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 :خصمل-

ليل هتد ذ الدراسة إ  ها بصفة خاصة ف  موي للمشاريع الصغرية بصفة عامة و الزراعية م و تقييم االثر الت
اربة الفقر مـن مية االقتصادية و االجتماعية و  زائر  ناحية مسامهتها  الت دا من   ا خـالل اسـتخدام و 

دوات البحثيـة اصـة جبوانـب الدراسـة، ت واناعلـى البيـا و الرتكيز  ا ة و كدلك من خالل اخإلحصـائيات ا تبار عي
داف ولتحقيق.الوثائق ليل وأسلوب عشوائية من املشاريع الصغرية الزراعية  استبيان ( 145 ) اعتماد مت الدراسة أ

ة شكلت زائر،ا من تسعة واليات  الزراعية الصغرية املشروعات على القائمني على املوزعة االستبيانات من  عي

تائج تفسري لدعم املقابالت على االعتماد مت للدراسة كما ا  الدور الدي  نتائج الدراسة  ليل و من خالل ال ا ل تبي
اربة الفقر من خالل  زيادة التشغيل الزراعيةتلعبه املشاريع الصغرية  مية االقتصادية و االجتماعية و  و   الت
مية الص اتج احمللي االمجااملسامهة  ت سني مستو  الدخل و  ادرات خارج احملروقات و زيادة القيمة املضافة و ال

االستقرار الة  حمتكن افراد اجملتمع من التخلص من البطالة و الوصول ا  وصحاب املشاريع و مستو  معيشتهم  
فسي واملادي سوي من اجملتمع  عامل الشغل  ال صر ال اس وو ادماج الع يارات أمام ال سواء  توسيع البدائل وا

ذا السلع بأسعار رخيصة و م ذلك  توفري  دمات، حيث يسا اسبة  جودة م من خالل تشكيلة السلع وا
اول الطبقات الفقرية  اربة الفقر  مت دا ما يدعم جهود  ذ و  م  اجياته  جملتمعا إنتاج  املشاريع، كما تسا

فسه ساسية ب فراد ا من االقتصادي  ذ ، اجملتمع مما يقلل من التبعية االقتصادية ويرفع من ا م   املشاريعكما تسا
ذ  فراد وتدريبهم على املهارات اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية واملالية إلدارة أعمال  و ميكن .ملشاريعا تكوين ا

ايب القول ان املشاريع الصغرية  اهلا اثر ا اربة تل حلول ميدانية فميحية االقتصادية و االجتماعية  من ال عالة  
زائر.الفقر     ا

مية ،الزراعية الصغرية اريعملشا الصغرية، اريعملشا :المفتاحية الكلمات مية االقتصادية، الت  ،رالفق ،االجتماعية الت
. ،التشغيل اتج احمللي االمجا  ال
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Résume : 

Cette étude vise à analyser et évaluer l'impact développemental des 

petits projets en général, et des petits projets agricoles en particulier en 

termes de leur contribution au développement économique et social et 

à la lutte contre la pauvreté en Algérie. En testant un échantillon 

aléatoire de petits projets agricoles et méthode d'analyse des documents. 

Et pour atteindre les objectifs de l'étude, (145) questionnaires ont été 

adoptés à partir des questionnaires distribués aux responsables de petits 

projets agricoles dans neuf wilayas d'Algérie. Et cet échantillon a été 

constitué pour l'étude et des entretiens ont été utilisés pour soutenir 

l'interprétation des résultats. En analysant les résultats de l'étude, nous 

avons montré le rôle que jouent les petites projets agricoles dans le 

développement économique et social et la lutte contre la pauvreté  en 

Algérie en augmentant l'emploi et en contribuant au développement des 

exportations hors hydrocarbures, en augmentant la valeur ajoutée et le 

produit intérieur brut, et l'amélioration du niveau de revenu des 

entrepreneurs, et de leur niveau de vie. ,Il permet aux membres de la 

société de se débarrasser du chômage et d'atteindre un état de stabilité 

psychologique et matérielle et d'intégration de la femme dans le monde 

du travail et développons des alternatives et des options avant les gens, 

que ce soit par le biais d'une variété de biens et de services, car cela 

contribue à fournir ces produits à des prix bon marché et avec une 

qualité adéquate à la portée des classes pauvres, et cela soutient les 

efforts de lutte contre la pauvreté, et ces projets contribuent également 

à la production de la société. Ces projets contribuent à la formation des 

individus et les forment aux compétences administratives, productives, 

marketing et financières pour gérer les affaires de ces projets. Et nous 

avons constaté que ces petits projets agricoles ont un impact positif en 

termes économiques et sociaux qui représente des solutions efficace sur 

le terrain pour lutter contre la pauvreté en Algérie. 

Mots clés : petites projets, petites projets agricoles, développement économique, 

développement social, pauvreté, emploi, produit intérieur brut. 

 

 

 



  

XXII 

Abstract: 

This study aims to analyze and evaluate the developmental impact of 

small projects in general and agricultural ones in particular in terms of 

their contribution to economic and social development and the fight 

against poverty in Algeria, and this through the use of research tools 

and focusing on the data and statistics of the aspects of the study, as 

well as from Through testing a random sample of small agricultural 

projects and the method of analyzing documents. To achieve the 

objectives of the study, (145) questionnaires were adopted from the 

questionnaires distributed to those in charge of small agricultural 

projects in nine states of Algeria. A sample was formed for the study 

and interviews were relied on to support the interpretation of the results. 

Analyzing the results of the study, we showed us the role that small 

agricultural projects play in economic and social development and 

combating poverty by increasing employment and contributing to the 

development of exports outside of hydrocarbons, increasing the added 

value and gross domestic product, and improving the income level of 

entrepreneurs, and their standard of living. It enables the members of 

society to get rid of unemployment and reach a state of psychological 

and material stability and the integration of the female race in the world 

of work and expand alternatives and options before people, whether 

through a variety of goods and services, as this contributes to providing 

these goods at cheap prices and with adequate quality within the reach 

of the poor classes, and this supports efforts to fight poverty, and these 

projects also contribute to the production of society. These projects 

contribute to the formation of individuals and train them in the 

administrative, production, marketing and financial skills to manage the 

business of these projects. It can be said that small projects have a 

positive impact in terms of economic and social terms. An effective 

Field in fighting poverty in Algeria. 

Key words: Small projects, Small projects agricultural, economic development, social 

development, poverty, employment, gross domestic product.
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جكبرية   املشاريعأثبتت التجارب  العديد من االقتصاديات العاملية أن نظام      رأس املال  كثيفة  ،ما
مية االقتصادية واالجتماعية اربة الفقر ال يؤدي بالضرورة إ تسريع عملية الت ذا  ،و  كما ال ميثل 
ثار السلبية ال ترتكها عملية التحول االقتصاد مثل ل ل ا ظام ا عك  إال على ي، كون أثار الال  ت

ذ املشروعات  قدرهتا االستيعابية لأليدي دودية  العاملة،  فئة قليلة من شرائح اجملتمع بسبب 
ا     .والفقراربة البطالة وتواضع دور

ا  و  مية االقتصادية واالجتماعية عن جاء البحت من  اربة  و دور أكثر فاعلية  عملية الت
إ ضرورة  الدولية و اإلقليمية املختصة تدعو اهليئات ورمبا أكثر مشولية، وهلذا بدأت تقارير    الفقر

امية، نظراُ  املشاريعوأمهية تشجيع  الصغرية من خصائص  عاملشاريا تتسم به ملالصغرية السيما  الدول ال
رة البطالةأمهها:  خفضةقدرهتا علي التخفيف من ظا الية نسبيا،، التكاليف الرأمس ، كثيفة العمالة، م

تلفة، قابليتها للتوطني حيث  اطق  علها تغطي م الدور البارز للمرأة فيها، إمكانية االنتشار الواسع مما 
مية القطاعات اإلنتاجية  توجد قوة العمل، وكوهنا تشكل مصدرا، رئيسا، من مصادر الدخل وتعمل على ت

رة الفقر املختلفة ارب ظا مية االقت ا على املسامهة بفعالية قدرهت ،و   صادية واالجتماعيةعملية الت
  .سني مستو  الدخل و و رفع املستوي املعيشي لسكان

ساسي لتطور اقتصاديات الدول املتقدمة  املشاريع قطاعويعترب  جر ا امية مما والصغرية ا له  ال
ابية على خلق التوازن اإلقليمي   والتقليل منلعمل ا وتوفري فرصاملضافة  لقيمةوخلق امن انعكاسات إ

والعمل  ،ويعهوتجذب االستثمارات ال تساعد على تطوير عملية اإلنتاج  والعمل علىحدة البطالة، 
اعي  على   الكرب . ودعم املشاريعالتكامل الص

 س دل  :شاكلي 

ثــــــر  مشــــــكلة البحــــــث  دراســــــةتتمحــــــور  مــــــوي ا ــــــر م مــــــن أن  و الصــــــغرية للمشــــــاريع الت علــــــى ال
ظريــــــة والعمليــــــة نــــــواة أساســــــية لل املشــــــاريع احيــــــة ال ميــــــةالصــــــغرية تعــــــد مــــــن ال االقتصــــــادي  والتقــــــدم ت

كومـــــات  تمــــام  ــــا بـــــدأ مــــن قبــــل ا واالجتمــــاعي عمومــــا،، وعلـــــى الــــر م مــــن أن إدراب أمهيتهـــــا واال
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م عك   خطــــــ  وسياســــــات الت ــــــات يــــــ ــــــذي ب ــــــة، وال امي ــــــدول ال ــــــة العامــــــة مجيعــــــا، ال ســــــيما  ال ي
كـــــادميي تمـــــام ا ـــــت  ومـــــاببحثهـــــا مـــــا زال ضـــــعيفا،   ـــــدف دعمهـــــا وقصـــــد مســـــاندهتا، إال أن اال زال

