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 :مقدمة
يعد موضوع تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أهم  املوضوعات اليت تشغل حيزا كبريا من 
قضية التنمية االجتماعية واالقتصادية يف العامل، نظرا للدور الذي أضحت تلعبه خاصة منذ اية القرن 

جتماعي، فهي تلعب دورا رياديا يف املاضي، باعتبارها رائدا حقيقيا للتنمية املستدمية بشقيها االقتصادي واال
إنتاج الثروة وتعترب فضاءا حيويا خللق فرص العمل، فهي وسيلة اقتصادية وغاية اجتماعية ينبغي االهتمام ا 
أكثر فأكثر، لذا فإن معظم دول العامل أضحت تدرك الدور االقتصادي اخلاص الذي تلعبه هذه املؤسسات، 

وتوفري فرص العمل، لكن أيضا يف االبتكارات التكنولوجية وإعادة هيكلة ليس فقط بالنسبة للدخل القومي 
و حتديث االقتصاد واالستقرار االجتماعي، فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة تساهم مسامهة فعالة يف خمتلف 

 %57، %64.3احلجم االقتصادي والتجاري العاملي، وتساهم بـ ¾ املؤشرات االقتصادية، فهي تشكل 
 .الناتج الوطين اخلام لكل من إسبانيا ، اليابان والواليات املتحدة األمريكية يف %50و 

وإذا كانت هذه املؤسسات مهمة يف الدول املتقدمة، فهي أكثر أمهية بالنسبة للدول النامية، خاصة 
ه من حتوالت على أكثر من عتقتصادي العاملي اجلديد، وما طبيف ظل التحديات اليت طرحها النظام اال

صعيد، نظرا ملا تعاين منه هذه الدول من اختالالت كبرية يف اقتصادياا، وحاجتها املتزايدة إىل إجياد فرص 
ونظرا للدور الذي تلعبه %). 24مثال يف اجلزائر يقدر معدل البطالة بـ (عمل للتقليل من حجم البطالة 

مية عملت على تطوير هذا القطاع ملا له املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذا السياق، فإن معظم الدول النا
من دور فعال يف بناء نسيج اقتصادي متكامل، وحتفيز للقطاع اخلاص على االستثمار، ومن مث املسامهة يف 
إحداث تغريات جذرية على املستوى االقتصادي، فلقد سامهت هذه املؤسسات مثال يف الفليبني بإنشاء 

 .يف اهلند %58يف إندونيسيا و  %88انيا، ترتيف  %63من فرص العمل،  74%

هلذا حاولنا من خالل هذا الفصل التعرف على مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واهم 
 .خصائصها، وأمهيتها، واهم املشكالت اليت تعترضها خاصة يف الدول النامية
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   .ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة :املبحث األول

ادية من حيث احلجم إىل مؤسسات صغرية ومتوسطة من جهة تصنف املؤسسات االقتص
ومؤسسات كبرية من جهة أخرى وهذا التصنيف يعترب مفيدا يف عدة جماالت، لذا إعطاء مفهوم واضح 
وموحد للمؤسسات الصغري واملتوسطة بشكل ائي ووضع احلدود الفاصلة بينها وبني باقي املؤسسات 

يعترب بغاية األمهية ولكن يف الواقع . انتشارا واسعا يف خمتلف دول العاملاألخرى خاصة بعد انتشار املصطلح 
  .هذا املصطلح ال يزال يكتنفه الغموض وعدم الرؤية يف حتديد معناها الدقيق

وترجع صعوبة حتديد تعريف موحد يتفق عليه األطراف واجلهات املعنية ذا القطاع إىل االختالف 
يتبناها كل طرف يف حتديد دور هذه املؤسسات، وسبل النهوض ا وترقيتها، الكبري يف طبيعة النظرة اليت 

وكذا الفارق الشائع يف عملية التحديد بني بلد وآخر أو منطقة جغرافية و أخرى، وحىت بني نوع 
  .الصناعات فمنها من حيتاج إىل تكنولوجيا عالية ومنها من يستخدم طرق تقليدية

ف املقدمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمموعة ـعاريض من التـرض بعـوفيما يلي سنع
  :من بلدان العامل

  :التعاريف املختلفة للمؤسسات الصغري واملتوسطة-1-1

نشري انه تقريبا كل دولة من دول العامل تنفرد بتعريف خاص ا، بغض النظر عن التوصيات اليت 
قـدم تعاريف ترتبط بدرجة منوها االقتصادي، تقدمها بعض املؤسسات واملنظمات الدولية، فبعض الدول ت

ودول أخرى تقدم تعاريف قانونية كما هو الشأن يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان والبعض األخر 
  .اخل … يقدم تعاريف إدارية كما هو احلال يف هولندا

  :تعريف الواليات املتحدة األمريكية -1-1-1

أن املؤسسات "والذي كان مضمونه  1953الذي صدر عام  سبق وان أشرنا إىل هذا التعريف 
الصغرية هي اليت يتم امتالكها وإدارا بطريقة مستقلة حيث ال تسيطر على جمال العمل الذي تنشط يف 

وقد مت حتديد مفهوم املؤسسة الصغرية بطريقة أكثر تفصيال باالعتماد على معيار حجم املبيعات " نطاقه
  :فقد حدد القانون حدودا عليا للمؤسسة الصغرية كما يليوعدد العاملني ولذلك 

  . ميلون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 5إىل  1من ...............املؤسسات اخلدمية والتجارة بالتجزئة-
  .مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 15إىل  5من ...............مؤسسات التجارة باجلملة-



عامة حول المؤسسات الصغیرة  مفاھیم                    الفصل الثاني      
 والمتوسطة

 42

  )1(.عامل أو اقل 250عدد العمال ..............املؤسسات الصناعية-

  :تعريف اليابان-1-1-2

، فإن التعريف احملدد هلذا 1963استنادا للقانون األساسي حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعام 
  .القطاع يلخصه اجلدول التايل حبيث مييز بني خمتلف املؤسسات على أساس طبيعة النشاط

  :باين للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالتعريف اليا :)01(جدول رقم 

 عـدد العمال مرثراس املال املست القطاعـات
املؤسسات املنجمية والتحويلية والنقل وباقي فروع 

  النشاط الصناعي
  مؤسسات التجارة باجلملة

 مؤسسات التجارة بالتجزئة واخلدمات

  مليون ين 100اقل من 
  

  ميلون ين 30اقل من 
 مليون ين 10اقل من 

  عامل أو اقل 300
  

  عامل أو اقل 100
 عامل أو اقل 50

 حالة-االقتصادية يف التنمية واملتوسطة الصناعات الصغرية دور ومكانة لف،خلعثمان :املصدر
  .11ص ،1992،-اجلزائر

  .تعريف هولندا  1-1-3

رغم غياب تعريف رمسي فيها، إال أن اإلجراءات التنظيمية اليت تضمنها كل من قانون املؤسسات 
واإلجراءات املتعلقة بالتوقف عن النشاط، والقانون اخلاص بالرسم على رقم األعمال، تعترب كافية لرسم 

فتعد مؤسسة صغرية . احلدود اليت تفصل بني خمتلف أصناف املؤسسات وذلك حسب طبيعة نشاطها
  :عامل أو اقل وتنتمي إىل أحد الفروع التالية 100ومتوسطة كل منشأة تشغل 

  .البناء والتجهيزالصناعة و-
  .التجارة باجلملة، والتجارة بالتجزئة والنشاط اخلدمي من الفندقة واملطاعم-
  .النقل والتخزين واالتصال-
  )2(.التأمني-

  :تعريف اهلند 1-1-4

                                                
 التنمية، التسري،فرع اقتصادرابح خوين ، ترقية اساليب وصيغ املؤسسات الصغرية والنتوسطةيف االقتصاد اجلزائري ، رسالة ماجستري ، غري منشو، كلية االقتصاد وعلوم  )1(

  .11،ص2003
 .12عثمان خللف،مرجع سابق،ص )2(
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املعيار املستخدم يف اهلند لتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو معيار راس املال املستثمر، وقد  
روبيه للمؤسسات الصغرية  750.000.00بـ  1978عام ) وهي قابلة للتغيري(ملال حددت قيمة راس ا

مليون روبيه مؤسسة صغرية  1واملتوسطة، كما يعتربون كل املؤسسات الباطنية اليت يقل راس ماهلا عن 
  )1(.ومتوسطة

  :تعريف االحتاد األورويب-1-1-5

ملستخدمة لتعريف املؤسسات الصغرية سبق وان أشرنا إىل أن هناك اختالف كبري يف املعايري ا
إىل تكوين جممع  1992واملتوسطة حىت يف البلدان األوروبية، الشيء الذي دفع دول االحتاد األورويب سنة 

  .خاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة
صغرية و ولقد أعلنت هذه اللجنة عن عدم قدرا على تقدمي تعريف حمدد وموحد للمؤسسات ال

االقتصادية لكل الدول األوروبية، وعلى عدم وجود أي تعريف علمي هلا،  سياسةماشى والاملتوسطة  يت
  :ولكنه من جهة أخرى يرى انه ميكن حتديد املؤسسة الصغرية واملتوسطة كما يلي

