عمال، وال تتجاوز موجوداتها 10المؤسسة المصغرة هي المؤسسة التي تشغل أقل من عشرة ( -

 دوالر. 100.000دوالر أمر�كي، كما ال یتجاوز رقم أعمالها  100.000
 3) عامال، وال تتجاوز موجوداتها 50ي المؤسسة التي تشغل أقل من خمسین (المؤسسة الصغیرة ه -

 مالیین دوالر أ�ضا. 3مالیین دوالر أمر�كي، كما ال یتجاوز رقم عمالها 
ملیون  15عامل. وال تتجاوز موجوداتها  300المؤسسة المتوسطة هي المؤسسة التي تشغل أقل من  -

 )4(ملیون دوالر.15عمالها دوالر أمر�كي، كما ال یتجاوز رقم 
الجزائر وكغیرها من الدول النام�ة لم تتبن تعر�فا رسم�ا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة منذ : الجزائـر -ه 

 االستقالل سوى �عض المحاوالت أبرزها:
التعر�ف الذي تقدمت �ه وزارة الصناعة في التقر�ر الخاص ببرنامج تنم�ة الصناعات الصغیرة والمتوسطة  -

)، الذي یرى �أن المؤسسة الصغیرة والمتوسطة هي كل وحدة إنتاج مستقلة قانونا، وتشغل أقل من 1972(في 
ملیون  10ملیون دج و�تطلب إنشائها استثمارات أقل من  15عامل، وتحقق رقم أعمال سنوي أقل من  500
 )5( دج.

أن المؤسسة �قضي �والذي  1983التعر�ف الذي تبنته المؤسسة الوطن�ة لتنم�ة الصناعات الخف�فة سنة  -
 ملیون دج.  10عامال، و تحقق رقم أعمال أقل من  200الصغیرة والمتوسطة هي المنشأة التي تشغل أقل من 

إال أن هذه المحاوالت كانت غیر قادرة على تحدید تعر�ف دقیق لـ م ص م إذ ظلت ص�غة التعر�ف          
الصغیرة والمتوسطة. إلى غا�ة بدا�ة األلف�ة الثالثة حیث  ناقصة ولم تضع الحدود الفاصلة بین المؤسسة

القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة  2001أصدرت وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة 
، والذي أبدت من خالله الجزائر نیتها الجد�ة في االهتمام بهذا القطاع وهذا �عدما 18-01والمتوسطة رقم 

وهو میثاق �كرس  2000لى میثاق بولون�ا حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة صادقت الجزائر ع
 التعر�ف الذي حدده اإلتحاد األورو�ي، و�رتكز هذا التعر�ف على ثالثة معاییر هي:

 عدد العمال في المؤسسة. -
 رقم األعمال السنوي الذي تحققه المؤسسة. -
 الحصیلة السنو�ة المحققة واستقالل�ة المؤسسة. -

فتعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما كان وضعها القانوني، �أنها مؤسسة إنتاج السلع          
شخص، وال یتجاوز رقم أعمالها مل�اري دینار جزائري أو ال یتعدى إجمالي  250إلى  01والخدمات تشغل من 

 ملیون دینار جزائري، وهي تحترم معاییر االستقالل�ة. 500حصیلتها السنو�ة 
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شخص و�تراوح رقم أعمالها بین  250إلى  50هي المؤسسة التي تشغل من : لمؤسسة المتوسطةا -
ملیون دینار  500و 100ملیون و مل�اري دینار جزائري أو التي تتراوح حصیلتها اإلجمال�ة بین  200

 جزائري.
لسنوي شخص وال یتعدى رقم أعمالها ا 49إلى  10هي المؤسسة التي تشغل من : المؤسسة الصغیرة -

 )6(ملیون دینار جزائري.  100ملیون دینار جزائري أو ال تتجاوز حصیلتها اإلجمال�ة  200
أشخاص وال یتعدى رقم أعمالها السنوي  09إلى  01هي المؤسسة التي تشغل من : المؤسسة المصغرة -

 .) عشرة مالیین دینار جزائري 10ملیون دینار جزائري أو ال تتجاوز حصیلتها اإلجمال�ة ( 20
 

 .: تعر�ف الـ م ص م في الجزائر-02–الجدول رقم 
 الحجم       

 المعاییر
 الحصیلة اإلجمال�ة السنو�ة رقم األعمال السنوي  عدد العمال

 مالیین دج 10أقل من  ملیون دج 20أقل من  09-01 المؤسسة المصغرة

 ملیون دج 100أقل من  ملیون دج 200أقل من  49-10 المؤسسة الصغیرة

 ملیون دج 500إلى  100من  ملیون إلى مل�اري دج 200من  250-50 المؤسسة المتوسطة
 : القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  المصدر

  أهم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -2
مما �سمح  تظهر أهم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إعادة إدماج العمال المسرحین لظروف اقتصاد�ة،

�استغالل الكفاءات والتجارب وتجسید أفكارهم في الواقع ما �ساهم في امتصاص ال�طالة، كما یتمیز �ه هذا 
النوع من المؤسسات في خلق فرص عمل في شتى القطاعات فعمل�ة تمو�ل هذه المؤسسات أص�ح من 

في التنم�ة االقتصاد�ة المحل�ة،  األولو�ات التي تدعوا إلیها الدول لتجنب اآلفات االجتماع�ة والمساهمة
وتظهر أهم�ة التركیز على هذا النوع من المؤسسات إلى عدم مساهمتها �شكل فعال في المناطق العر��ة، 
فقطاع الصناعات التحو�ل�ة الذي یتكون أساسا من الصناعات الصغیرة والمتوسطة نجد أن مساهمتها في 

% في العدید من الدول حدیثة 35دان المتطورة یز�د عن %، في حین البل10الناتج المحلي ال تتجاوز 
 )7(التصن�ع.

 خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -3
 )8(تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �مجموعة من الخصائص من أهمها:

یتمیز هذا النوع �سهولة اإلدارة نظرا ل�ساطة ه�كلها التنظ�مي واستعمالها ألسالیب اإلدارة والتسییر  •
 غیر المعقدة، وال توجد بها لوائح مقیدة ومعطلة لسیر العمل. 

سهولة التـأس�س الذي یتجلى في انخفاض مستلزمات رأس المال المطلوب إلنشائها نسب�ا، كونها   •
عیل المدخرات لتحقیق منفعة وفائدة تلبي من خاللها حاجات محل�ة، وكذلك سهولة تعتمد على جذب وتف

 اإلجراءات اإلدار�ة وانخفاض تكالیف التأس�س.
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قلة التكالیف الالزمة لتدر�ب العاملین، فیتمیز هذا النوع من المؤسسات �قلة التكالیف الالزمة   •
 لعمال أثناء العمل.لتدر�ب العاملین لكونها تعتمد على التدر�ب الم�اشر ل

یرت�ط االنخفاض المطلق في رأس مال هذه المؤسسات �أشكال معینة لملكیتها، والتي تكون في   •
 غالب األح�ان ملك�ة فرد�ة أو عائل�ة أو شركة أشخاص.

تعد هذه المؤسسات مصدر رئ�سي لألفكار واالختراعات الجدیدة، والذي �مكن مالحظته هو ملك�ة   •
 براءات االختراع في العالم. هذه المؤسسات ألهم

التوز�ع الجغرافي لهذه المؤسسات جعلها موجهة أكثر إلنتاج السلع والخدمات التي تقدم �صفة   •
 م�اشرة للمستهلك، وهذا ما یجعل معدل ارت�اطها �المستهلك أكبر.

 االعتماد على الموارد الداخل�ة في التمو�ل.  •
 التكنولوج�ا المستعملة.امكان�ات محدودة  للتوسع وانخفاض مستوى   •

 :ثان�ا: قراءة حول وضع�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
 تبین األرقام اآلتي ذكرها تطور قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلید�ة في الجزائر.

: ارتفع عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التا�عة للقطاع الخاص .1
مؤسسة، مقارنة مع  747.387إلى  2013التا�عة للقطاع الخاص ل�صل مع نها�ة السداسي األول من سنة 

. وتشغل �اإلضافة إلى رؤساء % 8,82مؤسسة أي بنس�ة ز�ادة تقدر  686.825أین بلغ عددها  2012سنة 
حوالي  )CASNOS(ي للضمان االجتماعي لغیر األجراء المؤسسات المصرح بهم لدى الصندوق الوطن

 .2013منصب شغل حتى نها�ة السداسي األول من سنة  1.869.363
: لقد تراجع عدد المؤسسات الصغیرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التا�عة للقطاع العام .2

لخوصصة القطاع العام. مؤسسة وذلك راجع  14بـ  2013والمتوسطة العموم�ة في السداسي األول من سنة 
 2013حیث انخفض العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة العموم�ة خالل السداسي األول من سنة 

 46.132وتشغل في مجموعها  ،مؤسسة 561یبلغ  2012مؤسسة بینما كان في نها�ة سنة  547إلى 
 )9(أجیر.

 قطاعات النشاط االقتصادي: توز�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على 03الجدول رقم 

 مناصب الشغل عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قطاع النشاط

 18.897 160 الصناعة
 5.361 42 البناء واألشغال العموم�ة

 12.294 150 الخدمات
 8.094 184 الزراعة

 1.486 11 المناجم والمحاجر
 46.132 547 المجموع

وزارة الصناع�ة وترق�ة االستثمار �الجزائر، نشر�ة المعلومات (إحصائ�ات خاصة �المؤسسات الصغیرة  المصدر:
 .12، ص 2013، نوفمبر 23والمتوسطة)، العدد 
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 الصغیرة و المتوسطةثالثا: تحد�ات المؤسسات 
 )10(:أهمها، هناك العدید من التحد�ات التي قد تعیق نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة       

 -االتحاد األورو�ي -نعلم أن األقطاب الثالثة (مجموعة شمال أمر�كاالتكتالت االقتصاد�ة العالم�ة:  .1
) أص�حت تس�طر على العالقات االقتصاد�ة بین الدول، و منه ستؤثر حتمًا على نشاط aseanمجموعة 

 .المؤسسة الصغیرة
العالم�ة مما یز�د من شدة المنافسة أمام المؤسسات والتي تحث على التجارة منظمة التجارة العالم�ة:  .2

 والمتوسطة. الصغیرة
: والتي تقود إلى إلغاء الرسوم الجمرك�ة على منتجات الدولتین اتفاق�ات الشراكة مع الدول األجنب�ة .3

 .المتشاركتین
اع وهذا راجع لعدم وجود مرونة لمنح القروض للمؤسسات الصغیرة من طرف القط حجم التمو�ل: عفض .4

المصرفي نتیجة شروط القروض والضمانات المفروضة، �اإلضافة إلى عدم وجود تنوع في قنوات االئتمان 
 .حسب نوع واستخدام القرض ودرجة أهم�ة الصناعة

 إستراتیج�ةحیث تحتاج هذه المؤسسات إلى  عدم وجود س�اسة موحدة لتنم�ة ودعم المؤسسات الصغیرة: .5
 .واضحة وس�اسة موحدة

�سبب ارتفاع أسعار الم�اني واألراضي أو  وهذا :إیجاد المكان الدائم والمناسب إلقامة المؤسسةصعو�ة  .6
 .انعدامها �اإلضافة إلى ارتفاع تكلفة الحصول على مقومات عوامل اإلنتاج األخرى 

 صعو�ة اإلجراءات اإلدار�ة والتنفیذ�ة لقبول المشروع .7
 شاكل المرت�طة ببیئة المؤسسة الداخل�ة مثل:�اإلضافة إلى ما سبق نجد كذلك �عض الم       

غ�اب أو ضعف نظام المعلومات وسوء التحكم في تقن�ات التسییر یجعل المؤسسة الصغیرة غیر قادرة  •
على المنافسة والتكیف مع المتغیرات البیئ�ة، �اإلضافة إلى أن انعدام أو صعو�ة الحصول على المعلومة 

 .فرص االستثمار االقتصاد�ة ینعكس سل�ا على تجسید
لقصور في الجوانب الفن�ة وضعف المهارات اإلدار�ة، س�اسة التوسع غیر المخطط، ضعف الخبرة ا •

 التسو�ق�ة، عدم توافر فرص التدر�ب الجید. 
 المحور الثاني: آل�ات تفعیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �الجزائر

وسطة وتوفیر المناخ المالئم ألداء نشاطها، وهذا عملت الجزائر على إنشاء المؤسسات الصغیرة والمت  
 إلدراكها �الدور والمزا�ا التي تقدمها هذه المؤسسات على الصعید االقتصادي واالجتماعي.

 أوال: أهداف ومرحل إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
وسطة، وعرض للمراحل التي سنحاول من خالل هذا الجزء توض�ح كل من أهداف المؤسسات الصغیرة والمت

 مرت في تطورها �الجزائر. 
تهدف الجزائر من وراء إنشائها أهداف الجزائر من إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:  -1

 )11(للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى تحقیق مایلي: 
التحوالت االقتصاد�ة العالم�ة التي أدت إلى برامج التعدیل اله�كلي في االقتصاد، مما دفع إلى   •

 إنشاء المؤسسات لمعالجة مظاهر التخلي عن �عض األنشطة.
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 تعاظم دور القطاع الخاص في الح�اة االقتصاد�ة.   •
الدول�ة، للتخفیف من عبء االهتمام المتزاید بهذه المؤسسات من طرف المؤسسات المال�ة والنقد�ة    •

 الفقر وال�طالة.
 تشج�ع المناولة من قبل المؤسسات الكبیرة وذلك لتخفیف تكالیف إنتاجها.   •
 تولید اإلنتاج والدخل وفرص العمل.   •
 خلق وصقل المهارات الفن�ة واإلدار�ة الالزمة لدفع عجلة التصن�ع.   •

 جغراف�ة، وتحقیق التوازن اإلقل�مي للتنم�ة. نشر النمو االقتصادي على أكبر قدر من المساحة ال   •
 خلق ودعم مجاالت التصدیر غیر التقلید�ة.    •
 تلب�ة جزء من السوق المحل�ة، وخاصة السلع التي �مكن إنتاجها �شكل اقتصادي.   •
 المساهمة كصناعات فرع�ة ومغذ�ة للمشروعات الكبیرة.   •
 لتمیز التكنولوجي.توفیر رافد مهم من روافد االبتكار واإلبداع وا   •
ترق�ة روح الم�ادرة الفرد�ة والجماع�ة �استحداث أنشطة اقتصاد�ة سلع�ة أو خدم�ة لم تكن موجودة    •

 من قبل.
إح�اء األنشطة االقتصاد�ة التي تم التخلي عنها مهما كان السبب، �اإلضافة إلى إعادة تنش�ط    •

المحدد لقواعد النشاطات التقلید�ة  10/01/1996ي المؤرخ ف 10 -96الصناعات التقلید�ة من خالل المرسوم 
 والحرف�ة. 

استحداث فرص عمل جدیدة سواء �صورة م�اشرة �النس�ة لمستخدمي المؤسسات، أو �صورة غیر   •
م�اشرة عن طر�ق استخدامه أشخاصا آخر�ن من خالل استحداث فرص العمل التي �مكن أن تحقق 

في مجال الشغل. إعادة إدماج المسرحین من مناصب عملهم نتیجة االستجا�ة السر�عة للمطالب االجتماع�ة 
إفالس �عض المؤسسات العموم�ة، تقل�ص حجم العمالة فیها من خالل إعادة اله�كلة أو الخوصصة، وهو ما 

 یدعم إمكان�ة تعو�ض �عض المناصب المفقودة.                        
مر تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لجزائر: مراحل تطور المؤسسات الصغیرة والموسطة في ا -2

 )12(في الجزائر �عدة مراحل �مكن إبرازها في المراحل التال�ة:
 1982 -1963المرحلة األولى  -أ
لقد كانت معظم المؤسسات في الجزائر مملوكة للمستوطنین  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العامة: •

قبل االستقالل، وغداة االستقالل م�اشرة ورثت الجزائر قطاعا مهمال نتیجة توقف معظم تلك المؤسسات على 
اإلنتاج، ما حتم على الدولة الجزائر�ة التدخل إلعادة تنظ�م هذا القطاع بإصدار مجموعة القوانین المتعلقة 

 وامتالك هذه الوحدات.بتسییر 
تم تحدید الدور والمكانة المعطاة للقطاع الخاص بتأكید  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة: •

خضوع هذا األخیر في نشاطاته لمراق�ة الدولة، فبإمكان دعوة القطاع الخاص لالستثمار في أي نشاط عند 
 الضرورة.
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 :1988 -1982المرحلة الثان�ة  -ب
بدأت مع سنوات الثمانینات س�اسات اقتصاد�ة تحاول إحداث إصالحات اقتصاد�ة في العمق، وفي هذا   

اإلطار بدأت إعادة النظر في األطر القانون�ة واإلدار�ة التي تحكم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فتمیزت 
 المرحلة بوجود عدة قوانین متعلقة خاصة �االستثمارات الخاصة، كما یلي:

المتعلق �االستثمار االقتصادي الخاص  21/08/1982المؤرخ في  11-82قانون رقم  1982 •
 الوطني.

 إنشاء الدیوان التوجیهي للمتا�عة والتنسیق لالستثمار الخاص. 1983  •
 فتح الغرفة الوطن�ة للتجارة خاصة �أصحاب المؤسسات الخاصة. 1987 •
 اإلصالح االقتصادي والدخول في اقتصاد السوق. 1988 •
متضمن قانون توجیهي لمنح المؤسسات االقتصاد�ة  12/01/1988المؤرخ في  01-88قانون   •

 العموم�ة استقالل�ة مال�ة.
 1999 -1988المرحلة الثالثة:  -ج

بدأ خالل هذه المرحلة التوجه نحو االهتمام �القطاع الخاص وٕاشراكه في الح�اة االقتصاد�ة، بإصدار قانون    
 الخاصة الوطن�ة وٕانشاء الدیوان الوطني لتوج�ه االستثمار الخاص ومتا�عة تنس�قه.متعلق �االستثمارات 

 1999المرحلة الرا�عة ما �عد  -د
حیث تمیزت بنقلة نوع�ة للجزائر في المح�ط االقتصادي واالجتماع، وذلك �فضل رجوع السلم الوطني    

ها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �شكل وارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض المدیون�ة، حیث تطورت خالل
ملحوظ وفتحت أبواب الم�ادرات الشخص�ة إلنشاء المؤسسات الخاصة عن طر�ق عدة أنظمة للدعم في هذا 

 المجال. 
  ثان�ا: إجراءات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

 )13(تمثلت آل�ات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في: 
 التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:القانون  -1

�عتبر القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة انجازا استراتیج�ا، حیث حدد من خالله اإلطار 
القانوني والتنظ�مي الذي تنشط ف�ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فالهدف من هذا القانون إعطاء حلول 

لتي �عاني منها القطاع، وتحسین المح�ط االستثماري الداخلي واألجنبي الم�اشر، و�نتظر للعدید من المشاكل ا
 مؤسسة في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي. 600.000على المدى المتوسط إنشاء حوالي 

 قانون تطو�ر االستثمار: -2
تثمار الصادر لعام ، والذي جاء كمراجعة عم�قة لقانون االس2001صدر هذا القانون في شهر أوت    

 بهدف إعادة تشكیل ش�كة االستثمار وتحسین المح�ط اإلداري والقانوني. 1993
 المجلس الوطني االستشاري لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:  -3

�سعى هذا المجلس لترق�ة الحوار بین منظومة المؤسسات المتوسطة والصغیرة والجمع�ات المهن�ة، و�ین 
 والسلطات العموم�ة من جهة أخرى.الهیئات 
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 برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:  -4
حددت الجزائر مفهوما مضبوطا لعمل�ة التأهیل ضمن برنامج میدان لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ب، " تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هو قبل كل شيء إجراء مستمر للتدر� 2006الجزائر�ة سنة 
التفكیر واإلعالم والتمو�ل بهدف الحصول على طرق وأفكار وسلوكات جدیدة للمقاولین وطرق تسییر 

 دینام�ك�ة ومبتكرة. 
 ثالثا: الصعو�ات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

 )14(هناك مجموعة من الصعو�ات والمشاكل تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أهمها:  
عدم وجود ارت�اط وتكافل بین المؤسسات الكبیرة والمؤسسات الصغیرة والموسطة، �سبب انعدام   •

 المعلومة وضعف تدفقها.
صعو�ات تتعلق �اإلجراءات كثیرة ما كانت تسبب في العدید من المشكل، كعدم الفصل بین الملك�ة    •

 واإلدارة وعدم ارت�اط السلطة والمسؤول�ة.

احب المشروع نفسه كعدم اكتساب التجر�ة والمستوى الكاف إلدارة المشروع وٕاضافة قیود تتعلق �ص   •
 إلى انعدام روح الم�ادرة الفرد�ة.

 صعو�ات تتعلق �التمو�ل فغال�ا ما ترفض البنوك عمل�ة تقد�م قروض النعدام الضمانات.   •
 صعو�ات تتعلق �الضرائب والرسوم التي تحول دون تحقیق أر�اح هامة.   •
 و�ات تتعلق �العقار.صع   •
انتشار الفساد اإلداري الذي �مثل عائق أمام المستفیدین الحق�قیین، و�فتح المجال أمام االنتهاز�ین    •

 لالستفادة من التسه�الت الممنوحة في هذا اإلطار دون أن �كون هناك استثمار هادف.
 صعو�ات فن�ة وتسو�ق�ة �سبب صغر حجم رأس مال هذه المؤسسات.     •
 

 صـــــة خال
 للبنى االقتصاد�ة واالجتماع�ة على المستو�ین  ز األساس�ةالصغیرة والمتوسطة إحدى الركائ المؤسساتعد ت   

الوطني والعالمي من خالل مساهماتها ال�ارزة في توفیر فرص العمل والحد من ال�طالة وتعز�ز النمو 
% من إجمالي الشركات 95والمتوسطة حوالي االقتصادي. فعلى المستوى العالمي، تمّثل الشركات الصغیرة 

 .% من مجموع فرص العمل60و 40في الغالب�ة العظمى من دول العالم، وتوفر بین 
 المستوى الوطني االقتصاد�ة واالجتماع�ة على  ومنه فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي ركیزة البنى

فنجدها  ، من ال�طالة وتعز�ز النمو االقتصاديفرص العمل والحد والعالمي لما تساهم �ه خصوصا من توفیر ل
 الشركات الغال�ة فیها.% من إجمالي 95حوالي  تمثل على الصعید الدولي

 األهم�ة والمزا�ا التي �مكن أن تحققها من وراء تفعیلها وتعز�زها لنشاط المؤسسات الصغیرة الجزائر  وقد أدركت
المنظمة لنشاط  القانون�ةو  االقتصاد�ةلة من اإلصالحات جموالمتوسطة، و�ظهر هذا من خالل ق�امها بتبني 
توفیر ، وكل هذه اإلجراءات تهدف إلى برامج الدعم والتمو�لهذه المؤسسات، وكذلك ق�امها �طرح جملة من 

المحافظة في السوق و االستمرار األمر الذي س�ساعدها على المؤسسات، هذه  لنشاط مناخ ایجابي ومحفز
 .األسواق الوطن�ة وحتى العالم�ةوالتغلغل أكثر في  ،ها السوق�ةتعلى حص
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 ورغم ذلك، الزالت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر تواجه عدة مشاكل وعراقیل مثل عدم وجود    
ارت�اط وتكافل بین المؤسسات الكبیرة والمؤسسات الصغیرة والموسطة، صعو�ات تتعلق �اإلجراءات كثیرا ما 
كانت تتسبب في العدید من المشاكل كعدم الفصل بین الملك�ة واإلدارة، قیود تتعلق �صاحب المشروع نفسه 

التمو�ل فغال�ا ما ترفض البنوك كعدم اكتساب التجر�ة والمستوى الكاف إلدارة المشروع، صعو�ات تتعلق �
عمل�ة تقد�م قروض النعدام الضمانات و صعو�ات تتعلق �العقار وانتشار الفساد اإلداري وغیرها من العراقیل 

 التي البد من مواجهتها وتوفیر بیئة أفضل ومثال�ة للعمل. 
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 االقتصاد�ة العلوم كل�ة التجار�ة، العلوم في الماجستیر شهادة نیل متطل�ات ضمن تندرج تخرج مذكرة ت�ارت،
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 تقی�م عمل�ة تطو�ر الخدمات المصرف�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر
 �اإلستناد إلى تجارب دول�ة

                                              
 جامعة خم�س مل�انة   أستاذ محاضر أ  بزار�ة ادمحم 
 جامعة المد�ة  أستاذ محاضر أ عامر كمال

 
 :مقدمة 

تتصدر المشروعات الصغیرة و المتوسطة أولو�ات النظام المصرفي الجزائري إ�مانًا من هذا النظام �أهم�ة 
فهي جزئ مهم من تكو�ن اإلقتصاد الجزائري، وهي األساس التي تم عل�ه  ،وطنيلإلقتصاد الهذه المشروعات 

وترك�ا و الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة  بناء إقتصاد�ات قو�ة للعدید من دول العالم في مقدمتها الصین والهند.
صغیرة و المتوسطة في العدید ..كما أن إتاحة الخدمات المال�ة �عد أمرًا حیو�ًا في تنم�ة قطاع المؤسسات ال

إال أنه مازال مقیدًا �شدة في �عض األسواق خاصة العر��ة  منها، و قد أصدرت  ،من األسواق العالم�ة
ة و مالحكومة الجزائر�ة و نظامها المصرفي م�ادرات لز�ادة التمو�الت الممنوحة لهذا القطاع من أجل دع

 �قاءه  ضمان
 أهم�ة الورقة ال�حث�ة : 

ت هذه الورقة ال�حث�ة في وقت �شهد فیها اإلقتصاد الجزائري حالة من التحول نحو التنو�ع اإلقتصادي جاء-1
و �حثها عن موارد أخرى رأت في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ،فاض مداخیل الدولة من النفطخنظرًا إلن

 المنفذ الوحید لتطبیق إستراتج�ة التنو�ع
 ة لس�اسة التقشف في جم�ع المجاالت اإلقتصاد�ة و خاصة التمو�ل�ة منها جاءت متزامنة مع تطبیق الدول-2
) �عتمد على 2030-2016أقرت الحكومة الجزائر�ة مخطط جدید للنمو اإلقتصادي ( 2016في جو�ل�ة -3

القطاع الخاص و ذلك لبناء إقتصاد مشترك قائم على تعاون القطاعین الخاص و العام لمعالجة المشاكل 
 ط فیها اإلقتصاد الوطني التي یتخ�

 : قسمنا الورقة ال�حث�ة إلى : أقسام الورقة ال�حث�ة
 أثر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تنو�ع اإلقتصاد -1
 نمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و دورها في اإلقتصاد الجزائري  -2
 أل�ات تطو�ر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : -3
 البنكي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرمشكل التمو�ل  -4
 تجارب دول�ة في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة -5
 أفاق تطو�ر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر-6
 

 تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : 
لمحددات الخاصة حیث تختلف الخصائص و ا ،ال یوجد تعر�ف محدد للمشروعات الصغیرة و المتوسطة

و �النس�ة للبنوك التي تعمل في  ،�التسم�ة على الشركات أو الك�انات اإلقتصاد�ة بإختالف اإلقتصاد و السوق 
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هذا القطاع حیث نجد أن كل بنك �ضع مجموعة من المؤشرات المحددة لرأس المال و اإلرادات و األر�اح و 
بناء علیها تصنیف تلك الك�انات اإلقتصاد�ة كمشروعات  و غیرها من العوامل التي �مكن أن یتم ،عدد العمال

تنفرد كل دولة بتعر�ف خاص للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة �شكل یتماشى مع حجم كما ،صغیرة  متوسطة
 نموها االقتصادي و المعاییر المعتمدة من قبل خبرائها .

المـــؤسســات الـــصغیــرة و المتوسطة، �أنها  02-17�عــرف المشــرع الــجزائــري �مقتضى القانـــون رقـــم   و   
 مؤسسة إنتاج السلع و/ أو الخدمات مهما كانت طب�عتها القانون�ة

 ) شخصا.250) إلى مائتین وخمسین (01تشغل من واحد ( -
السنو�ة ) مالییر دینار جزائري، أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها 04ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي أر�عة ( -

 ) دینار جزائري.01مل�ار (
 تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القانون الجزائري  01الجدول رقم 

 الحصیلة السنو�ة (ملیون د ج ) رقم األعمال السنوي(ملیون دج) عدد العمال 
 10 20 9إلـــــى 1 المؤسسة المصغرة 

 100 200 50إلـى   10 المؤسسة الصغیرة 

 500إلــــــــى   100 2000إلــــــى   200 250إلــى  50 المؤسسة المتوسطة 
المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات  2001د�سمبر  12المؤرخ في 18-01المصدر : قانون رقم        

 الصغیرة و المتوسطة 

الواقع اإلقتصادي لل�الد و توس�ع وجاء هذا القانون لتكییف تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مع 
 مجال تطبیق هذا التعر�ف و كذا إعطاء أهم�ة خاصة للمؤسسات المتوسطة و الصغیرة جداً 

 أثر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنو�ع االقتصاد.
% تقر��ًا من إجمالي المؤسسات 90الصغیرة والمتوسطة تمثل  المؤسساتأن  إلىتشیر معظم اإلحصاءات 

في العالم. وتعتبر هذه األخیرة  العمود الفقري ألي اقتصاد ناجح، ومع أن ا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
هي �األصل مشار�ع محل�ة، إال أن هذه المؤسسات �مكنها أ�ضًا االستفادة من الفرص العالم�ة في ظل تزاید 

ة والتجارة االلكترون�ة في جم�ع أنحاء العالم. و للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور هام في الجزائر العولم
الجزائر �عیدًا عن قطاع النفط، بل  اقتصادتنو�ع  إلىنتیجة لالستراتج�ة الدولة االقتصاد�ة الشاملة التي تهدف 

السكان كما تشكل المؤسسات الصغیرة  �مكن إعت�ارها قاطرة النمو االقتصادي والتوظیف مع تزاید أعداد
من هذه  85من كافة هذه المؤسسات في الجزائر وما �قرب من % 90والمتوسطة تقر��ًا ما نسبته %

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ع�ارة عن شركات ذات مالك واحد. وللمنشآت الصغیرة والمتوسطة حضور 
�عد األثر اإلقتصادي للمؤسسات زئة والخدمات، و واسع النطاق في القطاع الخاص خصوصًا في قطاع التج

هذا النوع من المؤسسات له دور  أنفقد ثبت عالم�ًا  ،الصغیرة و المتوسطة على درجة عال�ة من األهم�ة
في اإلقتصاد�ات العالم�ة مصدرها  ثة% من فرص العمل المستحد80كبیر في توفیر فرص العمل حولي 

% من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لهذه 85ما تساهم بنحو ك ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
 اإلقتصاد�ات 
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و تحضى المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الوقت الحالي بإهتمام مبرمجي و مخططي الس�اسات الكل�ة 
فكل الدالئل و ،و ذلك إنطالقًا من الدور الحیوي لهذه المؤسسات في تحقیق األهداف التنمو�ة ،في الجزائر

فقد حققت نتائج ملموسة في اإلنماء اإلقتصادي و  ،المؤشرات التي سیتم ذكرها الحقًا تشیر إلى ذلك
 اإلجتماعي للجزائر 

 مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في عملة التنم�ة :  1الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

تستط�ع المشروعات الصغیرة و المتوسطة  المساهمة في تنم�ة الصادرات سواًء من خالل اإلنتاج      
الم�اشر أو غیر الم�اشر، ومن خالل تغذیتها للمنظمات الكبیرة �المواد الوس�طة التي تحتاج إلیها. حیث �مكن 

دي إلى خفض تكالیف اإلنتاج في أن تعتمد علیها المشروعات الكبیرة في إنتاج جزء من إنتاجها؛ مما یؤ 
المشروعات الكبیرة، وٕاعطائها القدرة على استمرار�ة المنافسة في األسواق العالم�ة.، كما �مكن لها أن  تتكامل 
مع المشروعات الكبیرة من خالل إمدادها �المواد واألجزاء التكو�ن�ة التي تحتاج إلیها ( ومما یدل على التكامل 

) ألف 37رة والمشروعات الر�اد�ة الصغیرة تتعامل شركة جنرال موتورز مع أكثر من (بین المشروعات الكبی
كما أنها أرض خص�ة لظهور  عمل من المشروعات الصغیرة لتزودها �ال�ضائع والخدمات المختلفة.)،

 ،شائهاإذ أن قلیل من الشركات تتمیز  �حجم كبیر منذ إن ،الشركات الكبیرة من خالل ز�ادة تدر�ج�ة في الحجم
�اإلضافة إلى هذا فإن الشركات الصغیرة و المتوسطة تعد شر�كاً  للمؤسسات الكبیرة حیث تستعین بها 
كمصادر خارج�ة إنجاز و تكملة  �عض األنشطة كما تعتمد المشروعات الصغیرة والمتوسطة على العمالة 

لكبیرة. فهي تلعب دورًا هامًا في خلق المكثفة، وتمیل إلى توز�ع الدخل �صورة أكثر عدالة مقارنة �المؤسسات ا
�ما یخفف من حدة الفقر إذ أنها كثیرًا ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من األسر  العملفرص 

الفقیرة والنساء الالتي �فتقرن إلى المصادر البدیلة للدخل.�اإلضافة إلى مساهمتها في رفع كفاءة تخص�ص 
. فهي تمیل إلى تبني األسالیب اإلنتاج�ة كث�فة العمالة �ما �عكس وضع تلك البلدان الموارد في البلدان النام�ة

َع نشاط تلك المشروعات في األسواق " غیر الرسم�ة"،  من حیث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال. وكلما َتَوسَّ
فرص البدیلة مقارنة أص�حت أسعار عوامل اإلنتاج والمنتجات التي تتعامل بها تعكس �صورة أفضل تكالیف ال

 �األسعار التي تتعامل بها المشروعات الكبیرة.

ملؤسسات الصغ��ة و املتوسطة ا  

 فرص عمل
 رفع كفاءة تخصيص املواؤد

توزيع الدخل بصورة أك�� 

 عدالة

 ال��وض باملناطق الر�فية

إيجاد منتوجات جديدة و 

 تقليل ت�لفة �نتاج

ز�ادة الناتج ا�ح�� �جما�� و 

 الصادرات 

توف�� خدمات �نتاج 

 للصناعات الكب��ة

 ا�حد من الن�وح الر�في 



 

331 

 نمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و دورها في اإلقتصاد الجزائري 
ثمار الذي كان الحجر األساس للس�اسة اإلقتصاد�ة الجدیدة في الجزائر تعند إصدار قانون اإلس 1993منذ 

نوع�ة في تطور عددها حیث وصلت إلى أكثر من ملیون  عرفت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نقلة
% من المؤسسات المتواجدة في الجزائر و هو ما �مثل األغلب�ة الساحقة 98و هي تمثل   ،2016مؤسسة في 

% مؤسسات صغیرة الحجم )و قد أحصت الجزائر 90من مجموع المؤسسات التي �ضمها اإلقتصاد الوطني (
شهد و  2015مؤسسة سنة  934569ة مقابل مؤسسة صغیرة و متوسط 1014075أز�د من  2016في سنة  

% سنو�ًا) و وصلت 9خلق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر و تیرة متزایدة في السنوات األخیرة (
%  38,2( قطاع الخدمات شهد أكبر نس�ة خلق المؤسسات ب 2017% في الفصل األول من 15حتى 

مؤسسة في  824أما في میدان التجارة الخارج�ة فقد شهد القطاع خلق  ،%26,5بـ متبوع �قطاع إنتاج السلع
مؤسسة في نشاط التصدیر )  كما بلغ عدد المؤسسات التي تم إنشائها في سنة  121میدان اإلستراد مقابل 

% عن سنة  4,7)و هو ما �مثل إرتفاع بنس�ة 2016مؤسسة (في الفصل األول  84214ما مجموعه  2016
ألف مؤسسة سنو�ًا  80كما تم إنشاء   2014-2010و هذا ما سمح بتجاوز أهداف مخطط الخماسي  2015

و هذا ما �عزز و یؤكد فعال�ة التدابیر الحكوم�ة التي وضعتها لتشج�ع خلق  2016- 2013ما بین 
اط  % في جم�ع قطاعات النش20أما ف�ما یخص شطب المؤسسات  فقد تراجع المعدل �حوالي  ،المؤسسات

الذي  2009مؤسسة خاصة مقارنة �سنة  2606شطب حوالي  2013)حیث شهد عام  2013-2009بین (
 فتئمؤسسة عامة) لكن هذا المعدل ما  28مؤسسة خاصة ( و  9862شهد أكبر شطب للمؤسسات �حوالي 

 مؤسسة  12650الذي شهدت أكبر شطب للمؤسسات �حوالي  2016أن یرتفع في سنة 
 ر عدد المؤسسات ص و م في سنوات مختلفة تطو  2رقم الجدول 
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التطور المستمر في إنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یؤكد فعال�ة التدابیر التي وضعتها الحكومة إن 
و تنشط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي  ،الجزائر�ة لتشج�ع خلق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

% من المؤسسات )و الصناعات التقلید�ة 50في الخدمات ( ،% منها في شمال ال�الد69تتمركز أز�د من 
% في الفالحة  0,63التحو�ل�ة و % في الصناعات 8% مقابل 17%)و البناء و األشغال العموم�ة 23(
 و تهدف السلطات العموم�ة إلى رفع نس�ة الشركات الصغیرة ،% في المحروقات و الطاقة و المناجم0,27و

التي �عد نسیج مشار�ع الصغیرة  تقارب بذلك النس�ة المسجلة في البلداننسمة ل 1000و المتوسطة لـ
و المتوسطة أن الوزارة تسعى  و حسب تصر�ح المدیر العام للمؤسسات الصغیرة ،المتوسطة الحجم متطوراً و 

ملیون  2و هو ما �عادل إنشاء  2030ساكن �حلول سنة  1000وحدة لـ  40ألن تبلغ نس�ة هذه المؤسسات 
ورغم هذا التطور في إنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إال أنه مازالت هناك ،�حلول ذات السنة مؤسسة

قیود مفروضة على إنشاء المؤسسات في الجزائر تعیق ز�ادة وتیرة إنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
دمات و �منع تطور لكي ترقى لمستوى القدرات اإلقتصاد�ة للبلد مما �حول دون نمو عرض السلع و الخ

 معتبر لمناصب الشغل
  

 :دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اإلقتصاد الجزائري  3رقم الجدول 
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 وزارة الصناعة و المناجم. ،الدیوان الوطني لإلحصائ�ات ،المصدر : من إعداد ال�احث إستنادًا غلى مصادر مختلفة

وأص�حت  لقد أخذ القطاع الخاص الجزائري مكانة المؤسسات العموم�ة في السنوات العشر�ن األخیرة 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة  من أهم القطاعات التي تخلق فرص عمل للش�اب وتوفر فرص 

% 80 -%40حیث أص�حت هذه األخیرة توفر ما بین  االستثمار في مختلف القطاعات من أجل ز�ادة الدخل
من إجمالي فرص العمل محل�ًا، وأنها هي األداة الصح�حة لحل مشكلة ال�طالة في الجزائر  في ظل تفاقم 

وقد زاد االهتمام بهذه المؤسسات وذلك �العمل على إیجاد المز�د منها وتوفیر المناخ المالئم لنموها ،معدالتها
ن التالشي وذلك على اعت�ارها مصدرًا هامًا لتوفیر فرص العمل إضاف�ة في الوقت الذي والحفاظ علیها م

 كما ،بدأت ف�ه المؤسسات العامة الكبیرة �االستغناء عن أعدادًا  كبیرة من العاملین فیها لخفض تكال�فها
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الق�مة % من 92-81�الحظ من الجدول أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تساهم بنسب تتراوح بین 
المضافة  و تس�طر المؤسسات الخاصة على النسب األكبر في مجاالت متعددة مثل الفالحة و الصید 
ال�حري و الخدمات .....كما �الحظ أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تمثل نسب كبیرة من الناتج المحلي 

هو مؤشر لمدى األهم�ة التي %، و  86-%83الخام ( خارج قطاع المحروقات ) حیث تتراوح النس�ة ما بین 
إكتسبتها المؤسسات الخاصة في تحقیق النمو اإلقتصادي لكن �الرغم من حداثة هذه األرقام إال أن مجمل 
الدراسات التي قام بها ال�احثون  على قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر تشیر إلى أن 

كما تساهم المؤسسات  ،من حیث نس�ة النمو في هذا القطاعالجزائر تحتل مرت�ة متأخرة بین الدول العر��ة 
ملیون في ق�مة صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات و هي نس�ة ضئیلة  12678الصغیرة و المتوسطة بـ
 جدًا مقارنة بدول الجوار

 تطو�ر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :دعم و أل�ات 
آلیـــــات و برامج لدعم المؤسســــات الصغیرة و المتوسطة من أجل تفعیل دورها لقد قرر المشرع الجزائــــــري عدة 

حتى تتمكن من أداء دورها في التنم�ة و لما لهذه المؤسسات من أهم�ة �الغة في االقتصاد�ات المعاصر، و 
ة و تنظ�م�ة فقد تطلب األمر وضع أسالیب قانون�،قد ساهمت هذه اآلل�ات و البرامج في ترق�ة هذه المؤسسات

و مال�ة لتوج�ه و تحدید مجاالته وسبل دعمه، ومن المعلوم أن المؤسسات الصغیرة، على غرار المؤسسات 
الكبیرة، تقع أمام تحد تنافسي كبیر، و�ذلك فإنه من الصعب تصور أي تطور لها دون دعم من الدول التي 

ئر�ة بإنشاء العدید من الوكاالت والصنادیق تنتمي إلیها، وٕادراكا منها لهذه الحق�قة قامت الحكومة الجزا
و یتعذر ذكرها جم�عا، لذلك سیتم االقتصار على ذكر ،والبرامج لدعم هذا النوع من المؤسسات  ومرافقتها

 أهمها فقط
 أل�ات الدعم المالي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة: أهم  4رقم  الجدول

 الهیئة ( األل�ة ) أهم هدف أنشئ من أجله

 أدخلت وسائل تمو�ل جدیدة قصیرة و متوسطة المدى 
القرض اإلیجاري الذي �سمح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتأجیر 

 العقارات الثابتة و المنقولة ذات االستعمال الصناعي .

 شركات القرض اإلیجاري 

 التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-
مع البنوك والمؤسسات المال�ة لصالح المؤسسات الصغیرة إعداد اتفاق�ات -

 والمتوسطة
 توس�ع المؤسسة -تجدید التجهیزات –إنشاء المؤسسات  -

صندوق ضمان القروض للمؤسسات 
 (FGAR) الصغیرة و المتوسطة  

ضمان تسدید القروض البنك�ة التي تستفید منها المؤسسات الصغیرة و 
المنتجة للسلع و الخدمات المتعلقة بإنشاء  المتوسطة لتمو�ل االستثمارات

 تجهیزات للمؤسسات و توس�عها .

ستثمارات  اإلصندوق ضمان القروض 
(CGCI) 

 تمو�ل إنشاء وتوسعة المشروعات – 
رصد الطاقات المال�ة المتاحة خاصة لدى البنوك، والعمل على إشراكها  -

 في تمو�ل المشار�ع المقترحة

 المخاطرصندوق رأس المال 
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تسییر  ،دعم وتشج�ع و توج�ه الش�اب إلنشاء مشار�ع إستثمار�ة
و  ،مخصصات الصندوق لدعم الش�اب على شكل قروض بدون فائدة

 تخف�ض الفائدة �النس�ة للقروض البنك�ة

 الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب
(ANSEJ) 

تقی�م عالقة متواصلة مع البنوك و المؤسسات  ،منح قروض بدون فوائد
 المال�ة في إطار التركیب المالي للمشار�ع و تنفیذ خطة التمو�ل و متا�عة

الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر 
(ANGEM) 

 
 مشكل التمو�ل البنكي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر 

تعانى أغلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من عدم حصولها على الخدمات التمو�ل�ة المناس�ة لتغط�ة 
% فقط من 16إحت�اجاتها من رأس المال العامل والثابت على أسس تتسم �االستمرار�ة.والجدیر �الذكر أن 

المالى وأدواته غیر تحصل على تمو�ل مصرفى، فأغلب مؤسسات القطاع  و المتوسطة  المشروعات الصغیرة
مه�أة لخدمة المشروعات الصغیرة و المتوسطة وذلك لعدم الخبرة فى أسلوب المتا�عة والرتفاع تكلفة الخدمة 

اال أن ضیق نطاق ،نسب�ا.ولهذا تشكل الخدمات التمو�ل�ة مكونا رئ�س�ا فى جهود تنم�ة المشروعات الصغیرة
،یجعلها غیر قادرة على تلب�ة احت�اجات الخارجيصادر الدعم اعتماد أغلبها على م إلىهذه الجهود �االضافة 

تعد البنوك التجار�ة أحد أهم مصادر التمو�ل للمؤسسات، و ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة �صورة منتظمة
غیر أن أنظمة االئتمان والتمو�ل في البنوك وتكلفة االئتمان هي في صالح الشركات الكبیرة ول�ست بنفس 

وتتعدد مصادر  لهاؤسسات الصغیرة والمتوسطة مما �ستوجب عمل تنس�قي مع اله�آت الداعمة المعاییر للم
التمو�ل الخاصة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع عدم وضوح فى مستوي التنسیق ف�ما بینها، أو المجاالت 

 واألنشطة التي تركز علیها كل جهة

 المتوسطة في الجزائر : أهم مصادر تمو�ل المؤسسات الصغیرة و 2الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم الخدمات المال�ة المقدمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
 حت�اجات هذه المؤسسات نذكر منها : إللقد عمدت الدولة إلى استحداث أدوات تمو�ل جدیدة تستجیب 

حیث تم إنشاء شركتین شركة  2000في بدا�ة عام   بدأ العمل بهذه الوسیلة التمو�ل التأجیري : شركات-أ
 ـمهمتها التمو�ل التأجیري للمنقوالت في إطار النشاط الفالحي و هي فرع ل SALEMاالعتماد اإلیجاري 

املصادر �ساسية لتمو�ل املؤسسات 

 الصغ��ة و املتوسطة �� ا�جزائر

 القروض البنكية

 رأس املال ا�خاطر

 رأس املال �ستثماري 

 القرض �يجاري 
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CNMA  إلى جانب مساهمة بنك الفالحة و التنم�ة الر�ف�ة و الصندوق الوطني بتوفیر و االحت�اط و بنك
ABC  لتأجیري افي إنشاء الشركة العر��ة للتمو�لALC رات و مهمتها الق�ام بتمو�ل التأجیري في مجال العقا 

إن الهدف من استحداث شركات رأس المال االستثماري �عود �األساس  : شركات رأس المال االستثماري  -ب
إلى المشاركة في كل عمل�ة تهدف إلى تدع�م رأسمال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و التي تكون في 

 حاجة ماسة إلى أموال خاصة عند تأس�سها
عملت منذ إنشائها على تطو�ر أسالیب تمو�ل االستثمارات عن طر�ق  شركات رأس المال المخاطر : -3

 القروض الم�اشرة أو عن طر�ق القروض اإلیجار�ة
القروض البنك�ة : هي القروض الممنوحة من طرف األجهزة المصرف�ة في الجزائر سواًء تعلق األمر  -4

ت الكبیرة الحجم و نادرًا ما تحصل �قروض متوسطة و قصیرة األجل أما الطو�لة فهي عادة تمنح للمؤسسا
 المؤسسات المتوسطة على قروض طو�لة األجل نظرًا للمخاطر الناجمة عن هذا النوع من القروض 

 نظرة عن دعم و تمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دول�ًا: 
هتمام كبیر من ِقَبل إ الصغیرة والمتوسطة إحدى القطاعات االقتصاد�ة التي تستحوذ على  ؤسساتتمثل الم

في ظل التغیرات والتحوالت االقتصاد�ة العالم�ة،  الهیئات الدول�ة واإلقل�م�ة �اإلضافة إلىدول العالم كافة 
الدخل واالبتكار والتقدم التكنولوجي عالوة على دورها  وز�ادةوذلك �سبب دورها المحوري في اإلنتاج والتشغیل 

و بناءًا على هذه األهم�ة تسعى هذه الدول إلى  ،جتماع�ة لجم�ع الدولفي تحقیق األهداف االقتصاد�ة واال
تقد�م المعونة الالزمة و الدعم الكلي من خالل توفیر كل ضرور�ات النجاح و التطور و اإلستمرار�ة لهذه 

تي المشروعات وذلك لجني ثمار األهداف المسطرة لهذه المشروعات و بإعت�ار التمو�ل هو العق�ة الرئ�س�ة ال
تسعى كل دولة جاهدة �ما تتوفر لدیها من إمكان�ات إلى  ،تحول دون تطور هذه المؤسسات في غالب�ة البلدان

توفیر التمو�ل الالزم لهذه المشروعات من خالل إعتماد إستراتج�ات مختلفة تقوم على أساس بناء ش�كة من 
ها المتنوعة لصالح هذه المؤسسات تقدم أل�ات الدعم المالي ( بنوك و مؤسسات مال�ة و غیر مال�ة) بخدمات

من ،لها التمو�ل و اإلستشارة و التدر�ب و المتا�عة و المرافقة من أجل د�مومتها و تقلیل فرص الفشل لدیها
طة عالم�ا نجد التجر�ة الهند�ة بین أهم التجارب الناجحة في الدعم المالي للمؤسسات الصغیرة و المتوس

 الفرنس�ة و األمر�ك�ة و 
 تجارب دول�ة في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :  : 5 رقم الجدول

 النتائج جانب التمو�ل 

% من محفظة التمو�ل في البنوك للمشروعات الصغیرة و 40تخص�ص  التجر�ة الهند�ة 
 المتوسطة 

تساهم المؤّسسات 
 المصغرة و الصغیرة
 ـلوحدها في الهند ب

%) من اإلنتاج 40(
 ـالصناعي وتساهم ب

في المنتجات  (35%)
 المصّدرة من الهند
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% من الوظائف 82 جهة تمو�ل�ة مختلفة   (من بینها بنوك و صنادیق إستثمار)  29وجود  التجر�ة السعود�ة 
تخلقها المؤسسات 
 الصغیرة و المتوسطة 

 أل�ة لدعم المؤسسات المهتمة �التصدیر  17 التجر�ة الفرنس�ة 
 أل�ات الهجوم        أل�ة الخاصة �المؤسسات المبدعة  10
 أل�ة خاصة �متا�عة تنم�ة المؤسسات    12

   أل�ات الخاصة �المرافقة اإلجتماع�ة  8
 آل�ات الدفاع                     أل�ات خاصة �الوقا�ة  6

 س�ة لمرافقة و خدمة المؤسسات �اإلضافة أن هناك خبراء محا
وتشكل القروض المصرف�ة النس�ة األكبر في تمو�ل المؤسسات الصغیرة 
و المتوسطة حیث بلغت ق�مة القروض المصرف�ة المقدمة للمؤسسات 

% �معدل فائدة 61مل�ار أورو  حوالي  1200المتوسطة (فقط) ما �فوق 
 %1,97األضعف في العالم 

مالییین  3یوجد 
مؤسسة صغیرة و 
متوسطة المساهمة 

% في إستحداث 72بـ
مناصب 
% من 67الشغل،

 الق�مة المضافة 

التجر�ة الكور�ة 
 الجنو��ة 

ئتمان�ه �العمالت المحل�ة واألجنب�ة والخدمات إتقد�م قروض وتسه�الت 
 ةدار�ه والفن�اإلعمال األفى  ةستشار�اإل

 ة% فى نها�50 ةالدخل بنس� ةضر�� الحوافز الضر�ب�ه: تخف�ض ق�مة
 . سنوات 5و لمده  األولى ةالسن

% 99.8، و تشكل 
من المجموع الكلى 

 في العاملةللمشار�ع 
كافه القطاعات 

و توظف  االقتصاد�ة
ملیون  10.480نحو 

 أصلعامل من 
ملیون عامل  12.04

% من 87نحو  أي
 ةمجموع القوه العامل

و تساهم  ،فى كور�ا
ن % م52.8بنحو 
الق�مة  إجمالي
 في ةالمتولد ةالمضاف

 هذا القطاع

 من إعداد ال�احث إستنادًا إلى مصادر مختلفة  

و یوضح الجدول التالي النسب المختلفة لص�غ التمو�ل المستعملة من طرف �عض األقال�م و البلدان العالم�ة 
المصرف�ة على النسب األكبر في حیث �طغى التمو�ل �القروض ،لتمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

كامل مناطق العالم بإستثناء الوال�ات المتحدة األمر�كة حیث المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تستعمل 
لكن في غالب البلدان تس�طر القروض المصرفي على مجمل النسب في تمو�ل  السندات كأل�ة تمو�ل جیدة

  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
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 2015سنة   %في �عض اإلقتصاد�ات العالم�ة مصادر تمو�ل المؤسسات  :6 رقم الجدول
 رأس المال اإلستثماري  سندات أسهم  قروض مصرف�ة 

 %18 %49 13% %20 الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة 

 %04 %27 %07 %62 منطقة األورو 
 %06 %25 %08 %61 فرنسا                      
 %05 %10 %05 %80 اإلقتصاد�ات الناشئة 

 %2 %1,5 %1,5 %95 اإلقتصاد�ات اإلفر�ق�ة 
Sources ;etablit par l’auteur,a partir des divers sources désintermédiation du,Financement des 
entreprises en afrique Paris Europlace – casablanca finance city Authority  

 بتمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةبنوك الجزائر�ة ز�ادة اهتمام ال
للتنم�ة اإلقتصاد�ة وال�شر�ة،  األساس�ةإدراكًا منها �أهم�ة المؤسسات المتوسطة والصغیرة والتي تمثل القاعدة 

وٕا�مانًا بدورها الحیوي في دفع العجلة اإلقتصاد�ة في الجزائر   وال س�ما خالل المرحلة الحال�ة التي تمر بها 
تتطلب تقد�م أقصى دعم ممكن المؤسسات االقتصاد�ة التي تسهم في تقد�م ق�مة مضافة حق�ق�ة ال�الد، والتي 

لإلقتصاد، بدأت البنوك الجزائر�ة بز�ادة إهتمامها و�شكل كبیر في ز�ادة االئتمان المقدم المؤسسات الصغیرة 
طو�ر قطاع المؤسسات والمتوسطة. و�دأ القطاع المصرفي الجزائري �شهد نوعًا من 'الس�اق' لتمو�ل وت

الصغیرة والمتوسطة وذلك عبر إنشاء إدارات متخصصة لإلقراض وضخ المز�د من اإلئتمان لها وتقد�م 
تسه�الت ائتمان�ة محفزة. وتعكف البنوك الجزائر�ة حال�ًا على تصم�م منتجات مصرف�ة توجه خص�صًا لتلك 

الة المؤهلة ونظم التشغیل المناس�ة ونظم عمل المشروعات، وتوفیر بیئة مناس�ة داخل البنوك من حیث العم
 .تحقق هدف توفیر الخدمة المناس�ة لتلك المؤسسات و�ما یتالئم مع خصائصها وحاجاتها

 ه�كل�ة القطاع المصرفي الجزائري: 
 14بنوك حكوم�ة و 6وشملت  ،2014مصرفًا بنها�ة شهر مارس  20بلغ عدد المصارف العاملة في الجزائر 

بنكًا خاصًا وهذه األخیرة تتوزع بین مصارف محل�ة، وعر��ة، وأجنب�ة. وقد بلغ مجمل عدد الفروع الداخل�ة 
مصارف  3مصرفًا تجار�ًا، و 17كما تنقسم المصارف في الجزائر إلى ،فرعاً  1328للمصارف الجزائر�ة 

مصرفًا  13مصارف محل�ة و 7المحل�ة أو األجنب�ة، فیوجد  إسالم�ة. أما �النس�ة للتقس�م من حیث الملك�ة
وتس�طر المصارف الحكوم�ة على الحصة األكبر من النشاط المصرفي في الجزائر، إذ تستحوذ على  .أجنب�اً 

من الودائع.كما أن  النس�ة  %90% من القروض و85% من موجودات القطاع المصرفي، و80حوالي 
 6/1) و هو ما �شكل 2016% (3,5لجزائري من مجموع القطاع العر��ة هي التقر�ب�ة للقطاع المصرفي ا

كما %من القطاع المصرفي العر�ي   21,5القطاع المصرفي السعودي أو اإلماراتي هذا األخیر الذي �شكل 
و هي النس�ة األضعف نموًا بین  2015%) في سنة 14,3-نس�ة نموالقطاع المصرفي الجزائري قدرت بـ (أن 

و هو المصرفي  من حیث اإلمكان�ات ات المصرف�ة العر��ة مقارنة حتى �أضعف قطاع مصرفي عر�يالقطاع
 2015الفلسطیني الذي كان األكثر نموًا من بین القطاعات العر��ةفي
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 .: الئحة �البنوك العاملة في الجزائر ونوعها 07رقم  الجدول
 البنوك األجنب�ة البنوك العر��ة البنوك المحل�ة

 تجار�ة إسالم�ة تجار�ة �ةتجار 
 سیتي بنك  بنك البركة  فرنسبنك  البنك الجزائري الخارجي 
 سوسییتي جینرال بنك السالم  البنك العر�ي البنك الوطني الجزائري 

المؤسسة العر��ة  بنك الخلیج بنك الفالحة و التنم�ة الر�ف�ة 
 المصرف�ة 

 بنك ناتكس�س الجزائر

بنك اإلسكان للتجارة و  بنك التنم�ة المحل�ة 
 التمو�ل 

 HSBC 

 BNP PARIBAS   القرض الشعبي الجزائري 

الصندوق الوطني للتوفیر و 
 اإلحت�اط

  Crédit agricole 

    ترست بنك
وقد ساهمت البنوك العموم�ة �شكل واضح في تمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على الرغم من 

و على الرغم من ذلك  ،واجهت هذه األخیرة في الوفاء بدیونها في اآلجال المحددةالمشاكل و الصعو�ات التي 
فإن القروض البنك�ة على اختالف أنواعها و الموجهة إلى المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في بدا�ة األلف�ة 

مل�ار دینار  42ما مقداره  2001و 2000الثالثة قد بلغت حجما معتبرا حیث بلغ حجم القروض بین سنتي 
�اعت�ارها سنة أساس قد  2000القروض بین سنة  مل�ار دینار أي أن معدل 289.6إلى  2004ل�قفز سنة 

مرات و هذا نظرا لإلیجاب�ات التي حققها �استحداث مناصب شغل و رفع معدالت نمو  7تضاعف تقر��ا 
 االقتصاد الوطني .

  المصرف�ةالقروض 
% تذهب لتمو�ل 10-5% من القروض الممنوحة لإلقتصاد متأت�ة من البنوك العموم�ة حیث أن بین 90
و مجمل هذه ،ستثمارات المنتجة و ال�ق�ة ع�ارة عن قروض إستغالل ممنوحة للقطاع العام و الخاصاإل

و على  سنوات) 5-3% من مجمل القروض ( المدة 60القروض هي متوسطة األجل حیث تمثل نحو 
تنم�ة فمثُال بنك ال ،العموم فإن الحصول على تمو�ل إستثمار �مكن أن �أخذ ص�غتین إستثمار و إستغالل

 7أو تجدید ه�اكل اإلنتاج �قروض متوسطة األجل ال تتجاوز  ،و توسع ،المحل�ة �قوم بتمو�ل إنشاء اإلستثمار
هذا البنك العمومي �منح نوعین من قروض اإلستثمار م�اشرة و غیر م�اشرة : قرض إستثمار  ،سنوات

قروض طو�لة األجل لموجه  ،خلق المشار�ع أو توسعتها ،اإلنشاء ،متوسط األجل كل مشار�ع اإلستثمار
 لتمو�ل المشار�ع اإلستثمار�ة وقروض إستغالل و هي مرافقة المستثمر�ن لمساعدتهم على تسییر الخز�نة 

كما أن القرض الشعبي الجزائر كبنك عمومي �قوم �منح نوعین من القروض ( إستثمار و إستغالل ) و حجم 
% كما �قوم البنك �شراء معدات و تجهیزات للمؤسسات المتوسطة التي تعمل في 80-60التمو�ل �كون بین 

 و قروض خاصة بتوس�ع المشروع  ،مجال البناء
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مل�ار دینار  3162 2017القروض الممنوحة من البنك الخارجي قدرت سنة  ملأن مج من جانب أخر نجد
المتوسطة و �سعى البنك إلى تنو�ع % من هذه القروض موجهة للقطاع المؤسسات الصغیرة و  20أن و 

عروضه التمو�ل�ة لز�ائنه فاإلضافة إلى القروض الكالس�ك�ة �قوم البنك �التنو�ع من خالل شركة اإلیجار " 
و صنادیق اإلستثمار  ،إیجار لیزنغ الجزائر " لمرافقة المؤسسات الجزائر�ة و األجنب�ة الناشطة في الجزائر

 دیق إستثمار )صنا 8الوالئ�ة ( �سیر البنك 
أما ف�ما یخص البنوك الخاصة فهي كذلك تشارك في العمل�ة التمو�ل�ة لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة لكن 

) BNP Paribas El Djazaïr�شكل ضعیف جدًا مقارنة �البنوك العموم�ة فمثالً  البنك الفرنسي الجزائري (
من القروض ( إستثمار و إستغالل ) بتقد�م فهو �قول �معمل�ة تمو�ل للمؤسسات الجزائر�ة عبر نوعین 

%) 80-50منتجات خاصة للمؤسسات المتوسطة و الصغیرة كالتمو�ل المتوسط األجل ( نس�ة التمو�ل 
النوع األخیر من التمو�ل یتجاوز ق�مة القرض  .Flexeo PME و ص�غة جدیدة تسمى بـ ،القرض اإلیجاري 

 المل�ار سنتم 
فتقترح بدورها أر�ع خدمات مال�ة  لصالح المؤسسات  Société Générale Algérie ،أما في ما یخص

% حیث المساهمة 100الصغیرة و المتوسطة تدخل في إ�طار التمو�ل المتوسط األجل ( تمو�ل كلي 
ف�ما   des crédits Leasing, Expert, Pharma look, et Med-Equipeالشخص�ة معدومة) و هي :
 % عمل�ة شراء األدوات و التجهیزات 100لبنك �قوم بتمو�ل یخص التمو�ل اإلیجاري فإن ا

و �الرغم من أن حجم القروض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة المتمثلة أساسًا في القطاع الخاص 
% من حجم القروض الممنوحة لإلقتصاد إال 49,31أي ما �مثل  2015ملیون دینار في  3588301قدر بـ 

طاع الخاص في الجزائر مازالت هي الحلقة األضعف في دعم قطاع المؤسسات الصغیرة أن مشكلة تمو�ل الق
 و المتوسطة 

 
: �مثل نس�ة القروض الممنوحة للقطاع الخاص والعام من إجمالي القروض الممنوح لإلقتصاد 08رقم  الجدول
2010-2016 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 القطاع العام
44,7 
 46,7 47,6 47,2 

52 50,68 
52,4 

 ملیون دج3688239 ملیون دج 3328275
 49,31 49,99 52,8 52,4 53,2 55,3 القطاع الخاص

39,7 
 ملیون دج3588301 ملیون دج321738     

Source:la banque central d’algerie ; indicateur monétaire ; répartition des crédits a l’économie par 
secteur, 2015 

 
الجزائر خالل السنوات األخیرة  لقد إنخفضت معدالت نمو تمو�ل قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في

) مقارنة �األعوام السا�قة التي شهدت ضخ سیولة كبیرة للقطاع ( العام و الخاص) حیث 2014بدا�ة من (
حیث یتم  ،تحظى بتشج�ع كبیر من طرف الحكومةكانت البنوك تتسابق لتقد�م التمو�الت لهذه المشار�ع التي 
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تقد�م تسه�الت عدیدة لها لمساعدتها على الصمود و اإلستمرار و مجابهة التحد�ات التي تتعرض لها 
 خصوصًا في بدایتها 

 2016-2014و قد أدت التطورات السلب�ة في سوق تمو�ل المشروعات الصغیرة و المتوسطة في الفترة بین 
من المشروعات إلى إتخاذ البنوك الجزائر�ة ( الخاصة و العامة) موقفًا حذرًا إتجاه هذه و تعثر العدید 

المؤسسات و قامت معظم البنوك في تعدیل س�استها اإلئتمان�ة لتقلیل المخاطر المتعلقة �المعامالت مع 
بلغت مساهمة  وقد،المؤسسات الصغیرة و ذلك عبر وضع المز�د من الشروط و الضمانات لتقد�م القروض لها

مل�ار  1748,3ما�قارب  2015البنوك التجار�ة الوطن�ة في تمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في نها�ة 
% من مجموع الموارد 24,4مل�ار مقدمة من قبل صندوق التوفیر و اإلحت�اط أي ما �مثل  374,9منها  ،دج

%  16ات الصغیرة والمتوسطة بلغت حوالي حصة القروض المقدمة لقطاع المشروع أنالمتاحة للبنوك كما 
فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفي الجزائري بینما نس�ة التمو�ل من طرف البنوك 

%  وتظهر هذه األرقام االهتمام غیر الكافي الذي تول�ه البنوك 3الخاصة في الجزائر لهذا القطاع ال �فوق 
لخلق فرص العمل وتعز�ز التنم�ة االقتصاد�ة الحق�ق�ة، عدا عن أنه  العموم�ة و الخاصة لقطاع حیوي جداً 

 �شكل فعًال فرصة استثمار�ة وتمو�ل�ة ضخمة للبنوك الحكوم�ة الجزائر�ة 
: مقارنة حصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من التمو�الت المصرف�ة من مجمل التمو�ل 09رقم الجدول 

 2015جنب�ة سنة البنكي في �عض البلدان العر��ة و األ
 السو�د  فرنسا أندون�س�ا البراز�ل تونس  المغرب مصر الجزائر

16% 05% 24% 15% 69,38% 28,4% 61% 92,4% 
Sources ;etablit par l’auteur,a partir des divers sources،Financement en dette des PME∕ ETI 
Nouvelles recommandation, raport de Olivier Cazanova et autres, Paris Europlace 10 mars 2014  

ما �الحظ من الجدول أن نس�ة التمو�ل المصرفي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر من مجمل 
�عض بلدان دول أمر�كا الالتین�ة و األورو��ة حیث یبلغ هذا التمو�ل المصرفي ضعیف نوعًا ما مقارنة ب

%في السو�د �عني تقر��ًا أن البنوك في السو�د  92% من مجمل التمو�ل المصرفي و 69المعدل في البراز�ل 
 تعمل لصالح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

 ل المشروعات الصغیرة% من مصدر تمو� 2,2من جانب أخر نرى أن نس�ة المؤسسات الرسم�ة تمثل 
المشروعات �أتي من العائلة % من مصادر تمو�ل هذا النوع من 13,2المتوسطة في الجزائر و أن و 
األصدقاء من جانب أخر فإن نس�ة الحصول على القروض لبدئ أو تشغیل أو توسع عمل تجاري في و 

و هي نس�ة ضئیلة جدًا مقارنة بدول أخرى أقل تقدمًا من  2014% حسب إحصائ�ات 4الجزائر ال تفوق 
شیر تقدیرات تالجزائر من جهة و كذا �حجم اإلمكان�ات المتوفرة لدى البنوك الجزائر�ة  و على صعید أخر 

إلى أن حجم اإلحت�اجات التمو�ل�ة السنو�ة للمؤسسات الصغیرة العاملة �القطاع الرسمي في الجزائر في تزاید 
مستمر حیث أص�حت تقارب المل�ار دوالر سنو�ًا، لكن تشیر تلك التقدیرات إلى أن الجهات التمو�ل�ة ال تلبي 

% من المشروعات الصغیرة والمتوسطة فقط مع 2,2لي % من هذه اإلحت�اجات. كما یتعامل حوا16أكثر من 
 البنوك.
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 األل�ات المستحدثة لدعم و تمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر 
في ظل المشاكل و العراقیل التي كانت و ال زالت تعیق تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، 

متمثلة أساسا في مشكل العسر في الحصول على القروض من خاصة الصعو�ات ذي الطا�ع المالي و ال
البنوك و مشاكل إدار�ة من تعقید اإلجراءات و البیروقراط�ة و نقص العقار الصناعي؛ كل هذا جعل من 
تدخل المشرع الجزائري ضرورة حتم�ة و ذلك من خالل مختلف اآلل�ات المتمثلة أساسا في إنشاء و إنماء 

لمتوسطة و ترق�ة المناولـــــــة و تطو�ر منظومة اإلعالم االقتصادي و سوف نتطرق هنا المؤسسات الصغیرة و ا
 إلى الدعم المالي لهذه األل�ات و الصنادیق للمؤسسات 

( عدد  2015-2004: مساهمة �عض األل�ات المعتمدة في دعم و تمو�ل المؤسسات  10رقم  الجدول
 المشار�ع الممولة من طرف كل أل�ة)

 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

الصندوق الوطني 
للتأمین على 

 ال�طالة
13 2236 2429 7465 34801 21412 18823 15449 

الوكالة الوطن�ة 
لدعم تشغیل 

 الش�اب 
6691 8645 10634 22641 65812 43039 40856 23676 

الوكالة الوطن�ة 
لتسییر القرض 

 المصغر 
-- 22221 42009 51956 146427 110702 117543 84101 

 المصدر : من إعداد ال�احث إستنادًا إلى مصادر مختلفة 
 التمو�ل مزدوج : الهیئة + البنك 

 + المقاول الهیئة + البنكالتمو�ل الثالثي : 

 2016-2002�اإلضافة إلى ذلك فإن عدد المشار�ع الممولة من طرف الوكالة الوطن�ة لتطو�ر اإلستثمار من 
قطاع مختلط و ال�ق�ة عمومي )�ق�مة قدرها   107قطاع خاص و  62520مشروع ( منها  63804هي 

مؤسسة  2244763فقد تم إستحداث أكثر من   (ANDI)�النس�ة لـ ،دج للمشروعات الخاصة 7290151
تقدم نوعین من التمو�ل  ثالثي و مزدوج فالبنسة     (ENSEJ)�مكن ذكر أن  ،2015صغیرة حتى سنة 

حیث أن عدد المشار�ع الممولة ،% و الثاني التمو�ل البنكي معدوم70لألول فهناك مشاركة  من البنك تقدر  بـ
 2016كما أنه حتى أواخر )2013-2008مشروع في الفترة بین الفترة ( 278465من الصنف األول تقدر بـ

و �النس�ة مشروع في الیوم 45�معدل  367980الممولة من طرف الوكالة قدر بـ فإن فإن عدد المشار�ع
قدر  2017إلى غا�ة   2004لصندوق ضمان القروض فإن عدد المشار�ع التي قام �ضمان قروضها من 

% 63منصب عمل حیث أن نس�ة التمو�ل تقدر بـ  61788مشروع �حیث قام توفیر ما �قارب  1937�حوالي 
كما قامت ،)2014مشروع ( 673األسد من حیث التمو�ل لصالح المؤسسات الصناع�ة  حیث كانت حصة

مشروع من بدا�ة  827161ما �قارب  بتمو�ل   (ANGEM)الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر   
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قرض لشراء المواد األول�ة و منح �التعاون مع البنك في تمو�ل  622721منها  2017حتى نها�ة 2005
و أما ف�ما یخص صندوق ضمان  ،منصب عمل1240741وع  و هو ما سمح بخلق حوالي مشر  57132

ملف حتى نها�ة  714قام �ضمان قروض   (CGCI)القروض إستثمارات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  
 6ملیون أورو و قدرت حجم الضمانات الممنوحة  161حیث وصلت ق�مة اإلعتمادات الممنوحة  2011

و ف�ما یخص صندوق ضمان القروض ،منصب شغل 6936ملیون أورو و هو ما سمح بخلق نحو 
قام بتقد�م ضمانات قروض   ) فقد2016-2004فبین سنة ( (FGAR) للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  

%  74توسع إستثماري حیث وصل معدل التمو�ل إلى  998مؤسسة صغیرة و متوسطة و حوالي  674إلنشاء 
منصب  57075% ( في حالة التوسع)  ( عدد مناصب الشغل المستحدثة 54و معدل ضمان القروض إلى 

 عمل)
% من اإلحت�اجات 8دوات و األل�ات ال تلبي إال و هذه األرقام ضع�فة جدًا  حیث أن تقر��ًا جم�ع هذه األ 

 ،التمو�ل�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  مقارنة �عمل نفس أنواع الصنادیق في بلدان مختلفة في العالم
 le crédit)یرة و المتوسطة في الهند غحیث نجد مثًال أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الص

guarantee fund scheme for micro &small enterprises)  قوم �ضمان  2000و الذي تم تأس�سه سنة�
في البراز�ل كذلك صندوق ضمان القروض  ،% من القروض المقدمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة22

(Fampe)  یرة و غقرض موجهة للمؤسسات الص 44000قام �ضمان حوالي  1995و الذي أنشأ سنة
 smallفي الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة نجد أن صندوق ضمان القروض ( ،فقط 2009المتوسطة في سنة 

business administration   و صندوق  ،من القرض %90�قوم �ضمان حوالي  1953) الذي أنشأ سنة
و �عمل على تغط�ة المخاطر المؤد�ة لتعثر القروض  1971ضمان القروض في أندون�س�ا الذي أنشأ سنة 

من نس�ة  %75الصغیرة و المتوسطة و الكبیرة على السواء نس�ة الضمان ف�ه تقدر بـالموجهة للمشروعات 
 القرض 

 مخاوف البنوك عند إقراض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
لعل من  أبرز المعوقات التي تحول من توسع البنوك في منح التمو�ل الالزم للمؤسسات الصغیرة و 

 الدول األخرى هي : المتوسطة في الجزائر و في الكثیر من
كما أن  ،إفتقار الكثیر من الك�انات الصغیرة إلى التخط�ط المستقبلي مع عدم وجود قوائم مال�ة معتمدة -1

غالب�ة هذه المؤسسات تفتقر لموازنات تقدیر�ة و إحصاءات تجار�ة و تسو�ق�ة �ما �عقد عمل�ات التأكد من 
�اإلضافة إلى  إفتقار الكثیر من المؤسسات ،ك لإلقراضمطا�قة تلك المشروعات للشروط التي �ضعها البن

 الصغیرة لنظام محاسبي یؤمن و �ضمن سالمة اله�كل المالي للمؤسسة .
هو لغالب على شخص وحید في اإلدارة و إفتقار هذا النوع من المؤسسات لله�اكل اإلدار�ة و إعتمادها في ا -2

على أموال البنك في حالة تغیب هذا المالك أو توقف و و �سبب نوع من الخطورة  ،ما �ضعف إستمرار�تها
 المشروع ألي سبب 

ضعف اإلمكانات المال�ة و األصول التي تؤمن المقرض في حالة منح التمو�ل �اإلضافة إلى أن   -3
 معدالت  التخلف عن السداد و خسائر الدیون أكبر مقارنة �أصحاب الشركات الكبرى 
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من القطاع الغیر رسمي إلى القطاع الرسمي  و من ثمة حتم�ة التعامل  تخوف العمیل نفسه من التحول-4
مع مصلحة الضرائب األمر الذي دعا �عض المؤسسات تفادي إعالن عن حجم أعمالها الحق�قي خش�ة من 

 تقدیر الضرائب ال یتحملها العمیل 

تهم مع البنوك في في الكثیر من األح�ان �شتكي أصحاب المشروعات الصغیرة و المتوسطة من معان-5
 المرحلة الطو�لة من إعداد الملفات و الوثائق و الضمانات الالزمة التي ال تقوى المشروعات على توفیرها

 عدم توفر منتجات متنوعة تالئم طب�عة تلك المشروعات -6
من جانب أخر هناك عدت مشكالت تعترض و تواجه المؤسسات الصغیرة في الحصول على التمو�ل البنكي 

 دها في هذا المخطط نع
 مشكالت تمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر  03الشكل رقم 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن معظم المشاكل التي تم سردها سا�قًا سببها إضعف تكیف النظام المالي المحلي مع متطل�ات المح�ط 
اإلقتصادي الجدید وهو ما  ینتج عنه غ�اب اإلهتمام الكافي بتقد�م التمو�ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

�اإلضافة إلى ضعف الشفاف�ة في تسییر  ،األجل) و كذا المركز�ة في منح القروض (خاصة التمو�ل الطو�ل
و كذا محدود�ة صالح�ات البنوك في عمل�ة منح القروض و ذلك �سبب عدم إستقالل�ة العمل  ،منح القروض

المصرفي �اإلضافة إلى أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تعاني من نقص فادح في المنتجات المال�ة 
) الذین �ستعمالن �قلة 2006) و رأس المال المخاطر (1996لمقدمة من البنوك ف�ستثناء القرض اإلیجاري (ا

املشكالت اليت تواجه املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

 يف احلصول على التمويل البنكي

 

ضما�تعلومات و الاملتوفر  الضما�تإنعدام   

قروض بشروظ البنوك تقدم  البنوك ال تقدم قروض

 غري مالئمة
البنوك تقدم قروض بشروط 

 مالئمة

نقص التمويل مبعدل و يف 

 الوقت املناسب

البنوك تقصي بعض القطاعات /أو 

 بعض اجلهات بسب إرتفاع املخاطر

تقدم قروض قصرية 

 األجل فقط

تقدمي قروض معدالت فائدة 

 مرتفعة
يف عروض حمدودة و عدم تنويع 

 املنتجات املالية
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في البنوك الجزائري �اإلضافة إلى غ�اب كلي لسوق األوراق المال�ة هذا ما �حد من تنوع التمو�الت المقدمة 
 للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

 توسطة في الجزائر أفاق تطو�ر المؤسسات الصغیرة و الم
وجهت الحكومة الجزائر�ة مؤخرًا أولو�اتها في مجال اإلستثمار نحو ترق�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من 

حیث تسهر الحكومة �عنوان  ،خالل وضع تدابیر جدیدة تشج�ع�ة و تحفیز�ة لتطو�ر هذا النوع من المقاوالت�ة
نات و تطو�ر ذلك على مواصلة و تعمیق اإلصالحات التي عصرنة القطاع البنكي و المالي و قطاع التأمی

�اشرتها من خالل تدع�م عرض التمو�ل إتجاه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تنو�ع عروض التمو�ل من 
خالل تطو�ر المنتجات المال�ة البدیلة عبر إقامة ش�اب�ك موجهة للمال�ة التشارك�ة على مستوى البنوك 

إن القانون الذي أصدرته الحكومة مأخرًا �شأن المشار�ع ،عمال وسائل الدفع الحدیثةالعموم�ة و تعم�م إست
المتوسطة و الصغیرة في الجزائر س�كون له األثر الكبیر في تنظ�م العالقة بین كافة مؤسسات الدولة الرسم�ة 

التوجیهي األخیر  حیث أن القانون  ،و رواد المشار�ع الصغیرة و المتوسطة التي تعد نواة أي إقتصاد ناجح
س�سهم في تنش�ط التمو�ل المصرفي لهذه المؤسسات �عد فترة من الت�اطئ النسبي �سبب التحد�ات التي 
واجهتها البنوك في تمو�ل هذا القطاع نتیجة عدم وجود معاییر واضحة لتصنیف هذا المؤسسات و عدم وجود 

 تمو�ل �اإلضافة إلى ضعف الضمانات المتاحة .ب�انات مال�ة �مكن اإلعتماد علیها عند إتخاذ قرار منح ال
إن السنوات القادمة ستكون سنوات إنتعاش سوق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خاصة �عدما علمت 
الحكومة الجزائر�ة أن ال مفر من الت�اعات اإلقتصاد�ة لألزمة المال�ة األخیرة إال عبر اإلعتماد على هذا 

فالحكومة تسعى لبلورة ص�غة متكاملة بین الجهات  ،التنو�ع اإلقتصاديالصنف من المؤسسة كوسیلة لخلق 
المعن�ة بتطو�ر ودعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة �الجزائر من خالل تنسیق الجهود للقضاء على 
المعوقات التي مازالت قائمة في وجه تطورها و ق�امها �الدور المأمول في دفع مسیرة اإلقتصاد الوطني .كما 

لسنوات المقبلة ستكون فیها الدولة الجزائر�ة أمام حتم�ة إعادة إح�اء بورصة الجزائر و فتحها أما هذا النوع أن ا
من المؤسسات كسائر البلدان المتقدمة خصوصًا و أن الكثیر من هذه المؤسسات مؤهلة لتكون نواة أول�ة لهذا 

الصغیرة و المتوسطة مما �ساهم في المز�د السوق الثانو�ة و من شأن هذا هذه الخطوات أن تدعم الشركات 
 من التوسع لهذه المشروعات .

