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يف جل البطالةملواجهة معضلةمن أهم االسرتاتيجيات املتبعة تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
حتقيق : ، فمن خاللتفعياللدورالبارزهلا باعتبارها مشاريعمتميزةحتققثنائيةالتنميةاملتمثلةيفدول العامل

العدالةاالجتماعيةوالفعالية أو النمو االقتصاديكبديل للمؤسساتالكبريةاحلجم اليت اعتربت و لوقت 
طويالحملركاألساسيللتنمية يف شقيها، لكن وجهة النظر هذه قد تغريت 

النـوعمناملؤسساتيلقىاهتماماكبرياعلىالصعيدالدوليخصوصافيظالالهتماماتالدولية الراهنة األمرالذجيعلهذا
مبوضوع املقاوالتية املقرونة أساسا باملؤسسات الصغرية و املتوسطة،لذلكربزتسياسةالتمويالحلكومي يف 

أخذعليه 
. املنشودةو االجتماعيةتحقيقالتنميةاالقتصاديةلالريادةاملبادرة و 

احلرإىل بروز قد أدى التحول إىل نظام االقتصاد من القرن املاضي فمطلع التسعيناتمعيف اجلزائر و 
دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة و خاصة تلك التابعة للقطاع اخلاص كأداة فعالة المتصاص 
البطالة و دفع عجلة التنمية االقتصادية و االجتماعية ، و على غرار الكثري من دول العامل قدرت 

مبنية على اسرتاتيجيةضع اجلزائر أمهية املقاوالتية يف هذا النوع من املؤسسات حيث قامت الدولة بو 
إضافة جمموعة من االمتيازات املالية والضريبية

.إىل إجراء املرافقة من خالل مشاتل وحاضنات األعمال

و بالرغم من كل ما تبنته الدولة اجلزائرية من إجراءات فإن املقاوالتية يف اجلزائرتواجه لكن
و النمو، و تنقسم هذه املعوقات إىل التطور نشاطها، و متنعها منالتيتعرتضطريقهاوتعرقلاملعوقاتلعديدمنا

العديد من األشكال و ما يهمنا هنا املعوقات االجتماعية للمقاوالتية يف بالدنا، و عليه سيتم التطرق 
:إليها و معاجلتها نظريا و ميدانيا من خالل ستة فصول، على الشكل التايل

مقدمة



أمهية ، الدراسةفرضيات، حتديد اإلشكالية: ميثل اإلطار العام للدراسة و الذي يضم: الفصل األول
.حتديد املفاهيم، و أخرياأهداف الدراسةر، أسباب االختيا، الدراسة

دراسات 
، مع توضيح نقاط االتفاق تناولت املؤسسات الصغرية و املتوسطةو أخرى املقاوالتيةتناولت 

.واالختالف بني هذه الدراسة و تلك الدراسات اليت سبقتها

نظرية  للمؤسسات الصغرية و املتوسطة عامليا و حمليا-قراءة سوسيوو الفصل الثالث فهو عبارة عن 
التجارب الدولية يف ها، خمتلف تصنيفها، خصائص، توسطةتعريف املؤسسات الصغرية و امل: و يشمل

األمهية ، آليات دعم إنشاء و ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
املشكالت اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، و خمتلف يف اجلزائرهلااقتصادية -السوسيو
.يف اجلزائر

نظرية للممارسة املقاوالتية يف قطاع املؤسسات الصغرية - قراءة سوسيوفيعرب عن الرابع أما الفصل 
واقع املمارسة املقاوالتية يف املؤسسات الصغرية : و يضم العناصر التاليةواملتوسطة اخلاصة يف اجلزائر

املرأة اجلزائرية يف مسامهة، تطور املمارسة املقاوالتية للقطاع اخلاص يف اجلزائر، واملتوسطة يف اجلزائر
تصنيف ، حمددات املمارسة املقاوالتية يف اجلزائر، قوانني االستثمار اخلاص، املمارسة املقاوالتية
.مميزات املقاول اجلزائري و أهدافه، و أخريااملقاولني يف اجلزائر

راسة و يشمل  اإلطار املنهجي للد: الفصل اخلامس هو أول فصل يف اجلانب امليداين للدراسة معنون بـ
، ، إضافة إىل البشري، الزمين، إلطار املكاينمبا فيها اأطر الدراسة: كل من
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.تبويب وحتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانيةو الفصل السادس و األخري حيتوي على 
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:تحديد اإلشكالية: أوال

تزايد االقبال و االهتمام يف الدول احلديثة باملمارسة املقاوالتية باعتبارها أحد أهم و أبرز 
مصادر النمو، توفري مناصب العمل، تنمية االبداع و االبتكار، و بالتايل زيادة مصادر الدخل و 

حترير االقتصاد إنشاء جماالت جديدة للصناعة و اخلدمات، و البد من اإلشارة إىل أن للخوصصة و 
يف الكثري من الدول اليت كانت تنتهج االشرتاكية كسياسة اقتصادية عمل على تفعيل دور القطاع 

.اخلاص املمثل أساسا يف مقاوالتية املؤسسات الصغرية و املتوسطة

فقد عجلت هذه التغريات اليت حدثت يف االقتصاد العاملي بظهور املمارسة املقاوالتية كأداة 
الة إلحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية، فهي احلل األمثل للبطالة اليت تعرب عن اختالل يف التوازن فع

بني عرض العمل و الطلب عليه، لذا ارتأت العديد من الدول تبين سياسات تنمي من خالهلا روح 
ا كانت 
لديهم مؤهالت عالية و متميزة يؤدي إىل خلق ثروة اقتصادية، فالشاب املقاول هو املمارس 
للمقاوالتية و إذا ُهيئت له األرضية املناسبة لذلك يقوم باستحداث نشاطات متميزة و بالتايل توفري 

ء املقاولني يف فرص الشغل لفئة عريضة من الشباب، إال أن املسألة املطروحة هي قضية تكوين هؤال
ميدان إدارة وتسيري املؤسسات، فقد يكون هؤالء حاملني لشهادات جامعية و مؤهالت عالية إال 

و على الرغم من أن املقاوالتية كانت 1"علم و فن"
ُمتثَّل دائما بالعنصر الرجايل، إال أنه و يف اآلونة األخرية ال 

الرجال، على الرغم من ما تواجهه من حتديات نابعة من الثقافات والعادات االجتماعية البالية يف 
.
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ا تقرن هذه املمارسة املقاوالتية باملؤسسات الصغرية و املتوسطة، و هذا ال ينفي وجود غالبا م
مقاوالت كبرية احلجم ال بل ضخمة، إال أن قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعترب القطاع 

األكثر حيوية و األمثل هلا، فهي الدعامة األساسية القتصاديات العديد من الدول؛

فالعامل

لرفع من مستواها، 

من اختالف مفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة من بلد إىل آخر و انعدام وجود تعريف شامل هلا 
و االقتصادي، فما يعترب اختالف مستويات النم: يرضي مجيع األطراف نظرا للعديد من العوامل منها

مؤسسة صغرية أو متوسطة يف دولة مثل الواليات املتحدة األمريكية أو أملانيا قد يعترب مؤسسة كبرية 
يف اجلزائر أو املغرب، إضافة إىل اختالف فروع النشاط، فرأس املال الذي حتتاجه الصناعة يكون أكرب 
ذا النوع من املؤسسات خيتلف، لكن رغم هذا 
االختالف يبقى االهتمام الذي يلقاه هذا القطاع كبريا يف مجيع الدول اليت وقفت على أمهيته و من مث 

. حاولت تذليل الصعوبات اليت تواجهه

ذا 

خمتلف السياسات االقتصادية و االصالحات اليت تبنتها اجلزائر موجهة لتدعيم املؤسسات الكربى 
لتدارك العجز الذي عانت منه، و على النقيض من ذلك مهش القطاع اخلاص مبا فيه قطاع

.املؤسسات الصغرية و املتوسطة
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إال أن هذا الوضع مل يدم فجراء االصالحات و التعديالت اهليكلية اليت حولت السياسة 
االقتصادية يف اجلزائر من اقتصاد خمطط إىل اقتصاد السوق أو اقتصاد حر، و من خالل خوصصة 

ات أصغر و مع مطلع التسعينات من املؤسسات العمومية بعد منحها االستقاللية و جتزئتها إىل وحد
القرن املاضي برز دور و أمهية املقاوالتية يف جمال املؤسسات الصغرية و املتوسطة، فتزايد عددها 
وقامت الدولة بعديد االجراءات و التعزيزات اليت مست هذا النوع من املؤسسات منها استحداث 

: ت الصغرية و املتوسطة و من أمثلتهاوكاالت وهيئات و صناديق لدعم إنشاء و ترقية املؤسسا
صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية و املتوسطة، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، الوكالة 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب و غريها حيث قامت هذه اهليئات مبنح قروض للشباب الراغبني يف 

رة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ا هي وزا
لعمل و أيضا يف القيمة املضافة الصناعة التقليدية، فسامهت هذه املؤسسات يف توفري فرص او 
.الصادرات اليت كانت تتمحور حول احملروقاتو 

والتية لكن و بالرغم من األمهية البالغة اليت تكتسيها املؤسسات الصغرية و املتوسطة، إال أن املقا
أبرزها خمتلف مظاهر العوملة مبا فيها املنافسة العاملية، فإذا : يف يومنا هذا تواجه جمموعة من التحديات

ديدة، لذا كان و البد على خمتلف السلع و اخلدمات، إال أن هذا التبادل يتميز بتنافسية ش
املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية إذا ما أرادت أن تضمن لنفسها مكانا يف السوق العاملية أو 
العربية حىت، أن تقوم بتطوير و ترقية نفسها من خالل خمتلف برامج التأهيل سواء احمللية أو تلك اليت 

-رواقرتحها االحتاد األورويب يف ظل الشراكة األو 

.من البقاء واالستمرار
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نقص اخلربة سواء من املسريين او : مارسة املقاوالتية يف اجلزائر، منها ما هو داخلي يتعلق بـوأمهية امل
، و منها ما هو خارجي مرتبط ...العمال، ضعف االمكانيات و ضعف املعرفة التنظيمية و اإلدارية

عدم وجود تشريعات و قوانني تسمح للمؤسسة بالتطور بل على : بكل ما حييط باملؤسسة مثل
لعكس فمنها ما يشل نشاطها و يثبطها، إضافة إىل انعدام توفر التمويل الكايف و ثقافة املستهلك ا

ض األحيان إىل اجلزائرية، كل هذه املعوقات تؤدي بالضرورة إىل كبح طموح املقاوالتية و تؤدي يف بع
.إفالس و فشل الكثري من املؤسسات الصغرية و املتوسطة

: األمر الذي وّلد لدينا رغبة يف التعرف على كل تلك املعوقات، و طرح التساؤالت التالية

ما هي أهم المعوقات االجتماعية للممارسة المقاوالتية في الجزائر؟ 

:الدراسةفرضيات:ثانيا

:الفرعيةالفرضيات

:األوىلةالفرعيالفرضية

.للممارسة املقاوالتية يف اجلزائربشرية معوقات هناك

تدريب العمال، استخدام التكنولوجيا، توظيف األقارب: 

:ةالثانيةالفرعيالفرضية

.للممارسة املقاوالتية يف اجلزائرتنظيمية عوقات هناكم

.االنتماء، رضا العمال، تكوين العمالطريقة تسيري اليد العاملة، روح : 
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:أهمية الدراسة: ثالثا

اقتصادي، قانوين، اجتماعي و حىت ثقايف، حيث سّرعت 
التغرياتوالتحوالتالكبريةوالعميقةالتيمستاالقتصادالعامليبصفة عامة و االقتصاد احمللي بصفة خاصة 

اةلدفععجلةالتنمية،من بروزاملؤسساتالصغريةواملتوسطة كأد
خاللتشجيعاملشاريعاملقاوالتيةباعتبارهاالقاطرةاألمثللها،اليت ستحدثنهضةاقتصادية و اجتماعية،   

، حيث تعد املشــــاريع الصغيــرة تناولتهاأمهيــــة الدراســـة من خالل املتغريات اليت و عليه فقد برزت 
إىل إشباع حاجات الفرد و هلا أمهية بالغة على و 

من البطالة الصعيدين االجتمــــاعي و االقتصــادي حيث تساهم يف الرفع من معدل النمو واخلفض 
بالتايل احلد من الفقر،و 
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:أسباب االختيار: رابعا

: تعود أسباب اختيار موضوع الدراسة إىل أمهيتها البالغة

من الدراسات بعضة يف البالد و قد تناولت تيسري املقاوالتعرقلالعديد من املعوقات اليت فهنالك 
، إال أن اجلانب االجتمـاعي بقي دون من الناحية االقتصادية حبتةاالقتصادية أبرز تلك املعوقات

.عنـــاية و ال دراسات تسمح لنا مبالمستها

اول املعوقات االجتماعية للممارسة املقاوالتية لذا كان أبرز سبب يف اختيار هذا املوضوع تن
.الستكمال اجلانب الذي مل يتم تناوله

على الصعيد العاملي كما أن انتشار و ازدياد عدد املشروعات الصغرية و املتوسطة يف اآلونة األخرية 
تعرف على ولد الرغبة و الفضول يف الها و ترقيتهاآليات دعمازدياد عددواحمللي على حد السواء و 

.ما يعيقها من الناحية االجتماعية

.ضف إىل ذلك فإن هذه املؤسسات الصغرية و املتوسطة تساهم يف إعداد املقاولني
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:أهداف الدراسة:خامسا

:األول علمي و اآلخر عملي: تنقسم أهداف الدراسة إىل هدفني

:   الهدف العلمي للدراسة-

القيام بدراسة نظرية و ميدانية ألهم ما يعيق احلصول على معارف جديدة من خالل -أ
يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة سري املمارسة املقاوالتية من الناحية االجتماعية

.التابعة للقطاع اخلاص على وجه اخلصوص و التحديد

ريع الصغيــرة و املتوسطة والبحث امن املعوقات االجتمـاعية للمشــمناذجالتعرف على - ب
.للكشف عنهافيها 

.زيادة رصيد املكتبة خلدمة طلبة العلم مستقبال- ج

التعريج على أهم التجارب الدولية يف جمال املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و التعرف على -د
.واقعها يف بالدنا

:الهدف العملي-

ما يعيقها الكشف عن واقع املشاريع الصغرية و املتوسطة و معرفة أهم -أ
على مجلة من املعوقات االجتماعية للممارسة من خالل التعريج 
.املقاوالتية يف اجلزائر

استكشاف جمال جديد مل يتناول من قبل قد يساعد على إجراء - ب

املشكالت االجتماعية اليت تواجه نشاط املشروعات الصغرية 
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محاولة إبراز ، فى اقرتاح حلول هلاواملتوسطة و بالتايل قد تساعد عل
الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية الشاملة، 

عرض بعض التجارب و منهاتعاينوحتديدخمتلف املشكالت اليت 
مة والنامية يف جمال املؤسسات دالناجحة يف بعض البلدان املتق

مة ملثل تلك قد يؤدي إىل إجياد حلول مالئالصغرية واملتوسطة،
.املشكالت

، وعرض برامج احلكومة اجلزائرية وسياستها يف جمال دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة- ج
فالكثريون يعتربون أن ةدمعقباعتبارها ظاهرة املقاوالتية يف بالدنا حماولة إزالة الغموض الذي يكتنف 

فقط دون غريها من النشاطات االقتصادية اهلامة املقاوالتية هو كل ما يرتبط مبجال األشغال العمومية

.املختلفة مرورا بإبراز خمتلف أنواع املقاولني اجلزائريني و ما مييزهم من خصائص
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: تحديد المفاهيم:سادسا

:االجتماعيةالمعوقات -1

:تعريف املعوقات لغة1-1

–وعاقهعنالشئ,العائقومناليزاليعوقهأمرعنحاجته:مالعوق(1972 )وردلفظعائقفياملعجمالوسيط"
1"عوقامنعهمنهوشغلهعنه

عبارةعنعنحاجزأومانعماديأومعنويأونفسيأو"لعائقبأنها2005 )(وعرفجرجس

2"يقفكالسدبيناملرءوبينطموحهأوحتقيقحاجاته,اجتماعي

منع من التقدم، || )) عاق موعدا: ((أجَّل|| )) عاقه: ((أخَّره: ـــُ عْوقا: عاق: "كما يعرف أيضا
منع و شغل عن، صرف و ثبط و أخر عن، أمسك و حبس || )) عاق دعوى: ((عرقل املسري
))...ال يعوقه عائق: ((عن، عرقل

أعاق ((|| )) االنفعال يعيق اهلضم: ((ريا، حال دون حصول أمر، منعجعل األمر عس: أعاق
3))"أعاق عن ممارسة حق: ((عاق)): عن

احلجز و املنع و قد يعين أيضا : نالحظ من خالل التعريفات السالفة الذكر أن لفظ معوقات قد يعين
.ا بتاتاجعل األمور عسرية أو صعبة مبعىن أن هذه املعوقات تصعب األمور و ليس حصوهل

:و قد ورد لفظ عائق يف املنجد يف اللغة و األعالم كما يلي

إدارة املوارد البشرية بالقطاع الصحي اخلاص مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديريمعوقات تطبيق لإلدارة االلكرتونية يف : مسرية مطر املسعودي-1
18، ص 2010، -اململكة املتحدة–اجلامعة االفرتاضية الدولية موظفي املوارد البشرية، و 

18ص،  املرجعنفسه- 2
.1035، ص 2001املشرق، ،بريوت، دار 2، طاملنجد يف اللغة العربية املعاصرة: انطوان نعمة و آخرون-3
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صرفه و ثبطه و أخرّه عنه : عوقا و عّوق و أعاق إعاقة و اعتاق اعتياقا ُه عن كذا–عاق –عوق "
.أي عجزت عن السفر)) أعوق الزاد أو الدابة إعواقا((يقال || 

.شواغله: عوائق الدهر|| غلك كل ما عاقك و ش: هلا، ج عوائق و ُعوَّق: العائق

1"ما يعيق عن العمل|| مؤنث العائق: العائقة ج عوائق

هذا التعريف قدم إضافة تتمثل يف أن العائق قد يعين أيضا أن ينشغل الشخص عن ما يهمه بشيء 
.آخر

:تعريف املعوقات اصطالحا1-2

حتدث عن املعوقات اليت حتدث حينما " روبرت مريتون"ورد لفظ معوق مع عامل االجتماع األمريكي 
أو (نتيجة ترتتب على وجود : "يف التنظيم فأطلق عليها اسم املعوقات الوظيفية و الذي يشري إىل

و ينظر إليها باعتبارها مهددة أو معوقة ) أو الشخصية(أحد جوانب النسق االجتماعي ) عمل
.2"لتكامله، أو توافقه، أو استقراره

وق قد يكون جزء من الظاهرة اليت أعيقت، و هذا ما يشري يف هذه الدراسة يعين هذا التعريف أن املع
إىل املعوقات الداخلية للممارسة املقاوالتية، حيث قد تظهر يف قلة املعرفة اإلدارية ملسري املؤسسة أو 

.قلة اخلربة لدى العمال البسطاء اليت قد تظهر يف عدم معرفتهم استعمال التكنولوجيا

العمال خيضعون إىل تنظيم جد منمط للعمل، فيستخدمون سلوكات جد طقوسية "أن و قد نوه إىل 
التنظيم يصبح . فالوسائل تصبح غايات. تؤدي إىل معوقات وظيفية تشري إىل استبدال لألهداف

538، ص 2003، بريوت،دار املشرق ، 40املنجد يف اللغة و األعالم، ط- 1
142، األزريطة، دار املعرفة اجلامعية، دون سنة نشر، ص قاموس علم االجتماع: حممد عاطف غيث- 2
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يعين نشاطا اجتماعيا أو مؤسسة قد اعتل عملها : "و حسب معن خليل العمر فاالعتالل الوظيفي
املهين عندما أعاق 

.1"و نشاط معني قد يكون له لديه اعتالال وظيفيا من نشاط آخر. أخرى

. أضاف هذا التعريف أن األنشطة االجتماعية قد تكون سببا يف إعاقة أنشطة أخرى

خاص ||))حياة اجتماعية: ((االجتماعمنسوب إىل : اجتماعي: "تعريف االجتماعي لغة1-3
2))"الطبقات االجتماعية)) ((النظام االجتماعي: ((

:التعريف اإلجرائي للمعوقات االجتماعية1-4

كل املعوقات اليت تتعلق بالناحية االجتماعية و اليت : 
.مبمارسة املقاوالتية بشكل سهل و املرتبطة بكل من اجلوانب البشرية و التنظيميةال تسمح 

:تعريف الممارسة المقاوالتية-2

: قبل التطرق لتعريف املقاوالتية نعرج على تعريف املقاول باعتباره الشخص املمارس للمقاوالتية

:تعريف املقاول لغة2-1

...ل مقاولة علة تعهد منه بالقيام بهأعطاه العم||فاوضه و جادله: فالنا: قاول"

مقاول من يتعهد بالقيام بعمل معني مستكمل شروطا خاصة كبناء بيت أو إصالح طريق، و توضح 
3"تفصيالته يف عقد يوقعه املتعاقدون

1"باحثه و جادله: قاول مقاولة ُه يف األمر: "كما يقال أيضا

206، ص 2006، عمان، دار الشروق، 1، طمعجم علم االجتماع املعاصر: معن خليل العمر- 1
219انطوان نعمة و آخرون، املرجع السابق، ص - 2
)1197-1196(، ص ص انطوان نعمة و آخرون، املرجع السابق - 3
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املبدعالذي "حيث عرفه على أنهمنأوائالملنظرينلمفهوماملقاول" J.B.Say"اعُترب 
"2.

3"منتوجا مهما كانالذي يباشر إنشاء حلسابه، ملنفعته و "و يعرف املقاول على أنه الشخص 

Peggy,2000)(وقدأشار
ذموقع أناملقاولفياللغةالفرنسيةهوالذييأخذأويتوسطبينشيئينولديهالقدرةعلىأخإلى

مابيناملوردوالزبون،وكذلكالقدرةعلىأخذاملخاطرةوالعملعلىتحويالملواردمنمستوىأدنىإلىمستوىأعلىمن 
4"اإلنتاجية

الشخصالذييقومبوظائفاملشروعالرئيسية "علىأنهأيضا عرف املقاول ي
ويكومنسؤوالعلىاختاذالقراراتوحتمالملخاطر،فبالتالييجبأنتتوفرفياملقاولروحاملسؤولية 

:ربضروريةمنأجإلنشاءوتسيريمشروعبطريقةعقالنيةوفعالة،فهوالشخصالذيتجتمع فيهوظيفتانالتيتعت
5"حتمالملسؤوليةعنداملخاطرالتييتعرضلهااملشروع،والقيامبأعماالإلدارة

(Don Harvey et Donald)وعرف 
6

.662سابق، ص الرجع املاملنجد يف اللغة و األعالم، - 1
2-Jean-Luc Guyot  et Jean Vandewattyne : les logiquesd'actionentrepreneuriale, éditions de
BoeckuniversitéBruxelles ,1erédition, 2008, p16.
3  -T . Verstraete : L’entrepreneuriat, connaitrel’entrepreneur, comprendresesactes , éditionl’Harmattan, 1998, p
83 .

18، ص 2007، عمان ، دار املسرية ، الريادة و إدارة منظمات األعمال: بالل خلف السكارنة- 4
-2007يف علم االجتماع، ختصص، جامعة، سنةرسالة مقدمة لنيل شهادة املاجسترياملرأة املقاولة و حتديات النسق االجتماعي،: عدمان رقية-5

7، ص 2008
واقع و آفاق النظام ، امللتقى الوطين حول املقاولة كخيار فعال لنجاح املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية: حسني بن الطاهر،توفيق خذري-6

4، ص 2013ماي 6- 5، جامعة الوادي، يومي احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة
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ركزت جل 
املسؤول األساسي على خمتلف الوظائف و األعمال اإلدارية مبا فيها اغتنام الفرص، اختاذ القرارات، 

.حتمل املخاطر أو مبعىن آخر أنه املمارس للمقاوالتية

: تعريف المقاوالتية لغة

غة مبالغة على وزن مفاعلة تقتضي مشاركة من أطراف متعددة، و أصل اشتقاقها املقاولة هي صي
.

و هي مشتقة من كلمة املقاول فتشري خاصة إىل اخلطر أو املغامرة اليت متيز توظيف األموال يف
1"النشاط االقتصادي

اتفاق بني طرفني يتعهد أحدمها بأن يعمل لآلخر عمال معينا يف مدة معينة لقاء أجر "و املقاولة هي 
2"حمدود

:التعريف االصطالحي للمقاوالتية

يعترب مفهوم املقاولة من املفاهيم األكثر غموضا باعتبار أن األمر يتعلق مبفهوم خاضع لظروف 
الت عملها فمحاولة منح املقاولة مفهوم قانوين حمدد باءت بالفشل ملا كان اهلدف طمتقلبة، و 

3"من ورائها إعطاء املقاولة مفهوما جامعا و شامال تدخل فيه املقاوالت بكل أشكاهلا

:و نظرا لذلك فإنه ميكن تقدمي تعريف املقاوالتية حسب جمموعة من األبعاد، كما يلي

، ص 2009-2008، رسالة ماجستري ختصص علم اجتماع تنمية و تسيري املوارد البشرية، جامعة قسنطينة، املرأة املقاولة يف اجلزائر: شلوف فريدة- 1
9
1197سابق، ص الرجع املخرون، انطوان نعمة و آ- 2
10سابق، ص الرجع ، املشلوف فريدة-3
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:يةالتعريف األول للمقاوالت

يتعلقهذاالتعريفبالتطورالتارخييلمفهوماملقاولةوالذيظهرأوملرةفيبدايةالقرنالسادسعشر،إذاخذاملفهوموقتهامعنىا
إذبقيهذااملفهوممتداوالفينفسالسياقإىل.ملخاطرةوحتماللصعابالتريافقتحمالتاالستكشافاتالعسكرية

،مطلعالقرنالثامنعشرأيندخلمفهوماملقاولةإلىالنشطاتاالقتصاديةيةاغ
اممارسةخمتلفاألعمالواألنشطةاالقتصاديةالتيتحملفيطيا،حيثعرفتاملقاولةعلىأ

.1روحاملخاطرةواملغامرة،معضمانالنجامحنخالالإلدارةاملتخصصة

:المقاوالتية بالمفهوم االقتصادي

إن املقاولة باملعىن االقتصادي "
تكرار األنشطة على وجه االعتياد أو االحرتاف بنية املضاربة، بناء على التصميم و تنظيم و إدارة 
بشرية، وجتهيزات و رأس املال و اليد العاملة و الوسائل املالية و املعنوية و القانونية األخرى الالزمة 

حقيق غرض معني، صناعي أو جتاري أو حريف أو خدمايت يكون هو اهلدف من املقاولة أو لت

منح الصفقة التجارية على و على النشاط و على القائم بالنشاط صفة التاجر أو النشاط غري 
.2"اجرالت

:أما املعىن القانوين للمقاوالتية فهو: المقاوالتية بالمفهوم القانوني

.عقد يتعهد أحد طرفيه مبقتضاه أن يصنع شيئا أو يؤدي عمال لقاء بدل يتعهد به الطرف اآلخر"

يدل هذا التعريف على أن املقاولة عقد معارضة رضائي يلتزم فيه املقاول بصناعة شيء أو أداء عمل، 
قابل التزام الطرف اآلخر بتقدمي بدل نقدي متفق عليه، إما شهريا و إما بنسبة معينة النفقات يف م

3،ص2008،ورقلةماجستري،جامعةرسالة،التوجهاملقاوالتيللمرأةفياجلزائر:سالميمنرية- 1
10، ص املرجع نفسه- 2
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إما أن يتعاهد املقاول بتقدمي العمل فقط و يقدم صاحب العمل املادة املستخدمة أو "فـ1"الفعلية
يام بالعمل الفعلي و إما أن يتعهد املقاول بتقدمي املادة و العمل مع الق. 

2"القائم على تقدمي األدوات و املواد األولية و تشغيل العمال و تقدمي األجرة هلم

وحدة : ":المقاوالتية بالمفهوم االجتماعي
كائنات األخرى، اجتماعية هادفة، تتكون من عناصر بشرية ومادية و معنوية، حتيا و متوت كسائر ال

3"متارس النشاط االجتماعي و تتمتع بذمة مالية و تنتج سلعا و خدمات يف حميط حمدد

مير كمفرد لغوي يومي يف العامل األجنلوسكسوين، و ما " entrepreneurship"و مصطلح 
و تعرف املقاوالتية على ... مل يعرف بعد نفس النجاح" entrepreneuriat"يقابله يف الفرنسية 

، نشاطها يؤدي إىل تغريات و جير تعديالت جزئية يف [...]ظاهرة اجلمع بني فرد و منظمة : 
.4"النظام القائم

مسئولة عن خلق ثروة اقتصادية و اجتماعية من خالل تشغيل اخليال، : "
. إرادة شخص جنح يف تطوير نشاط من خالل املوارد املتاحة

ة هي سريورة تشغل من طرف العديد من األشخاص، تشمل مجيع أفعال إنشا ء منظمة املقاوالتي"
5"جديدة بطريقة مستقلة أو مع مستخدم

:تعريف الممارسة لغة

10املرجع نفسه، ص -1
11سابق، ص الرجع املشلوف فريدة، -2
11، نفسهاملرجع -3

4 -Lionel Gastine, L’entrepreneuriat en France et dans le Grand Lyon, le centre ressourcesprospectives du grand
Lyon , http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Gastine_entrepreneuriat.pdf(1/2/2014) p 3
5  -Ibid, p 3
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" :
شراء شيء ||)) ممارسة فضيلة((، ))ممارسة مهنة((، ))ممارسة فن((معني، مزاولة، معاطاة، احرتاف، 

مثل يراد به أن الكفاءة هي )): باملمارسة تكتسب املهارة((||باملساومة ال مبناقصة و ال مبزايدة 
1"نتيجة التمرن الدائم والطويل

:فتعرف الممارسةالمقاوالتيةأما

الفعاللذييقومبه " 
املقاولوالذيينفذفيسياقامتختلفةوبأشكاملتنوعة،فيمكنأنيكونعبارةعنإنشاءمؤسسةجديدةبشكلقانوين،كما 

."2

:التعريف االجرائي للممارسة المقاوالتية

به املقاول يف إطار إنشاء كل نشاط يقوم : 
مؤسسة جديدة ، تسيريها و تطويرها بغرض إنشاء ثروة حيقق من خالهلا أهدافه اخلاصة و يساهم من 

. خالهلا بشكل أو بآخر يف حتقيق التنمية االجتماعية و االقتصادية

1332سابق، ص الرجع امل، و آخرونانطوان نعمة- 1
4، صالسابقاملرجع توفيق خذري، حسني بن الطاهر ،-2



الفصل الثاني: الدراسات السابقة 

: أوال: دراسات تناولت املقاوالتية

معوقات املقاولة يف إفريقا: حالة الغابون-1

املقاولة من الباطن كاسرتاتيجية للمؤسسة االقتصادية-2

املرأة املقاولة و حتديات النسق االجتماعي-3

املرأة املقاولة يف اجلزائر-دراسة سوسيولوجية-4

ثانيا: دراسات تناولت املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

ترقية أساليب و صيغ متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف -1
االقتصاد اجلزائري

واقع و آفاق املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر يف ظل -2
الشراكة األوروجزائرية

اسرتاتيجية التصدير يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية.-3
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:دراسات تناولت المقاوالتية: أوال

:- دراسة حالة الغابون–معوقات المقاوالتية في إفريقيا -1

:الفرضيات التالية

.الغابونيون هلم وظائف و مؤهالت حمدودة إضافة إىل افتقادهم اخلربة يف األعمالاملقاولون -

املؤسسات الصغرية و املتوسطة الغابونية متتاز بصعوبة يف التكوين املعقد  إىل حد كبري يف -
. مستوى تقدمها

ية، املؤسسات الصغرية و املتوسطة الغابونية جتاري بصعوبة برامج املساعدة املادية و املال-
التكوينية و التأطريية، سواء لعدم اهتمامها بذلك أو لعدم توفر الوقت لذلك، أو لعدم 

 .

.املؤسسات الصغرية و املتوسطة الغابونية تشارك بقلة يف شبكةتبادل اخلربات-

:العينة و طريقة اختيارها1-1

عامل و الذين أجابوا 50و اليت تضم أقل من مؤسسة صغرية و متوسطة70عينة الدراسة مشلت 
على استمارات الباحثني، هذه املؤسسات تنتمي إىل قطاعي  الصناعة و اخلدمات والكائن مقرها 

.ليبارفيل و أويندو: مبدينيت

:النتائج اليت توصلت إليها الدراسة1-2

قا بالنسبة بني الباحثان أن تعدد املساعدات و االجراءات للحصول عليها شكل معو -
.للمؤسسات الصغرية احلجم اليت ال متلك منافذ مالية أخرى
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من املؤسسات الصغرية و املتوسطة الغابونية تشارك يف % 10على املستوى العاملي فقط -
.األسواق الدورية، املناقشات و الدورات الدراسية يف اخلارج

الصغرية و املتوسطة أثبتت الدراسة ضعف مشاركة مؤسسات الدولة يف تطوير املؤسسات-
.الغابونية

.تذبذب مصادر املعلومات أو حمدوديتها-
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:المقاولة من الباطن كاستراتيجية للمؤسسة االقتصادية-2

و هي رسالة ماجستري يف علوم التسيري ختصص تسيري املؤسسة، من إعداد الطالبة غريب سامية، 
.2003/2004جامعة باتنة، لسنة 

:هذه الدراسة من التساؤالت التاليةو قد انطلقت 

ما مدى أمهية اسرتاتيجية املقاولة من الباطن بالنسبة للمؤسسة االقتصادية و خاصة الصناعية -
منها؟

كيف ميكن توفري احمليط املالئم لتنفيذ هذه االسرتاتيجية؟ -

ما هي التدابري الواجب اختاذها لذلك؟-

ؤسسة اليت تعطي األوامر و املؤسسة املقاولة من كيف ميكن حتقيق التناسب بني احتياجات امل-
الباطن؟

ما هي املشاكل اليت حتول دون جناح هذه االسرتاتيجية؟-

كيف ميكن حلها؟-

املؤسسة الوطنية لعتاد التكديس و احلمولة بعني السمارة بوالية بدراسة حالةو قد قامت الباحثة 
ها التنظيمية، و كذا خمتلف املؤشرات اليت حتكم 

.

:النتائج التي توصلت إليها الدراسة

لة لتخصص حمدد لنقص يف تدريب و تكوين عدم وجود مؤسسات مقاولة من الباطن مؤه-
.اليد العاملة املتخصصة
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عدم توفر املعلومات الكافية حول املؤسسات املقاولة من الباطن و هذا ما خيلق صعوبة يف -
.

.انعدام التحسيس بأمهية املقاولة من الباطن يف األواسط املؤسساتية-

قاولة من الباطن هروبا من فخ التبعية للمؤسسة تفضيل املؤسسات عدم تبين اسرتاتيجية امل-
.املقاولة من الباطن

و املؤسسات ) بورصة املقاولة من الباطن و الشراكة(عدم وجود تنسيق بني اهليئات املختصة -
.سواء كانت عارضة للمقاولة من الباطن أو طالبة هلا

جناح املؤسسة نابعة يف أغلبها أن املشاكل اليت تقف يف وجه تنفيذ هذه االسرتاتيجية و بالتايل -
من قناعات املسريين و ليس من املعطيات االقتصادية لذا البد من تغيري هذه القناعة للتمكن 

.من مواكبة ركب املنافسة
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: المرأة المقاولة و تحديات النسق االجتماعي-3

الطالبة عدمان رقية ،من إعداد يف علم االجتماع ختصص تنظيم و عمل، رسالة ماجستري و هي
؛2007/2008لسنة جامعة اجلزائر،

:انطلقت من التساؤالت اآلتيةاليت و 

ما هي العوامل االجتماعية و الذاتية اليت حتدد اسرتاتيجيات و سلوكات املرأة املقاولة؟-

ما هي املتغريات املفسرة هلذا التحول يف عامل الشغل؟-

ماذا تعين املقاولة بالنسبة للمرأة؟-

ما هي الدوافع اليت ساعدت املرأة يف دخوهلا هذا امليدان؟-

ما هي اخلصائص و اخللفيات االجتماعية و املهنية للمرأة املقاولة؟-

؟)(كيف ستواجه حتديات العمل و التنظيم و متطلبات األسرة -

:العينة و طريقة اختيارها3-1

اليت مت احلصول عليها من خالل احلضور : القصديةاملكانية ة الدراسة على العينهذه قد اعتمدت ل
2007املعارضالتيأقيمتسنةنات، حيث وجدت الباحثة أنلو االصب

فاضطرت إىل مناحلصولعلىأكربقدرممكنمناملبحوثات،الباحثةتمكنتمفلوقتال
نفياملعارض،أوعنطريقاملعرفةاملسبقةالبحثالشخصيعنمكانتواجداملقاوالتسواءعنطريقاحلصوالملسبقعلىبطاقا

.مبكانتواجدهن

120خيصالنساءاملقاوالتفيقطاعالصناعةوقطاعاخلدمات،وعددهنالباحثة قامت إنالبحثالذي
:كالتايلقسمتها مقاولة،
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:الصناعة-
،صناعةاحللويات،اخلياطة،ال)..العجائن،،الياغورت،الشكوالطة،مشتقاتاأللبان،املعجون(الصناعةالغذائية
،صناعةاخلزفوالزجاج،صناعةالزيومتؤسسةللبناءوأخرىللنجارة،صناعةالنظار )الزرايب،اجلوارب(صناعةالنسيجية

.               ةاتالطبيةوالعدساتالالصق

-
تإشهارية،مؤسسةإلكرتونية،مؤسساتللحالقة،دورحضانة،مكاتبدراسة،مدارسخاصة،ممؤسسا:اخلدمات

.كاتبمراقبةوحتلياللنوعية

التقت :ملختلطا-
الصناعةواخل(مقاولةمتارسنشاطينمختلفينفيذاتالوقتفي13تابالبحث،حيثوجدهذهالفئةعندقيام

،كأنيكونلهاحملني)دماتأوصناعةصناعةأوخدماختدمات
أضافت ومنأجلهذا)واحدةمدرسةوثانيمصنعلأللبان،واحدحملللحالقةوالثانيمكتبدراسة(

..ابهخلاص

:المنهج و األدوات3-2

:استعملت هذه الدراسة منهجني

منأجلفهمالظاهرةموضوعالدراسة،وعليهينصبملته الباحثةاستعاألولوهواملنهجالكيفيوالذي
فيدرااتبعتهأمااملنهجالثانيالذي،هناأكثرعلىحصرمعنىاألقوااللتيتمجمعهاأوالسلوكاتالتيتمتمالحظتهااالهتمام

قياسالظاهرةموضوعالدراسةمنأجلحصراملعطياتوتكميمهامبايتناسبومتباهافهواملنهجالكمي،الذيسمحلهست
.طلباتالبحث
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،فلقدمتاالعتمادعلىثالثةوهيببحثهامعاملعلوماتاخلاصةاستعملتها الباحثة جلأمااألدواتالتي
امنذبدايةالبحث،متتعنطريقالرتددعلىاملقاوالتوإقامةعبهامتفاملالحظةالعلميةالتيق:تقنيةالمالحظةالمباشرة:

اءتفسرياتوحتليالتبمايبفهمالسلوكاتوإعطلهاالقاتصداقةسواءفياملعرضأوبالذهابإلىمقرعملهن،األمرالذيسمح
.أثناءاملقابالتاملقاوالت وماصرحتبهمتاشىوماشاه

منأجاللتعرفعلىالظاهرةحماللدراسة،بوضعمجموعةمناألسئلةاملفتوحةالتيتسامهفيجتقنيةالمقابلةاستعملتمث
االستبيانوحتضري دراستهامعأكربقدرممكنمناملعلوماتالتيتخصاملقاوالت،وذلكمنأجاللتحديدالدقيقلموضوع

،

.متتطبيقبعضهاباملقابلةومتالتوزيععلىالبعضاآلخرالذي االستبيانبوضعقامتمث

:النتائج التي توصلت إليها3-3

:و قد توصلت لعدة نتائج نوجزها فيما يلي

إن االستقاللية اليت تبحث عنها املرأة هي استقاللية معنوية، موجهة ملساعدة اآلخرين -1
.

املرأة و إن كانت مهمة إال أن تشجيع األسرة النووية يلعب دورا هاما إن شخصية -2
.إلنشائها للمؤسسة

3-
املرأة كمقاولة بعد أن الحظ أن هذا العمل ال يقلل من احرتامها لألعراف و التقاليد 

.و الشرف

غم من أن املرأة دخلت ميدان املقاولة يف نشاطات خمتلفة قدمية كانت أم جديدة بالر -4
 .
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.إن التأهيل يلعب دورا هاما فإما تتأهل يف ختصص اختارته بنفسها-5

:-دراسة سوسيولوجية–المرأة المقاولة في الجزائر -4

: هي رسالة ماجستري يف علم االجتماع ختصص تنمية و تسيري املوارد البشرية، من إعداد الطالبة
.2008/2009شلوف فريدة، جامعة قسنطينة، لسنة 

:و اليت انطلقت من التساؤالت التالية

هل متتلك املرأة املقاولة يف اجلزائر اخلصائص اليت متكنها من إنشاء مؤسسة و النجاح يف -

-

هل منحت الدولة محاية قانونية كافية للمرأة ملزاولة هذا النشاط؟ و هل مت تطبيق القوانني اليت -
ينص عليها تشريع العمل دون نقائص؟

قاولة يف اجلزائر؟هل تؤثر العوامل االجتماعية على املرأة امل-

هل هلا القدرة على تسيري رأمساهلا؟-

هل مازالت األسرة حتتكم إىل العرف و التقاليد يف الوقت الذي أصبحت فيه املرأة خترج -
للتعليم؟

هل وجدت املساعدة من طرف األسرة بالوقوف إىل جانبها ماديا و معنويا؟-

هل وجدت دعما و مساعدة من طرف زوجها؟-

هل ساعدها -
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-

هل أصبحت هذه املرأة فعال مقاولة؟ و هل استطاعت أن تصل إىل مستوى القوة و النفوذ؟-

:العينة و طريقة اختيارها4-1

لقد جلأت الباحثة إىل استخدام العينة العشوائية البسيطة، حيث قامت باالتصال بالوكالة الوطنية 
607ل الشباب للحصول على قائمة النساء املقاوالت لوالية قسنطينة و قد بلغ عددهن لدعم تشغي

:امرأة مقاولة يف شهر فيفري، و قد مت اختيار العينة العشوائية البسيطة بالشكل التايل

العمر، املستوى االجتماعي و التعليمي، املؤهالت املهنية، لكن كل ذلك : التنوع من حيثأنه ميتاز ب
.مل يؤخذ يف عني االعتبار

بعد ذلك طبقت طريقة السحب العشوائي للعدد املطلوب إجراء البحث عليه، حبيث خيلط الورق بني  
ستة مقاوالت من : كل سحبة و أخرى، حىت حتصلت الباحثة على العدد الذي تود دراسته و هو

مدينة قسنطينة، و لكن العتبارات مثل انشغال املقاوالت و ضيق وقتهن و متلصهن يف أحيان أخرى 
.اضطرت الباحثة للسحب عدة مرات حىت حتصلت على مفردات عينتها

:املنهج و األدوات4-2

ثل هذا النوع من 
الدراسات، مربرتا ذلك بأنه منهج يسمح بالتعمق يف التحليل و عدم االكتفاء بالوصف اخلارجي أو 
الظاهري، كما أنه منهج ميكن من احلصول على معلومات شاملة عن احلالة املدروسة، إضافة إىل 

بالدراسة التارخيية اليت متكننا من دراسة الواقع، يف وجوده، ماضيه و حاضره و استمراريته، وعليه رأت 
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.اجلزائر

:ثة إلجراء دراستها هيأما عن األدوات اليت استعملتها الباح

و ذلك للحصول على املعطيات اليت تفيدها يف دراستها من المقابلة البيوغرافية استعانت الباحثة بـ 
خالل دليلها الذي يتسم األسئلة املفتوحة و العامة مرتبة و متسلسلة تسلسال منطقيا لتسمح بالسري 

طلب التوضيحات و اإلضافات املرتبطة احلسن للمقابلة، و هذا ما راعته الباحثة، إال يف حالة
.مبوضوع الدراسة

بنوعيها المالحظة : ثاين وسيلة استخدمتها الباحثة و اليت ال غىن عنها يف أي دراسة و حبث هي
استخدمته الباحثة يف حماولة رصد آراء املقاوالت و ردود أفعاهلن عند إثارة : مالحظة بدون مشاركة

موضوع املقاولة النسوية، كما
.مالحظة اجلو الذي تعيشه املرأة املقاولة يف عملها

أما املالحظة باملشاركة فقد حصلت عليها الباحثة من خالل عملها يف جمال املقاوالتية يف وقت 
حظتها عن كثب، سابق، فسمحت هلا هذه التجربة بالوقوف على العديد من الظواهر و مال

.فاستطاعت أن تثري بذلك دراستها

حيث حاولت احلصول واالطالع الوثائق و السجالت و أخريا استعانت الباحثة يف دراستها على 
على بعض الوثائق و السجالت الرمسية متثلت أساسا يف الشهادات العلمية و املهنية، الوثائق القانونية 

.اخلاصة باملقاولة، السري الذاتية 

:النتائج اليت توصلت إليها الدراسة4-3

يزيد سن املقاوالت اجلزائريات عن الثالثني، و يعود السبب يف هذا إىل كون عملية إنشاء -
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قبال بعدة مراحل، أمهها أن تكون مؤهلة علميا و مهنيا، و أن متتلك و لو جزء البد أن متر
.بسيط من اخلربة و املال، و هذا يف حد ذاته يتطلب وقت من الزمن

املرأة اجلزائرية يف جمتمعنا أضحت حريصة على أن تكون حائزة على مستوى علمي عايل قبل -
.جهة احلياة املهنيةأن تتوجه مليدان العمل و ذلك لتتمكن من موا

األسرة من بني أهم األسباب اليت دفعت املرأة إىل الولوج يف ميدان املقاولة، سواء كان ذلك -
إجيابيا من خالل الدعم و املعنوي من األسرة، أم سلبيا حيث أن الكثريات قررن إنشاء مقاولة 

.ة

عندما تريد املرأة املقاولة يف اجلزائر أن تأخذ قرارات اسرتاتيجية أو نصائح أو مشاورات فهي -
تلجأ يف أول وهلة إىل الزوج أو أحد أفراد األسرة قبل أن تلجأ اىل اجلهات املؤهلة لذلك، 

بني لنا الشيء الذي يفسر لنا مدى تأثري العائلة على املرأة املقاولة يف اجلزائر من جهة كما ي
من جهة أخرى مدى تأثري اجلانب الفكري و الثقايف على حياة األسر، ألن العادات البالية 
أصبحت يف طريق الزوال نتيجة للتغيريات االجتماعية و االقتصادية و السياسية اليت مرت 
ا 

 .

املستوى املعيشي املتدين لألسرة دافعا قويا لتقتحم املرأة اجلزائرية هذا امليدان، ألن الظروف -
االقتصادية العاملية جعلت الدول تشجع و تدعم االستثمار كونه املستقبل الذي تعتمد عليه 

.االدول للنهوض باقتصاده

: املساعدة املعنوية: املساعدات اليت تقدمها األسرة تنقسم اىل قسمني-
النصائح اليت تسدى للمرأة املقاولة سواء يف بداية الفكرة و عند اإلنشاء أو أثناء املمارسة، 
وكمية املعلومات اليت تفيدها و التشجيع املتواصل الذي يزيد يف تنمية طموحها و جناحها،
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. تكسب ثقة أهلها

تنتمي األغلبية من النساء املقاوالت يف اجلزائر ينتمني إىل عائالت من الطبقة املتوسطة، -
املبتدئات يف 
جمال املقاولة يف اجلزائر اىل القرض الرمسي املتمثل يف هيأت الدولة و املؤسسات املالية املهيأة 

. لذلك، كالوكالة الوطنية للقرض املصغر و البنوك املالية و غريها

-

عملها لكنه يعرتف بدورها يف حتسني املستوى املعيشي لألسرة و املسامهة يف الدخل الوطين 
.للبالد

همة اإلجناب و الرتبية و تسيري شؤون البيت و األسرة هي إحدى اإلكراهات القوية اليت م-
تنهك املرأة، وبالتايل فإذا أرادت أن حتافظ على بقاءها يف هذا الوسط البد أن تلتزم املرأة 

ها بالتقاليد فمثال املرأة املقاولة يف اجلزائر ال ميكنها أن خترج ليال مبفردها حىت لو كان خروج
من أجل حضور مأدبة أعمال، كما ال ميكنها السفر مبفردها حىت لو كان ذلك لضرورة عملية 

. أو من أجل حضور ملتقيات، وبالتايل تبقى املرأة مقيدة بالعادات و التقاليد
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:دراسات تناولت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: ثانيا

المتوسطة في االقتصاد ترقية أساليب و صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة و-1
: الجزائري

وهي رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد التنمية، من إعداد الطالب رابح خوين، 
. 2002/2003جامعة باتنة، لسنة 

: وقد انطلقت هذه الدراسة من التساؤالت التالية

راءاته عائقا أمام تطور اىل أي مدى أضحى النظام التمويلي احلايل بأساليبه و صيغه و إج-
املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر ؟ 

ما هي أهم الصيغ التمويلية احلديثة املعتمدة و املسامهة يف ترقية و تطوير هذا القطاع، -
باالستناد اىل التجارب احلديثة الناجحة يف البلدان املتطورة أو النامية ؟ 

زائر هلذه الصيغ املبتكرة و الفعالة يف متويل هذا ماهي املعوقات اليت حتول دون تبين اجل-
القطاع؟ 

: منهج البحث1-1

: أما عن املناهج اليت اتبعها الباحث فقد متثلت فيمايلي

والذي اعتمده يف بعض جوانب الدراسة إلعطاء صورة عامة على : المنهج الوصفي-
. فيهاالقتصاد اجلزائري و كذا وضعية قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة
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وقد استعان به الباحث إلعطاء صورة رقمية عن قطاع املؤسسات : المنهج االحصائي-
التعداد، التوزيع اجلغرايف، املسامهة يف التشغيل، الصادرات ( الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر 

). اخل ...والواردات

تخدمت يف اجلزائر وقد استخدمه يف حماولة لتقييم جتارب التمويل اليت اس: المنهج التحليلي-
). تقييم اهليأت احلكومية (

:النتائج اليت توصلت إليها الدراسة1-2

: وقد توصلت هذه الدراسة اىل مجلة نتائج هي

: متثلت بعض املعامل لقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر فيمايلي-

اجتاه عدد هذه املؤسسات حنو الزيادة، ترتكز املؤسسات الصغرية و املتوسطة خاصة يف قطاع 
الصناعة، البناء و األشغال العمومية و اخلدمات، مع حمدوديتها لألنشطة األخرى، هناك مسامهة 

على متزايدة و دور متنامي هلذه املؤسسات يف االقتصاد اجلزائري خاصة يف ميدان التشغيل و القضاء
. البطالة

- .

