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  لالستثمارالدور التنموي 
  في المؤسسة المصغرة في الجزائر

  

  *بوسهمين أحمد. أ

 قسم علوم التسيير

  وعلوم التسييراالقتصاديةكلية العلوم التجارية والعلوم 

  جامعة بشار

  لجزائرا

  الملخص

  الـصغيرة والمتوسـطة ومنهـا        فـي مؤسـسات    لالستثمار االجتماعي و االقتصاديالرهان  يعد 
ـ  فـي مؤسـسات المـصغرة        االسـتثمار ن   حيـث أ   ،ذا أهمية بالغة   ي الجزائر فالمصغرة   وفر ي
 وطرق إنتاج أكثر مرونـة وقـدرات تكييـف أكثـر مالئمـة مـع                 تسييرية أقل تعقيداً   إجراءات

 في درجـات عـدم التأكـد، ولهـذا عـرف            ارتفاعنسيج األسواق المحلية والدولية التي تعرف       
 الرتفـاع وكـذلك    نتيجة العالقـات الباطنيـة الهامـة      نمواً  االستثمار في الجزائر    هذا النوع من    

 . به وتنميته ضرورة لبلوغ التنميةاالهتمام، فأصبح االقتصادي في النسيج همكانت

  ، المؤسسة المصغرة، التنمية االقتصادية، التنمية المحلية االستثمار:الكلمات المفتاحية

  

                                                
  أستاذ مساعد بجامعة بشار، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  *

              univ_ahmed@yahoo.fr    أو  univahmed@gmail.com 
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  :المقدمة
الهيكليـة تـؤدي    وكون من سلسلة مـن المتغيـرات الوظيفيـة          إذا كانت التنمية عملية ديناميكية تت     

الـتحكم فيهـا إلـى حـد     وتمكن الفرد من التفاعـل مـع بيئتـه    و ،إلى التغلب على مظاهر التخلف    
 ثمة حاجة إلى توسيع أهداف التنميـة بحيـث ال تقتـصر علـى النمـو الـسريع للنـاتج                     نإ ف ،ما

 الفقـر وتحـسين توزيـع الـدخول         الاستئـص  وإنما تشمل خلق فـرص عمـل و        ،القوي اإلجمالي 
  .الخ... األساسيةباالحتياجاتوالوفاء 

  منفـذاً  هوصـف ب ، في مجال المؤسـسات المـصغرة بحـق ذا أهميـة كبيـرة             االستثماريعد  بهذا  و
ـ إ  الموارد والخدمات المحلية نظـراً     الستغالل جديداً مـن ثـم فهـي      و ، أغلبهـا بـذلك    ارتبـاط ى  ل

 الـسلع  اسـتيراد العـزوف عـن   وعملية سد الحاجـات المحليـة   لبلد من خالل   ى ا لإتضيف موارد   
  .سلع لها ميزة نسبية محليةالمساهمة الفعالة في عملية التصدير لو ،المثلية

 بـل يتجـاوز ذلـك       فقـط،  االقتـصادية  في المؤسسة المصغرة لم يقتصر على النواحي         فاالستثمار
الفنيـة  والمهـارات التـسييرية     فهـي حقـل لتعلـيم       ... .الثقافيـة و االجتماعيـة ليشمل النواحي   

 أن معظـم البلـدان الناميـة     خـصوصاً و ، كما أنها تكفل خلق العديد من فـرص العمـل          ،الخبراتو
 االسـتغالل عـدم   ومنها الجزائر تعاني الكثير من المـشاكل الـسكانية نتيجـة لـسوء التخطـيط                و

لحاجـة الملحـة    اوأخطـار علـى العمالـة       وما يصاحبها مـن أبعـاد       و ،األمثل للموارد الموجودة  
    . بمستوى المعيشةلالرتفاع

مـساهمتها فـي إنعـاش    والـدور الرائـد للمؤسـسات المـصغرة       فـي المؤسـسة      الستثمارلإن  
 كما أن سهولة تكيفهـا مـع البيئـة ومرونتهـا تجعلهـا قـادرة                ، وتحسين الدخل الوطني   االقتصاد

  وحتـى الوطنيـة   و األسـواق المحليـة    وعلى رفع التحـديات التنافـسية والتنمويـة ومنـه غـز           
 تمثـل أفـضل     هـي  ف ، الـوطني  االقتـصاد  ضـمن خريطـة       جديـداً   وهذا يكسبها موقعاً   ،الخارجية

  . في الجزائراالقتصادية في ظل اإلصالحات االقتصاديالوسائل المتاحة لإلنعاش 

  :وهو السؤال الجوهري ن لإلجابة عالبحثلهذا جاء و

  ال المؤسسة المصغرة في الجزائر؟ في مجاالستثمار يؤديهما الدور التنموي الذي  •

همـاً وحيويـاً فـي التنميـة        م دوراً   يـؤدي  في مجال المؤسـسات المـصغرة        االستثمارالشك أن   
 وذلك مـن خـالل مـا تقدمـه مـن مـساهمة مـن                ، وبالخصوص في التنمية المحلية    االقتصادية
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ر وزيـادة   جهة في الناتج المحلي اإلجمالي، ومن جهـة ثانيـة المـساهمة بفعاليـة فـي التـصدي                 
  .    ضف إلى ذلك كونها تمثل وعاء رئيسياً الستقطاب العمالةأ، االبتكارقدرات 

 االسـتثمارات  بإنـشاء هيئـات تقـوم بـدعم هـذا النـوع مـن             في الجزائـر   تعزز هذا المسعى  و
، ]ANSEJ"]1" تـشغيل الـشباب  ومـن أهمهـا الوكالـة الوطنيـة لـدعم      وتنميتهـا،  و هاوتـشجيع 

الـصندوق الـوطني    فـضالً عـن      ،]ANGEM"]2"يير القـرض المـصغر      الوكالة الوطنيـة لتـس    و
 فـي عـدد المؤسـسات        ملحـوظ  ارتفـاع ، هذا األمـر أدى إلـى        ]CNAC"]3"للتأمين عن البطالة    

    .ة قصيرة من الزمنمدالمصغرة خالل 

مبـرزين أهـم العوامـل    أسس تحديد مفهـوم المؤسـسة المـصغرة     سنتطرق إلى   البحثوفي هذا   
منهـا  والمتوسـطة  والـصغيرة   تحديد تعريف موحـد للمؤسـسات         في صعوبةود  التي أدت إلى وج   

ـ ال تمييزهــا عــن بــاقي وإلــى المعــايير المعتمـدة لتعريــف المؤســسات المـصغرة   و ،رةصغم
بعـدها نتطـرق إلـى      و ،التعريف الذي تتبناه الجزائر للمؤسـسة المـصغرة       و ،المؤسسات األخرى 

هـذا مـن خـالل    و . فـي المؤسـسات المـصغرة   ثماراالستأهم المحطات التنموية التي يسهم فيها      
  :اآلتيينالمبحثين 

   أسس تحديد مفهوم المؤسسات المصغرة:األولالمبحث  §

 في الجزائر في المؤسسة المصغرة لالستثمارات الدور التنموي :الثانيالمبحث  §

  : أسس تحديد مفهوم المؤسسات المصغرة:األولالمبحث 
آخـر  إلـى   تختلـف مـن قطـاع        ،نها المؤسسات المصغرة  موالمتوسطة  والمؤسسات الصغيرة   إن  
مؤسـسة   بمنزلـة  مؤسسة  مصغرة  فـي قطـاع إنتـاج متطـور              عدمن مكان آلخر، فقد يمكن      و

 كمـا أن المعـايير المـستخدمة فـي قيـاس         ،العكس صـحيح  و ، في قطاع إنتاج غير متطور     ةكبير
ـ   و ،حجم العمالـة  :  منها ، ومتعددة ةحجم المؤسسات مختلف    ،حجـم المبيعـات   و ،وداتقيمـة الموج

غيـر صـحيحة فـي مجـال     وهي معايير نسبية يمكن أن تكون صحيحة في مجال نـشاط محـدد            و
 بحجـم عمالـة قليـل    ، فكثير من المؤسسات فـي البلـدان المتطـورة تمتـاز حاليـاً         ]4[نشاط آخر 

 كمـا أن الكثيـر مـن المؤسـسات فـي الـدول         ، أو قيمة موجـودات عاليـة      ،حجم مبيعات كبير  و
 تعتمـد علـى المـوارد    ، إلى وسائل اإلنتاج المتطـورة والتقنيـات الحديثـة       الفتقارهاة نتيجة   النامي

مبيعاتهـا  و  جـداً اًكـون فيهـا حجـم العمالـة كبيـر     يبـذلك  و ،البشرية بشكل أساسي في نشاطها  
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 كما أن حجـم المبيعـات كمؤشـر يكـون غيـر دقيـق فـي أوقـات                   ،وقيمة موجوداتها منخفضة  
  . حقيقة نشاط المؤسسةى دون أن يشير إلاً كبيراً حيث يعكس رقم،التضخم

  :اآلتيةلهذا السبب سوف نتطرق في هذا المبحث إلى النقاط و
 الصغيرةوتحديد تعريف موحد للمؤسسات المصغرة  صعوبةالتي أدت إلى عوامل  ال §

 معايير تحديد التعريف للمؤسسات المصغرة والصغيرة §

 المتوسطةوة  الصغيرالمصغرة،تعريف الجزائر للمؤسسات  §

 التعريف المعتمد في الدراسة §

   في المؤسسة المصغرة في الجزائراالستثمارالمساعدة على األجهزة  §
ــى عوامــل ال -1 صــعوبة تحديــد تعريــف موحــد للمؤســسات التــي أدت إل

  :المصغرة
 رغـم وجـود   االقتـصادي،  مـن الجـدل فـي األدب    كثيراً المصغرة المؤسسات مفهوم تحديد أثار

 كافـةً المتقـدم   وفـي دول العـالم النـامي         هاوانتشار المتوسطةوالصغيرة  وة  المؤسسات المصغر 
المتوسـطة جـد   و فالغرض من وضع تعريف للمؤسـسات المـصغرة والـصغيرة      السواء،على حد   

  : ]5[اآلتيةمهم لألسباب 
بمعنى آخر المجموعات المـستهدفة حتـى يـتمكن المـسؤولون مـن             وتحديد أعضاء القطاع     §

  .المقاولينحفيزية لفائدة  التتالقرارااتخاذ 

 في وضع تقـارير عـن التقـدم فـي عمليـة             الستخدامهاتيسير جمع البيانات عن هذا القطاع        §
 لهــذه المنــشأة حــول الفــرص االســتثمارية االستــشارات، وتقــديم االقتــصاديةالتنميــة 

 .والعقبات واالتجاهات الجديدة

نمـو  و عامـة، النمـو بـصفة      التـي تـشجع      االقتـصادية   تيسير تنمية وتوضيح السياسات      §
 .خاصةالصغيرة والمتوسطة بصفة وقطاع المؤسسات المصغرة 

فـي النمـو     هـا وأثر  تبني فهم أفضل لدور المؤسسات المـصغرة والـصغيرة والمتوسـطة             §
 .االقتصادي

 الدوليـة   االقتـصادية  من الجـدل بـين األوسـاط         اًإال أن مفهوم هذه المؤسسات ال يزال يثير كثير        
 االقتـصادي ضـعها   و الخـتالف  من الدول يتعذر عليهـا تحديـد المفهـوم           اًا أن كثير   كم ،المحليةو
قـد نجـد علـى مـستوى دولـة واحـدة عـدة تعـاريف للمؤسـسات المـصغرة           و ،التنظيمـي و
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 مـن مؤسـسة   االقتـصادي  والتباين الموجـود فـي النـشاط     االختالفذلك راجع إلى    و ،الصغيرةو
مــدى التقــدم و ،االقتــصاديرجــة النمــو  الموجــود كــذلك بــين دواالخــتالفأخــرى، إلــى 

   .الخ....أخرىإلى  ومكانة هذه المؤسسات في السياسات التنموية من دولة ،التكنولوجي
بـين الهيئـات   وبـين الـدول   و التعـاريف بـين المفكـرين    اخـتالف  ومنه فاألسباب المؤدية إلى    

  :]6[اآلتية يمكن حصره في األسباب ،االقتصادية
  .قتصادياال درجة النمو اختالف  - أ

 .وفروعه االقتصادي طبيعة النشاط اختالف  - ب

 . والمتوسطةالصغيرةوشمولية المؤسسات المصغرة   - ت

 .العوامل السياسية والعوامل التقنية  - ث

 .القطاع غير الرسميإشكالية   - ج

  معايير تحديد التعريف للمؤسسات المصغرة والصغيرة  -2
ـ   اوالمـصغرة    رأينا فيما سبق أن تحديد تعريف دقيق للمؤسسات         المتوسـطة منهـا     ىلـصغيرة حت

 علـى جملـة مـن    االعتمـاد على أساس يتفق عليه الجميع يـشكل صـعوبة كبيـرة، لـذلك تـم              
هـذا رغـم كثـرة هـذه        وليها في محاولة تحديد ماهية هذه المؤسـسات،         إ االستنادالمعايير يمكن   