  . عمال 9إىل  0املؤسسات الصغرية جدا من -
  .عامـال 49إىل  10املؤسسات الصغرية من -
  .عامـال 499 ىلإ 50املؤسسات املتوسطة من -

من املؤسسات املوجودة يف الدول األوروبية تعترب  %99.9ولكن حسب هذا التعريف فإن 
  .مؤسسات صغرية ومتوسطة

أعاد امع األورويب النظر يف هذا التعريف أو التحديد وقدم تعريف آخر والذي  1996ويف عام 
  :عرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة كتلك املؤسسات اليت

  .عامل 250ل اقل من تشغ-
  .)مليون اورو 40( مليون فرنك فرنسي 250 أو تلك اليت رقم أعماهلا اقل من-
م يف رأس ـة التحكـاوز نسبـأو تلك اليت تراعي مبدأ االستقاللية وتضم كل املؤسسات اليت ال تتج-

  .%25ماهلا 
عدد العمال غري كايف  معايري ألنه يف وجهة نظر األوروبيني 3وذا أصبح التعريف اجلديد يضم 

  .لتحديد نوع املؤسسة

                                                
)1( Ammar SELLAMI, petite moyenne industrie et développement économique, Entreprise national du livre, 

1985.P36. 
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ومع ذلك يرون أيضا انه من الضروري حتديد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فاملؤسسات الصغرية هي -
مليون  7عامال، مع بقاء معيار االستقاللية قائما، رقم األعمال ال يتجاوز  50تلك اليت تشغل اقل من 

  .عمال 10هي اليت ال يتجاوز عدد عماهلا أورو، أما املؤسسات الصغرية جدا ف
إال انه وبسبب اختالف القدرات االقتصادية لكل بلد، فإن املعيار الذي ميكن أن يتحكم أكثر يف 

  )1(.التعريف هو املعيار األول القائم على عدد العمال

  :التعريف املتبىن-1-1-6

سطة على معايري خمتلفة، كمية العمال ترتكز الكثري من التعاريف املقدمة للمؤسسات الصغرية واملتو
  .ورقم األعمال، نوعية كدرجة االستقاللية وبساطة التنظيم

وخيتلف تعريف هذه املؤسسات من بلد اىل آخر حسب املعايري املستخدمة لتعريفها ولتباين 
ي املؤشرات االقتصادية، لذا فإنه من الضروري تكييف هذه املعايري مع خصوصيات النظام االقتصاد

  .واالجتماعي السائد يف ذلك البلد
أما التعريف الذي سنتبناه يف دراستنا هو التعريف الذي جاء يف القانون التوجيهي لترقية املؤسسات 

يف جوان  Bologne، والذي أكدت عليه اجلزائر بتوقيعها على ميثاق 2001الصغرية واملتوسطة يف عام 
مه االحتاد األورويب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة وهذا التعريف هو نفس التعريف الذي قد 2002
العمال، رقم األعمال السنوي، واستقاللية املؤسسة ويف هذا : والذي يرتكز على ثالث معايري وهي 1996

االطار تعرف املؤسسة الصغرية واملتوسطة مهما كانت وظيفتها القانونية باا كل مؤسسة انتاجية او 
مليار دج، وان امجايل  2عامل حيث رقم أعماهلا السنوي ال يتجاوز  250 اىل 1خدماتية توظف من 

  .مليون دج وحتترم مقاييس االستقاللية 500احلصيلة السنوية ال يتجاوز 
وهذا لتتمكن من توظيف اإلحصائيات املتوفرة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، 

 ل عملية الدراسةموبالتايل.  

  :صعوبة حتديد تعريف موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  عوامل- 1-2
  :وتضم ما يلي : العوامل االقتصادية-1-2-1

  : اختالف مستويات النمو- أ

                                                
املغاربية، متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطويرودوها يف االقتصاديات : امساعيل شعباين ،ماهية املؤسسات الصغريةواملتوسطةوتطويرها يف العامل، الدورة التدريبيةحول  )1(

 . 4،ص2003ماي ،28-25سطيف، اجلزائر، 
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ويتمثل يف عدم تكافؤ التنمية لقوى اإلنتاج واليت متيز االقتصاد الدويل، واختالف مستويات النمو 
األمريكية، أملانيا أو اليابان أو أي بلد صناعي آخر تعترب فاملؤسسة الصغرية واملتوسطة يف الواليات املتحدة 

 يوم،ال توسطةاملصغرية أو ال باملؤسسة نسميه ما كبرية يف بلد نامي كاجلزائر أو سوريا مثال، كما ميكن أن
  )2(.يف فترة الحقة كبرية قد تصبح مؤسسة

  :تنوع األنشطة االقتصادية-ب

أحجام املؤسسات ومييزها من فرع آلخر فاملؤسسات اليت إن تنوع األنشطة االقتصادية يغري يف  
تعمل فيها الصناعة غري املؤسسات اليت تعمل يف التجارة، وختتلف أيضا تصنيفات املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة من قطاع آلخر الختالف احلاجة للعمالة ورأس املال، فاملؤسسات الصناعية حتتاج لرؤوس أموال 

ا أو التوسع فيها، كما حتتاج إىل يد عاملة كثرية مؤهلة ومتخصصة، األمر الذي ال ضخمة إلقامة استثمارا
يطرح يف املؤسسات التجارية أو اخلدماتية على األقل بنفس الدرجة، أما على املستوى التنظيمي فاملؤسسات 

يع املهام وحتديد الصناعية وألجل التحكم يف أنشطتها حتتاج إىل هيكل تنظيمي أكثر تعقيدا، يتم يف ظله توز
األدوار واملستويات الختاذ القرارات املختلفة، لكن املؤسسات التجارية ال حتتاج إىل مستوى تنظيمي معقد، 
و إمنا يتسم بالبساطة والوضوح وسهولة اختاذ القرار وتوحد جهة إصداراها وهذا ما يفسر صعوبة حتديد 

  )1(. التعريف

  .اختالف فروع النشاط االقتصادي-ج

تلف فروع النشاط االقتصادي وتتنوع فروعه، فالنشاط التجاري ينقسم إىل جتارة بالتجزئة أو خت
باجلملة وتنقسم أيضا على مستوى االمتداد إىل جتارة خارجية وجتارة داخلية، والنشاط الصناعي بدوره 

اخل ... التعدينيةينقسم إىل فروع عدة منها الصناعات االستخراجية، الغذائية، التحويلية، الكيميائية و
وختتلف كل مؤسسة حسب النشاط الذي تنتمي إليه أو أحد فروعه، و ذلك بسبب تعداد اليد العاملة 

) عامل مثال 500(وراس املال املوجه لالستثمار، فاملؤسسة الصغرية واملتوسطة يف جمال الصناعة النسيجية 
  )2(.تعترب وحدة كبرية، بينما تكون صغرية يف صناعة السيارات

  :العوامل التقنية-1-2-2

يظهر العامل التقين من خالل مستوى االندماج بني املؤسسات، فحينما تكون هذه األخرية أكثر  
قابلية لالندماج يؤدي هذا إىل توحد عملية اإلنتاج ومتركزها يف مصنع واحد وبالتايل يتجه حجم 

                                                
 .6رابح خوين،مرجع سابق،ص )2(
 .7نفس املرجع،ص )1(
 .7نفس املرجع،ص )2(
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زأة أو موزعة إىل عدد كبري من املؤسسات، املؤسسات إىل الكرب، بينما عندما تكون العملية اإلنتاجية جم
  )3(.سطةإىل ظهور عدة مؤسسات صغرية ومتو يؤدي ذلك

                                                
ورها يف االقتصاديات سطة و تطوير دبح خوين،حساين رقية،آفىقتمويل وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، الدورة التدريبية حولتمويل املشروعات الصغرية واملتورا )3(

 .2سطيف اجلزائر،صماي،28-25املغاربية، سطيف ، اجلزائر،
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  :العوامل السياسية-1-2-3

وتبيان حدودها، والتمييز بني  الصغرية واملتوسطةميكننا هذا العامل من حتديد مفهوم املؤسسة  
وهذا من خالل معرفة مدى اهتمام  املؤسسات حسب رؤية واضعي السياسات واالستراتيجيات التنموية،

الدولة ومؤسساا بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملساعدات اليت تقدمها هلذا القطاع ملواجهة 
   )1(.الصعوبات اليت تعترض طريقه

  :معايري تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة-1-3

ة واملتوسطة إىل وجود أكثر لقد خلصت إحدى الدراسات املتخصصة يف تعريف املؤسسات الصغري
تعريفا، وهذا الختالف املعايري املعتمدة  فمنها ما يعتمد على حجم العمالة، حجم املبيعات،  250من 

  )2شعباين،مرجع سابق، ص.إ.(اخل...حجم األموال املستخدمة، حصة املؤسسة من السوق، طبيعة امللكية
ل على معيارين يف تعريف هذا النوع من و إلزالة هذا الغموض اعتمد املختصون يف هذا اا