احمليط العام لالقتصاد اجلزائري يطرح مجلة من املعوقات اليت حتد من نشاط املؤسسات -
: الصغرية و املتوسطة و ترفع من نسبة املؤسسات املتعثرة، ومن بني املعوقات احمليط جند

البريوقراطية و ضعف االدارة اجلزائرية، ضعف اجلانب التشريعي و التنظيمي، مشاكل العقار وامللكية، 
الضرائب و اجلمارك، نقض املعلومة االقتصادية، غياب الرؤية الشاملة و التصور الواضح لعملية 

. التنمية، فمختلف احملاوالت اليت متت عبارة عن نسخ لتجارب البلدان األخرى
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ال التمويل، ال تتوفر اجلزائر على سياسة واضحة املعامل و األسس لدعم متويل يف جم-
املؤسسات الصغرية و املتوسطة وبل هناك بعض اهليأت و الوكاالت اليت تعمل بشكل منفرد 

. دون وجود تنسيق بينها

ساعد، البنوك اجلزائرية معيقة لعملية متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة أكثر منها عامل م-
ألن هذا النوع من املؤسسات ال حيظى بأية شروط تفضيلية ال على مستوى أسعار الفائدة 

. وال على مستوى الضمانات

كل اجلهاز التمويلي اجلزائري الذي ميكن اللجوء اليه يتكون من مصادر متويل تقليدية، تفتقر -
. عامل خاصة املتطورة منهااىل األليات و االبتكارات التمويلية السائدة يف خمتلف بلدان ال

حماوالت ادخال االليات التمويلية اجلديدة يف اجلزائر حتتاج اىل املزيد من الدعم، واىل -
اسرتاتيجية عامة وشاملة وعلى مدى طويل، ليس فقط اىل سياسات و مبادرات فردية 

 .

:الصغيرةوالمتوسطةفيالجزائرفيظاللشراكةاألوروجزائريةواقعوآفاقالمؤسسات-2

هي رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص حتليل اقتصادي، من إعداد الطالب أتشي شعيب، 
.2007/2008جامعة اجلزائر، لسنة 

:وقد انطلقت هذه الدراسة من التساؤالت التالية

ئرفيظاللشراكةاألوروجزائرية؟ماهوواقعوآفاقاملؤسساتالصغريةواملتوسطةفياجلزا-

مةوكذاالدوالُملتخلِّفة؟دماهوواقعومستقبالملؤسساتالصغريةواملتوسطةفيالدوالُملتق-

ماهيأساليبدعموترقيةاملؤسساتالصغريةواملتوسطةفياجلزائر؟-

ماهيمتطلَّباتتأهيالملؤسساتالصغريةواملتوسطةفياجلزائرملواجهةحتدياتالشراكة-
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األوروجزائرية؟-

:و األدواتاملنهج2-1

إلجنازهذاالبحثاعتمد
،حيثتمَّوصفظاهرةاملؤسساتالصغريةواملتوسطةمنحيثمفهومها،وخصائصها،والعوامالمنهجالوصفيالباحث

الُملؤثِّرةفيذلك؛وذلكلتوضيحوفهمحاضرها،ومنثموصفهامنمختلفاجلوانب،وإجراءمقارناتٍلهافيبعضالدول،و 
.بؤمبستقبلها،وحماولةحتليلهافياجلزائر،وذلكفيظلظاهرةالشراكةاألورومتوسطيةكمتغريٍمؤثِّرٍعليهانالت

:أمااألدواتاُملستخدمةفيالبحثفتتمثلفي
،والرسائاللعلمية،والندواتواملؤمتراتوامللتقياتالعلمية،واألنرتنت،والقوانينوالتشريعاتواملقابالتالكتب،

.االلبيانية،إضاًفةإلىاجلداولواألشك

:النتائج اليت توصلت إليها الدراسة2-2

:صلتالدراسةإلىمجموعٍةمنالنتائجهيكمايليو ت

اختيارًاأساسًيا،وإمناحتميةأملتهاالظروفاالقتصاديةالدوليةو تعددالشراكةشكالمنأشكااللعوملة،وملتع-
.ضروًرةعامليةمتاشًيامعمتطلباتاالقتصادالليربايل

مليةاملصادقة،حيثعادةماتزيدالفرتةعنثالثسنواتيضافإلىذلكتعقُّداإلجراءاتتميزاتفاقياتالشراكةببطءفيع-
.رًاشديدافيصرفهذهاألموالختاخلاصةمبنحاملساعدات؛الشيءالذجيعلهاتعرفتأ

إنالتأقلممعتحدياتالشراكةيفرضوجوداقتصاٍدقادرعلىاملنافسةالدولية،أييكونناًجتاعنإصالحاتاقتصادي-
ابيفياالقتصادالعاملي،باالستفادةمناألسواقاخلارجيةومنتدفقااحتقيقاندماجإجيةجذريةوجديةمنشأ

.ترؤوساألموالعنطريقاالستثماراألجنبياملباشرمعتوازناتاقتصاديةكلية
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حيمالتفاقالشراكةبيناجلزائرواالحتاداألوروبيتحدياتكبريةأماماملؤسساتالصغريةواملتوسطة،ألمنعظمالدر -
.ةتفوقمكاسبهااإلجيابيةاساتوالتقاريرتشريإلىأنانعكاساتالشراكةالسلبي

منأناالتفاقيسمحلالقتصاداجلزائريباالندماجفياملبادالتالدوليةوزيادةفرصاستقطابرؤوساألموالفالرغم

.ةتدفُّقاُملنتجاتاألوروبيةاالقتصادالوطنيخسائركبريةناجتةعنالتفكيكاجلمركيوزياد

يعترببرناجمميدااألداةاملاليةاألساسيةالتيعرضهااالحتاداألوروبيمنخالاللشراكة،بتقدميمبالغماليةفيإطار -
.هذاالربنامج

ليةوالفنيةالتيقدمهااالحتاداألوروبيلدوألوروباالشرقيةوالوسطىإلعادةتأهيلهياكلهاالسياسيةواالقتصاد
.ية

الناحيةالنظرية،إالملريقإالمساعًدالنجاحعمليةتأهيالملؤسساتالصغريةواملتوسطةمنمبرناجمميداعاديع-
لىهذااملستوىمنالناحيةالتطبيقيةالفعلية؛وذلككونالتسديداتاملاليةملتكنمتوافقةومماثلةملاهومربمج؛األم

.رالذيعرقلوأخرسياسةالتأهيل

-
اماُقورنتبمامينحهاالحتاداألوروبيلدوألوروباالشرقيةوالوسطى،فيإطارسعيهالضفةاجلنوبيةمنجهة،وإذ

.جلادإلىضمهذهالدولفيفلكهمنجهٍةأخرى

يعتربدورالدولةفيتدعيموحتسينتنافسيتهاعلىاملستوىالدويل،مناألموراهلامةفيهذاالصدد،وذلكبتوفريبيئةأ-
يةاألنشطةاإلنتاجيةواخلدميةمعماملالئمة،وتطبيقسياساتاقتصاديةوماليةواجتماعيةبغيةتدعيمتنافس

يئةاملناخاالستثماري،سياساتتعزيزالقدراتالتكنولوجيةالذاتينسياسامتاليةونقدية،سياساتاالستثمارو 
ة،سياسةإصالحالتشريعاتواملؤسسات،أساليباملمارسةاإلداريةالرشيدة،سياسةحتديثالبنيةاألساسية،

.اخل...حتديثاجلهازاحلكوميواإلداري
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هوداتالتيتبذهلاالوزارةلتنميةهذاالقطاع،خاًصةفيجانبربناجمتأهيالملؤسساتالصةوابالنظرإلىدعمالدول-
عوإضافةالكثريلالقتصاداجلزائر سغريةواملتوسطة،ميكنلهذهاملؤسساتضماناستمراريتهاوالتوجهنحوالتو 

محيتىبعداالنضمامللمنظمةالعاملةللتجارة،شرطتوفُّرإرادةالعمللدىالشبابذوياملشاريع،ألنناالحظناعلى
ستوىالوكالةالوطنيةلدعمتشغياللشبابتجربةالقرضاملصغرأنغالبيةاُملتحصلينعلىالقروضواإلعاناتيتعاملو 

.اهبامتنالدولةوهذامايؤكِّدغيابروحالعملمنعهاكأ

لنجاحتلكاخلططوالسياساتاملعززةللقدرةالتنافسيةللمؤسساتالصغريةواملتوسطةخاًصةفيظاللشراكةا-
تمعاملدين،وضةتتقامسهاكلمناحلكومةوالقطاعينالعامواخلاصوكالألوروجزائرية،جيبوجودإرادةمجاعي

.رورةوجودةثقافٍةمبنيةعلىفكرةالبناءوالتشييد

:التصديرفيالمؤسساتالمتوسطةوالصغيرةالجزائريةاستراتيجية-3

و هي رسالة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري املؤسسات، من إعداد الطالب عماري مجعي، 
.2011باتنة، لسنة جامعة 

:و قد انطلقت من التساؤالت التالية
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ما هي األسس املناسبة لبناء اسرتاتيجية تسمح للمؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية -
بإحالل الواردات و التصدير؟

ما أمهية اعتماد أسلوب املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التنمية؟-

اليت جتعل املؤسسات الصغرية و املتوسطة تساهم يف ما هي األسس التنظيمية و التحفيزية -
إحالل الواردات؟

ما هي طرق دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة لتكوين اسرتاتيجية للتصدير؟-

:املنهج و األدوات3-1

للحصول على املعلومات و حتليلها بصورة دقيقة المنهج الوصفي : استخدم الباحث يف هذه الدراسة
ىل نتائج علمية يتم تفسريها بطريقة موضوعية مبا ينسجم و املعطيات الفعلية ومن مث التوصل إ

.للظاهرة

منهج تحليل الموضوع استخدم كذلك 
.االقتصاد يف فرتة زمنية معينة ألجل التنبؤ باملستجدات احملتملة يف السنوات القادمة

اهليئات الرمسية كوزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة : قد اشتملت على كل منأما األدوات ف
والصناعات التقليدية، الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الديوان 

دراسية و غريها، ناهيك عن احلضور يف كثري من الندوات و املؤمترات، و األيام ال... الوطين لإلحصاء
.واإلعالمية اليت هلا صلة باملوضوع

:النتائج اليت توصلت إليها الدراسة3-2

:خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية
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كرست السياسة التنموية يف اجلزائر عملية تدعيم املؤسسة الكبرية بالوسائل املادية و املالية من -
خالل خمتلف برامج اإلصالح اليت مست القطاع العام رغم العجز، يف موازاة ذلك فإن 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة كانت على هامش هذه الربامج، و استمر هذا الوضع 

التسعينات أين تفاقمت أزمة املؤسسات الكبرية و تدخلت املنظمات العاملية عن حىت مطلع 
طريق برنامج التعديل اهليكلي لالقتصاد اجلزائري، و العمل على نقله من االقتصاد املخطط 

. إىل اقتصاد حر يعترب جماال خصبا لنمو املؤسسات الصغرية و املتوسطة

ب التغريات التنموية يف اجلزائر األثر الكبري على لقد كان لالختالل االجتماعي الذي صاح-

صاد و يتم يف نفس الوقت حماربته بطريقة الظاهرة حبيث مل يتم إدماج هذا النوع من االقت
.صارمة

إن هذا الوضع االقتصادي كان له أثر يف عدم تطور االقتصاد اخلاص، الذي كان يعول عليه -
يف تعويض القطاع العمومي، و رغم التوجه حنو قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة إال أن 

.األهداف املسطرة غري قابلة للتحقيقعدم هيكلة االقتصاد بقوانني تسيريية صارمة جيعل من

-
ظهور املؤسسات الصغرية و املتوسطة و تطور دورها يف االقتصاد اجلزائري فقد عملت 

ساواة، فكل مؤسسة االصالحات للتوجه القتصاد السوق، الذي يقوم على احلرية و امل
عمومية أو خاصة تستفيد من نفس املعاملة و ذلك منذ التخلص التام من االحتكارات لغاية 

.التحرير للقبول يف التجارة اخلارجية

إن ميالد املؤسسة الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر كان بعد االستقالل وقد كانت يف مرحلة -
التخطيط مهمشة، و ال تتدخل يف احلياة االقتصادية إال بنسب ضعيفة و نشاطات حمددة، 
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لكنها أصبحت تشكل مع مطلع التسعينات دورا هاما يف التنمية االقتصادية للجزائر 
.نشطة االقتصاديةوبتدخلها يف خمتلف األ

سنة، حيث تشكل صادرات احملروقات 40إن هيكل صادرات اجلزائر مل يتغري منذ أكثر من -
، و هذه الوضعية 2008مليار دوالر سنة 2و الصادرات خارج احملروقات مل تتعدى % 98

.تطرح سؤاال حول دور السياسات االقتصادية املتعاقبة يف تنمية الصادرات خارج احملروقات

إن القطاعات األكثر استقطابا للتصدير ال متثل قيمة كبرية يف التنمية املوجهة للمؤسسات -
الصغرية و املتوسطة، كما نالحظ أن هذه املؤسسات مل توجه بشكل دقيق إلحالل الواردات 

.ألجل اكتساب التنافسية املناسبة لدخول األسواق الدولية يف مرحلة قادمة

:ل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائردور البنوك في تموي-4

و هي رسالة ماجستري يف القانون ختصص التنمية الوطنية، من إعداد الطالبة لوكادير ماحلة، جامعة 
.2012تيزي وزو، لسنة 

:و قد انطلقت هذه الدراسة من التساؤل الرئيس التايل
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احلصول على التمويل الالزم إىل أي مدى يساهم البنك للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف-
هلا؟

:النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

حققت اجلزائر قفزة نوعية يف جمال األداء املصريف الذي انعكس على قطاع املؤسسات -
الصغرية و املتوسطة من حيث التعداد و النوعية إال أن الوضعية احلالية تستدعي سرعة تأهيل 

.ليل العقبات و الصعوبات أما هذا القطاع الواعدالقطاع مبواصلة االصالحات و تذ

جيب العمل أكثر بالوسائل احلديثة للتمويل كتطوير آلية التمويل اإلجياري اليت تساعد -
املؤسسات الصغرية و املتوسطة على احلصول على آالت و جتهيزات حديثة و أصول ثابتة ال 

على االقرتاض لعدم توفر شروط تستطيع احلصول عليها إما لضعف مواردها و عدم القدرة 
االئتمان اليت تفرضها البنوك و املؤسسات املالية و جيب العمل به باعتباره جوهرة التمويل 

.االستثماري

هناك العديد من املتعلقة بفعالية األداء اليت تبقى مبهمة و حتتاج إىل تسليط الضوء عليها -
التمويل الكالسيكي الذي بات نقمك والكشف عن املعوقات احلقيقية اليت تواجهها خاصة 

.عليها رغم أنه يف األصل جيب أن يكون نعمة

:المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في تفعيل القطاع الخاص الجزائري-5

أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع ختصص تنظيم و عمل، من إعداد الطالبة زرفة بولقواس، جامعة 
.2011/2012باتنة، لسنة 

:اليت انطلقت من التساؤالت التاليةو 
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كيف ميكن للمؤسسات الصغرية و املتوسطة أن تعيد لظاهرة العمل قيمتها، انطالقا من -

بالقطاع اخلاص

طة يف استقطاب عمالتها كيف هي اآلليات اليت تعتمد عليها املؤسسات الصغرية و املتوس-

:العينة و كيفية اختيارها5-1

) الغرضية(مت االعتماد يف هذه الدراسة على العينة العمدية 
بعض املؤسسات اخلاصة وكيف املوضوع املتعلق مبؤسسات القطاع اخلاص، فمن الصعب الدخول إىل

بإجراء الدراسة فيها، أما األسلوب اختيار العينة يف كل مؤسسة فكان حصرا شامال، رغم أن ذلك مل 
يتحقق لوجود غيابات يف أيام إجراء الدراسة؛

حيث متثل جمتمع البحث يف ثالث مؤسسات متواجدة كلها مبدينة باتنة، كل مؤسسة متثل نشاط يف 
واملؤسسة ) 76حجم العينة (عامال 97غ عدد عمال املؤسسة املنتمية لقطاع الصناعة قطاع معني يبل

بينما عدد عمال مؤسسة قطاع ) 30حجم العينة ( عامال 35املنتمية لقطاع التجارة و اخلدمات 
). 57حجم العينة بلغ (عامال 70البناء و األشغال العمومية 

:املنهج و األدوات5-2

االعتماد على املنهج الوصفي لالطالع على مجيع األدبيات حول املؤسسات يف هذه الدراسة مت
الصغرية و املتوسطة، باإلضافة إىل القطاع اخلاص اجلزائري، بغرض تسهيل عملية مجع البيانات 
واملعلومات اليت من خالهلا مت تصور عام للموضوع و من مث اتضحت كيفية بناء اخلطة، كما مت 

.ملشكلة و فرضيات الدراسةالتمكن من صياغة ا
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ناهيك عن وصف الظاهرة من خالل تقنيات معينة حيث مت رصد ظاهرة املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة اخلاصة و تشخيصها عن طريق مالحظة واقع هذه املؤسسات من خالل الزيارات 

.االستطالعية و كذا القيام مبقابالت مع أصحاب املؤسسات للتأكد من مواصفات مؤسسيها 

.القوانني، من خالل تعميم النتائج اليت مت التوصل إليها

اجلريدة الرمسية، مواثيق الدولة اجلزائرية : أما عن األدوات اليت استخدمتها الباحثة يف الدراسة فهي
لإلحصاء، املختلفة، الديوان الوطين

اليت مت استخدامها خالل الزيارات االستطالعية جلمع البيانات و اليت مكن المالحظةإضافة إىل 
الباحثة من فك رموز فاعلية املؤسسات الصغرية و املتوسطة املمثلة للقطاع اخلاص، كما قامت 

و أخريا استخدمت مع أرباب العمل لتوضيح الفكرة اليت يدور حوهلا املوضوع،المقابلة باستخدام 
الذي وزع على مفردات عينة الدراسة مع إرفاق توضيحات حول هدف االستبيان الباحثة أيضا 

.الدراسة و هدفها

:النتائج اليت توصلت إليها الدراسة5-3

املؤسسات الصغرية و املتوسطة تتميز بديناميكية يف جمال توليد فرص العمل، و أصبحت -
.الكبرية يف معظم دول العامل و منها اجلزائرالبديل عن املؤسسات 

.املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي أساس القطاع اخلاص يف اجلزائر-

مرحلة الغموض، مرحلة االعرتاف : تطورت مؤسسات القطاع اخلاص عرب ثالث مراحل هي-
.و أخريا مرحلة االصالح

يبحثون عن العمل و ليس يف اجلزائر عرض العمل أكرب من الطلب عليه، األفراد هم من -
.املؤسسة
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.املستوى التعليمي املنتشر يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة هو املستوى اجلامعي-

رأس مال املؤسسات الصغرية و املتوسطة عائلي، و أهدافها ترتبط مبالكيها الذين يطمحون -
ين مل حيصلوا على تدريب إىل تطويرها و توسيعها، و ميثل هؤالء فئة املقاولني اجلدد و الذ

.إداري لكنهم مدركني ملكانة القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية و االجتماعية

اهلرم اإلداري يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة بسيط، األجور غري واضحة علما أن -
االستقطاب يتم للعمالة املتكونة يف مؤسسات أخرى، و التوظيف جيري بطريقة غري رمسية يف 

البطالة، العائد املادي : أغلبها، و أهم ما جيذب األفراد إىل األفراد إىل العمل يف هذا القطاع 
.والتعامل اإلداري

:نقاط االتفاق و االختالف بين الدراسة و الدراسات السابقة تكمن في

بعض مفاهيمالدراسة،و بالتحديدالنظريالدراسات السابقةفيجانبهامنأخذت الدراسةلقد-
يف فيتحقيقالتنميةتهاومكانتهابيانأمهيمع تاملؤسساتالصغريةواملتوسطة: األساسية مثلميهافامل

.شقيها االجتماعي و االقتصادي، املقاول و املقاوالتية
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املنهج الوصفي، املالحظة و االستبيان اللتان : كما تتفق مع جل الدراسات يف استخدامها-
.تعتربان من أبرز األدوات اليت يستخد

اجتهت هذه الدراسة إىل املؤسسات الصغرية و املتوسطة التابعة للقطاع اخلاص و هذا ما -
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في تفعيل القطاع "اتفقت فيه مع دراسة 

و على خالف ، "المقاولة النسوية"كذلك الدراستان اللتان تناولتاو  ، "الخاص الجزائري
. إىل القطاع العمومي" المقاولة من الباطن"ذلك اجتهت الدراسة اليت تناولت



قراءة سوسيو-نظرية  الفصل الثالث: 
للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عالميا و 

محليا 

متهيد:

أوال- تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة

ثانيا- خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة

ثالثا- تصنيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة

رابعا- التجارب الدولية يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة

خامسا - آليات دعم إنشاء و ترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
يف اجلزائر
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:تمهيد

بصفة عامة و القطاع اخلاص بصفة متثل املؤسسات الصغرية و املتوسطة العمود الفقري لالقتصاد 

وتساهم يف القيمة املضافة للدول، و عليه فهي تساهم يف دفع وترية التنمية يف شقيها االجتماعي 
رها بشكل يساعدها على النمو واالقتصادي، و من مث كان على العديد من الدول أن تنميها و تطو 

.و االستمرار لتفادي فشلها إفالسها يف بداية نشاطها

. اقتصادية-مهيته السوسيوأ
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: تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: أوال

من الصعب إجياد تعريف شامل متميز بالوضوح و الدقة وحيظى بإمجاع مجيع األطراف املهتمة بقطاع 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف خمتلف الدول، حيث أن ما يطرح هذه املشكلة، احلدود اليت 

فبالرغم من اتفاق كل . تفصل بني املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و املؤسسات الكبرية احلجم

: التطرق إليها كمايلي

: معايير تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-1

: املعايري الكمية: 1-1

وهي املعايري اليت ميكن قياسها و اليت تصلح لألغراض االخصائية حيث يسهل مبقتضاها مجع " 
1:"وميكن تقسيم هذه املعايري إىل جمموعتني. البيانات عن املؤسسات املختلفة

ضوي لرأس عدد العمال، الرتكيب الع(وتضم مؤشرات تقنية و اقتصادية منها: " -
) املال، حجم االنتاج، القيمة املضافة، حجم الطاقة املستعملة

.2)"رأس املال املستثمر، رقم األعمال(وتتضمن املؤشرات النقدية : -

ا يتم تصنيف املؤسسات على أساس عدد العمال ألنه من املعلومات األسهل حصرا من غالبا م
الناحية العددية كما أنه معيار تعتمد معظم الدراسات بإشراكه مع معيار رقم األعمال و القيمة 

.3"املضافة

147، ص 2008ديسمرب،، 30، العدد جملة العلوم االنسانيةواقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر، : بن صويلح ليليا- 1
، أطروحة مقدم لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري اسرتاتيجية التصدير يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية: عماري مجعي-2

)52-51(، ص ص 2011املؤسسات، جامعة باتنة، 
147سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، - 3
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ةو اجلدول التايل يوضح املعايري الكمية املعتمدة يف تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسط

:يبني املعايري الكمية املعتمدة يف تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة) 1(جدول رقم 

الدول

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

رأس المالعدد العمال 

مليون دج25015الجزائر 

مليون فرنك فرنسي5005فرنسا 

................500بريطانيا

الف روبييه750.........الهند

................300أ.م.الو

مليون دوالر3,6.........البرازيل

مليون ين300100اليابان

147بن صويلح ليليا، مرجع سابق، ص : املصدر

: املعايري النوعية- 1-2
: الكمية  لتحديد تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة واليت تنقسم بدورها اىل

إن املسؤولية املباشرة و النهائية للمالك الذي يكون يف كل احلاالت هو صاحب : " املسؤولية-
ات داخل املؤسسة له انعكاس واضح على شكل التنظيم و االدارة، وهو ما يفسر حاجة أرباب القرار 

هذه املؤسسات إىل املعرفة الفنية، املالية و التسويقية وهي مهام يشرف عليها عدة أشخاص يف 
1."املؤسسات الكبرية اليت تقوم على مبدأ التخصص الوظيفي

).148-147(سابق، ص ص الرجع املصويلح ليليا، بن - 1
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و املتوسطة تعود يف أغلبها إىل القطاع اخلاص يف شكل إن ملكية املؤسسات الصغرية: امللكية-
شركات أشخاص أو شركات أموال، غري أن أغلبها عبارة عن مشروعات فردية و عائلية يلعب فيها 

1."املالك أو املدير دورا كبريا على مجيع املستويات

حدد قوة هذه منكن أن حنكم على حجم املؤسسة استنادا إىل عالقتها بالسوق، و تت: " السوق-
العالقة مبدى سيطرة هذه املؤسسات على السوق، بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة فيالحظ 
حمدودية نطاق عملها من حيث تركز نشاطها يف انتاج سلعة واحدة أو تقدمي خدمة حمددة هذا من 
من عناصر االنتاج أو 

".2

يتوقف حجم املؤسسات على الطبيعة الفنية للصناعة أي حجم استخدام : طبيعة الصناعة-"
رية 
نسبيا من رأس مال، كما هو احلال يف بعض الصناعات االستهالكية اخلفيفة أين يكون االنتاج 

3."الصغري هو األنسب بينما يكون العكس بالنسبة للصناعات األخرى 

: التعاريف الدولية و احمللية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة-2

غرية و املتوسطة أن هناك ما جياوز أظهرت بعض الدراسات اليت أجريت عن املؤسسات الص" 
و أن العديد من الدول ليس لديها تعريف ... من التعريفات هلذا النوع من املشاريع) 50(مخسني

رمسي ميكن اعتماده هلذا النوع من األعمال، حيث ترتبط تعريف كل دولة بدرجة منوها االقتصادي 
أ أو اليابان أو تعريفا اداريا  .م.يف اجلزائر، الوويكون التعريف املقرتح إما بنص قانوين كما هو الشأن 

4."كتعريف أملانيا و هولندا

.52سابق، الرجع املعماري مجعي، -1
.148سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، -2
. 52سابق، ص الرجع املعماري مجعي، - 3
.148سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، -4
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التعريف املعتمد بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة هو التعريف الذي حدده االحتاد " غري أن
و الذي كان موضوع توصية كل البلدان األعضاء، وقد صادقت اجلزائر بالفعل 1996االورويب سنة 

، وهو ميثاق يكرس 2000ثاق بولونيا حول املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف جوان على مي
: التعريف االورويب للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، و يركز هذا التعريف على ثالثة مقاييس

1."املستخدمون ، رقم األعمال ، احلصيلة السنوية واستقاللية املؤسسة

: صغرية و املتوسطةتعريف االحتاد االورويب للمؤسسات ال-

: تعطي اللجنة االوروبية للمؤسسة الصغرية و املتوسطة التعريف التايل

عامل، وتتمتع باالستقاللية وال 250املؤسسة الصغرية و املتوسطة هي كل مؤسسة توظف أقل من 
نية ال مليون أورو، و امليزانية التق40تنسب إىل أي مؤسسة اقتصادية أخرى، رقم أعماهلا ال يتجاوز 

. تتجاوز مليون أورو

: وحسب هذه اللجنة تنقسم املؤسسات الصغرية و املتوسطة

مليون أورو، مع 7عامل، و حتقق رقم أعمال أقل من 50مؤسسات صغرية توظف أفل من -أ
. مليون أورو5ميزانية تقنية أقل من 

2."عمال10مؤسسة متناهية الصغر توظف أقل من - ب

: األمم املتحدة للتنمية الصناعية" تعريف -

1."عامل15-10بأبعاد الطويلة و القصرية األجل، كما يرتاوح عدد العمال فيها ما بني 

.52سابق، ص الرجع املعماري مجعي، -1
ية ختصص صادتقماجستري يف العلوم االمقدمة لنيل شهاد ، رسالة واقعوآفاقاملؤسساتالصغريةواملتوسطةفياجلزائريف ظاللشراكةاألوروجزائرية:أتشي شعيب- 2

.11، ص 2007/2008حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر، 
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: ةتعريف البنك الدويل للمؤسسات الصغرية و املتوسط-

: لقد تطرق البنك الدويل يف تعريفه للمؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل ثالثة أنواع و هي

موظفني، و إمجايل أصوهلا أقل من 10هي اليت يكون فيها أقل من : املؤسسة الصغرية-أ" 
دوالر 100,000دوالر أمريكي أو كذلك حجم املبيعات السنوية ال يتعدى 100,000

. أمريكي

موظفا، وكل من إمجايل أصوهلا و حجم املبيعات 50هي اليت تضم أقل من : سة الصغريةاملؤس- ب
.ماليني دوالر أمريكي03السنوية ال يتعدى 

300عدد موظفيها أقل من : املؤسسة املتوسطة- ج
2."مليون دوالر أمريكي15السنوية ال يفوق 

: قتصادية لألمم املتحدة لشؤون شرق أسيا و الشرق األقصىتعريف اللجنة اال-

" تعرف هذه اللجنة 
مشتغال إذا كانت 20مشتغال أو 50املشتغلني باملؤسسة اليت ال تستخدم أي قوة حمركة عن 

3."تستعمل القوى احملركة

): ilo( مل الدولية تعريف منظمة الع-

عامال ilo50تعرف منظمة العمل الدولية " 
دوالر يف بعض الصناعات، حيث 500دوالر لكل عامل تزداد إىل 100وحتدد مبلغا ال يزيد عن 

1."ألف دوالر100يزيد رأس مال عن 

274، ص 6، العدد مشال إفريقياجملة اقتصادياتآفاق و قيود، –املؤسسات الصغرية و املتوسطة باجلزائر : عيسى آيت عيسى-1
امللتقى الدويل ملعهد العلوماالقتصادية، التجارية و متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة بالصيغ املصرفية االسالمية، : سليمان ناصر، عواطف حمسن- 2

.3، ص ، غرداية2011، فيفري24-23، الواقع و رهانات املستقبل–علوم التسيري حول االقتصاد االسالمي 
55ص ، 2005، االسكندرية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، الصناعات الصغرية و دورها يف التنمية: فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد-3
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: تعريف اليابان للمؤسسة الصغرية و املتوسطة-

يف اليابان املؤسسات الصغرية و املتوسطة اعتمادا على 1999قد عرف القانون املعدل سنة " 
2:"املعايري املوضحة يف اجلدول التايل

. يوضح تعريف اليابان للمؤسسات الصغرية و املتوسطة) 2(اجلدول رقم

عدد العمال )مليون ين ( المال رأسالقطاع

عامل أو أقل 300أو أقل300الصناعة و باقي القطاعات

عامل أو أقل 100أو أقل 100مبيعات الجملة

عامل أو أقل 50أو أقل 50مبيعات التجزئة

عامل أو أقل100أو أقل50الخدمات

150سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، : املصدر

عامل إذا استخدمت تلك املؤسسات 50:" اهلند-
ألف روبية، 500عامل إذا مل تستخدم األلة، ومل يتجاوز أصوهلا الرأمسالية 100أالت، وأقل من 

3."ألف دوالر30أي حوايل 

أغلبية الدول و خمتلف اهليئات الدولية عرفت املؤسسات الصغرية و املتوسطة يالحظ مما سبق أن
واملتوسطة على معياري حجم العمالة ورأس املال إضافة إىل رقم األعمال أو حجم املبيعات، أما يف 

: اجلزائر فيمكن أن نتطرق اىل تعريفها للمؤسسات الصغرية و املتوسطة كما يلي

.10سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، -1
.150سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، -2
.13سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، -3
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: ة و املتوسطة يف اجلزائرتعريف املؤسسات الصغري -

اليت تضمنها التقرير " إن أول حماولة تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر، هي تلك 
اخلاص بربنامج تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة لوزارة الصناعة، جاء فيه أن املؤسسات الصغرية 

: لية تتميز باخلصائص التا.1"و املتوسطة هي كل وحدة إنتاج

مستقلة قانونيا-

عامل 500تشغل أقل من -

مليون دينار جزائري و يتطلب إلنشائها استثمارات أقل 15حتقق رقم أعمال سنوي يقل عن -
2."مليون دج10من 

: أحد األشكال التالية" وتأخذ مثل هذه املؤسسات 

)والئية، بلدية (املؤسسات التابعة للجماعات احمللية -

املؤسسات الوطنيةفروع -

الشركات املختلفة-

املؤسسات اخلاصة-

. 3"التعاونيات-

املتضمن القانون التوجيهي لرتقية 2001ديسمرب 12املؤرخ يف 18-01وبعد ذلك جاء القانون 
. 7، 6، 5، 4املؤسسات الصغرية و املتوسطة، ليعرف هذه األخرية يف املواد 

150سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، - 1
.150، ص نفسهرجع امل-2
.150، ص السابقاملرجع بن صويلح ليليا،-3
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: 04حسب املادة " 
: انتاج السلع و اخلدمات

شخصا 250إىل 01تعمل من -

مليون دينار500مليار دينار جمموع حصيلتها السنوية 2ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي -

. 1"تستويف معايري االستقاللية-

250إىل 50: " تنص05ادة أما امل
مليار دينار، أو يكون جمموع حصيلتها 02مليون و 200شخصا، ويكون رقم أعماهلا ما بني 

2".مليون دينار500و 100السنوية ما بني 

: و أما املادة السادسة و السابعة فجاءت مبا يلي

49-10: ة السادسةاملاد" -
100مليون دينار أو امليزانية العامة السنوية ال تتجاوز 200عامل، ورقم أعماهلا ال يتجاوز 

مليون 

9-1تصنف املؤسسات املتناهية الصغر أو الصغرى إىل تلك اليت تشغل ما بني : املادة السابعة-
10مليون دينار، أو امليزانية العامة السنوية ال تتجاوز 20ل حتقق رقم أعمال أقل من عما

. 3"مليون دينار

شخصا، و يكون رقم أعماهلا ما 250- 50" و عليه 
ومخسمائة )100(مليون دينار أو يكون جمموع حصيلتها السنوية ما بني مائة ) 200(بني مائيت 

شخصا، وال 49إىل 10) 500(
)8-7(، ص ص 2001وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة، القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، ديسمرب - 1
)9-8(، ص ص نفسهرجع امل-2
.275ص سابق، الرجع املعيسى آيت عيسى، - 3
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مليون دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مائة ) 200(يتجاوز رقم أعماهلا السنوي مائيت 
1."مليون دينار ) 100(

53سابق، ص الرجع املعماري مجعي، -1
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:المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالعوامل المؤدية إلى اختالف تعاريف -3

يعود سبب االختالف املوجود يف تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة بني خمتلف اهليئات و الدول 
:إىل مجلة عوامل نوجزها فيما يلي

:و تضم ما يلي: "العوامل االقتصادية3-1

، و اختالف و يتمثل يف التطور الالمتكافئ بني خمتلف الدول: "اختالف مستويات النمو-
مستويات النمو فاملؤسسة الصغرية و املتوسطة يف اليابان، فرنسا أو أي بلد صناعي تعترب كبرية 
يف بلد نامي كاجلزائر أو األردن، كما أن شروط النمو االقتصادي و االجتماعي تتباين من فرتة 

متوسطة يف ألخرى، فما ميكن أن نسميها باملؤسسة الكبرية اآلن قد تصبح مؤسسة صغرية أو
.  ، باعتبار أن الظواهر االجتماعية تتغري حسب الزمان و املكان1"فرتة الحقة

: تنوع األنشطة االقتصادية-

إن تغري األنشطة االقتصادية يغري يف أحجام املؤسسات و مييزها من نوع آلخر، فاملؤسسات اليت "
تعمل يف الصناعة غري املؤسسات اليت تعمل يف التجارة، و ختتلف

التجاري عن تلك اليت تقدم خدمات، و هكذا فاملؤسسات الصناعية حتتاج لرؤوس أموال ضخمة 

النسبة للمستوى واهليكل التنظيمي فهو ، و كذلك هو احلال ب2"اخلدماتية على األقل بنفس الدرجة
.أعقد يف املؤسسات املمارسة ألنشطة صناعية

تتنوع فروع النشاط االقتصادي، فالنشاط التجاري ينقسم إىل جتارة : اختالف فروع النشاط-
بالتجزئة و جتارة باجلملة، وأيضا على مستوى االمتداد ينقسم إىل جتارة خارجية و جتارة داخلية 

دكتوراه يف علم االجتماع مقدمة لنيل شهادة ، أطروحة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و دورها يف تفعيل القطاع اخلاص اجلزائري: زرفة بولقواس- 1
. 16،ص 2011/2012ختصص تنظيم و عمل، جامعة باتنة، 

16املرجع نفسه، ص -2
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الصناعي بدوره ينقسم إىل فروع عدة منها الصناعات االستخراجية، الغذائية، و النشاط 
إخل و ختتلف كل مؤسسة حسب النشاط املنتمية إليه أو ...التحويلية الكيميائية، والتعدينية،

أحد فروعه و ذلك بسبب تعداد اليد العاملة و رأس املال املوجه لالستثمار، فاملؤسسة الصغرية 
.  1"جمال الصناعة التعدينية قد تكون كبرية يف جمال التجارة أو الصناعة الغذائيةأو املتوسطة يف

:باإلضافة إىل العوامل السابقة هناك عامالن ال يقالن أمهية عن سابقيهما و مها

:العامل التقين-

ا يتمثل العامل التقين يف مستوى االندماج بني املؤسسات فحيثما تكون هذه األخرية أكثر اندماج"
يؤدي هذا إىل توحد عملية اإلنتاج و متركزها يف مصنع واحد و بالتايل يتجه حجم املؤسسات إىل 
الكرب، بينما عندما تكون العملية اإلنتاجية جمزأة و موزعة إىل عدد كبري من املؤسسات يؤدي ذلك 

.2"إىل ظهور مؤسسات صغرية و متوسطة

: العامل السياسي-

مدى اهتمام الدولة"يعرب عن 
خمتلف املساعدات له، و تذليل الصعوبات اليت تعرتض طريقة من أجل توجيهه و ترقيته و دعمه، و 
على ضوء العامل السياسي ميكن حتديد التعريف و تباين حدوده و التمييز بني املؤسسات حسب 

، و الشكل التايل 3"يجيات التنموية و املهتمني بشؤون هذا القطاعواضعي السياسات و االسرتات
:يوضح معايري تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة و عوامل اختالفها

)17-16(سابق، ص ص الرجع املولقواس، زرفة  ب- 1
17املرجع نفسه، ص -2
17، ص نفسهرجع امل-3
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:يوضح معايري تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة و عوامل اختالفها) 1(شكل رقم 

معايري التعريف

معيار حجم العمالةامللكيةمعيار رأس املال
االستقاللية

السوق

طبيعة الصناعة

عوامل اقتصادية                      عوامل تقنية                   عوامل سياسية

، بتصرف18سابق، ص الرجع املزرفة بولقواس، : املصدر

معايري نوعيةمعايري كمية

عوامل اختالف تعاريف املؤسسات 
الصغرية و املتوسطة
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:النظريات التي عالجت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المقاوالتية-4

من البعد الذي رأته أكثر تناولتهاكل واحدة منها و املؤسسة عاجلت النظريات اليت املداخل و تعددت 
هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن املؤسسات الصغرية و املتوسطة اأمهية وأكثر تأثريا على نشاطه

تعترب نسقا مفتوحا لذا مت معاجلتها على أساس عالقتها بالبيئة اليت تتواجد فيها حبيث تؤثر و تتأثر 
:

ة اإلدارة العلمية يف الثمانينات من القرن التاسع عشر ظهرت نظري: "نظرية اإلدارة العلمية4-1
،و تعددت التسميات اليت أطلقت على 1"و زمالؤهf.taylorمرتبطة جبهود رائدها فريدرك تايلور 

،2"معىن واحدوكلها مرتادفات تؤدي اىل

علمنة إدارة العمل على املستوى اليدوي املؤسسات و الورش "حولتايلور ت جهودركز توقد 
ففي بداية القرن العشرين كان االقتصاد األمريكي آخذا يف التوسع بدرجة ملحوظة وبدأت . الصناعية

املشروعات "أن وه،حبيث أن أبرزاليت أدت اىل ظهور احلركة التايلورية3"تظهر املشاكل

لتسيريها، و لقد تعرضت إىل خسائر كبرية نتيجة انعدام خربة و كفاءة العمال املسريين الذين احندروا 
ع اإلنتاج وطريقة أدائه؛من الريف و العمل الزراعي و الذين منحت هلم حرية اختيار حجم و نو 

، "بتلهلم"يف شركة )سبائك احلديد(عمال نقل مواد البناءعلى يف إجراء دراسة اهتمامه تايلور ركزف
رصد الحظة أعمال هؤالء و مبحيث بدأت 

،و غري ضرورية يف العمل، )الزمة(ضرورية : تفيه كل واحدة،وبعدها مت تصنيفها اىل فئتني من احلركا
الطريقة "فتوصل من خالل هذه الدراسة اىل طريقة ذات خطوات حمددة و وقت ثابت مساها تايلور 

.77، ص 1999، بريوت، دار النهضةالعربية، 1، طعلم االجتماع الصناعي  النشأة و التطورات احلديثة: عبد اهللا حممد عبد الرمحان- 1
.بتصرف44، ص 1999املعرفة اجلامعية، ، االسكندرية، دار علم اجتماع الصناعة: عبد الرازق اجلليب-2
.19، ص 1981، بريوت، دار النهضة العربية، األصول العلمية و العملية–التنظيم و اإلدارة احلديثة : محدي فؤاد علي-3
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ريقة مما أدى اىل تقليص عملهم، املثلى و الوحيدة ألداء العمل فأهتم بتدريب العمال على هذه الط
1"قة،و جنب الشركات الكثري من اخلسائرزاد كفاية العمال املدربني على هذه الطريو 

اىل أن التخطيط واختاذ القرارات اهلامة يف إنتاج املصنع جيب أن تتم تايلورأشارزيادة على ذلك فقد
متكن اإلدارة من التحكم ما يؤدي إىل

ه أيضا كيفية حتقيق الربح من زيادة اإلنتاج وتسويقه من خالل و من بني ما توصل الي. وضبط العمال
.رأس مال فعال ال باالعتماد على حتقيق الربح من األجور املنخفضة

لعمال و حتقيقهم للمزيد من يف اتدعيم سيطرة وحتكم الرأمساليني إن جل ما سعت إليه التايلوريةهو 
على احلوافز هز يكيؤخذ عليه تر ولوجي لنسقه إال أنه بالرغم من إتقان تايلور للجانب التكنو األرباح، 

كوحدة "املادية باعتبار االنسان مادي وأغفل جانب احلوافز املعنوية فقد أكد تايلور على الفرد
"للتحليل

ذلك أنه إذا كانت اآلالت و املعدات اإلنتاجية الرأمسالية تزود بالفحم وسائل اإلنتاج وقد ترتب عن
.أو البرتول، فإن العامل يزود أيضا باملال يف مواقع العمل

كما أنه جتاهل ثقافة العمل الشخصية و البناء االجتماعي للمجتمع ككل وكذا اجلوانب 
دارة العلمية فصلت اجلوانب الذهنية عن االجتماعية والنفسية للعمال، باإلضافة إىل أن حركة اإل

اجلوانب اليدوية للعمل، و قضت على الصناعات احلرفية بتحويل مراحل اإلنتاج اىل أعمال روتينية 

ءت معارضة نقابة العمال للتايلورية ال لنتائجها الالإنسانية فجا. تابعا لآللة تتحكم فيه وليس العكس
العمل األمريكي احتادكما أطلق عليها إبداعاته،

2.

.بتصرف47سابق، ص الرجع املعلي عبد الرازق اجلليب، - 1
) 134-130(، ص ص 2000، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، -نقديمدخل –األيديولوجية و نظرية التنظيم : سعيد عيد مرسي بدر- 2

.بتصرف
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:نظرية التكوين اإلداري4-2

فريدريك تايلور ينادي باإلدارة العلمية يف الواليات املتحدة جاءت أفكار فيه يف الوقت الذي كان "
الذي كان يعمل يف مناجم ) 1925-1841("هنري فايول"من قبل صاحبهاالتكوين اإلداري 

و خالل سنوات عمله .1888عام هلا املدير العام أصبحالفحم الفرنسية، وتدرج يف مناصبها حىت 
ان يبحث عن مبادئ و أصول ميكن استخدامها يف تفسري وظيفة املدير،و قد ظهرت هذه املبادئ ك

.1"يف فرنسا

و قد جاءت أفكاره ممتزجة خبربته الواقعية،حيث يرى الكثري من احملللني أن نظرية اإلدارة العلمية "
عمل و اإلدارة يف 
املؤسسات و جاءت أفكارمها لزيادة اإلنتاج و تطوير املؤسسات و تطبيق نظم اإلدارة احلديثة عن 
طريق تطبيق أساليب فنية وعلمية حديثة،مت استنتاجها من واقع البحث امليداين و التجارب اليت 

و مبادئ عامة ميكن اعتمدت على املالحظة و التجريب، و من مث التوصل إىل نتائج و قوانني
.2"تطبيقها يف جمال إدارة املؤسسات

:

.نسبية املركزية و الال مركزية يف التنظيم تتحدد درجتها املثلى حسب نوعها-1

له عن قصد أو دون ال يعترب العامل جمرد ترس يف ألة حيث يتدخل جزء من شخصيته يف عم-2
قصد

. التسلسل اهلرمي اإلداري املتدرج يستوجب تسلسل املشرفني و تدرجهم من القمة إىل القاعدة-3

، بتصرف68، ص 2002، االسكندرية، دار املعرفة  اجلديدة، 3، ط-وظائف املديرين–العملية اإلدارية : علي الشرقاوي- 1
.بتصرف) 89-88(سابق، ص ص الرجع ملاعبد اهللا حممد عبد الرمحان، علم االجتماع الصناعي  النشأة و التطورات احلديثة ،-2
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يشرتط لتحقيق النظام داخل التنظيم توفري مكان لكل عضو و ينبغي لكل منهم أن يكون يف -4
مكانه

.1"يعترب االنقسام يف صفوف الزمالء خطر جسيم-5

:ل الوظائف و املهام الرئيسية لإلدارة يف املشروع الصناعي إىل ست وهيفايو قد قسمو 

.التصنيعكاإلنتاج و مجلة األنشطة اخلاصة بالناحية الفنية البحتة،و اليت تعرب عن : الوظيفة الفنية: أوال

كالبيع، الشراء، مجلة األنشطة اخلاصة بالناحية التجارية العلمية املدروسة  متثل : الوظيفة التجارية : ثانيا
.التبادل

.: الوظيفة املالية : ثالثا

تعد من مهام احملاسبني ذوي الكفاءة و اخلربة يف جمال احملاسبة، ومن : الوظيفة احلسابية : رابعا
.اجلرد و إعداد امليزانيات املختلفة: مهامهم

تعترب من املهام اإلداريني املختصني يف اإلدارة، حيث يقومون مبختلف :الوظيفة اإلدارية : خامسا
.العمليات اإلدارية كالتنظيم، التخطيط، التنسيق

.2"ختتص حبماية املمتلكات و أمن التنظيم و أعضائه:الوظيفة التأمينية : سادسا

التخطيط، التنظيم، األمر، التنسيق والرقابة، : وقد قام بتقسيم العملية اإلدارية إىل مخس أنشطة هي"
بأنشطة اإلدارة على خري االطالعوبناء عليها استطاع أن يضع أربعة عشر مبدأ ميكن من خالهلا 

:وجه وهي

بتصرف) 69-68(سابق، ص ص الرجع املعلي الشرقاوي، - 1
، ص ص 2001، االسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر و التوزيع، االجتاهات النظرية يف علم االجتماع الصناعي: جبارة عطية جبارة-2
بتصرف) 42-43(
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.جمالهالذي يؤدي اىل حتسني العمل من خالل ختصص كل عضو يف: تقسيم العمل-1

.حىت اصدار األوامر مع حتمل مسؤولية األوامر: السلطة و املسؤولية-2

األسلوب األمثل لتحقيق هذا املبدأ هو تطبيق أنظمة اجلزاء و العقاب يف حالة : الضبط و الربط-3
.اخلطأ، على أن يطبق بشكل عادل

.وامر من فرد واحديقصد من خالل هذا املبدأ أن كل عضو يتلقى األ: وحدة األمر-4

.يسعى كل من أعضاء التنظيم ووحداته إىل حتقيق أهداف التنظيم: وحدة اهلدف-5

عندما تتضارب مصاحل التنظيم مع مصاحل : أولوية املصاحل العامة على املصاحل الشخصية-6
.أعضائه ترتب مصاحل التنظيم يف املقدمة

.ألجور املستحقة لكل عامل و إمكانية التنظيمجيب إحداث التوافق بني ا: عوائد العاملني-7

متثل السلطة اإلدارية اليت تعترب حقا للمديرين نوع من املركزية، بينما ميثل التعامل مع : املركزية-8
.األعضاء نوع من الالمركزية يف التنظيم

السلطة البد أن يكون التدرج الرئاسي واضحا ألنه يعد امتدادا خلطوط: التسلسل الرئاسي-9
.واالتصال بني الرئيس و املرؤوسني

البد من توفري املواد األولية و املوارد البشرية و توظيفها حسب استخدامها ليكون : النظام- 10
.استغالهلا استغالال أمثل

.البد من التعامل مع أعضاء التنظيم بشكل عادل: العدالة- 11

.ضرورة توظيف العمال ب: استقرار العمالة-12

.تشجيع روح املبادأة و االبتكار و اإلبداع لتطوير املشاريع: املبادأة- 13
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1"تشجيع العمل اجلماعي و حماولة التوفيق بني العمال: تنمية روح اجلماعة- 14

:

:حةوالقدرةاجلسميةالص-1
"الصحةضروريةلكاللعمالفياملؤسسةمنالعاماللبسيطإلىاملدير العام"فـ

فالفردالذييكونلديهجسمسليمسيكونأكثرفعاليةوإنتاجية،فالجيدما يعرقلمسارهاملهين 
.2"فياملؤسسة،ويتمكنمنالعملواملبادرةدونصعوباجتسدية

ثاين ميزة وجب على كل مقاول أن يتوفر عليها الذكاء، حيث :الذكاءوالقوةالعلمية2-
إنالذكاءالذييتمتعبهاملقاوليسمحلهبفهماألشياءفهماصحيحا فيقوماألولبالوقوفعلىالقصورأو "

اخلطأ،والثانيبالوقوفعلىالبديالملقرتحللحلوحمللما حيذفأو 
حليالمنهجياذكيا،فيقومبإصداراألحكام و يعدل،فبالتالييكونتحليلهلألوضاعواملواقفت

القراراتالتيتسامهفيتحسيناألوضاع،ولكنالذكاءوحدهاليكفيفيجبأنيتبعبمجموعة 
3"املعارفالتيتسامهفيإعطاءالفرداخلربةوالوجهةالصحيحةفياختاذالقرارات، فاملديرحباجةلسعةالنظرومرونةالعقل

صيةاملثابرةواحلزم،الوضوحاملبادرة جيبأنتتوفرفياملقاولقوةالشخ"فـ:القيماألخالقية3-
فهذهالصفاتتسامهبشكلكبريفينجاحاملقاولفيمشروعه،ولكنهناكسمةأمهوهياالنضباط، 

.