ــــذا القطــــاع املهــــم قليلــــة اولــــت  مــــر الــــذي شــــكل الدراســــات الــــ ت ــــا  نســــبيا،، ا حــــافزا، للخــــو   ل
 ، ــــــــذا اجملــــــــال ، ثــــــــر  ــــــــة  تيــــــــه الستقصــــــــاء ا ــــــــد الدراســــــــة  كمحاول ــــــــدا اإلطــــــــار تــــــــأت   و  

مـــــــوي مـــــــا مـــــــد  تـــــــأثري املشـــــــاريع و عليـــــــه نطـــــــرا اإلشـــــــكالية التاليـــــــة :  الصـــــــغرية للمشـــــــروعات الت
ميـــــةزيـــــادة ال الصـــــغرية  رة الفقـــــر  ت و مـــــا  اجملـــــال االقتصـــــادي و االجتمـــــاعي و تقليـــــل مـــــن ظـــــا
ـــــــ الصـــــــغرية  املشـــــــاريعمســـــــامهة  ـــــــو واقـــــــع ـــــــة  ةالزراعي ارب ـــــــة و  ـــــــة االقتصـــــــادية و االجتماعي مي  الت

زائرالفق  ؟ر  ا

ـــــة أخـــــر   ـــــة علـــــى أســـــئلة فرعي ـــــا بالضـــــرورة إ اإلجاب ـــــدا الســـــؤال الرئيســـــي يقودن ـــــة علـــــى  إن اإلجاب
د : تسمح بتحليل مجيع املعطيات املرتبطة باملوضوع،  حو التا سئلة نصو ها على ال  ا

تمام بقطاع  - ي دوافع اال  ؟الصغرية املشاريعما 

ــــ- ــــو الــــدور الــــدي ميكــــن أن يؤدي ــــدا القطــــاع  مــــا  ــــة مــــن حيــــته  مي خلــــق الثــــروة التشــــغيل و  الت
اربة الفقر؟   و

تائج ال حققها قطاع املشاريع- ي ال زائر الصغرية ما  ؟الزراعية  ا

  ضي سف  :دل

ا بصيا ة  عن ولإلجابةعلى ضوء العر  السابق إلشكالية البحث،  التساؤالت املطروحة، قم
 التالية:الفرضيات 

ض _ ىلي لف مية زيادة الصغرية الزراعية للمشاريع  تأثرييوجد  : ل  واالجتماعية  ةاالقتصادي الت
اربة الفقر زائر و  . ا
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ضي  _ نيلف مية زيادة  الزراعيةال يوجد تأثري للمشاريع الصغرية  : لث  ةادياالقتص الت
زائر اربة الفقر وواالجتماعية   . ا

ضي  _ اد العالقة بني املشاريع الصغرية  : لثلثلف مية االقتصاديةإ االجتماعية و  الزراعية والت
زائر والتشغيل والفقر   .ا

  سأ مهي  :دل

ميةاملشاريع الصغرية  ن أمهية قطاعإ ذا القطاع على االسهام الفعال  عملية الت  تكمن  قدرة 
داف االقتصادية واال موعة من اال قيق  شي  و ار وت مو االقتصادي واالزد ها دعم ال جتماعية م

د من الفقر وتكوين عالقات  العجلة االقتصادية وتوفري فرص العمل وتعزيز سياسات مكافحة البطالة وا
تشابك بني قطاعات االقتصاد الوط إ جانب تشجيع روا االبتكار واالبداع واالخرتاعات وجذب 

بية واستغ االستثمارات مية الطاقات البشاالج رية الل املوارد احمللية املتاحة وتوسيع االسواق وتطوير وت
ية وتعزيز القدرة افسية والتق افسية فضال عن القدرة على خلق التجمعات االنتاجية الت                                                                          .الت

وي وذو مهم وحي قطاع عدة جوانب ، فمن ناحية أنه يسل  الضوء على ذا البحث من  أمهية وتربز
و قطاع  فراد واجملتمعات و الدول أال و   أمهيته منتك الذيالصغرية  املشاريع تأثري فاعل على ا

داف االقتصادية واالجتماعية  القدرة موعة من اال قيق  مية و  ،على االسهام الفعال  عملية الت
يوي وال تعيق  ومن ناحية ذا القطاع ا م الصعوبات ال تواجه  ذا البحث يوضح أ أخر  فإن 

ذا فحسب بل ويعطي  سبل ووسائل العالج لتخطي  انطالقه لتأدية دور الفاعل  اجملتمع ، لي  
ارب بعض الدول  قل  ذا البحث  أنه ي ذ الصعاب والعقبات ، ومن ناحية ثالثة تأت أمهية 

الالرا طوات ال أدت إ تفوقه ترقية ئدة   م ا ذ التجارب ا ا املشاريع الصغرية ويستخلص من 
مية والتطور االقتصادي واالجتماعي.       احها ومشاركتها  الت  و
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  سأ ه  :دل

م  ذ الدراسة فيما يلي أتكمن أ  :داف 

ية املشاريع الصغرية باست - م اإلسهامات التعرف على ما مفهومها   اولة ضباملعرفية و عرا  أ
اوخصائصها و   .قتصادواجملتمع واالمستو  االفراد  الصغرية علىوأمهية املشاريع  معايري متييز

رة البطالة - د من ظا موي للمشروعات الصغرية  ا ثر الت  .ديد ا

ثر  - مويديد ا سني مستو  االصغرية  للمشاريع الت  .قرالتخفيف من حدة الف ملعيشة و 

ياة االقتصادية- موي للمشاريع الصغرية  متكني املرأة من املشاركة  ا ثر الت  .ديد ا

م الصعوبات ديد-   .د من فاعليتهاو  الصغرية تعيق عمل املشاريع ال أ

م - دمات املالية و ري املالية ديد أ تاجها ا  حسن.للتطور و التة املشاريع الصغري ال 

ة لتطوير وتفعيل دور املشاريع الصغرية- لول املمك موعة من املقرتحات وا   .تقدمي 

مية االقتصادية - قيق الت  .واالجتماعيةتوضيح دور املشاريع الصغرية وأمهيتها  

ذا اجملال. - ارب بعض الدول الرائدة    نقل 

 ع ض مل ي  خ  :م  
ذا املوضوع مالعل من أبر  ا الختيار  م الدوافع ال حفزت  يلي: ز وأ

 زائري.اعرفها االقتصاد يأمهية املوضوع  ظل التحوالت االقتصادية والتطورات ال -
ا   - اعت مهية اإلسرتاتيجية ال ميكن أن ت الشخصيةق زائر، الصغري املشاريع  لعبهابا وان ة  ا

ويع االقتصاوسيلة  تكون قيق لت  .الذات االكتفاءد الوط و
اولت بعمق  - دبيات وا اث والدراسات ال ت  .زائر اقطاع املشاريع الصغرية ندرة ا
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ا االقتصاد الوط خالل   - شعورنا بأمهية املوضوع خاصة  ظل التطورات والتحديات ال يشهد
ف  وشح املوا خرية، بفعل تراجع أسعار ال وات ا  املالية. ردالس

  سمهنج دل  :أ  

سئلة اإلشكالية واإلجابة عن ا االجابة عنو  واإلملام مبختلف جوانبهالبحث  داف قيق امن أجل 
هج الوصفي التحليلي ا جب ،املطروحة، واختبار صحة الفرضيات املوضوعة اعتمدنا على امل مع حيت قم

ظرية املرتبطة مبوضوع ااالدبيات وتلخيص  يمال س   لدراسة، وذلك  وصف كل ما يتعلق باملفا وا
ظرية للدراسة، من خالل التعرف على  ية ال مية االقتصادية و  واملشاريع الصغرية ما الجتماعية و االت

اربة الفقر الفقر مية االقتصادية و االجتماعية و  وللقيام بالدراسة  ،و دور املشاريع الصغرية  الت
هج دراسة التطبيقية اعتمد ا االستبيحنا على م مع البيانات أبرز ا باستخدام أدوات  ان الة ، أين قم

ليل املعطيات  ليل الوثائق مث  ا  صائيحاساليب اباستعمال واملقابلة واملالحظة ، وكذا  إلثراء دراست
 .وتدعيمها بالتحليل والتفسري

 س ح  :دل

عي  1- ض رص : مل موي  االثردراسة   البحث ي بصفة عامة و  الصغرية شروعاتللمالت
زائرخاصة الزراعية بصفة  تمام  واجتماعية اقتصادية آثار من هلا ملا ، ا  ا كبرية تفر  ضرورة اال

 .البحث ذا أمهية من يزيد مما

زائر  الزراعية الصغريةاملشاريع الصغرية  واقع دراسة : ملاكني  2-  .ا

ني - 3 ا  لقد : لزم ة أفراد على املسحية الدراسة بتطبيققم  الوثائق مجع وكذا البحث، عي

ة الفرتة خالل لتحليلها الالزمة  .9102سن الى    2004 من س
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 اب س صع   :دل

القد  اء الصعوبات بعض واجهت انب خاصة تعلقت البحث، ذا إعداد أث  : فتمثلت التطبيقي با

م املشروعات أصحاب بعض اوب عد - هم  أن العتقاد ا م ا سرتسل املعلومات ال طلب
سباب الضريبة من فوخو  حكومية، هات  .أخر  و 

غرافية املساحة- تشر ال ا  .ا،  جد واسعة املشروعات  ا ت

دي الالزم التعاون عدم-   طويل وقت واستغراق الصغرية املشاريع اصحاب بعض طرف من وا

ذا ومجعها، االستبيانات توزيع نظرا  املسرتجعة االستبيانات من كبري عدد إلغاء  انعك  ما و
 تدوين  كلي أو جزئي نقص بسبب أو ملئها طريقة بسبب اإلحصائي للتحليل قابليتها لعدم

ساسية املعلومات  .االستبيان  املطلوبة واإلجابات ا

 س ب دل  :لس

  ين وآخر ادر مية االقتصادية  6102ون، سة شا وان: دور المشاريع الصغيرة في الت  بع
دف  مية االقتصادية ، ولتحقيق  ه املشاريع الصغرية  الت دفت الدارسة إ التعرف على الدور الذي تقوم ب