 
 الخاتمة:

 Doingعالم�ًا في سهولة ممارسة األعمار التجار�ة في التقر�ر الصادر عن  163بإحتاللها المركز 

Business  یجب على الجزائر اإلستثمار أكثر في تحسین مناح األعمال و   2016من البنك الدولي في
الرغم من الجهود المبذولة على كل المستو�ات في الدولة لوضع قاعدة متكاملة فعلى  ،إنشاء المؤسسات

ت الش�اب تشر�ع�ة و تنظ�م�ة إلحداث نهضة شاملة �قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دعم إبتكارا
الجزائري و رواد األعمال إال أن القطاع ظل یراوح مكانه خالل السنوات األخیرة في ظل إستمرار مخاوف 
البنوك و الجهات التمو�ل�ة عمومًا من إرتفاع نسب المخاطرة بهذه الشر�حة من المشروعات خصوصًا �عد 

لكن  ،ئر ال تفتقر إلى الثروة أو المزا�ا النسب�ةفالجزا،التعثر الكبیر الذي شهده هذا القطاع في السنوات األخیرة
و األستراتج�ة األفضل لتقی�م كل ذلك و مساعدة  ،الذي ی�قى و یتعین عمله هو إیجاد الوسائل الصح�حة
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أصحاب األفكار في إنشاء المؤسسات و تطو�ر األعمال و یتعین على هذه األستراتج�ة الوقوف على 
 المحاور الرئ�س�ة التال�ة 

لدعم المؤسسي حیث أن في الجزائر ال نفتقر إلى المؤسسات و إنما اإلفتقار إلى الكفاءة في هذه ا-1
لمسؤولة عن تنم�ة القطاع الخاص و ما ین�غي فعله هو تعز�ز ه�اكل الدولة ا،المؤسسات و التنسیق

فیجب تعز�ز و توطید اله�اكل القائمة مثل مراكز تطو�ر األعمال  ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطةو 
حاضنات األعمال و المشاتل .... هذه اله�اكل أثبتت قدرتها و ق�متها المضافة في كثیر من دول العالم في 

 مجال التأطیر و التدر�ب و المتا�عة 
سسات الصغیرة و ؤ و تطو�ر الم بناء القدرات و تنم�ة المهارات ف�ما یخص القائمین على ه�اكل دعم -2

من جانب أخر األستفادة الكاملة من برامج المساعدة الدول�ة و إقامة شركة مع المنظمات  ،المتوسطة
الحكوم�ة الدول�ة و برامج المؤسسات الدول�ة لتحسین عنصر تنم�ة المهارات لدى أصحاب المشار�ع في 

 الجزائر 
في الجزائر ال یوجد هناك نقص في المؤسسات  ،دمة لقطاع األعمالتطو�ر النظام المالي و الخدمات المق -3

 ،المال�ة أو نقص في الخدمات المال�ة المقدمة لقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ( قروض مصرف�ة
شركات إیجار ......)المشكل موجود في حجم التمو�ل عبر مختلف األدوات و طر�قة تقد�مه في مراحل سیر 

�اإلضافة إلى إعادة  ،یجب تحسین العالقة و توطید الثقة بین البنوك و أصحاب المشار�ع لهذا ،المشروع
المشروعات الصغیرة و المتوسطة و متا�عتها في كامل  إلنشاءالروا�ط بین المؤسسات المال�ة و ه�اكل الدعم 

�ة وتطو�ر أسالیب كذلك یجب تكییف النظام المصرفي الجزائري مع االحت�اجات الحال ،مراحل سیر المشروع
وأدوات التمو�ل وانتهاج س�اسة دینام�ك�ة لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ و ضرورة تكییف س�اسات 

 التمو�ل حسب متطل�ات واحت�اجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
یر مناخ توف و ذلك من خالل،إتخاذ إجراءات محددة لتحسین ترتیب الجزائر في سهولة األعمال التجار�ة-4

 إستثماري مالئم من مختلف الجوانب، اقتصاد�ا وس�اس�ا واجتماع�ا.
 المراجع : 

وجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة المتضمن القانون الت 2001د�سمبر  12المؤرخ في 18-01قانون رقم -
 المتوسطةو 

مجلة ال�حوث ،اإلقتصاديالتمو�ل البنكي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة كمدخل للتنو�ع ،السعیدي رحال-
 2017المجلد الرا�ع العدد الثاني د�سمبر  ،اإلقتصاد�ة و المال�ة

نوفمبر  00مجلة وزارة الصناعة و المناجم رقم  ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة محرك للتنم�ة و التشغیل-
 2017د�سمبر –

Bulletin d’information statistique des PME, ministère de l’industrie &des mines  N° 23, 
25, 26,29 
-Facial Mekouar,L’accés des PME Au financement، Quel Obstacles, Quel 

perspéctives,lettre d’information، REGARDS, N°1 Juin 2012 

-Fédération bancaire de Française،Bilan 2015 de Financement des entreprises & des PME, 
Données sur l’année 2015 
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- Karin si lekhal et autres،Les PME en algerie :Etat des lieux, contraintes et 

perspectives،magasine adaa el moasasate el djazairia،N° 04 2013 

-،Financement en dette des PME∕ ETI Nouvelles recommandation,raport de Olivier 
Cazanova et autres, Paris Europlace 10 mars 2014 
-MOR abdalah,La gouvernance comme un mode de gestion dans les PME 
Algériennes،mimoire magistaire،université d’oran2 2015-2016 

-Karim ghazi،le Financement des PME & les Mécanismes de garantie Cas de l’algerie، 
Milan 13-15Décembre 2011  
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 دور هیئات الدعم والمرافقة في تنم�ة المقاولة النسو�ة في الجزائردراسة تقی�م�ة ل

 -ANSEJ ،CNAC ،ANGEM-حالة 
 

 جامعة المد�ة  أأستاذ محاضر   دمحم رت�عة
 جامعة المد�ة  دكتةراهطال�ة  سوم�ة فرقاني

 
 مقدمة: 

عرف موضوع المقاولة النسو�ة في اآلونة األخیرة اهتماما كبیرا من طرف ال�احثین والحكومات على حد سواء، 
وهذا كونها أضحت تمثل أحد أقطاب االقتصاد وقاطرات نموه، حیث كما تشیر التقار�ر والدراسات 

معاییر النمو لالقتصاد، ومدى وجودها من عدمه هو الذي �فرق االقتصاد�ة، أص�حت المقاولة النسو�ة أحد 
بین نمو مختلف االقتصاد�ات. فقد استطاعت النساء المقاوالت إث�ات وجودهن وفرضه، واستطعن بذلك جذب 
الممولین وز�ادة االهتمام بهن، وهذا ما تفسره كثرة الدراسات واأل�حاث المقامة مؤخرا حول موضوع المقاولة 

، وتأثیره على اقتصاد�ات البلدان، كما �مكننا أن نلمس األهم�ة أ�ضا من خالل نشأة العدید من النسو�ة
الش�كات والمنظمات الخاصة �النساء سیدات األعمال، وتسطیر برامج خاصة وتكو�نات متخصصة من أجل 

 تحسین ورفع كفاءتهن.
مها في الجزائر ل�ست �المشجعة، على الرغم لكن ورغم أهمیتها ومدى مساهمتها في نمو االقتصاد، إال أن أرقا

من أنه وفي اآلونة األخیرة نالحظ ارتفاعا ملحوظا لنس�ة المقاولة النسو�ة في �الدنا، إال أن التجر�ة الجزائر�ة  
ال زالت في بدایتها و�عیدة عن المستوى الذي وصلت إل�ه العدید من البلدان الغر��ة أو حتى العر��ة. وأمام 

ف �ات من الضروري االهتمام أكثر �المقاولة النسو�ة وٕایجاد السبل الكفیلة بدعمها وترقیتها، ومن هذه الظرو 
بین األسالیب المعتمدة في ذلك هو أسلوب المرافقة المقاوالت�ة الذي یهدف إلى مساعدة حامالت المشار�ع في 

توفیر المناخ المالئم ل�قاء مواجهة الصعو�ات والمشاكل التي تعترضهن عند إنشاء وتطو�ر مشار�عهن، و 
واستمرار هذا النوع من المقاوالت، على اعت�ار أن المقاولة تعد تحد�ا �النس�ة للمرأة في الجزائر ال �مكن الفوز 

 بها من بدون دعم من األجهزة الحكوم�ة المستحدثة لترق�ة هذا القطاع.
ة في �الدنا وأهم�ة هیئات الدعم والمرافقة في وفي هذا اإلطار وأمام التحد�ات التي تواجهها المقاولة النسو�

 تطو�رها وترقیتها تأتي إشكال�ة �حثنا على الشكل اآلتي:
 ما مدى مساهمة هیئات الدعم والمرافقة في تنم�ة المقاولة النسو�ة في الجزائر؟

 أوال: اإلطار المفاه�مي للمقاولة النسو�ة
ة كبیرة في مختلف البلدان شأنها في ذلك شأن المقاولة أثبتت الدراسات �أن المقاولة النسو�ة تحتل أهم�

الرجال�ة، فقد تزاید مؤخرا اهتمام البلدان �المقاولة النسو�ة كونها أضحت أحد مصادر النمو، إنشاء مناصب 
 الشغل، اإلبداع والثروة.
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التي تختار إنشاء  المرأة المقاولة على أنها:"هي المرأة Jeanne Halladayمفهوم المقاولة النسو�ة: عرف  -1
مؤسسة لحسابها الخاص، وتقوم بتنظ�م وٕادارة مواردها الخاصة وتحمل المخاطر المال�ة الناجمة عن الق�ام 

 .1بذلك على أمل كسب الر�ح في نها�ة المطاف"
وهناك من عرفها �أنها: "المرأة التي تكون لوحدها أو برفقة شر�ك أو عدة شركاء، وقامت بتأس�س أو شراء أو 

رثت مؤسسة، حیث تتحمل مسؤولیتها المال�ة، اإلدار�ة واالجتماع�ة، كما أنها شخص یتحمل المخاطر و 
المال�ة إلنشاء أو الحصول على مؤسسة وتدیرها �طر�قة إبداع�ة وذلك عن طر�ق تطو�ر منتجات جدیدة 

 .2ودخول أسواق جدیدة"
�صفة عامة، إال أنها تتمیز �العدید من وعل�ه فمفهوم المرأة المقاولة ال یختلف عن مفهوم  المقاول 

الخصائص والسمات عن المقاولة الرجال�ة، و�مكن أن �ظهر االختالف بین المقاولة النسو�ة والمقاولة الرجال�ة 
من خالل ثالث عناصر وهي: الصفات الشخص�ة للمقاول (ة)، خصائص المؤسسة، طرق التسییر المت�عة، 

 آلتي:والتي �مكن تلخ�صها في الجدول ا
 ): الفرق بین المقاولة النسو�ة والمقاولة الرجال�ة01الجدول رقم (

صفات المرأة المقاولة مقارنة 
 �الرجل المقاول

خصائص المؤسسات المسیرة من 
 طرف المرأة مقارنة �الرجل

طرق التسییر المت�عة من طرف 
 المرأة مقارنة �الرجل

 أقل سنا؛ -
تلتحق �المقاولة �عد قضاء فترة  -

من ال�طالة أو المكوث  طو�لة
في البیت أو في عملها 

 السابق؛

أقل خبرة في تسییر  -
 المؤسسات؛

 أقل خبرة في مجال النشاط؛ -
أقل كفاءة على المستوى  -

 المالي أو المقاوالتي.

 وحجما؛ أقل سنا -
تمركز النشاطات في القطاعات  -

 منخفضة النمو؛

 ل�س فیها شركاء؛ -

 أطول �قاء؛ -
 أقل نجاحا؛ -

 مماثل.مردود�ة ونمو  -

 تفضل اله�كل التنظ�مي األفقي؛ -
 نمط تسییري مرن؛ -

 تشج�ع المشاركة؛ -

تقاسم السلطة والمعلومة مع  -
 الغیر؛

 لدیها قدرات تفاوض�ة معتبرة؛ -

تهتم بتحقیق األهداف الشخص�ة  -
 واالجتماع�ة �الدرجة األولى؛

 أكثر حفاظا وتوفیرا للموارد. -

الصندوق الوطني للتأمین عن ال�طالة للمشار�ع النسو�ة الخاصة ناصر بوشارب، إلهام موساوي، تمو�ل المصدر: 
، جامعة أم البواقي، 03دراسة حالة وال�ة سطیف، مجلة ال�حوث االقتصاد�ة والمال�ة، العدد -�البناء واألشغال العموم�ة

 .96، ص: 2015جوان 

                                                            
1Jeanne Halladay Coughlin, THE RISE OF WOMEN ENTREPRENEURS: People, Processes, and Global 
Trends, QUORUM BOOKS, First published in 2002, London, p: 05.  

 واألشغال �البناء الخاصة النسو�ة للمشار�ع ال�طالة عن للتأمین الوطني الصندوق  تمو�ل موساوي، إلهام بوشارب، ناصر 2
 .96: ص ،2015 جوان البواقي، أم جامعة ،03 العدد والمال�ة، االقتصاد�ة ال�حوث مجلة سطیف، وال�ة حالة دراسة-العموم�ة



 

349 

من النساء. �مكن تصن�فها  خصائص المرأة المقاولة: تتمیز المرأة المقاولة بخصائص تمیزها عن غیرها -2
 3كاآلتي:

الخصائص االجتماع�ة: (توفر بیئة أسر�ة تشجعها على االستمرار؛ القدرة الكبیرة على التوفیق بین  -2-1
ح�اتها الخاصة ومسؤولیتها اتجاه المقاولة؛ المرونة في التعامل مع العنصر ال�شري على الصعیدین الداخلي 

 والخارجي).
الذات�ة: (توفر روح الم�ادرة، أي أن تمتلك صفة ال�حث عن الفرص الجدیدة وتقد�م الخصائص  -2-2

اإلضافات اإلبداع واالبتكار واالهتمام �المستقبل؛ التمیز والكفاءة في مجال العمل فمن المهم أن تمتلك المرأة 
نشط ف�ه؛ القدرة على المقاولة عنصر الثقة في قدراتها وٕامكان�اتها وأن �كون لها إلهام في العمل الذي ت

المخاطرة لكن �شرط أن تكون مبن�ة على أسس مدروسة مما یؤدي إلى نجاحها؛ القدرة على تحمل المسؤول�ة 
 والرغ�ة في الحصول علیها).

الخصائص التنظ�م�ة: (امتالك خاص�ة القدرة على التحكم في الوقت وٕادارته؛ المهارة في التنظ�م،  -2-3
لة النجاح علیها أن تأخذ �عین االعت�ار التوافق الذي یجب أن �حدث بین مهارتها لكي تحقق المرأة المقاو 

 ومواصفات العمل ونوع�ة النشاط ومستلزماته المناس�ة كما ونوعا).
الخصائص الذهن�ة: (سرعة الفهم واالست�عاب، �ما أن صاح�ة المقاولة هي من تضع خططا تنافس�ة  -2-4

األفكار الجدیدة، هذا یتطلب منها قدرة كبیرة على رؤ�ة المشروع ككل من أعلى فإذا لمقاولتها �اعت�ارها من�ع 
كان التمیز في العمل �ساعدها على التعرف على ك�ف�ة أداء كل نشاط فإن القدرة العقل�ة والفكر�ة تساعدها 

 على الر�ط بین األنشطة والوظائف ضمن ك�ان المقاولة).

تعل�مي مقبول ألن األم�ة تعتبر من العوائق المهمة التي تحول دون  الخصائص التعل�م�ة: (مستوى  -2-5
 تحقیق الهدف كما تعرض المرأة إلى االستغالل).

العوامل المحددة للتوجه المقاوالتي للنساء: هناك مجموعة من العوامل الثقاف�ة، االقتصاد�ة واالجتماع�ة  -3
قاوالت�ة من خالل تشج�ع أو تقل�ص المقاوالت�ة لدى المرأة، التي من شأنها التأثیر على دخول المرأة لمیدان الم

 4ومن أهم هذه العوامل نذكر ما یلي:
الخبرة: إن الخبرة المالئمة عنصر ضروري في جم�ع مراحل المسار المقاوالتي، أي تحدید الفرص إلى  -3-1

للمؤسسة، وحسب نظر�ة رأس  غا�ة التسییر الفعلي للمؤسسة، أي منذ تحدید الفرص إلى غا�ة التسییر الفعلي
المال ال�شري، فكلما یتكون من أفراد ذو مستوى علمي مرتفع، كلما ساعد ذلك على تنفیذ المهام المطلو�ة 
�شكل أفضل، فاكتشاف واستغالل الفرص �عتمد �شكل كبیر على الخبرات السا�قة المحصلة خالل الدراسات 

 والح�اة العلم�ة.
حیث وجدت الدراسات، أنه یوجد را�ط قوي بین وجود نموذج مقاول في المح�ط نموذج مقاول لتقلیده:  -3-2

له تأثیر كبیر، حیث یتأثر  -النموذج-؛ كما وجد أن جنس المقاول(Shapero et Sokol)و�روز مقاولین جدد 
                                                            

 العدد المناجیر، مجلة ،)استطالع�ة دراسة( والتحد�ات الواقع األهم�ة: الجزائر في النسو�ة المقاولة زهرة، قمجة بن خالد، كواش 3
 .32-30: ص ،2015 جوان الجزائر، التسییر، وعلوم التجار�ة االقتصاد�ة، العلوم في التحضیر�ة المدرسة ،02

 الجزائر�ة، المؤسسات أداء مجلة ،"المناخ وتحد�ات اإلنشاء واقع" الجزائر في النسو�ة المقاوالت�ة قر�شي، یوسف سالمي، منیرة 4
 .89-88ص:  ،2014 ،05 العدد
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س الشيء األفراد في طموحاتهم واخت�اراتهم �أشخاص من نفس جنسهم، �معنى المرأة تتأثر �المرأة المقاولة، ونف
 �النس�ة للرجل، كما أن صلة القرا�ة تؤثر �شكل أكبر.

: غال�ا ما �كون للمرأة ش�كة عالقات ض�قة ومحدودة (Réseaux)غ�اب ش�كات األعمال النسو�ة  -3-3
مقارنة مع الرجل، وهذا ما �فسر تعذر انتمائها ل�عض الش�كات االجتماع�ة، وحتى في حالة انتمائها لها، 

مختلفة عن تلك التي ینتمي إلیها الرجال، حیث عادة ما تنتمي النساء إلى ش�كات تكون مك�فة  فتكون طب�عتها
لتحقیق أهداف مرت�طة �المهام العائل�ة، مما �صعب ك�ف�ة الحصول على المعلومات والوسائل الضرور�ة 

 إلنشاء مؤسساتهن.
جب أن �متلك السیولة الكاف�ة لذلك، الموارد المال�ة: فكما نعلم، فأي شخص یر�د إنشاء مؤسسة، فی -3-4

وق�مة أموال بدء المشروع هي التي تحدد نوع الفرص المستغلة، والتي تختلف حسب حجم األموال المسخرة 
 لها.

المحفزات الشخص�ة: من خالل تحسین نوع�ة المع�شة، إثراء ح�اتهن االجتماع�ة �مضاعفة المقا�الت  -3-5
إلعطاء ق�مة للعلم، والقدرات المكتس�ة �التكو�ن والخبرة، لالنفتاح، واالتصاالت، لالنشغال �فعل شيء 

 للحصول على االستقالل�ة الذات�ة.
الحوافز المهن�ة: فهي عموما تخص اإلطارات والموظفین الذین یرغبون في تغییر نشاطهم. وغال�ا ما  -3-6

 تمامها لنشاطاتها العائل�ة.تختار النساء مجال المقاولة كمسار مهني ثاني، وهذا �عد انتهائها وإ 
 الحوافز التجار�ة: وهنا تحفز المقاوالت الالتي یرغبن في استغالل فرص عمل، أو سوق معینة. -3-7
العوامل الدافعة (السلب�ة): وهي تضم الحاجة للنقود، غ�اب ه�اكل للتكفل �األطفال دون السن األدنى  -3-8

�حتاج لتوقیت جد مضغوط وغیر مر�ح �النس�ة للنساء،  �النس�ة للنساء، شروط عمل غیر مقبولة، نشاط
اختالف كبیر لألجور بین النساء والرجال (عدم إمكان�ة االدخار)، التمییز في منح المناصب والحرمان من 

 الترق�ات، وفي �عض الدول تعتبر نس�ة ال�طالة العال�ة كمحفز.
، وتكمن في: وجود إمكان�ات سوق�ة، تحقیق قطاع العوامل اإلیجاب�ة: وهي التي تجذب نحو المقاوالت�ة -3-9

معین لنسب كبیرة من الفوائد، أهداف اجتماع�ة، إمكان�ة التحكم في الوقت، دخل أكبر واستقالل�ة مال�ة، النمو 
 الشخصي والرضا في العمل.

نحو مسار  الدوافع النفس�ة: وهي التي تؤثر �شكل كبیر على نفس�ة الفرد، حیث أنه لكي یتجه الفرد -3-10
المقاولة، فال بد أن تتدخل في ح�اته إثارة نفس�ة قو�ة، أو حدوث اضطراب في مح�طه، یتلقى صدمة ح�اته 

مثال ذلك: عدم األمن االجتماعي، اإلهمال، حرمان من الح�اة االجتماع�ة واالقتصاد�ة،  ،الخاصة أو المهن�ة
أزمة، انقطاع أو عدم الرضا في العمل، انفصال عائلي، هجرة. و�شیر ال�احث في هذه النقطة، �أن مثل هذا 

 للنجاح. االنشقاق النفسي، یولد شعور �الذنب، حالة من الخوف، وأخیرا حاجة ملحة وٕارادة صارمة
الدوافع االجتماع�ة الثقاف�ة: وهي تتولد من الدین المعتنق، العائلة، اإلطار الس�اسي االقتصادي،  -3-11

والنظام التر�وي. فإذا كان رأس المال ضروري لكل نشاط مقاوالتي، فالثقافة والدین �منحان الفرد رأس المال 
ء مؤسسة، خاصة إذا كان أحد األبو�ن مقاول، �اإلضافة الروحي. والعائلة تؤثر أ�ضا على توجه األفراد إلنشا

 لش�كة عالقات ومعارف (أصدقاء، عائلة، معارف من الدراسة أو العمل...إلخ).
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العوامل الس�اس�ة: وهنا نتحدث عن دور ومجهودات الدولة، ف�ما یخص الترق�ة النسو�ة، والمساواة  -3-12
من بینهم، قاموا �التوق�ع على اتفاق�ة المساواة بین الجنسین  بین الجنسین (رغم أن معظم البلدان والجزائر

Beijing اإلضافة لرصد برامج خاصة تساعد على تشج�ع األفراد والمرأة على وجه الخصوص على� .(
 الدخول في مجال المقاولة.

 ) اآلتي:01و�صفة عامة �مكن تلخ�ص هذه العوامل في الشكل رقم (

 
 ثان�ا: الهیئات المرافقة والداعمة للمقاولة النسو�ة في الجزائر:

قبل عرض أهم الهیئات المرافقة والداعمة للمقاوالت�ة النسو�ة في الجزائر، البد من التطرق في بدا�ة األمر إلى 
 النحو اآلتي:مفهوم المرافقة وكذا الخدمات التي تقدمها �صفة عامة على 

مفهوم المرافقة: تعتبر المرافقة المقاوالت�ة من أهم األسالیب المستخدمة في دعم المؤسسات الصغیرة،  -1
وتشمل عدة أشكال أهمها المرافقة المعنو�ة التي �حتاجها المنشئ منذ النقطة األولى النطالق مشروعه، والتي 

التغلب على العق�ات التي تواجهه عند إنشاء مؤسسته،  تشمل التوج�ه والتكو�ن واإلعالم، والتي تمكنه من
 5و�التالي تشج�ع المنشئین على إنشاء مؤسسات جدیدة وضمان د�مومتها

وتعرف المرافقة على أنها: "عمل�ة دینام�ك�ة لتنم�ة وتطو�ر مشروعات األعمال، خاصة مشروعات أو منشآت 
شاء و�دا�ة النشاط حتى تتمكن من ال�قاء والنمو �صفة األعمال الصغیرة، التي تمر �مرحلة التأس�س أو اإلن

، وذلك من خالل العدید من المساعدات المال�ة والفن�ة (Start-Up Period)خاصة في مرحلة بدا�ة النشاط 
 6وغیرها من التسه�الت األخرى الالزمة أو المساعدة"

                                                            
 والتجارة االقتصاد في دراسات مجلة الجزائر، في الصغیرة �المؤسسات للنهوض أسلوب المقاوالت�ة المرافقة أشرف، مهني 5

 .114: ص ،2013 الجزائر، لجامعة التقلید�ة الصناعات مخبر  العدد ،02 المجلد والمال�ة،
 .97: ص سابق، مرجع موساوي، إلهام بوشارب، ناصر 6

 المؤسسة:
 نوع المؤسسة -

 الموارد -
 التسییر:

 المشاكل -
 األداء -

 

 المحیط:
 المحیط المباشر -
 البنى االجتماعیة -
 مقدمي الخدمات -

 المرأة المقاولة
 الشخصیة                 المھنیة       
 المھارات المھنیة -الشخص              -       
 المحفزات -       
 النماذج -       

): محددات واقع المقاولة النسویة01رقم (الشكل   

المصدر: آسیا شریف، دلیلة بن تلوفة، المرأة والشغل في الجزائر: نحو المقاوالتیة النسویة بین الواقع والمأمول، صحة 
.94، ص: 2016، جامعة الدول العربیة، یونیو 22األسرة العربیة والسكان "بحوث ودراسات"، المجلد التاسع، العدد   
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ومرافقة المقاوالت قبل وخالل و�عد  الخدمات التي تقدمها هیئات الدعم والمرافقة: ترتكز عمل�ات دعم -2
 7إنشاء المقاولة، �حیث تتمثل هذه الخدمات خالل كل مرحلة ف�ما یلي:

: مرحلة االستق�ال تقوم في األساس على التعارف بین كل من حامل المشروع (Accueille)االستق�ال  -2-1
المشروع؛ التوفیق بین حاج�ات هیئة  والهیئة المرافقة، كما تسعى إلى معرفة حالة تقدم المشروع؛ احت�اجات

الدعم ومتطل�ات حامل المشروع. فعمل�ة االستق�ال هي أول اتصال بین حامل المشروع وهیئة المرافقة، والتي 
�طغى علیها الطا�ع اإلعالمي، حیث یتم ف�ه أخذ فكرة حول هدف المشروع وأهمیته وكذلك وضع�ة صاحب 

في المقابل تسعى هیئة المرافقة في هذه المرحلة إلى تسل�ط الضوء  المشروع وما هي طموحاته وما ینتظره.
على الخدمات التي �مكن أن تقدمها لحامل المشروع، وٕاظهار أهم�ة المرافقة في نجاح واستمرار المشروع، 
ولذلك تحتاج هذه الهیئات إلى كفاءات مهن�ة وخبرات عال�ة في المیدان الستق�ال وتوج�ه حاملي المشار�ع، 

إلجا�ة على األسئلة المختلفة للمقاولین الذین یختلفون في أهدافهم وطموحاتهم وفي أشكال المشار�ع وا
 المقترحة.

المرافقة خالل اإلنشاء: تتمیز هذه المرحلة �مجموعة من الخدمات التي تقدمها هیئات المرافقة تتمثل  -2-2
 ف�ما یلي:

عمل تتضمن تقد�م صاحب المشروع؛ وصف  إعداد وتشكیل ملف إنشاء المشروع: یتمثل في خطة -
المشروع؛ وصف السلعة أو الخدمة؛ السوق؛ رقم األعمال؛ الوسائل التجار�ة؛ وسائل اإلنتاج من جهة، ومن 
جهة أخرى تتضمن الملف المالي الذي �حوي جدول حسا�ات نتائج تقدیر�ة، االحت�اج في رأس المال العامل، 

 ، عت�ة المردود�ة؛TVAم على الق�مة المضافة خطة التمو�ل، مخطط الخز�نة، الرس
 ال�حث عن الوسائل المال�ة كالقروض، إعانات، مساعدات،...؛ -

 الق�ام �الخ�ارات الج�ائ�ة، االجتماع�ة، والقانون�ة؛ -
 المرافقة �مكن أن تصل إلى غا�ة المساعدة في تخط�ط وٕانجاز خطوات إنشاء المشروع. -

(المتا�عة): القلیل من هیئات الدعم تقوم �متا�عة المقاوالت �عد إنشائها، ومع ذلك المرافقة �عد اإلنشاء  -2-3
تهتم الهیئات المتخصصة في الدعم المالي كثیرا بهذه العمل�ة، والسبب في ذلك بدون شك محاولة التأكد من 

مع صاحب إمكان�ة استرجاع األموال المقروضة، وعموما تتضمن المتا�عة �عد اإلنشاء مواعید شهر�ة 
 المشروع طوال السنتین األولیتین، یتم فیها �حث العناصر التال�ة:

 التسییر: الخز�نة، الوضع�ة المال�ة، تشكیل لوحة ق�ادة مال�ة؛ -
 الجانب التجاري: ال�حث عن الز�ائن، االتصال؛ -
 الرؤ�ة اإلستراتیج�ة؛ -
 أسئلة مختلفة: العقود، المناقصات...إلخ. -

                                                            
 الوطني الملتقى ،"الجزائري  الواقع على وٕاسقاط نظري  تحلیل" الصغیرة المشار�ع إنشاء في المرافقة بوغا�ة، حافظ دمحم قوجیل، دمحم 7

 جامعة التسییر، وعلوم والتجار�ة االقتصاد�ة العلوم كل�ة والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات ومرافقة التنظ�م استراتیج�ات: حول
 .8-5: ص ،2011 أفر�ل 19-18 یومي ورقلة، مر�اح قاصدي
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: سهرت الحكومة الجزائر�ة على إنشاء العدید من 8للمقاوالت�ة في الجزائر والمرافقة لداعمةأهم الهیئات ا -3
الهیئات التي تعمل على دعم وتطو�ر المشار�ع المنجزة من قبل الش�اب المقاول، �غ�ة العمل على تخفیف 

الذین �مكنهم العدید من العراقیل خاصة التمو�ل�ة منها، ومن جهة ثان�ة أخذت بخصوص�ة األشخاص 
االستفادة من هذه البرامج التي حصرتها في ثالث فئات، تتمثل في الش�اب الم�ادر إلنشاء مؤسسة، األفراد 
المسرحین من العمل ألس�اب اقتصاد�ة وكذا أصحاب المهن الحرف�ة والمشار�ع المصغرة. لهذا فقد خصص 

یدعى �الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب، للفئة األولى جهاز أخذ من الهدف األساسي كتسم�ة له والذي 
أما الشر�حة الثان�ة فقد أنشأ لهم صندوق التأمین على ال�طالة، في حین أصحاب المهن الحرف�ة والمشار�ع 

. وف�ما یلي سنتعرض �اختصار لهذه 9المصغرة فقد استحدثت لهم وكالة وطن�ة لتسییر القرض المصغر
 10لموكلة إلیها:الهیئات وأهدافها وكذا المهام ا

-96: أنشئت الوكالة �موجب المرسوم التنفیذي رقم ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب  -3-1
فرعا على المستوى الوطني، فإنه �ستهدف  53مقرها �مدینة الجزائر ولها  1996سبتمبر  08المؤرخ في  296

عاما الذین یرغبون إنشاء مشار�عهم الصغیرة الخاصة، وهو جهاز  35و 19الش�اب العاطلین عن العمل بین 
عاما، �النس�ة لشرط السن لحاملي المشار�ع  30لعاطلین عن العمل هم دون سن % من ا 70مهم خاصة أن 

سنة إذا كان المشروع المقترح یولد ما ال �قل عن ثالثة وظائف دائمة، من بین وكاالت  40�مكن تمدیدها إلى 
ن مساعدات مال�ة من خالل القروض الممنوحة م ANSEJموجودة في جم�ع أنحاء الوطن الجزائري، تقدم 

البنوك المحل�ة المعتمدة، التي یتم فیها وضع ملفات الش�اب حامل المشار�ع المؤهلة، كما تم إنشاء صندوق 
لتقد�م مز�د من التسه�الت للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة للحصول على  1998ضمان القروض في عام 

 التمو�ل.
لوطني للتأمین عن ال�طالة : تأسس الصندوق اCNACالصندوق الوطني للتأمین على ال�طالة  -3-2

المؤرخ  94/1م، تطب�قا للمرسوم التشر�عي رقم 1994جو�ل�ة  6المؤرخ في  1988-94�المرسوم التنفیذي رقم 
م، و�عتبر الركیزة األساس�ة التي یرتكز علیها المهددون �فقدان مناصب العمل �طر�قة 1994ماي  11في 

ي للتأمین على ال�طالة ثالثة مدیر�ات جهو�ة، وكل مدیر�ة إراد�ة ألغراض اقتصاد�ة، �شمل الصندوق الوطن
جهو�ة لها عدد من الوكاالت الوالئ�ة. �عمل الصندوق على أداء مجموعة من المهام وهي ع�ارة عن 
مساعدات مال�ة وأخرى مجان�ة من أجل تقل�ص خطر ال�طالة االقتصاد�ة، حیث یوفر أ�ضا المساعدة في 

عاما، �الشراكة مع وزارات ومؤسسات  50و  30ن العاطلین عن العمل بین إنشاء المؤسسات لك�ار الس
على ضمان وتوفیر جم�ع الظروف للتمكن من إنجاز المز�د من المشار�ع، كما توفر  CNACالدولة، تعمل 

                                                            
 والمرافقة الداعمة المؤسسات ومشاتل األعمال حاضنات من ومجموعة والجمع�ات الهیئات من العدید وجود إلى اإلشارة تجدر 8

 ANGEMووكالة  CNAC، صندوق ANSEJ وكالة في تمثلت والتي هیئات ثالث على اقتصرنا أننا إال الجزائر في للمقاوالت�ة
 �اعت�ارها الهیئات األكثر شهرة وانتشارا.

 المؤسسات أداء مجلة ،"نموذجا الجزائر�ة التجر�ة" المقاوالت�ة الم�ادرات دعم في التشغیل قطاع استراتیج�ات طو�طي، مصطفى 9
 .11: ص ،2015 ،07 العدد الجزائر�ة،

ص:  ،2015 ،07 العدد الجزائر�ة، المؤسسات أداء مجلة الجزائر، في المقاوالت�ة دعم س�اسات قر�شي، یوسف قوجیل، دمحم 10
163. 
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 CNAC(قرض ثالثي بین المقاول،  ANSEJأ�ضا خدمات أو مساعدات مال�ة تش�ه إلى حد �عید ما تقدمه 
 ذلك المرافقة في جم�ع مراحل المشروع.والبنك)، وك

: تم إنشاء الوكالة لتسییر القرض المصغر ANGEMالوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر  -3-3
المعدل وهي وكالة ذات طا�ع خاص.  2004جانفي  22المؤرخ في  14-04�موجب المرسوم التنفیذي رقم 

نها تنس�قیتین �الجزائر العاصمة)، موزعة عبر كافة تنس�ق�ة والئ�ة (م 49تتمثل في ش�كة المركز�ة تضم 
أرجاء الوطن وهي مدعمة بخال�ا المرافقة على مستوى الدوائر. حیث �عتبر جهاز القرض المصغر برنامجا 
�عتمد على الس�اسة االجتماع�ة الهادفة إلى مكافحة ال�طالة واألوضاع المترد�ة للمجتمع وهو موجه إلى 

م قادرون على الق�ام بنشاط مع�شي مصغر بواسطة دعم مالي قلیل و�شروط مرنة أشخاص بدون عمل ولكنه
ومر�حة، ومن أهم مهام الوكالة تسییر جهاز القرض المصغر وفق التشر�ع والقانون المعمول بها، منح سلف 

دین بدون فوائد، دعم نصح ومرافقة المستفیدین من القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم، إ�الغ المستفی
ذوي المشار�ع المؤهلة للجهاز �مختلف المساعدات التي ستمنح لهم، ضمان متا�عة األنشطة التي ینجزها 

 .11المستفیدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تر�ط هؤالء المستفیدین �الوكالة
 الجزائرلنسو�ة في اثالثا: تقی�م دور هیئات الدعم والمرافقة في تنم�ة المقاولة 

حرصت الجزائر على إنشاء العدید من الهیئات الداعمة والمرافقة للش�اب المقاول محاولة إ�عاده عن ش�ح 
ال�طالة من جهة ودفعه نحو المشاركة اإلیجاب�ة في االقتصاد الوطني من جهة أخرى. غیر أن السؤال الذي 

ساهمت هذه الهیئات في تنم�ة النشاط �طرح نفسه ما هو نصیب النساء المقاوالت من هذه الهیئات؟ وهل 
 المقاوالتي للنساء في الجزائر؟

إن الحدیث عن المقاولة النسو�ة في الجزائر، �قودنا للحدیث عن واقع مشاركة المرأة في الح�اة بدءا �التعل�م 
إلى غا�ة الشغل، حیث نجد أن هناك تحسنا في نسب التعل�م الناجم عن تحسن ظروف التمدرس، (التي 

. أما عن 1996الموقعة سنة  (Beijing)ءت في إطار توق�ع اتفاق�ة إلغاء جم�ع طرق التمییز ضد المرأة جا
عالم الشغل، فشهد هو اآلخر تطورا في نسب مشاركة المرأة، نتیجة لتحررها من الضغوط االجتماع�ة التي 

 .IPF12كانت سائدة من قبل، وهذا ما یؤكده تطور مؤشر مشاركة المرأة 
ة المواد الدستور�ة التي تتحدث عن حر�ات الفرد وحقوقه �ال�اب األول من الدستور الذي یتعلق �الم�ادئ و�قراء

اللتان تؤكدان على أن اآلل�ات القضائ�ة التي  31و  29العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، نجد المادة 
ة بین المواطنین، والتي استمدت أسسها وضعتها الجزائر لترق�ة وحما�ة حقوق المرأة تتأسس على مبدأ المساوا 

                                                            
 أفر�ل �شار، جامعة ،04 العدد البدر، مجلة بومرداس، وال�ة في التشغیل على وأثرها المقاوالت�ة دعم برامج دمحم، بودالي 11

 .114ص:  ،2017
: الموقع على متاح ،07: ص الجزائر، في للمراة المقاوالتي التوجه على التكو�ن أثر وآخرون، سالمي منیرة 12

https://www.researchgate.net/publication/257496061_athr_altkwyn_ly_altwjh_almqawlaty_llmrat_fy_aljzay
r، 2017-12-17: التحمیل تار�خ. 

https://www.researchgate.net/publication/257496061_athr_altkwyn_ly_altwjh_almqawlaty_llmrat_fy_aljzayr
https://www.researchgate.net/publication/257496061_athr_altkwyn_ly_altwjh_almqawlaty_llmrat_fy_aljzayr
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من دین الدولة وهو اإلسالم الذي أول من �حفظ حقوق المرأة و�حمیها من االستغالل سواء على المستوى 
 13المالي أو على المستوى الشخصي

% في السنوات الخمس األخیرة فإلى  23وتشیر آخر اإلحصائ�ات إلى ارتفاع عدد النساء المقاوالت �حوالي 
، حسب 2012في نها�ة  116474امرأة أعمال مقابل  143010، أحصت الجزائر 2017غا�ة نها�ة ف�فري 

ت مؤسسة (شخص�ة ب�انات المركز الوطني للسجل التجاري، وتشمل فئة نساء األعمال المسجالت كمسیرا
% من إجمالي مسیري المؤسسات رجاال ونساء، وكذا النساء التاجرات (شخص�ة  6معنو�ة ) والالتي �مثلن 
% من إجمالي المتعاملین االقتصادیین ذوي الشخص�ة الطب�ع�ة. وخالل خمس  8طب�ع�ة) الالتي �مثلن 

نها�ة ف�فري  10444إلى  2012نها�ة  6703% من  56سنوات ارتفع عدد النساء مسیرات المؤسسة �حوالي 
 2017بنها�ة ف�فري  132566، أما نساء التاجرات ذوات الشخص�ة الطب�ع�ة، فقد زاد عددهن إلى 2017
%. غیر أنه �المقارنة مع إجمالي المتعاملین االقتصادیین  14أي �ارتفاع نسبته  2012في  116474مقابل 

 14%.  7.5لیون، ال �مثل منها حجم النساء المقاوالت سوى م 1.9المسجلین في ال�الد وال�الغ عددهم 
لتوض�ح دور هیئات الدعم والمرافقة في تنم�ة المقاوالت�ة النسو�ة في الجزائر، سنحاول تقد�م قراءة تحلیل�ة و 

ة لنتائج عمل تلك الهیئات وأثرها على نمو النشاط المقاوالتي النسوي، وفقا لما بینته آخر اإلحصائ�ات المتعلق
 بنشاط النساء المقاوالت في الجزائر على النحو اآلتي:

: یوضح ANSEJتطور عدد المقاوالت النسو�ة الممولة من طرف الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب  -1
حسب  ONSEJالجدول التالي عدد المؤسسات الممولة من طرف الوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�اب 

 .2016د�سمبر 31الجنس إلى غا�ة 
 2016-2011حسب الجنس خالل لفترة  ANSEJ): المشار�ع الممولة  عن طر�ق 02الجدول رقم (

المشار�ع    السنوات
 الممولة

النس�ة إلى  ذكور
 المجموع

النس�ة إلى  إناث
 المجموع

2011 42832 39881 93 % 2951 7 % 
2012 65812 61335 93 % 4477 7 % 
2013 43039 39513 92 % 3526 8 % 
2014 40856 37191 91 % 3665 9 % 
2015 23676 21031 89 % 2645 11 % 
2016 11262 9712 86 % 1550 14 % 

 % 10 37189 % 90 330791 367980 المجموع 

، متاح على الموقع: ONSEJالمصدر:  من إعداد ال�احثین �االعتماد على إحصائ�ات وكالة 
statistiques-https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos# ، 

                                                            
 قاصدي جامعة ،08 العدد ،08 المجلد ال�احث، مجلة الجزائر، في للمرأة المقاوالتي التوجه یوسف، قر�شي منیرة، سالمي 13

 .62: ص ،2010 ورقلة،-مر�اح
 .2017-12-20تار�خ التحمیل:  ، fadjr.com/ar/index.php?news=356059-http://www.alمتاح على الموقع:  14

https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=356059
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�الحظ من خالل الجدول أعاله تحسنا ملحوظا في عدد المؤسسات النسو�ة المنشأة عن طر�ق الوكالة الوطن�ة 
% سنة  7فعت نس�ة المشار�ع النسو�ة إلى المشار�ع الكل�ة من ، حیث ارتONSEJلدعم وتشغیل الش�اب 

% لصالح الرجال  89% مشروع نسوي مقابل  14% من المشار�ع لصالح الرجال، إلى  93مقابل  2011
. لكن رغم هذا �عد نصیب المرأة من قروض الوكالة غیر كافي و�عید كل ال�عد عن نصیب 2016سنة 

أة في العمل المقاوالتي ضع�فة ودون المستوى المطلوب، �النظر إلى الرجل، حیث ت�قى مشاركة المر 
التسه�الت التي تمنحها الدولة �غ�ة تشج�ع المقاولة النسو�ة ودفعها للمشاركة في النشاط االقتصادي. أما عن 

فتمثلت في النشاطات  2016 31/12النشاطات التي مولتها الوكالة لصالح النساء المقاوالت إلى غا�ة 
 موضحة في الشكل اآلتي:ال

 
�الحظ من الشكل أعاله أن المشار�ع الممولة لصالح النساء تتركز في معظمها في قطاع المهن الحرة بنس�ة 

% كالطب والصیدلة والمحاماة...وهو ما یؤكد أن أغلب النساء اللواتي لجأن إلى الوكالة لتمو�ل  44
%  17عهن من فئة حامالت الشهادات الجامع�ة. لتأتي في المرت�ة الثان�ة قطاع الحرف التقلید�ة بنس�ة مشار�

%. حیث تفضل النساء  14% وفي المرت�ة الرا�عة قطاع الصناعة بنس�ة  16ثم قطاع الخدمات بنس�ة 
قبولة من طرف المجتمع المقاوالت هذا النوع من القطاعات ألنها تتالءم أكثر مع طب�عة المرأة وألنها م

كقطاعات �مكن للمرأة مزاولتها، كما �الحظ عدم االهتمام النسوي �القطاعات األخرى حیث تأتي �ق�ة 
 %، وهذا �عود لنفس األس�اب المذكورة سا�قا. 10القطاعات في المراتب األخیرة بنسب ال تتجاوز 

 النسو�ة الممولة عن طر�ق الصندوق الوطني للتأمین عن ال�طالة: قاوالتتطور عدد الم -2
 
 
 
 
 
 
 

): المشاریع النسویة الممولة عن طریق02الشكل رقم ( ANSEJ   2016-12-31حسب قطاع النشاط إلى غایة  

Source: Ministère de L’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique, N0 30 Edition 
mai 2017, p : 26. 
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 .2016-12-13حسب الجنس إلى غایة   CNAC): المشاریع الممولة عن طریق 03الشكل رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Ministère de L’Industrie et des Mines, Bulletin d’informqtion statistique, N0 30 Edition mai 2017. 

 
 449796.6مشروع �ق�مة إجمال�ة  138716حوالي  2016د�سمبر  13مول الصندوق إلى غا�ة 

ألف دینار جزائري  44125.0مشروع لصالح النساء �ق�مة إجمال�ة بلغت  13608ألف دینار جزائري منها 
ألف دینار  405671.6بلغت مشروع لصالح الرجال �ق�مة إجمال�ة  125108% و  9.81وهو ما �عادل 

%. حیث تعد مساهمة الصندوق في تمو�ل المشار�ع النسو�ة (ال تتعدى  90.19جزائري وهو ما �عادل 
 %) ضع�فة جدا ما یبین الفجوة الكبیرة بین الجنسین في االستفادة من القروض.10

ل القطاعات بنسب أما عن توز�ع المؤسسات النسو�ة على الشاطات االقتصاد�ة فهي تتوزع على مجم
% ثم یل�ه قطاع الحرف  43.68متفاوتة، حیث نجد أن المرت�ة األولى قد انفرد بها قطاع المهن الحرة بنس�ة 

% وفي المرت�ة الرا�عة جاء قطاع الخدمات بنس�ة  21.67% ثم القطاع الصناعة بنس�ة  22.12بنس�ة 
القطاعات التي تقتحمها النساء المقاوالت %، حیث تستأثر هذه القطاعات �حصة األسد من مجموع  17.05

وتل�ه �ق�ة القطاعات بنسب أقل وهذا یؤكد أن المرأة المقاولة ورغم اقتحامها ألغلب القطاعات االقتصاد�ة إلى 
أن میوالتها تتجه نحو األعمال التجار�ة والحرف�ة والصناع�ة وكذا الخدمات�ة نظرا لسهولة االستثمار في هذه 

ة �األخرى، وعوامل أخرى كاالنغالق االجتماعي الذي ینعكس على مشاركة المرأة في مختلف القطاعات مقارن
 المجاالت. وهذا ما �مكن توض�حه من خالل الشكل اآلتي:
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عدد المقاوالت النسو�ة الممولة عن طر�ق الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر: حسب آخر  تطور -3

، فتشیر 2017أوت 13اإلحصائ�ات المنشورة على موقع الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر إلى غا�ة 
قرض مصغر ممنوح لفئة النساء أي ما �عادل  501095ع منها مشرو  801513إلى أن الوكالة مولت حوالي 

% وهو ما �مكن توض�حه  37قرض مصغر ممنوح لفئة الرجال أي ما �عادل  300418% و حوالي  63
 من خالل الشكل الموالي:

 
و�الحظ من خالل هذه اإلحصائ�ات أن هذه الهیئة أكثر جذ�ا لفئة النساء عكس الرجال، و�عزى ذلك إلى أن 

دج، وهي قروض  100000القروض التي تمنحها الوكالة هي قروض ذات ق�مة مال�ة صغیرة ال تتجاوز 
استغاللها لتمو�ل المشار�ع التي ال تحتاج أموال كبیرة كاألنشطة ال�س�طة والحرف التقلید�ة وذلك نظرا �مكن 

لكثرة إق�ال النساء الماكثات �البیوت والعامالت في مجال الحرف التقلید�ة. كما تساعد هذه الهیئة المرأة على 
وال تتحمل من خاللها أع�اء مال�ة كبیرة،  البدء �مشار�ع مقاوالت�ة تشرف علیها ذات�ا وتتمیز من خاللها

فالمشار�ع التي تسعى إلنشائها المرأة ال تحتاج إلى م�الغ كبیرة وقد استثمرت النساء �كثرة ال س�ما في مجاالت 
 الصناعات الغذائ�ة والخ�اطة واألل�سة والصناعات التقلید�ة.

 خاتمة:
 النتائج المتوصل إلیها في اآلتي:في ختام �حثنا هذا ومن خالل ما سبق �مكن تلخ�ص 

المصغر حسب الجنس ): توزیع المشاریع الممولة عن طریق الوكالة الوطنیة لتسییر القرض05) والشكل رقم (03الجدول رقم (  

ANGEMوكالة  المصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد إحصائیات ، متاح على الموقع:   http://www.angem.dz/ar/home.php  

 عدد المشاریع الجنس

 300418 ذكور

 501095 إناث

 801513 المجموع

 

Source: Ministère de L’Industrie et des Mines, Bulletin d’informqtion statistique, N0 30 Edition mai 2017, p : 26. 
 

): توزیع المشاریع النسویة الممولة من طرف 04الشكل رقم ( CNAC 2016-12-13حسب قطاع النشاط إلى غایة    

http://www.angem.dz/ar/home.php
http://www.angem.dz/ar/home.php
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تحاول المرأة المقاولة في الجزائر إث�ات نفسها یوما �عد یوم وهذا ما تؤكده مختلف التقار�ر واإلحصائ�ات  -1
الصادرة عن الجهات المعن�ة إال أنها لم ترتقي للمستوى المرجو منها وهو ما �عكس ضعف التوجه المقاوالتي 

 للمرأة الجزائر�ة؛ 

لرغم من تعدد هیئات الدعم والمرافقة التي وفرتها الدولة لدعم المقاوالت�ة �صفة عامة والمقاولة النسو�ة �ا -2
 �صفة خاصة إال أن النتائج المحققة ال تعكس الجهود المبذولة؛ 

 تأخذ أغلب هیئات الدعم والمرافقة المقاوالت�ة في الجزائر الطا�ع العمومي كما تقتصر أغلب مهامها على -3
تقد�م الخدمات الماد�ة، و�أتي �شكل نسبي تقد�م االستشارة والنصح ف�ما یخص الجوانب األساس�ة إلنشاء 

 المقاوالت؛
%)  9.81( CNAC %) و ANSEJ )10تعد نس�ة المشار�ع الممولة لصالح النساء من طرف وكالة  -4

س�ة المشار�ع الممولة لصالح النساء ضع�فة جدا مقارنة بنس�ة المشار�ع الممولة لصالح الرجال. ف�ما تفوق ن
المشار�ع الممولة لصالح الرجال  ANGEM %) عن طر�ق الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر 63(

وهذا �عود إلى طب�عة الوكالة التي تستهدف تمو�ل المهن الحرف�ة والمشار�ع المصغرة وهو ما تمیل إل�ه النساء 
 المقاوالت في الجزائر.

سبق وفي إطار ما تم التوصل إل�ه من نتائج و�غ�ة تنم�ة المقاولة النسو�ة في الجزائر ال بد من  بناء على ما
 العمل على ما یلي:

ضرورة التقارب والشراكة بین هیئات دعم ومرافقة المقاوالت�ة و�ین الجامعات الجزائر�ة من أجل توع�ة  -1
الرغ�ة والقدرات للتوجه نحو المقاوالت�ة وتجسید وتشج�ع الطل�ة �صفة عامة والطال�ات �صفة خاصة من ذوي 

 أفكارهم على أرض الواقع؛
ضرورة ق�ام هذه الهیئات �متا�عة النساء المقاوالت ومرافقتهن خالل جم�ع أطوار المشروع و�عد إنشائه من  -2

 فقط؛ خالل تقد�م التسه�الت والدعم الالزم والمرافقة التقن�ة وعدم االكتفاء بتقد�م الدعم المادي
إجراء �حوث ودراسات حول وضع�ة المرأة المقاولة في الجزائر في كل القطاعات من أجل اإلحاطة  -3

 �احت�اجاتها الخاصة والعمل على تغطیتها؛ وكذا تنم�ة وتعز�ز الجوانب اإلیجاب�ة إن وجدت؛
ائص التي تواجهنها من إقامة هذه الهیئات لدورات تكو�ن�ة خاصة �النساء المقاوالت لمعالجة مختلف النق -4

خالل تطو�ر قدراتهم الذات�ة، وتعز�ز روح الم�ادرة، وتلقینهن القدرات التقن�ة والتجار�ة الالزمة من أجل تحقیق 
 التوازن المطلوب قبل إطالق مشار�عهن الخاصة.
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 تطو�ر وتعز�ز روح المقاوالت�ة من خالل المشار�ع التنمو�ة في الجزائر  
 

 المركز الجامعي أحمد ز�انة غـــلیـــزان أستاذ محاضر  �ش�كر عــابد   
 الجامعي أحمد ز�انة غـــلیـــزان المركز أستاذة مساعدة  قصاص فت�حة 

 
 : مقــدمــة 

تحتل المشار�ع التنمو�ة أهم�ة �الغة في اقتصاد�ات المجتمعات، �غض النظر عن درجة تطورها واختالف 
نظرا للظروف الصع�ة التي عرفها أنظمتها ومفاه�مها االقتصاد�ة، وت�این مراحل تحوالتها االجتماع�ة، ف

، �اإلضافة إلى عدم اإلستقرار األمني الذي عرفته ال�الد 1986اإلقتصاد الجزائري إثر الصدمة البترول�ة لسنة 
خالل فترة التسعینات من القرن العشر�ن والذي دام قرا�ة العشر سنوات، كان البد للحكومة الجزائر�ة من وضع 

مشار�ع تنمو�ة أجل إنطالقة إقتصاد�ة قو�ة، وعلى هذا األساس تم إعداد و تنفیذ  س�اسة إقتصاد�ة مغایرة من
البرنامج  ،2004-2001(برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي  تجسدت في برامج حكوم�ة مسطرة إقتصاد�ة

، كان هدفها األساسي ) 2014-2010برنامج توطید النمو اإلقتصادي  ،2009-2005التكمیلي لدعم النمو 
   فع من معدل النمو اإلقتصادي �اإلضافة إلى تحسین الظروف المع�ش�ة   وتخف�ض مستو�ات ال�طالة. الر 

المسطرة والتي تحتوي على مجموعة من  التنمو�ة وسنحاول من خالل دراستنا هذه التطرق الى مختلف البرامج
 القطاعات. المشار�ع التنمو�ة التي ساهمت في تطو�ر وتعز�ز روح المقاوالت�ة في مختلف

 التنم�ة لمشار�ع مناسب مفهوم ه المرحلة سنقوم بتحدیدهذ خالل من:  االقتصاد�ة التنم�ة مشار�ع -1

 المشار�ع، بهذه الخاصة التخط�ط عمل�ة مفهوم على نعرج ثم لها، المناس�ة الصفات واستخراج االقتصاد�ة
 تحقق تنمو�ة مشروعات لتنفیذ استراتیجي منهج رسم إلى الوصول �غ�ة المعتمدة التمو�ل مصادر إلى ونخلص

 الق�م في جوهري  تغییر عنها و�نتج یرافقها شاملة حضار�ة نقلة �اعت�ارها االقتصاد�ة، للتنم�ة األسمى الهدف

 والماد�ة واالجتماع�ة الروح�ة

 .أفضل ح�اة أجل من الكامنة طاقاته إبراز على تساعدهو  لإلنسان،
 عن للحدیث �قودنا التنمو�ة المشار�ع مفهوم عن الحدیث إن:  االقتصاد�ة التنم�ة مشار�ع مفهوم: 1-1

 الجزئي، االقتصاد مستوى  على یتحقق أن �مكن فاإلنتاج المختلفة، وعالقاته اإلنتاج لعمل�ة ةفالمختل المستو�ات
 المختلفة القطاعات مستوى  على یتحقق أن �مكن أنه كما المشار�ع، أو العائالت أو األفراد مستوى  على أي

 مستوى  على حتى و الصناعة قطاع مستوى  على الزراعة، قطاع مستوى  على تحدث التي اإلنتاج�ة كالعالقات

 .ككل الوطني االقتصاد مستوى  على یتحقق أن �مكن اإلنتاج أن كما الخدمات، قطاع

 والذي المجتمع في االقتصاد�ة الوحدات �عض سلوك تفسیر بذلك نقصد اإلنتاج معط�ات عن نتحدث وعندما

 مفهوم إعطاء في االقتصادیین نظر وجهة أن غیر ،"االقتصادي المشروع" اسم عادة علیها �طلق ما كثیرا

  من نظرة الى أخرى :  اختلفت قد االقتصادي للمشروع
 تعرضه �احتمال أي انجازه، في االحتمال�ة �صفة یتمیز الذي ذلك هو االقتصادي المشروع أن ال�عض فیرى  -

 الر�ح التأكید وجه على مقدما �عرف أن دون  للسوق  �اإلنتاج �قوم المشروع أن إلى �النظر وذلك المخاطر، إلى

 على ف�قصرونه االقتصادي للمشروع السابق التعر�ف تضییق إلى اآلخر ال�عض و�تجه، عل�ه س�حصل الذي
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 بین الفصل في ال�عض عند الممیزة الصفات هذه وتنحصر ممیزة، أخرى  صفات فیها تتوافر معینة تنظ�مات

 تعبیر إطالق في التوسع إلى ثالث فر�ق و�میل، الر�ح في یتمثل اآلخر ال�عض وعند والعمل المال رأس عنصري 

 تحقیق إلى تهدف كانت وسواء ال، أم للسوق  تنتج كانت سواء المستقلة اإلنتاج�ة الوحدات جم�ع ل�شمل المشروع
 �االستقالل تتمتع إنتاج�ة وحدة �كون  أن االقتصادي المشروع في االتجاه هذا أصحاب و�شترط، ال أم الر�ح

 التي الرأسمال�ة المنشآت على فقط �قتصر ال مشروع تعبیر أن ذلك ومعنى األخرى، المشار�ع مواجهة في المالي

 .القطاعات مختلف في توجد التي المستقلة اإلنتاج�ة الوحدات مختلف ل�شمل �متد بل الر�ح �غرض للسوق  تنتج

 العمل خالل من یتحقق تنظ�م �مثا�ة �عتبرونه حیث للمشروع، وظ�في بتعر�ف األخذ إلى آخر فر�ق و�تجه

 .معینة زمن�ة فترة خالل في خدمة تقد�م أو سلع إنتاج إلى و�هدف العمل وتقس�م الجماعي
 : منها نذكر االستثماري  للمشروع األخرى  التعار�ف �عض نجد كما
 " إنتاج ز�ادة لغرض معینة منشآت تطو�ر أو توس�ع أو لبناء، استثماري  مقترح عن ع�ارة االستثماري  المشروع 

 "  معینة زمن�ة فترة خالل المجتمع في كلیهما أو والخدمات السلع
 " مقتضاها یتم التي والعمل�ات األنشطة من مجموعة �مثل حجمه عن النظر �غض االستثماري  المشروع� 

 والمزا�ا الدخول من ت�ارا والمجتمع المستثمر ورائها من �حقق أن ینتظر التي المحدودة الموارد من كم�ة استخدام

 النقد�ة وغیر النقد�ة
 .بها و�تأثر فیها یؤثر ا،معه یتعامل واجتماع�ة اقتصاد�ة بیئة في یولد االقتصادي المشروع أن أي
 " وتحلیلها وتشغیلها وتنفیذها وتمو�لها تخط�طها �مكن التي األنشطة من مجموعة هو اإلستثماري  المشروع 

 " محدد هدف تحقیق �غ�ة وذلك نها�ة ونقطة بدا�ة نقطة له مشروع وكل منفصلة، كوحدة
 " تتكرر ال خاصة طب�عة وذو واحدة لمرة محدد، إنجاز تحقیق بهدف �ه الق�ام یتم مجهود عن ع�ارة المشروع 

 تكون  ما غال�ا موضوع�ة، میزان�ة حدود وفي محددة زمن�ة فترة في المشروع هذا إنجاز عادة و�تم الصورة، بنفس

 نسب�ا كبیرة
 بناء عن یختلف مدرسة فبناء مشروع، لكل التنفیذ�ة والمراحل األنشطة �اختالف الخاصة سماته له مشروع فكل

 ونوع المشروع وحجم الموقع على یتوقف وهذا منهما لكل الخاصة المواصفات اختالف إلى راجع وهذا مستشفى

 .التجهیزات
 والتي االقتصادي المشروع في تتوفر أن یجب التي العناصر استنتاج �مكننا الذكر السا�قة التعار�ف خالل منو 

 :یلي ف�ما حصرها �مكن
 استثمارات؛ أو موارد أو مدخالت، أو تكالیف أح�انا وتسمى داخلة تدفقات 
 عوائد؛ أو نتائج أو مخرجات أو منافع أح�انا وتسمى خارجة تدفقات 
 المشروع؛ وح�اة عمر تمثل زمن�ة فترة 
 ؛ةمحدد جغرافي ارتكاز نقطة أو مكاني حیز 
 ف�ه المشاركین أو المشروع أصحاب( واألفراد المشروع إدارة.( 

  :ت�ةوال االمق تعز�ز روح -2
تحو�ل الموارد ذلك الشخص الذي یتولی  أن المقاول هو « Say »: یرى مفهوم المقاوالت�ة -2-1
 .تصاد�ة من المجاالت ذات اإلنتاج�ة المنخفضة إلى المجاالت ذات العوائد واإلنتاج�ة العال�ةقاإل
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) والمرتكزة  Entrepreneurship المشتقة من ( )  Entrepreneuriatوزمالئه المقاوالت�ة ( « Beranger » یرى 
 : قتین�ر �ة �مكن أن تعرف �طتعلى إنشاء وتنم�ة أنشطة، فالمقاوال


على أساس أنها نشاط : أو مجموعة من األنشطة والسیرورات تدمج إنشاء وتنم�ة مؤسسة أو �شكل  

 أشمل إنشاء نشاط؛


جتماعي إعلى أساس أنها تخصص جامعي : أي علم یوضح المح�ط وسیرورة خلق ثروة وتكو�ن  

  من خالل مجابهة خطر �شكل فردي.
تدرج هذا المفهوم كمبدأ أساسي للمقاولة، والذي یتحدث عن  عن خلق الق�مة فهي" Schumpeter "تحدث 

درجة االبداع، أو الق�مة المخلوقة عن طر�ق المنظمة و�دفع من الفرد، الذي یدخل في حرك�ة التغییر غلى 
المستوى الشخصي. ونقول عن الوضع �أنه مقاوالتي مادام هنالك حرك�ة في التغییر المتالزم بین الفرد 

 لق�مة.ووسائل خلق ا
�أهم�ة الروح المقاوالت�ة في تنش�ط اإلقتصاد،  دول العالمالحكومات في لقد اهتمت : روح المقاوالت�ة - 2-2

مما أدى إلى ز�ادة عدد المنظمات الحكوم�ة والدول�ة لرعا�ة المقاولین ومساعدتهم، فغالب�ة الحكومات تقدم 
�ساعد الكثیر من ما ء مؤسسات خاصة بهم، وهذا الیوم دعم مالي وفني لهؤالء الش�اب لتمكینهم من إنشا

 نقصد بروح المقاوالت�ة، و الش�اب في اإلستفادة من هذه الفرص، فیز�د من أعداد المؤسسات الصغیرة الرائدة
هي مجموعة من المؤهالت والقدرات التي تمیز الشخص�ة المقاوالت�ة، وتعكس سلوك وتصرف الشخص�ة 

 المقاوالت�ة. 
 

 تلخ�صها ف�ما یلي:  و�التالي �مكن
 اكتشاف الفرص والعمل على اقتناصها  -
خلق الق�مة حیث تعكس هذه القدرة إمكان�ات المقاوالت�ة اإلبداع�ة في إیجاد تول�فات جدیدة لإلمكان�ات  -

 المتاحة وفي ظروف معینة النتاج سلع أو خدمات جدیدة أو ادخال طرق عمل جدیدة 
و�ل وتمو�ن جدیدة، وصف طر�قة تنظ�م�ة جدیدة، إذا هي القدرة على فتح أسواق جدیدة، ایجاد مصادر تم -

 رؤ�ة الفرص ضمن ما یراه اآلخرون جدیدا.
 وتحتضن تدعم التي البرامج أعداد تصاعد إلى اإلقتصاد نمو في والتكنولوج�ا العلم أهم�ة إدراك أدى كما   

 اإلدار�ة المهارات أو المال�ة، الموارد �ملكون  ال قد ینذوال والتكنولوج�ة، العلم�ة اإلبداع�ة، األفكار أصحاب
 المشار�ع ومرافقة إنشاء بدعم الخاصة البرامج من كبیرة أعداد ا�حال فهناك صغیرة، مؤسسة إلى لتحو�لها

 وهي إلخ،...التكنولوج�ا حدائق المؤسسات، ومشاتل األعمال حاضنات: مثالً  منها مختلفة، و�أسماء الصغیرة،
 والتكنولوج�ة العلم�ة اإلبداعات أصحاب حتضانإ وهو هدفها على للتأكید "الحاضنة"  مفهوم تستخدم اعجم�

 توفر أو ( هؤالء تحمي هنا والحكومات ،فعلي واقع إلى إبداعاتهم تحول صغیرة مؤسسات إقامة من لتمكینهم
 معها �الدخول إبداعها ستثمارإل والسعي العناصر هذه برصد یهتمون  الذین المستثمر�ن عن ) بدیل لهم

 �عض ال�حا وتقوم ،منتجة مؤسسة إلى الفكرة لتحو�ل والتنظ�مي الفني الدعم وتقد�م الفكرة بتمو�ل �قوم كشر�ك
 الدول في التكنولوجي، والتقدم المقاولة لدعم كوسیلة النام�ة، الدول في مشابهة ببرامج الدول�ة المنظمات

 على ف�اإلضافة األورومتوسط�ة، الشراكة إطار في یدخل الذي ،*)MEDA( میدا برنامج: مثال النام�ة،
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 للدول والمتوسطة الصغیرة المؤسسات خالله من تستفید البرنامج، لهذا األخرى  واإلقتصاد�ة الس�اس�ة األهداف
 1995 عام ومنذ األورو�ي، اإلتحاد �قدمه شامل وتأهیل مالي دعم من المتوسط حوض على الواقعة النام�ة
 في "1 میدا" برنامج ظل في أعمال مراكز إلقامة مشروعات ثمان�ة تنفیذ وتم ،لألعمال مراكز إقامة تمت

 181 مجملها في بلغت �میزان�ة وتونس الفلسطین�ة األراضي سور�ا، المغرب، لبنان، األردن، مصر، الجزائر،
 مجال في العاملین تدر�ب الشركات، تطو�ر على �األخص األعمال مراكز أنشطة وتتركز یورو، ملیون 

 .المشروعات وشراكات الصادرات تشج�ع األورو��ة، األسواق �شأن معلومات توفیر األعمال،
 االقتصاد�ة التنم�ة عجلة لدفع الدول في المنتهجة الس�اسات بین من األخیرة اآلونة في المقاوالت�ة وأص�حت
 من وذلك المقاوالت�ة روح وتعز�ز تطو�ر أجل من الالزمة التسه�الت كل وضع تم حیث  ال�طالة، ومحار�ة

 المستوى  على تتم التي المشار�ع خاصة مسطرة، تنمو�ة برامج في تجسیدها تم تنمو�ة مشار�ع وضع خالل
 من النوع هذا إنجاز أجل من المقاول للش�اب األفضل�ة منح تم حیث) البلد�ة التنم�ة كمشار�ع( المحلي

 .الخبرات واكتساب المشار�ع
قتصاد�ة ع�ارة عن مجموعة من األهداف التي تسعى اإلإن برنامج التنم�ة  برامج التنم�ة اإلقتصاد�ة : -3

الدولة لتحق�قها خالل فترة زمن�ة محددة وعبر إستعمال الوسائل و الس�اسات الالزمة لتحقیق هذه األهداف و 
النمو المستدام الذي �شمل جم�ع ذلك للخروج �اإلقتصاد الوطني من حالة التخلف والركود إلى حالة 

 . القطاعات و الذي یؤدي في النها�ة إلى تحقیق التنم�ة اإلقتصاد�ة
 ) : P.S.R.E- )2001-2004 –برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي  -3-1

�عتبر تطبیق برنامج اإلنعاش اإلقتصادي نقلة نوع�ة في الس�اسات اإلقتصاد�ة المت�عة في الجزائر        
بإعت�ار أن تطبیق س�اسة التعدیل اله�كلي خالل فترة التسعینات لم یؤد الى التخلص نهائ�ا من مسب�ات 

مج التعدیل اله�كلي تمیزت الوضع�ة األزمة اإلقتصاد�ة التي عانت منها الجزائر، ف�عد انتهاء العمل ببرنا
االقتصاد�ة �شيء من التناقض، فمن جهة هناك تحسن في أداء �عض المؤشرات االقتصاد�ة الكل�ة كمیزان 
المدفوعات، وذلك �سبب ارتفاع أسعار المحروقات، ومن جهة أخرى نجد أن هناك ت�اطؤ في معدالت النمو 

، وهذا ما أدى الى إت�اع الحكومة لس�اسة اقتصاد�ة جدیدة االقتصادي مصحو�ة �ارتفاع معدالت ال�طالة
تمثلت في س�اسة اإلنعاش اإلقتصادي  وهي س�اسة تستند للنظرة الكینز�ة المتضمنة رفع الطلب الكلي عن 

        طر�ق ز�ادة اإلنفاق الحكومي اإلستثماري، و�عتبر هذا البرنامج تجسیدا لهذه الس�اسة.
 وضع ، 2001أفر�ل في الجزائر�ة الحكومة قررتلقد : محتوى برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي: 3-1-1

منذ االستقالل حیث بلغ  مالي غالف أهم البرنامج هذا النجاز وقد خصص االقتصادي، اإلنعاش لتدع�م برنامج
وجه أساسا للقطاعات الرئ�س�ة من أشغال كبرى وه�اكل قاعد�ة، تنم�ة محل�ة و�شر�ة، دعم  ،مل�ار دج 525

قطاع الفالحة و الصید ال�حري، دعم اإلصالحات، حیث أن هذه القطاعات بدورها تتكون من قطاعات 
 البرنامج ضمن جاءت التي المشار�ع عدد بلغ وقدفرع�ة، 

 في حین توز�ع رخصة البرنامج الكل�ة على مختلف القطاعات الرئ�س�ة كانت كالتالي :  مشروعا، 15974 
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 توز�ع رخصة برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي على مختلق القطاعات الرئ�س�ة  ) :1الجدول رقم (

 2004 2003 2002 2001 القطاع / السنوات 
المجموع 
(م�الغ 

 مل�ار دج)

النس�ة 
المئو�ة 

 (%) 

 40,10 210,5 2 37,6 70,2 100,7 أشغال كبرى وه�اكل قاعد�ة -1

 38,80 204,2 6,5 53,1 72,8 71,8 تنم�ة محل�ة و�شر�ة -2

 12,40 65,3 12 22,4 20,3 10,6 دعم قطاع الفالحة والصید ال�حري  -3

 8,60 45 / / 15 30 دعم اإلصالحات -4

 100 525 20,5 113,1 178,3 213,1 المجموع

 خالل للجزائر اإلجتماع�ة و اإلقتصاد�ة الوضع�ة حول تقر�ر االجتماعي، و االقتصادي : المجلس لوطنيالمصدر

  8ص  2001 سنة من الثاني السداسي
 

التوز�ع السنوي لبرنامج دعم  : (2)رقم الشكل   تخص�صات برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ) :1الشكل رقم (
 على مختلق القطاعات الرئ�س�ة              اإلنعاش اإلقتصادي 

        
 

 )1(: �استخدام معط�ات الجدول رقم ال�احثین: من إعداد المصدر
 

 و من خالل الجدول نالحظ : 
 فقد خص �أكبر نس�ة حیث استفاد ببرنامج خاص �قدر بـ  قطاع األشغال الكبرى واله�اكل القاعد�ة :

من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج، و�دل  %  40,1مل�ار دج على مدى أر�ع سنوات أي ما �عادل 210,5
ذلك على عزم الحكومة على تدارك العجز و التأخر الحاصل في هذا القطاع نتیجة لتأثیرات كل من األزمة 

و اإلصالحات االقتصاد�ة التي ط�قت في التسعینات من  1986اإلقتصاد�ة التي شهدتها ال�الد منذ سنة 
 :في تتمثل أساس�ة مجاالت ثالث حول القاعد�ة واله�اكل العموم�ة شغالاأل قطاع القرن العشر�ن، و�تمحور

 البناء و السكن قطاعي كذا و العل�ا الهضاب الجبل�ة، الر�ف�ة، المناطق إح�اء إعادة اله�كل�ة، التجهیزات

 . الحضري 
 

أشغال 
كبرى 
وھیاكل 
؛  قاعدیة 

40.10% 

تنمیة محلیة 
؛  وبشریة

38.80% 

دعم قطاع 
الفالحة 
والصید 
؛  البحري 

12.40% 

دعم 
اإلصالحات 

8.60؛  % 

2004 2003 2002 2001

20.5 

113.9 

185.9 
   التوزیع السنوي لبرنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي 205.4



 

366 

 من إجمالي  % 38,8: فلقد بلغت نس�ة الم�الغ المخصصة لهذا القطاع  قطاع التنم�ة المحل�ة وال�شر�ة
المبلغ المخصص للبرنامج، و�عد ذلك مؤشر على سعي الحكومة لتحقیق أهداف البرنامج المتمثلة في تحقیق 
التوازن الجهوي بین مناطق الوطن وتحسین اإلطار المع�شي للمواطن خاصة في المناطق الر�ف�ة المعزولة، 

شر�ة و�التالي تخف�ض نس�ة الفقر بین أفراد كما سیؤدي دعم الموارد ال�شر�ة الى رفع معدالت التنم�ة ال�
 االجتماع�ة �اإلضافة الى التنم�ة ال�شر�ة . الحما�ة و الشغل المحل�ة، التنم�ة :القسم هذا �تضمنالمجتمع، و 

  مل�ار دج أي ما �عادل   65,4: �مكن القول أن هذا القطاع لم ینل إال مبلغ  قطاع الفالحة والصید ال�حري
 إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج، حیث �مكن تقس�مه الى قسمین :من   % 12,4نس�ة 

 المخطط و هو 2000إن هذا القطاع قد استفاد من برنامج خاص ابتداءا من سنة الفالحة :  قطاع :أوال

" و هو برنامج مستقل عن برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي، و�التالي فإن PNDA" الفالح�ة للتنم�ة الوطني
 توس�ع إلى البرنامج هذا و�هدفالمبلغ المخصص لهذا القطاع �عتبر �مثا�ة دعم للبرنامج السابق الذكر، 

 الفقر محار�ة المساهمة في و الر�ف لسكان االستقرار تحقیق إلى إضافة الصادرات، ترق�ة و اإلنتاج الفالحي

 دج مل�ار 55,9 حوالي القطاع لهذا المخصص المالي الغالف حجم بلغ الر�في، وقد الوسط �عرفه الذي والتهم�ش

 مسجل �عنوان عدة صنادیق 
 مل�ار 53,4 قدره مالي �غالف الفالح�ة للتنم�ة الصندوق الوطني "FNDR " لفائدة منه حصة أكبر خصصت

 . 95,5 )دج
 الشواطئ امتداد (الجزائر  تملكها التي الهامة ال�حر�ة الواجهة نالمائ�ة: إ الموارد و ال�حري  الصید قطاع :ثان�ا

هاما للثروة،  موردا و المنتجة، القطاعات أهم من ال�حري  الصید قطاع من تجعل )كم 1200مسافة طول على
 .الموردلهذا  فعال �استغالل تسمح كاف�ة �صفة تشغل لم و الكافي، �االهتمام تحظى لم حیث

 المائ�ات، تر��ة و ال�حري  الصید تطو�ر إلى: یرمي االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج ضمن القطاع هذا إدراج إن

 وتشج�ع اإلنتاج الشرائ�ة، �اإلضافة الى ز�ادة القدرة تحسین و )م�اشرة غیر أو م�اشرة ( دائمة شغل مناصب خلق

 المحروقات. قطاع خارج الصادرات
  مل�ار دج، أي نس�ة   46: ف�ما یخص هذا القطاع فقد تم تخص�ص مبلغ �قدر بـ  اإلصالحاتقطاع دعم

من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج، وجه أساسا لتمو�ل اإلجراءات و الس�اسات المصاح�ة لهذا  %  8,6
ة، وتوفیر الظروف البرنامج التي تهدف الى دعم و ترق�ة القدرة التنافس�ة للمؤسسات الوطن�ة العامة و الخاص

المناس�ة لها من أجل تطو�ر قدرتها على اإلستثمار و اإلنتاج و المنافسة، �اإلضافة الى تطو�ر اإلدارة 
 الضر�ب�ة من أجل رفع الحصیلة الج�ائ�ة للدولة و محار�ة الغش و التهرب الضر�بي. 

 حیث من االقتصادي اإلنعاش دعم لبرنامج تقی�منا إن: نتائج برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي:  2 -3-1

 األهداف التي تحقیق في نجاحه مدى معرفة على س�عتمد االقتصادي مستوى النشاط على أحدثها التي اآلثار

 .التضخم ظاهرة وك�ح نس�ة ال�طالة تخف�ض النمو االقتصادي، معدل رفع في والمتمثلة ألجلها أنشأ
و�ما أن العمل على رفع معدل النمو االقتصادي واستدامته �عتبر  :األثر على النمو االقتصادي ) أ

الهدف األساسي للبرنامج وعلى العموم فقد عرفت معدالت النمو االقتصادي ارتفاعا ملحوظا خالل هذه الفترة 
 والجدول التالي یوضح لنا هذه النتائج:
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 )2004-2000ق�م المؤشرات الكل�ة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة ( ):2جدول رقم:(ال
 2004 2003 2002 2001 السنوات 

 5,2 6,9 4,7 2,1 معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي (%)

عجز/فائض المیزان�ة العامة من الناتج المحلي 
 اإلجمالي 

(0,6) (0,1) (3,53) 6,9 

عجز/فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي 
 اإلجمالي 

11,7 12,9 13,08 13,1 

 3,6 2,6 1,4 4,2 معدل التضخم 

 17,7 23,7 25,7 27,3 معدل ال�طالة 
 ONS لإلحصائ�ات الوطني الدیوان :المصدر

 :یلي ما السابق الجدول من �تضحو 
 اإلنعاش دعم تطبیق برنامج سنوات خالل موج�ة �مقادیر ظهر اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل إن - 

 نمو معدالت مع �المقارنة معدالت جیدة �اإلضافة الى أنها المعدالت هذه في تذبذب هناك مع أن االقتصادي

 الناتج نمو معدل في االرتفاع أن إلى اإلشارة وتجدر البرنامج تطبیق فترة قبل اإلجمالي المسجلة المحلي الناتج

الناتج  من الفرد نصیب متوسط ارتفع حیث للمواطن، المع�شي المستوى  على انعكست إیجا�ا اإلجمالي المحلي
 2.553 إلى 2001 سنة للفرد الواحد أمر�كي دوالر 1.779 من البرنامج، تطبیق فترة خالل اإلجمالي، المحلي

 .أمر�كي دوالر774 قدرها بز�ادة أي ،2004 سنة أمر�كي دوالر
 الدراسة محل خالل الفترة عجزا سجل هو اآلخر قد اإلجمالي المحلي الناتج من كنس�ة المیزان�ة فائض أو عجز -

 الجزائر میزان�ة �اعت�ار النفط أسعار ارتفاع إلى الفائض أساسا هذا و�رجع ،2004 سنة معتبر فائض تحقیق لیتم

 .البترول�ة على الج�ا�ة كبیرة بنس�ة تعتمد
 التي والتعد�الت من جهة، الدینار ق�مة انخفاض نتیجة جاء التضخم معدل یخص ف�ما المسجل التذبذب إن -

 .األجور في اّلتحكم س�اسة أخرى، ومن جهة الدولة طرف من المدعمة السلع أسعار على أجر�ت
 ،2004 سنة إلى 2001 سنة من حوالي النصف إلى تراجعت السنوات،حیث هذه خالل لل�طالة المستمر التراجع -

مختلف  في والوطني األجنبي االستثمار شجع ّالذي االنفتاح و اإلصالحات االقتصاد�ة إلى التراجع هذا رد و�مكن
 .التجار�ة و االقتصاد�ة النشاطات

 برنامج تطبیق �عد خاصة الكل�ة لالقتصاد، التوازنات تحقیق في �عید حد إلى نجحت الجزائر أن سبق مما �تضحو 

 المیزان�ة و المدفوعات میزان أن كما ال�طالة، و اّلتضخم في معدالت اّلتحكم تم فقد االقتصادي، اإلنعاش دعم

 الصرف تحسنا احت�اطي شهد كما الخارج�ة المدیون�ة تقل�ص تم و األخیرة، السنوات فائضا خالل سجال العامة

 .كبیرا
 ) : P.C.S.C- )2005-2009 –البرنامج التكمیلي لدعم النمو  - 3-2

االقتصادي، وجب على  القائمین على تسطیر  برنامج دعم اإلنعاش االیجاب�ة المترت�ة عن تطبیق�عد النتائج 
الس�اسة االقتصاد�ة �الجزائر مواصلة استخدام األدوات المختلفة لس�اسة اإلنعاش االقتصادي، وعلى رأسها 
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عن برنامج جد طموح  برامج التنم�ة لكن هذه المرة تستوجب إطالق برامج ضخمة، ومن هنا جاء اإلعالن،
هدف إلى تعز�ز معدالت النمو االقتصادي، وكان البرنامج المنطلق �التالي هو البرنامج التكمیلي لدعم ی

  .النمو
لقد بلغت الم�الغ المال�ة المخصصة للبرنامج التكمیلي لدعم  : محتوى البرنامج التكمیلي لدعم النمو:3-2-1

مل�ار دج، حیث أضیف له �عد إقراره  4203شكله األصلي النمو م�الغ جد ضخمة، والتي بلغت في 
 برنامجین خاصین أحدهما �مناطق الجنوب 

مل�ار دج، �اإلضافة الى برنامج تكمیلي  693مل�ار دج، واآلخر �مناطق الهضاب العل�ا �ق�مة  377�ق�مة 
مل�ار دج من  200مل�ار دج، وحوالي  800وحدة سكن�ة �مبلغ  270000موجه إلمتصاص السكن الهش بـ 

وال�ة، ز�ادة على م�الغ إعادة  16البرامج التكمیل�ة المحل�ة من خالل الز�ارات التفقد�ة للسید الرئ�س عبر 
 مل�ار دج. 1071التقی�م للمشار�ع قید اإلنجاز التي تدخل ضمن برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي و المقدرة بـ 

 :الشكل التالي مج بین القطاعات وفقا لما یوضحه وقد تم تقس�م النفقات المخصصة ضمن البرنا
 

 ه�كل تقس�م نفقات البرنامج التكمیلي لدعم النمو على مختلف القطاعات الرئ�س�ة: )5(الشكل رقم 

 
 www.cg.gov.dz )رئاسة الحكومة(البرنامج التكمیلي لدعم النمو و �استخدام معط�ات  ال�احثینمن إعداد  المصدر :

 
�برز البرنامج التكمیلي لدعم النمو رغ�ة الدولة في خلق دینام�ك�ة متواصلة في فعال�ات النشاط اإلقتصادي، و 

 وذلك من خالل المحاور التي �شملها : 
 مل�ار دج 1908,5من ق�مة البرنامج أي ما �عادل%   45,5: حیث �مثل  تحسین ظروف مع�شة السكان، 

وهو �عتبر تكملة لما جاء �ه برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي في برنامج التنم�ة المحل�ة و ال�شر�ة، ووزعت 
مل�ار دج وذلك راجع لتحسین  555هذه الحصة على عدة قطاعات كان النصیب األكبر فیها لقطاع السكن بـ 
مل�ار دج قصد تحسین  200�ة بـ ظروف المواطن الذي �عاني من أزمة السكن الخانقة، و�ل�ه قطاع التر�

مل�ار دج لتوفیر أفضل ظروف ال�حث العلمي و  141ظروف التمدرس، ثم �أتي قطاع التعل�م العالي بـ 
 التحصیل على مستوى الجامعة الجزائر�ة .

  وهذه  ،مل�ار دج 1703,5من ق�مة البرنامج أي ما �عادل%   40,5: حیث �مثل تطو�ر اله�اكل القاعد�ة
ووزعت هذه الحصة على  ،تؤكد األهم�ة التي تعطیها الدولة لقطاع البنى التحت�ة و المنشآت األساس�ةالنس�ة 

مل�ار دج وذلك راجع دائما لتحسین ظروف  700عدة قطاعات فرع�ة كان النصیب األكبر فیها لقطاع النقل بـ 

تحسین 
ظروف 
معیشة 
؛  السكان 

45.50% 

تطویر 
الھیاكل 
؛  القاعدیة 

40.50% 

دعم التنمیة 
؛  اإلقتصادیة 
8.00% 

تطویر 
الخدمة 
؛ العمومیة 
4.80% 

تطویر 
التكنولوجیا
؛  ت الحدیثة 
1.20% 
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 393لم�اه من سدود وتحو�الت بـ ثم �أتي قطاع ا ،مل�ار دج 600المواطن، و�ل�ه قطاع األشغال العموم�ة بـ 
 مل�ار دج  10,15وقطاع التهیئة العمران�ة بـ  ،مل�ار دج

  : یتضمن ستة قطاعات رئ�س�ة و هي :دعم التنم�ة اإلقتصاد�ة   

  : مل�ار دج، لتنم�ة هذا القطاع الذي �عتبر أكثر  300حیث خصص له مبلغ الفالحة والتنم�ة الر�ف�ة
 الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات �عد قطاع الخدمات.القطاعات مساهمة في 

  : مل�ار دج وذلك قصد تحسین و تطو�ر الملك�ة الصناع�ة .  13,5حیث خصص لها الصناعة 

  : مل�ار دج و ذلك لتهیئة المناخ اإلستثماري لجلب اإلستثمارات  4,5حیث خصص له   ترق�ة اإلستثمار
 سواء كانت محل�ة أو أجنب�ة.

  مل�ار دج و ذلك لدعم مشار�ع الصید ال�حري التي لم تعطى لها  12خصص له ما ق�مة ال�حري : الصید
 األهم�ة الكبرى من خالل البرنامج السابق.

  : منطقة توسع س�احي إعطاء أولو�ة  42مل�ار دج بهدف إنشاء   3,2حیث خصص لها مبلغ الس�احة
 لهذا القطاع الحساس.