، ص ص 1999، االسكندرية، املكتب العريب احلديث، 2، طتنظيم و إدارة املنشآت السياحية و الفندقية: أمحد ماهر، عبد السالم أبو قحف- 1
.بتصرف) 110-111(
82سابق، ص الرجع ،املعدمان رقية-2
82املرجع نفسه، ص -3
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هذهالثقافةالختصميداناملهنةالتييقومبهااملقاولفقط،وإمناهيمستمدة:الثقافةالعامة-4
هذااحمليطيسامهبشكلكبريفيتحديد ...

1".املهنةواخلربةاملراداحلصولعليهامنطرفاملقاولوتسهلسرياملؤسسة

:أما آخر خاصيتني طرق إليهما فايول فهما

و هيلمتعلمفياملدارس "اخلاصية هلا أمهية بالغة هذه: املعرفةاإلدارية-5
وليتعلمهامنخالالملمارسةاليوميةلنشاط بالملقا

عمله،فيكسبخربةتؤهلهللتسيرياجليدللمؤسسةمنخالالملهاراتالتييكتسبهاوالتيتتمثلفي 
مهاراتفكريةتتمثلب...مهاراتإنسانيةتتمثلبالعالقاتاإلنسانيةالتييطورهااملديرمعمرؤوسيهوزمالئهلخدمةاملشروع

...األسسالعلميةفيميداناإلدارةواختاذالقراراتواحمل
ومهاراتفنيةتتمثلفيخربةودرايةاملدراءبالوسائاللفنيةاملتعلقةباإلنتاج 

"2.

تأتيمباشرةبعداملعرفةاإلدارية "و أخريا فهذه اخلاصية :معرفةمتخصصة6-
.املعرفةوالدرايةاخلاصةمبنصب العملبحدذاتهوهيتخص

"املهاراتالتقنية"

تطبيقالتقنيةالتيتخصمهنةاملشروعتلعبدورافينجاحاملشروع،فهم يتمتعونبقدرةتقنيةعالية

"3

إن الدور الفعال الذي لعبته مدرسة التكوين اإلداري يف جمال اإلدارة ال ميكن إغفاله، رغم وجود 
"تيارات معارضة هلا وأخرى مؤيدة، هذه األخرية 

)83-82(عدمان رقية، املرجع السابق ، ص ص - 1
83، ص املرجع نفسه-2
83املرجع نفسه ، ص -3
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باعتبار رائدها مبادئ، أفكار و وظائف إدارية عملت على تطوير اإلدارة و تطوير أساليب أنشطتها
استند يف ذلك على خربته العملية و تأكيده على مبدأ املرونة يف تطبيق مبادئ اإلدارة حسب ظروف  

1"كل تنظيم

"
تبارها من أهم الوظائف داخل التنظيم، والتدريب عليها لكل من يسعى إىل تويل املهام اإلدارية، باع

،كما أنه ساهم من خالل أفكاره يف رفع الكفاءة عن طريق حتسني أداء العمال، 2"كفاية إنتاجية
.والعمل من خالل اإلدارية األفضل

أن يشري اىل ضرورة تطبيق مبدأ تقسيم العمل من أجل زيادة اإلنتاج بنفس اجلهد، فإنه فكما مل يفته "
وبنظرة سوسيولوجية متمعنة مل يرتك الناحية االجتماعية دون اهتمام وذلك عند اشارته إىل تنمية 

.3"العمل اجلماعي حيث عرب عنه بروح اجلماعة

قيق التنسيق و التعاون ال ميكن أن يكون بصورة شاملة حت" اال أن التيار املعارض هلذا االجتاه رأى أن
كما يؤخذ على .4"إمنا هو نسيب تتحكم فيه األحوال داخل الوحدات اإلنتاجية الفرعية أو العامة

العامل اإلنساين و سلوك األفراد و اجلماعات و تأثريها يف التنظيم " نظرية التكوين اإلداري جتاهلها
ملشاكل الديناميكية لألعمال اإلدارية،و كيفية حل املشاكل اإلدارية،فقد  واإلدارة، وجتاهلت أيضا ا

كان جل اهتمام كتاب هذه النظرية هو دراسة و حتليل كيفية تنظيم املؤسسات مث دراسة ووصف كل 
.5"من الوظائف و املراحل اإلدارية

بتصرف) 95-94(سابق، ص ص الرجع املعبد اهللا حممد عبد الرمحان، علم االجتماع الصناعي  النشأة و التطورات احلديثة ،-1
.، بتصرف50سابق، ص الرجع املجبارة عطية جبارة، -2
.، بتصرف50، ص نفسهاملرجع -3
، بتصرف95سابق، ص الرجع املع الصناعي  النشأة و التطورات احلديثة ،عبد اهللا حممد عبد الرمحان، علم االجتما - 4
43سابق، ص الرجع املمحدي فؤاد علي، -5
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:نظرية البريوقراطية4-3

) 1920-1864(ماكس فيربيضا اسهاماتمن أبرز االسهامات املسجلة يف جمال التنظيمات أ
أكثر العلماء قربا من االجتاه البريوقراطي يف دراسة التنظيم و لقد اختذ هذا االجتاه من "الذي يعترب

منوذج : "على ثالث مناذج أساسية هلا و هي،حيث أقام نظريته حول السلطة 1"حاكمة للسلوك
تستند على االعتقاد بشرعية القواعد اليت تقوم عليها السلطة و أحقية مالكها يف : السلطة الشرعية
يقوم على االعتقاد القائل بقداسة األعراف و التقاليد وإعطاء :منوذج السلطة التقليدية. إصدار األوامر

فيقوم على االعتقاد بوجود بطوالت :ها،أما منوذج السلطة العظيمةالشرعية ملن ميارس السلطة يف ظل
.2"شخصية مثالية لفرد معني أو لنظام حيدد معامله هذا الفرد

بناء أو تشييد عقلي يتشكل من خالل ظهور أو وضوح مسة أو "أما منوذجه املثايل للبريوقراطية فيعين
يعتربه ماكس فيرب كمعيار يستخدمه الباحثني ، و 3"أكثر أو وجهات نظر ميكن مالحظتها يف الواقع

.الدارسني يف جمال التنظيمات

:و للنموذج املثايل للتنظيم البريوقراطي عند فيرب خصائص يقوم عليها و هي

. مبدأ تقسيم العمل"-

.قواعد رمسية ملزمة-

.القواعد واإلجراءات الوظيفية قائمة على الكفاءة و اخلربة التخصصية-

.األفراد للسيطرة و اإلنتاج منعدمةملكية -

112أمحد ماهر، عبد السالم قحف، املرجع السابق، ص - 1
.بتصرف) 86-85(، ص ص 2001، االسكندرية، املكتبة اجلامعية، اإلدارة يف املؤسسات االجتماعية: أمحد مصطفى خاطر و آخرون-2
، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف علم االجتماع، املعوقات اإلدارية لعملييت االتصال و اختاذ القرارات يف التنظيم الصناعي: ليندة العابد-3

.54، ص 2003-2002ختصص تنظيم و عمل، جامعة باتنة، 
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حيث يتم اختيار األفراد وفق نظام التعيني و االنتخاب على أن خيضع كل عضو :مبدأ التسلسل-
.إداريا وظيفيا للعضو األعلى منه مرتبة

:كما وضح العناصر تبني وضع العضو و عالقاته الداخلية الوظيفية فيمايلي

تفرض عليه االمتثال واحرتام ) املوضوعية(قواعد الالشخصية حيافظ الفرد على حريته، لكن ال-1
السلطة

التدرج الداخلي للتنظيم و مكانته : عالقة الفرد بالتنظيم، تكون واضحة ومبينة على أساسني-2
.الوظيفية واإلدارية اليت يشغلها

.لكل عضو من أعضاء التنظيم مقدار معني من الكفاءة اإلدارية-3

.عالقات شخصية يف العملانعدام وجود -4

.العامل يعامل كفرد-5

يتم اختيار املوظفني حسب معايري مميزة، كإجراء اختبار مميز أو احلصول على شهادات أو خربة -6
.فنية أو كليهما

7-
.يةأساس مكانتهم االجتماع

.يتم ترتيب املوظفني يف التدرج املهين حسب األقدمية أو االجناز أو كليهما-8

.العامل بعيد كل البعد عن امللكية لوسائل اإلنتاج و السيطرة-9

.1"خيضع املوظفون لقواعد العمل و نظامه-10

بتصرف) 150-149(سابق، ص ص الرجع املة و التطورات احلديثة ،عبد اهللا حممد عبد الرمحان، علم االجتماع الصناعي  النشأ- 1
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مبدأ الرمسيات إن املتمعن للنموذج املثايل للبريوقراطية الذي جاء به ماكس فيرب يالحظ أنه يفرتض 
الرشد و العقالنية يف تصرفات الناس سيسعون إىل املوضوعية،و واقع األمور يشري إىل أن كثري منا "و

.1"يتصرف كانعكاس لدوافعه و رغباته و ميوله و ليس على أساس من العقل و الرشد

و هذا ما أدى إىل 
القضاء على روح املبادأة و اإلبداع العتبار أن ممارستها نوع من اخلروج عن القواعد، غري أن 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليوم مبنية على العكس من ذلك متاما حيث أن االبتكار و االبداع 

.يعتربان من الركائز األساسية ملثل هذا النوع من املؤسسات

تربز عيوب النظام البريوقراطي يف كونه أنتج روتينية يف العمل و جعل أعضاء التنظيم و من مث
يستبدلون األهداف الرئيسية و يتحولون حنو حماولة تطبيق القواعد الرمسية فقط، باإلضافة إىل تولد 

.

منو البريوقراطية قد يؤدي اىل القضاء على مبدأ املساواة أو تكافؤ الفرص، و هو من "ن عالوة على أ
.2"أهم مبادئ الدميقراطية

:مدرسة العالقات اإلنسانية4-4

على إثر النتائج السلبية للنظريات الكالسيكية، اليت أغفلت اجلانب اإلنساين و العالقات 
حلديثة اليت تناولت ما مت إغفاله و من بينها دراسات االجتماعية، جاءت التيارات الكالسيكية ا

إىل الكشف على أن العمال ال يقدمون على العمل للحصول على املزيد من "هاوثورن اليت توصلت 

.بينهم

113أمحد ماهر، عبد السالم أبو قحف، املرجع السابق، ص -1
104، ص1993، القاهرة ، دار غريب ، علم اجتماع التنظيم: طلعت ابراهيم لطفي-2
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إلنسانية نتيجة الدراسات و التجارب الشهرية اليت أجريت يف مصانع و قد ظهرت حركة العالقات ا
" إلتون مايو"بزعامة ) 1932-1927(هاوثورن التابعة لشركة وسرتن إليكرتيك يف شيكاغو

، بدأت هذه الدراسات من أجل الكشف عن العالقة بني ظروف العمل الفيزيقية )1880-1949(
عات العمل من حيث البناء، الروح املعنوية،القيم، مث اتسعت فتناولت مجا.و بني اإلنتاجية

.االجتاهات، املعايري والدافعية

: بعدة نتائج من أمهها" مايو" أنه ميكن أن خنرج من دراسات" فورم"و " ميلر"وحسب رأي العاملني 
ة يف أن العمل يعترب نشاط مجعي، و احلاجة إىل التقدير و األمن و الشعور باالنتماء هلا أمهية كبري 

الرفع من الروح املعنوية للعمال و إنتاجيتهم، كما تتحكم املطالب االجتماعية اخلارجية و الداخلية 
.للتنظيم يف اجتاهات العامل

باإلضافة إىل أن اجلماعات غري الرمسية داخل مكان العمل متارس ضبطا اجتماعيا قويا على عادات 
.العمل و اجتاهات العامل

مايو و زمالئه أمهية التنظيم غري الرمسي و أمهية اجلماعات غري الرمسية يف التأثري وقد بينت دراسات 
وقد كشفت إحدى الدراسات يف مصانع هاوثورن عن . 

ظاهرة حتكم مجاعات العمل غري الرمسية يف اإلنتاج عند مستوى معني خيتلف عن املستوى الذي 
حتدده اإل

.1"املكافآت املالية من أجل أهداف اجلماعة و لتحقيق درجة من الرضا و اإلشباع النفسي

" كنسق مغل

بتصرف) 85-83(طلعت ابراهيم لطفي، املرجع السابق، ص ص - 1
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إىل العامل نفسه و ليس التنظيم،و يتم عالجها من خالل عالج الفرد نفسيا، كما أن الصراع القائم 
1."بني العمال واإلدارة هو صراع سيكولوجي و ليس أكثر من ذلك

عمال بأن عناصر األحاسيس و املشاعر تتحكم فيهم وليس هناك "
إىل جانب الفرد و اعتقادهم بإلزامية االخنراط ضمن اجلماعة حيي اإلنسان حياة . مكان للرشد

و لقد أغفلت مدرسة العالقات اإلنسانية بني العناصر اليت هلا أمهية بالغة يف التنظيم من بينها . مرضية
2."الت ودور النقابةمشكلة القوة واالتصا

.185مرسي بدر، املرجع السابق، ص سعيد عيد -1
بتصرف) 81-80(علي عبد الرازق اجلليب، املرجع السابق، ص ص -2
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: املدخل الظريف4-5

حتقيق أهداف مشرتكة يف البيئة اليت تقوم فيها مع اعتبار أن هذه البيئة متغرية باستمرار، حماوال يف 
نسقا مفتوحا، - املنظمة–تفسري العالقة الرابطة بينها و بني املنظمة باعتبارها الوقت ذاته حتليل و

.عالوة على تفسري وفهم العالقات اليت تربط بني خمتلف األنظمة الفرعية

:

:يوضح البيئة اخلارجية للمنظمة) 2(شكل رقم 

البيئة الكلية

البيئة االقتصادية                                                                البيئة الثقافية                             

االجتماعية

البيئة التكنولوجية                              البيئة السياسية و القانونية

57سابق، الرجع امل، زرفة بولقواس: املصدر

البيئة اجلزئية

املتنافسون                        املوردون

الزبائن                        القوى العاملة

السلع البديلة

املؤسسة
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:إطار املدخل الظريف نذكر منها ما يليلقد قام العديد من الباحثني بدراسات في

مؤسسة يف اجنلرتا )20(قام هذان الباحثان مبقابالت و دراسة عشرون : دراسة برنز و ستولكل-
اليت حتتم وسكوتلندا، فوجدا أن البيئة اخلارجية و اجلماعات داخل املؤسسة، ختلق من الظروف 

استخدام هياكل تنظيمية خمتلفة، ناهيك عن االختالف يف التكنولوجيا املستخدمة، وإلجناح 
التجربة فقد صنفا نوعني من املؤسسات املرنة و امليكانيكية، فامليكانيكية تعتمد على اهلرياركية 

إعطاء احلرية لبلوغ فتميل إىل -املرنة–والتقيد بالقواعد و االرشادات، بينما العضوية -اهلرمية–
"1.

مة على االستخدام التكنولوجي هلذه املؤسسة تؤدي إىل اختالف أشكال التنظيم لكي تصبح مالئ
.لتلك الظروف

:دراسة إمري و ترست-

:لقد افرتض كل من إمري و ترست وجود أربع أنواع للبيئة، اليت تتواجد فيها املنظمة، و هي

"البيئة اهلادئة العشوائية :
فيها منخفض، كما أن املسؤول لذلك فعدم التأكد . بطيء وغالبا ما يصعب التنبؤ به

، إذن فهي 2"ال يأخذها بعني االعتبار عند اختاذ قراراته–املدير -األول يف املؤسسة 
.بيئة ال تؤثر بشكل كبري و واضح على املنظمة

ميتاز التغري يف هذه البيئة بالبطء، إال أن التهديدات موجودة : البيئة اهلادئة التجميعية
الذي يلزم املؤسسة بضرورة التعرف على هذه التهديدات، على شكل حتالفات األمر

57سابق، ص الرجع املزرفة بولقواس، - 1
58املرجع نفسه، ص-2
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.، و علية فيجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند اختاذ القرارات1"القرارات

"يهم عدد واحد، وقد هذه البيئة أكثر تعقيدا و فيها جمموعة متنافسني لد: البيئة القلقة
تتمكن واحدة أو أكثر من املؤسسات املتنافسة من السيطرة على البيئة كأن تفرض حد 

.معني من األسعار، أو تشكل حتالفات قوية بينها

هذه البيئة من أكثر البيئات اهتياجا، و يكون عدم التأكد فيها عايل : البيئة اهلائجة
تغريات البيئية متداخلة مع بعضها، األمر جدا ألن التغري حيدث بشكل متواصل و امل

الذي يصعب عملية التخطيط إىل حد بعيد بسبب صعوبة التنبؤ، و هذا النوع من 
لقد أقرت هذه الدراسة أيضا أن املنظمة تتغري بتغري البيئة 2البيئات هو السائد حاليا

اليت تتواجد فيها لتصبح أكثر مالءمة هلا

عشر مؤسسات يف ثالث صناعات "مشلت الد: دراسة لورنس و لوش-
خمتلفة، البالستيكية و األغذية و صناعة التعليب و اليت ختتلف من حيث البيئة، و تبني أن 

، إذن فقد 3"وضوح البيئة و السوق و العوامل االقتصادية تتطلب هياكل تنظيمية أكثر رمسية
ويه من عوامل تؤثر يف املنظمة حبيث مييل طابعها إىل بينت هذه الدراسة أن البيئة و ما حتت

.هياكل تنظيمية أكثر رمسية

:روبريت مريتون و املعوقات الوظيفية4-6

من أهم إسهامات مريتون يف الوظيفية الوظائف الظاهرة اليت تقابلها الوظائف الكامنة، الوظيفية 
.فيةمقابل الالوظيفية، البدائل الوظيفية، و املعوقات الوظي

58، ص السابقاملرجع زرفة بولقواس، - 1
)59-58(، ص ص نفسهرجع امل2
59املرجع نفسه، ص -3



نظرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عالميا و محليا-قراءة سوسيو: الثالثالفصل 

ذلك النوع من الوظائف اليت ميكن مالحظتها و تسجيلها بصورة سهلة " و تعين الوظائف الظاهرة 
1"وسريعة، و اليت تعكس عموما أهافا حمددة للحفاظ على النسق أو األعضاء الذين يشاركون فيه

ة و غري جمموعة الوظائف اليت ال ميكن أن تظهر بصورة ظاهرة بل مسترت "و تعين الوظائف الكامنة 
، و لكنها أيضا تكشف عن إمجايل الوظائف اليت ميكن أن unexpectedمقصودة أو متوقعة 

يف نفس الوقت سواء لألعضاء أو إىل النسق أو التنظيم ) احنرافية(تسهم بصورة إجيابية أو سلبية 
2"االجتماعي ككل

political systemي النسق السياس"و لقد أعطى مريتون مثاال على ذلك من خالل اعتباره أن 
فالنسق السياسي له )...الظاهرة و الكامنة(وآلياته أو مؤسساته ككل اليت تتضمن نوعية من الوظائف 

وظائف ظاهرة، فيعمل هذا النسق على احملافظة على احلقوق و الواجبات السياسية للفرد أو األعضاء 
ة، و اليت ميكن مالحظتها سواء كما توجد عدد من الوظائف الكامن. أو التنظيم االجتماعي ككل

عن طريق وجود مجاعات املصلحة أو انتشار الفساد، أو اخلروج عن القواعد و غري ذلك من مظاهر 
3"سلبية أو ما أمساه باالحنرافات أو اخللل الوظيفي

و هذا ما قد ينطبق على جمموعة اخلصائص اليت تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة فما يعترب 
قد تكون له جوانب الوظيفية تشكل خلال و تعيق املمارسة املقاوالتية، فعلى سبيل املثال وظيفيا

تعترب التكنولوجيا البسيطة اليت تستخدمها هذه املؤسسات من أهم خصائصها، إال أن هذه 
التكنولوجيا ال تسمح هلا يف بعض األحيان ببلوغ مستوى معني يسمح هلا باملنافسة على املستوى 

.ي أو حىت احملليالعامل

50، ص 2003، األزريطة ، دار املعرفة اجلامعية ، -النظرية السوسيولوجية املعاصرة–النظرية يف علم االجتماع : رمحانعبد اهللا حممد عبد ال- 1
50املرجع نفسه، ص -2
50سابق ، ص الرجع ،املالنظرية السوسيولوجية املعاصرة –النظرية يف علم االجتماع عبد اهللا حممد عبد الرمحان، -3
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:األمناط الوظيفية و الالوظيفية

لقد حاول مريتون أن يقدم منوذج من األمناط الوظيفية و الالوظيفية يف إطار حتليله للمجتمع احلديث 

األفراد و تكيفهم مع التنظيم الذي يعيشون فيه، هذا االمتثال االحنراف بالنظر إىل استجابات 
:والتكيف يتحددان من خالل أهداف النسق االجتماعي، و فيما يلي عرض هلذه األمناط

يكشف عن طبيعة التكيف و االمتثال من "يغرب عنه بنمط االمتثال و الذي : النمط الوظيفي-
ف و القوانني و األساليب اليت حيددها النظام 

من جانب ) ميكنها(

و من مث فإن هذا اهلدف من التعليم يكون واضحا أجل تغيري مستواهم املعيشي و االقتصادي،
أما إذا كان التعليم موجها لفئة "و هذا بعد وظيفي، 1"و يسعى إىل حتقيق التكامل االجتماعي

من الناس دون غريهم فإن هذا النظام التعليمي ال يهدفإىل حتقيق التكامل االجتماعي، ويؤدي 
ال يرتتب على ذلك عدم امتثال األعضاء له  

.2"ككل، و هذا يظهر أو يكشف بعد ذلك جمموعة من األمناط غري الوظيفية األخرى

:أمناط و هي4و تنقسم إىل : األمناط غري الوظيفية-

منط اإلبداع :
ل النظام االجتماعي و مدى حرصه إلتاحة فرص النجاح و منها فرصة 
أو حرية التعليم من حيث املبدأ، و لكنهم يواجهون بالكثري من مظاهر عدم التكافؤ أو 

52، ص النظرية السوسيولوجية املعاصرة ،املرجع السابق–عبد الرمحان، النظرية يف علم االجتماع عبد اهللا حممد - 1
52، ص نفسهاملرجع - 2
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إتاحة الفرص، و من مث يلجأون إىل ابتداع أساليب غري مشروعة لتحقيق هدف النجاح 
1".ةو هذا ما يظهر خاصة بني أفراد الطبقات العام

و يعين هذا النمط الشعور الفردي أو اجلماعي نتيجة ختليهم عن : منط الطقوسية
األهداف العامة للنجاح و حتقيق الثروة و التدرج االجتماعي إىل أعلى، و اخنفاض 

و بالرغم من ذلك يظهر الفرد . مستوى الطموح نظرا لعدم إشباع احلاجات الفردية
املشروعة للنجاح حماوال أن يتبىن أساليب االلتزام ملتزما بصورة قهرية لألساليب 

االجتماعي عن طريق القيام بأعمال روتينية مثلما حيدث يف عمليات التنشئة 
.2"االجتماعية

ال يشارك يف جمموعة األنشطة أو حىت "يشري هذا النمط إىل أن الفرد : منط االنسحابية
و من مث، يكون الفرد . اتفاق مجعيالقيم االجتماعية و الثقافية اليت حيدث حوهلا 

االنسحايب بعيدا عن جمموعة األهداف و األنشطة و القيم االجتماعية، و هذا ما 
يعكس تزايد حاالت االحنراف و اجلنون، و التشرد، و االدمان أو األعراض النفسية 
العصبية، و هذا ما يظهر بوضوح كثريا بني األوساط و الطبقات االجتماعية 

3."ةاألمريكي

منط التمرد :

النظام االجتماعي القائم و حماوال وضع قيم، و معايري ثقافية تسهم يف طرح فرص أكرب 
4.للنجاح أو االندم

)53-52(النظرية السوسيولوجية املعاصرة ، املرجع السابق ، ص ص –عبد اهللا حممد عبد الرمحان، النظرية يف علم االجتماع -1
53املرجع نفسه ، ص -2
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:البدائل الوظيفية

و يقصد مبفهوم البدائل الوظيفية، حسب حتليالت مريتون، هو عدم التسليم املطلق بفكرة الوظيفية "
، فبالعودة إىل حتليالته للنسق السياسي يف 1"اليت قد تظهر يف بناءات أو أنساق اجتماعية معينة

ي معرفة جمموعة الوظائف الظاهرة و الكامنة اليت ينطوي رأى من الضرور "
علها هذا النسق، و عدم التسليم مبجموعة الوظائف الظاهرة فقط أال و هي إشباع حاجات مجاعات 

2."معينة مثل رجال األعمال أو األفراد الطموحني من املستويات االجتماعية الدنيا

وظيفية وسيطة بني كل من -وضع نظرية سوسيولوجيةو من جهة أخرى جند أنه و يف إطار حماولته ل
النظريات ذات التحليل املاكرو و امليكرو، جاء بالنظريات املتوسطة املدى اليت ستطرح يف املستقبل 

.نظريات بديلة للنظريات املوجودة يف الوقت الراهن

ته يف النظرية االجتماعية و قد قام مريتون بتحليل املعوقات الوظيفية اليت تعترب من إجنازاته و مسامها
.بصفة عامة و الوظيفية بصفة خاصة 

54، ص النظرية السوسيولوجية املعاصرة ، املرجع السابق –عبد اهللا حممد عبد الرمحان، النظرية يف علم االجتماع -1
54املرجع نفسه، ص -2
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:املقاربات اليت تناولت املقاوالتية4-7

Ajzenنظريةالسلوكالمخططلـ 

كمايوضحذلكال(تنصهذهالنظريةعلىأنتوجهاتالفردهيالتيتحددسلوكهوذلكمنخاللثالمثجموعامتناملتغريات
1".مراحلمعرفيةتتفاعلفيهاإرادةالفردمعالعوامالحمليطة.)شكألدناه

:يبني املتغريات اليت يتحدد يف ضوئها توجهات الفرد املقاول) 3(شكل رقم 

60يوسف، املرجع نفسه، ص سالمي منرية و قريشي : املصدر

.التقييمالذييقومبهالفردللسلوكالراغبفيالقيامبه"إىل المواقف المرافقة للسلوكو تشري
:المعاييرالذاتية...وهيتعتمدعلىالنتائج احملتملةالتيينتظرهاالفردمنهذاالسلوك

وهيتنتجمنالضغطاالجتماعيالذييتعرضلهالفردمنعائلتهوأبويهوكذلكأصدقائه،فيماخيص 
كماميكنأنتؤثرالسياساتاحلكوميةالتيتشجعمثالعلىإنشاءمؤسساتكثيفة .رأيهمفياملشروعالذيرييدإجنازه

60، ص 2010، ورقلة ، 08، العدد جملة الباحثالتوجه املقاواليت للمرأة، : قريشي يوسف،سالمي منرية - 1

املواقف املرافقة 
للسلوك

املعايري الذاتية

إدراك الرقابة

السلوكالتوجه
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.التكنولوجيا،علىرفعتوجهاتاألفرادحنوهذاالنوعمناملؤسسات
باإلضافةلتأثريالعواماللثقافيةمثلوجودمنوذمجقاول 

.1"عناالستقالليةفيمحيطالطالب،باإلضافةحملفزاتنفسيةأخرىمثالحلاجةلتحقيقالذات،والبحث

.: "أما إدراك الرقابة على السلوك فيعين
.2"كذلكاملواردوالفرصالضروريةالالزمةلتحقيقالسلوكاملرغوب

SHAPEROوSOKOLنموذجتكوينالحدثالمقاوالتي لـ 

هذا النموذج قائم على 
ريومهملتوجههفياحلياة،مثالختاذقرارإنشاءمؤسستهاخلاصة،فيجبأن أنيبادرالفردبتغيريكب"

.3"يسبقهذاالقرارحدمثايقومبإيقافوكسرالروتيناملعتاد

:و يوجد نوعان من اإلدراك قيالختاذقرارإنشاءمؤسسة

.وهيتضمالعوامالالجتماعيةوالثقافيةالتيتؤثرعلىنظامالقيملألفراد:إدراكالرغبة"-
.لإلبداع،املخاطرة،االستقالليةالذاتية،كلمازادعدداملؤسساتاملنشأة

ويتشكلنظامالقيممنخاللتأثريالعائلةخاصة 
.األبويناللذانيلعباندورمهمفيتكوينالرغبة،باإلضافةخلوضتجارمبقاوالتيةسابقةفاشلةكانتأوناجحة

:ات فهوأما النوع الثاين من املدرك.4"كلها عواملتساعدعلىتقويةالرغبةلدىالشخص

تنشأإمكانيةاإلجنازمنخالإلدراكالفردجلميعأنواعالدعمواملساعدةاملتوفرةلديه :إدراكإمكانيةاإلجناز"-
.لتحقيقفكرته

)61-60(، ص ص سالمي منرية، قريشي يوسف، التوجه املقاواليت للمرأة ، املرجع السابق- 1
61، ص املرجع نفسه-2
61املرجع نفسه، ص -3
61املرجع نفسه، ص -4
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فتوفراملوارداملاليةيؤثرمباشرةعلىتوجهالفردحنواملقاولة،وهذاامليليتولدنتيجةامتالكالفردملدخرات 
1".)موعاتالعرقيةيحالةاف(موعةخاصةأومسامهاتالعائلة،ومنخالألفرادا

(Shumpeter)هذهاملقاربةالتييمثلها: المقاربةالوظيفية
وهواألباحلقيقيللحقالملقاوالتيمنخاللنظريته 

،هذااألخرياعترباملقاولشخصيةحموريةفيالتنميةاالقتصادية،يتحملمخاطرمنأجالإلبداع، "التطوراالقتصادي"
.وخاصةخلقطرقإنتاججديدة

ترتكزهذهاملقاربةعلىاخلصائص :المقاربةالتيترتكزعلىالفردالهادفإلىإنتاجالمعرفة

الضوءعلى (Weber)وقدسلط 
.2نهللتطورالرأمسايلأمهيةنظامالقيمودورهافيإضفاءالشرعية،وتشجيعأنشطةاملقاوالتيةكشرطالغنىع

:املقاربةالعملياتية

يوفرهلمإنشاءاملؤسساتاخلاصةالدخاللكافيللمعيشةوحتقيقالثراء،إلىجانبالتحكمفيشؤونالعاملينلديهممماي"
3"باململكةالصغرية(Schumpeter)عطيهم استقالليةفيالعملوهذامامساه 

:الثالث المحددة في حقل المقاوالتيةاالشكاليات -

:كما يلي" هنري فايول"لقد حددها 

أو تنظيمية، للثنائي /اليت تعود إىل االنتفاع بتصرفات فردية و: املقاولة باعتبارها موضوع حبث"-
.مشروع /فرد

60، ص سالمي منرية، قريشي يوسف، التوجه املقاواليت للمرأة ، املرجع السابق - 1
4سابق، ص الرجع املتوفيق خذري ، حسني بن الطاهر ، -2

3-Michel Adam :Réinventerl’entrepreneuriat : pour soi, pour nous, pour eux, éditionl’Harmattan, Paris, 2009, p
(21-22)



نظرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عالميا و محليا-قراءة سوسيو: الثالثالفصل 

اليت  تركز على بؤرة املعرفة املتخصصة و املعرفة النافعة: املقاولة باعتبارها جمال للتدريس-
...).خمطط األشغال، دفع األنشطة، املنامجنت، اسرتاتيجية تطوير املؤسسات الفتية(للتقاول 

خلق مؤسسة و : : املقاولة باعتبارها ظاهرة اقتصادية و اجتماعية-
1..."مناصب عمل، اإلبداع، جتديد مؤسسة، إعادة اإلدماج، تغيري حالة الذهن

:المقاوالتية على جملة من المسلمات هي أنهاترتكز الممارسة

.تتطلب وجود فرص مالئمة"-

.االختالفات موجودة بني األشخاص-

).املقاول جمازف(تقرير املخاطرة -

2"سريورة تتضمن تقارير بنشاطات االبتكار و التنظيم-

1 -Lionel Gastine, op cit, p 4
2-Yvon PESQUEUX :Entrepreneur, entrepreneuriat (etentreprise) : de quoi s’agit-il ?,www.hal.archives-
ouvertes.fr/hal-00567820 , p3
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:خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: ثانيا

العديد من اخلصائص و املزايا اليت متيزها عن غريها من املؤسسات، للمؤسسات الصغرية و املتوسطة 
:نوجزها فيما يلي

متيزها بقلة العاملني وحمدودية نشاطها أدى إىل خلق نوع من عالقات األلفة و احملبة بني األعضاء -
والعمالء ، كما أن مناصب املؤسسة املتوسطة أو الصغرية يعرف العمالء بأمسائهم و وظائفهم 

.

نظرا للمعرفة الشخصية للعمالء تسهل حتليل و دراسة السوق بالسرعة املالئمة لالستجابة لرغبات -

كلفة، كما يصبح ضرورة إلجراء دراسات السوق ، كما هو احلال يف املؤسسات الكبرية و اليت تعترب م
هؤالء العمالء أهم عون للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف مواجهة صعوبات و عوائق معينة يف 

فالزبائن يشهرون باملنتوج يف املنطقة و يسامهون " العمل ، إضافة إىل مسامهتهم يف الرتويج للمؤسسة، 
اري للمؤسسة 

1"اإلشهارية

و هناك خاصية أخرى تعترب نقطة قوة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة تتمثل يف العالقات -
الشخصية الوطيدة اليت رب العمل أو صاحب املشروع مع املستخدمني بالنظر إىل قلة عددهم و كذا  

شخصية، و يف كثري من األحيان كيفية اختبارهم و توظيفهم و اليت غالبا ما تستند إىل اعتبارات 
.تكون عائلية

صغر حجم املؤسسة الصغرية و املتوسطة يساعد على اإلشراف املباشر، عالوة على أن منط -
االتصال يكون مباشر و غري رمسي ما يساعد على حل املشكالت بسرعة و اختاذ القرارات بفعالية ما 

.ينعكس على الكفاءة
73سابق، صالرجع املعدمان رقية، - 1
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ت الصغرية و املتوسطة مبرونة تعاملها مع املتغريات و مواكبتها هلا، و هذا تتميز اإلدارة يف املؤسسا-
عائد إىل منط العالقات غري الرمسية السائدة بينها و بني العمالء و داخليا بني صاحب املؤسسة 

.وعماهلا

ما مييز هذا النوع من املؤسسات أيضا سهولة تأسيسها مما يسمح بظهور اإلبداع و القدرة على -
.االخرتاع و هذا هو السبب يف ازدياد عدد هذه املؤسسات بشكل ملحوظ يف كل أحناء العامل

-
و يف أحيان أخرى يأيت التمويل من جهات أخرى، إال أن رأس املال يبقى يتميز بالبساطة مقارنة 

.1"باملؤسسات الكبرية احلجم اليت تتأثر بالضغوط املالية للبنوك و األوضاع االقتصادية

بالرغم من أن أحد أبرز خصائص املشروعات الصغرية و املتوسطة استخدامها لتكنولوجيا بسيطة -
رب 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة صناعات مغذية لصناعات أكرب ، و يظهر ذلك يف صناعة السيارات 

.2"و الطائرات ، ما يربر استخدامها لتكنولوجيا رفيعة املستوى رغم صغر حجمها

رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص ،ترقية أساليب و صيغ متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري: خوين رابح- 1
بتصرف) 29-26(ص ص ،2002/2003جامعة باتنة، سنة ، اقتصاد التنمية

بتصرف52سابق، ص الرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، -2
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:تصنيف المشاريع الصغيرة و المتوسطة: ثالثا

و ذلك حسب صناف و بالعديد من الطرق ميكن تصنيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل عدة أ
فمنها ما هو رمسي وغري رمسي، و منها ما هو خاص و ما هو عام ومنها ما هو العديد من املعايري 

صناعة تغذية ومنها ما هو مستقل ، و ميكن أيضا تقسيمها حسب أسلوب اإلنتاج أيضا فهناك 
نظام اإلنتاج دون مصنع أي اإلنتاج يف صناعات صغرية ومتوسطة تتبع نظام املصنع و منها ما يتبع 

.املنزل أو املؤسسة

:حسب الشكل القانوين-1

:املشروعات الصغرية و املتوسطة الرمسية1-1

ذو طابع قانوين حيث يكون أصحاب املشاريع مسجلني يف اجلهات الرمسية، حقوقهم " هذا الشكل 
.يق التنمية الوطنيةحمفوظة لديها و يدفعون املستحقات اليت عليهم، فيسامهون يف حتق

:الشكل غري الرمسي1-2

يعرف على أنه جمموعة املنتوجات و تبادل السلع و اخلدمات اليت تتهرب كليا أو جزئيا من القوانني 
والقواعد التجارية و اجلبائية و االجتماعية و اليت ختضع إىل التسجيل اإلحصائي واحملاسيب بصفة كلية 

.1"أو جزئية

:رديةاملؤسسات الف1-3

يتصف مبجموعة من خصواحداليت يقوم بتسيريها و امتالكها ش: و تعين املؤسسة
فهواملسؤولعنتكوينرأمساهلاواختاذإجراءاتتكوينها،وهويتحملمسؤوليةإدارةتشغيلها،وفياملقابلفهو "؛اخلصائص

.74سابق، ص الرجع ،املعدمان رقية- 1
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رسةالنشاط،ومومما،حيصلعلىكالألرباحاحملقَّقةنتيجةالعمليات،ويتحمأليًضاكافةاخلسائرالتيترتتبعلىالتشغيل
.1ة

و يتميز هذا النوع من املؤسسات الصغرية و املتوسطة بعدة مزايا كما تشوبه عدة عيوب نربزها يف 
يوضح مزايا و عيوب املؤسسات الفردية) 3(جدول رقم : اجلدول التايل

العيوباملزايا

سرعة و بساطة بدء العمل؛ فإذا ما •
رغب الشخص يف بدء عمله حتت امسه 
الشخصي، فما عليه إال احلصول على 
املوافقات القانونية و املباشرة بعمله 

.وقديكونذلكفينفساليوم

•
هيالشكالألقلتكلفةمنبينأشكاالملؤسسا

تاألخرى،والتيتظهرعلىشكلتكاليفاإلجراءا
.وعتالقانونيةاملطلوبةلتشجيعاملشر 

•
صاحباملؤسسةهواملسؤوالألولواألخريعننتا
ئجأعماالملؤسسة،وهذايكوندافًعاهلعلىالع
ملبكفاءةوجدونشاطلتحقيقأكربرٍحبممك

.ن

املسؤوليةاملاليةغرياحملدودة،وهيتعنيأنصاحباملؤسسةمسؤولعنس
دادمجيعديوناملؤسسةالصغرية،ويستطيعالدائنونالرجوعإلىأمواال
ملالكوالتيقديكوجننيهامناملؤسسة،بإلناألمرقديتعدىذلكإلىاألمو 

الزوجتهوأوالدهالُقصرالذينهااللتييستثمرهافيمؤسساتأخرىوأمو 
.متحتوصايتهورعايته

•
اإلشرافاملباشرللمالكعلىكالألنشطةفياملؤسسةوالتيقداليتوفرلدي

.هاملعارفالالزمةألدائها

•
إنإدارةاملؤسسةمنقبالملالكبمفردهتمنحهدرجةعاليةمناملرونة،ول
كنهفيمقابلذلكتخلفلديهشعورًابالعزلةوالوحدةلعدموجودأشخ

لعونللمساعدةفيحالملشكالتأوتقييماألفكااٍصآخرينيمدونيدا
.راجلديدة

•

99،ص2001،عمان ،دارالصفاءللنشروالتوزيع ،1،طإدارةاملشروعاتالصغرية:مسريعالم- 1
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•
بسببأمنالكاملؤسسةميتلكالسيطرةالكاملةع

.شكٍلسريعللمتغرياتفيالبيئة
دافإحنريةحتديدمسارفعالياتاملشروعتعتربقوة

عةكبريةللمؤسسةالفردية؛فالشخصالذيي
حبثعناملغامرةعنفرصجديدةللعملواملرونةفيا
ختاذالقرار،يتمكنمنتحقيقذلكمنامللكيةالف

.رديةللمؤسسة

•

.ولةبدونإجراءاتٍقانونيةطويلة

•
تعزيزالعالقاتاإلنسانيةبيناملؤسسةواملتعاملين

املةالتفضيليةاملبنيةعلىالمعهاعلىأساساملع
.عالقاتالشخصيةبيناملالكوعمالئه

صعوبةاحلصولعلىالقروضمناملؤسساتاملالية،وبالتاليصعوبةالتوس
عبسببطبيعةعمالملؤسساتوحجمنشاطهامنحيثبيعوشراءاألسه

.لشخصي

•
ؤسسةالفردية،فإذاماإنعدمالقدرةعلىاالستمرارهيشيٌءمورثفيامل

توفيأوتقاعدمالكاملؤسسةأليسبب،فإنذلكيؤديلعدمإمكانيةاس
متراريةاملؤسسةفيالعملويتوقفالعمل،إالإذامتكنأحدأفرادالعائلةمن

.استالماملشروع
وبسببهذهاملشكلةفإناألشخاصالذينيبحثونعلىاألمانواالستقرار 
اليفضلونالعملفيمثلهذهاملؤسسات،وتصبحعمليةاحلصولعلىال

.نباملواصفاتاملطلوبةعمليةصعبةجًداعاملي

22أتشي شعيب، املرجع السابق، ص : املصدر

: و تعين: الشركات1-4
املؤسسةالتيتعودملكيتهاإلىشخصينأوأكثر،يلتزمكلمنهمبتقدميحصٍةمنماألوعمل؛القتسامماقدينشأعنهذها"

اليت تنقسم بدورها إىل شركات شركات األشخاص: ، و اليت تنقسم إىل1ملؤسسةمنأرباٍحأوخسارة

27،ص2003ديواناملطبوعاتاجلامعية ،،جلزائرا،3،طاقتصاداملؤسسة:عمرصخري- 1
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و تنقسم هي شركات األموال التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات التوصية باألسهم، و 
.األخرى إىل شركات املسامهة، شركات ذات مسؤولية حمدودة، شركات احملاصلة

:حسب طبيعة العمل-2

:الصناعات الصغرية و املتوسطة املستقلة2-1

عبارة عن صناعا
.أشخاص طبيعيني أو مؤسسات

تعمل على صناعة و تصدير أجزاء معينة حتتاج إليها : الصناعات الصغرية و املتوسطة املغذية2-2
ليه فإن إنتاجها ال الصناعات الكبرية و مثال ذلك كما سبق الذكر صناعة الطائرات و السيارات ، وع

.يوجه إىل االستهالك املباشر للزبائن أو األشخاص الطبيعيني 

:حسب توجه املؤسسة-3

تعد من أقدم أشكال الصناعة حيث كان الصناع و أرباب ): "نظام الورشة(الصناعات احلرفية3-1
ا حتتاج إىل احلرف يعملون يف حوانيت صغرية ويساعدهم عدد من العمال و الصبية وهي غالبا م

و متارس العمل داخل ورش يقل فيها عدد العمال عن ....تدريب خاص ومهارة فنية كبرية ملمارستها
1"عشرة

:الصناعات املنزلية3-2

صناعة  اخلزف، : املهارات اليدوية التقليدية املتوارثة، أمههابالطابع األسري و تعتمد على الفنون و 
.احللي ، اخلياطة و خمتلف املنسوجات اليدوية ، األطعمة و احللويات التقليدية

45سابق، صالرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، - 1
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:و يتميز هذان النوعان مبا يلي

.اعتمادهافياإلنتاجعلىكثافةعنصرالعمل-

.معداللرتكيبالعضويلرأساملاملنخفضجدا-

.ادينعدمفيمعظماألحيانإالنادرااالستخدامالتكنولوجييك-

.تنظيمالعملفيهاسواءمنناحيةالنظاماحملاسبيأوالتسويقيأوالتسيرياإلدارييتميزببساطةكبرية-

.1تعملفيمعظماألحيانفيالقطاعغريالرمسي،خاًصةاملؤسساتالعائلية-

:حسب طبيعة امللكية-4

: املشروعات الصغرية و املتوسطة اخلاصة و العامة4-1

نابع من معيار امللكية ،حيث يعترب املشروع الصغري أو املتوسط خاصة إذا ما كانت هذا التصنيف
ملكيته عائدة إىل شخص أو جمموعة أشخاص من اخلواص ،أما إذا كانت ملكيته تابعة للدولة فإنه 

.يعترب مشروع تابع للقطاع العام

:املؤسسات التعاونية4-2

اجية،أومؤسساتاستهالكية،أومؤسساتٍلإلسكان،أوحتىلتنظيماستخفاملؤسساتالتعاونيةميكنأنتكومنؤسساتٍإنت
.داجمهودالعماالملنضمينإليهاوالدفاععنمصاحلهم

، دفإلىتأميناحتياجاتاألعضاءمنسلعوخدماتضروريةبأقلتكلفةتهوهي
وتتميزعناملؤسساتاخلاصةوالعامةبعدٍدمناخلصائصالتيتعقدهلاذاتيةمتميزةتتفقوطبيعةالتعاونكأسلومبنأساليباإلد

.2تمعارةاالقتصاديةملواردا

10سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، - 1
14املرجع السابق، ص ، أتشيشعيب- 2
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:و اجلدول التايل يبني الفرق بني املؤسسات اخلاصة و العامة و التعاونيات

:تعاونياتيبني الفرق بني املؤسسات اخلاصة و العامة و ال) 4(جدول رقم 

المؤسسة التعاونيةالمؤسسة العامةالمؤسسة الخاصةمواضيع المقارنة

النواحي

اجتماعية مبنية على العضويةعامة أو جماعيةفردية أو خاصةالملكية

خدمةاألعضاءتمعلمجخدمةأهدافاالعملعلىتحقيقالربحالهدف

عنطريقالتسييرالديمقراطيةبواسطةمندوبيالدولةمؤسسةعلىحقوقالتملكالرقابة

االتجاهللتنسيقالميللالحتكارالميلللمنافسةالموقف تجاه السوق

14أتشي شعيب، املرجع السابق، ص : املصدر

: التجارب الدولية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: رابعا

: الدول املتقدمة-1
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: الواليات املتحدة األمريكية1-1

لقد احتلت املؤسسات الصغرية و املتوسطة مكانة بارزة يف اقتصاديات الواليات املتحدة األمريكية 
حيث ولطاملا مثلت الركيزة األساسية للسياسة اليت اتبعته، وعلى الرغم من ما عاىن 

وسطة منه العامل من أزمات أدت اىل انتشار العديد من العراقيل إال أن هذه املؤسسات الصغرية و املت
فحسب العديد من الدراسات، ال زالت هذه الشركات توفر أكثر من " مل تفقد أمهيتها ودورها الفعال

45وما ال يقل عن ) باملائة منها يف التجارة و اخلدمات70(باملائة من الشغل احملدث سنويا 50
ت االخرتاع، أما مرات من براءا2,5باملائة من الناتج احمللي االمجايل، كما تنتج هذه الوحدات 

بالنسبة لعدد العاملني فهي أصبحت منذ أواخر القرن املاضي القلب النابض و احملرك األساسي 
لالقتصاد األمريكي، هذه األمهية يف نشاط املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي نتيجة لتطور النظرة 

. 1"إىل هذا النوع من الشركات 

إىل دعم و تشجيع إنشاء و تطوير املؤسسات الصغرية وقد بادرة الواليات املتحدة االمريكية
واملتوسطة لكي تقوم بدورها يف التنمية االقتصادية و االجتماعية على حد السواء، وذلك من خالل 

: أنواعها، بغية القضاء على مشكلة البطا

يوضح حماور سياسة دعم و تشجيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة املنتهجة من ) 5(جدول رقم
. طرف الواليات املتحدة األمريكية

العناصر التفصيليةاحملاور الرقم 

1-
.لصاحباملؤسسةاجلديدةإنشاءشركامتتخصصةإلقراضاملؤسساتالصغريةواملتوسطةلشراءاآلالتواخلاماتأولزيادةرأساملااللعامل،وجيوزأنتصلقيمةالقرضاملقدمإلىأربعةأمثا-املتوسطةوضع نظام متويلي ملساعدة املؤسسات الصغرية و 

45سابق، ص الرجع املعماري مجعي، - 1
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.نالقدامىأوالتيتواجهمشكالتفيالسوقاحملليةإعطاءقروضميسرةلصحاباملؤسساتالصغريةواملتوسطة،أوتلكالتييمتلكهاالقاصرونأوالسيداتأواملعوقونأواحملاربو -

.منالقروضاملمنوحة% 90-

2-
فيحالةاملؤسساتالصغريةواملتوسطة%2علىتخفيضضرائبالدخلعلىاإليراداتليصإلىل1981نصقانونالضرائباالحتاديالذيصدرعام. ملتوسطة، إعفاءات ضريبيةامنح املؤسسات الصغرية و 

1993إنشاءجهزحكوميمركزيعام-3
"اإلدارةاالحتاديةللمؤسساتالصغرية"يعرفباسم

.توسطةإحدىوسائاللفعالةلزيادةعددالوحداتاإلنتاجيةاملتنافسة،وبالتالياالقرتابتدرجييامنحالةاملنافسةالكاملةهومبثابةاجلهةاملختصةعنتنفيذالسياسةالوطنيةإلقامةوتنميةومحايةاملؤسساتالصغريةواملتوسطةاحلجم،ويعتربتشجيعومساعدةاملؤسساتالصغريةوامل

املنظمات 

احلكومية

smallإدارةاملؤسساتالصغرية 

Business Association

.املساعدةفياحلصولعلىالتمويلحيثتتوافرللفروعاحملليةقائمةمبصادرالتمويالملتاحةللمؤسساتالصغرية-

.حتقيقاالتصالبيناملؤسساتالصغريةواجلهاتاحلكومية-

.املساعدةفيتحقيقالتعاقداتاحلكومية-

عقدمسناراتو ورشعملفياملوضوعات-

مراكزتطويراملؤسساتالصغرية

Small
BusinessDevelopmentsCenters

.