ي االستبانة، هج التحليلي الوصفي و كانت أداة الدارسة  أن للمشاريع  وتوصلت الدارسة إ الدارسة مت استخدام امل
مية االقتصادية والصغرية دور  داف الت قيق ا تيجة   املؤسساتد للوصول اار ر سني قدرة االف   ذ ال املالية و

ن أجل حة من املؤسسات املالية م ة الدارسة تلقوا م  و أوصت مشاريعهم، متويل تشري إ أن نسبة كبرية من عي

ربات استقطاب على العمل بضرورة الدارسة مية استغالهلا أجل من العملية ت ا  .الصغرية املشاريع بت
 وان ،2011 ،الفلي دراسة ا غزة قطاع في الصغيرة المشاريع :بع مية في ودور   االقتصادية الت

م الذي الدور على التعرف إ الدراسة دفت مية  الصغرية املشاريع فيه تسا   زة، قطاع  االقتصادية الت

هج من كل الباحث استخدم الدراسة دافأ ولتحقيق  % 70 أن إ الدراسة الوصفي وتوصلت التحليلي امل

ن ا متويلية صعوبات دون الصغرية املشاريع أصحاب م ا،  يؤثر التدريب أن إ توصلت كم ابي  واضح وبشكل إ

ويع بضرورة الدراسة وأوصت احه، إ ويؤدي الصغرية املشروعات على  أفكر متويل أو القائمة شروعاتامل  الت

مية سبيل ف جديدة ريادية  .واجتماعيا،  اقتصاديا،  الصغرية املشروعات ت
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 ،دي وان ،2011 دراسة الب ا الصغيرة المشروعات :بع مية في وأثر   نموذج مصر – االقتصادية الت

 الصغرية املشروعات فعالية بني طاالرتبا مديتوضيح و  الصغرية املشروعات واقع على التعرف إ الدراسة دفت

قي مي قو دافهالدراسة  اقق يولك ،اديةاالقتص ةالت  ودلك مصر  الصغرية للمشروعات عالواق  تالبح مت أ

 الصغرية املشاريع أن إ راسةالد خلصت وقد ، املشاريعذهل املستقبلي اآلفاقودراسة  اا عهاوض ىعل رفللتع

ان متثل ك ىعل تم ا ممن القادمة املرحلة  مصر  البطالة زمة التصدي  ر  ةأمهي عا القط دا تو أنومة ا
ا كليش هوأن ةخاص بالغة جم من % 82 نسبة علىيستحوذ و  الكلي االقتصاد حجم من80% اربيق م  ا

 .للعمالة مجاا

 وان ،2006 ومقابلة، ،المحروق دراسة ميتها ناألرد في الصغيرة المشروعات :بع   ومعوقاتها أ

مي ةعملي درواف مأ نم إقامتها تشجيعو  الصغرية املشاريع تطوير أن على التأكيد إ الدراسة دفت  ةالت

امية والدول عام، بشكل الدول  واالجتماعية االقتصادية ا ودلك خاص، بشكل ال طلقا،  باعتبار  أساسيا،  م

ة  ةواملسامه ناحية، من نتاجيةا الطاقة لزيادة ن ةوالبطال رالفق كلمش معا  ذلك ونل ،ريأخ ناحية م

تمام اريعاملش ذ ىعطت أن ول الد على ب ون دي دميتق ذلكوك ،كبري ا، ا  فمبختل اهل اعدةواملس الع

 .املشاريع ذ لتمويل املختلفة املصادر وهتيئة املتاحة لإلمكانيات ووفقا السبل

 ،ـ ،6112دراســـة ســـلمان مـــوي للمشـــروعات الصـــغيرة الممولـــة فـــي  األثرــوان: بع ــل ظالت
مية استراتيجية  ميـةالت يئـة التشـغيل وت مشروعات في ل )دراسة تطبيقية على المشروعات الممولـة مـن قبـل 

د السورية.الجمهورية العربية  ثرالدراسة إ تقييم  فتو موي للمشروعات الصغرية ال ا  ظل  تعمل الت
موية اسرتاتيجية مية أت بتشجيع ودعم حكومي وفق خطة اسرتاتيجية خاصة بشال ن املشروعات، تلك داعمة ت ت

ذ  املشروعات، اا  ا  عملية د أ املشروعاتومدي  ميةالاء دور  قد أظهرتو . واالجتماعية االقتصادية ت
تائج هلذ الدراسة أن املشروعات الصغرية قا إ فرص  افةباإلضدرة بشكل أكيد على توفري فرص عمل دائمة ال

سني مستوي الدخل وبالتا التخفيف من الفقر، كما أن  سامهت  متكني ة ، غري الص املشروعاتالعمل املومسية، و
 . سوريةاملرأة اقتصاديا 

  ،ـــوان: 6112دراسة صالح ا الصـــغيرة  المشروعات، بع مودور  .يةفي عملية الت

مية  املشروعاتالدراسة إ توضيح دور  ذ دفت قني ق الت  واالجتماعية ديةاالقتصاالصغرية وأمهيتها  
عها من أداء دو  ذ املشروعات ومت م العقبات ال تقف  طريق  مية، كذلك ا  عملية الروالتعرف على أ ت

اسبة  اجعة وامل لول ال قاملشاريع ال نطالقاللاقرتاا ا . واالجتماعي دياالقتصااالمن ق يصغرية واملشاركة  
تائج العديد من لت الدراسة إوتوص ها: عدم وجود  ال يفتم  ملشروعاتاأن تعرف على أساسه  ميكنثابت  ص
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م وأن مشكلةالصغرية  ارات  أصحاب املشروعات من وجهة نظر ربة وامل ص ا ية،ليست  ن إمنا  نقص و  الف
م إنه يش فر بة التمويل املصعو العمل. أما عن ص مبتطلباتيفاء الوعدم قدرهتا على ا لشخصيةا االموال كل أحد أ

ذ املش دون ص. ويري عدد كبري من أصحاب املشروعاتالصعوبات ال تواجه  عوبة  روعات الصغرية بأهنم 
 .التقدم للحصول على دعم ما من املصارف

 دراسة Singh, R., Gang, S. & Deshmuck, S.6101:ـــوان المشاريع دور  ، بع
  .الصغيرة في اقتصاد العولمة 

د والصني بعد العوملة من  ذدفت  ن اهل ليل التحديات ال تواجه املشروعات الصغرية  كل م الدراسة إ 
ذ امل خالل كومات لتطشروعات وسياسات واسرت دراسة وضع  افسيوير اتيجيات ا مت الدراسة تخدواس، ةالت

هج الو  غرية تفتقر إ املشاريع الص أن أداة الدراسة، وتوصلت الدراسة إي  االستبانةصفي التحليلي، وكانت امل
افسية  الس اإلدارية  راتاملها سني الت  عيةتشجيبرامج  والصني قامتا بتطوير عدةد ، وأن اهلوقوأهنا  اجة إ 

ديات املشروع  اإلدارية راتارورة العمل على تطوير املهضالدراسة إ ت ات الصغرية، و أوصخبصوص مواجهة 
افسيةخبفض التكاليف مع العمل عل وعالقتها وعية وال ترتب  بشكل قوي بتحسني الت سني ال د ح ى  قق   

قيقها. داف االقتصادية و االجتماعية املرجو   املشروعات ا
 دراسة. Serazul, Islam6112. :ـــوان غالدش. المشـروعات الصـغيرة فـي بع  ب
ليل املعوقات ال تواجه املش باملشروعاتأسباب البدء البحت   الدراسة إ ذدفت  روع  بدايته الصغرية و

ن البطالة والتقالي وف م ربة السابقة  ند العائليوما بعد دلك، وكانت من نتائج الدراسة أن ا  ف  اجملالة وا
قص  التعليم العا كانت من  سبابوال ذ املشرو  ا سبة للمعوقاتالرئيسية لبد ء  ال تواجه  عات ، أما بال

قص  ال النقص رأس امل –املشروع ف بدايته وما بعد دلك فكان من أمهها  تدريب الثابت ورأس املال العامل، وال
رة، كم ييداقص ف واملهارة، والضمانات  ري الكافية وال كومةم ارورة قيا أوصت الدراسة بضالعاملة املا  ا

فبتوعية   املشاريعذ املتاحة، وضرورة توفري التمويل بفائدة متدنية، تشجيع العاملني   االقتصاديةص بالفر  ادر ا
كومة بضمان قرو ة، وقيام وافز املاديا خاللمن   .عات الصغريةاملشرو   ا

 لب  هيلك: 

ا ،الدراسة إشكالية وتساؤالت على إلجابةامن اجل   فصول تليها مخسة مقدمة إ البحث بتقسيم قم

 :يلي كما خامتة مت

 : ل  هي لف  يم مل غري أ بع   ل
يم استعرا  تضمن ساسية املفا  الصغرية. املشاريعو  ملشروعبا املتعلقة ا
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ين:  لث ئ لف لتمنيلف   ،  ل ه ملفه
ا ل مية مبفهومها العام إطاررسم خصص مية نظري لت  أن اعتبار على ر والفقاالجتماعية االقتصادية و  وموضوع الت

مية االقتصادية واالجتماعية ديد دور املشاريع الصغرية   أساسا يستهدف البحث موضوع  .الفقراربة والت

  : ل لث غري يف حت  لف  ل ي  مل لتمني الاق  ي يل 
 الاجامتعي

قيق  ذا و  ذ املشاريع   قوم بإلقاء الضوء على الدور املرجو من  مية  دافاالفصل س الت
دواالجتماعية االقتصادية  رة الفقر. وا  من ظا

. زئ غري يف  ل ي  مل ق   : ب ل  لف 
ذا حاول و  زائر. ليل واقعو  تبيان الفصل س   املشاريع الصغرية  ا