 مل�ار دج، وذلك  4خصصت لها الدولة  و الصناعة التقلید�ة : المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
شغل و التقلیل من حدة ال�طالة  إلعطاء دفعة قو�ة لهذا القطاع نظرا للدور الذي یلع�ه في إحداث مناصب

 تعز�ز القاعدة المؤسسات�ة من خالل خلق مؤسسات جدیدة.و 
  : موزعة على القطاعات التال�ة : مل�ار دج  203,9خصصت لها ق�مة تطو�ر الخدمة العموم�ة 

  : حیث �مثل الضمان األمثل و الكامل لمصالح األفراد و المؤسسات و هو �عتبر قطاع جد العدالة
 حساس،

  : و الغرض منه تطو�ر مصالح األمن الوطني و الحما�ة المدن�ة الداخل�ة 

  : اق�ة النوع�ة واقتناء تجهیزاتها.من أجل تحسین السوق التجار�ة و ذلك من خالل إنجاز مخابر مر التجارة 

 : وذلك من أجل عصرنة اإلدارة المال�ة في قطاع الجمارك و الضرائب على وجه الخصوص. المال�ة 
�مكن تلخ�ص أهم النتائج الخاصة �البرنامج التكمیلي لدعم و: نتائج البرنامج التكمیلي لدعم النمو: 2-2

 :  على النحو التالي النمو الخاصة �مختلف القطاعات
  : و�عتبر هذا القطاع جد حساس لما له من أهم�ة كبرى في تحسین ظروف المواطن، حیث بلغت السكن

سكن موزعة على مختلف الص�غ (العمومي  1.045.269مجموع السكنات المنجزة خالل فترة البرنامج 
و�ذلك عرفت الدجزائر من  ،اإلیجاري، اإلجتماعي التساهمي، الر�في، الب�ع �اإلیجار، الترقوي، البناء الذاتي)

 خالل تطبیق هذا البرنامج قفزة نوع�ة من ناح�ة السكن .
  : مؤسسة  6058، فقد تم انجاز هذا القطاع ال �قل أهم�ة عن مختلف القطاعات األخرى التر��ة الوطن�ة

مطاعم مدرس�ة و نصف الداخلي،  2508داخل�ة،  358ابتدائ�ة،  1800إكمال�ة،  1013ثانو�ة،  379منها : 
مع العلم أن هذا اإلنجاز مضاف إل�ه المشار�ع التي كانت قید اإلنجاز و تدخل ضمن البرنامج السابق، لكن 

خص البرنامج تدخل ضمن هذا البرنامج، و�التالي �مكن القول أن تمو�لها من خالل إعادات التقی�م الخاصة بر 
هذا القطاع أ�ضا من خالل المشار�ع الخاصة �ه و المنجزة، عرف تطورا ملحوظا في هذه الفترة و خاصة 
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البن�ة المؤسسات�ة و تقر�ب المؤسسات التر�و�ة للمتمدرسین خاصة أصحاب المناطق المعزولة لتحسین ظروف 
 التمدرس. 

 مراكز  103معهد للتكو�ن المهني،  11مركز تا�ع لهذا القطاع منه :  388تم انجاز لتكو�ن المهني : ا
و�التالي �مكن القول في هذا الشأن أن هذا القطاع له دور كبیر في  ،داخل�ات 158ملحقات،  116للتكو�ن، 

لف القطاعات و خاصة الصناعة تكو�ن الید العاملة المؤهلة في جم�ع الم�ادین، والتي تساهم في إنعاش مخت
 و الفالحة. 

  : مطعم  149سر�ر و  202814�اإلضافة الى  ،مقعد بیداغوجي 351020تم انجاز التعل�م العالي
جامعي، وهذا من خالل الس�اسة المت�عة من طرف الدولة من أجل تقر�ب الجامعة حیث في هذا الشأن تم 

نقص نوعا ما الضغط المسجل في مختلف الجامعات و في إنشاء مراكز جامع�ة في مختلف الوال�ات حتى ی
 مختلف التخصصات، و�التالي تحسین ظروف التحصیل المعرفي.

   : عتبر هذا القطاع من بین أهم القطاعات التي لها أهم�ة كبرى في تحسین ظروف الش�اب و الر�اضة�
�ة و مسا�ح و بیوت الش�اب المواطن و فك العزلة  و خاصة فئة الش�اب  من خالل إنجاز مالعب ر�اض

ملعب  24وحدة تا�عة للش�اب و الر�اضة منها :  1769،،إلخ، و �التالي من خالل هذا البرنامج تم إنجاز ،
مس�ح و  118قاعة متعددة الر�اضات، �اإلضافة الى  14مركب ر�اضي جواري،  212متعدد الر�اضات، 

 ،،إلخ .،للعببیت الش�اب، ومختلف المشار�ع الخاصة �فضاءات ا 114
 : 11مركز صحي،  126ع�ادة متعددة الخدمات �اإلصتفة الى  83مستشفى و  23تم انجاز  الصحة 

وفي هذا الشأن �مكن القول أن معظم المشار�ع أنجزت، لكن المشكل  ،قاعات العالج 402ع�ادات الوالدة، 
هي نوع�ة الخدمات المقدمة خاصة في هذا القطاع نظرا لنقص التأطیر في �عض المستشف�ات و في �عض 

 التخصصات.
 : مركز ثقافي وٕاعادة  29دور للثقافة �اإلضافة  13مكت�ة و  207عرف هذا القطاع أ�ضا انجاز  الثقافة
یل �عض المنشآت القاعد�ة الثقاف�ة، ولكن ی�قى دائما نقص في اإلستخدام األمثل لهذه المرافق خاصة تأه

 المراكز الثقاف�ة التا�عة في تسییرها للبلد�ات.

 : 147259بیت �ش�كة الغاز �اإلضافة الى  708857في هذا الصدد تم ر�ط ما �قارب  الطاقة والمناجم 
محطة لتولید الكهر�اء، و ذلك من أجل رفع الغبن عن المواطن و تحسین  15بیت �ش�كة الكهر�اء و إنجاز 

 ظروفه المع�ش�ة .
 : نظرا للمشار�ع الضخمة التي �شرف  ،حیث �عتبر هذا القطاع من بین القطاعات الكبیرة الموارد المائ�ة

لى الدفعة القو�ة التي �اإلضافة ا ،علیها من أجل إ�صال الم�اه الصالحة للشرب الى المواطن �الدرجة األولى
�عطیها الى القطاع الفالحي من خالل المشار�ع الخاصة بتوفیر الم�اه،  حیث تم انجاز خالل فترة البرنامج 

سد  25ماء ال�حر �اإلضافة الى  محطات تحل�ة 4حواجز مائ�ة و  416آ�ار،  1516 ،خزان للم�اه 1015
 محطة للنصف�ة .    44و
 : كلم) من أجل 1625لقطاع كل من إنجاز ش�كة السكك الحدید�ة و عصرنتها(حیث نجد في هذا ا النقل

تسهیل التنقل �النس�ة لألشخاص �اإلضافة الى السلع و الخدمات، �اإلضافة كهر�ة السكك 
 كلم).   300الحدید�ة(
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 : زة هذا القطاع ال �قل أهم�ة أ�ضا عن القطاعات األخرى الحساسة، حیث �عتبر الركی األشغال العموم�ة
كلم من  460األساس�ة للمنشآت القاعد�ة و البن�ة الطرق�ة، وفي هذه الفترة الخاصة �البرنامج تم إنجاز 

 ،كلم من الطرق الوالئ�ة 1658كلم من الطرق الوطن�ة  و  1860غرب، �اإلضافة الى -الطر�ق الس�ار شرق 
ة تأهیلها، و إنجاز منشآت كما نجد أ�ضا في هذا القطاع من إنجازات كل من ص�انة الطرقات و إعاد

 المطارات و إعادة تأهیلها.
 : عتبر هذا القطاع من بین القطاعات التي تعول عل�ه الدولة نظرا لنس�ة مساهمته في الناتج و  الفالحة�

هكتار من المساحة  235510المحلي خارج قطاع المحروقات، ومن خالل هذا البرنامج تم توس�ع ما �قارب 
هكتار من األشجار المثمرة، �اإلضافة الى الزراعة الرعو�ة و فك  156512للزراعة و الفالح�ة الصالحة 

العزلة عن طر�ق فتح المسالك،  ولكن رغم المجهودات المبذولة و التسه�الت الممنوحة من طرف الدولة  في 
 الجانب . هذا القطاع إال أنه لم �صل الى المستوى المطلوب نظرا لنقص الید العاملة المؤهلة في هذا

 : محل موجه للعاطلین عن العمل، حیث كان الهدف من  102688في هذا المجال تم إنشاء  الداخل�ة
هذه المحالت امتصاص ال�طالة و إعطاء دفعة قو�ة للنشاط التجاري المنظم و القضاء على األسواق 

 المواز�ة.   
 : هذا البرنامج و من بین األول�ات،  حیث �عتبر هذا القطاع من بین القطاعات المستهدفة في التشغیل

منصب شغل مستحدث من قبل اإلدارات  3166374منصب شغل منها :  5031692حیث تم استحداث 
 منصب شغل في إطار الورشات ذات الید العاملة الكث�فة. 1865318العموم�ة و المؤسسات، �اإلضافة الى 

 ) : P.C.C.E- )0201- 2014 –برنامج توطید النمو اإلقتصادي   - 3-3
�ندرج هذا البرنامج ضمن دینام�ك�ة إعادة اإلعمار الوطني التي انطلقت قبل عشر سنوات ببرنامج دعم و 

على قدر الموارد التي كانت متاحة أنذاك، وتواصلت  2001اإلنعاش اإلقتصادي الذي تمت م�اشرته سنة 
البرنامج التكمیلي لدعم النمو و الذي تدعم وهو   2009 – 2005هذه الدینام�ك�ة ببرنامج آخر للفترة الممتدة 

هو اآلخر ببرامج إضاف�ة خاصة بوال�ات الجنوب و الهضاب العل�ا، ومن أجل استكمال ما كان مبرمجا خالل 
و ذلك من أجل تدارك التأخر و استكمال  2014 – 2010هذا األخیر تم استحداث برنامج جدید للفترة 

تداد للبرنامج السابق، �اإلضافة الى برنامج جدید و طموحات و آفاق تدخل المشار�ع التي قید اإلنجاز أي ام
 ضمن هاته الفترة.

 2014 – 2010برنامج اإلستثمارات العموم�ة للفترة  إن: محتوى برنامج توطید النمو اإلقتصادي : 3-1
 مل�ار دوالر)، و�شمل : 286مل�ار دج ( أي ما �عادل  21.214�مثل تصورا لنفقات �مبلغ 

  مل�ار دوالر) 130مل�ار دج (�عادل  9.680�مبلغ  2009برنامج جاري الى غا�ة نها�ة 
  مل�ار دوالر ) 155مل�ار دج (�عادل   11.534برنامج جدید �مبلغ 

 و�مكن تلخ�ص محتوى هذا البرنامج من خالل الشكلین الموالیین :  
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رخصة ه�كل تقس�م : )7(الشكل رقم                    القطاعات الرئ�س�ة المعن�ة ببرنامج  :)6(الشكل رقم 
                                     ) 2014-2010التوطید اإلقتصادي (              برنامج توطید النمو 

 اإلقتصادي حسب البرامج الرئ�س�ة.
 : مل�ار دج  الوحدة

  
 بناءا على معط�ات مختلفة تضمنها تقر�ر مصالح الوز�ر األول (مرجع سبق ذكره) ،ال�احثین: من إعداد  المصدر

 
 نالحظ :  الشكلین السا�قینو من خالل 

  : مل�ار دج �غرض تمو�ل ودعم إنجاز ملیوني سكن  3700حیث استفاد هذا األخیر من  قطاع السكن
متصاص السكن الهش، سكن موجه إل 300000سكن إجتماعي إیجاري،  500000تتوزع كمایلي : 

 سكن ر�في . 700000سكن ترقوي مدعم،  500000
 مل�ار دج وذلك  852حیث منح للتر��ة الوطن�ة مبلغ قدره  التعل�م العالي و التكو�ن المهني : ،التر��ة

مدرسة إبتدائ�ة �اإلضافة الى الداخل�ات و نصف  3000إكمال�ة، أز�د من  1130ثانو�ة،  840�غرض إنجاز 
الداخل�ات و المطاعم المدرس�ة، وس�كون تعز�ز الوسائل هذا مرفوقا بز�ادة التأطیرو إقتناء عدد من الوسائل 

 الضرور�ة. التعل�م�ة
مؤسسة جدیدة للتكو�ن،  300ر من مل�ار دج من أجل إنجاز أكث 178وخصص للتكو�ن المهني مبلغ قدره 

مؤسسة أخرى، �اإلضافة الى الداخل�ات و نصف الداخل�ات وعصرنة التجهیزات  130توس�ع أز�د من و 
 البیداغوج�ة.

 600000مل�ار، وذلك من أجل توفیر  868أما التعل�م العالي وال�حث العلمي  فقد خصص له مبلغ قدره 
سكن لألساتذة،  6500مطعم جامعي، وكذا إنجاز  44مكان لإلیواء و إنجاز  400000مقعد بیداغوجي و 

مل�ار دج قصد إنجاز برنامج وطني جدید  100�اإلضافة الى تعبئة مخصص مالي عمومي جدید �مبلغ 
 لل�حث.
  : متخصص، مستشفى عام و  172ه خصوصا إلنجاز وج ،مل�ار دج 619حیث خصص له مبلغ الصحة
 قاعة عالج، الى جانب تحدیث التجهیزات الطب�ة. 1000ع�ادة متعددة اإلختصاصات،  377و 
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 : 3100ف�ما یخص قطاع األشغال العموم�ة فقد تم تخص�ص مبلغ قدره  قطاع األشغال العموم�ة و النقل 
الهامة للطرقات، �اإلضافة الى ز�ادة وتحدیث ش�كة  وذلك من أجل السهر على ص�انة الش�كة ،مل�ار دج

 الطرق الوطن�ة وتحسین حركة المرور الحضر�ة.
مل�ار دج لمختلف منشآت النقل األساس�ة، وذلك من  2800أما قطاع النقل فقد استفاد هو اآلخر من مبلغ 

أهیل خطوط موجودة، تأجل إنجاز خطوط أساس�ة جدیدة للنقل �السكك الحدید�ة �اإلضافة الى تحدیث و 
س�كون األمر كذلك �النس�ة للنقل ال�حري الذي شهد عمل�ات توسعة وعصرنة في هذا المجال، �اإلضافة الى و 

 تعز�ز قدرات النقل الجوي من خالل توسعة المطارات و عصرنتها.
  : تنفیذ أز�د من وذلك من أجل  ،مل�ار دج 2000حیث استفاد هذا القطاع من مبلغ قطاع الموارد المائ�ة

  عمل�ة تزو�د �الماء الشروب، والتطهیر وحما�ة المدن من الف�اضانات. 3000
 : مل�ار دج، و�رمي هذا الدعم  1000حیث استفاد هذا القطاع من مبلغ  الفالحة والتنم�ة الر�ف�ة

لیب لفائدة األثر التحفیزي الهام لتسعیرات جمع القمح و الشعیر وال�قول و الح خصوصا إلى اإل�قاء على
 30و   %20المنتجین، �اإلضافة الى دعم تنم�ة النشاطات الزراع�ة من خالل إعانات مال�ة تتراوح ما بین 

%. 
 : مل�ار دج، و ذلك من أجل إعادة التأهیل المالي  2000خصص له  القطاع الصناعي العمومي

نت والمجمع الطبي "صیدال للمؤسسات العموم�ة التي توجد في وضع�ة صع�ة، تحدیث ش�كة مصانع اإلسم
 "، �اإلضافة الى تحدیث جل المؤسسات العموم�ة للصناعة الم�كان�ك�ة.

 : النس�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة فقد تم  دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتشغیل�
ة مؤسس 20000مل�ار دج و ذلك من أجل ترقیتها، حیث تمت برمجة لتدع�م تأهیل  150تخص�ص مبلغ 

 صغیرة و متوسطة  �اإلضافة الى ت�سیر القروض البنك�ة.
مل�ار دج لمرافقة اإلدماج المهني لخر�جي الجامعات و مراكز  350أما قطاع التشغیل فخصص له مبلغ 

التكو�ن المهني، ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة و تمو�ل آل�ات إنشاء مناصب شغل، وستضاف نتائج 
الهدف منه بلوغ التسه�الت العموم�ة إلنشاء مناصب شغل الى الكم الهائل من فرص التوظیف و الذي كان 

 ثالث مالیین منصب شغل خالل الخماسي.  

 : نتائج برنامج  توطید النمو اإلقتصادي:  2 -3
 س�عتمد االقتصادي مستوى النشاط على أحدثها التي اآلثار حیث من برنامج  توطید النمو اإلقتصادي تقی�منا إن

النمو  معدل رفع في والمتمثلة ألجلها أنشأ التي األهداف الرئ�س�ة تحقیق في نجاحه مدى معرفة على أساسا
 واستكمال مات�قى من البرامج السا�قة �اإلضافة تحسین الظروف المع�ش�ة. االقتصادي،

هذا  تطبیق �عد خاصة الكل�ة لالقتصاد، التوازنات تحقیق في �عید حد إلى نجحت الجزائر و�مكن القول أن
 شهد كما الخارج�ة المدیون�ة تقل�ص الى�اإلضافة  ال�طالة، و اّلتضخم في معدالت اّلتحكم تم حیث برنامج،ال

 .كبیرا الصرف تحسنا احت�اطي
 أما ف�ما یخص النتائج المتعلقة �حصیلة المشار�ع الخاصة �القطاعات الرئ�س�ة فنجد :  -
 : مؤسسة تر�و�ة �مختلف األطوار في سنة   24504في هذا المجال تم تسجیل إنجاز  التر��ة الوطن�ة

 مؤسسة تر�و�ة. 26012فنجد حوالي  2014، أما ف�ما یخص 2010
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 : هذا القطاع أ�ضا عرف قفزة نوع�ة من حیث عدد المؤسسات التا�عة للقطاع حیث نجد  التعل�م العالي
لقطاع التعل�م  مؤسسة تا�عة 99تم إنجاز ما �قارب  2014مؤسسة في حین سنة  82ما �قارب  2010في 

 العالي. 
  : معهد للتكو�ن المهني خالل هذه الفترة، �اإلضافة  274حیث تم تسجیل إنجاز ما �قارب التكو�ن المهني

 مركز للتكو�ن المهني. 2100الى 
  : هذا القطاع أ�ضا عرف تحسنا كبیرا، حیث بلغت النس�ة الوطن�ة للر�ط �ش�كة الم�اه  الموارد المائ�ة

 .  2010سنة    % 93بینما كانت تقدر بنس�ة  2014سنة   % 98الشروب 
  : اإلضافة  2014كلم كطول إجمالي لش�كة الطرقات سنة  117498حیث تم تسجیل  األشغال العموم�ة�

 كلم من الطرق الس�ارة و الطرق السر�عة في نفس السنة. 1132الى 
 4.137.612جلة فعلى سبیل المثال تم ر�ط عرف هذا القطاع أ�ضا إنتعاشا من خالل األرقام المس الطاقة :

 بیت �ش�كة الغاز و
 . 2014بیت �ش�كة الكهر�اء سنة  7.978.226

  : لمت و التي مازالت قید اإلنجاز ملحوظا، خاصة حجم المشار�ع السكن�ة التي است عرف تطوراالسكن
التي منحت الدولة كل اإلمكان�ات من أجل  ) AADLستسلم خالل البرنامج المقبل، كص�غة الب�ع �اإلیجار (و 

  إتمامها في اآلجال المحددة، والتي ستقضي بنس�ة كبیرة على أزمة السكن في الجزائر.
 

 الخاتمة : 
، كانت مغایرة تماما 2001إن الس�اسة اإلقتصاد�ة المنتهجة من طرف الحكومة ابتداءا من سنة   

القرن العشر�ن، وعلى هذا األساس تم إطالق وتنفیذ برامج تنمو�ة للس�اسة المت�عة خالل فترة التسعینات من 
برنامج  ،2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو   2004-2001(برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي 

، وذلك رغ�ة في تحقیق إنطالقة إقتصاد�ة قو�ة من أجل تحسین ) 2014-2010توطید النمو اإلقتصادي 
حیث نستط�ع القول أن  ،الكل�ة لإلقنتصاد الوطني، �اإلضافة إلى تحسین الظروف المع�ش�ةمختلف التوازنات 

هذه المشار�ع التنمو�ة المجسدة على أرض الواقع كان لها إثر إیجابي في تطو�ر فكرة المقاوالت�ة من خالل 
ترم�مات �االضافة الى منح أولو�ة للش�اب المقاول في الظفر ب�عض المشار�ع الصغیرة كالمشار�ع الخاصة �ال

تعبید الطرقات الصغیرة ووضع األرصفة ....الخ و�التالي هذا ما ادى الى نجاح �عض المقاوالت وخاصة في 
مجال االشغال العموم�ة التي دخلت سوق المنافسة من خالل ابرام صفقات على مستوى البلد�ات او على 

ول أن المشار�ع التنمو�ة تعتبر من بین العناصر مستوى القطاعات التنمو�ة االخرى، و�التالي �مكن الق
األساس�ة التي ترتكز علیها المقاوالت من أجل انجاح وتوظیف مؤسساتهم �اإلضافة الى الخبرة المكتس�ة من 
خالل انجاز العدید من المشار�ع مما یؤدي في النها�ة الى تطو�ر هذه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك 

 التصنیف لتص�ح من كبر�ات المؤسسات.   حسب درجة التأهیل و 
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 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دور حاضنات األعمال في تذلیل الصعو�ات و تحقیق نجاح
 

 جامعة معسكر  طال�ة دكتوراه    بن طاطة الزهرة
 جامعة معسكرب   استاذ محاضر ال�شیر صبر�نة

 جامعة معسكر استاذ محاضر أ كر�وش دمحم
 

 مقدمة 

تبنت  العدید من البلدان أنشطة تنظ�م المشار�ع �اعت�ارها مجرى رئ�سي لتجدید االقتصاد، وصفة لمواجهة 
فمعدل نمو  ،)Thurik ،2009 مشاكل ال�طالة، عامال تمكین�ا للتقدم االقتصادي وخلق فرص العمل (

، ولكن الحق�قة الثابتة هي مساهمتها الواضحة 1الوظ�فة االقتصاد�ة  ( المقاولة )  قد اختلف من بلد الى آخر
النشاء المؤسسات الصغیرة فاالزمات االقتصاد�ة ولدت اهتماما 2النمو االقتصادي. فيو االیجاب�ة  

واآلمال الواسعة  ،لم تعد قادرة على إحداث ز�ادة صاف�ة في العمالةالمتوسطة كبدیل للمؤسسات الكبیرة التي و 
الجدیدة  و االبتكار�ة مشاكل ال�طالة والتنم�ة االقتصاد�ة �استنادها  ،االنتشار في أن تحل الشركات الصغیرة

الكفاءات الى حق�قة أنه في هذه السوق التنافس�ة المفرطة فقط األفكار اإلبداع�ة والمتمایزة �مكن أن تضمن 
 الممیزة للمؤسسات و�التالي �مكن أن تسفر عن نجاح مستدام على المدى الطو�ل.

و غیرها من اال�حاث االخرى Weber 1930)(، (Cole 1965) ،(Cantillon 1755)من خالل دراسات 
أص�ح مسلما �ه أن المقاولة تسهم في التنم�ة االقتصاد�ة من خالل خلق أسواق جدیدة، صناعات 
جدیدة،تكنولوج�ا جدیدة، فرص عمل جدیدة  وز�ادات في االنتاج�ة  الحق�ق�ة .نتیجة  لذلك استحوذ أدب 

و�نصب اهتمامهم حول   ،المقاولة على اهتمام كل من ال�احثین  وصانعي الس�اسات خالل العقود االخیرة
ن محددات  التوجه المقاوالتي فم ،اآلخر ال �فعل ذلك مسألة  لماذا یتوجه �عض االفراد للمقاولة   وال�عض

اقتناع الفرد أن انشاء مؤسسة خاصة هو البدیل المناسب  له،  و تتشكل هذه القناعة  مس�قا من مواقف  
 محددة  تدعمها .  

كغیرها من الدول النام�ة منها  و ألغراض تحفیز التوجه المقاوالتي لدى الطل�ة الجامعیین  �ادرت الجزائر
یر و اجراءات س�اس�ة التي �مكن أن تكون مفیدة في ز�ادة قناعة  و تحو�ل رواد األعمال المتطورة الى تدابو 

 المحتملین ( الطل�ة ) إلى مؤسسي أعمال حق�قیین.
من االهم�ة  �مكان ما  أن یتم  دراسة والتحقق من القناعة المقاوالت�ة  ضمن أدب�ات التعل�م العالي   

ف�الرغم من األهم�ة المتزایدة لمجموعة واسعة من األ�حاث حول التوجه  ،اتهاواست�عابها وفهم  مؤثراتها و تأثیر 
 Shapero 1982 ،Ajzen1991،Krueger&Brazeal1994،Davidssonالمقاوالتي و منها نماذج (

1995 ،Autio 1997  فقد تم إ�الء اهتمام ضئیل حول تأثیر القناعة على التوجه المقاوالتي للطالب   (
 الجامعي .

 ن هنا جاء سؤال �حثنا  على نحو الص�غة  التال�ة : و م
 " الى أي  مدى تؤثر قناعة الطالب الجامعي على توجهه المقاوالتي ؟ " 
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 لمتغیرات المفسر االطار النظري  مع المنسجمة االشكال�ة عن اإلجا�ة محاوالت من ال�حث فرض�ات تنطلق

 . ) Per Davidsson 1995(النموذج االفتراضي المرتكز على نموذج 
 نحو قناعته تشكیل على مس�قا الجامعي الطالب یتخذها التي معنو�ةللمواقف داللة ذو تأثیر هناك -

  الخاص العمل
  الجامعي للطالب المقاوالتي التوجه في المقاوالت�ة للقناعة  معنو�ة داللة ذو تأثیر هناك -

 الى :تهدف و عل�ه فهذه الدراسة 
 نموذج ألسس نظري  تحلیلDavidsson1995 أهم أحد هي المقاوالت�ة القناعة أن على المرتكز 

) . الحالة ،القناعة ،المجال مواقف ،العامة المواقف ،الشخص�ة الخلف�ة(  بین من المقاوالتي التوجه محددات
 .   بدیل افضل هي المقاولة مهنة أن قناعة تعزز المجال مواقف و العامة المواقف من كل أن بید
 الطل�ة من لعینة  محددة �مواقف المعززة المقاوالت�ة للقناعة التأثیر و االرت�اط لعالقة ق�اسي تحلیل 

  . المقاوالتي التوجه على  الجامعیین
 االطار النظري :

من االوائل الذي قدم فكرة واضحة عن وظ�فة تنظ�م المشار�ع بتعر�فه للمقاول على  Cantillon 1755كان 
) فالمقاول هو الشخص  Say, 1827أما عن ( ،3أنه الشخص الذي اضطلع بدور نشط في تحمل المخاطر

 Max(و عن  ،الذي �قوم بوظ�فة تنظ�م المشار�ع المتعلقة �التنسیق والتنظ�م واإلشراف وادارة المخاطر

Weber, 1930ل�ضیف  ،) هو الشخص القادر على االبتكار و التصرف بإرادة و طاقة غیر عاد�ة
)McClelland, 1961; Rao& Mehta, 1978 امكان�اته لحل المشاكل و وضع االهداف و الوصول الیها (

على انه ) نظرا الى المقاول Schumpeter, 1955, Gaikward, 1978أما ( ،من خالل جهود المرء نفسه
) المقاول هو الذي على استعداد للشروع في ادارة العمل الحر بنجاح Khandwalla 1979و وفق ( ،مبتكر

 Timmons andو  �قوم المقاول حسب ( 4لفترة طو�لة ینطوي على درجة من المخاطر الشخص�ة والتنظ�م�ة 

Spinelli 2006 واالستقالل�ة والمخاطر، فضال عن فرصة ) بتنظ�م وٕادارة مؤسسة تنطوي على االبتكار
التعر�ف اإلبداعي والوظ�في للمقاول هو بناء شيء ذا ق�مة من الشيء عمل�ا و السعي إلى تحقیق .  5الر�ح"

 Boyd and Vozikis, 1994). (6الفرص �غض النظر عن نقص الموارد 
ا، أما �النس�ة للطبیب النفساني فإن و�عرف الخبیر االقتصادي المقاول �أنه رجل یجمع بین الموارد إلتاحته

أما عن  7،المقاولین تحفزهم �عض القوى مثل الحاجة إلى تحقیق الذات أو كسب شيء أو للتجر�ة
Venkataraman (1997,2000)  فالمقاولة هي وجود تفاوت حول نوع�ة فرص تنظ�م المشار�ع مع وجود

 8األفراد المغامر�ن (وكالء).
�كون وفقا لمنظور�ن یركزان على ك�ف�ة تأثیر ر�ادة األعمال على التوازن للمقاولة المعنى النظري إن 

االقتصادي. فالمنظور النظري األول �فهم المقاولة على أنها عمل�ة �قودها المقاولون الذین یدفعون االبتكارات 
لید الثروات وتراكمها، و قد �طرق من شأنها تعطل توازن اله�اكل االقتصاد�ة الردیئة، و�عاد توز�ع الموارد وتو 

شهرة هذه العمل�ة ب "التدمیر الخالق" و �عود أصل هذا المصطلح لالقتصادي  Drucker (1993)عرف 
الذي نظم المقاولة لتكون عمل�ة بناءة اقتصاد�ا تعتمد على  )Joseph Schumpeter)1934،1954الكالس�كي

 للفوز بخلق الجدید وحل المشكالت القائمة. أصحاب المشار�ع تحفزهم الرغ�ة في االنشاء مع إرادة
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�حدد المقاولین كأفراد قادر�ن على تحدید الفرص المتاحة في السوق  Kirznerأما المنظور النظري الثاني ل
 1993Kruegerفي هذا الس�اق بین 9والعمل على تنفیذها عندما تنشأ االقتصاد�ات في حالة من عدم التوازن.
 10أن الن�ة المقاوالت�ة تعتبر قوة  رئ�س�ة  تجعل من إنشاء المؤسسة ممكنا.

 التوجه المقاوالتي
و ، 12و الذي �عني اصطالحا ( فعل التوجه نحو)intendere(11�شتق مصطلح التوجه من الفعل الالتیني  (

 ،�حیث ن�ة الق�ام بهذا المشروع تسبق القرار في حد ذاته ،یتعلق التوجه المقاوالتي  �قرار بدء مشروع جدید
فیتواجد بذلك حالتین : تشكیل هذه الن�ة قبل وقت قصیر من القرار الفعلي و هناك حالة الن�ة التي ال تؤدي 

ففي أدب المقاولة عدة دراسات تدعم فكرة أن الن�ة تلعب دورا هاما للغا�ة في اتخاذ 13.أبدا الى السلوك الفعلي
 ,Gailly Fayolle(فهي مقدمة ضرور�ة لتنفیذ السلوك )Linan et Chen,2009(لقرار لبدء النشاط التجاري ا

Lassas2006( . عن  14و بذلك هي حالة ذهن�ة تهدف إلى تحقیق الرؤ�ةMiller (1983)   عرف التوجه
القدرة   Lumpkin and Dess, (1996)المقاوالتي  في ثالثة أ�عاد: االبتكار، المخاطر، واالست�اق�ة. ثم أضاف

 15التنافس�ة العدوان�ة واالستقالل�ة أل�عاد میلر الثالثة.
�عرف التوجه المقاوالتي �أنه رغ�ة تنظ�م�ة إلیجاد وقبول فرص جدیدة وتحمل المسؤول�ة عن التأثیر 

لكن هذا ال �كفى بل یتطلب شجاعة داخل�ة وطموح   Morris et al., 1996) ()Dell، 2008(16التغییر
 ,Parkerو )Birds1988واقترح كل من (. )(Zain, Akram&Ghani, 2010 ورغ�ة في ال�قاء و االستمرار

) أن التوجه المقاوالتي �شیر إلى حالة نفس�ة قوامها االحت�اجات والق�م والرغ�ات والعادات والمعتقدات  (2004
نشاء مشار�ع جدیدة، وتطو�ر مفاه�م تجار�ة جدیدة أو لخلق ق�مة جدیدة في المؤسسات الشخص�ة،تهدف إلى إ

 )(Krueger, 2000, 2007القائمة. ووفقا 
، Shapero1982 1982ساهمت عدة دراسات  في أدب�ات المقاولة  من خالل �عض النماذج (

Ajzen1991،Krueger& Brazeal1994، Davidsson1995 ،Autio1997اهرة  التوجه  ) تفسیر ظ
المقاوالتي و ابراز أهم محددات و مؤثرات هذا التوجه من عوامل( شخص�ة، اقتصاد�ة، اجتماع�ة، ثقاف�ة 

   McClelland.....) . القائمة نظر�ا على نظر�ة السمات  و النظر�ة الموقف�ة و نظر�ة التحفیز ل 
)Warneryd, 1988)(17 
 المساهمة المقصودة  للنموذج تمثلت  في :Per Davidsson 1995أما دراستنا استرشدت بنموذج 

) دمج أنواع مختلفة من المحددات التي تم استخدامها ومناقشتها ضمن مقار�ات مختلفة في نموذج واحد، 1
 ومن ثم  تقی�م أهمیتها النسب�ة وكذلك وضعها كأثر م�اشر أو غیر م�اشر على التوجه المقاوالتي .

 وذج على عینة كبیرة .) الخت�ار هذا النم2
 18) اخت�ار النموذج على عدة عینات مستقلة، �حیث �مكن تحدید االستقرار أو تعم�م النتائج.3
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 ) Per Davidsson, 1995: نموذج ( 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Per Davidsson، DETERMINANTS OF ENTREPRENEURIAL INTENTIONS، 
Paper prepared for the RENT IX Workshop, Piacenza, Italy, Nov. 23-24, 1995, p5. 

نفسي للعوامل و المحددات التي تؤثر على توجه عینة  -�اخت�ار نموذج اقتصادي  Per Davidssonقام  
استقرار  (ستة عینات منفصلة �سمح للتحقق من 40-35سو�دي تتراوح أعمارهم  1313عشوائ�ة ال�الغ عددها

و أسفرت النتائج عن التأثیر القوي لمتغیر القناعة على التوجه المقاوالتي للفئة الم�حوثة (قوة  19 ،النتائج )
) وأكدت أ�ضا اآلثار المفترضة من الخلف�ة الشخص�ة  و أن  حالة  %50تفسیر�ة عال�ة نسب�ا أكثر من 

العمالة الحال�ة  والتغییرات فیها  من أهم التأثیرات الظرف�ة. أما المواقف العامة المتعلقة �اإلنجاز والتوجه نحو 
صة هو بدیل التغییر والقدرة التنافس�ة واالستقالل�ة تجعل األفراد أكثر اقتناعا �أن تشغیل الشركة الخا

 وقد میز النموذج بین موقفین : ،مرغو�ف�ه
 : المواقف العامة  •

االفتراض القائم هو وجود نوع من  المواقف العامة  الذي من شأنه أن یجعل من اعتقاد  األفراد �أن تأس�س 
السعي للحصول على  ،مؤسستهم الخاصة هو بدیل مناسب لهم، كون هذه المواقف تمثلت في ( التغییر

 التحكم الذاتي و �التالي الحصول على االستقالل�ة ).  ،التنافس ،الالم
 :مواقف المجال  •
موقف المجال االول هو مؤشر مركب من المعتقدات المتعلقة �حجم العمل، والمخاطر، والمكاسب المال�ة  

 ,Vroomالتي یتوقعها مؤسس األعمال، و هو �ستند إلى نظر�ة فائدة االقتصاد الجزئي أو نظر�ة التوقعات  

الذي �عتبره المجیبون أن أعمال  ) . یتعلق متغیر موقف المجال الثاني (المساهمة المجتمع�ة) �المدى(1964
 أصحاب المشار�ع تعطي  ق�مة للمجتمع.

 

 مواقف اجملال

 املعتقدات

 املسامهة اجملتمعية

 

 اخللفية الشخصية 

 اجلنس 

 اخلربة 

 التعليم 

 جترية التغيري اجلذري 

 السن

 

 املواقف العامة

 التغيري 

 التنافس

 املال

    

 

 

 القناعة

التوجه 

 املقاواليت

 احلالة 

 التوظيف احلايل
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 الخلف�ة الشخص�ة: •
تم تأس�س عالقات متسقة بین �عض المتغیرات الشخص�ة من ناح�ة (الجنس، السن، الخبرة، التعل�م ....)، 

تمثیل الذكور لدى والسلوك المقاوالتي من جهة أخرى . وف�ما یتعلق بنوع الجنس، هناك ز�ادة كبیرة في 
مؤسسي األعمال في معظم البلدان وأن هناك اهتماما أكبر �الملك�ة التجار�ة بین الذكور أكثر منه بین 

أن المرأة لدیها تصورات أقل للكفاءة الذات�ة للمهن التي تكون فیها  Scherer et al (1990)اإلناث. و�شیر
 de Wit & van Winden, 1989, Netherlands and SCB, 1994.(.20ممثلة تمث�ال ناقصا (

تعدحالة التوظیف الحال�ة والتغییرات فیها من أهم التأثیرات الظرف�ة. وهذا ما اثبتته   : الحالة  •
)) ف�ما یخص وجود عالقة ایجاب�ة بین العاطلین عن Storey )1994و and Al 1994Davidssonدراسات (

 .21العمل وانشاء المشار�ع
من المحددات األساس�ة للتوجه المقاوالتي هي اقتناع الشخص �أن بدء وتشغیل : القناعة المقاوالت�ة •

) العتماد Rogers )1983المؤسسة الخاصة هو بدیل مناسب له. و القناعة  مفهوم رئ�سي في نموذج
االبتكارات، وهي عمل�ة ال ین�غي أن تكون مختلفة تماما من الناح�ة النفس�ة عن العمل�ة المؤد�ة إلى قرار 

 22النشاء .ا
 االطار التطب�قي:

تأس�سا على االطار النظري لل�حث ومراجعة الدراسات السا�قة و �عد تحدید مشكلة الدراسة و نحو اخت�ار ما 
�عكس العالقات بین متغیرات Davidsson 1995تم افتراضه قمنا ببناء نموذج افتراضي اعتمادا على نموذج  

اذ �فترض النموذج وجود تأثیرات للمحددات ( المواقف و القناعة ) على التوجه المقاوالتي ذلك أن  ،الدراسة
مواقف الطالب الجامعي  تؤثر في تشكیل قناعته نحو العمل الخاص و أن قناعة العینة محل ال�حث  تؤثر 

 ،ف ال�حث و فرض�اته�شكل عام في التوجه المقاوالتي. لغرض الوصول الى مؤشرات دق�قة تستجیب ألهدا
 210اعتمدنا المنهج التحلیلي في اخت�ار معنو�ة االرت�اطات و قوتها و ق�اس عالقات التأثیر  لعینة من 

 طالب جامعي .
 تحلیل العینة 

الكل�ة  ،حالة التوظیف ،التخصص ،الجنس ،�ظهر تشخ�ص الخلف�ة الشخص�ة للطل�ة الجامعیین ( السن
 وفق الجدول التالي:الحالة المدن�ة )  ،المعن�ة
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 : تشخ�ص الخلف�ة الشخص�ة للعینة 02الجدول رقم 
االنحراف  التكرار  المتغیر

 المع�اري 
المتوسط 
 الحسابي

معامل 
 النس�ة  العدد االختالف 

 
 

 السن

21- 25 186 88.6 0.642 1.20 0.535 

26- 30 12 5.7 

31- 35 5 2.4 

36- 40 7 3.3 

 0.987 0.56 0.553 45.7 96 ذكر الجنس

 53.8 113 أنثى

 التخصص
 

�اقي 
 التخصصات

183 87.1 0.428 1.10 0.389 

 12.9 27 مقاوالت�ة

حالة 
 التوظیف

�شغل ال 
 وظ�فة

166 79 0.408 0.21 1.942 

 21 44 �شغل وظ�فة

الكل�ة 
 المعن�ة 

 1.666 0.59 0.983 66.7 140 ع. اقتصاد�ة

 9.0 19 ع. ط و الح�اة

 23.3 49 ع. تقن�ة

الحالة 
 المدن�ة

 2.584 0.13 0.336 9.6 18 متزوج

 91.4 191 أعزب

 SPSSالمصدر : من اعداد ال�احثین �االعتماد على مخرجات 

تم االستعانة �معامل االختالف الذي �حسب وفق  ،ولغرض ترتیب االهم�ة للخلف�ة الشخص�ة لعینة ال�حث
 العالقة (معامل االختالف= االنحراف المع�اري / الوسط الحسابي)، وجاءت النتائج كالتالي: 

 : ترتیب االهم�ة لمتغیرات الخلف�ة الشخص�ة للطالب الجامعي 03الجدول رقم 
 

 المصدر : من اعداد ال�احثین 

 الترتیب معامل االختالف المتغیر
 1 0.389 التخصص

 2 0.535 السن

 3 0.987 الجنس 

 4 1.666 الكل�ة 

 5 1.942 حالة التوظیف

 6 2.584 الحالة المدن�ة 
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 ،) لیل�ه السن0.389توضح نتائج الجدول أن متغیر التخصص احتل المرت�ة االولى �معامل اختالف (
حالة التوظیف فالحالة المدن�ة على التوالي، �شیر ذلك الى أن الطالب الجامعي یوجهه  ،الكل�ة ،الجنس

 Autio and all�الدرجة االولى تخصصه الذي �شكل لد�ه القناعة نحو العمل الخاص وهذا ما أثبتته دراسة (

 ).Davidsson 1995) �اضافة المح�ط الجامعي ( التعل�م الجامعي المتخصص) لنموذج (1997
 تحلیل االعتماد�ة لمتغیرات الدراسة 

 : نتائج تحلیل االعتماد�ة لمتغیرات الدراسة  04الجدول رقم 
 Cronbachαمعامل  المتغیرات الفرع�ة المتغیر الرئ�سي

 
 
 
 
 

 المواقف

  : الحصول على االستقالل�ة 1م
 
 
 

0.96 
 
 

 : االنطالق نحو الملك�ة الخاصة 2م
: الحصول على السلطة (أرغب في تسییر  3م

 األشخاص واتخاذ القرار)
 : الحر�ة وتحدي المخاطر 4م
 : أن أمتلك عمال أمنا (األمن الوظ�في) 5م
 : الخروج من ال�طالة و مساعدة العائلة 6م
 : تحصیل ر�ح 7م
 : الرغ�ة في إنجاز األعمال �طر�قة مختلفة  8م
 : الرغ�ة في تجسید األفكار 9م
 : الرغ�ة في تجر�ب أش�اء جدیدة10م

 
 القناعة         

  : س�كون من السهل عل�ك بدأ عملك الخاص1ق
 

0.94 
: تعتقد أن لد�ك المؤهالت و المهارات الالزمة 2ق

 إلدارة عمل خاص
: أنت واثق من أنك ستنجح إذا بدأت عملك 3ق

 الخاص
فإن أفضل طر�قة لالستفادة من : برأ�ك 4ق

 دراستك،هي إدارة عملك الخاص
 SPSSالمصدر : من اعداد ال�احثین �االعتماد على مخرجات 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن ق�مة معامل االتساق كرو ن�اخ ألفا للمتغیر�ن : المواقف و القناعة  تساوي 
)�مكننا  الحزم khandwalla’s 1977(فحسب دراسة  ،0.7على التوالي  و هي تفوق الق�مة   0.94و 0.96

 �االتساق الداخلي بین بنود هذه المتغیرات .
 تحلیل عالقات االرت�اط :
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القناعة المقاوالت�ة ) و بین ( القناعة  ،ترتكز فرض�ات ال�حث على توقع وجود عالقة جوهر�ة بین ( الموافق 
فأظهرت نتائج التحلیل �االعتماد على  ،قات التأثیر المفترضةالمقاوالت�ة و التوجه المقاوالتي )  لتأكید عال

 مصفوفة االرت�اط  مایلي :
 : نتائج تحلیل عالقات االرت�اط 05الجدول رقم 

 التوجه المقاوالتي القناعة 
االرت�اط 
 الجزئي

االرت�اط  االرت�اط الجزئي االرت�اط الكلي
 الكلي

 
 
 
 

 المواقف

  r = 0.446 1م
 
 
 

R= 0.544     

r = 0.509  
 
 
 

R=0.573   
        

 r = 0.437 r = 0.480 2م

 r = 0.451 r = 0.497 3م

 r = 0.374 r = 0.425 4م

 r = 0.417 r = 0.476 5م

 r = 0.508 r = 0.527 6م

 r = 0.522 r = 0.519 7م

 r = 0.485 r = 0.465 8م

 r = 0.515 r = 0.516 9م

 r = 0.543 r = 0.537 10م

          R=   1        R= 0.664  القناعة

 SPSSالمصدر : من اعداد ال�احثان �االعتماد على مخرجات 

 المقاوالت�ة القناعة و المواقف بین العالقة  
)   P Value= 0.000(  % 5تظهر نتائج الجدول أعاله وجود عالقة معنو�ة موج�ة �ق�مة احتمال�ة اقل من 

)  بین كل متغیر فرعي للمواقف على حدى و القناعة  r0.543 ≥≥ 0.374و �معامل ارت�اط  ذي مدى (
) و هذا یدل  على قوة العالقة التي تقودنا  R= 0.544المقاوالت�ة  و معامل ارت�اط كلي للمواقف مع القناعة (
الطالب الجامعي النشاء مؤسسة خاصة �المواقف التي الى اخت�ار فرض�ة التأثیر التي مفادها (تتأثر قناعة 

 یتخذها مس�قا )
 المقاوالتي التوجه و المقاوالت�ة القناعة بین العالقة  

) بین القناعة P Value= 0.000أظهرت نتائج مصفوفة االرت�اط وجود عالقة موج�ة ذات داللة معنو�ة (  
و هذا یدل على مدى قوة العالقة  مما �عني قرار   R= 0.664المقاوالت�ة و التوجه المقاوالتي و �معامل ارت�اط

هناك تأثیر ذو داللة معنو�ة  للقناعة المقاوالت�ة في التوجه المقاوالتي قبول اخت�ار الفرض�ة التي مفادها (
 )    للطالب الجامعي
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 تحلیل عالقات التأثیر 
  الجامعي الطالب لدى القناعة تشكیل على المواقف تأثیر -1
وسنحاول نمذجة العالقة بین المتغیر التا�ع والمتمثل في القناعة المقاوالت�ة والمتغیر التفسیري ذو الداللة  

 اإلحصائ�ة والذي قد تم تحدیده وفقا لعالقة االرت�اط. وتكتب العالقة الخط�ة  على الص�غة التال�ة:
Y= α+β1X1 

Y .( القناعة المقاوالت�ة ) متغیرالتا�ع : 
X1  (المواقف) متغیر تفسیري : 

من أجل اخت�ار الفرض�ة التي مفادها أن المواقف التي یتخذها فرد عینة ال�حث  تؤثر على قناعته نحو انشاء 
وفي ضوء هذه الفرض�ة   ،spss20المؤسسات الخاصة اعتمدنا تحلیل االنحدار ال�س�ط �استخدام برنامج 

�ة للمتغیر التا�ع (القناعة المقاوالت�ة) والمتغیر التفسیري (المواقف جرت ص�اغة عالقة دال�ة بین الق�مة الحق�ق
 ) لمعرفة مدى إمكان�ة تمثیل هذه العالقة والتي تعني قناعة عینة ال�حث .

 ومعادلة النموذج تكتب �الص�غة التال�ة:
  Y= 3.03+0.544X1 

             (9.344)    
R2=0.292FCal=87.305 

 نتائج تحلیل عالقة التأثیر ( مواقف / قناعة ):  06الجدول رقم 
 المواقف 

  معامل المواقف الثابت

 β0 Sig β1 Sig R2 اخت�ارF t 

 9.344 87.305 0.296 0.000 0.544 0.000 3.03 القناعة

 SPSSالمصدر : من اعداد ال�احثین �االعتماد على مخرجات 

الحاصل في القناعة % 29.2) �عني أن الت�این الذي مقداره  0.292اعتمادا على معامل التحدید المصحح (
یرجع الى عوامل اخرى . أما ق�مة ف�شر  %71.8و ال�اقي  ،المقاوالت�ة هو ت�این مفسر بواسطة المواقف

مواقف �التالي نموذج االنحدار ال�س�ط () 4.49) أكبر من الق�مة الجدول�ة والتي تساوي ( 87.305المحسو�ة (
 / قناعة ) صالح احصائ�ا. 

) P Value =0.000�قدم التفسیر االحصائي لق�مة معلمة المواقف أن لها تأثیر ایجابي ذو داللة معنو�ة (
على تشكیل القناعة المقاوالت�ة لدى عینة ال�حث و هذا  یدل على أن ز�ادة بوحدة واحدة في المواقف ستؤدي 

 % 54.4�ة �مقدار إلى الز�ادة في القناعة المقاوالت
 
  الجامعي الطالب توجه في القناعة تأثیر -2

 تصاغ معادلة االنحدار ال�س�ط كالتالي:
 Y= -0.268 +0.664 X1 

             (9.344)    
R2=0.438FCal=163.929   
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 : نتائج تحلیل عالقة التأثیر ( قناعة / توجه مقاوالتي ) 07الجدول رقم 
 القناعة  

  القناعةمعامل  الثابت

 β0 Sig β1 Sig R2 اخت�ارF T 

التوجه 
 المقاوالتي

0.268- 0.000 0.664 0.000 0.441 163.929 12.803 

 SPSSالمصدر : من اعداد ال�احثین �االعتماد على مخرجات 

أكبرمن ) t) (12.803نجد أنق�م ستودنت المحسو�ة ( spssبناءا على نتائج مخرجات البرنامج اإلحصائي 
اذن  �مكن االعتماد على متغیر القناعة  من أجل تفسیر التوجه  ،)1.96) الجدول�ة (tستودنت (ق�مة 

 المقاوالتي للطالب الجامعي .
) المتعلق بتأثیر القناعة المقاوالت�ة على التوجه المقاوالتي للعینة محل 0.438(المصححمعامل التحدید  

الحاصل في التوجه المقاوالتي القناعة  هو ت�این مفسر   %43.8ال�حث  معناه أن الت�این الذي مقداره 
یرجع الى عوامل اخرى . و�مكن الحكم على صالح�ة النموذج  %56.2و ال�اقي  ،بواسطة القناعة المقاوالت�ة

، هذه الق�مة أكبر من ق�مة ف�شر الجدول�ة والتي 163.929من خالل ق�مة ف�شر المحسو�ة والتي بلغت 
أن الز�ادة هي )  0.664تالي النموذج صالح احصائ�ا. أما الداللة االحصائ�ة لق�مة المیل () �ال4.49تساوي (

 %  66.4ز�ادة التوجه المقاوالتي �مقدارلبوحدة واحدة في القناعة ستؤدي 
 تفسیر النتائج 
كشفت نتائج ال�حث أن مجال الدراسة ( التخصص)  له عالقة قو�ة في  Per Davidssonتأییدا لدراسة 

ذلك أن النظام التعل�مي له دور حاسم في تحدید وص�اغة خصائص  ،اخت�ار مهنة المقاولة كأفضل بدیل
) و خاصة التعل�م المقاوالتي �ما �حو�ه من  تدر�ب   Wang and Wong (2004)أصحاب المشار�ع (

 ,Gallowawy& Brown, 2002, Garavan&O'Cinneideتكنولوجي  كمفتاح لرواد االعمال المبتكر�ن ( 

 ) و ألن الدعم التعل�مي هو وسیلة فعالة لالضطالع �المعرفة الالزمة �شأن ر�ادة األعمال.  1994
تحدد التوجه المقاوالتي للعینة الم�حوثة ت�عا لقناعتها لمزاولة العمل الحر المشكلة من مجموعة المواقف 

الفضول و الرغ�ة في تجر�ب أش�اء  ،كل واقعيالسا�قة المرتكزة أساسا على الرغ�ة في تحو�ل الفكرة  الى ش
حب االستقالل�ة و التخلص من ال�طالة (حسب ما دلته نتائج  ارت�اط المواقف  ،كسب المال السر�ع ،جدیدة

. فتكون بذلك و ذلك انسجاما لطب�عة الشاب الجزائري و تأثیرات المح�ط الخارجي �القناعة المقاوالت�ة ) 
)  و لتوجه الطالب الجامعي Davidsson 1995د حاسم للتوجه المقاوالتي عموما (القناعة المقاوالت�ة محد

 ) E. Autio, R.Keeley, M. Klofstenet T. Ulfstedt1997 -خصوصا (
 أخیرا یجدر االشارة الى وجوب : 

 الالزمة واألدوات المهارات وتوفیر المشار�ع، تنظ�م �كون  أن أهم�ة على للتأكید جامعي منهج تصم�م •
 . بدیل كأفضل المقاوالتي للعمل التوجه في الطالب قناعة و رغ�ة لدعم  حتم�ة
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 المؤتمرات عقد خالل من الجامعات طل�ة بین المشار�ع تنظ�م �فرص والتوع�ة الم�ادرة روح تعز�ز •
 .الوعي من المز�د لتحقیق المهن�ة المعارض �عض تنظ�م  كذا و والندوات العمل وورش

 .الجامعیین الطالب تكو�ن و لتعل�م  دول�ة لتجارب ناجحة نماذج اخت�ار •
 لتسهیل تقن�ات الجامعات في األكاد�م�ة الدراس�ة  المناهج و البرامج محتوى  یتضمن أن ین�غي •

 .الجامعاتوسیلةلإلبداعواالبتكاروتولیدالمعارفالجدیدةونشرها تعتیر اذ المشار�ع، تنظ�م مهارات  و ن�ة ولتطو�ر
  والمرافق المناسب التدر�ب توفیر عن مسؤول كمركز  الجامعي المح�ط داخل حاضنات إنشاء •

 " .المحتملین المقاولین" جدد مبتدئین لدعم المختصین الخبراء من االستفادة و الخاصة
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 الجزائرجهاز المرافقة ودوره في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 
 -دراسة حالة وكالة تسییر القرض المصغر �الشلف  -

 
 جامعة شلف أستاذ محاضر أ شارف نور الدین

  جامعة شلف أستاذ محاضر عائشة بوثلجة
 

 مقدمة: 
إن النمو الملحوظ لدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد خاصة في الدول المتقدمة، جعلها 
تساهم �شكل كبیر في ازدهار الكثیر من االقتصاد�ات، وتعتبر المرافقة أحد أهم األدوات المهمة في نجاح 

�الحاضنات لتقوم �مساندة المؤسسات الصغیرة لذلك اعتمدتها الكثیر من الدول عن طر�ق إنشاء ما �عرف 
المؤسسة إلى غا�ة التأكد من نجاحها وضمان موقع لها في السوق .والجزائر كغیرها من الدول اعتمدت هذا 
األسلوب وٕان كان ذلك متأخرا، إال أنها أنشأت جهاز مرافقة یتكون من العدید من المؤسسات واله�اكل �غرض 

 دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 
ل هذه الورقة ارتأینا التطرق إلى أهم�ة مرافقة المؤسسات الصغیرة في االقتصاد الجزائري والتعر�ف ومن خال

كما سنتناول دراسة حالة للوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر  ،�مختلف الهیئات التي تقدم هذه المرافقة
 بوال�ة الشلف.

الذي �مكن أن تلع�ه المؤسسات الصغیرة  تظهر أهم�ة ال�حث من خالل الدور اإلیجابي أهم�ة ال�حث:
 والمتوسطة في االقتصاد في حالة ما إذا استفادت من المرافقة والدعم من أجل نجاحها.

 اإلشكال�ة:إلى أي مدى �مكن أن تساهم المرافقة في نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟
 وسنتناول هذا ال�حث من خالل المحاور التال�ة:  

 النظري للمرافقة.اإلطار  -أوال
 تجر�ة الجزائر في مجال المرافقة. -ثان�ا
 .-وكالة الشلف -دراسة حالة الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر  -ثالثا

 
 اإلطار النظري للمرافقة. -أوال
إن المقاوالت�ة عن طر�ق المرافقة أص�حت من أهم األشكال التي �مكن أن �ظهر بها مفهوم المرافقة : 1-1

النشاط المقاوالتي الذي یتجسد في إنشاء مؤسسات قصیرة أو متوسطة، وهو الشكل الذي ینمو �شكل متزاید 
 و�لقى نجاحا قو�ا في العدید من البلدان، �فضل الدعم المادي والفني الذي تقدمه الهیئات المرافقة .

تطو�ر مشروعات األعمال خاصة "�أنها عمل�ة دینام�ك�ة لتنم�ة و   : تعرف المرافقةتعر�ف المرافقة 1-1-1
مشروعات أو منشآت األعمال الصغیرة التي تمر �مرحلة التأس�س أو اإلنشاء و�دا�ة النشاط حتى تتمكن من 
ال�قاء والنمو �صفة خاصة في مرحلة بدا�ة النشاط، وذلك من خالل العدید من المساعدات المال�ة والفن�ة 

فالمرافقة  هي حشد الدعم لتعبئة كل اله�اكل في  .1 المساعدة"وغیرها من التسه�الت األخرى الالزمة أو 
المجتمع ( اتصاالت، وقت، موارد...) من أجل تشج�ع المؤسسات الصغیرة ومواجهة المشاكل المتعددة التي 
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تواجهها، ومحاولة تكی�فها مع ثقافة وشخص�ة المقاول.كما تعني المرافقة متا�عة ومرافقة المشار�ع الصغیرة 
والمتوسطة منذ اإلنشاء إلى غا�ة أن تص�ح المؤسسة قادرة على المنافسة �حیث تعتبر مهنة قائمة بذاتها تضم 
مجموعة من التقن�ات الخاصة التي تأخذ �عدا ثقاف�ا، وهي تعتبر أكثر من ضرورة �النس�ة للمجتمعات التي 

الذین یرغبون في إنشاء مؤسسات، وتقد�م  . وتشمل مهمة المرافقة استق�ال األفراد2تفتقر للروح المقاوالت�ة
النصائح والدعم والخدمات التي تتناسب مع  إمكان�ات المقاول وشخصیته ومع طب�عة النشاط الذي یرغب في 
مزاولته، ومتا�عة المؤسسة لفترة معینة إلى غا�ة أن تص�ح المؤسسة قادرة على المنافسة ومواجهة المخاطر 

 التي �مكن أن تواجهها.
تعتبر المرافقة حال للمشاكل التي تعترض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأسلو�ا أهم�ة المرافقة:   -1-1-2

 : 3�ساعد أصحاب األفكار على تجسیدها في شكل مشار�ع ناجحة،  فهي
 ضرور�ة ألغلب�ة حاملي المشار�ع. -
 ترفع من حظوظ نجاح المشار�ع. -
 تجنب المبتدئین الكثیر من األخطاء. -
 ظهر مزا�ا كبیرة في مجال إعداد التقدیرات المال�ة.ت -
 تعمل �شكل كبیر على إزالة الشعور �الخوف من الفشل.  -
لقد قامت الجزائر وسع�ا منها لتشج�ع إلنشاء المؤسسات   :تجر�ة الجزائر في مجال المرافقة    -ثان�ا  

الصغیرة والمتوسطة س�ما �عد توجهها القتصاد السوق، إلى إنشاء مجموعة من األجهزة  إلى جانب مراكز 
تتولى هذه األجهزة مرافقة األفراد حاملي األفكار إلنشاء مشار�عهم وتوجیههم لضمان نجاحهم، ومن  ،التسهیل

 جهزة نذكر ما یلي:  أهم هذه األ
إنشاء الوكالة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات  تم: ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم  تشغیل الش�اب  2-1 

وهي    .4 1996سبتمبر  08المؤرخ في  ،296   -05الصغیرة والمتوسطة. �موجب المرسوم التنفیذي رقم 
واالستقالل�ة المال�ة وتقع تحت وصا�ة الوز�ر مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع إداري وتتمتع �الشخص�ة المعنو�ة 

مكلفة بتشج�ع ودعم والمرافقة على إنشاء المؤسسات  . هذا  المكلف �المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  .
) والحامل 35-19الجهاز موجه للش�اب العاطل ال�احث عن العمل عن العمل و ال�الغ من العمر من (

وتدعم الوكالة وتضمن المرافقة التي تشمل مراحل خلق المؤسسة  . اتألفكار مشار�ع تمكنهم من خلق مؤسس
مالیین دینار جزائري، و(في حالة تراوح سن  10وتوس�عها، وتعنى �المشار�ع التي تفوق تكلفتها اإلجمال�ة 

 سنة). وأن �كون ذو خبرة مهن�ة. 35سنة یجب إدخال شر�ك عمره أقل من  40و 35الشاب بین 
 تبدأ والتي المرافقة عمل�ة الجهاز �ضمن:  المرافقة في الش�اب تشغیل لدعم ن�ةالوط الوكالة دور 
 مالیین10 اإلجمال�ة تكلفتها تفوق  ال التي �المشار�ع الجهاز و�عنى توس�عها، و المؤسسة خلق مراحل من

Fالتال�ة الدعم إلجراءات أساسا  الهیئة أنشئت وقد دینار،

5 : 
 قي:وتتمثل المساعدات المال�ة:  -
 للمشروع اإلجمال�ة التكلفة من �المئة 29 إلى28 من ه�ة شكل على القرض. 
 التخف�ض في الضرائب البنك�ة. 
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 من) للمشروع اإلجمال�ة التكلفة من �المئة 70(  البنك �مول:  التمو�ل على الحصول في المساعدات -
 .المشترك الضمان صندوق  على والضمان المشار�ع وتمو�ل والتصدیق االنتقاء لجنة من م�سط إجراء خالل

Fالتمو�ل في ص�غتین الهیئة تقدم -

6 : 
 زائد تمو�ل الوكالة. الشخص�ة المساهمة :مختلطة 

 :المساهمة الشخص�ة وتمو�ل الوكالة �اإلضافة إلى تمو�ل البنك حسب الص�غ  التمو�ل الثالثي
 التال�ة: 
 للمشروع اإلجمال�ة التكلفة من �المائة 2-1: الشخص�ة المساهمة. 
 ه�ة شكل على قرض للمشروع، اإلجمال�ة التكلفة من �المئة 29 إلى28 من الوكالة. 
 للمشروع اإلجمال�ة التكلفة من �المائة 70 البنك. 
 واإلعفاء اإلنشاء قید الجمرك�ة التعر�فات تخف�ض المضافة، الق�مة ضر��ة إعفاءات( : الضر�ب�ة المزا�ا -

 . المؤسسة خلق و�عد المشروع تركیب أثناء للمؤسسات)  االستغالل مرحلة أثناء الضر�بي
 من یتمكن خطى دعم على الحصول أجل من الفكرة صاحب بها �قوم التي اإلجراءات من مجموعة وهناك
 .01 الملحق انظر مشروعة إنشاء
 مما الش�اب لتشغیل الوطن�ة الوكالة إطار في التمو�ل طالبي و�ستفید: الوكالة تمنحها التي المزا�ا 
Fیلي

7 : 
 5٪ من مبلغ االستثمار عندما ال یتجاوز 1تخف�ض حصة المساهمة الشخص�ة في تمو�ل االستثمار إلى  -

 .ملیون الدینار 10٪ من مبلغ االستثمار عندما ال یتجاوز 2ملیون دینار، و 
٪ في الهضاب 95الشمال و ٪ في 80توس�ع الحد األقصى لمستوى أسعار الفائدة على القروض البنك�ة ( -

 .العل�ا والجنوب) إلى األنشطة الخاصة �البناء، األشغال العموم�ة والهیدرول�ك و الصناعة التحو�ل�ة
تمدید فترة السماح إلى سنة واحدة �النس�ة للفوائد المؤجلة و ثالث سنوات �النس�ة ألصل القرض الرئ�سي  -

 للوكالة.سنوات  5سنوات �النس�ة للبنك و  8(أي لمدة 

دج موجه الستئجار الم�اني المستخدمة  500.000منح قرض إضافي، إذا لزم األمر، بدون فائدة �مبلغ  -
للنشاط، أو القتناء ورشة س�ارات مجهزة (م�كان�ك على سبیل المثال، الس�اكین والكهر�ائیین ...) عندما یتعلق 

 األمر مهن�ة لخر�جي التكو�ن المهني
دج موجه الستئجار محل جماعي 1.000.000ا لزم األمر، بدون فائدة �مبلغ منح قرض إضافي، إذ -

 .) من خر�جي الجامعات02لألط�اء و و المحامین و المهندسین المعمار�ین مع حد أدنى من اثنین (
إلدخال مدة ثالث سنوات، تتطور خاللها المؤسسة الصغیرة تدر�ج�ا في اطار تسدید الضرائب إلى غا�ة  -

ة اإلعفاء. تخص�ص حصة من العقود العموم�ة المحل�ة للشركات المنشئة في اطار یرنامج وكالة نها�ة فتر 
 .ANSEJ دعم تشغیل الش�اب في الجزائر أونساج

ظهر القرض المصغر ألول مرة في الجزائر :  ANGEMالوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر  -2-2
نشاط في مختلف القطاعات، إال أنه لم �عرف في  15000، حیث سمح آنذاك بإنشاء أكثر من 1999سنة 

ص�غته السا�قة النجاح الذي كانت تتوخاه السلطات الجزائر�ة منه �سبب ضعف عمل�ة المرافقة أثناء مراحل 
جانفي  22في  14-04تم إنشاء هذه الوكالة �موجب المرسوم التنفیذي رقم و،8نضج المشار�ع ومتا�عة إنجازها
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مهمته ضمان القروض التي تمنحها  الضمان للقروض"، "صندوق الوكالة هیئة تحت اسم  ، وتمتلك9 2004
تقوم الوكالة  البنوك والمؤسسات المال�ة المنخرطة ف�ه لفائدة المقاولین الذین تلقوا إشعارا بإعانات الوكالة.و

لألشخاص  الفرد�ةتنم�ة القدرات  إلى لتسییر القروض الصغیرة بتطو�ر(القرض المصغر)، رام�ة الوطن�ة
یبلغ من العمر  لدعم كل مواطن نشاطاتهم الخاصة . هذا الجهاز موجه  الراغبین األخد على عاتقهم خلق

عاما شر�طة أن �كون دون دخل أو لد�ه دخل غیر ثابت وغیر منتظم،وكذلك �النس�ة للنساء  18أكثر من 
و االجتماعي عن طر�ق خلق نشاطات إلنتاج الماكثات في البیت.یهدف هذا الجهاز إلى اإلدماج االقتصادي 

وتوجه قروض الوكالة إلى كل القطاعات (الصناعة، الفالحة، الصناعات التقلید�ة، الم�اني  .10سلع و خدمات
 واألشغال العموم�ة والنشاطات التجار�ة الصغیرة). 

حیث تشرف .ة ما القرض المصغر هو إقراض �سمح �شراء تجهیز صغیر و مواد أول�ة لبدء نشاط أو حرف 
الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر في إطار القرض المصغر على تسییر ص�غتین للتمو�ل انطالقا من 

دج) إلى 100.000سلفة صغیرة لتأمین لقمة الع�ش ( سلفة بدون فوائد تمنحها الوكالة و التي ال تتجاوز 
 .ل�ا مع إحدى البنوك الشر�كةدج و التي تستدعي تركی�ا ما1000.000قروض معتبرة التتجاوز

 بنك الجزائر الخارجي BDL ، بنك التنم�ة المحل�ةCPA وتتمثل البنوك الشر�كة في بنك الجزائر الخارجي

BEA البنك الوطني الجزائري ، BNA بنك الفالحة والتنم�ة الر�ف�ة ،BADR11. 
 التمو�ل، وطر�فة القرض ق�مة �اختالف االستفادة شروط تختلف:  القرض من االستفادة شروط 

 : یلي ف�ما الشروط هذه تلخ�ص �مكن عموما ولكن
 عاما فما فوق، 18أن �كون سن  •

 أن �كون الطالب دون دخل أو دخل ضعیف، غیر مستق�م أو غیر منتظم، •
 أن �ملك طالب القرض إقامة مستقرة، •
التخصص الذي أن �كون ذو تأهیل علمي تثبته شهادة أو شهادة معادلة أو إث�ات قدرة التحكم في  •

 یرغب إنشاء نشاط ف�ه،
 .أن ال �كون الشخص قد استفاد من مساعدة أخرى إلنجاز مشروع ما •
 �المائة من التكلفة اإلجمال�ة للنشاط حسب الحاالت، 5إلى  3تجنید مساهمة شخص�ة من  •

یجب ان تتعدى �المائة من التكلفة االجمال�ة التي ال  10لإلقتناء المواد االول�ة یجب المساهمة بنس�ة  •
 الف دینار، 30
 دفع االشتراكات لصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة القروض البنك�ة •
االلتزام بتسدید القرض والفوائد للبنك والقرض إلى الوكالة الوطن�ة للقرض المصغر حسب اآلجال  •

  المحددة
 خالل من المحلي المستوى  على ممثلة الوكالة نإ:  المرافقة في المصغر القرض تسییر وكالة دور 
 الش�كة هذه أن كما العاصمة �الجزائر) 02(  وكالتین منها الوطن أرجاء كافة عبر موزعة والئ�ة وكالة 49

 القرض من للمستفیدین الممنوحة والمساعدات الفوائد أما .الدوائر مستوى  على متواجدة  مرافقة بخال�ا مدعمة
 :F12 هي المصغر
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تضمن الوكالة الدعم و النصح و المساعدة التقن�ة فضال عن مرافقة مجان�ة للمقاولین أثناء تنفیذ  •
 أنشطتهم؛ 

 تمنح قرض بنكي بدون فوائد. •
 %:من الكلفة اإلجمال�ة في نمط التمو�ل الثالثي 29�مكن منح سلفة بدون فوائد قدرها  •
من الكلفة اإلجمال�ة للمشروع  %100 قدرة بتمنح الوكالة سلفة بدون فوائد لشراء المواد األول�ة م •
وقد تصل ق�مة هذه السلفة إلى   ،دج 100 000 التي ال �مكن أن تفوق مئة ألف دینار جزائري و 

 على مستوى وال�ات الجنوب. دج250000
 القرض البنكي.  تمنح فترة سماح تقدر بثالثة سنوات لتسدید •

 : 13و�وجه القرض لشراء 
تمنح الوكالة تمو�ال بنس�ة مئة �المئة (دون مساهمة من طالب القرض القرض ( شراء المادة األول�ة):  -

 دج. 100000المصغر) من ق�مة شراء المادة األول�ة بواسطة القرض ال تتجاوز 
نك ب -وكالة -تقوم ص�غة هذا التمو�ل على التمو�ل الثالثي فردالقرض (اقتناء عتاد وتجهیزات صغیرة):  -

 شر�ك.  
 المزا�ا الضر�ب�ة : 
  سنوات 3اإلعفاء كامل من الضر��ة على الدخل العام أو الضر��ة على أر�اح الشركات لمدة. 
  سنوات 3اإلعفاء من الضر��ة العقار عن البناءات المتعلقة �النشاط المزاول لمدة. 
  لغرض إنشاء نشاطات تعفى من حق التحو�ل االقتناءات العقار�ة التي قام بها صاحب النشاط

 .صناع�ة
 العقود المتعلقة �الشركات التي تم إنشاؤها من طرف المرقین تعفى من كل حقوق التسجیل. 
  مكن أن تستفید من اإلعفاء من الضر��ة على الق�مة المضافة التجهیزات والخدمات التي تدخل�

 .م�اشرة في انجاز االستثمار
 م أو الضر��ة عن أر�اح الشركة وكذا الضر��ة عن النشاط یتم اإلعفاء من الضر��ة على الدخل العا

 : المهني خالل مدة الثالث سنوات كما یلي

 .�المائة 70 بنس�ة تخف�ض: األولى السنة •
 .�المائة 50 بنس�ة تخف�ض:  الثان�ة السنة •
 .�المائة 25 بنس�ة تخف�ض:  الثالثة السنة •
  المستوردة والتي تدخل م�اشرة في انجاز االستثمار تحددد الحقوق الجمرك�ة المتعلقة �التجهیزات

  .%5بتطبیق نس�ة 
: هي ع�ارة عن مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع إداري تتمتع  ANDIالوكالة الوطن�ة لدعم االستثمار   3- 2 

 ،142001أوت  20المؤرخ في  03 -01�شخص�ة معنو�ة واستقالل مالي، أنشأت �موجب القانون رقم 
مهمتها الرئ�س�ة هي تطو�ر ومتا�عة االستثمارات وهذا بتسهیل استكمال اإلجراءات اإلدار�ة المتعلقة 

الجیل  الش�اك العمال�اتي الوحید، تم إنشاءه في إطار إصالحات من خالل مشار�ع خلق المؤسسات ب�عث
دة تغیرات كانت ترمو إلى ، شهدت الوكالة المسؤولة عن االستثمار ع1990األول التي بدأت في الجزائر في 
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 1993-2001- -التكیف مع التغیرات في الحالة االقتصاد�ة واالجتماع�ة للبلد. ف كانت في البدا�ة من
و�عد ذلك الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار في  2001- ،تسمى بوكالة الترق�ة ودعم و متا�عة االستثمار

الهیئة الحكوم�ة �مهمة تسهیل  كلفت هذه ،وال�ة على مستوى الوطن 48شكل ش�اك وحید غیر ممركز غبر 
 .15و مرافقة االستثمار وترق�ة
 یلي ف�ما إیجازها �مكن المهام من مجموعة للوكالة أوكلت: الوكالة مهامF

16: 
 المستثمر�ن في إطار انجاز مشار�عهم عالم و مساعدةإ -

تسهیل إتمام اإلجراءات التأس�س�ة للمؤسسات و إنجاز المشار�ع بواسطة خدمات الش�اب�ك  -          
 الوحیدة الالمركز�ة .

 منح المزا�ا الخاصة �االستثمار . -          
 تسییر صندوق دعم االستثمار . -          
 مارات و تطو�رها و متا�عتهاترق�ة االستث -          

 التطو�ر �التعاون مع القطاعات االقتصاد�ة المعن�ة؛ تساهم في تنفیذ س�اسات واستراتیج�ات -

 .یوفر للمستثمر�ن المحتملین بورصة الشراكة -
  تأخذ والت المشار�ع إنشاء لتسهیل التأس�س�ة اإلجراءات بجم�ع الق�ام في المرافقة هذه وتكون 

 : التال�ة األشكال
 إنشاء مؤسسات جدیدة. -
 إعادة تأهیل المؤسسات. -
 تنم�ة وتوس�ع الطاقات اإلنتاج�ة. -
 المساهمة في رأسمال الشركات. -
 المساهمة الجزئ�ة أو الكل�ة في خوصصة �عض المؤسسات العموم�ة. -
 والجهو�ة و المركز�ة ه�اكلها مستوى  على المستثمر�ن وتصطحب وتنصح تستقبل. 
 االستثمار نقاط ومختلف الدعائ�ة وركائزها االلكتروني موقعها على خانة المستثمر�ن تطلع 

 . تنظمها التي االقتصاد�ة والتظاهرات
 منصف و�شكل التشج�ع نظام علیها ینص التي المزا�ا على الرسمي الطا�ع تضفي . 
 الضرائب، الجمارك،(  المعن�ة والهیئات المؤسسات مختلف من  عل�ه المتفق تنفیذ على تحرص 

 .االستثمار على التشج�ع لقرارات) إلخ...
 المعن�ة االقتصاد�ة القطاعات مع �التآزر التنم�ة واستراتیج�ات س�اسات تنفیذ في تساهم . 
الش�اك الموحد الالمركزي هو فرع للوكالة  : الش�اك الموحد للوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار   2-4

الوطن�ة لتطو�ر االستثمار المنشأة عبر الوال�ة . �شمل إضافة على إطارات الوكالة ممثلي اإلدارات التي 
  :17تتدخل في مرحلة من المراحل في مسار االستثمار خصوصا حینما یتعلق األمر ب

 نشاء وترق�م الشركات،إ •
 البناء،الرخص ال س�ما رخص  •
 .المزا�ا المرت�طة �االستثمارات •
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وعل�ه، یتكفل الش�اك الموحد �استق�ال اإلعالنات، استخراج شهادة اإلیداع وقرار منح المزا�ا وكذا التكفل 
�الملفات التي لها عالقة �الخدمات اإلدار�ة واله�اكل الممثلة في الش�اك الموحد، متا�عتها حتى إتمام 

اك الموحد الالمركزي، تسهیل وتخفیف اإلجراءات القانون�ة إلنشاء المؤسسات وتنفیذ من مهام الش�و .معالجتها
المشار�ع االستثمار�ة. وعل�ه، یتكفل ممثلو اإلدارات والهیئات التي یتكون منها توفیر الوثائق المطلو�ة وتقد�م 

لجهات المركز�ة والمحل�ة أو كما أوكلت لهم مهام التدخل لدى ا.الخدمات اإلدار�ة المتعلقة بإنجاز االستثمار
    .الهیئات األصل�ة لتذلیل الصعو�ات التي �مكن ان تعترض المستثمر�ن

أنشأت �موجب المرسوم  : ANDPME الوكالة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  2-5  
لإلشراف على الصندوق الوطني المدعم �میزان�ة تقدر بـــ  ،03/05/2005المؤرخ في  05/165التنفیذي رقم 

، هي مؤسسة عموم�ة 18مل�ار دج والمكلف �البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 386
توضع تحت وصا�ة وزارة الصناعة و  ،ذات طا�ع إداري تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي

 لتطو�ر الوطن�ة الس�اسة تنفیذ في الدولة أداة وهيسطة وترق�ة االستثمار.المؤسسات الصغیرة والمتو 
 المؤسسات وتطو�ر تعز�ز في القطاع إستراتیج�ة تنفیذ على تعمل فهي لهذا والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات

 وتشج�ع ومتا�عته والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتطو�ر الوطني البرنامج وتنفیذ ،والمتوسطة الصغیرة
 للمؤسسات الد�مغراف�ة المتا�عة و للمؤسسات، واإلستشارة الخبرة ترق�ة إلى �اإلضافة الالمادي، االستثمار
 قطاعات فروع حول دراسات وٕانجاز النشاط، وتغییر والتوقیف اإلنشاء حیث من والمتوسطة الصغیرة

 نشاط میدان في محددة معلومات ونشر واستغالل جمعالدور�ة، الظرف�ة المذكرات و االقتصاد�ة النشاطات
 .19والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

  : الوكالة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي أداة الدولة ف�ما یخص مهام الوكالة
المتوسطة وتسعى لوضع فروع لها على المستوي وطن�ة لتطو�ر المؤسسات الصغیرة و   وضع س�اسة

  : 20المحلي، تقوم الوكالة �المهام التال�ة
  وضع البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و السهر على ضمان متا�عة تنفیذه. -
  ترق�ة الخبرات واالستشارات لصالح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -
قدم تنفیذ البرنامج القطاعي وتقد�م اإلصالحات الالزمة في حالة عدم بلوغ النتائج تقی�م مالءمة ومدى ت - 

  المرجوة.
  تحقیق دراسات نمو فروع ونقاط مشتركة دور�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -
  جمع واستغالل وتوز�ع المعلومات الخاصة بنشاطات قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -
العامة مع المؤسسات والتنظ�مات المعن�ة واستغالل اإلبداعات التكنولوج�ة لصالح  ترق�ة العالقات -

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتطور التكنولوجي لإلعالم واالتصال.
ر�ط العالقات مع القطاعات المعن�ة �مختلف البرامج التقو�م�ة على مستوى المؤسسات الصغیرة  - 

 والمتوسطة.
 الصغیرة للمؤسسات میدا برنامج تجر�ة في بدأ الذي النشاط مواصلة :يه إستراتیجیتها و 

 حجم حیث من س�ما ال ،المستفیدة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات نطاق توس�ع أساس على ،والمتوسطة
  .النشاط وقطاعات المؤسسات

http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=400&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=400&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=518&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=518&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=518&lang=ar
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 والمتوسطة؛ الصغیرة للمؤسسات الم�اشر التأهیل تدع�م -
 أدوات وتنم�ة المعلومات على الحصول في س�ما ال ،والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مح�ط تحسین - 

 .  الت�سیر
  .تطو�ر منهج القطاع�ة وٕانشاء ش�كات الر�ط للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -
  تقدمه الذي الدعم أشكال تقد�م طر�ق عن المرافقة الهیئة هذه تمارس: المرافقة شكل F21:  
مخططات إعادة التأهیل الذي یجب أن تقوم �ه المؤسسة كخطوة أولى قبل و تكالیف التشخ�ص  الشامل: -

دخول برنامج إعادة التأهیل حیز التنفیذ، و الذي قد �حتاج إلى مكاتب دراسات متخصصة وطن�ة و دول�ة 
 للق�ام بهذا العمل.