رابطةخدمات اإلداريني

Service Corps Of Retiretired

Executives

.والتعتربهذهالرابطةوكالةحكوميةبشكلكامللكنهاتعملجنباإلىجنبمعاجلهتينالسابقتينبشكلتطوعي

40سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، : املصدر
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ألف مؤسسة عام 69,3عدد املؤسسات األمريكية املصدرة من "و لقد تزايد على إثر هذه السياسة 
1"1997ألف عام 202,2ليصل إىل 1987

: لقد سعت هذه السياسة إىل حتقيق جمموعة أهداف نوجزها فيمايلي

بعث وخلق املشروعات اجلديدة، فاملنافسة يف الواليات أو اجلهات ) إعادة(-
الستقطاب املشاريع وزيادة إعانات الدولة الفدرالية، نتج عنها نوع من الديناميكية و احلركية يف 

... لكن مع غلق و إفالس العديد منهابعث املشاريع اجلديدة و 

أو لبلوغ صاحب ...من املشاريع املنتهية ناتج عن تغيري النشاط% 90فحسب الدراسات فإن 
. املشروع سن الشيخوخة

ترتكز أساسا على احلوافز املالية و إعفاءات الضريبة على امللكية و غريها و توفري أراض بأسعار -
. 2"بالشراكة مع القطاع املصريفرمزية و برامج لضمان قروض مرنة

: التجربة الفرنسية- 1-2

إن فرنسا من الدول الرأمسالية ومن بني الدول املشجعة لقيام القطاع اخلاص يف البلدان النامية، فهي " 
السنة اليت عرفت أكرب 2002

. 3"مؤسسة4400سسات فلقد وصل إنشاء املؤسسات يف هذه السنة إىل عدد من منشئ املؤ 

مقاول خاص هم إداريا ينشطون و رقم األعمال 828400، 2012يف أواخر أوت "بينما بلغ 
4"ماليري دوالر5احملقق يف حدود 

.41سابق، صالرجع املأتشي شعيب، - 1
.بتصرف45ص سابق،الرجع املعماري مجعي، - 2
.84سابق، ص الرجع املعدمان رقية، -3

4-Pierre Deprost et autres : Rapport sur"l’évaluation du régime de l’auto-entrepreneur, inspection générale des
affaires sociales et l’inspectiongénérale des finances, avril 2013, p 1
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أمسالية، 
االخرى اليت تشجع قيام املؤسسات الصغرية و املتوسطة و تطورها فهي عامل ثقايف للفكر الرأمسايل 

املبين على احلرية، الفردانية و الرحبية 

حيث تقوم املدرسة الفرنسية لإلدارة بالتدريب لسنوات الكتشاف القيادات البشرية املدربة و املؤهلة،
.1"حسب االحتجاجات يف القطاعات املختلفة، ومنها رواد األعمال للمشروعات الصغرية واملتوسطة

: التجربة اليابانية- 1-3

الصغرية 
إنتاج منتوج ذو جودة ومبواصفات عاملية من " واملتوسطة، وسعت من خالل هذه االسرتاتيجية إىل 

أجل أن تتمكن من املنافسة و الصمود يف السوق الداخلية و العاملية أو االعتماد على املنتوج الوطين 
صدير أكرب من نسبة و احمللي بالدرجة األوىل يف البالد و إشباع السوق منه و جعل نسبة الت

، و كذا االعتماد على التكنولوجيا املتطورة يف خمتلف جماالت االنتاج و متابعة خمتلف ...االسترياد
. 2"التغيريات و التحوالت العلمية، و االعتماد على املعرفة و البحث العلمي

ني املؤسسات فإن اليابان تعتمد على التخطيط الناجح من أجل إحداث تكامل ب" إضافة على ذلك 
وإحداث تنافس تعاوين بينهم، من خالل إنشاء مؤسسات التمويل اخلاصة باملشروعات الصغرية 
واملتوسطة ومؤسسات ضمان القروض، كما عملت على وضع برامج لتشجيع املشروعات الصغرية 

. 3"من أجل احلصول على نفس املميزات و الشروط التعاقدية املمنوحة للقطاع العام و احلكومي

. 278سابق، ص الرجع املفريد النجار، - 1
.85سابق، ص الرجع املعدمان رقية، -2
.65، ص 2004، القاهرة،معهد التخطيط القومي، املشروعات الصغرية يف إطار التنمية الشاملة: مسري عبد احلميد عريقات-3
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لتحقيق 154القانون األساسي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة رقم 1963و لقد أصدرت عام 
. 1"االستقرار و احلماية هلا، و أول ما تضمنه القانون تعريف املؤسسات

ويف إطار تقسيم التخصص يف االنتاج لعبت كثري من املؤسسات دور املورد اخلاص للشركات الكربى، 
اللبنة األساسية للصناعات اجلديدة كذلك بالنسبة لالبتكارات اليت قد تطبقها باإلضافة العتبارها

. 2"الشركات الكربى

 :

: يوضح أهم خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اليابان) 4(شكل رقم

أهم خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اليابان

االتصال الوثيق ما بني املنتج و التاجرالرتكيزالتخصيص

كل عامل يقوم بعملية                فاملؤسسات الصغرية                          من مث جند أن التاجر قد

أن          و املتوسطة تقوم إىل جوار                     أخذ على عاتقه يف كثري منبسيطة و من مث يستطيع

و التمويل يف حني يقتصر املنتجبعضها البعض                

على عملية اإلنتاج فحسب

35سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، :املصدر

صغري و إدارته يف ظل التحديات املعاصرة، دليل علمي لكيفية البدء ملشروع إدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب،: هالة لبيب عنبه- 1
.216، ص 2004القاهرة،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

.157سابق، ص الرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، -2
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: السوق العاملية، فهي عبارة عن جمموعة مزايا متنحها هلا و نذكر منها

توفر املؤسسات الصغرية و املتوسطة عن طريق إنشاء العديد من املؤسسات التمويلية و منها -
. سسات الصغرية وبنك متويل املؤسسات الصغرية و البنوك التجاريةوكالة املؤ 

عمال 5- 2وضع نظام متويلي للمؤسسات الصغرية جدا و الذي يرتاوح عدد عماهلا بني -
سنوات إذا 4مليون كما تصل مدة القرض 3,5يتضمن هذا النظام وضع حدود متويلية مببلغ 

. 1"ويتم بدون ضمانات % 8ئدة استخدم القرض لشراء اآلالت و يصل سعر الفا

وضع نظام ضرييب يشجع على إقامة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف املناطق النائية من خالل -
اإلعفاءات الضريبية، إىل جانب إعفاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة من ضريبة العمل وضريبة 

. 2"العقارات و ختفيض الضريبة على األرباح غري املوزعة

ة على ذلك فإن هناك العديد من مصادر التمويل املرتبطة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة، إضاف
: نوضعها يف الشكل التايل

.35سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، - 1
.160سابق، صالرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، -2
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. يوضح أهم مصادر متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اليابان) 5(شكل رقم

البنوك التجارية

مصادر متويل املؤسساتهيأت التمويل احلكومية 
الصغرية و املتوسطة

مؤسسات ضمان القروض

هيئة التمويل الشعبية

36سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، : املصدر

هذا فضال عن وجود العديد من السياسات اخلاصة بتحديث و تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
مت اختاذها من أجل مساعدة هذه األخرية على حتديث و حتسني هياكل االنتاج، بتحديث و تطوير 

إضافة اآلالت واملعدات و تسهيل االجراءات االدارية و القوانني املنظمة هلذا النوع من املؤسسات،
القانون : على ذلك وجود التشريعات و القوانني املنظمة ألنشطة املؤسسات الصغرية و املتوسطة منها

و الذي نص على إعطاء أولوية خاصة حلل املشكالت 1963الصادر يف عام 154األساسي 
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ا من خالل املالية و ختفيف القيود االنتاجية اليت تواجهها هذه املؤسسات، ناهيك عن الدعم الفين هل
تقدمي خدمات ارشادية من قبل هيئة تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليابانية و اليت تقوم بدراسة 
املواقع املناسبة إلنشائها، دراسة العقبات اليت قد تواجهها، كما تقوم بالرد على خمتلف استفسارات 

. أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة

من إمجايل عدد املؤسسات يف % 99,1أصبحت هذه املؤسسات متثل من خالل كل هذه التدابري
من إمجايل عدد املؤسسات العاملة يف جمال التصنيع، و قد % 99,5بداية التسعينات، كما متثل 

، ووصلت نسبة مسامهتها يف %73,8بلغت نسبة القوى العاملة اليت ضمتها يف جمال التصنيع 
إىل 1991، لتصل يف عام 1980-1975الفرتة يف % 47,5الصادرات اليابانية حنو 

71,8"%1 .

: الدول املتخلفة-2

: كوريا اجلنوبية2-1

جعلت من املؤسسات الصغرية و املتوسطة تساهم بطريقة غري مباشرة يف عملية التنمية، حيث " 
نرجع قوة يتعامل معها بنفس طريقة معاملة املؤسسات الكربى مبنح القروض و املواد األولية املتاحة و 

: املؤسسات يف هذه الدولة اىل

. توفر بنوك للمعلومات حول األسواق العاملية-

. 2حصوهلا على تكنولوجيا عالية من بعض املؤسسات الكربى-

بتصرف) 38-37(سابق، ص ص الرجع امل، يبعشأتشي -1
46سابق، ص الرجع املعماري مجعي، -2
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تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اقتصاد تايوان باالنتشار الواسع أي حوايل : تايوان2-2
الصناعات (املؤسسات متمثلة يف الصناعات اجلديدة ، أصغر هذه 1987وحدة سنة 95000

)الغذائية، اخلشب، اآلالت، التجهيزات

إن جلوء احلكومة يف سنغافورة اىل االستثمار األجنيب أعطى دفعا لنمو الشركات : سنغافورة2-3
.1"الصغرية والشركات املختلطة

: التجربة املاليزية2-4

انات اقتصادية جديدة وتدريب رواد األعمال على بناء يشجع االقتصاد املاليزي على تكون كي
مشروع صغري للتصدير، و جنحت ماليزيا يف تصدير برجميات للخارج تفوق قيمة صادرات البرتول 

. العريب يف السنوات األخرية

: التجربة اهلندية2-5

ك احلكومة عجزها يف بكثافة سكانية عالية جدا، و أمام إدرا"

. 2"والتخفيف من حدة البطالة وما ينجز عنها من نتائج

وعليه فقد باشرت بتشجيع االستثمار يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة، وسعت إىل ترقيته 
وإنعاشه، حيث اعترب هذا القطاع األساس للنهوض باالقتصاد اهلندي، و اجلدول التايل يبني 

. االجراءات اليت اعتمدت عليها اهلند لتشجيع املقاولة يف جمال املؤسسات الصغرية و املتوسطة

46، ص نفسهاملرجع - 1
.158فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، املرجع السابق، ص -2
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يوضح املقاومات االساسية لنجاح اهلند يف جمال املؤسسات الصغرية و املتوسطة ) 6(جدول رقم

العناصر التفصيليةاملقوماتالرقم

1-

الربامج و املساعدات يف جمال التمويل

توفري التمويل الالزم للمؤسسات الصغرية و املتوسطة عن طريق -
عدة جهات، مثل البنوك التجارية، وبنك اهلند للتغطية الصناعية 
و البنوك التعاونية اإلقليمية، وجهاز تنمية املؤسسات الصغرية 

. واملتوسطة

اتباع نظام لضمان القروض اليت تقدم للمؤسسات، عن طريق -
بنك املركزي للهند، ملواجهة اخلسائر احملتملة وضع احتياطي بال

. للمؤسسات الصغرية و املتوسطة

تقدمي منح متويلية بغرض شراء اآلالت احمللية بنظام الشراء -
التأجريي ومنح خاصة لبناء املصانع باملدن الصناعية، وتقدمي 
مساعدات متنوعة هلذه املدن خلدمة هذه املؤسسات مثل 

ازن املواد اخلام، باإلضافة إىل تقدمي منح مكاتب التلغراف، و خم
. خاصة باحلصص يف برامج املشرتيات من املخزن احلكومي

متنح احلكومة إعفاءات ضرييب على االستثمارات يف التجهيز -
. و اآلالت يف املؤسسات الصناعية الصغرية
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توافر اهلياكل التنظيمية للمؤسسات --2
املتوسطةالصغرية و

لتقدمي الدعم لكل والية فيما يتعلق باملؤسسات الصغرية 
واملتوسطة، يوجد يف كل والية العديد من األجهزة اليت تشرف 
على املؤسسات الصغرية و املتوسطة، وأهم القنوات التنظيمية 

: اليت تتوىل رعاية املؤسسات الصغرية و املتوسطة ما يلي

حيث تقوم : صغرية و املتوسطةمؤسسة تنمية املؤسسات ال-
بتقدمي اخلدمات املختلفة، منها القيام بالدراسات و البحوث يف 
جماالت إنتاج و التسويق و التمويل وتزويد أصحاب املؤسسات 
الصغرية و املتوسطة باملعلومات و البيانات اخلاصة باألسواق 

. العاملية

: املتوسطةمعهد تدرييب خلربات التنمية للمؤسسات الصغرية و -

بتدريب خرباء وتنمية 1960و الذي أنشأته احلكومة عام 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة، على مستوى احلكومة املركزية 

. وحكومات املقاطعات

منظمة املؤسسات الصغرية و املتوسطة القومية و اليت أنشئت -
، وهي منظمة حكومية تقدم للمؤسسات 1955يف سنة 

توفري اآلالت بالشراء أو : اخلدمات التاليةالصغرية و املتوسطة
التأجري توفري و توزيع العمال املالحظني يف املؤسسات الصغرية 

. و املتوسطة
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3--
اخلاصة باملؤسسات الصغرية 

واملتوسطة

حني 1957-

اجلهود الذاتية و حتتوي هذه األخرية على كافة التسهيالت األساسية 
يف البدء يف إنشاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة و اهلدف منها 

ذه املؤسسات احلد من تزايد البطالة، والتوطني باإلضافة إىل تطوير ه
.  الصناعات وجلها تساهم يف إجياد صناعات متكاملة

سياسة احلماية للمؤسسات --4
الصغرية و املتوسطة

-
القائمة ضد منافسة املؤسسات الكبرية و األكثر نقدا، وقد اختذت 
سياسة احلماية يف ذلك صور حصص االنتاج وحجز أسواق معينة 
وذلك ملنتجات يدوية و فرض رسوم إنتاج على ما تنتجه املؤسسات 

عاونة بيع األقمشة اليدوية كل وقت الكبرية، تستخدم حصيلتها مل

. إنتاجية عاطلة

الربامج و املساعدات يف --5

تعطي احلكومية اهلندية عالوة سعرية عن مشرتيها هلذه املنتجات -
عن السعر % 15اخلاصة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة تزيد ب  

. الذي تباع به كتشجيع هلذه املؤسسات

تعطي احلكومة اهلندية أولوية يف مشرتيها ملنتجات املؤسسات -
. الصغرية و املتوسطة

ارض متنقلة لرتويج البضائع، وشرح إقامة احلكومة اهلندية مع-
 .
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إقامة مكاتب لتنمية الصادرات، تقوم بتحديد الطلبيات اخلارجية -جمال التسويق
 .

متكني صغار املنظمني من إنشاء احتاد عام يضمهم، عن طريق -
التغلب على الصعوبات اليت تواجه صغار املصدرين، و املساعدة يف 

 .

تقدمي مساعدات الثمانية بشروط ميسرة للصناعات و املؤسسات -
التصديرية، وتقدمي مساعدات نقدية، كدعم أنواع معينة من 

. الصادرات

)43-42(سابق، ص صالرجع املأتشي شعيب، : املصدر

يضم قطاع املؤسسات " وميكن إبراز جناح وتطور اهلند يف القطاع من خالل هذه األرقام، -
من حجم % 35ماليني وحدة صناعية تشارك بنسبة 3الصغرية واملتوسطة يف اهلند أكثر من 

، و تبلغ قوة التوظيف يف قطاع %11,3املنتجات اهلندية، يبلغ النمو السنوي هلذا القطاع 
مليار دوالر 107مليون منتج ينتجون ما يعادل 17املؤسسات الصغرية واملتوسطة حوايل 

. 1"من إمجايل الناتج القومي اهلندي% 10سنويا بنسبة 

: التجربة املصرية2-6

صفة عامة و متاشيا مصدر من الدول اليت متيزت باالنتداب الربيطاين فأثر هذا األخري على سياستها ب
اعتمدت احلكومة املصرية 1974مع األوضاع العاملية اختارت مصر انتهاج النهج الرأمسايل عام 

اسرتاتيجية االنفتاح للتنمية القائمة على تشجيع اقتصاد السوق و اهلادف إىل تشجيع االستثمار 
لعام 43ار رقم مع بداية االنفتاح االقتصادي و صدور قانون تشجيع االستثم" ف"اخلاص 

.43سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، - 1
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، عرفت السوق املصرية ظهور عدد 1989لعام 23، و الذي عدل بعد ذلك بالقانون رقم 1984
. 1"من املشاريع الصغرية اخلاصة

وتعترب البطالة أهم املشاكل اليت تسعى مجيع الدول إىل امتصاصها واجياد حل هلا ملا هلا من تبعات ال 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة باعتبارها أمثل حل لذلك، حتمد، لذا فإن مصر أولت أمهية لقطاع 

الدعم من خالل حتسني البنية األساسية خاصة الكهرباء و املرافق ووسائل االتصال "وهذا بتقدميها 
. 2"باإلضافة اىل إقامة املدن الصناعية اجلديدة

: يف هذا اجلدولأما عن املساعدات اليت قدمتها مصر للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، حنددها

يوضح الربامج و املساعدات املقدمة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف مصر) 7(جدول رقم

العناصر التفصيليةالربنامج و املساعداتالرقم

املساعدات املقدمة يف جمال -1
التمويل

بعضاملنظماتذاتالصلةباملؤسساتالصغريةواملتوسطةعدًدامناملساعدات

:فيمجااللتمويلومنهااجلهاتالتالية

:وضع البنك ضمن األهداف التالية: بنك التنمية الصناعية-أ

-
شاء مؤسسات جديدة، أو تطوير املساعدات املالية و التمويل الالزم إلن

وحتسني الوحدات القائمة لكافة القطاعات الصناعية و خاصة القطاع 
. اخلاص ال سيما الصناعات احلرفية و الصغرية و القطاع التعاوين

تنمية و تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة و احلرفية ميدها مبا حتتاج -

.86سابق، ص الرجع املعدمان رقية، - 1
71صسابق، الرجع املمسري عبد احلميد عريقات، -2
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.إليه من أالت و أدوات وذلك بشروط ميسرة

تشجيع اخلرجني على التملك و إدارة املؤسسات، ومساعدة احلرفيني -
. وأصحاب الورش الصغرية على تنمية وتطوير أنشطتهم

: شركة ضمان خماطر االئتمان املصريف للمؤسسات الصغرية و املتوسطة- ب
من االئتمان املصريف املمنوح للمؤسسات % 50تقوم الشركة بضمان نسبة 

ة يف كافة األنشطة االقتصادية، الصغرية و املتوسط

وذلك لتشجيع وحث البنوك على إقراض مثل هذه املؤسسات بعد التحقق 
. من جداوهلا االقتصادية

وقد بلغ حجم االئتمان الذي مولته البنوك بضمان الشركة منذ بد نشاطها 
مليار جنيه ضمنت منه 1,737حنو 2000وحىت عام 1991عام 

مستفيد16303جنيه استفاد منهم مليون 896الشركة مبلغ 

:البنوك التجارية املتخصصة- ج

يقوم بإقراض املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف مصر ودعمها : بنك مصر
عن طريق مدها باألموال الالزمة هلا، وقد حل البنك املخاطر الناشئة عما 

. يقرضه

ة مينح بنك ناصر فروضا لبعض املؤسسات الصغري : بنك ناصر االجتماعي
.واملتوسطة بدون فائدة انطالقا من أن تعامله طبقا للشريعة اإلسالمية

وقد انشئ ليكون بنكا متخصصا يف التنمية : بنك التنمية الصناعية
الصناعية على أسس اقتصادية سليمة ويقوم البنك بتحقيق ذلك عن طريق 
تقدمي القروض املتوسطة و طويلة األجل لتمويل املؤسسات الصغرية 
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عاما، وكذلك لتمويل العجز الدائم، ودعم املؤسسات 15توسطة ملدة وامل
. الصغرية و املتوسطة عن طريق التمويل الالزم لنموها بشروط ميسرة

املساعدات املقدمة يف حمال -2
التسويق

يشرك بنك التنمية الصناعية بنجاح خاص يف املعرض و األسواق الدولية 
واخلارجية لعرض عينات من منتجات املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

. لتسويقه وفتح أسواق خارجية هلا

وكذلك أقامت وزارة الشؤون االجتماعية املعارض الدائمة و الدورية 
. نتجاتواملومسية لتكون مبثابة أجهزة لتسويق امل

املعارض الدائمة لتسويق منتجات احلاصلني على قروض من الصندوق حمليا 
و دوليا، أما شركة ضمان خماطر االئتمان املصريف للمؤسسات الصغرية 
الفرص 

.التصديرية حنو الدول األجنبية

3-

املساعدات املقدمة يف جمال 
العمالة

يف 1991بدأت مصلحة الكفاية اإلنتاجية و التدريب املهين منذ عام 
تعظيم كم املهارات املقدمة للدارسني، و إعداد برامج هلم يف ختصصات 

الطباعة، متعددة مثل تشغيل وتشكيل املعادين صيانة السيارات، 
.و غريها...الكهرباء

) 45-44(سابق، ص صالرجع املأتشي شعيب، : املصدر
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: التجربة الربازيلية2-7

"ما من الربازيل فال 
تدرجييا و كون لدولة الربازيل ، الشيء الذي أعطى مثاره 1982الصغرية و املتوسطة خاصة بعد سنة 

. 1"مكانة اقتصادية عاملية بعد أن كانت من الدول اليت تعاين يف سنوات الثمانينات

46سابق، ص الرجع املعماري مجعي، -1
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: آليات دعم إنشاء و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: خامسا

وتدعيم الفكر 
املقاواليت، اقدمت الدولة اجلزائرية على اختاذ إجراءات استحدثت من خالهلا أليات لدعم مثل هذه 

" املؤسسات، فقد 
عية و السياسية حلل مشكلة القطاع الذي تعترب احلل األكثر تناسبا مع وضعيتها االقتصادية و االجتما

البطالة وامتصاصها و تشجيع املبادرة و املواهب الشابة، وذلك نظرا لسهولة تكيفها ومرونة 
. 1"تأسيسها

 :

املؤسسات انعاش النمو االقتصادي من خالل ترقية تصدير السلع و اخلدمات اليت تنتجها -1
.الصغرية واملتوسطة

.تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها وحتسني أدائها والرفع من تنافسيتها-2

.ترقية إطار تشريعي وتنظيمي مالئم لتكريس روح التقاول وتنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة-3

.داع والتجديد وثقافة التقاولتبين سياسات تكوين وتسيري املوارد البشرية تفضل وتشجع اإلب-4

تسهيل حصول املؤسسات الصغرية و املتوسطة على ما حتتاجه من أدوات وخدمات مالية وكذا -5
. 2"حتسني األداءات البنكية يف معاجلة ملفات متويل هذه املؤسسات

رية وتنقسم هذه التدابري أو االليات إىل قسمني األول عبارة عن تشريعات خاصة باملؤسسات الصغ

، رسالة ماجستري يف القانون ختصص قانون التنمية الوطنية، جامعة دور البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة  يف اجلزائر: لوكادير ماحلة- 1
32، ص 2012تيزي وزو، 

.بتصرف) 7-6(، ص ص 15/12/2001، 77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد -2
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الوطين االستشاري لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة والقسم الثاين متثله اهليئات احلكومية أو 
. الوكاالت املختلفة املختصة يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة

: ريعات اخلاصة باملؤسسات الصغرية و املتوسطةالتش-1

استحدثت اجلزائر العديد من التشريعات و القوانني املشجعة للمقاولني إلنشاء شركات أو مؤسسات 
: إنشاء صيغ و أشكال خمتلفة للمؤسسات مثل " صغرية ومتوسطة، ومن بني هذه التشريعات 

... شرتكة للتوظيفشركات االستثمار ذات رأمسال صغري، الصناديق امل
. 1تتابع مثل هذا النوع من املؤسسات

: وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة1-1

وزارة منتدبة مكلفة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة مث حتولت إىل وزارة 1991كانت يف " 
. 2"1993املؤسسات والصناعات الصغرية و املتوسطة سنة 

: تتمثل مهام هذه الوزارة فيمايليو 

. تقدمي احلوافز و الدعم الالزم لتطوير املشروعات الصغرية و املتوسطة-

. املسامهة يف إجياد احللول لقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة-

إعداد النشرات اإلحصائية الالزمة و تقدمي املعلومات األساسية للمستثمرين يف هذا النوع من -
. القطاع

تبين سياسة لرتقية القطاع و جتسيد برنامج التأهيل االقتصادي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة -
. 1"وحتديثها و الرفع من تنافسيتها

، ص 2007، جامعة تبسة، مارس جملة العلوم االجتماعية و االنسانيةالواقع و الصعوبات، : املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر: بقة الشريف- 1
.بتصرف49

، 42لصناعات الصغرية و املتوسطة، العدد حيدد صالحيات وزير املؤسسات و ا2000جويلية 11مؤرخ يف 190-2000مرسوم تنفيذي رقم -2
16/7/2000.
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يبني مهام وزارة املؤسسات الصغرية و ) 6(الشكل رقم : و الشكل التايل يبني مهام هذه الوزارة 
:املتوسطة

تنميةالمشروعاتالصغيرةالمتوسطةوترقيتها

تقديمالحوافزوالدعمالالزملتطويرالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة

.المساهمةفيإيجادالحلوللقطاعالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة

إعداداستراتيجياتلتطويروتنميةقطاعالمؤسساتالصغيرة

إعدادالنشراتاإلحصائيةالالزمةوتقديمالمعلوماتاألساسيةللمستثمرينفيهذاالقطاع

تبنيسياسةترقيةالقطاع،وتجسيدبرنامجالتأهيالالقتصاديللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة

تعزيزالقدرةالتنافسيةللمؤسساتوالصناعاتالصغيرةوالمتوسطة، وترقيةالمناولة

ترقيةوسائلتموياللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،وترقيةالتشاور

معالحركةالجمعويةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة

72أتشي شعيب، املرجع السابق، ص : املصدر

: ولتقوم مبهامها بفعالية مت إنشاء هيئات متخصصة أمهها

.35سابق، ص الرجع امللوكادير ماحلة، - 1

مهام وزارة 
المؤسسات 
الصغيرة 
والمتوسطة
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: مشاكل املؤسسات الصغرية و املتوسطة-أ

وهي مؤسسات ذات طابع صناعي و جت
: هذه املشاكل إىل ما يلي

تشجيع التعاون مع احمليط املؤسسايت -

تشجيعا بروز املشاريع اجلديدة -

تقدمي الدعم للمقاولني اجلدد-

ضمان استمرارية املؤسسات املرافقة-

. تشجيعها على املسامهة يف النمو االقتصادي يف أماكن تواجدها-

: أما عن مهامها فهي تضطلع مبايلي

احتضان و مرافقة املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلديدة و املقاولني اجلدد وذلك ملدة زمنية حمددة -

ل و بعد إنشاء تسهر على تقدمي اخلدمات وكذا االرشادات اليت حيتاجها أصحاب املشاريع قب-

1".النشاط

: وتأخذ املشكلة عدة أشكال هي

: احملضنة1-أ

بتصرف 14، ص 26/02/2003، 13اجلريدة الرمسية للحمهورية اجلزائرية، العدد - 1
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نظام احملاضن " ، و لإلشارة فإن . 1"هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات" وهي
حديثا نسبيا، فاملؤسسة تكون حباجة ماسة إىل حضانة من قبل مؤسسة حاضنة توفر هلا يعترب نظاما 

.  2"مقومات االنطالق لتفادي فشلها املبكر

فاستحدثت احلاضنات ملساندة املؤسسة اجلديدة على االنطالق بشكل صحيح يضمن بقاءها 
. واستمراريتها

: ورشة الربط2-أ

". يع يف قطاع الصناعة الصغرية و املهن احلرفيةهيكل دعم يتكفل حباملي املشار " 

: نزل املؤسسات3-أ

. 3"هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث

وعليه فإن املشكلة تتخذ عدة اشكال تلعب كل منها معني خمتلف عن االخر باختالف نشاط 
. املؤسسات اليت تساندها

: ة و املتوسطةمراكز التسهيل للمؤسسات الصغري - ب

هيأت تقوم بإجراءات إنشاء " 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة العاملة وكذا حاملي املشاريع و إعالمها وتوجيهها ودعمها 

. 4"ومرافقتها

 :

.14، ص السابقاملرجع ، 26/02/2003، 13اجلريدة الرمسية للحمهورية اجلزائرية، العدد -1
36سابق، ص الرجع امللوكادير ماحلة، -2
.14سابق، ص الرجع امل، 26/2/2003، 13اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد -3
.18، ص املرجع نفسه-4
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. نشر وتطوير ثقافة املقاولة- 

. وضع شباك ينظر يف احتياجات املقاولني و أصحاب املشاريع- 

.  تشجيع استعمال التكنولوجيات احلديثة لدى أصحاب املشاريع- 

التشجيع على تثمني البحث من خالل توفري جو للتبادل بني املقاولني و مراكز البحث و شركات - 
. االستشارة وكذا مؤسسات التكوين املختلفة و األقطاب التكنولوجية، الصناعية و املالية

. تشجيع روح املبادرة و اإلبداع و املهارة- 

: تسهيل مبنية علىو لتحقيق كل هذه األهداف فإن مهام مراكز ال

 مساعدة املقاولني على اجتياز املصاعب و املعوقات اليت تواجههم خالل رحلتهم يف تأسيس
. اإلجراءات االدارية

 ،مرافقة هؤالء املقاولني يف ميادين التكوين و التسيري، و تقدمي املشورة هلم يف وظائف التسيري
من خالل إعداد برنامج التكوين و .. .التسويق، استهداف السوق، تسيري املوارد البشرية

 .

دعم هذه املؤسسات الصغرية و املتوسطة لتكون هلا قدرة تنافسية متطورة .

تشجيع نشر املعلومات املتعلقة باالستثمار ونشر التكنولوجيات احلديثة للمقاولني .

 وتوجيه أصحاب املشاريع وفق مسارهم كما تقوم بدراسة امللفات و تشرف متابعتها
. 1"املهين

: - ج

.بتصرف) 19-18(، ص ص السابقرجع امل، 26/2/2003، 13اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد - 1
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 "
. 1"املهنية من جهة و السلطات العمومية من جهة أخرى

: مه فيمايلي تتمثل مها

ضمان دميومة احلوار اإلجيايب بني خمتلف السلطات العمومية و الشركاء االقتصاديني -
. واالجتماعيني مبا يسمح بإعداد اسرتاتيجية تنمية منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة

. تشجيع إنشاء اجلمعيات املهنية اجلديدة-

و منظمات أرباب العمل وكل ما من شأنه مجع املعلومات االقتصادية من خمتلف اجلمعيات -
. 2"حتسني املنظومة االعالمية االقتصادية لقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة

" : "

اجلمعية العامة-

الرئيس -

املكتب -

. 3"اللجان الدائمة-

 :

تقوم اجلمعية العامة بدر -
. على النظام الداخلي للمجلس و برنامج عمله، وتدرس التقرير السنوي و تصادق عليه

.22، ص السابقرجع ، امل26/2/2003، 13للجمهورية اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية -1
40سابق، ص الرجع امللوكادير ماحلة، -2
.22سابق، ص الرجع امل، 26/2/2003، 13اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد - 3
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للرئيس يكلف بإدارة أشغال اجلمعية، توزيع بني أعضاء املكتب ، إرسال التقرير السنوي إىل الوزير -
. املكلف باملؤسسات الصغرية و املتوسطة بعد ان تقوم اجلمعية العامة باملصادقة عليه

. إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس: كما يرتأس املكتب الذي من مهامه

: مج النشاط و متابعة تنفيذه وإعداد التقرير السنوي أما اللجان فهيحتضري مشروع برنا

. جلنة االسرتاتيجية و الدراسة و تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة-

اللجنة املالية و االقتصادية -

جلنة االتصال و حتسني املنظومة االعالمية االقتصادية-

. 1"جلنة الشراكة و ترقية الصادرات-

: حلكومية املختصة يف دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطةاهليأت ا-2

هي وكالة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية ) :apsi(وكالة ترقية االستثمار 2-1
واالستقالل املايل، و تؤسس شباك وحيد يضم كل اإلدارات و املصاحل املعنية باالستثمارات و إقامة 

التقليص يف أجال اإلجراءات اإلدارية، وذلك دون جتاوز احلد األدىن املشاريع، وذلك من أجل 
2" يوما60األقصى وهو 

ومت إنشاء وكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار اليت اضطلعت بإجراءات املساعدة، و الذي مسح 
فرع : هيبإعطاء دفع قوي لالستثمار، ومتابعة املشاريع ذات االولوية كما مت إنشاء اربع فروع هلا و 

، بغرض إجناز املشاريع 1998ورقلة، فرع عنابة، فرع وهران و أخريا فرع سطيف، وذلك يف جويلية 
االستثمارية وكذا متابعتها يف امليدان، ناهيك عن فتح مكاتب للوكالة يقرتح إنشاء جهاز املتابعة، 

. إجناز املشاريع املسجلة تدعم جهود هذه الوكالة

بتصرف) 23-22(، ص ص بقالسارجع ، امل26/2/2003، 13اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد -1
45سابق، ص الرجع امللوكادير ماحلة، -2
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): apsi(ثمارمهام وكالة ترقية االست-

: تتمثل مهام وكالة ترقية االستثمار فيما يأيت

. تقييم االستثمارات و تقدمي القرارات املتعلقة مبنح أو رفض االمتيازات*

. التكفل بكل أو جزء من النفقات املتعلقة بإجناز املشاريع*

. منح االمتيازات املتعلقة برتقية االستثمار*

* .

. 1"تقدمي تسهيالت مجركية خاصة بوسائل اإلنتاج و املواد األولية*

أما عن الدور الذي تقوم به هذه الوكالة فقد سامهت يف تنمية االستثمارات يف املؤسسات الصغرية 
مليار دينار جزائري، بعدد 3344االستثمار لدى الوكالة حوايل واملتوسطة، فقد بلغت تعهدت

. مليون منصب شغل1,6مشروع، يتوقع ان تساهم يف إنشاء 43200مشاريع يفوق 

من نوايا االستثمار وتلك املتعلقة بالتجديد و التوسيع تقدر % 81إن أغلبية املشاريع اجلديدة متثل 
من جمموع املشاريع، % 37الصناعية املرتبة األوىل بنسبة من اإلمجايل، وحتلل املشاريع % 18ب 
. 2"من حجم العمالة% 40من التكلفة االستثمارية الكلية و% 45

) : andi: ( الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار2-2

بتصرف) 76-75(سابق، ص ص الرجع املأتشي شعيب، -1
76، ص نفسهاملرجع - 2



نظرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عالميا و محليا-قراءة سوسيو: الثالثالفصل 

" مت إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اليت
01/03مبوجب األمر رقم2001اإلجراءات اخلاصة بانطالق املشاريع، و كان ذلك خالل سنة

. املتعلق بتنمية االستثمار

تعترب الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل 
يوما بدال 30

. 1"يوما يف وكالة ترقية االستثمار60من 

أما فيما يتعلق باخلصائص القانونية اليت ختص االستثمارات فإن القطاع اخلاص أخذ حصة االسد من 
، أما القطاع العام % 99,2مشروع أي ما يعادل 7151حيث تشجيع الدولة فلقد حتصل على 

الشراكة بني القطاع العمومي ( ، أما املختلط %0,7مشروع أي ما يعادل 55فلقد حتصل على 
من املشاريع ومنه نالحظ أن % 0,1مشاريع أي ما يعادل 5فلقد حتصل على ) والقطاع اخلاص 

هذه الوكالة ميس تدعيمها القطاع اخلاص و العام على حد سواء عكس وكالة دعم وتشغيل الشباب 
. 2القطاع اخلاص فقط و اليت تعترب تكملة أو وكالة تكميلية لهتشغل الشباب اليت متس 

: و أما عن مهامها فهي تقوم بـ

. تزويد املستثمر بكل الوثائق اإلدارية الضرورية إلجناز االستثمار-

ترقية االستثمارات و تطويرها ومتابعتها -

. تسيري صندوق دعم االستثمار لتطويره و النهوض به-

... استقبال املستثم-

46سابق، صالرجع امللوكادير ماحلة، -1
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تسهيل القيام باإلجراءات التأسيسية و جتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشبابيك الوحيدة -
. 1"هلياكل إدارة مركزية

... منح املزايا املرتبطة باالستثمار-
. 2"دة االعفاءخالل م

وتقدم الوكالة مزايا للمستثمرين من أجل تطوير االستثمار من خالل الدعم املايل هلؤالء املقاولني، عن 
: طريق

و الذي ميثل مسامهة كل من صاحب املشروع و الوكالة اليت تقدم قرضا بدون : التمويل الثنائي-
: ول أدناه يوضح ذلكفائدة، و حتدد نسبة هذا القرض حسب قيمة املقاولة و اجلد

. يبني نسبة املسامهة يف التمويل الثنائي) 8(جدول رقم

نسبة القرض بدون فائدة نسبة املسامهة الشخصيةقيمة االستثمار 

%75%1000,00025أقل من 

%80%2000,00020دج إىل 1,000001من

%85%4000,00015دج إىل 2000,001من

. 2007منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : املصدر

و الذي ميثل مسامهة كل من صاحب املشروع، قرض بدون فائدة كمنحة الوكالة، : التمويل الثالثي-
: وقرض يذكر بفائدة منخفضة والذي خيضع أيضا ملواطن االستثمار، و اجلدول التايل يبني ذلك ايضا

77سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، -1
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. يوضح نسبة املسامهة يف التمويل الثالثي) 9(جدول رقم

قرض بنكي املسامهة الشخصيةقرض بدون فائدة الستثمار قيمة ا

مناطق 
خاصة                      

مناطق 
أخرى

مناطق 
خاصة 

مناطق 
أخرى

%70%70%5%            5%25دج1000,000

%70%72% 10% 8%20دج2000,000دج إىل1,000,001من

%65%71% 30%14%15دج4,000,000دج إىل2,000,001من

منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : املصدر

: كما يستفيد املقاولني يف هذا االطار من إعانات جباءيه تتمثل يف

املضافة بالنسبة للتجهيزات واألدوات و املواد اليت تدخل االعفاء من ضريبة الرسم على القيمة -
.يف إجناز املشروع

. إعفائهم من رسم نقل امللكية و الرسم العقاري بالنسبة للملكيات العقارية-

اإلعفاء الكلي من الضريبتني على أرباح الشركات و على الدخل اإلمجايل وكذا اإلعفاء من -
1"الدفع اجلزايف 

: وتسهيل املهام 

 :

بتصرف) 65-63(سابق، ص ص الرجع املعماري مجعي، - 1
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يرأسه رئيس احلكومة، مكلف باقرتاح اسرتاتيجية و أولويات االستثمار و جتديد االمتيازات وأشكال " 
دعم االستثمارات و تشجيع إنشاء و تنمية املؤسسات و األدوات املالية املتعلقة بتمويل 

1..."تاالستثمارا

الشباك الوحيد:

يشمل كل االدارات ذات العالقة باالستثمار و يقوم بتقدمي اخلدمات اإلدارية الضرورية، و ذلك 
بالتنسيق مع كل اهليئات و اإلدارات منها املركز الوطين للسجل التجاري، مديرية الضرائب، الوكاالت 

التعمري، مديرية التشغيل، اخلزينة العمومية العقارية، جلان دعم االستثمارات احمللية، مديرية السكن و
2"وكل البلديات املعنية، وذلك من أجل ختفيف إجراءات تأسيس املؤسسات 

و اهليئة األخرية املساعدة للوكالة هي صندوق دعم االستثمار وهو مكلف بتقدمي التمويل 
ليف أعمال القاعدة للمساعدات اليت تقدمها الدولة للمستثمرين يف شكل امتيازات لتغطية تكا

3"اهليكلية الالزم إلجناز االستثمارات 

: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب2-3

كتدعيم للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وكتكملة للمخطط العام للدولة " لقد جاءت هذه الوكالة 
تعترب هذه ، هي متس فئة الشباب و1997من أجل ترقية االستثمار حيث شرعت أشغاهلا سنة 

الوكالة األكثر استقطابا للشباب فهناك التمويل الثنائي و الثالثي، و يستفيدون أيضا من اإلعفاء 
أن يكون الشاب أو الشباب أصحاب " اجلبائي و شبه اجلبائية و الشرط األساسي هلذا اجلهاز هو
"4

: أهدافها
78سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، -1
47سابق، ص الرجع امللوكادير ماحلة، -2
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: ف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إىل ما يلي

دعم و تشجيع و توجيه الشباب إلنشاء مشاريع استثمارية، وحتديد االجراءات اهلادفة إىل ترقية -
. ودعم تشغيل الشباب

تسيري خمصصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب على شكل قروض بدون فائدة، -
. لقروض البنكيةوختفيض نسبة الفائدة بالنسبة ل

إعالم أصحاب املشاريع مبختلف املساعدات و االمتيازات املتحصل عليها و املقدمة من طرف -
. الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب

ختفيض نسب الفوائد على القروض أو منح هذه : وعليه تبني بأن مهام هذه الوكالة منصبة على
الضمانات اليت متنح للبنوك و املؤسسات املالية بصفة األخرية بدون فائدة، ناهيك عن التكفل بكل 

. إلزامية

: : أشكال التمويل-

يف هذه احلالة يتكفل صاحب املشروع بتكلفة املشروع كليا، و ذلك عن طريق : التمويل الذايت-أ
ادية و املعنوية، وبعد ذلك يتم تقدمي الدعم أو املساعدة باإلعانات إحضاره للحصص العينية، امل

. 1"اجلبائية و الشبه جبائية

ميثل مسامهة كل من صاحب املشروع اليت تتغري حسب مستوى االستثمار : التمويل الثنائي- ب
: إضافة إىل مسامهة الوكالة مبنح قرض بدون فائدة، و اجلدول التايل يوضح ذلك

67سابق، ص الرجع املعماري مجعي، - 1
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دج 5.000.000مبلغ االستثمار ال يتجاوز : املستوى األول

%71املسامهة الشخصية

%29%71)الوكالة( القرض بدون فائدة

دج 10.000.000دج إىل 5.000.001مبلغ االستثمار يرتاوح من : املستوى الثاين

)الوكالة( القرض بدون فائدةاملسامهة الشخصية 

72%28%

منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : املصدر

: التمويل الثالثي- ج

وتتغري بفعل مستوى االستثمار إضافة على -و الذي يتمثل يف مسامهة كل من صاحب املشروع
ومسامهة الوكالة من خالل قرض بدون فائدة، وقرض بنكي بفائدة منخفضة مت إلغائها -مكانه

: واجلدول التايل يوضح ذلك

دج 5.000.000مبلغ االستثمار ال يتجاوز : املستوى األول

القرض البنكي)الوكالة(القرض بدون فائدةاملسامهة الشخصية 

1%29%70%



نظرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عالميا و محليا-قراءة سوسيو: الثالثالفصل 

دج 10.000.000دج إىل 5.000.001مبلغ االستثمار يرتاوح بني : املستوى الثاين

القرض البنكي)الوكالة(القرض بدون فائدةاملسامهة الشخصية

2%28%70%

منشورات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب : املصدر

: صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية و املتوسطة-2

يشرتط يف املؤسسات ... 11/07/2002الصادرة يف 02/373أنشئ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم
اليت تستفيد من ضمانات هذا الصندوق أن تتوفر على معايري األهلية لالستفادة من القروض البنكية 

ويضمن هذا الصندوق نوعني من القروض % 70و نسبة ضمان القروض ميكن أن تصل إىل حوايل 
اته فقط للمؤسسات املنخرطة فيه تتمثل يف قروض االستثمار و كذلك قروض االستغالل ويقدم خدم

1"من مبلغ القرض وخالل فرتة القرض% 2و اليت تدفع عالوة سنوية أقصاها 

: مهامه

: أهم ما يقوم به هذا الصندوق

.متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان الصندوق-

. ضمان متابعة الربامج اليت تضمنها اهليئات الدولية لفائدة املؤسسات الصغرية-

ان االستشارة و املساعدة التقنية لفائدة املؤسسات الصغرية و املتوسطة املستفيدة من ضم-
.ضمان الصندوق

50سابق، صالرجع امللوكادير ماحلة، - 1
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ترقية االتفاقيات املتخصصة اليت تتكفل باملخاطر بني املؤسسات الصغرية و املتوسطة و البنوك -
1."واملؤسسات املالية

: مجعيات املقاولة-3

إن التحوالت اليت طرأت على الدولة اجلزائرية من االشرتاكية حنو تبين سياسة االنفتاح و اقتصاد 
السوق، أدى إىل استحداث قوانني مسحت بالتعددية احلزبية و النقابية هذا القانون الذي تاله قانون 

للمقاولة، يسمح بتكوين مجعيات مهنية ملختلف النشاطات و القطاعات منها اجلمعيات املهنية 
ونادي املقاولني الصناعيني ملتيجة كان له صدى خاص واعتربت من اجلمعيات األكثر نشاطا 

ولة منهم إلجياد 
. حلول ووضع قوانني تساعد على ختفيف الضغط و مساعدة املقاولني على التطور

رات وبني ، لتكون نقطة وصل بني هذه األنشطة و طرأ عليها من تطو ...والتكنولوجية و غريها
املقاولني ، وذلك من خالل تنظيم اجتماعات و لقاءات للمقاولني جتعلهم يتعرفون على بعضهم 

مل من خالل حتسني حماولتها مطالبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبواكبة التطورات احلاصلة يف العا
"2.

81سابق، ص الرجع املأتشي شعيب، - 1
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:برامج التأهيل

:هناك العديد من التعاريف اليت تناولت مفهوم التأهيل

1988ظهرمصطلحالتأهيألوالمنخالاللتجربةالربتغاليةسنة"و قد 
ديثاالقتصادالربتغايل،فيإطارإجراءاتاملرافقةلتكاماللربتغاملعأوروبا،وكانيسمىبالربناجماالسرتاتيجيلتنشيطوحت

مثأصبحمصطلحالتأهيلخاصبدواللعاملالثالثخاصةالدواللتيكانتتنتهجالنظاماالشرتاكي،وقدغريتوجهتهاحنو 
اقتصادالسوق،فهيبحاجةإلىتطويروتأهيالملؤسساتالصغريةواملتوسطةذاتاخلربةالقليلةللرفعمنأدائهاالتنافسيفي 

:، و من بني التعريفات نورد ما يلي1"األسواق،خاصةفيظاللتحوالتاالقتصاديةالعاملية

: فإن التأهيل1995سنة ONUDIحسبمنظمةاألمماملتحدةللتنميةالصناعية "
عبارةعنمجموعةالرباجموضعت خصيصاللدواللنامية،التيهيفيمرحلةاالنتقاملناجلتسهيل "

La:       كمايقصدبالتأهيل". اندماجهاضمناالقتصادالدولياجلديد،والتكيفمعمختلف التغريات
mise a niveau" " : رفعالقيم،تطبيقاإلدارة،رفعأداءاملؤسسةإلىمستوىتنافسيفي

2."املستقبل،فيفرتةزمنيةحمددة

"
وميجموعةمنالعملياتذاتطابعتكنولوجي،تقين،تسيريييهدفإلىالوصولباملؤسسة إنالتأهيليح.الرائدينفيالسوق

إلىاملستوىالذيتكونعليهاملؤسساتاملنافسةالوطنيةمنهاواألجنبية
3".أجيعلهاتتمتعبقدرةتنافسيةمنخالالملنتجاتاجليدةاليت تستجيبللنوعيةوحتقيقاألرباح.

.133، ص 2011، 9، العدد جملة الباحث، "دراسة تقييمية لربنامج ميدا"تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر : سليمة غدير أمحد- 1
128، ص 2012، 10، العدد جملة الباحث، حنوأداءتنافسيمتميزللمؤسساتالصغريةواملتوسطةفياجلزائر:مىن مسغوين-2
أفريل18و17يومي.متطلباتتأهيالملؤسساتالصغريةواملتوسطةفيالدواللعربية: امللتقى الدويل،تأهيالملؤسساتالصغريةواملتوسطة: ، رحبي كرميةعروب رتيبة- 3
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عاملي، يعطي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة إن انفتاح االقتصاد و حتمية اندماجه يف االقتصاد ال
بفضل ما متتاز به من مرونة، إمكانية أن تصبح أداة تنسيق للنشاط االقتصادي ليس على املستوى 

كما يزيد يف نفس الوقت من الضغوطات . الوطين فحسب و إمنا على املستوى اإلقليمي و الدويل
عليها و يهدد حىت استمراريتها، خاصة إذا عرفنا 

لذا كان و البد أن ختضع خمتلف املؤسسات الصغرية . 1"الالزمة هلا ملواجهة املنافسة الدولية اجلديدة
:واملتوسطة اجلزائرية لربامج تأهيل تسمح هلا بـ

البدأيضامناالعتمادعلى .املنتجاتحتسينتنافسيةاملؤسساتعنطريقاخلضوعلمعايرياجلودةوحتسيننوعية"_ 
)إدخاملفهومثقافةاملؤسسة(إدارةمسئولة

.احلفاظعلىمكانةاملؤسسةفيالسوقاحملليوإدماجهافيالسوقالعاملي_ 

إنالربناجميهدفإلىاالحتفاظبالعمالةوأيضاالعملعلىتحسينهاوخلقمناصب :خلقمناصبعملجديدة_ 
.2"شغلجديدةللمسامهةفياحلدمنالبطالة

: عملية التأهيل هذه تعين بالدرجة األوىللذلك فإن
"

3"قتسيريديناميكيةومبتكرة

تستلزم عملية التأهيل جمموعة من املتطلبات حيب على اهليئات : متطلبات عملية التأهيل-1
:املخولة بالتأهيل

التسيري االسرتاتيجي و الذي يعترب مورد تستطيع أن متلكه املؤسسة وحتقق به ميزة تنافسية -
حبكم أنه نظام مرن، فهو يسمح هلا بتدعيم املركز التنافسي من خالل وضوح الرؤية املستقبلية 

256، ص 2006/2007، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، القطاع اخلاص و التنمية يف اجلزائر: مرازقةعيسى -1
724سابق، صالرجع املرحبي كرمية، ،عروب رتيبة -2
134سابق، ص الرجع املسليمة غدير أمحد، -3
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ة التنظيمية والقدرة على اختاذ القرارات االسرتاتيجية، كما يهدف أيضا إىل حتسني املردودي

.أسواقها وزبائنها

-
1."وذلك بوضع سياسات تسويقية تتناسب مع ظروف املستهلك

باعتباره العنصر احليوي الذي جيب أن يستثمر فيه بكثافة ويف كل : "ريتأهيل العنصر البش-
وقد اهتمت اجلزائر بتأهيل هذا املورد البشري . القطاعات فهو مصدر التفكري، اإلبداع والتغري

ماليني مارك لتكوين أعوان مستشارين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من 3إذ خصصت 
كما مت رصد عشرة ) PME/CONFORM(ألملاين خالل برنامج التعاون اجلزائري ا

ماليني دوالر كندي قصد تكوين مسريين يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك 
"2.