المعايير التي تشكل هي األخرى مشكلة فـي تحديـد هـذه الماهيـة، فهـي تـشمل علـى سـبيل                      
درجـة  ورأس المـال، مـستوى التنظـيم،    و معيـار عـدد العمـال،    ،المثال ال على سبيل الحـصر   

 وقـد يـستخدم     الـخ، ....مـستوى الجـودة   وحجم المبيعـات،    و،  ته أو قيم  كمية اإلنتاج و،  االنتشار
 أكثـر مـن معيـار واحـد فـي           اسـتخدام إلـى   أي من هذه المعايير منفردا كما قد يحتاج األمـر           

  . ه نفسالوقت
 كمـا يمكـن تـصنيفها إلـى         بينهـا،  المناسـب    االختيـار  مشكلة هذه المعايير في صعوبة       وتكمن

  :]7[صنفين هما
 ]8[المعايير الكمية  -أوال 

   ]9[)أو معايير وظيفية ( المعايير النوعية   -ثانيا 
  :المعايير الكمية 2-1

لـصغيرة  المعايير الكمية هي من أهم المعايير المستخدمة فـي تعريـف المؤسـسات المـصغرة وا               
 ومجموعـة أخـرى مـن       االقتـصادية، والمتوسطة، وهي تخص مجموعة من المؤشرات التقنيـة         

  . المؤشرات النقدية
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رأس المـال   و اإلنتـاج، حجـم   و  ،)العمـال عـدد   ( معيـار العمالـة      :فيتتمثل أهم المعايير الكمية     
  .الخ ...ته وقيماإلنتاجمعيار حجم و التكنولوجي،التقدم والمستثمر، 

  :معيار عدد العمال أو معيار العمالة   2-1-1
  الـصغيرة  والمـصغرة  ( عنـد التمييـز بـين المؤسـسات        اسـتخداماً هذا المعيار أكثر المعايير     يعد

 ويعكـس   ، ]10[ خاصة عند المقارنـة علـى المـستوى الـدولي          ،المؤسسات الكبيرة و) المتوسطةو
 ،لنظـر عـن طبيعـة النـشاط       عدد العمال أهم المعايير الكمية في تحديد حجم المؤسـسة بغـض ا            

ـ ويتراوح عدد العمال فـي المؤسـسات المـصغرة والـصغيرة والمتوسـطة         كـل دولـة   اختالفب
 ففي الغالب نجد عدد العمـال يتـراوح مـا بـين عامـل واحـد                ، والصناعية االقتصاديةومقاومتها  

  .]11[ في معظم الدول الناميةإلى خمسين عامالً

ـ فـي    التقنيات الحديثة    استخداملكن   ض المؤسـسات جعـل حجـم العمالـة يتـضاءل مقارنـة             بع
 ألن نــشاطات ،الــصغيرة والمتوســطة التــي ال تــستخدم التكنولوجيــا ،المؤســسات المــصغرةب

 تعتمـد فقـط علـى المهـارة اليدويـة وإمكانيـات            الصغيرة كانـت سـابقاً    والمؤسسات المصغرة   
ـ  معيـار العمالـة فـي ال    اسـتخدام العمل بالدرجة األولى، ولهذا تغيـر        ة مـد ة األخيـرة عـن ال  دم
  .السابقة كمحدد لحجم نشاط المؤسسة

   ـ  ، معيـار العمالـة    باسـتخدام  أصبح المفهـوم أكثـر تعقيـداً      ومن ثم ه يـستخدم فـي فـصل       ألنَّ
 لكـن التقـدم التكنولـوجي       ،المتوسطة عن المؤسـسات الكبـرى     والصغيرة  والمؤسسات المصغرة   

 مـن المؤسـسات     علـى المعرفـة جعـل كثيـراً        الحديث ألساليب اإلنتاج التي تعتمـد        االستخدامو
 . ]12[ اعتمادها على كثافة رأس المالفضالً عن من العمالة  محدوداًتستعمل عدداً

 إال أنـه مـن أكثـر المعـايير الكميـة        ، التي وجهت لمعيار العمالة    ]13[االنتقاداتالرغم من كل    على  
   .]14[ استخداماً

  :معيار رأس المال المستثمر 2-1-2
 بحيـث إذا كـان حجـم رأس المـال           ، فـي تحديـد حجـم المؤسـسات        عيار كثيـراً  يعتمد هذا الم  

المؤسـسة مـصغرة أو   تعـد  ف  نـسبياً   المؤسسة كبيرة، أما إذا كـان صـغيراً        ِتد ع المستثمر كبيراً 
  .  لكل دولةاالقتصادي درجة النمو بالحسبان مع األخذ ،صغيرة أو متوسطة
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ـ        و  اآلالت التـي تعكـس      المبـاني،  األرض،(ال الثابـت    يتضمن هذا المعيار التفرقة بـين رأس الم
العناصـر اإلنتاجيـة المتغيـرة التـي     (رأس المـال المتغيـر    و ،)حجم الطاقة اإلنتاجية للمـشروع      

 فهنـاك مـن   ،)الـخ  ...عـاملين وأجـور   ومن خـدمات     هاكلّيمول بها المشروع أصوله المتداولة      
إلـى   قيمتهـا مـن وقـت        الخـتالف الثابتـة   يستبعد قيمة األصول    ويعتمد على رأس المال المتغير      

 ألن إضـافة رأس المـال الثابـت    ، حتى ال تعطي نتائج مـضللة عنـد تـصنيف المؤسـسات           ،آخر
  .الصغيرةو بعض المؤسسات عن دائرة المؤسسات المصغرة استبعاد إلىيؤدي 

  :)معيار مزدوج( رأس المال المستثمر ومعيار العمالة   2-1-3 
 وذلـك بـالجمع بـين    ،حديد المؤسـسات الـصناعية والتجاريـة المختلفـة     يعتمد هذا المعيار في ت    

المعيارين السابقين، أي معيار العمالة ومعيار رأس المال فـي معيـار واحـد يعمـل علـى وضـع             
مـن المعـايير   يعـد  و ، الرأسـمالية الثابتـة  لالسـتثمارات حد أقصى لعدد العمال بجانب مبلغ معين     

الـصغيرة  و المؤسـسات المـصغرة      يـد مفهـوم   دلـدول عنـد تح    مة التي تستخدمه كثير من ا     همال
  .المتوسطةو

  : حجم رأس المال المستثمر وينطوي هذا المعيار على عالقة عكسية بين العاملين و
يـستخدم هـذا المعيـار فـي        و  ]رأس المـال  /رتفع فيه معدل العمالـة    ي [معيار كثيف العمالة     §

 ).وفرة في العمالة(الدول التي تعاني من بطالة 

تـستخدمه الـدول التـي      و  ]العمـل /رتفع فيـه معـدل رأس المـال       ي[معيار كثيف رأس المال      §
 لديها وفرة رأس المال 

  :]15[ أخرى معايير2-1-4

 ، التقـدم التكنولـوجي  معيـار : ر السالفة الذكر هناك معايير أخـرى مـن أهمهـا    يإلى جانب المعاي 
معيـار عـدد    و ،تهـا  وقيم  المـستخدمة   معيـار كميـة المـواد الخـام        ،ته وقيم معيار حجم اإلنتاج  

مـدى ارتباطـه بالكفـاءة اليدويـة        ومعيـار أسـلوب اإلنتـاج       و ،معيار حجم المبيعـات   و ،اآلالت
   .الخ........، معيار الجودة،معيار مستوى التنظيمو ،الميكانيكيةو

         : المعايير النوعية 2-2
 عـدم قـدرتها   ومـن ثـم   قـائص، النأنها تتـضمن بعـض     نستنتج   تطرقنا إلى المعايير الكمية      بعد

الـصغيرة والمتوسـطة وغيرهـا مـن المؤسـسات      و الفصل بين المؤسسات المصغرة       على وحدها
عالقـة المؤسـسة بـالمحيط أو درجـة          واألخرى خاصة فيمـا يخـص طبيعـة تنظـيم العمـل أ            
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معـايير أخـرى    ضـرورة إدراج    جعـل   ي هـذا مـا      ،]16[الـخ .......العملعمق تقسيم   والتخصص  
المـسؤولية ثـم حـصة المؤسـسة مـن          والملكيـة   : ايير النوعية التي تتمثل أهمها في       وهي المع 

  .السوق

  :معيار الملكية 2-2-1
  نجـد أن غالبيـة المؤسـسات المـصغرة         إذْ ،همـة مهذا المعيار مـن المعـايير النوعيـة ال        يعد ، 

المتوسطة تعود ملكيتهـا إلـى القطـاع الخـاص فـي شـكل شـركات أشـخاص، أو                   والصغيرة  
 مالـك هـذه المؤسـسة دور المـدير والمـنظم            يـؤدي عائليـة    ات أموال معظمها فردية، أو    شرك

  . القرار الوحيداتخاذوصاحب 

   :  معيار المسؤولية2-2-2

الـصغيرة والمتوسـطة وبـالنظر إلـى هيكلهـا          ونجد هذا المعيـار فـي المؤسـسات المـصغرة           
ثـل المتـصرف الوحيـد الـذي      لهـا يم    مالكـاً  بوصفه أن صاحب المؤسسة     د، نج التنظيمي البسيط 

ــوم  ــاذيق ــل    باتخ ــوذج التموي ــد نم ــسة وتحدي ــل المؤس ــل داخ ــيم العم ــرارات وتنظ  الق
  . فإن المسؤولية القانونية واإلدارية تقع على عاتقه وحدهومن ثم ،إلخ....والتسويق

  ]17[   معيار حصة المؤسسة من السوق 2-2-3
بالـسوق كونـه الهـدف الـذي تـؤول إليـه            بالنظر إلى العالقة الحتمية التي تـربط المؤسـسة          

 علـى وزنهـا وأهميتهـا       باالعتمـاد  لتحديد حجم هـذه المؤسـسة        بهذا مؤشراً يعد  منتجاتها فهو   
 هـذه   عـدتْ داخل السوق الذي كلما كانـت حـصة المؤسـسة فيـه كبيـرة وحظوظهـا وافـرة                   

 ومحـالت  تنـشط فـي منـاطق   ف أما تلك التي تستحوذ علـى جـزء قليـل منـه              ،المؤسسة كبيرة 
  .صغيرة أو متوسطةمصغرة أو تعد محدودة ف

 :المتوسطةو الصغيرة المصغرة،تعريف الجزائر للمؤسسات  -3

 رقـم   ]18[الـصغيرة والمتوسـطة فـي القـانون       ويتلخص تعريف الجزائر للمؤسـسات المـصغرة        
 المتــضمن القــانون التــوجيهي لترقيــة المؤســسات ،2001 ديــسمبر12 مــؤرخ فــي 01/18

 ، فيه الجزائـر علـى معيـاري عـدد العمـال ورقـم األعمـال       اعتمدتتوسطة، الذي الصغيرة والم 
يحتوي هذا القانون في مادته الرابعة على تعريـف مجمـل للمؤسـسات الـصغيرة والمتوسـطة،                  



 بوسهمين أحمد                              2010-األول العدد -26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 
 

209 

 منه لتبين الحدود الفاصـلة بـين هـذه المؤسـسات فيمـا بينهـا         7،  6 ،5 ثم تأتي بعد ذلك المواد    
  :      اآلتيعلى النحو 

 :]19[ سسات الصغيرة والمتوسطةالمؤ 3-1
تعرف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهما كانت طبيعتهـا القانونيـة بأنهـا مؤسـسة إنتـاج الـسلع                

، وال يتجـاوز رقـم أعمالهـا الـسنوي مليـار دينـار أوال        عامالً 250 و 1والخدمات تشغل ما بين     
 لمعيـار  هائاتسـتف امليـون دينـار مـع    ) 500(يتجاوز مجمـوع حـصيلتها الـسنوية خمـسمئة          

  .االستقاللية

   :يآلتكاهو ة فأما تعريف كل مؤسسة على حد

 المصغرة بأنها مؤسـسة تـشغل مـابين عامـل واحـد         المؤسسة تعرف   :المصغرةالمؤسسة   3-2
 أو ال يتجـاوز مجمـوع   ، مليـون دينـار  20 عمال، وتحقق رقـم أعمـال أقـل مـن           9إلى  

 . ماليين دينار10حصيلتها السنوية 

 10 مـا بـين      تـشغل هـا كـل مؤسـسة       نَّبأ المؤسسة الـصغيرة     تعرف :الصغيرةالمؤسسة   3-3
 أوال يتجــاوز دينــار، مليــون 200، وال يتجــاوز رقــم أعمالهــا الــسنوي  شخــصا49ًو

 . مليون دينار100مجموع حصيلتها السنوية 

 50مؤسـسة تـشغل مـابين     بأنهـا  تعـرف المؤسـسة المتوسـطة      :المؤسسة المتوسـطة   3-4
 أو  ، مليـون دينـار ومليـار دينـار        200حـصور بـين     ، ويكون رقم أعمالها م     عامالً 250و

   مليون دينار500 و100يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين 

  :التعريف المعتمد في الدراسة -4

هـذه األخيـرة    تـشكّل    ِإذْ الباحث  في الدراسة على تعريف الجزائـر للمؤسـسة المـصغرة              عتمدا
توسـطة، أي اإلحـصائيات التـي تقـدم         األغلبية من حيث العدد ضمن المؤسـسات الـصغيرة والم         