 ،من الق�مة اإلجمال�ة % 80إعانة الصندوق ،دج 500000 : ق�مة التشخ�صالتشخ�ص القبلي -
 دج.  400000 أي
أي   من الق�مة اإلجمال�ة، % 80دج، إعانة الصندوق  2 500 000: ق�مة التشخ�ص التشخ�ص -

 دج. 22 000 000
التي من شأنها رفع تنافس�ة المؤسسات مثل دراسات ال�حث و التطو�ر،  تكالیف االستثمارات غیر ماد�ة: -

 –�ة التحلیل�ة و نظام المعلومات نظام المحاس –التكو�ن و وضع أنظمة مراق�ة التسییر 
  دج كما یلي : 3 000 000و �كون دعم الدولة في حدود  -
    - 80 b %   ملیون دج 100للمؤسسات ذات رقم أعمال �صل 

 ملیون دج 500و  100للمؤسسات التي یتراوح رقم أعمالها ما بین  % 50 -    
حالة اللجوء إلى القروض البنك�ة ( تخف�ض نس�ة الفوائد �اإلضافة إلى مختلف االمت�ازات المقدمة في  -    

 البنك�ة).ة).
: مثل تجهیزات اإلنتاج،تجهیزات التخز�ن، تجهیزات الص�انة، تكالیف االستثمارات الماد�ة المنتجة -

تجهیزات المخابر و أدوات الق�اس، تجهیزات االتصال و اإلعالم اآللي، تجهیزات و تركی�ات خاصة �اآلالت 
و ما یرافقها من أعمال الهندسة العموم�ة و  ،نتاج�ة مثل: أجهزة التبر�د و التكییف، تهیئة الوحدات اإلنتاج�ةاإل

 األشغال العموم�ة.
 دج كما یلي: 15 000و �كون دعم الدولة في حدود  -

 ملیون دج. 100إذا كان رقم األعمال یتجاوز  % 10 -    
 خالل تخف�ض نس�ة فوائد القروض. �اإلضافة لالمت�ازات البنك�ة من -    
: التمو�ل في هذه الحالة �كون من طرف المؤسسة و�كون دعم تكالیف االستثمارات الماد�ة ذات األولو�ة -

 .  %2,5دج،إلى جانب القروض البنك�ة حیث یتم تدع�مها لتصل حدود  30 000 000الدولة في حدود 
و �كون دعم الدولة في  أنظمة المعلومات:تكالیف االستثمارات في مجال التكنولوج�ا و  -

 كما یلي:  دج 15 000 000    حدود
 دج. 6 000 000أي حوالي ،من الق�مة اإلجمال�ة تتكفل �ه الدولة 40% -    
دج تتكفل �ه المؤسسة ذاتها أو عن طر�ق قرض بنكي مدعم بنس�ة فوائد  9 000 000أي ،ال�اقي -    

)4(% 
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،أي % 80دج و �كون دعم الدولة بنس�ة  500000 االستثمار في هذا الجانب: حجم في مجال التكو�ن -
 دج  400000 حدود

و�كحون دعم الدولة  ،دج 1 000 000االستثمار في هذا الجانب   : حجمفي مجال المتا�عة الخاصة -
 و ال�اقي �مول من طرف المؤسسة ذاتها أو عن طر�ق قرض بنكي. ،دج 800000 أي حدود،% 80بنس�ة 

و �كون دعم الدولة بنس�ة  ،دج 5 000 000االستثمار في هذا الجانب   : حجمفي مجال الشهادات -
 دج و ال�اقي �مول من طرف المؤسسة ذاتها أو عن طر�ق قرض بنكي. 1 000 000أي  ،20%

 ال�طالة عن للتأمین الوطني الصندوق  أسس:  CNACالصندوق الوطني للتأمین على ال�طالة   6 -2
 المؤرخ 94 1/ رقم التشر�عي للمرسوم تطب�قا م، 1994 جو�ل�ة 6 في المؤرخ 94- 188رقم التنفیذي وم�المرس

 عن الناجمة المتعاق�ة االجتماع�ة اآلثار تخفیف على بــالعمل البدا�ة في  كلف وقد ،22م 1994ماي   11في
 للتأمین الصندوق  هذا عرف كما اله�كلي، التعدیل لمخطط وفقا االقتصادي القطاع في األجراء العمال تسر�ح

للتأمین عن كلف  الصندوق الوطني  حیث أخرى، �مهام للتكفل مخصصة مراحل عدة مساره في ال�طالة عن
على تنفیذ جهاز دعم إحداث النشاط لفائدة ال�طالین ذوي المشار�ع لل�الغین ما بین  2004ال�طالة منذ سنة 

بجهاز الدعم إلنشاء وتوس�ع النشاطات المخصصة للش�اب  ،   ثم تنفیذ2010سنة لغا�ة جوان  50 -35
زا�ا جدیدة منها مبلغ االستثمار �م  ،2010سنة منذ  50- 30العاطل عن العمل و ال�الغ من العمر 

مالیین دج �عدما كان ال یتعدى خمسة مالیین دج، وكذا إمكان�ة توس�ع  10اإلجمالي الذي أص�ح في حدود 
 ا: 24�قدم الجهاز ألصحاب المشار�ع مایلي 23.إمكانات إنتاج السلع والخدمات لذوي المشار�ع

 .األعماللمرافقة أثناء جم�ع مراحل المشروع و وضع مخطط  -

 .المساعدة خالل جم�ع مراحل المشروع وتطو�ر دعم خطة العمل - 
 المال�ة المساعدات  خالل من المرافقة الصندوق  هذا �مارس:  المرافقة شكل : 

  . �المئة من التكلفة اإلجمال�ة للمشروع29-28�مثل القرض على شكل ه�ة من  •
 .التخف�ض في الفوائد البنك�ة •

 ،٪ من التكلفة اإلجمال�ة للمشروع) من خالل إجراء م�سط70على التمو�ل البنكي (المساعدة على الحصول 
من خالل صندوق الضمان المشترك ،من لجنة االنتقاء والتصدیق وتمو�ل المشار�ع والضمان على القروض

 . سنة 50-30أخطار/قروض الستثمارات الش�اب العاطل عن العمل وال�الغ من 
التي تر�ط صاحب ،على ص�غة التمو�ل الثالثي،د إنجازها في هذا اإلطار حصر�اوتستند االستثمارات المرا

 : من خالل التركی�ة التال�ة،المشروع والبنك و الصندوق 
 ٪ من التكلفة اإلجمال�ة للمشروع2-1:  المساهمة الشخص�ة  •
 ٪ من التكلفة اإلجمال�ة للمشروع (على شكل ه�ة).29-28:  تمو�ل الصندوق   •

 ٪ (�فوائد مخفضة70:  تمو�ل البنك  •
والتخف�ض في التعر�فــــات الجمركیــــة قیــد اإلنشــاء  المزا�ا الضر�ب�ة (اإلعفاء من ضر��ة الق�مة المضافة -

 واإلعفاء الضر�بي أثناء مرحة االستغالل. 
 . أثناء تركیب المشروع و �عد إنشاء المؤسسة،التدر�ب و التكو�ن في مجال تسییر المؤسسات -
 . التصدیق على المكاسب المهن�ة  -
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وهو یهدف إلى تقی�م و تحسین الخبرة ،وضع هذا اإلجراء �شراكة مع وزارة التكو�ن و التعل�م المهنیین -
 .الذین ال �ملكون إث�ات الكفاءة،المهن�ة ألصحاب المشار�ع في المستقبل

 الوكالة الوطن�ة لترق�ة الحظائر التكنولوج�ة وتطو�رها: -2-7
تحت وصا�ة ،2004مارس  24في  91-04وكالة لها شخص�ة معنو�ة تم إنشاءها �موجب المرسوم هي 

الوز�ر المكلف بتكنولوج�ات اإلعالم واالتصال، وأوكلت للوكالة مجموعة من المهام �مكن تلخ�صها ف�ما 
 25یلي:

 ج�ة.إعداد واقتراح عناصر استراتیج�ة وطن�ة في مجال ترق�ة وتنم�ة الحظائر التكنولو  -
تصور وضع حظائر تكنولوج�ة موجهة إلى تعز�ز الطاقات قصد ضمان تنم�ة تكنولوج�ات اإلعالم  -

 واالتصال والمساهمة في التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة.
االقتناء في إطار التشر�ع والتنظ�م المعمول بهما لحساب الدولة، األراضي الضرور�ة النجاز الحظائر    -

 یئتها وتوس�عها. التكنولوج�ة وته
 إنجاز أو العمل على إنجاز منشآت الحظائر التكنولوج�ة. -
 إعداد البرامج السنو�ة والمتعددة السنوات لتطو�ر الحظائر التكنولوج�ة. -
إعداد البرامج السنو�ة والمتعددة السنوات لتطو�ر الحظائر التكنولوج�ة �االتصال مع مختلف القطاعات  -

 وتقی�مها.وضمان متا�عتها 
التنسیق بین مختلف المؤسسات الوطن�ة للتكو�ن العالي وال�حث والتطو�ر الصناعي وكذا المؤسسات  -

 المستعملة لتكنولوج�ات اإلعالم واالتصال حول برامج تنم�ة الحظائر التكنولوج�ة. 
 توفیر الشروط الماد�ة األساس�ة  للمنشآت لتأد�ة مهامها. -
 صة بتكنولوج�ات اإلعالم واالتصال ونشرها وتوز�عها. ط�ع كل المعلومات الخا -

 -فرع  الشلف -دراسة حالة الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر  -ثالثا 
 : حصیلة نشاط الوكالة -1

 من أجل التكفل الحق�قي ب�عض الفئات الخاصة ارتأت الوكالة عقد مجموعة من االتفاق�ات منها: 
التضامن الوطني واألسرة وقضا�ا المراة ممثلة في الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض  اتفاق�ة وزار�ة بین وزارة -

 ووزارة الس�احة والصناعة التقلید�ة ممثلة في الغرفة الوطن�ة للصناعة التقلید�ة والحرف . ،المصغر
الوطن�ة لتسییر القرض اتفاق�ة وزار�ة بین وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضا�ا المراة ممثلة في الوكالة  - -

 المصغر ووزارة التكو�ن والتعل�م المهنیین .
اتفاق�ة وزار�ة بین وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضا�ا المراة ممثلة في الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض  - -

 المصغر ووزارة الصید ال�حري.
مراة ممثلة في الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض اتفاق�ة وزار�ة بین وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضا�ا ال - -

 المصغر ووزارة الداخل�ة والجماعات المحل�ة.
 .2017اتفاق�ة بین الوطن�ة لتسییر القرض المصغر وجامعة حسی�ة بن بوعلي �الشلف في  -
 اتفاق�ة بین  الوطن�ة لتسییر القرض المصغر والفدرال�ة الجزائر�ة  لألشخاص ذوي االعاقة.-
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  2017أكتو�ر  - 2005یلة نشاط الوكالة من سنة حص -2
 حصیلة القروض الممنوحة حسب نوع التمو�ل  -أ

 ) : حصیلة القروض الممنوحة حسب نوع التمو�ل01الجدول ( 
 المناصب المستحدثة المبلغ الممنوح العدد نوع التمو�ل

التمو�ل الخاص �شراء المواد 
 األول�ة 

11841 517666363.10 17762 

 2826 3766966163.67 1884 التمو�ل الثالثي 

 20588 894632526.77 13725 المجموع 

 الوطن�ة لتسییر القرض المصغر، الشلف. الوكالة  المصدر : إحصائ�ات

نالحظ أن القروض الممنوحة من طرف الوكالة الوطن�ة للقرض المصغر في غضون هذه السنوات سمحت 
وهذا محفز قوي لمواصلة الجهود المبذولة من  ،منصب شغل في الوال�ة�استحداث أكثر من عشر�ن ألف 

أما نس�ة المؤسسات الناجحة  ،%60دون أن ننسى أن نس�ة المؤسسات المتعثرة تقارب  ،طرف أجهزة المرافقة
منها هي لخر�جي الجامعة وهذا �عكس دور الذي یلع�ه المستوى العلمي والتكو�ني لنجاح أصحاب   35

 المقاوالت. 
 حصیلة القروض الممنوحة حسب الجنس:  -ب

 ) : حصیلة القروض الممنوحة حسب الجنس: 02الجدول  (

 %النس�ة  العدد الجنس
 % 49.3 6766 االناث

 %.50.7 6959 الذكور
 %100 13725 المجموع

 : إحصائ�ات الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر، الشلف.المصدر 

نالحظ من خالل الجدول أن عدد المستفیدین من القرض المصعر �كاد یتساوى بین الجنسین، وهذا یدل على 
وفي هذا الس�اق تساهم الوكالة في العمل  ،الدول الذي تؤد�ه الوكالة خاصة في ترق�ة المرأة ودعم أنشطتها

الجواري من خالل األ�ام اإلعالم�ة في إطار ترق�ة المرأة الر�ف�ة ودعمها وتوجیهها لخال�ا المرافقة وتوجیهها 
 إلى مراكز التكو�ن للحصول على مؤهل �مكنها من ممارسة نشاطها.

المؤسسة المصغرة والتر��ة المال�ة خالل الفترة الحصیلة اإلجمال�ة لتكو�ن المستفدین في ك�ف�ة تسییر  -ج
2005 - 2017:  
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): الحصیلة اإلجمال�ة لتكو�ن المستفدین في ك�ف�ة تسییر المؤسسة المصغرة والتر��ة المال�ة 03الجدول(
  خالل الفترة

 المجموع  رجال نساء  نوع التكو�ن 
 1991 881 1110 التسییر المالي العام

 1842 1605 237 مصغرةتسییر مؤسسة 

 3833 2315 1167 المجموع

 المصدر : إحصائ�ات الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر، الشلف.

منهم نساء أغلب هن  %33حوالي ،مستفید 3833قامت بتكو�ن  2017-2005نالحظ أن الوكالة خالل الفترة 
تحصلن على تكو�ن في التسییر المالي وهذه النس�ة مقبولة ألنها عرفت تطورا في السنوات األخیرة وهو ما 

 �ظهر في الجدول الموالي. 
الحصیلة اإلجمال�ة لتكو�ن المستفدین في ك�ف�ة تسییر المؤسسة المصغرة والتر��ة المال�ة خالل سنة  -د

2017: 
الحصیلة اإلجمال�ة لتكو�ن المستفدین في ك�ف�ة تسییر المؤسسة المصغرة والتر��ة المال�ة ):05الجدول (

 2017خالل سنة 
 المجموع رجال نساء نوع التكو�ن

 210 81 129 التسییر المالي العام

 141 90 51 تسییر مؤسسة مصغرة

 351 171 180 المجموع

 القرض المصغر، الشلف.المصدر : إحصائ�ات الوكالة الوطن�ة لتسییر 

شخص من التكو�ن،  رغم أن الوكالة غیرت اهتمامها  351وخدها استفاد نحو  2017نالحظ أنه في سنة 
ولكن  ،وأص�حت تولي أهم�ة لخر�جي الجامعات كونهم تتوفر فیهم المؤهالت التي تسمح بنجاح مؤسساتهم

في  -في وال�ة الشلف -وهو ما یؤكد تنامي دور المرأة  ،%50نس�ة المستفیدات في هذه السنة تجاوزت 
وظهور إسهاماتها �شكل واضح في العدید من األنشطة كالصناعات التقلید�ة وتر��ة  ،النشاط المقاوالتي

 المواشي وغیرها من النشاطات التي تتماشى مع خصائص المنطقة.
بل �شمل كل القطاعات في االقتصاد وهو ما كما أن الدعم الذي تقدمه الوكالة ال �قتصر على قطاع معین 

 یوضحه الجدول الموالي: 
 : حصیلة القروض الممنوحة حسب القطاعات)06( الجدول

 النس�ة المئو�ة عدد الملفات الممولة قطاع النشاط
 %13.10 1799 الفالحة 

 % 36 4943 الصناعات الصغیرة

 % 21.20 2910 البناء واألشغال العموم�ة 



-  

401 

 % 21.30 2920 الخدمات 

 % 7.80 1070 الصناعات التقلید�ة والحرف

 % 0.30 42 التجارة 

 % 0.30 41 الصید ال�حري 

 % 100 13725 المجموع 

 المصدر : إحصائ�ات الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر، الشلف.

االقتصاد، بدلیل أن  نالحظ أن اهتمامات الوكالة تتطلع إلى دعم وترق�ة مختلف القطاعات الموجودة في
ـ توزعت على مختلف األنشطة ولكن بنسب متفاوتة  2017-2005مجموع القروض الممنوحة خالل الفترة 

حیث تحظى الصناعات الصغیرة �أعلى نس�ة ثم تل�ه الخدمات واألشغال العموم�ة ـ وحیث بناءا على طل�ات 
 إال أن الوكالة عیرت س�استها فقد أص�حت تولي األهم�ة للقطاعات التي تخلق ق�مة مضافة �الفعل  ،التمو�ل

 الخاتمة : 
تعتبر المرافقة أسلو�ا مهما لدعم ومساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للنجاح خاصة الناشئة منها، وفي 

ول أخرى. ومن خالل تقی�م تجر�ة المرافقة هذا الس�اق انتهجت الجزائر هذا األسلوب �شكل متأخر مقارنة بد
في الجزائر فقد تحققت مجموعة من نتائج ولكنها غیر كاف�ة مقارنة �الدور الذي �مكن أن تلع�ه المؤسسات 

 الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد.
 :  التوص�ات

 بذل المز�د من الجهود في مجال دعم وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -
أجهزة مراق�ة ومعاینة للمؤسسات التي استفادت من برامج الدعم من أجلها مرافقتها إلنجاحها وضمان إنشاء  -

 استرجاع م�الغ القروض التي استفادت منها.
 نشر ثقافة المقاولت�ة  بین الش�اب العاطل وشرح آل�ة المرافقة وك�ف�ة تطب�قها لنجاح المؤسسة. -
سات التي تستفید من برامج الدعم والمرافقة، حتى ال �كون هناك هدر است�فاء الشروط الضرور�ة في المؤس -

 للوقت والمال.
 تكو�ن االطارات التي تشرف على عمل�ة المرافقة. -
االعتماد على الجامعات والمعاهد ومراكز التكو�ن في التعر�ف ببرامج الدعم والمرافقة التي �مكن أن �ستفید  -

 منها حاملي الشهادات .
 ق بین أجهزة المرافقة والجامعات من أجل توج�ه خر�جي الجامعات نحو إنشاء مؤسسات خاصة.التنسی -
-  

إن المرافقة ضرورة ملحة تفرضها األوضاع االقتصاد�ة، للتحول من اقتصاد ر�عي إلى اقتصاد �عتمد على 
لتقدم في البلدان مختلف القطاعات الس�ما قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي �عتبر عماد النمو وا

 .، لذا یجب اعتماد هذه اآلل�ة �شكل علمي مدروسالمتقدمة
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 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
 

 جامعة المد�ة أستاذ محاضر أ سالم عبد الرزاق
 جامعة المد�ة طال�ة دكتوراه �صاشي هدى

 
 مقدمة:
ترتكز اقتصاد�ات الكثیر من الدول خاصة تلك التي تعتمد استراتیج�ات تنمو�ة مستد�مة على مجموعة        

متشا�كة من المؤسسات والمنشآت االقتصاد�ة التي تعمل في مجاالت اقتصاد�ة مختلفة، اذ تلعب المؤسسات 
الساس�ة لكثیر من االقتصاد�ات الصغیرة والمتوسطة دورا ر�اد�ا في هذه المجموعة، �حیث تشكل النواة ا

خاصة اقتصاد�ات الدول المتقدمة، وذلك �عد االهتمام الكبیر الذي أولته تلك الدول للمؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة، وقد ات�عت الدول الناشئة نفس المنحى �اعطائها العنا�ة الالزمة لهذه المؤسسات حتى اص�حت 

 مو�ة القتصاد�ات هذه الدول.تشكل القاعدة االساس�ة في العمل�ات التن
  االشكال�ة الرئ�س�ة:

 من خالل كل هذا �مكن طرح االشكال�ة الرئ�س�ة التال�ة:            
 " ما طب�عة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر؟ "                        

 محتوى الدراسة:
 لي:  سبق تم تقس�م الدراسة على النحو التا بناءا على ما     

 مفاه�م اساس�ة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ األول: المحور
 .واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر الثاني: المحور
 األول: مفاه�م اساس�ة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحور

عام، وقطاع المؤسسات في سبیل توفیر المناخ االستثماري المناسب لتطور القطاع الخاص �شكل      
والمتوسطة �شكل خاص، شرعت الجزائر في العمل على توفیر أرض�ة قانون�ة كفیلة بترق�ة وتدع�م  الصغیرة

                                                االستثمار.     الم�ادرة الخاصة في
 اوال: تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة     

                                          هناك العدید من التعار�ف التي تناولت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نذكر من بینها ما یلي:       
أجیر  250كل مؤسسة تضم أقل من �عرف االتحاد االور�ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها:"  -

ملیون و ن أ  27أو مجموع المیزان�ة ال یتجاوز  (ECU)نقد�ة أورو��ة  ملیون وحدة 40ورقم أعمالها أقل من 
 1من قبل مؤسسة أخرى". % 25والتي ال تكون في حد ذاتها ممتلكة بنس�ة 

"مؤسسة انتاج  كما �مكن تعر�ف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، مهما كانت طب�عتها القانون�ة �أنها: -
 السلع والخدمات:   

 شخصا؛                                    250الى  01تشغیل من  -
ال یتجاوز رقم اعمالها السنوي مل�اري دینار جزائري، أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها السنو�ة خمسمائة  -

 ملیون دینار؛    
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  2تستوفي معاییر االستقالل�ة. -
 ت الصغیرة والمتوسطة                                                        ): تصنیف المؤسسا01-02جدول رقم (                   

 الحصیلة السنو�ة رقم االعمال السنوي  حجم العمالة المؤسسة
 مالیین دج 10ال یتجاوز  ملیون دج 20اقل من  9-1 المصغرة
 ملیون دج 100ال یتجاوز  ملیون دج 200ال یتجاوز  49-10 الصغیرة

 ملیون دج 500و 100بین  مل�ار دج 2ملیون دج و 200بین  250-50 المتوسطة
المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة  12/12/2001المؤرخ في  18-01من القانون رقم  07و 05المواد المصدر: 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 ثان�ا: معاییر تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 3�مكن تقس�م هذه المعاییر الى نوعین وذلك على النحو التالي:          

تهتم بتصنیف المؤسسات �صورة موضوع�ة استنادا الى عناصر التشغیل الرئ�س�ة مثل المعاییر النوع�ة:  -1
نوني، مع�ار نمط االداررة والملك�ة، التقن�ة المستخدمة، نوع االنتاج، طرق االنتاج، طرق التوز�ع، المع�ار القا

 التنظ�م ومع�ار التكنولوج�ا ......الخ.
أنه �مكن اعت�ار  (Small Industry Development)تحت عنوان  E-Staley)وقد ورد في كتاب ألفه (   

 أي مؤسسة على أنها صغیرة أو متوسطة اذا وجدت فیها خاصیتین من الخصائص االر�عة التال�ة:
 المؤسسة؛ أصحاب هم المسیرون  �كون  ما فعادة :اإلدارة استقالل�ة •
 األفراد؛ من مجموعة أو لفرد مالها ورأس المؤسسة ملك�ة تعود •
 أصحاب أن كما خارج�ا، تمتد أن �مكن السوق  الى احت�اجاتها أن اذ محل�ا، نشاطها المؤسسة •

 واحدة؛ منطقة �قطنون  فیها والعاملون  المؤسسة

 .النشاط نفس تمارس الحجم كبیرة �مؤسسة قورنت ما إذا الحجم، صغیرة المؤسسة هذه تعتبر •
 االقتصاد�ة المؤشرات من جملة إلى استناداً  صغیرا)  أم كانت كبیرة( المؤسسة حجم یتحدد المعاییر الكم�ة: – 2

 لرأس العضوي  التركیب المضافة، الق�مة اإلنتاج، حجم العمال، عدد :تشمل االقتصاد�ة فالمؤشرات والتقن�ة،

 .األعمال ورقم المستثمر المال رأس يف تتمثل التقن�ة المؤشرات أما المستعملة، الطاقة حجم المال،
 الق�مة األعمال، رقم العمال، عدد :األ�عاد ثالثي المع�ار هو الدول لدى استعماال األكثر المع�ار لكن       
 نشاط یخص ف�ما تحصیله وكذا العدد�ة، الناح�ة من حصره سهولة المع�ار هذا على والمالحظ .المضافة

 مع�ار من أكثر استخدام األمر یتطلب قد كما للتصنیف واحد مع�ار استخدام �مكن أنه إلى هنا ونشیر المؤسسة،

 4.الوقت نفس في
 ثالثا: الصعو�ات التي تتعرض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:

 5هناك العدید من الصعو�ات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي �مكن تقس�مها الى:       
 صعو�ات المح�ط الداخلي: -1
 والتي تتمثل فيصعو�ات تتعلق �الموارد ال�شر�ة:  -أ
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 األفراد إلى �النس�ة للنشاط الدخول حر�ة تت�ح والمتوسطة الصغیرة المؤسسات طب�عة إن :اإلدارة كفاءة عدم -

 �ساطة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات سمات ابرز ومن واالقتصاد�ة، أوضاعهم االجتماع�ة اختالف على

 االعتماد وهذا الهامة، القرارات جم�ع یتخذ الذي صاحبها بواسطة تدار المؤسسات هذه ألن التنظ�مي اله�كل

 محدودة الواحد الشخص قدرة أن عل�ه �عاب اإلدار�ة، النواحي جم�ع في هو المؤسسة صاحب على الم�اشر

 اإلدار�ة، للنواحي �النس�ة الكثیر ینقصهما عامالن وهما والفطرة الخبرة على المؤسسة صاحب �عتمد حیث غال�ا،

 المشاكل من تعمق أن شأنها من التي القرارات اتخاذ على القدرة عدم او الكاف�ة، اإلدار�ة الخبرة تتوافر ال و�ذلك

 المواصفات إلى �فتقر أو بنجاح العمل على القدرة لد�ه تتوفر ال فصاحبها المؤسسات، هذه لنجاح األساس�ة

 .العمل إلنجاز الضرور�ة والمعرفة الق�اد�ة
 المستوى  في الضعف مشاكل من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعاني :المدر�ة �العمالة المتعلقة الصعو�ات -

 ل�س المؤسسات فهذه والتسو�ق، اإلنتاج عمل�ات إلدارة المطلو�ة والخبرات المهارات في والنقص للعمالة الفني

 الید لندرة نتیجة جیدا، تدر��ا المدر�ة والعناصر العال�ة، المهارات الستقطاب الالزمة واإلمكان�ات القدرة لدیها

 في القو�ة ورغبتهم العمال وتمسك المرتفعة األجور نتیجة الكبرى  للمؤسسات الماهرة العمالة لتفضیل او العاملة

 إنتاج�ة انخفاض عنها و�نجر الوظ�في، االستقرار لتوافر العام القطاع مؤسسات أو الحكوم�ة المنظمات في العمل

 من المدر�ة العاملة الید تسرب عنه ینتج قد كما اإلمكان�ات، لمحدود�ة التدر�ب على القدرة لعدم نتیجة العمال

 والمزا�ا األجور حیث من أفضل عمل شروط عن �حثا الكبیرة المؤسسات إلى والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 ومهارة، كفاءة اقل عاملة ید توظیف إلى �استمرار �ضطرها مما للترق�ة أكبر فرص توافر إلى إضافة األفضل،

 ومن اإلنتاج�ة من یخفض أن شأنه من وهو أعمالهم، في �قائهم عدم عن فضال تدر�بهم وأع�اء مشاكل وتحمل

 .التكالیف ارتفاع إلى �اإلضافة المنتجة السلع نوع�ة
 افتقار إلى �األساس یرجع المستو�ات مختلف في فعالیته وعدم التسییر ضعف إن :التسییر في الرشادة نقص -

 اإلدار�ة والمناهج األسالیب �استخدام المناسب التغییر إحداث من �مكن الذي الدینام�كي، للتفكیر المسیر�ن معظم

 والس�اسي واإلداري  االجتماعي للمح�ط المتتال�ة والتغیرات جهة، من المتكافئة غیر المنافسة �سایر �ما الحدیثة

 .المؤسسات هذه وتتطور تع�ش حیث أخرى، جهة من
 او األول�ة سواء األول�ة المواد إلى والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تفتقر صعو�ات تتعلق �المواد األول�ة: -ب 

األجزاء المكونات، مما یجعلها غیر قادرة على تدع�م منتجاتها بتلك المدخالت التر ترفع من  أو الوس�طة
 األول�ة �المواد المتعلقة المشكالت أهم ومن .المنافسة على قدرة أو قبوال أكثر مستوى مواصفاتها النوع�ة، وتجعلها

 :نجد
  المؤسسات؛ من النوع هذا لصالح االستیراد �عمل�ات الق�ام تتولى متخصصة أجهزة وجود عدم -
األول�ة  المواد �عض شراء عند تمنح التي والخصومات االمت�ازات من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تستفید ال -

 الحت�اجاتها المحدودة؛
 تحصل قد كما والمتوسطة، یرة الصغ المؤسسات حساب على الكبرى  المؤسسات مع التعامل الموردین تفضیل -

 اإلنتاج وعلى قدرتها التنافس�ة؛ جودة على یؤثر مما وردیئة، الجودة منخفضة أول�ة مواد على
 .التمو�ل في لقصور نتیجة األول�ة المواد على �الحصول تتعلق مشاكل هناك -
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 حق�قة مشاكل والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه�المعلومات:  المتعلقة الخبرة بنقص تتعلق صعو�ات -ج

 جهات وغ�اب جهة، من التطورات هذه عن المعلومات نقص �سبب التكنولوج�ة التطورات ومواك�ة التجدید في

 جهة من الغرض لهذا مخصصة برامج تبني في او الفن�ة والمشورة الدعم تقد�م في إلیها اللجوء �مكن متخصصة

 :في أساسا المشاكل هذه وتتمثل أخرى،
 أصحاب لدى المعلومات في ونقص اإلنتاج، ومستلزمات والسلع الموارد أسواق عن المعلومات نقص -

السجل  في القید :مثل الحكوم�ة والقرارات القوانین من ذلك ح�ال مدیرها او والمتوسطة الصغیرة المؤسسات
 وغیرها؛ العمل وقوانین االجتماع�ة التأمینات العمالة، الضر�ب�ة واستقدام والحوافز التجاري،

 التوقیت في �ه الق�ام أو تنفیذه ینوي  الذي المشروع عن المستثمر لدى الكاف�ة للمعلومات الوصول صعو�ة -

 المناسب؛
 الصغیرة للمؤسسات الكاملة الخر�طة دراسة لعدم المنطقة نفس وفي مؤسسة من أكثر في الواحد النشاط تكرار -

 .االستمرار�ة وعدم نتیجة الفشل فتكون  الزمن عبر رة ومستم مؤثرة جدوى  دراسات خالل من وذلك والمتوسطة
 :یلي ما في معا رصدهما �مكن واالستشار�ة: الفن�ة الصعو�ات -د

 أن النمو یجب لكن، المؤسسات كل في فیها ومرغو�ا طب�ع�ة حالة النمو �عتبر :عل�ه المس�طر غیر النمو -

 ز�ادة طر�ق عن أو المحتجزة اإلر�اح طر�ق عن التمو�ل یتطلب العمل في فالتوسع عل�ه، ومس�طرا مخططا �كون 

 تركی�ة في أساس�ة تغییرات التوسع یتطلب كما االقتراض، طر�ق عن ول�س المؤسسة صاحب قبل من المال رأس

 الخبرات جانب إلى جدد أفراد تعیین المال�ة، الرقا�ة إجراءات السلعي، المخزون  حجم العمل، أسلوب المؤسسة،

 .معها للتعامل طر�قة المدیر من یتطلب مما وتتعقد، المشاكل تزداد تعقیده وز�ادة العمل حجم فبز�ادة اإلدار�ة،

 اخت�ار یتم  ما وغال�ا والفن، العلم من مز�جا للمؤسسة المالئم الموقع اخت�ار عمل�ة تعتبر :المالئم غیر الموقع -

 وجود �مجرد ل�س الهامة األمور من الموقع اخت�ار فعمل�ة وتخط�ط �حث ودون  جیدة، دراسة دون  العمل مواقع

تكون شر�انها  التي التجزئة تجارة في خاص �شكل أهمیته وتظهر للفرصة، یترك ال أن و�جب شاغرة، بنا�ة
 الموازنة المؤسسة مالك على یجب سبق ما إلى الحیوي هو المب�عات التي تتأثر �شدة �اخت�ار الموقع، �اإلضافة

 .المب�عات على وتأثیره الموقع تكلفة بین

إدار�امختلفا، فالس�اسات التي  أسلو�ا یتطلب ذلك فإن ونموه، �فترة العمل بدء �عد التحول: على القدرة عدم -
 تص�ح او ونموه، العمل كانت مناس�ة وأدت الى تحقیق االر�اح في بدا�ة العمل تص�ح غیر مناس�ة بتوسع

 الصغیرة المؤسسات أصحاب من العدید یرفضه ما وهذا للصالح�ات تفو�ضا یتطلب فالنمو فعالة، غیر اإلدارة

 إلى یؤدي قد مما والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أصحاب لدى تتوفر ال جدیدة قدرات یتطلب انه كما والمتوسطة،

 .فشله
 التي إصدار القوانین وتعد�التها من ابرز العوامل التي تز�د من درجة عدم التأكد كثرة تعتبر :التأكد عدم -

 العامة الس�اسة توجه تحدید وعدم الس�اسي االستقرار عدم أن كما والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات فیها تع�ش

 المناخ یز�د -الجذر�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة الس�اس�ة التغییرات حالة في خصوصا -المؤسسات هذه تجاه

 في الدخول عن والمتوسطة الصغیرة المؤسسات من الكثیر إحجام عنه ینتج مما تدهورا، العام االستثماري 

 عثرة حجر �قف الذي التأكد، عدم عنصر ظهور إلى تؤدي السا�قة العوامل وجم�ع النوع، هذا من االستثمارات

  .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وازدهار نمو أمام
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 الخارجي المح�ط صعو�ات -2

 األرض على العثور في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه الصناعي: �العقار المتعلقة لصعو�اتا -أ

 ،1 معینة مناطق في األنشطة هذه �عض إقامة لحظر نظرا المتجر أو المصنع أو ورشات، إلقامة الالزمة

 في األراضي تكلفة الرتفاع او البیئي �التلوث تتعلق العت�ارات أو السكاني والعمراني، التكدس من للتخفیف

 إلقامة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات صاحب لدى الحافز یتوفر ال كما األسواق، من القر��ة المتمیزة المواقع

 ذات الكبیرة المؤسسات عن وال�عد العامة المرافق لخدمات الفتقارها نظرا الجدیدة المناطق في مشروعه

 المتاحة األسواق محدود�ة ولصغر التجمعات السكان�ة المتوطنة بهذه المناطق، و�التالي المت�ادلة االرت�اطات

 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات خدمات أو لمنتجات
 المالي: �الجانب المتعلقة الصعو�ات -ب

 نجد والمتوسطة الصغیرة المؤسسات منظومة تطور تواجه التي المشاكل واخطر أهم من التمو�ل: صعو�ة -

 : التال�ة المستو�ات على �محدودیته یتمیز الذي المصرفي الجهاز من وخاصة التمو�ل، مشكلة
 قد الضمانات ومشكلة التمو�ل تكلفة إن: والضمانات �التكالیف المتعلقة المصرفي التمو�ل محدود�ة •

 الوضع هذا أضحى و�التالي المالئمة، اآلجال وفي المناسب �الحجم وانس�ا�ه التمو�ل مرونة من تحدان أص�حتا

 والمتوسطة؛ الصغیرة المؤسسات لتطور عائقا الرسم�ة وغیر الرسم�ة بتكال�فه
 �محدودیته التقلیدي المصرفي التمو�ل یتمیز :واإلجراءات �الص�غ المتعلقة المصرفي التمو�ل محدود�ة •

 مع التكیف �امكانها �كن لم المصرف�ة والمنظومة المال�ة الوساطة أن ذلك والتوث�ق�ة، اإلجرائ�ة وتعقیداته الص�غ�ة
 األحداث؛ تجاوزتهما وكأنهما ظهر حیث الكلي، االقتصاد مستوى  على المسجلة اله�كل�ة التحوالت وتیرة
 واألولو�ات والمشروط�ة �الحجم المتعلقة المصرفي التمو�ل محدود�ة •

یتصف تعامل مصالح الجمارك مع المستثمر�ن �ال�طء والتعقید، مما یجعل الكثیر من  الرسوم الجمرك�ة: -
السلع المستوردة من الخارج حب�سة الموانئ والحاو�ات لعدة شهور، مما ینعكس سل�ا على مردود المؤسسات 

 الداخلي. الصغیرة والمتوسطة وخاصة �النس�ة لتلك التي تحتاج إلى مواد أول�ة مستوردة ال توجد �السوق 
 المؤسسات على الج�ائ�ة األع�اء تخفیف اجل من اتخذت التي اإلجراءات من �الرغم :والتأمینات الضرائب -

 ومن األر�اح على الضرائب نس�ة ارتفاع من �عاني القطاع هذا في المستثمر فمازال والمتوسطة، الصغیرة

 .العمل أر�اب على المفروضة االشتراكات
 تعطي مختلفة نقد�ة س�اسات الدول تنتهج ما عادة :الممنوحة القروض على الفائدة أسعار ارتفاع مشكلة -

 والتخط�ط اإلعداد مراحل في وخاصة والمتعثرة، الناشئة المؤسسات �مساندة التمو�ل في أولو�ة للمؤسسات

 تمنح التي والتسه�الت القروض على الفائدة أسعار تخف�ض طر�ق عن ذلك و�تم اإلنتاج�ة، للطاقات والتشغیل

 األع�اء تلك - الثابتة �األع�اء مقیدة تكون  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات الن منها الصغیرة وخاصة للمؤسسات

 مما األولي، اإلعداد فترات خالل -اإلنتاج كم�ة عن النظر �غض ثابتة ت�قى أي النشاط حجم بتغیر تتغیر ال التي

 �سبب المتعثرة المؤسسات أعداد تتزاید ولذلك المتعثرة، القروض جدولة عن وال�حث التعثر ومنه السداد من �منعها

 المؤسسات. لتلك الممنوحة القروض على الفائدة أسعار ارتفاع
 �التسو�ق: المتعلقة الصعو�ات -ج

  أخرى؛ تارة العرض وفي تارة الطلب في فائض إلى یؤدي مما آلخر موسم من اإلنتاج ث�ات عدم -
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 الطاقة �االعت�ار األخذ دون  معینة مجاالت في وتمركزها القطاع�ة الناح�ة من المؤسسات هذه منتجات تشا�ه -

 بینها؛ ف�ما الضارة المنافسة من عال�ة درجة یخلق مما اإلقل�م�ة، او المحل�ة للسوق  االست�عاب�ة
 النشاط إدارة في الشخصي والجهد �الخبرة واالكتفاء والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في التسو�قي الوعي نقص -

 أسرار على حفاظا او القدرات المال�ة قلة �سبب وذلك التسو�ق�ة، االستشار�ة �الخدمات االستعانة وعدم التسو�قي

 النشاط؛ وخصوص�ات
 النام�ة الدول معظم في السائدة التجار�ة األس�اب ل�عض نتیجة وذلك العالم�ة األسواق إلى الوصول صعو�ة -

 :منها والمتقدمة
  والتصدیر؛ االستیراد �أمور المتعلقة والمستوردة المصدرة البلدان بین والمعاییر القوانین ختالفا •
  �التصدیر؛ الخاصة اإلجراءات تعقید •
  والتقنین؛ الجمرك�ة الحما�ة س�اسة إت�اع •
  مسبق؛ �شكل موافقتها على الحصول ین�غي التي الجهات تعدد •
 خالل النام�ة من الدول من لكثیر المحل�ة األسواق على تس�طر التي الجنس�ات متعددة الشركات انتشار •

 .كثیرة أسواق في المنتشرة فروعها بواسطة منتجات صادرات
 قطاع تطور حركة تعوق  التي العوامل أهم من االختصاص: جهات وتعدد التنظ�مي اإلطار مشكلة -د

 وما القطاع هذا على والرقا�ة اإلشراف تتولى التي العامة واألجهزة الهیئات تعدد والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 اإلشراف�ة الجهات تعدد على و�ترتب ال�عض، �عضها مع تتعارض قد التي واللوائح التشر�عات تعدد من ذلك یت�ع

 والحصول األرض وتخص�ص الموقع وعلى المؤسسة إقامة على الموافقة إجراءات مثل المطلو�ة، اإلجراءات كثرة

 یتعامل التي الجهات وتتعدد التشغیل، ومستلزمات والمعدات لآلالت االستیراد وتراخ�ص البناء ترخ�ص على

 أو والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات إلقامة والشروط الالزمة الوثائق الستخراج المؤسسات هذه أصحاب معها

 �قتضي كما الخ)، ...البیئة الصحة، ئب،الضرا التجاري، السجل التأمینات،( المؤسسة على رقاب�ة كجهات

التي بها الجهات المختصة للتأكد من تحقق الشروط خاصة في حالة ابداء  المعاینة عمل�ات ممارسة
 مالحظات واشتراط است�فائها �الكامل قبل منح الترخ�ص.

 من كثیر في اإلدارة الزالت حیث وقانون�ة، إدار�ة صعو�ات هي والتنظ�م: �اإلدارة المتعلقة الصعو�ات -ه

 معالجة تستغرقها التي الطو�لة المدة القرار، اتخاذ مراكز وتعدد اإلنتاجي الجهاز على بثقلها تؤثر النام�ة البلدان

إلى عدم استقرار النصوص القانون�ة وتعدد  �اإلضافة والمحسو��ة، الرشوة ظاهرة تفشي المؤسسات، هذه مشاكل
 لق بهذه المؤسسات.التأو�الت المقدمة لها ف�ما یتع

 الم�حث الثاني: واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر           
             ونجد في هذا االطار مایليأوال: آل�ات دعم انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 

اداري، تتمتع هي ع�ارة عن مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع ): ANDIالوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار ( -1
، 2001اوت  20المؤرخ في  03-01، انشئت �موجب القانون رقم 6�الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي

وال�ة على مستوى الوطن یخول للوكالة الق�ام بجم�ع  48في شكل ش�اك وحید غیر ممركز موزع عبر 
 قد تكون في شكل:            االجراءات التاس�س�ة للمؤسسات وتسهیل تنفیذ مشار�ع االستثمار، والتي

 وه�كلة المؤسسات؛                                                             تأهیلاعادة  -؛   توس�ع قدرات االنتاج -انشاء مؤسسات جدیدة؛     -  
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المساهمة الجزئ�ة او الكل�ة في خوصصة �عض المؤسسات  -الشركة؛     رأسمالالمساهمة في  -
          من بین مهام الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار نجد:                    .العموم�ة

 ضمان ترق�ة وتطو�ر ومتا�عة االستثمارات االجنب�ة والمحل�ة؛                 -
       ثمر�ن المق�مین وغیر المق�مین الذین یرغبون في اقامة المشار�ع؛      استق�ال واعالم ومساعدة المست -
           تسهیل اجراءات تشكیل المؤسسات الجدیدة وتنفیذ المشار�ع من خالل الش�اك الوحید؛       -  
        ستثمار؛            تسییر صندوق دعم اال -منح االمت�ازات المرت�طة �االستثمارات؛         -
          .7المساهمة في تنم�ة وترق�ة الفضاءات واالشكال الجدیدة لالستثمارات داخل االقتصاد الوطني -
انشئت هذه الوكالة في اطار الوكالة الوطن�ة  ):ANGEMالوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر( -2

للتنم�ة االجتماع�ة، من اجل اعطاء دور اكبر لهذه الوكالة في مجال المساهمة في دعم انشاء المؤسسات 
المؤرخ في  14-04الصغیرة، فلقد تم انشاء الوكالة الوطن�ة للقرض المصغر �موجب المرسوم التنفیذي رقم 

              .20048جانفي  22
تم انشاء الصندوق الوطني للتامین عن ال�طالة  ):CNACالصندوق الوطني للتامین عن ال�طالة ( -3

، �حیث �ساهم الصندوق في نطاق 1994جو�ل�ة  06المؤرخ في  94-188�موجب المرسوم التنفیذي رقم 
واحداث اعمال لفائدة مهامه و�االتصال مع المؤسسات المال�ة والصندوق الوطني لترق�ة التشغیل في تطو�ر 

                                                          9ال�طالین المنخرطین ف�ه، وذلك من خالل:
التمو�ل الجزئي للدراسات المتعلقة �االشكال غیر النموذج�ة للعمل واالجور وتشخ�ص مجاالت التشغیل  -

 ومكامنه؛                                 
    اقتصاد�ة لمشار�ع احداث االعمال الجدیدة لفائدة ال�طالین الذین یتكفل بهم؛    -تكفل �الدراسات التقنوال -

  
 تقد�م المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعو�ات في اعمالها من اجل المحافظة على مناصب الشغل.       -

لصغیرة كانت جزئ�ة ول�ست مستهدفة، نالحظ ان مهمة هذا الجهاز في مجال دعم انشاء المؤسسات ا      
جاءت تعد�الت جدیدة، عملت الجهات المعن�ة من خاللها على ترق�ة اكبر لهذا  2004لكن ومع بدا�ة سنة 

، وذلك 10سنة 40و 35الجهاز ف�ما یخص انشاء المؤسسات لفائدة ال�طالین ذوي المشار�ع ال�الغین ما بین 
المتمم والمعدل للمرسوم التنفیذي  2004جانفي  03المؤرخ في  01-04�موجب المرسوم التنفیذي رقم 

              السابق.    
): مستوى االستثمارات واالعانات حسب 02-02جدول رقم (                     

CNAC                        
 نس�ة قرض بنكي لقرض دون فائدةنس�ة ا نس�ة المساهمة الخاصة المستوى:

 %70 %25 %5 ملیون دج 2اقل من 

 م.خاصة م.عاد�ة م.خاصة م.عاد�ة مالیین 10الى  02ما بین 
10% 8% 20% 22% 

-06، ص ص 2004جانفي  11، الصادرة بتار�خ 03، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد 09الى  04المواد المصدر: 
07                                                                          . 



 

410 

تم إنشاء الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب �موجب  ):ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب ( -4
، وقد وضعت تحت سلطة رئ�س الحكومة، 1996سبتمبر  8، المؤرخ في 296-96المرسوم التنفیذي رقم 

و�ت*ولى الوز�ر المكلف �التشغیل المتا�عة العمل�ة لجم�ع نشاطات الوكالة، وهي هیئة وطن�ة ذات طا�ع 
ة واالستقالل المالي، وتسعى لتشج�ع كل الص�غ المؤد�ة إلنعاش قطاع خاص تتمتع �الشخص�ة المعنو�

 11التشغیل الش�اني من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع والخدمات
                                    12ومن بین مهام هذه الوكالة الوطن�ة نذكر مایلي:

                 المشار�ع عند ق�امهم بتطبیق مشار�عهم؛تدع�م وتقد�م االستشارة ومرافقة الش�اب حاملي  -
            تقد�م االعانات المال�ة والش�ه مال�ة للش�اب؛                                              –
تزو�د الش�اب المستثمر �مختلف المعلومات حول االعانات التي �منحها الصندوق الوطني لتشغیل الش�اب  -

 االمت�ازات االخرى التي �حصلون علیها؛                                                       و�كافة
          تشج�ع كل االشكال االخرى من االعمال والتدابیر الرام�ة الى ترق�ة احداث االنشطة وتوس�عها؛   -
حیث یبلغ الحد االقصى للمستوى  منح تمو�ل للمشار�ع المقبولة، من خالل مستو�ین فقط من االستثمار، -

 دج، وتتوزع ت�عا للجدول التالي:                             2.000.000االول 
  ): المستوى االول لالستثمار على مستوى الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب 03-02جدول رقم (       

قرض بدون فائدة (اعانة 
 الوكالة)

 القرض البنكي دون فائدة المساهمة الشخص�ة للمقاول

25% 05% 70% 
 الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب                          المصدر: 

دج، وتتوزع ف�ه 10.000.000و 2000.000اما المستوى الثاني فتتراوح ف�ه ق�مة االستثمار ما بین           
 نس�ة مساهمة كل طرف من االطراف حسب الجدول التالي:             

 ): المستوى الثاني لالستثمار                      04-02جدول رقم (                               
 القرض بدون 

 فائدة
 القرض البنكي المساهمة الشخص�ة

 المناطق االخرى  مناطق خاصة المناطق االخرى  مناطق خاصة
20% 8% 10% 72% 70% 

 الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب     المصدر: 

: هي مؤسسات عموم�ة ذات طا�ع صناعي وتجاري، تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة مشاتل المؤسسات -5
                   :13المال�ة، وتكون في احد االشكال التال�ةواالستقالل�ة 

 هي ع�ارة عن ه�كل دعم یتكفل �حاملي المشار�ع في قطاع الخدمات.           المحضنة:  -
 ه�كل دعم یتكفل �اصحاب المشار�ع في قطاع الصناعات الصغیرة والمهن الحرف�ة.    ورشة الر�ط:  -
       النزل �حاملي المشار�ع ذوي النشاطات التي تهتم �میدان ال�حث. و�تكفل هذانزل المؤسسات:  -

                                 :14من بین مهام هذه المشاتل نجد     
        استق�ال واستضافة ومرافقة المؤسسات الحدیثة النشاة لمدة معینة وكذلك اصحاب المشار�ع؛           -
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تقد�م ارشادات خاصة �مجال  - تقد�م الخدمات الملحقة؛ - لفائدة المقاولین؛ تسییر وایجار المحالت -
 النشاط.

 �االضافة الى هذه اآلل�ات هناك ال�ات اخرى.                                 
                                       : دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في النشاط االقتصادي �الجزائرثان�ا

                                   المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عددتطور  -1
منهم  %57مؤسسة، كما ان  1014075بلغ عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  2016في نها�ة       

اشخاص  %43مؤسسة اقتصاد�ة عامة وال�اقي تتكون من  438تتكون من أشخاص اعت�ار�ین من بینها 
 .820738التي بلغ عددهم  2014حرفیین مقارنة بـ  %23مهنیین و %20طب�عیین منهم ما �قارب 

 لفئات): تطور مناصب الشغل المصرح بها حسب ا05-02الجدول رقم (                             

 %التطور السنوي 
 

طب�عة المؤسسة الصغیرة  2014عام  2016عام 
 العدد % النس�ة  العدد % النس�ة  والمتوسطة

 المؤسسات الخاصة
 أشخاص معنو�ین 482130 58.76 577386 56.94 6.14 %
 أشخاص طب�عیین 151761 18.49 436251 43.02 6.50 %

 الحرف�ة األنشطة 186303 22.69 233298 23.01 
 المجموع الجزئي 820194 99.93 1013637 100 6.28 %

 المؤسسات العموم�ة

 األشخاص المعنو�ین 544 0.07 438 0.04 6.05 %

 المجموع الجزئي 544 0.07 438 0.04 
 المجموع 820738 100 1014075 100 

، 2014 نوفمبر، الصغیرة والمتوسطة نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة للمؤسسات، والمناجموزارة الصناعة  المصدر: 
                                                          .09، ص2016؛ نوفمبر 08ص

یؤدي إلى المساهمة في تقل�ص  وهو ماالمصرح بهم  المؤسساتمن خالل الجدول یتبین لنا تطور عدد      
رفع  وهو ما �ساهم فيطورا من سنة إلى أخرى ال�طالة، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة عرفت ت

 .عدد مناصب
من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة  تتكون وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المؤسسات الخاصة        

التي تنشط في المهن الحرة، و�عتمد في  الطب�ع�ة وكذا األنشطة الحرف�ةالمؤسسات و "أشخاص معنو�ة" 
الحصول على هذا الرقم على معلومات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغیر األجراء خالفا لنظام جمع 

                                              المعلومات المتعلق �قطاع الصناعة التقلید�ة سا�قا
 .                                               ة في تطور المیزان التجاري دور المؤسسات الصغیرة والمتوسط -2

 ما یلي: 2015مقارنة �العام المالي لـ  2016سجل المیزان التجاري الجزائري لسنة      
 مل�ار دوالر؛ 46.72مل�ار دوالر الى غا�ة  51.70أي من  %9.62انخفاض الواردات بـ  -
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 مل�ار دوالر. 28.88مل�ار دوالر الى غا�ة  43.66أي من  %16.69-انخفاض الصادرات بـ  -
 17.84عجزا تجار�ا بلغ  2016أظهرت النتائج االجمال�ة التي حققتها التجارة الخارج�ة للجزائر في عام      

 .2015مل�ار دوالر مقارنة مع ما سجلته خالل عام  4.8مل�ار دوالر بز�ادة طف�فة قدرها 
   )2015/2016): تطور المیزان التجاري الجزائري  (06-02الجدول رقم (                           

 الق�مة ملیون دوالر أمر�كي                                                                              

  2015 2016 )%معدل التطور (

 اإلستیراد 51702 46727 -9.62

 التصدیر 34668 28883 -16.69

 المیزان التجاري  -17034 -17844 
                   . 36صمرجع سابق، نفس ، الصناعة والمناجموزارة  المصدر:

                        دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تطور الناتج الداخلي الخام والق�مة المضافة -3

         الصغیرة والمتوسطة في تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقاتدور المؤسسات  -أ  
�شمل الناتج الداخلي الخام على كل ما تم إنتاجه داخل الحدود الجغراف�ة للدولـة مـن المنتجـات       

                    .االقتصـاد�ة خـالل فترة معینة، سواء �استخدام عناصر اإلنتاج المملوكة للمواطنین أو لألجانب
         

ـیرة في النـاتج الـداخلي الخـام، والجـدول التـالي یوضـح تطـور إن للمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة مسـاهمة كب
                               :النـاتج الـداخلي الخام للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

-2006): تطور الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات حسب الطا�ع القانوني (07-02الجدول رقم (
 الق�مة: مل�ار دینار جزائري                                                 )                     2010

 2010 2009 2008 2007 2006 الطا�ع القانوني
 % الق�مة % الق�مة % الق�مة % الق�مة % الق�مة

نس�ة القطاع 
العام في الناتج 

 الداخلي الخام
704.05 20.44 749.86 19.2 760.92 17.55 816.80 16.41 827.53 15.02 

نس�ة القطاع 
الخاص في 
الناتج الداخلي 

 الخام

2740.06 79.56 3153.77 80.8 3574.07 82.45 4162.02 83.59 4681.68 84.98 

 100 5509.21 100 4976.82 100 4334.99 100 3903.63 100 3444.11 المجموع

               54، صمرجع سبق ذكره ،وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترق�ة االستثمار المصدر:
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 2010إلى غا�ة  2006نالحظ من الجدول مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام من سنة     
من النس�ة  84.98%تطورا ملحوظا في نسب هذه المساهمة وتشكل الق�مة القصوى، إذ تصل إلى غا�ة 

        .، وهذا ما �مكن تفسیره �الدور الهام الذي تلع�ه المقاوالت�ة في النشاط االقتصادي2010اإلجمال�ة سنة 
في حین كان  %3.5فقد بلغ في الجزائر  2016أما ف�ما یخص الناتج الداخلي الخام الفعلي لسنة     

 .  %3.8بـ  2015�قدر سنة 
                                          یرة والمتوسطة في تطور الق�مة المضافةدور المؤسسات الصغ -ب

نموا ایجاب�ا نتیجة تطور  2016الق�مة المضافة لقطاعات الصناعات المعمل�ة خالل الثالثي األول من     
، %4.2وفي قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بـ  %28.6النشاط في قطاع الصناعات الك�م�ائ�ة بـ 

، في حین انخفضت الق�مة المضافة لقطاع الصناعات %1.7وفي قطاع الصناعات الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة بـ 
 .%11الفالح�ة والغذائ�ة بـ 

، وقطاع %0.9�االضافة الى ذلك فقد تراجعت الق�مة المضافة لقطاع الصناعات غیر المعمل�ة بنس�ة     
     .%2.8، في حین كانت الخدمات غیر المسوقة %1الخدمات المسوقة ینمو بـ 
 % )2017-2016تطور الناتج المحلي االجمالي الثالثي خالل فترة (                        

 2016 2017 

الثالثي  الناتج المحلي االجمالي
 األول

الثالثي 
 الثاني

الثالثي 
 الثالث

الثالثي 
 الرا�ع

سنة 
2016 

الثالثي 
 االول

الثالثي 
 الثاني

 1.8 2.0 1.0 1.1 1.2 1.2 0.7 �حساب االنزالق السنوي*

 0.1 0.8 0.7 0.3 0.3 0.0 �حساب التغیرات الثالث�ة**

 2017(**) مقارنة �الثالثي األول من سنة  2016(*) مقارنة �الثالثي الثاني من سنة 

  خاتمة:
الصغیرة والمتوسطة تم تناوله من وجهات نظر عدیدة، فهناك من تناوله على أنه إن موضوع المؤسسات 

فرصة وجب استغاللها، ومنها من تطرق إل�ه على أنه ظاهرة تنظ�م�ة، وأ�ضا هناك من اعتبره وحدة 
 إبداع...الخ
هاما واساس�ا  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ماهي اال نتاج االبداع والمخاطرة �حیث تلعب دورا -النتائج: 

 في االقتصاد الوطني؛     
یواجه الش�اب المنشأ للمؤسسة الصغیرة عدة صعو�ات تجاه الوكالة وشركائها، حیث نجد على رأسها قصر  -

فترة تسدید القرض البنكي والتي ال تتجاوز الخمس سنوات، هذا إضافة إلى طول فترة دراسة المشروع من قبل 
 الوكالة؛ 

دمات التي تقدمها الوكالة الوطن�ة لدعم الش�اب المنشأ للمؤسسة الصغیرة، إال أنها ت�قى من رغم أهم�ة الخ  -
وجهة نظرهم غیر مرض�ة وال س�ما ف�ما یخص خدمتي التكو�ن والمساعدة على دراسة السوق، فحسب رأیهم 

وهذا ما �قلل من فرصة دراسة السوق التي تقوم الوكالة بإعدادها ال تعكس إطالًقا المعط�ات الفعل�ة للسوق، 
           حصولهم على التمو�ل من البنوك و�التفالي عدم القدرة على مواجهة متغیرات السوق الفعل�ة؛                                          
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سعت الدولة الجزائر�ة لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهذا من خالل اصدار قوانین تشر�ع�ة مرت�طة  -
 ها، وكذا وضع اجهزة دعم ومرافقة تسهل على الش�اب انشاء مؤسساتهم وتطو�رها.ب

ضرورة التوسع في طرح مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وا�ضاح كل النقاط المتعلقة بها  - التوص�ات:
   �ما یتناسب مع حاجة الطل�ة لمساعدتهم في انشاء وتطو�ر مؤسسات صغیرة خاصة بهم؛               

ت�س�ط وتسهیل االجراءات االدار�ة والتنفیذ�ة �حیث تص�ح عمل�ة معالجة الملفات واعتماد المشار�ع تتم  -
 �شكل اسرع؛                                                                                 

من خالل انشاء تعاون  محاولة جعل تخصص انشاء مؤسسات خاصة تطب�قي اكثر مما هو نظري وذلك -
                     مشترك مع مؤسسات ناجحة ورائدة في هذا المجال؛                                 

  نشر ثقافة العمل الحر وز�ادة الوعي لدى الش�اب وذلك من خالل ر�طهم �عالم الشغل اثناء فترة الدراسة؛  -
 توفیر الوسائل المهمة لنشر التعل�م المقاوالتي ل�س فقط من داخل الدولة بل وا�ضا مؤسسات كبرى دول�ة؛  - 

    
محاولة تقد�م دعم وتحفیز اكبر للمؤسسات الصغیرة التي تظهر تطور ملحوظ وذلك لتشج�ع المؤسسات  -

 االخرى على التقدم والتطور.
قائمة المراجع:

 
، 2002 ترق�ة ش�كة دعم الصناعات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر"نظام المحاضن"،حسین رح�م،   1

 .52، ص2002أفر�ل  9-8الملتقى الوطني األول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنم�ة، األغواط، 
 .6-5، ص ص 15/12/2001، 77الجر�دة الرسم�ة، العدد   2
 الجزائر، جامعة منشورة، غیر ماجستیر، رسالة ،والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات الدول�ة اإلستراتیج�ة موسى، بوكر�ف  3

 .10 ص ، 2004
 العر��ة، النهضة دار ،التنم�ة تحقیق في ودورها الصغیرة الصناعات اقتصاد�ات هللا، عوض السالم عبد صفوت  4

 12 ص ، 1953 مصر،
دراسة حالة -حاضنات االعمال ودورها في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةفه�مة درار، وفاء قاسم�ة،   5

 .25-22، ص2016مذكرة مقدمة الستكمال متطل�ات شهادة ماستر، جامعة ت�سة،  ،-الجزائر
 .08، ص2001سبتمبر  26الصادر بتار�خ  55المادة االولى، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد  6
 . 09، ص2001سبتمبر  26الصادر بتار�خ  55المادة الخامسة، الجر�دة  الرسم�ة الجزائر�ة، العدد  7
 . 08، ص2004جانفي  25الصادر بتار�خ  05دة  الرسم�ة الجزائر�ة، العدد الجر�  8

 .07-06، ص ص 1994جو�ل�ة  07الصادر بتار�خ  44المادة الخامسة، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد   9
 .06، ص2004جانفي  11الصادر بتار�خ  03المادة االولى، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد   10
أطروحة  "واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها، دراسة حالة الجزائر"،لف عثمان، لخ  11

 282، ص 2004دكتوراه، جامعة الجزائر، 
 .07-06، ص ص 2003سبتمبر  10الصادر بتار�خ  54المادة السادسة، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد   12
 .13، ص2003ف�فري  26، الصادرة بتار�خ 13، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، العدد 02المادة   13
 .13، ص2003ف�فري  26، الصادر بتار�خ 13، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة ، العدد 8الى  5المواد من   14
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 الجزائر في المقاولت�ة التنم�ة ودعم تحقیق في المرافقة دور
 

 المركز الجامعي بتی�ازة أستاذ محاضر أ  كمال عقر�ب
 تی�ازةبالمركز الجامعي  أستاذ مساعد   الطاهر �علة

 جامعة المسیلة أستاذ مساعد  عبد الغني عجیني

 
 :مقدمة

تعتبر عمل�ة إنشاء مؤسسة جدیدة عمل�ة محفوظة �المخاطر نظرا الرتفاع نس�ة الفشل التي   
تصاحبها، سواء الفشل في إنشاء المؤسسة في حد ذاتها، أو في عدم قدرة المؤسسة المقامة حدیثا على 

ة الوعي حول االستمرار وال�قاء في السوق خاصة في سنواتها األولى من النشاط، هذا األمر أدى الى ز�اد
أهم�ة المرافقة نظرا للخدمات التي تقدمها للمتناول خالل مرحلة إنشاء المؤسسة، والتي تستمر حتى �عدها 

 لتشتمل السنوات األولى من ح�اتها.
 وحر�ة الفرد�ة الم�ادرة الحر بتشج�ع االقتصاد م�ادئ إرساء على الجزائر�ة السلطات وقد عملت 

 وتعتبر لترق�ة المقاوالت�ة، المناسب التشر�عي اإلطار لتوفیر القوانین من مجموعة بإصدار وذلك المنافسة،
 لما مؤسساتهم وتطو�رها إنشاء المقاولین على للتسهیل السبل أهم أحد الدولة تبنتها التي والمرافقة الدعم أجهزة
 .المقاولین لهؤالء ومرافقة خبرات من واألجهزة الهیئات هذه تقدمه

 طرح اإلشكال�ة التال�ة:وعل�ه �مكن 
 الجزائر؟ في المقاوالتي الفعل تنم�ة هیئات الدعم و المرافقة المقاوالت�ة في فعال�ة نجاعة و مدى ما

 
 أوال: مفهوم المرافقة وأهدافها  واهم أجهزتها.

 / التعر�ف:1
المؤسسات في تعرف المرافقة �أنها "إجراء منظم في شكل مواعید متتا�عة تهدف الى دعم منشئي  

 1الفهم والتحكم في إجراءات اإلنشاء وكذلك التحكم في المشروعات، والقرارات المرت�طة �ه".
كما تعرف أ�ضا �أنها "مجموعة الخدمات المقدمة للمقاول من طرف هیئة المرافقة �غض النظر عما  

 إذا كان قد انشأ مؤسسة أو ل�س �عد".
د�ة، االستشار�ة، التكو�م�ة ...الخ، هذا من جهة ومن جهة وتشمل هذه الخدمات عدة م�ادالت: الما 

أخرى فان المرافقة تدل كذلك على تلك" العالقة الشخص�ة التي تر�ط لمدة معینة من الزمن حامل المشرع مع 
شخص من هیئة المرافقة، والذي تتمثل مهمته في متا�عة المقاول ومساعدته خاصة خالل مرحلة نمو 

 2مشروعه وتطوره.
                                                            

أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، تخصص  -دراسة میدان�ة -دمحم قوجیل، دراسة وتحلیل س�اسات دعم المقاوالت�ة في الجزائر - 1
 .102، ص2015/2016تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة ورقلة، 

تخصص إدارة  -)، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر2009-2000ناد�ة ذ�اح، دراسة واقع المقاوالت�ة في الجزائر وآفاقها ( - 2
 .63-62، ص 2012 -2011، 3، جامعة الجزائر -أعمال
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وتعرف المرافقة أ�ضا" �أنها عمل�ة دینام�ك�ة التنم�ة وتطو�ر مشروعات األعمال خاصة مشروعات   
أو منشات األعمال الصغیرة التي نمر �مرحلة التأس�س أو اإلنشاء، و�عنا�ة النشاط  حتى تتمكن من ال�قاء 

المال�ة والفن�ة وغیرها  والنمو �صفة خاصة في مرحلة بدا�ة النشاط، وذلك من خالل العدید من المساعدات
 3.من التسه�الت األخرى الالزمة أو المساعدة"

"  APCE) وهو مكلف �الدراسات في وكالة إنشاء المؤسسات �فرنسا" A- lotowskiولقد اقترح ( 
 4تعر�فا �مكن اعت�اره األكثر شموال لمهنة المرافقة و�تمثل ف�ما یلي:

واالتصاالت والوقت من أجل مواجهة المشاكل المتعددة التي تواجه " المرافقة هي محاولة لتجنید اله�اكل 
 المؤسسة ومحاولة تكی�فها مع ثقافة وشخص�ة المقاول".

 تهف المرافقة إلى: أهدافها: -02
وذلك عن طر�ق العدید من الهیئات التي تختص أساسا في معالجة مشكل عدم كفا�ة  الدعم المالي: -

المشار�ع، حیث تمثل هذه النقطة عائق كبیر أمام الش�اب الطامحین إلى إنشاء األموال الالزمة عند انطالق 
مؤسسات صغیرة، و�التالي �مكن أن توفر هذه الهیئات تسه�الت جیدة للحصول على تمو�ل االستثمارات 

 الجدیدة واستثمارات التوسع وغیرها.
وفي هذه الحالة تختلف وتجدر اإلشارة إلى أن الدعم المالي �مكن أن �كون وطني أو جهوي  

االمت�ازات من منطقة إلى أخرى، وكذلك یخضع المالي لنوع المشروع (تكنولوجي أو تقلیدي) وخصائص 
 حاملي المشار�ع.

هناك الكثیر من خدمات النصح والتكو�ن الخاصة والعامة تقدمها غرف التجارة  ش�كات النصح والتكو�ن: -
حصول المقاولین الش�اب على تكو�ن في مجال إنشاء وتسیر  وغرف الحرف وغرف التسییر، والهدف منها

المؤسسات الصغیرة ... وغیرها، حیث تقترح كل هیئة عروض تكو�ن�ة مختلفة تمثل أساس ل�قاء وتطور 
 المؤسسات الصغیرة الناشئة. 

تهدف �عض هیئات الدعم إلى توفیر مقرات لنشاط المؤسسات الصغیرة في مجاالت  الدعم الوجست�كي: -
متاحة وخالل فترات زمن�ة محدودة وخدمات إدار�ة مختلفة وذلك �شروط تحفیز�ة أقل تكلفة، �اإلضافة إلى 

ح تقد�م �عض النصائح ال�س�طة أو معقدة حسب المشروع الصغیر، وتقوم بهذه العمل�ات من خالل االنفتا
 على جم�ع ش�كات األعمال والهیئات الحكوم�ة المختلفة لتدع�م هذه الهیئات.

وعموما ت�حث المرافقة عن تحقیق هدفین رئ�سیین هما: تكو�ن وتشج�ع األشخاص ل�ص�حوا مقاولین  
 من جهة، ومن جهة أخرى تدن�ة التكالیف المرت�طة �النشاطات المقاوالت�ة (تخف�ضات ج�ائ�ة، حضانة، أعالم،

  5ضمان قروض وٕاعانات).

                                                            
الصغیرة)، الدار عبد السالم أبو قحف وآخرون، حاضنات األعمال (فرصة جدیدة لالستثمار، وآل�ات لدعم منشآت األعمال  - 3

 .10، ص 2001الجامع�ة، اإلسكندر�ة، 
 صندرة سا�سي، سیرورة إنشاء المؤسسة، دار المقاوالت�ة، نقال من الموقع االلكتروني: - 4

http://www.umc.dz/vf/pdf 
 .105دمحم قوجیل، مرجع سابق، ص  - 5
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و�مكن القول أ�ضا أسن المرافقة المقاوالت�ة تهدف إلى وضع ثالث أنواع من الموارد: موارد مال�ة،  
وموارد �شر�ة (مهارات في التسییر، المحاس�ة، القانون والج�ا�ة، الب�ع والتسو�ق) وموارد اجتماع�ة (رأس مال 

 6ش�كي، رأس مال عالقاتي، ثقة �النفس).
 أجهزتها: -3
إن خدمة المرافقة تتم من خالل العدید من الهیئات، منها ما هو عام كالهیئات التا�عة للدولة ومنها  

 ما هو خاص تتمثل في الخبراء المرافقین الخواص كمكاتب الخبراء، المحاسبین، ومحافظي الحسا�ات.
رأس هذه الهیئات  �اإلضافة إلى غیرها من الهیئات وتأتي حاضنات ومشاتل المؤسسات على 

 �اعت�ارها من أهم أجهزة المرافقة الحدیثة.
لم یتمكن لحد الیوم من التوصل إلى اتفاق حول تعر�ف دقیق لحاضنات المؤسسات حیث  أ/ الحاضنات:

 7�مكن تعر�فها �أنها " منظمات تعمل على مساعدة المقاول من أجل تطو�ر مشروعه وٕانشاء مؤسسته".
ول مرة في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة في الخمسین�ات لتشهد تطورا كبیرا مع لقد ظهرت الحاضنات أل 

حلول الس�عین�ات، وفي هذه الفترة كانت مهمتها األساس�ة تتمثل في مساعدة المقاول على إنشاء مؤسسته من 
ي خالل تقد�م موارد مال�ة، محالت �أسعار مخفضة، خدمات السكرتار�ة...الخ، ولكن اتسعت مهامها ف

السنوات األخیرة لتشمل خدمات التكو�ن، تقد�م استشارات ونصائح المختصین، �اإلضافة إلى ر�ط المقاول 
 �العدید من الش�كات كالش�كات المال�ة وش�كات األعمال.

حیث تعرف �أنها: "ه�اكل استق�ال تقوم بتقد�م محالت، مساعدات مختلفة وخدمات مك�فة مع  ب/ المشاتل:
 8صة للمؤسسات المنشئة حدیثا."االحت�اجات الخا

 إن مشاتل المؤسسات تقدم مجموعة خدمات أساس�ة من بینها: 
 عرض عقاري یتمثل في محالت موجهة لإلیجار لمدة محددة و�أسعار مخفضة. -
تقد�م مجموعة من التجهیزات والخدمات المشتركة الكفیلة بتخف�ض التكالیف التي یتحملها المقاولون  -

المشتلة، والتي تتمثل في االستعمال المشترك للتجهیزات المكتب�ة ومجمل الوظائف اإلدار�ة المنخرطون في 
 مثل السكرتار�ة، التلكس، قاعة االجتماعات...الخ.

 تقد�م نصائح للمؤسسات في مجال التسییر، التسو�ق، المحاس�ة، ال�حث، نقل التكنولوج�ا. -
تلف الشركاء االقتصادیین والمالیین، فهي تسمح للمؤسسة لها دور كبیر في ر�ط المقاول مع مح�طه ومخ -

الفت�ة �االندماج في العدید من الش�كات الداخل�ة والخارج�ة، فعلى المستوى الداخلي ونظرا لله�اكل القاعد�ة 
ا المشتركة التي توفرها المشتلة لمختلف المقاولین المنتسبین إلیها تتكون بینهم ش�كة من العالقات الداخل�ة مم

 �سمح �كسر عزلة المقاول.
و�التالي یتمثل دور المشاتل في المساهمة في تحسین نوع�ة المشار�ع وذلك �مساعدة المقاول الفتي  

 9الذي لم یتمكن من تحدید فكرته أو الذي ال �ملك مهارات النجاح الضرور�ة في تطو�ر مشار�ع أكثر واقع�ة.
                                                            

 .105نفس المرجع، ص  - 6
 .64ناد�ة ذ�اح، مرجع سابق، ص  - 7
 .64المرجع، ص نفس  - 8
 .65ناد�ة ذ�اح، مرجع سابق، ص  - 9
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 ثان�ا/ أجهزة المرافقة والدعم في الجزائر
 أجهزة المرافقة: -01

 المقامة، المؤسسات عدد ز�ادة في الكبیر ودورها المقاول مرافقة ش�كات تنم�ة �أهم�ة لتفطنها نظرا 
 الهیئات من العدید بإنشاء الصدد هذا في الجزائر قامت السوق، في واستمرارها �قائها إلى  ضمان �اإلضافة
 الس�اق. هذا ضمن التسهیل ومراكز المؤسسات مشاتل من كل المجال وتندرج هذا في المختصة

 المؤسسات مشاتل -أ
 ط�قا 25/02/2003.10المؤرخ في  78-03رقم  التنفیذي للمرسوم وفقا المؤسسات مشاتل إنشاء تم لقد 

مساعدة  حول نشاطها یتمحور والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات التوجیهي القانون  من 12 المادة ألحكام
 صناعي طا�ع ذات عموم�ة مؤسسات فهي القانوني شكلها عن أما ودعمها، والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 �المؤسسات المكلف الوز�ر وصا�ة تحت موضوعة المالي، واالستقرار المعنو�ة تتمتع �الشخص�ة وتجاري 
 11:التال�ة األشكال أحد المشاتل في وتكون  والمتوسطة، الصغیرة

  الخدمات. قطاع في المشار�ع �حاملي یتكفل دعم ه�كل :المحضنة -
 . الحرف�ة والمهن الصغیرة الصناعة قطاع في المشار�ع �حاملي یتكفل دعم ه�كل :الر�ط ورشة -
 ال�حث. میدان إلى المنتمین المشار�ع �حاملي یتكفل دعم ه�كل :المؤسسات نزل -
 :التال�ة �المهام المشاتل وتتكفل 
 . المشار�ع أصحاب وكذا معینة لمدة النشأة حدیثة المؤسسات ومرافقة واحتضان استق�ال -
  اإلیجار. �ص�غة منها �ستفیدون  تصرفهم تحت محالت بوضع المشار�ع أصحاب احتضان -
 نشاط واحت�اجات المشتلة طب�عة مع مساحتها تتناسب التي المحالت تسییر هذه على المشتلة تسهر -

 .المشروع
 المكتب تجهیزات تصرفهم تحت تضع حیث المحتضنة للمؤسسات الخدمات من مجموعة تقد�م تسهر على -

 والغاز الكهر�اء بینها من نذكر المشتركة الخدمات من مجموعة تقد�م على ز�ادة اآللي، اإلعالم ووسائل
 .والماء

 أصحاب ومتا�عة مرافقة على تسهر حیث للمؤسسات المقدمة االستشارة في تتمثل خاصة إرشادات تقد�م -
 والتجاري  والمحاسبي القانوني المیدان في االستشارة وظ�فة على وز�ادة مؤسساتهم و�عدها، إنشاء قبل المشار�ع
 نضوج مرحلة خالل التسییر تقن�ات م�ادئ تلقینهم في یتمثل المشار�ع المشتلة ألصحاب تقدم والمالي،
 .المؤسسة

محضنة : وهي المؤسسات مشاتل من عدد بإنشاء 2003وفي هذا اإلطار قامت الجزائر سنة  
 محضنة عنا�ة، محضنة سطیف، محضنة تلمسان، محضنة البلیدة، محضنة �اتنة، محضنة األغواط،

                                                            
 .1 ص ، 2003 ف�فري  26 في الصادر ، 13 العدد الرسم�ة، الجر�دة الشعب�ة، الد�مقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة - 10
أطروحة دكتوراه  -دراسة على عینة من طل�ة الجلفة -دمحم علي الجودي، نحو تطو�ر المقاوالت�ة من خالل التعل�م المقاوالتي - 11

 .68، ص2015-2014في علوم التسییر، جامعة �سكرة، 
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 ورشة سطیف، ر�ط ورشة الجزائر، ر�ط ورشة وزو، تیزي  محضنة الوادي، وهران، محضنة محضنة قسنطینة،
 .وهران ر�ط ورشة قسنطینة، ر�ط
 التسهیل: مراكز -ب
سنة  فبرایر 25 في المؤرخ 79 -03رقم  التنفیذي المرسوم �مقتضى التسهیل مراكز إنشاء تم لقد 

 هیئات وهي والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات التوجیهي القانون  من 13 المادة ألحكام ط�قا وذلك 2003.12
 .المشار�ع حاملي ومرافقة ودعم وتوج�ه بإعالم وأ�ضا والمتوسطة الصغیرة المؤسسات بإجراءات إنشاء تتكفل

 �الشخص�ة تمتع إداري  طا�ع ذات عموم�ة مؤسسات فهي المراكز لهذه القانون�ة الطب�عة عن أما 
 .والمتوسطة الصغیرة �المؤسسات المكلف الوز�ر وصا�ة تحت موضوعة المالي، المعنو�ة واالستقالل

 الضرور�ة الجوانب من العدید بین الجمع خالل من التقاول ثقافة تطو�ر إلى التسهیل مراكز تهدف 
 الكفیلة التسه�الت مختلف وتقد�م المقاولین، احت�اجات تلب�ة على �سهر ش�اك توفیر على كالعمل لذلك

 أو المركز�ة واإلدارات والمؤسسات األعمال عالم ف�ع یلتقي مكان وٕاقامة إنشاء المؤسسات، آجال بتقل�ص
 وشركات ال�حث ومراكز المقاولین بین التقر�ب خالل من العلمي تثمین ال�حث على الحث وكذلك المحل�ة،

 .والمال�ة والصناع�ة واألقطاب التكنولوج�ة التكو�ن ومؤسسات االستشارة
 13:التال�ة المهام التسهیل مراكز وتتولى 
 . متا�عتها على واإلشراف المقاولون  �قدمها التي الملفات دراسة -
 . المهني مسارهم حسب بتوجیههم وذلك عمل�ة أهداف في المؤسسات أصحاب اهتمامات تجسید -
 . اإلدار�ة اإلجراءات تأس�س مرحلة أثناء تواجههم التي العراقیل تخطي على المستثمر�ن مساعدة -
 .والتسییر التكو�ن میداني في المقاولین مرافقة -
 القطاع�ة والدراسات االستثمار �فرص المتعلقة االتصال وسائل �مختلف المعلومة نشر تشج�ع -

 �الفروع. الخاصة واإلستراتیج�ة والدراسات
 ال�شر�ة الموارد وتسییر األسواق واستهداف والتسو�ق التسییر وظائف في االستشارة مجال في خدمات تقد�م -

 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دعم س�اسة في المحددة األخرى  وكل األشكال
 14:�أتي ما طر�ق عن المقاولین لمساعدة التسهیل مراكز تتدخل اإلطار هذا وفي 
 واهتماماته. المقاول ومسار المعني النشاط وقطاع المشروع بین التكامل حسن مراق�ة -
 االقتضاء. عند العمل مخطط إعداد -
 . الخاصة المقاول احت�اجات مع یتكیف استشارة أو تكو�ن برنامج اقتراح -
 . نشاطها مجال وتوس�ع جدیدة مؤسسات بروز تشج�ع -
 وجه.  أحسن على استثماراته ه�كلة على المقاول مساعدة -
 التكنولوج�ا. تحو�ل إلى الرام�ة مساع�ه في المقاول مساعدة -

                                                            
 .18 ص ، 2003 ف�فري  26 في الصادر ، 13 العدد الرسم�ة، الجر�دة الشعب�ة، الد�مقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة - 12
 .70دمحم علي الجودي، مرجع سبق ذكره، ص  - 13
 .71نفس المرجع، ص  - 14
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 . مشار�عه تجسید أجل من المعن�ة والهیئات اإلدارات لدى المقاول مرافقة -
 البلیدة، بجا�ة، األغواط، الشلف،: من كل في التسهیل مراكز من عدد إنشاء تم الصدد هذا وفي 

 تم ذلك و�عد غردا�ة، تی�ازة، الوادي، بومرداس، وهران، قسنطینة، بلع�اس، سیدي جیجل، سطیف، الجزائر،
 .مركز تسهیل وال�ة كل في إنشاء

 أجهزة الدعم: -02
 األجهزة من العدید بإنشاء الدولة الجزائر، قامت في المقاوالت�ة ترق�ة إلى الرام�ة الجهود إطار في 

 المتوسطة المؤسسات الخاصة وكذا تدع�م أنشطتهم استحداث في ال�طال الش�اب على مساعدة تسهر التي
 هذه وفعال�ة كفاءة من تقلل التي والمشاكل االختالالت إصالح إلى خاللها من والمصغرة تسعى والصغیرة

 15:نجد والهیئات اله�اكل هذه أهم ومن االقتصاد الوطني، في المؤسسات
 :التقلید�ة والصناعة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة -أ
 بإنشاء قامت والمصغرة، والصغیرة المتوسطة قطاع المؤسسات لتنم�ة الجزائر مجهودات إطار في  

 حققته ما ولعل مؤسساته ترق�ة تواجه التي والمعوقات ومعالجة المشاكل القطاع هذا متطل�ات �كل تتكفل وزارة
 على قو�ا مؤشرا �مثل والقانوني التشر�عي النص أن ذلك حیث على دلیل أكبر �عد القانوني الصعید على

 .من المؤسسات النوع ذابه والنهوض اإلصالح في الرغ�ة
 الصغیرة �المؤسسات المكلفة المنتد�ة الوزارة األمر �ادئ في 1991 سنة الجزائر أنشئت لقد 

 التنفیذي المرسوم وفق والمتوسطة الصغیرة والصناعات المؤسسات وزارة إلي بدورها والتي تحولت والمتوسطة
 المتوسطة والصناعات المؤسسات اإلشراف على أجل من 1994.16 جو�ل�ة 18 في المؤرخ 211-94رقم 

 اإلنمائ�ة. تهاقدرا والمصغرة وتدع�م والصغیرة
 17ل�شمل: إشرافها ومجاالت الوزارة هذه وقد توسعت صالح�ات 
 وتطو�رها. الموجودة والمصغرة والصغیرة المتوسطة والصناعات المؤسسات طاقات حما�ة -
 والمصغرة. والصغیرة المتوسطة والصناعات المؤسسات قطاع ضمن واالستثمارات الشراكة ترق�ة -
 والمتوسطة. الصغیرة والصناعات المؤسسات لتمو�ل الدعائم ترق�ة -
 المناولة. ترق�ة -
 والمصغرة. والصغیرة المتوسطة والصناعات المؤسسات مجال في والجهوي  واإلقل�مي الدولي التعاون  -
 والخدمات. اإلنتاج لنشاطات الموجه الّعقار من االستفادة فرص تحسین -
 القطاع. وتنظ�م القانون�ة الدراسات إعداد -

                                                            
 دراسة -المستدامة  المحل�ة تحقیق التنم�ة في والمصغرة والصغیرة المتوسطة المؤسسات الناصر، دور دمحم مشري  - 15

 شهادة نیل متطل�ات ضمن مقدمة تخرج ت�سة، مذكرة وال�ة حالة الصغیرة والمتوسطة المؤسسات لترق�ة الوطن�ة لإلستراتیج�ة
-2008سطیف،  – ع�اس فرحات المستدامة، جامعة للتنم�ة المؤسسة إستراتیج�ة: تخصص -االقتصاد�ة العلوم في الماجستیر

 .97، ص 2011
 المكلف الوز�ر صالح�ات بتحدید المتعلق ،1994 جو�ل�ة 18 في المؤرخ  211-94 رقم التنفیذي المرسوم الرسم�ة الجر�دة - 16

 .15 ص، ، 42 العدد الرسم�ة، الجر�دة والمتوسطة، الصغیرة �المؤسسات
 .98-97المرجع السابق، ص الناصر،  دمحم مشري  - 17
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 القطاع. هذا بترق�ة المتعلقة االقتصاد�ة الدراسات إعداد -
 والمصغرة. والصغیرة المتوسطة والصناعات للمؤسسات التنافس�ة القدرة تحسین -
 االقتصاد�ة. المعلومات ونشر القطاع هذا نشاطات لمتا�عة اإلعالم�ة المنظومات تجهیز -
 الوس�ط�ة. والفضاءات الوال�ات مع النشاطات تنسیق -
 .والمصغرة والصغیرة المتوسطة والصناعات للمؤسسات الجمعو�ة الحركة مع التشاور تطو�ر -
 ):(ANSEJالش�اب  تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة -ب
في  المؤرخ 296-96رقم  التنفیذي المرسوم الش�اب �موجب وتشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة أنشئت 

 الم�اشر اإلشراف تحت المال�ة المعنو�ة واالستقالل�ة �الشخص�ة تتمتع حكوم�ة هیئة وهي 08/09/1996
 وهي ،18�التشغیل المكلف الوز�ر الوكالة السید لهذه العمل�ة األنشطة متا�عة و�تولي الحكومة رئ�س للسید
 ومحل�ة جهو�ة فروع وتتضمن الش�اب، لهؤالء مصغرة مؤسسات إنشاء فرصة وٕاعطاء الش�اب دعم إلى تسعي
 19إلى: دفتهو  الوطني، الصعید على

 نشاطاته. تسهیل أجل من الشاب المستثمر �حتاجها التي والب�انات المعلومات كل تسخیر -
 الفوائد. نسب في والتخف�ضات اإلعانات ومنها الش�اب تشغیل لدعم الوطني الصندوق  مخصصات تسییر -
 االستثمار�ة. وأسالیبهم متهمهارا وتنم�ة ترق�ة أجل من المستثمر�ن للش�اب تدر�ب�ة برامج خلق -
دفتر  یتضمنها التي البنود احترام على والحرص الش�اب، یدیرها التي االستثمارات على واإلشراف المتا�عة -

 �الوكالة. المتعلق الشروط
 المشار�ع. أصحاب المستثمر للش�اب االستشارة وتقد�م تدع�م -
المشار�ع  لتمو�ل المال�ة التركیب إطار في المال�ة والمؤسسات البنوك مع المتواصلة المال�ة العالقات إقامة -

 واستغاللها. النجازها
 ال�طالة. حدة من التخفیف -
 الوطن�ة. اإلنتاج�ة القدرات تعز�ز -
 الش�اب. لدى والم�ادرة اإلبداع روح تنم�ة -
 .المتخصصة الجهات ابه تقوم التي الجدوى  دراسات على اإلشراف -
وتعتبر خدمة المرافقة من بین الخدمات المتمیزة التي تقدمها  الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب  

  20للمقاولین الراغبین في إنشاء مؤسساتهم الخاصة. �حیث تقوم الوكالة �مرافقة المقاول خالل المراحل التال�ة:
�عد مرحلة االستق�ال واإلعالم یتم ر�ط المقاول مع مستشار مرافق من الوكالة والذي یتكفل بتقد�م الدعم  -

الضروري ل�ه من أجل بلورة مشروع مؤسسة مه�كل. حیث �قوم المرافق �مرافقة المقاول في إطار سع�ه لجمع 
لمشروع، تحدید االخت�ارات ف�ما یتعلق المعلومات المتعلقة �السوق المحتمل، اخت�ار التجهیزات المناس�ة ل

                                                            
  .1996 سبتمبر 8 في المؤرخ  296-96 رقم التنفیذي المرسوم - 18
 حول الدولي الملتقي ضمن مداخلة الجزائر، تجر�ة آفاق: والیوم األمس بین والمتوسطة الصغیرة المؤسسات نج�ة، ضحاك - 19

/ أفر�ل 17/18 الشلف، جامعة االقتصاد�ة، العلوم كل�ة العر��ة، في الدول والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطل�ات
 .05، ص 2006

20 -http://www.ansej.org.dz  
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�الموارد ال�شر�ة، تحدید االخت�ارات القانون�ة وكذلك الموارد المال�ة الضرور�ة للمؤسسة، كما �ساعده أ�ضا في 
 أعداد ملف االستثمار الخاص �ه والذي یتضمن الدراسة االقتصاد�ة لمؤسسته المستقبل�ة.