املؤسسات، املعايري النظرية أو النوعية من جهة واملعايري املادية أو احلدية أو الوضعية من جهة أخرى، إال أن 
  ).املعايري املادية، الكمية(املعايري األكثر استخداما هي املعايري الثانية 

ى اإلطالق ، األرباح وأكثرهم استخداما علكرقم األعمال/ وذلك لوضوحها وسهولة استخدامها
  )2().عدد العمال(العمال 

  :املعايري الكمية-1-3-1

خيضع تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة جلملة من املعايري واملؤشرات الكمية، لقياس أحجامها 
  :وحماولة متيزها عن باقي املؤسسات، ومن بني هذه املعايري نذكر

عات، قيمة املوجودات، التركيب العضوي لرأس املال، القيمة املضافة، رقم حجم العمالة، حجم املبي
  .اخل...األعمال، رأس املال املستثمر

كما سبق وان أشرنا فإن املعيار األكثر استخداما هو معيار حجم العمالة، وكذلك حجم راس 
و فيما يلي سنحاول أن نتعرض املال، وهذا نتيجة لسهولة احلصول على املعلومات املتعلقة ذين العنصرين، 

  :هلما بشيء من التفصيل

  . حجم العمالة -1-3-1-1

                                                
 .3رابح خوين، مرجع سابق،ص )1(
 .3امساعيل شعباين ، مرجع سابق، ص )2(
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يعترب هذا العامل أحد أهم املعايري الكمية املستخدمة يف حتديد تعريف املؤسسات الصغرية 
وهناك اختالف كبري بني الدول املتطورة . واملتوسطة، حيث يعتمد على عدد العاملني يف التفرقة بينها 

يات املتحدة األمريكية ة فيما يتعلق بتطبيق هذا املعيار، حيث تعترب الشركات الصغرية يف الوالوالنامي
، وحسب هذا املعيار تنقسم املؤسسات )1(ا كبرية يف دول أخرى، شركات متوسطة ورمبواليابان

  :االقتصادية إىل ثالث أنواع

  . املؤسسات االقتصادية الكربى- أ

من العمال، يتجاوز عددهم اآلالف وحىت مئات اآلالف يف  وهي مؤسسات توظف عددا كبريا
  :وينقسم هذا النوع من املؤسسات إىل) عامل 500أكثر من (بعض األحيان 

  .املؤسسات الكربى دولية النشاط-
  .املؤسسات الكربى حملية النشاط-

  . املؤسسات املصغرة أو وحدات االستغالل الفردي-ب

وع النشاط االقتصادي وكافة جماالته وهي تشترك يف خاصية وتنشط هذه املؤسسات يف خمتلف فر
واحدة، تتمثل يف أن إدارة هذا النوع من املؤسسات يقوم ا صاحب املشروع بصفة أساسية وقد يساعده 

  )2(.جمموعة من العمال عند احلاجة شرط أن ال يزيد عددهم عن العشر عمال

  . املؤسسات الصغرية واملتوسطة-ج

. سسات موقعا وسطا بني النوعني السابقني، توظف بني عشرة عمال ومخسني عامالحتتل هذه املؤ
إال أن هناك صعوبات يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اعتمادا على معيار حجم العمال ويرجع 

  :هذا لألسباب التالية
  .اختالف ظروف البلدان النامية وتبيان مستويات النمو-
  .ن فرع آلخر يف نفس البلداختالف ظروف الصناعة م-
   )3(.املستوى التكنولوجي املستخدم والذي مييل إىل تكثيف العمالة على راس املال يف البلدان النامية-
  :كما أن االعتماد على هذا املعيار يكتنفه الغموض وهذا يقودنا ألن نطرح جمموعة من التساؤالت-
صغرية أو متوسطة؟ ا حىت نقول أن هذه املؤسسة سسة مهل يكفي أن يعمل عدد معني من العمال يف مؤ-

                                                
جملة العلوم االنسانية،العدد - 2001-1999 دراسة حالة املؤسسات املصغرة يف والية سطيف خالل الفترة–حمفوظ جبار املؤسسات املصغرة الصغرية واملتوسطة ومشاكل متويلها  )1(

 .214، ص2003، بسكرة ، اجلزائر ،ص5
 .3رابح خوين، حساين رقية، مرجع سابق، ص )2(
 .4نفس املرجع، ص )3(
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وهل مؤسستان يشتغل فيهما نفس العدد من العمال مها بنفس احلجم؟ مهما استخدمتا من تكنولوجيا؟ يف 
  .احلقيقة إن هذا األمر صعب جدا

كذلك احلد الفاصل بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة والكبرية غري واضح وغامض إىل حد بعيد، 
هي كبرية؟ ومىت نقول على مؤسسة  201عامل هي متوسطة واليت تشغل  200ؤسسة اليت تشغل فهل امل

  )1(.أا صغرية

  . املعيار املايل أو النقدي -1-3-1-2

  .حجم املبيعات -رقم األعمال–يستند هذا املعيار إىل راس املال 
ة واملتوسطة يعترضه عنصر إن االعتماد على املعيار املايل وحده يف حتديد ماهية املؤسسات الصغري

االختالف يف احلصيلة املالية، بسبب اختالف املبيعات النقدية من عام إىل آخر باجتاه الزيادة أو النقصان، 
خاصة إذا حدث ارتفاع يف معدل التضخم، فما نعتربه مؤسسة صغرية أو متوسطة يف هذا العام قد ال يكون 

  .كذلك يف العام املقبل والعكس صحيح

  . املعايري النوعية-1-3-2

يعتقد من يستخدم املعايري النوعية بأن النشاط االقتصادي واالجتماعي ميكن أن يكون حمددا لنوع 
  .املؤسسة ويتخذ يف ذلك عدة معايري

لوضع احلدود الفاصلة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة وباقي املؤسسات االقتصادية ولتحديد 
حيث يرى أن أية مؤسسة  *" Staley" من املختصني على ما ورد يف كتابهذه املعايري بدقة يعتمد الكثري

  :ميكن اعتبارها صغيـرة أو متوسطـة إذا توفـرت فيها خاصتني من اخلصائص التالية على األقل
  .عادة ما يكون املسريين أصحاب املؤسسة: استقاللية اإلدارة-
  .ادتعود ملكية املؤسسة أو رأمساهلا لفرد أو جمموعة أفر-
متارس املؤسسة نشاطها حمليا، إال أن اجتياحها لألسواق ميكن أن ميتد خارجيا، كما أن أصحاب املؤسسة -

  .والعاملون فيها يقطنون منطقة واحدة
  .تعترب هذه املؤسسة صغرية احلجم إذا ما قورنت مبؤسسة كبرية متارس نفس النشاط

على ). Small business act(  1953سنة  ولقد استند القانون يف الواليات املتحدة األمريكية

                                                
* E.STALEY. Small industry development research program on small industry, December 1958  

  .4امساعيل شعباين، مرجع سابق، ص)1(
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املؤسسة اليت مل يتم امتالكها أو إدارا بطريقة "هذه املعايري لتحديد مفهوم املؤسسة الصغرية واملتوسطة فهي 
  ".مستقلة، حبيث ال تسيطر على اال الذي تعمل فيه

القول أن املؤسسات الصغرية انطالقا من هذا املفهوم، وأخذا بعني االعتبار املعايري النوعية ميكن 
  :واملتوسطة هي اليت تتميز عن غريها بـ

  : امللكية- أ

إن ملكية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعود أغلبها إىل القطاع اخلاص يف شكل شركات أشخاص 
أو شركات أموال ،حيث يلعب املالك دورا كبريا يف إداراا ، ويف بعض الدول مثل اجلزائر متتلك الدولة 

  .      ددا من هذه املؤسساتع

   :املسؤولية-ب

تعود كل القرارات املتخذة داخل املؤسسة إىل املالك و صاحب املشروع، فيجمع بني عدة وظائف 
يف آن واحد كالتسيري، التسويق والتمويل، عكس املؤسسات الكبرية املتميزة بتقسيم الوظائف على عدة 

  )1(.أشخاص

  : احلصة من السوق-ج

  :السوقية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون حمدودة وذلك لألسباب التاليةإن احلصة 
ضيق األسواق اليت توجه  -حملية النشاط–ضآلة رأس املال  -صغر حجم اإلنتاج- صغر حجم املؤسسة-

  .ت هذه املؤسساتإليها منتجا
روف ونتيجة لألسباب املنافسة الشديدة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتماثل يف اإلمكانات والظ-

 السابقة فإن هذا حيد من قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف السيطرة على األسواق أو أن تفرض أي
أنواع االحتكار على عكس املؤسسات الكربى، اليت يسمح هلا راس ماهلا وكرب حجم إنتاجها  نوع من

  )2(.على األسواق واحتكارها وحصتها السوقية وامتداد اتصاالا وتشابك صالا من السيطرة

  :تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة-1-4

تلف أصناف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باختالف املعايري املعتمدة يف تصنيفها وهذه املعايري خت
  :ميكن أن جنمعها فيما يلي

