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حيث باتت تعرؼ حاليا كمجاؿ للبحث، ونظرا ألعليتها  أصبحت ادلقاولة مفهـو شائع االستعماؿ ومتداوؿ بشكل واسع، :ملخص
الباحثني اجلامعيني واجملتمع بشكل عاـ، يهتموف أكثر بتطور ادلقاولني ومؤسساهتم، وبقدرهتا ادلتزايدة، أصبحت كل من احلكومات و 

 و.معلى البقاء والن
وؽلكن تفسري ىذا اإلىتماـ ادلتزايد نظرا دلا يوفره ىؤالء ادلقاولوف وادلؤسسات اجلديدة )اليت غالبا ما تكوف مؤسسات صغرية        

لكن ىذه ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة تواجو الكثري من العوائق اليت تقف  للتنمية ادلستدامة، ومتوسطة( من مناصب شغل ودعمهم
 .أماـ تطويرىا وترقيتها
 ادلقاولة، اجلزائر. ،: ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطةالكلمات المفتاحية

Abstract: Entrepreneurship has become a concept widely used and traded extensively, as are 

currently defined as an area of research, due to its growing importance, became both the 

government and university researchers and society in general, they are more interested in the 

evolution of the contractors and their institutions, and their ability to survive and wildebeest. 

It can explain this growing interest because of the provided by these contractors and 

new institutions (which are often small and medium enterprises) of job opportunities and 

support for sustainable development, but these small and medium enterprises face a lot of 

obstacles that in front of developed and promoted. 
Keywords: small and medium enterprises, entrepreneurship, Algeria. 

 :تمهيــــــــد
 التعاوف وطرؽ أساليب يف جديدة تغرياتم من تنتجو وما ادلستمرة العادلية واالجتماعية االقتصادية التحوالت ظل يف      

 تنشيط على لقدرهتا نظرا وادلتوسطة، الصغرية بادلؤسسات ظلوىا درجة باختبلؼ الدوؿ اىتماـ تزايد التجارب، وتبادؿ والشراكة
 .وقوي حقيقي اقتصاد إلنشاء واخللفية األمامية الروابط

 االستمرار يف تنجح أهنا إال النامية، الدوؿ معظم يف احلكومات من زلدود بدعم ربظى ادلؤسسات ىذه اف الرغم على
 قطاع مازاؿ اجلزائر بينها ومن الدوؿ ىذه لكن والتسويق االنتاج يف مبتكرة طرائق اذل والتوصل التكيف على قدرهتا والنمو،بفضل

 الصغرية ادلؤسسات وتطوير لدعم وإجراءات تدابري وضع اذل بالدولة دفع شلا وربديات صعوبات من يعاين والصغرية ادلؤسسات
 ترقية يف وادلساعلة العمالة وتوفري ادلؤسسايت النسيج تكثيف أجل من وىذا االقتصادي النشاط قطاعات سلتلف يف وادلتوسطة
  احملروقات خارج الصادرات

 الدراسة اشكالية
 بعض من تعاين مازالت أهنا إال ديااقتصا وادلتوسطة الصغرية خاصة االقتصادية ادلؤسسات بو تقـو الذي احملوري الدور رغم

 اإلشكالية يف تكمن اليت الدراسة مشكلة ربديد ؽلكن ىنا ومن الوطين االقتصاد يف ادلؤسسات ىذه آداء على تؤثر اليت ادلشاكل
 : التالية
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 وتطويرها تنميتها أمام كحاجز تقف التي المعوقات وماهي؟  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية تكمن أين
 ؟ المؤسسات  من النوع هذا وتنمية دعم أساليب ،وماهي؟ الجزائر في رقيتهاوت

 الدراسة فرضيات

 فيما تتلخص واليت ربقيقها من للتأكد تسعى واليت الفرضيات من رلموعة نقًتح ادلطروحة اإلشكالية على لئلجابة
 :يلي

 .خاصة النامية الدوؿو  عامة الدوؿ اقتصاديات لتدعيم خصب منفذ وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات •

 .وظلوىا تطويرىا يف مهما عامبل وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تأىيل سياسات تعترب •

 .منو ادلنتظر ادلستوى دوف اجلزائر يف وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات وترقية تنمية سياسة رلاؿ يف الدولة تدخل •

 الدراسة أهمية
 بني ادلتداولة االقتصادية الساحة على اليـو ادلطروحة االقتصادية اضيعادلو  ألحد يتعرض كونو يف ىذا البحث أعلية تكمن

 يتسم الذي الراىن الوقت يف والنامية،خاصة ادلتقدمة الدوؿ سلتلف يف التنموية السياسة ومقرري االقتصاديني وادلفكرين الباحثني
 .واالجتماعية االقتصادية احلياة يف ريةالصغ ادلؤسسات ومكانة أعلية على واضح أثر ذلا كاف عميقة اقتصادية بتحوالت

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف :األول المحور
 ذلذا ادلؤسسات ىذه تعريف يتعذر أنو العادل،إال أضلاء كل يف وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات انتشار من الرغم على      
 احلجم حسب ادلؤسسات تصنيف يف ادلعتمدة ادلعايري اذل التطرؽ الصعوبة،مث ىذه يف تتسبب اليت العوامل أماـ الوقوؼ توجب

 وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تعريف نا نوعا تسهل واليت

 وموحد شامل تعريف ووضع إغلاد يف تتحكم قيود عدة ىناؾ: المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات تعريف تحديد صعوبة :أوال
 :أعلها من وادلتوسطة الصغرية للمؤسسات

 ووزف التكنولوجي التطور مستوى يعكس والذي الدوؿ سلتلف بني النمو درجة يف التفاوت يف يتمثل :النمو تمستويا إختبلؼ •
 ادلصنعة البلداف فنظرة آلخر بلد من واذلياكل ادلؤسسات ىذه إذل النظرة اختبلؼ ذلك عن وينجم دولة، لكل االقتصادية اذلياكل

 .(اجلزائر) موالن طريق يف السائرة البلداف عن زبتلف (مريكا)

 فادلؤسسات آلخر، نوع من وؽليزىا ادلؤسسات أحجاـ من يغري االقتصادية األنشطة اختبلؼ إف :االقتصادية األنشطة تنوع •
 .ذلا بالنسبة كبرية مؤسسات تعترب حيث التجاري القطاع يف تعمل اليت غري الصناعي القطاع إذل تنتمي اليت ادلتوسطة و الصغرية

 فإف ومنو االقتصادية، الفروع من كبري عدد إذل طبيعتو حسب اقتصادي نشاط كل يتفرع : االقتصادي طالنشا فروع اختبلؼ •
 .لبلستثمار ادلوجو ادلاؿ ورأس العاملة، اليد كثافة حيث من فروعو أحد إذل تنتمي الذي النشاط حسب زبتلف مؤسسة كل

 ىائل عدد بوجود تصطدـ وادلتوسطة الصغرية للمؤسسات ودقيق شامل تعريف لتحديد زلاولة كل إف :التعريف معايري تعدد •
 تقسيم إمكانية على القطاع هبذا ادلهتمة األطراؼ وسلتلف وادلؤسسات الكتاب بني إمجاع شبو وقع لذلك ادلعايري، من ومتنوع
 نوعني إذل التعريف أساسها على يتم اليت ادلعايري

 :علا 

 من رلموعة على واعتمادا أساس على وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات يفبتصن الكمية ادلعايري هتتم :الكمية المعايير •
 :منها نذكر واليت للمؤسسات، ادلختلفة األحجاـ بني الفوارؽ تربز اليت واالقتصادية النقدية وادلؤشرات الكمية السمات
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 سلتلف يف ادلشاريع بني بادلقارنة يسمح نوأل وذلك وشيوعا استخداما ادلعايري أكثر من ادلعيار ىذا يعترب :العمال حجم معيار •
 :ادلعيار ىذا على االعتماد مزايا ومن ادلشروع، يف العماؿ تعداد خبلؿ من النشاطات سلتلف وبني البلداف

 التطبيق؛ يف البساطة •

 ادلقارنة؛ يف السهولة •

 ؛ النسيب الثبات •

 .األخرى بادلعايري مقارنتا البيانات توافر •

 الغموض إرل ىذا ويرجع العماؿ حجم معيار على اعتمادا وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات تعريف يف صعوبة ىناؾ أف إال
 :مثل التساؤالت من رلموعة طرح إرل يطرحنا والذي ادلعيار ىذا يكتنف الذي

 ة؟متوسط أو صغرية أو مصغرة ادلؤسسة ىذه أف نقوؿ حىت ما مؤسسة يف العماؿ من معني عدد يعمل أف يكفي ىل •

 تكنولوجيا؟ من استخدمتا مهما احلجم؟ بنفس علا العماؿ من العدد نفس فيهما يشتغل اللتني ادلؤسستاف وىل •

 .التعريف ىذا يطرحو الذي واإلشكاؿ التناقض تغطي مكملة أخري معايري ادلعيار ىذا يتطلب وذلذا •

 بني للتميز تستعمل اليت الكمية ادلعايري أحد راالستثما قيمة أو ادلاؿ رأس يعترب  :اإلستثمار قيمة أو المال راس معيار •
 أهنا  على وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات البعض يعرؼ ، ادلعيار ىذا وبإستخداـ األخرى، ادلؤسسات و الكبرية ادلؤسسات