قاء اعتماد وتمو�ل المشار�ع التي تقوم بتقی�مه على أساس مخطط یتم �عدها عرض المشروع على لجنة انت -
 االقتصاد�ة، ومن ثم تتخذ قرار الموافقة عل�ه أو رفضه. -العمل أو الدراسة التقن�ة

 في حالة قبول المشروع تتخذ الوكالة أ�ضا من أجل مساعدة المقاول للحصول على القرض البنكي. -
الموافقة البنك�ة على مشروعه إج�ار�ا من تكو�ن في تقن�ات تسییر  كما �ستفید المقاول الحاصل على -

 المؤسسات �قدم له من طرف مكونین تا�عین للوكالة.
وتستمر مرافقة الوكالة للمقاول حتى �عد انطالق مؤسسته في النشاط وذلك من خالل ز�ارات منتظمة من  -

 المرحلة الحساسة من ح�اة المؤسسة.طرف مرافقه لتقد�م االستشارة والدعم الضروري له في هذه 
 )ANDIاالستثمار ( لتطو�ر الوطن�ة الوكالة -د
 �المستثمر�ن الوكالة هذه تتكفل المالي، واالستقالل المعنو�ة �الشخص�ة تتمتع عموم�ة مؤسسة وهي 

 21:التال�ة الخدمات تقد�م خالل من أجانب أم كانوا وطنیین سواء
 .ومتا�عتها وتطو�رها االستثمارات ترق�ة ضمان -
 ومساعدتهم. وٕاعالمهم المق�مین وغیر المق�مین المستثمر�ن استق�ال -
 .الالمركزي  الوحید الش�اك خدمات بواسطة المشار�ع وتجسید للمؤسسات التأس�س�ة �الشكل�ات الق�ام تسهیل -
 .�ه المعمول الترتیب إطار في �االستثمار المرت�طة المزا�ا منح -
 االستثمار. دعم صندوق  تسییر -
 .اإلعفاء مدة خالل تعّهد بها المستثمرون  التي االلتزامات احترام من التأكد -
 المزا�ا. على الحصول إجراءات ت�س�ط -
 طلبها. ملفات تخفیف -
 �االنجاز، الخاصة �المزا�ا یتعلق ف�ما ساعة 72 إلى یوما 30 من المستثمر�ن على الرد آجال تخف�ض -

 .االستغالل �مزا�ا یتعلق أ�ام ف�ما 10 وٕالى
 على التعد�الت من العدید إدخال خالل من االستثمار ودعم ترق�ة وكالة محل الوكالة هذه حلت لقد 

 والهیئات اإلدارات مختلف �ضم والذي الوحید الش�اك ص�غة على اإل�قاء تم حیث هذه األخیرة عمل آل�ات
 22عن: ممثلین من حیث یتكون  �االستثمار، المعن�ة

 المحل�ة. والجماعات الداخل�ة وزارة -
 والعمران. البیئة عن ممثلین -
 الجمارك. إدارة -
 التجاري. للسجل الوطن�ة للغرفة التجاري  السجل مصالح -

                                                            
 .72دمحم علي الجودي، مرجع سبق ذكره ، ص  - 21
 حول الدولي الملتقى الجزائر، في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات البنوك تمو�ل إشكال�ة اللطیف، عبد بلغرسة السعید، بر��ش - 22

 .329، ص 2006/ أفر�ل 17/18 الشلف، جامعة العر��ة، الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیلمتطل�ات 
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 الصناعي. للعقار الوطن�ة الوكالة -
 الضرائب. إیرادات مصلحة -
 الخز�نة. إیرادات مصلحة -
 BOALلإلعالن  الرسمي الكشف -
 �أسرع مشار�عهم ینفذوا حتى للمستثمر�ن الالزمة المساعدات مختلف تقد�م على الش�اك هذا و�سهر 

 وٕانجاز المؤسسات تأس�س أجل من المطلو�ة والوثائق اإلدار�ة اإلجراءات وذلك بت�س�ط ممكن، وقت
 في متمركزة كانت �عدما الوطن وال�ات كل في متواجدة أنها ستكون  الوكالة هذه في والجدید المشار�ع،
 تواجد مكان من قر��ة تكون  حتى أخرى  جهة ومن من جهة، التنقل عبء من للتخفیف وذلك فقط، العاصمة
 لترق�ة جدیدة دینام�ك�ة سیخلق مما ،...ملف االستثمار ومتا�عة الالزمة المعلومات على للحصول المستثمر
 .المحلي االستثمار

 ) (CALPIاالستثمار  وترق�ة تجدید اجل من المساعدة لجنة -هـ
 اإلعالم بتوفیر مكلفة لجان وهي 15/05/1994في  المؤرخة 28الوزار�ة  التعل�مة �مقتضى أنشئت 

 بتخص�ص المتعلقة القرارات وتقدم المشروعات إلقامة والمواقع المخصصة األراضي حول للمستثمر�ن الكافي
 فقد المحل�ة والجماعات الداخل�ة وزارة معط�ات وحسب الصغیرة والمتوسطة، المشار�ع ألصحاب األراضي

 1999 سبتمبر غا�ة إلى 1994سنة  منذ أراضي قطع لها علیها وخصصت صادقت التي المشار�ع بلغت
 الفروع معظم على موزعة إنجازها �عد عامل ألف 311 تستقطب حوالي أن یتوقع مشروع 13000 حوالي

  23مشروع. 500حوالي  1999نها�ة  في فعال أنجزت تلك التي عتوز� كان وقد االقتصاد�ة، �القطاعات
 )FGARوالمتوسطة ( الصغیرة للمؤسسات القروض ضمان صندوق  -و

 11/11/2002في  أنشئ المالي واالستقالل المعنو�ة �الشخص�ة تتمتع مؤسسة عموم�ة عن ع�ارة وهو
 ممثلي من یتكون  إدارة مجلس طرف من و�سیر 200224سنة  02/373 :رقم التنفیذي المرسوم �موجب
 25نذكر: وظائفه أهم بین ومن والصناعة، للتجارة الغرفة الجزائر�ة عن وممثل الوزارات �عض

 .البنك�ة القروض على للحصول والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات الضرور�ة الضمانات توفیر -
 .المقدمة للقروض ضامنة إلى لألموال مانحة من الدولة دور تحو�ل -
 ):(ANGEMالمصغرة  القروض لتسییر الوطن�ة الوكالة -ز
 القرض لتسییر الوطن�ة الوكالة أنشئت 2004جانفي  22المؤرخ في  14-04 رقم المرسوم �موجب 

 وتتمیز للمستثمر�ن، والبنوك المال�ة المؤسسات التي تقدمها القروض لضمان جدیدة كآل�ة تعتبر التي المصغر

                                                            
الصغیرة  المشروعات الجزائري، ندوة االقتصاد في والمتوسطة الصغیرة المشروعات وتنم�ة أسالیب صالحي، صالح - 23

جامعة  والمتوسطة، الصغیرة المشروعات تقی�م: �عنوان العمل ورشة التنم�ة، وأفاق اإلشكال�ات: العر�ي الوطن في والمتوسطة
 .21، ص 2004/جانفي 18/22القاهرة  العر��ة، الدول

 وعلوم االقتصاد�ة العلوم كل�ة ماجستیر، رسالة والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات قطاع تطو�ر إستراتیج�ة حمیدوش، دمحم - 24
 .46، ص 2006/2007الجزائر،  جامعة التسییر،

، ص 2007 ت�سة، والتوز�ع، للنشر األصیل دار والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات مدیر�ة منشورات المستثمر، الشاب دلیل - 25
08. 
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 وز�ر و�تولي الحكومة رئ�س سلطة تحت وهي تقع المعنو�ة والشخص�ة المال�ة �االستقالل�ة الوكالة هذه
 :بـ تمته وهي عام مدیر و�دیرها ولجنة مراق�ة توج�ه مجلس الوكالة و�سر علیها، العملي اإلشراف التشغیل

 الدخل. ومنعدمي الضعیف الدخل ذوي  للمواطنین تمنح التي القروض وتسییر إدارة -
 26سنوات. 5 و سنة بین الممنوحة القروض تسدد -
 27للمشار�ع. المناسب التمو�ل توفیر أجل من المال�ة والمؤسسات البنوك مع المال�ة العالقات إقامة -
من  للمستفدین والمرافقة والتوع�ة والتحس�س اإلعالم أجل من والمؤسسات الهیئات مع االتفاق�ات إبرام -

 المصغرة. القروض
 الشروط. بدفتر التزامهم إطار في للمستفدین األنشطة تتا�ع -
 لدعم القرض الوطني الصندوق  من �مساعدة للمستفدین واإلعالنات واالستشارات فوائد بدون  القروض تقد�م -

 .المصغر
كما أن الوكالة الوطن�ة ال تقتصر فقط على تقد�م المساعدات المال�ة بل تشمل أ�ضا خدمات المرافقة  

انجاز الدراسة التقن�ة واالقتصاد�ة للمشروع، التكو�ن في المجال المالي والتسییري، والتوج�ه من خالل 
�اإلضافة إلى إمكان�ة المشاركة في الصالونات والمعارض مما یز�د من فرص المقاولین في اكتساب الخبرة 

 واالندماج في العدید من الش�كات.
توفیرها لخال�ا مرافقة على مستوى الدوائر مما ومما �میز هذه الوكالة عن غیرها من األجهزة األخرى  

 �قرب الوكالة �شكل كبیر من المقاول و�ضمن له إمكان�ة االستعالم وٕایداع ملفاته ومتا�عتها. 
 ):(ANDPMEوالمتوسطة  الصغیرة المؤسسات لتطو�ر الوطن�ة الوكالة -ح
 التوجیهي القانون  إطار وفي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجهها والعراقیل التي الصعو�ات �غ�ة 

رقم  التنفیذي المرسوم �مقتضى والمتوسطة الصغیرة المؤسسات الوطن�ة لتطو�ر الوكالة بإنشاء قامت لترقیتها
 28:التال�ة المهام لها والذي أسندت 03/05/2005المؤرخ في  05/165
 والمتوسطة. الصغیرة المؤسسات لتأهیل الوطني البرنامج ومتا�عة تجسید -
 والمتوسطة. الصغیرة المؤسسات د�مغراف�ة ومتا�عة القطاع�ة البرامج تطبیق فعال�ة تقی�م -
 والمتوسطة. الصغیرة المؤسسات تسییر في التكنولوجي االبتكار وٕادماج ترق�ة -
 والمتوسطة. الصغیرة المؤسسات نشاط �مجاالت الخاصة المعلومة ونشر واستغالل جمع -
 والمتوسطة. الصغیرة المؤسسات لقطاع التأهیل برامج مختلف بین المعن�ة الهیئات بین التنسیق -
 الصغیرة والمتوسطة. للمؤسسات العامة االتجاهات حول دور�ة معلومات وتوفیر الفروع حول دراسات إنجاز -

                                                            
 .06 ص السابق، المرجع صالحي، صالح - 26
 مداخلة التنم�ة، في ودورها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وترق�ة تطو�ر في الجزائر�ة التجر�ة دمحم، بوقموم شر�ف، غ�اط - 27

 جامعة االقتصاد�ة، العلوم كل�ة العر��ة، الدول في والمتوسطة الصغیرة تأهیل المؤسسات متطل�ات حول الدولي الملتقي ضمن
 .05، ص2006أفر�ل  17/18الشلف، 

 لمتطل�ات الدولي الملتقى ضمن مداخلة الجزائر، في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل وٕاجراءات آل�ات نصیرة، قور�ش - 28
أفر�ل  17/18الشلف  جامعة التسییر، وعلوم االقتصاد�ة العلوم كل�ة الدول العر��ة، في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل

 .06، ص 2006
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 والمتوسطة. الصغیرة المؤسسة وتنم�ة لتطو�ر قطاع�ة إستراتیج�ة وضع -
 والمتوسطة. الصغیرة للمؤسسات والنصح والمشاورة الخبرة ترق�ة -
 اإلنتاج. لطرق  وتحدیثها تنافسیتها مسار في المؤسسات مرافقة -
التنافس�ة،  لتحسین العصرنة دینام�ك�ة في إدماجها �عد والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات تقن�ة خدمات منح -

 والتكنولوجي. التقني وكذا التنظ�مي الجانب على الفعال االیجابي التأثیر عبر وذلك
مع  �التنسیق لها المناس�ة الحلول وضع على والعمل القطاع تواجه التي والصعو�ات المشكالت �حث -

 المختصة. الجهات
التسو�ق  مجاالت تطو�ر في منها �ستفاد أن �مكن التي المتنوعة واإلحصاءات الب�انات من قاعدة توفیر -

 لتقد�م النصح المتخصصین الخبراء من �مجموعة االستعانة جانب إلى وغیرها واإلدارة واإلنتاج العاملة والقوى 
 .والمساعدة

 خاتمة واستنتاجات:
نستنتج �أن المرافقة تهدف إلى مساعدة المقاول على إنشاء مؤسسته وعلى ضمان استمرارها وذلك  

ل مقاول، كما تأخذ صفة عالقة بتقد�م مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تختلف �اختالف احت�اجات ك
 شخص�ة تر�ط المقاول مع المرافق الذي �ساعده في حل المشاكل التي تواجهه.

وتسمح المرافقة للمقاول �التغلب على الصعو�ات التي قد تواجهه خالل فترة اإلعداد النطالق  
ة عال�ة من الخطورة نظرا مؤسسته الجدیدة، كما تعمل كذلك على تشج�ع المؤسسات المبتكرة التي تتمیز بدرج

 لالحت�اجات المال�ة الكبیرة للمؤسسة، وكذلك الصعو�ة التي یواجهها المقاول في اخت�ار الموقع االستراتیجي. 
 �النظر الجزائر، في �الغة أهم�ة ذات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات و المقاوالت�ة أص�حت هذا وقد 

 الصغیرة المؤسسات تشج�ع على الدولة عملت حیث السوق، إلى اقتصاد التحول ركائز أحد انهكو  إلى
 هذا أن غیر القطاع هذا دعم في والهیئات المتخصصة والس�اسات البرامج من جملة خالل من والمتوسطة

 فئة وتطور لظهور تحفیزا وتشج�عا أقل االستثماري  المناخ تجعل التي العق�ات من العدید یلقى زال ال التوجه
 الوطن�ة. التنم�ة على �النفع �عود مما والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وتطور نمو دفبه المقاولین من
 هذه دور أن إال المقاوالت�ة لدعم الدولة تهااتخذ التي الم�ادرات من العدید من كما أنه وعلى الرغم 

ضرورة مراجعة المتوقعة، وهو ما �ستدعي  النتائج إلى دائما ال تؤدي المساعدات هذه ألن نسبي الم�ادرات
 العدید من الس�اسات المنتهجة في هذا الجانب.

 :المراجع
أطروحة دكتوراه في  -دراسة میدان�ة -دمحم قوجیل، دراسة وتحلیل س�اسات دعم المقاوالت�ة في الجزائر -01

 .2015/2016علوم التسییر، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة ورقلة، 
)، مذكرة ماجستیر في علوم 2009-2000دراسة واقع المقاوالت�ة في الجزائر وآفاقها (ناد�ة ذ�اح،  -02

 .2012 -2011، 3، جامعة الجزائر -تخصص إدارة أعمال -التسییر
عبد السالم أبو قحف وآخرون، حاضنات األعمال (فرصة جدیدة لالستثمار، وآل�ات لدعم منشآت  -03

 .2001إلسكندر�ة، األعمال الصغیرة)، الدار الجامع�ة، ا
 صندرة سا�سي، سیرورة إنشاء المؤسسة، دار المقاوالت�ة، نقال من الموقع االلكتروني:  -04
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 االقتصاد�ة العلوم كل�ة الدول العر��ة، في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل لمتطل�ات الدولي الملتقى

 .2006أفر�ل  17/18الشلف  جامعة التسییر، وعلوم
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 في الجزائر لتحقیق االمن االقتصادي المؤسسات الصغیرة و المتوسطةأجهزة انشاء و دعم 
 

 جامعة خم�س مل�انة     أستاذة محاضرة قسم "أ" زه�ة كواش
  جامعة خم�س مل�انة  طال�ة دكتوراه حنان �الل

 
 :مقدمة

 اقتصاد�ات الدول كونها تمثل اكثر المؤسسات معظم في هاما دورا والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تلعب    

 المؤسسات تعجز التي االجتماع�ة و االقتصاد�ة الس�اسات �عض تحقیق في مساهمة أكثرها تعتبر كما،تعدادا

كما انها تمثل بد�ال للتغلب على المشاكل االقتصاد�ة امام انتشار اثار العولمة و تزاید  تحق�قها، عن الكبیرة
حدة المنافسة العالم�ة و هذا لما �میزها من صغر حجمها و المرونة و القدرة و الدینام�ك�ة  على التأقلم مع 

 االوضاع االقتصاد�ة الجدیدة .
 االستثماري  المناخ تحسین هو النام�ة أو منها المتقدمة سواء لعالما دول بین الیوم السائد االتجاه أص�ح لذا   

 والمتطل�ات األطر جم�ع إیجاد على والعمل ق�امها تشج�ع اتجاه في الصغیرة و المتوسطة والدفع  للمؤسسات

الس�ما دورها  ،المحلي و الدولي الصعیدین على �الغة أهم�ة تكتسي جعلها الذي األمر ،واالرتقاء بها لنجاحها
الحما�ة والضمان التي تؤهل اإلنسان للحصول الفعال في تحقیق االمن االقتصادي من خالل تحقیق نوع من 

على احت�اجاته األساس�ة من المأكل، والمسكن، والمل�س، والعالج خاصة في الظروف التي یواجه فیها كارثة 
المع�شة؛ وهذه التدابیر االقتصاد�ة هي التي طب�ع�ة، أو ضائقة اقتصاد�ة وضمان الحد األدنى لمستوى 

 .تصب في النها�ة في خلق "األمان االقتصادي للناس" 
 تدور اشكال�ة ال�حث حول التساؤل التالي : اشكال�ة ال�حث :-

برامج دعمها وانشائها ؟ هل الجزائر استطاعت ان تولي اهم�ة للمؤسسات الصغیر و المتوسطة من خالل 
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أن تحقق االمن االقتصادي؟هل �امكان و 
انطالقا من المكانة التي تحتلها المؤسسات الصغیرة و   تكتسب هذه الدراسة أهم�ة كبیرة أهم�ة ال�حث :-

تحقیق التطور االقتصادي و االجتماعي  من  وتعتبر حال فاعال لتدع�م االقتصاد المحلي  فهي المتوسطة 
 ن النمو االقتصادي و توفیر مناصب الشغل.خالل المزج بی

 :لإلجا�ة عن اشكال�ة ال�حث و تحقیق االهداف المرجوة قمنا بتقس�م ال�حث الى  خطة ال�حث :-
 أوال: االمن االقتصادي و عناصر تحق�قه

 تعر�ف االمن االقتصادي 
 عناصر االمن االقتصادي 

 أجهزة انشائها و دعمها في الجزائرثان�ا: ماه�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و واقع 
  تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
 خصائص و ممیزات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
 الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ودعم إنشاء  أجهزة 
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 أوال : االمن االقتصادي و عناصر تحق�قه
 تعر�ف االمن االقتصادي : -1

 ح�اة �ح�ا أن من تمّكنه التي الماد�ة الوسائل المرء �ملك أن هو المتحدة األمم منظمة حسب االقتصادي، األمن

 الالئق المأوى  الغذاء، وهي الحاجات األساس�ة إلش�اع النقود من �كفي ما امتالك خالل من ومش�عة مستقرة

 اإلنسان تؤهل التي والضمان الحما�ة تدابیر �شمل االقتصادي األمن أن والتعل�م"، أي األساس�ة الصح�ة والرعا�ة

 1.المع�شة لمستوى  األدنى الحد وضمان األساس�ة حاجاته على للحصول
ع في الوقت المناسب و�شكل متصل وعلى تتملاألمن االقتصادي �شیر إلى قدرة الدولة وا�أّن یرى   دالي  -

والحفاظ علیها عند مستوى ، نهاتمع للموارد الماد�ة التي �حتاجو لمجعلى ضمان وصول أفراد ا نحو فعال،
  2 .معین

مما سبق فاالمن االقتصادي �شیر الى حما�ة المصالح االقتصاد�ة للدولة وتوفیر سبل التطور و الرفاه�ة 
 للمواطن و قدرته على امتالك الوسائل الماد�ة التي تمكنه من ان �ح�ا ح�اة مستقرة .

 : عناصر االمن االقتصادي-2
 3ى توفر ثالثة عناصر اساس�ة و تشمل كل من :�قوم االمن االقتصادي عل

 : وتعني ضمان توفر الغذاء و الم�اه الصالحة للشرب االمن الغذائي و المائي-1
: تعتبر وظ�فة عمل ما صمام امان اقتصادي لح�اة االسر و االنفاق  على متطل�اتها توفیر فرص العمل -2

�اة االفراد من الفقر ححیث ان فرص العمل تساهم في تحو�ل مسار  ،و اش�اع حاجاتها االساس�ة و الثانو�ة
 �التالي توفیر حلة من االستقرار االجتماعي و االقتصادي. ،الجوع و الخوف الى الغنى و الرخاء و االكتفاءو 
�عد هذا العنصر احد اهم العناصر الخاصة �األمن االقتصادي إذ أن   :استغالل ثروات الموارد الطب�ع�ة -3

العنصر المائي والغذائي ال �مكن أن یتم توفیرهما وضمان االكتفاء بهما من  دون اهتمام الدولة �عنصر 
 .استغالل الثروات الطب�ع�ة و الحفاظ علیها 

جتماعي دون النجاح في تحقیق التنم�ة والضمان اال في الحق�قة ال �مكن أن یتحقق األمن االقتصادي 
 4 :االقتصاد�ة المستدامة من خالل

 .الناس ح�اة بنوع�ة واالرتقاء المع�شة مستو�ات وز�ادة تحسین •
 والدخول الوظائف إلى الوصول في المساواة وضمان العمل فرص توفیر  •
 .االجتماعي والتكافل االقتصادي للضمان فعالة وش�كات نظم إیجاد •

                                                            
 ،  المعلومات�ة �المملكة العر��ة السعود�ة والنهضة االقتصادي األمن لتحقیق االستراتیجي لتخط�طاسعید علي حسن القل�طي ، 1

مت ورقة  . 2007 ، الر�اض الوطني، واألمن المعلومات تقن�ة مؤتمر :إلى ُقدِّ
دور المأسسة في تحقیق األمن اإلجتماعي و اإلقتصادي للمرأة الفقیرة المعیلة دراسة ماهر أحمد عبد العال الض�ع،   2

 410- 385،ص ص  2012، 03،العدد  05، المجلة األردن�ة للعلوم اإلجتماع�ة، المجلد مسح�ة
3  https://www.almrsal.com/post/              19/02/2018اطلع یوم   

 المجلد -مجلة الر�ادة القتصاد�ات األعمال، من االقتصادي العر�ي الواقع و التحد�اتاألمصنوعة احمد ، بركنو نصیرة ،   4
 73 -72ص ص  2016،  03،العدد  ،02
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 في تطور أي مواك�ة القوة هذه تستط�ع حتى المستمر والتأهیل �التدر�ب العمل قوة مهارات تنم�ة  •
 الدولة اقتصاد

ان تحقیق العناصر األساس�ة السا�قة الذكر �ستدعي تضافر جهود ثالث جهات هي: الحكومة،    
المتوسطة تعد واحدة من ، و�ما ان المؤسسات الصغیرة و االقتصاد�ة واالجتماع�ة، واألفراد والمؤسسات 

هذا ما دفعنا الى تخص�ص الجزء الثاني من  ورقتنا ال�حث�ة ،العناصر الفعالة في تحقیق االمن االقتصادي
 الى التطرق الى  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مع تب�ان دورها في تحقیق االمن االقتصادي.

 انشائها و دعمها في الجزائر ثان�ا: ماه�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و واقع أجهزة
ف العدید من المنظمات العالم�ة لقیت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تطورا كبیرا و إهتماما �الغا من طر  
 .ال�احثین اإلقتصادیین بإعت�ارها من أفضل الوسائل التي تدفع إلى التطور افقتصادي و 
 تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : -1

اء مفهوم شامل للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة نظرا للتطور السر�ع في المفاه�م من الصعب اعط
لتشعب و اتساع  االقتصاد�ة االجتماع�ة و العلم�ة و التطور المستمر الذي �شهده هذا النوع من المؤسسات 

منظوره نشاطها و اختالف آراء و أفكار المفكر�ین االقتصادیین، جعل كل واحد منهم �عرف المؤسسة حسب 
 :كما یليو من الزاو�ة التي یراها مناس�ة 

   :الدولي  البنك تعر�ف.1.1
 على المصغرة المؤسسات و�صنف العمال، عدد مع�ار إلي استنادا المؤسسات من النوع هذا الدولي البنك و�عرف

 أما عامل، 50 إلي 10 بین ما بها �عمل التي تلك الصغیرة والمؤسسات عمال،10 من أقل تشغل التي تلك أنها

   5كبیرة. مؤسسة فهي ذلك فوق  وما متوسطة، كمؤسسة تصنف فهي عامل100 إلي 50 بین ما تشغل التي
   :المتحدة األمم هیئة تعر�ف.2.1
 علي والمصغرة والصغیرة المتوسطة المؤسسات في المحاس�ة عن لها دراسة في المتحدة األمم هیئة استندت لقد

 قسمتها وقد المؤسسات، من النوع لهذا موحد تعر�ف وجود �عدم أفادت وذلك �عدما والحجم، العمالة وهما مع�ار�ن

   6:ىإل
 

 .اإلدارة وسهولة األنشطة ب�ساطة وتتسم أجزاء 10 من أقل تشغل :المصغرة المؤسسة -

 أعمالها رقم ال یتجاوز و جزء 50 من أقل وتشغل االستقالل�ة معاییر توافق الصغیرة :الصغیرة المؤسسات -
 .سنو�ا أورو مالیین5 میزانیتها ال تتعدي أو أورو، مالیین7 السنوي 

ال  السنوي  أعمالها ورقم جزء، 250 من أقل وتشغل االستقالل�ة معاییر كذلك هي توافق :المتوسطة المؤسسة -
 .سنو�ا أورو مالیین 27 میزانیتها ال تتعدي أو أورو، مالیین 40 یتجاوز

                                                            
 سنة السادس بدون  العدد إفر�ق�ا، شمال اقتصاد�ات مجلة ،وقیود آفاق :والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ع�سي، ع�سي ایت  5

 .273ص النشر،
 ،المستدامة التنم�ة معاییر إطار في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات الجدیدة والوظائف المهام مراد، شر�ف الطاهر، �عقوب بن  6

االستخدام�ة للموارد المتاحة ، عن كل�ة العلوم االقتصاد�ة و علوم التنم�ة المستدامة و الكفاءة  حول الدولي الملتقي ضمن مداخلة
 .3، ص 2008أفر�ل 8التسییر ، جامعة سطیف یوم 
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   :والمصغرة والصغیرة المتوسطة للمؤسسات الجزائر تعر�ف .3.1
 المتوسطة المؤسسات تعر�ف دیدحت إشكال�ة تواجه ومازالت واجهت التي النام�ة الدول إحدى الجزائر تعتبر

 المؤرخ 01/18رقم التوجیهي القانون  خالل من المؤسسات من النوع هذا الجزائر عرفت وقد والمصغرة، والصغیرة

 الصغیرة المؤسسات ترق�ة التوجیهي القانون  المتضمن و 12/12/2001 الموافق 1422 رمضان 27 في

 7:ــــــــــــــــــــب تعرف والخدمات السلع إلنتاج مؤسسة كل�أنها  القانون�ة طب�عتها كانت مهما والمتوسطة
 .عامل 250 إلي 1 من تشغل -

 .دج ملیون  500 من أقل السنو�ة اتهاوایراد جد مل�ار 2 من أقل السنوي  أعمالها رقم -
 �مقدار ى أخر  مؤسسات مجموعة أو مؤسسة قبل من مالها رأس �متلك ال �حیث المال�ة �االستقالل�ة تتمتع -

 ٪ 25 عن یز�د أو �ساوي 
 سیوضحه ما وهذا ىحد على مؤسسة كل التوجیهي، القانون  نفس من 7.6.5 المواد من كل صنفت وقد

 :التالي الجدول
 تصنیف المؤسسات المصغرة و الصغیرة و المتوسطة في الجزائر): 1الجدول (رقم

 عدد العمال 
 (عامل)

 

 رقم االعمال السنوي 
 (ملیون دج)

 االیرادات
 (سنو�ة)

  10اقل من  20أقل من  9إلى  1من  مؤسسة مصغرة
 100اقل من  200أقل من  49الى  10من  مؤسسة صغیرة 
 500الى  100من  2000الى  200من  250إلى  50من  مؤسسة متوسطة

 .11مرجع سابق، ص  ،المصدر: مشري دمحم الناصر
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: خصائص وممیزات -2

  :والمتوسطة أهمها ثمة مجموعة من الخصائص تمیز المؤسسات الصغیرة
أ�ضا و تعتمد  ،سهولة إنشائها : فهي ال تتطلب أمواال كبیرة إلنشائها و التمو�ل غال�ا ما �كون محل�ا -

 على مستلزمات إنتاج�ة محل�ة ال تتطلب إستیرادها في الكثیر من األح�ان .
تناسب ظروفها المحل�ة و نقصد بذلك أنها ال تتطلب  ،تستخدم تلك المؤسسات تكنولوج�ا أقل -

 تكنولوج�ا معقدة أو مستوردة .
خاصة مخاطر السوق   ،إن درجة المخاطرة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ل�ست كبیرة -

 . حجم حصتها في السوق  فالمؤسسات الكبیرة تتحمل أخطارا كبیرة نظرا لحجم استثماراتها و
مما یجعل تكال�فها  ،ال تتطلب مساحات كبیرة إلقامتها بل تستغل مساحات و تجهیزات �س�طة -

 منخفضة .

                                                            
دور المؤسسة المتوسطة و الصغیرة و المصغرة في تحقیق التنم�ة المحل�ة المستدامة (دراسة مشري دمحم الناصر ،  7

،مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصاد�ة ، جامعة االستراتیج�ة الوطن�ة لترق�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حالة وال�ة ت�سة 
 .11-10، ص ص  2011فرحات ع�اس ، سطیف ، 
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المح�طة وفقا للظروف المتاحة و ن تعدیلها تتمیز �المرونة في أعمالها و عمل�اتها و منتجاتها �ما �مك -
 �المؤسسة .

وخدمات ألصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة في صورة أحجام وعبوات  تقدم هذه المنشآت سلعا -
  .صغیرة إلش�اع حاجاتهم األساس�ة �أسعار رخ�صة

تعمل على إحداث التوز�ع المتوازن للسكان بین الر�ف والمدینة وذلك من خالل توطین الصناعة في  -
 المناطق الر�ف�ة .

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى األسواق الصغیرة والمحدودة والتي ال  اخت�ار األسواق : تتجه  -
 .المؤسسات الكبیرة تثیر اهتمام 

 ه�كلها التنظ�مي �س�ط �عتمد على مستو�ات إشراف محدودة . -
 تستخدم نظام معلوماتي غیر معقد یتالءم مع نظام إتخاذها للقرارات . -
 ،�طر�قة فعالة تتالءم وظروف الدول النام�ة المقدرة على جلب المدخرات الصغیرة واستخدامها  -
 النشاط االقتصادي القدرة على االنتشار في كل فروعو 

ومنه  ،الصناعات الكبرى  إن صغر حجم هذه المؤسسات �سمح لها �اخت�ار موقعها �سهولة اكبر من -
على المؤسسات الكبیرة بلوغها إال بتكلفة  تستط�ع االنتشار في المناطق الداخل�ة مقتر�ة من أسواق �صعب

  والمتوسطة أكثر قدرة تنافس�ة في هذه األسواق مرتفعة األمر الذي یجعل المؤسسات الصغیرة
 دول �اقي غرار على الجزائر سعت: الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ودعم إنشاء أجهزة-3

 من النوع هذا انشاء و لدعم اجهزة فوضعت المتوسطة و الصغیرة المؤسسات �قطاع االرتقاء الى العالم
 8 :  في تتمثل التي و المؤسسات

المؤرخ في  05/165أنشأت �موجب المرسوم التنفیذي رقم :)ANDIثمار(االست لتطو�ر الوطن�ة الوكالة.1
توضع  ،هي مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع إداري تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي 03/05/2005

تحت وصا�ة وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ترق�ة اإلستثمار. و التي ترأس مجلس 
هي أداة و ،2005مایو  3من  05165التوج�ه واإلشراف على النحو الذي ینص عل�ه المرسوم التنفیذي رقم 

 9. الصغیرة والمتوسطة الدولة في تنفیذ الس�اسة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات
 :  التالي �الشكل استثنائ�ة أخرى  و عامة مزا�ا الوكالة هذه تمنح و 
 العام: النظام-أ
 سنوات 03( اإلنجــاز مرحلة( 
 - المستثناة غیر الخدمات و السلع یخص ف�ما المضافة الق�مة على الضر��ة من اإلعفاء. 
 .المستثناة غیر المستوردة التجهیزات یخص ف�ما الجمرك�ة الحقوق  من اإلعفاء -
 .العقار�ة المقتن�ات على الملك�ة نقل حق دفع من اإلعفاء -

                                                            
biskra.com/page.aspx?page_id=41-http://www.dipmepi  8 المدیر�ة الوالئ�ة  للصناعة و المناجم لوال�ة �سكرة، 

   20/02/2018اطلع یوم 
9 http://www.andpme.org.dz    22/02/2018أطلع یوم  

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#1
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.andpme.org.dz%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B9/
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  سنـوات 03 لمدة إعفاء( االستغالل مرحلة( 
 )IBS( الشركات أر�اح على الضر��ة -
 )TAP( المهني النشاط على الرسم -

 أكثر تخلق التي اإلستثمار�ة للمشار�ع �النس�ة سنوات )05( خمس إلى تمتد أن �مكن المدة هذه
  .شغل منصب 100 من
 اإلستثنائي: النظام-ب

 التنم�ة تستدعي التي المناطق
 )سنوات 03( اإلنجــاز مرحلة -
 .المستثناة الغیر الخدمات و للسلع �النس�ة المضافة الق�مة على االضر��ة من اإلعفاء -
 .المستثناة الغیر المستوردة السلع على الجمرك�ة الحقوق  من اإلعفاء -
 ‰2 التسجیل حقوق  -
 .العقار�ة المقتن�ات على �عوض الملك�ة نقل حقوق  دفع من اإلعفاء -
 )سنـوات 10 لمدة إعفاء( االستغالل مرحلة -
 )IBS( الشركات أر�اح على الضر��ة -
 )TAP( المهني النشاط على الرسم -
 
 �موجب وال�ة كل مستوى  على لالستثمار الوطني الصندوق  تأس�س تم :لالستثمار الوطني الصندوق  .2

 یهدف وال�ة، لكل جزائري  دینار �مل�ار �قدر مالي �غالف 2009 لسنة المال�ة قانون  من 100 المادة أحكام
 المؤسسات لرأسمال البنوك تمو�ل خالل من وتطو�رها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إنشاء تدع�م إلى

 المؤسسة. رأسمال من �المائة 49 �مثل ما وهو دینار ملیون  50 حدود في المؤسسة مال رأس في والمشاركة
 إلى: الصندوق  هذا یهدف :الصندوق  أهداف-
 ).المشترك التمو�ل( المؤسسة مال رأس في المساهمة •
 الممولة. المشار�ع ونمط تتماشى و�شروط المدى طو�لة قروض منح •
 الجدیدة. المتطل�ات مع وتكییـفها المؤسسات تطهـیر عمل�ات دعم •
 البنكي، القرض من %80 و %10 بین ما تتراوح الضمان س�ةن :)FGAR( القروض ضمان صندوق .3

 الضمان �غطي دج. ملیون  50�ساوي  واألقصى دینار مالیین 04 �ساوي  للضمان األدنى والمبلغ
 لفائدة الضمانات الصندوق  هذا �منح كما ،للمؤسسة المحدد البنكي القرض مجموع من %80 الممنوح

 :التال�ة المجاالت في استثمارات تنجز التي المتوسطة و الصغیـرة المؤسسات
        المؤسسات إنشاء •      .

 التجهیزات. تجدید •      

 المؤسسة. توس�ع •      
 التي البنك�ة القروض تسدید ضمان إلى الصندوق  یهدف :)CGCI( االستثمار قروض ضمان صندوق .4

 والخدمات للسلع المنتجة االستثمارات بتمو�ل المتعلقة تلك وهي المتوسطة، و الصغیرة المؤسسات منـها تستفید

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#3
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#4
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 50للضمان لةالقاب للقروض األقصى المستوى  كون �و  وتجدیدها، وتوس�عها المؤسسة تجهیزات بإنشاء المتعلقة
 دینار. ملیون 

 :بـ محدد  فهو المدفوع غیر الدین تغط�ة مستوى  أما
 اإلنشاء. قید لمؤسسة ممنوح �قرض األمر یتعلق عندما 80% -
 تجهیزاتها. تجدید أو تطو�رها نشاطها، توس�ع بهدف لمؤسسة، ممنوح �قرض األمر یتعلق عندما 60% -
 
 : في تتمثل الجهاز لهذا األساس�ة األهداف :إن)ANSEJ( الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة .5
 الم�ادرات. أصحاب الش�اب طرف من النشاطات خلق تشج�ع -
 الش�اب. تشغیل ق�ةتر  إلى الرام�ة واإلجراءات األشكال كل تشج�ع -

 : في فتتمثل للوكالة الموكلة األساس�ة المهام یخص وف�ما
 المشروع مراحل مختلف في المؤسسات إلنشاء الم�ادرات ألصحاب واالستشارة الدعم تقد�م. 
 نشاطه �ممارسة المتعلقة �القوانین الشاب المستثمر إعالم. 
 المؤسسات جهاز في المقررة واالمت�ازات لهم الممنوح �الدعم المقبولة الم�ادرات أصحاب إ�الغ 

 .المصغرة
 في وحتى االستغالل �عد أو اإلنجاز فترة خالل سواء المصغرة المؤسسات ومرافقة متا�عة ضمان 

 .النشاط توس�ع حالة
 :من ال�طال للش�اب موجه الجهاز هذا أن كما
 أعمارهم وتتراوح ومیوال استعدادا �ظهرون  الذین مصغرة مؤسسة في لالستثمار الم�ادرات أصحاب 

 .سنة 35 إلى 19 مابین
  قترحونه الذي النشاط في فن�ة مهارات أو مهن�ة مؤهالت �متلكون�. 
 المشروع تمو�ل في شخص�ة �مساهمة للمشاركة االستعداد كذلك. 

 عامل مراعاة مع والخدمات اإلنتاج نشاطات كل �مول الجهاز فإن ال�حتة، التجار�ة النشاطات و�استثناء
 هافإنّ  التمو�ل ص�غة أما جزائري، دینار ملیون  10 حتى �صل قد استثماري  �حجم المشروع في المردود�ة

 : الّتالي الّنحو على موزعة
 : الثنائي للتمو�ل المالي اله�كل-أ

 دج 5.000.000ق�مة االستثمار اقل من 

 القرض بدون فائدة  المساهمة الشخص�ة
71 % 29% 

 

 دج 10.000.000دج و  5.000.001بین  ق�مة االستثمار ما 

 القرض بدون فائدة  المساهمة الشخص�ة
72 % 28% 

 

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#5
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 اله�كل المالي للتمو�ل الثالثي :-ب

 دج 5.000.000ق�مة االستثمار أقل من 

 القرض البنكي القرض بدون فائدة المساهمة الشخص�ة
01% 29% 70% 

 
 بین سنه یتراوح الذي ال�طال الش�اب الصندوق  :�ساعد)CNAC( ال�طالة على للتأمین الوطني الصندوق  .6

 : التالیتین الص�غتین بإحدى خاصة مؤسسه انشاء من سنه 50 و 30

 دج 000.0005. �ساوي  أو من أقل االستثمار ق�مة

 البنكي القرض الصندوق  من الممنوح القرض الشخص�ة المساهمة
01% 29 % 70% 

 

 دج 10.000.000 و 5.000.001 بین ما االستثمار ق�مة

  البنكي القرض الصندوق  من الممنوح القرض الشخص�ة المساهمة
02% 28% 70% 

 
 �حیث: الشهادات) (لحاملي إضافي قرض هناك و

 القتناء ،)دج500.000( ق�مته إضـافي قرض الضرورة عند �منح المهنـي التكو�ن شهـادات لحامـلي 
 ومكان�ك العمارات ودهن والزجاجة والتكییف والتدفئة العمارات كهر�اء،الترص�ص :نشاطـات للممارسة ورشة

 .الس�ارات
  طب�ة جماع�ة مكاتب إلحداث الموجه المحل بإیجار للتكفل �منح العالي التعل�م شهادات لحاملي 

 الدراسات ومكاتب المعتمدین والمحاسبین الحسا�ات ومحافظي المحاسبین وللخبراء القضاء ولمساعدي
 ).دج1.000.000( القرض هذا یتجاوز ال والري، العموم�ة واألشغال البناء لقطاع التا�عة والمتا�عة

 محل بإیجار للتكفل ،)دج 500.000( ق�مته إضافي قرض �منح المشار�ع أصحاب للش�اب 
 .والخدمات السلع إنتاج أنشطة إلحداث مخصص

 من یتجزأ ال جزءا المصغر القرض عتبرا :)ANGEM( المصغر القرض لتسییر الوطن�ة الوكالة .7
 من بها �أس ال شر�حة و�مس،االجتماعي واإلقصاء والتهم�ش ال�طالة لمقاومة للدولة العموم�ة الس�اسات

 هدفه ،صغیرة اقتصاد�ة نشاطات و�روز االقتصادي، لإلقصاء االجتماع�ة للمعالجة فعالة أداة و�مثل السكان
 ال الدعم من نوع �فضل التهم�ش ومحار�ة االقتصادي النشاط طر�ق عن االجتماعي النمو ترق�ة هو األساسي

 روح" على و "الذات�ة الم�ادرة" النفس"، على االعتماد" على أساسا یرتكز بل المحض االتكال فكرة �كرس
 ".لةالمقاو 

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#6
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 المؤهلین غیر المواطنین احت�اجات مع متماش�ة مال�ة خدمات یوفر المصغر القرض فإن الغرض لهذا 
 المستقر غیر الدخل ذوي  أو دخل بدون  األشخاص فئة من  أساسا والمشكلین البنكي القرض  من لالستفادة

 .الشرعي غیر القطاع في عموما ینشطون  والذین ال�طالین وأ
 میدان�ا وتجسیده تطب�قه على البرنامج، لهذا المسیرة الجهة المصغر، القرض لتسییر الوطن�ة الوكالة تعمل

 منتجة مصغرة مشار�ع في االنطالق و بهم خاص نشاط لخلق �سعون  الذین المواطنات و المواطنین بتمكین
 المتمثلة و ز،الجها یوفرها التي الخدمات و المساعدات من التجار�ة، النشاطات استثناء مع الخدمات و للسلع

 التي للمشار�ع صغیر بنكي قرض األول�ة المواد لشراء موجهة دج 30.000 تتعدى ال فائدة بدون  سلفة في
 �فوائد سنت�م ملیون  40 أي  دج 400.000 و سنت�م ملیون  05 أي دج 50.000 بین ما ق�متها تتراوح

 الضرور�ة الشروط توفرت ما إذا الخدمات هذه من االستفادة �اإلمكان و90%  إلى %80 بنس�ة مخفضة
  :هيو 
 فوق  فما سنة 18 السلفة أو القرض طالب سن �كون  أن. 
  ضع�فة أو ثابتة غیر خیل مدا �متلك أو مدخول أي �متلك ال أن. 
  اإلقامة مقر إث�ات. 
  انجازه المرغوب المشروع مع تتالءم التي �الكفاءات التمتع. 
  أخر جهاز أي من نشاطات إلنشاء أخرى  مساعدات من االستفادة عدم. 
 للمشروع  اإلجمال�ة الكلفة من %05 أو %03 تساوي  التي الشخص�ة المساهمة دفع على القدرة. 

  المصغرة للقروض المشترك الضمان صندوق  لدى االشتراكات دفع. 
  للوكالة فوائد بدون  القرض مبلغ بتسدید االلتزام و البنك إلى الفوائد و القروض مبلغ بتسدید االلتزام 

 .  الزمني الجدول حسب
 هي و له، مناس�ا یراه الذي التمو�ل نمط یختار أن بإمكانه القرض طالب لدى الشروط كل توفر حالة في و

 ط:أنما ثالثة
 :ثنائي تمو�ل -1

 .دج 30.000 تتجاوز ال فائدة بدون  سلفة
 .فوائد بدون  %90 الوكالة: مساهمة -
 %10 المستفید: مساهمة -
 :ثنائي تمو�ل -2
 .دج 100.000 و 50.000 بین ما ق�متها تتراوح التي شار�عملل
 %90 إلى %80 بنس�ة مخفضة �فوائد %97 أو %95 البنك: مساهمة -
 % 05 أو %03 المستفید: مساهمة -
 
 : ثالثي تمو�ل-3

 .دج 400.000 حتى دج 100.001 بین ما ق�متها تتراوح التي للمشار�ع
 90% إلى %80 بنس�ة مخفضة �فوائد %70 البنك: مساهمة -
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 %05 أو %03 المستفید: مساهمة -
 فوائد بدون  %27 أو %25 الوكالة: مساهمة -
 نس�ة فإن بها معترف معادلة وث�قة أو لشهادة حامال المستفید كان إذا ما حالة في أنه إلى اإلشارة تجدر و

 حالة في %27 إلى %25 من الوكالة مساهمة وترتفع %03إلى %05  من ستنخفض الشخص�ة مساهمته
 .الثنائي التمو�ل حالة في للبنك �النس�ة %97 إلى  %95 من و الثالثي، التمو�ل

 حسب سنوات، الخمس إلى تصل مدة في البنك إلى الفوائد و القرض مبلغ بتسدید تمو�له �عد المستفید یلتزم 
 ثالث أقصاها مدة في �الوكالة الخاصة فائدة بدون  السلفة ذلك �عد �سدد و البنك، �حدده الذي الزمني الجدول
 أر�عة على شهرا 15 أقصاها مدة في فتسدد األول�ة المواد لشراء الموجهة فائدة بدون  للسلفة �النس�ة أما،سنوات
 .مراحل

 إلى ذلك یتعدى بل فقط، المال�ة المساعدات للمستفیدین المصغر القرض لتسییر الوطن�ة الوكالة تمنح وال    
 ال�ةالم التر��ة في والتكو�ن للمشروع، واالقتصاد�ة التقن�ة الدراسة المرافقة، و كالتوج�ه مال�ة غیر مساعدات

 یتم أین والصالونات المعارض في المشاركة من المستفیدین لهؤالء الفرصة إعطاء كذا و المؤسسة، تسییرو 
 الوكالة تتمیز و ،منتجاتهم لتسو�ق جدیدة فضاءات خلق كذا و مختلفة خبرات اكتساب و بینهم التعارف
 على متواجدة مرافقة خال�ا على تتوفر �كونها األخرى  األجهزة من غیرها عن المصغر القرض لتسییر الوطن�ة
 الوال�ة عاصمة إلى التنقل عناء یجنبهم مما المرافقة، و التوج�ه على المواطنون  �حصل حیث الدوائر، مستوى 

 : في فتتمثل القرض طالب في توفرها الواجب الشروط یخص ف�ما أما،ملفاتهم تا�عةم و إیداع و لالستعالم
 .فوق  فما سنة 18 سنه �كون  أن -
 .ضع�فة أو ثابتة غیر مداخیل امتالك أو مدخول أي امتالك عدم -
 .اإلقامة مقر إث�ات -
 .انجازه المرغوب المشروع مع تتالءم التي �الكفاءات التمتع -
 .أخر جهاز أي من نشاطات إلنشاء أخرى  مساعدات من االستفادة عدم -
 .للمشروع اإلجمال�ة الكلفة من %5 أو %3 تساوي  التي الشخص�ة المساهمة دفع على القدرة -
 .المصغرة للقروض المشترك الضمان صندوق  لدى االشتراكات دفع -
 حسب للوكالة فوائد بدون  القرض مبلغ بتسدید مااللتزا و البنك إلى الفوائد و القروض مبلغ بتسدید االلتزام -

 .الزمني الجدول
  

 :التسدید ك�ف�ة
 30.000 مبلغ تتعدى ال التي و األول�ة المواد لشراء الموجهة فائدة بدون  السلفة من للمستفید تمنح 

 محدد زمني جدول وفق .أقساط 04 على السلفة تسدد أن على أشهر بثالثة تقدر التسدید من إعفاء فترة  دج
 .شهرا 12 مدة على

  عدها أشهر ستة أقصاها إعفاء فترة للمستفید فتمنح )مستفید-بنك(الثنائي للتمو�ل �النس�ة� 

  البنك �حدده زمني جدول حسب و سنوات 5 أقصاها مدة في أقساط على البنك�ة السلفة تسدد. 

 :كاألتي السلفة فتسدد )مستفید -وكالة-بنك( الثالثي للتمو�ل �النس�ة 
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 محدد زمني جدول حسب شهرا 12 أقصاها إعفاء مدة �عد أقساط، على تسدد الخاصة %70 نس�ة 
 .سنوات 5 أقصاها مدة في
 المقدرة و  �الوكالة الخاصة فائدة بدون  السلفة بتسدید المستفید �قوم البنك سلفة تسدید من أشهر 3 �عد 

 :محدد زمني جدول حسب و سنوات 3 مدة في قسط 12 على%27 أو %25 ب
 القرض البنكي القرض بدون فائدة المساهمة الشخص�ة

01% 29% 70% 
 
 :)Bail .Crédit Leasing( اإلیجاري  القرض .8

بتمو�ل شراء أصل رأسمالي )  الممول( ه: نظام تمو�لي �قوم ف�ه المؤجرعلى انّ  التأجیر التمو�لي �مكن تعر�ف
من العمر االفتراضي لألصل مقابل  %75 استثماره لمدة ال تقل عن بهدف ) مستثمر( مستأجرال�طلب من 

وامتالك المستأجر  مع احتفاظ المؤجر لملك�ة األصل وحتى نها�ة العقد ،الدور�ة )مقابل التأجیر(دفعاتال
دفعات مقابل التأجیر قد غطت تكلفة األصل ال التأجیر (على أن تكون لخ�ار شراء األصل عند نها�ة مدة 
  .للمؤجر في نها�ة مدة التأجیر أو تجدید عقد التأجیر مرة أخرى  وهامش ر�ح محدد) أو إعادة األصل

 :)الحسن (القرض الزكاة صندوق  .9
 التغط�ة له تضمن التي واألوقاف الدین�ة الشؤون  وزارة إشراف تحت تعمل اجتماع�ة دین�ة مؤسسة هو

    المسجد. لمؤسسة المنظـم القانون  على ابناء القانون�ة،
 على مبني حسن قرض شكل في الفقراء لصالح واالستثمار الفقیرة العائالت منح إلى الزكاة صندوق  یهدف
 وهناك ،دج300.000 إلى دج 50.000 بین ما ق�متها تتراوح الفئات لمختلف مصغـرة مشار�ع تمو�ل أساس

  الجدیدة. المشار�ع ل�عض دج 500.000 إلى لرفعها مساعي
  

 : إلى المشروع هذا یهدف :)Blanche l’Algérie Projet(  الب�ضاء الجزائر مشروع .10
 
 العمل عن العاطلین للش�اب شغل فرص خلق في المساهمة. 
 المدني المجتمع بإشراك التوع�ة حمالت تنظ�م خالل من البلد�ات مظهر تحسین. 
 األنابیب وتنظیف الم�اه معالجة في التدخل إلى الب�ضاء الجزائر مشروع �طمح . 
 العموم�ة والفضاءات الشقق مجموعات إلى والغاز �الكهر�اء والتزو�د الص�انة ترتی�ات تعز�ز 

 .الخضراء والمناطق
 :العمل اتفاق�ة
 مستفیدة بلد�ة لكل الرئ�س�ة الشوارع. 
  أشهر 03 مدة كل للتجدید قابلة أشهر 03 العقد مدة. 
  أشهر 09 �اإلجمال. 
  فقط واحدة مرة الحق له الب�ضاء الجزائر المشروع من مستفید كل. 
  

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#8
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#9
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#10
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#10
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 خالصة :
أثبتت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة قدرتها على احداث تغییرات ه�كل�ة في االقتصاد و ذلك لما تمارسه   

من انشطة اقتصاد�ة متعددة من حیث الطب�عة و مختلفة من حیث القطاعات �النظر الى ما تملكه من سرعة 
الرهان على هذا النوع من المؤسسات أحد لذا اص�ح ،و فعال�ة في التأقلم مع متغیرات المح�ط االقتصادي

 ورقتنا في و  ،التحد�ات مواجهة و دخله مصادر تنو�ع اجل من،الخ�ارات االستراتیج�ة لالقتصاد الجزائري 
 �قطاع �االهتمام هذا و االقتصادي االمن تحقیق منها محاولة في الدائم سعیها و الجزائر دور الحظنا ال�حث�ة

  المؤسسات من النوع لهذا متنوعة و كثیرة انشاء و دعم اجهزة خالل من متوسطةال و  الصغیرة المؤسسات
 خلق في منها مساهمة و دخل،لل مدرة اقتصاد�ة نشاطات تحقیق في كبیرة فعال�ة ذات تكون  ألن السعيو 

 عالم في بث�ات طر�قهن شققن الالئي البیوت في الماكثات النساء فئة من حتى و للكثیر�ن عمل مناصب
 �شكل �ساهم نشاطهن وأص�ح الخدمات و التقلید�ة، الصناعات و الحرف الفالحة، تخصصات في الشغل
 .األسرة میزان�ة تدع�م في كبیر

 
 قائمة المراجع:-
المعلومات�ة �المملكة  والنهضة االقتصادي األمن لتحقیق االستراتیجي لتخط�طا ،سعید علي حسن القل�طي- 1

مت ورقة ،العر��ة السعود�ة  . 2007 ،الر�اض الوطني، واألمن المعلومات تقن�ة مؤتمر :إلى ُقدِّ
 الفقیرة للمرأة اإلقتصادي و اإلجتماعي األمن تحقیق في المأسسة دور الض�ع، العال عبد أحمد ماهر -2

 . 03،2012 العدد،05 المجلد اإلجتماع�ة، للعلوم األردن�ة المجلة ،مسح�ة دراسة المعیلة
 القتصاد�ات الر�ادة مجلة،من االقتصادي العر�ي الواقع و التحد�اتاأل ،بركنو نصیرة ،مصنوعة احمد-3

 73 -72 ص ص 2016 ،03،العدد،02  المجلد-األعمال
 العدد إفر�ق�ا، شمال اقتصاد�ات مجلة ،وقیود آفاق :والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ع�سي، ع�سي ایت-4

 .273ص النشر، سنة بدون  السادس
 معاییر إطار في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات الجدیدة والوظائف المهام مراد، شر�ف الطاهر، �عقوب بن-5

التنم�ة المستدامة و الكفاءة االستخدام�ة للموارد  حول الدولي الملتقي ضمن مداخلة ،المستدامة التنم�ة
 .2008أفر�ل 8جامعة سطیف یوم  ،عن كل�ة العلوم االقتصاد�ة و علوم التسییر ،المتاحة

دور المؤسسة المتوسطة و الصغیرة و المصغرة في تحقیق التنم�ة المحل�ة ،مشري دمحم الناصر  -6
مذكرة ،المستدامة (دراسة االستراتیج�ة الوطن�ة لترق�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حالة وال�ة ت�سة

 االلكترون�ة:المواقع  . 2011 ،سطیف ،جامعة فرحات ع�اس ،ماجستیر في العلوم االقتصاد�ة
-biskra.com/page.aspx?page_id=41-http://www.dipmepi   المناجم و للصناعة  الوالئ�ة المدیر�ة 

   20/02/2018 یوم اطلع    �سكرة     لوال�ة
-http://www.andpme.org.dz  22/02/2018أطلع یوم   
-https://www.almrsal.com/post/   19/02/2018اطلع یوم             

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.andpme.org.dz%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B9/
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 جزائرلحد من ال�طالة في الكآل�ة ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 

 المركز الجامعي بتی�ازة أستاذ التعل�م العالي نورالدینجلید 
 المركز الجامعي بتی�ازة  أستاذة محاضرة أ بركان أمینة

 
 مقدمة

إن ما وصلت إل�ه الدول المتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي والتي تجني ثماره شعوب تلك الدول حال�ا لم    
سسات الصغیرة والمتوسطة، حیث كانت ومازالت أداة تنمو�ة �كن لیتحقق بدون المساهمة الفاعلة والكبیرة للمؤ 

فاعلة تمثل عصب االقتصاد، أداة تعمل على إحداث المالیین من فرص العمل، وعلى ز�ادة الطاقة اإلنتاج�ة 
القائمة، وتعمل كذلك على إحداث طاقة إنتاج�ة جدیدة، وعلى رفع إنتاج�ة العمل، ورفع المستوى المع�شي 

عاملین فیها، كما وتعمل على ز�ادة القدرة التصدیر�ة لالقتصاد ككل، األمر الذي ینعكس على ألصحابها وال
معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي وعلي میزان المدفوعات وعلى التوازن التنموي والجغرافي داخل البلد 

ي إال تطورات لمؤسسات الواحد، حیث إن كثیرا من المؤسسات الكبیرة ذات رؤوس األموال الضخمة ما ه
 صغیرة ثم متوسطة نجحت وتوسعت وأص�حت مؤسسات كبیرة.

 ؟ الجزائركیف �مكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحد من ال�طالة في 
 ولإلجا�ة على هذه اإلشكال�ة �مكن وضع األسئلة الفرع�ة الموال�ة:  
والمتوسطة في الجزائر؟ وهل تساهم في ما هي المشاكل التمو�ل�ة التي تعاني منها المؤسسات الصغیرة  -

 عمل�ة التمن�ة االقتصاد�ة؟
 أوال: مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

عامال، أجیرا، أما  49عمال إلى  10المؤسسة الصغیرة هي التي تضم بین تعر�ف اللجنة األورو��ة :"  .1
 و تتمیز بإستقاللیتها " .عامال أخیرا  249عامال إلى  50المؤسسة المتوسطة فهي التي تشغل بین 

" المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هي وحدات تنتج وتوزع سلع وخدمات  تعر�ف منظمة العمل الدول�ة : .2
وتتالف غال�ا من منتجین مستقلین �عملون ابهم الخاص في المناطق الحضر�ة في البلدان النام�ة، و�عضها 

عماال وخرفیین و�عضها �عمل برأس مال ثابت، �عتمد �عتمد على العمل من داخل العائلة، و�عضهم �ستأجر 
وعادة ما تكسب دخوال غیر منتظمة وتهيء فرص عمل غیر مستقرة، و�ضیف هذا  على عائد منخفض،

التعر�ف  �أنها قطاع غیر رسمي �معنى أنها منشأة ل�ست مسجلة لدى األجهزة الحكوم�ة أو اإلحصائ�ات 
 الرسم�ة غال�ا"

إن هذه المشروعات هي التي تعتمد على إستقالل�ة اإلدارة  اإلقتصاد�ة األمر�ك�ة:تعر�ف لجنة التنم�ة  .3
�حیث �كون أصحاب  ،وأن �كون المدیر هو مالك المشروع و تتشكل من مجموعة من األفراد و محل�ة النشأة

 المشروع قاطنین في منطقة المشروع".
 :)1(توسطة حسب هذا اإلتحاد كمایلي " تعرف المؤسسات الصغیرة و الم تعر�ف اإلتحاد األورو�ي : .4
  عمال . 9-1المؤسسات الصغیرة جدا من 
  عامال . 99-10المؤسسات الصغیرة من 
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  عامال . 499-100المؤسسات المتوسطة من 
 )2(تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وفقا للمشرع الجزائري 

فقد وضعت عدة معاییر لحدید تعر�ف واضح لها من  ،ال �مكن إعطاء تعر�ف محدد لهذا النوع من المؤسسات
لكن المع�ار األكثر إستعماال هو  ،.....إلخالق�مة المضافة  ،رقم األعمال ،عدد العمالحیث الحجم و هي : 

 هذه المؤسسات كما یلي : 5،7و على هذا األساس �عرف المشرع الجزائري حسب المواد  ،مع�ار عدد العمال
و تحقق رقم  ،أفراد 9-1تعرف على أنها المؤسسة التي تشغل ما بین  الصغیرة :�النس�ة للمؤسسة  •

 ملیون دینار .20أعمال �قل عن 
و یتراوح  ،عامال 250و  50هي تلك المؤسسات التي تشغل بین  �النس�ة للمؤسسة المتوسطة : •

 مل�ار دینار . 2ملیون و  200رقم أعمالها بین 
 الصغیرة والمتوسطة في الدول العر��ةالجدول : تعار�ف المؤسسات 

 معاییر أخرى  عدد العمال نوع المؤسسة الدولة

 ال�من
 مؤسسات صغیرة -
 مؤسسات متوسطة -

 عمال 4أفل من  -
 عمال 10أقل من  -

 

 األردن
 مؤسسات صغیرة -
 مؤسسات متوسطة -

 عمال 10 - 2بین  -

 عامل 25 –10بین  -
 

  عمال 10أقل من  - المؤسسات الصغیرة - السودان

 سلطنة عمان
 مؤسسات صغیرة -
 مؤسسات متوسطة -

 عمال 10أقل من  -

 عامل 100–10بین  -

 ألف ر�ال 50رأس المال المستثمر أقل من  -
ألف  100-50رأس المال المستمر بین  -

 ر�ال
 ألف وملیون جن�ه 50رأس المال بین   - عامال 50أقل من  - المؤسسات الصغیرة - مصر

 السعود�ة
 مؤسسات صغیرة -
 مؤسسات متوسطة -

 عامال 20-1بین  -

 عامال 100 -21بین  -
 ملیون ر�ال 20رأس المال المستثمر ال �فوق 

 الكو�ت
 مؤسسات صغیرة -
 مؤسسات متوسطة -

 عمال 10أقل من  -

 عامال 50 -10بین  -
 ألف دینار 200ال یتجاوز رأس المال 

 ال�حر�ن
 مؤسسات صغیرة -
 مؤسسات متوسطة -

 عامال 19-5بین  -

 عامال 100 -20بین  -
 

 العراق
 مؤسسات صغیرة -
 مؤسسات متوسطة -

 عمال 9-1بین  -

 عامال 29-10بین  -
رأس المال المستثمر للمؤسسات الصغیرة في 

 ألف دینار 100حدود 
دول مجلس 

التعاون 
 الخلیجي

 مؤسسات صغیرة -
 مؤسسات متوسطة -

 عامال 30أقل من  -
 عامال 60أقل من  -

ملیون  2ال یتجاوز رأس المال المستثمر  -
 دوالر

 ملیون دوالر 6-2المستثمر بین رأس المال  -
المشروعات الصغیرة والمتوسطة كخ�ار للحد من ال�طالة وتشغیل الش�اب في الدول منظمة العمل العر�ي،  المصدر:

مارس  1-ف�فري  23، مؤتمر العمل العر�ي، الدورة الخامسة والثالثون، شرم الشیخ، جمهور�ة مصر العر��ة، العر��ة
 .15-13، ص ص:2008
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وفي الجزائر، أصدرت وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة     
، 2000، وهذا �عدما صادقت الجزائر على میثاق بولون�ا حول هذه المؤسسات سنة 01/18والمتوسطة رقم 

التعر�ف على ثالث معاییر  و�رتكز هذه 1996وهو میثاق �كرس التعر�ف الذي حدده اإلتحاد األور�ي سنة 
 وهي عدد العمال، رقم األعمال السنوي والحصیلة السنو�ة المحققة.

المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما كان وضعها القانوني �أنها مؤسسة إنتاج  01/18حیث �عرف القانون 
ار جزائري أو ال مل�ار دین 02عامل، وال یتجاور رقم أعمالها  250إلى  01السلع و/أو الخدمات، تشغل من 
  )3(ملیون دینار جزائري وتستوفي معاییر االستقالل�ة. 500تتجاوز مجموع حصیلتها السنو�ة 

یوضح الحدود الفاصلة للمؤسسات الصغیرة جدا والمؤسسات الصغیرة والمؤسسات  المواليوالجدول   
 المتوسطة في الجزائر.

 لجزائر�ةالجدول : حدود تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا
 مجموع المیزان�ة (دینار جزائري) رقم األعمال (دینار جزائري) عدد العمال المع�ار/المؤسسة 
 ملیون  500 -ملیون  100 مل�ار 2 -ملیون  200 250 -50 متوسطة

 ملیون  100 -ملیون 10 ملیون  200 -ملیون  10  49 -10 صغیرة
 ملیون  10أقل من  ملیون  10أقل من  9 -1 صغیرة جدا

Gestion&Entreprise, Revue de l’Institut National de la productivité et du développement 
industriel, Boumerdes N 24-25، Janvier 2004, p :13. 

 خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:ثان�ا:
 : )4(تتمیز هذه المؤسسات �الخصائص التال�ة

كبیرة إلنشائها والتمو�ل غال�ا ما �كون محل�ا، وتعتمد على  سهولة إنشائها : فهي ال تتطلب أمواال -
 مستلزمات إنتاج�ة محل�ة أ�ضا ال تتطلب إستیرادها في الكثیر من األح�ان .

تستخدم تلك المؤسسات تكنولوج�ا أقل، تناسب ظروفها المحل�ة ونقصد بذلك أنها ال تتطلب  -
 تكنولوج�ا معقدة أو مستوردة .

مما یجعل تكال�فها  ،رة إلقامتها بل تستغل مساحات وتجهیزات �س�طةال تتطلب مساحات كبی -
 منخفضة .

تتمیز �المرونة في أعمالها وعمل�اتها ومنتجاتها �ما �مكن تعدیلها وفقا للظروف المتاحة والمح�طة  -
 .�المؤسسة 

عة في تعمل على إحداث التوز�ع المتوازن للسكان بین الر�ف والمدینة وذلك من خالل توطین الصنا -
 المناطق الر�ف�ة.

 ه�كلها التنظ�مي �س�ط �عتمد على مستو�ات إشراف محدودة . -
 تستخدم نظام معلوماتي غیر معقد یتالءم مع نظام إتخاذها للقرارات . -

 .)5(المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنم�ة اإلقتصاد�ة : أهم�ة و دور  را�عا
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : أهم�ة   -أ
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الصغیرة والتوسطة أهم�ة �الغة في اإلقتصاد العالمي �صفة عامة و اإلقتصاد الوطني �صفة  تحتل المؤسسات
فهي تعتبر المحرك األساسي  ،خاصة  ألنها تشكل أهم عناصر و مكونات النشاط اإلقتصادي لكل دول العالم

اسعة و ركیزة أساس�ة لتحقیق التنم�ة والتي توفر قاعدة صناع�ة و بن�ة تحت�ة و  ،للتنم�ة و التطور اإلقتصادي
 :  هذه المشار�ع الصغیرة والمتوسطةالتي أدت إلى اإلهتمام باألس�اب اإلقتصاد�ة و اإلجتماع�ة و نجد من بین 

خاصة في الدول النام�ة، و�التالي ضعف القدرات اإلستثمار�ة وعدم قدرة إنه�ار األوضاع المال�ة : .1
 ر وال�قاء.المؤسسات الكبیرة على اإلستمرا

: والتي جاءت ببرنامج الحو�ل اله�كلي مثل الخوصصة، التي قد نعتبرها التحوالت اإلقتصاد�ة العالم�ة .2
�أنها كانت السبب و العامل األساسي الذي أدى إلى ضرورة تنم�ة و تطو�ر تلك المؤسسات، وذلك كله في 

 إطار الدور المتزاید للقطاع الخاص.
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنم�ة اإلقتصاد�ة دور  ثالث:

نظرا لألهم�ة ال�الغة التي تحتلها هذه المؤسسات في إقتصاد�ات الدول فإن دورها �ظهر �شكل جلي وواضح 
 :)6(و أساسي و �مكن حصر هذا الدور في النقاط التال�ة

 : الدور اإلقتصادي .1
 التال�ة:�مكن تلخ�ص هذا الدور في النقاط 

 كث�فة العمل . ،من خالل إستعمال تكنولوج�ا قلیلة رأس المال تثمین قوة العمل:-
إذ بإمكان هذه المؤسسات أن تنشأ من طرف  ،و ذلك بجمع أموال مختلفة المصادرتعبئة الموارد المال�ة :  -

أو كأن �قوم أحد األشخاص أو العمال المهرة مع مجموعة  ،العائالت و األسر و �التالي تجم�ع تلك األموال
تمكنهم من  ،و �التالي تشكیل طاقات إضاف�ة ،من العاملین بتكو�ن وحدات إنتاج�ة �اإلعتماد على مدخراتهم

 إبراز كفاءاتهم و المحافظة على إستقاللیتهم المال�ة و وحدتهم .
 ،م رقابي فعال و بإستمرار لضمان السیر الحسن للعملو ذلك من خالل تجسید نظا رفع إنتاج�ة العامل : -

 و كذلك الس�طرة على سیر العمل نظرا لصغر حجم هذه المؤسسات .

: �مكن أن نلمسه من خالل مساهمة القطاع الخاص بنس�ة معینة من اإلیرادات خلق الناتج الخام الداخلي -
 في الناتج الخام الداخلي .

وم هذه المؤسسات كغیرها من المؤسسات بجم�ع عمل�ات الم�ادالت التجار�ة من : تق ترق�ة التجارة الخارج�ة-
 تصدیر وٕاستراد .

وتوفیر مستلزمات المؤسسات الكبرى �المواد األول�ة (المقاولة  ،توفیر متطل�ات السوق من السلع و الخدمات -
 ال�اطن�ة) .

 حما�ة الطا�ع الصناعي المحلي من منافسة المنتوج المحلي : -
نفتاح األسواق العالم�ة وتحر�ر التجارة ورفع الرقا�ة الجمرك�ة وٕالغاء الرسوم ‘في ظل التطورات الراهنة، وأمام 

الجمرك�ة، أص�حت هناك منافسة خارج�ة للمنتوجات والتي تؤثر على المنتوجات المحل�ة، لذلك فإن هذه 
ة، والتحكم في التكالیف ومحاولة خلق المؤسسات تعمل على حما�ة منتوجاتها عن طر�ق طر�ق مراق�ة الجود

میزة تنافس�ة لمواجهة تلك المنافسة، و�التالي إذا إستطاعت المواجهة فإنها بذلك تستط�ع حما�ة المنتوجات 
 المحل�ة .
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 :الدور اإلجتماعي .2
تعمل هذه المؤسسات على تحقیق التوازن الجهوي و إحداث تطورات على المستوى اإلجتماعي، و�مكن حصر 

 ر اإلجتماعي لهذه المؤسسات في النقاط التال�ة: القضاء على ال�طالة من خالل توفیر مناصب شغل.الدو 
الحد من ظاهرة النزوح الر�في: وذلك من خالل إنشاء �عض المشار�ع في المناطق الر�ف�ة أو النائ�ة، و�التالي 

المؤسسات الصغیرة لمؤسسات  تقر�ب مناصب الشغل من سكان تلك المناطق الر�ف�ة وفي هذا الصدد �مكن ل
 :)7(والمتوسطة أن تحقق ما یلي

 . القضاء على اآلفات اإلجتماع�ة 
 . تحسین مستوى المع�شة في الر�ف 
 . اإلستغالل األمثل للطاقات الماد�ة وال�شر�ة 
 . اإلستغالل األمثل للموارد المحل�ة  

   المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: طرق تمو�ل  را�عا
 :)8(المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كغیرها من المؤسسات على مواردها المال�ة �الطرق التال�ةتتحصل 

تمد في تمو�له لمشروعه على أمواله أو مدخراته ب المشروع �عح: معنى ذلك أن صا التمو�ل الذاتي .1
 الذات�ة .

أو مؤسسات الدعم  : و ذلك �الحصول على قروض �فوائد أو یدیون فوائد من البنوكلتمو�ل �القروض ا .2
 المال�ة .

 : طرق التمو�ل من المنظور اإلسالمي .3
 و ندرجها في ما یلي : ،هناك عدة أسالیب و ص�غ تمو�ل�ة و التي تعرف �أدوات التمو�ل المالي اإلسالمي

: و �قصد �المرا�حة ق�ام أحد البنوك �شراء سلعة معینة لحساب  المرا�حة أو التمو�ل فائض التكلفة 1.3
 ما وفقا للمواصفات المطلو�ة مقابل ر�ح معین أو أجر .عمیل 

 من خالل هذا التعر�ف نجد هناك شكلین للمرا�حة :
 الوكالة �شراء �أجر . •
  الوكالة �شراء بر�ح .  •
و �قصد بها جمع أموال المدخر�ن من طرف البنك إلستثمارها و الخصول على أر�اح و المشاركة :   

 إقتسامها معهم .
: تقوم معظم النظم اإلسالم�ة بإنشاء صنادیق الزكاة و القروض الحسنة صنادیق الزكاة و القرض الحسن   

 و تساهم تلك األموال المتحصل علیها من الزكاة في ما یلي : 

 ز�ادة اإلستثمار . .1
 ز�ادة عدد المنتجین و التقلیل من عدد العاطلین على العمل . .2
 توس�ع نطاق التداول . .3

اإلنفاق بین طرفین  ،�قصد �التأجیر التمو�لي " المنتهي �التمل�ك " عن طر�ق الب�عر التمو�لي : التأجی 4.3
بتأجیر أو إستئجار العین أو األصل المؤجر و التوعد بإعادته مقابل أجرة محددة خالل فترة زمن�ة محددة و 

 :)9(في نها�ة مدة اإلیجار �كون للمستأجر الخ�ار�ن بین ثالث بدائل كاآلتي
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 �ملك العین المؤجرة مع تسدید األقساط سا�قا  و �كون السعر محدد في بدا�ة العقد . •
 تمدید فترة اإلیجار . •
 إرجاع العین للمؤسسة المؤجرة . •

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر في الوقت الراهن  : وضع�ة وأهم�ة خامسا
فاعلة للتوسع افقتصادي وذلك لمساهمتها في تحقیق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أداة تعتبر المؤسسات 

التنم�ة اإلقتصاد�ة وتحر�ك عجلة اإلقتصاد، فهي �مثا�ة المحرك القاعدي لإلقتصاد، خاصة ونحن في زمن 
العولمة و المنافسة اإلقتصاد�ة وتحر�ر التجارة، والتحضیر لإلنضمام إلى المنظمة العالم�ة للتجارة، والشراكة 

بتشج�ع ق�ام مثل هذه المؤسسات، والعمل على ترقیتها  ،ورو�ي، لذلك تقوم الدولة الجزائر�ةمع اإلتحاد األ
 وتأهیلها.

و یجدر الذكر هنا إلى أن النسیج الصناعي الجزائري كان في السابق مكونا من المؤسسات الصناع�ة 
مؤسسات صغیرة / المت�ق�ة فهي ع�ارة عن صناعات و  20/ أما 80حیث كانت تمثل نس�ة  ،العموم�ة

 : )10(ومتوسطة، ولكن حال�ا زاد عدد تلك المؤسسات كما یلي
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في السنوات التال�ة:�مثل توز�ع المؤسسات  :الشكل

 العدد السنة
1999 159705 
2001 179893 
2002 188054 

 
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : ترق�ة وتأهیل سادسا
برنامج التأهیل في مجموع اإلجراءات التي تتخذها السلطات قصد تحسین موقع المؤسسة في إطار یتمثل 

اإلقتصاد التنافسي وٕاتخاذ عدة إصالحات داخل�ة على المؤسسات اإلنتاج�ة، اإلستثمار�ة، التسو�ق�ة وغیرها 
 والذي یهدف إلى:

 إنعاش النمو اإلقتصادي . •
 والمتوسطة . لمؤسسات الصغیرةتشج�ع التنافس�ة لـ •

 تسهیل الحصول على الخدمات المال�ة لتمو�ل إحت�اجاتها . •
 تحسین الخدمة البنك�ة في معالجة ملفات تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . •

المؤسسات ا الشأن قامت الدولة الجزائر�ة بتطبیق أحكام القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات  و في هذ
لتسهیل مهمة إنشاء و تأس�س و توج�ه و دعم المؤسسات مركز  14 بإنشاءوذلك  الصغیرة و المتوسطة،

ا مشتلة للمؤسسات التي تلعب دور  14المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، إضافة إلى ذلك قانت الوزارة بإنشاء 
 .)11(هاما في مجال إستق�ال و إحتضان و تدر�ب حاملي أفكار المشار�ع لتجسیدها على أرض الواقع 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والتي كما قامت الدولة الجزائر�ة بإنشاء الوكالة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات 
تعمل على متا�عة تنفیذ برامج تأهیل هذه المؤسسات، وٕاعداد دراسات إقتصاد�ة لمتا�عتها وتنسیق نشاطات 

 مراكز السیر.
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تمو�ل تلك المؤسسات و�التالي تعمل على ق�امها أ�ضا إنشاء وكالة دعم تشغیل الش�اب والتي تساهم في 
 وطني للتأمین على ال�طالة وجهاز القرض المصغر.صندوق الالوٕانشائها، و 

 إضافة لهذه البرامج تم أ�ضا إنشاء صندوق لتأمین القروض وصنادیق ترق�ة التنافس�ة الصناع�ة.
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:لتمو�ل المؤسسات  MEDA* برنامج 

، وهو برنامج مشترك بین الجزائر االمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتمو�لهو هو برنامج خاص لتدع�م 
 : )12(�عمل هذا البرنامج على ،واإلتحاد األورو�ي

 القدرات اإلدار�ة . تدع�م  .1
 تحسین األداء وتنافس�ة المؤسسة . .2
 تقد�م تشخ�ص إستراتیجي . .3
 المساعدة على وضع خطة األعمال . .4
 المساعدة على تقد�م ملف التمو�ل إلى البنك . .5

 تسهیل الحصول على التمو�ل من خالل صندوق ضمان القروض . .6
 
 

 واقع التشغیل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر سا�عا:
حتى السداسي األول  2004یوضح الجدول مناصب الشغل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من سنة     

 .2009من سنة 
 الجدول: مناصب الشغل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  2004 2005 2006 2007 2008 2009السداسي األول 

 المؤسسات الخاصة 758 592 829 888 942 977 983 064 1 073 233 1 465 274 1

51 149 52 786 57 146 61 661 76 283 71 826 
المؤسسات 

 العموم�ة

 الصناعة التقلید�ة 920 173 744 192 044 213 270 233 350 254 170 324

 المجموع 504 838 856 157 1 647 252 1 399 355 1 209 540 1 784 649 1
المعلومات اإلحصائ�ة التي تصدرها وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : تم إعداد الجدول بناء على نشر�ة المصدر

 .15-14-12-10-08والصناعة التقلید�ة، رقم: 
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 و�وضح الشكل الب�اني تطور مناصب الشغل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر.   

مناصب الشغل
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 السابق. تم إعداد الشكل الب�اني اعتمادا على الجدول المصدر:           

)، فإن عدد مناصب الشغل للمؤسسات الصغیرة 1) والشكل رقم (4وكما هو موضح من خالل الجدول رقم ( 
ألف  838حوالي  2004والمتوسطة في الجزائر تشهد ارتفاعا مستمرا، حیث بلغ عدد مناصب الشغل في سنة 

ألف  649ن وو�صل أكثر من ملیو  2009منصب لیرتفع إلى حوالي الضعف في السداسي األول من سنة 
 منصب شغل.

)، فإن المؤسسات الخاصة هي التي تستحوذ على النس�ة 4إضافة إلى ذلك، وكما یوضح الجدول رقم (    
 األكبر في التوظیف ثم تلیها المؤسسات في الصناعة التقلید�ة وأخیرا المؤسسات العموم�ة.

 آفاق التشغیل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة ثامنا:
، حیث یولي هذا 2014إلى سنة  2010قامت الجزائر بوضع برنامج خماسي للتشغیل �متد من سنة     

 البرنامج اهتماما خاصا للقطاعات التي تتمیز �استعمال كبیر للید العاملة.
وتتمثل القطاعات في كل من قطاع السكن والعمران، األشغال العموم�ة، النقل والري التي استفادت من    

  %10مال�ة معتبرة، هذا إضافة إلى تنفیذ برنامج إعادة �عث الصناعة في اإلنتاج الداخلي الخام إلى  أظرفة
 200. كل هذا اإلجراءات سیتم تنفیذها من خالل إنشاء أكثر من %6بدل النس�ة الحال�ة والمقدرة �حوالي 

 )21(.2014ألف مؤسسة صغیرة ومتوسطة في آفاق 
    

 
 
 
 
 

 :الخاتمـــة
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تعاني الدول العر��ة من معدالت مرتفعة في ال�طالة، سببتها الكثیر من العوامل واقترنت �عدة مؤشرات،    
مثل ارتفاع معدالت النمو السكاني، األم�ة، المرأة والش�اب، إضافة إلى مختلف أنواع ال�طالة التي تعاني منها 

 لمقنعة.هذه الدول، والتي من أهمها ال�طالة اله�كل�ة، الموسم�ة وا
رغم ذلك، فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تساهم بدرجة كبیرة في توفیر مناصب الشغل في الدول       

 العر��ة، و�إمكانها المساهمة في الحد من كل أنواع ال�طالة وذلك لمرونتها وخصائصها.
ل العر��ة بنس�ة من وكذلك تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر على غرار �اقي الدو       

ألف  600ملیون و 2009التوظیف، حیث فاق عدد مناصب العمل التي توظفها في السداسي األول من سنة 
منصب شغل، كما استشعرت الحكومة الجزائر�ة بدورها وقامت بوضع مخطط  تشغیل خماسي یهدف إلى 

 .2014آفاق  ألف مؤسسة في 200توفیر الكثیر من مناصب العمل وذلك من خالل إنشاء 
 وانطالقا مما سبق ومن خالل هذا المداخلة، �مكن وضع التوص�ات الموال�ة:       

وضع خطة قوم�ة طو�لة األجل لتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر��ة �ما �حقق  -1
أو على المستوى تكاملها وتحقیق الترا�ط بین هذه المؤسسات و�ین المؤسسات الكبیرة سواء على مستوى الدول 

 القومي.
إیجاد نوع من الترا�ط واالتصال بین المنظمات والهیئات المسؤولة عن تنم�ة المؤسسات الصغیرة  -2

والمتوسطة في الدول العر��ة لتحقیق أفضل مردود اقتصادي وت�ادل الخبرات بین األعضاء في مجاالت تنم�ة 
 المؤسسات الصغیرة وغیرها.

سسات الصغیرة والمتوسطة أو مؤسسة تمو�ل عر��ة للعمل على تعبئة إنشاء بنك عر�ي مشترك للمؤ  -3
 الموارد التمو�ل�ة وتنظ�م تدفقاتها ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفق خطة معینة.