                                                
 9-8امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، االغواط، اجلزائر،  - واقع وآفاق-زغبيب شهرزاد، عيساوي، املؤسسات املتوسطة والصغرية يف اجلزائر )1(

 .172، ص2002افريل، 
 .615رابح خوين، رقية حساين، مرجع سابق، ص )2(
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  .طبيعة املنتجات التكاملية-أسلوب تنظيم العمل–طبيعة هذه املؤسسات -

حسب هذا التصنيف تأخذ : على أساس توجهها الصغرية واملتوسطة املؤسسات تصنيف 1-4-1
املؤسسات التقليدية، املؤسسات ) املرتلية(املؤسسات الصغرية واملتوسطة األشكال التالية املؤسسات العائلية 

  .املتطورة وشبه املتطورة

   :املؤسسات العائلية- أ

ملرتل، وتستخدم األيدي العاملة العائلية، ويتم مثل هذه املؤسسات عادة ما يكون مقر إقامتها ا
إنشاؤها مبسامهة أفراد العائلة، وتنتج يف الغالب منتوجات تقليدية بكميات حمدودة، وهذا يف حالة بعض 
البلدان مثل اليابان وسويسرا أو تنتج أجزاء من السلع لفائدة مصنع موجود يف نفس املنطقة يف إطار ما 

  .) Sous traitante(ية يعرف باملقاولة الباطن

  : املؤسسات التقليدية-ب

يشبه هذا الصنف من املؤسسات النوع السابق حيث أا تعتمد على اليد العاملة العائلية، وتنتج منتوجات 
تقليدية أو قطعا لفائدة مصنع معني ترتبط معه يف شكل تعاقدي، كما ميكن هلذه املؤسسات االعتماد على 

يزها عن النوع األول، إضافة إىل أن مكان إقامتها هو حمل مستقل عن املرتل، حيث العمل األجري وهو ما مي
  .تتخذ ورشة صغرية مع بقاء اعتمادها على األدوات اليدوية البسيطة يف تنفيذ عملها

  : املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتطورة وشبه املتطورة -ج

يف اجتاهها إىل األخذ بفنون اإلنتاج احلديثة، تتميز هذه املؤسسات عن غريها من النوعني السابقني 
من ناحية التوسع يف استخدام رأس املال الثابت، أو من ناحية تنظيم العمل، أو من ناحية املنتوجات اليت يتم 
صنعها بطريقة منتظمة، وطبقا ملقاييس صناعية حديثة، وختتلف بطبيعة احلال درجة تطبيق هذه التكنولوجيا 

  .سات الصغرية واملتوسطة شبه املتطورة من جهة أخرىبني كل من املؤس
ي السياسة التنموية يف البلدان النامية، كيلة من املؤسسات، ينصب عمل مقرربالنسبة هلذه التش-

  :على توجيه سياستهم حنو ترقية وإنعاش املؤسسات الصغري واملتوسطة املتطورة وذلك من خالل
ية واملرتلية املتواجدة، بإدخال أساليب وتقنيات جديدة، العمل على حتديث قطاع املؤسسات احلرف-

  .واستعمال األدوات واآلالت املتطورة
إنشاء وتوسيع أشكال جديدة ومتطورة وعصرية من املؤسسات، تستعمل تكنولوجيا متقدمة -

  )1(".تعتمد على األساليب احلديثة والتسيري
                                                

 .19صعثمان خيلف، مرجع سابق،  )1(
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  :أسلوب تنظيم العملتصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أساس -1-4-2

تصنف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل إىل املؤسسات املصنعية،  
  )1(.واملؤسسات الغري مصنعية

  :ويبيـن ذلك مـن خـالل اجلـدول التـايل
  تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل): 2(جدول رقم 

 نظام املصنع النظام الصناعي النظام املصريف اإلنتاج العائلي
اإلنتاج املخصص 
 لالستهالك الذايت

عمل يف 
 املرتل

ورشات 
 حرفية

عمل 
صناعي يف 

 املرتل

ورشة 
شبه 
 مستقلة

مصنع 
 صغري

مصنع 
 متوسط

مصنع 
 كبري

1 2 3 4 5 6 7 8 
Source : Taby & R. Morse. La petite industrie moderne et le développement, Tome1,P23 

هي مؤسسات غري مصنعية،  2،3، 1ومنيز من خالل هذا اجلدول أن املؤسسات التابعة للقناة 
يدجمان من الناحية العملية مع فئة املؤسسات غري 4،5هي املؤسسات املصنعية، بينما الفئتني 8، 6،7والقناة 
  .املصنعية

  :املؤسسات غري املصنعية- أ

اإلنتاج (ية بني نظام اإلنتاج العائلي والنظام احلريف، ويعترب األول جتمع املؤسسات غري املصنع 
موجه لالستهالك الذايت وهو أقدم شكل من أشكال تنظيم العمل، إال انه ال يزال حيافظ على ) العائلي

ن يف لوحده، أو جمموعة مالذي يقوم به حر) النظام احلريف(مكانة مهمة يف االقتصاديات احلديثة، أما الثاين 
  .يبقى نشاط يدوي يصنع مبوجبه سلعا و منتوجات حسب احتياجات الزبائن احلرفيني

  :املؤسسات املصنعية-ب

جيمع صنف املؤسسات املصنعية كل من املصانع الصغرية، واملتوسطة واملصانع الكبرية، وهو يتميز  
ية واستخدام األساليب عن صنف املؤسسات غري املصنعية من حيث تقسيم العمل، وتعقيد العملية اإلنتاج

  .أيضا من حيث طبيعة السلع املنتجة واتساع أسواقها تصنيعاحلديثة يف ال

  :املتوسطة املقاولة الصغرية ملؤسساتا-ج

تعترب املقاولة من أهم أشكال التعاون الصناعي الذي مييز املؤسسات االقتصادية احلديثة، واملقاولة 
                                                

 .19عثمان خيلف، مرجع سابق، ص )1(
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حيث توكل إحدامها لألخرى تنفيذ عمل معني طبقا لشروط  هي نوع من الترابط اهليكلي بني مؤسستني
حمدودة، تقوم بتحديدها املؤسسة األوىل واليت عادة ما تكون مؤسسة كبرية، واملؤسسة الثانية تقوم بتنفيذ 

 )1(" .التعاقد واليت تكون يف اغلب احلاالت مؤسسة صغرية

و املرافقة للعوملة، فالرأمسالية هي  ويف السنوات األخرية أصبحت املقاولة إحدى السمات املميزة
عملية هدم خالق، حيث حتل شركات صغرية حمل الشركات الكربى اليت عجزت عن التكيف لألوضاع 

، مل يبقى إال 1990اجلديدة، فمن اكرب اثنيت عشرة شركة يف الواليات املتحدة األمريكية من كانون الثاين 
  .إىل أجزاء صغرية داخل شركات أخرى يف شكل مقاوالتشركة واحدة، أما باقي الشركات فقد حتولت 

ما تركوا مؤسسات أخرى صغرية  إذاإمكام االقتصاد يف التكاليف، فلقد اكتشف املنتجون انه ب
  )2(".تنتج هلم ما حيتاجونه من معداتخمتصة 

  :أشكال املقاولة الباطنية-

  : عدة أشكالتأخذ الصناعات الصغرية واملتوسطة املقاولة 
يتمثل هذا النوع يف إقدام املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقاولة على تنفيذ أشغال معينة : نفيذ األشغالت*

  .لصاحل جهة أخرى، وذلك يف وقت عمل حمدد مسبقا

تقوم املؤسسات الصناعية يف هذا الشكل من املقاولة الباطنية بإنتاج وصناعة قطع الغيار، : اإلنتاج*
حسب اخلصائص واملواصفات املتفق عليها مع اجلهة املستفيدة من هذه ...واملكونات وبعض األدوات

  )3(."العملية

تقدم املؤسسات الصغرية واملتوسطة العديد من اخلدمات يف شكل تعاون مع الغري، : تقدمي اخلدمات*
ملؤسسات وتتحدد أشكال املقاولة يف هذه احلالة استنادا لطبيعة العالقة اليت تربط املؤسسات املقاولة با

  :        املستفيدة من نشاط املقاولة الباطنية، ويف هذا الصدد منيز بني

  ):sous traitançe de capacité :( املقاولة الباطنية لتدعيم القدرات اإلنتاجية-
يف هذا النوع من املقاولة، تلجأ املؤسسات الكبرية إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملواجهة 

  .وتعترب هذه املقاولة مقاولة مؤقتة ألا تكون يف فترات معينة حسب ظروف السوقالطلب املتزايد، 

  : )sous traitançe de spécialité( املقاولة املتخصصة-

                                                
)1( Jean CHATAIN, Roger GAUDON, petit et moyenne entreprise, l’heur du choix, Edition sociales, 1995, P106. 