 االقتصادي لنموا ودرجة الدولة باختبلؼ ؼلتلف معني أقصى حدا ادلستثمر ادلاؿ رأس فيها يتجاوز ال اليت ادلؤسسات تلك
 تكثيف على تعتمد اليت وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات بعض ىناؾ لكوف كاؼ، غري وحده ادلعيار ىذا أف إال وغريىا،

 وبالتارل كبري للعامل ادلستثمر ادلاؿ رأس فيها يكوف أخرى مؤسسات وىناؾ ادلاؿ، رأس يف التقليل من لبلستفادة العماؿ عدد
 .األخرى ادلعايري من غريه أو العماؿ عدد دلعيار مكمل كمعيار ادلعيار ىذا يستخدـ لذلك . قليل العماؿ عدد يكوف

 ذات ادلؤسسات يف ادلعيار ىذا ويصلح السوقية احلصة اطلفاض بسبب احلجم بصغر ادلؤسسات تتصف :اإلنتاج كمية معيار •
 متعددة ادلؤسسات أو واإلنتاجي اخلدمايت بالطابع تميزت اليت األخرى ادلؤسسات يف ادلعيار ىذا يصلح وال الصناعي الطابع

 األسعار متغريات حسب مستمرة بصفة التعديل يتطلب لكونو دبفرده لبلستخداـ واليصلح ادلخرجات تقييم لصعوبة ادلنتجات
 .التضخم ومعدالت

 وىو وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ؤسساتوادل الكبرية ادلؤسسات بني للتفرقة كوسيلة ادلعيار ىذا يستخدـ :المبيعات قيمة معيار  •
 علي احلصوؿ يف الصعوبة من بالرغم وىذا (خدماتية إنتاجية، صناعية،) ادلؤسسات ىذه نشاطات مجيع على للتطبيق صاحل

 االحتفاظ فيها يصعب اليت ادلصغرة ادلؤسسات يف خاصة صاحل غري األحياف بعض يف ويبقي الدقيقة، والبيانات ادلعلومات
 . منتظم بشكل واحلسابات اتربالدف

 الغري، من وادلشًتيات الوسيطة ادلستلزمات قيمة استبعاد بعد ادلؤسسة إنتاج صايف ادلضافة بالقيمة يقصد :المضافة القيمة معيار •
 ىذا تلفة،ادلخ والقطاعات األنشطة بني ادلقارنات إجراء يف صاحل غري ولكنو الصناعي، النشاط رلاؿ يف للتطبيق ادلعيار ىذا ويصلح

 .الصغرية وادلشاريع ادلؤسسات يف ادلضافة والقيمة ادلستلزمات تكلفة حساب صعوبة جانب إرل

 وبالرغم النوعي، االذباه معايري مع بادلقارنة وضوحا األكثر تبقي أهنا إال الكمي االذباه دلعايري وجهت اليت االنتقادات من وبالرغم 
 من النوع ذلذا موحد تعريف وإغلاد خلق من ؽلكن ودل عمليا معقد يبقي فانو فقط رياظاى وىذا القياس يف وبساطتو سهولتو من

 .ادلؤسسات

 :التالية ادلعايري خبلؿ من تًتجم معينة كمية وغري معنوية وخصائص صفات عن يعرب وىو :النوعية المعايير •
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 تنفيذ على وادلشرؼ ادلسري ىو ادلالك أف صلد اتادلؤسس من النوع ذلذا التنظيمي اذليكل يف بالتمعن  :والمسؤولية االستقاللية •
 اذباه الكاملة ادلسؤولية ويتحمل القرارات ازباذ يتوذل الذي وىو ، اخلارجية اذليئات من تدخل دوف ادلؤسسة وظائف معظم وتسيري

 . العمل ويف  والتسيري اإلدارة يف التامة االستقبللية ولو ادلؤسسة عن بالنيابة الغري

 من وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات بني التفرقة ميداف يف هبا ادلتعامل ادلعايري أىم إحدى ادللكية معيار تربيع :الملكية •
 تكوف أين احلاالت بعض يف إال اخلاص القطاع إرل تابعة األحياف معظم ادلؤسسات ىذه يف ادللكية تكوف حيث النوعي اجلانب

 .عمومي طابع ذات

 وإمكانيتها نشاطها زللية بسبب ضعيفة وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات يف السوقية احلصة تكوف :السوقية الحصة •
 العمل وظروؼ اإلمكانيات تشابو بسبب ادلؤسسات ىذه بني ادلنافسة إرل باإلضافة منتجاىاا، إليها توجو اليت األسواؽ وضيق
 يتم اليت النوعية ادلعايري من يعترب السوقية احلصة فمعيار إذف وكبرية، مرتفعة السوقية حصتها تكوف اليت الكبرية ادلؤسسات غرار على
 .والسوؽ ادلؤسسات ىذه سلرجات بني غلمع الذي الًتابط اعتبار على ادلؤسسات بني التفرقة هبا

 عدد يف النسبية الكثافة بسبب تستخدمها اليت التكنولوجيا ببساطة وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات تتميز :التكنولوجيا •
 .ادلاؿ رأس يف والقلة العماؿ

 الدول بعض لدى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف :ثانيا
 مبدئيا معيارا يعترب والذي العماؿ عدد معيار بإستخداـ وادلتوسطة الصغرية ادلنشآت الدورل البنك يعرؼ :الدورل البنك تعريف •

 ادلتناىية بادلشروعات عماؿ 10 من أقل هبا يعمل اليت ادلشروعات ويصفعامل، 50 من أقل توظف اليت ادلنشآت تلك بأهنا
 .متوسطة كمؤسسات مصنفة فهي عامل 100و 50 بني ما و صغرية مؤسسات تعترب عامل 50 و10 بني هبا يعمل الصغر،واليت

 عن ذلا دراسة يف تحدةادل األمم ىيئة استندت لقد  :وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة للمؤسسات ادلتحدة األمم ىيئة تعريف •
 تعريف وجود بعدـ أفادت بعدما وذلك واحلجم، العمالة وعلا معيارين علي وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات يف احملاسبة
 : إذل قسمتها وقد ادلؤسسات، من النوع ذلذا موحد

 .اإلدارة وسهولة األنشطة ببساطة وتتسم أجزاء 10 من أقل تشغل :المصغرة المؤسسة •

 اليتجاوز السنوي أعماذلا رقم اليتجاوز و جزء 50 من أقل وتشغل االستقبللية معايري توافق الصغرية :الصغيرة المؤسسات •
 .سنويا أورو مبليني5 ميزانيتها التتعدي أو أورو، مبليني7

 40 اليتجاوز ويالسن أعماذلا ورقم جزء، 250 من أقل وتشغل االستقبللية معايري كذلك ىي توافق :المتوسطة المؤسسة •
 .سنويا أورو مبليني 27 ميزانيتها التتعدي أو أورو، مبليني

 ادلتوسطة ادلؤسسات تعرؼ حيث :وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة للمؤسسات الصناعية للتنمية ادلتحدة األمم جلنة تعريف •
 الصغرية أما عامل، 14 إرل 1 من تشغل ادلصغرة ادلؤسسات " أف جاء حيث العمالة حجم معيار خبلؿ من وادلصغرة والصغرية

 ."عامل 100 من أكثر تشغل فهي الكبري وتبقي عامل، 99 إرل 20 من وادلتوسطة عامل، 19 إرل 15 فمن

 للمؤسسات تعريف األورويب االرباد وضع 1996 سنة: وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة للمؤسسات األورويب االرباد تعريف •
 من كل على التعريف ىذا ويف ىنا أعتمد حيث األعضاء، الدوؿ مجيع بني اتفاؽ موضع كاف يوالذ وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة

 .(01) رقم اجلدوؿ مايوضحو تعريفهاوىذا لتحديد السنوية واحلصيلة األعماؿ ورقم العماؿ عدد معيار
 :كمايلي بريطانيا يف وادلصغرة  ةوالصغري  ادلتوسطة ادلؤسسات تعرؼ :وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة للمؤسسات الربيطاين التعريف •

 .أجري 9 إرل 1 من :المصغرة المؤسسات •

 .أجري 49 إرل 10 من :الصغيرة المؤسسات •
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 .أجري 249 إرل 50 من :المتوسطة المؤسسات •

 الذي ادلؤسسات تلك بكوهنا 1953 سنة عرفت :وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة للمؤسسات األمريكية ادلتحدة الواليات تعريف •
 وحجم العماؿ عدد معيار من كل :على اعتمد وقد فيو، تنشط الذي العمل رلاؿ علي يسيطر وال مستقلة بصفة وتسري لكسبت

 : مايلي وفق وذلك ، هبا التعريف يف ادلبيعات

 .سنوية كمبيعات دوالر مليوف5 إرل 1 من :والتجزئة الخدمات مؤسسة •

 .سنوية مبيعاتك دوالر مليوف 15 إرل 5 من :بالجملة التجارة مؤسسة •

 .عامل 250 العماؿ عدد :الصناعية المؤسسات •

 ىلع 1936 لعاـ وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات حوؿ األساسي القانوف حسب تعريفها يف اليابن اعتمدت :الياباف تعريف •
 100 يتجاوز ال ماؿ ورأس عامل 299 اذل 4 من ادلؤسسات ىذه يف العماؿ عدد يكوف العاملة،حيث واليد ادلاؿ رأس معياري
 .ياباين ين مليوف