-
مصاف املؤسسات الناجحة، وجب عليها أن تلتزم مبواصفات قياسية حمددة، واالرتقاء إىل 

ختص مواصفات السلع واخلدمات حيث أنه ال ميكن اليوم ألي مؤسسة من املؤسسات أن 
حتقق التنافسية بغياب مواصفات اجلودة، ومواصفات املواد األولية املصنعة وكذا مواد التعبئة 

.والتغليف

والذي أصبح خيارا اسرتاتيجيا ال مفر منه فهو السبيل الوحيد لرفع التجديد التكنولوجي -
القدرة التنافسية ملؤسساتنا الصغرية واملتوسطة والقتصادنا ككل، وعليه جيب أن يكون 

135، ص سابق الرجع املسليمة غدير أمحد، - 1
160سابق، صالرجع املبن صويلح ليليا، -2
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... التجديد شامال ملختلف جوانب املؤسسة من منتجات، عمليات، تنظيم، موارد بشرية
1."التكنولوجي داخل املؤسسة، ضف إىل ذلك االهتمام بتطوير اإلبداع...

تأهيلمحيطاملؤسسةالصغريةواملتوسطةوالذييعتربأمراضروريالتمكني "ناهيك عن -
املؤسساتصوممنتحسينأدائهاوالوصوإللىالرفع 

2.تتعاملمعهااملؤسسةواألنظمةاليت 

:برامج تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر-2

:البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي-

أطلقت وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة يف اجلزائر، برناجما لتأهيل املؤسسات الصناعية، حيث  يسعى 
ها أو اخلاصة، واملؤسسات الصغرية أو هذا الربنامج إىل دعم ومرافقة املؤسسات الصناعية والعمومية من

. املتوسطة أو الكبرية
من أنشطة مالية، و مصرفية، وإدارية، و جبائية، (املباشر هلا بتكييف مجيع مكوناته 

عي، وتطوير وترقية الصناعات من اجل رفع وتتجلى أهدافه يف عصرنة احمليط الصنا). اخل...واجتماعية
إضافة إىل تدعيم قدرات هيئات الدعم لتحسني القدرة التنافسية وتطوير . القدرة على املنافسة
، 3"املؤسسات الصناعية

:و تشرف على عملية التأهيل هذه هيئات متمثلة يف 

:(DGRI)املديريةالعامةإلعادةاهليكلةالصناعية 
إعادةاهليكلةنوهياملكلفةبتسريبرناجمالتأهيل، اللجنةالوطنيةللتنافسيةالصناعية تابعةلوزارةالصناعةو 

136سابق، ص الرجع املسليمة غدير أمحد، - 1
136، ص نفسهرجع امل-2
130سابق، ص الرجع املمىن مسغوين، - 3
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(CNCI ) صندوقرتقيةالتنافسية ،( FPCI )92متإنشاءهذاالصندوقبموجباملادة
:، لقد مت إنشاؤه لتمويلجزءمنعملياتربناجمالتأهيلفيشكلمساعدامتاليةذاتنوعني2000منقانوناملاليةلسنة

.1"...مساعداتلهيئاتالدعمكاملؤسساتالتيتهدفإلىتحسيناجلودة:ات ، بمساعداتللمؤسس-ا

ينبثقهذاالربناجمعنتعاوجنزائريأملانيفينطاقالشراكةالتقنيةاجلزائرية (GTZ) :برنامجالهيئةالتقنيةاأللمانية
.األملانية،ويهدفإلىالرفعمنتنافسيةاملؤسسات،وتأهيلهاالقتحاماألسواقاألجنبيةوالتكوينفيمجااللتسيري

) SFI(يتمالتعاومنعالبنكالعامليوباخلصوصمعالشراكةاملاليةالدولية:التعاونمعالبنكالعالمي
نفيذحيثتمإعادةبرناجمتعاونتقنيمعشماإلفريقيالتنميةاملؤسساتالصغريةواملتوسطة،ووضعحيزالت

،قصدمتابعةالتغرياتالتيتطرأعلىوضعيتهاوالتدخأليضافيإعدادالدراساتاال"بارومرتااملؤسساتالصغريةواملتوسطة"
2"قتصاديةلفروعالنشاط

:برنامج ميدا

1995يعدبرناجمميداالذيدشنسنة3"متوسطية، حيث -برنامج ميدا هو أهم مفاتيح الشراكة األورو
متوسطيةوأنشطتها، -وروبيلتنفيذالشراكةاألورواألداةاملاليةالرئيسيةلالحتاداأل

."ومتنحمساعدامتيداالثنائيةللجزائر،تونس،املغرب،مصر،األردن،سوريا،لبنان،فلسطني

962.بغالفمالييقدر"و ميكن تعريف هذا الربنامج على أنه ذلك الربنامج الذي جاء 
ون ملي3.4مليونأورومنقبالملفوضيةاألوربية،57(مليونأوروموزعةكمايلي

% 20دفع’ PMEمليونأورومقدمةمنطرف2.5أورومنقبلوزارةاملؤسساتصوموالصناعةالتقليدية،

،بتصرف) 725-724(سابق، ص ص الرجع املرحبي كرمية، ،عروب رتيبة -1
131سابق، ص الرجع املمىن مسغوين، -2
136سابق، ص الرجع املسليمة غدير أمحد، - 3
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2007إلىديسمرب2000سنوامتنأكتوبر7،أمااملدةالتياستغرقهاهي)منالتكلفةالكليةلنشاطاتالتأهيل
ةمباشرةبـ ،يستهدفالربنامج املؤسساتصوماخلاصةوالتيتنشطفيالقطاعالصناعي،وكذاقطاعاخلدماتالتيلهاعالق

PME 2150أميايقدر بـ)مؤسسةصناعية71577(% 3و اليت متثل
1"مؤسسةصناعيةخاصة

:و يتعني على املؤسسات حىت تستفيد من هذا الربنامج أن تستويف جمموعة من الشروط هي

. املوادالغذائية،الصيدالنية،موادالبناء،الصناعات الغذائية: أنتمارسإحدىالنشاطاتالتالية-

.أنيكونلهانشاطلثالثسنواتعلىاألقل-

.علىاألقل250إىل10عددالعماملن-

.علىاألقلمنرأمساهلابامسشخصطبيعيجزائرياجلنسية% 60جيبأنيكون-

2.االخنراطفيصندوقالضماناالجتماعي-

و 
هدفهذاالربناجمإلىتأهيلوحتسينتنافسيةقطاعاملؤسساتصوماخلاص،ليسامهبجزءكبريومهمفيالنمواالقتصاديواي"

:الجتماعي،وذلكمن خالل

.تطويرقدراتاملؤسساتصومللسماحلهابالتكيفمعمستلزماتاقتصادالسوق-

.تطويرطرقاحلصولعلىاملعلومةاملهنيةلرؤساءاملؤسساتواملتعامليناالقتصاديينفيالقطاعالعامواخلاص-

.PMEاملسامهةفياإلشباعاجليدلالحتياجاتاملاليةل-

PME"1.تطويراحمليطاملقاوالتيبواسطةاملنشآتواملنظماتاملتعلقةمباشرةبقطاع-

136، ص نفسهرجع امل-1
، بتصرف725سابق، ص الرجع املرحبي كرمية، ،عروب رتيبة -2
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:على الشكل التايلو يتم تطبيق هذا الربنامج من خالل مراحل نتعرض هلا

-Préفياالنضمامللربنامج،ختضعبعدهاإلىتشخيصأويل )املستوفيةللشروط(بعدالتأكدمنرغبةاملؤسسة"
diagnosticالتعرفعلىاملؤسسةعن :جمانيمنقبلخرباءمنالربنامج،يتممنخالهلتحديدثالثنقاطأساسيةوهي

(قرب 
.2"،التعرفعلىرئيساملؤسس)...سوقها

مث تأيت اإلجراءات التنفيذية 
يقوماخلرباءبتشخيصمعمقمقرونبنشاطتأهيألوليشرطأنيكومنبسطوهلأثر،وهذاملاهلمنأثراجيايب "حيث

منقبلخ)بنوعاملشكلحس(علىزيادةإقناعرئيساملؤسسةبفائدةالتأهيل،بعدهايتمتحديدالنشاطالتأهيلياملناسب
براء 

،وهذافيملفمدروسوحمددبدقةللتكاليفواملهامالالزمةللعم...خمتصينسواءفيالتسويق،اإلنتاج،التسيري،التمويل
Les termes des référencesلية،يسمى هذاامللفبملفاملصطلحاتاملرجعية 

نيةلرئيساملؤسسةوفريقعملبدوراتتكوي)...املستوىالعلمي،اخلربة،الكفاءة(ومنهنايقوماخلبريواحملددضمنشروط
هوهذاحسبنوعاملشكاللذيتعانيمنهاملؤسسة،كما 

.3ميكنأنتكونالدوراتالتكوينيةمجاعيةشرطأنتكوناملؤسساتتعانينفساملشكل

136سابق، الرجع املسليمة غدير أمحد، - 1
137، صنفسهرجع امل-2
137ص،سابق الرجع املسليمة غدير أمحد، - 3
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:األهمية االقتصادية و االجتماعية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: سادسا

األول اقتصادي و الثاين اجتماعي، إال أن  : إىل جانبنيغالبا ما تقسم املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
فإن هلذه املؤسسات أمهية : هذين اجلانبني متكاملني و متداخلني يف أحيان أخرى فعلى سبيل املثال

بالغة تظهر من خالل الدور الذي تقوم به يف احلد من مشكلة البطالة جراء توفريها لفرص العمل يف 
عدة جماالت واستغالهلا ال

وخريات و جتارب هؤالء وعليه فإن الدور الذي تقوم به يف اجلانب اقتصادي و اجتماعي على حد 
، 1"السواء

، بتصرف275سابق، ص الرجع املعيسى آيت عيسى، - 1
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حيث تعاين معظم " فهي تساهم يف التنمية االقتصادية و تساعد على جتنب اآلفات االجتماعية
املقنعة مشكلة البطالة بنوعيها السافرة و اليت تتصف بالنمو السريع و القوى العاملة من البالد النامية و

و بتوفريها فرص عمل، فإن مسامهتها يف امتصاص تلك البطالة يقضي على وقت الفراغ الذي ميارس 

.ا

كما تعترب مشاركة املرأة النشاط االقتصادي و الذي يظهر يف دمج الفئة النسوية يف خمتلف األنشطة 
اليت متيل إليها اإلناث كاخلياطة، الطرز، صناعة احللويات، خمتلف املشغوالت األخرى تؤدي إىل الرفع 

.ه الفئة و من مث الرفع من مستوى مسامهتهن يف النشاط االقتصاديمن مستوى املعيشة لدى هذ

الواحدة، يؤدي إىل تكوين فئة عمالية منتجة تعمل يف نسق قيمي واحد متكامل يف أداء األعمال

تكامل بني الصناعات الصغرية و املتوسطة و الصناعات الكبرية و اليت تلجأ إىل كما يبدو أن هناك 
هذا النوع من التكامل بدال من أن تقوم بإنتاج كافة أجزاء و مستلزمات اإلنتاج اليت ستحتاج إليها، 
متد هاته املشروعات أو الصناعات الصغرية اليت هلا القدرة على إنتاج تلك األجزاء بتكلفة منخفضة

1"ودقة أكرب

.من املؤسسات املالية فتساهم يف تنشيطها

ية االقتصادية و االجتماعية على حد السواء، و مبا أن اإلنسان و بذلك تكون قد دفعت عجلة التنم
ميال بطبعه ألن يكون ناجح، متميز و حر فإن املؤسسات الصغرية و املتوسطة، تكون فضاء واسع 
لتفجري طاقات كل من له قدرات إمكانيات و مهارات ليطبق أفكاره و يفيدها بإبداعه و بالتايل 

بتصرف) 77_65،69،76(ص - سابق، صالرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، - 1
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يكتسب من جانبه االحرتام وا
. من مستوى معيشته

ة 
للمستخدمني فيها للقيام بعدة مهام و أعمال يف فرتة زمنية صغرية ما جيعلهم يتحصلون على معارف 

.اختاذ قرارات هامة يف املؤسسة

أبرز خصائصها و هي املعرفة التفصيلية إضافة إىل أن هناك أمهية تكتسبها هذه املؤسسات من
1"ابهتمعاحملليالذييحيطأمهما مييزاملشروعاتالصغريةالعالقاتالقويةبا"للعمالء ف

أن األمهيةاالقتصاديةواالجتماعيةلألعماالملقاوالتيةواملشاريعالصغرية و بصفة عامة ميكن القول 
:واملتوسطة تربز من خالل ما يلي

إجيادفرصعملجديدةوامتصاصالبطالة؛-"

نشراملعرفةوالتوعية؛-

نواةللمشروعاتالكبريةودعملهامنخالإلنتاجبعضمتطلبا-

تقليلحجماملغامرةوالتجاوبالسريعمعاملتغريات؛-

2".إعادةاستثمارخملفاتاملشروعاتالكبرية-

:ناهيك عن

22،صاملرجع السابق،مسريةعالم-1
.)93-92(ص ص ، 2007،القاهرة،الشركةالعربيةاملتحدةللتسويقوالتوريدات،الريادةوإدارةاملشروعات:نسيم برهم،مروةأمحد- 2
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تشجيعالتشغياللذاتيوخاصةللفئةالنسوية؛-

زيادةمتوسطدخالل-

احلدمناهلجرةمنالريفإلىاملدن و حتقيق عدالةالتنميةاالجتماعيةوتوزيعالثروة؛-

التجديدواالبتكاروالقدرةعلىردماهلوةبيناملعرفةوحاجاتالسوق؛-

تنميةالصادراتواحملافظةعلىاستمراريةاملنافسة؛-

.1"تصاديالعملعلىتطوراالقتصاد و تعظيمالعائداالق-

:المشكالت التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: سابعا

بصفة عامة ميكن القول أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة تعاين من مجلة من املشاكل 
:والعراقيل اليت تعيق سري عملها، نذكر منها ما يلي

صعوبةفيالتمويألغلبهذهاملؤسساتيتمبتمويلحكوميعنطريقاالقراض -1

األولىالميلكونذلككماأنانعدامأغلبهمللخربةوالتجربةفيهذاامليدانتجعلتقييم 
.البنوكلتعثرهذهاملشاريعأمرقائم

بتصرف) 29-25(، ص ص 2008،داراحلامد،،عمان2ط،الريادةوإدارةاإلعمااللصغرية:العليعبدالستارحممد،فايزمجعةصاحلالنجار- 1
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ارتفاعكلفةرأساملاالملقرتضمنالبنكغالًباأسعارالفائدةأكربمنالتيتمنح -2
1)".لوجوداملخاطرةفيمثلهذهاملشاريع(للمؤسساتالكبرية

اإلجراءاتاحلكوميةالتيتقيدمنحريةهذهاملؤسسامتماحيولدوننموها "هناك العديد من –3
.وخاصةبالبلدانالنامية

.الضرائباملرتفعةغالًباماتعرقالستمراري-4

ارتفاعأسعارمواداألوليةغالًبامايهددهذه ) التضخم(عدماالستقراراالقتصادي-5
2".املؤسساتوحولدونتحقيقهالألرباح

.املنافسةوخاصةفيظاللتفتحاالقتصادي،وإبراماتفاقيةاملنظمةالعامليةللتجارة"إضافة إىل وجود –6

.ملنتجاتوهذايرجعلمحدوديةرأمساهلاصعوبةتسويقا- 7

.ضعفالدراسةالفنيةللمشروعوانعداماخلربةلدىأصحاباملشاريعأنفسهم- 8

3"إمهاللجانبالبحثوالتطويروعدماالقتناعبأمهيتهوضروريته- 9

: إال أنه ميكن تقدمي تصنيف هلذه املعوقات على الشكل التايل

:مشاكل داخلية-1

:باملؤسسة الصغرية و املتوسطة من ناحيةو تعين تلك العراقيل اليت تتعلق

روح املبادرة بعد أن -حىت ال نقول انعدام-يعاين جمتمعنا من ضعف : نقص الخبرة-أ
عاش ألكثر من جيلني يف كنف دولة تعتمد سياسة الدولة احلاضنة أو العدالة االجتماعية 

يف زيادة اعتمادية منهجا، فالنظام املعتمد على االقتصاد املوجه كان له يد يف التسبب 

276سابق، ص الرجع املعيسى آيت عيسى، -  1

276، ص نفسهرجع امل- 2

276، ص سابقالرجع املعيسى آيت عيسى، -3
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الشباب على احلكومة ، فقد اصبح الكثري منهم يفضلون العمل احلكومي باعتباره ميدانا 
.آمنا للعمل

ات ، إذ مبا حيتويه من مهارات يف اليوم حباجة إىل تدريب و معرفة فنية للتسيري يف جمال هذه املؤسس
التخطيط والتنظيم و التحليل و االتصال و األداء و تقوميه، ناهيك عن املهارات اخلاصة برتقية  

و كذلك هو احلال بالنسبة . مال فهو فكرة و خماطرة
. إىل االجتاه للتغيري واإلبداع 

يف الكثري من األحيان تنشأ و يبدأ نشاط املؤسسات الصغرية و املتوسطة من رأس : االمكانيات- ب
مال خاص بصاحب املشروع الذي يوفره من مدخراته اخلاصة، غري أن جيب أن يكون كايف ليغطي  

يعد توافر رأس املال من "رتات و املراحل اليت يسري وفقها هذا النوع من املؤسسات، حيث كل الف
أهم مكونات إنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي أو زراعي أو خدمي فهذه املشروعات حتتاج إىل 

و فيما يتعلق . رأس مال جاري احلصول عليه بالقدر الذي ميكنها من العمل بانتظام على مدار العام
صناعات الصغرية و املنشآت الصغرية بشكل عام فالقصور يف متويلها يعترب من املعوقات الرئيسية بال

.1"حدة أشد تأثريا نظرا ملا تعانيه من ندرة رؤوس األموال

: مشاكل خارجية-2

و
:فيها

:المحيط-أ
84سابق، ص الرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد،-1
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إن الوضع االقتصادي و االجتماعي الذي ميز البالد خالل العشرتني األخريتيــــن، واملتمثل خاصة يف 
نسبة منو إمجايل ضعيفة، و مشاكل اجتماعية عميقة، قد أدى إىل تراجع منو املؤسسات الصغرية و 

العوملة هلا تأثريها البارز ، هذا فيما يتعلق باحمليط احمللي أما عن احمليط العاملي فإن مظاهر 1"املتوسطة
.على املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف بالدنا

:ميكنطرحها من خالاللنقاطالتالية: مظاهر العولمة- ب

:تكنولوجيااملعلومات*
ألنتطوراتتكنولوجيااالتصالسمحتبإلغاءحواجزاملسافةوالوقتممايسهلعمليةاالتصاليكل 

.مسريينباالتصاملعنظرائهممنالشركاتاألجنبيةأحناءالعاملوبسرعةوبالتاليالسماحلل

بدأظهورالتكتالتفي :التكتالتاإلقليمية* 
.بدايةاخلمسينامتعظهورالسوقاألوروبيةاملشرتكة،ليليهاتكتلجنوبإفريقيا فسوقأمريكاالشماليةمثاجلنوبية

94التيأنشئتفيأفريل:املنظمةالعامليةللتجارة*
إن انضمام .2"يدمبراكشتقضيهذهاالتفاقيةبالتحرير التدرجييللتجارةالعامليةبعدإعالنالقيامبنظامتجارجيد

اجلزائر هلذه املنظمة ما هي إال تنازالت من أجل الدخول للسوق العاملية لكن هذه العملية تنطوي 
:على مجلة من السلبيات نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر

عدمقدرةاملؤسساتعلىمواجهةاملنافسة- " 

3"فالعملةاجلزائريةمقارنةمعالعملةالغربيةضع-

إن انفتاح االقتصاد اجلزائري و حتمية اندماجه يف االقتصاد العاملي، يعطي : التأهيل- ج
للمؤسسات الصغرية و املتوسطة بفضل ما متتاز به من مرونة، إمكانية أن تصبح أداة تنسيق للنشاط 

254، ص ، املرجع السابقمرازقةعيسى -1
723ص ، رحبي كرمية، املرجع السابق، عروب رتيبة- 2
723املرجع نفسة، ص -3
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كما يزيد يف . على املستوى اإلقليمي و الدويلاالقتصادي ليس على املستوى الوطين فحسب و إمنا

.1"املوارد البشرية و املالية و التقنية الالزمة هلا ملواجهة املنافسة الدولية اجلديدة

:ات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرنماذج من المشكالت التي تتعرض لها المؤسس

ميكننا التطرق إىل تشخيص سريع للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر و الذي يعين 
الوقوفعلىحالتهاالتنظيميةوالوضعيةاملالية "

فاإلنتاجيةوالتسويقيةدونأنننسىوضعيةاملواردالبشريةللوقوفعلىالوضعيةاحلاليةللمؤسسةواستخالصنقاطالقوةو 
فإن "اليت متلكها هذه املؤسسات، و يف احلقيقة 2"فالضع

فهو أحد أبرز املعوقات االجتماعية يف جمال 3"العاملينأواملتعامليناخلارجيينالبدمنإعادةالنظرفيه
:حيتويه من أقسام كما يلياملؤسسات الصغرية و املتوسطة، و ميكن أن نوضح ما

نظاماإلنتاجحيثاليعتمدعلىالطرقاحلديثةفياإلنتاج-"

باملقابلنالحظتدفقاملنتوجاتاملنافسةبسرعة)حديثالنشأة(نظامالتسويقفيبدايته-

.نظاممحاسبييالحظعليهغياباحملاسبةالتحليليةفياملؤسساتاجلزائريةحيثتعتربمنوسائلمراقبةالتسيري-

وضعجدواللقيادةوإحنصلفهواليشمالملؤشراتاملاليةاألساسيةنظاممالياليهتمب-

.....نظامتسيرياملواردالبشريةيعتمدعلىالتسيرياإلداريفقطأياجلوانبالروتينيةكمتابعةاحلضور،األجور-
4".)احملفزاتقليلةإنلمنقلمنعدمة(فاجلانب التقديريللفردمنعدم)

256سابق، ص الرجع املعيسى مرازقة، -1
721سابق، ص الرجع رحبي كرمية، املعروب رتيبة، -2
721، ص سابق الرجع رحبي كرمية، املعروب رتيبة، -3
721املرجع نفسه، ص -4
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:الصغرية و املتوسطة اخلاصة يف اجلزائرو فيما يلي مناذج للمشكالت اليت تتعرض هلا املؤسسات 

:املشكالت البشرية-1

إن رأس املال الفكري هو عبارة عن جزء من رأس املال البشري للمنظمة يتمثل فيما ميلكه األفراد من 
القدرات املعرفية و التنظيمية و غريها، متكنهم هذه القدرات من إنتاج األفكار اجلديدة أو تطوير 

من توسيع حصتها -إذا استطاعت الوصول إىل هذه املعرفة–متكن املنظمة أفكار قدمية و اليت
".1

:و تضم املشكالت البشرية عدة أشكال

املتخصصة و يرتبط هذا الشكل مبستوى التعليم، الكفاءة، اخلربة و املعرفة: مشاكل معرفية-
نقص القدرات و املهارات "اليت ميتلكها كل من رب العمل و العمال على حد السواء، فـ

اإلدارية لدى القائمني على اإلدارة فيها، حيث يسود منط املدير املالك غري احملرتف الذي مل 
فاض يتدرب على مهنة اإلدارة، و توىل اإلدارة باعتباره مالك املنشأة، و أيضا قد يتصف باخن

بعض املمارسات اإلدارية "و جراء هذا القصور قد تنتج 2."املستوى التعليمي والتدرييب
اخلاطئة مثل عدم االهتمام بالتخطيط و النظرة العاجلة يف تصريف األمور، و ضعف الثقة يف 
اآلخرين، و عدم الرغبة يف تفويض السلطة، و عدم التفرغ ألعمال اإلدارة، و التدخل يف كافة 

3."مال التنفيذيةاألع

إن عدم توافر املثريات و اإلمكانيات يف البيئة هو أحد أسباب عدم ظهور : مشكالت ثقافية-
و أن العوامل الثقافية تؤثر بشكل كبري على منو اإلبداع و مستوى اإلجناز . اإلنتاج املبكر

رأس املال الفكري يف منظمات األعمال : ملتقى دويل حولاالستثمار يف رأس املال الفكري مدخل لتحقيق ميزة تنافسية مستدمية، : يوسف بومدين-1
7، ص 2011ديسمرب 14و 13الشلف، العربية يف االقتصاديات احلديثة، 

31، ص1999يب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، ، دار غر املفاهيم العصرية إلدارة املنشآت الصغرية: علي السلمي-2
)32-31(املرجع نفسه، ص ص -3
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لثقافات األقل وأن أبناء الثقافات املتقدمة يظهرون مؤشرات إبداعية أعلى من أبناء ا. ونوعه
1"لذلك فإن النماذج االجتماعية حتدد نوع و مستوى اإلبداع الذي ينتجه الفرد... تقدما

املبادأة اليت يبديها الفرد يف قدرته على التخلص من النسق العادي للتفكري "فاإلبداع يعرب عن 
كون منعدمة أو ،إال أن ثقافة االستثمار يف جمتمعنا تكاد ت2"باتباعه منطا جديدا من التفكري

الكثريين، حىت أن مستوى طموح هؤالء ال يرقى إىل مستوى تطوير و إمناء املؤسسة الصغرية 
ل أو املتوسطة بل يتوقف هذا الطموح يف مستوى احلفاظ على رأس املال، احلصول على منز 

وسيارة إضافة إىل تسديد خمتلف القروض اليت حتصل عليها يف إطار إنشائه ملؤسسته، مما 
.يؤدي إىل فشل مبكر ملثل هذه املشروعات

و لعل أبرز األسباب املؤدية إىل ضعف ثقافة االستثمار لدى الشباب اجلزائري االتكالية املتوارثة يف 
اجتاهات "دولة الراعية لفرتة طويلة، أو تلك املتعلقة بـ جمتمعنا سواء تلك املتعلقة بالعيش يف حضن ال

أظهرت الدراسات أن "، حيث 3"األهل و األسرة حنو احلماية الزائدة و أسلوب تعاملهم مع األبناء
اجتاهات األهل واألقارب حنو احلماية الزائدة، و التسلط، والسيطرة، و الضبط الشديد، و اإلكراه، و 

ية، وعدم االهتمام، وعدم السماح باالستقالل و الرتكيز على أدوار حمددة لكل النقد اهلدام، و السخر 
."... من الولد و البنت

إن النمط السائدة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة منط : مشكالت متعلقة بطريقة التسيري-
املدير و يعتمد عليه "العائلية، ففي أغلب األحيان جند أن املالك هو نفسه اإلدارة الفردية أو

يف كل نواحي إدارة املشروع حيث أنه يقوم بكافة املهام اإلنتاجية و رمبا يعود ذلك إىل شعوره 
بأنه مالك املنشأة وينبغي مالحظة أن صاحب املصنع الصغري ال ميكن أن يكون على دراية 

50، الشركة العربية املتحدة للتسويق و التوريدات، القدس، ص تنمية اإلبداع و التفكري اإلبداعي يف املؤسسات الرتبوية: نايفة قطامي و آخرون-1
58، دار امليسرة، عمان، ص اإلبداعيتنمية قدرات التفكري : حممد محد الطيطي-2
51، ص السابقاملرجع ،حممد محد الطيطي-3
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ئوليات و تعد هذه من أبرز عيوب االعتماد على شخص واحد ألن تامة بكل هذه املس
خرباته تكون بالضرورة حمدودة ألنه يدير نشاطه من خالل فطرته أو خربته مما يعرضه الرتفاع 

عدم وجود تنظيم واضح حيدد املسئوليات "و ذلك لـ1"معدالت اخلطأ و حتقيق اخلسائر
اءات عمل مكتوبة، كما أنه نادرا ما يطبق والسلطات اخلاصة بالوظائف، فليست هناك إجر 

مبدأ التخصص و تقسيم العمل، فالشخص الواحد يعهد إليه القيام بعدة أعمال و واجبات 
، و مما ال شك فيه أيضا فإن 2"متباينة و ال صلة بينها، كما يالحظ اتساع نطاق اإلشراف
فمدير اليوم يف حاجة "ك املسري العامل اليوم و ما حيتويه من حتديات العوملة ينعكس على املال

إىل بيانات دقيقة و فورية الختاذ قراراته و مواجهة املنافسة يف السوق و لوضع خطط املستقبل 
القدرة على "، و عليه يتوجب على هذا املدير أن تكون له 3و لتحمل أقل قدر من املخاطرة

، القدرة على بناء شبكة التعامل مع االنرتنت و احلاسب احملمول و التجارة االلكرتونية
4"عالقات و االتصال بالربيد االلكرتوين، بناء موقع للشركة على الشبكة الدولية للمعلومات

االخنفاض الكبري للمستوى التعليمي والتدرييب للمديرين وقد أوضحت إحدى الدراسات "عالوة على 
اسية جامعية، ومل حيضروا برامج ال حيملون مؤهالت در ) من املديرين%76(أن نسبة كبرية من املديرين

5)"علم و فن وليس فن فقط( تدريبية ومن املعروف أ ن اإلدارة 

:  مشكالت متعلقة باملوارد البشرية-

تعترب مشكلة العمالة املدربة من املشكالت األساسية اليت ال ميكن للمنشآت الصغرية جتاوزها بسهولة 
لذا فإن نقص العمالة املدربة من القوى . ت أنفسهمرغم اعتماد الغالبية منها على أصحاب املنشآ

95سابق، ص الرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، -1
32سابق، الرجع املعلي السلمي، -2
239سابق، ص الرجع املفريد النجار ، -3
268املرجع نفسه، ص -4
.، بتصرف8سابق، ص الرجع املغامل عبد اهللا، سبع حنان، -5
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واملتوسطة، فعلى الرغم من 1"العاملة يعترب من أهم املعوقات اليت يواجهها قطاع الصناعات الصغرية
"أن عملية اختيار العاملني 

إال أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعتمد يف 2"ذات الوظيفةو خصائص الشخص املتقدم لشغل
عدم الرغبة و االهتمام يف اتباع سياسات مقننة "الغالب على توظيف األقارب و املعارف، ال بل 

للعاملني يف املنشآت الصغرية، و يشمل ذلك سياسة االختيار و التعيني و األجور و الرواتب 
عدم مالئمة نظم التعليم و التدريب "، زد على ذلك فإن 3"إلداريةوالتدريب و تطوير الكفاءات ا

تشكل معوقا أساسيا 4"ملتطلبات التنمية الصناعية بصفة عامة و الصناعات الصغرية بصفة خاصة
لتوافر العمالة الفنية املدربة هلذا النوع من املؤسسات، فحتىمع 

جلزائر بطريقة تسمحلها التطوراتالعديدةاحلاصلة،ملتتكيفبعدالنظمالرتبويةيف ا
باالستجابةحلاجاتسوقالعمل،حبيثالجتدالعديدمناملقاوالتالقدرات و املؤهالت اليت تبحث عنها يف 
حينيبقى الكثريمنأصحابالشهاداتبطالني،حيثاليتطابقتكوينهممعحاجات املؤسسات الصغرية 

سات يتم تكوينها يف ناهيك عن أن اليد العاملة املستغلة يف هذا النوع من املؤس.واملتوسطة

املكان، و نادرا ما تتبع هذه املؤسسات خمططات تكوين تنمي معارف عماهلا وهذا إما نظرا للتكلفة 
.مهية عملية التكوين هذهالعالية لعمليات التكوين، أو لعدم إدراك مسرييها و مالكيها أل

:املشكالت التنظيمية-2

تتعلق املشكالت التنظيمية بكل من عملية استخدام التكنولوجيا، التمويل، التسويق و التصدير، 
: و ميكننا التعريج عليها كما يلي. االجراءات اإلدارية

96سابق، ص الرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، -1
95، ص2002عني مليلة، دار اهلدى للطباعة و النشر، تنمية املوارد البشرية،: علي غريب و آخرون-2
)34-33(سابق، ص ص الرجع املعلي السلمي، -3
96سابق، ص الرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، -4
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لقبول طلب إن صعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية: مشاكل متعلقة باإلجراءات اإلدارية-
ألن "مشروع استثمار ما و طول أمدها يشكل عائقا أساسيا أمام الشاب اجلزائري املقاول، 

اإلدارة اجلزائرية الزالت متثل السبب الرئيسي جلل العوائق اليت تقف يف وجه التنمية اإلدارية، 
ثري من االقتصادية و السياسية للمجتمع، من خالل روح الروتني الرمسي اململ، فهناك الك

املشاريع عطلت، كون أن نشاط املؤسسة يتطلب االستجابة اإلدارية السريعة تنظيما و تنفيذا، 
، فالعديد من 1"

! الشباب ملوا من اإلجراءات اإلدارية اليت تتطلب حىت ُنسخ مصورة من شهادات امليالد
.

احلصول على تراخيص رمسية ملمارسة النشاط تستغرق زمنا طويال قد ميتد إىل سنوات "ناهيك عن أن 
وبتكاليف عالية سواء كانت رمسية أو غري رمسية، و تعرب هذه األخرية عن الرشاوى اليت يطلبها بعض 

اإلجراءات اإلدارية، ويف حالة قيام املستثمر املوظفني أو املسؤولني لقاء أداء اخلدمة أو السرعة يف
باملشروع بعد عناء انتظار التصريح، و ما يصاحبه من تكاليف خاصة، جيد نفسه يف صراع آخر مع 

"2.

الوثائقاإلداريةالتيتطبعكلمرحلةبدءا بريوقراطيةاإلجراءاتو كثرة" تأسيسا على ما سبق ميكن القول أن 
منعمليةإيداعملفاملستثمروصوالإلىاملوافقةالبنكيةمؤشردقيقعلىأن 

اإلدارةاجلزائريةمازالتمهيكلةلتوجيهاقتصادمهيكلرغمأمننظومةاملفاهيم 
والشعاراتاملتداولةتشريإلىعمليةالتكيفمعثقافةاقتصاديةجديدة، أضفإىل 

لكلهاعواملسلبيةتؤديإلىانسحاب ذلكمظاهراحملسوبيةوالرشوةالتيتشك
"3.

59سابق، ص الرجع املعماري مجعي، - 1
)60-59(، ص ص سابق الرجع املعماري مجعي، -2
158سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، -3
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"كما أن 
ر االنتهازيني لالستفادة من التسهيالت املمنوحة يف هذا اإلطار دون أن يكون هناك استثما

.يؤدي إىل تدين مستوى االستثمارات املنجزة1"هادف

: مشاكل متعلقة بالتسويق و التصدير-

تواجه املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف يومنا العديد من الصعوبات التسويقية و التصديرية على 
اخلصوص، و حىت إذا أقرينا باختالف الصعوبات و درجتها من مؤسسة ألخرى إال أن كل ما تواجهه

:هذه املؤسسات يشكل عائقا هلا، و يتجلى هذا النوع من املعوقات فيما يلي

نقص الكفاءات التسويقية، و القوى البيعية عموما، و ذلك نتيجة لتشغيل أفراد غري مناسبني من "
، و هذا ما أشرنا إليه سابقا حيث يعترب العنصر البشري املسؤول عن إحداث 2"حيث املؤهل و اخلربة

أن هناك نقصا يف املعرفة و اخلربة "ن النقائص و املعوقات إذا وظف ومل يكن مؤهال، حيث العديد م
باملفهوم احلقيقي للتسويق من جانب إدارة املنشأة الصغرية، و قصر مفهوم التسويق على أعمال البيع 
و التوزيع، كما أن هناك أيضا عدم االهتمام بالبحوث التسويقية و نقص املعلومات عن حاجة

.3"السوق

منذ فرض قواعد و آليات االقتصاد احلر، "كما أن هناك عراقيل أخرى متعلقة باملرحلة اجلديدة فـ
حيث متيز االسترياد بالفوضى، مما خلق مناخا أضر باقتصاد الدولة، ألن عدم محاية املنتج الوطين من 

الصغرية واملتوسطة التدفق العشوائي للسلع املستوردة سيؤدي حتما إىل توقف مسار املؤسسات
:، ناهيك عن مشاكل أخرى ختض اجلانب التسويقي نوجزها فيمايلي4"اجلزائرية

.قصورقنواتوشبكاتالتسويقاحمللية"* 

282سابق، ص الرجع املعيسى آيت عيسى، -1
33سابق، الرجع املعلي السلمي، -2
33املرجع نفسه، -3
60سابق، ص الرجع املعماري مجعي، -4
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.نقصاملعلوماتعناألسواقالداخليةواخلارجية*

.عدمكفايةاملواردلتوظيفاملتخصصينفيالتسويق*

.اتالكبريةواألجنبيةضعفعالقاتالتشابكبيناملؤسساتالصغريةواملتوسطةواملؤسس*

1."ضعفالقدرةعلىاالستثمارفيمجالبحوثالتسويقواإلنفاقعلىالدعايةالتسويقية* 

ويعود ذلك لعدة 2"كماتعانياملؤسساتالصغريةواملتوسطةمنمشكالتعديدةومعقدةللغايةفيمجااللتصدير"
هذه عدم دراسة أصحاب هذه الصناعات لألسواق اخلارجية من حيث حجم وطبيعة: "أسباب أمهها

عدم ... 
االهتمام بتطوير منتجات الصناعات الصغرية واملتوسطة مبا يتناسب مع أذواق املستهلكني األجانب 

، غري أن كل 3"أو تطويرحيث يظل املنتج ينتج بنفس املواصفات لفرتة طويلة دون إجراء أي تعديل 

العكس من ذلك وكما سبق الذكر فإن هؤالء املقاولون ال يرقى مستوى طموحهم عن توفري بيت 
 .

كما أن املنافسة يف هذا اجلال تكون شديدة 
بيناملؤسساتالصغريةواملتوسطةوبعضهاالبعضمنناحيةواملنافسةبينهاوبيناملؤسساتالكبرية "

4"احلجممنناحيةأخرى،مثاملنافسةبينهذهاملؤسساتالوطنيةوبينالشركاتاألجنبيةمنناحيةثالثة

:التكنولوجيا-

9سابق، ص الرجع املغامل عبد اهللا، سبع حنان، -1
9املرجع نفسه، ص -2
، بتصرف91سابق، ص الرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، -3
9سابق، ص الرجع املغامل عبد اهللا و سبع حنان، -4



نظرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عالميا و محليا-قراءة سوسيو: الثالثالفصل 

ات الصغرية و املصغرة و املتوسطة، مسألة احلصول على من بني الصعاب اليت تواجهها أيضا املؤسس

وضعف تأهيل مستخدميها من جهة أخرى و هو ما جيعل حصوهلا على التكنولوجيا أمرا صعب 
ية معرض للتجاوز بفعل االبتكارات واالخرتاعات حىت أن ما يتوافر لديها من معرف تقن. املنال

1."اجلديدة

لذلك كان من الضروري على املنشآت اليت "إن العامل اليوم يتميز بالتقدم العلمي و التكنولوجي، 
تواجه هذا الوضع أن تبحث عن أسلوب تكنولوجي حديث من أجل مقابلة الظروف املتغرية، فتهيئة 

ظروف العصر يعترب ضرورة حيوية من أجل استمرار نشاطها و حيويتها املنشآت الصغرية لتتالءم مع 
، 2"من ناحية، و لتحقيق الدور املمكن أن تقوم به هذه املنشآت يف التنمية احمللية من ناحية أخرى
لكن السؤال املطروح هلتتوفر اجلزائر اليوم الباحثينو معاهدالبحثلكي تستجيبلمتطلباتالتجديد هذه؟

لديها جمتمع علمي كبري احلجم يتميز بإمكانيات "إن اجلزائر ا
وخربات ذات كفاءة علمية عالية ال تقل عن اخلربات املوجودة يف البلدان املتقدمة، إال أن استغالل 
لعلمية 
مكدسة يف أرفف مكتبات اجلامعات و املعاهد و املراكز مل تر طريقها إىل النور يف حيز التطبيق 

3"العلمي هلا

تنبع أمهية التمويل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة من أمهية تلك املؤسسات يف : التمويل-
دأ مبشروعات االقتصاد، فهي يف البداية أساس اإلنتاج و أصل النشاط االقتصادي الذي ب

جامعة دمشق للعلوم جملةالتجربة اجلزائرية يف تطوير و ترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة و دورها يف التنمية، : شريف غياط، حممد بوقموم-1
139، ص 2008، العدد األول، 24القانونية،االقتصادية و 

86سابق، ص الرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، -2
89نفسه،رجع امل-3
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كامل و التنافس بني املشروعات، وإعداد قاعدة عمالية، وتفعيل مشاركة املرأة وخلق روح الت
تطوير املستوى املعيشي لألفراد و تضييق الفجوة بني االدخار و االستثمار، و توسيع امللكية و 

1"للقطاع اخلاص، و زيادة الصادرات

:  املعوقات يف هذا الشأن أبرزها
نقصمصادرالتمويلبسببالشروطاملفروضةعلىالقروضوالضماناتاملطلوبة"

منالبنوك،وعدماالستفادةمنالتمويالملباشرعنسوقالقيماملنقولة،و علىالرغممن استحداث 
2" اآللياتواهلياكالجلديدةللمساعدةفيالتمويإلالأناملشكليبقىمطروحاأمام هذهاملؤسسات

،ارتفاعسعرالفائدة، 
ملؤسسات عدمتخصيصنسبةمنالقروضاملوجهةإلىاملؤسساتعلىاملستوىالوطين،منقباللبنوكالتجاريةإلىا

الصغريةواملتوسطة، 

، و الالفت 3"اض، اشرتاطضماناتعقاريةأوعينيةعلىالقروضقدالتكونفيمتناوجلميعاملستثمرين
باب املقدمني على لالنتباه أن مشكلة الفائدة وجوازها شرعا تطرح دائما من قبل جل الش

إنشاء مؤسستهم اخلاصة مع افتقارهم لرأس مال تأسيسي أو قّلته، فهم يرون أنه حىت إذا كان 
مبلغ الفائدة قليل جدا إال أنه يشكل عائقا أمامهم فالربا يبقى ربا وبالنسبة إليهم فلن يبارك 

.اهللا له فيعمله الذي يؤديه

اب الصناعات الصغرية و عدم اعتيادهم على عدم توافر الوعي املصريف لدى أصح"كما أن -
يشكل هو اآلخر معوقا أساسيا لعملية التمويل فالثقافة و املعرفة وكذلك 4"التعامل مع البنوك

55سابق، ص الرجع املعماري مجعي، -1
135ن، ص .س.العدد السابع، دجملة اقتصاديات مشال إفرقيا،اهلياكلواآللياتالداعمةلتمويالملؤسسات الصغريةواملتوسطةباجلزائر، : حممد زيدان-2
8سابق، ص الرجع املغامل عبد اهللا، حنان السبع، -3
85صسابق،الرجع املفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، -4



نظرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عالميا و محليا-قراءة سوسيو: الثالثالفصل 

الشجاعة والسعي وراء تعلم كل جديد حتد من تلك املعوقات و هو ما يفتقر إليه كل جمتمع 
. همتخلف ال يغرس و ال ينمي مثل هذه الثقافات يف أبنائ

املركزية يف منح القروض و متركز املعامالت بني البنوك و العمالء على مستوى اجلزائر "-
العاصمة، ومن مث فإن معاجلة امللفات، و ال سيما بالنسبة للعمالء املوزعني عرب الرتاب 

.1"الوطين، تعاين من تأخر كبري له عالقة بتماطل تنفيذ و نقل امللفات إىل العاصمة

:خالصة

ىضوء ماتقدميمكنالقولبأناملؤسساتالصغريةواملتوسطة مفهوم معقد يصعب االتفاق أو إجياد تعريف عل
شامل يعرب عن مجيع األطراف، و هذا االختالف يعود إىل عوامل اقتصادية، سياسية، وتقنية، ويف 

ت الصغرية اجلزائربدأ هذا القطاع يعرفانتعاشاملحوظاعلىمستوىالربامج اليت استحدثت لتأهيل املؤسسا
و املتوسطة، و على اعتبار أن له وزارة خاصة، إضافة إىل خمتلف اهليئات اليت سامهت يف إنشاء وترقية 

أما عن النتائجفمنخالملسامهتهافينسبهامةمناملؤشراتاالقتصادية . هذه املؤسسات
دعددمنالعراقيل :واالجتماعيةالوطنية

.والصعوباتاليت تواجههااملؤسسات الصغرية و املتوسطة على أصعدة خمتلفة

137سابق، ص الرجع امل، حممد بوقموم،شريف غياط- 1



قراءة سوسيو-نظرية للممارسة الفصل الرابع: 
المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة الخاصة في الجزائر 

:  متهيد

أوال: واقع املمارسة املقاوالتية يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف 
اجلزائر 

ثانيا: تطور املمارسة املقاوالتية للقطاع اخلاص يف اجلزائر

ثالثا: مسامهة املرأة اجلزائرية يف املمارسة املقاوالتية

رابعا: قوانني االستثمار اخلاص

خامسا: حمددات املمارسة املقاوالتية يف اجلزائر

سادسا: تصنيف املقاولني يف اجلزائر



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

:تمهيد

تزايديف اآلونة األخرية اهتماممختلف لقد 

قفزة نوعية يف جمال املمارسة املقاوالتية أو حىت الدول قورنت بالدواللغربية اليت حققت

.أمهها نشرالفكراملقاواليت فيأوساطالشباب خاصة أصحاب الشهادات

املقاوالتية و تطورها يف اجلزائر، دور املرأة ومكانتها و نسلط الضوء يف هذا الفصل على واقع املمارسة 
.
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والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرالممارسة المقاوالتية في واقع : أوال

تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة عن غريها من املؤسسات جبملة من اخلصائص، جعلت منها 
حيث أثبتت الدراسات و التقارير بأن خلق و إنشاء . حمل اهتمام الباحثني وواصفي السياسات

املناصب، يتحقق بشكل أكرب عن طريق خلق مؤسسات صغرية و متوسطة، وهذا وفقا ملا جاء يف 
أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة تلعب دورا مهما يف ترقية منو اقتصادي : "الذي أكدocdeتقرير 

. قادر على خلق املناصب، من خالل مسامهتها يف رأس مال االجتماعي، والثقايف و البيئي لألمم

. 1"ب كثريا من املعرفة تتطل

أمهية هذا النوع من املؤسسات، فسعت جاهدة لتشجيع " و اجلزائر كغريها من الدول النامية أدركت 
االستثمار يف هذا القطاع، وذلك ما نلمسه من خالل السياسات املنتهجة يف السنوات األخرية، اليت 

جهود املبذولة يف هذا القطاع، وصل ونتيجة لل...تظهر بوضوح يف مجلة من األليات و االجراءات
مؤسسة، 607297إىل 2010عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنشأة يف السداسي األول سنة 

مؤسسة تابعة للدولة، و الباقي تابعة للقطاع اخلاص، موفرة بذلك ما يقارب 560منها 
. 2"2009مقارنة مع سنة% 7,11منصب شغل بزيادة قدرها 1596308

: ر تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائرتطو -

إن التجول الذي عرفته السياسة االقتصادية يف اجلزائر بداية من العشرية األخرية من القرن املاضي 
أفرزت تغيريات مهمة خاصة يف هياكل االقتصاد الوطين، فعلى ضوء التجارب غري الناجحة يف جمال 

الدولة جماال واسعا لدعم منو و ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تنظيم وتسيري املؤسسات، أعطت 

125سابق، ص الرجع املمىن مسغوين، - 1
)126-125(املرجع نفسه، ص ص -2
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الذي تزامن مع تطبيق برنامج التعديل اهليكلي الذي جرى االتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدويل 
و اجلدول التايل يبني لنا تطور عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة ابتداءا من عام .1"1994"

1994 .

إىل عام 1994يوضح تطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر منذ عام )10(جدول رقم
2004

1994199519992001200220032004السنوات 

عدد 
املؤسسات

26,212177,365159,507179,893188,893288,587312,959

129سابق، ص الرجع املشريف غياط، حممد بوقموم، : املصدر

يوضح لنا اجلدول أعاله أن عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف تزايد مستمر حيث بلغ 
و سرعان ما تضاعف العدد عدة مرات خالل عشرية من الزمن ليبلغ 1994مؤسسة عام 26212

312959 .