 .59، ص2003ضياء جميد املوسوي، العوملة واقتصاديات السوق احلرة، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر،  )2(
 .25لف، مرجع سابق، صعثمان خي )3(
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وتلجأ املؤسسات ). ظروف السوق(يف هذا الصنف تكون املقاولة مستقلة عن الظروف االقتصادية 
ألسباب تتعلق باستراتيجيتها، وأا ال متلك اإلمكانيات الكافية الكبرية لتنفيذها، أو أا ال ترغب يف إنتاجها 

وتسعى ). 1998- 1967(لتغطية طلبات السوق، ولقد بدأت تتطور هذه الصفة من املقاولة منذ الستينات 
  :املؤسسات الكبرية إىل هذا النوع لتحقيق جمموعة من األهداف من أمهها

  .كل من راس املال و اليد العاملةالتقليل من استثماراا أي االقتصاد يف -
  .االستفادة من األجور املنخفضة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة-
  .االستفادة من التكنولوجيا املتخصصة اليت قد تتمتع ا الصناعات الصغرية واملتوسطة-
الصغرية  اليد العاملة األكثر كفاءة وترك تكاليف تدريب العمالة الغري مهرة للمؤسساتباالحتفاظ -

  )1(."واملتوسطة
  :الباطنية من دوقت الصغرية واملتوسطة يف إطار العوتستفيد يف املقابل املؤسسا"

  .شراء منتوجاا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تضمناملنتوجات كون أن املؤسسات الكبرية  تصريف-
  .سسات الصغرية واملتوسطةتلعب املؤسسات الكبرية دور الواقي من األزمات اليت ميكن أن تصادف املؤ-
االستفادة من خربة املؤسسات الكبرية يف ااالت التقنية والتكنولوجية، ذلك أن املؤسسات الكبرية تسعى -

  .)2("دائما إىل ضمان جودة منتوجاا
  :مميزات وخصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطةوأمهيتها يف التنمية االقتصادية :املبحث الثاين

  :وخصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطةمميزات -2-1

تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدة صفات وخصائص متيزها عن املؤسسات الكبرية ومن أهم 
  :هذه الصفات ميكن ذكر ما يلي

  ):النشأة(سهولة التأسيس -2-1-1

س املال تستمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة عنصر السهولة يف إنشائها من اخنفاض مستلزمات را
املطلوب إلنشائها نسبيا، حيث أا تستند يف األساس إىل جذب و تفعيل مدخرات األشخاص من اجل 
حتقيق منفعة أو فائدة تليب بواسطتها حاجات حملية يف أنواع متعددة من النشاط االقتصادي، وهذا ما 

  )3(.يتناسب والبلدان النامية، نتيجة لنقص املدخرات فيها بسبب ضعف الدخل
                                                

)1( Jean CHATAIN, Roger GAUDON, op cit  P106. 
املغاربيةن سطيف، ، املؤسسات املصغرة ودور البنوك يف متويلها، الدورة التدريبية حول متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات منصور بن عمارة )2(

 .5، ص2003ماي،  28-25اجلزائر، 
متويل املؤسسات الصغرية : التدريبية حولامساعيل بوخاوة، عبد القادر عطوي، التجربة اجلزائرية التنموية يف اجلزائر واستراتيجية تنمية املؤسسات الصغرية  واملتوسطة، الدورة  )3(

 .4، ص2003ماي،  28- 25واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، سطيف، اجلزائرن 
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  :االستقاللية يف اإلدارة-2-1-2

عادة ما تتركز معظم القرارات اإلدارية هلذه املؤسسات يف شخصية مالكها، إذ يف الكثري من 
مما .  ص املالك باملسري وهذا ما جيعلها تتسم باملرونة واالهتمام الشخصي من قبل مالكهااحلاالت يلتقي شخ

يسهل من قيادة هذه املؤسسات وحتديد األهداف اليت يعمل املشروع على حتقيقها، كذلك سهولة إقناع 
  )1(.العاملني فيها باألسس والسياسات والنظم اليت حتكم عمل املؤسسة

   :التنظيمسهولة وبساطة -2-1-3

وذلك من خالل التوزيع  االختصاصات بني أقسام املشروع، التحديد الدقيق للمسؤوليات، 
  )2(.وتوضيح املهام، التوفيق بني املركزية ألغراض التخطيط والرقابة، وبني الالمركزية ألغراض سرعة التنفيذ

  : مركز التدريب الذايت-2-1-4

ة للتدريب العتمادها أساسا على أسلوب التدريب أثناء تتسم هذه املؤسسات بقلة التكاليف الالزم
العمل، مبعىن أا تعترب مركزا ذاتيا للتدريب والتكوين ملالكيها والعاملني فيها، وذلك جراء مزاولتهم 
لنشاطهم اإلنتاجي باستمرار، وهذا ما يساعدهم على احلصول على املزيد من املعلومات واملعرفة، وهو 

. درام ويؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية جديدة وتوسيع نطاق فرص العمل املتاحةالشيء الذي ينمي ق
وإعداد أجيال  من املدربني للعمل يف املؤسسات الكبرية مستقبال، وهي ذا املعىن تعد  منبتا خصبا لتنمية 

  )3(.املواهب واإلبداعات واالبتكارات وإتقان وتنظيم  املشاريع الصناعية و إداراا

  : تتوفر على نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد-2-1-5

وهو ما يسمح باالتصال السريع صعودا ونزوال بني إدارة املؤسسة وعماهلا، أما خارجيا فنظام 
املعلومات يتميز بدوره بالبساطة نتيجة قرب السوق جغرافيا وهي يف مثل هذه احلالة قليلة احلاجة إىل 

ألن التحوالت على مستوى السوق الداخلي ميكن رصدها بسهولة من . ق املعقدةاللجوء إىل دراسات السو
  )4(.قبل املسريين

                                                
 .4مرجع سابق، صامساعيل بوخاوة، عبد القادر عطوي، التجربة اجلزائرية التنموية يف اجلزائر واستراتيجية تنمية املؤسسات الصغرية  واملتوسطة،  )1(
ة حول متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عبد الرمحن بن عنتر، عبد اهللا بلوناس، مشكالت املؤسسات الصغرية واملتوسطة واساليب تطوير قدرا التنافسية، الدورة التدريبي )2(

 .4، ص2002افريل،  9—8ودورها يف التنمية، االغواطن اجلزائر، 
 .4نفس املرجع، ص )3(
-8لتنمية، االغواط، اجلزائر، الوطين حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف ا  عبد ايد قدي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملناخ االستثماري، جممع االعمال، امللتقى )4(

 .143، ص2002افريل  9
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  : جودة اإلنتاج-2-1-6

إن التخصص الدقيق واحملدد ملثل هذه املؤسسات يسمح هلا بتقدمي إنتاج ذو جودة عالية، حيث 
تجيب بشكل مباشر ألذواق يعتمد النمط اإلنتاجي فيها على مهارات حرفية ومهنية، مما جيعلها تس

واحتياجات املستهلكني، وهو ما يسهل عملية التكيف والتطور وتستجيب بذلك للتقلبات املفاجئة يف توفري 
  )1(.املنتجات

  : توفري اخلدمات للصناعات الكربى-2-1-7

إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تستجيب لطلبات الصناعات الكبرية بتوفري مستلزمات معينة 
، حيث تتم هذه العملية عن طريق عقود تسمى التعاقد من الباطن، وعلى )جات حمدودة أيدي عاملةمنت(

ألف مصنع إلنتاج عدد من  26يتعاقد مع " جنرال موترز"سبيل املثال العمالق األمريكي إلنتاج السيارات 
  )2(.عامل 100اقل من  ألف مصنع يعمل ا 16ة ومن بينها تصنعياألجزاء اليت حيتاج إليها يف العملية ال

  :أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية-2-2

حتتل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مكانة هامة داخل نسيج االقتصاديات املعاصرة ملا هلا من أمهية 
ولوجية، ناهيك جوهرية يف تنشيط االقتصاد القوي وحتقيق التطور اهليكلي والتقدم ورعاية االبتكارات التكن

عن دورها الذي ال ينكر يف جمال حماربة البطالة فمثال تطور االقتصاد األمريكي كان نتيجة جهود 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فمعظم الشركات املتواجدة يف الوقت احلاضر مبا يف ذلك الشركات 

أشهر املتاجر  إلضافة إىل اكرب وشركة صناعية، با 500اليت تضم أكثر من ) فور تشني(ااملشمولة يف قائمة 
الكربى ، ومتاجر السلسلة وشركات البيع بالربيد، أسسها املنظمون برؤوس أموال حمدودة فقد كان 

  .اخل...جزارا وفورد ميكانيكيا) سويفت(
لذلك فإن املؤسسة اليت تعتربها اليوم صغرية قد تشق طريقها لتصبح مؤسسة كبرية يف الغد هلذا 

ت الصغرية واملتوسطة أحد مفاتيح التنمية االقتصادية املستمرة، وسنحاول فيما يلي أن نبني تعترب املؤسسا
  .مدى أمهيتها وفاعليتها من التاجيتني االقتصادية واالجتماعية

  :األمهية االقتصادية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 2-2-1

  :يمتساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبا حتققه من نتائج يف تدع-

                                                
 .4امساعيل بوخاوة، عبد القادر عطوي، مرجع سابق، ص )1(
 .5نفس املرجع، ص )2(
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  : املتغريات الكلية- أ