 :فنجد القطاعات حسب التقسيم أما

 .عامل 300 يتجاوز ال العماؿ ين،وعدد مليوف 100 من أقل ادلستثمر ادلاؿ رأس الفروع وباقي وادلنجمية الصناعية ادلؤسسات •

 .عامل 100 من أقل العماؿ ين،وعدد مليوف 30 يفوؽ ال ادلاؿ رأس باجلملة التجارة •

 .عامل 50 من أقل العماؿ ين،وعدد مليوف 10 يفوؽ ال ادلاؿ رأس واخلدمات التجزئةب التجارة  •

 ارباد هبا قاـ وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات حوؿ حديثة دراسة يف   (L' ANASE  ):اسيا شرؽ جنوب بلداف ارباد تعريف •
 بصورة بو ادلعًتؼ ألتىا التصنيف(BRUCH et HIEMENZ) وىيمينز بروتش من كل استخدـ آسيا شرؽ جنوب بلداف
 : أساسي كمعيار العمالة مؤشر يأخد والذي البلداف، ىذه يف عامة

 وحرفية عائلية مؤسسات ................. عماؿ 10 إذل 1 من •

  صغرية مؤسسات ............... عامل 49 إذل 10 من •

 متوسطة مؤسسات ............... عامل 99 إذل 49 من •

  . كبرية مؤسسة ...............  عامل  100 من اكثر •

 ىو ادلالك يكوف احلرفية ادلؤسسات ففي السابقة، األشكاؿ من كل بني التمييز يف النوعية ادلعايري بعض على أيضا استند كما 
 ، العمل تقسيم من نوع تعرؼ حيث وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات عكس العائلة، أفراد من أغلبهم وادلستخدمني مباشرة، ادلنتج
 أكثر يكوف التنظيم ىذا ، للوظائف تنظيم من نوع بذلك فيظهر التسيري و باإلدارة أكثر ليهتم اإلنتاج وظيفة عن ادلالك فيبتعد

 . الكبرية ادلؤسسات يف وضوحا

 جلمعا على ادلتوسطة و الصغرية للمؤسسات تعريفو يف اجلزائري ادلشرع اعتمد:اجلزائر يف ادلتوسطة و الصغرية ادلؤسسات تعريف  •
 وادلتوسطة والصغرية ادلصغرة ادلؤسسات بني ما حدود إلغلاد ادلارل ادلعيار أي ادلاؿ رأس على و (العماؿ عدد)العددي ادلعيار بني

 مرجعا يعد الذي .2001 ديسمرب 12 ادلتوسطة و الصغرية ادلؤسسات لًتقية التوجيهي القانوف من7-6-5-4 ادلواد يف السيما
 .وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات لصاحل ادلساعدة و دعمال تدابري و برامج لكل
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 أو / و السلع إنتاج مؤسسة بأهنا القانونية طبيعتها كانت مهما ادلتوسطة و الصغرية ادلؤسسة تعريف على الرابعة ادلادة نصت حبيث
 حصيلتها رلموع تجاوزي ال و دينار 2 ملياري السنوي أعماذلا رقم يتجاوز ال و شخص 250 إذل 1 من تشغل اليت اخلدمات
 .اجلزائر يف وادلتوسطة الصغرية و ادلصغرة ادلؤسسة تصنيف معايري يوضح ادلوارل دينار،واجلدوؿ مليوف 500 مخسمائة السنوية

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية :الثاني المحور
 سبثل فهي العادل، دوؿ اقتصاديات يف تماعيةواإلج اإلقتصادية التنمية روافد أىم أحد وادلتوسطة، الصغرية ادلؤسسات تشكل   

 على كبرية بدرجة السابق يف االعتماد كاف بعدما سواء حد على ادلتقدمة والدوؿ النامية الدوؿ يف ادلؤسسات من العظمى الغالبية
 .االقتصادية التنمية لتحقيق كإسًتاتيجية احلجم كبرية والصناعات ادلؤسسات

 اجملاالت من العديد يف مساعلاهتا خبلؿ من والنامية ادلتقدمة الدوؿ من كل يف وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات أعلية تظهر
 :التالية واالجتماعية االقتصادية

 شغل؛ مناصب توفري يف أعليتها •

  اإلبتكارات رلاؿ ويف احمللي اإلنتاج يف أعليتها •

 الصادرات يف أعليتها •

  اإلقتصادي التكامل يف أعليتها •

 اجلهوي ازفالتو  يف أعليتها •

 يف فعاؿ بدور وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تساىم :شغل مناصب توفير في  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية :اوال
 الصناعية ادلؤسسات حىت تتجاوز فهي جديدة، شغل دلناصب اخلالقة االقتصادية القطاعات أىم من تعترب إذ العمل فرص توفري

 ادلتقدمة الدوؿ يف واسعا صدى الدور ىذا ويلقي عليها، تتوفر اليت ادلتواضعة واإلمكانيات حجمها رصغ رغم اجملاؿ ىذا يف الكبرية
 من كبري جانب على القضاء على األقدر ىي وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تكوف البطالة معدالت يف الزيادة فباضطراد والنامية،
 العمل عنصر تكثيف إذل سبيل وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات أف اجملاؿ ىذا يف أجريت اليت الدراسات من العديد أثبتت فقد.البطالة

 .الكبري ادلؤسسات عن ادلتوسط يف فرصة لكل أقل استثمارات  تتطلب أهنا أي الكبرية، ادلؤسسات عن
 اذلائلة العمالة دأعدا يوظف رلاؿ وجود عدـ عن فضبل العمل، قوة وزيادة للسكاف السريع النمو من النامية الدوؿ معظم تعاين •

 استيعاب على القدرة ضعيف الدوؿ ىذه يف الزراعي القطاع أصبح أف بعد خاصة وبصفة القطاعات، سلتلف يف ادلدربة وغري
 .العمالة

 فهي مث ومن ادلاؿ، رأس ندرة وىي النامية الدوؿ معظم يف الرئيسية ادلشكلة حل على وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تساعد •
 الصغرية ادلؤسسات يف العمل تكلفة متوسط أف الدراسات إحدى أثبتت وقد العمل فرص خللق البلزمة االستثمارية التكلفة زبفض

 .الكبرية ادلؤسسات يف العمل تكلفة متوسط عن مرات  3تقل

 إقتصاد يف الشرسة ادلنافسة ربتاج :اإلبتكارات مجال في و المحلي اإلنتاج في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات أهمية :ثانيا
 ادلؤسسات قياـ ضرورة إذل احمللية، األسواؽ يف وفروعها اجلنسيات متعددة الشركات و الكربى الشركات مع خاصة و السوؽ
 براءات أىم أف صلد األحياف من كثري ففي مبلحظتو ؽلكن ما وىذا ، اإلبتكار و التجديد يف فعاؿ بدور ادلتوسطة و الصغرية
 أنشطة إدخاؿ على ادلؤسسات ىذه أصحاب حرص عن ناتج ىذا و صغرية، مؤسسات يف يعملوف ألفراد تعود العادل يف اإلخًتاع
  .السوؽ إذل جديدة

 أف اإلبتكارات، رلاؿ يف اإلحصائيات أظهرت ،فقد)OCDE) ) االقتصادية التنمية و التعاوف منظمة مستوى وعلى
 .متوسطة و صغرية دلؤسسات تعود اليت منها % 60 إذل % 30 نم سبثل األعضاء الدوؿ مستوى على واإلخًتاعات األحباث نسبة
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 غزو على الكبرية قدرهتاا وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات أثبتت: الصادرات في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية :ثالثا
 على القدرة فلها دلدفوعات،ا ميزاف يف العجز زبفيف و األجنيب النقد وتوفري الصادرات زيادة يف ادلساعلة و األجنبية األسواؽ

 اليت السلع مكونات إنتاج و أوذل، كمرحلة احمللي السوؽ يف صلبة قاعدة بتكوين ادلتاحة، احمللية واإلمكانات ادلوارد من اإلستفادة
 ألسواؽا يف تنافسية ميزة يعطيها شلا إنتاجها، يف نسبية دبيزة البلد يتمتع  اليت السلع خاصة ثانية، كمرحلة للتصدير تعرض

 .اخلارجية
 يف % 60 فاقت إذ جدا، عالية معدالت اآلسيوية الدوؿ بعض صادرات يف وادلتوسطة الصغرية الصناعات مساعلة بلغت فقد 

 . األخريتني العشريتني  خبلؿ ملحوظا إرتفاعا عرفت ،حيث 2000 سنة الصني

 خلق إذل دائما الصغرية ادلؤسسات وجود يؤدي ال: اإلقتصادي التكامل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية :رابعا
 عليها تعتمد مغذية مشروعات األحياف من كثري يف الصغرية ادلؤسسات تعترب بل الكبرية، ادلؤسسات مع مواجهة و منافسة

  .أساسي أمر لبعضهما وحاجتهما النوعني وارتباط وضروري ىاـ بينهما والتعاوف التكامل يكوف وقد الكبرية، ادلؤسسات
 من اإلقتصادية، والقطاعات الصناعي النسيج مكونات سلتلف بني التكامل تعزيز على تساعد وادلتوسطة الصغرية فادلؤسسات