و املالحظ  أن نصيب األسد يف إطار املؤسسات الصغرية واملتوسطة يعود دائما للقطاع اخلاص، 
376,767من جمموع 269,806أن تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة بلغ حيث
وفيما خيص الصناعة التقليدية 2006لعام 739، أما مؤسسات القطاع العام فمثلت 2006عام 

رية ومتوسطة وذلك غمؤسسة ص376,767من جمموع 106222فقد بلغ عدد املؤسسات فيها 
. أيضا2006عام 

) 2006-2001( املوايل يبني لنا التطور خالل الفرتة و اجلدول 

.129، ص ، املرجع السابقشريف غياط، حممد بوقموم- 1
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يوضح تطور عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف القطاع العام و اخلاص بني ) 11(جدول رقم 
)2001-2006(

نوعية املؤسسات 
الصغرية و املتوسطة 

معدل التطور200120022003200420052006

2006%

1798931895522079499445222458422698069,75املؤسسات اخلاصة 

77877877877887473915,45املؤسسات العامة

646777152379850867329607210622210,56الصناعة التقليدية

2453485618532885773126593427883767679,91

Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
PME-PMI bulletin d’information économique N°10 – 2006

P07

إن عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة التابعة للقطاع اخلاص يف تزايد مستمر من سنة ألخرى -

كما 2006مؤسسة سنة 269806إىل 1999مؤسسة سنة 159705حيث انتقل العدد من 
1."هو مبني يف اجلدول أدناه

155سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، - 1
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) 2006-1999(يبني تطور عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة للقطاع اخلاص) 12(جدول رقم

1999200120022003200420052006السنوات 

عدد املؤسسات 
الصغرية و 

املتوسطة 
159705179893188893207949225449245842269806

الزيادة السنوية 
%

....12,65108,599,75

155سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، : املصدر

عاملني 10أما عن توزيع املؤسسات حسب عدد األفراد العاملني، فإن املؤسسات اليت تشغل من " 
وقد وصل عدد العاملني فيها 2001وهذا حسب إحصائيات عام 10,762فأكثر مثلت 

. 2001عامل، و اجلدول التايل يوضح توزيع عدد املؤسسات حسب عدد األفراد العام 412400

. ني توزيع عدد املؤسسات حسب عدد األفراديب) 13(جدول رقم

%األجراء%عدد املؤسسات عدد األفراد

1-9148,72593,24221,97534,99

10-195,7783,6277,08212,15

20-493,3222,0899,64915,71
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50-999770,6367,66410,67

6850.43168,00526,48فأكثر100

159,507100634,375100

حالة : متويل املشروعات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر: بوهزة حممد و ابن يعقوب الطاهر : املصدر
متويل املشروعات الصغرية و املتوسطة و : املشروعات احمللية بسطيف، الدورة التدريبية الدولية حول

9، ص2003ماي 28-25تطويرها يف االقتصاديات املغاربية، املعهد االسالمي للبحوث التدريبية 

وايل يبني لنا ذلك وفيما يتعلق بتوزيع هذه املؤسسات حسب قطاع النشاط الذي متارسه فاجلدول امل-
) 2006-2003( يف الفرتة  

:حسب قطاع النشاطالصغرية و املتوسطة توزيع املؤسسات يبني ) 14(جدول رقم 

2006سنة 2005سنة 2004سنة 2003سنة قطاعات النشاط

عدد املؤسساتعدد املؤسسات عدد املؤسساتعدد املؤسسات

65,79972,8698071690702العموميةالبناء و األشغال 

34,68137,2944218346461التجارة

18,77120,2942211924252النقل و املواصالت 

15,92716,9331814819438اخلدمات

13,23014,1031509916230االطعامالفندقة و
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13,05813,6731441715270الصناعات الغذائية

46,48349,6235316057453قطاعات أخرى 

207,949225,449245482269806

: إعداد الباحثة باالستناد إىل جداول من املصادر التالية: املصدر

156سابق، صالرجع امل: بن صويلح ليليا-

130سابق، ص الرجع املحممد بوقموم، ، شريف غياط-

متكن الدول من إعادة التوزيع السكاين ، و احلفاظ بالرغم من أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
على بقاء سكان األرياف و املناطق اليت تكثر منها اهلجرة كسياسة إلعادة التوازن إال أن يف اجلزائر 

يالحظ مواصلة تكثيف النشاطات االقتصادية بالواليات العشر املتواجدة "ومن خالل اجلدول املوايل 
مكنتها من احتالل % 12,80ية تيبازة عرفت أعلى نسبة منو قدرت ب يف مشال الوطن، كما أن وال

كما جند مفارقة كبرية يف التوزيع حىت بني واليات . 2005املرتبة السادسة عوض املرتبة السابعة عام 
مؤسسة وهو ما ميثل تقريبا 32872الشمال إذ يالحظ مثال أن والية اجلزائر لوحدها حتتوي على 

. 1"اليةو 16جمموع مؤسسات 

يوضح توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب املناطق اجلغرافية ) 15(جدول رقم 

%2006عدد املؤسسات عام 2005عدد املؤسسات عام الوالياتالرتتيب

30257328728.64اجلزائر 1

157سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، - 1
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16227172556.34وهران2

13170144349.60تيزي وزو3

101671131211.26جباية4

99681108811.24سطيف 5

8111914912.80تيبازة6

8258909010.08بومرداس7

783885118.59البليدة8

7499843912.54قسنطينة 9

688273166,31الشلف10

12710514034010,41الواليات األخرى

2454822698069,91

156سابق، ص الرجع املبن صويلح ليليا، : املصدر

إال أن هذا التوزيع ال ينطبق يف مجيع قطاعات نشاط املؤسسات الصغرية و املتوسطة، فيما خيص مثال 
من جمموع االستثمار % 8,10قطاع األشغال العمومية، جند أن النسبة األكرب تعود لوالية بشار ب 

. الوطن، و اجلدول أدناه يوضح ذلك
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يوضح توزيع العشرة واليات األوائل يف جمال األشغال العمومية يف قطاع املؤسسات ) 16(جدول رقم 
: الصغرية و املتوسطة

%عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطةالوالية 

25548,10بشار01

23627,49وهران 02

17565,57قسنطينة 03

12794,06برج بوعريريج 04

10893,45تيزي وزو05

10293,26خنشلة 06

10013,18جباية 07

9092,88جيجل 08

8992,85تلمسان09

8962,84سوق أهراس10

1775056,31واليات أخرى

31525100

Source : Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat : Annuaire
des PME qualifiées dans le bâtiment, et les publics et l’hydraulique, Décembre
2009, p 784
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:  تطور الممارسة المقاوالتية للقطاع الخاص في الجزائر: ثانيا

: القطاع العام-1

وحدات قطاع األعمال اليت تدار من قبل احلكومة، و اليت ميكن أن " يعرف القطاع العام على أنه 
تدار من قبل القطاع اخلاص، و تقوم املؤسسات العامة بإنتـــــــــاج السلع و اخلدمات و تقدمها إىل 

1"اجلمهور باألسعار اإلدارية

دولة يف االقتصاد الوطين و الذي يعين وجودها وهناك فرق بني القطاع العام و ما يعرف بتدخل ال

و قد يكون هذا التدخل لصاحل القطاع اخلاص و ذلك ، دور تنظيمي رقايب ،توجيهي و تصحيحي
. ثه القطاع اخلاص نفسه من أجل تعديل مسار االقتصاد جراء ما حيد

.الدولة يف التنميةو قد أظهر هذا الدور أمهية ... املرافق العمومية

وقد ظهر العديد من نظريات التنمية االقتصادية بعد احلرب العاملية الثانية ، لتربز أمهية الدولة و دورها 
الفعال يف عمليات التنمية ، وقد ساهم يف انتشار هذه األفكار املاركسية اليت أكدت على ضرورة 

التنمية و حتقق العدالة االجتماعية، وقد تبنت سيطرة الدولة على مجيع جماالت االقتصاد لتسري لعجلة
. هذه األفكار العديد من الدول من بينها اجلزائر و ذلك راجع للظروف التارخيية اليت كانت تعيشها

إن توجيه التنمية ومن مث احلصول على االستقالل االقتصادي يتطلب سيطرة على املوارد االقتصادية 
القطاع العام نظرا لقلة وجود طرق بديلة للتأثري فعالية يف األمور 

9، ص 2003االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، ،_آراء و اجتاهات–اخلصخصة و التصحيحات اهليكلية : ضياء جميد املوسوي- 1
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االقتصادية، ولكن لتحقيق ذلك االستقالل االقتصادي ، البد من أن ال يستخدم القطاع العام من  
قبل سلطة سياسية تكرس التبعية ألن مصلحتها تتعلق بالدول الرأمسالية الكربى ، بينما سيكون 

للتحرر إذا كانت السلطة السياسية تسعى إىل حتقيق مصاحل الطبقة الفقرية القطاع العام أداة 

وعليه فإن بعض وجهات النظر ترى أن القطاع العام خيار تنموي فعال ال ميكن اجناز الكثري بدونه ، 
فالقطاع اخلاص يسعى دائما لتحقيق الربح السريع مهما كان مصدره ، أما احلاجة إىل القطاع العام 

لف الدول املتخلفة أمر بديهي فال ميكن أن حتقق هذه الدول أهداف تنموية كبرية مثل، النمو يف خمت
وال ميكن حتقيقها إال من ... االقتصادي و االجتماعي، التنويع االقتصادي ، توفري فرص العمل

.1خالل القطاع العام

ص فعالية يف خمتلف إال أن وجهت النظر هذه تقلصت يف و قتها احلايل فقد أثبت القطاع اخلا

. التنمية

لقد كان اهلدف من خالل التصنيع هو إنشاء قاعدة اقتصادية متكاملة و ذلك يف فرتة عشرية 
حية اهليكلية ، غري أن النتائج السبعينات لكي ختفف من البطالة و إجياد حل ملشكلة التشغيل من النا

مل تكن يف مستوى االهداف وذلك لعدم استجابة اجلهاز الصناعي املوجود ألهداف االقتصاد 
املتكامل باإلضافة إىل أن املؤسسات الوطنية اصبحت تعاين تفككا كبريا يف اهليكلة املالية وكذا يف 

2ً"مديونية دائمة

بتصرف) 15-9(ضياء جميد املوسوي، املرجع السابق، ص ص - 1
، 2005، ديسمرب 13، جامعة باتنة، العدد جملة العلوم االجتماعية و االنسانيةيف اجلزائر، وضعية و مراحل تسيري املؤسسة العمومية : معمر داوود- 2

242ص 
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:  يمي يف اجلزائرمراحل التغيري االقتصادي و التنظ-2

باملئة من العاملني 90إن االقتصاد اجلزائري كان شبه مدمر حيث أن : مرحلة التسيري الذايت2-1
باإلدارة و املراكز احلساسة كانوا من املعمرين و األجانب و عند نيل االستقالل غادر هؤالء مناصبهم 

ع إجراءات اقتصادية تاركني ورائهم مؤسسات و مزارع و إدارات مهملة و عليه كان على الدولة أن تتب
مناسبة لتلك الظروف كما أن القطاع اخلاص يكاد أن ال نلمحه ، فال وجود ملقاولني وال رأمساليني 

تسيري العمال الدميقراطي " وال تقنيني وطنيني، فجاء التسيري الذايت ويعرف التسيري الذايت على أنه
1"أميمها للمنشآت و املستثمرات اليت هجرها األوربيون أو اليت مت ت

: و يقوم هذا النظام على عدة مبادئ أمهها

حتقيق االستقالل االقتصادي للوحدة اإلنتاجية يف إطار اخلطة العامة -

حتقيق االستقالل اإلداري للوحدة اإلنتاجية اليت يتوىل العمال تسيريها تسيريا ذاتيا وفق القوانني -
املسطرة 

2ات اإلنتاجية على العمال بعد اقتطاع احلصة املقررة للدولةتوزيع األرباح احملققة داخل الوحد-

: يقوم التسيري الذايت على اهليئات التالية

متثل اهليئة العليا يف املؤسسة يشرتط يف العمال املنتسبني هلا أن يكونوا دائمني : اجلمعية العامة للعمال
التنموية، برنامج اإلنتاج السنوي، التكفل باخلطط: ، دورها18جزائري اجلنسية ، يتجاوز أعمارهم 
تنظيم العمل وانتخاب جملس العمال 

248، ص السابقاملرجع ،معمر داوود- 1
6، ص 2005، قسنطينة، ديوان املطبوعات اجلامعية، و دراسة التغري التنظيمي يف املؤسسات الصناعيةاالجتماععلم : يوسف سعدون- 2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

التنظيم : ميثل ثلثي األعضاء فيه عمال االنتاج ، ينتخبون مدة ثالث سنوات ،مهامه: جملس العمال
: الداخلي للمؤسسة مثل

.ينتخب و يراقب جلنة التسيرياملدة ، كما 

تضم هي األخرى ثلثي أعضائها من عمال اإلنتاج، الذين يقومون باختيار رئيس ملدة : جلنة التسيري
تأمني وظائف التسيري يف املؤسسة  من خالل دراسة اخلطة التنموية، تنظر : سنة ، مهامها مركزة على 

كل شهر أو أكثر يف بعض احلاالت يف املشاكل املطروحة على مستوى اإلنتاج جتتمع مرة

ميثل سلطة الدولة داخل املؤسسة، حيرص على تكامل اخلطة الداخلية للمؤسسة مع : املدير-
املخطط الوطين، يقوم بتطبيق قرارات كل من جلنة التسيري و جملس العمال، و يتم تعيينه من قبل 

. 1"الوزير املكلف

الذايت مل تكن وليدة تفكري عميق، و إمنا كانت استجابة من خالل ما سبق يتضح أن فكرة التسيري 
، و من مث فقد احتوى 2"

هذا النظام عدة تناقضات خاصة تلك املتعلقة بالسلطة اليت منحت للعمال يف ظل التسيري الذايت ، 
ة املركزية، ونتيجة هلذه التناقضات ذهبت الدولة يف التفكري يف لكنها يف الوقت نفسه ختضع للسلط

إنشاء شركات وطنية بديلة للمسرية ذاتيا، إضافة إىل عدة معوقات واجهها هذا النظام كمعاناته من 
نقص اإلطارات و اليد العاملة املؤهلة و غريها، لذا توجهت الدولة حنو التفكري يف تأسيس شركات 

.وطنية

تزايد املؤسسات اخلاصة لسيطرة الدولة زيادة على تصاعد ) 67- 65(ميز الفرتة بني فمن أهم ما
. نسبة العمال على حساب القطاع املسري ذاتيا و القطاع اخلاص و املختلط

بتصرف) 8-7(، ص ص السابقاملرجع ، سعدونيوسف - 1
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نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

أما القطاع العام فعدد 40570وعدد عماهلا 559فقد قدرت مؤسسات القطاع اخلاص ب 
218، قطاع التسيري الذايت مثل ب 44113ب 411مؤسساته بلغ 

مؤسسة ضمت 22عامل و أخريا القطاع املختلط فعدد مؤسساته 14934مؤسسة ضمت 
1758 .

ذلك جاء املخطط الرباعي الذي مهد مؤسسات وطنية تسري تسيريا مركزيا من قبل الدولة، وبعد 
1"لبداية تطبيق النظام االشرتاكي يف املؤسسة اجلزائرية

بتصرف) 12-9(يوسف سعدون، املرجع السابق، ص ص - 1



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

: مرحلة التسيري االشرتاكي2-2

منتج ومسري يف أن واحد، فالتسيري االشرتاكي حسب الدولة من خالل حتديدها ألهدافه يعرب عن 
. ربح املؤسسات يف النسق السياسي ، االقتصادي التابع للدولة

مبا أن أساس النظام االشرتاكي هو امللكية العامة " م االشرتاكي للمؤسسات وقد جاء يف ميثاق التنظي
لوسائل اإلنتاج، فإنه من غري املنطقي أن ال يكون عمال الشركات طرفا مهما يف تسيريها و مراقبتها 

1"وبالتايل أصبح العامل يتمتع بصفة املسري املنتج

:يقوم التسيري على االشرتاكي على اهليأة التالية

: جملس العمال- 

جتسدت أدواره يف مراقبة املؤسسة أو الوحدة ن ومنح تقرير سنوي حول النتائج احملققة، املشاركة يف 
. إعداد سياسة التشغيل ووضع برامج التدريب املهين و التوجيه

: جملس املديرية- 

اخلسائر ية وحساب األرباح و تقدير امليزاننشاطاته متثلت يف حتديد األجور و القانون األساسي للعمال 

مثلتها مخسة جلان يف جلنة الشؤون االقتصادية و املالية جلنة الشؤون االجتماعية : اللجان الدائمة-
والثقافية ، جلنة شؤون املستخدمني أو التكوين جلنة الشؤون التأديبية ، جلنة شؤون حفظ 

: الصحة واألمن متثلت مهامها يف

. ، التموين و التسويق، إعداد امليزانية السنويةاالهتمام مبشاريع اإلنتاج
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نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

اإلشراف على هيأت اخلدمات االجتماعية ، إعداد خطط التوظيف ، اختيار العاملني ، اقرتاح 
خمتلف العقوبات ، دراسة شكاوي العمال ، وضع قوانني الوقاية من األخطار املهنية ما أخذ على 

ت عدة منها أنه قائم على املشاركة إال أنه ميدانيا اعتمد هذا النظام أنه هو األخر ظهرت فيه تناقضا
على مركزية السلطة اليت مارستها الدولة فاختيار املدير العام و مدير الوحدة كان يتم من قبل هذه 

. 1األخرية

: إعادة اهليكلة2-3

ميخائيل غور " جاء مصطلح إعادة اهليكلة أو البرييسرتويكا مع رئيس االحتاد السوفيييت سابقا
: ، و الذي يشري إىل " بالتشوف

. 2لالحتاد السوفيييت و إشاعة التجديد يف مجيع نواحي احلياة

الصارخ ت هو االخنفاض املفاجئ و أما يف اجلزائر فلعل أبرز األسباب اليت نادت بإعادة هيكلة املؤسسا
ول و اعتماد املؤسسات العمومية على خزينة الدولة اليت سجلت أول عجز هلا سنة ألسعار البرت 

، عجلت يف ظهور تصورات اخلروج التدرجيي للدولة االقتصاد فوجب االنتقال اىل نظام 1983
"3

ون إعادة اهليكلة للمؤسسات االقتصادية يف املخطط اخلماسي كأداة لتحقيق وقد مت حتديد مضم
االنتعاش االقتصادي والنهوض باجلهاز اإلنتاجي يف املؤسسة و من مث القضاء على أنظمة البريوقراطية 

. املعيقة لإلبداع و االبتكار ما أدى إىل إعاقة نشاط املؤسسة

: أهداف إعادة اهليكلة- 

بتصرف) 16-13(يوسف سعدون، املرجع السابق، ص ص - 1
87ضياء جميد املوسوي، املرجع السابق، ص - 2
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نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

: عادة هيكلة املؤسسات إىل مجلة أهداف نوجزها فيمايليسعت سياسة إ

... تدعيم الال مركزية وتوزيع السلطة لتشمل خمتلف املستويات-أ

- ب

العمل على إقامة عالقات تكاملية سواء بني املؤسسات التابعة للقطاع الواحد أو التابعة لقطاع - ج
متعدد على أساس مبدأ العقود املربمة فيما بينها 

1"مراعاة املالئمة القصوى بني حجم املؤسسة ومستوى عملها واختصاصها اإلقليمي-د

: أشكال إعادة اهليكلة-

.  إعادة هيكلة عضوية، إعادة هيكلة مالية: إىل نوعنيانقسمت إعادة اهليكلة 

جاءت كنتيجة أو رد فعل : اعادة اهليكلة العضوية-أ

املرحلة اليت سبقتها أين مت تأسيس شركات وطنية ضخمة احلجم تضمت حجم كبري من -
سريها العمالة ، خضعت للتسيري بالنمط املركزي للسلطة و الذي واجه صعوبات عديدة عرقلت 

بشكل فعال ، فجاءت األفكار لتنادي بإعادة هيكلة هذه املؤسسات و حتويلها من مؤسسات 
ضخمة إىل مؤسسات صغرية احلجم ميكن التحكم فيها وتسيريها بشكل فعال ، حيث ختصصت 

فقد مت تقسيم املؤسسات "املؤسسات اجلديدة يف إنتاج معني ، وقد تضاعفت عدد هذه املؤسسات 
2"1982مؤسسة خالل 480مؤسسة صغرية إىل حوايل 150حنو الوطنية من 

التخصص، و التقسيم : وقد متت إعادة هيكلة كل هذه املؤسسة وفق عدة معايري أمهها معياري
اجلغرايف 

26سابق، ص الرجع امليوسف سعدون، - 1
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نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

: معيار التخصص-

يعين حتديد ختصص كل مؤسسة صغرية احلجم كانت أو متوسطة لتقوم بإنتاج معني و نشاط حمدد

: معيار التقسيم اجلغرايف-

تقسيم املؤسسة الكبرية احلجم املوجودة مبدينة ما إىل وحدات صغرية وفروع تابعة هلا يف مناطق "
1. "أخرى من الوطن

: إعادة اهليكلة املالية- ب

إن إعادة اهليكلة العضوية حتم ظهور منط جديد من إعادة اهليكلة مسي بإعادة اهليكلة املالية ، و هي 
ابة منح استقالل مايل للمؤسسة الصغرية أو املتوسطة و ذلك بعد منط الال مركزية يف التسيري اليت مبث

. خضعت له هذه املؤسسة

وعليه فإن املؤسسات يف ظل هذا النظام عليها القيام مبهامها املتمثلة يف القيام بالنشاط االقتصادي 
هلا و من مث فعليها حتمل األعباء واإلنتاجي بشكل فعال ، كما جيب أن ال تتخلى على عما

االقتصادية واالجتماعية على حد سواء و ذلك بعيدا عن دعم الدولة ووصايتها 

جاءت إعادة اهليكلة بالعديد من النتائج اإلجيابية و السلبية أيضا على املستويني االقتصاديان 
: واالجتماعيان نذكر منها

مبعىن إنشاء 1"جتسيد فكرة التوازن اجلوهري: " ثل يفما هو إجيايب يتم:من الناحية االجتماعية-
توفري فك العزلة عن بعض املناطق و : ىل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف كامل الرتاب الوطين أدى إ

،مناصب الشغل للسكان احملليني

27، ص سابقالرجع امليوسف سعدون، - 1



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

فع أما الناحية السلبية فيها ، فقد برزت من خالل عدم حتقيقها ملا كان منتظرا منها من ناحية ر 

. مجاعات العمل لطريقة التسيري ، و اليت عربوا عنها من خالل قيامهم بعدة إضرابات 

: من الناحية االقتصادية-

فاعها يف قطاع اإلدارة، فقد نسب التشغيل قد ظلت يف تباطؤ داخل القطاع الصناعي مقارنة بارت" 
% 20لينخفض إىل % 27مثال 1981بلغ عدد النمو السنوي للتشغيل يف القطاع الصناعي سنة 

ما 1981، يف حني بلغ نفس هذا املعدل يف قطاع اإلدارة يف نفس السنة ، أي سنة 1984سنة 
2"1984سنة % 48لريتفع إىل % 45يعادل 

و املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر جاء مع نظام إعادة من الواضح أن بداية التحول حن
. هيكلة املؤسسات حيث حولت هذه األخرية ضخمة إىل مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم 

28، صالسابقاملرجع يوسف سعدون، -1
29، صنفسهرجع امل- 2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

: استقاللية املؤسسات2-4

السعي حنو حتسني فعالية املؤسسات : و يشري هذا املفهوم إىل " استقاللية املؤسسات" عرف باسم 
يف التنمية 

. الشاملة 

املؤسسات األخرى، زيادة على إعطائها كامل احلرية لتحديد و ختطيط طريقة إنتاجها وحجم 
حققتها وفق الطريقة اليت عمالتها، وعليه فإن املؤسسة ستكون مسؤولة أمام السلطة عن النتائج اليت

. اتبعتها من خالل اخلطة احملددة

:مبادئ استقاللية المؤسسات 

ويتمثل يف إضفاء الشخصية القانونية و املعنوية على تلك املؤسسات ويكسبها و : األساس القانوين
. التحمل بااللتزامات

ل اخلارجي يف الشؤون ومعناه دعم مشروع استقاللية املؤسسات بعدم التدخ: األساس اإلداري
. الداخلية للمؤسسات

ومعناه أن تنظيم االقتصاد الوطين يقوم على أسس من  أمهها إقامة منظومة : األساس االقتصادي
. 1وطنية ختطيطية تستند إىل قواعد تنظيمية جديدة باالعتماد على القرارات اإلدارية

253سابق، ص الرجع املمعمر داوود، - 1



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

: مراحل تطبيق استقاللية المؤسسات

: مت تطبيق استقاللية املؤسسة العمومية خالل ثالثة مراحل

: املرحلة األوىل

، مت فيها إنشاء صناديق املسامهة وحتديد أشكال و أسهم 1988جوان23
. املؤسسات العمومية

: املرحلة الثانية

سات العمومية االقتصادية إىل نظام مت فيها وضع التشريعات النهائية و النقل التدرجيي للمؤس
. استقاللية املؤسسات

: املرحلة الثالثة

خمطط قصري املدى : ظهر يف هذه املرحلة النظام اجلديد للتخطيط و املبين على ثالث مستويات
. للمؤسسات، املخطط الفرعي، املخطط الوطين

: هيئتني

. هلا حق امللكية على األسهم و تصادق على املخطط قصري املدى للمؤسسة: اجلمعية العامة

يقوم مهام التوجيه و الرقابة على النتائج و له احلق يف تعيني و عزل املسري باعتباره : جملس اإلدارة
. 1املسؤول عن النتائج أمام جملس اإلدارة

بتصرف32سابق، ص الرجع امليوسف سعدون، - 1



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

: المؤسساتالنتائج المترتبة عن استقاللية

بصفة عامة تعود أسباب الفشل و النتائج السلبية اليت أدت باملؤسسات احملولة إىل نظام االستقاللية 
: إىل االفرتاض إىل ما يلي

عجز يف املستخدمني األطريين يف املؤسسات -

- .

-
. املؤسسة



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

: اخلوصصة2-5

ة اخلاص على توفري إدارة أكفأ مما يقتصد يف بشكل عام جرى تربير اخلوصصة على أساس قدر " 
استخدام املوارد وحتسن أداء املؤسسات فيزيد بذلك من معدالت النمو االقتصادي، وتقدمي حوافز 
على تعبئة و توجيه االدخار حنو املشاريع املرحية و تعميم امللكية على قطاع أكرب من املواطنني ، 

1"ار و توفري قناة مناسبة للتمويلوخيلق سوق مالية نشطة تشجع على االدخ

فقد أصبحت سياسة االنفتاح أو حترير السوق قدر حمتوم، فاعتمدت خوصصت املؤسسات العمومية  
ويشري مفهوم اخلوصصة إىل كل شكل 2"1995كسلسلة من اإلصالحات اجلديدة بداية من عام 

من أشكال التحول مللكية مؤسسات الدولة إىل مسامهني أخرين مما يؤدي إىل حتكم فعال يف األنشطة 
.االقتصادية مستقبال

3"إن هؤالء املسامهني ميكن أن يكونوا أشخاص معنويني أو اعتباريني، مستمرين حمليني أو أجانب

بإعادة تقسيم ) dératisation(تعين انسحاب الدولة : اخلصخصة ب" بن أشنهو"و يعرف 
النظام االقتصادي ،أي إلغاء احلدود بني القطاع العام و القطاع اخلاص من خالل اخلصخصة الكلية 

"4

نقل كل امللكية إىل أشخاص طبيعيني أو كل صفقة تتجسد يف: "
: معنويني خاضعني للقانون اخلاص من غري املؤسسات العمومية وتشمل هذه امللكية

20سابق، ص الرجع املضياء جميد املوسوي، - 1
2 -LachachiTabet , Aoul Wassila : L’entrepreneur Algérien émergence d’une nouvelle classe, congrès
international : les exigences de mise-à-niveau des PME dans les pays arabes, p 1147 .

35سابق، ص الرجع امليوسف سعدون، -3
164ص ، 2007مارس تبسة،، جامعة العلوم االجتماعية و االنسانية، جملة دراسة سةسيوقانونية، –اخلصخصة : خالد حامد-4
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كل رأس مال املؤسسة أو جزءا منه حتوزه الدولة مباشرة أو عن طريق األشخاص املعنويني اخلاضعني -
. 1"ماعية أو اكتتابللقانون العام، وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجت

ميكن تقسيم هذه األسباب إىل أسباب داخلية و : أسباب التحول نحو الخوصصة في الجزائر
أخرى خارجية، أما السبب اخلارجي فإن سياسة اخلوصصة لطاملا هدفت إىل تكريس سيطرة الشركات 

ملالية العاملية، مما الرأمسالية الكربى ، اليت مارست ضغوطا على خمتلف الدولة من خالل املؤسسات ا
 .

: وأما األسباب الداخلية فهي مرتبطة بشكل كبري بعاملني أساسيني مها

فشل التجربة التنموية اليت انتهجتها اجلزائر منذ االستقالل و من خالل املخططات املختلفة و مرورا-

وذلك ألن املؤسسة العمومية اهتمت بأنشطة غري مالئمة لطبيعتها، "وأغفلت اجلانب االقتصادي ، 
. 2"حيث ارتفعت املصروفات اإلدارية بسبب زيادة العمال فوق احلاجة ، مما أدى إىل اخن

أما العامل األخر فهو ضعف أداء القطاع العام و الذي يعود حسب الكثري من املختصني -
لالختبار السيئ للمسريين، دون أن ننسى الوصاية يف كل ما يتعلق بالقرارات اليت يتخذها هؤالء 

. 3"املسريين 

ؤسسات العمومية من خالل إن مرحلة تفكيك امل: مراحل التحول نحو الخوصصة في الجزائر-
إعادة هيكلتها، مث منح االستقاللية العضوية و املالية هلذه املؤسسات ما كانت إال مراحل متهيدية 

164، صالسابقاملرجع ،خالد حامد- 1
.256سابق، ص الرجع املمعمر داوود، -2

3-LachachiTabet , Aoul Wassila, ibid, p1147
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ملرحلة تليها وهي مرحلة اخلوصصة، وهذا و إن دل على شيء فإمنا يدل على حتول تدرجيي حنو 
. سياسة اخلوصصة واإلنتاج على السوق

وذلك 1995مليار دينار لعام 148ة غطاء مايل قدر مبا يقارب وقد خصص ملشروع اخلوصص" 

1"تسيري املؤسسات وهذا بناء على رؤية قدمها صندوق النقد الدويل

: االستثمار العمومي و اخلاص يف اجلزائر-3

ظلت الصناعة غالية على باقي قطاعات االقتصاد " لالستثمار العمومي يف و لفرتة طويلةبالنسبة 
الوطين ، فبالرجوع إىل فرتة التخطيط جند أن الصناعة استحوذت على نصيب األسد من جمموع 

عات كالزراعة و البنية التحتية االستثمارات الوطنية املخططة وذلك على حساب باقي القطا
. اخلدماتو 

، % 49أن قطاع احملروقات كان اكثر قطاعات الصناعة الذي أوىل اهتماما فقد استحوذ على بني
الرباعي األول، الرباعي الثاين يف استثمارات املخطط الثالثي، % 38,6، % 38، % 35

املخطط اخلماسي األول على الرتتيب ، بينما جند القطاع الزراعي حتصل على نصيب ضعيف يتمثل و 
،أما االستثمارات املخصصة لقطاعات البنية 77، 74خالل % 15و67،73الفرتة يف % 18يف 

يف املخططني % 30يف املخطط الثالثي و% 17التحتية االقتصادية واالجتماعية مل تتجاوز 
. الرباعيني ، بالرغم ملا هلذه القطاعات من أمهية كبداية للتنمية

االشرتاكي و التوجه حنو اقتصاد السوق فقد متت وبعد اجتياز مرحلة التخطيط املركزي و النظام 
تغيريات يف بنية االستثمارات، وقد مت تقليص حصة القطاعات الصناعية و احملروقات ومت مضاعفة 

، بتصرف43سابق، ص الرجع امليوسف سعدون، - 1
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، كما ...حصة قطاعات أخرى كالفالحة ، املنشآت االقتصادية و االجتماعية كالسكن و اخلدمات
ة لباب االستثمار األجنيب يف لدولة اجلزائرييالحظ غياب حصة احملروقات و ذلك بسبب فتح ا

دون إغفال أمهية القطاع اخلاص 1"هذا
. احملاوالت اجلدية للنهوض به ودعمهو 

يف أمهية كبرية للنمو االقتصادي لدول العامل الثالث"أما القطاع اخلاص فيمثل : القطاع اخلاص-2
وقت يتضاءل فيه دور الدولة، وكذا تنحصر فيه القروض اخلارجية، و تكاد تتالشى املعونات 
االقتصادية ، ونتيجة رأس املال اخلاص إىل حيث توجد بيئة مناسبة لالستثمار و معدالت عالية 

2"للربح

األخري يف و القطاع اخلاص حياذي القطاع العمومي و ينافس هذا 1962و يف اجلزائر و منذ عام 

القطاع اخلاص " فلطاما مثل3"من املؤسسات الصغرية و املتوسطة% 95أخرى كان هذا القطاع ميثل 
االشارة إىل هذا النوع من املؤسسات حيث كان القطاع العمومي يتميز بضخامة مؤسساته، وميكن 

مؤسسة يف القطاع اخلاص سنة 22382نسبة الزيادة اليت عرفها هذا القطاع حيث إرتفع من 
4"1994سنة 26212إىل 1991

إن منو القطاع اخلاص جاء مع سياسة االصالحات وخصوصا ما يتعلق بالتعديل اهليكلي الذي  -
اص توفري مناصب عمل كان له نتائج سلبية مثل تسريح العمال، بينما شهد القطاع اخل

، رسالة ماجستري يف 2001-1990، دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة مصادر و أساليب متويلها–املشاريع االستثمارية العمومية : العشي هارون- 1
بتصرف) 64-63(، ص ص 2002/2003العلوم االقتصادية ختصص نظرية التنمية االقتصادية، جامعة باتنة،

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص تنمية اقتصادية، االصالحات االقتصادية و إشكالية النمو يف دول املغرب العريب: فطيمة حفيظ- 2
.91، ص 2010/2011جامعة باتنة، 

3-LachachiTabet , Aoul Wassila, p 1146
277سابق، ص الرجع املعيسى آيت عيسى، -4
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منها  7384، 1998مؤسسة صغرية و متوسطة أنشأت عام 7418عديدة، فمن بني 
1"كانت تابعة للقطاع اخلاص

: و اجلدول أدناه يوضح التطور السنوي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر-

: اجلزائرمعدل التطور السنوي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يفيبني:)17(جدول رقم

معدل التطور السنوي نوعية املؤسسات 

20022003200420052006م -ص

5,379,718,429,059,75مؤسسات خاصة

15,45-12,34-0,000,000,00مؤسسات عامة 

10,5811,648,6210,7710,56صناعة تقليدية 

6,7310,218,459,739,91

278ص، املرجع السابق،عيسى آيت عيسى: املصدر

: أمهية القطاع اخلاص2-1

: للقطاع اخلاص أمهية بالغة تربر من خالل ما يلي

يف استيعاب اليد العاملة بنسبة ) دون الفالحة(إن مسامهة القطاع اخلاص: املسامهة يف التشغيل-
، تعترب نسبة كبرية إذا أخذنا بعني 1971سنة % 28,2و 1967سنة % 34,3تراوحت ما بني 

ساس على القطاع العام من ناحية، و باعتبار أن جزء كبري االعتبار أن اسرتاتيجية التنمية تعتمد يف األ

بتصرف277، ص سابق الرجع املعيسى آيت عيسى، -1
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من العمال مل يشمله االحصاء من ناحية ثانية، و باعتبار أن القطاع الصناعي % 20قد يصل حىت 
1"هو الذي يوفر أكثر الفرص للتشغيل و الذي ال يفضل القطاع اخلاص االستثمار فيه

بداية من عام "العمال تزيد سوءا، ففي فرنسا مثال وقد ظلت نسبة البطالة ترتفع وظاهرة تسريح 
، بدأت مرحلة ملحوظة من النمو التدرجيي للبطالة، منذ هذا التاريخ كان هلا زيادة مستمرة 1974

يف 3248000عدد العاطلني عن العمل جتاوز 1973كمعدل سنوي يف 593000فمن 
ن السنوات بني بعد االخنفاض يف الكثري م2003يف منتصف 2602000و 1996
2006وبعد التناقص يف سنوات 2004من السكان يف % 10، العاطلون مثلوا 2001و1997

يف الثالثي األول من % 9,1عرفت البطالة تصاعدا كبريا حتت وقع األزمة العاملية ليبلغ 2007و
2009"2

فرتة الثمانينات زائر، مثال يفوقد كان للقطاع اخلاص مسامهة فعالة يف توفري مناصب الشغل يف اجل
بالرغم من أن سياسة القطاع اخلاص جتسدت يف االعتماد على العمل العائلي اإلعالن عن العمال و 

كان للقطاع اخلاص منها 2465000إىل 1982،فقد بلغ العدد اإلمجايل للعمال األجراء سنة 
ع وكانت حصة القطا 2921000بلغ العدد 1986ويف سنة % 26,7أي ما نسبة 657400

فقد بلغ إمجاع العمال األجراء 1990، أما سنة %24,5أي نسبة717000اخلاص منها 
% 26,4أي ما يعادل نسبة 952,800عامل، نصيب القطاع اخلاص منها 3609000

: و اجلدول أدناه يوضح ذلك

48عيسى مرازقة، املرجع السابق، ص- 1
2- Dominique Méda : Le travail, 4eme edition, PUF, paris, 2010,  p57
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) 1990-1982( يبني مسامهة القطاع اخلاص يف التشغيل للفرتة) 18(جدول رقم 

النسبة املئويةحصة القطاع اخلاص العدد اإلمجايل للعمال األجراءالسنوات 

19822.465.000657.40026.7

19862.921.000717.00024.5

19903.609.000952.80026.7

78سابق،صالرجع املعيسى مرازقة، : املصدر

وعليه فقد كان القطاع اخلاص وعلى األخص املؤسسات الصغرية و املتوسطة حال هلذه املشكلة، فقد 
حسب تصريح الوزارة املعنية خالل السداسي األول من " وصل عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

مقارنة بسنة 9,95مؤسسة صغرية و متوسطة و بزيادة تقدر ب 362112إىل 2006سنة 
2005 .

1"منصب شغل1,199,549ساهم خبلق ما مقداره ت-

يف "لقد ساهم القطاع اخلاص ممثال باملؤسسات الصغرية و املتوسطة : املسامهة يف القيمة املضافة-
الرفع من القيمة املضافة حيث و صلت مثال نسبة الزيادة قطاع البناء و األشغال العمومية 

%. 14إىل 2004سنة ) اخلاص(

هلا دور كبري يف الناتج الداخلي اخلام خارج احملروقات إذ أن مسامهتها تتزايد باستمرار خالل -
% 78,2، و املسامهة األكرب كانت للقطاع اخلاص ب 2004-2000الفرتة املمتدة ما بني 

1"مليون دوالر538من إمجال الصادرات بقيمة تقدر ب % 2,10مسامهتها يف التصدير ب -

.132املرجع السابق، ص ،سليمة غدير أمحد- 1
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: اع اخلاص يف اجلزائرتطور القط2-2

: 1982-1962: مرحلة

ذو طابع عائلي، و أكثر حرفية يف سنة ...اعترب القطاع اخلاص يف االقتصاد الوطين قطاع هامشي" 
وحدت يف السنة تنشأ مع فرص استمرار ضئيلة، ومع تأثري اقتصادي 600فقط 1962-1982

ذا راجع لربنامج الدولة اليت أعطت حمدود، و بالتايل كان حضوره جد حمدود بل و حماصر و ه
2"األولوية و األمهية للتصنيع، أي الصناعات املضعفة و خاصة القطاعات اإلسرتاتيجية

وقد كان ينظر إىل املؤسسات الصغرية و املتوسطة كأداة لتدعيم عمليات التصنيع الشاملة و تكثيف 
ت التابعة النسيج الصناعي املوجود، لذلك عرفت هذه املؤسسات بالصناعا

Les industries entraimer أما فيما يتعلق باملؤسسات صغرية و متوسطة التابعة للقطاع ،
، حيث أن هذا األخري أقر أمهية اعتماد 1966اخلاص فكانت مؤطرة مبوجب قانون االستثمار للعام 

ة سنة املشاريع اخلاصة من طرف الدولة الوطنية لالستثمارات لكن سرعان ما حلت هذه اللجن
، واعتربت املؤسسات الصغرية و املتوسطة كمكمل للقطاع العام، فخالل هذه الفرتة مل تكن 1981

3"هناك سياسة واضحة اجتاه القطاع اخلاص، كما أن دورها كان غري واضح ضمن التشريعات اجلزائرية

: 1989-1982: مرحلة

بدأ يأخذ متنفسا من خالل سياسة هذه املرحلة متيزت باالهتمام التدرجيي بالقطاع اخلاص، ف" 
االنفتاح حيث عمدت الدولة إىل تقدمي تسهيالت من أجل الدخول يف االقتصاد احلر، و يظهر هذا 

.132، ص املرجع السابق ،سليمة غدير أمحد-1
.88سابق، ص الرجع املعدمان رقية، - 2
.130سابق، صالرجع املسليمة غدير أمحد، -3
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من خالل القوانني و التشريعات املوضوعة من سنة إىل أخرى حماولة منها إدماج االقتصاد اجلزائري يف 
1"اقتصاد السوق تدرجييا

قوانني خاصة الصناعة التقليدية و الشركات املختلطة و االستثمار ثالث "،1982فقد عرفت سنة 
كتوجه جديد "ة و املتوسطة ، و أصبح يف هذه الفرتة ينظر إىل قطاع املؤسسات الصغري 2"اخلاص

على ضرورة ترقية قطاع ) 1984- 1980(بديل، ومن هذا املنطلق أكد املخطط اخلماسي األولو 
االعتماد عليها يف امتصاص حاالت العجز اهلامة املسجلة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و 

، )1982- 08-21(العقدين السابقني، كما مت إصدار قانون متعلق باالستثمارات الوطنية اخلاصة
زيادة على أنه يف 1983وإنشاء الديوان الوطين لتوجيه االستثمار اخلاص و متابعته وتنسيقه سنة 

3".نية للتجارة للمقاولني اخلواصمت فتح الغرفة الوط: 1987عام 

: إىل يومنا هذا- 1990:املرحلة

بداية هذه املرحلة متيزت بسقوط نظام االشرتاكية و التوجه حنو سياسة خوصصة املؤسسات العمومية 
ومن خالل القوانني التالية ميكن معرفة النشاط و تقدم الدولة يف تطبيق سياستها التنموية " 

. مرادفة للصرف و القروض1990ريل أف14ل 10-90قانون

. حترير التجارة اخلارجية1991فيفري 19ل 37-91املرسوم رقم : 1991

ختفيض االستثمار و إنشاء شبابيك فقط 1993أكتوبر 5ل 12-93املرسوم رقم : 1993
. للبلديات

.تبين اإلطار املرجعي و القانوين الذي يسمح خبوصصة املؤسسات العمومية: 1994

.88سابق، ص الرجع املعدمان رقية، - 1
.71سابق، ص الرجع املعيسى مرازقة، -2
.89سابق، ص الرجع املعدمان رقية، -3



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

. 1"تبين قانون اخلوصصة: 1995

إال أن ما يالحظ يف هذه الفرتة تركز نشاط القطاع اخلاص يف االستثمارات اليت ال تتطلب رؤوس 
. أموال كبرية ونسبة املخاطرة فيها منخفضة

غلى تنصيب وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة 1992إنشاء مصاحل وزارة االقتصاد سنة "كما مت 
... بكافة الصالحيات1994عة التقليدية والصنا

، وعلى إثره مت تأسيس وكالة 1993إصدار قانون مستقل لتوجيه االستثمار وهو قانون سنة-
حيث مت جتميع كل املصاحل يف شباك واحد مسي ، 

. بوكالة ترقية ومتابعة االستثمارات

الذي يرتجم بصدق إرادة الدولة 01/18يف شكل قانون رقم وأخريا جاء النص التشريعي-
لتحقيق األهداف املسطرة من خالل تعريف صريح وواضح يف القانون التوجيهي لرتقية 

. 2"2001املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصادرة سنة

.89، ص سابق الرجع املعدمان رقية، - 1
.131ص سابق، الرجع املسليمة غدير أمحد، -2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

:مساهمة المرأة في الممارسة المقاوالتية: ثالثا

:تعتمدعلى
منطالتسيريباملشاركة،وضعاألهدافاالجتماعيةفيقائمةاألولويات؛باإلضافةلتميزالنساءاملقاوالتبأساليب 

.1"منرحبلطرفيالتعاملالتفاوضالناجحالذييكتسبنمنوراءهعلىعالقاتدائمةوتعاو 

تلكاملرأةالتيتملكخصائصومميزامتعينةجتعلهاتتحملخطرالقيام "

وإمكانيتها، 
.2"هدفهاالنجاحوالتفوق

من خالل ما سبق ميكن القول بأن ليس هنالك فروق بارزة بني كل من املرأة املقاولة و الرجل املقاول 
خاصة فيما يتعلق باملميزات و السمات الشخصية فكل منهما يتمتع بروح املبادرة، الرغبة يف 

إمنا قد . كار و اإلبداع، الرغبة يف النجاح والتميزاالستقاللية، حب املخاطرة، الثقة بالنفس، االبت
تظهر هذه الفروقات يف طريقة التسيري فكما سبق الذكر فأسلوب املرأة املقاولة يف تسيري مؤسستها 
يغلب عليه طابع املشاركة يف التخطيط و اختاذ القرارات إضافة إىل حسها االجتماعي الذي مييزها 

.عن الرجل املقاول

62سابق، ص الرجع ،املالتوجه املقاواليت للمرأةيوسف قريشي،،سالمي منرية- 1
12سابق، ص الرجع املشلوف فريدة، -2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

:رأة املقاولة يف اجلزائرواقع امل-1

"،جند 1"إذاحاولناتسليطالضوءعلىواقعاملرأةمنذالتعليمإلىغايةالشغل
-املرأةفيالتعليم،وذلكنامجعنتحسنظروفالتمدرس؛وشهدميدانالعمأليضااستقطابالليدالعاملةالنسوية

IPF-كمايشريمؤشر
انتسائدة؛وبقراءةاملوادالدستوريةالتيتتحدثعن ،وكانذلكنتيجةالتحررمنالضغوطاالجتماعيةالتيك

و 29
31

اللتانتؤكدانعلىأناآللياتالقضائيةالتيوضعتهااجلزائرلرتقيةومحايةحقوقاملرأةتتأسسعلىمبدأاملساواةبيناملواطنني،وال
يت

استمدتأسسهامندينالدولةوهواإلسالمالذيأوملنيحفظحقوقاملرأةوحيميهامناالستغاللسواءعلىاملستوىاملايل،أو 
.2"علىاملستوىالشخصي

القيادية ية و 
ة ال عالقة هلا ال بالدين و ال بالتشريع، غري أن هذا النوع ما هو إال ممارسات و قيود اجتماعية متخلف

من املمارسات بدأ يتالشى تدرجييا بالرغم من أنه ال يزال موجود، و قد استطاعت املرأة أن تكسر 

. واالقتصادية

حققت املرأة يف اجلزائر نسب عالية يف جمال مهن التمريض و الطب "م من ذلك فقد و بالرغ
واهلندسة و التدريس يف خمتلف أطواره و بعض املهن اإلدارية، لكنها بقيت بعيدة عن جمال التصنيع 

62سابق، ص الرجع ،املالتوجه املقاواليت للمرأةسالمي منرية و قريشي يوسف، -1
62املرجع نفسه، ص -2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

9500عوزها الكفاءة و االحرتافية، الشيء الذي جعل عدد النساء املقاوالت يف اجلزائر ال يتجاوز ي
1"منصب شغل25000امرأة مقاولة و مع ذلك استطاعت أن توفر 

:و هذا راجع ألسباب عديدة منها

.طاملا اعترب خروج املرأة للعمل للضرورة امللحة عندما ال جتد من يعيلها-

.ض النساء على التوفيق بني العمل املقاواليت و املنزلعدم مقدرة بع-

.عدم توفر بيئة أسرية تشجع املرأة على العمل و اإلبداع-

.عدم مقدرة بعض النساء على حتمل عبء املسؤولية، فالكثريات يسندهن رجال يف أعماهلن-

.اخلوف من املبادرة و املخاطرة-

حيث ارتكبت ضدها "ة اجلزائرية من أكرب املتضررين -
أفضع اجلرائم اإلنسانية بداية بانتهاك شرفها وصوال إىل إلغاء إنسانيتها، و ذلك بسلبها حريتها 
يف الرأي والعمل و املبادرة و هي من احلقوق الثابتة اليت منحتها هلا الشرائع السماوية قبل 

2"الدنيوية

انسحاب الكثري من النساء من عامل األعمال، كل هذه الظروف أدت إىل
"فـ

-وإنشاءاملؤسساتباملقارنةمعبقيةالدواللغربيةوالعربية

48سابق، ص الرجع املشلوف فريدة، -1
73، ص نفسهرجع امل-2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

.،-األعمال
. 1"ولكن،ورغمهذااالرتفاع،إالأنعددالنساءرئيسات املؤسساتبعيدجداعنقرينهاالرجل

:إجنازات املرأة يف املقاوالتية يف إطار املؤسسات الصغرية و املتوسطة-2

تصرحيا باالستثمار 354سجل "فقد الوكالة الوطنية لترقية االستثماريف إطار املشاريع اليت دعمتها 
و هي % 1مشروع، أي ما يعادل 33600من جمموع 2003و 1999خالل الفرتة املمتدة بني 

مشروعا فقط، و هي متس 79
: الفروع التالية

%38مشروع 30: الصناعة

%16,5مشروع 13: اخلدمات

%15,2مشروع 12: الصحة

2%  "15,2مشروع 12: النقل

فاجلدول التايل يبني لنا نصيب املرأة منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و بالنسبة ملشاريع 
:2007خالل سنة 

يبني لنا عدداملشاريعاملسجلةمنطرفالوكالةالوطنيةلدعمتشغياللشبابلكال ) 19(جدول رقم 
:شاطاجلنسينحسبقطاع الن

النساءالرجالعدداملؤسساتقطاعالنشاط

7،ص 2010أفريل8- 6،بسكرة،التكوينوفرصاألعمال:امللتقىالدوليحوالملقاوالتيةأثرالتكوينعلىالتوجه املقاوالتيللمرأةفياجلزائر، : و آخرونسالميمنرية-1
93سابق،الرجع املعدمان رقية، - 2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

النسوياملصغرةاملمولة

%2443818945588924اخلدمات

%12057116514063نقل املسافرين

%1257810032254620احلرف

%11125108312943نقل البضائع

%1012593956286فالحة

%4480373574517صناعة

األشغال البناء و 
العمومية

340532771284%

%2077124283540األعمال احلرة

%13921346463صيانة

%34834800الصيد

%17624023373اهليدروليك

822657063911524%14

96سابق، ص الرجع املعدمان رقية، : املصدر



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

% 14هذه الوكالة أيضا قدرت بـ يف مشاريعنالحظ من خالل هذا اجلدول أن نسبة مشاركة املرأة
%86هي نسبة ضعيفة أيضا مقارنة مبشاركة الرجل و املقدرة بـ و 

.بالسنوات اليت سبقتها

2006فيإحصائيات"الوكالةالوطنيةلتسييرالقرضالمصغرأما بالنسبة ملشاريع 
5832مشروعمنجزمنقباللرجال،و08171مشروعمنها16649بلغعدداملشاريعاملمولةمنطرفالوكالة

% 35.03مقابل% 64.97مشروعمنجزمنقباللنساء،أيتأخذنسبة الرجال
1."للنساء،وهينسبةمرتفعةمقاباللنسبالتيحظيتبهايف الوكاالتاألخرى

97سابق، ص الرجع املعدمان رقية، - 1



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

:الصعوبات اليت تواجهها املرأة املقاولة-3

ختللتها مجلة من املصاعب و العراقيل اليت حتد يف بعض األحيان من مشاركة املرأة يف النشاط املقاواليت 
:عوقات ما يلي

األوىل مرتبطة "بصفة عامة ميكن القول أن املرأة املقاولة يف اجلزائر تعاين من نوعني من املشاكل 
ثقايف مازال مرهون بذهنيات بالية واملعتقدات - مبمارستها ملهنة حرة و الثانية ذات طابع سوسيو

فاملرأة يف جمتمعنا ينظر هلا باعتبارها 1"اخلاطئة اليت تنسب للدين تارة و للعادات و التقاليد تارة أخرى
كائن جيب أن خيضع للرجل و سلتطه سواء كان أبا أو زوج؛ 

:إضافة إىل الصعوبات التالية

مشكلةاحلصولعلىالتمويلخاصةمنه 
البنكي،الذييكونفيبعضاألحياجندصارممعالنساءويطلبضماناتالتستطيعتوفريها؛

باإلضافةملشكلةاحلصولعلى 
الاللفرصبسببعدماالندماجفيالشبكاتالتييمكنأنتوفرذلك،مشكلةنقصاخلربة،باإلضافةلضرورة املعلوماتواستغ

.2"الولوجلمجاالملقاولة

76سابق، ص الرجع املشلوف فريدة، - 1
6سابق، صالرجع ،املسالمي منرية و آخرون، أثرالتكوينعلىالتوجه املقاوالتيللمرأةفياجلزائر-2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

: قانون االستثمار: رابعا

اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات " اجلزائرييقصد باالستثمار حسب املشروع
جديدة، أو توسيع قدرات االنتاج، أو إعادة التأهيل أو إعادة اهليكلة

املسامهة يف رأمسال مؤسسة يف شكل مسامهات نقدية أو عينة-

. 1"استعادة النشاطات يف إطار خوصصة جزئية أو كلية-

وقد قامت اجلزائر بالعديد من التدابري و األليات لتشجيع مث تطوير االستثمار متثلت يف التشريعات 
 .