من الناتج القومي اإلمجايل  %40من حيث مسامهتها يف الناتج القومي اإلمجايل، فإا تساهم بـ-
  . %50للواليات املتحدة األمريكية وتبلغ حصة القطاع اخلاص 

من جمموع رقم أعمال املشروعات  %65أما من حيث مسامهتها يف رقم األعمال فتبلغ حصتها -
مليار فرنك عام  850حتاد األوريب، فمثال يف فرنسا حققت هذه املؤسسات رقم أعمال قدر بـ يف اال

من حجم البيوع األمريكية  % 25عامل بنحو  100كما تساهم املؤسسات اليت تستخدم اقل من  م1994
  )1(.منذ أواسط الثمانينات

  :تدعيم الكيانات االقتصادية الكربى -ب

ة واملتوسطة بدرجة اكرب على البحث والتطوير، وتركزها يف القطاعات فاعتماد املؤسسات الصغري
فائقة التطور، جعل منها مصدرا أساسيا لتقدمي خدمات كبرية، وغري عادية للكيانات االقتصادية العمالقة، 
خاصة بالنسبة للمؤسسات املتخصصة يف إنتاج السلع املعمرة كالسيارات واألجهزة املرتلية أو اليت تقوم 

، فهي تعتمد أكثر على املؤسسات الصغرية ...)إنتاج املعدات األساسية كاآلالت الصناعية والزراعيةب
واملتوسطة يف تزويدها بالقطع واملكونات اليت تدخل يف املنتج النهائي، وغياب هذه املؤسسات يؤثر سلبا 

املؤسسات الصغرية  على املكاسب اليت حتققها الكيانات الكربى، لذا تسعى هذه األخرية إىل جذب
  )2(.واملتوسطة إىل جانبها

  :حتقيق التنمية املتوازنة جغرافيا-ج

بني الريف واملدن ومسامهتها يف إعادة التوزيع السكاين، وخلق جمتمعات إنتاجية جديدة يف املناطق  
  )3(.النائية واحلفاظ على البيئة يف املدن الكبرية على وجه اخلصوص

  : ات وتقليص الوارداتتساهم يف تنمية الصادر-د

من  %40مما يؤثر إجيابا على ميزان املدفوعات للدول النامية، ففي بلدان شرق آسيا تقدر صادراا 
جمموع الصادرات، وهو ما ميثل ضعف نسبة صادرات هذه املشروعات يف بلدان منظمة التعاون والتنمية 

تزايد حصتها يف إمجايل الناتج الوطين كما تساهم يف إنتاج القيمة املضافة و). OCDE(االقتصادية 

                                                
 .18وفاء عبد الباسط، مرجع سابق، ص )1(
 .22نفس املرجع، ص )2(
 .143عبد ايد قدي، مرجع سابق، ص )3(
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  )4(.اخلام

                                                
 .4مرجع سابق، صعبد الرمحن بن عنتر، عبد اهللا بلوناس،  )4(
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  : القدرة على االرتقاء مبستوى االدخار واالستثمار –ھـ 

ادخار أفراد، العائالت التعاونيات اهليئات (وتسري تعبئة رؤوس األموال الوطنية من مصادر متعددة 
  )1(.ردي غري املنتجوبالتايل تعبئة موارد مالية كانت موجهة لالستهالك الف) غري احلكومية

  : األمهية االجتماعية-2-2-2

تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا مهما يف إنشاء فرص العمل اجلديدة، خاصة بالنسبة 
، ألنه يف ظل هذا النظام الدولة مل تعد ختلق الوظائف )من بينها اجلزائر( للدول املتجهة حنو اقتصاد السوق
الكربى هي مؤسسات استقرت آلتها الصناعية، ولن تساهم هي األخرى  بشكل مباشر، كما أن املؤسسات

مسامهة جدية يف خلق مناصب العمل، وبذلك فإن األمل معقود على املؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة 
فمثال يف اموعة األوروبية واليابان . أن هذه املؤسسات متثل النسبة األكرب من حيث العدد يف العامل

من جمموع املؤسسات االقتصادية، إال أن هذا  %99ت املتحدة األمريكية يبلغ عدد هذه املؤسسات والواليا
مليون مؤسسة صغرية  20ال يعين اخنفاض حجم ما تشغله املؤسسات الكبرية، إذ رغم وجود حوايل 

من  % 50ومتوسطة يف الواليات املتحدة األمريكية و اخنفاض عدد املؤسسات الكبرية فهي تشغل حوايل 
  :األجراء ويظهر اجلدول التايل توزيع املؤسسات االقتصادية حسب احلجم يف البلدان الرأمسالية

  .توزيع املؤسسات االقتصادية حسب احلجم يف عدد من البلدان ):3(جدول رقم 

  عدد العمال
 اموعات

1-9 10- 499 ≥ 500 

  الواليـات املتحـدة األمريكيــة 
  الـيـابـان
 األوروبيـــــة امـوعـة

74.6% 
77.3%  

81.85% 

25.0%  
28.0%  

17.95% 

0.4%  
0.7%  
0.2% 

  )65صبدون تاريخ، اقتصاد املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ناصر دادي عدون،: (درـاملص

نالحظ من خالل اجلدول أن االقتصاد الرأمسايل يكاد يكون مكون من املؤسسات الصغرية 
يف أوروبا إال أن هذا ليس دقيقا ما دامت هذه املؤسسات ال تستعمل اليد العاملة بنفس واملتوسطة، خاصة 

نسبة عددها من جمموع اليد العاملة الكلية، ويظهر هذا جليا من خالل اجلدول التايل الذي يبني توزيع اليد 
  .العاملة يف املؤسسات حسب احلجم والعدد لنفس البلدان يف اجلدول السابق

                                                
 .3عبد الرمحن بن عنتر، عبد اهللا بلوناس، مرجع سابق، ص )1(



عامة حول المؤسسات الصغیرة  مفاھیم                    الفصل الثاني      
 والمتوسطة

 60

  توزيع اليد العاملة يف املؤسسات حسب احلجم والعدد يف عدة بلدان ):4( جدول رقم

 
 الواليات املتحدة األمريكية

  احلجـم 
  عدد املؤسسات

 اليـد العاملـة 

9-1  
55.33%  

3.7% 

499-10  
43.5%  
31.6% 

500≥  
1.2%  

64.7% 

 
 اليـــابـــــان

  احلجـم 
  عدد املؤسسات
 اليـد العاملـة

9-4  
56.7%  
13.6% 

300-10  
42.4%  
58.6% 

300≥  
0.9%  

27.8% 

 
 أوروبـــــــا

  احلجـم 
  عدد املؤسسات
 اليـد العاملـة

1-9  
72.5%  
11.2% 

499-10  
26.7%  
45.9% 

500≥  
0.6%  

42.9% 

  .)64ص مرجع سابق،ناصر دادي عدون، : (املصـدر

غرية واملتوسطة باعتبار البلدان النامية تعاين من مشكلة البطالة بصورة حادة، فإن املشروعات الص"
من حدا وتساهم يف توفري مناصب عمل جديدة، وإعادة إدماج  التخفيفبإمكاا أن تلعب دورا هاما يف 

العمال املسرحني من املؤسسات العمومية وبالتايل ختفض من نسبة البطالة خاصة بعد عمليات اخلوصصة 
هليكلية، تلك النسب أو املعدالت اليت أصبحت اليت تشهدها الكثري من البلدان النامية يف إطار التعديالت ا

مليون  12من القوى العاملة أي أن هناك  %14يف الدول العربية  1996مرتفعة جدا، حيث بلغت يف سنة 
  .بطال يف الوطن العريب

فاألردن  %21مث اجلزائر  %25اليمنوخيتلف هذا املعدل من دولة إىل أخرى فهو يبلغ أقصاه يف 
  )1(.%8أما سوريا  %9ومصر  %12وتونس  %15ولبنان واملغرب  %17مث السودان  % 19

وعليه فإن املؤسسات الصغرية بإمكاا اإلسهام يف ختفيض هذه النسب بإقامة هذه املؤسسات يف  
  : املناطق الريفية أين تتوفر املواد األولية احمللية ذات األسعار املناسبة لتحقيق هدفني أساسني

قطاع الزراعي ووقف الرتوح الريفي حنو املدن اليت تشهد أزمة حادة يف السكن تقليص البطالة يف ال
وتقدمي املساعدات املادية والدعم للبطالني إلنشاء مثل هذه املؤسسات يف خمتلف القطاعات االقتصادية 

  )2(.األخرى
                                                

متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة : ة حولفريدة لرقط، زينب بوقاعة، كافية بوروبة، دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها، الدورة التدريبي )1(
 .4، ص2003ماي  28-25االقتصاديات املغاربية، سطيف، اجلزائر، وتطوير دورها يف 

 .3عبد الرمحن بن عنتر، عبد اهللا بلوناس، مرجع سابق، ص )2(
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اصب وميكننا أن نذكر بعض اإلحصائيات اليت تبني لنا مدى مسامهة هذه املؤسسات يف توفري من
 11(من إمجايل عدد الوظائف اجلديدة  %90العمل ففي الواليات املتحدة األمريكية سامهت يف خلق 