 صناعة و التموين و منها التوزيع رلاالت، بعدة و الكبرية للصناعات ثانوية كفروع للعمل توجيهها و الباطن، من التعاقد خبلؿ
 و ادلعدنية الصناعات يف% 72 حبوارل الكبرية ادلنشآت إنتاج يف الصغرية الصناعات تساىم فاليابا ففي .غريىا و الغيار قطع

 جنراؿ مؤسسة تتعاقد األمريكية ادلتحدة  الواليات يف و النقل، وسائل صناعة يف % 77 و ادلكائن و اآلالت صناعة يف  76%
 .الغيار قطع إلنتاج صغري مصنع 26000 مع موتورز

 اإلنتشار دبرونة ادلتوسطة و الصغرية ادلؤسسات تتميز: الجهوي التوازن في المتوسطة و الصغيرة مؤسساتال أهمية :خامسا
 يكوف ال حبيث الوطن، جهات سلتلف بني التفاوت تقليص و ادلتوازنة التنمية ربقيق عملية يف مساعدا عنصرا غلعلها شلا ادلوقعي،
  .األخرى ادلناطق بقية علاؿإ و الكربى العمرانية ادلناطق على فقط الًتكيز
 مجاح كبح البطالة، مشكلة حدة من التخفيف من ؽلكنها الوطن ربوع يف ادلتوسطة و الصغرية للمؤسسات اجلغرايف اإلنتشار فهذا

 .ادلختلفة األقاليم عرب الصناعي الوعي نشر كذا و ادلدف إذل الريف من ادلستمرة اذلجرة

 المتوسطة و الصغيرة تالمؤسسا نجاح عوامل :الثالث المحور
 :التالية ادلفردات و باخلصائص االىتماـ مت إذا تزداد عامة بصفة النجاح فرص أف القوؿ ؽلكن

 ادلؤىبلت و لبلستعدادات أوذل مكانة تعطي اإلدارية الدراسات :للمالك اإلدارية و الشخصية المهارات و الخصائص. أوال
 أهنا أي ناجحا، عمبل يدير و يقيم حىت ػلتاجها اليت اإلدارية وادلهارات عارؼادل و الصغري، العمل لصاحب ولشخصية النفسية

 و معارؼ ػلتاج ادلؤىبلت هبذه يتمتع الذي الشخص ولكن ناجح، عمل صاحب يكوف ألف مؤىل شخص كل ليس بأنو تبني
 إذل تسند ما غلبا اليت ظائفالو  من الكثري بنفسو يتوذل أف مضطر الصغري ادلشروع صاحب أف ىو ذلك وسبب .زلددة مهارات

 .ادلنظمة وظائف بكل االىتماـ بنفسو يتوذل أف مضطر فهو الكبرية، األعماؿ يف متخصصني

 ادلعرفة ىذه إف العمل، لذلك وصرػلة واضحة أىداؼ ربديد العمل مدير يعرؼ أف غلب :ادلالك طرؼ من األىداؼ ربديد •
 ىي ما ادلنظمة؟ وجدت دلاذا للمنظمة؟ العامة األىداؼ ىي ما :األسئلة من العديد عن وواضحة دقيقة إجابات بوجود تتجسد
 ادلنظمة فإف استيعاهبا، قصد العاملني مع مناقشتها سبت و بوضوح عرضت قد األسئلة ىذه تكن دل إذا .القصري؟ ادلدى يف أىدافها
 .وازدىارىا ظلوىا طريق يف معاقة ستكوف

 أفعاؿ وردود عامليها، وسلوكيات منتجاهتا بواسطة ادلتوسطة و الصغرية ادلنظمات ستطيع: بالسوق الممتازة المعرفة .ثانيا
 الصغرية األعماؿ بني العبلقة أف الباحثني من العديد يرى و هبا، اخلاصني زبائنها خلق يف الفشل أو النجاح ربقيق ادلنافسني
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 خدمات بتقدمي الصغرية لؤلعماؿ يسمح قاتالعبل من النمط ىذا أف حيث األعماؿ، ىذه صلاح وراء السبب ىي والزبائن
 تلبية على القدرة و ادلرونة ذلا Niche و الصغرية األعماؿ إف اآلراء، معرفة أساس على قائمة خدمات وليست شخصية

 جذابة تكوف ال قد الزبائن من رلموعات أو سوؽ من جزء حقيقتها يف اليت السوؽ من زلدود جزء ضمن الزبائن احتياجات
 .الكبرية تللشركا

 ادلعروضة، ادلنتجات و بادلنافسني مزدىرا بدا لو حىت للسوؽ جديد شيء ادلنظمة تقدـ :متميز شيء تقدمي على ادلنظمة قدرة.ثالثا
 التوزيع لطرؽ منفرد و خاص باستخداـ أو اجلديدة التكنولوجيا و ادلنتج خبلؿ من ذلا ادلنافسني عن نفسها سبيز أف ادلنظمة تستطيع
 ىذا غلسدىا أف يستطيع رؤية تصور أو التجديد و اإلبداع على القدرة دوف العمل يبدأ أف النادر من يكوف أف يفًتض ة،ادلعروف
 .ادلختلفة أنشطتو يف العمل

 ادلرتبط للتطور جيد فهم عل أنتستند غلب فإهنا االستمرارية ذلا أريد ما إذا الصغرية األعماؿ إف:التطور مع متكيفة إدارة.رابعا
 حجم معرفة إف الصحيحة، باخلطوة البدء على تساعد لكوهنا البعضباآلليات عنها يعرب اليت و اإلدارية و التنظيمية جلوانببا

 ادلاؿ على احلصوؿ يف مبدع العمل صاحب يكوف أف األمر يتطلب و باألعماؿ، للبدء الكايف ادلاؿ رأس ربديد يف يساىم السوؽ
 ىذه و ادلالية، االربادات و البنوؾ من االئتماف أو ادلعارؼ و األصدقاء من القروض تكوف الغالب يف و بالعمل للقياـ البلـز

 .بعناية تدرس دل إذا ذلك عكس أو الصغرية ادلنظمة بنجاح إما تساىم الوسائل

 االختيار ياتلعمل الكايف الوقت لديها يوجد ال قد الصغرية األعماؿ إف :عليهم احملافظة و أكفاء عاملني على احلصوؿ.خامسا
 تعتمد اليت إدارتو بقدرة يرتبط العمل صلاح لكوف بالغة أعلية اجلوانب ىذه تعري أف األمر يتطلب لذلك للعاملني ادلطولة و ادلعقدة

 .العاملني ذلؤالء التحفيز و والتدريب االختيار حسن على

 اليـو ويعرب للمنظمة، تنافسية ميزة ربقيق يف مهم دور يلعبوف ألهنم السابق، عكس ادلنظمة يف ادلوارد أىم ىم اليـو العاملني إف
 .ادلنظمة صلاح وربقيق ادلعلومات مع التعامل على والقدرة وادلعرفة ادلهارات يتضمن الذي الفكري ادلاؿ رأس بكوهنا عنها

 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات واقع  :الرابع المحور
 النقد صندوؽ مع االتفاؽ إبراـ منذ أي ، 1995 منذ اجلزائر يف وادلتوسطة ةالصغري  ادلؤسسات بقطاع االىتماـ بدأ

 يف وسنورد ادلؤسسات ىذه وترقية ظلو لدعم واسعا رلاال الدولة أعطت ذلك ظل يف اذليكلي التصحيح برمج يف للشروع الدورل
 .2013 سنة اية ةغاي إذل 2003 سنة من انطبلقا وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات عدد تطور السياؽ ذات

 من ابتداء األعلية بالغ تطورا عددىا شهد حيث اخلاصة، ادلؤسسات من اجلزائر يف وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات أغلبية تشكل    
 . أخرى جهة من اجلامعات خرغلي لدى ادلقاولة ثقافة وتطور جهة من نشأهتا أماـ اإلجراءات تسهيل بفعل وذلك ، 2000 سنة

 مت وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات نصف من أكثر أف على تدؿ ادلتوفرة اإلحصائيات مجيع أف حيث الضعف، تفوؽ الزيادة فهذه
 اآلليات وبروز 2001 سنة وادلتوسطة الصغرية للمؤسسات التوجيهي القانوف صدور بعد وذلك ، 2007-2001 بني ما إنشائها

 مع ومكيفة للتنفيذ قابلة وواقعية فعالة دبكينيزمات مدعمة ساتادلؤس ىذه مثل إنشاء تسهيل أجل من الدولة وضعتها اليت
 لقروض ضماف صندوؽ قروض، ضماف صندوؽ :نذكر ذلا الداعمة اآلليات ابرز من ولعل اجلديدة، االقتصادية ادلتغريات

 .وادلتوسط الصغرية ادلؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة نشاء اإلجراءات ىذه االستثمار،ودعمت

 بزدة قدر ملحوظا تطورا عرؼ 2015 سنة اية عند وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات عدد أف نبلحظ (10) رقم لجدوؿل فبالنظر
 يسجل فعددىا العامة للمؤسسات لنسبة والعكس 261853 ب يقدر 2003 سنة عددىا كاف بعدما مؤسسة 777816 إنشاء

 لنسبة أما ادلتعثرة للوحدات اخلوصصة لعمليات نتيجة ذلكو  الثالثة األلفية من األوذل العشرية خبلؿ 231 ب يقدر اطلفاضا
 .2015 سنة غاية إذل ملحوظا ارتفاعا ليشهد 2003  سنة 79850 يفوؽ ارتفاع تسجيل مت فقد التقليدية، للمؤسسات
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 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنمية مشكالت :الخامس المحور
 من واالجتماعية، االقتصادية التنمية لتحقيق األساسية اآللية ىي وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات أف التجربة أثبتت أف بعد         