 محاولة إنشاء بورصة عر��ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -4
فة مراحل العمل�ة اإلنتاج�ة �حیث توفیر الدعم والتدر�ب ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كا -5

 ال �كون هناك انقطاع في العمل�ة اإلنتاج�ة والتسو�ق�ة و�التالي في العمل�ة التمو�ل�ة.
تفعیل دور المناولة الصناع�ة في تنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتنظ�م اإلنتاج الصناعي  -6

 وتحسین استخدام طاقات المؤسسات الصناع�ة.
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 الهوامش: ـــــعالمراجــــــ
 

جو�ل�ة  ،-موجز–��ة التقر�ر العر�ي الثاني حول التشغیل وال�طالة في الدول العر منظمة العمل العر��ة،   .1
 .59، ص: 2010

الذي  12/12/2001المؤرخ في  01/18من القانون  07-05الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة، المادة  .2
 .06، ص: 2001د�سمبر  15، 77یتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد 

، المنتدى العر�ي للتشغیل، الصغیرة والمتوسطة في تخفیف أزمة ال�طالةدور المنشآت منظمة العمل العر��ة،    .3
 .3، بیروت، ص: 2009أكتو�ر  19-21
، مصر، المشروعات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التشغیل في الدول العر��ةحسین عبد المطلب األسرج،   .4

 .33-31، ص ص:2010أفر�ل 
غرة و الصغیرة و المتوسطة " ، " مجلة العلوم اإلقتصاد�ة و صالح صالحي ، " أسالیب تنم�ة المشروعات المص .5

 . 37-31، ص  3/2004الجزائر ، العدد  –علوم التسییر " سطیف 
، ظاهرة ال�طالة في الدول العر��ة: الواقع واألس�اب وآل�ات المعالجة (دراسة كل�ة)عبد المنعم دمحم الطیب النیل،   .6

 .2، ص: 2007الخرطوم، جمهور�ة السودان، 
 .5-4، ص ص: نفس المرجع السابق  .7
-207، ص ص: 2008، أبو ظبي، 2007التقر�ر االقتصادي العر�ي الموحد لعام صندوق النقد العر�ي،   .8

209. 
 .40 -39، ص ص: 2010جو�ل�ة  مرجع سابق،منظمة العمل العر��ة،   .9

(تار�خ  www.djazairess.com، تم االطالع على المقال في الموقع 07/02/2011وكالة األن�اء الجزائر�ة،  .10
 ).02/05/2011االطالع 

كساب علي ، " دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنم�ة و تأهیلها "، " تمؤ�ل الشروعات الصغیرة و   .11
 . 50-47،ص 2003وسطة ، المتوسطة " ، منشورات مخبر الشراكة و اإلستثمار في المؤسسات الصغیرة و المت
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 تحد�ات تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
 

 جامعة �سكرة استاذ محاضر أ العلواني عدیلة
 جامعة �سكرة أستاذ تعل�م عالي بن سمینة عز�زة

 جامعة �سكرة أستاذة متر�صة �اشا نجاح
 

 مقدمة:

والمتوسطة من أهم القطاعات التي أص�حت تعتمد علیها الدولة في تحسین تعتبر المشروعات الصغیرة 
وتنش�ط إقتصاد�اتها، وقد كثرت في اآلونة األخیرة المؤتمرات والندوات التي تبرز دور هذه المشروعات في 
اإلقتصاد، كما تم إنشاء الكثیر من المؤسسات التي تهتم بدعم وتشج�ع وتمو�ل المشروعات الصغیرة 

وسطة. إال أن هناك العدید من التحد�ات التي تواجه عمل�ة تمو�ل هذا النوع من المؤسسات وهذا ما والمت
حاولنا معالجته في هذه الورقة ال�حث�ة من خالل اإلجا�ة عن اإلشكال�ة التال�ة : حول الحلول الكفیلة �مواجهة 

 تحد�ات التمو�ل لدى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟.
Iوسوف یتم التعرض لمایلي: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .نظرة عامة حول : 
I.1.وهناك عدة تعار�ف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة �حسب تعر�ف المشروعات الصغیرة والمتوسطة :

 الهیئة التي تقوم بذلك ومن أبرزها:
  :لتمو�ل" �میز البنك الدولي عن طر�ق فرعة المتمثل في "المؤسسة الدول�ة لتعر�ف البنك الدولي

 : 1بین ثالثة أنواع من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما یلي
  :وٕاجمالي أصولها أقل من  10وشروطها أن �كون موظفیها أقل من المؤسسة المصغرة

 دوالر أمر�كي ونفس الشرط السابق ینطبق على جم�ع المب�عات السنو�ة. 100000
 :ملیون دوالر  3تبلغ أصولها أقل من موظفا و  50وهي التي تضم أقل من  المؤسسة الصغیرة

 أمر�كي، وكذلك الحال �النس�ة لحجم المب�عات السنو�ة.
  :15موظف أما أصولها فهي أقل من  300و�بلغ عدد موظفیها أقل من المؤسسة المتوسطة 

 ملیون دوالر أمر�كي ونفس الشيء ینطبق على حجم المب�عات السنو�ة.
ورو�ي بإیجاد تعر�ف كمي للمشروع الصغیر والمتوسط وذلك إعتمادا على وقام اإلتحاد األ التعر�ف األورو�ي:

 :2المحددات التال�ة
  ملیون أمر�كي. 28حجم تداول سنوي ال یز�د عن 
  ملیون دوالر أمر�كي. 14حجم رأس مال مستثمر ال یز�د عن 
  عامل أو موظف. 250عدد العمال والموظفین ال یز�د عن 
 في دراسة حدیثة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قام بها  :تعر�ف إتحاد جنوب شرق آس�ا

التصنیف اآلتي المعترف �ه  (BRUCEUT HIMENZ)إتحاد بلدان جنوب شرق آس�ا إستخدم كل من 
�صورة عامة في هذه البلدان، والذي �أخذ مؤشر العمالة كمع�ار أساسي، وأص�ح التصنیف معترف �ه �صفة 

 : 3بین في الجدول التاليعامة لدى هذه الدول كما هو م
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 مؤشر العمالة إلتحاد بلدان جنوب شرق آس�ا): 1الجدول رقم (
 مؤسسة عائل�ة حرف�ة عمال  9 – 1من 

 مؤسسة صغیرة عامل  49 -10من 

 مؤسسة متوسطة عامل 99 -50من 

 مؤسسة كبیرة عامل فأكثر 100من 

 دار الحامد للنشر، عمان،  والمتوسطة.المؤسسات الصغیرة دمحم إبراه�م عبد الالوي،  المصدر:

  50، ص:2017األردن، 

 :لقد تم اإلعتماد في تعر�ف هذا النوع من  تعر�ف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
المؤسسات في التشر�ع الجزائري على مع�اري عدد العمال والجانب المالي، حیث أشارت الجر�دة الرسم�ة من 

 :4ما یليإلى  7إلى  4المواد من 
�قصد �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تلك المؤسسات التي تقوم بإنتاج السلع أو الخدمات،  المادة الرا�عة:

مل�ار دینار أو المیزان�ة العامة السنو�ة  2عامل ورقم أعمالها السنوي ال یتجاوز  250إلى  1والتي تشغل من 
 ملیون دینار. 500إلى  100تتراوح ما بین 

عامل  250إلى  50أشارت إلى تصنیف المؤسسة المتوسطة �أنها تلك التي تشغل ما بین  الخامسة:المادة 
ملیون  500إلى  100مل�ار دینار أو المیزان�ة العامة السنو�ة تتراوح من  2 -200ورقم أعمالها یتراوح من 

 دینار.
عامل ورقم أعمالها ال  49لى إ 10تصنف المؤسسات الصغیرة �أنها تلك التي تشغل بین  المادة السادسة:

 ملیون. 100ملیون دینار والمیزان�ة العامة السنو�ة ال تتجاوز  200یتجاوز 
 9إلى  1وتصنف المؤسسات المتناه�ة الصغر أو الصغرى إلى تلك التي تشغل ما بین  المادة السا�عة:

 ملیون دج.  10ال تتجاوز  ملیون دینار والمیزان�ة العامة السنو�ة 20عمال، وتحقق رقم أعمال أقل من 
 وتختصر هذه الخصائص في الشكل التالي:
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 ): تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر 01الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2. عد الثورة الصناع�ة وتراكم المشكالت اإلقتصاد�ة،  الصغیرة والمتوسطة:األهم�ة اإلقتصاد�ة للمشار�ع�

والتي تعد ال�طالة أهم نتائجها، أص�حت الدول ت�حث عن حلول لسد فجواتها اإلقتصاد�ة لمنع تضخم 
مشكالتها اإلقتصاد�ة و�رزت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كوسیلة فعالة لز�ادة اإلنتاج وتخف�ض التكالیف، 

، و�مكن إبراز دور 5ث تعد الداعم األساسي للنهوض �اإلقتصاد الوطني وإلحداث تنم�ة إجتماع�ةحی
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في اإلقتصاد من خالل ما یلي: 

وتستفید هذه المؤسسات من المواد الخام  قدرة هذه المؤسسات في اإلستفادة من المواد الخام: .1
خرى إلنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلب�ة إحت�اجات وأذواق المستهلكین، المتوفرة ومنتجات الصناعات األ

إضافة إلى قدرة هذه المؤسسات على العمل في مجال إنتاج الصناعات الحرف�ة والسلع الغذائ�ة واإلستهالك�ة 
لمحلي الصغیرة والتي یتم الحصول علیها من الخارج، األمر الذي �ساعد في سد جانب من إحت�اجات السوق ا

 . 6من هذه السلع و�ساهم في تخف�ض العجز في میزان المدفوعات

خلق فرص عمل أكثر وفرة لتشغیل الش�اب والتخفیف من حدة ال�طالة  خلق فرص عمل أكثر وفرة: .2
التي تعاني منها غالب�ة الدول، وذلك بتكلفة منخفضة نسب�ا إذا ما قورنت بتكلفة خلق فرص العمل 

ثم تخفیف العبء على میزان�ات الدول المختلفة في هذا المجال. حیث تستوعب  �الصناعات الكبرى، ومن
من مناصب  % 70من قوة العمل األمر�ك�ة، كما وتوفر كذلك  % 70المشروعات الصغیرة والمتوسطة 

من إجمالي قوة العمل في دول شرق  % 85إلى % 35الشغل في اإلتحاد األور�ي، كما وتستقطب حوال 
 آس�ا. 

تحظى المؤسسات الصغیرة مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ق�مة الصادرات:  .3
 والمتوسطة بدور فعال في تنم�ة الصادرات، 

 

 مؤسسة صغیرة

 عامل 49إلى  10عدد عمالھا ما بین 
 ملیون 200رقم أعمالھا أقل من 

 ملیون 100مزانیتھا تعادل 

 مؤسسة متوسطة

 عامل  250إلى  50عدد عمالھا ما بین 
 ملیار 2إلى  200رقم أعمالھا حوالي 

 ملیون 500إلى  100مزانیتھا تعادل 

 مؤسسة مصغرة

 عمال  9إلى  1عدد عمالھا ما بین 
 ملیون  20رقم أعمالھا أقل من 

 ملیون 10مزانیتھا تعادل 
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و�رجع ذلك إلى عدة عوامل تكسب السلع والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات میزة تصدیر�ة  .4
 : 7منها
 فن ومهارات العمل الیدوي الذي یلقى  منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عادة ما �ظهر فیها

 قبوال ورواجا في األسواق الخارج�ة.
  إعتماد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على فنون إنتاج�ة كث�فة العمل مما یخفض من تكلفة

 الوحدة المنتجة، و�التالي تكتسب میزة تنافس�ة في أسواق التصدیر.

 ط آلخر ومن خط إنتاج آلخر ومن سوق آلخر تمتعها �قدر أكبر من المرونة في التحول من نشا
 إلنخفاض حجم إنتاجها نسب�ا على المدى القصیر.

وعلى وجه الخصوص في الدول النام�ة، حیث تؤدي المشروعات  .المساهمة في ز�ادة اإلنتاج القومي:5
توج�ه الصغیرة إلى تحقیق مشاركة جم�ع شرائح المجتمع من خالل عملیتي اإلدخار واإلستثمار، وذلك ب

المدخرات الصغیرة نحو اإلستثمار وتعبئة رؤوس األموال التي كانت من الممكن أن توجه نحو اإلستهالك، 
وهذا �عني ز�ادة المدخرات واإلستثمارات، و�التالي ز�ادة الناتج القومي إلى جانب مساهمتها بنصیب كبیر في 

 . 8غیرهاإجمالي الق�مة المضافة س�ما الصناعات الغذائ�ة والنسیج�ة و 
�مكن للمشروعات صغیرة الحجم .المساهمة في التكامل مع المشروعات الكبیرة (التعاقد من ال�اطن): 6

إنتاج أجزاء وقطع غ�ار ومستلزمات إنتاج وس�طة �مكن تجم�عها أو إعادة تصن�ع المنتجات الوس�طة، وذلك 
عاقد من ال�اطن)، وهذا ما نراه في كل في المشروعات كبیرة الحجم من خالل عقود ال�اطن (أو ما �سمى �الت

دول العالم حیث یوجد التعاون والتكامل والتالحم بین كافة أحجام المشروعات، وأ�ضا شركات المقاوالت،والتي 
تكون ظاهرة التعاقد من ال�اطن واضحة بها، حیث أن المشروعات الضخمة العمالقة ال تستط�ع إنجاز كل ما 

مما یدفعها إلى التعاقد من ال�اطن مع مشروعات صغیرة تعمل أ�ضا في مجال  �طلب منها في فترات قصیرة،
 . 9المقاوالت لتنفیذ �عض المراحل الصغیرة و�شكل متوازي لسرعة اإلنجاز، في أقل وقت ممكن

المؤسسات الصغیرة تمنح الفرص ألفراد الفئات التي تع�ش  .عامل مساعد لإلستقرار اإلجتماعي والس�اسي:7
 المجتمع ألن تص�ح قوة فعالة عبر إقامة وتأس�س مشروعات صغیرة. على هامش

هذه الفئات ال تملك القدرات المال�ة أو األكاد�م�ة أو العالقات العامة التي تمكنها من إقامة المشروع الكبیر، 
ف�أتي المشروع الصغیر والمتوسط ل�سهل دخولها في العمل�ة اإلنتاج�ة من خالل تبني نهج المؤسسات 
الصغیرة التي تعمل على دمجهم في العمل�ة اإلنتاج�ة المبدعة، وهذا یؤدي إلى إزالة التوتر الذي �غلق عادة 

 . 10العالقة بین هذه الفئات و�اقي شرائح المجتمع
 

.II :تعتبر مهمة تجم�ع األموال من مصادر مختلفة من أهم مهام إدارة تمو�ل المشار�ع الصغیرة والمتوسطة
كن من تحقیق أهدافه، فمسألة كفا�ة األموال الالزمة للق�ام �العمل�ات وتكلفة هذه األموال أي مشروع لیتم

وتحدید المصادر المناس�ة للحصول على األموال �ما �حقق أهداف المشروع  هي شغل اإلدارة المال�ة 
ها المختلفة الشاغل، فال �مكن تحقیق أهداف المشروع إال من خالل ضمان الحصول على األموال من مصادر 

 .11�أقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المناسب
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.1.II:هناك سؤال جد مهم عند بدا�ة اإلنطالق في مشروع جدید، وهو من أین  اإلحت�اجات المال�ة للمشروع
 سوف آتي برأسمال الضروري لضمان إطالقة ناجحة للمشروع؟ 

تخدمة إلنتاج ثروة أكبر للمشروع، و�كون رأس المال المطلوب ممثل في أي شكل من أشكال الثروة المس
 . 12و�كون ممثل في عدة أشكال نقد�ة، مخزون، أراضي، م�اني صناع�ة، معدات وتجهیزات... إلخ

وسواء كانت األموال سوف تستخدم لبدء مشروع تجاري جدید أو توس�ع مشروع قائم أو لتسدید نفقات دور�ة 
جب على المنظم أن �كون قادرا على اإلجا�ة على األسئلة تحتاجها جم�ع األعمال التجار�ة النشطة، فإنه یتو 

 : 13التال�ة
 هل هناك حاجة لهذه األموال؟ 
 ماهي الكم�ة التي أحتاجها؟ 
 متى سأحتاج إلیها؟ 
 كم هي المدة التي سـأحتاج األموال خاللها؟ 
 من أین أستط�ع الحصول علیها؟ 

 وكیف سوف أقوم بتسدیدها؟ 
  :تمثل األموال عصب الح�اة �النس�ة إحت�اجات المشروع لألموال في مراحل ح�اته المختلفة

للمشروعات الصغیرة، لكن مصادر التمو�ل المتاحة أمام المشروعات الصغیرة، وأ�ضا كم�ة األموال تتضاءل 
ل القانوني للمشروع الناتج من الشك riskأمامها مقارنة �المشروعات الكبیرة ولعل ذلك یرجع إلى المخاطرة 

 :14الصغیرة والمتوسطة والتي تؤدي إلى تخوف البنوك من التعامل معها، حیث یهتم مانح التمو�ل �ما یلي
 .الضمان الكافي الذي �غطي األموال المقدمة للمشروع 
 .القدرة على تحقیق أر�اح على أمواله 
 .إمكان�ة إسترداد أمواله مرة أخرى في المواعید المحددة 

ومثل تلك األمور قد ال تتوافر ألصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة التي ال �متلك مؤسسیها الضمانات 
الكاف�ة، كما أن العائد منها �كون غیر مؤكد، نظرا لعدم وجود �قین من إق�ال المستهلكین على سلع المشروع 

 الجدید، أو نظر لعدم قدرة صاحب 
 

دورة ح�اة هذا النوع من المشروعات ین�غي أن �میز بین إختالف اإلحت�اجات المشروع اإلدار�ة، والمطلع على 
 المال�ة لكل مرحلة كما في الشكل التالي: 
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 إختالف اإلحت�اجات المال�ة خال دورة ح�اة المشروع ):2الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصر،  -، القاهرة1دار الفجر للنشر والتوز�ع، طإدارة المشروعات الصغیرة. عبد الحمید مصطفى أبو ناعم،  المصدر:
 . 132، ص:2002

.II2.:یتوفر أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على العدید من المصادر التي  مصادر التمو�ل برأسمال
�مكن اللجوء إلیها للحصول على الم�الغ الكاف�ة لتمو�ل رأس المال، والمصادر التي یلجؤون إلیها للحصول 

 �الغ التي �حتاجها المشروع �مكن أن تتوفر �شكلین:على الم
هي التمو�ل المقدم من صاحب المشروع :مدخرات شخص�ة للمالكیین: 15أوال: التمو�ل الداخلي: من خالل

نفسه، سواء في بدا�ة تكو�ن المشروع أو عند الحاجة إلى التوسع في المشروع أو لز�ادة رأس المال العامل، 
المشروع األموال المقدمة للمشروع �أموال إضاف�ة جدیدة لم تكن أصال داخلة في حیث �عزز عندها صاحب 

أصول المشروع بتحو�ل �عض أمالكه الخاصة لخدمة المشروع الذي �ملكه، وتعتمد نس�ة عال�ة من 
المشروعات الصغیرة والمتوسطة على هذا النوع من التمو�ل، وهنا یجدر اإلشارة أن دخول هذه المدخرات إلى 

 لعمل �حولها من مدخرات مجمدة إلى إستثمارات منتجة.ا
اإلعتماد على تمو�ل األسرة واألقارب واألصدقاء یلجأ المشروع  القروض ذات الطا�ع الشخصي: .1

الصغیر إلى األسرة واألقارب واألصدقاء لطلب التمو�ل عند الحاجة، وغال�ا ما �قدم هؤالء التمو�ل دون طلب 
ضمانات كبیرة �سبب العالقة الشخص�ة مع المالك وغال�ا ما تكون هذه القروض بدون فوائد محددة سلفا، 

 محددة المدة �شكل دقیق، ولكن �عاب علیها التدخل المحتمل في إدارة المشروع خاصة وغیر 
إذا كانت الم�الغ المقدمة كبیرة، و�مكن أن �كون هذا التمو�ل مناس�ا إذا كان هناك إتفاق داخلي مع المالك 

 المقرضون �الغبن.على تقد�م نس�ة معینة من األر�اح لهم مقابل هذه القروض، �حیث ال �شعر هؤالء 
في حالة عدم توافر مصادر داخل�ة لتمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفي حال  ثان�ا: التمو�ل الخارجي:

عدم وجود ثروة شخص�ة للمالكین فیلجأ صاحب المشروع إلى مصادر التمو�ل الخارج�ة والتي یذكر أهمها 
 ف�ما یلي:

 الفرتة التجريبية
 منخفضة مبيعات

 منو منخفض
أرابح منخفضة أو 

 خسائر

 اإلزدهار

 أعلى مبيعات
 ز�دة األرابح

 

 اإلبطاء
 مبيعات عالية

 منو بطيء
 ثبات األرابح

 النضج
 إستقرار املبيعات
 إستقرار األرابح

 اإلحندار
إحندار املبيعات 

 خسائر
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ري إلى تسه�الت السداد التي �حصل علیها المشروع الصغیر من و�شیر اإلئتمان التجا .اإلئتمان التجاري:1
الموردین. �صرف النظر عن مدة التسه�الت ونوع ال�ضاعة ف�مكن أن تشمل المواد، مستلزمات اإلنتاج 
السلع�ة، المعدات اآلالت األجهزة... إلخ. و�التالي فاإلئتمان التجاري �مكن الحصول عل�ه من الموردین، 

 . 16حة للعالمات التجار�ة أو صاح�ة حق اإلمت�از تجارة الجملة أو التجزئة... إلخالشركات المان
 :17ومن أهم مزا�اه

 .إنخفاض تكلفة التمو�ل 

 .سهولة و�ساطة إجراءات الحصول عل�ه 
تقدم البنوك التجار�ة قروضا �فوائد تجار�ة عادة ما تكون مرتفعة، وغال�ا ما تسعى  .قروض البنوك التجار�ة:2

البنوك التجار�ة إلى التعامل مع المقترضین القادر�ن على تسدید إلتزاماتهم وتقد�م الضمانات العقار�ة الكاف�ة 
قدم القرض من أجل الحصول على هذا النوع من القروض وتختلف مدة القرض حسب طب�عة الغرض الم

 . 18ألجله
وهي شركات خاصة، تهدف إلى اإلستثمار في المشروعات  .شركات اإلستثمار في األعمال الصغیرة:3

الصغیرة والمتوسطة، حیث تقدم مجموع رأس المال أو جزء منه على شكل أسهم أو تقدم قروض �شروط 
 . 19وضمانات یتم اإلتفاق علیها مس�قا

ات مؤلفة من أفراد �ملكون ثروات و�قومون �اإلستثمار من خالل وهي شرك .رأسمالیو المشروعات:4
 . 20المساهمة في تمو�ل مثل هذا النوع من المشروعات الصغیرة المتوقع أن تكون أمامها فرصة للنمو السر�ع

�مكن الحصول على تمو�ل عن طر�ق تحو�ل المشروع إلى شركة وٕاصدار  .الشركاء وحملة األسهم:5
المشروع بب�ع العاملین ف�ه أسهم ملك�ة، فیتحصلون على التمو�ل المراد نتیجة عمل�ة الب�ع. األسهم، حیث �قوم 

ومثل هذا األمر ال یوفر التمو�ل المطلوب فقط، ولكنه یجعل العاملین �فكرون بنفس طر�قة تفكیر المالكین، 
 .21و�ص�حون بذلك أكثر إنتاج�ة

دینام�ك�ة لتطو�ر األعمال وتقوم هذه الحاضنات تعتبر حاضنات األعمال عمل�ة  .حاضنات األعمال:6
(الشركات) بتغذ�ة المشروعات الفت�ة. ومساعدتها على ال�قاء والنمو خالل فترة اإلنطالق، وتقد�م المساعدة في 
إدارة المشروع، والحصول على التمو�ل، وتقد�م الخدمات المكتب�ة وغیر ذلك، والهدف األساسي لبرنامج 

مشروعات أعمال قابلة للح�اة واإلستمرار�ة حینما تخرج من الحاضنة في حین أن فترة الحاضنة هو إنشاء 
 . 22الحاضنة المعتادة تكون بین سنتین إلى ثالث سنوات

 ثالثا:مصادر التمو�ل الحدیثة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:
التمو�ل، وٕاذا كانت هذه �عتبر اإلئتمان اإلیجاري فكرة حدیثة للتجدید في طرق التمو�ل اإلیجاري:  .1

الطرق ال زالت تحتفظ �فكرة القرض فإنها قد أدخلت تغییرا جوهر�ا في طب�عة العالقات التمو�ل�ة بین المؤسسة 
المقرضة والمستقرضة، وهي ع�ارة عن عمل�ة �قوم �موجبها بنك أو مؤسسة مال�ة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا 

أخرى �حوزة مؤسسة مستعملة على سبیل اإلیجار مع إمكان�ة بوضع آالت ومعدات أو أي أصول ماد�ة 
 .23التنازل عنها في نها�ة فترة المتعاقد علیها و�تم تسدید أقساطها عن طر�ق اإلیجار

تعتبر مشكلة تحصیل الحقوق التجار�ة أحد عوامل تعثر المنشآت التجار�ة عقود تحو�ل الفاتورة:  .2
الصغیرة والمتوسطة الحجم، مما �عرضها ألخطار اإلفالس والتصف�ة، وٕازاء فشل القوالب التقلید�ة في عالج 
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 المشكلة كانت حاجة المؤسسة على عمل�ة قانون�ة تواجه بها المظاهر المختلفة للمشكلة السا�قة وهو ما
 إستطاع أن ینجز عن طر�ق الفاكتور�نغ.

وهو شراء وحجز دیون المؤسسات التجار�ة التي تشتغل على المستوى المحلي أو الدولي في حقل السلع 
اإلستهالك�ة، كما تقوم البنوك التجار�ة من جهتها �شراء حسا�ات المدنیین (أوراق الق�ض، سندات، فواتیر) 

 ة أو الصناع�ة والتي تتراوح مدتها ما بین تار�خ إستحقاق حسا�ا الق�ض.والموجودة �حوزة المؤسسة التجار�
ومنه وجود ثالثة أطراف في عمل�ة الفاكتور�نغ، الطرف األول هو التاجر أو الموزع الذي �ق�ضته الحسا�ات 

 المدن�ة، الثاني هو العمیل أي الطرف المدین للطرف األول والطرف الثالث هو المؤسسة المقرضة.
وتعرف مؤسسات رأس المال المخاطر على أنها كل رأس مال  ات رأس المال المخاطر:مؤسس .3

یوظف على أنه تمو�ل إلبتكار جدید أو توسع مؤسسة أو تأس�س مؤسسة من دون التأكد من إسترداد رأس 
المال في التار�خ في التار�خ المحدد (وهذا هو مصدر الخطر)، وتكون هذه الص�غة في التمو�ل على شكل 

 مشاركة �معنى أن صاحب رأس المال �ص�ح  شر�كا في المؤسسة.
فهي ع�ارة عن أسلوب أو تقن�ة لتمو�ل المشار�ع اإلستثمار�ة بواسطة شركات تدعى �شركات رأس المال  

 المخاطر، وهذه التقن�ة ال
ة، حیث �قوم تقوم على تقد�م النقد فحسب، كما هو الحال في التمو�ل المصرفي بل تقوم على أساس المشارك 

المشارك بتمو�ل المشروع من ضمان العائد وٕاال مبلغه و�ذلك فهو یخاطر �أمواله، لذا فهي تساعد أكثر 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجدیدة أو التوس�ع�ة التي تواجه صعو�ات في هذا المجال، حیث أن النظام 

 .24المصرفي یرفض منحها القروض نظر لعدم توفر الضمانات
.III     :وسوف یتم التطرق ألهم الحلول الكفیلة بتحسین ال�ات تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 مشاكل التمو�ل وسبل تطو�رها وتفعیلها من خالل مایلي:
.III1.:إن إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتزاید  مصادر التمو�ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

د جهود هیئات عدیدة من أجل تمكین هذه المؤسسات من بلوغ األهداف التي اإلهتمام بها فرض حتم�ة تعاض
 تسعى إلیها ومن أهم هیئات التمو�ل یذكر ما یلي:

أنشئت هذه الوكالة �مقتضى المرسوم التنفیذي رقم  :(ANSAJ).الوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�اب 1
والمتمم �المرسوم التنفیذي رقم  1996سبتمبر  08الموافق ل 1917ر��ع الثاني  24المؤرخ في  96/296
، وهي وكالة موضوعة تحت سلطة رئ�س الحكومة، وتقوم بدعم 2003سبتمبر  06المؤرخ في  03/288

ن طرف أصحاب المشار�ع، حیث یتولى الوز�ر المكلف �التشغیل ومتا�عة المؤسسات المصغرة المنشأة م
المتا�عة العمل�ة لنشاطاتها جم�عها، و�سیرها مجلس توج�ه و�دیرها مدیر عام مزودة �مجلس رقا�ة. وتتمتع هذه 
الوكالة �الشخص�ة المعنو�ة واإلستقالل المالي ومقرها الرئ�سي في الجزائر العاصمة، ولها فروع في كامل 

ولها فروع محل�ة وجهو�ة وتضطلع  1996راب الوطني وقد بدأت الوكالة العمل الفعلي لها في جوان الت
 : 25�المهام التال�ة

  تقد�م الدعم واإلستشارة لمستحدیثي المؤسسات الصغیرة ومتا�عة مسار التركیب المالي وتعبئة
 القروض لمشار�عهم طیلة تنفیذ المشروع.
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 سات المصغرة كل المعلومات ذات الطا�ع اإلقتصادي تضع تحت تصرف مستحدیثي المؤس
 والتقني والتشر�عي والتنظ�مي المتعلق �ممارسة نشاطاتهم.

 .حدث بنكا للمشار�ع المفیدة إقتصاد�ا وٕاجتماع�ا� 
كمؤسسة عموم�ة للضمان اإلجتماعي  1994): وأنشأ سنة CNAC( .الصندوق الوطني لمكافحة ال�طالة2

 50إلى  35والتشغیل والضمان اإلجتماعي وهو مخصص لل�طالین ال�الغین بین تحت وصا�ة وزارة العمل 
دج، ومن مهامه تطبیق نظام تعو�ض 500000والراغبین في إنشاء مؤسسة صغیرة. و�بلغ سقف إستثمارها 

 ال�طالة لفائدة العمال األجراء الذین فقدوا مناصب شغلهم �صفة ال إراد�ة أو ألس�اب إقتصاد�ة.
وأنشأت الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر ): ANGEMالوطن�ة لتسییر القرض المصغر (.الوكالة 3

، وهي هیئة ذات طا�ع خاص تتمتع 2004جانفي  22المؤرخ في  04/14�موجب المرسوم التنفیذي رقم 
كلف �الشخص�ة المعنو�ة واإلستقالل المالي، وتوضع الوكالة تحت سلطة رئ�س الحكومة و�تولى الوز�ر الم

�التشغیل المتا�عة العمل�ة لمجمل نشاطات الوكالة وفقا ألحكام هذا المرسوم، ومن أهم وظائفها یذكر ما 
 :26یلي
 .تقد�م القروض بدون فائدة واإلستشارات واإلعالمات للمستفیدین من مساعدة القرض المصغر 
  الالزم للمشار�ع اإلستثمار�ة.إقامة وتوطید العالقات مع البنوك والمؤسسات المال�ة لتوفیر التمو�ل 
المؤرخ في  12/93عن المرسوم التشر�عي رقم  03ط�قا لما تضمنته المادة  .هیئات دعم اإلستثمار:4
، فإن الوكالة تتكون من مجموعة اإلدارات والهیئات تعمل على مساعدة المستثمر�ن في تحقیق 5/10/93

ع ودراستها وٕاتخاذ القرارات �شأنها سواء كان �القبول أو إستثماراتهم، حیث تعمل الوكالة على تقی�م المشار�
یتعلق بتطو�ر  2001في أوت  01/03الرفض، وقد تم تعدیل المرسوم التشر�عي والسابق بإصدار أمر 
 :27اإلستثمار ومناخه وآل�ات عمله، وأهم ما �میز التشر�ع الجدید ما یلي

 .المساواة بین المستثمر�ن المحلیین واألجانب 
 التمییز بین اإلستثمار العام والخاص. إلغاء 
  إنشاء ش�اك موحد على شكل وكالة وطن�ة لتطو�ر اإلستثمارANDI  تضم كل الهیئات ذات

 العالقة �اإلستثمار، وٕاصدار التراخ�ص.
�اإلضافة إلى عدة مؤسسات أخرى متخصصة في تمو�ل هذا النوع من المؤسسات وكذا ص�غ أخرى تأتي في 

ة للمستثمر�ن من أجل خلق مؤسسات صغیرة ومتوسطة تؤدي إلى تحقیق تنم�ة إقتصاد�ة إطار تشج�ع الدول
 داخل المجتمع.

.III2.:إن مشاكل التمو�ل تؤثر  أهم مشاكل التمو�ل التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
�صفة عامة على الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة �صفة خاصة، مما �عیق نموها وتطورها، و�التالي 
مساهمتها في توفیر مناصب شغل جدیدة على الرغم من أن المشكل المحوري في تمو�ل هذه المؤسسات هو 

 �ة األخرى تتمثل ف�ما یلي:مشكل القروض، إال أن هناك العدید من المشاكل التمو�ل
إن المنظومة المصرف�ة في الجزائر ال تعد جهاز مصرفي تقلیدي �ه العدید من اإلختالالت:  .1

حدیثة ومه�كلة �ما هي عل�ه األجهزة المصرف�ة العالم�ة، مما جعل البنوك التجار�ة تا�عة للخز�نة العموم�ة 
 رول�ة منها وذلك كما یلي: وتعمل وفق س�اسة الدولة وتتأثر �مواردها خاصة البت
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 :أص�حت البنوك عموما هي أداة في ید الدولة وتحت خدمة الخز�نة العموم�ة، وٕابتعدت عن  البنك
 طا�عها األساسي الخاص بجمع رؤوس األموال واإلقراض للجمهور من أجل تحقیق عوائد مال�ة.

  النقد�ة في اإلقتصاد ق�مة الدینار أص�حت تحدد إدار�ا، أكثر منها خاضعة لتكو�ن الكتلة
 والمحددات األخرى الخاصة �ق�مة الدینار.

  اللجوء لإلصدار النقدي كلما دعت الضرورة لذلك من أجل إعادة تمو�ل الخز�نة العموم�ة والنظام
 البنكي من دون قیود على ذلك.

  البترول�ة منها.إنخفاض قدرة البنوك على اإلقراض نتیجة إرت�اطها �موارد الدولة وٕایراداتها خاصة 
عدم قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على إیجاد مصادر  إرتفاع ق�مة الضمانات البنك�ة: .2

تمو�ل عن طر�ق القروض من دون ضمانات، والتي تشترطها البنوك على أصحاب المشار�ع من أجل 
ا فهذا �قف حاجزا أمام الحصول على القروض، ونتیجة لعدم إمتالك أغلبهم لضمانات كاف�ة أو إنعدامها مطلق

 تمو�ل هذه المؤسسات.

إرتفاع تكلفة رأسمال المقترض من البنك، فغال�ا أسعار الفائدة أكبر من التي تمنح للمؤسسات  .3
 الكبیرة (لوجود المخاطرة في مثل هذه المشار�ع).

م رأس الضرائب المرتفعة والتي تعد عبئا على هذا النوع من المؤسسات وهذا لكونها ال تتمتع �حج .4
 مال كبیر ولعدم قدرة هذه المشار�ع في إنطالقتها على تحمل أع�اء مال�ة كبیرة.

عدم مرونة النماذج المعتمدة في تمو�ل اإلستثمار: على الرغم من الجهود والمحاوالت الموجهة  .5
كاف�ة  نحو تسهیل إجراءات ومعاییر القبول الخاصة بتمو�ل هذا النوع من اإلستثمارات، إال أنها ت�قى غیر

 لتذلیل عراقیل التمو�ل أمام أصحاب المشار�ع الجدیدة.
مشاكل التضخم التي �عاني منها الدینار والتي أدت إلى إرتفاع أسعار المواد األول�ة ومنه ز�ادة  .6

 أسعار السلع والتي تمول دون تحق�قها ألر�اح كبیرة.
إلى إقصاء فئة كبیرة  إشتراط �عض هیئات التمو�ل لسن معین في الحصول على القروض یؤدي .7

سنة  50من المجتمع، خاصة الذین �متلكون خبرة ومؤهلین إلدارة هذه األعمال وهم الذین تجاوزوا في الغالب 
 فما فوق. 

الفضاءات الوس�طة كالبورصة سواء كانت مال�ة أو تجار�ة تمثل فضاء إعالم�ا وتنش�ط�ا  .8
دور �سبب عدم فعالیتها و�التالي غ�اب سوق مالي منوع وتشاور�ا هاما، أما في الجزائر فنالحظ غ�اب هذا ال

 �سمح �المفاضلة بین مجموعة بدائل التمو�ل.
.III3. :ومن أجل النهوض الحلول الكفیلة �النهوض �قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

وتوفیر مناصب شغل جدیدة �قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ال�الد وٕاحداث تنم�ة إقتصاد�ة شاملة 
وتنو�ع الصادرات الوطن�ة، یجب على السلطات المعینة إتخاذ جم�ع اإلجراءات التي من شأنها تفعیل هذا 

 القطاع ومساعدته على النهوض وذلك من خالل تحسین تمو�ل هذه المؤسسات عن طر�ق ما یلي:
في تمو�ل المؤسسات الصغیرة في ظل الدور الذي تلع�ه البنوك  تحدیث آل�ات التمو�ل البنكي: .1

والمتوسطة، یجب علیها تطو�ر آل�ات مالئمة تأخذ �عین اإلعت�ار خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 :28ف�ما یتعلق �الضمانات والفوائد واإلجراءات و�مكن إستخدام األسالیب الجدیدة التال�ة
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 اإلستقالل المالي لها. القرض اإلیجاري الذي �سمح بتمو�ل هذه المؤسسات دون اإلخالل� 
  إنشاء المؤسسات المال�ة المتخصصة، حیث تعتبر هذه المؤسسات أولو�ة من أولو�ات القطاع

 تساعد في دعم تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في أشكال جدیدة ط�قا للتقن�ات المصرف�ة الحدیثة.
 كفل �التعامل مع هذا النوع إنشاء فروع متخصصة �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كل بنك یت

 من المؤسسات لما لها من خصوص�ة.
  فتح المجال أكثر لقطاع المال الخاص لینشط في القطاع المصرفي مما یت�ح فرص أكبر

 لإلقراض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
 .توظیف خطوط القروض الخارج�ة لتعبئة التمو�الت الخارج�ة لدى الممولین الخارجیین 
تعتبر مؤسسات رأس المال المخاطر من  ات رأس المال المخاطر في الجزائر:تفعیل مؤسس .2

اآلل�ات الحدیثة في اإلقتصاد�ات المعاصرة ومن أهم أسالیب التدع�م المالي والفني للمشروعات الجدیدة، لما 
لهذه المؤسسات من قدرة التعامل مع المخاطر �أسلوب سل�م یرجع لخبرتها ومكانتها، إال أن نشاط هذه 

ضعیف، لذا فإنه على بنك الجزائر تشج�ع إقامة مؤسسات الوساطة المال�ة المؤسسات في الجزائر جد حدیث و 
" ومؤسسة Finalepالمتخصصة في رأس المال المخاطر ألن تعدادها قلیل، و�ذكر منها مؤسسة "

"Sofinance كما أنها ال تقدم مساهمات كبیرة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ألنها ال تتحلى بروح ،"
من رأس  %35" نس�ة مساهمتها في التمو�ل ال تتعدى Sofinanceحیث نجد أن مؤسسة "المخاطرة كفا�ة، 

مال الشركة كحد أقصى وهي إنحصرت في تمو�ل الصناعات التحو�ل�ة وهي نشاط ضئیل المخاطر إذا ما 
دور قورن �األنشطة األخرى، ومما سبق تبرز أهم�ة السعي إلى تفعیل أكبر لهذا النوع من المؤسسات لتلعب ال

المنوط بها و �مر هذا التفعیل عبر جملة من الشروط وطرق الدعم التي یجب أن تتوفر إلتخاذ القرار 
 المناسب والمالئم لتطور هذا النوع من المؤسسات.

�مكن إنشاء مؤسسات  إنشاء مؤسسات وقف�ة لتأهیل وتمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: .3
رة وزارة الشؤون الدین�ة لتمو�ل المؤسسات الصغیرة للش�اب حیث �مكن وقف�ة و�أموال الواقفین وتكون تحت نظا

للمؤسسة الوقف�ة تمو�ل برامج تأهیل وٕانشاء منشآت صغرى ألصحاب المهن والحرف، وال بد أن �كون ذلك 
 :29�الص�غ الم�احة شرعا �ما أنها أموال الوقف، وذلك بإت�اع أحد األسلو�ین التالیین

  التمو�ل �القرض الحسن: تقوم المؤسسة الوقف�ة بإقراض الموقوف علیهم الذین ال �ملكون المهن
والحرف ولكن لهم القابل�ة للتعلم وٕاكتساب مهنة أو حرفة كالنجارة والحدادة والص�اغة وص�انة األجهزة 

ف�ة المتخصصة، و�عد تأهیلهم توفر لهم المؤسسة اإللكترون�ة وغیرها، فیتم تأهیلهم في المعاهد المهن�ة والحر 
الوقف�ة التمو�ل الالزم عن طر�ق القرض الحسن أ�ضا لشراء المعدات واآلالت ومستلزمات اإلنتاج إلنشاء 
المشروعات المناس�ة لهم، وما إذا كان الموقوف علیهم من أصحاب المهن والحرف، فإنه یتم تمولهم م�اشرة 

 �القرض الحسن.

 قوم التمو�ل �الص�غ التجار�ة الم�احة على أساس اإلئتمان لتمو�ل �الص�غة التجار�ة الم�احةا� :
التجاري مثال، المرا�حة، الب�ع اآلجل، السلم أو على أساس المشاركة في الر�ح والخسارة كالمضار�ة 

مذكورة لتمو�ل الموقوف علیهم من والمشاركة، �حیث تقوم المؤسسة الوقف�ة بإستخدام إحدى األسالیب ال
 أصحاب المهن والحرف لشراء أدوات العمل و اإلنتاج من المعدات واآلالت المناس�ة لممارسة مهنهم وحرفهم.
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إن تحدید فئة عمر�ة أو  عدم تخص�ص شر�حة محددة أو عمر معین لتمو�ل هذه المؤسسات: .4
إقصاء فئة كان بإمكانها أن تساهم �فاعل�ة  شر�حة محددة دون غیرها في الحصول على القروض یؤدي إلى

سنة والذین  50كبیرة نتیجة لخبرتها ولمؤهالتها في اإلستثمار في مثل هذه المشار�ع خاصة ال�الغین أكثر من 
 �مقدورهم إنشاء مؤسسة صغیرة ناجحة نتیجة إمتالكهم الخبرة الكاف�ة.

 
 الــــخـــــــاتــــــمــــة:

إنعاش قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر تطب�قا لتوجیهات الدولة كخالصة ومن أجل ضمان 
الرام�ة لتنو�ع اإلقتصادي الوطني خاصة في ظل األزمة البترول�ة التي ألقت �ضاللها وعلى اإلیرادات 

اء العموم�ة للدولة، أص�ح من المحتم على السلطات المعن�ة في ال�الد الق�ام �اإلصالحات المناس�ة سو 
ف�مایخص المنظومة المصرف�ة أو هیئات التمو�ل األخرى، وخلق هیئات مختصة جدیدة وتأهیلها لتقوم بدور 
مكمل أو منفصل لتمو�ل هذا القطاع. الذي أص�ح �حقق نتائج ملموسة �النس�ةإلقتصاد�ات الدولة المتقدمة 

 والنام�ة على حد السواء.
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 لش�اب  و المقاوالت�ة في الجزائر نحو تحقیق استراتج�ة تنمو�ة لتنو�ع االقتصاد الوطنيا
 

 جامعة الشلف أستاذ محاضر أ مطاي عبد القادر
 جامعة الشلف أستاذ محاضر أ قسول أمین
 جامعة الشلف أستاذ محاضر أ بلقلة براه�م

 
  مقدمة :

احت�اجات الوقت الحاضر، بدون أن تجعل من األصعب على أج�ال تشكل "التنم�ة المستدامة" المفتاح لتلب�ة 
أن  -المستقبل تلب�ة احت�اجاتها، لذا ین�غي على كل شخص أن �كون قادرًا على ع�ش ح�اته على أكمل وجه  

دون إلحاق الضرر �البیئة أو حرمان أي شخص آخر من القدرة على  -یتمتع �الصحة والثراء والحكمة 
 .سواء اآلن أو في المستقبل الع�ش �شكل جید،

 على تقوم البلدان، مجمل هذه المرة تشمل والتي ،2015 �عد ما أرض�ة إلیها تسعى التي المستدامة التنم�ة إن  

 واالقتصادي وال�شري  االجتماعي المال رأس على الحفاظ حیث من األج�ال، بین التضامن هما أساسیین مبدأین

 الجیل،  نفس داخل الرفاه لظروف العادل التوز�ع حیث من األج�ال، داخل والتضامن الصاعدة لألج�ال والبیئي

 على أو( اإلنسان رفاه لتحسین السعي غرض �الض�ط علیها �ضفي الذي هو المستدامة للتنم�ة اإلنساني ال�عد إن

 الجماع�ة أو/و )...الفرد�ة الحر�ات الصحة، الشخص�ة (التعل�م، الخصائص تحدده الذي )عل�ه الحفاظ األقل

 ) وتوز�ع الثروات...الخ مستوى  االجتماعي، (التماسك
 الس�اق حسب آلخر مجتمع من "المراهقین"و "الشبی�ة"و "الش�اب" مصطلح استعمال یختلف الداللة حیث من

 الوطن�ة  الحدود وراء ما المقارنات لتسهیل التنسیق وسع�ا و الثقافي ولضمان واالجتماعي واالقتصادي الس�اسي

 وأخیرا سنة 24 و 10 بین والش�اب سنة 19 و 10 بین  المراهقین سن تحدد تعار�ف المتحدة األمم أقسام اقترحت

 الفئات، هذه لها تتعرض قد التي الحرمان ظروف أن أظهرت قد الدراسات أن غیر ،سنة 24 و 15 بین الشبی�ة

 الح�اة، دورة إلى العودة یتطلب الذي األمر الم�كرة، الطفولة مرحلة في ف�ه عاشت الذي الوسط إلى غال�ا تعود

كیف من خالل هذا الطرح البد علینا ان نجیب على السؤال اآلتي:  .الش�اب لمشاكل دائمة حلول عن لل�حث
  �مكننا ان نحقق استراتیج�ة تنمو�ة و طن�ة مستدامة محورها الش�اب و ركیزتها المقاوالت�ة؟

 االستقالل منذ المنتهجة للس�اسات التنمو�ة الشاغل الشغل دوما تشكل الجزائر في لالش�اب و ال تزا قض�ة كانت

 في جدیدة دینام�ك�ة إدخال خالل من قصوى  أولو�ة ذا وطن�ا مطل�ا األخیرة السنوات في جعلها الدولة رئ�س أن بید

 الصح�ة والرعا�ة التعل�م من االستفادة ضمان أجل من إجراءات عدة اتخاذ تم وعل�ه العموم�ة النشاطات

 .الوطني التراب كامل عبر وتعم�مها األساس�ة والخدمات
 االقتصادي، دوافعه و محدداته: التنو�ع المحور االول :مفهوم

 التي الزوا�ا بتعدد االقتصادي �التنو�ع المتعلقة والمفاه�م التعار�ف تعددتأوال: مفهوم التنو�ع االقتصادي :

 اإلنتاج ه�كل تنو�ع إلى تهدف عمل�ة" أنه على االقتصادي التنو�ع �عرف من فهناك منها، العمل�ة لهذه ینظر

 إذ االقتصاد، في الرئ�س القطاع إیرادات على الكلي االعتماد ینخفض �حیث للدخل مَوِلدة جدیدة قطاعات وخلق
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 إنتاج�ة أكثر عمل فرص توفیر على وقادرة أعلى مضافة ق�مة ذات جدیدة مجاالت فتح إلى العمل�ة هذه ستؤدي

 1الطو�ل األجل في النمو معدالت رفع إلى سیؤدي ما وهذا الوطن�ة العاملة لألیدي
 مساهمة وز�ادة اإلنتاج�ة، القاعدة توس�ع الدخل، مصادر تنو�ع عمل�ة هو المفهوم بهذا االقتصادي التنو�ع إن .

 السلعة ه�منة مخاطر من �حد ما وهو اإلجمالي، المحلي الناتج في خدم�ة أم سلع�ة كانت اإلنتاج�ة القطاعات
 المصنعة والمواد األساس�ة السلع تنو�ع مع االقتصادي اله�كل تحو�ل على یدل كما .االقتصاد في الوحیدة

 معدالت تقل�ص الذاتي، االكتفاء تحقیق االقتصادي، النمو معدالت رفع في �ساهم �ما األخرى، والخدمات

 العمل" أنه على االقتصادي التنو�ع �عرف من وهناك ،2وز�ادته الصادرات عائدات استقرار على والحفاظ ال�طالة،

 في الضرائب وتفعیل الصادرات وتنو�ع اإلجمالي المحلي الناتج في اإلنتاج�ة القطاعات مساهمة ز�ادة على

 كان إذا وخصوصا واحد قطاع على اعتماده حالة في لها یتعرض أن �مكن التي المخاطر لتقلیل معین اقتصاد

 أن أي والخدمات السلع من واسعة قائمة لتصدر تنتج الدولة أن على یتوجب أنه على یدل عامة فالتنو�ع ،"ر�ع�ا

 :یتضمن الواسع شكله في االقتصادي التنو�ع
 القومي، والدخل الناتج تولید في االقتصاد�ة القطاعات لجم�ع النسب�ة المساهمة خالل من وذلك :اإلنتاج تنو�ع

 االقتصادي النشاط مجمل في للصناعة النسب�ة الز�ادة نحو التوجه �الضرورة �فرض اإلنتاج تنو�ع أن غیر

 بین الصدد هذا في ونمیز .األخرى  القطاعات مختلف بین التكامل ونقطة اقتصاد، ألي الفقري  العمود �اعت�ارها

 التنو�ع :اإلنتاج تنو�ع من صنفین
 في الكم�ة الز�ادة داللة �حمل ما وهو القطاع، ذات في المنتجة للسلع جدیدة وفرص منافع خلق �ه و�قصد :األفقي

 .موجود هو لما جدیدة إنتاج�ة مراحل إضافة و�تطلب :العمودي والتنو�ع .والمنتجات السلع
 وعین�ة ماد�ة حوافز تقد�م خالل من الصادرات وتطو�ر لز�ادة الهادفة االستراتیج�ة تلك هي:الصادرات تنو�ع -

 .الخارج�ة األسواق في المحل�ة للسلع التنافس�ة القدرة لز�ادة للمستثمر�ن،
 بینها االخت�ار االقتصاد�ة الس�اسات لصانعي �مكن االقتصادي للتنو�ع )أنواع( أشكال ستة بین التمییز و�تم  

 :  3وهي
 الحال�ة السلع لصناعة أول�ة مواد أو مصنعة نصف مواد تشكل منتجات تصن�ع :وهو)الرأسي( العمودي التنو�ع

 مواد حال�ا تصن�عها یتم التي المنتجات تشكل جدیدة منتجات صناعة إلى التوجه أو ) ألعلى العمودي التنو�ع(

 ). ألسفل العمودي التنو�ع(لها أول�ة
 في وتكملها المكتس�ة االنتاج�ة والطرق  الخبرات مع تتالئم جدیدة منتجات وتصن�ع انتاج :وهو األفقي التنو�ع

 .الوقت نفس
 �المنتجات لها عالقة ال جدیدة منتجات انتاج خالل من جدید نشاط میدان إلى الدخول وهو :الجانبي التنو�ع

 .جدیدة أسواقا وتستهدف الحال�ة

 نفس وفي الحال�ة منتجاتها تشكیلة توس�ع إلى االنتاج�ة المؤسسات خالله من تسعى والذي :  الشامل التنو�ع

 .جدیدة أسواق واختراق اكتساب الوقت
 بیئة تغیرات مع والتكیف  )المنتجات تصدیر( جدیدة جغراف�ة مناطق إلى الدخول �عني والذي :الجغرافي التنو�ع

 الجدیدة؛ االنتاج
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 رؤوس توز�ع خالل من االستثمار مخاطر من الحد إلى یهدف الذي التنو�ع من الشكل ذلك وهو :المالي التنو�ع

 التنو�ع �متد قد كما واحد، آن في تخسر أن �مكن ال والتي االستثمار�ة االنشطة من متنوعة مجموعة على االموال

 .معینة مناطق �صیب قد الذي االقتصادي االنكماش آثار لتجنب مختلفة مناطق في االستثمار إلى المالي
 االقتصاد أحاد�ة للدول �النس�ة خاصة منها البد حتم�ة االقتصادي التنو�ع �عتبر :وأهدافه التنو�ع ثان�ا :دوافع

 یجنب ما الصادرات بتنو�ع وذلك الخارج�ة، التجارة أخطار من للحد األساس المدخل هو التنو�ع لكون  ذلك ومرد

 الرفع ومنه اإلنتاج�ة القاعدة لتنو�ع دافعا �عد الصادرات لتنو�ع السعي أن كما عائداتها، تدبدب خطر في الوقوع

 .الدول لجم�ع األول المطلب �عد الذي االقتصادي النمو مستو�ات من
 وجه على البترول�ة عموما وللدول االقتصاد أحاد�ة للدول االقتصادي التنو�ع س�اسة ات�اع وراء من الهدف و�كمن

 :4في التحدید
 .البترول عن �عیدا والمستقبل�ة الحال�ة لألج�ال مستدام اقتصاد بناء -
 .للبلد المتوازنة االقتصاد�ة التنم�ة -

 جدیدة، منتجات خلق حتى أو خدم�ة، أم سلع�ة كانت الموجودة المنتجات تطو�ر ومنه اإلنتاج�ة القاعدة توس�ع -

 على الوطني اإلنتاج س�طرة من یز�د وما جهة، من الوحید المورد إیرادات معاكسة مواجهة على �ساعد ما وهو

 .أخرى  جهة من الحقة مراحل في لتصدیرها وصوال الداخل�ة األسواق
 .شدیدة �مرونة أسعارها تتمیز التي السلع تصدیر عن التدر�جي والتخلي الصادرات تنو�ع -
 .الواردات إحالل -
 .الدول�ة األسواق في التنافس�ة القدرة على الحفاظ -

 .والدول�ة المحل�ة التغیرات لجم�ع االستجا�ة على قادرة ومتكاملة متنوعة صل�ة اقتصاد�ة قاعدة تكو�ن -
 تفعیل خالل من وذلك أجلها، من وضعت التي األهداف تحقیق ثم ومن العامة للمیزان�ة االستقرار تحقیق -

 المیزان�ة في النفط قطاع مساهمة نس�ة تساوي  قطاع لكل مساهمة بنس�ة األقل على األخرى  اإلنتاج�ة القطاعات

 .والصادرات اإلجمالي المحلي والناتج العامة
 اإلمكان�ات حیث من خاصة حدة على بلد كل بخصائص األخذ یتطلب وغیرها األهداف تلك كل تجسید أن غیر

 تكفل رشیدة إنفاق�ه لس�اسة الدولة انتهاج مع تغییر، من التنو�ع عمل�ة تتطل�ه لما االستجا�ة وقابل�ة �حوزها التي

 التنو�ع لمقتض�ات استجابتها ومدى االقتصاد في ومساهمتها أهمیتها حسب مرت�ة القطاعات من بدا�ة التنو�ع

 .ومستق�ال حاضرا
 لكنه .االقتصاد وتطور نمو في هاما دورا یلعب التنو�ع أن ف�ه شك ال مما :االقتصادي التنو�ع ثالثا: محددات

 �سرد اإلطار، هذا في .فشله أو نجاحه نس�ة في مهما دورا تلعب التي المتغیرات من �مجموعة ورهینا مرت�طا ی�قى

 تؤثر التي المتغیرات من  فئات خمس( 2006التنو�ع لسنة  حول المتحدة �األمم إلفر�ق�ا االقتصاد�ة اللجنة تقر�ر

  ،5التنو�ع) عمل�ة على
 ال�شري؛ المال ورأس االستثمار :الماد�ة العوامل -

 ؛)الصناع�ة القاعدة تعز�ز على تأثیرها خالل من( والصناع�ة والتجار�ة المال�ة الس�اسات :العموم�ة الس�اسات -
 الخارج�ة؛ والتوازنات والتضخم الصرف سعر :الكلي االقتصاد متغیرات -

 األمني؛ والوضع االستثمار�ة والبیئة الحوكمة :المؤسس�ة المتغیرات -
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 الحواجز على القضاء( المال ورأس والخدمات السلع في التجارة على االنفتاح درجة :األسواق إلى الوصول -

 .التمو�ل على والحصول)الجمرك�ة وغیر الجمرك�ة
و�قصد بها تلك اآلل�ات التي یتوقف علیها نجاح التنو�ع المحور الثاني : م�كانیزمات التنو�ع االقتصادي: 

 االقتصادي، وتتمثل في:
ال �قتصر فقط على تحقیق  إن الدور الذي تلع�ه الدولة التنمو�ة،أوال: إعادة االعت�ار لـ " الدولة التنمو�ة":

معدالت نمو مرتفعة للناتج المحلي، وٕانما إحداث تحوالت جذر�ة في ه�كل اإلنتاج المحلي، وفي عالقاتها 
�االقتصاد الدولي، فعمل�ة التنم�ة تتضمن تغیرات نوع�ة في جوانب عدیدة: تغیرات في تراكیب اإلنتاج، ه�كل 

إلنتاج�ة، ك�ف�ة تخص�ص الموارد المتاحة وتوز�عها بین القطاعات مساهمات المدخالت المختلفة في العمل�ة ا
 االقتصاد�ة.

یلعب القطاع الخاص دورا ال �ستهان �ه في عمل�ة التنو�ع االقتصادي، ثان�ا: تفعیل دور القطاع الخاص: 
ات كونه یهدف �األساس إلى تحقیق الر�ح وضمان اإلستمرار�ة، ما یجعله في �حث دائم ومستمر على ك�ف�

وتقن�ات توس�ع اإلنتاج �أقل التكالیف وأكثر جودة، حتى یرقى إلى مستوى رغ�ات األسواق الداخل�ة والخارج�ة 
 على حد سواء.

تعد برامج اإلصالح االقتصادي محرك أساسي لعمل�ة التنو�ع، ذلك أن ثالثا: برامج اإلصالح االقتصادي: 
سواء على الصعید المالي، النقدي،  –الحاجة إلیها  حیث ما تكون  –استمرار تبني وانتهاج هذه البرامج 

 التجارة الخارج�ة كلها آل�ات من شأنها دفع عمل�ة التنو�ع االقتصادي.
�عتبر هذا األخیر من أهم آل�ات التنو�ع االقتصادي، حیث أنه وفي ظل را�عا:االستثمار األجنبي الم�اشر: 

في حالة ماسة إلى  -و�األخص الدول النام�ة -ول الظروف االقتصاد�ة الحال�ة أص�حت العدید من الد
االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة، نظرا النخفاض المصادر الداخل�ة �سبب عدم كفا�ة المدخرات المحل�ة، كما أن 
البدیل اآلخر الخاص �القروض األجنب�ة أثبت عدم فعالیته نظرا للنتائج المترت�ة عنه، وهكذا فإنه في ظل 

المدیون�ة وتضخم التكالیف المرافقة لإلقراض الخارجي، فإن مصادر التمو�ل التي ت�قى تصاعد مؤشرات 
 متاحة تنحصر في العمل على جذب االستثمار األجنبي الم�اشر.

تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مدخال مهما من مداخل خامسا :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 
نو�ع، من خالل ما تقدمه للسوق المحلي كما الخارجي من منتجات، النمو االقتصادي وآل�ة من آل�ات الت

 .6األمر الذي �حد من اللجوء لالستیراد فضال عن إنعاش الصادرات
�عتمد االقتصاد الجدید على الطاقة الشمس�ة التي سادسا: التوجه الفعال الستغالل مصادر الطاقة المتجددة: 

تنتج عن التحوالت الطب�ع�ة لهذا المصدر الطاقي، ومن بین هذه ال تنضب، وعلى المصادر المتجددة التي 
الطاقات نذكرالطاقة الكهرومائ�ة، الطاقة الر�ح�ة، الطاقة الشمس�ة، الطاقة الحرار�ة األرض�ة، طاقة الكتلة 

 .7الحیو�ة
هه دول العالم، تعتبر التنم�ة التحدي الكبیر الذي تواجالمحور الثالث : مؤشرات األداء لالقتصاد الجزائري : 

والذي تسعى إلى مواجهته من خالل استراتیج�ات ومخططات داعمة لالتجاه االقتصادي، وتعتبر المؤشرات 
االقتصاد�ة إحدى المؤشرات التنمو�ة المهمة وهي تمثل أداة مهمة لوضع االستراتیج�ة االقتصاد�ة الهادفة 

وارد الطب�ع�ة المتاحة التي تلبي احت�اجات األفراد، للوصول إلى اقتصاد متنوع من خالل االستغالل األمثل للم
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في تب�ان انعكاسات البرامج والمخططات  2016-2005وتسهم المؤشرات االقتصاد�ة التي تغطي الفترة 
 المدروسة سا�قا على التنم�ة االقتصاد�ة في الجزائر:

الذي عرفه نصیب الفرد من  الجدول أدناه یوضح التطورنصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي: أوال:
 الناتج اإلجمالي �الدوالر األمر�كي محسو�ا �األسعار الجار�ة.

 20168-2005:تطور نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر خالل 01الجدول رقم 
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 ،www.ons.dzمن إعداد ال�احثان �االعتماد على المعط�ات المستخلصة من الدیوان الوطني لإلحصاء  المصدر: 
 2016http://data.albankaldawli.org/indicator/NY/GNP.PCAP.PP.CDتقر�ر البنك العالمي 

�عتبر نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي واحد من أهم مؤشرات ق�اس األداء الكلي حیث یوضح لنا  
الجزائر في مجال تحسین مستوى الدخول ألفرادها فالجدول السابق یوضح مدى نجاعة الس�اسات التي ات�عتها 

وهي فترة كاف�ة لمالحظة مدى انعكاس كل من المخططات والبرامج  2016-2005هذا التطور خالل فترة 
إلى  2016التي وجهت نحو هذا الهدف و�مكن مالحظة التدهور الذي عرفه نصیب الفرد حیث وصل في 

 دوالر للفرد. 3898
تشیر اإلحصائ�ات إلى أن متوسط نصیب الفرد الجزائري من الناتج اإلجمالي شهد ارتفاعا مطردا فقد ارتفع 

ثم  %78.80أي �معدل نمو قدره  2012دوالر في  5432إلى  2005دوالر في سنة  3038من نحو 
و�مكن مالحظة هذا التغیر المستمر  %28.24 -�معدل نمو قدره :  2016دوالر في  3898انخفض إلى 

مل�ار دوالر سنة  103,20الذي یرجع إلى ارتفاع و انخفاض لق�مة الناتج المحلي اإلجمالي الذي ارتفع من 
م، قد أدى تزاید عدد 2016مل�ار دوالر سنة  159.05مل�ار دوالر،ثم انخفاضه إلى  209.06م إلى 2005

ملیون نسمة  40.8م أكثر من 2016ملیون نسمة وأص�ح في  33,9 2005السكان المستمر حیث كان في 
إلى التأثیر سل�ا على ق�مة نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الن معدل الز�ادة في الناتج المحلى 
اإلجمالي كان دوما أقل من معدل الز�ادة السكان�ة، والعجز الذي سجلته الجزائر خالل هذه المدة كان سنة 

، %21.20كما هو موضح أعاله و�لغ هذا العجز أو االنخفاض  2016م، 2015، م2013م، 2009
 9مقارنة �السنة التي س�قتها و هذا �سبب تذبب أسعار النفط.على التوالي  05.04%، 24.15%، 01.52%

http://www.ons.dz/
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وعلى العموم فان حصة أو نصیب الفرد الجزائري كانت في ارتفاع مستمر وهذا راجع إلى الز�ادات  
التي شهدها الناتج المحلي اإلجمالي وهي ناجمة عن الز�ادة الكبیرة في الطاقة اإلنتاج�ة المحققة في الملحوظة 

قطاع المحروقات وز�ادة العوائد الناجمة عن تصدیر الغاز، و�مكن مالحظة �أن نس�ة التطور في نصیب 
بینما حققت %11,61هي 2006إلى  2005الفرد ل�ست ثابتة فهي متغیرة من سنة أخرى، فنس�ة التطور من 

وحقق نصیب الفرد في السنة الموال�ة قفزة نوع�ة مقارنتا �السنوات التي %13,68نس�ة  2007-2006خالل 
ثم شهد معدل التطور تدهورا كبیرا حیث سجل عجز ب %23,9س�قت فوصلت نس�ة التطور إلى 

السنوات التي تلت فكان أما %11,34سجل معدل نمو  2010وهذا لألس�اب المذكورة سلفا، وفي 19,35%
 .2016سنة  %05.04-و  2011سنة  %21.77معدل النمو محصور بین 

دولة من مختلف القارات  184في الئحة عالم�ة ضمت  102المرت�ة  2013كما أن الجزائر احتلت سنة  
الدولي وذلك وفق التصنیف الذي أصدرته مجلة غلو�ل فایننس االقتصاد�ة وهذا وفق ب�انات الصندوق النقد 

وهي مرت�ة متأخرة مقارنتا �اإلمكان�ات الطب�ع�ة وال�شر�ة التي تستحوذ علیها، كما أنها  2013-2009من 
احتلت المرت�ة التاسعة عر��ا خلف قطر واإلمارات والكو�ت، السعود�ة وسلطنة عمان، وجاءت مصر واألردن 

 105091طر المرت�ة األولى عالم�ا ب على الترتیب، ف�ما احتلت ق 119، 114، 109والمغرب في المراكز 
دوالر، ومن المتوقع أن ینخفض  61567دوالر ثم سنغافورة ب  79593دوالر للفرد تلتها لوكسمبورغ ب 

نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات القادمة وس�كون ذلك نتیجة االنخفاض المستمر الذي 
ئر على استراتیج�ة التنو�ع االقتصادي الذي ال �عتمد إال على عرفه سعر البترول إذا لم تعتمد الجزا

 المحروقات كمدخل كمورد رئ�سي للمیزان�ة.
�عكس التضخم كما �ق�سه مؤشر أسعار المستهلكین التغّیر السنوي للنس�ة المئو�ة في التكلفة  ثان�ا: التضخم:

�مكن أن تثبت أو تتغیر على فترات على المستهلك المتوسط للحصول على سلة من السلع والخدمات التي 
 زمن�ة محددة، ككل سنة مثًال، والجدول أدناه یوضح تطور التضخم في الجزائر خالل فترة الدراسة:

 2016-2005:تطور التضخم في الجزائر خالل 02الجدول رقم 
 السنة

 الحصة
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 6,40 4,8 2,9 3,3 8,9 4,5 3,9 5,7 4,9 3,7 2,3 1,4 % التضخم

 33,33 65,51 12,12- 62,92- 97,77 15,38 31,57- 24,49 32,43 60,87 64,28 - % نس�ة التطور

 ،www.ons.dzمن إعداد ال�احثان �االعتماد على المعط�ات المستخلصة من الدیوان الوطني لإلحصاء المصدر:
-www.bank. و2016http://data.albankaldawli.org/indicator/NY/GNP.PCAP.PP.CDتقر�ر البنك العالمي

of-algeria.dz 

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن االقتصاد الجزائري �عاني من التذبذب المستمر في معدل التضخم إذ  
إلى ثالثة ، و�مكن تقس�م هذا التطور %4,8إلى %1,4من  2016-2005تزاید �شكل ملحوظ خالل الفترة 

ثم تزاید و�نس�ة %1,4یبلغ  2005أین كان في  2009-2005مراحل، فالمرحلة األولي تجسدت خالل الفترة 
وأظهر تقر�ر   2009سنة %5,7ثم ارتفع ل�صل إلى  %2,3خالل سنة واحدة ل�صل إلى %64,28تطور 
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نس�ة ز�ادة  الجزائر في، إلى أن بلغت وتیرة التضخم 2008لمجلس الوحدة االقتصاد�ة العر��ة نشر في 
 2013مقارنة بنفس الفترة من نوفمبر  2015إلى أكتو�ر  2014خالل الفترة الممتدة من نوفمبر % 65.51

لإلحصائ�ات حیث كان  حس�ما أعلن الدیوان الوطني%12,12التي انخفض فیها ب  2014إلى أكتو�ر 
، فف�ما یتعلق بنمو أسعار االستهالك خالل أكتو�ر %4,8 2015وأص�ح في %3,3 2013التضخم في 

وحسب فئة المنتجات ارتفع متوسط أسعار المواد %3,6مقارنة بنفس الشهر للعام الفارط فقد بلغ  2015
ة للمواد الغذائ�ة الصناع�ة وتراجع �النس�%5,51و 2014في أكتو�ر مقارنة �أكتو�ر %1,4الغذائ�ة بــــ 

خالل %4,86والخدمات %6,1للمنتجات الفالح�ة الطازجة، وشهدت أسعار المواد المصنعة ز�ادة ب 2,41%
والب�ض %29,3نفس فترتي المقارنة، وعرفت المواد الغذائ�ة تراجعا شهري خالل أكتو�ر الس�ما ال�طاطا 

،وقد سجلت ز�ادات "كبیرة" في أسعار المشرو�ات غیر 2014ر مقارنة �أكتو�%18والفواكه الطازجة 24,37%
واألسماك %6,1واللحوم والدجاج %6,2والخبز والحبوب %6,26والخضروات الطازجة %9,26الكحول�ة 
في قانون المال�ة %3مقابل %4معدل تضخم عند  2015وتوقع قانون المال�ة التكمیلي لسنة %3,34الطازجة 

حین یتوقع صندوق النقد الدولي تسجیل وتیرة مت�اطئة للتضخم خالل العام الجاري  األولي للسنة الجار�ة، في
وهذا ما �عطي  2017في %4ثم  2016في %4,3إلى  2015المسجل في %4,8والقادم حیث سینتقل من 

لفترات تتراوح بین %5,75و%5أر�ح�ة أكثر للحكومة التي قررت إطالق قرض سندي �معدل فائدة یتراوح بین 
 سنوات. 5و 3

  الش�اب في الجزائر : مؤشرات �طالةرا�عالمحور ال

 من مجملهم  اكثر في 2014 في شخصا 1216000 ب العمل عن العاطلین السكان إجمالي �قدر الجزائر في

 24-16من الش�اب أعمارهم بین  هم الثلثین من �قرب ما منها 2013 عام مع مقارنة العمل عن عاطل  40000
 نس�ة �مثلون  سنة 30 عن اعمارهم تقل الذین السكان هم العمل عن العاطلین لمجمل �النس�ة ٪)  ٔاما62سنة (

 . �طالین 10 اصل من 7 نس�ة وهي ٪ 68.6
 إلى انخفضت 2004 عام في ٪ 32.4 كانت والتي سنة 24 -16 بین اعمارهم تتراوح الذین الش�اب �طالة معدل  

 عام في ٪ 25.2 إلى طف�فة ز�ادة تشهد ان قبل نقاط 9 بنس�ة كبیرا انخفاضا بذلك مسجلة 2008 عام في ٪ 23.8

 834 إلى 809000من،2014 و 2013 عامي بین العمل عن العاطلین الش�اب عدد ارتفع المطلق �المعنى 2014

العمل و �مكن أن نبین ذلك �أكثر وضوح من  عن جدید �احث 25000 بتدفق التوالي أي  على شخصا 000
 التال�ة:خالل الجدول 

 2014-2004: تطور فئة الش�اب العاطلین عن العمل حسب االعمار خالل الفترة  03الجدول 
 فئة االعمار 2004 2008 2012 2013 2014

 العدد %   العدد % العدد % العدد % العدد %
9.4 114 11 129 10.3 129 12 140 15.4 257 16-19 
30 365 31.8 374 32.6 408 33.1 387 30.2 505 20-24 

29.2 355 26 306 26.9 337 29.8 348 27.7 463 25-29 
 سنة30اقل من  1225 73.3 875 74.9 874 69.8 809 68.8 834 68.6

 www.ons.dzعلى الموقع تقار�ر مختلفة  لإلحصائ�ات  الوطني الدیوان : المصدر

file://city/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A6%C3%98%C2%B1
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إلى سوق العمل، وعدم تحقیق التوافق بین كما یرجع ارتفاع معدل ال�طالة بین فئات الش�اب بز�ادة الداخلین 
احت�اجات سوق العمل مع مخرجات المنظومة التعل�م�ة ككل من جهة، وقلة الخبرة المهن�ة التي تحدد في 

 أغلب شروط التوظیف سواء في القطاع العام أو الخاص من جهة أخرى.
 20 14و  2004 السنوات خالل والجنس األعمار فئات حسب النشاط نس�ة تطور :  4الجدول 

 العمر
2004 2012 2013 2014 

 الذكور االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور االناث
15-19 5.4 32 2.2 20.8 2.3 22.6 1.9 20.1 

20-24 15.7 70.4 17.6 65 17.3 65.5 14.5 62.3 

25-29 23.1 87.8 30.4 87.7 31.4 90 31 86.3 

فما  15
 فوق 

14.9 69.1 15.8 67.8 16.6 69.5 14.9 66.2 

على الموقع   683 رقم اإلحصائ�ة والمعط�ات 185و  123،181  رقم لإلحصائ�ات الوطني الدیوان : المصدر
www.ons.dz 

یتضح من الجدول أن نس�ة مرتفعة عند الذكور الش�اب مقارنة �اإلناث و على العموم یتضح ان الجزائر  
لدیها طاقات ش�ان�ة هائلة  و من الجنسین تستط�ع ان تحقق مكاسب كبیرة في مختلف المجاالت و خاصة 

 االقتصاد�ة منها.
 %بـ  2014 ،2013 ،2009 سنة والجنس األعمار فئات حسب التشغیل نس�ة : تطور5الجدول 
 2009 2013 2014 

 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور

15-24 38.7 5.5 35.5 6 33.3 5 

25-34 80 18.7 83.1 24.1 78.9 22.5 

 12.3 60.1 13.9 63.7 11.4 62.8 فما فوق  15

  www.ons.dzعلى الموقع  683 رقم اإلحصائ�ة والمعط�ات 185و  150  رقم لإلحصائ�ات الوطني الدیوان : المصدر

 2014-2008سنة  من العمل سوق  :تطور 6الجدول 
  السنوات

 المجموع النس�ة التنصیب المؤقت النس�ة التنصیب الدائم
2008 21304 14 133968 86 155272 
2009 21286 12 157598 88 17888 
2010 21988 11 176788 89 198776 
2011 18580 9 193442 91 212022 
2012 23007 11 191805 89 214812 
2013 10126 4 68276 26 260154 
2014 25202 8 279181 92 304383 
والضمان االجتماعي  والتشغیل العمل وزارة 2011-2008من  الممتدة الفترة خالل األرقام �عض في الجزائر : المصدر
  2014، 2012،2013سنوات 
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 : الألجهزة الوطن�ة الداعمة إلنشاء مشار�ع مقاوالت�ة لدى الش�اب الجزائري  خامسالمحور ال

تم وضع مجموعة من اآلل�ات في الجزائر الهدف منها تحفیز الش�اب لولوج عالم االستثمار المنتج و      
عن تنظ�مه و تسهیل إنشاء المؤسسات  قبل أن نستعرض أهم هذه اآلل�ات أود أن أقدم �عض االحصائ�ات 

نشاط المقاوالت�ة لعلها تحدثنا عن نفسها و تعطینا مالمح هذا النشاط لدى الش�اب الجزائري من خالل 
 الجداول التال�ة :

 2013إلى 2011من  العمل أر�اب نس�ة : تطور7الجدول 
 2011 2012 2013 

 408 369 307 أر�اب العمل

 3.8 3.6 3.2   %ار�اب العمل المنشغلین

 62 58 46 سنة �االالف 29-15ال�الغین من ار�اب العمل 

 15.2 15.7 15 %سنة  29-15ار�اب العمل ال�الغین من 

  www.ons.dz الشغل على الموقع : حول التحقیق – لإلحصائ�ات الوطني الدیوان : المصدر

 2012 لسنة المقاول وسن المؤسسة تنم�ة : مرحلة8الجدول 
 سن المقاول

 مرحلة تنم�ة المؤسسة
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

 1.1 3.4 4.6 8.9 3.2 المؤسسة الناشئة

 2.5 7.8 25.6 35.2 7.6 المؤسسة الجدیدة

 3.2 5.4 4.4 3.5 0.5 المؤسسة القائمة

 التنم�ة أجل من التطب�قي االقتصاد في األ�حاث مركز : المصدر

 2012-2011-2009العمرلسنوات  فئة حسب ت�ةالمقاوال  نشاط نس�ة : تطور 09الجدول 
 2012 2011 2009 فئات االعمار

18-24 16.7 11.2 10.2 

25-34 17.9 45.2 45.8 

35-44 19.6 26.4 31.1 

45-54 16.3 14.2 9.7 

55-64 5.7 3 3.2 

 التنم�ة أجل من التطب�قي االقتصاد في األ�حاث مركز : المصدر

�الحظ من خالل الجداول نقص كبیر في ولوج الش�اب لنشاط المقاوالت�ة و هذا راجع في اعتقادي إلى     
نقص الوعي �اهم�ة هذا النشاط كمورد دائم للثروة رغم تععد األجهزة الوطن�ة الداعمة لهذا النشاط التي نوجزها 

 ف�مایلي:
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و هدفه ترق�ة تطو�ر اإلستثمار  03-01: الذي أنشأ �أمر القانون  CNIأوال: المجلس الوطني لإلستثمار 
ت في حال تغییر الشروط العلم�ة حیث �قترح االستراتیج�ات و أولو�ات االستثمارات تكییف أر�اح االستثمارا

 جم�ع المعاییر الألزمة لتشج�ع و تطو�ر نظام االستثمارات كما أنه �حدد مجموع المیزان�ة التي تحت تصرفو 
التجارة،  ،صندوق دعم اإلستثمار، و هذا المجلس تحت رئاسة رئ�س الحكومة، و یتكون من وزارة المال�ة

  ANDIالجماعات المحل�ة، الوز�ر المكلف �اإلصالح المالي و األمانة تحت رقا�ة 
ات : هي مؤسسة عموم�ة ذو الش�اك المركزي الوحید ANDIثان�ا : الوكالة الوطن�ة لتطو�ر اإلستثمار 

شخص�ة قانون�ة و استقالل�ة مال�ة مركزها �الجزائر العاصمة مع ش�كة وكاالت محل�ة في كامل التراب 
بترق�ة و تطو�ر و استمرار�ة االستثمارات، االستق�ال و المساعدة و إعالم  ANDIالوطني و تكلف 

�ل األر�اح، تسییر صندوق دعم المستثمر�ن الوطنیین و األجانب، التأكید من احترام اإلتفاقات المتوقعة و تحو 
 اإلستثمار.

الذي یهدف أساسا لت�س�ط االجراءات  GUDو كل ما تقوم �ه هذه الوكالة �مساعدة الش�اك الوحید الالمركزي 
الذي یتحاور مع المستثمر    و �قوم  ANDIو القواعد إلنشاء مؤسسة، و في هذا الش�اك هناك ممثل عن 

 المعلومات الالزمة و مراق�ة الملفات و المراسالت للمصالح المختصة. �مساعدته و ذلك بتزو�ده بجم�ع
ل عن الغرفة الجزائر�ة للتجارة ممث ،و یتكون مجلس إدارة الوكالة من ممثلین عن الوزارات االقتصاد�ة

 الصناعة و ممثلین لمنظمات أر�اب العمل.و 
الذي �حدد  CNI�التعاون مع  ANDI: و هو صندوق مسیر من طرف ثالثا :صندوق دعم االستثمار

أما  ،و هدفه التكفل الجزئي و الكلي �األعمال و التجهیزات و تكالیف �عض االمت�ازات الخاصة ،حجمه
�النس�ة للمشار�ع التي �مكنها االستفادة من خدمات الصندوق فهي المشار�ع التي تقع �المناطق التي یجب 

 تطو�رها و المشار�ع الخاضعة للرقا�ة.
-96أنشأت هذه الوكالة �موجب المرسوم التنفیذي رقم :  ANSEJ: الوكالة الوطن�ة لدعم و تشغیل الش�اب  را�عا
 231-98، والمعدل �المرسوم التنفیذي رقم 1996سبتمبر  8الموافق لـ  1417ر��ع الثاني عام  24المؤرخ في  296

توض�ح حصیلة المؤسسات الصغیرة  �مكن و  1998یولیو  13الموافق لـ  1419ر��ع األول عام  19المؤرخ في 
 المتوسطة المنجزة من خالل الجدولین التالین :و 

 2003-2014الممتدة الفترة خالل الجزائر في والمتوسطة الصغرى  الصناعات/المؤسسات :   تطور10الجدول 
 2003 2005 2008 2012 2013 32014 

 949 656 133 579 061 526 126 265 770 149 099 128 الخاص

 562 194 801 168 764 160 887 126 072 96 850 79 الحرفیین

 542 547 561 626 874 788 العام

 053 852 481 748 386 687 639 392 716 246 737 208 المجموع

 www.industrie.gov.dzوالمناجم على الموقع :  الصناعة وزارة 2014-2013-للسنة السداسي الكشف  :المصدر
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  2014- 2013النشاط لسنتي  حسب والمتوسطة الصغرى  :المؤسسات 11الجدول 
 التطور النس�ة 2014 نس�ة 2013 قطاعات النشاط

 9.14 1.01 038 5 1 616 4 الفالحة

 7.97 0.49 439 2 0.49 259 2 المتعلقة والخدمات المناجم الطاقة، المحروقات،

 5.87 32.15 775 159 32.85 910 150 المائ�ة والموارد العموم�ة األشغال البناء

 6.94 15.72 108 78 15.9 037 73 الصناعات التحو�ل�ة

 10.08 50,63 629 251 49.76 592 228 الخدمات

 8.18 100 989 496 100 414 459 المجموع

 والمناجم على الموقع : الصناعة وزارة 2014-2013لستنتي  26-24رقم الكشف  :المصادر
www.industrie.gov.dz 

 یتكفل هذا الجهاز �الش�اب ال�طال و هم :    
أصحاب الم�ادرات لالستثمار في مؤسسة مصغرة الذین �ظهرون استعدادا ومیوال وتتراوح أعمارهم مابین  -

 سنة. 35إلى  19
 �متلكون مؤهالت مهن�ة أو مهارات فن�ة في النشاط الذي �قترحونه. -
 في تمو�ل المشروع.كذلك االستعداد للمشاركة �مساهمة شخص�ة  -

و�استثناء النشاطات التجار�ة ال�حتة فإن الجهاز �مول كل نشاطات اإلنتاج والخدمات مع مراعاة عامل 
 ملیون دینار جزائري. 10المردود�ة في المشروع �حجم استثماري قد �صل حتى : 

 تشج�ع خلق النشاطات من طرف الش�اب أصحاب الم�ادرات. -
 راءات الرام�ة إلى ترق�ة تشغیل الش�اب.تشج�ع كل األشكال واإلج -
 حمالت إعالم�ة وتحس�س�ة متواصلة . -
أسلوب المرافقة الفرد�ة الذي انتهجته مع كل شاب م�ادر للمجهودات التي بذلتها الوكالة لمعرفة إمكان�ات  -

 كل منطقة في الجزائر والفرص التي توفرها في مجال االستثمار.
الشروط األساس�ة لنجاح إستراتیج�ة   وٕانشاء مؤسسات مصغرة ألنها تعد من أهموتتمثل أهمیتها في خلق 

وهي تعتبر من أفضل الوسائل لإلنعاش االقتصادي نظرا لسهولة تكی�فها و مرونتها التي تجعلها  ،التنم�ة
و توفیر مناصب الشغل و جلب الثروة فهي إلى جانب  بین التنم�ة االقتصاد�ة  على الجمع  قادرة

و�تمثل تمو�ل الوكالة  ،االستثمارات الكبرى بإمكانها رفع تحد�ات التنافس�ة و التنم�ة و غزو األسواق الخارج�ة
 للمؤسسات المصغرة في ص�غتین و �مكن توض�ح حصیلة هذا الجهاز من خالل الجدولین اآلتین:

 المستفیدین لصالح الش�اب وتشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة طرف من مدعمة مشار�ع:12الجدول 

 20 14إلى  2008 سنة من سنة 30 عن أعمارهم تقل الذین
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 772 30 009 33 591 50 314 32 213 16 817 14 960 6 المشار�ع

 6.8 -   34.8 - 56.6 99.3 9.4 112.9 / نس�ة النمو
 www.mtess.gov.dzاالجتماعي على الموقع :  والضمان والتشغیل العمل وزارة  :المصدر
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 قطاع حسب الش�اب وتشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة طرف من المدعمة المشار�ع : تقس�م13الجدول 

 سنة 30 عن أعمارهم تقل الذین للمستفیدین �النس�ة 2013 إلى 2008 سنة من النشاط
 النس�ة عدد المشار�ع قطاعات النشاط

 24.1 95 74 الفالحة

 9.6 18 29 الصناعة التقلید�ة

 15.9 30 49 البناء و األشغال العموم�ة

 21.3 75 66 الصناعة

 0.1 185 الصید

 29 97 89 الخدمات

 0.1 323 التجارة

 100 523 310 المجموع

  www.msnfcf.gov.dzالمرأة تقار�ر مختلفة على الموقع: وقضا�ا واألسرة االجتماعي التضامن وزارة  :المصدر

: هي أداة لمحار�ة ال�طالة و الفقر تقوم بتسییرها الوكالة الوطن�ة لتسییر خامسا : آل�ة القرض المصغر
، و هي تستهدف األشخاص ( بدون حدود عمر�ة) الذین لدیهم إرادة إلنشاء ANGEMالقرض المصغر 

 ف�ما الحكومة س�اسة لتجسید الفعالة الوسائل إحدى الوكالة تشكل ،نشاط و ال �ملكون األموال الضرور�ة لذلك

 المنزلي و الذاتي العمل تشج�ع طر�ق عن والر�ف�ة الحضر�ة المناطق في ال�طالة حدة من التخفیف یخص

االجتماعي و الجدولین التالین  اندماجهم في األفراد تساعد التي المقاولة روح وتنم�ة اإلناث فئة لدى وخاصة
 كما یلي: 2015و  2013یبین حصیلة هذه اآلل�ة �النس�ة للش�اب لسنتي 

البرنامج لسنة  حسب سنة 29-18بین  أعمارهم تترواح الذین السكان لفئات الدعم : توز�ع14الجدول 
 .2015و  2013

 المأجورة المنح 

 األولى المادة شراء
 – المأجورة غیر المنح

 نشاطات خلق
 المجموع

 خلق نشاط شراء المادة االول�ة نساء رجال نساء رجال 
 722 14 535 76 949 773 13 313 52 222 24 الدعم

 16.1 83.9 6.4 93.6 68.4 31.6 توز�ع الدعم

 http://www.angem.dzالمصغرة على الموقع :  القروض لتسییر الوطن�ة الوكالة : المصدر

  2014-2008الش�اب خالل الفترة  لصالح المدعمة المشار�ع نس�ة :تطور 15الجدول 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 491 38 713 37 721 26 424 24 916 9 555 9 371 5 المشار�ع عدد

نس�ة الش�اب الذین تق اعمارهم 
 سنة 30عن 

12.8 15.7 19.1 22.7 18.2 34.1 32.7 

  www.msnfcf.gov.dzالمرأة تقار�ر مختلفة على الموقع: وقضا�ا واألسرة االجتماعي التضامن وزارة  :المصدر
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في الواقع وفي أكثر من بلد دورًا �ارزًا ومؤثرًا في ص�اغة و�لورة مفاه�م التنم�ة و التنو�ع  لعب الش�اب خاتمة:
ترسیخ أ�عادها  ورش العمل والمنتد�ات التثق�ف�ة الخاصة �التعر�ف بها و�مجاالتها وك�ف�ة االقتصادي وفي إقامة

ت على تحقیق جملة من األهداف لعل من في المجتمع، وتركز أغلب المنتد�ات وورش العمل التي أق�م
 :أبرزها

والشاملة والمستمرة والتي تأخذ  إطالق اإلبداعات الش�اب�ة ودعمها من خالل توس�ع ورش العمل المتكاملة -
 .الش�اب في المجتمع �عدًا استراتیج�ًا یتم من خالله تعز�ز دور

ودفعهم نحو وضع النقاط على  ار وصنع القرارإنشاء برامج خاصة یتم فیها إشراك الش�اب في عمل�ة الحو   -
 .الحلول المقترحة والمناس�ة لهذه المشكالت أهم المشكالت التي تواجه المجتمع ومن ثم إیجاد

في العمل�ة التنمو�ة والبناء  العمل على دعم األنشطة التي یبرز فیها دور الش�اب كعامٍل فاعل ورئ�سي -
 .�ارزًا ومؤثرًا في صیرورة هذه العمل�ة الوظ�ف�ة عالم دوراً االجتماعي الصائب وتلعب وسائل اإل

 والعمل ال�طالة مشكلة من والحد ،لهم عمل فرص ایجاد خالل من للش�اب الدعم االقتصادي تقد�م العمل على -

 الدراس�ة المنح توفیر إلى �اإلضافة هذا التنم�ة، عمل�ة من یتجزأ ال جزء واعت�ارهم الخر�جین است�عاب على

 .للش�اب
إعادة بناء النظام التعل�مي وفق  تعز�ز دور الش�اب في تحقیق التنم�ة الس�اس�ة واالقتصاد�ة من خالل -

الس�اس�ة والتنشئة االجتماع�ة في عمل�ة بناء الثقافة الس�اس�ة ذات  منظور حدیث وواع یتناول أهم�ة المشاركة
السوق وال�عد عن  والعمل على إعادة النظر في مخرجات التعل�م وفق ما �عزز متطل�ات ،اإلیجابي المحتوى 

 .المجتمع الخلیجي وٕایجاد حلول ناجعة لها االتكال�ة و�حث القضا�ا االجتماع�ة التي �عاني منها
 الهوامش و االحاالت

 
 المعلومات�ة، الن�أ ش�كة ،"النفط�ة للدول واهمیته االقتصادي التنو�ع " الجبوري، الحسین عبد حامد  1

 ،(ttp://annabaa.org/arabic/authorsarticles/7989 )الموقع من
 حول الدولي ، -العلمي المؤتمر التنم�ة، الستدامة استراتیجي خ�ار االقتصادي التنو�ع العلمي، ر�اعي سل�مة، ط�ایب�ة  2

 3 ص سطیف، ع�اس فرحات جامعة . -7118 أفر�ل 12 18 یومي المتاحة، للموارد االستخدام�ة والكفاءة المستدامة التنم�ة
3 Paterne Ndjambou, diversification économique territoriale : enjeux, déterminants, stratégies, 
modalités, conditions et perspectives, thèse de doctorat présentée à l’université de QUÉBEC à 
CHICOUTIMI, octobre 2013, p 85. 