 فيهـا  المؤسـسات المـصغرة        المتوسطة في الجزائـر يكـون ضـمنياً       وعن المؤسسات الصغيرة    
 فـي قطـاع     تنـشط  عند إضافة إليها المؤسـسات المـصغرة التـي           والسيما ،ةهي تشكل األغلبي  و

مـصغرة هـو   منه التعريـف المعتمـد فـي الدراسـة للمؤسـسة ال     و ،الصناعات التقليدية والحرف  
 9تـستخدم علـى األكثـر    الخـدمات  أو /مؤسـسة إنتـاج الـسلع و   المؤسسة المصغرة هـي     : أن

 مليون دينـار أو ال يتجـاوز مجمـوع حـصيلتها الـسنوية              20وتحقق رقم أعمال أقل من       ،عمال
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 فيهـا  اآلخـرون ال تفـوق نـسبة مـا يملكـه      ِإذْ االسـتقاللية  شرط فاءياستمع   ، ماليين دينار  10
 .%25هو 

  : في المؤسسة المصغرة في الجزائراالستثمارالمساعدة على جهزة األ -5

  لمؤسسات المـصغرة وذلـك مـن خـالل التمـويالت التـي             إنشاءالقروض القلب النابض في     تعد 
 االسـتثمارات الهيئات التـي تقـوم بتـدعيم هـذا النـوع مـن              واألجهزة  وتمنحها كل من البنوك     

، الوكالـة  "ANSEJ" تـشغيل الـشباب  و  الوطنيـة لـدعم  ومن أهمها الوكالـة  تنميتها،و هاوتشجيع
 الـصندوق الـوطني للتـأمين عـن         فـضالً عـن    ،"ANGEM"الوطنية لتسيير القروض المصغرة     

   " CNAC"البطالة 

 Agence Nationale de Soutien a(  تــشغيل الــشبابو الوطنيــة لــدعم الوكالــة  5-1

l'Emploi des Jeunes ( ]20[ 

ربيـع الثـاني    24  المـؤرخ فـي  96/296تضى المرسوم التنفيـذي رقـم   أنشئت هذه الوكالة بمق
 المـؤرخ  03/288م بالمرسـوم التنفيـذي رقـم    مالمـت و  ]21[ 1996 سـبتمبر   08 الموافق   1917

 تقـوم بـدعم     ، وهي وكالـة موضـوعة تحـت سـلطة رئـيس الحكومـة             2003 سبتمبر   06في  
حيـث يتـولى الـوزير       ،عمتابعة المؤسسات المصغرة المنشأة مـن طـرف أصـحاب المـشاري           و

يـديرها مـدير    ويـسيرها مجلـس توجيـه       .  جميعهـا  المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لنشاطاتها    
 المـالي   االسـتقالل و تتمتـع هـذه الوكالـة بالشخـصية المعنويـة          .عام وتزود بمجلس مراقبـة    

وقـد بـدأت    لهـا فـروع فـي كامـل التـراب الـوطني             و ،مقرها الرئيسي في الجزائر العاصمة    و
  .1996الوكالة العمل الفعلي لها في جوان 

 Agency Nationale de Gestion du (المـصغر  القـرض  الوطنيـة لتـسيير   الوكالـة   5-2

Micro-Crédit(]22[  

 جـانفي  22 المـؤرخ فـي   14 ـ  04 رقـم  التنفيـذي أنشئت هده الوكالـة بمقتـضى المرسـوم    
عم المؤسـسات المـصغرة      تقـوم بـد    ، وهي وكالة موضوعة تحت سلطة رئيس الحكومـة        ،2004

تتمتـع   ،المنشأة من طرف أصحاب المشاريع حيث يسيرها مجلس توجيـه ويـديرها مـدير عـام               
جهويـة  لهـا فـروع   ومقرها الرئيسي فـي الجزائـر العاصـمة    وه الوكالة بالشخصية المعنوية    ذه

   .2004وقد بدأت الوكالة العمل الفعلي لها في جانفي  ،التراب الوطنيعلى 
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ــصندو  5-3 ــة ال ــن البطال ــأمين ع ــوطني للت  Caisse Nationale d'Assurance (ق ال

Chômage( ]23[  

 اً قـررت الحكومـة مـؤخر      ،سياسة مكافحة البطالة وترقية النشاطات المنتجـة للثـروات         في إطار 
ـ  50 و 35مـا بـين      كفل بالبطالين البـالغين مـن العمـر       تتإنشاء جهاز جديد ل    فـي إنـشاء    نة   س
  .دعم وتشغيل الشباب الموجه للشبابتكملة لجهاز الوكالة الوطنية لهذا ومؤسسات مصغرة 

 الحـائز علـى خبـرة قيمـة فـي مجـال             بوصـفه  1994 مـاي    26وقد أنشئ هذا الجهاز فـي       
ـ رة عبر مراكز دعـم العمـل الحـر الم         المساعدة على خلق المؤسسات المصغ     د عبـر كامـل     ووج

  .التراب الوطني 

ــانيمبحــث ال ــدور التنمــوي :الث ــي المؤســسة لالســتثمارات ال  ف
 : في الجزائرالمصغرة

فـي مجـال المؤسـسات المـصغرة فـي           هودور االسـتثمار  أهميـة    فـي ن  وال يختلف االقتصادي  
تهـتم مختلـف دول العـالم ومـع         و ،التوظيف واالستثمار ورفـع معـدالت التنميـة االقتـصادية         

ـ    اختالفو سياساتها   اختالف دمها ناميـة أم علـى طريـق النمـو، بتقـديم الـدعم               مـستويات تق
 هـذا القطـاع الحيـوي    اسـتمرارية بهدف ضـمان   والنصح والمشورة لهذا النوع من المؤسسات

  .   المحلياقتصادها نموه لتنمية استمراريةو

  دعائمهـا الرئيـسية     وإحـدى  ،أهم محركـات التنميـة    من   في المؤسسات المصغرة       االستثماريعد 
بـذلك ينظـر إلـى    و  علـى مـستوى االقتـصاد المحلـي أو اإلقليمـي،      االقتـصادية ة  لقيام النهض 
كثافـة عنـصر   إلـى    في المؤسسات المصغرة على أنه وسيلة للحد مـن البطالـة نظـراً     االستثمار
كمـا أنـه وسـيلة للتقريـب        . ]24[مـل  تستلزم من رأس مال لخلق فرص الع        ما انخفاضوالعمل به   

أهميـة هـذا    إلـى    الة التوزيع وللتخفيف من حدة الفقـر، ونظـراً        بين الدخول في اتجاه تحقيق عد     
ومنهـا الجزائـر     أولتـه دول كثيـرة        فقـد  القطاع أي المؤسسات المصغرة في التنميـة المحليـة        

وضـع بـرامج تنمويـة،      و ،اإلشـراف و عناية تمثلت في إنـشاء هياكـل مؤسـساتية للتخطـيط            
 اقتـصادياتها حـسنة علـى مـستوى       تحقيـق نتـائج     ومكنتها من تطوير مؤسـساتها المـصغرة        

  .المحلية
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 المؤسـسات المـصغرة كـأداة فاعلـة فـي التنميـة             تؤديـه ال شك أن الوقوف عند الدور الذي        و
 يجعلنـا نبـين دورهـا التنمـوي مـن خـالل النقـاط             ،التنمية المحلية بصفة خاصة   وة  بصفة عام 

  :اآلتية

  . في المؤسسة المصغرة في توفير فرص العملاالستثمارمساهمة  §

  . في المؤسسة المصغرة في التنمية الصناعية المتكاملةاالستثمارمساهمة  §

مـساهمتها فـي تحقيـق التنميـة     و ،االجتماعيـة أهميتهـا  و في المؤسسة المصغرة     االستثمار §
 .المحلية

  :العملفرص المساهمة في توفير  -1
مـن مـشكلة   القـوى العاملـة     وتعاني معظم البالد النامية التي تتصف بـالنمو الـسريع للـسكان             

  قـدر كبيـر   اسـتيعاب  علـى   اًحتى القطاع الزراعي والخدمات قـادر      يعد فلم   ،البطالة بكل أنواعها  
أصبح توظيف األعداد الكبيرة مـن العمالـة غيـر المدربـة عـادة فـي أعمـال                  و ،من قوة العمل  

  .منتجة يمثل مشكلة حقيقية في هذه البالد
ـ   االقتصاديينكما أن هناك شبه إجماع بين        دم قـدرة المؤسـسات الكبيـرة الحديثـة علـى           على ع
 البطالـة المنتـشرة سـواء فـي المجتمعـات الناميـة أو         المتـصاص توفير فرص عمـل كافيـة       

التـي تـضاف كـل عـام        و األعداد المتزايدة مـن العمالـة         استيعاب  أو ، على حد سواء   ،المتقدمة
رة فـي تـوفير فـرص     في المؤسـسة المـصغ   االستثمارمن هنا ظهرت أهمية     و ،إلى القوة العاملة  

  .]25[الحد من مشكلة البطالةو ،عمل
 بالغ فـي معظـم الـدول الناميـة التـي تتـصف بـالنمو الـسكاني                  باهتمامتحظى هذه القضية    و

أصـبح  و ،  قـدر كبيـر مـن قـوة العمـل     امتصاصعلى  اً  القطاع الزراعي قادر   يعد لم   ِإذْ ،السريع
رة رأس المـال فـي أعمـال منتجـة يمثـل             في ظل قـد    ،توظيف هذه األعداد الهائلة غير المدربة     

 فـي المؤسـسات المـصغرة لتـوفير         االسـتثمار هنا يبـرز دور     و ،مشكلة حقيقية في هذه البلدان    
  :]26[اتجاهينذلك بالعمل في و ،نسبياًفرص عمل منتجة في ظل تكاليف رأس المال منخفضة 

  .البطالة متصاصاوتعظيم فرص العمالة المنتجة ويعني خلق فرص العمل  :األول االتجاه
إذا مـا تناولنـا مـدى فاعليـة         و .المـاهرة  تكوين قاعدة عريـضة مـن العمالـة          :الثاني االتجاه

العمالـة  و فـي المؤسـسة المـصغرة فـي خلـق فـرص العمـل                االستثمارمساهمة  
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 فإننا نجد أن مقدار أحجام المنـشآت المختلفـة فـي تكـوين فـرص العمـل                  المنتجة،
  .للعامل تتوقف على رأس المال المستثمر

الـصغيرة  وإن متوسط تكلفة فرص العمل من رأس المال المـستثمر فـي المؤسـسات المـصغرة                 
 ممـا يعنـي     ، ]27[تقل بمعدل ثالث مرات عن متوسط تكلفة فرص العمـل فـي المؤسـسات ككـل               

 المطلوب لتشغيل عامـل واحـد فـي المؤسـسات الكبيـرة يمكـن أن يوظـف                  االستثمارأن حجم   
  .الصغيرة  وات المصغرة  عمال في المؤسسةثالث

 الذي يتمتـع بتجربـة ناجحـة فـي هـذا المجـال        ]28[فإذا أخذنا على سبيل المثال اإلتحاد األوروبي   
 مليـون مؤسـسة،     20الـصغيرة والمتوسـطة تزيـد علـى         ونجد أن عدد المؤسسات المـصغرة       

ـ        % 66.6من الهيكل اإلنتاجي الكلي، وتـشغل        % 98.8تمثل نسبة    سهم مـن حجـم العمالـة، وت
 متزايـدا   اهتمامـاً كمـا تـولي الـدول العربيـة         . من حجـم التجـارة األوروبيـة       % 64.6 بنحو

مـن عـدد المؤسـسات     % 90بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمثـل عـددها أكثـر مـن             
فـي النـاتج المحلـي     % 20 بنحـو هم  وتـس  العمالـة، من   % 30 وتشغل ما يزيد على      اإلنتاجية،
  . ]Produit Intérieur Brut(]29(اإلجمالي 

 فـإن عـدد     التقليديـة، الـصناعات   والمتوسـطة   والمؤسسات الصغيرة   حسب وزارة   وفي الجزائر   
قـدر بــ    أغلبهـا مؤسـسات مـصغرة       والتي هي في معظمهـا      المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    

متوســطة و صــغيرة مؤسـسة  293946منهــا  ،2007ســنة حتــى نهايـة  مؤسـسة   410959
  :هذابين  ياآلتيالجدول و خاصة،

  الصناعات التقليدية في الجزائروالمتوسطة و عدد المؤسسات الصغيرة ):01(جدول رقم 

  2007/ 31/12حتى 
  المتوسطةو الصغيرة طبيعة  المؤسسات 2007 عام  عدد المؤسسات نسبة المؤسسات

 المؤسسات الخاصة 293946 %71,53

 المؤسسات العمومية 666 %0,16

 لصناعة التقليديةنشاطات ا 116347 %28,31

  المجموع 410959 100

 نـشرة المعلومـات   ،الـصناعات التقليديـة  والمتوسـطة   ووزارة المؤسـسات الـصغيرة       :المصدر
  www,pmeart-dz,org ،7:  ص ،2007 مؤشرات عام ،12 رقم االقتصادية
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ويمكن مالحظة التطور الحاصل في عـدد العمالـة المـشتغلة فـي قطـاع المؤسـسات الـصغيرة               
  :اآلتيمن خالل الجدول  التقليدية في الجزائر متوسطة والصناعاتوال