مس:  عي لف  لز غري  ل ي  لتمن لل يمي الاث  زئيفت   
خصصه لدراسة امليدانية دا من اجل  س انب قاطسإ و  ظري ا ا وهلذا الواقع، على ال  لتحليل الفصل ذا خصص

ة مستو  على متت ال امليدانية الدراسة نتائج تسعة واليات من   الواقعة الزراعية  الصغرية روعاتاملش من عي
زائر ا   دا من اجلو  ا ميةتبيان دور اربة الفقر الت زائر االقتصادية و االجتماعية و  تعر  و  ، ا  س

 ذاوك ،الزراعية الصغرية املشروعات على القائمني على املوزع االستبيان ليل مث امليدانية الدراسة إجراءات إ
ية استخدام جانب إ ،شاريعامل ذ مسؤو مع املقابلة أسلوب من االستفادة  الوثائق، لبعض احملتو  ليل تق

خري و م استخالص ا تاجات أ  من موعة على باالعتماد الدراسة فرضيات على واإلجابة املختلفة االست

 .اإلحصائي التحليل أدوات
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I  االولالفصل : 

  وأبعاد المشاريعماهية  
 الصغيرة

 

. I1 -  وعر نظرية لماهية المش: مف اهيم   األولالمبحث  

. I0 -  نظرية لماهية: مف اهيم   الثانيالمبحث    
  المشاريع الصغيرة

.I0 -المبحث الثالث: مف اهيم نظرية إلدارة المشروع 
-I1  اجحة في   الرابعالمبحث : تجارب بعض البلدان ال

 الصغيرة  المشاريعمجال  
 



هي                                                                    الالف  مل م غريأ بع  ل  ي 

12 

 

 تمهيد

ا و  ،املشاريع الصغرية أمهية بالغة  اقتصاديات اجملتمعات كافةتل  ظر عن درجة تطور اختالف أنظمتها بغض ال
يمها  مية االقتصادية  وتلعب املشاريع ،االقتصاديةومفا اربة الفقر تماعيةواالجالصغرية دورا، مهما،  عملية الت  و

ا الفعال  تشغي دا ل العمالة، حيث توفر املشاريع الصغرية فرص عمل واسعة ج معظم دول العامل، وذلك لدور
اتج، وكذلك إسه فيها نظرا، لصغر رأس املال املستثمر امها ومن مث املسامهة بفعالية  حل مشكلة البطالة وتعظيم ال

مو االقتصادي  لق الثروة خلق مشاريع جديدة تدعم ال جم هلا دورا، مهما،  .و  تطوير  و املشاريع صغرية ا
م بشكل ي اقتصاد  و تسا ي بلد فهي تعد العمود الفقري  شاط االقتصادي  مباشر  تعظيم  كبري و ال

عة للدول، كما تؤدي إ زيادة القيمة املضافة، وتعمل على املسامهة  دعم ميزان  واتج املص الدخل القومي و ال
فيف فاتورة استرياد السلع  ذ املشاريع على استغاملدفوعات عن طريق  الل املواد وزيادة قطاع الصادرات ، وتعمل 

مية  قيق مستهدفات الت اعات الكبرية وتؤدي دورا مهما   ليا، وال تعتمد عليها كثري من الص ام املتوافرة  ا
اربة الفقر   االقتصادية واالجتماعية  ذا الفصل هندف ا رسم اطار  نظري للمشو   .الصغرية  اريعومن خالل 

. I1 -  لماهية المشروع  نظريةمف اهيم   : األولالمبحث  
تلف  هتدف ة اجملتمع ملواجهة تطلباتماملشاريع إ تلبية  لق املشاريع ،واملستقبلي الّتحديات الرا من  واملؤسسة 

افسية مت املستهلك اجل تلبية احتياجات سواق واكتساب ميزة ت قوتدعيم نشاطها ملواجهة ا ها من  رباا ك يق ا
مو وبالتا فهيواالستمرار   .مالذا لتحقيق طموحاهتا وال

.I1.1-   المشروعتعريف : 
تاج أفر   ومفهوم املشروعفكرة  تلقد تبلور             عمـال ز ك اعات املختلفةته بيئـة ا اجة  بالتغري مال تتس والـص و    ا

تجات  الدائمة لفي تعددتلقد و جديدة. لتطوير أسواق وم عديدة  تاالتعاريف ملفهوم املشروع وذلك وفقا 
صر وكذلك ها على سبيل املثال ال ا  :يلي ما الغر  الذي من أجلـه سـيتم إنشاء املشروع، وسوف نذكر م
  تج أو خدمة، ويستخدم ة، سواء أكانت عبارة، عن م ّفذ فكرة، معّي يعّرف املشروع بأنّه عمل يقوم به الفرد لي

ذ الفكرة بعض املوارد الرئيسّية؛ كاملوارد املالّية واملعرفّية وكادر العمل كما أّن املشروع يقّدم ا فيذ  ملشروع لت
دمية  مثلة على املشاريع ا تمعّية، ويكون ذلك مقابل شيء مادّي ومن ا ّل مشكلة،  خدمة،؛ أي أنّه 

يها إ تاج قاط اطق اّل  اب أمثلة، عديدة علتوفري وسيلة نقل  امل دمة، كما أّن  ذ ا ى املشاريع  
ها املخبز  تجات  واّل تقّدم ةاإلنتاجّية، م بز،م فكار واملشاريع ال تع ا اب العديد من ا ود على و
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دمّية، أو أن تكون فائدهتا اقتصاديّة على الفرد  الفرد واجملتمع بالفائدة سواء كانت بقيمتها وحاجتها ا
 .1تمعواجمل

 قاط  "انه ويعرف على نشطة هلا عالقات مميزة تربطها معا وتتحد ب موعة متتالية من ا لفظ يشري إ 
دف أو  نشطة بغية الوصول إ  قيق ا دافمموعة بداية ونقاط هناية توضح نقاط اكتمال   ."2ن ا

 

 موعة ويعرف ايضا على ا بط انه  فيذ عمال املرتابطة يتم ت ظمة، له نقطة بدايمن ا ة ونقطة هناية ريقة م
ة تائج احملددة املطلوبة لتلبية حاجات معي  ."3ددتان بوضوا وذلك لتحقيق بعض ال

 و تج أو خدمة متميزةمبثابة  واملشروع  لق م ظيم مؤقت تتم مباشرته   .4ت

 ا ددة له نقطة بداية ونقطة هناية  الواسع واملشروع مبع اية عن مهمة  ذ ددتان أيضا،  و ك يـث أن 
ـشاطات املرتابطة  املهمة، عمـال أو ال موعة من ا ة، يتطلب إشباعها إجراء  عادة ما يسبقها حاجة معي

اسقة،  ظمـة  ومبقدار ماواملت اجة بطريقة م ذ ا فيذ مستلزمات ور بات  ـة يتم ت قق  قدارمبومرب ما 
اجة اإلشباع  .5الذي ر بت فيه ا

 موعةوامل نشطة والعمليات ال تستهلك موارد   شروع  تظركاملة من ا ها مـداخيل أ ددة ي و عوائـد م
 .6أخر  نقدية أو  ري نقدية

 و يـة  واملشروع  قيقه، بتداخل عدة أطراف  إطار معني، خـالل مـدة زم ـة دف يراد   استعمالبمعي
هجية وأدوات م دودة ويستدعي إتباع م  7.اسبةوسائل 

                                                           

1-https://www.rachatducredit.com/projet-economiquement-viable-definition-et-
explication 20/00/2002االطل اعتاريخ   . 

دريةجال- 2 شر، اإلسك ديدة لل امعة ا اذ القرارات اإلدارية، دار ا ساليب الكمية  ا يم العبد، استخدام ا  ،2002، -رمص-ل إبرا
 .222ص 

شر والتوزيع، عمان - 3 فكار الدولية لل مي قدرتك على إدارة املشاريع، بيت ا ردن-تريفر يونغ، ترمجة سامي تيسري سلمان، كيف ت  ،-ا
 .02 ص ،0991

كيمترمجة عبد  إدارة املشروعات،ليل د وليم ر. دنكان، - 4 زامي، الطبعة  ا ، دارأمحد ا و شر  ا رة والتوزيع،0الفجر لل ، 2002، القا
 .9ص
ان،-العربية، بريوتهضة ال االقتصادية، دار اودراسة جدو  املشاريع بلوط إدارة يمإبرا نحس .د - 5  .0، ص2002لب

6-Kamel hamedi, analyse des projets et leur financement,imprimerie esSalem، Alger, 

2000, p 09. 

7 - Henri pierre madrés –Etienne Clet، comment manager un projet، Edition 

d'organisation, 2eme tirage , 2003, p 08. 
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 ظمة له نقطة بداية على انه املشروع  ويعرف كدلك ا بطريقة م فيذ عمال املرتابطة يتم ت موعة من ا و 
اجات اإلسرتاتيجية  تائج احملددة املطلوبة لتلبية ا ددتان بوضوا وذلك لتحقيق بعض ال ونقطة هنايـة 

ا الوقت للمؤسسة   .1ا

 و يعترب ظيم علمي للوسائل و  و دافاملراحل  يث ت  2املثلى. يسمح بتحقيق ا

معيـةوعرفـت    AFNOR (l'association française de normalisation) :الفرنـسية ا

وعلى املشروع  دد مستقبلية،عبارة عن خطوات نوعية تسمح بتحقيق حقيقة  انه  و  مبوضوع عمل  و
نشطة واملوارد الداخلة فيهاتلبية احتياجات الزبون أو املستعمل وذلك با أجلمـن  داف وا  .3حرتام ا

 املشروع  إدارة مجعية و بريطـانيا(Association of projet management) عرفت  قـد
ا مـن موعةبانه املشروع  فيذ ددة، يتم ت ية  ية هلا بدايات وهنايات زم نشطة املرتابطة  ري الروتي  من ا

ظمة لتحقيق أدا شخصقبـل  ددة  إطار معايري التكلفةأو م داف  ودةوالزمن و  ء وأ  .4ا

 ظمة املواصفات موعة من  (ISO) :العاملية وم توي على  عرفت املشروع بأنه العملية الفريدة ال 
دد  دف  قيق  و  اسقة واملسيطر عليها ال هلا تاريخ بداية وهناية واملوجهة  فقا و الفعاليات املت

 .5ددة وتشمل على الزمن، التكلفة، واملوارداحمل للمتطلبات

 رجاتو ي ة من املدخالت إ  ظام تشغيل يقوم بتحويل أنواع معي ددة  ضل  عترب املشروع ك
وعة  .  6موعة من القيود و باستخدام آليات مت

  ظيم حيت يتم"نشاطات مؤقتة، على اهنا    تعرف املشاريعو فراد وامل ميع ت اد واملرافق و مؤقت من ا
از  و.و "7إطار زم مربمج ضمندف إل موعة متداخلة " املشروع  داء  اجملهودات املعقدة واملوجهة 

ظمات  عمال ال تتم  م داف وجداول و من ا وات  حدود أ  تلفة  مدة ال تقل عن ثالث س
ا يتم ميزانية مريكي املشاريعأما معهد إدارة ."8بدقة ديد   Institute Management)ةا

                                                           

 .20 سابق، صمرجع  يونغ، ترمجة سامي تيسري سلمان، تريفن - 1

2-Pr. Charles debbash et al، L'lexique politique, 7éme Édition Dalloz، paris, 2001,p326. 
3 -Emmanuel Djuto, management des projets Techniques d'évaluation, analyse, choix et 

planification, L'armattan, paris, 2004, p30. 
 