: 36/277قانون االستثمار اخلاص رقم -

وهو قانون االستثمار اخلاص رقم 1963جويلية 26اص جاء يف لعل أول قانون مس االستثمار اخل
: أعطى حرية لالستثمارات اخلاصة ولكن بشروط امهها" ، حيث 36-277

) . la localisation des investissements(توطني االستثمارات -أ

. حتديث و جتديد عوامل االنتاج- ب

. 2"التكوين و الرتقية املهنية للعمال- ج

"لكن التص
إننا نرغب يف بقاء القطاع اخلاص، ولكننا نعلمه أنه سيزول يف األمد : " مبايلي1963ديسمرب 30

.، يتعلق بتطوير االستثمار2001غشت 20املوافق لـ1422،املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام 03- 01من األمر رقم 2املادة رقم - 1
)34-33(سابق، ص ص الرجع املعيسى مرازقة، -2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
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إننا نرغب يف قطاع خاص جيلب لنا كوادر جديدة وحيافظ على املوجودة، و اليت حنن يف...الطويل
. 1"أمس احلاجة اليها

أدت اىل ختوف املقاولني اخلواص سواء األجانب أو الوطنيني يف االستثمار، كون ) هذه التصرحيات(

. بل بالعكس من ذلك

خاص يتجنب ما قدمه األول و يوضح مكانه و أمهية القطاع ومث جاء التفكري يف قانون استثمار 
: اخلاص ودوره يف التنمية متثل يف

: 1964ميثاق اجلزائر -

اعرتف امليثاق بأن القطاع اخلاص موجود ولكن جيب تعديل مساره فال يبقى منحصرا يف جماالت ال 
: تساهم يف التنمية بقدر ما تساهم فيها الصناعة فجاء فيه ما يلي

: إن الرأمسال الوطين اخلاص يوجد يف فرعي االقتصاد ومها" 

املؤسسات التجارية الكبرية و املالكني الكبار لألراضي الزراعية، لذا جيب توجيهه إىل قطاع الصناعة -
. 2"نظرا ملشاكل و مهام املرحلة االنتقالية

مار اخلاص على أنه ميثل غري أن هذا االعرتاف تبعه ما يناقضه يف فقرات أخرى حتدث عن االستث
اء على استغالل اإلنسان إن أمهية القض: " منه ما يلي18عالقات استغالل، فجاء يف الفقرة 

القضاء على العالقات الكولونيالية و الكولونيالية اجلديدة، تكمن يف العمل اجلاد من أجل الوصول و 
اىل حتقيق اشرتاكية وسائل االنتا، حىت تتمكن الدولة من القضا

.34، ص سابق الرجع املعيسى مرازقة، -1
)58-57(، 16اجلزء الثاين، الفصل األول، الفقرة ،1974ميثاق : اجلمهورية اجلزائرية للدميقراطية الشعبية- 2



نظرية للممارسة المقاوالتية في قطاع المؤسسات الصغيرة -قراءة سوسيو: الفصل الرابع
والمتوسطة الخاصة  في الجزائر 

املبادرات الفردية و أن جتعل من التخطيط إلزاميا، يتماشى و الواقع املعاشي وخيدم املصاحل احلقيقية 
. 1"للمجتمع

نسبة املخاطرة فيه تكاد تكون منعدمة، وعليه فإن توجيه هذا القطاع مشاريع تضمن الربح السريع و
إىل نشاطات منتجة و مرحبة يف أن واحد يؤدي إىل مسامهة بشكل فعال يف عملية التنمية االقتصادية 

. و االجتماعية على حد السواء

. 1966ومن مث صدر القانون الثاين لالستثمار اخلاص عام 

: 15/09/1966ؤرخ يف امل284- 66قانون رقم -

على ما 1967جوان 19يف خطاب له أمام إطارات األمة يف " هواري بومدين"أكد الرئيس الراحل 
فيما خيص الرأمسال الوطين اخلاص، أؤكد أنه بالنسبة للجزائريني الذين لديهم إمكانيات مالية، :" يلي

ستثمر بدال من أن يبقى جممدا أو إن لديهم دور جيب أن يقوموا به، ألن االدخار اخلاص جيب أن ي
إن الرأمسال اخلاص جيب أن يلعب دوره وأن يقوم بواجباته داخل ...يستغل لشراء مقاهي أو حانات

الوطن، والدولة من جهتها مستعدة لتقدمي كل الضمانات يف إطار حمدد و بصفة واضحة، وإنه من 
. 2"غري صاحل البلدأن تبقى رؤوس األموال هذه غري منتجة

نالحظ بأن هذا اخلطاب أكد على أمهية استثمار مدخرات اخلواص حبيث تساهم يف دفع عجلة 
االعفاء  " التنمية، إضافة عليه فإن هؤالء املستثمرين منحت هلم جمموعة من الضمانات و املزايا، مثل 

اء على كليا او جزئيا ملدة عشرة سنوات من الضريبة على العقارات، و ختفيض الرسوم الواجبة األد

101، ص السابقاملرجع ، 1974ميثاق : اجلمهورية اجلزائرية للدميقراطية الشعبية-1
.38سابق، ص الرجع املعيسى مرازقة، - 2
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كما ...رسائل االنتاج املستوردة و االعفاء كليا أو جزئيا أو تدرجييا من الضريبة على األرباح الصناعي
. 1"حدد الشروط اليت متنح مبقتضاها رخص االستثمار

: مث جاء من بعد ذلك

: 1976امليثاق الوطين -

لقد حقق امليثاق ميادين و فروع االستثمار معتمدا على اخلطوط الرئ"
اليت مينحها القانون، لقد أكد امليثاق على أن ختتصر نشاطاته و خاصة القطاع الصناعي يف 
املؤسسات الصغرية اليت يرتكز نشاطها يف املرحلة النهائية من عملية التصنيع، و أن يكون استهالكها 

ؤسسات الدولة، وخاصة عندما يتعلق األمر االنتاجي من املواد االولية و نصف املصنعة عن طريق م
. 2"باإلنتاج الصغري لألشياء ذات االستهالك العادي و الواسع

والذي أكد على : 1982أوت 21املؤرخ يف 11-82وبعد هذا امليثاق جاء قانون االستثمار رقم
: ما يلي

. ضرورة تعبئة كل الطاقات املوجودة-

. تنظيم و توجيه ومتابعة القطاع اخلاص-

.تطوير امليكانيزمات املناسبة يف ميدان القروض ونظام األسعار-

. تطوير اإلعالم حول اإلمكانيات املوجودة و املتوقعة لالستثمار اخلاص-

.39، ص سابق الرجع املعيسى مرازقة، -1
41، املرجع نفسه، ص -2
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.1"التكامل بني القطاعات، خاصة يف جمال الصناعات الباطنية و السياحة-

: أما عن توجيه القطاع اخلاص و االستثمار يف نص القانون على ما يلي

يف إطار مسار التنمية الوطنية وطبقا للميثاق الوطين، تتمثل األهداف املنوطة باالستثمارات " 
: االقتصادية اخلاصة فيمايلي

. املسامهة يف توسيع القدرات االنتاجية الوطنية-أ

. الدخار وتلبية حاجيات املواطنني من املواد و اخلدمات إنشاء مناصب شغل و تعبئة ا- ب

حتقيق التكامل من خالل املسامهة يف أنشطة املرحلة النهائية يف عملية التصنيع واملقاولة من - ج
. الباطن

املشاركة يف حتقيق سياسة التنمية اجلهوية، بتثبيت السكان التواجد يف املناطق احملرومة أو املعزولة -د
. 2"ل املواد احملليةواستعما

1986وبعد هذا القانون جاء امليثاق الوطين لعام 

تشجيعات مالية و تسهيالت إدارية و ضمانات خاصة بالنسبة " وقد تضمن هذا امليثاق 
اإلجراءات األخرية اعتمدها ... لالستثمارات املنتجة و اليت تساهم يف خلق مناصب شغل جديدة

، و املتمثلة يف تشجيع اخلواص السترياد 1988الدولة اجتاه القطاع اخلاص يف جمال النقل سنة 
و احلافالت، وكذا إعطاء رخص استغالل للمجاهدين فيما خيص النقل الربي لألشخاص الشاحنات 

.بتصرف) 73-72(، ص ص سابق الرجع املعيسى مرازقة، -1
.21/8/1982، الباب الثاين، 8، املادة 11-82اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، القانون رقم - 2
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. 1"، وتبقى أمهية هذا الدور يف تزايد يف املستقبل1990

ريعات اخلاصة باالستثمار اخلاص عديد من التشو أخريا فإن اجلزائر يف اآلونة األخرية أصدرت ال
: تشجيعه، نذكر منهاو 

و املتعلق باالستثمار وقد تضمن 05/10/1993املؤرخ يف 12-93املرسوم التشريعي رقم -
: هذا املرسوم مجلة من التشجيعات و املزايا املمنوحة للمستثمرين اخلواص نلخصها فيمايلي

حسب قيمة االستثمار الذي ميكن أن % 30و % 15بني املسامهة الذاتية اليت ترتاوح ما-
. مليون دينار جزائري10يكون أكثر من 

. امتيازات خالل فرتة االجناز أو فرتة االستغالل وفقا ملوقع و طبيعة االستثمار-

محاية االستثمار و ذلك من خالل حتويل األموال و العوائد، وكذا اللجوء اىل التحكيم الدويل -
. 2"نزاع وفقا للمعاهدات و االتفاقيات الدولية سواء املزدوجة أو املتعددة األطرافيف حاالت ال

وبعدها مت إنشاء عدة وكاالت تضمن السري احلسن ال بل تطوير ودعم االستثمار أوالها، وكالة ترقية 
04/09/2001االستثمار وذلك يف ودعم و متابعة االستثمار، وبعدها الوكالة الوطنية لرتقية

لعديد من الوكاالت الوطنية اليت أنشأت من أجل التشجيع و احلث على االستثمار و تطويره مت او 
. التطرق إليها يف عنصر سابق

. ومن بني السياسات و األلية اليت استهدفت ترفيه وتطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة

: القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة-

.بتصرف) 77،80(سابق، ص ص الرجع املعيسى مرازقة، -1
.87، صنفسهاملرجع - 2
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املوافق ل 1426ربيع األول سنة 24املؤرخ يف 05/165ذي جاء يف املرسوم التنفيذي رقم وال
: ، وحيتوي هذا القانون على ما يلي2005ماي 03

ترقية وإدماج االبتكار التكنولوجي يف تسيري املؤسسات الصغرية و املتوسطة واستعماهلا -
. ع املؤسسات و اهليئات املعنيةلتكنولوجيات االعالم و االتصال احلديثة بالتعاون م

مجع واستغالل ونشر املعلومات اخلاصة مبجاالت نشاط املؤسسات الصغرية و املتوسطة -

جتاهات العامة للمؤسسة الصغرية اجناز دراسات حول الفروع، وتوفري معلومات دورية حول اال-
املتوسطة و 

... ة و املتوسطةوضع اسرتاتيجية قطاعية لتطوير وتنمية املؤسسات الصغري -

حبث حول املشكالت أو الصعوبات اليت تواجه القطاع، و العمل على وضع احللول املناسبة هلا -
. 1"لتنسيق مع اجلهات املختصة

: و اجلدول أدناه يوضح التطور التارخيي لقانون االستثمار اخلاص يف اجلزائر

: يوضح التطور التارخيي لقانون االستثمار اخلاص يف اجلزائر) 20(جدول رقم

.التسلساللزمنيلتطورقطاعالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالجزائر السنة

بعثتنظيمجديدلالستثماراخلاصالوطنيمنخالاللقانون 1982

OSCIPإنشاءديوانالتوجيهواملتابعةوالتنسيقلالستثماراتاخلاصة    1983

.فتحالغرفةالوطنيةللتجارةللمستثمريناخلواص 1987

رفصبت) 129-128(سابق، ص ص الرجع املمىن مسغوين، - 1
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بدايةاإلصالحاتاالقتصاديةواعتماداقتصادالسوق،وإصدارقانونالنقدوالقرض 1988

حتريرالتجارةاخلارجية،املرسوم 1991

:تطويراالستثمارات،املرسوم 1993

:إنشاءوزارةمكلفةبقاعاملؤسساتالصغريةواملتوسطة
.تتكفلبتهيئةاحمليطاملالئملرتقيةنشاطهذهاملؤسسات

1994

بدايةحتريرالتجارةاخلارجية،واعتمادقانوناخلوصصة 1995

املتضمنالقانوناألساسيلرتقيةاملؤسساتالصغريةواملتوسطة2001/18إصدارالقانونالتوجيهي 2001

إحلاقالصناعاتالتقليديةبقطاعاملؤسساتالصغريةواملتوسطة 2002

، املتعلق بإنشاء صندوق 11/11/2002املؤرخ يف 2002/373مرسوم تنفيذي رقم
لضمان القروض البنكية املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهي سنة بداية تأهيل 

. هذه املؤسسات

2002

.إنشاءنظاملإلعالماالقتصادخياصباملؤسساتالصغريةواملتوسطة2003- 27-02 2003

.،فتحمكاتبجهويةلتأهيالملؤسساتالصغريةواملتوسطةجتسيدالربناجمالتأهيل2003أفريل 2003

400متإحصاء
20عمليةتأهيلوتشخيصوتكوينفيإطارالدعماملباشر،معبعثجهازلتغطيةالضماناتاملاليةبقيمة

.مليونأورو

2004

-2004/01/15تنظيماجللساتالوطنيةللمؤسساتالصغريةواملتوسطةأيام 14 2004
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إنشاءالوكالةالوطنيةلتطويراملؤسساتالصغريةواملتوسطة 2009

4ختصيص
ملياردينارجزائريلتكفالجنازوجتهيزالوكالةالوطنيةلتطويراملؤسساتالصغريةواملتوسطة،اجنازمشاتل،تط
ويردعمالصناعة التقليديةخاصةبالوسطالريفي،دراسةواجنازمتاحفإنتاجالصناعةاحلرفيةالتقليدية

2005
-

2009

:لمصدرا
امللتقىالدوليحوملتطلباتتأهيالملؤسساتالصغريةمستلزماتتأهيالملؤسساتالصغريةواملتوسطةفياجلزائر،:ميلودتومي

، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 2006أفريل 18-17، يومي واملتوسطةفيالدول العربية
997ص

: محددات الممارسة المقاوالتية: خامسا

: املقاوالتية و املشاريع الصغرية و املتوسطة-1
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تلعب كل من املقاولة و املشاريع الصغرية و املتوسطة دورا هاما يف التنمية االقتصادية و االجتماعية 
للدول، فهي تلعب أدوارا قيادية وبارزة يف تفعيل خمتلف العمليات االقتصادية إال أن هناك من يرى 

: ل فارقا بني املقاوالتية و املشروعات الصغرية و املتوسطة نوجزها فيمايليأنه مثة مجلة من النقاط تشك

يرتكز جناح املقاوالت على االبداع، فقد يكون إبداع تكنولوجي مثل منتج جديد، طريقة : االبداع" -
، جديدة يف تقدمي املنتج أو اخلدمة، أو التسويق أو التوزيع، أو سلسلة القيمة بني املنظمات املختلفة

أما املنظمات الصغرية، فتؤسس وتقدم املنتج أو اخلدمة، ومييل إىل اإلنتاج بالطريقة اليت تؤسسها، 
"1 .

غري أن هذا األمر ال ينطبق على كل املؤسسات الصغرية و املتوسطة، حيث أصبحت معايري مثل 
التكنولوجيا، و كيفية تقدمي اخلدمات و تسويق املنتجات و توزيعها و اإلبداع يف هذه العمليات 

رات، ضرورة حتمية، باعتبار أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة من خصائصها املرونة و مواكبة التطو 
. فإن هذا التصور أصبح بعيدا عن الواقع

إن االعتماد على حجم األعمال دليل ضعيف على زيادة األعمال أم ال؟ فالتعريف : إمكانية النمو"-
احلقيقي هو التوجه الذي يأخذه املشروع، فاملقاوالت ميلك عالقة قوية من إمكانية النمو أكثر من 

البداع، بينما املشروعات الصغرية و املتوسطة قد تكون فريدة األعمال الصغرية، وكذلك ترتكز على ا
. 2"فقط من الناحية احمللية فهي يف الغالب حمدودة يف إمكانية النمو

قضية النمو أمر يقف على مدى جناح املؤسسة الصغرية و املتوسطة، فنجاحها و فعاليتها و قوة 
اريع، فالصغرية قد تصبح متوسطة املشإنتاجها يؤدي إىل بروز احتمال للنمو حىت يف مثل هذه

املتوسطة قد تصبح كبرية، إال أن إمكانية النمو تتطلب جهدا جبارا و تفعيل و تأطري املؤسسات و 

5سابق، ص الرجع املتوفيق خذري، حسني بن الطاهر، - 1
5، ص نفسهرجع امل-2
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الصغرية و املتوسطة للرفع من تنافسيتها حىت مع مؤسسات أجنبية، لكي ال ينحصر عملها يف اجلانب 
. احمللي فقط

روع املقاواليت عادة يذهب إىل أبعد من األعمال الصغرية يف إن املش: األهداف االسرتاتيجية"-
األهداف، حيث نراه ميلك أهداف اسرتاتيجية ترتبط بالنمو، تطوير السوق، احلصة السوقية، املركز 
السوقي، رغم أن املشروعات الصغرية و املتوسطة متلك بعض األهداف تكون عادة مرتبطة باملبيعات 

. 1"و بعض األهداف املالية

هذا ما جرنا إىل الرتكيز على أمهية تأهيل مثل هذا النوع من املؤسسات إلعطائها دافعا للتطور و الرفع 
. من مستوى منوها إن صح التعبري

 :

. طية ، فهي تتميز باإلبداع" -

- "
. املنتج يف السوق

مقارنة بإنشاء املؤسسات هذه األخرية اليت ميكن -املبادرة-تتميز املقاوالتية بالفردية النسبية-
كاء، هذا ما ميكن املقاول من ممارسته التسيري بشكل مباشر و مستقل بدل إنشاءها مع جمموعة الشر 

. 2"االعتماد على جملس االدارة، وهو ما يسمح له بتجسيد أفكاره على أرض الواقع

: القيم الشخصية للمقاول اجلزائري-2

5سابق ، ص الرجع املتوفيق خذري ، حسني بن الطاهر، -1
)6-5(، ص ص سابق الرجع املتوفيق خذري ، حسني بن الطاهر، - 2
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ه تتداخل عدة عوامل لتشكل قيما شخصية ألي مقاول أنشأ نشاطه اخلاص تأيت سواء من شخصيت
: أو مؤهالته أو البيئة اليت نشأ فيها، نذكر منها ما يلي

شخصية املقاول جيب أن تكون ملمة مبجموعة خصائص أمهها أن يتخيل اجلديد و لديه ثقة  -
كبرية يف نفسه، املتحمس و الصلب الذي حيب حل املشاكل و حيب التسيري الذي يصارع 

. 1"ق معلومة هامةالروتني و يرفض املصاعب و العقبات وهو الذي خيل

بالشخصية الذكية، سعة الفكر و القدرة على اختاذ القرار، فاملقاول " كما جيب أن يتحلى أيضا
بتواجده يف سوق حيدث فيها تغيريات مستمرة و أحيانا عميقة، تستوجب عليه أن يتأقلم مع هذا 

ىت لو اضطر لتغيري الوضع فبسعة فكره وقوة بداهته يتمكن من إجياد خمرج الستمرار مؤسسته، ح
النشاط مبا يتماشى و متطلبات السوق، فالقرار الذي يتخذه املقاول يكون حامسا والتطبيق مليء 

. 2"باملخاطر، هلذا جيب أن تكون له شجاعة من أجل اختاذها و املضي فيها 

ذين ال ثاين عامل هو املؤهالت الشخصية هلذا املقاول، بالرغم من أن هناك كثري من املقاولني ال-

فاملقاول بعدما اكتسب هذه " 
وضعية املعارف واملهارات جيب عليه استعماهلا أثناء أنشاء مشروعه بطريقة ذكية مبا يتناسب وال

املتواجد فيها من جهة، ونوع املشاكل اليت تواجهه من جهة أخرى فاملعارف و املهارات اليت 
يتلقاها أثناء تكوينه تكون األساس و القاعدة، فهي تساعد على اختيار الطرق و املناهج اليت 

. 3"تعمل على جناح مؤسسته وميكنه من جتاوز العراقيل و الصعوبات بطريقة ذكية و ناجحة

)4-3(املرجع نفسه، ص ص -1
79سابق، ص الرجع املعدمان رقية، -2
.81، ص عدمان رقية، املرجع السابق- 3
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: و قسمها إىل ستة صفات وهي" هنري فايول" -
الصحة و القدرة اجلسمية، الذكاء و القوة العلمية، القيم االخالقية مبعىن االنضباط يف العمل، "

. 1"الثقافة العامة، املعرفة اإلدارية، معرفة متخصصة حول منصب العمال حبد ذاته

دور هام يف تكوين القيم الشخصية للمقاولني، وقد عرف : لرأس املال االجتماعيكما أن -
جمموع املوارد احلالية املرتبطة مبا منلك من شبكة دائمة " بورديو رأس املال االجتماعي على أنه

من العالقات اكثر أو أقل بناء باملعارف أو املصاحل بني األفراد، مبعىن أخر يتعاون يف جمموعة  
عة من األعوان الذين ليسوا فقط جتمعهم مصاحل، ملكية مشرتكة ولكن متحدين كمجمو 

2"بروابط مؤقتة و ناجحة

من خالل هذا التعريف يتبني لنا أن رأس املال االجتماعي يعرب ليس فقط على امللكية املادية املشرتكة 
. بني األفراد املتعاونني و املتحدين بل إن هنالك روابط معنوية جلمعهم

خيتلف رأس املال االجتماعي عن األشكال األخرى لرأس املال البشري من حيث أنه يتم تكوينه "
حيث بني ذلك .3"الدين أو التقاليد أو العادات التارخيية: ونشره عرب األليات الثقافية مثل

مبادئ أخالقية تبين األحكام وهو من ضمن أوائل . " بامربغرحني
الذين بينوا تورط القيم الشخصية يف نتائج املؤسسات الصغرية و ) 1980(-"قابل"ةفقر ؤلفني، امل

. 4"املتوسطة

وهذا ينطبق متاما على املقاول اجلزائري الذي بقي متشبثا، مبا تشبع من دين، عادات و تقاليد، حيث 
هي االستعانة بالشبكة العائلية أن املقاولني اجلزائريني باختالف صورهم يتقامسون حقيقة واحدة و 

.نتصرف) 83-82(املرجع نفسه، ص ص -1
75املرجع نفسه، ص -2
.75، صاملرجع نفسه- 3

4 -LachachiTabet , Aoul Wassila , Ibid, p 1151
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االجتماعية يف سري املؤسسة، علما بأن املورد البشري يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة غالبا ما و 
بعيدا عن منطق األهلية و الكفاءة، التكوين حيدث يف داخل املؤسسة وذوي األقدمية يلقنون " يوظف

. 1"اسياجلدد، يف أغلبية احلاالت املقاول  نفسه مكون أس

 .

املقاول القدمي و حىت اجلديد يلجأ إىل األلية التقليدية مبعىن العائلة، " أما عن املعامالت املالية فإن
و الفائدة تعترب فالبنك يبقى أخر حل، ألن ما جيب معرفته أن القروض مستبعدة يف الديانة اإلسالمية 

. 2"إمث

كما أن ما يالحظ يف مثل هذه املؤسسات أن املقاول يقوم بإدارة مؤسسة الصغرية أو املتوسطة كما 
.يدير عائلته أو بيته

: حمددات املقاولة يف اجلزائر-3

مع مرحلة االنفتاح االقتصادي و باعتبار أن السوق اجلزائرية سوق بكر وجمال خصب لالستثمار، 
ف

: التغلب عليها و التكليف معها للحصول على أكرب فرص لألعمال، تتمثل هذه احملددات فيمايلي

1 - Ibid, p1152
2 - Ibid, p1153
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: السلع الصينية-

ن ذهبوا بعيدا وبشكل سريع، احلمى الصينية رافقت انفتاح السوق اجلزائرية، التجار غري الشرعيو " 

الواردات اجلزائرية مل تتوقف عن النمو، السوق اجلزائرية أصبحت مشبعة بالبضاعة الرديئة و املغشوشة، 
، وهذا ال يعين بالضرورة أن الصني تنتج سلع رديئة ففي فرتة سابقة ميكن التجار من تضليل املستهلك

50فقط، و الدليل على ذلك هو أن 
هنا جيب التفكري يف منافسة املنتجات النهائية الصينية من النوع الرديء، اعتمادا على صناعة 

. 1"دةمنتجات جديدة انطالقا من مواد صينية جي

وعليه فإن املقاول اجلزائري يتوجب عليه أن يلم مبثل هذا احملدد، وحياول إعادة السيطرة على السوق 
 .

: االقتصاد املوازي أو السوق املوازية-

ا غري شرعي يف يتجلى األثر السليب للسوق املوازي على تطور القطاع اخلاص يف كونه يعد منافس" 
النشاط االقتصادي ال يتحمل أية تكاليف مما يساعد على تصريف منتجاته وخدماته بأسعار أقل، 
عكس مؤسسات القطاع اخلاص اليت تشتغل بطريقة رمسية و قانونية، ينجر عنها حتمل عدة تكاليف 
ا يف حالة عدم القدرة 
على املنافسة، زيادة على ما ينجر من خرق حلقوق امللكية من طرف السوق املوازي، مما حيد من رغبة 
املستثمرين يف دخول السوق وحتمل املخاطرة لعلمهم املسبق بعدم توافر مناخ نزيه للمنافسة بشكل 

. 2"اديحيد من اتساع تواجد القطاع اخلاص الرمسي يف النشاط االقتص

11ص،سابقالرجع املبن الطاهر، توفيق خذري ، حسني- 1
11سابق ، ص الرجع املتوفيق خذري، حسني بن الطاهر، - 2
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إن العائدات املتحصل عليها من السوق املوازي حتدث خلال يف االقتصاد الوطين و النشاط 
االقتصادي للقطاع الرمسي اخلاص، لذل جيب على أي مقاول معرفة تفاصيل هذه السوق، ليتمكن 

. املختلفةمن اختاذ القرارات املناسبة فيما خيص استثماراته و تكاليفها، وكذا أسعار السلع واخلدمات

: املؤسسات العائلية-

العائلة هي جمال للتعاون، حتل الثقة مكان املصلحة أو املنفعة، فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة " 
، )زوج وزوجة و أحيانا األوالد(الفرنسية تأسست على الشكل املتعارف عليه، حول ديناميكية زوجية 

، أما )ألب و األبناء، و أحيانا األعمام و األخوالا( أما اجلزائرية فيدور هيكلها حول روابط الدم
الزوجات و زوجات األبناء وبقية األقارب فهم يف الغالب على هامش عمليات االنتاج واختاذ القرار، 

إىل منط و توزيع السلطة داخل األسرة اجلزائرية على أساس هيمنة الرجل على ويشري النظام األبوي
. 1"املرأة، وهيمنة الكبار على الصغار، مما يعين توزيعا هرميا على حموري السن و اجلنس

: القطاع اخلاص-

يتميز القطاع اخلاص اجلزائري بأنه عبارة عن تشكيلة من املؤسسات الفردية العائلية الصغرية احلجم، 
تعاين من ضعف رأس املال املستثمر ، قلة املؤهالت الفنية لليد العاملة، وتستخدم تكنولوجيا أقل 
بة سعرية أو تنظيمية 

- خالل السنوات العشرة األخرية- من جانب الدولة، فاملتتبع للقطاعات األكثر استثمارا يف اجلزائر

)12- 11(املرجع نفسه ص ص-1
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يراها تتجه حنو قطاعات التجارة و اخلدمات و األشغال العمومية، على حساب القطاع االنتاجي ما 
ة االنتاجية من جهة أخرى، هذه يؤكد عدم فعالية املقاول اجلزائري من جهة، وختوفه من العملي

خاصة - األخرية تتسم بارتفاع املخاطرة من أجل االلتفاف على املنافسة املباشرة مع املنتج األجنيب
معتمدا على اقتصاد البازار الذي يضمن احلصول على . 1"ويكتفي بدور املوزع واملسوق هلا-الصيين

أن يتخلى على اجلنب الذي طعن عليه و يتحلى هامش ربح مرتفع، إذن فإنه على املقاول اجلزائري 
 .

: العناقيد الصناعية-

) األمامي أو اخللفي أو األفقي(سلسلة مرتابطة من الصناعات ذات العالقة، سواء يف إطار التكامل " 
اخل ...قنوات التوزيعمن حيث مدخالت االنتاج أو التكنولوجيا أو حىت املستهلكني 

من خالل -بشكل خاص- فالعناقيد الصناعية تعد داعما حقيقيا للمؤسسات الصغرية و املتوسطة
و هنا يربر دور املقاول ...وجود نوع من االرتباط و التكامل يف إطار التعاون و املصاحل املشرتكة

نتج سابق، أو اخرتاق أسواق القادر على االبداع سواء من خالل االنتاج، منتج جديد أو جتديد م
جديدة من جهة، أو إنشاء تشكيلة عالقات مع مؤسسات أخرى متكنه من إجياد موقع لنفسه يف 

.2"إطار العنقود الصناعي واالستفادة من سالسل القيمة للمؤسسات األخرى

12توفيق خذري، حسني بن الطاهر، املرجع السابق، ص- 1
بتصرف12، ص توفيق خذري، حسني بن الطاهر، املرجع السابق - 2
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: تصنيف المقاولين في الجزائر: سادسا

وكل منها تأخذ معايري معينة ووجهات نظر خمتلفة تعرب عن هناك العديد من التصنيفات للمقاولني
 .

: املقاول احلريف مقابل املقاول االنتهازي-أ

: و يعين1967مت وضع هذا التصنيف عام 
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يتميز بأن لديه القليل من التعلم لكن لديه الكثري من اخلربة و الكفاءة التقنية : املقاول احلريف-
العالية، حيث حيب ممارسة النشاط الذي تقبل أن يرثه من أبائه و أن يورثه ألبنائه، فهذا النوع 

. من املقاولني خيشى خروج املهنة من األسرة، كما يرفض بصفة عامة منو مؤسسة

: قاول االنتهازيامل-

يعرب عن نوع مناقص للنوع السابق الذكر، حيث يتميز مبستوى تعليمي مرتفع عندما نقارنه باألول، 

. اطرة ويهوى النمو و التطورمنطية وال يتقبل وراثة احلرفة عن أبائه، على العكس فهو جيب املخ

: تصنيف جالكني لوفر- ب

حالة إلنشاء 60مست ) 1970- 1950(سنة 20
: مؤسسات، وهي كالتايل

: املقاول املدير أو املبدع-

كبرية، هذا النوع من املقاولني خترج من جامعة أو مدرسة كبرية، حظي مبسار مهين بارز يف مؤسسة
الرغبة يف االجناز و حتقيق مشروع، و التمتع بالسلطة، وتتمحور هذه : حتركه حاجاته اخلاصة مثل

. األهداف حول التطوير و االبداع

: املقاول املالك و املتوجه حنو النمو-

له رغبة ملحة و دائمة يف النمو و التطور، غري أن هذه املسألة طرحت إشكالية االستغاللية املالية 
عند حماولة إجياد التوازن بني هذا النمو و امللكية، يتجه نفس رغبات سابقه مع الرتكيز على حاجات 

. السلطة أكثر
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: املقاول الباحث عن الفعالية-

هو االستقاللية، وعليه فهو يرفض النمو الذي قد يؤثر على هذا يبحث عن هدف ذو أولوية وأال و 
. اهلدف، وترتكز حاجاته هو األخر على السلطة

: املقاول احلريف-

هذا املقاول كنظريه السابق يسعى اىل االستقاللية، فهي طموحه األساسي من خالل إنشاء مؤسسة، 
. البقاء و االستمرار: اليت يفضلها على النجاعة االقتصادية، أما أهدافه فهي

: مقاربة شومبيرت- ج

1935ركز شومبيرت على الوظائف االقتصادية و املوقع االجتماعي للمقاول فجاء تصنيفه سنة 
: كالتايل

. ميارس وظائف متنوعة، فهو بصدد تقدمي مشروع رأمسايل: املنتج املسوق-

ها، أو من خالل مكتسباته أو يعتربه قبطانا إما من خالل شخصيته و تأثري : قبطان الصناعة-
. مراقبة أغلب االجراءات

يتسم بأن أعمال غري رأمسالية، وقد ال يهتم بالنتائج اليت حتققها املؤسسة، وهو : املدير املوظف-
. مقاول ميتلك قانون خاصا به

يقوم ببعث نشاط قوي يف بداية املشروع أو نشاط املؤسسة، لكن سرعان ما : املؤسس املشارك-
. 1"بينسح

بتصرف) 8-7(بن الطاهر، املرجع السابق، ص ص توفيق خذري، حسني- 1
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لقد مت التطرق يف الفصل السابق إىل دعم الدولة للقطاع اخلاص ودورها يف إنشاءه، فمع دخول 
بواسطة اجلزائر ملرحلة اقتصاد السوق، ارتفعت النفقات احلكومية لتطوير مؤسسات القطاع اخلاص

ادية بتقوية من خالل حتليل عقالين ال يقبل مسلمات و يربز األصوات املن"تقييمه و دراسة تطوره، 
هذا و يلعب املقاول اجلزائري دورا حموريا يف دفع عجلة التنمية كممثل . هذا القطاع لضمان تنوعه

هلذا القطاع، فالسلوكات والقرارات اليت يتخذها ستعود عليه أوال مث على القطاع و االقتصاد الوطين 
بد من الرجوع إىل أهم األحداث بالسلب و اإلجياب، و لتحليل أفعال و سلوكات املقاول اجلزائري ال

. 1"و املراحل السياسية و االقتصادية والقانونية اليت مرت 

فمنذ االستقالل و إىل غاية دخول مرحلة التسعينات من القرن املاضي كانت الدولة تسيطر على 
على " اقتصر نشاطهاالقتصاد و التجارة، ومركزة على القطاع العمومي و امهال القطاع اخلاص الذي 

بعض الصناعات التحويلية التقليدية ذات الطابع العائلي احملدودة و جتارة التجزئة، لكون القوانني ال 
فرغم وضع بعض امليكانيزمات تسمح باإلضافة إىل أن البنوك مكرسة لتمويل املؤسسات العمومية

-انني اليت تلتهخاصة بعد قانون النقد و القرض و القو –لتمويل املؤسسات اخلاصة 
اصطدمت باألزمة املالية اخلارجية أو ما يصطلح على تسميته باملديونية اخلارجية، اليت كانت عائق 

. 2"أمام استرياد معدات اإلنتاج، هذا كله حد من فاعلية املقاول اجلزائري يف هذه الفرتة

التشريعيات اليت مسحت إنشاء مؤسسات 
لدعم و تشجيع الشباب على االستثمار و إنشاء مؤسسات خاصة ختلص األفراد املبدعون الساعون 

متثلت يف األساس بعدم وبرزت إىل السطح مشاكل أخرى" 
تهازي غرضه الربح و لو على الثقة يف منتجات القطاع اخلاص، حيث اعترب املقاول شخص ان

نبذ –حساب الغري نتيجة جمموعة من السلوكات من جهة، و ترسخ العقلية االشرتاكية عند املواطنني 

.9، ص نفسهاملرجع 1
9، ص توفيق خذري، حسني بن الطاهر، املرجع السابق - 2
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من جهة أخرى، و كذا املنافسة من طرف املؤسسات العمومية اليت حتقق خسارة و رغم -الربجوازية
اجلزائري و جعل املنافسة غري تامة، ذلك استمرت يف العملية االنتاجية ما عمق من جراح املقاول

فاجته االستثمار إىل ما يسمى . لعدم توفر شرط حرية اخلروج من السوق ألسباب غري اقتصادية
، فغزت املنتجات الصينية السوق اقتصاد البازار على حساب األنشطة اخلالقة للقيمة املضافة

. 1"مؤسسة يف املهدو 

إن هذه املراحل
: هذا املقاول و اليت عكست املسارات اليت أختذها، فيمكن تصنيفها على األساس التايل

وهو عملية إنشاء تطوير أو االشراف على مؤسسة بتفويض عائلي باالستعانة : املسار العائلي-1
 .

. وهو املقاول الذي من مناضلي الثورة التحريرية قبل أن يقوم بإنشاء مؤسسته: املسار السياسي-2

يتميز هذا املقاول بأن له شهادة عليا من اجلامعة فينشئ مؤسسة أو يطورها من : املسار اجلامعي-3
. خالل مكتسباته املعرفية

له، هذا النوع من املقاولني أنشأ مؤسسة باخلارج باعتباره مهاجرا سابقا أو أبنا : مسار املهاجر-4
. يقوم بتحويل نشاطه إىل أرض الوطن، أو ينشئ فرعا له يف الوطنو 

ميثله املوظفون السابقون أو االطارات الذي شغلوا مناصب سابقة يف القطاع : مسار القطاع العام-5
. على إنشاء املؤسسةالعام ساعدته 

هذا النوع عمل يف جمال التجارة ومع االنفتاح على التجارة اخلارجية قرر دخول : مسار االنفتاح-6
. املنافسة و إنتاج السلع و اخلدمات

9املرجع نفسه، ص - 1
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يسعى هذا النوع من املقاولني إىل حتقيق الربح و تكوين الثروة أيا كانت : مسار املخاطر و املغامر-7
كما ميكن تقدمي التصنيف ...بغش خمتلف األطراف كالبنوك، الضرائب، القواننيمصادرها حيث يقوم 

) abderrehmaneabdou.kamelboucharf(الذي تطرق له 

اإلطار، التقليدي، الوريث، املنفتح، فاملقاول التقليدي قد يتقاطع مع مسار : و الذي متثل يف املقاول
قام بإنشاء ) مستوى ابتدائي أو متوسط( داتأو أكثر من املسارات السابقة فهو حمدود الشها

مؤسسته يف مرحلة شبابه و املؤسسة اليت يقودها ليست بالضرورة هي نفسها اليت امتلكها عند 
نشاطه، اكتسب خربة طويلة وينحدر من عائالت جتارية، دوافعه هي حتقيق مؤسسة موجهة حنو 

، يقوم يف بعض األحيان باستثمارات اجتماعية األسرة أو األبناء، كي ال حيتاجوا إىل العمل لدى الغري
.1"هذا ما يربزه بوضوح دوره االجتماعي...) ينفق األموال، يبين( يف مدينته أو قريته

و اجلدول التايل يبني لنا أربع أصناف من املقاولني اجلزائريني، حيث مت أخذ عينة منهم يف دراسة 
: خرجت بالنتائج التالية

املقاول املنفتحاملقاول التقليدياملقاول الوريثل اإلطاراملقاو نوع املقاول

4223116نسبته من املقاولني

: مقاولوا السبعينات-أ

بدراسة حول مقاويل السبعينات أين كان نظام الدولة اجلزائرية حينها نظاما " جون جيناف"لقد قام 
اشرتاكيا، لذا كان عدد املؤسسات اخلاصة مقارنة باملؤسسات العمومية ضئيال، فأجرى دراسته على 

ثالثة مقاول من العاصمة درس فيهم أصوهلم اجلغرافية و االجتماعية، فتوصل إىل أن هناك250
: أنواع للمقاولني يف تلك الفرتة، هم كالتايل

بتصرف10توفيق خذري، حسني بن الطاهر، املرجع السابق، ص - 1
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: املقاولون التجار-

قسنطينة، واد : األصول اجلغرافية هلؤالء هي شروق و جنوب اجلزائر حيث جاءوا من واليات مثل
. سوف، مسيلة، بسكرة

و أما أصوهلم االجتماعية فهم ينتمون إىل عائالت نبيلة متدينة غرست يف أبنائها حب الوطن
التضحية من أجله، كانوا مالكا يف الفرتة االستعمارية و إثر مشاركتهم يف ثورة املقراين مت نزع ملكيتهم 
فأصبحوا جتارا، وتركز نشاطهم يف االسرتاد و التصدير فكونوا رأمسال خارج البالد، وقد قدموا 

تاجها و اخلاصة بالتجارة و مساعدات مالية جلبهة التحرير الوطين كما قدموا هلم كل املعلومات اليت حت
 .

. أرباح سريعة باستخدام تكنولوجيا بسيطة

:األصالالجتماعي هلذه الفئةو اجلدول التايل يوضح

:يبني األصل االجتماعي لفئةاملقاولينالتجاريني) 21(جدول رقم 

مهنةاألب

المجموعفالحعاملعامل إداري في اإلدارة الفرنسيةحرفيتاجرمفاوضتجاري

553627//100

مهنة أفراد العائلة

مفاوض 
صناعي

- تاجر
حرفي

مهنة 
حرة

عامل موظفإطار
إداي

المجموعفالحعامل
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5591618245100

:Les industriels Algériens: trajectoires sociales etcarrièresPeneff.J:Source
, édition du CNRS, 1981, p 63.des patrons algériens

: املقاولون العمال-

هم عمال مارسوا صناعة حرفية مومسية، ينحدرون من عائالت فقرية فالحية أو جتارية، مستواهم 
التعليمي ابتدائي، يتمركزون يف املدن الكربى و أغلبهم كانوا مهاجرين أو كانوا إطارات سابقني يف 

طاع العمومي، التسيري الذايت الصناعي أو أعضاء و مناضلني يف جبهة التحرير الوطين أو عمال يف الق

. رخيصة الثمن و بسيطة، توجه يف الغالب إىل الفقراء

:أما األصل االجتماعي هلؤالء ميكن أن نوضحه يف اجلدول التايل

:العماليوضح األصل االجتماعي لفئة املقاولني) 22(جدول رقم 

مهنة األب

المجموعفالحعامل عامل إداري في اإلدارة الفرنسيةحرفيتاجرمفاوض تجاري

/2213/3332100

مهنة أفراد العائلة

مفاوض 
صناعي

تاجر 
حرفي

عامل موظفإطارمهنة حرة
إداري

المجموعفالحعامل

2111151013345100

Source : J. Peneff, Op.cit, p. 63
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: املقاولون غري املسريين-

. أخرى كامتالك العقارات، واالسرتاد و التصدير

: مقاولوا التسعينات- ب

إن التطور الذي طرأ على األوضاع االجتماعية و االقتصادية للبالد و التحول حنو اقتصاد السوق 
جعل هلذه املرحلة خصوصيتها و على اخلصوص ما تعلق باملستوى التعليمي و التجربة و السن، 

ر ، املقاول املهاج%42فتشكلت لدينا مخس أصناف من املقاولني، مثل فيها املقاول اإلطار نسبة 
، أما الذي كان عامال %11، و املقاول الذي لديه تقاليد املقاولة %23، املقاول بالوراثة 18%
.% 6مثل 

: املقاولون اإلطارات-

هم املقاولون الذين تتجاوز أعمارهم اخلمسني، ميتلكون خربة اكتسبوها من خالل قيامهم بوظيفة يف 
خربة مهنية خولت هلم إنشاء مؤسسات بعد القطاع العمومي خاصة ما تعلق منها بالتسيري، ذوي 

تقاعدهم من العمل، وذلك للرفع من مستواهم املعيشي نظرا لدخلهم الضعيف كرغبة منهم يف تأمني 
. حياة أبنائهم وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات يف تسيري املوارد البشرية و اخلربة االدارية

: املقاولون املهاجرون-

الذي اكتسبوه يف املهجر بإنشاء مؤسسات يف الوطن أغلبهم من منطقة مسح هلم ادخارهم املال 

. خمتلف النشاطاتاكتسبوها يف
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: املقاولون بالوراثة-

هم مقاولون عقالنيون، يقومون بتسيري املؤسسة املوروثة، يقومون بتوظيف العمال حسب الكفاءة، 

. ل نشاط أوليائهم مع تطويره و حتسينه

: املقاولون وتقاليد املقاولة-

ينتمي هذا النوع من املقاولني إىل عائلة متارس التجارة أو املقاولة، و يبدأون العمل يف سن مبكرة، 
باعتبارهممييلون إلنشاء مؤسسات عائلية ومن خالل التجربة الطويلة يف املقاولة 

 .

: املقاولون العمال-

نظرا لضعف أجورهم، يقومون بالعمل غالبا يف قطاع نشاط الذي املقاولة إىل حتسني مستواهم املايل
.      1"عملوا به سابقا

بتصرف) 104-100(عدمان رقية، املرجع السابق، ص ص - 1
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: مميزات المقاول الجزائري و أهدافه: سابعا

:جيب على املقاول أن يتميز مبجموعة من اخلصائص و املميزات الشخصية، أمهها

جيب أن يكون واثقا من نفسه ، -

تكون له إرادة واضحة فيكون حازم و جدي يف عمله، -

أن يركز على إمتام مهامه بشكل فعال بغرض الوصول إىل النتائج املرغوبة، حبيث يهتم بالتجديد -
وأخذ املبادرة،

أن يتميز بروح املخاطرة و التحدي مع أخذه بعني االعتبار و احلسبان نسبة هذه املخاطرة قبل -

متصل جيد، مهتم باآلخرين وبتطوير : هل للقيادة و مستعدا هلا، حبيث يتميز بأنهأن يكون مؤ -
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أن يكون مبدع، مبتكر، مرن، ماهر، يتفاعل بسرعة و يسر مع املتغريات احلاصلة،-

أن يهتم باملستقبل حبيث تكون له قدرة على التنبؤ،-

:يلي

:اخلصائص االجتماعية-

:تعكس كل من

.توفر البيئة األسرية و االجتماعية املالئمة و املشجعة للمقاول على ممارسة نشاطه-

.قدرة املقاول على التوفيق بني كل من واجباته األسرية و املسؤولية جتاه املقاولة-

باعتباره مورد هام للمؤسسة، ريأن تكون للمقاول القدرة و املرونة يف التعامل مع العنصر البش-
ال خيدم املؤسسة هذا من ناحية، ذلك ليتعرف على مواطن القوة فيه لينميها و يستغلها بشكل فعو 
.ناحية أخرى باعتباره العميل و املكون األساسي للبيئة احمليطةو 

:اخلصائص الذاتية-

.الواقعيةالتفاؤل و: الرغبة و القدرة على حتقيق النجاح من خالل توفر عاملي-

.أن يبحث عن فرص جديدة ليكون متميز يف عمله من خالل روح املبادرة و االبداع-

.أن يكون واثقا يف قدراته و إمكانياته و أن ميتلك اإلهلام الكايف الذي يسمح له بالتنبؤ-

.أن ميتلك اجلرأة و روح املخاطرة شرط أن تكون مدروسة بوعي لكي حتقق النجاح-

:يميةاخلصائص التنظ-
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.أن يكون قادرا على إدارة الوقت و التحكم فيه-

أن ميتلك مهارات تنظيمية، من خالل إحداث التوازن بني ما ميتلك من مهارات ومقتضيات املقاولة -
.الكمية منها و النوعية

:اخلصائص الذهنية و التعليمية-

أداء كل نشاط بالطريقة القدرة على الفهم و االستيعاب بالسرعة املالئمة للتعرف على كيفية -
.األمثل

1"بأن ميتلك مستوى تعليمي مقبول، حيميه من االستغالل-

:أما األهداف اليت يسعى املقاول اجلزائري لتحقيقها فهي

-

رفع مستوى معيشة األسرة و زيادة مصدر دخلها-

األمان الوظيفيحتقيق -

خلق مناصب شغل جديدة-

احلفاظ على اسم العائلة-

2"حتقيق مركز اجتماعي-

هذا من الناحية االجتماعية أما من الناحية االقتصادية فتحقيق الربح هو أبرز تلك األهداف، 
ز أن إنشاء مقاولة يكون الفرد مالكها يسمح بإبرا: "واهلدف الذايت الذي يسعى املقاول حتقيقه هو

بتصرف) 55-54(سابق، ص ص الرجع املشلوف فريدة، - 1
56، ص سابق الرجع املشلوف فريدة، - 2
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طاقته، و هذا يعتمد عليه استمرار و جناح املقاولة، و بالتايل لن يكون العائد االقتصادي هو سبب 
االستمرارية بل كذلك حتقيق طموح الشخص و ثقته بقدراته، حيث ينتقل الفرد من مرؤوس إىل رئيس 

الوظائف اليت كانوا و مالك، و بالتايل يتحرر من القيود و اللوائح اليت كانت حتكم سلوكهم املرتبكة ب
"1

:خالصة

يف األخري جتدر اإلشارة إىل أن املقاوالتية أسلوب 
فعالفيإحداثالتغريعلىمستوىالذهنيات،خاصةمعظهورهيئاتومراكز حكومية تدعم و 

التية خاصة دخلت عاملالشغل و تزايدعددها تساعدعلىتسهيإلنشاء مؤسسات مقاو 

.قيامنا بدراسة ميدانية تربز لنا تلك املتعلقة باجلانب االجتماعي

57، ص نفسهرجع امل-1



اجلانب امليداين 
للدراسة



الفصل الخامس: اإلطار المنهجي للدراسة:

أوال: أطر الدراسة:

-اإلطار املكاين1

-اإلطار الزمين2

-اإلطار البشري3

: ثانيا: 

-املنهج1

-األدوات2

-العينة3



للدراسةالمنهجياإلطار : لخامسالفصل ا

:أطر الدراسة: أوال

:اإلطار املكاين-1

يتضح اإلطار املكاين للدراسة من خالل موضوعها و الذي يتمثل يف املعوقات االجتماعية للممارسة 
املقاوالتية يف اجلزائر، و بذلك تكون املشاريع املقاوالتية هي إطار الدراسة و لقد مت اختيار منوذج من 

:ة و ذلك راجع لألسباب التاليةهذه املشاريع و املتمثلة يف املشاريع الصغرية و املتوسط

انتشار املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر و العامل جله و جلوء معظم الدول إليه -
.وتدعيمه نظرا ألمهيته و مسامهته يف حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية

عضاء متثل مثل هذه املؤسسات منوذج من مناذج التنظيمات اليت تضم عدد قليل من األ-
التعرف االختيار ومن مث وتنتمي إىل القطاعني العام و اخلاص و بناء عليه سيكون من السهل 

.على املعوقات اليت تعرتض تلك التابعة للقطاعاخلاص

، و تعمل يف 2000و قد وقع االختيار على املؤسسة الكربى لآلالت الصناعية اليت مت إنشاؤها عام 

.