  )2007 -2005 (مابين السنواتعدد العمالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تطور): 02(جدول رقم 
  2007  2006  2005  المتوسطةوالمؤسسات الصغيرة نوعية 

  المؤسسات الخاصة  771037  708136  642987  األجراء
  293946  269806  245842  ساتأرباب المؤس

  57146  61661  76283  المؤسسات العامة
  233270  213044  192744  الصناعة التقليدية

  1355399  1252647  1157856  المجموع

وزارة المؤسـسات الـصغيرة      علـى  منـشورات        معتمـداً  ، مـن طـرف الباحـث      ُأعد : المصدر
 مؤشـرات عـام   ،12 رقـم    القتـصادية اة المعلومـات     نـشر  ،الـصناعات التقليديـة   والمتوسطة  و

  www.pmeart-dz.org ،5:  ص ،2006مؤشرات عام و ،9:  ص ،2007

 243308 تـشغل    مؤسـسة  86380المـصغرة    عـدد المؤسـسات       بلغ 2007عام  إلى غاية نهاية    
عامل، وذلك حسب وضعية المؤسسات المصغرة الممولـة حـسب قطاعـات النـشاط مـن طـرف           

  .]ANSEJ( ]30 ( الشبابالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل

 غرفـة للـصناعة التقليديـة       31بلغ العدد اإلجمـالي للنـشاطات الحرفيـة حـسب تـصريحات             و
 حرفـي  13788 وقـد سـجلَ  .   حرفـي فـردي  115508  نشاط حرفي منهم 116346والحرف  

 حرفـي  10143بــ     يقـدر  2007 عـام   خـالل  مما يوضـح نمـواً  حرفي، 3645 شطبوجديد 
  ]31[فردي

جدر اإلشارة إليه عند بحث إمكانية المؤسسات المصغرة فـي تـوفير فـرص العمـل األخـذ               مما ت و
  : اآلتية االعتباراتفي الحسبان 

 الكفـاءة   باعتبـارات يـه اإلخـالل     تكثيف العمالة في المؤسسات المصغرة يجب أال يترتـب عل          §
كـون   المكثـف للعمـل يجـب أن ي   االسـتخدام  بمعنـى أن   ،اقتـصادياً   يكون ذلك مجزيـاً    ىحت

 .التنظيمو بالوفرة في العناصر األخرى النادرة كرأس المال مقترناً

 أي  ،غيـر المباشـرة   والبد أن تـدخل فـي الحـسبان فـرص التوظيـف الكليـة المباشـرة                  §
مضاعفة التشغيل الذي يبين لنا عدد العمال الذين يوجهـون إلـى التـشغيل فـي مقابـل كـل                    

ـ و ،فر له فرصة عمل مباشرة   اعامل تتو  ة العمـل غيـر المباشـرة تلـك الفـرص      نقصد بفرص

http://www.pmeart-dz.org
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 التوظيـف المباشـر المرتـب علـى      صالتي يتم خلقها في مؤسـسات أخـرى كنتيجـة لفـر           
 . في مشروع ما استثمارها

 بدور رائد تجاه تكوين قاعـدة عريـضة مـن العمالـة المـاهرة               تقوم المؤسسات المصغرة أيضاً   و
منخفـضة   والـة غيـر مدربـة أ       عم اسـتخدام  فغالبا مـا تعتمـد هـذه المؤسـسات           ،اإلداريينو

 ، فمع مرور الوقت تتحول هذه العمالة إلى عمالة مـاهرة حيـث تكتـسب الخبـرة الفنيـة                  ،المهارة
تم ذلك في نطاق التكاليف المنخفضة للمجتمع ألن التـدريب يـرتبط باإلنتـاج داخـل المؤسـسة                   و

  .    كفاءتها بشكل نسبي ارتفاعو نمو اإلدارة داخلها فضالً عن هذا ،المصغرة

  ـ ، في المؤسسة المصغرة إلـى جانـب تـوفير فـرص العمـل           االستثماريعد  للوظـائف أي  اً محرك
تظهـر اإلحـصائيات عـدد       ِإذْ ، لخلق فرص عمـل جديـدة التـي تـستحدث سـنوياً            اً مهم اًمصدر

منهـا  و فـي المؤسـسات الـصغيرة        االسـتثمار الوظائف الجديدة فـي الواليـات المتحـدة بـأن           
لمؤسسات الكبيرة في عدد الوظائف الجديـدة التـي تـستحدثها منـذ عـام               المصغرة تفوقت على ا   

 هـذه   ،]32[ ألـف وظيفـة جديـدة      700 نحـو صل عدد الوظائف الجديدة     و 1993في عام   و ،1965
بعـض المختـصين للمؤسـسات المـصغرة والـصغيرة بأنهـا محـرك              عـد   المساهمة هي سبب    

  .االقتصادمحرك و ،الوظائف

 االقتـصاد  فدراسـات  ،غير محـصورة بالواليـات المتحـدة األمريكيـة       هي  و ،هذه المساهمة مهمة  
تـستحدث  والمتناهيـة الـصغر تخلـق       و أن األعمـال الـصغيرة       ،ها نفـس  البريطاني تظهر النتائج  

البـد أن هـذا الوضـع يتكـرر فـي           و. ]33[وظائف جديدة أكثر بكثير من األعمال الكبيرة في الحجم        
  . الدول األخرى

لمؤسـسة المـصغرة فـي التنميـة الـصناعية           فـي ا   االسـتثمار مساهمة   -2
   :المتكاملة

 تظهر في أن المؤسسات الصناعية ، كبيرةاقتصادية في المؤسسات المصغرة أهمية لالستثمار
 أو الصناعات ،عات الصناعية الكبيرة ببعض المكوناتالمصغرة تستطيع إمداد المشرووالصغيرة 

عات الكبيرة في عملية توزيع منتجاتها في مختلف مكن لتلك المؤسسات مساعدة الصناي كما ،المغذية
إلى جانب تكثيف النسيج الصناعي ، عن قيامها بتقديم خدمات الصيانة فضالً،األسواق المتسعة

 المساهمة الفعالة في ، ومن ثمتنمية الصادراتو   الوسيط االستهالكتنظيم و ،التطوير التكنولوجي
  :   خاللكل هذا يتأتى من و ،التنمية الصناعية
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   :تدعيم الصناعات الكبيرة 2-1
ا ولمن المعلوم أن المؤسسات المصغرة حتى الـصغيرة والمتوسـطة والمؤسـسات الكبيـرة ليـس               

 فالتعـاون بـين المؤسـسات المـصغرة      ،ن محـل تكامـل    ومفاضلة بقدر ما يكون   ومحـل  منافسة    
 فـي قطـاع      فمـثالً  ،والمؤسسات الكبيرة يؤدي إلى تـدعيم قطـاع النـشاط الـذي تعمـل فيـه                 

هـذا مـن خـالل     ،سـتهالكات الوسـيطية وتنـوع اإلنتـاج الـصناعي     الصناعي تقوم بتنظـيم اال    
   .عملها على خلق روابط بين اإلنتاج الصناعي واإلنتاج الزراعيوالعالقات مابين القطاعات 

  :واالقتصاديتكثيف النسيج الصناعي    2-2
هـو تقـديم المؤسـسات      ،ت الكبيرة المؤسـسا وإن من أوجه التكامل بين المؤسـسات المـصغرة          

 كلمـا وجـدنا مـصنعا إلنتـاج          ِإذْ ،المصغرة  لخدمات ومساعدات الباطنيـة للمؤسـسات الكبيـرة         
مصغرة تحـيط بـه مـن أجـل صـنع األجـزاء             الومنتج معين وجدنا شبكة من المصانع الصغيرة        

ت تحتـاج   نجـد أن كـل شـركة عمالقـة لتـصنيع الـسيارا            :  فمـثالً  ،الثانوية للصناعات الكبيرة  
األدوات والـصغيرة التـي تـوفر الوقـود         واآلالف بل مئات األلوف مـن المؤسـسات المـصغرة           

 هـذه  ،غيرهـا والنقـل  والتـصليح   و كما تقـم بمهـام الـصيانة         ،المستلزمات األخرى و االحتياطية
 فلو قامـت الـشركة العمالقـة بتنفيـذ كـل            ،لالقتصادالمؤسسات المصغرة ضرورية للنمو السليم      

 ،لـن تـستطيع أن تلبـي الحاجـة لهـا         و فإن كلفتها عليها ستكون هائلة       ،ألعمال بنفسها من هذه ا  
  . لتعرقل نمو الشركات الكبيرة نفسها ،الصغيرة لتنفيذهاولو لم تقوم المؤسسات المصغرة و

جها الـصناعي مـن خـالل مـشاركتها     وتتمكن الصناعات المصغرة والصغيرة  مـن تثمـين نـسي    
  : في

 وخاصـة عـن طريـق الـشراكة أو          ، الصناعي للمؤسسات الوطنيـة    دماجاالنالرفع من معدل     §
 .]34[ أو المناولة المقاولة من الباطن

 أو مـن أجـل خدمـة البـرامج          ،االسـتهالك توفير منتجات كثيرة من أجـل توجيههـا نحـو            §
  .الخ... السكن ،الصحة، التربية: الوطنية الكبرى مثل

 لمنتجـات   اسـتعمالها نيـة عـن طريـق       توسيع سوق الشركات والمؤسسات العموميـة الوط       §
 . تامة الصنعمصنعة ومنتجاتنصف 
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توفير المنتجات الوسيطية والنهائيـة بتعـاون القطـاع الفالحـي مـع قطاعـات النـشاطات                   §
  . وهذا يتم بالضرورة بمساهمة الفروع الصناعية،األخرى

 بعمـل   جزائـر   الـصناعات التقليديـة فـي ال      والمتوسطة  و وزارة المؤسسات الصغيرة     قامتلهذا  و
 :ترقيــة هــذه المؤســسات فــضاء فــي لالنــدماج االقتــصاديين المتعــاملين اتجــاهتحسيــسي 

 ُأسـس  ، للتنظـيم الموجـود لنـشاط المناولـة        وتـدعيماً  ،الشراكة الجهويـة  وكبورصات المناولة   
 مجلس وطني لترقية المناولـة يلتقـي فيـه المنـاولون والـشركات الـصناعية الكبـرى لتنميـة                  

كـذا مـع    و ،العـام وتعزيز عمليات الشراكة بين القطـاع الـوطني الخـاص           و ،الصناعيةالمناولة  
 ]35[الهياكل التنظيمية المكونة له   كما تم تنصيب مختلف،الشركاء األجانب

   :دور المؤسسات المصغرة في التطور التكنولوجي  2-3
ـ             لالستثماريمكن   ذلـك بـأن    و ،وجي في المؤسسة المصغرة  أن يؤدي دوره فـي التطـور التكنول

 باالقتـصاد  االرتفـاع تندمج هذه المؤسسات ضـمن تركيبـة تكنولوجيـة  وطنيـة قـادرة علـى                 
  :ذلك من خالل و على الذات االعتمادالقومي على مدارك 

 المتبـادل بـين     االعتمـاد تحقيق التشابك القطاعي على مستوى اإلنتاج مـن خـالل عالقـات              §
التقنيـة أي علــى  وناحيـة التكنولوجيـة   المؤسـسة الكبيـرة مـن ال   والمؤسـسة المـصغرة   

 لعـل مـن أبرزهـا فـي     ، بما في ذلك عالقة التكامل من خالل عدة أسـاليب   ،المستوى الرأسي 
 .الخبرات العالمية أسلوب التعاقد من الباطن

ـ       ،منهـا الـصناعية   والـصغيرة   ويمكن للمؤسسات المـصغرة      §  ا أن تنـدرج ضـمن تكنولوجي
ل دورة علميـة تكنولوجيـة متكاملـة تبـدأ بالبحـث             على الـذات مـن خـال       لالعتمادمالئمة  

 ،الهندسـية األوليـة   و بعمليـة التـصميمات الـصناعية         مروراً ،"R&D"التطوير التكنولوجي   و
 علـى محـاور اإلبـداع     ارتكـاز بتتحقـق هـذه الـدورة       و بتصنيع السلع التكنولوجية     انتهاءو
 . التطويرو

يمكـن مـثال   و اإلنتاجيـة، المعـدات  وت تحقيق التعميق الصناعي بإقامة صناعة محليـة لـآلال     §
 تـصنيع آالت المصغرة أن تسهم في تحقيـق هـذه المهمـة مـن خـالل      وللصناعات الصغيرة   

  .]Machine tools"]36"الورش 

  : االستهالك الوسيطتنظيم  2-4
 تعاون الـصناعات الكبيـرة مـع الـصناعات المـصغرة             هو الوسيط االستهالكنعني بعملية تنظيم    

حتـى  فالمؤسـسات المـصغرة والـصغيرة      ،]37[ مـا يـسمى بالمقاولـة        الصغيرة عـن طريـق    و
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وهـذا يـتم بموجـب     ،تعمل على تـوفير الـصناعات الوسـيطية للمؤسـسات الكبيـرة     المتوسطة  
حتـى متوسـطة مـن أجـل     ات كبيـرة ومؤسـسة مـصغرة أو صـغيرة         تكون بين مؤسس   اتفاقية