مو مؤيد الفضل،  .د - 4 هج كمي، املشاريعإدارة  لعبيديا دد.  شر الوراق  من م ردن ، -، عمانالتوزيع ولل  .02، ص 2002 أ
و .د - 5 مد العلي، إدارة املشروعات العامة، الطبعة أ شر و التوزيع والطباعة ،عمان املسرة، دار  عبد الستار  ردن -لل   2009، أ
 .32ص، 
رة، د. سعد صادق، إدارة املشروعات، الدار ا - 6  .2، ص 2002امعية، القا

7 -Djuatio.E," Management des Projets Technique d’évaluation : analyse choix et planification", 
Édition d’organisation, Paris, 2004, p10. 

امعيةسعد صادق  ريي، "إدارة املشروعات"، الدار - 8 شر، الطبعة  ا ،للطبع وال و در  ا  .02، ص2002 ية،اإلسك
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Project و  على أنه:" فقد عرف املشروع هود املؤقتة املوجهة  دمة امل توليدا فرد أو ا تج امل  فردةامل
1". 

صر  سبيلوتشتمل املشروعات على   :2ما يلياملثال ال ا

 تج  تطوير  .جديدخدمة أو م
  املؤسسة أو أسلوب عملها يكل  تغيريإحداث. 
 جديدظام معلومات ن تطوير 

  جملتمعميا إقامة شبكة. 

نشطة هلا عالقات مميزة تربطها اهنا  "و كلمة مشروع عرفت على موعة متتالية من ا لفظ يشري إ 
دف أو  نشطة بغية الوصول إ  قيق ا قاط بداية ونقاط هناية توضح نقاط اكتمال  معا وتتحد ب

داف منموعة  و عب3."ا اصر التاليةو املشروع   :ارة عن نظام يتكون من ع
 ا تعترب :المدخالت ول لظهور أي مشروع، حيث يش الر بة  تطوير الوضع ا كل و احملرب ا

ي عملية تغيري  أنظمة  ظيمية لالستجابة  داة الت اجة ويتم التعبري ع عمل،املشروع ا ذ ا ن 
ي متثل تقييم الو  ا ومربرات التغيري املطلوب، والبوثيقة تعرب عن املدخالت و  قد تعترب ضع ا

اجات  فيذ  ظمة أو اسرتاتيجيةأحيانا استجابة لر بات املستهلك أو ت ني للم ث  .عام ا

 ظمة تتأثر مبجموعة من القيود وال ترتكز  :القيود داف امل إن استجابة املشروع لر بات املستهلك وأ
طق، التأثريات  ري  بشكل كبري على )الوقت، التكلفة، ودة، القيم، البيئة، امل  .ملباشرة(اا

 اصر  وتتمثل  :المخرجات هائية ملا مت  عمليات التجهيز للتأكد من تـوفر كافـة لع املراجعة ال
اسبة لقيام املشروع والالزمة للبدء  التشغيل الفعلي للمشروع  .4املادية والبشرية والبيئية امل

  قيق املخرجات ومن أمثلتها يالعمل: اليات دوات أو اآلليات ال من خالهلا يتم  فراد :ا  ،ا
ربةملعرفة ا ولوجيا: واملتمثلة باملوجودات املادية  ،واملستحقاتاملوارد املالية الالزمة لتسديد االلتزامات  ،وا التك

از مراحل املشروع املختلفة م  إ  .5ال تسا

 :الشكل املوامن خالل  من معطيات سابقاكل ما ذكر   وميكن توضيح

                                                           

1  -  Houdaye.R، Evaluation de projets et decision investissement، Paris Edition, 2005, p16. 
  
2  -  Raymonde. S, « le management de projet », Edition D’organisation, Paris, 1996, p08. 

اذ القر - 3 ساليب الكمية  ا يم العبد، استخدام ا دريةجالل إبرا شر، اإلسك ديدة لل امعة ا ، 2002، -رمص-ارات اإلدارية، دار ا
 .222ص 

 .2، ص سبق دكرسعد صادق، إدارة املشروعات، مرجع  .د- 4

مود  مؤبد .د- 5  .01ص  ،سبق دكرمرجع ، لعبيدياالفضل، د، 
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مق                                 لك  ع كن وم  (:1)ل    - -ICOMملرش
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هج كمي، الطبعة االولى،  العبدي، إدارة د. محمودالفضل،  مؤيدد،  :المصدر شر  دار الوراقالمشاريع من م ، عوالتوزيلل
 .02ص ،6112،عمان 

 

 

التكلفة-الزمنالقيود:  -القيم-الجودة- 
غير مباشرة التأثيرات-البيئة  

اتمخرج المشروع  مدخالت 

ولوجيا-المالية الموارد-االفراداالليات:  -التك
االدوات-المعرفة والخبرة   
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.I  1.0-:خصائص المشروع 

 :يلي مافي وال تتمثل خصائص املشروعموعة من من خالل التعاريف السابقة ميكن استخراج        
 دد وعلى أساسه تتخذ كل جهود التخطي   :الهدف دف  و أنّه موجه لتحقيق  م خصائص املشروع  من أ

ب أن يكون ذا اهلدف  فيذ لتحقيقه.  ما  واضح وقابل للتحقيق  يث يكون مفهوم لكل شخص مه والت
جاا وكلما كان  مو   كانت الطريقة ال شرا  ا، حيث أن از املشروع ب يد للهدف يؤدي إ ا الفهم ا

روج من الغاية املرجوة حول اهلدف فإن من املشروع وبالتا ميكن أن يؤدي  ذلك من شأنه أن يؤدي إ ا
قيقه كل أفراد املشروع إ فشله، وعليه دد واضح وواقعي يعمل على  دف   .1ب أن يكون للمشروع 

 فذ :محدد أمد ددة ي ددة مع العلم أهّنا فرتة مؤقتة، وأن للمشروع بداية وهناية  شكل ب املشروع  فرتة 
كرب من  زء ا ساسية للمشروع فإنّه يكتمل، فا داف ا قيق ا دما يتم  همعقول، وع املخصص  دا

 للمشروع مكرس للتأكد من أن املشروع انتهى  الوقت احملدد.

 فردة باملسؤولية املشروع ميتاز  2املشروع. مدير  تتمثل وال الواحدة امل

  يا ه قدال يكون املشروع عمال روتي طوي على أعمال وأنشطة ذات طابع روتي ولك  3.ي

  سق لألنشطة فيذ الم فيذ أنشطة املشروعات بطبيعتها على التعقيد، فهي تتطلب ت طوي: تالمترابطةالت
جز أنشطة أخر   فذ ح ت نشطة ال ميكن أن ت متعددة مرتبطة بعضها ببعض بطريقة واضحة، فبعض ا

ا ذا الت نشطة عن  كذا، أما إذا حدث وأن خرجت ا فذ على التوازي و ب أن ت ذلك  فإن سقوبعضها 
 .4ع بكامله للخطرميكن أن يعر  املشرو 

 فيذ أدوات ي املشروعات  االسرتاتيجية. ت

 :ودة، التكلفةفهو  القيود تلفة مثل الوقت، ا اصر   .مقيد بع

  اء إهن مثـ ج،نض ثـم منو، ثـم بطيئة، بداية ثـم كفكرة، يبدأ فاملشروع حياة دورة لكل مشروع حياة:دورة
  .5ياة املشروع

                                                           

وديفيد سن فرمي، تعريب عبدا اهلل كامل عبدا اهلل، إدارة املشروعات  املؤ  - 1  عمان ،سسات، مكتبة العبيكان، الطبعة العربية ا
 .21-22ص-، ص2002

مد العلي، إدارة املشروعات  .د- 2  .22ص  ،سبق دكرمرجع  العامة،عبد الستار 

 .21ص  ،سبق دكرمرجع ، الكبريةو وإدارة املشروعات املتوسطة  تقييممؤيد الفضل،  .د- 3

مية عاتاملشرو تقييم و ، إدارة نصرنعيم  .د- 4 ظمة العربية للت شورات امل ردن ،– اإلدارية، عمان، م  .02 ، ص2002أ
شر  شام، ٌتٌسر سلمان،- 5  .20 ، ص1997، الريا ، والتوزيعإدارة املشاريع، دار املؤمتن لل
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 :آخر. مشروع أي عن  ا وخصائص يتميز مزايا مشروع لكل االنفرادية 