 العر��ة دولة اإلمارات االقتصادي اقتصاد التنو�ع تفعیل في العام اإلنفاق س�اسة دور -مر�م زغاشو ، دمحم دهان   4

 - .75ص  02، المجلد أ ، جامعة قسنطینة  2017د�سمبر  48مجلة العلوم االنسان�ة العدد  -نموذجا المتحدة
 الكو�ت، من الموقع. ،"ومحدداته وأهدافه االقتصادي التنو�ع �مفهوم التعر�ف" ، 7104 للتخط�ط، العر�ي المعهد   5

-api.org/images/training/programs/1/2014/221_P14017-http://www.arab1.pdf  
ط�ایب�ة سل�مة،لر�اع الهادي، مداخلة �عنوان التنو�ع االقتصادي خ�ار إستراتیجي الستدامة التنم�ة، المؤتمر الدولي   6

 .05 ، جامعة سطیف، ص2008أفر�ل  08-07موارد المتاحة، یومي التنم�ة المستدامة والكفاءة االستخدام�ة لل
قصي عبد الكر�م إبراه�م، أهم�ة النفط في االقتصاد والتجارة الدول�ة ( النفط السوري أنموذجا)، منشورات الهیئة   7

-www.kutubpdf.org/.../7004،consulté le 15   175-170، ص ص : 2010العامة السور�ة للكتاب، دمشق، 
08-2016 

 www.ons.dzالدیوان الوطني لإلحصاء  -8 

http://www.ons.dz/
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les différentes wilayas du pays, et ce soit à travers le soutien des organisations publiques, 
tels que l’ANSEJ, ANGEM et CNAC, soit par leurs propres moyens. Les femmes chefs 
d’entreprises considèrent les dispositifs, comme l’ANSEJ, ANGEM, CNAC, comme des 
opportunités à exploiter car elles agissent positivement sur leurs actions entrepreneuriales. 
En revanche, malgré les efforts consentis par l’Etat algérien pour l’encadrement de 
l’entrepreneuriat féminin, son développement rencontre toujours des obstacles qui 
entravent son épanouissement et son développement. Les résultats de la présente étude 
indiquent que les femmes porteuses de projets relèvent surtout les difficultés rencontrées 
au niveau des organismes génériques d’accompagnement; elles souhaitent voir la mise en 
place de dispositifs spécialisés. Il est à signaler aussi que les caractéristiques spécifiques 
des femmes peuvent mener à des discriminations, telles que les difficultés d’accès au 
financement, dont elles peuvent faire l’objet de la part de certains responsables. Ceci peut 
freiner l’évolution des femmes. En outre, les difficultés auxquelles se heurtent les femmes 
chefs d’entreprises sont multiples. En effet, dans une société traditionnelle comme la 
société algérienne, les femmes restent confrontées à un certain nombre de contraintes 
spécifiques, notamment des contraintes socioculturelles. Malgré les progrès réalisés au 
niveau juridique, la mentalité plutôt traditionnelle et conservatrice des hommes ainsi que 
certaines pratiques sociales, mettent la femme algérienne en position d’infériorité, ce qui 
confirme l’obéissance et la dépendance de la femme par rapport à l’homme.  En somme, 
on peut certainement dire que l’entrepreneuriat féminin en Algérie est devenu une réalité. 
Actuellement, les femmes algériennes ont la possibilité d’exercer dans tous les secteurs de 
l’activité économique. Aujourd’hui, il s’agit de préserver la continuité, la pérennité des 
entreprises féminines dans le temps et l’espace. Autrement dit, l’environnement de la 
femme entrepreneure en Algérie requiert une restructuration sérieuse afin de garantir une 
présence plus importante et plus efficace des femmes dans le secteur économique. L’Etat 
est donc appelé à encourager l’entreprenariat féminin et surtout à protéger les entreprises 
déjà crées par les femmes afin d’assurer leur survie et réussite. 
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Les femmes entrepreneures soulèvent aussi l’insuffisance de l’accompagnement dans 
l’accès au marché et les difficultés liées à la recherche de l’information. Il est facile de 
créer une entreprise mais l’analyse et l’accès au marché restent très difficiles pour les 
femmes entrepreneures algériennes. L’absence de données, la méconnaissance du système 
administratif et la difficulté d’obtenir des informations fiables supposent des contraintes 
majeures pour le développement et l’épanouissement des entreprises des femmes.  
L’accès au foncier 
Les femmes entrepreneures se trouvent confrontées aussi aux difficultés d’accès au foncier 
dans les zones d’activité. Certaines entrepreneures reprochent à l’administration de ne pas 
accorder d’intérêt à leurs projets sous prétexte qu’ils sont de petites tailles. Cette exclusion 
fragilise leurs activités et réduit leurs opportunités de croissance. 

L’accès au financement  
Nombreuses sont les entrepreneures qui déclarent avoir lancé leurs entreprises à partir 
d’un capital initial personnel ou familial, souvent très réduit. Le nombre de femmes 
bénéficiaires des dispositifs publics créés pour faire face aux problèmes du chômage 
(ANSEJ, CNAC) ne représente que 10% du nombre total. Certaines femmes déclarent que 
ces dispositifs publics ne sont pas adaptés au profil de la femme entrepreneure algérienne 
qui souvent se lance dans l’entrepreneuriat après avoir acquis une certaine expérience 
professionnelle. Elle cherche ainsi à concilier leur vie personnelle avec leurs aspirations 
professionnelles. Les retards accumulés dans le traitement des dossiers est une autre 
mesure décourageante pour les femmes car, entre temps, elles demeurent au chômage. 
Elles estiment aussi que les banques, qui devraient développer des outils financiers 
adaptés aux besoins et réalités féminines, ne sont pas attentives aux doléances des 
promotrices et ne les soutiennent pas. 
L’environnement culturel  
Les contraintes liées à la conciliation entre la vie professionnelle et les responsabilités 
familiales, ainsi que les pressions de la société traditionnelle, freinent le développement et 
l’épanouissement de l’activité féminine. Les préjugés et stéréotypes culturels sociaux et 
traditionnels exercent une pression sur les femmes malgré les progrès enregistrés dans le 
système juridique et institutionnel algérien. Aujourd’hui, tous les chercheurs qui ont traité 
la problématique du développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie sont unanimes 
pour affirmer que les facteurs de contingence (l’environnement socioculturel) jouent un 
rôle fondamental dans le blocage à l’émergence de la femme dans la sphère économique. 
Conclusion  
Aujourd’hui, l’entrepreneuriat est devenu le moteur de la dynamique économique. Aussi, 
il est important de reconnaître que les femmes jouent un rôle fondamental dans son 
développement. Les principaux résultats de cette recherche, sur les organisations 
contribuant à la promotion de l’entrepreneuriat féminin en Algérie, ont pu mettre en 
évidence l’ampleur et l’étendue de ce phénomène dans notre pays. En outre, la 
participation des femmes à la création d’entreprises est présente à tous les niveaux, et dans 
les secteurs de beaucoup d’activités (services, artisanat, industrie…) même si leurs 
entreprises ne sont pas assez développées. En outre, cette réalité est aussi confirmée par 
l’omniprésence des femmes entrepreneures dans les différents secteurs d’activité et dans 
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V. Le rôle de l’entrepreneuriat féminin dans l’économie algérienne  
L’entrepreneuriat féminin est un facteur essentiel pour la création, le fonctionnement et la 
croissance des entreprises, et par voie de conséquence pour la croissance économique 
nationale (Assala, 2006 ; Boukhari 2009 ; Frefera & Belarbi, 2006). Son rôle dans la lutte 
contre le chômage et la création de richesses est de plus en plus ressenti (Cornet & 
Constantinidis, 2004)55.  L’entrepreneuriat féminin a remarquablement progressé en 
Algérie mais reste toujours lente et demeure au stade embryonnaire (Madoui & Gillet, 
2005)56. Toutefois, nul ne peut négliger ou minimiser les efforts consentis par l’Etat 
algérien en direction des PME. Ces entreprises ont permis aux jeunes femmes de 
bénéficier de ressources financières considérables dans le cadre des différents dispositifs 
d’aide à l’emploi. Une telle politique a permis aux entreprises gérées par les femmes 
d’évoluer d’une manière remarquable. Malheureusement, les entreprises féminines en 
Algérie demeurent très en retard par rapport à celles du reste du monde. En outre, le taux 
de chômage des femmes est très élevé, particulièrement chez les diplômées; le taux de 
femmes actives est égal à 14,7% et le proportion de femmes dans la population active ne 
dépasse pas les 17%. Au Maroc, en Tunisie et dans bien d’autres pays de la région 
MENA, ce phénomène semble avoir connu une évolution autrement plus favorable qu‘en 
Algérie, ce qui explique le stade avancé de son développement dans ces pays. 

VI. Les défis de la femme entrepreneure en Algérie
Un grand nombre de recherches académiques indiquent que la motivation principale pour 
la création d’une entreprise vient du désir d’avoir une certaine autonomie (posséder sa 
propre entreprise et sa propre source de revenu) (Belcourt et al,  1991)57. Cependant, 
beaucoup d’obstacles demeurent réels et viennent décourager la femme lors de son 
parcours entrepreneurial Gille, 2007)58. Parmi ces contraintes on peut citer :  
- L’absence de soutien et d’accompagnement spécifique et adapté, 
- L’accès au marché et à l’information, 
- L’accès au financement,  
- Les contraintes sociales et culturelles. 
L’absence de soutien et d’accompagnement aux projets  
Les femmes entrepreneures ont relevé l’absence d’accompagnement et de suivi une fois 
l’entreprise créée. Il s’agit de services tels que le conseil spécialisé (marketing, juridique, 
financier, fiscale, etc.), la formation, le coaching et le support des paires. Cet 
accompagnement est très minime et lorsqu’il est offert, il n’est pas adapté aux besoins des 
femmes. Ces dernières essayent de développer et renforcer des relations avec les 
associations d’entrepreneurs et des organismes publics et / ou des consultants afin de 
pouvoir fournir des services de qualité sur le marché. 
L’accès au marché et à l’information  

55 Cornet A. et Constantinidis C. (2004), «Entreprendre au Féminin : Une Réalité Multiple et des Attentes 
Différenciées », Revue Française de Gestion, vol. 30, N°151, pp. 191-204. 
56 Madoui Mohamed et Anne Gillet (2005). « Crise et mutation du modèle de développement Algérienne, du 
gigantisme industrielle au développement de PME/PMI ». In : international travail et emploi n°101. 
57 Belcourt Monica; Burke Ronald J & Lee-Gosselin Hélène (1991).Une cage de verre : les entrepreneurs au 
Canada, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, Ottawa, 101p. 
58 Gillet Anne (2007). Emploi et entrepreneuriat des femmes en Algérie: des dynamiques entre traditions et 
innovations, pme, emplois et relations sociales .France – Maghreb.  
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Tableau 2 : Statistiques relatives aux entreprises de femmes (CNAC) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

205 326 494 1 067 2 510 2 202 2 345 2 397 11 546 

2 429 4 221 7 465 18 490 34 801 21 412 18 823 15 449 123 090 

8% 8% 7% 6% 7% 10% 12% 16% 10% 

SOURCE : CNAC 2016 

4.3. L’ANGEM 
L’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit est un mécanisme différent de l’ANSEJ et 
de la CNAC. Créée en 2005, elle est placée sous la tutelle du Ministère de la Solidarité 
Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. Elle se charge de la suite du 
microcrédit obtenu antérieurement de l’Agence de Développement Social (ADS), 
également sous la tutelle du même ministère. Cette agence s’occupe beaucoup plus de la 
création d’entreprises que de l’auto emploi et les petits métiers; elle encourage notamment 
le développement d’activités rémunératrices à domicile. Le microcrédit, dont le montant 
ne doit pas dépasser 1.000.000 DA, va permettre au bénéficiaire d’acquérir un petit 
équipement et des matières premières pour travailler à domicile. En vendant les produits 
fabriqués, le bénéficiaire pourra acheter des matières premières et pérenniser ainsi 
l’activité et la source de revenus (ANGEM, 2016).  
Finalement, l’ANGEM est le dispositif qui a contribué le plus à la création des TPE 
féminines. 
Tableau 3 : Statistiques relatives aux entreprises de femmes (ANGEM) 

Exercice Nombre de projets 
féminins 

Nombre total de 
projets financés 

Taux (projets féminins/ 
nombre total) 

2005 2 397 3 329 0,72 

2006 14 265 22 221 0,642 

2007 11 128 17 231 0,6458 

2008 23 894 42 099 0,5676 

2009 33 192 60 734 0,5465 

2010 32 713 51 956 0,6296 

2011 68 317 107 956 0,6349 

2012 87 598 146 247 0,5982 

2013 71 304 110 702 0,6441 

2014 76 163 117 543 0,6480 

2015 55 863 84 101 0,6642 

Total 476 834 763 954 0,6642 

Source : ANGEM 2016 
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algériennes ont elles aussi bénéficié de tous les avantages relatifs à l’emploi et aux 
programmes nationaux, tels que les mécanismes de soutien à l’emploi des jeunes, le 
programme de la relance économique, le programme national du développement agricole 
et le programme du développement rural. Les programmes d’aide à la création 
d’entreprises féminines ont été soutenus notamment par des organismes nationaux tels que 
l’ANSEJ, la CNAC, et l’ANGEM dont l’une des missions est d’accompagner tous les 
projets de femmes porteuses d’idées à travers le soutien financier et la formation. 
4.1. L’ANSEJ 
L’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes a été mise en place en 1996. Les 
modalités d’attribution des aides ont évolué au cours de ses 20 années d’existence. 
Aujourd’hui, l’ANSEJ s’adresse aux jeunes âgés de 19 à 40 ans, chômeurs, et dont la 
valeur financière du projet n’excède pas le seuil des 10 millions de dinars. L’ANSEJ 
octroie au postulant un prêt non rémunéré (sans intérêt) et une bonification sur les taux 
d’intérêt bancaires (de 100%) pour un crédit qui n’excède pas 70% du cout total du projet. 
L’apport personnel doit être de 1 à 2 % du coût total lorsqu’il est fait appel au crédit 
bancaire. Il est de 71 à 72% dans l’autre cas. Des prêts non rémunérés supplémentaires 
peuvent être consentis pour des cabinets groupés, véhicules, atelier ou location du local 
(ANSEJ, 2016). 
Sur la période 2010 - 2015 (Tableau 1), 238856 projets ont été financés, dont plus de 
19000 pour des femmes, soit 8 % du nombre total. 
Tableau 1: Statistiques relatives aux entreprises de femmes (ANSEJ) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Projets féminins 2 211 2 951 4 477 3 526 3 665 2 645 19 475 

Nombre total de Projets  22 641 42 832 65 812 43 039 40 856 23 676 238 856 

Taux 10% 7% 7% 8% 9% 11% 8% 

SOURCE : ANSEJ 2016 

Il est important de savoir que la plupart des projets féminins, financés par l’ANSEJ, 
concernent les services hors transports (51.5%), l’artisanat (12.7%), et les professions 
libérales (8.4%). A eux trois, ces secteurs représentent 81.6% de l’ensemble des projets. 
Ensuite, viennent les projets industriels (6.3%), le transport de voyageurs et marchandises 
(5.3%) et l’agriculture (4.5%). Les trois principaux secteurs sont ceux caractérisés par un 
faible montant d’investissement par projet et par emploi créé.  
4.2. La CNAC 
Depuis 2004, la Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) est venue compléter le 
dispositif de l’ANSEJ en permettant aux chômeurs âgés de 30 à 50 ans, ayant déjà 
travaillé, de créer leur propre entreprise ou de procéder à son extension. Tout comme 
l’ANSEJ, elle leur consent un prêt non rémunéré (sans intérêt) et une bonification sur les 
taux d’intérêt bancaires (de 100%) pour un crédit qui ne peut excéder 70% du coût global 
du projet. L’apport personnel minimum est de 5 à 10% du montant du projet, selon le coût 
de l’investissement et la zone géographique de l’implantation du projet. 
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des dispositifs d'aides au financement de projets. Deux dispositifs fondamentaux ont été 
mis en œuvre par le PNDA: 
• Le FNDIA (Fond National du Développement de l'Investissement Agricole).
• Le FNRPA (Fond National de Régulation de la Production Agricole).
L'enjeu majeur pour les femmes est donc de saisir toutes les opportunités qui sont offertes 
à elles par ces organismes et de savoir les canaliser de manière à en profiter au maximum; 
elles sont appelées aussi à contribuer à l'émergence de l'entrepreneuriat féminin d’une 
manière plus efficiente. Cette émergence reste certainement tributaire d'une connaissance 
large et riche du terrain et des données se rapportant aux différents dispositifs existants. 
Dans une perspective orientée sur le genre, il convient de relever quelques constats 
positifs, à savoir la volonté du Ministère Délégué Chargé de la Famille et de la Condition 
Féminine qui a pris conscience de l'importance de l'intégration effective de la femme dans 
le monde du travail en général, et dans celui de l'entreprenariat en particulier. Ce même 
Ministère s'est engagé dans un processus d'appréhension exhaustive de la situation en se 
basant sur les résultats des enquêtes sur le terrain; il vise à atteindre plusieurs objectifs 
dont certains sont: 
• Cerner la réalité de l'entreprenariat féminin en Algérie, son évolution et les bonnes

pratiques,
• Identifier les opportunités existantes et leur impact sur l'entreprenariat féminin,
• Recenser les différents obstacles qui entravent une véritable émergence de

l’entreprenariat féminin et qui s’opposent à l'intégration réelle des femmes dans les
mécanismes de création d'emplois.

C'est sous cet angle que Le Ministère Délégué chargé de la Famille et de la Condition 
Féminine affirme qu'il a « [...] la volonté de définir les termes d'une stratégie lui 
permettant d'être le catalyseur d'une synergie active et positive entre les différents acteurs 
institutionnels et associatifs en faveur de l'entreprenariat féminin». 

IV. L es dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat féminin en Algérie
Le succès des femmes entrepreneures est considéré comme essentiel pour la création de 
richesses, l'innovation et le progrès économique dans le monde entier. Dans les pays 
développés, on observe une grande disparité dans les politiques d’encouragement, de 
support financiers et de mises en œuvre de projets. Par exemple, les Etats Unis ont montré 
la voie à suivre avec des actions volontaristes engagées depuis plus de vingt ans; 
aujourd’hui ce pays voit les fruits de leur politique puisqu’il a réussi à atteindre un taux de 
48 % de femmes entrepreneures. En France, elles représentent 45 % des créateurs 
d’entreprise (INSSE, 2015) et 27 % des dirigeants de PME /TPE, ce qui correspond à la 
moyenne européenne. En Algérie, la création d’entreprises féminines dépend d’un 
ensemble de dispositifs publics d’appui à la création des entreprises. Ces dispositifs ont 
été élaborés en 1988, car il s’agissait d’inscrire le chômage des jeunes comme une priorité 
majeure des pouvoir publics. Aujourd’hui, on trouve beaucoup de femmes cadres et 
directrices d’entreprises publiques ou occupant des postes de responsabilité, mais 
malheureusement peu de femmes entrepreneures à la tête de moyennes et grandes 
entreprises. Ceci montre que les femmes algériennes préfèrent le travail rémunéré et ne 
pensent pas à créer leur propre entreprise. Ainsi, on peut dire que l’entrepreneuriat féminin 
en Algérie est un entrepreneuriat de nécessité.  Comme pour les hommes, les femmes 
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meilleures entrepreneures, mais plutôt d’aider les personnes communes à révéler leur 
talent entrepreneurial et avantager leur réussite. Pour consolider et aider à développer les 
pratiques d’accompagnement, il nous semble important de favoriser la relation entre les 
accompagnateurs et les créateurs d’entreprises. Cependant, la question qui fait polémique 
actuellement est de savoir si la relation entre l’accompagnateur et l’initiateur du projet est 
l’unique facteur essentiel en vue de garantir la performance de l’entreprise féminine, 
l'épanouissement de l’entrepreneure et le désir de poursuivre ou d’abandonner cette 
aventure de la création d’entreprise (Brush, 1992)52.  Pour stimuler l’entrepreneuriat dans 
son milieu, il est impératif de connaître la dynamique de la trame entrepreneuriale afin de 
mieux cibler les interventions. En effet, chaque structure d’appui et d’accompagnement à 
la création d’entreprise propose un processus de création spécifique, qui répond à des 
attentes diverses et propose des avantages également spécifiques  (Alexandre, 2016)53.  
L’efficacité de l’accompagnement se mesure à la satisfaction des besoins des 
entrepreneures et la capacité de ces dernières à surmonter les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer dans le cas de la création de l’entreprise sans accompagnement. Ces exigences 
nous impulsent vers l’analyse des stratégies et dispositifs d’accompagnement à la création 
d’entreprise par les femmes (Boukhari, 2009)54. 

III. Des politiques spécifiques pour les femmes entrepreneures en Algérie?
Indubitablement, le développement de l'entrepreneuriat féminin constitue une partie 
intégrante de la stratégie de développement du pays où la création d'emplois est une 
priorité essentielle et urgente. Il importe aussi de mettre l'accent sur l'activité non salariée 
et d’encourager la création de micro-entreprises. Il convient à ce propos de confirmer la 
sensation d'une certaine prise de conscience de la part du gouvernement algérien qui vise à 
donner plus de considération à la création et au développement des entreprises féminines 
afin de promouvoir ce phénomène émergent de l'entrepreneuriat féminin. En effet, malgré 
quelques progrès enregistrés, le domaine de l’entrepreneuriat reste encore à conquérir par 
les femmes algériennes. Les institutions qui ont la charge d’octroyer des microcrédits pour 
la création de micro-entreprises doivent encourager les initiatives venant de femmes 
porteuses de projets.  Ces institutions doivent offrir des mécanismes capables de prendre 
en charge les préoccupations du genre féminin, puisque parmi leurs objectifs majeurs 
figurent la lutte contre le chômage et la précarité; elles doivent favoriser l'auto-emploi, le 
travail à domicile, les activités artisanales et les petits métiers, en particulier chez la 
population féminine. Ces institutions doivent développer l'esprit d'entreprenariat afin de 
faciliter l'intégration sociale et l'épanouissement individuel des personnes. D'autre part, il a 
été constaté tout récemment l'implication remarquable d’un nombre de plus en plus grand 
de femmes rurales dans différents programmes de développement local et national, dont 
celui du Plan National du Développement Agricole (PNDA) qui a réussi à mettre en place 

52 Brush C., (1992), « Research on Women Business Owners: Past Trends, and New Perspective and Future 
Directions », Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 16, n°4, pp. 5-30. 
53 Alexandre L., (2016), «Typologie d’entrepreneurs, une approche par le genre», Revue de 
l’Entrepreneuriat, Numéro Spécial Typologie des Entrepreneurs Coordonné par Sophie Boutillier, N°3/4, 
volume 15, pp. 105-122. Revue Classée FNEGE rang 2. 
54 Boukhari Mohamed (2009). « La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé ». 
In : 11es Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, INRPME, Canada. 
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• mettre en lumière la réalité de l’entreprenariat féminin en Algérie,
• faire connaitre les différents dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat en Algérie, et

leurs contributions à la création d’entreprises féminines.
I. Etat des lieux sur l’entrepreneuriat féminin en Algérie 

L’entrepreneuriat féminin est considéré comme un phénomène assez récent (Benhabib et 
al, 2014a)46. Le concept de l'entrepreneuriat féminin peut prendre plusieurs acceptations. 
Pour cela, il nous a paru intéressant de l’éclaircir pour mieux le cerner. Selon Simone de 
Beauvoir, « On ne naît pas entrepreneure, on le devient !». Aussi tout peut mal 
commencer lorsqu’on entend dire que: « entrepreneur est un mot masculin; entrepreneure 
n’existe pas !». L’entrepreneuriat des femmes est souvent labellisé dans la littérature 
comme un entrepreneuriat de minorité. Cette définition suggère que l’entrepreneuriat 
féminin nécessite une étude spécifique, malgré qu’il soit problématique dans le cas de 
l’Algérie. Ainsi, selon l’ONS, le taux d’indépendants au sein de la population féminine en 
Algérie avoisinait les 26% de la population indépendante totale en 2014; elle se démarque 
donc fortement du taux relatif aux hommes avec environ 40%. La revue de la littérature 
permet de noter qu’il existe une grande similitude entre les contraintes socioculturelles des 
femmes entrepreneurs dans les pays du Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie) (Tounès & 
Assala, 2007)47, du fait quelles appartiennent à la même culture arabo-musulmane. Le 
développement des entreprises féminines en Algérie demeure donc relativement faible, et 
ce, malgré les nombreuses initiatives lancées au niveau nationale (Tahir & Bendiabdellah, 
2016)48. En outre, l’entreprenariat féminin en Algérie reste peu étudié, particulièrement 
vis-à-vis des contraintes socioculturelles et des méthodes de gestion des femmes chefs 
d’entreprises dans un environnement majoritairement masculin.  

II. Analyse du processus de création d’entreprises par les femmes
Approcher l’entrepreneuriat féminin du point de vue du processus de création d’entreprise 
implique d’étudier tout autant l’entrepreneure dans sa démarche entrepreneuriale que ceux 
qui l’accompagnent et contribuent au pilotage de son projet (Benhabib et al, 2014b)49. 
Ainsi, créer une entreprise n’est pas une tâche aisée (Onana, 2009)50. L’accompagnement 
à la création de l’entreprise permet au promoteur du projet de répondre à un certain 
nombre de questions qui peuvent lui être posées et de faire face aux difficultés qu’il risque 
de rencontrer au fur et à mesure que l’entreprise se développe  (Assala, 20016)51. Dans ce 
nouveau contexte, il ne s’agit pas de détecter les meilleures potentialités pour en faire de 

46 Benhabib, A; Merabet, A; Benachenhou S.M; Grari, M; Boudia MF and Merabet ,H .(2014a)”Individual 
and Environmental Determinants of Female Entrepreneurship in Algeria” Entrepreneurial Business and 
Economics Review , Vol .2, (2),(1), 65-80.  
47 Tounès, A. et K. Assala (2007), « Influences Culturelles sur les Comportements Managériaux des 
Entrepreneurs Algériens », 5ème Congres de l’Académie de l’Entrepreneuriat, Sherbrooke, Canada. 
48 Tahir Metaiche Fatima & Abdeslam Bendiabdellah (2016), « Les femmes entrepreneures en Algérie : 
Savoir, Vouloir et Pouvoir ! » Revue Marché et Organisation .L’harmattan /2 N°26 Pages 219-240. 
49 Benhabib, A; Merabet, A; Benachenhou S.M; Grari, M; Boudia MF and Merabet, H. (2014b). « Les 
déterminants de l’intention entrepreneuriale féminine en Algérie, cas des diplômées de l’enseignement 
supérieur », Les cahiers du CREAD, ‘110), 75-99. 
50 Onana F.X, (2009), « Les motivations des femmes à entrer en affaires au Cameroun », Colloque 
International : La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé, 11es Journées 
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada. 
51 Assala Khalil (2006). « Pme en Algérie : de la création à la mondialisation ». In 8eme Congrès 
International Francophone en Entrepreneuriat et PME. Université du sud Toulon-var.  
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Les Organisations Contribuant à la Propagation de l’Entrepreneuriat 
Féminin en Algérie 

Organizations Promoting Women’s Entrepreneurship in Algeria 

 BESSOUH Nadira  Ecole Supérieure de Management Tlemcen 
 MIR Ahmed  Université de Msila 

Introduction 
Aujourd’hui, il y a autant de femmes que d’hommes qui créent des entreprises et 

cela est certainement dû aux grandes mutations sociales qui se sont accélérées dès les 
années quatre-vingts (Brush & Hisrish, 2000)40 Dés lors, le phénomène de 
l’entrepreneuriat féminin joue un rôle fondamental dans la société moderne Andria & 
Gabbaret , 2016) )41; il s’impose comme une évidence et participe à la vie économique et 
sociale; il a un rôle moteur dans la création d’emploi et la rénovation de la structure 
économique.  Actuellement, l’entrepreneuriat féminin est devenu le pivot des dynamiques 
sociales et s’avère de plus en plus incontournable (Jackman et al, 2015))42. Aussi, 
l’entrepreneuriat féminin est défini comme étant « l’action de créer de la richesse, de 
l’emploi, en concrétisant un projet de création et de développement d'entreprises par les 
femmes »43. C’est la raison pour laquelle les chercheurs et les pouvoirs publics manifestent 
un intérêt de plus en plus grand pour les femmes entrepreneures (Ferfera & Belarbi, 
2006)44. Chaque intervenant est à la recherche de voies et de moyens susceptibles de 
promouvoir l’entrepreneuriat des femmes.  A cet effet, une meilleure connaissance de 
l’entrepreneuriat féminin est primordiale tant sur le plan de l’intervention politique et 
économique de l’Etat que sur le plan des connaissances scientifiques (Schwartz, 1976)45. 
Le présent travail tente alors de décrire les caractéristiques de l’entrepreneuriat féminin 
afin de mieux adapter les services d’aide et d’accompagnement existants aux besoins des 
femmes, et éventuellement de mettre en place des dispositifs spécifiques pour la création 
d’entreprises destinées particulièrement aux femmes. Les résultats obtenus devraient aider 
à éclairer les stratégies nationales d’appui au secteur privé qui visent notamment à 
encourager l’action entrepreneuriale chez les femmes algériennes. C’est pour cette raison 
que la présente recherche se propose de répondre à la problématique suivante: 
Les femmes entrepreneures en Algérie ont-elles besoin ou non de dispositifs 
spécifiques d’appui et d’accompagnement à la création d’entreprises ? 
Cette recherche vise principalement à: 

40 Brush, C. & Hisrich , R., (2000). "Women-owned businesses: An exploratory study comparing factors 
affecting performance", Working Paper Series 00-02, Washington, DC: RISE Business. 
41 D’Andria Aude et Gabarret Inès, (2016), « Femmes et entrepreneurs : trente ans de recherches en 
motivation entrepreneuriale féminine », Revue de l’Entrepreneuriat, Volume 15, pp. 87-107. 
42 Jackman L., Brodie J., Thomson E. (2015). Exploring the Female Entrepreneur through the Lens of 
Identity Theory. ISBE Conference, Glasgow, November 2015. 
43 Chakroun Marzouki Wafa (2007). « Dynamique entrepreneuriale féminine et son accompagnement: cas de 
la Tunisie » Université de Sousse - Master en entrepreneuriat.  
44 Ferfera Mohamed Yassin et Belarbi Yassine. « L’impact des caractéristiques entrepreneuriales sur le 
développement des entreprises en Algérie : Etude de cas ». In : Colloque International : Création 
d’entreprises et territoires. Université Tamanrasset, 03-04 Décembre 2006 
45 Schwartz, E.B. (1976). “Entrepreneurship: A New Female Frontier”. Journal of Contemporary  Business. 
Winter, 47-76. 
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L’évaluation des conditions-cadres a permis pour la première fois d’établir un diagnostic 
de lasituation de l’entrepreneuriat féminin en Algérie. Cette évaluation a fait ressortir un 
paysageinstitutionnel dense d’encadrement de l’activité entrepreneuriale. 
L’Algérie a fait plus de progrès concerne celle du système juridique etréglementaire 
sensible à la dimension de genre qui contribue à l’autonomisation économiquedes 
femmes.Les droits d’accès à l’héritage constituent le maillon faible de cette première 
condition-cadre,car l’analyse met en évidence que si les femmes pourraient avoir accès en 
termes d’égalité àl’héritage, ceci pourrait avoir des bénéfices directs sur la création 
d’entreprises. La question del’accès inégale à l’héritage privilégie aussi la reprise de la 
gestion d’une entreprise familiale parles hommes d’une même famille. 
La condition où l’Algérie a fait des avancés concerne la capacité de représentation des 
femmesentrepreneures et leur participation au dialogue politique.  Une autre condition 
corresponde au leadership politique en vigueur et lacoordination pour la promotion du 
DEF, grâce à l’existence d’une plateforme gouvernementalechargée de suivre et de 
coordonner les questions relatives à la femme. 
Cependant, même sicette plateforme (Conseil National de la Famille et de la Femme) 
existe et que la volonté etl’esprit de promouvoir les actions en faveur de l’entrepreneuriat 
féminin se sont dernièrementmatérialisés en un nombre de mesures ponctuelles, des 
efforts doivent être consenties afinde mettre en place une stratégique nationale visant 
l’entrepreneuriat féminin.  
Le leadershipet capacité de coordination du point focal devraient être confirmés au niveau 
du Ministère dela Solidarité. Ces deux structures (Ministère et Conseil) devraient 
s’affirmer sur le terrain pourconstituer la locomotive des actions en faveur du DEF.En fin, 
l’analyse sur les femmes entrepreneures et leur utilisation des TIC montre que même 
lorsque celles-ci utilisent les TIC, elles n’en font que des usages basiques etque peu 
envisagent d’introduire les nouvelles technologies dans leurs entreprises.  
5. Conclusion
En Algérie, malgré l’intérêt que revêt la question relative à l’entrepreneuriat féminin sur 
lesplans politique et institutionnel et les différentes initiatives entreprises par les 
différentespartie prenantes (administrations, ONG…), les femmes ne semblent pas 
enthousiastes à lechoisir naturellement ou prioritairement comme chemin de carrière.Pour 
cette raison notre travail propose une lecture de ce phénomène en vue de définir les 
obstacles qui empêchent l’esprit entrepreneurial féminin. Dans ce contexte, les 
recommandations doivent renforcer et promouvoir le développement del’entrepreneuriat 
féminin en Algérie et à résoudre un bon nombre des contraintes à l’émergenceet à la 
croissance des femmes entrepreneurs et au développement de leurs entreprises. 
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avec les distances ou les territoires, où des revendeurs semblent bénéficier de leur position 
dans le circuit de distribution pour tirer des profits. 
- La culture de l’environnement : Il s’agit d’un problème récurrent auquel font 
face les femmes entrepreneures, mais aussi les femmes salariées. En effet, 
l’entrepreneuriat féminin n’est pas convenablement soutenu par leur environnement 
(famille, maris, société). La femme entrepreneure algérienne peut être groupée en trois 
catégories (Dif, 2012 ; Hassani, 2015):  
• La femme «prête-nom», qui agit en représentation légal d’un tiers (généralement
un homme de la famille) et qui ne participe ni à la gestion courante ni aux décisions 
futures de l’entreprise.  
• La femme entrepreneure qui «décide de prendre le contrôle de ses affaires»:
c’est une femme qui s’impose aux conditions environnementales sociales, culturelles et 
économiques.  
• La femme «influencée par les stéréotypes»: Ce type de femme subit son
environnement et réagit en faveur des stéréotypes sociaux. Ce dernier profil de femme 
finit par abandonner le projet soit par crainte de risque engendré par le projet soit par 
contraintes familiales de conciliation entre vie sociale et vie professionnel. 
L’esprit entrepreneurial féminin en Algérie, reste encore influencé par quelquesvaleurs 
conservatrices etrelève certains éléments qui marquent encore la particularité de la culture 
locale comme : le manque de confiance, une perception négative du rôle joué par la 
femme (liée aux dimensions religieuses, le statut social…). 
4. Vision de la situation de l’entrepreneuriat féminin
L’examen des conditions-cadres du développement de l’entrepreneuriat féminin (DEF) 
enAlgérie indique que les parties prenantes sont en train d’accroitre leur engagement et 
leursactions envers le DEF (OIT, 2017). Cet examen relève que 10/19 des sous conditions-
cadres ont obtenu des scores supérieurs à lamoyenne. 

Figure 4 : Les 19 sous conditions-cadres du DEF en Algérie 

Source : OIT, 2017 
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Figure 3 :Modèle des influences principales sur l’entrepreneuriat 

Source : Gasse, 2003 
On peut soulever particulièrement les obstacles suivants : 
- L’accès au foncier : Ici on peut souligner deux points : Le premier est lié aux 
difficultés d’accès au foncier dans les zones d’activité. Ce phénomène n’est pas spécifique 
aux femmes mais les femmes semblent être plus touchées. Le deuxième point concerne le 
marché de la location. En effet, pour les petites entreprises de services, notamment celles 
créées dans le cadre des dispositifs publics (ANSEJ, CNAC), il leur est exigé un titre de 
propriété d’un terrain/local ou un contrat de location d’une durée supérieure à 2 ans. Cela 
suppose déjà un frein à l’entrepreneuriat car la pratique algérienne exige le paiement par 
avance d’une annualité de la location.  
- Accès au financement : le financement des projets de L’entrepreneuriat féminin 
en Algérie est basé sur un capital initial personnel, souvent très faible (économies 
personnelles).A côté de ce problème on trouve la difficulté majeuredu financement pour le 
développement de l’entreprise. 
- Accès à l’information : L’information est primordiale pour les petites entreprises. 
Les TPE ne disposent pas des moyens ni humains, ni matériels pour recevoir de 
l’information par exemple, sur les appels d’offres: Les femmes entrepreneurs ne disposent 
pas de structures internes à l’entreprise qui s’occupent de cette tâche.  Un manque 
d’information est aussi perçu en ce qui concerne d’autres dispositifs tel que les services 
offerts par l’Agence nationale de développement des investissements (ANDI), qui fournit 
des informations aux investisseurs sur les régimes fiscaux et les avantages accordés aux 
projets de fort potentiel de développement ou situés dans des régions ainsi que sur les 
différents fonds d’investissement aux niveaux des wilayas. 
- Accès aux marchés : En outre, on peut soulever un autre obstacle lié à l’accès ou 
le bon fonctionnement du marché. Les réseaux fermés qui ne permettent pas aux nouveaux 
entrepreneurs, notamment les femmes, de pénétrer le marché. La concurrence sur le 
marché n’est pas faite sur les prix ou sur la qualité, mais elle est le fait de pratiques 
déloyales par des acteurs qui contrôlent le marché. La seconde situation est en rapport 
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Tableau : Répartition des entrepreneurs par sexe 
- Homme % Femme % 

Personnes physiques 1609114 47.9 134239 4 

Personnes morales 167515 5 10646 0.3 

Artisans  238978 7.1 138349 4.1 

Agriculteurs 1005021 29.9 55677 1.7 

Total 3020628 89.9 338911 10.1 

Source : Auteurs selon les statistiques accumulées 
3. Les défis de l’environnement entrepreneurial féminin
Appréhender l’entrepreneuriat renvoie à le considérer comme un système ouvert et 
dynamique (Bruyat, 2001), car l’entrepreneur conduit un processus qui lui permet de 
réaliser son projet dans un environnement qui le contraigne et l’influence. Tounes (2003) 
affirme que les facteurs environnementaux et situationnels agissent de manière 
contingente pour favoriser ou inhiber le processus entrepreneurial dans ses différentes 
phases. 
Gasse (2003) a fait une lecture similaire au phénomène et atteste que « En fait, l'évolution 
de l’entrepreneuriat est fonction de l'interaction dynamique de caractéristiques 
individuelles et de facteurs socio-environnementaux ». Il proposetrois niveaux d’analyse 
qui font apparaître non seulement la multiplicité des liens et lescausalités mais aussi 
l’interpénétration constante des problématiques individuelles etsociales (voir figure 3).Ce 
schéma permet d’identifier  l’influence des déterminantssociaux, que nous pouvons 
regrouper, comme en contexte social,  culturel, politique et économique. 
L’entrepreneuriat féminin en Algérie ressent de fortes contraintes lors de la création et 
ledéveloppement des projets entrepreneuriaux. Ces contraintes sont différemment vécues 
par lesfemmes selon les secteurs d’activité et la taille de leur entreprise. Les difficultés 
sont accentuéesnotamment lorsqu’il s’agit des marchés concurrentiels et du secteur de 
l’artisanat.  
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champ d'évaluation pour le soutien et l’aide étatiqueau profit des femmes afin de les 
stimuler. 
L’Algérie demeure très en retard par rapport au reste du mondeen matière 
d'activitéentrepreneuriale en générale et d'activité d'entrepreneuriat féminin en 
particulier.En Algérie, la femme chef d’entreprise est un « métier » relativement récent : 
ce n’est qu’à partir des années 80, que nous avons assisté, à l’apparition et au 
développement d’entreprises détenues et gérées par des femmes. C’est pour cette raison 
que les femmes entrepreneures sont peu nombreuses, selon le Global Entreperneurship 
Monitor (GEM, 2016). 

Figure 2 : Evolution du nombre d’entrepreneurs en Algérie (2005-2016) 

Source : A partir des données de l’ONS, 2016 

Elles représentent 16.6% de la population en âge de travailler, mais ce taux est très faible 
(ONS, 2016), contre 37% pour le Sénégal à titre d’exemple. Non seulement le taux 
d’activité des femmes en Algérie est l’un des plus faibles au monde, mais encore leur taux 
de chômage est très élevé en particulier chez les diplômées, avec 25.1% en 2017.En plus 
de ça, la femme algérienne ne bénéficie pas des dispositifs publics spécifiques d’appui à la 
créationd’entreprises car elles ne sont qu’autour de 10% du total des bénéficiaires au 
niveau desprincipales agences de soutien (ANSEJ, CNAC). 
Les statistiques montrent unestagnation du nombre d’entrepreneures femmes pendant cette 
dernière décennie. Malgrél’augmentation du nombre d’entrepreneures depuis dix ans, les 
derniers cinq années(2010-2016) ont vu une chute importante du taux d’entrepreneuriat 
féminin. Ainsi, le tauxd’entrepreneuriat masculin s’est maintenu plus ou moins progressif 
tandis que celui desfemmes, après avoir subi une légère progression en début des années 
2000, se trouve surune tendance décroissante et stagne autour de 13%, et qui baisse même 
en 2016 pour sesituer à 10,1%. 
 En d’autres termes, pendant qu’en 2006 un entrepreneur sur cinq était unefemme, 
aujourd’hui, elle n’est qu’un parmi huit. Il semblerait donc que les femmes aient 
descontraintes supplémentaires ou plus marquées dans l’entrepreneuriat qui leur 
pousseraientvers l’emploi salarié. 
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auprès de banques privées. Mais ces programmes ne sont pas suffisants pour faire une 
différence significative. 
• Certains obstacles rencontrés par de nombreux entrepreneurs concernaient le
système d’imposition compliqué, car il n’y a pas de statut légal pour les startups en 
Algérie. 
• En termes d’infrastructures, de nombreux éléments sont cruciaux pour le
développement de l’écosystème entrepreneurial, tels que l’électricité, l’informatique et la 
connectivité, etc. 
• Un autre aspect important de la culture algérienne est son arrière-plan islamique
que l’on peut voir dans les fortes valeurs familiales. Ils peuvent avoir des effetsimportants 
sur les relations d’affaires. Un autre impact de la culture algérienne sur les startups est la 
norme de facto basée sur les valeurs islamiques, selon laquelle les prêts à taux d’intérêt ne 
doivent pas être utilisés par la société, connue localement sous le nom de ‘Riba’ (Al-
Munajjid, 2016). ceci et a essayé de résoudre en couvrant le taux d’intérêt de 1% dans les 
prêts d’ANSEJ. Peu de prêts sans intérêt ont émergé à la surface, mais ils restent très 
limités. 
La promotion de l’entrepreneuriat doit être un des principaux objectifs de la politique 
algérienne. Selon le rapport Doing business 2017, l’Algérie a facilité le démarrage d'une 
entreprise tout au long des réformes de 2014/15. Pourtant, il ne suffit toujours pas, une 
comparaison entre le temps nécessaire pour démarrer une startup montre qu’il faut 20 
jours pour le faire en Algérie, alors qu’il faut 9,5 jours au Maroc et 11 jours en Tunisie (La 
Banque Mondiale, 2017). L’Algérie se classe 142ème avec le Maroc classé 40ème. Les 
résultats indiquent que le climat pour la création d’un gérable, doit encore être amélioré 
pour correspondre au pays (comme le Maroc) et être en mesure de rivaliser avec d’autres 
pays. 

2. La réalité entrepreneuriale féminine en Algérie
L’entrepreneuriat a émergé dans le monde entier en tant que pilier fondamental des 
activités du développement des entrepreneurs. Il joue un rôle clé dans l'économie actuelle, 
étant directement lié à l’innovation, à la création d’emplois et au secteur des petites 
entreprises. Il est considéré comme l’un des éléments clés d’une économie productive 
saine dans les pays en développement. L’entrepreneuriat rend les économies plus 
compétitives et innovantes et est essentiel pour atteindre les objectifs de plusieurs 
politiques sectorielles. Un entrepreneuriat réussi a besoin d’un environnement dynamique. 
Les politiques nationales de développement social et économique sont conçues en prenant 
en considération les contributions et les impacts des politiques qui soutiennent 
l’entrepreneuriat. 
L’un des aspects pertinents de l’entrepreneuriat réside dans l’intégration de la femme. Le 
partenariat féminin est considéré comme une sourceimportante de la croissance 
économique. Non seulement les femmes entrepreneurs créent denouveaux emplois pour 
elles-mêmes et pour les autres, mais aussi, ellesproduisent des bienset services pour 
satisfaire les besoins multiples de la société. L’entreprenariat féminin joue un rôle 
important dans le domaine de la vie économiqueet sociale. En effet, elle présente un 
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Figure 1: Indicateurs des initiatives algériennes pour l'entrepreneuriat (comparaison 
par pays) 

Source: Global Entreperneurship Index, 2017 
Il semble être devenu un catalyseur de croissance, aidant à accélérer les réformes et à 
stimuler les économies de plusieurs pays du monde, où ils contribuent non seulement à 
créer des emplois, mais aussi à stimuler l’innovation et à développer diverses ressources 
humaines.  
Ainsi, le pays fait face à des obstacles tels que: 
• Un manque de financement; lancer une start-up prend du temps et de l’argent, deux
choses qui ne sont pas faciles à trouver en Algérie. L’obtention d'un soutien financier est 
le domaine le plus difficile pour les entrepreneurs algériens, en particulier pour les 
nouveaux sans expérience. Le système bancaire a réussi à traverser les crises financières 
avec un impact minime en raison de la richesse générée par le pétrole dans le pays. 
Comme dans une grande partie de la région, les banques ne sont pas très utiles, 
contrairement à d'autres pays de la région. 
• L’Algérie manque d’autre chose: l’aide des organisations nationales et
internationales soutenant l’entrepreneuriat. Pour lancer leurs startups, les entrepreneurs 
doivent travailler sur leurs startups en plus de leurs emplois normaux, ce qui ralentit leur 
capacité à lancer leur startup en temps utile. 
• Le financement est difficile à obtenir en termes de documents administratifs requis,
de processus fastidieux et de difficulté à obtenir la garantie légale pour les prêts 
nécessaires. Il existe quelques programmes d’aide, comme l’ANSEJ (Agence Nationale de 
Soutien à l’Emploi des Jeunes) qui finance des entreprises en autorisant des prêts non 
rémunérés et en prenant une partie des intérêts bancaires sur des emprunts contractés 
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- Les défis auxquels ce genre est confronté; 
- Recommandations préliminaires pour des actions futures pour promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin. 

1. L’entreprenariat en Algérie : Etat des lieux
Avec ses infrastructures existantes (réseaux d’énergie et de transport les plus développés 
d’Afrique), son potentiel humain et sa position géographique privilégiée, l’Algérie est un 
écosystème entrepreneurial en pleine mutation et à fort potentiel. Il devra s’intégrer aux 
écosystèmes régionaux et mondiaux pour tirer parti des opportunités qui manquent 
aujourd’hui et qui le porteront au prochain niveau. Conscient de l’importance du secteur 
des PME, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour stimuler l’activité 
entrepreneuriale et stimuler la croissance économique. 
Mais, cela ne peut masquer la réalité que l’Algérie est à la traîne de ses voisins en termes 
de nombreux indicateurs de l’aide à l’entrepreneuriat selon Global Entreperneurship Index 
(2017) comme illustré dans la Figure 1. Cela peut être lié au fait que commencé à 
développer un écosystème entrepreneurial assez tard par rapport à ses voisins. Cependant, 
mettre en place un écosystème entrepreneurial fiable n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. 
Tout d’abord, l’économie algérienne doit s’éloigner du secteur pétrolier. Pendant des 
décennies, suite à son indépendance, l’Algérie était totalement dépendante des revenus 
pétroliers et gaziers. La récente récession et la baisse des prix du pétrole représentent un 
véritable dilemme pour le pays, conscient de l’urgence d’engager des réformes et de 
diversifier l’économie. L’amélioration de l’entrepreneuriat peut être un facteur clé de la 
diversité de l’économie.  
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Introduction 
Depuis l’œuvre de Schumpeter (Schumpeter, 1934), l’entrepreneuriat a été considéré 
comme un moteur positif de la croissance et du développement économiques régionaux 
(Birch 1987, Storey& Johnson 1987, Reynolds 1987, Acs&Armington 2004). Low et 
MacMillan (1988) ont souligné que l’entrepreneuriat est un processus qui peut être 
entrepris dans divers contextes. De ce point de vue, de nombreuses études n’ont souligné 
que les conditions contextuelles telles que l’éducation, la culture, les systèmes de soutien 
social, la technologie et la présence de capital humain et d’expertise jouent un rôle 
important dans l’évolution de l’entrepreneuriat (Fischer &Nijkamp, 2009). 
L'entrepreneuriat est l’un des approches les plus dynamiques de la transformation et du 
développement socio-économiques. Il est intimement lié au développement du secteur 
privé, au micro, petites et moyennes entreprises, à la création d’emplois, à l’innovation et 
à la compétitivité. Différentes nations comprennent l’entrepreneuriat comme un élément 
indispensable pour préserver la viabilité et la compétitivité de l’économie d’un pays. 
L’entrepreneuriat est considéré comme l’étude des sources d’opportunités; le processus de 
découverte, d’évaluation et d’exploitation des opportunités; et l’ensemble des individus 
qui les découvrent, les évaluent et les exploitent (Shane et Venkataraman, 2000). 
Toutefois, nombre de chercheurs et praticiens ont ausculté ce phénomène en assimilant les 
déterminants majeurs de l’acte entrepreneurial comme, les croyances, les attitudes, les 
traits de Personnalité et les caractéristiques sociodémographiques…, etc. En outre, 
l’intention reflète le degré d’inspiration à l’action, elle est conçue comme « un indicateur 
de la volonté à essayer et bon prédicateur du changement du comportement », Kolveried , 
(1996).  Alors, évaluer l’intention entrepreneuriale des femmes semble une bonne stratégie 
de recherche pour comprendre la réalité de l’entrepreneuriat féminin. 
L’entrepreneuriat féminin est de plus en plus reconnu comme un facteur important de 
croissance économique et de développement dans le monde. De ce fait, le développement 
économique de chaque pays passe nécessairement par l’intégration de la femme en tant 
qu’acteur économique à part entière.  Ainsi, l’entreprenariat féminin est une conception de 
plus en plus incontestable, elle est définie par Claudia (2004) comme étant : « Encourager 
le développement des activités économiques des femmes par lebiais de la promotion 
entrepreneuriale qui peut avoir une incidence positive dans un certain nombre de 
domaines , il contribue à la croissance économique et offre des opportunités d’emploi. Il 
permet en outre d’améliorerle statut social, la formation, l’état de santé des femmes et de 
leurs familles». 
Dès lors, le but de cette recherche est d’évaluer Les différentes approches et paradigmes 
qui ont identifié l’entrepreneuriat ainsi féminin en Algérie, sa réalité, ses manques et les 
challenges auxquelles les femmes entrepreneurs font face. L’objectif de cette proposition 
est d’évaluer ce contexte en Algérie en identifiant : 
- Ses principales caractéristiques et ses contributions; 
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5.3 - Conclusion sur le sondage : Le taux de retour a été très appréciable et nous a permis 
de retenir les conclusions suivantes ; Les étudiants et étudiantes s’intéressent a tout ce qui 
a trait à l’entrepreneuriat.  
5.4- Analyse des résultats : La question centrale de notre problématique était la 
suivante  « En quoi la formation entrepreneuriale est –elle l’une des clés de réussite 
pour le développement d’un pays?   
La réponse a été donnée par les résultats du sondage effectué auprès des étudiants (es). En 
effet, l’analyse du questionnaire nous a permis de constater plusieurs points positifs. 
L’entrepreneuriat est un sujet qui intéresse les étudiants. L’importance d’un partenariat 
avec les institutions étrangères dans ce domaine a été  mise en évidence. Le manque 
d’information dans ce domaine a été également mis en exergue. Il appartient donc aux 
institutions et notamment à l’université algérienne de faire un grand effort dans ce sens 
afin de developer la formation et la culture entrepreneuriale. 

Conclusion  
Arrivé à la fin de notre de modeste contribution, nous tenterons de mettre en exergue une 
synthèse récapitulative de nos principaux résultants: 
Pour une dynamique économique capable de faire sortir notre pays  de la rente pétrolière 
et permettre une diversification économique. Il est impératif ; que les pouvoirs publics 
mettent  en œuvre une politique  de développement de la culture entrepreneuriale et ce, à 
travers des formations accrues dans ce sens.   
Si nous voulons créer davantage de richesses, si nous voulons doubler ou tripler notre taux 
de croissance, il faut investir certes dans les équipements pour développer les entreprises, 
mais il faut également investir dans le domaine de l’entrepreneuriat notamment: Dans la 
ressource humaine et mettre en œuvre des politiques renouvelées d’éducation ; 
d’enseignement supérieur, de recherche et de formation professionnelle pour garantir le 
développement de nos capacités créatives et de nos capacités compétitives .  La 
reconfiguration de la gouvernance des établissements de la formation pourrait être un 
levier dans l’amélioration de l’adéquation entre formation et emploi. Aussi ; une présence 
significative des employeurs au sein des comités pédagogiques et des conseils 
scientifiques renforcerait les liens et les échanges entre les deux secteurs et aiderait à 
améliorer l’adaptation des profils et des qualifications aux besoins des entreprises. Les 
réponses au questionnaire nous ont confortés, en ce sens,  nous avons constaté que la  
problématique afférente au développement de l’entrepreneuriat en Algérie demeure une 
question prépondérante pour les étudiants (es). Cet  état de fait, indique clairement une 
prise de conscience quant au développement de la culture et la formation entrepreneuriale 
en Algérie. Cependant, l’existence de la rente pétrolière risque de constituer un frein. Nous 
pensons que la liquidation de la rente est une donnée impérative. C’est à ces conditions 
que peut intervenir dans les faits le changement de paradigme vers une économie de 
marché compétitive créatrice de valeur économique et dont l’entrepreneuriat constituera le 
Tallon d’achille. 
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afférente à l’entrepreneuriat. Cette initiative est primordiale à notre sens et ce,  pour 
affronter la mondialisation. 
Question N°4 : La moitié des étudiants estiment qu’ils n’ont pas cherché l’information. 
Cet état de fait, à notre avis est dû à la faiblesse de la culture entrepreneuriale dans notre 
pays. D’ailleurs 15% ne donnent avis dans ce cadre. Un effort important dans le domaine 
informationnel est à mettre en œuvre par l’université dans ce sens.  
Question N°5: 100%  des sondés ont répondu par oui. Nous estimons dans ce cadre; que 
la création d’une structure afférente à l’entrepreneuriat s’avère indispensable pour 
inculquer la culture entrepreneuriale dans l’institution universitaire  
Question N°6: 80% des étudiants (es) estiment que l’apport des praticiens s’avère 
indispensable. A notre sens, il ya lieu de renforcer la coopération université-entreprise. 
Cette synergie s’avère indispensable pour le développement de l’entrepreneuriat en 
Algérie. 
Question N°7 : Nous avons enregistré un taux de 90% de oui. Nous estimons en effet, que 
l’université devra être le fer de lance du développement de l’entrepreneuriat en 
collaboration bien sur avec l’ensemble des praticiens et des entreprises. Dans ce cadre, les 
étudiants l’ont bien affirmé. 
Question N°8: Le rôle de l’université est d’inverser cette tendance. La culture du salariat 
prédomine encore en Algérie. Avec la baisse des revenus pétroliers, il est impératif que la 
rente pétrolière ne doit pas être le seul facteur de richesse. La culture entrepreneuriale peut 
apporter des solutions à l’économie rentière. Pour cela, il est indispensable de renverser la 
tendance en inculquant l’amour de l’entrepreneuriat. L’université à un rôle prépondérant à 
jouer dans ce sens.   
Question N°9: les réponses attestent encore une fois que l’absence de culture et la 
formation entrepreneuriale à l’université ne favorisent pas l’émulation. Le manque de 
savoir, de confiance en soi, le manqué d’expérience doivent être vaincu grâce à  une 
collaboration étroite entre l’université et l’entreprise. La culture du coatching stratégique 
est indispensable pour faire aimer à la génération montante l’amour du travail, la culture 
de l’entrepreneuriat, la prise du risque. L’université avec le monde de l’entreprise ont un 
rôle prépondérant à jouer dans ce cadre. 
Question N°10: Les avis sont unanimes à dire qu’il n’existe aucune relation entre 
l’université et l’entreprise. Nous estimons que les étudiants perçoivent cette pédagogie 
comme un échec. Peut-on développer la culture de l’entrepreneuriat sans l’entreprise? 
Peut-on ignorer l’apport des praticiens? Aussi, il est impératif qu’une synergie puisse 
exister entre l’université et l’entreprise.  
Question N°11 : L’ensemble des sondés considèrent qu’il faut une formation  pratique au 
sein de l’entreprise. Cet avis est à prendre en considération, si nous voulons que 
l’entrepreneuriat puisse prospérer dans notre Pays. 
Question N°12 : Le partenariat est souhaité par l’ensemble des étudiant (es). Un 
partenariat stratégique est nécessaire avec les pays développés et ce, dans tous les secteurs 
sans oublier bien sur, le partenariat avec des universités de renommée mondiale dans le 
domaine de l’entrepreneuriat et ce, pour acquérir l’expérience nécessaire. Les réponses à 
cette question le prouvent amplement.  
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5.2- Résultats des analyses du questionnaire
Question N° 1 : Les avis sont mitigés. 50% ont répondu: non. Cet état de fait à notre sens 
est négative. Il est indispensable à notre avis de développer la culture entrepreneuriale afin 
d’inciter les étudiants à l’avenir de penser à créer leur propre entreprise car la richesse 
d’une nation, ce sont les entreprises de demain.  
Question N° 2 : Nous avons enregistré un taux de 60% de non. En effet, le climat des 
affaires n’est pas propice à la création d’entreprise estiment la majorité des étudiants et 
étudiantes scindés. D’ailleurs, le quotidien d’information Liberté en date du mercredi 1 
novembre 2017 dans un article situe le classement annuel de l’Algérie selon Doing 
Business de la banque mondiale à la 166 place. En effet, le classement annuel Doing 
Business de la banque mondiale sur la facilité à faire des affaires place l’Algérie dans une 
place non confortable. Elle se situe à la 166 position sur 190 pays étudiés, avec un score 
de 46, 71 points. 
Question N°3: 70% des étudiants (es) considèrent que l’information ne circule pas. Un 
effort considérable doit être mise en œuvre pour informer la population estudiantine sur la 
nécessité impérieuse pour un développement de la culture entrepreneuriale en Algérie. 
Nous considérons comme un chantier vital toute initiative visant à promouvoir la culture 

8) Si vous pouvez choisir entre créer votre
entreprise et être salarié, que préfériez 
vous? 

Créer mon 
entreprise 40% 

Etre salarié(é) 60% 
9) Quels sont les handicaps qui ne vous
permettent pas à l’avenir de penser à créer 
votre Enterprise?  

Le manque 
d’expérience 30%% 

le manque de 
savoir faire 40% 

le manque de 
confiance en soi 20% 

Le risque de 
faillite 10% 

10) D’après vous existe-t-il une relation
entre le monde du travail et l’université en 
Algérie actuellement?  

Oui 

Non 100% 

11) Est-ce que vous vous sentez capable
d’affronter le monde de l’entreprise ou 
bien vous souhaiteriez une formation 
pratique au sein de l’entreprise? 

Je souhaiterai 
acquérir une 

formation 
pratique 

100% 

12) Pensez vous qu’un partenariat est
nécessaire dans le domaine de 
l’entrepreneuriat avec des institutions 
Occidentales ou Asiatiques (Chinoises, 
Japonaises …)  Oui-Non et pour quoi? 

Oui 100% 

Pour acquérir la 
technologie et le 

savoir faire 
100% 
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Il ya l’entreprise, l’université avec ses centres de recherches et les collectivités locales. La 
locomotive est l’université, qui peut accompagner le développement et ériger un mode de 
gestion. L’université possède les moyens humains, mais les financements, c’est aux 
entreprises et aux collectivités locales de les apporter puisque les retombées de ces 
financements les toucheront directement. Dans les pôles de compétitivité, Ilya un certain 
rayon d’action dans lequel gravitent des centres d’intérêts et ces derniers sont en 
dynamique permanente de compétitivité. La présence de l’université ne peut être que le 
moteur.  
3. Cas pratique: questionnaire ayant trait à l’entrepreneuriat en Algérie
Dans ce cadre; Nous avons élaboré un questionnaire afin de voir si les étudiants en Master 
de la faculté des sciences économiques, sciences de gestion et des sciences commerciales 
(Université de Mostaganem) s’intéressent à la formation et la culture entrepreneuriale. A 
cet effet, un questionnaire a été distribué à 100  étudiants et étudiantes représentant toutes 
les filières. 

5.1- Le questionnaire en question 

Question Choix Coché Résultats 
% 

1) Envisagez vous à l’avenir de créer ou
reprendre une entreprise? 

Oui 50% 
Non 50% 

2) Le climat des affaires en Algérie est il
favorable et incitatif à la création 
d’entreprise? 

Oui 40% 

Non 60% 

3) Avez-vous déjà été informé (é) sur les
dispositifs d’aide à la création 
d’entreprise? 

Oui 30% 

Non 70% 

4) Avez –vous recherché par vous même
de l’information sur les dispositifs d’aide 
à la création?  

Oui 35% 
Non 50% 

Aucun avis 15% 

5) La création d’un département ayant
trait à l’entrepreneuriat et la formation 
entrepreneuriale au sein de la faculté sont 
nécessaires d’après vous? 

Oui 100% 

Non 

6) Dans ce cadre, estimez vous nécessaire
que les praticiens puissant participer à la 
formation et assister aux conseils 
pédagogiques et scientifiques au sein de 
l’université? 
7) Pensez- vous qu’il est de la mission des
universités/ école de former, 
d’accompagner et d’informer sur la 
création d’entreprise? 

Oui 80% 
Non 10% 

Sans avis 10% 
Oui 90% 

Sans avis 10% 
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profondément son avenir. La recherche et développement est le processus rationnel qui 
assure le passage de la connaissance à la réalisation technique. L’aboutissement du 
processus de recherche et développement modifie profondément l’orientation de 
l’entreprise, sa position dans un environnement concurrentiel, c'est-à-dire sa 
stratégie. Selon les chiffres publiés par les institutions comme l’OCDE, le FMI, la banque 
mondiale, le total des investissements consacrés en matière de recherche et développement 
dans le monde se situe pour 2012 autour de 1402 milliards de dollars : les USA se 
prévalent de la première place avec 436 milliards de dollars, dont 280 milliards de dollars 
injectés par le secteur privé. La chine a réussi à se placer à la deuxième place, avec 199 
milliards de dollars (Bensalhi ,2012)38. 
2.9. Les Pratiques de l’économie de la connaissance au niveau de l’entreprise 
(Djeflat ,2014)39 note que La méconnaissance de l’importance de l’immatériel de 
l’entreprise constitue à la fois un handicap, mais également un gisement de création 
d’emplois inexploité. Une enquête auprès d’un échantillon de PME en Algérie montre que 
prés de la moitié (44%) n’ont aucun investissement dans l’immatériel. La plupart des 
entreprises et notamment les PME ne disposant pas de services de R-D. A titre comparatif, 
les PME Françaises consacrent entre 3% et 4%  de leur chiffre  d’affaires à la dépense en 
R-D et participent entre 10%  20%  au PIB., la Finlande (58%), La Suède (37%), les USA 
(30%) ; l’Allemagne (30%) et le Japon  (22%°)  La maitrise de la science et de la 
technologie est une des aspirations majeures et vitales de notre pays, dans la mesure ou 
elle constitue la principale clé d’entrée dans le monde du développement économique et 
social Une économie qui investit beaucoup dans la recherche a plus de chances d’obtenir 
une forte croissance économique que celle qui y investit fort peu, les ressources humaines 
constituent à cet effet, un trésor inépuisable.  
2.10. Les apports de l'entreprise en matière de formation au profit de l'université et 
les apports de l’université au profit de l’entreprise 
Ces apports peuvent se situer à deux niveaux : 

• D'abord à travers les stages que les étudiants sont appelés à effectuer en
entreprise ;

• Ensuite, par le biais de l'intervention des cadres d'entreprise dans la formation à
l'université.

L'université de son côté est potentiellement capable de fournir, en matière de formation, 
deux types de service : 

• Perfectionnement et recyclage des cadres et autres personnels de l'entreprise ;
• Formation à la carte des cadres et autres personnels de l'entreprise.

2.11. L’entrepreneuriat et les  nouvelles missions de l’université 
La formation supérieure est une responsabilité partagée entre l’université, les collectivités 
locales et les entreprises. Cette dynamique  est la condition nécessaire à la création des 
pôles d’excellence et de compétitivité. C’est l’élément essentiel et le socle indispensable à 
un développement économique durable dans un environnement concurrentiel. Les pôles de 
compétitivité nécessitent un certain nombre d’acteurs qui participent à un développement. 

38 Bensalhi M (2012) : Le monde en crise. Les dérives de la finance. Casbah Editions, 
39 Djeflat . A (2014): L’intégration économique Maghrébine : un destin obligé. Ouvrage collectif sous la 
direction de Mebtoul A et Camille Sari. Oran (Algérie) ; Editions Anwar El Maarifa,  
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L’environnement socioculturel joue un rôle primordial dans l’émergence de 
comportementaux entrepreneuriaux. Dès 1930; Max Weber considérait que le système de 
valeur en place dans une société était fondamental pour expliquer le comportement des 
entrepreneurs. Par ailleurs; les relations sociales; l’évolution politique sont autant de 
facteurs qui conditionnent la démarche entrepreneuriale soulignent (Janssen et 
Surlemont ,2009)34.

Le niveau d’éducation et l’expérience constituent ce que l’on pourrait appeler l’expertise 
de l’entrepreneur indique également Janssen et Surlemont (2009). 
Dans le même contexte  (Lamiri ,2013)35 souligne que dans le domaine du management 
on affirme que le bon Dieu est le meilleur démocrate parce qu’il a distribué équitablement 
l’intelligence au sein des peuples. Mais l’organisation et la gouvernance des Etats font 
toute la différence. Ainsi, lorsque nous avons un Etat organisé, avec des institutions 
administrées rationnellement par les meilleures compétences, nous sommes en présence 
d’un dragon économique. Lorsque les institutions de l’Etat sont désarticulées, gérées 
intuitivement, sans les processus d’intelligence et de cohérence, alors nous sommes en 
présence d’un Etat inefficace et destructeur au lieu de d’être créateur de 
richesses. Schumpeter, le célèbre économiste a bien compris la relation entre l’efficacité 
de l’Etat et l’efficacité de la relance économique. 
2.7. Les facteurs clés pour une formation managérial et entrepreneuriale moderne en 
Algérie 
Le capital humain est un moteur fondamental de la croissance économique. 
L’investissement dans le capital humain s’est en effet avéré déterminant pour la création 
de conditions favorables à la promotion d’une croissance économique durable et de 
l’emploi  note pour sa part (Rezig ,2006)36.Les pouvoirs publics doivent s’attaquer aux 
véritables priorités : le développement humain, la modernisation technologique et 
managériale et le financement de l’économie productive. La Pologne, la Chine et d’autres 
pays viennent de nous administrer une belle leçon en la matière. Ils ont recyclé 
pratiquement toutes les ressources humaines opérationnelles en quelques années, en plus 
de moderniser rapidement en profondeur  leur système éducatif pour mieux prendre en 
charge les futures générations. Le management est l’arme la plus redoutable et la plus 
efficace que les nations modernes utilisent pour maintenir et creuser leur suprématie 
économique et technologique sur le reste (Djeflat A ,2014)37. 
2.8. La recherche et développement: Un atout majeur dans le cadre de 
l’entrepreneuriat  
C’est au travers de cette activité que se diffuse le progrès technique, source de 
développement et de progrès de sociétés contemporaines. La rupture technologique qui 
vient d’intervenir sous l’effet de la révolution du numérique et de celle de la 
biotechnologie est née de la recherche et développement (R-D) mais influence 

34 Janssen  F et Surlemont B (2009) : Entreprendre. Une introduction à l’entrepreneuriat. Editions de boeck, 
Bruxelles.  
35 Lamri : op cit 
36 Rezig A (2006) : Algérie-Bresil - Corée du Sud. Trois expériences de développement. Editions OPU, 
Alger, p 127. 
37Djeflat A (2014) : L’intégration économique maghrébine : un destin obligé. Ouvrage collectif sous la 
direction de A. Mebtoul et Camille Sari. Editions Anwar El Maarifa. 
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non négligeable. Il est clair que le mode traditionnel de fonctionnement des universités est 
largement inadapté face aux besoins nouveaux que dicte la transition actuelle vers 
l'économie de marché. 
2.5.2. Apports de l'université au profit de l'entreprise  
L'université de son côté est potentiellement capable de fournir, en matière de formation, 
deux types de service : 
• Perfectionnement et recyclage des cadres et autres personnels de l'entreprise ;
• Formation à la carte des cadres et autres personnels de l'entreprise.
Du fait de l'absence dans le système administrée d'une régulation par le marché et donc de 
sanction du marché, l'entreprise algérienne ne s'est jamais sentie concernée par les 
problèmes de stratégie. 
Les questions d'innovation, de lancement, de nouveaux produits, d'amélioration des 
techniques n'apparaissent pas comme des critères de performances indispensables pour le 
maintien en vie de ces entreprises. Ceci s'est produit par une insuffisance des moyens mis 
en œuvre par les entreprises dans la recherche-développement. 
Les entreprises, pour supporter une concurrence future et implacable, investiront 
davantage dans une recherche scientifique et technologique, susceptible de les doter des 
outils théoriques et pratiques indispensables à leur croissance. 
L'université se présente alors comme le partenaire incontournable pour optimiser les 
ressources investies en cette matière par l'entreprise.     
Mises en commun les compétences des uns, la logistique et les problèmes des autres, il ne 
fait pas de doute que ces potentialités bénéficieront d'un effort certain de synergie au profit 
des deux partenaires. 
2.5.3. Quelques aspects sur le contenu de la formation dans le domaine de 
l’entrepreneuriat 
Cette  formation vise à développer une culture entrepreneuriale au niveau de la population 
des étudiants et  techniciens supérieurs au niveau de nos différentes institutions de 
formations. Le module entrepreneuriat doit à notre humble avis aborder les thèmes 
suivants : 
-L’entreprise dans une économie de marché - L’étude de marché -Les outils pour bâtir un 
business plan-Le Marketing-La stratégie pour la création d’entreprise-Les qualités d’un 
entrepreneur et d’un manager dans une économie concurrentielle -Le coaching-Stratégie 
d’entreprise-Technique et financement bancaire -Le droit des affaires-La gestion des 
ressources humaines en économie de marché - La communication interne et externe- 
L’évaluation de projet -comptabilité et analyse financière-Techniques de négociation et 
commerce international… 
A ce titre les modules en questions doivent être enseignés par des académiciens et des 
praticiens. Pour Ancrer correctement la formation pour l’emploi, il est urgent de lancer des 
enquêtes approfondies sur le fonctionnement du marché du travail 
2.6. L’influence de l’environnement sur le développement de comportement 
entrepreneurial 
Certains facteurs exogènes peuvent favoriser l’apparition et le développement de 
comportements entrepreneuriaux: l’environnement socioculturel, le contexte familial, 
l’expérience ou le milieu professionnel; le système éducatif 
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2.4.  L’intégration du module  entrepreneuriat dans les institutions de formations en 
Algérie : un impératif majeur 
2.4.1. L’importance de la sensibilisation à l’entrepreneuriat à l’école et de la 
réalisation de projets entrepreneuriaux : 
2.4.1.1. La culture de l’entrepreneuriat et l’école : En somme, on observe 
qu’entreprendre à l’école permet : 
• D’augmenter la persévérance scolaire ;
• De diminuer les troubles de langage et d’apprentissage ;
• D’atténuer les troubles de comportement et l’inattention ;
• De renforcer le sentiment d’appartenance à l’école ;
• De renforcer la motivation des enseignants ;
• D’augmenter le sentiment de fierté des directions ;
• De positionner positivement l’école dans la communauté ;
• De favoriser l’arrimage entre l’école et son milieu ;
• De favoriser l’enracinement des jeunes dans leur collectivité.
2.5. Partenariat entre l’université et l’entrepreneuriat  
Pendant longtemps l’économie, même si des objectifs nobles lui ont été assignés, a 
fonctionné sur des bases irrationnelles qui n’ont pas favorisé la recherche et l’intégration 
impérative de connaissances scientifiques et techniques dans les processus de production 
et les méthodes d’organisation et de gestion. L’organisation du système de production 
autour de l’objectif de « satisfaction des besoins sociaux » a relégué au second plan les 
impératifs de qualité, de fiabilité, d’efficacité, de rationalité, de rentabilité, de productivité. 
C’est la libéralisation de l’économie qui se poursuit progressivement depuis plus d’une 
décennie qui a révélé les insuffisances du système économique et son retard par rapport 
aux grandes avancées scientifiques et technologiques dans le monde. En effet, on peut se 
rendre compte à présent que les technologies et procédés industriels sont dépassés, les 
méthodes de gestion et d’organisation ne sont pas au diapason des exigences universelles. 
D’autres impératifs deviennent primordiaux pour le bon fonctionnement de l’économie. Ils 
s’inscrivent dans la logique du système économique libéral reposant sur la production et 
l’application de connaissances scientifiques et techniques. Par conséquent, le système de 
formation en général et l’environnement socio-économique sont appelés à rebâtir leurs 
relations « naturelles » de façon à rétablir l’harmonie de leur complémentarité tant 
nécessaire à la réalisation du développement. 
2.5.1. La portée des préalables quant à une pertinence des rapports universités- 
entreprises  
L'absence de liens significatifs entre entreprises économiques et structures de formation 
supérieures, s'explique par un ensemble de raisons objectives : les unes liées à l'entreprise, 
les autres à l'université elle-même. Les contraintes qu'impose généralement le marché 
(lutte pour la survie, besoin de développement) sont absentes dans le système économique 
administré, alors qu'elles constituent des stimulants essentiels dans le système 
concurrentiel. 
A notre sens, l'économie de marché, donc la sanction du marché, pourrait de ce fait créer 
de nouveaux réflexes chez les managers, en particulier, en les incitant à une ouverture plus 
grande sur les compétences du monde universitaire dont l'apport, une fois structuré, serait 
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qui peut être matérielle : hébergement dans un site commun aux créateurs d’entreprises 
pour bénéficier des avantages liés aux charges et de pouvoirs s’intégrer plus facilement 
dans un réseau. L’action d’un incubateur peut également concerner la mise en place d’une 
action de formation en gestion, l’assistance pour mener une étude de marché… 
B) les pépinières d’entreprises : Cette formule d’accompagnement met à la disposition
des créateurs d’entreprises un hébergement (locaux, différents services partagés liés à 
différentes activités : communication, téléphone, internet, salle de réunions….). Le 
promoteur bénéficie d’un suivi permanent pour l’aider à dépasser les difficultés, à évaluer 
son activité, à apporter les corrections nécessaires…. 
C) Le business Angel : Il est très développé en Occident (Investisseur providentiel) est
une forme d’accompagnement orientée plutôt vers des projets innovants à fort potentiel de 
développement notamment dans les activités liées aux TIC 
D) Le coaching : le coaching est une forme d’accompagnement spécifique. C’est une
démarche qui vise à compléter les aptitudes de chaque porteur de projet, à corriger ces 
défaillances. 
L’importance de l’entrepreneuriat pour le développement et la croissance d’un pays 
comme nous l’avons souligné a poussé la majorité des pays  à intégrer l’initiation et la 
formation à l’esprit de création d’entreprise dans le système éducatif. 
2.3. Les conditions de base pour un développement de la culture entrepreneuriale  
L'une des conditions de base reste la mise en place localement d'un réseau de liaisons 
interactives entre la recherche et l'entreprise. Il faut à cet effet: 
• Créer des centres de recherches mixtes entreprise-université et institutions de

formations pour intensifier les échanges entre les deux secteurs et déterminer les
facteurs d'incitations suffisants à leur impulsion ;

• Coordonner la science et la technologie pour éviter l'erreur qui consisterait à dissocier
ces deux notions : ce qui reviendrait à admettre l'aberration qu'on pourrait agir sans
connaître ou bien inversement de connaître sans agir. Alors qu'en réalité, la science
doit servir de base à la technologie (toute technologie a pour fondement une science),
la technologie en retour doit fournir à la science l'équipement nécessaire à sa démarche
(toute science a pour support des moyens techniques) ;

• Le premier rôle de la recherche est d'étudier pour chaque branche, les technologies
existantes et d'opérer le choix qui présente le meilleur rapport coûts/avantages, compte
tenu des conditions socio-économiques du pays ;

• Participer à l'adaptation permanente de ces technologies importées, par des techniques
propres, ce qui devra conduire à moyen terme, à en créer de nouvelles localement ;

• Prévenir les innovations technologiques par une intervention en terme de "veille",
c'est-à-dire en termes de prévision des modifications importantes, susceptibles de se
produire à court ou moyen terme, compte tenu de l'évolution observée des
connaissances et des techniques ;

• Elaborer de nouvelles connaissances : force est de constater, à travers les changements
que vit le monde actuellement, que seule la production de connaissances appropriées,
par les pays eux-mêmes, est capable de leur donner l'autonomie nécessaire à leur
survie. Aussi, est-il impératif de penser maintenant à inventer en Algérie, tout ce qui
peut y être fabriqué et d'opter pour la fabrication de tout ce qui est inventé ;
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2.1. La nouvelle vision des pouvoirs publics 
Lors de l’ouverture de la conférence nationale des universités organisée au niveau du 
centre de recherche en anthropologie culturelle (Crasc) : le ministre de l’enseignement 
supérieur a déclaré, nous citons: toutes les universités au niveau national seront dans 
l’obligation de signer des conventions avec l’agence nationale d’aide à l’emploi des jeunes 
(l’ANSEJ), ainsi que les autres organismes de soutien à l’emploi et à la création 
d’entreprises. Le but est de préparer l’étudiant au monde professionnel en l’assistant dès 
sa première année à élaborer des projets ; il y aura des postes de coordinateurs au niveau 
de chaque université pour faciliter la coopération avec les autres organismes et services. 
Les universités devront compter des incubateurs d’entreprises ou seront développés les 
projets dits innovants dont les start-up. En effet, ces orientations s’inscrivent dans le cadre 
d’une stratégie nationale. 
La relation entre l’université et l’entreprise met l’enseignement supérieur au cœur des 
transformations économiques que connait le pays à travers la formation et la valorisation 
des résultats des recherches………Il s’agit d’intégrer la coopération aux missions de 
l’université dans le but de lui permettre de réaliser l’harmonie avec son environnement 
économique et social à travers la création de passerelles dans les deux sens en 
institutionnalisant cette relation université –entreprise….. L’intégration de 
l’entrepreneuriat comme activité universitaire, tout comme l’enseignement et la recherche 
est aujourd’hui une nécessité (Quotidien national El Watan, du 30 octobre 2017)33.