قاولـة مـن البـاطن إذ       تصنيع جزء من المنتوج، ويمكن أن تطلـق علـى صـناعة مـا أنهـا م                
 إال أن وظيفـة     ، أو أكثر من قيمة إنتاجها في تغطيـة اإلنتـاج الـوارد فـي العقـد                50%خصصت  

 العديـد  وانتـشار  القاعـدة الـصناعية فـي الجزائـر،      اتساعفمع  . اختصاصهاالتسويق ليست من    
 منطقـة  72فـي الجزائـر بــ     من المركبات الصناعية بـين مختلـف المنـاطق، التـي تتجـسد      

فـإن   . ]38[  منطقـة نـشاط  449حاسـي الرمـل بــ     ، منطقتي حاسي مـسعود    باستثناءعية  صنا
هذا النوع من النشاط المتمثل في المقاولة من البـاطن أخـذ يتـسع بـشكل كبيـر، حيـث تقـوم                      

 ،الـصغيرة بالتكفـل بـاألمور الثانويـة لهـذه المجمعـات كنقـل العمـال        والمؤسسات المـصغرة   
 مـن طـرف      كبيـراًَ  اهتمامـاً وقد لقي هذا النوع من التعاقـد         ،مطاعمهاوالتموين بالمواد الغذائية ل   

  .]39[ وتدعيم الصناعات الكبيرة،الجزائر لما ينتج عنه من تسهيل عملية التصنيع
   :دور المؤسسات المصغرة في تنمية الصادرات  2-5 

 هـذا   يمكنهـا أن تواجـه    و التجـاري، تعاني معظم الدول النامية من وجود عجـز فـي الميـزان             
ذلـك مـن خـالل تـوفير سـلع          و ،خفـض الـواردات   والعجز عن طريق زيادة حجم الـصادرات        

  .المستوردة سلع تحل محل السلع توفير أوتصديرية قادرة على المنافسة 
تشير تجارب العديـد مـن الـدول إلـى أهميـة منتجـات المؤسـسات المـصغرة فـي هيكـل                      و

ـ       والصادرات، ففي اليابان     ادرات قطـاع الـصناعة اليابـاني إلـى      صلت نسبة مـساهمتها فـي ص
 كما وصلت نسبة مساهمتها في صـادرات قطـاع الـصناعة فـي الهنـد إلـى                  ،1991عام  % 51
  .]40[1992-1991عام % 55

ستراتيجية شـاملة لتنميـة الـصادرات خـارج المحروقـات  تـستهدف              اقامت برسم   فا الجزائر   أم
ل تـدعيم المؤسـسات الـصغيرة       مـن خـال   هـذا    ،الصادرات الوطنيـة خـارج الـنفط      رفع نسبة   

 بمـا يجعلهـا قـادرة علـى         ، والمؤسـسات الوطنيـة ككـل      خصوصاًمنها المصغرة   ووالمتوسطة  
 األسواق الدولية، حيث بدأ طرح عدد مـن اإلجـراءات بمراحـل تـصب جلهـا فـي بنـاء                     اقتحام

  .اقتصاد خارج النفط

عـدة  إلـى   هـذا راجـع     و األخيـرة، إن حصيلة التصدير خارج المحروقات تطورت خالل السنوات         
 ،المـصغرة والمتوسـطة   و فـي المؤسـسات الـصغيرة        االسـتثمار أسباب من أهمهـا مخرجـات       

  :2007 إلى 2004 يبين هذا التطور خالل السنوات اآلتيالجدول و
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  )2007 -2004 (ما بين السنواتحصيلة التصدير خارج المحروقات ): 03(الجدول رقم 

  .أمريكيمليون دوالر : الوحدة

  2007  2006  2005  2004  اتالسنو

  1312  1184  907 781  خدمات خارج المحروقاتالسلع وقيمة صادرات ال

وزارة المؤسـسات الـصغيرة      معتمـدا علـى  منـشورات         ، مـن طـرف الباحـث      ُأِعـد : المصدر
 مؤشـرات عـام     ،12 رقـم    االقتـصادية  نـشري المعلومـات      ،الصناعات التقليديـة  والمتوسطة  و

ــراتو ،46:  ص ،2007 ــام مؤش ــام و ،35:   ص ،2006 ع ــرات ع   ،35:  ص ،2005مؤش
www.pmeart-dz.org  

المالحظ من الجدول أن الصادرات خارج قطاع المحروقات في تطـور مـستمر ليـصل فـي سـنة                   
هم فــي التــصدير بــصفة أساســية قطــاع  يــسِإذْ ، مليــون دوالر أمريكــي1312 إلــى  2007

يجعلنا نجـزم بـضرورة تـدعيم  هـذا القطـاع             هذا ما    ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة   
 الجاريـة كرهـان أساسـي لتنويـع مبيعـات الجزائـر             االقتـصادية في ظل اإلصـالحات      تهوترقي

 المـساهمة فـي التنميـة    ومـن ثـم    ومن ثم زيادة حصيلة البلد مـن العملـة األجنبيـة،             ،للخارج
   للبلد ككلاالقتصادية

مـساهمتها  و ،االجتماعيـة أهميتهـا   و في المؤسـسة المـصغرة       االستثمار  -3
  :في التنمية المحلية

 تظهـر فـي نـشر الـوعي        اجتماعيـة،  في المؤسسة المـصغرة أهميـة        لالستثمارالشك في أن    
 والسـيما  اإلنتاج التقليديـة، التـي الزمـت المجتمعـات           من أساليب تعمل على التحرر    و اإلنتاجي،

  . زمنية طويلةمراحلالريفية منها 

ففـي الجهـة    ،عرضـها وة المصغرة يتميز بأنه منتشر فـي طـول الـبالد           في المؤسس  فاالستثمار
المتوسـطة الخاصـة   والشمالية للوطن يتمركز أكثـر مـن نـصف تعـداد المؤسـسات الـصغيرة         

ـــ و ــدر ب ــسبة  177730يق ــصغيرة % 60,46 مؤســسة أي بن ــوع المؤســسات ال ــن مجم م
 مؤسـسة صـغيرة     87666في جهـة الهـضاب العليـا للـوطن تتـوزع              و ،المتوسطة الخاصة و
 ،المتوسـطة الخاصـة  ومن مجمـوع المؤسـسات الـصغيرة     %29,83متوسطة خاصة أي بنسبة و
ـ        28550 نحـو في الجهة الجنوبية للوطن تتـوزع       و مـن     %9,71 مؤسـسة بنـسبة تقـدر بـ

http://www.pmeart-dz.org
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الجـدول اآلتـي   و ،31/12/2007هـذا حتـى    والمتوسطة الخاصـة    ومجموع المؤسسات الصغيرة    
  :يبين هذا

المتوسطة الخاصة حسب الجهات في  الجزائري  وتوزيع المؤسسات الصغيرة ) : 04(لجدول رقم ا
  2007و 2006لعامي 

  الجهات
  عدد المؤسسات الصغيرة

المتوسطة الخاصة عام و
2006  

  عدد المؤسسات الصغيرة
  2007المتوسطة الخاصة عام و

نسبة المؤسسات الصغيرة 
 2007المتوسطة الخاصة عام و

  في كل جهة
  %60,46  177730  492 163  الشمال

  %29,83  87666  072 80  الهضاب العليا
  %9,71  28550  26242  الجنوب
  %100  293946  806 269  المجموع

وزارة المؤسـسات الـصغيرة      علـى  منـشورات        معتمـداً  ،مـن طـرف الباحـث      ُأِعـد : المصدر
ت عـام   مؤشـرا ،12 رقـم    االقتـصادية ة المعلومـات     نـشر  ،الـصناعات التقليديـة   والمتوسطة  و

 www.pmeart-dz.org  ، 21:  ص ،2007
عـاداتهم  و سـلوك األفـراد      فـي لمؤسـسة المـصغرة دور كبيـر فـي التـأثير            لمن هنا كـان     و
سـهمت فـي   أ كمـا أنهـا   ، تم نقل التكنولوجيا البـسيطة بطريقـة تدريجيـة سـهلة        ِإذْ ،تفكيرهمو

 ،يئة فـي المجتمعـات     الذي يترتب عليـه تفـشي الظـواهر الـس          ،اإلفادة من وقت الفراغ الضائع    
  . غير السوي االجتماعي أنماط السلوك انتشارو
   :في الجزائر  للمؤسسات المصغرة فياالجتماعيمنه تظهر أهمية الدور و

 :]41[ في المؤسسات المصغرة كعامل للتنمية الجهوية االستثمار 3-1

لـدان  لـى واقـع الب    إيستند المدافعون عن دور المؤسـسات المـصغرة  فـي التنميـة الجهويـة                
 المتعطلـين   ارتفـاع و الـدخل النقـدي المتوسـط        كانخفـاض  ،صعوبات عديدة  النامية التي تعرف  
تـشخيص هـذه األوضـاع المترديـة        و ،التكـوين و مستوى التعلـيم     انخفاضو ،من القوى العاملة  

يكـاد يكـون   و نجد هيكلها يخضع بـصفة واسـعة للعالقـات العينيـة،       ِإذْأكثر في المناطق الريفية     
 .أكثر تطوراًيعد  لمناطق المدن الذي االقتصادين الهيكل  ممقطوعاً

  مـا تتمتـع بـه مـن     إلـى   المؤسسات المصغرة في مثل هذه الوضعيات األسلوب المفيد نظـراً   تعد
إن هـذه الحجـة جعلـت الجزائـر تنـتهج           . خصوصيات المناطق الريفية  وخصائص تجعلها تتالءم    

 ،الداخليـة بوضـع بـرامج للتـصنيع المحلـي       في محاولـة النهـوض بالمنـاطق         هنفساألسلوب  

http://www.pmeart-dz.org


 بوسهمين أحمد                              2010-األول العدد -26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 
 

221 

 علـى مختلـف القطـر الـوطني،         االجتماعيـة و االقتـصادية كانت تهدف من ورائه نشر التنمية       و
الـصغيرة  وتطـوير الـصناعات المـصغرة       وقد تم في هذا اإلطار إعداد برنامج خـاص لتنميـة              و
ـ    ،لجماعات المحلية إلى ا  الذي أوكلت مهمة تنفيذه      ،المتوسطةو ه عـوض أن تتجـه هـذه         غيـر أن

حـول األقطـاب   واألرياف نجـدها تتركـز فـي المـدن الكبـرى      والصناعات إلى المناطق الداخلية    
 فـي  االقتـصادية والثقافيـة  و االجتماعيـة قد يعود سبب ذلـك إلـى تـوفر الـشروط      و ،الصناعية

  .المدن أكثر من األرياف التي قد تنعدم في بعضها الشروط المذكورة

سسات المصغرة  كعنـصر مـن عناصـر ضـمان الـدخل              في المؤ  االستثمار 3-2
   :العائلي 

 إلـى متطلبـات األزمـة    لالسـتجابة بعد أن سارعت المؤسسات الكبرى إلى تقليص عـدد عمالهـا     
، نـرى   االجتمـاعي سهمت في تعميق مـشكلة البطالـة وترسـيخ اإلقـصاء            أ فإنها قد    ،االقتصادية

. ]42[اتي فتئـت تتزايـد منـذ التـسعين      مـا الـصغيرة   والمؤسسات المـصغرة    أن نسب التشغيل في     
 يـستجيب إلـى     فإنَّـه  ،الـصغيرة والمؤسـسات المـصغرة      العمل فـي     استقرار زيادة   ففضالً عن 

 للتهميش والبطالـة كالنـساء والـشباب والمتقـدمين فـي الـسن،              متطلبات الفئات األكثر تعرضاً   
   .وذلك لما يتميز به من مرونة في العالقات وقلة التدرج الوظيفي

 في المؤسسات المصغرة كعنصر مـن عناصـر إدمـاج المنـاطق             ستثماراال 3-3
  :النائية

 فـي إدمـاج المنـاطق النائيـة فـي الحيـاة       يـسهم المؤسـسات المـصغرة    فـي  االسـتثمار إن 
شـامل  و تطـرح فـي إطـار عـام          فمسالة التطور اإلقليمي التي كانـت قديمـة جـداً         . االقتصادية

لمـشكلة كانـت تعتمـد    إلـى ا ال أن هذه النظـرة الـشاملة   إ. يسعى إلى تحقيق التوازن بين األقاليم     
لـى  إ الكبرى وما تحققـه مـن دفـع المـشروعات والـصناعات األخـرى               المؤسساتعلى أهمية   

 ناتجـة   ، لمتطلبـات اإلقلـيم والمـستهلك      االسـتجابة النمو،  فقدرة هذا النوع من المؤسسات على         
ـ  للمؤسسات عن طريق إدارتها وتعدد إنتاجها، خالفاً       أكثـر   اً فهـذه إذ   ، موحـدة اإلنتـاج    صغرةالم

 كبيـرة الحجـم،   المؤسـسات  مع اإلقليم الذي توجد فيـه عمـا هـي الحـال لـدى        وتجاوباً تعامالً
  .وهي التي تخدم المحيط الذي تعيش فيه