  :افسة واإلمكانيات احملدودةبسبب املوارد  تلفةصراعات  تواجهاملشاريع  الصراع  .وامل

 از عدة مشاريع  العديد  ماملؤسسات ال تقو  )التعقيد(: التداخالت  تداخالتعدة  واجهت البلدان منبإ
قسام  يعالت ويل،ـ الوظيفية ملؤسسة )التما ب على( ا...ص  واضحة صورة تلكمي ناملشروع أ مدير و
از مراحل مرحلة من  كل التداخالت ذ عن  .املشروع إ

  ن دور اإلدارة مؤقتة وترتب  ارتباطا مباشرا بعمر تلفة  يتضمن أكثر  قد ملشروعاربب على العمل بطريقة 
 .1من مشروع فرعي

 ق ذ العملية بعدة مراحل يعترب املشروع عملية تؤدي إ  يطلق  يزة،مميق اهلدف، ومير املشروع خالل 
خر  مع  "عليها "دورة حياة املشروع ظيم اإلداري واملوارد ا فراد والت من  وعاملشر تقـدم وتتغري املهام وا

ظيمي للمشروع ونفقاته مع كل مرحلة  مو اهليكل الت الذروة  إ يصل حمرحلة إ املرحلة ال تليها، وي
 .2مث يرتاجع كلما اقرتب املشروع من هنايته

   نشطة تتسارع ثـم بب ء االوليبدأ املشروع خففيه ح تصل مرحلة الدروة مت  ا د  ض متت تهي ع ت
 .3اكتمال املشروع

  قيح و خاصية املشروعات ال تدمج بني مفهومي "املؤقت" و"التفرد املطرد:الت قيح املطرد  د ويقص "إن الت
قيح املطرد التقدم  خطوات واالستمرار  زيادة التطور  .4بعبارة الت

  ـم موع املشاكل ال  ا ويقصد املشروع:عقدة داخالت الت هايواجهها املشروع خالل دورة حياته، ومن أ
زاعات بني م العمليات ال تساعد  وال سيق من أ ظيم والت القضاء  أطراف املشروع، ويعترب التخطي  والت

ذ املشاكل والتعقيدات  .5على 

 6من أجل إمتام املشروع  ا وجود عدة أنشطة يتم القيام. 

.I1.0-المشروع اهداف : 

ققت يع أن        اصة املراد الوصول إليها، إذا  دافه ا جاا أما إذا مل يتم التوصل  لكل مشروع أ قق ب املشروع 
ق إليها يع أن ي عملية أساسية،  هلذا فإن و يق ما وجد من أجلهاملشروع فشل   داف املشروع  ديد أ عملية 

                                                           

 .2ص  ،سبق دكرمرجع يونغ، املرجع  إدارة املشروعات،  ل.تريقور  -1
 .9ص  ،سبق دكرمرجع ، ملشروعاتوتقييم انعيم نصري، إدارة  .د - 2
 .22ص  ،سبق دكرمرجع  سليمان،ٌسر يشام، تٌ  - 3
 

4-Project Management Institute ، Guide to the project management body of 
knowledge,3ed، USA, 2004, p 2.  

يم  - 5  .20ص  ،سبق دكرمرجع  ،بلوطحسن إبرا
 

درية، مصر، مد توفيق ماضي، إدارة وجدولة  - 6 امعية، اإلسك  .01، ص2000املشاريع، الدار ا
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اصة مبا يراد  ي ببساطة املواصفات ا ساسية والغر  الرئيسي للبدء  مشروع ما و داف تعد الركيزة ا فا
داف من أي مشروع أو ح أي عمل تريد القي  و قيقه  هناية املشروع ر ام به قبل أن تباشالبد من معرفة ا

داف من املمكن أن يكلف املشروع خسائر كبرية و من املمكن أن يفشل املشروع  ن عدم العلم با أو تبدأ به، 
ظرية. أيضا ي مشروع والرب وتفرت  ال داف الرئيسية  قيق أقصى ربح يعترب من ا ح االقتصادية للمشروع أن 

و الفرق بني درج  تكاليف اإلنتاج   الذي يسعى إليه املشروع  ذا املفهوم  حصيلة املبيعات وتكاليف اإلنتاج. وي
فقات ال يتحملها املشروع قيق الربح يعترب ضروري الستمرار املشروع ومنو كل ال إال  ولكن على الر م من أن 

داف أخر  كثرية ومن أمهها د أ رباا  قيق ا قيق أقصى قدر ممكن من  :أنه ال يعترب اهلدف الوحيد فبجانب 
سواق صول املشروع على شهرة واسعة وثقة كبرية  ا اهلدف من اإلنفاق االستثماري  يكون قدو  املبيعات كوسيلة 
شاط الرئيسي له من خطر توقف اإلنتاج و محاية ال قيق.  1ملشروع قائم  و اهلدف  ويعترب  فعة العامة  امل

قق  ساسي للمشروع العام سواء  فعة العامة قد تكون  بيع سلعا ذا املشروع أو مل يتحقق فامل ة ربح من قيام 
ب أال يفهم من ذلك أن املشروعات العامة ال هتتم إطالقا، بالربح  أو تقدمي خدمة بسعر تكلفتها أو بأقل. ولكن 

داف ال أنشئ املشروع العام من أجلها. وفيم قيق ا ب أال يتم ذلك على حساب  داف ا يلي أبل  م ا
شأ من أجلها املشروعات   :ال ت

  صول املشروع على صص أكربقيق أقصى قدر ممكن من املبيعات كوسيلة  سواقة السوقي قدر من ا  .2ا

 رباا مية ا  .زيادة اإليرادات ومن مث ت
 عمال هم برقم ا اصة للمديرين الذين ترتب  مصا داف ا   .قيق ا

 ة والبقاء واالستمرار االحتفاظ بس دافمعة حس قيق ا طلق املسؤولية م على اساساالجتماعية ال تكون  و
اع القرار ا االقتصاد القومي الذي تعمل فيه، وتكتسب رضا العمالء والقائمني على ص  .3االجتماعية 

 ية املرتبطة  تقوم بعض قيق املشروعات الوط من القومي للدولة مثل:من اجل  سلحة ا اعة ا  .4ص

  افع العامة قل واملواصالت والكهرباء...اهتدف ا انتاج مشروعات امل ساسية مثل ال دمات ا   .ا

 تجاهتا وبيع مشروعات بإنشاء الدولة تقوم بز الةح  كما اجتماعية العتبارات التكلفة من بأقل م سوجات ا  وامل
دوية  ا...وا

 شأ   .صول على موارد مالية لتمويل نفقاهتا بدال، من التجائها لفر  ضرائب جديدةللحية شروعات إنتاجمالدولة  ت
                                                           

1-https://www.utc.fr/wprecip/wp-content/uploads/2009/09/Projet-PRECIP.pdf 
االطالع 02/10/2002تار  

مية، مجعية احملاسبني القانونيني  سوريا، املركز الثقا العريب، هايناملمد خالد  - 2 ا  عملية الت دو  االقتصادية ودور ، دراسات ا
 .2، ص2001املزة،

شر والتوزيع والطب - 3 دو  االقتصادية وتقييم املشروعات االستثمارية، دار املسرية لل عة، اشقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم، دراسة ا
ردن، ، عمان1الطبعة   .01، ص2009، ا

 

دو  االقتصادية للمشروعات االستثمارية وقياس الر ية التجارية والقومية، - 4 مد عبد العزيز، ا ية، مصر مسري   .02ص ،2002 ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الف
 

http://www.utc.fr/~wprecip/wp-content/uploads/2009/09/Projet-PRECIP.pdf
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  دمة:دف و تقدمي خدمة مفيدة للمجتمع وذلك من خالل إنتاج وتوزيع  ا ي مشروع  ساسي  إن اهلدف ا
دمات أوالسلع   .1قيق اإلشباعات املطلوبة للمجتمع وا

  ركه دف الر ية،   يقصد الر ية:دف اص  وذلك  لر ية،اقيق ربح لصاحب املشروع حيث إن املشروع ا
نه خاط و عبارة عن مكافأة لصاحب املشروع  اطر االستثمارالن الربح  مل   .2ر بأمواله و

در االشارة انه  نو  داف املشروع واضحة بشكل كاف لكل أطراف املشروع،  ذلك من شأنه  ب أن تكون أ
اسبة  أن يقود إ ب  املسار الصحيح  و إهناء املشروع بالطريقة امل داف بالواقعية أي  ان و  د اال تتسم 

فيذ و ري مستحيلةمبع  ة الت داف و  ممك جاا  الوفاء با اب إمكانية لقياس مد  ال ايضا  و ب أن تكون 
ديد تاريخ إهناء املشروع، فاملشاريع ال ال يوجد هلا ت تهي أبد ،ب  ب أن يتم االتفاق على و اريخ إهناء لن ت

ن اذ أي خطوة فيه  ّ داف بني القائمني على املشروع قبل ا يني  ا  على باإلمجاع  على املشروع مطالبني املع
اا املشروع تائج ال تعمل على إ  .3ال

.I  1.1 -دورة حياة المشروع: 
ية الفرتة"  بأهنا املشروع حياة تعرف دورة        ا ح املشروع تصور فرتة من املمتدة الزم فيذ  .4هإكمال ومراحله وت

ذ املراحل حسب نوعية املشروع، وال توجد دورة  ومير املشروع        تلف  خالل دورة حياته مبجموعة من املراحل و
اسـب  تلف املشاريعمجيـع حياة قياسية ت بيعة املشروع إ آخر اعتمادا على طدورة حياة املشروع من مشروع  وإمنا 

 :6 مراحل وال تتمثل ستةوبصفة عامة الشائع أن تقسم دورة حياة املشروع إ  ،5وحجمه
ساسية املرحلة ي املرحلة ذ إن :دراسة جدوى المشروع .0 ي املشروع، دورة  ا  لمراحلل الزاوية عمود و

اصر مجلة من املرحلة ذ وتتكون الالحق، دو  دراسة موعها  تكون ال واإلجراءات الع  اإلقتصادية ا
ا ويتّم ايضاللمشروع  ذ املرحلة ابتكار الفكرة ال تتعلَّق باملشروع، والبحث  أمهّيتها، وجدوا  . 