لة بالنسبة ملؤسسة عامال، ترتبع على مساحة معقو 125و هي مؤسسة متوسطة احلجم توظف 
.متوسطة، فهي تضم ورشات الصناعة و املخازن و اإلدارة

:اإلطار الزمين-2

بعد اختيار املوضوع و األستاذ املشرف تأيت اخلطوة املوالية و هي استكشاف امليدان من خالل القيام 
بدراسة استطالعية تكون يف بداية مشوار البحث و الدراسة، من مث احلصول على املوافقة من 

رب حيث صاحب املؤسسة الصغرية أو املتوسطة كنموذج للمقاولة يف اجلزائر و ذلك مت يف شهر ديسم
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الذي منح الباحثة املوافقة حيث صرح بأن ) صاحب املؤسسة(مت إجراء مقابلة مع نائب املدير 
صاحب املؤسسة يسعى دائما إىل مساعدة طلبة العلم؛

و كمصدر ملختلف املعلومات واإلحصاءات اليت تفيد الدراسة اجتهت الباحثة إىل مديرية املؤسسات 
ها ببعض املعلومات حىت و إن كانت بسيطة أو غري كافية فإن ذلك الصغرية و املتوسطة أي مت تزويد

، و بعدها مت مجع البيانات امليدانية اليت متت يف ال ينقص من قيمتها و مسامهتها يف تثمني الدراسة
حبيث قام املسؤولني املباشرين على العمال 12/02/2014و 03/02/2014الفرتة املمتدة بني 

.  ل و تسريع عملية مجع البياناتباملساعدة من أجل تسهي

:اإلطار البشري-3

استهدفت الدراسة صاحب املؤسسة و األعضاء الدائمني و الذين هلم القدرة على القراءة و الكتابة 
نظرا لتواجدهم باستمرار يف املؤسسة و هو ما جيعلهم أكثر عرضة ملختلف املعوقات االجتماعية أو 

. عامال94و قد بلغ عدد هؤالء ة بالكشف عن خمتلف أبعادهاسببا هلا وهذا ما يسمح للدراس

:منهج الدراسة و أدواتها: ثانيا

حيتاج البحث العلمي إىل عدة أساليب و طرق و خطوات لكي يصل إىل اهلدف :املنهج-1
املبتغى من بينها املنهج الذي يستعني به الباحث و الذي يقوده و يوضح له معامل الطريق 

ها بغية الوصول إىل مقصده من البحث، و لقد تعددت املناهج يف العلوم اليت يسري وفق
االجتمـــاعية وذلك بتطور هذه األخرية، مع العلم أن موضوع الدراسة هو الذي حيدد نوع 

.املنهج الواجب اتباعه

ئر والذي و بناء عليه فإن موضوع الدراسة يتمثل يف املعوقات االجتماعية للممارسة املقاوالتية يف اجلزا
على عدد من الجتماعهحيتاج إىل دراسة وصفية حتليلية، حيث يعترب املنهج الوصفي من أكرب املناهج 

املناهج الفرعية و األساليب املساعدة فهو أسلوب أو طريقة من طرق التفسري و التحليل بشكل 
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دراستها علمي منظم، يرتكز على مجع معلومات كافية و دقيقة عن موضوع أو ظاهرة من أجل
و يقوم املنهج الوصفي على دراسة الظواهر كما هي يف ... 

الواقع و التعبري عنها بشكل كمي ميكن تفسريه و إيضاح حجم الظاهرة و درجة تشابكها مع 

و عليه جاء اختيار الباحثة للمنهج بناء على موضوع الدراسة وما 1"تفصيال و تشعبا للمعلومات
.  تتطلبه من حتليل معمق و تفصيل للمعلومات و النتائج 

:أدوات مجع البيانات-2

بيانات 
:املعلومات من امليدان لذلك سيتم االعتماد على األدوات التالية جلمع البيانات

تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء األفراد الذين مت سحبهم ": املقابلة–أ 
2"بطريقة منعزلة

مباشرة مع األفراد املبحوثني، حيث متكن الباحث من احلصول على ما يرغب من معلومات إضافة 
امها 

مديرية املؤسسات املوظفني، و مع املسئولني يف بقية دون صاحباملؤسسة و نائبهمع متيف الدراسة 
.الصغرية و املتوسطة

، ص 2010، اجلزائر، املكتبة اجلزائرية بوداود، 1، طأسس منهجية البحث العلمي يف العلوم االقتصادية و إدارة األعمال: أوسرير منور، بوعافية رشيد1
161

بوزيد صحراوي و آخرون، اجلزائر، دار القصبة للنشر، : ، ترمجة2ط-تدريبات عملية–منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية : موريس أجنرس- 2
.197، ص 2006
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هي األداة اليت تعتمد على حاسة البصر و اليت مت استخدامها من بداية الدراسة : املالحظة- ب
و املتوسطة كل ما يعنيها يعود حيث بينت أن املؤسسات الصغرية خالل املرحلة االستكشافية 

.لصاحب املؤسسة فحىت النائب ال يستطيع أن يقرر دون اللجوء إىل صاحب املؤسسة

األسئلة املكتوبة يف منوذج سبق إعداده و تقنينه و يقوم ": االستمارة - ج
"1

يف قد مت تبويبهاجيه مجلة أسئلة على عينة البحث و من خالل تو الدراسةاعتمادها يف متو اليت 
، حمور تعلقة باملعوقات البشريةاملبيانات ، حمور الالبيانات الشخصيةحمور : هيحماور ثالثة

.أسئلة مفتوحة و أخرى مغلقةجمموعة فيها توزعو قد تعلقة باملعوقات التنظيميةاملياناتالب

الت و الوثائق اليت ال غن عنها يف البحث اجلريدة الرمسية أبرز تلك السج: السجالت و الوثائق-د
و القانون التوجيهي لرتقية خمتلف مواثيق الدولة اجلزائرية قانون االستثمار : و ما حتتويه من قوانني مثل

املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مدونة النصوص القانونية و التنظيمية اخلاصة بقطاع املؤسسات 
.و غريها من القوانني واملراسيم اهلامة... طةالصغرية و املتوس

، صنة نشر، دون س، االسكندرية، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية1، طأسس و مبادىء البحث العلمي: فاطمة عوض صابر، مريفت علي خفاقة-1
116.
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:العينة: ثالثا

"
و هذا يعين أن أبرز ش،1"صحيحا

النتائج أكثر مصداقية ومبا أن الدراسة تستهدف املشاريع الصغرية و املتوسطة الرمسية فإن احلصول 
حيث متت الدراسة على إحدى املؤسسات يف والية على قوائم هلذه املشاريع سيكون يف املتناول، 

الدائمني القادرين على القراءة ت، و قد مت تطبيق عينة قصدية للعمال باتنة خمتصة يف صناعة اآلال
عامل أي 125% 75,2الكتابة و مثلت العينة نسبة و 

.عامل94ما يعادل 

)140-139(، ص ص 2002، األردن، الدار العلمية للنشر و التوزيع، أساليب البحث العلمي: كامل حممد املغريب- 1





الفصل السادس: 

تبويب وحتليل وتفسري 
نتائج الدراسة امليدانية 
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:أوال تفريغ البيانات

:تفريغ و تحليل البيانات الشخصية-أ

مشلت العينة الذكور فقط ألن كل أفراد املؤسسة ذكور و ذلك يعود العتبارات طبيعة : اجلنس-1
العمل الصعبة و اليت تعتمد على البنية اجلسدية القوية للرجال، و هذا ما توافق مع أعمار العمال 

. سنة29و 20حيث تراوحت أعمار نسبة كبرية منهم بني 

العينةيبني سن أفراد ) 23(جدول رقم-2

النسبة املئويةالتكراراتالفئات العمرية

[20 -29]4446,80%

]30 -39]2829,78%

]40 -49]1212,76%

]50 -60]1010,63%

9499,97

يبني لنا اجلدول أعاله الفئات العمرية ألفراد العينة املدروسة، و توضح لنا النسب املبينة أن النسبة 
، تليها الفئة اليت %46,80سنة و اليت متثل نسبة 29-20األكرب للعمال تنحصر أعمارهم بني 

ران بني ، و النسبتني األقل مها اللتان تنحص%29,78و اليت متثل 39-30تنحصر أعمارهم بني 
، %10,63و % 12,76و اليت بلغت على التوايل 60-50و40-49
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سبق الذكر فإن املؤسسة ذات طابع صناعي حتتاج إىل القوة اجلسمانية و هو ما برر غياب العنصر 
إضافة إىل ذلك فإن الشباب املتخرجني من اجلامعات و خمتلف املعاهد يتم النسوي يف العينة، 

العام و أن الكثري من الشباب بالرغم من تفضيلهم العمل يف القطاع العام للمؤسسات التابعة للقطاع
نظرا للذهنيات املتوراثة يف جمتمع يعترب الدولة احلاضنة مازالت قائمة بالرغم من تغري النظام حنو 

.اقتصاد السوق و ال زال ينظر للقطاع اخلاص قطاع مستغل

:د العينةيبني احلالة العائلية ألفرا) 24(جدول رقم -3

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%4042,55متزوج

%4750أعزب

%55,31مطلق

%22,12أرمل

9499,98%

تبني لنا من اجلدول أعاله أن النسبة األكرب تعود لفئة العزاب و هذا يعود إىل أن النسبة األكرب من 
العمال املوظفني يف هذه املؤسسة هم شباب خرجيني جدد لذلك فهم غري مؤسسني لعائالت بعد، و 

حيث مثلت بـ تلتها فئة املتزوجني اليت تعترب قريبة جدا من الفئة السابقة % 50قد مثلت نسبتهم 
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42,55 %
.

يبني املستوى التعليمي ألفراد عينة البحث) 25(جدول رقم -5

النسبة املئويةتكرارات الاملستوى التعليمي

%88,51ابتدائي

%1819,14متوسط

%3234,04ثانوي

%3638,29جامعي 

9499,98%

أما فيما خيص املستوى التعليمي و من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ النسبة األعلى هي 
مث نسبة % 34,04و اليت متثل املستوى اجلامعي، يليها املستوى الثانوي و املمثل بنسبة % 38,29
، %8,51اليت تعرب عن املستوى املتوسط و أخريا بلغ املستوى االبتدائي نسبة % 19,14

من أن العمل اليدوي الروتيين ال حيتاج إىل مستوى عايل فإن املؤسسة حتتوي على نسبة عالية فبالرغم
من اجلامعيني، و قد صرحت نسبة من أفراد العينة بأن مستواهم التعليمي ال يتوافق مع عملهم، و يف 

نساء مقاوالت 6قامت الباحثة مبقابلة -دراسة سوسيولوجية–الدراسة حول املرأة املقاولة يف اجلزائر 
منهن متحصالت على شهادات جامعية و واحدة هلا مستوى ثانوي إضافة إىل 3ووجدت أن 

املرأة يف جمتمعنا اجلزائري أضحت حريصة على "شهادة يف اإلعالم اآليل وقد أشارت الباحثة إىل أن 
ن مواجهة أن تكون حائزة على مستوى علمي عايل قبل أن تتوجه مليدان العمل و ذلك لتتمكن م
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فغالبية أفراد العينة يف هذه الدراسة مستواهن التعليمي عايل، و هو ما توصلت إليه 1"احلياة املهنية
أيضا دراسة املرأة املقاولة و حتديات النسق االجتماعي حيث توصلت الباحثة أنه حىت املقاوالت 

ين خاص يف امليدان مباشرة اللوايت ال يتعدى مستواهن التعليمي املستوى االبتدائي حصلن على تكو 
هلن مستوى 9فقط من املبحوثات أميات و 2بعد تركهن للمدرسة، فقد توصلت الدراسة إىل أن 

منهن متحصالت على شهادات 51هلن مستوى ثانوي و 44مستوى متوسط و 11ابتدائي و 
.جامعية

و عليه يتنب أن الفئة الغالبة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة سواء 
. هلم مستوى تعليمي عايل

يبني مدة عمل أفراد العينة يف املؤسسة ) 26(جدول رقم -4

النسبة املئويةالتكراراتسنوات العمل

[1-4]6063,83%

]5-9]1819,14%

]10 -14[1617,02%

9499,99%

يوضح اجلدول أعاله أن نسبة أفراد العينة الذين ترتاوح مدة عملهم بني أقل من سنة و أربع سنوات 
و اليت متثل أغلبية أفراد العينة، تليها نسبة األفراد الذين ترتاوح مدة عملهم يف % 63,83تبلغ 

و اليت % 17,02و بعدها نسبة % 19,14املؤسسة بني مخسة و تسعة سنوات و اليت بلغت 

122شلوف فريدة، املرجع السابق، ص 1
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سنة و هم من العمال األوائل 14و 10مثلت العمال الذين عملوا يف املؤسسة ملدة ترتاوح بني 
. واألقدم يف املؤسسة

دد العمال أقل و مع مرور الزمن سنة و كبداية يكون ع14فبما أن نشاط املؤسسة قد بدأ منذ 
ة يف العمالة و ختصصا تطور مستوى اإلنتاج و تزايده و أيضا تعقد و تطور العمل يستوجب زيادو 

 .

: يبني ما إذا كان أفراد العينة عملوا يف مؤسسات أخرى من قبل) 27(جدول رقم -5

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت 

%6670,21نعم

%2829,78ال

9499,99%

% 70,21أجاب 
% 29,78و نسبة 

فباإلضافة إىل عامل التدريب داخل املؤسسة جند اخلربة اليت اكتسبها هؤالء من عملهم السابق 
جعلهم ي

تسمح باكتساب العمال اخلربة و الذكاء املهين الذي جيعلهم قادرين على التفاعل مع غريهم من 
العمال و كذا تكيفهم مع عملهم اجلديد بسالسة و مرونة، و هذا ما توصلت إليه أيضا الدراسة 

أن "بعنوان املرأة املقاولة وحتديات النسق االجتماعي حيث الحظت الباحثة السابقة 
،والذيهوعادةاخرتنهنسبةكبريةمناملقاوالتسبقلهنممارسةمهنة،وبالتاليحصلنعلىخربةمهنيةفيمجااللعماللذي
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1"سببدخوهلنامليدان

. اخلاصة مل يتلقني تكوينا حول عملهن احلايل و إمنا اكتفني باملهارة املهنية اليت ميتلكنها

200عدمان رقية، املرجع السابق، ص - 1
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:تحليل البيانات المتعلقة بالمعوقات البشرية: ب

: يبني كيفية توظيف أفراد العينة يف املؤسسة) 28(جدول رقم -6

النسبة املئويةالتكرارات االحتماالت

%5053,19على أساس الشهادة

%3638,30التأهيل املهين

%66,38القرابة 

%22,12أخرى تذكر

9499,99%

ممن التحقوا بعملهم على أساس الشهادة، تلتها نسبة % 53,19: اجلدول إىل نسبة تقدر بـ
ممن اختريوا على أساس تأهيلهم املهين، و النسبتني األقل مها القرابة و اليت مثلت % 38,30

% 2,12فقط و نسبة % 6,38
.  خالل الوساطة

و هذا خيالف ما هو معروف عن املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تعترب مؤسسات عائلية بالدرجة 
بالثقة بالنسبة حيث يتم توظيف األقارب و املعارف باعتبارهم األجدر -إن صح التعبري- األوىل 

ألصحاب هذه املؤسسات و األوىل لتقلد منصب الشغل دون مراعاة الكفاءة و ما هلا من أثر على 
جناح املؤسسات وحتقيقها لألرباح و العوائد املادية، و هذا ما انتبهت إليه املؤسسة حمل الدراسة حيث  

. كسرت القاعدة املألوفة
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:توى التعليمي ألفراد العينة مالئم للوظيفة اليتيبني ما اذا كان املس) 29(جدول رقم -7

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%7882,98نعم

%1617,02ال

94100%

% 82,98أجاب 
فنظرا لوجود عدد كبري من ذوي الشهادات اجلامعية الذين قد ، % 17,02: نسبة عدم املالءمة بـ

عمل أغلبية أفراد العينة يف هذه املؤسسة اخلروج من البطالة اليت يعانون منها، إال أن األغلبية يعملون 
مة ملستواهم و هذا راجع و كما سبق الذكر إىل تنبه املؤسسة إىل أمهية انتقاء عمال يف وظيفة مالئ

ذوي كفاءة و ذلك لتمكينها من النجاح و حتقيق أهدافها و أيضا حتقيق مكانة يف السوق و بالتايل 
القدرة على التنافسية واالستمرار، هذا ما جعلها توظف أشخاص ذوي مستويات عالية و ليس هلم 

.قرابة أو معرفة شخصية بصاحب املؤسسة صلة 
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:يبني ما إذا كان أفراد العينة تلقوا تدريبا حول عملهم) 30(جدول رقم -8

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%6872,34نعم

%2627,65ال

9499,99%

، أما العمال % 72,34متثل نسبة العمال املتلقني تدريبا حول عملهم وفق نتائج اجلدول أعاله 
، %27,65الذين مل يتلقوا تدريبا حول عملهم فقد بلغت نسبتهم 

أخرى، و هذا ما أشرنا إليه يف مواضع سابقة و كما هو معروف فإن خالل عملهم يف مؤسسات 

% 70,21فراد العينة املدروسة حيث صرح هو احلال بالنسبة أل
.أخرى، أو يستفاد منهم يف ذات املؤسسة املدربة
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:يبني ما إذا مت تدريب أفراد العينة داخل املؤسسة) 31(جدول رقم -9

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%3234,04نعم

%6265,96ال

94100%

املالحظ من نتائج اجلدول أعاله أن النسبة األكرب من العمال مل يتلقوا التدريب داخل املؤسسة 
احلالية بل تدربوا يف عملهم السابق يف املؤسسات اليت تركوها، و هذه كما ذكرنا آنفا من أبرز 

، و قد خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تبين كفاءات تستفيد منها مؤسسات أخرى
و هي نسبة معتربة، و ما جيدر االشارة إليه % 34,04بلغت نسبة العمال الذين تدربوا يف املؤسسة 

هو أن بعض خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة ميكن تشمل على معوقات وظيفية حيث و 
فة أخرى  إن كانت الوظيفة الظاهرة لتدريب العمالة داخل املؤسسة ينتج كفاءات متميزة فإن هلا وظي

كامنة تعترب معوقا وظيفيا تشري إىل تعطيل املدرب عن عمله و انصرافه عنه حنو تدريب العمال اجلدد 
.و ذلك ألن املؤسسة ال حتتوي على خمتص يف تكوين العمال

فقد أجاب مجيعهم : -10
و هذا راجع إىل أن كل العمال تلقوا تدريبا أو كان هلم خربة من % 100ميثل نسبة بنعم أي ما
.عمل سابق
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:تحليل البيانات المتعلقة بالمعوقات التنظيمية-ج

:يبني ما إذا كان أفراد العينة يتغيبون عن عملهم) 32(جدول رقم -11

االجراءات النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت
املتخذة

النسبة املئويةالتكرارات

خصم من %6063,83نعم
الراتب

3638,30%

%88,51توبيخ لفظي

%1617,02ال شيء

%6063,83جمموع نعم

%3436,17ال

94100%

، أما عن %63,83هناك عدد ال بأس به من العمال يتغيبون عن عملهم حيث ميثل نسبة 
تليها نسبة % 38,30اإلجراءات املتخذة ضد هؤالء فقد بلغت نسبة اخلفض من الراتب 

أي أنه ال يتم اختاذ أي إجراء ردعي أو عقايب ضد املتغيب، أما " ال شيء"و اليت متثل % 17,02
%. 8,51نسبة الذين قالوا بأ
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و ما هو معروف عن املؤسسات الصغرية و املتوسطة أن 
.....نظامتسيرياملواردالبشريةيعتمدعلىالتسيرياإلداريفقطأياجلوانبالروتينيةكمتابعةاحلضور،األجور"

و بالتايل احلل الذي تراه األمثل حلل مشكلة .1)"احملفزاتقليلةإنلمنقلمنعدمة(فاجلانبالتقديريللفردمنعدم
التغيب اخلصم من الراتب و هو ما يعكس إجراء ردعي ختويف، حيث ال تقوم بتحفيز و مكافأة 
العمال الذين ال يتغيبون و كذا حتسني ظروف العمل اليت قد تكون سببا يف تغيب العمال عن 

.عملهم

:ستفيدون من حوافزيوضح ما إذا كان العينة ي) 33(جدول رقم -12

النسبة املئويةالتكراراتأنواع احلوافزالنسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%2238,30مادية %4244,68نعم

%66,38معنوية 

%1414,89االثنني معا

%4244,68جمموع نعم

%5255,31ال

9499.99%

% 38,30% 44,68أجاب 
14كحوافز معنوية و أجاب %  6,38للحوافز املادية و 

721عروب رتيبة، رحبي كرمية، املرجع السابق، ص1
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ن حوافز %14,89واملعنوية يف آن واحد و هو ما مثل نسبة 
.و هم الفئة األكرب% 55,31: مثلت نسبتهم بـ

و هذا تأكيد على ما سبق ذكره حيث أشارت الباحثة إىل أن نظام تسيري املوارد البشرية يقتصر على 
متابعة احلضور خاصة و الرتكيز على نظام األجور، دون االنتباه إىل اجلانب التقديري للعمال فأنظمة 

املشاركة يف اختاذ القرارات، االستفادة من نظام الرتقية، : مبا فيها(منعدمة احلوافز قليلة إن مل نقل
) و غريها...العالوات، املكافآت

للعمل يف القطاع العام على حساب القطاع اخلاص الذي يظهر هلم على أنه خال من خمتلف احلوافز 
.متيازات اليت حيصلون عليها بعملهم يف مؤسسات القطاع العامو اال

: يبني ما إذا كان هناك نظام للرتقية يستفيد منه العمال) 34(جدول رقم -13

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%3031,91نعم

%6468,08ال

9499,99%

من اإلجابات جاءت بنفي وجود نظام % 68,08املتمثلة يف يبني اجلدول أعاله أن النسبة األكرب و 
للرتقية يستفيد منه العمال و هو ما يؤكد نتائج اجلدول السابق حيث كانت أكرب النسب تؤكد عدم 

،%31,91نسبة 
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هذه النسبة اليت صرحت بوجود نظام للرتقية يستفيدون منه، تطبيق النظام على و يعود سبب وجود 
اإلداريني فقط دون العمال البسطاء، كما أن من خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة بساطة 
هيكلها التنظيمي الذي ال يسمح بالرتقية و إمنا يقوم نفس العامل بأداء و اتقان كل العمليات اليت 

1"صغر احلجم و قلة التخصص يف العمل"عملية االنتاجية فهذا النوع من املؤسسات يتميز بـتتم يف ال

: يبني ما اذا كان أفراد العينة يشاركون يف اختاذ القرارات اخلاصة باملؤسسة) 35(جدول رقم -14

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%2223,40نعم

%7276,59ال

9499,99%

كذلك هو احلال بالنسبة للمشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة باملؤسسة، فيبقى العمال بعيدين عن 
23,4%

، %76,59: بال

رز احلوافز املعنوية اليت يستفيد و هذا ما يؤكد نتائج اجلدولني السابقني، فاختاذ القرارات من بني أب

لرب العمل، و على الرغم من أمهيتها تتجاهلها املؤسسات الصغرية و املتوسطة فحىت بالنسبة 
املؤسسة أن يقوم باختاذها، فكما سبق الذكر يف للقرارات الروتينية ال ميكن ملن ينوب عن صاحب

يف ال ميكن أن يكون على دراية تامة بكل املسئوليات اجلانب النظري للدراسة  أن صاحب املؤسسة 

16أتشي شعيب، املرجع السابق، ص - 1
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عد من أبرز عيوب االعتماد على شخص واحد ألن خرباته تكون بالضرورة هذا ما يو مؤسسته 
ته مما يعرضه الرتفاع معدالت اخلطأ و حتقيق حمدودة ألنه يدير نشاطه من خالل فطرته أو خرب 

.اخلسائر

يوضح ما اذا كان أفراد العينة يفضلون العمل يف القطاع اخلاص على القطاع ) 36(جدول رقم -15
: العام

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت 

%2627,66نعم 

%6872,34ال

94100%

أما عن تفضيل أفراد العينة العمل يف القطاع اخلاص على القطاع العام، فقد جاءت اإلجابات بنعم 
و اليت متثل األغلبية و ذلك راجع %  72,34، أما اإلجابات بال فبلغت نسبتها %27,66بنسبة 

ة يف القطاع 
لدى مثل هذه العقليةاملنتشرة لعل أبرز األسباب املؤدية إىل

تلك املتعلقة باألخصاالتكالية املتوارثة يف جمتمعنا -و كما سبق ذكره يف اجلانب النظري–اجلزائري 
نتشرة أيضا حول القطاع اخلاص باعتباره ، و النظرة املبالعيش يف حضن الدولة الراعية لفرتة طويلة

.قطاعا مستغال 
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: يبني سبب اختيار أفراد العينة العمل يف هذه املؤسسة) 37(جدول رقم -16

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%7474اخلروج من البطالة

%1818األجر مغري

%66املعامالت االدارية جيدة 

%22اخرى تذكر 

100100%

أفراد من العينة على احتمالني اثنني، حيث أجاب أحدهم باخلروج من 6لقد أجاب : مالحظة
البطالة واألجر املغري يف أن واحد، و قام األخر باإلجابة على األجر مغري و املعامالت االدارية 

البريوقراطية و احملسوبية يف اجليدة يف نفس الوقت أما األخري فقد أجاب على اخلروج من البطالة و 
.مؤسسات الدولة
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و هذا ما يؤكده عدم تفضيل % 74و قد جاءت أغلبية اإلجابات باخلروج من البطالة و ممثلة بنسبة 
، أما %18العمال للعمل يف القطاع اخلاص على العام، كما جاءت اإلجابات باألجر املغري بنسبة 

جاب اثنني من املبحوثني بأن البريوقراطية و احملسوبية يف و أ% 6املعامالت اإلدارية اجليدة بنسبة 
مؤسسات الدولة هي اليت جعلتهما خيتاران العمل يف هذه املؤسسة التابعة للقطاع اخلاص،

املرتبة األوىل لكون العديد من الشباب " اخلروج من البطالة"و يعود السبب يف احتالل احتمال 
معاهد التكوين املهين متأمال أن جيد عمال يف القطاع العام يتخرج من خمتلف اجلامعات و مراكز و

لكنه يصطدم بواقع أنه يدخل دائرة املعاناة من البطالة تدرجييا لذا فهو يبحث عن عمل للخروج من 
البطالة حىت و إن كان الراتب الذي سيتحصل عليه من العمل يف املؤسسة الصغرية و املتوسطة 

مينع العديدين من اعتبار الراتب الذي سيتحصلون عليه مغريا و هو إال أن هذا مل. سيكون ضعيفا
.االحتمال الذي احتل املركز الثاين

: يبني ما اذا كان أفراد العينة يشعرون باألمان الوظيفي يف املؤسسة) 38(جدول رقم -17

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%5255,32نعم

%4244,68ال

94100%

، أما اإلجابة بال %55,32باألمان الوظيفي جاءت متقاربة حيث جاءت اإلجابة بنعم أكرب بـ 
. ، أي أن العدد األكرب من املبحوثني يشعرون األمان الوظيفي%44,68فمثلتها نسبة قدرت بـ 
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و يعود سبب الشعور باألمان الوظيفي هذا إىل أن أغلبية املبحوثني هلم كفاءة و خربة اكتسبوها من 

ها من املؤسسة، ضف أنفسهم أحسوا من ورائها باألمان الوظيفي باعتبار أن هذه الكفاءة يتم تقدير 

فهم يستطيعون إجياد عمل آخر يف مؤسسة أخرى فهم حمل استقطاب من املؤسسات الصغرية و 
- كما سبق الذكر–املتوسطة األخرى 

سنة فإن هلا معرفة تفصيلية بالسوق مسح هلا بتحقيق مكانة 14باألمان فاملؤسسة و إن كان عمرها 
.   متميزة ضمن جناحها و بالتايل فإفالسها وتسريح عماهلا يف الوقت الراهن ميكن استبعاده

يبني ما اذا يقوم أفراد العينة حبل املشكالت اليت تواجههم يف العمل ) 39(جدول رقم -18
: بنفسهم

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

النسبة املئويةالتكراراتاملساعد%2223,40ال

%88,51الزمالء

املسؤول 
املباشر

1414,89%

%2223,40جمموع ال

%7276,59نعم

9499,99%
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% 23,4، أما الباقي أي ما يقدر بنسبة %76,59املشكالت اليت قد تواجههم يف العمل بنسبة 
. بحوثني يستشريون زمالءهم أو املسؤول املباشر عنهممن امل

غر حجم استشارة و نصيحة إال أن نسبة كبرية من العمال يقوم باختاذه مبفردهم ، فمع العلم أن ص
املؤسسة الصغرية أو املتوسطة و سالسة وسهولة االتصاالت فيها و املعرفة الشخصية بني العمال و 
املشرفني يقوم أغلبية العمال بتجاهل دور املسؤول املباشر و ال يقومون باستشارته، و هذا ما قد 

. يؤدي إىل حدوث مشكالت قد تعيق سري املقاوالتية بشكل سليم

:يبني ما إذا كان أفراد العينة راضني على األجر الذي يتلقوه) 41(جدول رقم -19

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%2829,79نعم

%6670,21ال

94100%

أما فيما خيص رضا املبحوثني على األجر الذي يتلقوه، من خالل نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن 
و هذا من أبرز األسباب اليت من اإلجابات بال،% 70,21األغلبية غري راضني عليه حيث جاءت 

جدول تفسر عدم تفضيل أغلبية املبحوثني العمل يف القطاع اخلاص زيادة أنه و كما سبق توضيحه يف

من % 29,79كانوا عليها و ليس بسبب األجر الذي يتلقونه، و على النقيض من ذلك فإن 
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تفضل العمل 

:موضح يف اجلدول املوايل

:يبني ما إذا كان أفراد العينة حيصلون على مكافآت مالية) 42(جدول رقم -20

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

%2425,53نعم

%7074,47ال

94100%

فقط من املبحوثني من يتحصلون على مكافآت مالية، بينما % 25,53تبني نتائج اجلدول أعاله أن 
% 74,47:جند أن النسبة األكرب و املقدرة بـ

ون من ما يتوافق مع النتائج اخلاصة باحلوافز فقد جاءت أغلبية اإلجابات بأن العمال ال يستفيد
احلوافز، و املكافآت املالية هي أبرز احلوافز املادية اليت يستفيد منها األفراد من التنظيمات اليت يعملون 

انوا منها، و هذه من أبرز العيوب 
اليت جندها يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية فقد يؤدي عدم الرضا الذي يشعر به العمال إىل 
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متردهم و من مث إعاقة سري املقاوالتية بشكل سليم و بالتايل ستتكبد املؤسسة خسائر مل تكن يف 
سة وعليها تقديره مبختلف احلوافز املادية و املعنوية احلسبان، فالعنصر البشري أهم مورد لدى املؤس

.منها

:يبني ما إذا كان أفراد العينة تلقوا تكوينا يف جمال عملهم منى معارفهم) 42(جدول رقم -21

النسبة املئويةالتكراراتاالحتماالت

النسبة املئويةالتكراراتالسبب%3234,04ال

عدم الرغبة 
الشخصية

1414,89%

عدم مبادرة 
المؤسسة

1010,64%

عدم وجود 
مراكز خاصة 

للتكوين

88,51%

%3234,04جمموع ال

%6265,96نعم



تفسير نتائج الدراسة الميدانيةو تحليل و: الفصل السادس

94100%

تظهر لنا نتائج اجلدول أعاله أن اجلزء األكرب من املبحوثني قد تلقوا تكوينا يف جمال عملهم و ذلك 
% 34,04، أما اجلزء الباقي و املقدر بـ %65,96و قد قدرت نسبة ذلك بـ لتنمية معارفهم 

، و عدم مبادرة املؤسسة لتكوين عماهلا و %14,89عدم الرغبة الشخصية بنسبة : أسباب مشلت
% .8,51عن عدم توافر مراكز خاصة للتكوين بنسبة ، ناهيك %10,64اليت بلغت 

النسبة املتبقية حصلوا على خربة من خالل عملهم السابق يف مؤسسات أخرى منى معارفهم يف جمال 
املرأة املقاولة و حتديات النسق : السابقة بعنوانعملهم، وهو أيضا ما توصلت إليه الدراسة

"االجتماعي حيث أشارت الباحثة إىل أن 
لهنالجتماعيعلىاملعارفالسابقةوالتجربةالسابقةلرأساملاالعتمدنأغلبيةاملقاوالتلمتقمنبدراسةإدارةاملشروعاتبال

...،خاصةالعائلةفيكيفيةإدارةوتسيرياملشروع
، 1"أمابالنسبةللمقاوالتاألخرياتفإنالتأهيالملتحصلعليهمنخالاللتجربةاملهنيةالسابقةمسحلهنبإنشاءمشروع

إضافة إىل أن الشهادة اليت حتصل عليها البعض اآلخر مثل هلم حول عملهم احلايل فالنسبة األكرب 
   .

.208عدمان رقية، املرجع السابق، ص - 1
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:مناقشة النتائج: ثانيا

:حتليل و مناقشة البيانات الشخصية-1

ذكور، كما ينشط فيها % 100تضم املؤسسة فئة الرجال دون النساء حبيث جاءت عينة الدراسة 
سنة و الفئة الثانية اليت 29إىل 20بنسبة أكرب الشباب فإذا اعتربنا الفئة األوىل اليت يرتاوح سنها من 

على التوايل%29,78و % 46,80سنة، فئة شابة جند نسبتهم تقدر بـ39و 30تنحصر بني 
من أفراد العينة، وذلك ملا حتتاج إليه املؤسسة من طاقات و قدرات شابة، أما النسبة األصغر فتعود 

سنة فما فوق و تضم فئة املسريين األقدم يف املؤسسة حيث تراوحت 60و 50ملن هم يف سن بني 
ني بنسبة  14و 10مدة عمل هؤالء بني 

، فقط% 17,02
%. 63,83عملهم يف املؤسسة بني أقل من سنة و أربع سنوات ، حيث مثلت نسبة هؤالء 

و لعل سبب كثرت العمال اجلدد يف املؤسسة يعود اىل اعتمادها على ذوي الشهادات اجلامعية أكثر 
و اليت متثل نسبة العمال % 34,04، و تليها نسبة % 38,29حيث مثلت نسبة اجلامعيني فيها 

قد الذين لديهم مستوى ثانوي، فاعتماد املؤسسة علة هذين املستويني جيعلها تتفادى األخطاء اليت
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يرتكبها من هم دون هذين املستويني اال أن هذا ال ينف وجود مستويات أقل يف املؤسسة حيث 
.مستواهم متوسط% 19,14من املبحوثني بأن لديهم مستوى ابتدائي و % 8,51صرح 

% 70,21حيث بل
وهي نسبة كبرية متثل األغلبية إذا ما قورنت بنسبة العمال الذين مل يسبق و أن عملوا يف مؤسسات 

%.29,78أخرى و اليت بلغت 

ت بشرية للممارسة هناك معوقا: حتليل و مناقشة البيانات يف ظل الفرضية الفرعية األوىل-2
. المقاوالتية في الجزائر

السابق حيث مت إبراز أن أغلبية العمال من ذوي الشهادات اجلامعية أو ذوي مستوى ثانوي، و قد 
على أساس التأهيل املهين و هي % 38,30ف نسبة ، بينما مت توظي%53,19بلغت نسبة هؤالء 

نسبة كذلك معتربة، و ميكن القول أن عمل أغلبية املبحوثني يف مؤسسات سابقة أهلتهم مهنيا، أما 
من العدد اإلمجايل وهذا عكس ما هو مألوف عن % 7,5عن القرابة والوساطة فقد مثلتا معا نسبة 
إذا صح التعبري مؤسسات عائلية توظف على نطاق واسع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعترب 

.األقارب و املعارف

، أما %82,98كما بلغت نسبة املبحوثني الذين أقروا بأن عملهم احلايل مالئم ملستوى تعليمهم 

صحاب الشهادات اجلامعية يف مناصب قد يشغلها عمال بسطاء دون املستوى توظيف املؤسسة أل
.اجلامعي أو الثانوي حىت
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من العمال قد تلقوا تدريبا حول عملهم احلايل بينما % 72,34و قد بينت نتائج الدراسة أيضا أن 
نهم م% 65,96

و هو ما يفسر عمل أغلبية املبحوثني يف مؤسسات (
.من املبحوثني مت تدريبهم على عملهم داخل املؤسسة نفسها% 34,04بينما هناك ) أخرى

و هذا ما يفسر من جهة أخرى االستعمال اجليد لآلالت من مجيع 
و راجع إىل عمل األغلبية يف مؤسسات أخرى قبل هذه و تدريب البقية على العمل باآلالت هو 

داخل املؤسسة، وقد بينت هذه النتائج صدق مؤشر من مؤشرات هذه الفرضية أال و هو تدريب 
تمثلني يف استخدام التكنولوجيا 

. وظيف األقارب فقد بينت الدراسة عدم صدقهماتو 

هناك معوقات تنظيمية : حتليل و مناقشة البيانات يف ظل الفرضية الفرعية الثانية-3
.للممارسة المقاوالتية في الجزائر

% 63,83فيما يتعلق بغياب العمال عن عملهم، فقد صرح 
إجراءات عقابية و ردعية متثلت باألخص يف اخلصم الراتب، ناهيك عن التوبيخ اللفظي، أما نسبة 

19,14 %
للضرورة أن تغيبهم عن العمل يكون نادرا و املسريين واإلطارات داخل املؤسسة، و هذا يعود إىل على

.امللحة

صرحوا بعدم حصوهلم على % 55,31و بالنسبة للحوافز فإن النسبة األكرب من املبحوثني و املمثلة بـ
قد جاءت نسبة الذين 

، بينما مثلت نسبة الذين ال يشاركون يف %23,4يشاركون يف اختاذ القرارات اخلاصة باملؤسسة بـ 
و هو ما يؤكد أن أغلبية % 68,08و % 76,59اختاذ القرارات و ال يستفيدون من ترقية نسب 
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مادية فقد مثلت نسبة 
.و هي األغلبية% 74,47

و على الرغم من أنه ال يسمح للعمال باملشاركة يف اختاذ القرارات إال أن معظمهم يقوم حبل 
أما البقية فهم % 76,59املشكالت اليت تواجهه يف العمل بنفسه، فقد بلغت نسبة هؤالء 

.ورون مع زمالئهم أو يلجأون إىل املسؤول املباشريتشا

من املبحوثني اختاروا العمل يف املؤسسة للخروج من البطالة اليت عانوا منها  % 74و بالرغم من أن 
كأكثر املربرات لتواجدهم يف وظائفهم احلالية فأغلبهم ال يفضلون العمل يف القطاع اخلاص و هذا ما 

العمال الذين ال يفضلون العمل يف % 72,34حيث مثلت نسبة ) 36(تؤكده نتائج اجلدول رقم 
القطاع اخلاص، زد على ذلك فأغلبية املبحوثني غري راضني على األجر الذي يتلقونه حيث بلغت 

%.52,32، غري أن فئة كبرية منهم يشعرون بالرضا الوظيفي بنسبة %70,21نسبتهم 

من امل% 65,96و فيما يتعلق بالتكوين فقد صرح 

34,04 .%

مبا فيها املؤشر األول املتمثل يف طريقة تسيري اليد العاملة، بينت نتائج الدراسة صدق الفرضية الثانية
.والثاين املتمثل يف روح االنتماء، رضا العمال، و أخريا مؤشر تكوين العمال
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:النتائج النهائية: ثالثا

:نتائج الدراسة النظرية-1

جمموعة من العوامل ختتلف تعاريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة من دولة ألخرى جراء -
مستويات النمو املتباينة بني كل من الدول املتقدمة : العوامل االقتصادية مبا فيها: تضم

واملتخلفة، إضافة إىل اختالف فروع النشاط االقتصادي املمارس، إىل العوامل األخرى التقنية، 
.السياسية و غريها و هو ما يؤثر على اختيار معايري التعريف

رسة املقاوالتية على اجلرأة و املخاطرة و اغتنام الفرص املناسبة، و على االختالفات ترتكز املما-
املوجودة بني األشخاص حيث يظهر املقاول الناجح ابتكارات جديدة و تنظيم عايل 

.املستوى

قلة العاملني، حمدودية النشاط، : املؤسسات الصغرية و املتوسطة تتميز جبملة خصائص أمهها-
خصية للعمالء، العالقة الوطيدة بني صاحب العمل و املستخدمني، اإلشراف املعرفة الش
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واالتصال املباشر نظرا لصغر حجمها، املرونة يف التعامل مع املتغريات و مواكبتها، استعمال 

حتد من فعالية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، فمثال املعرفة 

.األطراف املنافسة و هو اجلانب الالوظيفي هلذه اخلصائص

املؤسسات الصغرية اجلزائر و إن كانت يف السابق غري مهتمة بالقطاع اخلاص مبا فيه-
واملتوسطة وهذا ما أظهره تكريس كل اإلمكانيات و اجلهود للرفع من مستوى املؤسسات 

رامج و آليات املقاوالتية و من مث تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و هذا مبا قدمته من ب
.سواء إلنشاء مؤسسا مقاوالتية أو لتطوير هذه األخرية

للمؤسسات الصغرية و املتوسطة أمهية كبرية على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي فهي -
تساعد على جتنب اآلفات االجتماعية املتولدة من الفراغ جراء البطالة اليت تعاين منها شرحية  
ؤسسات القدرة على إجياد و توفري فرص العمل اجلديدة 

متطلبات، كما تزيد من الدخل وحتد من اهلجرة إىل املدن و من مث حتقيق العدالة االجتماعية 
ية املؤسسات الصغرية و املتوسطة و إن اعتربها وتوزيع الثروة، و عليه ال ميكن جتاهل أمه

.البعض حامل ثقايف للفكر الرأمسايل القائم على الفردانية، الرحبية و املنفعة الشخصية

-
أسعار املواد األولية، ارتفاع أسعار الفائدة، صعوبة التمويل، ارتفاع : عدة مشكالت أبرزها

.مشكلة الضرائب، عدم االستقرار االقتصادي و املنافسة الشديدة من املنتجات اخلارجية
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أما نصيب املرأة يف املقاوالتية فتبقى ضعيفة حىت و إن اعتربت مرتفعة نوعا ما مقارنة مبا -
بيئة أسرية تشجع املرأة على العمل عدم توفر : سبق، هذا الضعف راجع لعدة أسباب أمهها

.    واالبداع أو عدم حتمل بعض النساء للمسؤولية جراء اخلوف من املبادرة و املخاطرة

:  نتائج الدراسة الميدانية-2

يسود يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة منط املدير املالك غري احملرتف الذي مل يتدرب على -
ط باعتباره مالك املؤسسة حىت و إن اتصف بارتفاع املستوى مهنة اإلدارة، و توىل اإلدارة فق

.التعليمي

تفويض السلطة و اإلشراك يف اختاذ القرارات اخلاصة باملؤسسة موجود يف املؤسسات الصغرية -
.واملتوسطة لكن بنسبة قليلة جدا

تعود إىل املقاوالتية املتوارثة هي نتيجة لضعف ثقافة االستثمار لدى الشباب اجلزائري و اليت-
االتكالية املتوارثة يف جمتمعنا سواء تلك املتعلقة باألهل أو بالعيش يف حضن الدولة الراعية 

.

على منط اإلدارة الفردية أو العائلية السائد يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تعتمد-
الرجوع لصاحب العمل و عائلته يف كل األمور املتعلقة باملشروع من أتفهها إىل أكربها أمهية 
تعترب من أهم املعوقات البشرية للممارسة املقاوالتية يف اجلزائر باعتبار أن رب العمل يقوم 

ن إىل بإدارة مؤسسته من خالل الفطرة و اخلربة الشخصية له و اليت تؤدي يف كثري من األحيا
ارتكاب األخطاء والتسبب يف اخلسائر، كما تعتمد يف تسيري املوارد البشرية على تسجيل 
الغيابات و ما يتبعه من إجراءات بعيدا عن خمتلف احلوافز اليت تضمن الوالء من طرف 

.العمال للمؤسسة الصغرية واملتوسطة حيث يندر وجود أنظمة الرتقية و املكافآت املختلفة
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العمالة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة نفسها، و إن توفر فيها عمال متدربني يتم تدريب -

والتدريب يف املؤسسة ال يتم من طرف خمتصني و إمنا يتم من املسؤولني املباشرين للعمال، 
.التدريب و ابتعادهم عن عملهم األصليوهذا يؤدي إىل انشغال هؤالء ب

عدم مالءمة نظم التعليم و التدريب ملتطلبات املؤسسات الصغرية و املتوسطة، فأحيانا -
تتطابق الشهادة مع متطلبات املنصب إال أن تأهيل صاحبها ال يتوافق مع ما سيؤديه و هذا 

.راجع إىل أساليب و نظم التعليم السائد يف بالدنا

ت التنظيمية اليت تصادفها املمارسة املقاوالتية يف اجلزائر صعوبة اإلجراءات اإلدارية أهم املعوقا-
والتنفيذية لقبول طلب مشروع االستثمار أو تطويره و طول أمدها، و هذا راجع لإلجراءات 

.اإلدارية الروتينية و كثرة الوثائق اليت تطلب يف كل مرحلة

تصدير منتجات املؤسسات الصغرية و املت-
نقص الكفاءات التسويقية املؤهلة، االسترياد : أنه ضعيف، و هذا راجع لعدة عوامل أبرزها

العشوائي للسلع، املنافسة الشديدة من السلع األجنبية، عدم احلصول على املعلومات على 
.    خمتلف األسواق العاملية



:خاتمــــــــــة

ألنفسهم مكانة االستثمارية فهي باإلضافة إىل حيصلون عليه من عائد مادي، فهي جتعلهم يضمنون 
.اجتماعية متميزة، هذا على الصعيد الشخصي

أما على الصعيد االجتماعي فاملمارسة املقاوالتية تساهم يف دفع عجلت التنمية االجتماعية 
واالقتصادية على حد السواء، فقد استطاعت أن تلعب دورا هاما على صعيد التشغيل من خالل 

اخلام و القيمة املضافة، و عليه فقد قامت الدولة اجلزائرية توفري فرص العمل و املسامهة يف الناتج
بتوفري و إنشاء عديد من اآلليات و اهليئات و الربامج الداعمة لتطوير و ترقية املمارسة املقاوالتية يف 
إطار املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة، أبرزها الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، الوكالة الوطنية 

.و غريها... عم تشغيل الشباب، صندوق القروض للمؤسسات الصغرية و املتوسطةلد

و على الرغم من أمهيتها تعاين املمارسة املقاوالتية يف اجلزائر من مجلة معوقات سواء اقتصادية متعلقة 
تعلقة التمويل، أسعار املواد األولية املرتفعة، التضخم و ندرة العقار، أو االجتماعية و امل: جبوانب

.جبوانب تنظيمية و بشرية بالدرجة األوىل

:التاليةالتوصياتو هذا الشأن ميكن تقدمي 

جيب اعتبار املمارسة املقاوالتية العصب األساسي يف عملية التنمية االجتماعية و االقتصادية -
.

جراءات هذا األخري من ناحية الوثائق زيادة توعية الشباب و نشر ثقافة االستثمار و تسهيل إ-
.اإلدارية و تقدمي خمتلف التسهيالت اخلاصة بالتمويل و االستفادة من القروض

إلغاء الفوائد الربوية اليت حتول دون طلب القروض من قبل الشباب الراغبني يف ممارسة مقاولة -
.



عملية استرياد السلع األجنبية و من تشجيع املنافسة و املبادرة إىل التصدير، من خالل تنظيم-
.خالل توفري و تسهيل عملية احلصول على املعلومات عن األسواق العاملية

-
وفري 

.مراكز خاصة للتدريب

مساعدة املقاولني يف احلصول على تكنولوجيات حديثة، و املبادرة إىل تكوين عماهلم على -
.استخدامها

مستغال و احلث على العمل فيه، إعادة بعث الثقة يف القطاع اخلاص الذي طاملا اعترب قطاعا
مفهوما قد تالشى مع دخول اجلزائر القتصاد االبتعاد عن االعتقاد السائد بالدولة احلاضنة و اعتباره و 

.  السوق
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:ملخص

تعتبر المقاوالتية من أهم مجاالت األعمال التي تزايد االهتمام بها في جل دول العالم، حيث أصبحت أبرز منبع للتنمية 
االقتصادية و االجتماعية على حد السواء، و التي غالبا ما تقرن بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعتبر أهم قاطرات 

نمو المجتمع، 

ولة بتبني استراتيجية هامة قامت من خاللها بمنح امتيازات ضريبية و اقتصادية للشباب الراغبين و في الجزائر قامت الد
في ممارسة مقاولة خاصة بهم من خالل إنشاء أجهزة دعم و ترقية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لكن و بالرغم من 

واجه العديد من المشكالت التي قد تؤدي إلى الجهود التي قامت بها الدولة حيال هذا النوع من المؤسسات إال أنها ت
.فشلها

مارسة المقاوالتية في الجزائر، و عليه جاءت هذه الدراسة سعيا لمعرفة أبرز المعوقات االجتماعية التي تواجهها الم
.محاولة للوصول لبعض التوصيات التي يمكن اقتراحهاو 

Résumé :

Entrepreneurship is considered one of the most important areas of
businesses to which most countries of the world attach a growing intrest,
it becomes the most prominent source of economic and social growth.

They is often compared to small and medium-sized businesses that
are considered the most important engines of the growth of the society .

In Algeria, the state adopted an important strategy through which it
granted fiscal and economic benefits to young people who wish to
exercise their own entreprise through the creation of support
mechanisms and promotion of small and medium-sized businesses, but
despite the efforts of the state towards this kind of entreprises, it faces
many problems that can lead to failure .

Therefore, this study came to know the most important social
barriers that the entrepreneurship exercises faces in Algeria, trying to
come up with recommendations that may be suggested .