 مصغرة في الجزائر في المؤسسة اللالستثمارالدور التنموي 

 222 

تعلـم  و ،الريـاديين و في المؤسسات المـصغرة ينمـي المبـدعين          االستثمار 3-4
  :]43[إقامة األعمال 

  المهـارات الرياديـة الـضرورية      و االسـتعدادات  لتنمية هـذه      مهماً  موقعاً المؤسسات المصغرة تعد
بيروقراطيـة ال يـوفر     و الذي تهـيمن عليـه شـركات كبيـرة           فاالقتصاد ، معاصر اقتصادلنمو أي   

 االشـتراكية  اقتـصاد الـدول      انهيـار قد تكون أحد أسـباب      و. هذه تقود إلى تراجعه   و ، كهذه اًفرص
                 . جديدةالمهارة في إقامة أعمالوتية هو هذا الخنق للمبادرات الذا

  : في المؤسسات المصغرة ينمي المبادرات الفرديةاالستثمار 3-5
، ألن رجـل    تهـا  وتنمي بإظهـار روح المبـادرة وتحمـل المخـاطر        المؤسـسات المـصغرة     تسمح  

 البـد أن يواجـه بعـض المخـاطر غيـر            مـصغرة،  فـي مؤسـسة      ستثماراالباألعمال الذي يبدأ    
 القـرارات الـسليمة   واتخـاذ  مما يتطلب القدرة على التنبـؤ باألحـداث غيـر المتوقعـة        توقعة،الم

  . حيالها

 فــي المؤسـسات المــصغرة يقـوم بتقــديم الخبـرة المتكاملــة    االسـتثمار  3-6
   :للعاملين

 زمنيـة   مـدد  في المؤسسات المـصغرة للعـاملين القيـام بمهـام مختلفـة فـي                االستثماريسمح  
 وبـذلك  ،ن فـي هـذه المؤسـسات   و والمسؤوليات، التي يقـوم بهـا العـامل   قصيرة، بتنوع المهام  

 ،همـة م القـرارات ال باتخـاذ تتسع خبراتهم ومعارفهم، وكذلك تسمح لهـم المؤسـسات المـصغرة         
  .                                      مما يؤدي إلى إظهار طاقتهم  الفعالة

 مـع المـستهلكين فـي        في المؤسسات المصغرة توطـد العالقـات       االستثمار 3-7
  :المجتمع

 اكتـشاف  في المؤسسات المـصغرة بـالقرب مـن المـستهلكين والقـدرة علـى                االستثماريتمتع  
 تستطيع تقـديم منتجـات تـشبع بعـض الحاجـات الخاصـة كأعمـال                ومن ثم ،   مبكراً احتياجاتهم

 . الحياكة وإصالح األدوات الكهربائية وغيرها من األعمال
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  االقتـصادية لمؤسـسات المـصغرة  الحجـر األساسـي فـي عمليـة التنميـة                 في ا  االستثماريعد 
مـن حيـث     ، اإليجابي علـى االقتـصاد الـوطني       االقتصاديمردودها  إلى  لك   ويعود ذ  ،واالجتماعية

  .   ]44[ أو المبيعاتاالستثماردورها الرائد في تحقيق الزيادة المتنامية في حجم 
ــع الثقــافي فــي  فــي المؤســسات المــصغرة أساســي للاالســتثمار 3-8 تنوي

  :االقتصاد
 فـي المؤسـسات المـصغرة وهـو دورهـا      لالسـتثمار خر غير ظاهري آيهتم بعض العلماء بدور    

لـو أخـدنا الجاليـة      ( علـى ذلـك      وإذا أخـدنا مـثالً     ،في تعزيز التنوع الثقافي والحفـاظ عليـه       
د منهـا  ليـة بإقامـة أفـرا   االجزائرية التي تعيش في فرنسا ففي شـهر رمـضان تقـوم هـذه الج        

 كإقامـة مطعـم عربـي أو متجـر للمـواد يحتاجهـا              ، تخدم الحاجة الخاصة للجالية     صغيرةً أعماالً
 تـوفر لهـم فرصـة للحفـاظ         ومن ثـم   ).العرب في شهر رمضان، كتحضير حلويات شهر رمضان       

على تراثهم وتقاليدهم وهويتهم الثقافية وهذا يحـصل فـي كـل مجتمـع تنـزح إليـه الجماعـات             
.                                                                                                 ثم يعزز التنوع في المجتمع األوسعوالعمل، االلتقاء يوفر لها فرص الغربية مما

 ،هـم م كـذلك    جتمـاعي االالجانـب   و في المؤسـسات المـصغرة       االستثمار في   االقتصاديالجانب  
 وبـذلك   ، كمـا يـسهم بتعبئـة مـدخراتهم        ،توفر فرص عمل ألفـراد العائلـة      فالمؤسسة المصغرة   

 المـدخرات، كمـا     اسـتثمار  يـسهم فـي      االقتـصادي و االجتمـاعي  بين الجانبين    االندماجنجد أن   
 وكـذلك هنـاك زاويـة       ، علـى المـستوى اإلقليمـي      واقتصادي اجتماعيهم في تحقيق توازن     يس

لعدالـة فـي ظـل وجـود أعـداد كبيـرة مـن            أخرى مرتبطة بنمط توزيع الـدخل وقربـه مـن ا          
  .المؤسسات المصغرة التي تعمل في ظل ظروف تنافسية 

 مـن خـالل قـدرتها علـى توزيـع           واجتماعيـاً  اقتـصادياً وقد ثبتت أهمية المؤسسات المصغرة        
وسـيلة للتنميـة    تعـد    إذ   ،الـصناعات التحويليـة   و خاصة في قطاع الخـدمات       االقتصاديالنشاط  

  . ضحت نتائجها في الدول المتقدمة  وات،المستدامة

  :]45[ يالجهور في المؤسسات المصغرة يسهم في التوازن االستثمار 3-9
 ،االجتماعية توجيه عـدد مـن االسـتثمارات نحـو المنـاطق الريفيـة            وتقتضي التنمية االقتصادية    

 بحيـث يـتم إنتـاج المنتوجـات النـصف      ،المـدن ونأخذ أحسن مثال عن التعاون بـين الريـف        و
  .يتم تركيبها في المصانع الكبرى التي تقع خارج الريفونعة في األرياف المص
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 ،تج عنه عدة فوائد تعـود علـى المـصانع الكبـرى بالفائـدة             تنهذا النوع من التوازن الجهوي قد       
  : الكلي مثل االقتصاد على لككذو
  .اليد العاملة الريفية الرخيصة §
 . الضريبة على المناطق الريفيةاالمتيازات §

 . مواد أولية قرب األريافوجود §

 .توفير بعض المصاريف مثل نقل العمال §

  . عن التوازن الجهويغيرها من الفوائد فضالًو

إرضـاء الحاجيـات     في المؤسـسات المـصغرة يـساعد علـى           االستثمار 3-10
   :الحالية للمستهلك

من بين األهداف األساسية التـي سـيطرت خـالل إنـشاء برنـامج تنمـوي يرتكـز علـى دعـم                
 موجهـة إلـى إرضـاء    وسـبطية أخـرى  و االسـتهالكية ات المصغرة هو إنتـاج الـسلع        المؤسس

فـالمالحظ فـي الجزائـر أن        ،حاجيات المستهلك التي أصبحت تنتج مـن قبـل هـذه المؤسـسات            
ـ  تتـوزع علـى   ومنها المصغرة تتغلغـل     والمتوسطة  والمؤسسات الصغيرة     النـشاط   فـروع  ع جمي

  .ن هذا يبياآلتيوالجدول  ،مستهلك حاجيات الفيالتي لها التأثير المباشر 

المتوسطة الخاصة حسب مجموعات فروع  النشاط وتوزيع المؤسسات الصغيرة ) : 5(الجدول رقم 
 2007 /31/12حتى 

  مجموعات فروع النشاط
المؤسسات عدد 
المتوسطة و  الصغيرة

 2007الخاصة لعام 

نسبة المؤسسات الصغيرة 
المتوسطة الخاصة في كل و

  %فرع
   النشاطقطاعات

 %45,98 135151 خدمات

  المواصالت والنقل 
   التجارة

    اإلطعاموالفندقة   
  خدمات للمؤسسات

  خدمات للعائالت
  مؤسسات مالية
  أعمال عقارية

 خدمات للمرافق الجماعية

 األشغال العموميةوالبناء   %34,10 100250 األشغال العموميةوالبناء 
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  مجموعات فروع النشاط
المؤسسات عدد 
 والمتوسطة  الصغيرة

 2007الخاصة لعام 

نسبة المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الخاصة في كل 

  %فرع
  قطاعات النشاط

  %18,47 54301 الصناعة

  المناجم والمحاجر
  الحديد والصلب

  مواد البناء
   بالستيك- مطاط-كيمياء

  الصناعة الغذائية
  صناعة النسيج
  صناعة الجلد

صــناعة الخــشب والفلــين 
  والورق

 صناعة مختلفة

 الفالحة والصيد البحري  %1,16 3401 الفالحة والصيد البحري

  %2299,,00 843 خدمات ذات الصلة بالصناعة
  خدمات األشغال البتروليةخدمات األشغال البترولية

    المياه والطاقة
 المحروقات

   %100 293946 المجموع

ــصدر   Ministère de petite et moyenne entreprise et de l’artisanat bulletin:الم
d’information économique , bulletin 2007 , P : 11.  

محاربـة أنمـاط الـسلوك     في المؤسسة المصغرة يـساعد علـى        االستثمار 3-11
  :]46[ غير السوياالجتماعي

تحـاول القـضاء علـى فـرص تكـوين فئـات مـن              وتواجه المؤسسات المصغرة مشكلة البطالة      
ـ  ،أفراد المجتمع تعاني من عدم تـوافر فـرص عمـل لهـم             ا يـدفعهم إلـى ممارسـة أنمـاط          مم
بـسبب   االجتمـاعي الفـساد  و االنحـراف سلوكية غير سوية ينـتج عنهـا العديـد مـن ظـواهر          

 في تيارات تؤدي إلى خلق فئة من العاطلين المتـسببين فـي نـشر الفـساد ممـا يـضر                   انسياقهم
ـ والسـيما  تـستطيع هـذه المؤسـسات    و ،االجتماعيـة و االقتصاديةبمقدرات البالد   ة منهـا  الحرفي

 وأ مـن تحـولهم إلـى طاقـات تـضر بـالمجتمع        الصبية كمساعدين في بعض األعمال بـدالً  جلب
  . في ظل القطاع غير الرسمي وخاصة في أعمال ال تليق بأعمارهم استغاللهم

 في المؤسسات المصغرة يـساعد علـى تكـوين نـسق قيمـي               االستثمار  3-12
  :متكامل في أداء األعمال 

 فـي أداء    االنتمـاء أهمهـا   و لـدى األفـراد      اجتماعيـة لى تنمية  قيم     تعمل المؤسسات المصغرة ع   
توارثهـا األجيـال حيـث يبـدأ     تذلك فـي الحـرف التـي    و ،العمل الحرفي إلى نسق أسري متكامل  
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حتـى ممارسـته للحـرف التـي       و ، القيم التي تلقى إليه منـذ مراحـل الطفولـة          اكتسابالفرد في   
مـر الـذي يترتـب عليـه تكـوين فئـة مـن العمالـة                 األ ،تمارس في داخل إطار األسرة الواحدة     

المؤسـسات المـصغرة خاصـة الحرفيـة منهـا أو          و ،المنتجة التي تعمـل فـي النـسق الواحـد         
يمكـن أن تحقـق ذلـك علـى     و ،البيئية يمكن أن تدعم هذا النـسق األسـري المتكامـل   والتقليدية  

 المتكامـل   االجتمـاعي لنـسق    تنتشر هذه المؤسسات فيتكـون بـذلك ا        ِإذْمستوى األقاليم المختلفة    
  . في أداء األعمال الصغيرة على مستوى المجتمع كله 

 فـي المؤسـسة المـصغرة فـي التنميـة المحليـة             لالسـتثمار  األهميـة إلى جانـب كـل هـذه        
علـى سـبيل المثـال ال       و ،ن العناصـر المـذكورة    ع هناك جوانب أخرى ال تقل أهمية        االجتماعيةو

 خـصوصاً و المؤسـسة المـصغرة فـي تـدعيم دور المـرأة        فـي  االستثمارهو مساهمة   وللحصر  
 عمالـة نـسائية فـي نـشاطات     االسـتثمارات  حيث تستوعب هـذه     ،االقتصاديالريفية في النشاط    

 األمـر   ، األسـرية المنتجـة    المـشروعات كـل   و ،التطريـز وعديدة منها إنتاج األلبسة الجـاهزة،       
يـدعم مـشاركتهن فـي النـشاط        و ، األمثل للقـوى العاملـة مـن النـساء         االستغاللالذي يحقق   
  . يحد من بطالة النساء ومن ثم ،االقتصادي

   :خاتمةال

 االقتـصادية مفهـوم التنميـة   ن أن   بـي ت االقتـصادية أهم المفـاهيم المتعلقـة بالتنميـة        إن دراسة   
ـ      ِإذْ إن  ،شامل من جانب المفكـرين    وأصبح يحظى بتقارب ملفت       بحيـث   ة جوانـب التنميـة متكامل