 من العديد اجلزائر، بينها ومن النامية الدوؿ من الكثري يف ادلؤسسات من ادلنظومة ىذه تواجو تبقى اإلغلابية، نتائجها خبلؿ
 أىم على وسنركز واالجتماعية، االقتصادية فعاليتها زيادة من وربد طورىا،وت وظلوىا إنشائها مسار تعرقل اليت وادلشكبلت ادلعوقات

 : التالية النقاط يف ادلشكبلت

 أي توسيع أو إنشاء أماـ كعائق تقف مشكلة أىم عن التمويل يعرب :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل مشكالت :أوال
 من ؽلكنها دل الذي الشيء اخلاصة أمواذلا رؤوس ضآلة ىو اتادلؤسس ىذه بو سبتاز ما أف ذلك متوسطة، أو صغرية مؤسسة

 على مرتفعة فوائد من تفرضو وما الضمانات من ادلصرفية ادلؤسسات تشًتطو ما على زيادة التمويلية، اخلدمات من اإلستفادة
 .ادلؤسسات ىذه أصحاب

 مشلت واليت ، 1996سنة يف (BDPME) سنة يف م.ص.م لتنمية الفرنسي البنك هبا قاـ اليت الدراسات إحدى ويف
 نتائج مؤسساهتم،كانت تطور من ربد اليت العوامل طبيعة حوؿ الفرنسية وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات رؤساء من كبرية رلموعة
 سلتلف تؤكده ما ادلرتفعة،وىذا تكاليفها إذل القروض،إضافة وفرة وعدـ التمويل إشكالية يف تتمثل العوامل أىم أف إذل تشري الدراسة

 دولية إشكالية وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات سبويل إشكالية من غلعل ما الدوؿ،وىو معظم يف اإلطار ىذا يف سبت اليت الدراسات
 .فعالة غري م.ص.م - بنك العبلقة من ذبعل

 بالعقار المرتبطة والمشكالت والتنظيمية اإلدارية المشكالت :ثانيا

 من دبجموعة وادلبدعني ادلشاريع أصحاب ػلملها اليت األفكار وتقيد ادلبادرات تصدـ ما ثرياك: والتنظيمية اإلدارية ادلشكبلت •
 اإلجراءات تباطؤ إذل إضافة اإلدارية، وادلوافقات الوثائق من الكثري تتطلب ادلعقدة،اليت البريوقراطية واإلجراءات اإلدارية العوائق

 لئلنطبلؽ ادلتوسطة أشهر،وادلدة الثبلثة عن تزيد مشروع إلقامة البلزمة ادلدة ثاؿادل سبيل ادلعنية،فعلى اإلدارية اجلهات مستوى على
 .سنوات 05 إذل تصل التشغيل مرحلة يف والدخوؿ للمشروع الفعلي

 أعلية تقل ال وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات قطاع منها يعاين اليت العقار مشكلة إف :الصناعي والعقار بالعقار ادلرتبطة ادلشاكل •
 لئلجراءات اإلدارية التسوية يف أساسية عملية تعد ادلشروع إقامة ألماكن العقارية التسوية أف ذلك السابقة، ادلشكبلت تلك نع

 منطقة 72 حوارل وجود إذل الصناعي،تشري العقار حالة حوؿ ادلتوفرة ادلعطيات ضوء وعلى اجلزائر ففي األخرى، الوثائقية
  .ادلشاط دلناطق ىكتار 78881و الصناعية للمناطق ىكتار 14800 مساحة على بعتًت  نشاط، منطقة 44 صناعية،وكذا

 توجد ادلوجودة،حيث للمناطق األمثل االستغبلؿ دبجرد سوى تتعلق ال اجلزائر يف الصناعي العقار مشكلة أف جيدا يظهر وىنا
 .وطموحاهتم مشاريعهم لتجسيد ثمرينادلست لصاحل ربريرىا يتم دل اليت و ادلستغلة غري القاعدية اذلياكل من الكثري

 البشرية الموارد تأهيل مستويات وضعف التسييرية المشكالت: ثالثا
 الصغرية ادلؤسسات قدرة من ربد اليت الفرعية العوامل من رلموعة التسيريية ادلشكبلت ربت ينطوي :التسيريية ادلشكبلت •

 :منها نذكر واليت الفعالة اإلدارة شلارسة على وادلتوسطة

  ادللكية؛ طبيعة •

 خارجية؛ ألطراؼ الصبلحيات تفويض يف ادلالكني رغبة عدـ •

 للمستقبل واالستشراؼ والتخطيط التنبؤ على اإلداريني ادلسريين قدرة زلدودية •

 من رلموعة من تعاين م.ص.م أف البشري،إال للعنصر اإلسًتاتيجية األعلية رغم :البشرية ادلوارد تأىيل مستويات ضعف مشكل •
 : بينها من واليت البشري، العنصر مستوى على ائصالنق
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 للمؤسسة؛ العامة اإلدارة مستوى على العالية الكفاءة ذات اإلطارات توافر عدـ •

 ؛ م.ص. م أصحاب لدى واإلبتكارية الفردية الريادية بادلهارات الوعي ضعف •

 ادلؤسسات؛ ىذه إحتياجات مع توافقو وعدـ التدريب مستوى ضعف •

 األخرى؛ الوظائف من وغريه التسويق رلاؿ يف ادلتخصصة الكفاءات نقص •

 .اإلداري الوظيفي التخصص صلد أين الكربى ادلؤسسات غرار على اإلدارية الوظائف من بالعديد ادلسري أو ادلالك قياـ •

 العالمي اإلقتصاد في اإلندماج ومشكالت التسويقية المشكالت:رابعا
 :التالية النقائص ادلشكبلت ىذه وتضم :التسويقية ادلشكبلت •

 السوقية؛ الظروؼ عن ادلعلومات ونقص التسويقية بالبحوث اإلىتماـ عدـ •

 وادلتوسطة؛ الصغرية ادلؤسسات منتجات لتسويق متخصصة منشآت وجود عدـ •

 من فائدة وجود وعدـ ادلعارض ىذه أعلية حوؿ السلبية النظرة نتيجة والدولية الوطنية ادلعارض يف االشًتاؾ يف اخلربة نقص •
 .فيها ادلشاركة

 التبادؿ وحرية الدولية لؤلسواؽ التجاري اإلنفتاح زيادة ضلو احلالية ادلستجدات ظل يف  :العادلي االقتصاد يف اإلندماج مشكبلت •
 الصغرية ادلؤسسات من الكثري ستواجو للتجارة، العادلية للمنظمة لئلنظماـ اإلعداد اإلقليمية،وعملية الشراكة إطار يف التجاري

 األجنبية ادلنتجات منافسة على القدرة غياب يف حيث وتطورىا، ظلوىا فرص على ستؤثر اليت التحديات من الكثري وادلتوسطة
 والذي السوؽ من احلتمي اخلروج أو تنافسيتها من والرفع التكيف من ذلا البد معقد،أين جد م.ص. م من العديد وضع سيكوف
 .السوؽ اقتصاد قوانني تفرضو

 وادلتوسطة، الصغرية ادلؤسسات من الكثري تطور تعًتض اليت ادلشكبلت إطار يف :المعلومات بنظام المرتبطة مشكالتال:خامسا
 القانونية البيئة ) اخلارجية والبيئة السوؽ بدراسة يتعلق فيما خاصة للمعلومات نظاـ وجود بعدـ ادلتعلقة تلك ىناؾ

 .ادلؤسسات ىذه إنشاء من األوذل السنوات يةبدا يف غالبا تظهر اإلشكالية ،وىذه(والتنظيمية
 ادلؤسسات ظلو تعًتض اليت والقيود العوائق ربديد أجل من 2002 سنة باجلزائر العادلي البنك هبا قاـ اليت الدراسة ؼلص وفيما

 : كمايلي عوائق مخسة أىم وادلتوسطة،كانت الصغرية

 الصناعي؛ العقار على احلصوؿ صعوبة  •

 ؛(القرض تكلفة ارتفاع ) ادلصرفية القروض على احلصوؿ صعوبة  •

 والتنظيمية؛ اإلدارية العوائق  •

 التأىيل؛ حيث من البشرية ادلوارد ضعف  •

 .العامة االقتصادية السياسة وضوح عدـ  •

 والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات وتنمية دعم أساليب :السادس المحور
 تبين أمامها،تستدعي عقبة تشكل واليت والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات ةمسري  تواجو اليت وادلعوقات ادلشاكل من احلد إف

 .اجملاالت مجيع ويف األصعدة مجيع على ادلؤسسات ىذه وتنمية وترقية دعم منظومة

 من وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات دعم ويتجلي: والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات دعم أساليب : أوال
 :خبلؿ
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 الدعم من غلعل وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات قطاع منو يعاين الذي والعجز وادلعوقات ادلشاكل إف  :حلكوميا الدعم •
 ادلؤسسات ىذه عمل دبستوى واالرتقاء االختبلالت معاجلة يف للمساعلة وأصلعها األساليب أىم ومن وحق واجب احلكومي
 .ادلؤسسات ىذه تواجو اليت ادلشاكل ةشد من تعاين اليت تلك النامية الدوؿ يف وخاصة