عامل يف  100سامهت املؤسسات اليت تشغل اقل من ) 1987- 1980(، وخالل الفترة )مليون وظيفة
  )1(.مليون وظيفة 44.5إنشاء ثالثة أرباع الوظائف اجلديدة اليت بلغ عددها 

فرصة عمل، كما أن  575000سا فقد سامهت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إنشاء أما يف فرن
يف حني كان  %1.3  1997املعدل الصايف إلنشاء العمالة يف هذه املؤسسات يف تزايد مستمر فقد بلغ عام 

، ومع اية القرن العشرين لوحظ أن احلصة اإلمجالية ملسامهة املؤسسات الصغرية 1996عام  0.5%
  )2(.%50املتوسطة يف خلق العمالة تبلغ حنو و

  :املشكالت واملعوقات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة:املبحث الثالث

رغم كل ما يقال عن مميزات املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وعلى حنو يرغب الكثري يف إقامتها إال 
تعوق، بل حتد من إمكانية انطالق هذه  انه يف نفس الوقت تثار توليفة واسعة من املشكالت اليت قد

املشروعات وختتلف هذه املشكالت من حيث شدا وخطورا ومدى تأثريها على مسار هذه املشروعات 
وديدها لوجودها واحتماالت منوها، ويعترب التعرف عليها أمرا ضروريا إلجياد أفضل السبل والوسائل 

ت أن هذه املشكالت تبلورت أساسا يف جمال احلصول على ملعاجلتها، ويف هذا اإلطار أشارت الدراسا
اخلامات ومستلزمات اإلنتاج، ناهيك عن املدخل البشري ذو الكفاءة التكنولوجية العالية، وهو ما يرتبط 
مبشاكل التقدم الفين والزمين لآلالت إضافة لذلك جند مشاكل التسويق، اإلدارة ويقال عادة إن أهم تلك 

  )3(:الية وميكن رصد أمهها فيما يلي املشكالت املاملشكالت متثلت يف

  :الصعوبات املالية -3-1
  :صعوبة التمويل -3-1-1

من املفروض أن املصدر الرئيسي لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو التمويل الذايت، أي 
امية نتيجة لضعف االعتماد على املدخرات الفردية اليت عادة ما تكون غري كافية، خاصة يف البلدان الن

املداخيل فيها، وهلذا  تلجأ هذه املؤسسات إىل التمويل اخلارجي أو االئتمان، وهنا تصطدم بصعوبة احلصول 
  .على األموال اليت حتتاجها ملمارسة نشاطها

                                                
 .29وفاء عبد الباسط، مرجع سابق، ص )1(
 .32نفس املرجع، ص )2(
 .103حممد كمال خليل احلمزاوي، مرجع سابق، ص )3(
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لقد انتهت العديد من الدراسات إىل أن إمكانية وصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة لالئتمان 
ي (ة بتقدمي االئتمان هلاسسات املالية ال ترغب يف متويلها وقد ال تستطيع املخاطرحمدودة، وأن املؤ

خاصة يف البلدان النامية، وتزداد حدة مشكلة التمويل إذا ما علمنا أن هذه الدول تفتقر  )6، ص مسعداوي
ون ذات إىل املؤسسات املالية املتخصصة يف التعامل مع هذه املؤسسات وان وجدت فإن إمكانياا تك

قدرات مالية حمدودة، ناهيك عن الشروط الصعبة اليت توضع لتوفري األموال املطلوبة من حيث شروط 
االقتراض الصعبة، وعدم القدرة على التسديد وطلب البنوك لضمانات عينية ذات قيمة، نادرا ما تتوفر لدى 

على األنشطة اإلنتاجية، وغياب ) استرياد–استرياد (هذه املؤسسات وتفضيلها متويل األنشطة التجارية 
خطر الصرف، تغيري أسعار (ميكانيزمات تغطية املخاطر املرتبطة بالقروض املمنوحة للمؤسسات 

، زيادة على عدم توفر صندوق خاص بضمانات القروض كما ال تستفيد هذه املؤسسات عادة ...)الفائدة
  .من متويل االمتياز ممثال يف خطوط قروض خارجية

من املؤسسات حمل حتقيق مت إنشاؤها بأموال خاصة بنسبة  %80قيقا للبنك العاملي أن وقد أكد حت
وهو ما يترجم صعوبة حترير قروض من النظام املايل والبنكي بسبب شروط االقتراض الصعبة  100%

  )1(.ومستوى الضمانات املطلوبة
واالقتراض منها بأسعار  هلذا تلجأ املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل سوق اإلقراض غري الرمسي

فائدة مرتفعة جدا، إضافة إىل تشدد أصحاب القروض فيما خيص طلب الضمانات املالية لتأمني عمليات 
  )2(.اإلقراض

وبسبب مشاكل التمويل يقع املنتج فريسة الستغالل التجار والوسطاء الذين يشترون منتجات " 
ت اإلنتاج هلذه املصانع بأسعار مرتفعة نسبيا، مما حقق املصانع بأسعار منخفضة مع تقدمي اخلامات ومستلزما

التمييز املطلق هلؤالء التجار يف عملييت البيع والشراء وبالتايل امتداد التمييز إىل جمال إقراض املؤسسات 
ه وبالتايل فإن صعوبة احلصول على األموال تؤثر سلبا على نشاط هذ. الصغرية واملتوسطة ماليا وعينيا

  )3(."حتول دون انتعاشهااملؤسسات و

  :صعوبات تتعلق باجلهاز اإلنتاجي-3-1-2

إذ يتطلب استرياد مدخالت اإلنتاج توفر عملة صعبة بالقدر الكايف وهو ما ال يتوفر يف كل 

                                                
 .5س، مرجع سابق، صعبد الرمحن بن عنتر، عبد اهللا بلونا )1(
 .7فريدة لرقط، زينب بوقاعة، كافيا بوروبة، مرجع سابق، ص )2(
 .410حممد كمال حليل احلمزاوي، مرجع سابق، ص )3(
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  )4(.األحوال هلذه املؤسسات مقارنة باملؤسسات الكبرية

                                                
 .5عبد الرمحن بن عنتر، عبد اهللا بلوناس، مرجع سابق، ص )4(
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  :صعوبات جبائية-3-1-3

لى أنشطة هذه املؤسسات يف طورها االستغاليل من حيث اقتطاع الرسوم والضرائب املطبقة ع"
وارتفاع الضغط اجلبائي، الذي كان من نتائجه توقف عدة مشروعات إنتاجية عن النشاط، وبالتايل فقدان 
العديد من مناصب الشغل، كما أن احلوافز الضريبية املقدمة لتشجيع التنمية الصناعية، واليت تتضمن اإلعفاء 

ا تكون معقدة، وختدم اهليئات الكبرية، وهذا يؤدي إىل تنامي األنشطة املوازية اليت الضرييب لفترات عادة م
تصب يف خانة التهرب الضرييب، إىل جانب وجود صعوبات مجركية نتيجة اإلجراءات املتخذة من طرف 

راف اإلدارة اجلمركية اليت مل تتكيف بعد مع القوانني واآلليات اجلمركية والبعد عن التطبيقات واألع
  )1(".الدولية

  .املشكالت اإلدارية والقانونية-3-2
  :ضعف دراسات جدوى اقتصادية دقيقة-3-2-1

فصاحب املؤسسة الصغرية يفتقد عادة إىل الكفاءة الالزمة توفرها عن إعداد دراسة جدوى 
ذمة املالية املشروع، كما انه كثريا ما خيلط بني أعمال املشروع واألعمال اخلاصة، أي انه ال يفصل بني ال

للمؤسسة والذمة املالية اخلاصة به، مما يؤدي إىل حمدودية األرباح احملتجزة، كما أن امللكية الفردية أو العائلية 
تستوجب تعيني األبناء واألقارب بصفة عادية إلدارة املؤسسة، ومنه ممارسة الصالحيات بشكل مركزي 

  .وبالتايل التأثري على النمو السريع للمؤسسة
ظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة متتاز بأمناط تنظيم وتسيري اقل من احلد األدىن الذي يتطلبه مع"

اقتصاد تنافسي، أين تشكل املنافسة الشرط األساسي ملمارسة أي نشاط اقتصادي، وهذه الوضعية ناجتة عن 
دول النامية اليت متر االنفتاح الكلي للسوق، وغياب التأهيل هلذه املؤسسات، وهو ما ينطبق على معظم ال

، وعدم إملام مدير املؤسسة بكل وظائف اإلدارة )حالة اجلزائر مثال(مبرحلة حتول حنو اقتصاد السوق احلرة 
واملعرفة الفنية وعدم الدراية مبشاكل اإلنتاج أو التسويق أو التمويل، ونقص اإلمكانيات واملؤهالت لتطوير 

ن أن يكون الشخص الواحد على علم تام وكاف بكل هذه آفاق املشروع باعتبار انه من غري املمك
  )2(."املسؤوليات