 مختلـف العوامـل     اعتبـارهم ضع نظرية مثمرة للتنمية ما لـم يأخـذ البـاحثون فـي              ويتسنى   ال
 كمـا أصـبح مـن األمـور المتفـق عليهـا أن       ، التي لها صـلة بالتنميـة     االقتصاديةو االجتماعية

ــة الجوانــب  ــةو االقتــصاديةيتــضمن التخطــيط للتنمي ــاظر اإلجــراءات ،االجتماعي  بحيــث تن
  . تواكبها وتسير معها جنبا إلى جنب ةاجتماعي إجراءات أخرى االقتصادية

يرتبط مفهوم التنمية بكثير من المـدلوالت األخـرى مـن أهمهـا تنميـة المجتمـع المحلـي أو                    و
  حـديثاً أسـلوباً تعـد  هـي  و ،التنمية المحلية التي تتم في منـاطق محـددة أي مجتمعـات محليـة       

 االقتـصادية العلـوم   قواعـد مـن منـاهج       و يقـوم علـى أسـس        ،االجتماعيو االقتصاديللعمل  
الحيـاة لـدى أفـراد      والعمـل   ويعمل على إحـداث تغييـر فـي طريقـة التفكيـر             و ،االجتماعيةو

 أو  ، عن طريق إثارة وعيهم بهـذا التغييـر، إن لـم يكـن هـذا الـوعي قائمـاً                   ،المجتمع المحلي 
 ،اقتـصادياً بالطبع تهدف العملية إلى رفـع مـستوى المجتمـع المحلـي             و تنظيمه إن كان موجوداً   
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اإلمكانيـات الموجـودة بـالمجتمع      والطاقـات   مـن    االستفادةو مختلف الموارد    استغاللعن طريق   
 تعليميـاً و صـحياً و تحـسين ظـروف معيـشة أفـراده ماديـاً         و ، على الجهود المحليـة    االعتمادو
 الجديـدة التـي     االتجاهـات و المعـارف والعمل علـى إكـسابهم المعلومـات        وتطوير  و ،ترفيهياًو

 مع زيادة قـدراتهم فـي خدمـة أنفـسهم بأنفـسهم عـن طريـق عـدة                   ،ق التقدم تحقيفي  هم  تس
المتوسـطة  و الـصغيرة    خاصة فـي مجـال المؤسـسات      و االستثمارا تشجيع   همجاالت لعل من أهم   

أكـدنا  وهـذا األخيـر تطرقنـا إليـه         و التي هي أنسب لدفع عجلة التنمية المحلية،      منها المصغرة   و
مبـرزين أهـم الجوانـب       فـي المؤسـسات المـصغرة        سـتثمار اال يؤديهالذي  التنموي  فيه الدور   

  :في

 البطالة الموجودة في البلـدان الناميـة عـن طريـق إحـالل      المتصاصخلق فرص عمل كافية     §
 .فر محل رأس المالاالعمل المتو

فـي   تنمية هـذا النـوع مـن المؤسـسات يـسهم      ِإذْ إن المحلية،ب المدخرات   ذمساهمة في ج   §
المـساهمة  و إحـالل سـلع محليـة        اتجـاه  والسـيما  االقتصاديةواحي   في الن  االستثمار عملية

 .التصديرفي 

مـا تتـصف   إلـى    نظـراً المحليـة  في المؤسسات المصغرة في عملية التنميـة        االستثماردور   §
هذا يمكنهـا مـن تحقيـق أهـداف تنمويـة           و ، كلّه الوطن في أنحاء     الجغرافي االنتشار من   به

 .اجتماعية

الصغيرة علـى تجهيـز األسـواق بالـسلع المنتجـة      ومؤسسات المصغرة  في ال االستثماريعمل   §
بـذلك تـشبع    و ،المـواد الوطنيـة    و على التجهيـزات أ    باالعتماد ،عن طريق السكان المحليين   
 ،تتوافـق مـع مـستويات دخـولهم الحقيقيـة     و االجتماعيـة لفئات لهذه السلع حاجات مختلفة  

 تعميـق  المؤسـسات المـصغرة يـساعد علـى           في االستثمار إن :مما يمكن القول مع كل ذلك     
 .تعمل على تطوير القدرات الوطنية و ،االجتماعيةمبادئ العدالة 

  :ومن خالل هذه الدراسة يمكن تقديم بعض التوصيات المتمثلة في 

ـ بالخـصوصيات المتميـزة     و المتاحـة  اإلمكانيـات    اسـتغالل  هـا كلّيجب على مناطق البلد      §  اه
 فـي المؤسـسة المـصغرة  لوضـعها فـي خدمـة        لالسـتثمار   عبر األجهزة المـساعدة    هاكلّ

 .االستثمارالتنمية المحلية، وتشجيع 
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 مـن العقـارات     لالسـتفادة  المـستثمرين    للـشباب التكفل الدائم للسلطات في صـيغ مناسـبة          §
 بوصـفها أي ذات خـصوصية تكنولوجيـا        المقترحـة، التي تتماشى مع المـشاريع       المحالتو

 .المحليالمعنية األولى على مستوى 

 عـن طريـق     هـذا و ، في المؤسـسات المـصغرة     االستثماركل األجهزة المساعدة على     تدعيم   §
التـشغيل للقيـام بالـدور      وفتح المجال أمام الحركة الجمعويـة المهتمـة باإلدمـاج المهنـي             

 .وسط الشبانيالي ف والتنشيطي  اإلعالمي

رة مـع األخـذ     المؤسـسات المـصغ    واحتياجـات استحداث آليـات تمويـل جديـدة تتماشـى           §
 .عدم كفاية الضمانات التي تقدمها هذه المؤسسات بالحسبان 

التنميـة فـي وضـع بنـك     والتـشغيل  و باالسـتثمار  جميع القطاعات التي لها عالقـة     اشتراك §
 .هاكلّ مناطق البلد المتفرقة االستثمارية داخلالمعلومات بالمشاريع 

مـسموح بـه للبنـوك علـى         تطبيق سياسة ال مركزية القروض ورفـع سـقف القـروض ال            §
المعالجة الـسريعة والفعالـة لملفـات القـروض المقدمـة مـن             و وكاالتها،ومستوى فروعها   

 .قبل المؤسسات المصغرة

 لمـسيري المؤسـسات     ي وتـأهيل  تكـويني  إقامة هيئة أو منظمة تسهر علـى قيـادة نظـام             §
 .المحيطالمصغرة يمكنهم من التحكم في أدوات التسيير الحديثة ومواجهة متغيرات 

 جلـب الخبـرة والتقنيـة واألمـوال         بغـرض  دعم المشاركة بين المنظمات الوطنية واألجنبية        §
 .ه نفسفي الوقت

 هـا وتمتين آليـات تعمـل علـى ربـط العالقـة      ووضع دعم عملية تأهيل المؤسسات المصغرة    §
 وكـذا تطـوير المقاولـة الباطنيـة بينهـا وبـين             ،بين المؤسسات المصغرة ومراكز البحـث     

 .سسات الكبيرة سواء األجنبية أو الوطنيةالمؤ

العالميـة فـي التعامـل مـع        و  العربيـة   من األفكار واألسـاليب والنمـاذج      االستفادةضرورة   §
 فـي المؤسـسات     االسـتثمار فـي تطـوير آليـات تنميـة         و ،لمـصغرة القروض الصغيرة وا  

 .المصغرة

 المؤيـدة   ،حرفيـة الـصغيرة ال  و المـصغرة    الـصناعات إيجاد مؤسسات مالية لتنمية وتمويـل        §
ــشاء صــناديق ،بقــوانين وتــشريعات ــة اســتثمار كإن ــع المــساهمات المالي  تتــولى تجمي

ـ     إلى   وجدب صغار المدخرين     ،الصغيرة  دور الوسـيط بـين أصـحاب        ؤديهـذه الـصناديق لت
 ورأس المـال  ، وأصحاب المشاريع، بعد قيامهـا بدارسـة جـدوى المـشروع         ،رؤوس األموال 

 .قعالمطلوب وهامش الربح المتو



 بوسهمين أحمد                              2010-األول العدد -26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 
 

229 

 المراجعواإلحالة 
  

]1[: ANSEJ:  Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes 
]2[ : ANGEM:  Agence Nationale de GEstion du Micro-crédit 
]3[ : CNAC:   Caisse Nationale d'Assurance Chômage 

 للملتقـى   متطلبات تأهيل وتفعيل إدارة المؤسسات الصغيرة في الجزائر،:أ.أ، بوسهمين.بوشنافة  ]4[
متوسطة  في الدول العربية، كلية العلـوم        متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة وال    : الدولي  حول  

، 2006 أفريـل    18-17، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف يـومي         االجتماعيةاإلنسانية والعلوم   
   .794: ص

أهم التجارب الدولية الرائدة في مجال دعـم وتنميـة المؤسـسات            :  آيت زيان كمال، إليفي محمد     ]5[
: ، الملتقــى الـوطني الرابـع حـول       )منهامحاولة الستخراج الدروس    (الصغيرة والمتوسطة   

، 1955 أوت 20المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان جديد للتنمية فـي الجزائـر،  جامعـة           
  2008 أفريل 14 و13سكيكدة،  يومي 

 التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مـساهمة القـرض الـشعبي             :ليلى لوالشي  ]6[
 االقتصادية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم ،- وكالة بسكرة -  CPAالجزائري 

  44: ، ص2004/2005تخصص نقود ومالية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 دراسـة  – دور الصناعات الصغيرة في تنمية اقتصاديات الدول النامية : فاطمة جالل محمد السيد ]7[

ة مقدمة للحـصول علـى درجـة         رسال مقارنة مع إشارة خاصة للصناعات الصغيرة في مصر،       
  4: ، ص1994، جامعة عين شمس، مصر، االقتصادالماجيستير في 

ولة على مساندة ؤالمعايير الكمية تصلح لألغراض اإلحصائية والتنظيمية  بما يساعد الجهات المس ]8[
  .هذه المؤسسات أي المصغرة والصغيرة والمتوسطة

 االقتـصادي لى الفروق الوظيفية وتصلح إلجراء التحليـل   المعايير النوعية أو الوظيفية تعتمد ع ]9[
وتحديد الدور الكامن لكل من المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في    

  .االقتصاديةتحقيق التنمية 
رسالة مقدمة لنيـل   اقتصاديات صناعة دباغة الجلود في مصر، : دريه محمود ابراهيم الموصلي ]10[

  8: ، ص2000 في العلوم التجارية، جامعة عين شمس، مصر، جستيرماشهادة 
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،  رسالة مقدمـة   حالة الجزائر-إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: سحنون سمير ]11[

 ،2005  التنمية، جامعة تلمـسان،    اقتصاد، تخصص   االقتصاديةلنيل شهادة الماجستير في العلوم      
  13: ص

 دراسـة  – دور الصناعات الصغيرة في تنمية اقتصاديات الدول النامية :سيدالفاطمة جالل محمد  ]12[
 ،1994 سـابق،  مرجع ماجستير، رسالة  مصر،مقارنة مع إشارة خاصة للصناعات الصغيرة في        

   5 :ص
إن عدد العمال ليس الركيزة الوحيـدة  :  من أهمهااالنتقاداتتعرض معيار العمالة إلى العديد من  ]13[

 حجـم المنـشأة، كحجـم       فيثر كبير   أإلنتاجية، إذ أن هناك متغيرات اقتصادية ذات        في العملية ا  
يعكس هـذا المعيـار الحجـم      الاإلنتاج والحجم الطبيعي للمؤسسة والمعدات الرأس مالية، أيضاً

 معامل رأس المـال، فهنـاك مؤسـسات ذات نـشاط يتطلـب       اختالفالحقيقي للمؤسسة بسبب    
 من العمـال وال يمكـن اعتبارهـا ضـمن      قليالًكنها توظف عدداًاستثمارات رأسمالية ضخمة ول  

المؤسسات الصغيرة، كما أن هناك مؤسسات ذات نشاط يتطلب استثمارات رأسمالية قليلة ولكنها             
  .  من العمال وعدم إدراجها ضمن المؤسسات الصغيرة  كبيراًتوظف عدداً

  :للمزيد طالع المرجع التالي
§ Olivier Torres: PME – Nouvelle approche , Economica , Paris , 1998 , PP: 20-21. 