 إطار يف وموجو واضحة تكوف وأف القطاع هبذا خاصة وبرامج سياسات خبلؿ من يكوف أف غلب القطاع ذلذا الدولة دعم إف
 من دورب مؤسساتو مردودية من ربد واليت سبيلو تعًتض اليت اخل...واذليكلية وادلالية اإلدارية القيود مجيع عن بالتخلي بدا دعمو،
 واليت ادلالية ادلساعدات توفري إرل باإلضافة ىذا والتصدير، لئلنتاج وتشجيعها وسبويلها تأسيسها إجراءات من وتعقد تدعيمها فرص
 للتغلب وىذا ادلؤسسات ذلذه ادلصريف االئتماف سلاطر ضماف عن ادلسؤولية اذليئات وإنشاء التمويلية والقروض اإلعانات يف تتمثل
 واليت التحتية البين ؽلس أف احلكومي الدعم على غلب كما القروض، منح مقابل البنوؾ تشًتطو الذي ماناتالض مشكل على

 دبستويات االرتقاء يف وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات دور لتسهيل ...ومواصبلت طرؽ من ومنظمة صلبة تكوف أف يشًتط
 وادلهارات باألعماؿ التعريف خبدمة األفراد تزويد تشمل واليت ، والفنية ديةاالقتصا االستشارات تقدمي على عبلوة ىذا التنمية،

 اخلاصة االعتبارات وكذا احمللية رلتمعاهتم يف الكامنة بالفرص ادلؤسسات ىذه بتأسيس الراغبني وتعريف مؤسساهتم إلدارة الضرورية
 األولية ادلواد مع التعامل بكيفية يتعلق ما وكل لؤلسواؽ ـزالبل ادلاؿ ورأس وادلوقع الصناعة نوع اختيار مثل ادلؤسسة باقتصاديات

 اإلنتاجي، والفن ادلصانع وبناء وتركيب وادلعدات لآلالت األمثل واالستغبلؿ باالختيار ادلتعلقة ادلسائل وكذا اخل،...العاملة واليد
 ادلنفعة لتحقيق ادلختلفة الكيانات بني وصل مزةكه والعمل اخل،....والتسويق والتمويل بالتخطيط ادلتعلقة اإلدارية واالستشارات

 .العامة

 والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات قدرة من تبطل اليت العمليات أعقد من للتمويل مصدر على احلصوؿ عملية تعترب :التمويل تسهيل •
 وإظلا فقط احلكومية ادلؤسسات مسؤولية ليس ادلؤسسات ذلذه ادلناسب التمويل على احلصوؿ عملية تسهيل أف حيث وادلصغرة،

 الصيغ من وغريىا التضامن ومجعيات التعاونية كاجلمعيات حكومية والغري احلكومية اجلهات بني مشًتؾ أسلوب عن عبارة ىو
 ادلؤسسة نوع مراعاة القروض برامج وتنفيذ إعداد عند الضروري من أصبح لذلك ادلؤسسات، ىذه سبويل تدعم اليت التعاونية
 فائدة وأسعار معقولة مساح وفًتات واقعية، سداد جداوؿ أساس على القروض تسديد يكوف وأف القروض حمن إجراءات وزبفف

 إرل االعتمادات منح يف متخصصة أو خاصة إقراض مؤسسات إنشاء غرار على ىذا ادلالية األسواؽ يف السائدة األسعار من قريبة
 الرىن إجراءات وتطبيق مالية عقوبات فرض عن عوضا ادلالية احملافظ أداء ربسني وغلب وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات
 .موضوعية ألسباب التسديد عن التخلف حاالت يف اإلفبلس إشهار أو وادلقاضاة

 خبلؿ من البشري العنصر وقيمة بدور االعًتاؼ على وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات صلاح يتوقف  :الرشيدة اإلدارة •
 ىي ادلتميزة ادلاىرة والكفاءة العاملة القوة مع والتعاوف التفاىم على القائمة الرشيدة اإلدارة أف إذ وادلرؤوسني، لعاملنيا بني التعاوف
 الرشيدة اإلدارة وترتكز استقبلليتها، محاية من ؽلكنها دبا عليها واحلفاظ ادلؤسسات ذلذه اإلنتاجية القدرات لتطوير حيوية ضرورة
 فعالة وسيلة ذلك باعتبار القرار، ازباذ قبل التشاور آليات وباعتماد السياسات صناعة يف ادلدين واجملتمع واطننيادل إشراؾ على أيضا

 ، ادلستقلة األعماؿ مجعيات أعلية السياؽ ىذا يف ونسجل للسياسات، الناجح والتنفيذ العامة للخدمات أفضل مستوى لضماف
 التالية العناصر توفر ينبغي ادلؤسسات ذلذه ناجحة تنمية بسياسات القياـ ضلو تقود اليت القوامة الرشيدة اإلدارة توفر أجل ومن
 :اإلدارة لتلك

 وادلصغرة؛ والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات لقياـ الفعالة اإلدارية القيادة وجود •

 العمل؛ يف الكاملة الشفافية توفر •

 التخطيط؛ عنصر توفر •
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 .ادلبلئمة التنظيمية االختيارات توفر •

 ادلكانة بامتبلؾ للمؤسسات تسمح اليت السبل أىم من والتطوير التكوين دبوضوع االىتماـ يعترب  :والتطوير والبحث كوينالت •
 العمالة بواسطة ادلتميز األداء بلوغ وكذا التنافسية وادليزات التشغيلية والكفاءات اإلنتاجية القدرات ربسني خبلؿ من وذلك السوقية
 من ىذا ادلنافسة، خطر من وتقلل للمؤسسة ادلكانة زبلق أف ؽلكن واليت األساسية ادلضافة القيمة تعترب أف غلب اليت وادلؤىلة ادلدربة
 يف ادلتخصصة واألكادؽليات البحثية وادلراكز اجلامعات وبني بينها والعبلقات االتصاالت تدعم أف غلب أخرى ناحية ومن ناحية،
 وإغلاد االختبلالت دلواجهة زليطها يف العاملة ادلؤسسات بني وادلنفعة والنصح ادلشورة تبادؿ مبدأ ودعم والتطوير، البحث رلاالت
 .ذلا ادلنطقية احللوؿ

 يف االنشغاالت أىم من ويعترباف ادلؤسسة، يف أعلية األكثر الوظائف والتسويق اإلنتاج ؽلثل :تسويقو وحسن اإلنتاج إتقاف •
 اإلنتاج فنوف ربسني يف احلديث التقين التقدـ من االستفادة على العمل غلب يمهماولتدع وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات

 لتصدير الداخلية األسواؽ وتوسيع معايريىا، وتطبيق اجلودة على والرقابة العادلية بادلواصفات وااللتزاـ ادلنتجات تصميم وتطوير
 مع االتصاؿ لتسهيل وواضحة مرضية بطريقة ادلنتجات إظهار خبلؿ من احلديثة بالطرؽ عليها واإلعبلف هبا والتعريف ادلنتجات
 .اخلارجية األسواؽ إرل الوصوؿ بغية وذلك الكبرية والشركات العمبلء مع متجددة عبلقات وإقامة والدوليني احملليني ادلشًتكني

 لتحسني مهمة اجلد الوسيلة أصبحت لكوهنا عليها االستغناء الؽلكن التكنولوجيا إف : احلديثة التكنولوجيا من االستفادة •
 ىذه استغبلؿ للمؤسسات ؽلكن كما وادلصغرة، والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات من ادلراد الغايات األرباح وربقيق التنافسية القدرات

 .السوقية احلصة على واالستحواذ األسواؽ غزو وبالتارل اإلنتاج تكاليف تقليل يف احلديثة التكنولوجيات

 والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات تنمية سياسات تتجلي: والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات ميةتن سياسات: ثانيا 
 : يف وادلصغرة

 معامبلت ػلكم قانوف إطار وضع أعلية إف :وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة للمؤسسات زلدد وتشريعي قانوين إطار وضع •
 اجلانب تتخلل اليت الفجوات سد غلب أنو حيث األخرى اجملاالت عن أعلية يقل ال وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات

 مثل وواجبات حقوقها ربكم اليت التشريعية األطر وتوحيد توفري خبلؿ من وذلك اخلاص القطاع فيو يعمل الذي وخاصة القانوين
 والتعاقدية، التجارية القوانني حديثة، ضمانات أساليب وتطبيق ادللكية، حبقوؽ خاصة معقدة وغري مسهلة قوانني ادلراسيم توفري

 الغري القوانني كل إزالة وأيضا اخل...والتأمينات الضرائب وقوانني والعمل التأسيس قوانني السداد، عن والعجز اإلفبلس قوانني
 .وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات أماـ سلبية نقطة تعترب واليت اخلاص القطاع ظلو تعيق واليت .ضروري

 ىذه وأنشطة حبجم ادلتعلقة ادلعلومات وجود أف حيث :وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات عن والبيانات دلعلوماتا توفري •
 تستدعي  عملها بيئة عن ومعلومات أعماذلا بيئة يف والتهديدات والفرص فيها والضعف القوة نقاط واحتياجاهتا، ادلؤسسات