                                                           

ميد مصطفى ابو  امن، إدارة  - 1 ،املشروعات عبد ا و شر  الصغرية، الطبعة ا رة، والتوزيعدار الفجر لل  .022 ، ص2002، القا
 
ميد مصطفى أبو  امن،  - 2  .022رجع السابق، صاملعبد ا
شر،  - 3 ان، الشركة املصرية العاملية لل  .12، ص2001يورب برس، إدارة املشروعات، سلسلة املميزون اإلدارية، مكتبة لب
 

ات،" دحالنربٌع صادق - 4 ا ،  اال شر  املعاصرة  و، الطبعة والتوزيعإدارة املشارٌع"، دار البالد لل  .20 ، ص0911، جدة،ا

مد  العباسي، د.  الب - 5 ان،نور د.   القدس املفتوحة، معةجا مع بالتعاون والتوريدات للتسويق املتحدة العربية الشركة املشاريع، إدارة بر
رة  .21 ، ص2009، القا

 

صائص: املشروعات دارةإ مد، معبد الرحي. د - 6 امعية واملخاطر، الدار ا شر ا درية ل  .20 ، ص2002، والتوزيع، االسك
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ا يتمّ  :للمشروع التخطيط .2 دا توضيح يتمّ   يث التخطي ، حيِّز إ الفكرة نقل و نشطة املشروع، فأ  وا
ستفيدة والفئات به، تتعلَّق ال

ُ
ه، امل  تتعلَّق ال اجملاالت ديد: املرحلة ذ  التخطي  مراحل أبرز ومن م

شاط ولويّات بيان، بال طّة إقرار، بديلة خط  وضع، ا فيذ الَبدء، ا  .بالت

فيذ امل :تخصيص الموارد .2 عمل ال يتّم شروع، وفرق ال يث تتّم دراسة املوارد املالّية، والبشريّة الالزمة؛ لت
تاجه املشروع من معّدات، وموارد مالّية فراد، وتوفري كّل ما  ها، باإلضافة إ توزيع ا دوار بي  .توزيع ا

فيذ .2 فيذ الَبدء يتمّ  حيث :المشروع ت  املرحلة؛ ذ خالل من تظهر املشاريع إدارة أمهّية بأنّ  علما،  املشروع، بت
فيذ تضمن إذ ات إجراء مع له، ُخطِّ َ  ملا ا، ِوفق ت رافات لتعديل الالزمة؛ التحسي طة مسار نع اال  ا

از املشروع ويقوم رئي  فريق  كمااملرسومة   اإلدارة  بتقدمي التقارير الضرورية حـول تقـدم العمل باملشروع إا
 ، تقدم العمل باملشروع : ترتكـز على اآلت والعليا وكذلك إ أصحاب املصا واملستفيدين من املشروع 

فقات، طوات والفعاليات  التكاليف، ال ذ املرحلة على ا طة وتشمل  حداث ال مل تكن ضمن ا ا
ـي إعداد التصاميم ساسـية و عمال وكذلك شراء املواد  ا التفصيلية للمشروع وتطوير خط  العمل وجدولة ا

فيذ وأنظمة ال فيذ كل الفقرات املتعلقة بذلكاملتطلبات املادية ملرحلة الت   .1تزويد املمكن إتباعها وت

حو وعلى له، التخطي  متّ  ما ِوفق املشروع َسري من التأكُّد يتمّ  حيث :الُمراقبة .2  على يساعد اممّ  الصحيح، ال
داء، مستو  عن الالزمة املعلومات توفري ديد ا رافات و اء،  اال داء بني املقارنة على ب  متّ  وما لفعلّي،ا ا

نشطة العمل، فرق وُمتابعة له، التخطي  داف قيق ومد  مجيعها، واملوارد املالّية، وا شودةا ا  .مل

و :المشروع تقييم .2 هجي؛ موضوعي، قياسٌ  و ا، متّ  ال املشاريع ُمالءمة مد  لبيان وم از  زال ما وال إ
ا فيذ مر اذ بأنّ  علما،  وأدائها، احها، ومد  جاريا،، ت  املشروع،  طي سار إذا ممّا التأكُّد على يساعد ا
فيذ ادا،  له، التخطي  متّ  ما حسب على وت داف، تقي تقييم: ي مداخل، ثالثة إ است اإلجراءات،  يما
تائج تقييم  .ال

.I  1.0 - أنواع المشاريع: 

يف د  ذا التص ذلك لكثرة املعايري ال املشاريع ويعودالبعض صعوبة  تص د إليها  يف، حيث أن اختالف يست
تلف،ا، وكذلك يزود ببعض التوصيات خبصوص دراسات  ا و يف،ا جديد، املعيار الواحد قد يعطي املشروع امس،ا وتص

                                                           

مد العلي، مرجع  .د - 1  .22ص  ،سبق دكرعبد الستار 
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دو  الالزمة له.  كذا فإنا تلفة  و تلفة حسب معايري  يفات  املشروع الواحد ميكن أن يدخل  عدة تص
فصل  ها فيما يلي:س

 1أنواع المشاريع حسب طبيعة المشروع
: 

شاط طبيعة باختالف املشاريع تلف يأنواع  أربعة إ متارسه الذي اإلنتاجي ال  :و

قسم :الزراعيةالمشاريع  -1 ا املشاريع الزراعية  ت  :إ قسمنيبدور

   ي نوع :الرأسيمشاريع التوسع ها زيادة  الغلة أ و تج ع ة و اإلنتاجيمن أنواع املشاريع ال ي
قول  .للمحاصيل وا

   ي نوع :األفقيمشاريع التوسع تج املشاريعمن أنواع  و ها زيادة  الرقعة الزراعية، وإضافة مساحات ي  ع
ذ املشاريع مبرحلتني  :زراعية جديدة، ومتر 

o ية دقيقةمرحلة االستصالح راضي لالستصالا، ودراستها دراسة ف  .: يتم فيها اختيار أنسب ا

o  يتم فيها اختيار الرتبة، ومعرفة مد  صالحيتها لالستزراعحلة االستزراعمر :. 

اعيةالمشاريع  -0 ذا :الص وع  ويتمثل  اعية مثل ال ويلية، وتضم عدة أنشطة ص اعية   :مشاريع ص

 اعات الغذائية  .الص

 سيج اعة ال  .ص

 اعة البرتول  .ص

 اعات املعدنية  .الص

 اعات الكيميائية  .الص

شاط التجاري املشاريع :والماليةريع التجارية  المشا-0 ي املشاريع ال هتتم بال وتداوهلا  السلع وتوزيع التجارية 
ملة ار ا ع اإلنتاج إ  هائيني،  حني أن املشاري التجزئة إ متمن مص ع املالية ح تصل إ املستهلكني ال

 :تضم

 وب الودائع  .ب

 وب االدخار  .ب

 اعية وب الص  .الب

                                                           

1-https://www.jadwa.om/blog/Types_of_investment_projects /20/02/2001االطل اعتاريخ    
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 وب االئتمان الزراعي  .ب

 شركات التأمني. 

دا نوع :الخدماتيةالمشاريع  -1 دمات  و ذ ا تج سلع،ا، وإمنا تقدم خدمات وتقسم  من أنواع املشاريع ال ال ت
 :إ نوعني رئيسيني

  قل واملواصالت، وخدمات اإلسكان يكل االقتصاد القومي مثل: خدمات ال دمات ال تع بدعم  ا
 .افق العامةواملر 

 قسم إ ثالثة أنواع كومية: وت دمات ا  :ا

 ظيمية دمات الرئاسية،  :خدمات ت كومية، وا من، والرقابة ا تشمل خدمات الدفاع وا
اعية  دمات التجارية والص  .واملاليةوا

 ها الشعب بشكل  :الخدمات المباشرة كومة،  يث يستفيد م دمات ال تقوم  ا ا ي ا
ية مباشر دمات التعليمية والصحية والثقافية والسياحية والتموي هما مثل: ا  .دون وسي  بي

 كومية مثل  :الخدمات غير المباشرة ظيمات ا جهزة والت دمات ال تقوم  ا ا ي ا
 .الدراسات االحليلية واإلحصائية وا اث العلمية

 1أنواع المشاريع حسب حجم المشروع: 

ددةتوجد  ي جم املشروع عوامل   :و

دسية إلنتاج أجزائها  بعض :السلعةطبيعة  -1 اعتها إ مهارات  تاج  ص السلع تكون معقدة الرتكيب، و
تاج إ وحدات إنتاجية   ذ السلع  هائي مثل: السيارات والسفن والطائرات، فمثل  وتركيبها لتأخذ شكلها ال

اعتها  .كبرية وليست صغرية لص

تاج إ    :اعةالصطبيعة  -0 اعات  ية، فبعض الص حيان يتوقف حجم املشروع على طبيعته الف كثري من ا
فيفة اعات االستهالكية ا خر  .وحدات كبرية من العمل وصغرية من رأس املال مثل الص اعات ا وبعض الص

اعات الثقيلة وكبرية من تاج إ وحدات صغرية من العمل  .رأس املال مثل الص

                                                           

1-https://www.projet-online.com/gestion-projets Concepts de base de la Gestion des projects، 
/.htm , 02/02/2001تاريخ االطالع  
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طلب السوق على السلعة نسبة إنتاجها وإخراجها إ السوق، فمثال، إذا كان الطلب  دد :السوقبيعة  ط-0
 .اب ضرورة إلنتاج كمية كبرية من السلعة فلي  متقطع،امومسي،ا أو 

مو بين وحدات  -1 راج كل مشروع عدة وحدات تتكافل مجيعها إلخ يتضمنالمشروع: مدى التوافق في ال
يالسلع  شكل هائي و  :ها ال

 ية: تتو مهمة اإلشراف على عملية اإلنتاج  .الوحدة الف

  ظيمالوحدة اإلدارية: تتو مهمات اإلدارة  .والت

 ولية ومستلزمات اإلنتاج  .الوحدة التسويقية: تتو شراء املواد ا

 الوحدة املالية: تتو تدبري أموال تشغيل املشروع وتوسعه. 