 مؤسـسة  المحليـة،  الصناعات الصغيرة ودورها في التنميـة      :أحمدفتحي السيد عبده أبو سيد        ]14[
  .49 :ص ،2005 مصر، -  اإلسكندريةالجامعة،شباب 

 دراسـة  –لدول النامية  دور الصناعات الصغيرة في تنمية اقتصاديات ا:السيد فاطمة جالل محمد     ]15[
 ،1994 سـابق،  مرجع ماجستير، رسالة  مصر،مقارنة مع إشارة خاصة للصناعات الصغيرة في        

   .8 :ص
 واقع بحوث التسويق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  دراسة حالة واليـة  :عبد اهللا مايو:  ]16[

تخصص تسيير المؤسـسات    ،  االقتصادية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم         ورقلة
   4: ، ص2007الصغيرة والمتوسطة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

لكن هذا المؤشر أي السوق له حاالت عدة فقد يكون في حالة منافسة تامة، أي وجود عدد كبيـر   ]17[
 من حجم اإلنتاج اإلجمالي المعروض فـي الـسوق، أو            ضئيالً اًمن المنتجين كل منهم ينتج جزء     

 المتمثلة في وجـود    االحتكارية التام حيث يوجد منتج واحد فقط، أو حالة المنافسة           حتكاراالحالة  
 - سلعة متشابهة غير متجانسة- من مجموع اإلنتاج   اً بسيط اً جزء ونعدد كبير من المنتجين ينتج    

   القلة أي عدد قليل من المنتجين يسيطرون على السوقاحتكار وأخيراً
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 الصغيرة والمتوسطة فـي التنميـة االقتـصادية وسـبل     الجزائرية، د:طيار أحسن، شالبي عمار ]18[

المؤسـسات  "، كلية العلوم القتصادية وعلوم التسيير الملتقــى الوطني الرابـع حـول             ترقيتها
 – سـكيكدة    1955 أوت   20عـة   جام" الصغيرة والمتوسطة كرهان جديد للتنمية فـي الجزائـر        

  2008 أفريل 14 و13، يومي -الجزائر
 15 الموافق لـ 1422 رمضان 30 صادرة يوم 77لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ا ]19[

 ديـسمبر  12 الموافق لــ  1422 رمضان 27 مؤرخ في 18 -01، القانون رقم   2001ديسمبر  
 .5  :ص ،4المـادة   . ، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة       2001

لمؤسسة المصغرة في هذا التعريف التوجيهي لترقية المؤسـسات الـصغيرة           وضمنيا يشار إلى ا   
  :، ص4المـادة . الصغيرة والمتوسـطة  الصادرة عن وزارة المؤسسات 18-01والمتوسطة رقم  

  . يشار إلى المؤسسة المصغرة في هذا التعريفوضمنياً. 7
    http://www.ansej.org.dz: االنترنت، تصفح موقعها غلى شبكة  " ANSEJ" للمزيد حول  ]20[
   31-29 ص 2004مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية لجهاز دعم وتشغيل الشباب يناير   ]21[
   31-29 ص 2004 مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية لجهاز دعم وتشغيل الشباب يناير  ]22[
 البطالة التـابع للـصندوق   مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لنظام للتأمين عن ]23[

 تصفح موقعه على شبكة الصندوق،  للمزيد حول ،5، 4الوطني للتأمين عن البطالة حسب المادة       
    http://www.cnac.dz :االنترنت

) ANSEJ( واقع تمويل المشروعات المصغرة عن طريـق  :بوسهمين أحمد، أ ـ بوشنافة أحمد .أ ]24[
 ماي 11-10يومي "  والتشغيل االستثمار" لتقى الوطني حول     الم  ،للحد من البطالة بمنطقة بشار    

  . جامعة  جياللي اليابس، سيدي بل عباس 2005
[25]: BOUSSAHMINE Ahmed et Autres: Rôle et réalité de l’Agence Nationale de 

Soutien à l’Emploi des Jeunes dans le financement et la création des petites 
entreprises dans la wilaya de Béchar , Colloque International sur la ; Création 
d’entreprises et territoires , organiser par CREAD , Tamanrasset , le  03 et 04 
Décembre 2006 

 االقتـصاد  دور الصناعات الصغيرة وأهميتهـا فـي إسـتراتيجية        : سيد عبد الرحيم عبد المولى      ]26[
 الندوة الدولية األولى حول تنمية المشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة رجال العمـال     صري،الم

  بالتصرف . 12: ، ص1997 سبتمبر 17-16في مصر، جامعة عين شمس، أيام 

http://www.ansej.org.dz
http://www.cnac.dz
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 االقتـصاد  دور الصناعات الصغيرة وأهميتها في إسـتراتيجية فـي   :سيد عبد الرحيم عبد المولى ]27[

  رفبالتص . مرجع سابق المصري،
 من خالل األزمات المتكررة، وأهمها األزمة التـي شـهدتها أوروبـا الغربيـة فـي           اتضح أيضاً  ]28[

القدرة الهائلة للمؤسـسات المـصغرة والـصغيرة    ) 1979-1971األزمة البترولية  (ات  يالسبعين
 اإلحـصائية   االستطالعاتعمال و األ العمالة، وفي هذا الصدد نجد       استيعابوحتى المتوسطة في    

 قصد البحث وتقييم دور وفعاليـة  1979 التي أقيمت سنة "Xavier GREFFE " بحوثها  ومن
ؤسسات المصغرة والصغيرة وحتى المتوسطة الفرنسية ودورها في تـوفير فـرص عمـل،              الم

  . كذلك من خالل دراسة بحثية للعوامل التي تعرقل تطورها وأنطلق
  :للمزيد طالع المرجع التالي

§ Xavier GREFFE: Les PME créent elle des emplois ! , Economica , Paris , 
1994 , P: 5  

الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورهـا فـي   : بن طلحة صليحة، معوشي بوعالم ]29[
متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة       : لملتقى الدولي  حول    ا القضاء على البطالة،  

، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،      االجتماعيةعلوم اإلنسانية والعلوم    في الدول العربية، كلية ال    
   .355: ، ص2006 أفريل 18-17يومي 

 رقـم   االقتصادية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، نشرة المعلومات          ]30[
  34-33: ، ص2007، مؤشرات عام 12

نشورات وزارة المؤسـسات الـصغيرة والمتوسـطة       تم إعداده من طرف الباحث، معتمدا على م        ]31[
   23:  ص،2007، مؤشرات عام 12 رقم االقتصاديةشرية المعلومات نوالصناعات التقليدية، 

دار وائل للنشر، األردن، الطبعة     ،  - أبعاد ريادية    –إدارة األعمال الصغيرة    :  سعاد نائف برنوطي    ]32[
   59: ،  ص2005األولى، 

]33[ : Barrow, Colin: The Essence of  Small Business , Prentice hall international, UK, 
1993, P: 32 

تقوم عالقة التعاقد من الباطن أو المناولة، حينما تطلب شركة ما تسمى الطرف المتعاقـد، مـن                  ]34[
 ومكونات معينة، أو أن تقوم بعمليات التجميـع أو  شركة أخرى بالمتعاقد أن تنتج لحسابها أجزاء     

شبه التجميع لبعض هذه األجزاء والمكونات بغرض إدراجها ضمن منتج معين يتم بيعه بواسـطة    
  .المتعاقد نفسه 
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 تنافسية لقدرتها على إنتاج سلع خفيفة قابلة للتجديـد  تزايتمتاز المؤسسات الصغيرة والمصغرة  بم     

ستهالكات خالل توفير االبطلب من المستهلك، كما يمكنها المساهمة في تقوية المؤسسات الكبيرة من      
، إن هذه الميزة تؤهلها أن تكون حلقة وصل  "la sous traitance" العقود الباطنية إطارالوسيطة في 
 من خالل مجمل العالقات التي تربطها بباقي المؤسسات المحيطة والمتفاعلـة            االقتصاديفي النسيج   

  . ذات المدخالتاستخداممعها، أو التي تشترك في 
 المترتبة على تواضع قدرات  االختناق حل نقاط    -1 :نجد المترتبة على التعاقد من الباطن       تميزاومن  

 ارتفاع معدل التكامل الـصناعي  -2 تكنولوجيا، و وتنظيمياًتسويقياً، وإدارياً، مالياً،المنشآت الصغيرة  
  . عملية المقاولة الباطنيةللمؤسسات بفضل

  :نظر إلى المداخلةاللمزيد 
مـدخل متكامـل لـدعم تنافـسية        : ةالمناولة الصناعي :  خراشي بسمة :سيلم س صالح الديـن  §

 وعلـوم التـسيير     االقتـصادية  كليـة العلـوم      المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة في الجزائر،     
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان جديـد للتنميـة فـي      "الملتقــى الوطني الرابع حول     

   . 2008 أفريل 14 و13، يومي -لجزائر  ا– سكيكدة 1955 أوت 20جامعة " الجزائر
والصناعة التقليديـة فـي    ستراتيجية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إ :السيد طاهر سيلم   ]35[

، لمناولـة الـصناعية   ا: حول المؤتمر والمعرض العربي األول      تنمية وتطوير المناولة الصناعية،   
   .15/09/2006-12  أيام الجزائر

 وأهمهـا  الكهربائيـة، ضمن القطاع الفرعي لآلالت غير " Machine tools" لورش تقع آالت ا:  ]36[
اآلالت المنتجة للسلع الكيماوية وآالت تصنيع األخشاب وآالت تجهيز األغذية واآلالت الزراعيـة             

  .مصغرةوالمحركات وآالت البناء والتشييد وهي جميعها صناعات صغيرة و
  :للمزيد طالع

رسـالة ماجـستير،     اقتصاديات صناعة دباغة الجلود في مصر،        :موصليدريه محمود ابراهيم ال    §
   .36: ، ص2000مرجع سابق ،  

 دور ومكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية االقتـصاد الـوطني،          :  عبد القادر نويبات   ]37[
   345: ، ص2004مداخلة في ملتقى، ملتقى، مرجع سابق، 

 ،االجتمـاعي  واالقتصادي مشروع التقرير حول الظرف :جتماعياالالمجلس الوطني االقتصادي و ]38[
  104 :ص ،2000للسداسي الثاني من سنة 
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 والمتوسطة والصناعات التقليدية السابق سماري فـي كلمتـه   :أحمدفقد أشار وزير المؤسسات  ]39[

 في مجلة فضاءات إلى وجوب السهر على تخصيص حصة من الصفقات للمنافسة بين              االفتتاحية
ك المؤسسات، أي الصغيرة والمتوسطة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وذلك مـن طـرف          تل

 خاص حيث   باهتمامالمصالح المعنية للدولة والهيئات التابعة لها،وفي هذا اإلطار حظيت المناولة           
تقرر تأسيس مجلس وطني للمناولة يتشكل من ممثلي اإلدارات، المؤسسات والجماعات المعنيـة        

 مؤسـساتنا   التحاق الوطني،  وتشجيع     لالقتصاد األحسن   االندماج تدابير   القتراحلمناولة  بترقية ا 
  .بالتيار العالمي للمناولة، وترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل وطنيين كانوا أو أجانب

سابق، ، مرجع    الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية المحلية        : فتحي السيد عبده أبو سيد أحمد      ]40[
  71: ، ص2005

عرض بعـض   -مكانة وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية         : محمد يعقوبي  ]41[
متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة فـي الـدول       : الملتقى الدولي حول   ،-التجارب

-17لف يـومي  ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشاالجتماعيةالعربية، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم      
   47: ص  2006 أفريل 18

لة ويوفر فرص عمل، ففي أمريكا بلـغ  ا في المؤسسات المصغرة والصغيرة يمتص البطاالستثمار ]42[
 بلـغ   1985على األقل من فرص العمل الجديدة، وفي عام         % 80نصيب هذه المؤسسات حوالي     

لغت نسبة العمالة في ذلك القطـاع  بفعدد العاملين الجدد في ذلك القطاع مليون فرد، أما بريطانيا    
تعمل غالبية القوة العاملة في هذا النوع  فحوالي ثلث قوة العمل من العمالة الكلية، أما في اليابان           

  :للمزيد طالع.من المؤسسات 
رسـالة ماجـستير،     اقتصاديات صناعة دباغة الجلود في مصر،        :دريه محمود ابراهيم الموصلي    §

 . 30: ، ص2000مرجع سابق ،  
أما الجزائر فيسهم االستثمار في المؤسسات المصغرة في التشغيل بنسب عالية، وهذا ما أوضحناه في  

  ).2(الجدول رقم 
 في الواليات المتحدة األمريكية التي االختراعإن الدراسات العلمية تظهر بأن أكثر من ثلث براءات  ]43[

ة وليس للشركات العمالقة التي تنفـق       ، يعود إلى األفراد وأصحاب األعمال الصغير      تسجل سنوياً 
 التي تسجل فـي الـدول       االختراعالمليارات على البحث والتطوير، كما أن أكثر من ربع براءات           

  . يسجل من قبل أعمال صغيرة المتقدمة صناعياً
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  :للمزيد طالع

   61: ،  ص2005، مرجع سابق،- أبعاد ريادية –إدارة األعمال الصغيرة : سعاد نائف برنوطي
  :وأشار المرجع إلى المصادر التالية

§ Siropolis, Nicholas: Small Business Management , Houghton Mufflin, 
Boston Mass , 1997 , P: 3/8 

§ Megginson , Leon C , Scott , W .L: Successful Small business Management 
, Irwin , , Boston Mass , 1991 , P: 14./20  

 الملتقى الدولي حـول متطلبـات       التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة،    : رضوان  أبو  عماد ]44[
 أبريـل،    18و17تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف، يومي         

2006.   
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية االقتصادية حالـة الجزائـر،          :  تشام فاروق  ]45[

لملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين الرهانـات والفعاليـات،             ا
    .355: ،  ص2004 ديسمبر 15-14المركز الجامعي سعيدة، يومي 

 سـابق،  مرجع المحلية، الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية :أحمدفتحي السيد عبده أبو سيد  ]46[
   77 :ص ،2005
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