 ىذه وتكوف الكاملة الصورة لتشخيص ادلؤسسات هبذه الصلة ذات األطراؼ كل يهاف تشارؾ حبيث الدولية ادللتقيات عقد ضرورة
 .ادلؤسسات ىذه عمل سري دلتابعة دورية بصفة ادللتقيات

 التعاوف تشجيع على العمل إرل اإلسًتاتيجية اخلطة ىذه هتدؼ أف غلب حبيث  :إسًتاتيجية خطة تبين •

 قاعدة على ادلبنية والصناعات الغذائية الصناعات رلاالت يف وادلصغرة صغريةوال وادلتوسطة والكبرية العمبلقة ادلؤسسات بني
 أكرب خبلذلا من ػلقق عامة صناعية قاعدة تبين خبلؿ من وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات ىذه إقامة وتشجيع التكنولوجيا،

 يف الناجحة وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة شاريعادل أصحاب وربفيز تشجيع يتبين تنظيمي إطار ووضع ادلتاحة للمواد استغبلؿ
 .السوؽ
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 القياـ إرل وباإلضافة واخلارجية، احمللية ادلعارض يف ادلشاركة على االعتماد وينبغي :الصادرات وتنمية التسويق رلاؿ يف •
 كمل األجنبية، البلداف يف احمللية بادلنتجات للتعريف وتنفيذىا العمل خطط وضع على والعمل االستثمارية التسويقية بالدراسات

 دلساندة للتسويق متخصصة وكاالت أو شركات وإنشاء السفارات رعاية ربت باخلارج والبيع الًتويج مكاتب وإدارة إنشاء غلب
 من التعاقد وتنشيط تشجيع على والعمل ادلؤسسات ىذه منتجات وتصدير توزيع كقنوات وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات

 العمرانية التجمعات يف ادلؤسسات ىذه إقامة وتشجيع وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة وادلؤسسات الكبرية ادلؤسسات بني الباطن
 .اجلديدة

 :خاتمة
 أف ؽلكن وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تنمية وتشجيع تعزيز فإف وادلتوسطة، الصغرية للمؤسسات اإلسًتاتيجية لؤلعلية نظرا        

 باحمليط األخرية ىذه وتنمية تشجيع ويرتبط االقتصادية، التنمية عملية يف أكرب بشكل تساىم وغلعلها نافسيةالت قدراهتا يعزز
 والدعم التمويل سياسات وخصوصا واالجتماعي، االقتصادي

 ادلالية يئاتواذل ادلؤسسات من رلموعة إنشاء خبلؿ من وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة ادلؤسسات هبذه اىتمامها اجلزائر أكدت ولقد
 اخل،...التأىيل برنامج مثل الربامج من رلموعة خلق باإلضافة ادلؤسسات، ىذه عمل سري على اإلشراؼ على تعمل اليت والقانونية

 رلموعة مع الثنائية االتفاقيات من رلموعة إرل باإلضافة العادلي والبنك األورويب االرباد مع الشراكة مثل الدولية االتفاقيات وإبراـ
 والدور عمل سري من ربد اليت وادلشاكل ادلعوقات من رلموعة تواجهها اليت ادلؤسسات ىذه ترقية سبيل يف كلو وىذا الدوؿ نم

 .ادلؤسسات ىذه تنمية عمليات وكذا منها ادلراد

 القطاع ىذا لتنمية وفعالة واضحة وطنية واسًتاتيجيات سياسات غياب ىو النامية، الدوؿ باقي غرار على اجلزائر، يف يبلحظ
 وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات وقطاع جهة، من ادلالية وادلؤسسات ادلنظومات بني والتعاوف التنسيق ضعف إذل باإلضافة احلساس،

 .أخرى جهة من

 التوصيات
 .وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات وإنشاء ترقية اذل هتدؼ اليت باجلزائر ادلرافقة أجهزة لكل الدولة تشجيع •

 خاصة بنوؾ وانشاء األخرية ىذه سبويل دبشكل باإلىتماـ وذلك وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تواجو اليت العراقيل من التخفيف •
 .القطاع هبذا

 ترقية أجهزة من بدعم انشائها مت اليت ادلؤسسات تلك على اقتصارىا وعدـ اجلبائية التخفيضات من ادلقاولني سلتلف سبكني •
 .اجلزائر يف ادلقاوالتية

 .عامة اجملتمع أفراد سلتلف بني ادلقاوالتية روح نشر على العمل •

 اليت ادلرافقة ىياكل تقوية خبلؿ من أو اخلاصة االستشارية ادلكاتب اذل التوجو على ادلقاوؿ تشجيع خبلؿ من ادلرافقة دور تعزيز •
 .الدولة أقامتها

 الجــــــــــداول

 .األوروب لالتحاد وفقا والصغيرة المتوسطة المؤسسات تصنيف: )01( رقم جدول

 ادلعيار               
 الصنف

 ادلوظفة العمالة
 (عامل)

 السنوي األعماؿ رقم
 (أورو مليوف)

 ادليزانية االصوؿ قيمة
 (أورو مليوف)

 2 من اقل مليوف 10 عماؿ 10 من اقل مصغرة مؤسسة
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 10 من اقل 50 من اقل عامل 49-10 صغرية مؤسسة

 م43 من اقل 250 من اقل عامل 250-50 متوسطة مؤسسة

SOURCE : OCDE. « perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat ». édition OCDE.2005. p : 17. 

 المتوسطة و الصغيرة الصناعية للمؤسسات اليابان تعريف : )02(رقم جدول
 القطاع ( ين مليون ) المال رأس العمال عدد

خرىاأل والقطاعات الصناعة  أقل أو عامل 300 أقػل أو 300 
 أقل أو عامل 100 أقػل أو 100 اجلملة مبيعات
 أقل أو عامل 50 أقػل أو 50 التجزئة مبيعات

 أوأقل عامل 100 أقػل أو 50 اخلدمات
 ـ،2002 طوكيو ، ادلتوسطةو  الصغرية ادلؤسسات وتنمية دعم يف اليابانية التجربة عن األوسط، الشرؽ دلنطقة الياباين التعاوف مركز:المصدر

 .4ص
 الجزائر في المتوسطة و الصغيرة المؤسسة لتعريف الكمية المعايير:  )03( رقم الجدول

 السنوية الحصيلة مجموع األعمال رقم العمال عدد المعيار

 دينار حدود المؤسسة نوع
 حدود
 قصوى

 قصوى حدود دينار حدود قصوى حدود دينار حدود

 دج مليوف 10 دج مليوف 01 دج مليوف 20 دج مليوف 01 09 01 مصغرة مؤسسة

 دج مليوف 100 10 دج مليوف دج مليوف 200 دج مليوف 20 49 10 صغيرة مؤسسة

 250 50 متوسطة مؤسسة
 مليوف 200

 دج
 دج مليوف 500 دج مليوف 01 02 دج مليوف

 ..5،6،ص2011-12-15 بتاريخ الصادر ، 77 العدد اجلزائرية الرمسية اجلريدة : رالمصد
 والمتوسطة الصغيرة المشروعات نجاح في المؤثرة العوامل أهم : )04:(رقم جدول

 واالدارية الوظيفية باألنشطة مرتبطة عوامل المشروع مدير/بمالك مرتبطة عوامل

 :توافر البد المشروع عمر من سنوات ثالث اول خالل
 بالنفس الثقة •
 للعمل الكامل التفرغ •
 يف العمل عن التوقف على القدرة مع اليـو خبلؿ ةطويل لفًتة جبد العمل •

 ادلناسب الوقت
 .فيها التعامل سيتم اليت اخلدمات/ ادلنتجات لطبيعة السابقة ادلعرفة •

 :الناجحة األعمال رائد خصائص
 اجليد الصحة،احلس •

 .اجليد،التخيل بالزمن،الثقة،االبتكار،االستقبلؿ،األخبلؽ،التكيف،احلكم
 سنة 50-31 من يًتاوح العمر •
 سنة 14 التعليم فًتة متوسط:التعليم •
 سنة 13 العمل رلاؿ يف اخلربة متوسط :اخلربة •
 .اإلدارية للمهاـ العمل الوقت من األكرب اجلزء واعطاء إدارية خربة توافر •
 .الروتينية ادلهاـ وتفويض االسًتاتيجية •

 .المسبق بالتخطيط االهتمام
 :توفر يجب التشغيل لخصائص بالنسبة

 جديدة انتاج تكنولوجيا ابتكار على القدرة •
 تكنولوجيا مع للتكيف البلزمة ادلوارد توافر •

 .اجلديدة
 مستوى عند ادلناسبة العمالة توفري على القدرة •

 .افسيتن أجور
 :المنافسة الستراتيجية بالنسبة

 :ب خاصب تنافسية ميزة توافر من البد
  ادلنتجات يف التخصص •
 العمبلء يف التخصص •
 (والعمبلء ادلنتجات) كبلعلا •
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 :المالك/للمدير الجيد األداء على تؤثر التي العوامل
  العميل مع ادلقضي الوقت •
 التخطيط يف ادلقضي الوقت •
 العمل يف ادلقضي الوقت •

 تأىيل طلباتمت :الدورل ادللتقى ادلعاصرة، التحديات ظل يف الصغرية ادلشروعات وفشل صلاح عوامل علياف، ندير عنًت، بن الرمحاف عبد :المصدر
 .670 ص الشلف، جامعة ، 2006 أفريل 18 و 17 العربية، الدوؿ يف . ادلتوسطة و الصغرية ادلؤسسات