بني أن نسبة االغالقات يف املؤسسات " ستريت براددان "يف دراسة أجراها  1980فمثال يف عام 
التجارية الصغرية اجلديدة، وعلى األخص خالل السنوات األوىل من عملها عالية جدا، وتتحسن بازدياد 

                                                
 .5عبد الرمحن بن عنتر، عبد اهللا بلوناس، مرجع سابق، ص )1(
 .203مزاوين مرجع سابق، صحممد كمال خليل احل )2(
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جتارة التجزئة تغلق أكثر من مؤسسة من بني كل ثالثة مؤسسات جديدة يف السنة األوىل، عمرها فمثال يف 
وتغلق اثنتان من كل ثالث مؤسسات خالل ست سنوات ويف جتارة اجلملة والتصنيع تتوقف عن العمل 
واحدة من كل مخس مؤسسات خالل السنة األوىل، واثنتان من كل مخس مؤسسات خالل تسع 

  )1(.سنوات
لبحث عن أسباب هذا الفشل وإغالق املؤسسات أبواا وجد أن هناك اختالف كبري بني ويف ا

األسباب املقدمة من قبل أصحاب املؤسسات وما تقدمه هيئة خارجية، فمثال ما يصفه صاحب املشروع 
قد " ديون هالكة"باملنافسة الشديدة قد يكون يف احلقيقة جهودا غري فعالة يف املبيعات، كما أن ما يسمى 

تكون عدم عناية يف منح االئتمان، وعدم مالئمة راس املال قد تعين جتهيزات باهضة الثمن أو منح رواتب 
لعدد كبري من األقارب، أو إنفاق املال املخصص لشراء املخزون لتلبية حاجات شخصية لصاحب املشروع، 

  )2(.نظروفه حسب أصحاب العمل والدائنوو فيما يلي جدول يلخص أسباب الفشل و

  .أسباب فشل املؤسسات التجارية الصغرية حسب أصحاب العمل والدائنني:  )5(جدول رقم 

  
 أسبـاب الفشـل أو ظروفـه

 النسبـة املئويـة للشركـات املتضـررة
 أراء الدائنيـن أراء أصحـاب املؤسسـات

 29 68 التجـاري دالكسـا
 59 28 عدم كفاءة اإلدارة

 33 48 عدم كفاية راس املال
 18 30 الديـون اهلالكـة

 9 40 املنافســة
 6 32 اهلبوط يف قيمة املوجودات

 3 15 املوقع السيئ للشركة
 2 11 الفوائد املرتفعة على االقتراض

 2 11 تغيري غري مالئمة يف منطقة العمل

  )40ص، مرجع سابقبومباك،. كليفورد( :درـاملص
سية واألساسية لفشل هذه املؤسسات هي سوء اإلدارة من خالل اجلدول نالحظ أن األسباب الرئي

وعدم كفاية راس املال، لكن أصحاب األعمال التجارية الفاشلة ال يرون أنفسهم بنفس الطريقة اليت يراهم 
ا اآلخرون، ونادرا ما يعترفون بفشلهم أو عدم قدرم على إدارة مؤسسام بشكل فعال، بل يف الغالب 

                                                
 .39، ص1989كليفورد بومياك، اسس ادارة االعمال التجارية الصغرية، ترمجة رائد السمرة، مركز الكتب االردين، عمان االردن  )1(
 .39نفس املرجع، ص )2(
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  )3(.اخل ... باب أخرى، كاملوقع السيئ واملنافسة الشديدة و يعزون فشلهم إىل أس

  :القدرة الضعيفة على املنافسة-3-2-2

تعترب ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من األسباب اليت تؤدي إىل فشلها 
  :وهذا الضعف يكون نتيجة موعة من العوامل من أمهها

التغلب على التكاليف املنخفضة للمنافسني األكثر كفاءة خاصة عدم قدرة العمل التجاري على -
  .املؤسسات الكبرية اليت تنشط يف نفس اال

املوقع السيئ الذي يتم حتديده يف غالب األحيان على أساس معايري شخصية مثال يف املدينة حيث توجد -
وبعد إقامة املشروع يرفض االنتقال إىل  اخل واليت ليس هلا عالقة بالعمل، كما انه...العائلة أو قرب املرتل 

  .مكان آخر حىت بعد تضاؤل حجم السوق بشكل كبري
عدم فهم واستيعاب التغريات اليت حتدث يف البيئة احمليطة باملؤسسات واليت تستوجب عليها جماراة -

  )1(.األوضاع االقتصادية و التركيبات االجتماعية اجلديدة و إال فإا ستنتهي بالفشل

  .سوء استعمال براءة االختراع-3-2-3

إن نظام براءة االختراع يطرح مشكلة خطرية للمصنعني الصغار، فاملؤسسات الكبرية على خالف 
عداد متزايدة من براءات االختراع، اليت منحت هلا أاملؤسسات الصغرية استفادت يف السنوات األخرية من 

ء عنها، أما أصحاب املؤسسات الصغرية فإم يفتقرون سواء من قبل املوظفني فيها أو من قبل أشخاص غربا
يف معظم احلاالت إىل األموال الضرورية لتجسيد ابتكارام ونقلها إىل مرحلة اإلنتاج والتوزيع، ويصبح 
أسهل عليهم بيعها إىل املؤسسات الكبرية مقابل عدة آالف من الدوالرات وريع على اإلنتاج، كما يواجه 

بة منع التعدي على حقوق هذه الرباءة بسبب ارتفاع تكاليف الرتاعات، وقد صرح صاحب االبتكار صعو
براءة االختراع يف "أحد أعضاء جملس أمناء مجعية املشروعات الصغرية الوطنية إىل التعليق بأن " لويس ايفانز"

  )2(."ء أو يرغب يف إنفاقه لذلك الغرضالوقت احلاضر تساوي فقط املال الذي يستطيع املر

  :عدم استقرار النصوص القانونية-3-2-4

وتعدد التأويالت املقدمة هلا فيما يتعلق ذه املؤسسات مما يعجزها وحيد من قدرا على       
العمل واالنطالق ملواكبة التغريات السريعة يف األسواق وعوامل املنافسة املتصاعدة واملتزايدة يوما بعد يوم، 

                                                
 .41نفس املرجع، ص )3(
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  )3(.تستغرقها معاجلة مشاكل هذه املؤسسات، وتفشي ظاهرة الرشوة واحملسوبيةإضافة إىل املدة الطويلة اليت 

                                                
 42نفس املرجع، ص )3(
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  .مشكالت العمالة -3-3

تسرب اليد العاملة من املشروعات الصغرية واملتوسطة إىل املؤسسات الكبرية، نظرا ملا توفره      
يف يد عاملة جديدة هذه األخرية من مزايا من حيث األجور وتوفر فرص اكرب للترقية، مما استوجب توظ

باستمرار اقل خربة  وكفاءة، وحتمل أعباء تدريبهم وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على نوعية السلع 
  )1(.واخلدمات اليت تنتجها هذه املؤسسات إىل جانب ارتفاع التكاليف

  .املشكالت التسويقية -3-4

بالبحوث التسويقية، ونقص املعلومات  نقص الكفاءات التسويقية والقوى البيعية عموما، وعدم االهتمام-
عن حاجات السوق يف ظل املنافسة، وشدا بني هذه املؤسسات و  املؤسسات الكربى من ناحية، 

  .واملنافسة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة الوطنية واملؤسسات األجنبية من ناحية أخرى
ة اقل إضافة إىل عدم وجود أسواق نقص اخلربة وظهور صناعات ومنتجات بديلة باستمرار وبتكلف-

عف القدرة جديدة، وضيق األسواق القدمية، بسبب التدفق غري املنضبط للسلع املستوردة من جهة ولض
  )2(.الشرائية من جهة أخرى
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  خالصة الفصل الثاين

ظهر  من خالل حتليلنا موعة من تعاريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عدد من بلدان العامل،
فإعطاء تعريف هلذه املؤسسات يعترب عنصرا هاما، . يزال يكتنف تعريفها لنا بوضوح الغموض الذي ما

روف كل دولة تبعا لألهداف اليت تصبوا ظلوضع برامج وسياسات الدعم هلا، واليت جيب أن تعد وفقا ل
انه عادة ما تشري  لتحقيقها و حسب إمكانياا، ورغم اختالف هذه التعارف حسب ظروف كل بلد، إال

املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل األعمال اليت متارس نشاطاا من خالل شخصية معنوية أو طبيعية، وقد 
تشمل عدد من العمال أو ال تشمل وهي تتميز بصغر حجمها وسهولة تأسيسها وبساطة تنظيمها، 

  .اخل...واخنفاض رأس ماهلا
هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التطور  كما يتضح لنا الدور الرائد الذي تلعبه

االقتصادي واالجتماعي، بسبب قدرا اهلائلة على املزج بني النمو االقتصادي وتوفري مناصب الشغل، إال 
انه رغم هذه األمهية فهي تصطدم مبجموعة من العقبات اليت حتد من أدائها، كالصعوبات املالية و  

  .اخل...انونية، ومشاكل احمليط والتسويق واملنافسةالصعوبات اإلدارية والق
  