2.2. Nécessite de rapports étroits entre les instituts de formation et le futur 
entrepreneur 
Nous considérons que le créateur d’entreprise est concerné par le concept de stratégie. Les 
deux champs de l’entrepreneuriat et de la stratégie se rapprochent. En effet, la stratégie ne 
doit pas rester étrangère au champ de l’entrepreneuriat. 
La maîtrise de la science et de la technologie est une des aspirations majeures et vitales de 
notre pays, dans la mesure où elle constitue la principale clé d'entrée dans le monde du 
développement économique et social. 
2.2.1. Les formes d’accompagnement d’un porteur de projet  
Un initiateur de projet ne peut maitriser à la fois les conditions techniques d’une activité et 
les outils de gestion et de direction d’une entreprise. En fait, chaque métier, fonction ou 
projet exige un savoir, un savoir-faire. Un promoteur ou un manager ne peut sauf des cas 
exceptionnels, réunir des compétences dans tous les domaines aussi bien sur le plan 
technique que sur la plan managérial. Il a besoin d’un soutien, de conseils, d’un 
complément de formation, d’un accompagnement durant tout le processus de création 
d’une activité et de lancement et de gestion d’une entreprise. Aussi, l’accompagnement  
d’un porteur de projet est primordial. Dans ce cadre, il existe différentes formes 
d’accompagnement. 
2.2.2.1. Les principales formes d’accompagnement  
A) l’incubateur : Ce type d’accompagnement est orienté essentiellement vers les jeunes
promoteurs. L’objectif recherché est de les assister dans les premières étapes de création et 
de lancement d’une entreprise. L’incubateur apporte au jeune initiateur de projet une aide 

33 Quotidien national El Watan, du 30 octobre 2017. 
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entrepreneuriat étudie un phénomène complexe ou apparait du nouveau dans un processus 
de changement que la science classique ne peut très souvent appréhender correctement. 
1.2. Quelques définitions du concept  entrepreneur selon les écoles de pensée 
(Hammouda et Lassassi ,2011)31 indiquent que pour la plupart des économistes libéraux 
actuels, l’entrepreneur reste la pierre angulaire de l’innovation, de la croissance des firmes 
et de la croissance économique ; Ils mettent en évidence quelques définitions au concept 
d’entrepreneur en fonction des écoles de pensée que nous reproduisons ci-dessous : 

• Appellations des écoles : l’école économique
Courants de recherche : approche comportementale 
Définition de l’entrepreneur : un entrepreneur est spécialisé dans la prise intuitive de 
décision réfléchie relatives à la coordination des ressources 
Auteur de référence : Casson (1991) 

• Appellations des écoles : l’école  comportementale
Courants de recherche : approche comportementale 
Définition de l’entrepreneur : L’entrepreneur se définit par l’ensemble des activités qu’il 
met en place pour créer une organisation 
Auteur de référence : Gartner (1988) 

• Appellations des écoles : l’école  psychologique avec les courants personnalistes et
cognitifs

Courants de recherche : approche déterministe 
Définition de l’entrepreneur : L’entrepreneur se définit par un certain nombre d’attributs 
psychologiques que l’on décrit autant par la personnalité que par les processus cognitifs 
activés pour la circonstance 
Auteur de référence : Shaver et Scott (1991) 

• Appellations des écoles : l’école des processus
Courants de recherche : approche comportementale 
Définition de l’entrepreneur : L’entrepreneur est celui qui développe des opportunités et 
crée une organisation pour les exploiter 
Auteur de référence : Bygrave et Hofer (1991) 
2. Les leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour le développement de la culture
entrepreneuriale en Algérie  
On ne nait pas entrepreneur, on le devient. Aussi, tout initiateur de projet, créateur 
d’entreprise doit nécessairement se préparer, se former, être encadré. Certes le savoir est 
indispensable, mais il est insuffisant, il ya d’autres connaissances et qualifications à 
acquérir pour bien gérer son affaire et la développer. 
(Benachenhou ,2015)32 note que la plupart des diplômés de l’enseignement supérieur 
n’ont tout simplement pas les profils recherchés par les employeurs. La relation formation-
emploi est très insuffisante. L’architecture globale du système d’éducation-formation et 
son mode de gouvernance doivent être revus dans cette perspective. 

31 Hamouda  NE et lassassi M (2009) : Entrepreneurs Maghrbins. Article : Essai statistique sur le potentiel 
entrepreneurial en Algérie. Editions IRMC Tunis et Karthala Paris. 
32 Benachenhou A (2015) : L’Algérie : sortir de la crise. ; El diwan, Alger. 
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nouvelle technologie, introduction d’un nouveau produit, nouvelles sources 
d’approvisionnement ou composant, nouvelle organisation. 
L’entrepreneur occupe une place quasi mythique dans le modèle anglo-saxon. De 
nombreuses universités américaines ont une chaire d’entrepreneuriat, des revues 
académiques sont exclusivement consacrées au domaine. Aux Etats-Unis La situation est 
différente de la France ou la création d’entreprise reste un thème mineur pour les sciences 
de gestion, la plupart des universités américaines possèdent des chaires d’entrepreneuriat 
(Marchesnay, 1997)27. (Blais et Toulouse ,1990)28 dans ce cadre, citent que des  
chercheurs ont mené une étude sur 2278 fondateurs d’entreprises dans 14 pays ayant trait 
à leurs motivations. Il ressort de cette enquête les résultats suivants : 

• facteur 1 : désir de reconnaissance sociale ;
• facteur 2: désir d’accomplissement personnel ;
• facteur 3 : nécessité d’avoir de l’argent ;
• facteur 4: besoin de pouvoir, d’autonomie et de désir de liberté ;
• facteur 5 : altruisme communautaire ;
• facteur 6 : besoin d’évasion ;
• facteur 7 : opportunisme.

1.1. The trait approach 
(Hernandez ,1999)29 explique également que des chercheurs ont mené des recherches sur 
l’entrepreneuriat notamment la recherche du profil du créateur qui réussit est 
caractéristique de cette démarche. Les chercheurs ont essayé de répondre aux questions 
suivantes :-Quels sont les créateurs qui réussissent, et ceux qui ne réussissent pas ? Quels 
sont les critères de réussites ? 
Les premières recherches ont porté sur le créateur lui-même et en particulier sur ses 
caractéristiques psychologiques. Elles correspondent à ce que les américains appellent : 
the trait approach. La personnalité du créateur, ses origines, sa formation etc. ont suscité 
un grand intérêt et donné lieu à des multiples recherches. (Belley ,1989)30 a recensé les 
travaux réalisés et en a fait une présentation synthétique : 

• Le besoin d’accomplissement : ce besoin est un des critères essentiels de la
création d’entreprise ;

• La propension à la prise de risque : créer une entreprise, c’est accepter de prendre
des risques. Le premier risque est financier

• Le second est professionnel : quitter son emploi pour créer, c’est renoncer à
certaines certitudes sans savoir de quoi exactement demain sera fait, c’est affronter
l’inconnu

Aussi, l’étude de l’entrepreneuriat constitue un domaine très vaste qui n’a été que 
partiellement exploré par les divers chercheurs. Aujourd’hui, le chercheur en 

27 Marchesnay A (1997) : management stratégique. Editions Dahlab, Alger. 
28 Blais  R, Toulouse JM (1990) : Les motivations des entrepreneurs : une étude empirique. Revue 
internationale. Université du Québec  (Canada). 
29 Hernandez EM (1999) : Le processus entrepreneurial. Vers un modèle stratégique d’entrepreneuriat. 
Editions L’Harmattan, Paris. 
30 Balley A (1989) : cité par Hernandez , op cit. 
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• Le deuxième objectif est de situer certes d’une manière générale les leviers
fondamentaux à mettre en œuvre pour le développement de la culture
entrepreneuriale en Algérie

Méthodologie et présentation du champ d’investigation 
Nous avons eu recours à la technique documentaire qui nous a permis d’exploiter 
différents ouvrages et documents pour faciliter notre recherche ayant trait au thème de 
notre communication. La recherche bibliographique va nous permettre dans le cadre de 
notre communication d’alimenter notre problématique. Nous tenterons en fait, dans notre 
partie méthodologique de développer certains apports personnels quant à la concrétisation 
effective de l’entrepreneuriat tout en contribuant modestement à l’amélioration et à 
l’approfondissement des connaissances à travers de nouveaux éclairages dans le domaine 
de l’entrepreneuriat.  
Quant à la technique d’investigation sur le terrain, elle s’est réalisée au niveau  de 
l’université de Mostaganem (Algérie). Dans ce cadre; Nous avons élaboré un 
questionnaire afin de voir si les étudiants en Master de la faculté des sciences 
économiques, sciences de gestion et des sciences commerciales s’intéressent à la culture 
entrepreneuriale.  A cet effet, un  questionnaire a été distribué à  100  étudiants et 
étudiantes représentant toutes les filières. . 
 Notre communication est structurée en trois axes fondamentaux intitulés 
respectivement : 

• Revue de la littérature sur l’entrepreneuriat : un aperçu global ;
• Les leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour le développement de la

culture entrepreneuriale en Algérie ;
• Cas pratique: questionnaire ayant trait à l’entrepreneuriat en Algérie.

1. Revue de la littérature sur l’entrepreneuriat : un aperçu global
L’entrepreneuriat a suscité ces vingt dernières années un intérêt croissant dans les milieux 
politiques que dans les milieux académiques. Une des principales raisons de cet 
engouement réside notamment dans la redécouverte que l’entrepreneuriat représente une 
force vitale pour les économies des pays développés dans la mesure où il stimulerait et 
favoriserait la croissance souligne (Capron ,2009)25. 
Pour sa part  (Lamiri ,2013)26 note que Les scientifiques sont formels sur un aspect : une 
variable clé du développement réside dans la qualité et la quantité des entrepreneurs au 
sein d’un pays. C’est par exemple, la thèse centrale de l’économiste britannique Lewis, 
prix Nobel d’économie. C’est aussi la position clé d’un des économistes les plus illustres 
du siècle dernier : l’austro- américain Joseph Schumpeter. Nous sommes en train 
d’expliciter quelque chose qui est admis et n’est sujet à aucune controverse : un pays ne 
peut pas se développer avec peu d’entrepreneurs ou des investisseurs de qualité médiocre.  
(Schumpeter ,1950) qui donne la primauté à l’aspect économique de l’entrepreneuriat ne 
sépare pas l’idée et les initiatives d’un entrepreneur de l’acte d’innover : un entrepreneur 
est une personne capable de transformer une idée ou une invention, en une innovation 
réussie. Pour Schumpeter l’innovation peut revêtir quatre formes : introduction d’une 

25 Capron H (2009) : Entrepreneuriat et création d’entreprises. Editions de boeck. Breuxelles . 
26Lamiri A (2013) : La décennie de la dernière chance. Emergence ou déchéance de l’économie algérienne ? 
Editions Casbah, Alger 
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La formation entrepreneuriale en Algérie : Un atout majeur pour le 
développement économique 

GODIH  Djamel torqui  Université de Mostaganem 
LAZREG Mohammed   Université de Sidi Bel abbés 

Introduction  
L’importance de l’entrepreneuriat pour le développement et la croissance d’un pays a 
poussé la majorité des pays développés à intégrer l’initiation et la formation à l’esprit de 
création d’entreprise dans le système éducatif. Un module sur l’entrepreneuriat dans la 
quasi-totalité des spécialités est mis en évidence. De ce fait, l’ensemble des changements 
et contraintes induits par les nouveaux défis : économie de marché, mondialisation ; baisse 
drastique des revenus pétroliers plaident pour plus de réflexion stratégique au niveau des 
entreprises algériennes, et de nos institutions. Aussi, nous considérons que 
l’entrepreneuriat constitue un chantier important pour le développement et la croissance 
des entreprises algériennes. 
La culture entrepreneuriale et managériale est à intégrer rapidement dans l’ensemble des 
institutions en Algérie, notamment dans les institutions de formations afin que l’entreprise 
algérienne puisse survivre, s’adapter aux changements, à l’environnement et à la 
compétitivité.. Cette  culture, qui fait la fierté et la distinction des entreprises des pays 
industrialisés, où se sont conçues développées et épanouies les techniques managériales. 
En effet, la culture du risque du défi, de l'innovation et de la rigueur n'a pas fleuri dans nos 
entreprises, malgré les sommes importantes consacrées à la formation des managers. 
L’économie algérienne dans son ensemble peut-elle continuer à se passer de l'esprit de 
management et de la culture entrepreneuriale ?   
Pour (Lakhlef ,2014)24 à  la base de l’entrepreneuriat, il y a toujours un entrepreneur, 
défini comme un réalisateur de projets et, dans un sens plus strict, comme une personne 
capable de transformer un rêve, une idée, un problème ou une occasion en une entreprise.  
Un double questionnement va structurer notre modeste contribution à travers cette 
communication : 

• En quoi la culture et  la formation entrepreneuriale est- elle l’une des clés de
réussite pour le développement d’un pays ?

• Quels sont les leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour le développement
de la culture entrepreneuriale en Algérie ?

Les objectifs principaux de notre communication : 
• Le premier objectif est de mettre en exergue  que la construction de l’économie de

marché et la mutation de l’économie capitaliste dans laquelle s’insère l’économie
algérienne dictent aux pouvoirs publics de faire prévaloir la culture
entrepreneuriale en Algérie qui revêt une importance d’autant plus grande.
Toutefois, cette culture ne saurait être effective si certains paramètres ne sont pas
mis en place dont une formation tous azimuts dans le domaine de l’entrepreneuriat.

1 Lakhlef B (2014) : Créateur d’entreprise. Dirigeant d’entreprise. Editons Alger-Livres, Alger. 
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des RH. Parallèlement, il n’est pas possible de prédire une quelconque efficacité 
financière. Leur données montrent sans aucune ambiguïté que ce n’est pas par la double 
harmonisation que les entreprises pourront maximiser leur niveau de satisfaction ainsi que 
l’efficacité RH. Dans l’état actuel des  

choses, même si la relation GRH et performance organisationnelle n’est pas 
scientifiquement totalement prouvée, la piste reste très pertinente. A travers la présentation 
de ces recherches, on s’aperçoit que la contribution de la GRH à la performance 
organisationnelle n’est pas réductrice comme nous avons l’habitude de le constater dans 
les approches classiques à court terme à dominance financière. Il s’agit tout de même 
d’une analyse plus ou moins implicite en terme d’avantage concurrentiel. 

Conclusion : 
             Les crises économiques que traversent les pays en voie de développement depuis 
plusieurs années ont été à la base de profondes mutations dans la plupart de ces pays 
principalement ceux de l’Afrique. 
Ces mutations sont caractérisées par l'option pour l'économie libérale avec pour 
conséquence le retrait progressif de l'Etat des secteurs d'activités productives et la 
promotion du secteur privé.  
En Algérie, il a été entrepris des reformes tendant à offrir un cadre juridique et 
institutionnel favorable à la croissance des petites et moyenne entreprises. 
Ces PME doivent avoir un rôle fondamental dans le développement de l'économie du pays 
et doivent être performante et dynamique pour pouvoir se maintenir dans le processus de 
la mondialisation.  
Dans un tel contexte, pour survivre et prospérer, les PME Algériennes doivent chercher 
des voies et moyens appropriés pour s'adapter à cet environnement devenu instable. 
Différents moyens s'offrent à elles pour parvenir à améliorer leurs efficiences dont 
l'introduction de nouvelles technologies et l'adoption de nouveaux modes de production et 
la réorganisation du travail.  
Quelle que soit l'option retenue, il faudra compter sur des compétences et sur la 
coopération des RH pour l'implantation des changements à opérer. 
D'où l'intérêt pour les PME de mettre en place des pratiques de GRH qui facilitent 
l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels quelles se sont fixés. 
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Baron et Kreps (1999) citent deux raisons principales pour montrer l’intérêt du 
regroupement des pratiques RH. Premièrement, ils affirment que le regroupement des 
pratiques de GRH en un système cohérent permet à l’entreprise de profiter de bénéfices 
dits techniques. Deuxièmement, plus les pratiques de GRH présentent un fort niveau de 
consistance interne, plus elles auront tendance à véhiculer un seul et même message à 
l’ensemble des employés, permettant ainsi à ces derniers de mieux saisir les multiples 
attentes que l’organisation entretient à leur endroit, tout en adoptant les comportements 
recherchés par l’entreprise23. Les travaux empiriques réalisés dans des petites et grandes 
aciéries américaines indiquent clairement que la présence de système cohérents de 
pratiques de GRH, principalement ceux constitués d’activités mobilisatrices, permet à la 
firme d’accroître, de façon plus que proportionnelle, son niveau d’efficacité 
organisationnelle. D’autres travaux cherchant à valider de façon complète le modèle 
configurationnel dans le secteur bancaire ou automobile signalent que les effets combinés 
de certains pratiques RH, notamment celles de nature mobilisatrice, semblent permettre 
aux organisations d’accroître leur niveau d’efficacité davantage que ne l’aurait fait la 
somme des effets individuels que chaque pratique aurait autrement engendré. En poussant 
plus loin l’analyse, ils montrent aussi que les effets combinés des pratiques de GRH 
étaient d’autant plus significatifs lorsque les regroupements de pratiques étaient 
correctement alignés sur des facteurs de contingence comme la stratégie de l’entreprise. 
En outre, des recherches effectuées dans le secteur américain de fabrication de produits 
métalliques, du vêtement ou encore dans le secteur manufacturer, précisent toutes les trois 
que la performance organisationnelle semble maximisée lorsqu’un regroupement de 
pratiques mobilisatrices de GRH correspond à d’importants éléments contingents tels que 
la structure de production ou la stratégie de l’entreprise. Ces recherches ne sont pas en 
mesure de montrer une égalité entre les différents systèmes de GRH. De ce fait, seuls les 
systèmes composés de pratiques mobilisatrices semblent en mesure d’accroître la 
performance organisationnelle. Ces conclusions vont à l’encontre du principe de 
contingence inhérent à l’approche configurationnelle des ressources humaines et poussent 
des auteurs comme Arcand et al. (2002) à formuler deux hypothèses, la première suppose 
plus grande sera la similarité entre le système de travail retrouvé dans l’organisation et le 
système de travail théorique, meilleure sera la performance organisationnelle et la 
deuxième hypothèse précise plus grande sera la similarité entre le système de travail 
retrouvé dans l’organisation et le système de travail théorique, et plus cette dernière sera 
liée à une stratégie d’affaires correspondante, meilleure sera la performance 
organisationnelle. Le test de ces hypothèses a été effectué sur la base d’information 
collectées auprès de 46 coopératives financières canadiennes de petite et moyenne 
dimension. Leur résultats conduisent à constater que plus les pratiques RH mises en 
œuvres semblent cohérentes, meilleures seront les performances liées à l’indice de 
satisfaction et les auteurs ne sont pas en mesure d’expliquer la variation de l’efficacité 
financière. D’autre part, les résultats associés à la deuxième hypothèse montrent plus les 
activités de GRH implantées seront cohérentes et plus ces dernières évolueront dans un 
cadre organisationnel favorable, meilleur sera l’indice de satisfaction ainsi que l’efficacité 

23Baron j.N. et Kreps D.M. C, « consistent Human Resource Practices»,California Management Review, 
Berkeley, voI.41-n, o3,1999,P . 29-53. 
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Toutefois, lorsque les indicateurs de la performance sont directement observables, 
l'instrument de mesure proposé plus haut entraîne des biais considérables. C'est la raison 
pour laquelle la productivité occupe une place centrale dans l'évaluation de la 
performance.. 
Dans le cas des études antérieures portant sur les impacts des pratiques de GRH sur la 
performance des entreprises, les chercheurs ont retenu différents indicateurs reliés tantôt 
de près (interne), tantôt de loin (externe), aux activités de cette fonction. Ces études  ont 
permis de regrouper les indicateurs selon qu'ils sont internes (performance sociale), 
intermédiaires (performance organisationnelle) ou externes (performance économique). La 
satisfaction, l'absentéisme et le taux de roulement des employés sont des indicateurs 
internes (performance sociale) retenus lors des études antérieures mettant en relation les 
pratiques de GRH et la performance des entreprises. La productivité, la flexibilité, 
l'innovation et la satisfaction des clients sont des indicateurs intermédiaires utilisés pour 
mesurer la performance organisationnelle. Enfin, le taux de rendement de l'actif, le taux de 
rendement des fonds propres et le prix des actions se rangent parmi les indicateurs 
externes servant à mesurer la performance économique. 

b-les différentes relations démontrées par des modèles empiriques : 
      La gestion des ressources humaines semble constituer un facteur déterminant dans 
l’atteinte des objectifs organisationnels. La littérature scientifique propose plusieurs 
approches théoriques pour tenter d’expliquer le lien de causalité pouvant exister entre les 
activités de GRH et la performance de la PME. Arcand et al. (2002) précisent que cette 
littérature contient trois approches principales à savoir les logiques de contingence, 
configurationnelle et universaliste des ressources humaines22. L’approche de contingence 
postule que les activités de GRH n’ont d’effets réels sur la performance organisationnelle 
que lorsque ces dernières sont correctement alignées sur la stratégie de l’organisation 
(arrimage externe). Par ailleurs, l’approche universaliste reconnaît qu’il existerait un 
certain nombre d’activités ou pratiques RH qui, indépendamment du contexte 
organisationnel, auraient une incidence positive sur le niveau de performance de la firme. 
Enfin, l’approche configurationnelle des ressources humaines reconnaît deux hypothèses 
fondamentales. D’une part, la GRH n’a de réels effets sur la performance 
organisationnelle que dans la mesure où elle parvient à constituer un regroupement 
cohérent de pratiques RH (arrimage interne). Lorsque les pratiques liées à un système de 
GRH présentent une forte cohérence interne ou une forte complémentarité entre elles, 
l’effet global de ce système sera, pour l’organisation, plus important que la somme des 
effets individuels que chaque pratique aurait engendré (effet synergique des pratiques). 
D’autre part, l’effet potentiel du système de GRH sur le niveau de performance 
organisationnel sera d’autant plus important s’il est en mesure de s’harmoniser (arrimage 
externe) aux principales caractéristiques de l’organisation telle que la stratégie par 
exemple. Même si cette approche est de plus en plus étudiée en GRH, il y a eu peu 
d’intérêt manifesté par les études empiriques tentant de valider l’ensemble de ses postulas. 

22 Arcand, Bayad et. Fabi.B, «L'effet des pratiques de gestion des ressources humaines sur l'efficacité 
organisationnelle des coopératives financières canadiennes», Annals of Public and Cooperative Economics, 
vol 73, no 2, 2002. 
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a-les Indicateur de performance dans les PME : 
Dans la plupart des usages du mot performance en gestion, il contient simultanément deux 
de ces sens primaires. L'association la plus fréquente est celle du résultat positif de 
l'action. Ainsi, on désigne par contre-performance un résultat médiocre, décevant. 
La performance peut également être vue comme le processus, comme l'action qui mène au 
succès. Le succès ne se mesure pas seulement à posteriori, il se construit tout au long d'un 
processus de management qui définit, puis communique les résultats attendus, spécifie les 
activités à accomplir, contrôle les récompenses et l'information liées au résultat.  
D'une façon générale, la performance désigne la réalisation des objectifs organisationnels, 
quelle que soit la nature et la variété de ces objectifs. Cette réalisation peut se comprendre 
au sens strict (résultat, aboutissement) ou au sens large du processus qui mène au résultat 
(action). La performance est un concept multidimensionnel, à l'image des buts 
organisationnels ; elle est subjective et dépend des référents choisis (buts, cibles).  
On définit aussi la performance organisationnelle comme un concept multidimensionnel et 
complexe, ne se limitant pas aux seuls résultats financiers et dont l'évaluation ne peut se 
faire que par la mesure de plusieurs résultats organisationnels, externes et internes20.   

Quelques études en matière de performance font apparaître, par ailleurs, la très 
grande diversité des indicateurs de performance utilisés dans la littérature : cours boursier, 
rentabilité du capital, taux de profit, croissance des ventes, chiffres d'affaires, satisfaction 
client, productivité du travail, qualité, performance perçue, turnover. 
Morin et Alli  (1994) retiennent quatre critères de mesure de la performance 
organisationnelle. Il s'agit de la pérennité représentée par la qualité du produit / service, 
rentabilité financière et compétitivité ; l'efficience économique mesurée par l'économie 
des ressources et la productivité ; la valeur des ressources humaines, avec comme 
indicateur la mobilisation, le développement personnel, le rendement et le climat social ; 
et enfin, la légitimité de l'organisation auprès des groupes externes qui se matérialise par la 
satisfaction des bailleurs de fonds, de la clientèle, des organismes régulateurs et de la 
communauté21. 
Vu la  difficulté d'évaluer la création de valeur, pour les PME, cela oblige à recourir à des 
mesures comptables ne représentant au mieux que des approximations grossières de la 
performance. Dans cette logique, le seul indicateur qui soit fondé, en tant 
qu'approximation comptable, est le taux de rentabilité des capitaux propres (Résultat net / 
capitaux propres). 
D'autres études ont recours à une batterie de ratios dont la plupart ne constitue pas des 
ratios de rentabilité stricto sensu. Ainsi Charreaux (2000) utilise en dehors de ratios de 
rentabilité, des ratios d’activité, des ratios de marge (ou de profitabilité), tel que le résultat 
net / ventes ou de productivité comme : ventes / effectif ou résultat net / effectif voire des 
ratios représentant l'effort d'investissement, l'équilibre financier. Ces derniers sont utilisés 
à titre complémentaire. Ils seront plutôt utilisés comme variables explicatives de la 
formation ou de l'évolution de la performance. 

20 Morin E. « L'efficacité de l'organisation : théories, représentations et mesures », Montréal, Gaétan Morin 
Editeur .1994. 
21 Morin E. et Boulianne , «  Les indicateurs de performance », Guérin, Montréal.1995. 
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 L’appréciation du personnel est nécessaire dans la mesure où l'encadrement est 
responsable de l'appréciation des moyens humains qui lui sont confiés. 
Elle doit permettre de18 : 
- favoriser la sensibilisation de l'encadrement à la dimension sociale de son rôle. 
- améliorer la gestion du potentiel humain. 
- mobiliser en permanence l'attention de l'encadrement 
Dans le cadre général, l'appréciation a pour but : 
- d'analyser la situation présente dans le poste actuel en prenant en compte l'efficacité, la 
connaissance, les méthodes de travail ; 
- de situer les capacités, les aptitudes actuelles et futures et, donc d'évaluer le potentiel 
probable dérivé de la courbe de la performance. 
c- Le Développement des ressources humaines : 

La gestion des ressources humaines prend en charge le développement humain et 
social de l'entreprise. La qualité de cette gestion devient un avantage concurrentiel. Cette 
qualité repose essentiellement sur des efforts réalisés dans l'investissement à la formation, 
et dans l'amélioration des conditions de travail. 
La formation est un élément  moteur et capital de la gestion des ressources humaines, elle 
sert de catalyseur au développement humain de l'entreprise.  
Elle vise à valoriser les ressources humaines par la prévision et satisfaction des besoins de 
formation. Elle accroît leurs capacités individuelles et favorise leur épanouissement. 
 Aujourd'hui, aucun dirigeant de l'entreprise, aucun responsable économique et social ne 
refuse l'idée que la formation des hommes et leur adaptation aux nouvelles technologies 
sont devenues des nécessités de survie pour les entreprises. Elle apparut dès les années 
1980  
d- Les contraintes relatives au pratique RH dans les PME Algériennes: 

En Algérie, le marché de travail est encore instable et sujet à tous les dépassements 
possibles. Les contraintes qu’il subit sont multiples. On peut citer les plus importantes19 : 

- Le manque accru des experts en management, des gestionnaires, des techniciens 
qualifiés… ; 

- L’existence de fortes contraintes dans la gestion des ressources humaines (la gestion 
des contrats, des procédures et des coûts de licenciement…) ; 

- L’inexistence d’instituts de formations spécialisées et la faiblesse de la qualité des 
programmes assurés ; 

-  L’inadaptation des formations dispensées par les universités avec les besoins réels des 
entreprises et en matière des techniques modernes de management, gestion et de 
marketing. 

- Difficultés de la pratique des langues étrangères chez la plupart des nouveaux 
diplômés. 

4 -Liaisons entre pratiques de GRH et performance organisationnelle des PME 

18 Fabi, B. et Garand. « La gestion des ressources humaines  dans Les PME, bilan et perspectives » sous la 
direction de P.A Julien, 3e édition, Les Presses Inter-Universitaires et Économica,2004 
19 Korichi. Y ,Gaboussa.A et Si Lekhal.K. « Les PME en Algérie : Etat des lieux, contraintes et 
perspectives  ».revue des performances des entreprises Algériennes. N° 4.2013.Univ Ouargla . 
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L'embauche en urgence caractérise aussi le recrutement en PME. Ainsi, face à un besoin 
criant, certains sont prêts à payer pour dénicher des employés.. 
Au fond, l'objectif majeur d'un recrutement est de trouver la personne qu'il faut pour 
occuper un poste vacant ou à créer. Le problème posé est d'assurer une adéquation entre 
les besoins de l'emploi et les aptitudes individuelles du candidat. La personne étant 
recrutée, la mission de la fonction RH est de gérer la rémunération. Cela consisterait à 
mettre en place des pratiques de rémunération et de formation nécessaire pour la 
conservation des ressources humaines.  
b- La conservation des ressources humaines : 

Elle passe par la motivation des employés à travers de bonnes pratiques de 
rémunération et d'évaluation de rendement (appréciation du personnel) 
Le seul fait de donner des objectifs et des informations aux acteurs des organisations ne 
suffit pas pour qu'ils agissent dans le sens des objectifs de l'organisation, il faut aussi les 
stimuler, les impliquer.  
La motivation au travail est un  processus qui implique : 

• la volonté de faire des efforts, d'orienter et de soutenir durablement l'énergie vers
la réalisation des objectifs et de la charge de travail.

• de concrétiser cette intention en comportement effectif au mieux des capacités
personnelles

En somme, il est indispensable d'identifier des facteurs qui suscitent le maximum d'effort 
chez les employés. 
En ce qui concerne la rémunération, l'employé qui offre ses services attend de son 
employeur une rétribution ou une rémunération.  
Cette dernière est la somme d'argent reçu pour le travail ou le service rendu. Une 
rémunération adéquate entraîne la satisfaction des employés et développe des attitudes 
positives à l'égard des objectifs de l'organisation. Elle est cependant un élément qui semble 
contradictoire dans l'entreprise en ce sens que la rémunération représente des coûts pour 
l'entrepreneur. 
Trois éléments sont à considérer dans l'élaboration d'un système de rémunération : le 
salaire de base (SB), Les primes et es avantages sociaux. 
Les différents types de rémunération sont la rémunération au temps, au rendement (aux 
pièces) et par qualification c'est à dire par positionnement dans la grille salariale de 
l'entreprise. En définitive, l'objectif recherché par une pratique de rémunération est de 
concilier les besoins des salariés et ceux de l’entreprise. 
D'un point de vue économique et dans le cadre des PME, la formalisation d'un plan de 
rémunération pour les employés semble avoir un impact positif sur le rendement de 
l'entreprise.  
Au total, la gestion des rémunérations doit contribuer en concevant des pratiques de 
rémunération et des plans de carrières ou de formation qui mettent l'accent sur la 
motivation et l'implication du personnel. L'émergence et le développement de nouvelles 
formes de rétribution des salariés caractérisent le fait que les pratiques de rémunération 
des entreprises se sont complexifiées ces dernières années. 
Pour l'évaluation du personnel, cette pratique implique un système d'appréciation 
permettant de détecter les potentiels et d'orienter la gestion personnelle de l'emploi. 
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Elle assure l'ensemble des activités d'acquisition, de développement et de rétention 
(conservation) des ressources humaines, visant à fournir aux organisations de travail une 
main d'œuvre  productive, stable et satisfaite.  
La mise en place de certaines pratiques au sein des entreprises comme la planification des 
ressources humaines, le processus de recrutement (recrutement, sélection et l'accueil), la 
rémunération, la planification des carrières, l'évaluation des rendements (appréciation du 
personnel) ; la formation, la diffusion des informations .relèvent de la gestion des 
ressources humaines (GRH).  
La mission de la fonction GRH consiste en la mise à la disposition de l'entreprise des 
moyens humains nécessaires, sous la double contrainte d'un fonctionnement harmonieux 
et efficace de l'ensemble humain et du respect des désirs de justice, de sécurité et de 
développement personnel de chacun de ses membres. 

Nous avons développé dans  ce chapitre, l'aspect relatif à l' acquisition des 
ressources humaines qui passe par  le  processus de recrutement (recrutement, sélection et 
accueil) ; l'aspect touchant à la conservation des ressources humaines qui passe par la 
motivation des employés à travers de bonnes pratiques de rémunération  et d'évaluation du 
rendement; et enfin nous ne manquerons pas de penser à l'aspect touchant au 
développement des ressources humaines comportant la formation.  
a- L'acquisition des ressources humaines : 
Le recrutement, la sélection, l'accueil sont des étapes très importantes dans la recherche 
de l'efficacité et la performance dans toute organisation car les conséquences d'un mauvais 
recrutement sont énormes et peuvent être sans doute fatales à l'entreprise. Lorsque le 
candidat sera sur ou sous recruté par rapport au poste, ceci conduira inévitablement à une 
situation de séparation volontaire ou non avec pour conséquences des coûts 
supplémentaires et des pertes de productivité. 
 Pour être à l'abri de ce problème, il faut définir une stratégie de recrutement passant par la 
description du poste et profil des candidats. La description du poste consiste à présenter 
tous les aspects importants du poste afin de permettre un bon recrutement. La fiche de 
description du poste doit mentionner les éléments suivants : identification de l'emploi, 
mission de l'emploi, situation dans la structure, description des activités (informations 
initiales et complémentaires, plan de travail etc....), marge d'autonomie, responsabilités 
liées au poste. 
Une fois ces deux étapes préalables de recrutement réussies, on peut sans trop de risque 
d'échec lancer le processus de recrutement par l'appel aux candidatures, à la sélection, au 
choix des meilleurs dossiers et finalement à l'accueil.  
Pour des raisons de spécificité des PME en matière de GRH et par manque de 
formalisation des pratiques et procédures surtout pour les activités de recrutement et 
sélection, certaines PME ont développé des techniques efficaces pour recruter mais aussi 
pour retenir leurs employés et ceci en fonction de leurs moyens financiers.  
Elles supposent que la formalisation de ces pratiques nécessite de l'argent et du temps, 
c'est pourquoi le recrutement le plus fréquent est le recrutement par une «  journée de 
l'emploi » : c'est un moyen efficace et peu coûteux pour sélectionner des candidats 
compétents à partir de critères qualitatifs que ne peut traduire un simple Curriculum Vitae. 
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2 -Avantages et Faiblesses de la PME : 
A l’heure actuelle, les PME souffrent d’un certain nombre d’handicaps en 

Algérie : parmi ceux-ci, nous pouvons citer la fragilité financière, le difficile accès au 
crédit, le manque de formation et de technologies appropriées, les lourdeurs 
bureaucratiques ou les fiscalités inadaptées ou peu incitatives qui place souvent les 
entreprises algériennes en position de faiblesse par rapport à leurs concurrents au plan 
international17. 
 Cette réalité procure des avantages incontestables à la PME mais également des faiblesses 
plus ou moins naturelles. 
a- Avantages  de la PME : 
Les PME possèdent des atouts originaux: 

- L’efficacité : du fait de leur taille et des faibles charges de structures, les PME 
peuvent facilement maîtriser leur environnement. 

- La flexibilité : les PME peuvent s’adapter rapidement au changement technique, 
aux souhaits du client. De plus, il semble que les salariés soient plus habitués à 
changer de tâches si on le leur demande. 

- Les relations sociales : elles sont souvent facilitées, ce qui entraîne un climat 
généralement bon. De plus, le dirigeant est souvent proche de ses salariés. 

- Le dynamisme du dirigeant : celui-ci est souvent le créateur de l’entreprise ; il 
s’investit donc souvent totalement dans sa gestion. 

-  
b- Faiblesses de la PME : 
Les PME font face à des faiblesses spécifiques que l’on peut regrouper en: 

- Les difficultés financières : du fait de leur faible surface financière, du manque de 
compétences en matière de gestion quantitative (surtout les jeunes PME), de la 
réticence des banques à leur prêter de l’argent, les PME se retrouvent fréquemment 
en difficulté de trésorerie ou en manque de capitaux pour leur croissance. 

- Les difficultés à suivre le marché : souvent, les PME se limitent à un marché 
local ou régional, mais rarement national et encore moins international. Cela est 
souvent dû à un manque de connaissance de leur environnement. 

- Les difficultés face à la conjoncture : les PME sont toutes plus sensibles que les 
grandes entreprises aux fluctuations du marché. De trop grandes fluctuations 
peuvent les faire disparaître. 

- Le personnel est souvent moins qualifié et les meilleurs partent souvent vers les 
grandes entreprises, où on leur propose davantage de plans de carrière. 

3- Pratiques RH dans les PME: 
La fonction Ressources Humaines recouvre  l'ensemble des responsabilités et des activités 
de planification, d'organisation, de direction et de contrôle des ressources humaines au 
service des organisations de travail.  

17 Chelil .A et Ayad .S « PME en Algerie .realites et perspectives ». revue economie et menegement,N° 
9,octobre 2009,Tlemcen 
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La définition de la PME retenue est celle définie par l'Union Européenne en 1996 et qui a 
fait l'objet d'une recommandation à l'ensemble de pays membres. Cette définition  se fond 
sur trois critères : les effectifs, le chiffre d'affaires et le bilan annuel et l'indépendance de 
l’entreprise. 
La PME est définie,  quel que soit son statut juridique,  comme étant une entreprise de 
production de biens et de services employant de 1 à 250 personnes, dont le chiffre 
d'affaires annuel n'excède pas 2 milliards de DA ou dont le total du bilan annuel  n’excède 
pas 500 millions de DA et qui respecte le critère d'indépendance. 
La PME est définie comme étant une entreprise de production de biens et de services 
employant de 1 à 250 personnes15.  

Le secteur privé est devenu aujourd’hui prédominent au sein de l’économie dans 
la plupart des secteurs, suite au désengagement de l’État et la fin de son monopole. 
Ainsi à la fin de l’année 2008, les PME privées et l’artisanat représentaient 98% du 
Total des entreprises16. 
b-Caractéristiques de la PME algérienne :  

Selon une étude de l’OCDE en2004 sur les PME, on peut résumer le 
caractéristiques des PME Algériennes dans les point suivants : 
*Une structure financière fragile et la prédominante du capital familial.
*Une concentration relative dans les secteurs de la production des biens de consommation
et des services. 
*96℅ des PME en Algérie  sont des micros entreprises.
*Les PME investissent dans des technologies anciennes pour  diminuer les coûts.
*Par faute de moyen financiers, les PME ont des difficultés à commercialiser et
promouvoir ses produits et services. 
*La source de financement des PME est souvent les crédits.
* La PME algérienne est souvent gérée par des dirigeants propriétaires et non des
gestionnaires spécialiste, elle est donc managée par de faibles capacités managériales, et 
l’acquisition de nouveaux mode de savoirs est inadéquate  vis avis des démarches 
managériales.     
* Dans les PME algériennes le personnel n’est pas assez qualifié pour prendre des
décisions, c’est le chef d’entreprise qui commande. 
* Les PME algériennes se concentre sur la productivité de la main d’œuvre et la

production d’un seul produit ou bien avec ses dérivés. 
* Dans les PME seul les dirigeants ou les entrepreneurs ont des  connaissances supérieurs,
les salariés doivent juste suivre les ordres. Dans ce cas l’expertise scientifique et 
technologique est marginalisée. 
* Les PME algériennes manque de coopération et de communication, et l’esprit d’équipe
et de travail en collaboration  reste  restreint. 
*Quasi absence de l’innovation et manque d’invention, ainsi que le manque d’information
fiables, pertinente et actualisé. 

15 Journal officiel de la république  Algérienne N° 77 DU 15/12/2001. 
16 Merzouk.F, » PME et competitivite en Algerie »,revue economie et menegement,N° 9,octobre 
2009,Tlemcen. 
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Pour les gestionnaires au niveau des PME, il s’avère difficile d’effectuer un choix 
quant aux pratiques de GRH à implanter. La question qui se pose est : y a-t-il des 
pratiques qui influencent d’avantage la performance des PME?  

Notre problématique est de savoir comment la GRH à travers ses différentes 
pratiques contribue t- elle à améliorer la performance des PME Algériennes 

Il faudra se demander aussi si les pratiques de GRH qu’utilisent les PME 
Algériennes actuellement peuvent influencer sur leurs niveaux de performance. Pour cela 
nous tenons à répondre à la question suivante : Est-ce que l’usage des pratiques GRH 
dans les PME Algériennes augmente l’efficacité de celles-ci ? 
Le programme de cette étude était  prévu comme suit :      
Introduction générale 
1-Definitions et caractéristiques des PME 
2-Avantages et faiblesses  des PME. 
3- Pratiques RH dans les PME. 
4- Liaisons entre  pratiques de GRH et performance des PME  
Conclusion 

1-Définition et caractéristiques des PME : 
a-Définitions : 

Dans la conjoncture de crise et de mutation économique et sociale actuelle, il est 
désormais établi que la PME Algérienne constitue l’élément indispensable à l’intégration 
et à la diversification économique,  tout  comme elle peut constituer la principale source 
de richesses, d’emplois, ainsi que le facteur essentiel de promotion des exportations hors 
hydrocarbres. Cette question reste d’un intérêt majeur compte tenu des multiples enjeux 
qui s’y attachent. 
Pour apporter les correctifs nécessaires  et donner un nouveau souffle à la promotion  de 
l’investissement, les pouvoirs publics ont promulgué en  2001 l'ordonnance relative au 
développement de l’investissement (n0 01-03 du 20/08/2001) et la loi d'orientation sur la 
promotion de la PME. 
Quant à la loi d'orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (loi N° 01- 
18 du 12/12/2001), celle-ci définit et fixe, entre autres,  les mesures de facilitation 
Administratives dans la phase de création de l'entreprise qui pourrait être mises en œuvre. 
Elle prévoit également la création d'un Fonds de Garantie des prêts accordés par les 
banques en faveur des PME. 
Elle  comprend dans ses différentes rubriques  des dispositions générales et la définition 
des PME, la politique d'aide et de soutien de l'Etat aux PME, les dispositions communes 
ayant trait au développement du système d'information de la PME et à la concertation avec 
le mouvement associatif du monde de l'entreprise. 
La loi réserve aussi au volet relatif à l’information économique et statistique une place 
importante dans la mesure où il s'agit de concrétiser la mise en place du Centre d'Etudes et 
de Recherches de la PME dont la présentation en Conseil du Gouvernement a été faite en 
199814. 

14 Ait ziane .H, Ait ziane.K, « Le réseau et la pme en Algérie  » .colloque national sur les réformes 
économiques en Algérie . La pratique marketing . Centre Universitaire de Bchar .Algerie .20-21/04/2004 
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Contribution des pratiques de GRH dans l’amélioration 
De la performance des PME Algériennes. 

Ghida Fella Maitre de conférence A Université de Khemis Miliana 
Ghida Fouzia Doctorante     Université de Khemis Miliana 

Introduction : 
Les changements majeurs auxquels on a assisté à la fin du 20ème  siècle et 

l’incertitude croissante qui caractérise l’économie ont pu modifier sensiblement les 
conditions de réussite des entreprises.  Plusieurs d’entre elles ont été obligées de  réviser 
leur mode de gestion, ainsi que leur structure organisationnelle et leur façon  d’organiser 
le travail -tant dans le domaine de la grande entreprise que dans celui des petites et 
moyennes entreprises (PME). 

 La gestion des ressources humaines a connu un essor considérable au cours des 
dernières années et est devenue un sujet d’études auquel s’intéressent de plus en plus de 
chercheurs. 
Ce domaine de gestion a évolué considérablement depuis la révolution industrielle : d’une 
période où  l’employé  était considéré  comme une marchandise  remplaçable, nous 
somme passés  à  l’employé entant  qu’actif  important pour l’organisation- permettant à 
celle-ci d’améliorer sa productivité et sa compétitivité- 
Mais malgré le développement qu’a connu la GRH, elle semble de moins en moins 
capable de répondre aux impératifs exigés par le nouveau contexte économique et social.  

En effet, la mondialisation des marchés et l’émergence de la main d’œuvre - de 
plus en plus qualifiée, cultivé et exigeante- exercent une pression énorme sur les 
organisations. 
Ces transformations radicales dans l’environnement économiques  ont  obligé  les 
entreprises  à  réagir en considérant la GRH comme un avantage compétitif afin 
d’accroitre leur niveau d’efficacité. 
La GRH devient donc un des leviers stratégique les plus malléables dont disposent les 
dirigeants pour améliorer la rentabilité de leur organisation. 
De plus, l’investissement dans les pratiques de GRH s’impose de plus en plus comme 
l’une des solutions pouvant permettre aux entreprises d’augmenter leur productivité et 
d’accroitre leur capacité concurrentielle. 
Mais quant est-il de l’utilisation de ces pratiques dans les PME?  

 En contexte de PME,  la fonction GRH s’avère moins développée que dans la 
grande entreprise. Et l’intensité de la concurrence  oblige ces dernières   à tout mettre en 
œuvre pour améliorer leur efficience.  
Plusieurs moyens s’offrent à elles, dont l’introduction de nouvelles technologies, 
l’adoption de nouveaux modes de production et la réorganisation du travail…etc. 
Mais quelle que soit l’option retenue, il faudra pouvoir compter sur la compétence de ses 
ressources humaines pour l’implantation de ces changements, d’où l’intérêt pour les PME 
de mettre en place des pratiques de GRH qui facilitent l’atteinte de ces objectifs 
stratégiques. 
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des partenairesd’affaires, leur réseau informel ou la recherche internet pour faire leur 
apprentissage dela RSE » (CBSR, 2003 dans Gendron et Lapointe, 2005). 

Conclusion 
Les crises économiques qui ont secoué le monde exigent de revoir les pratiques 
économiques en donnant plus d’intérêt à la culture entrepreneuriale. Cette dernière s’avère 
une manière de penser l’activité économique pour résoudre les problèmes sociaux mais 
aussi environnementaux. Dans ce contexte, les objectifs des actions entrepreneuriales 
s’élargissent à celles visant le bienêtre social et la protection de l’environnement. Il s’agit 
donc de l’entreprenariat durable qui est considéré comme « processus de création 
d’entreprise qui lie les activités des entrepreneurs à la réalisation d’objectifs créateurs de 
valeurs liées au développement durable, soit aux systèmes sociaux et environnementaux » 
(François et al, 2012, p.24). Les études ont démontré que l’entreprenariat en général et 
l’entreprenariat durable est très efficace quand il est opéré dans les PME bien que ces 
dernières ont été considérées par certains chercheurs comme responsables des problèmes 
environnementaux (Ibid., p.23).  
En effet, les PME convertissent plus facilement à l’entreprenariat durable du fait qu’elles 
ont la capacité d’agir positivement sur les aspects sociaux et sociétaux des parties 
prenantes. A savoir, « la motivation et la fidélisation des employés, la diminution de 
l’absentéisme, l’amélioration de la réputation auprès des clients et des distributeurs ainsi 
que des relations avec les partenaires (parties prenantes), l’amélioration de la compétitivité 
et du positionnement sur le marché et le développement de la créativité » (Labelle et Aka, 
2012dans Turcotte, 2014, p.20).  
Ainsi, les PME ont tout à gagner en s’impliquant dans un entreprenariat durable, la 
petitesse de leur taille et la proximité des parties prenantes sont des atouts majeurs pour les 
pratiques du développement durable en entreprise. 
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La RSE n’est plus un concept nouveau pour les PME. Elle peut être considérée comme un 
réel investissement dont elles peuvent tirer beaucoup d’avantage. Les PME peuvent 
profiter de leur système stratégique qui compte trois composantes (Guilhon, 1998 dans 
Lanoizelée et Auberger, 2005) : 

- Le chef d’entreprise, sa culture, ses valeurs et ses compétences qui définissent sa 
perception et ses objectifs ; 

- L’organisation, ses salariés, ses compétences et savoir-faire, ses ressources, ses 
instruments de gestion, ses domaines d’activité stratégique ; 

- L’environnement, ses parties prenantes externes : clients, banques, acteurs locaux, 
mais aussi environnement législatif et réseaux formels et informels.  

Apparemment, au-delà de la volonté des dirigeants, se sont « les pressions ou les risques 
économiques qui convaincront les PME à prendre le virage RSE » (Gendron et Lapointe, 
2005).  La RSE peut offrir des avantages aux PME en termes de recrutement et de 
fidélisation du personnel, de motivation et de perfectionnement des salariés, de la fidélité 
de la clientèle, et de réduction des dépenses énergétiques. Généralement, une démarche de 
RSE nécessite d’énormes investissements matériels et humains. Il est question d’opérer à 
de profondes métamorphoses sur le plan organisationnel et stratégique. En incitant les 
PME européennes à intégrer la RSE dans leurs stratégies, la Commission Européenne 
indique les avantages inhérents à cette démarche dont bénéficieraient les PME : 

- Investir dans la RSE conduit à améliorer l’efficacité de l’entreprise. Effectivement, 
une bonne gestion environnementale, la réalisation d’économies d’énergie ou 
encore l’instauration de politiques novatrices en gestion des ressources humaines, 
peuvent procurer des gains de productivité souvent accompagnée de réduction des 
coûts de l’entreprise ; 

- Nouvelles opportunités commerciales s’offrent aux PME dans le cas où elles 
s’engagent dans des activités nouvelles et réorientées, comme, par exemple, se 
positionner sur des marchés porteurs, particulièrement dans le domaine 
environnemental (l’écoconception), ou bien créer des produits respectueux de 
l’environnement, ou miser sur des produits issus du commerce équitable ; 

- Un comportement responsable peut aussi constituer un avantage concurrentiel et 
permet la fidélisation de la clientèle. La consommation responsable gagne du 
terrain et s’approprie un important segment de marché ; 

-  La satisfaction des attentes des salariés permet de réduire les incidents sociaux et 
par voie de conséquence, stimuler leur productivité. C’est ainsi que le 
rassemblement des salariés autour des valeurs sociales et économiques favorise une 
forte cohésion au projet des PME.  

 En définitive, Gendron et Lapointe (2005) arguent que « le filet se resserre » 
graduellement autour des PME. Toutes ses parties prenantes (partenaires d’affaires, 
préteurs et investisseurs, consommateurs, etc.) sont reconvertis à la RSE, elles sont forcées 
de s’y « résoudre ». 
Seulement, une enquête du Canadian Business for Social Responsability a affirmé 
que : « Les petites entreprises qui ont débuté avec des opérations traditionnelles et ont 
implanté laRSE, par la suite, elles ont reçu très peu de support (moral, financier, 
commercial ou technique)lors de cette transition. La plupart des PME se sont appuyées sur 
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- L’influence de l’opinion publique, car « la relation entre l’opinion et la valeur est 
très fortement liée car la qualité intrinsèque d’un produit ou d’un service ne suffit 
plus » ; 

- La tendance des partenaires financiers au changement perpétuel d’attitude ; 
- L’amélioration des mesures de performance. 

Identiquement, les PME évoluent dans un environnement social visible, lui permettant des 
actions favorisant le volet éthique plus qu’économique de la RSE la part des dirigeants de 
PME, cette motivation est le résultat des liens de proximité qui sont plus forts dans une 
PME que dans la grande entreprise (Lanoizelée et Lapointe, 2005).   
Les études de Torrés (1999) concluent que les caractéristiques même des PME constituent 
des freins à l’intégration de la RSE. Lanoizelée et Auberger (2005) reprennent cette 
réflexion en arguant que ces particularités renforcent les freins à toute adoption de la RSE 
par les PME, elles les résument dans les points suivants : vulnérabilité économique et 
mode de management. 
 Les PME demeurent la plus grande partie de création des emplois et de l’amélioration de 
la compétitivité et le développement local, il faut donc différencier entre les « dangers ou 
les conséquences », ainsi que mesurer les forces et les faiblesses de chacune afin de 
pouvoir aider les plus « intéressantes » et aider les plus vulnérables pour faire face aux 
changements (Julien et Saint-Pierre, 2009). Mais cette vulnérabilité économique ne donne 
pas au dirigeant une grande marge de manœuvre pour étendre ses domaines sociétaux, elle 
est, par contre, accentuée par la fragilité concurrentielle, l’insuffisance informationnelle et 
de connaissance, le manque de ressources financières et d’aptitude12 (Lanoizelée et 
Auberger, 2005).   
Ce que nous devons retenir dans le cas du déficit financier des PME, c’est leur incapacité 
à effectuer des dépenses en formation, en certification et en labellisation. La certification 
comme la labellisation sont des processus très couteux pour les PME, il est très difficile 
pour elles de respecter les « cahiers de charges »13. La certification est chiffrée pour une 
PME de 100 salariés à 5000 € (Quaniaux, 2005).Toujours selon Torrés (2000) dans 
Lanoizelée et Auberger (2005), le mode de gestion des PME est défini dans un contexte de 
« proximité, géographique, temporelle mais aussi dans la solution des problèmes ».    
La RSE dans les PME est en chantier, elle a suscité beaucoup de recherches. Certaines 
sont très optimistes et voient dans la RSE, dans le contexte des PME, une manière de créer 
de la valeur (Jenkins, 2009). Torrés, quant à lui, estime que c’est une façon de dénaturer 
les PME qui seront difficilement supportables par les dirigeants. Pour Gendron et Lapointe 
(2005) bien qu’elle soit « séduisante », la RSE n’est pas un engagement complexe et très 
exigeant pour une PME. 

- Les Freins qui entravent la voie des PME dans une démarche d’entreprenariat 
durable 

12 « Une PME n’a pas les moyens d’avoir un responsable ‘environnement’ [...]il est a fortioriimpensable 
d’imaginer un responsable ‘ développement durable ‘ » (Lanoizelée et Auberger, 2005). 
13« Uneétude suisse a estimé le coût total de la mise en place d’un système de managementenvironnemental 
conforme à la certification ISO 14001 (coût direct et indirects) à 50 000€ pour une PME de 50 personnes, 
avec un coût de suivi de 10 000 € par an, et 60 000€pour une PME de 250 personnes, avec un coût de suivi 
de 25 000 € par an. Le recoursà une société de conseil pendant la phase pré-certification varie entre varier de 
10 000 € à 
30.000 € » (Quaniaux, 2005). 
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- L’organisation centralisée peut constituer, dans le court terme, une entrave à toute 
démarche de RSE, car elle concerne le plus souvent des décisions opérationnelles qui 
manquent de moyens de réflexion, de recul, et d’anticipation, affirme Delchet. En 
contrepartie, il est en faveur d’une organisation centralisée dans le cas où le dirigeant 
est porteurs des principes de la RSE qu’il peut propager au sein de son groupe ; 

- La faible spécialisation conformément à Delchet, la faible spécialisation entrave 
l’adoption de la RSE par les PME « à cause des compétences limités, la 
méconnaissance des législations ou des programmes d’appuis et des solutions 
disponibles ». En revanche, la faible spécialisation peut être un atout pour la mise en 
place d’une politique de RSE quand elle mobilise toute l’équipe (dirigeants et 
salariés) « par simple adhésion informelle ».  Dans une PME peu spécialisée il n’y a 
pas de barrières formalisées ce qui peut faciliter son adhésion à la RSE ;  

- Les systèmes d’information simples et informels peut nuire à une démarche de RSE 
pour une PME dans la mesure où ils engendreront un manque de clarté et 
d’anticipation des risques et des opportunités qui se présentent à elle. D’u autre côté, 
selon Delchet, il est avantageux pour les PME de s’aligner dans une attitude 
formalisée qui procure aux différentes parties prenantes plus de visibilité par rapport à 
l’image qu’elle offre.« Cette démarche est vivement préconisée afin d’éviter une 
faible dilution de l’information et une faible inertie (ou forte réactivité) au sens de 
Delchet (2007) ». 

En définitive, on peut dire que les éléments que nous avons développé  plus haut et qui ne 
sont pas exhaustifs, nous ont permis de mettre le point sur les facteurs susceptibles de 
renforcer le rôle des PME dans la mise en place d’une politique de RSE. Toutefois, 
d’autres facteurs contingents peuvent apparaitre pertinents et spécifiques à chaque pays. 
3.3. Les freins et les avantages dans une démarche d’entreprenariat durable pour les 
PME 
Une autre particularité de l’adoption de la RSE par les PME, concerne les freins et les 
avantages à cette démarche. Nous tentons de mettre la lumière des concepts dans ce qui 
suit. 

-  Les Freins qui entravent la voie des PME dans une démarche 
d’entreprenariat durable 

La littérature ne présente aucune réticence « idéologique » quant à l’intégration de la RSE 
par les PME, à l’inverse de l’idée reçue que le seul but de la grande entreprise est la 
réalisation de profit qui le transmet par voie des ordres aux PME (Lanoizelée et Lapointe, 
2005). 
On ne peut nier que l’adoption de la RSE par les PME est faible malgré l’abondance des 
discours ventant ses avantages et les moyens pour sa mise en œuvre (Berger-Douce, 
2007).    
Toutefois, un groupe de facteurs identifiés par l’observatoire des PME dans Abdirahman 
et Sauvée (2011), susceptibles de les motiver à adhérer à une démarche de RSE : 

- De nouvelles attentes des donneurs d’ordres (grande entreprise, pouvoir 
public,…etc.) ; 
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communiquent sur le rôle du capital social dans la dimension éthique du management des 
PME. Cornet et El Abboubi (2011) dans Ramboarison Lalao et Imbs(2012) évoquent trois 
sortes de RSE, entre autres sortes : « l’implication dans les communautés locales, 
l’amélioration du bien-être du personnel ou de lasécurité au travail ».  
3.2. Les facteurs nécessaires pour l’adoption de l’entreprenariat durable par les 
PME 
L’adoption de stratégie de RSE par les PME repose donc sur des facteurs qui peuvent être 
considérés tantôt des avantages tantôt des freins. Delchet (2007) dans Ramboarison Lalao 
et Imbs(2012) résume ces « principaux facteurs de contingence » : 
- La taille et le chiffre d’affaireétant les deux variables qui différencient les PME des 

grandes entreprises. En ce qui concerne les PME, ces deux éléments sont utilisés 
comme variables explicatives de performance financière ou satisfaction sociale ». 
Ces caractéristiques internes de l’entreprise permettent de mener des études 
quantitatives sur l’effet de l’intégration de la dimension environnementale dans 
l’entreprise (Cabagnols et Le Bas, 2006). Conformément à Capron et Lanoizelée, les 
facteurs internes des PME freinent l’adoption des stratégies socialement responsables. 
Ceci est dû, en grande partie, à la faiblesse des ressources financières qui limitent la 
prise en charge des coûts inhérent à toute démarche de RSE ;   

- L’assise locale pour Delchet (2007) l’assise locale peut confronter les PME à 
certaines vulnérabilités aux risques. Ainsi, les PME peuvent revêtir les 
caractéristiques « intrinsèques » de la localité11. Identiquement, l’assise locale peut 
paralyser les actions des PME en faveur de la RSE et le développement durable, dans 
la mesure où elle ne peut plus démontrer une notariée déjà acquise. D’autre part, 
toujours selon Delchet (2007), l’assise locale d’une PME peut présenter des avantages 
pour une démarche de RSE en raison des relations « intimes qu’elle entretient avec la 
communauté locale ou parties prenantes ; 

-    L’influence du dirigeant-propriétaire et la stratégie Capron et Lanoizelée (2010) 
soutiennent que la responsabilité de l’entreprise « s’analysent comme celle des 
dirigeants » envers les parties prenantes avec lesquelles ils sont en relation, implicite 
ou explicite, il leur incombe de composer avec leurs attentes. La RSE, en tant que 
stratégie volontaire, découle des initiatives du dirigeant qui est convaincu des vertus 
de la RSE. Dans cet ordre d’idées, Marais (2009) rapporte que « […], dans une vision 
stratégique dite harvardienne en se référant aux travaux de Mintzberg (1990) », les 
dirigeants sont les concepteurs des grandes lignes de la « stratégie organisationnelle et 
en serait donc de même en matière de stratégie de RSE ».  Pour Cornet et El Abboubi 
(2011) dansRamboarison Lalao(2012) l’influence positive du dirigeant propriétaire se 
traduit par l’adoption de la RSE proactive ou de conformité. Quant à Delchet, il met 
en garde contre une démarche intuitive à court terme peu formalisée qui peut nuire au 
projet de RSE. 
 Il argumente son analyse par le fait qu’une initiative de RSE ne doit pas être une 
action nonchalante et doit prendre en considération le rôle des actionnaires qui 
surveillent le développement de la PME même si celle-ci ne dispose pas de moyens 
financiers très importants ; 

11Une PME implantée près d’une centrale nucléaire endosse les répercussions de la réputation de celle-ci 
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Berger-Douce, 2005 ; Quairel et Auberger, 2005 ; AFCI, 2006 ; Berger-Douce, 2006, 
2008) » (Bonneveux, 2009). A titre d’exemple, en 2002 la commission européenne a mené 
une enquête auprès de 7600 PME et a trouvé que la moitié des PME interrogées ont des 
actions responsables10.   Les PME constituent la plus grande partie du tissu économique 
.De ce fait, elles ont un impact sur les mises du développement durable, c’est pourquoi 
elles sont l’objet de nombreuses sollicitations pour les inciter à introduire la RSE dans leur 
stratégie (Capron et Lanoizelée ,2010). Les travaux sur le thème de la RSE portent 
néanmoins de manière quasi-exclusive sur le monde des grandes entreprises passant sous 
silence l’immense majorité des acteurs économiques, à savoir les PME « […], la situation 
est différente chez les petites et moyennes entreprises, ou le degré de sensibilité à 
l’environnement semble beaucoup plus faible, comme le démontre un sondage maison 
réalisé par le Groupe Mebt Québécois » (http:/www.fseg.univ-
emcen.dz/larevue09/Djilali%20BENABOU.pdf).  
En général, les grandes entreprises qui ont été les premières à faire le « virage vert » se 
sont vite aperçues que les coûtsenvironnementaux pouvaient se transformer en bénéfices. 
Les PME, aux prises avec les multiples contraintes, amorcent avec plus de difficultés ce 
changement (Paniss et al. 1996). Selon Sancy (2004) dansSabbado da rose et Sabbado 
(2009), les PME ont deux façons pour intégrer la RSE dans leur management : la pression 
d’autres acteurs et des voies spécifiques.La première, se réfère à la relation de sous-
traitance ou bien des stratégies d’alignement des pratiques dans les chaines logistiques, les 
grandes entreprisescherchent ainsi à légitimer leurs activités en sécurisant leurs chaines.Il 
s’agit plutôt de conformité apparente liée aux enjeux de réputation, que du souci effectif 
d’émettre chez les PME les pratiques de la RSE. La PME est sujette aux pressions de la 
grande entreprise, dans le cas de non-conformité, soit de lui retirer le contrat soit de 
l’inciter à adopter la RSE (Capron et Lanoizelée ,2010).  
La seconde façon, étant les voies spécifiques qui concernent la prise en charge à travers 
des subventions et la prise en compte des réseaux d’activités des PME. 
3.1. Les particularités des PME en matière de stratégie de développement durable 
Nombreuses sont les études qui s’entendent pour affirmer que la définition de la PME ne 
se limite pas à un découpage statistique (Julien, 1994 ; Torres, 1999 ; Levratto, 2004 dans 
Bonneveux, 2009). Julien (1994) confirme par l’allégation : « La PME est une entité 
propre où les fonctions sont toutes intégrées ou du moins fortement reliées et où le 
propriétaire-dirigeant en contrôle la plupart des aspects, et pour quelques-unes y 
participant directement ».  
Capron et Lanoizelée (2010) soulignent que la « faiblesse des stratégies RSE chez les 
PME » contraint les grandes entreprises à intégrer les objectifs de la RSE dans leurs 
stratégies : ceci est dû à l’absence de « risque de réputation médiatisé par les 
investisseurs ». Cependant, « Forcer […] de constater qu’à ces faiblesses, s’opposent des 
atouts qui facilitent son appropriation » (Ramboarison Lalao et Imbs, 2012). Dans les 
PME, la RSE revêt différentesformes selon Berger-Douce (2009) : Brown et King (1982) 
ont présenté l’éthique des PME comme un aspect aussi important que chez les grandes 
entreprises, Chrisman et Fry (1982) mettent l’accent sur « la dimension prioritaire de la 
RSE, la relation avec la clientèle ». Quant à Courrent et Gundolf (2008), ils 

10 Bonneveux (2009) 
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- Une faible part de marché : cela signifie que les PME n’ont pas une part de 
marché de marché suffisante pour influencer leur prix de vente en modifiant les 
quantités qu’elles produisent ; 

- Le critère de l’indépendance permet d’exclure les filiales de grandes sociétés.  
Face à cette spécificité des PME, on propose d’entamer dans ce qui suit une recherche sur 
la distinction entre les PME dans les pays développés et ceux des pays en voie de 
développement. 
2.3. Contribution des PME au développement durable 
On considérait dans les années 1990 que le développement durable dans l’entreprise 
(RSE) ne concernait que les grandes entreprises. Cette croyance a été abandonnée au début 
des années 2000 avec l’apparition du Livre Vert9 édité par la Commission de l’union 
Européenne. En effet, ce livre appelle à intégrer le développement durable dans les PME 
et même les microentreprises car se sont elles qui contribuent àcréation de la valeur et de 
l’emploi (Capron, 2012, p.9). 
Les études sur le thème du développement durable dans les PME sont nombreuses et ont 
permis de tirer quelques conclusions (Turcotte et al. 2014, p.20) : 

- « Les valeurs du dirigeants sont les principales moteur de l’engagement envers le 
développement durable ; 

- Le manque de temps, de connaissance, de ressources financières et humaines sont 
les principaux freins ; 

- Des conséquences positives associées à l’adoption de pratiques du développement 
durable dans les PME, telles que la motivation et la fidélisationdes employés, la 
diminution de l’absentéisme, l’amélioration de la réputationauprès des parties 
prenantes, l’amélioration de la compétitivité et du positionnement sur le marché et 
le développement de la créativité ». 

Il faut signaler que si les PME représentent 90% des entreprises mondiales, « emploient 
près de 60% des salariés mondiaux », elles sont autant concernées par la protection de 
l’environnement que les grandes entreprises car elles produisent 70% de la pollution 
totale » (Doucet, 2012, p.9). 
Aussi, en raison de leur proximité de leurs partenaires, les PME peuvent jouer un 
important rôle sociétal en plus d’un rôle social. De ce fait, opter pour un entreprenariat 
durable. 

III. L’entreprenariat durable dans le contexte des PME
Les PME sont actuellement conscientes du rôle qu’elles doivent jouer dans la protection 
de l’environnement en contrôlant leurs externalités négatives afin de diminuer leurs 
impacts sur l’environnement. Par voie de connaissance, elles doivent intégrer les principes 
de la RSE. 
Autrement dit, les trois piliers du développement durable : environnemental, 
social/sociétal et économique. Selon Bonneveux (2009), les études sur la RSE dans les 
entreprises ont démontré des hétérogénéités variant entre ignorance et proactivité. En ce 
qui concerne les PME, le bilan est plus saillant, il a fait ressortir « […] des résultats très 
hétérogènes quant à la réalité des pratiques responsables dans les PME (Schneider-
Maunoury, 2000 ; Observatoire des PME européennes, 2002 ; CROCIS-CCIP, 2003 ; 

9« Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises » 
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PME ont toujours été défini comme les entreprises dont le nombre de salarié est inférieur à 
500, en Belgique, la limite est fixée à 200 salariés. Quant à la Suisse, elle est de 100 
salariés seulement. Il ajoute que « La mesure de la taille à l’aide du critère de l’effectif 
n’est pas non plus universelle. Par exemple en Chine, ni le nombre de salariés, ni le chiffre 
d’affaire ne sont retenus, le texte officiel retient la capacité de production et l’importance 
de l’outillage ». Ainsi, pour surpasser cette diversité la Commission Européenne a édicté 
une définition pour tous les pays membres en précisant que pour être une PME, une 
entreprise doit obligatoirement respecter un seuil de nombre de salariés. Puis, une 
entreprise peut choisir de se conformer(MEDEF, 2006):  

- Soit au plafond de chiffre d’affaires ; 
- Soit au plafond pour le bilan de l’exercice pour rester une PME.  

La commission européenne, dans son article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361 
définit les PME comme : « La catégorie des micros, petites et moyennes entreprises 
(PME) qui est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le 
chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel 
n’excède pas 43 millions d’euros ». 
Dans ce qui a précédé, on s’est intéressé à la conception quantitative des PME, c’est 
l’effectif qui est le principal déterminant définissant une PME (Gardes, 2001). 
Toutefois, la définition de la commission européenne a inséré deux critères dans la 
définition (Julien, 1998 ; Papoutsis, 1996 dans Gardes, 2001) : 

- Le chiffre d’affaire assorti d’une limite pour l’assimilation d’une entreprise à une 
PME ; 

- L’indépendance juridique de l’entreprise (elle ne doit pas appartenir à une ou 
plusieurs grands groupes). 

En se référant à la réflexion de Torres, le critère effectif ne peut pas être un identificateur 
décisif dans la définition d’une PME. Effectivement, le secteur d’activité peut influencer 
la taille de l’entreprise. Par exemple, une boucherie qui emploie une centaine d’employé 
est considérée comme grande par rapport à une usine d’automobile qui serait considérée 
comme petite si elle comptait le même nombre de salariés (Grades, 2001).  Aussi, Torres 
soutient que l’homogénéisation des définitions quantitatives ne suffit pas pour comprendre 
le bon fonctionnement interne des PME, il faut reconsidérer l’analyse avec une approche 
qualitative car elle améliore l’idée faite sur les PME dans la mesure où elle prend en 
considération les spécificités de chaque pays. D’autres éléments peuvent être ajouté à ces 
spécificités à savoir les « objectifs de la direction, le type de propriété, le niveau 
technologique, les critères de situation »8 . Beaucoup de définitions ont été proposées afin 
d’expliquer la notion des PME dans une approche qualitative. Dans toutes ces définitions 
une particularité est continuellement reprise : la caractéristique « humaine », cette 
hypothèse a été affirmée par une étude sur la problématique des PME en Grande Bretagne 
par J.E Bolton en 1971 qui propose une définition basée sur trois critères (Colot, 2007) : 

- Un management personnalisé : par le propriétaire et non par une structure 
formalisée comme dans les grandes entreprises. Toutefois, les PME de 150 
salariés peuvent éventuellement avoir une « structure managériale formalisée » ; 

8 Grades (2001) 
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2.1. Le cadre conceptuel des PME 
La PME est l’avenir de l’entreprise, selon l’OCDE (2001), elle joue un rôle essentiel dans   
la promotion d’une croissance économique viable à la création d’emploi tout en 
contribuant au capital social, culturel et environnementale des nations. 
 « Les PME sont des composantes primordiales de l’économie de nombreux pays leur 
proportion pouvant atteindre 97% du nombre total d’entreprises » (Wolff et Pett, 2006 
dansHalilem et St-Jean, 2007). Depuis 2003, son expansion connait une grande 
ampleur.Elle constitue une source d’innovation et de création d’emploi et contribue à 
travers son activité à la stabilité et à la cohésion sociale. En Europe par exemple, on 
dénombre 23millions d’entreprises qui offrent 75millions d’emplois et représentent 99% 
de l’ensemble des entreprises (Varheugen, 2006). En effet, les recherches sur les PME7 
s’accordent à les qualifier « […] de toutes les vertus : dynamisme, réactivité, souplesse, 
flexibilité » (Torres, 1999). Pour Torres, ces qualités constituent des avantages pour 
l’entreprise en période de crise. La tendance à cette expansion est due au changement de 
mentalités dans tous les domaines, tant sur le plan personnel, « […], le rejet du 
gigantisme, une aspiration à la décentralisation et à l’abondant des systèmes taylorisant » 
(Torres, 1999), que sur le plan économique. Les PME revêtent différentes formes et ce 
pour les spécificités qui caractérisent chaque pays, il est impératif donc d’éclaircir ces 
spécificités afin de bien situer les PME dans le contexte de la conjoncture 
socioéconomique. Cette diversité rend la définition exacte et globale des PME très 
difficile. L’existence et la spécification des PME dépend du rôle joué par son patron, qui à 
la fois le dirigeant actif et actionnaire. Les PME sont, également des entités fragiles car 
leur pérennité, et même leur existence, reposent sur les grandes entreprises (Torres, 1999).  
Cependant, la facilité et la flexibilité des structures des PME nous poussent à croire en 
leur capacité d’adaptation vis-à-vis des changements qui touchent à leur environnement. 
Torres émet des objections et argumente sa théorie sur le fait de la petitesse de leur taille. 
Cette dernière les oblige à adopter de nouvelles pratiques managériales pour survivre aux 
nouvelles exigences spécialement celles dictées par le développement durable qui est se 
traduit au niveau des entreprises en général, et les PME en particulier par la RSE.  
2.2. Définitions du concept PME 
 L’analyse de l’engagement des PME dans une démarche de RSE nécessite la 
connaissance de cet univers. Cette notion a suscité la curiosité scientifique de plusieurs 
chercheurs, ils se sont intéressés à sa définition, ses caractéristiques et a son mécanisme de 
fonctionnement. Sauf que le résultat du parcours n’a pas abouti à un consensus, « Il en 
ressort, notamment que les PME ne répondent à aucune règle de fonctionnement, il est 
d’ailleurs très difficile même d’en élaborer une définition » (Julien, 1997 ; Julien et 
Marchesnay, 1987 dans Gardes, 2001).    
Actuellement, Il n’existe pas de définition unique des PME, les critères réglementaires 
sont à l’origine des illustrations retenues pour définir des PME. Conformément à Torres, 
l’idée retenue dans la majorité des pays est de différencier les PME selon l’effectif ou le 
montant du chiffre d’affaire. En effet, il argue qu’aux Etats Unis d’Amérique par exemple, 
une entreprise de 500 salariés est encore considérée comme une PME. En France, Les 

7 Selon Torres le concept « la PME » n’existe pas , il est plus commode de dire les PME en raison de 
diversité des cas. 
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processus de création d’entreprise qui lie activités des entrepreneurs à la réalisation 
d’objectifs créateurs de valeurs liées au Développement Durable, soit aux systèmes 
sociaux et environnementaux ».    
 Selon la « Social Responsabilities of the Busnessman » de Bowen(1953)5, l’entreprenariat 
durable ou la RSE est une serie de politiques, de decisions et de ligne de conduite 
compatibles avec les objectifs et les valeurs de la societé (Khelfaoui, 2014, p11). 
Selon cette definition l’entreprenariat durable releve du champ de l’ethique, l’entreprise 
est consciente des rapports qui la lient à la société, elle s’organise en prenant en charge les 
objectifs et les valeurs de la société. Pour Davis (2001), l’entreprenariat durable intéresse 
les actions et les décisions des dirigeants d’entreprise. Celui-ci surpasse ses intérêts 
techniques et même lucratifs, il est alors entamé où s’arrête la loi. Walton(1967) considère 
que l’entreprenariat durable admet une relation de complicité entre l’entreprise et la 
société et cette relation est connue et adoptée par les parties auxquelles est rattachée cette 
entreprise (Khelfaoui, op.cit., p.12). Aussi, il est porteur d’une multitude de bienfaits à 
l’entreprise. Dans un rapport du gouvernement Suédois, en réponse à la demande de la 
Commission Européenne pour l’instauration de l’entreprenariat durable, souligne que ce 
dernier constitue un socle de valeurs, un indicateur des risques qui peuvent exister ou 
intervenir dans leurs chaines de valeurs et automatiquement les méthodes d’y remédier. Il 
permet aussi aux entreprises de travailler d’une façon stratégique.  

II. Les PME sur le chemin du développement durable
Les PME sont actuellement conscientes du rôle qu’elles doivent jouer dans la protection 
de l’environnement en contrôlant leurs externalités négatives afin de diminuer leurs 
impacts sur l’environnement. Par voie de connaissance, elles doivent intégrer les principes 
du développement durable qui est interprété par la RSE ou l’entreprenariat durable. 
Autrement dit, les trois piliers du développement durable : environnemental, 
social/sociétal et économique. Selon Bonneveux (2009), les études sur la RSE dans les 
entreprises ont démontré des hétérogénéités variant entre ignorance et proactivité. En ce 
qui concerne les PME, le bilan est plus saillant, il a fait ressortir « […] des résultats très 
hétérogènes quant à la réalité des pratiques responsables dans les PME (Schneider-
Maunoury, 2000 ; Observatoire des PME européennes, 2002 ; CROCIS-CCIP, 2003 ; 
Berger-Douce, 2005 ; Quairel et Auberger, 2005 ; AFCI, 2006 ; Berger-Douce, 2006, 
2008) » (Bonneveux, 2009).  
A titre d’exemple, en 2002 la commission européenne a mené une enquête auprès de 7600 
PME et a trouvé que la moitié des PME interrogées ont des actions responsables6. Les 
PME constituent la plus grande partie du tissu économique .De ce fait, elles ont un impact 
sur les mises du développement durable, c’est pourquoi elles sont l’objet de nombreuses 
sollicitations pour les inciter à introduire la RSE dans leur stratégie (Capron et Lanoizelée 
,2010).  
Avant de traiter l’adoption du développement durable par les PME, on aborde le cadre 
conceptuel de ce concept. 

5 L’ouvrage de Bowen est considéré comme le fondateur du champ dédié à la RSE ou l’entreprenariat 
durable, « […]un ouvrage séminal, anticipant et structurant des approches théoriques en matière de RSE » 
(Acquier et Gond, 2005, p.3) 
6 Bonneveux (2009) 
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entreprenariat soucieux des externalités négatives de son activité sur l’environnement et la 
société, sans pour autant délaisser le côté lucratif de cette activité.  

1.1.croisement entre Développement Durable et Entreprenariat 

Il est unaniment consentie que le developpement durable est la prise en compte sur le plan 
macroeconomique et politique et au sein des entreprises  de trois recommandations :  
developpemnt economique, performance environnementale et justice sociale. Dans cette 
intention,le developpement durable admet la reconciliation entre le developpement 
économique et l’équité sociale sans atteintes nausives à l’environnement naturel.   A cet 
effet, l’entreprenariat est confonté plus que jamais à introduire les principes du 
developpement durable dans son activite quotidienne sans pour autant omettre son rôle de 
generateur de richesse. Des lors, l’entreprenariat acquiert un caractere de durabilité 
puisqu’il repond aux objectifs du Developpement Durable. Ainsi,un nouveau  concept voit 
le jour à savoir « l’Entreprenariat Durable ». C’est un concept recent plus recent que celui 
du Developpement Durable, il date des années 1990 se coincidant avec la prise de 
conscience ecologique qu’a connu le monde. La conceptualisation de cette notion est 
passée par des periodes de declin, ce n’est qu’aux années 2000 qu’il « connait un regain » 
(Chaper,2005 dansBres et al., 2011,p.1). Toutefois, il faut signaler que l’entreprenariat 
durable n’est autre que le concept de la  RSE2 qui signifie encore « le Developpement 
Durable au sein de l’entreprise ». etant donné cette interchangeabilité entre les deux 
concept, on peut dire qu’ils ont un caractere ambigüe plein de contradiction, à caractère 
controversé et complexe (Igalens et al., 2008). Pourtant, la complexité à cerner la notion 
de la RSE n’empêche pas sa célébrité et sa divulgation dans les différentes sociétés. La 
littérature contient une multitude de définition qui essaye d’éclaircir la responsabilité de 
l’entreprise et de définir son rôle dans la société.  

1.2.Définition du concept de l’Entreprenariat Durable 
L’entreprenariat durable découle du principe que les entreprises doivent agir durablement 
sur trois plans économique, environnementale, et sociale. Nous essayons, dans ce qui suit, 
de déterminer une définition qui englobe les différentes visions et qui peut représenter un 
dénominateur commun à toutes les autres.  
La commission européenne définit l’entreprenariat durable comme étant « la 
responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société »3. Cette 
définition renvoie à celle du Développement Durable qui s’inscrit aussi dans la logique 
des principes internationaux. Elles concernent les droits de l’homme, les conditions de 
travail, l’environnement, la lutte contre la corruption égalité des sexes et l’éthique des 
affaire4.  
Si on considère que cette définition s’adresse à toute forme d’organisation (entreprises, 
ONG, collectivités, syndicats,…etc.), on ne peut pas lui reprocher d’avoir omis le 
caractère lucratif des entreprises. En effet, la définition d’O’Neill et .al, 2009 dans Labelle 
et St-Jean, 2011, p3 met l’accent sur cette spécificité : « L’entreprenariat durable est un 

2Responsabilité Sociale des Entreprises 
3http // : www.strategie.gouv.fr/.../14-03-04-CSR-Action-plan-rapport_FRA_sfs_140304.pdf. Consulté le 
02-06-2016 
4http // : www.strategie.gouv.fr/.../14-03-04-CSR-Action-plan-rapport_FRA_sfs_140304.pdf, op.cit., 
p.6.Consulté le 02-06-2016 
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Introduction 

L’entreprenariat est l’action de créer une entreprise dont les finalités sont la création de la 
richesse et de l’emploi, la stimulation de la croissance économique et de l’innovation. 
Toutefois, c’est une définition stricte car l’entreprenariat peut revêtir des aspects autres 
que ceux évoqués plus haut. En effet, dans une perspective de Développement Durable il 
peut améliorer les conditions sociales et contribuer à la protection de l’environnement. 
Dès lors, il acquiert un caractère de durabilité puisqu’il répond aux objectifs du 
Développement Durable. Il est de plus en plus évident, après les crises économiques et 
environnementales, que l’entreprenariat durable est indispensable à l’instauration de ce 
nouveau mode de développement qui réclame l’équité sociale, la durabilité des systèmes 
environnementaux et la création des richesses. Les politiques de Développement Durable 
et de l’entreprenariat sont multidimensionnelles et applicables à tous les domaines et 
différents types d’entreprises. En occurrence les petites et moyennes entreprises (PME). 
Les initiatives de l’entreprenariat durable ne contribuent pas seulement au développement 
macroéconomique, elles sont susceptibles d’augmenter les richesses des entreprises 
activant localement. Dans le contexte des PME intégrer le développement durable 
nécessite que les responsables des entreprises aient des valeurs en faveur de l’engagement 
dans le développement durable (Turcotte et al, 2014, p. 20). Aussi, les recherches de 
Berger-Douce (2007) ont démontré que les obstacles à l’adoption du développement 
durable par les PMEsont le manque des ressources financières, des connaissances, du 
temps et des ressources humaines. 
Toutefois, ce n’est pas pour autant que les PME se désengagent et s’écartent du chemin 
qui mène au développement durable. Des efforts doivent être déployés pour que les PME 
adoptent les principes de la protection de l’environnement et les pratiques de la 
responsabilité sociale1.  
Ainsi, l’objectif de cet article est de démontrer l’intérêt de l’adoption de l’entreprenariat 
durable pour les PME. Aussi, nous déterminerons les spécificités de l’engagement des 
PME dans une démarche de développement durable.   

I. Entreprenariat durable : origines et définitions 

La persistance des crises écologiques engendrées par l’activité économique a incité les 
institutions internationales, ONG, scientifiques à revoir les modèles économiques adoptés. 
Ainsi, les économistes ont appelé à la création d’un nouveau créneau d’étude dit 
« Sustainable Entrepreneurship » ou Entreprenariat Durable. Selon les auteurs Collis et 
Montgomery (2005 dansBres et al., 2011,p. 8)ce champ d’étude s’intéresse à un 

1Turcotte et al. Op.cit., p.19 
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