  2003-.2015فترة خالل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور:  05) (رقم جدول

 السنوات
 اخلاصة ادلؤسسات

 ادلؤسسات
 العمومية

 تقليدية صناعة
 اجملموع

 العدد العدد العدد

2003 207949 788 79850 288587 

2004 225449 778 86732 312959 

2005 245842 874 96072 342788 

2006 269806 739 106222 376767 

2007 293946 666 116347 41959 

2008 392013 626 126887 519526 

2009 455398 591 131505 587494 

2010 482892 557 135623 619072 

2011 511856 572 146881 659309 

2012 550511 557 160764 711832 

2013 601583 557 175676 777816 

2014 656949 542 194 562 852053 

2015 716895 532 217 142 934569 

 اجلزائر،ادلؤسبر يف ادلستدامة التنمية وبعث لتحقيق كآلية وادلتوسطة الصغرية والتحدث،ادلؤسسات ادلعوقات بني" ببلؿ عوارل.وأ كماؿ رزيق.د.أ :المصدر
-والرىانات الواقع-ادلستدامة التنمية اسًتاتيجية تدعيم يف وادلتوسطة الصغرية للمؤسسات االجتماعية ادلسؤولية دور:عشر الثالث الدورل

 .11،ص2016،
 
 
 
 
 

  :الهوامش
 .ليبيا ادلستدامة، التنمية مؤسبر ضمن مقدـ ثحب قوامة، إدارة بدوف مستدامة تنمية ال بعريه، بكر أبو أنس بعريه، مصطفي بكر أبو •
 والتنمية التعاوف منظمة يف األعضاء والدوؿ إفريقيا ومشاؿ األوسط الشرؽ لدوؿ الوزاري ادلؤسبر واالستثمار، الرشيدة اإلدارة حوؿ مراكش إعبلف •

 04 :ص ، 2009 نوفمرب 23 ادلغربية، ادلملكة مراكش، ، الوزاري ادلؤسبر خبلؿ ادلعتمد االقتصادية،
 .283-282:دكتوراه،ص ،أطروحة(واجتماعية اقتصادية وآفاؽ انعكاسات)باجلزائر االقتصادية التحوالت ظل يف التشغيل عيسى،سياسة عيسى ايت •
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 جامعة اجستري،م رسالة ،-اجلزائر حالة دراسة -العودلة ظل يف اإلقتصادية التنمية لتحقيق كأداة ادلتوسطة و الصغرية ادلؤسسات ، علي سيد بلحمدي •
 .53 :ص. 2005/2006 اجلامعية السنة اجلزائر،

 ادللتقي ضمن مداخلة ،ادلستدامة التنمية معايري إطار يف وادلتوسطة الصغرية للمؤسسات اجلديدة والوظائف ادلهاـ ،مراد شريف الطاىر، يعقوب بن •
 جامعة التسيري، وعلـو االقتصادية العلـو يةادلتاحة،كل للموارد االستخدامية والكفاءة ادلستدامة التنمية حوؿ الدورل

 03:،ص2008أفريل07/08سطيف،
  2001ديسمرب  15،الصادرة  77،رقم اجلزائرية الرمسية اجلريدة •
 03:،ص2009، 41العدد اإلنسانية، العلـو رللة ،باجلزائر البطالة حدة من التخفيف يف وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات دور سبلمة، الدين مجاؿ •
 ادلشروعات سبويل حوؿ التدريبية الدورة ضمن مداخلة ،وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات وسبويل ترقية يف ادلغربية التجربة عطوي، القادر عبد مسراء، دومي •

 04،ص2003ماي25/28سطيف جامعة التسيري، وعلـو االقتصادية العلـو ادلغاربية،كلية االقتصاديات يف دورىا وتطور وادلتوسطة الصغرية
 2006 ص،: 259. اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،( األعماؿ رواد مدخل ) احلجم متوسطة و الصغرية ادلشروعات و الصناعات النجار، دري •
 ، 03 العدد التسيري، وعلـو االقتصادية العلـو رللة .اجلزائري، االقتصاد يف وادلتوسطة والصغرية ادلصغرة ادلشروعات تنمية أساليب صاحل، صاحلي •

 .41،ص2004 اجلزائر، سطيف، عةجام
 41 .ص  1993 العربية، النهضة دار والتنمية، التصنيع ربقيق يف اھودور وادلتوسطة الصغرية الصناعات اقتصاديات :عوضاهلل السبلـ عبد صفوت •
 وادلديرية والصناعة التجارة زارةو  بالسلطنة، وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تنمية واسًتاتيجيات سياسات :حوؿ عمل ورقة ادلعورل، ىبلؿ بن صبلح •

 . 04 .ص ، 2008 أوت 29 عماف، وادلتوسطة، الصغرية ادلؤسسات  لتنمية العامة
 الدورة ضمن مداخلة التنافسية، قدراهتا ودعم تطويرىا وأساليب وادلتوسطة الصغرية ادلشروعات مشكبلت بالوناس، اهلل عبد عنًت، بن الرمحاف عبد •

 سطيف جامعة التسيري، وعلـو االقتصادية العلـو كلية ادلغاربية، االقتصاديات يف دورىا وتطور وادلتوسطة الصغرية دلشروعاتا سبويل حوؿ التدريبية
 .08:،ص2003ماي 26/28،
 وادلتوسطة ريةالصغ ادلؤسسات من عينة حالة دراسة :وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات اسًتاتيجيات صياغة يف اخلارجية البيئة ربليل ورد ياسني، عطاهلل •

 ..93: ،ص2009-2008 بسكرة، جامعة التسيري، علـو قسم التسيري، وعلـو االقتصادية العلـو كلية ماجستري، مذكرة ،باجلزائر
 .16:ص ،  1999والنشر، للطباعة غريب دار ،الصغرية ادلنشات إلدارة العصرية ادلفاىيم السلمي، على •
 االقتصادية،زبصص العلـو يف دكتوراه رسالة ،أطروحةباجلزائر االقتصادية التنمية عملية يف ودورىا توسطةوادل الصغرية ادلؤسسات ػاىيلبلحاج، فراجي •
 .144:ص 2011-2010بلقايد، بكر ابو تسيري،جامعة:
 الصغرية ادلشاريع ويلحولتم التدريبية ضمن ،مداخلةتنميتها ومعوقات النامية االقتصاديات يف وادلتوسطة الصغرية ادلشاريع دورفريدة،وآخروف، لرقط •

 .02:،ص2003ماي 25/28 سطيف التسيري،جامعة وعلـو االقتصادية العلـو ادلغاربية،كلية االقتصادات يف دورىا وتطور وادلتوسطة
 زائر،اجل بسكرة، جامعة مالية، و نقود زبصص اقتصادية علـو ماجستري رسالة ،ادلتوسطة و الصغرية للمؤسسات ادلصريف التمويل لوالشي، ليلى •

 .44،ص2004
 جامعة إسًتاتيجية، زبصص ذبارية علـو ماجستري رسالة ،باجلزائر ادلتوسطة و الصغرية ادلؤسسات يف االسًتاتيجي التسيري ، سلطاين رشدي زلمد •

 41،ص2006-2005ادلسيلة،اجلزائر،
 226 :ص سابق، مرجع ىيكل، زلمد •
 .5:ص ، 2004 مارس اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي ادلكتب واالجتماعي، قتصادياال ومردوده :الصغرية ادلشروعات تنمية بدوي، وجيو زلمد •
 .5:،ص2004مارس اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي ادلكتب واالجتماعي، االقتصادي ومردوده :الصغرية ادلشروعات تنمية بدوي، وجيو زلمد •
 .08،ص2008 أفريل 7 ، دوؿ يف وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تطوير مجلربا مقارنة دراسة) وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تطوير :بعنواف مقالة •
 .30:،ص2006األوذل، للكتاب،اجلزائر،الطبعة وادلتوسطة،اجلزائرية الصغرية ادلؤسسات وتنمية جواد،إدارة نبيل •
 األوذل، الطبعة ،- دراسية حاالت و يةفكر  أطروحات- يكليھاؿ التحوؿ و التصنيع إسًتاتيجيات :اإلقتصادية التنمية يف دراسات معروؼ، وشيارھ •

 267 :،ص 2005 عماف، صفاء، دار
 التنمية، يف اھودور ادلتوسطة و الصغرية ادلؤسسات حوؿ األوؿ الوطين ادللتقى الصادرات، وتنمية وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات سعيدي، وصاؼ •

 2002 أفريل 09-08 يومي األغواط، جي،يثل عمار جامعة
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 العلـو كلية مالية، فرع ماجستري، مذكرة اجلزائر، حالة دراسة :اوترقيته النامية الدوؿ اقتصاديات يف وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات عواق تربي، يوسف •
 .05:ص ، 2005 اجلزائر، جامعة .االقتصادية،

• BIT, "Promouvoir l’emploi: politiques, compétences, entreprises", Conférence internationale du travail, 92ème 

session, Genève, 2004 

• Hull . G.S , La petite entreprise A L'ORDRE DU JOUR , éd L'Harmattan Paris 1987, p77 

• OCDE, Op.Cit, P: 11,12 

• Sylvie Cieply ,Marcelline Grondin ,Expertise et contrôle des risques PME par le chargé de clientèles, Revue  

d'économie Financière , op-cit, p.63 

 
 