جم ا وميكن تعريف د نفقات اإلنتاج املتوسطة إ أد حد معني" ا جم الذي تصل ع مثل للمشروع بأنه: "ا
فقة املتوسطة لإلنتاج، ونقصت الكفاءة االقتصادية للمشروع،  مثل زادت ال جم ا وإذا زاد حجم املشروع عن ا

اب أكثر من معيار لقياس اعة إ أخر . و مثل من ص تلف حجم املشروع ا مثل للم و ذا  جم ا شروع، ا
ها  :م

 حجم الطاقة اإلنتاجية للمشروع. 

 عدد العمال. 

 رأس املال املستخدم. 

 شاط  :1أنواع المشاريع حسب مكان ال

 

شاط إ نوعني أساسيني ية واملشاريع متعددة اومها تقسم املشاريع حسب مكان ممارسة ال  .سيات: املشاريع وط

يةالمشاريع  -0 تشر فروعها داخله، وميكن أن تصدر أيض،  تسمى :الوط ا باملشاريع احمللية وتعمل داخل الوطن وت
ارج أيض،ا توجاهتا إ ا  .م

                                                           

، فراس قدري،" املرجع الكامل  - 1 شر واملشاريعإدارة  معن ثابت، داود  ت،  .12،ص 2001حلب،  العلوم، "، دار شعاع لل
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سياتالمشاريع متعددة  -6 أيض،ا املشاريع العابرة للقوميات، حيث تلجأ بعض الدول لالستثمار  تسمى :الج
ن العائد عليها قد يكون أكرب من العمل فيها خر ؛  ذ املشاريع تتكون من الفرع الرئيسي ويسمى . الدول ا و

خر   فرع املوجودة  الدول ا م، وا طرافالشركة ا طراف لتشريعات الدولة املضوتسمى ا ضع ا  .يفة، حيث 

 أنواع المشاريع حسب طبيعة السوق: 

 :1يو  شاريعيتم تقسيم أنواع املشاريع تبع،ا لطبيعة السوق املستهدف، إ نوعني أساسيني من امل

  افسيةاملشاريع دد السعر وإمنا تعترب أمر،ا  يقصد :الت وع من املشاريع، املشاريع ال ال   ذا ال
افسة املشاريع املوجودة  السوق  تقليل التكاليف لتحقيق أقصى ربح  واقع،ا، لذا فإهنا تلجأ مل

الة فإن املشروع ال يهمه التسويق على اإل ذ ا  .طالقممكن، و 

  دد  يقصد :االحتكاريةاملشاريع ا، و باملشاريع االحتكارية تلك ال تسيطر على السوق مبفرد
اف  له كمي بسبب عدم وجود م تج بشكل   .سعر امل

   ي  :واالقتصاديأنواع المشاريع حسب االستق الل الف

ي،ا واقتصادي،ا إ مشاريع حيان مرتبطة ومشاريع مستقلة تقسم أنواع املشاريع تبع،ا لدرجة استقالهلا ف . ففي بعض ا
الة )باملشاريع  ذ ا ذ املشاريع   انبه، وتسمى  ب قيامها  ال ميكن قيام املشروع الرتباطه مبشاريع أخر  

يا أو اقتصاديا فيسمى باملشروع املستقل  .2املرتبطة(. أما إذا مل يرتب  قيام املشروع مبشروع آخر ف

فراد، لذيشاريع وكثرهتا ال امل واختالف أنواع وع ر بات ا تج من اختالف وت ي طبيعة ت لك عد أمر،ا سلبي،ا، وإمنا 
ديد نوع املشروع املراد إقامته، تعد خطوة ضرورية وأساسية قبل البدء به، إذ يرتتب عليها العديد من القرارات  فإن 

ا دو  التفصيلية ا د إجراء دراسات ا  .صة باملشروعواإلجراءات، خاصة ع

.I  1.0 - اجح  :مواصف ات المشروع ال
مور     اب العديد من ا اجحة قد بدأت بسبب فكرة بسيطة خطرت على البال؛ إذ إن     إن العديد من املشاريع ال

ن سيصحبها نوع من القلق  طر على الذ فز الفكر لإلتيان بفكرة مبدئية، وكل فكرة جديدة  وف الشكو ال  ؛ وا
سباب للتوتر الذي يؤدي إ االستكشاف، والشخص فا و أول ا لصراع بني االستماع لإلهلام وبني التشكيك فيه، 

                                                           

يم بلوط،   - 1  .22، ص سبق دكرمرجع حسني إبرا
2-https://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf 

االطالع /02/01/2001تار  
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ابيات على حد سواء سبان السلبيات واإل و الشخص الوحيد الذي يبدأ مشروع،ا دون أن يأخذ  ا إن و  .املتهور 
ا فيذ مشروع ريادي وناجح، يتطلب من املرء أن يكون رائد، عمال،  ت و الذي ميلك ويدرس  ا عمال  ورائد ا

فكار أن تظهر مشكالت  فيذ ا فيذ، ومن الطبيعي خالل ت ا بل يكمل مسري ويبدأ  الت ا، وال يتوقف  الفكرة جيد،
اجحة يسعى إ عمال ال توي على متوقعة و ري متوقعة، إال أن رائد ا ،  من املخاطرةالكثري الوصول إ حلول ال 

تلف . 1ثابتة والسري خبطوات جح، ويوجد من  فرصو اجح من شخص إ آخر؛ إذ يوجد من ي اا املشروع ال
اب أس  ومسات ومواصفات  مر فه ا عظيم،ا ويبحث عن مشروع آخر، ومهما كان ا اح، قق  يفشل، ويوجد من 

سباب و خذ با جح املشروع مع ا ا ح ي ب توفر  :يي مشروع ناجح، 

 

 داف الواضحة قيقها مبختلف أنواعها، مع  :األ داف ال سيتّم  ديد ا اجح إ  تاج املشروع ال
ا، جيدا، لتحديد الرواتب  ّدد قسم املوارد البشرية برنا ُ وضع الربامج ال ستحسن من وضع املشروع، فمثال، 

ديدة ال ميكن يات ا وافز، باإلضافة إ تعلم الرب ها  املشروع لتحس وا هإضافتها ود  .2ي

 ب أن يكون للمشروع دعم إداري فّعال. 

 احه، وال تشمل املعدات،  بالكافية:  الموارد اجح املوارد الكافية من أجل  أن تتوفر  املشروع ال
ب أن تتوفر امليزانيات والتمويل الكا باإلضافة إ وقات  والوقت احملدد، واملوظفني، فمثال،  ديد ا

اسبة من خالل قسم  جهزة امل ب توفري الربامج وا از كّل جزء من املشروع، كما  اسبة إل ية امل الزم
ولوجيا املعلومات  .3تك

  نشطة ال يقوم  ا، حيث تاج المستمر:التطوير تلف ا اجح إ التطوير املستمر    املشروع ال
ذ التطويرات بتحقيق و  داف املشروع وتضيف قيمة له، وتشمل تطوير العمليات واترتب   دمات تطوير أ

جاا املستمر للمشروع. قيق ال تجات جديدة، مع مراعاة   باإلضافة إ تطوير وإضافة م

                                                           

1  -  Chamber de commerce et d’industrie de Paris، Le Management par Project، Paris، France، December 2009, sur 

le site: http://www.ccip75.fr/upload/pdf/capRH58_Pratique.pdf 09/2001/ 02تاريخ االطالع .  

2-https://www. hyatok.com/smlproject/ 22/01/2001االطالع تاريخ   

 

3 - https://www.projecttimes.com./ 5 Essential Elements of A Successful Project"/ Dawn 
Chapman.  

22/01/1200تاريخ االطالع   
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 ميع باحرتام وثقة وأمانة، حيث إّن ر بة مجيع  :نظام تواصل فعال ب على أعضاء الفريق التعامل مع ا
ب أعضاء الفريق   جاا املشاريع، حيث  فكار املهمة أداة جيدة ل اقشة القضايا املهمة وإيصال ا م

رية  الرد على املتحدث باحرتامللجأن يستمع   .1ميع خالل احملادثات مع ا

 يتهو لفكرة املشروع، ونوعه،  وجود تصور  .ما

   ذا ما يعرف جاا و   بدراسة الجدوى.وجود خطه متكاملة للمشروع لضمان ال

 .وجود رأس املال الكا للبدء باملشروع، ورأس مال احتياطي  حال التعثر 

  .ربة ال تكفي إلدارة املشروع  امتالب ا

   .تقسيم املهمات على العمال كل  سب خربته 

  طة دون أخطاء  . وبدقةمتابعة سري ا

 .اختبار املشروع  مجيع مراحله 

  .اسبة ط  التسويقية امل  وضع ا

   د برنامج الفتتاا املشروع ملا له من دور  إظهار وإبراز املشروع. وجو 

 وضع خطة بديلة،  حال حدث أمر طارئ يؤدي لتوقف املشروع. 

  داف املشروع،  ناجح: يُعدّ مدير مشروع از أ ظيم العمل واملوارد إل س  املهمة لت اجح أحد ا املدير ال
اسب، ومن صفات املدير حيث إنّه يقوم جبمع املدخالت املطلوبة و  اجة و الوقت امل ها حسب ا د

اجح ما يأت  :2ال

 :اصة بأفراد الفريق، مع  التخطيط الجيد ديد الواجبات ا اسب مع  مور بالتسلسل امل ظمون ا فهم ي
طة وقابليتها للتعديل.  مراعاة املرونة  ا

  :يد بأنّه جدير بالثقة من جهة، الثقة ه وكفاءته على أخر  فإنّه يثق بقدرة فريق ومن جهة يتصف املدير ا
از املهمات حسب املطلوب.  إ

  :ديدة.  االنفتاح على اآلخرين فكار ا طوي على التواصل واالطالع على ا  حيث إّن أ لبية أعماهلم ت

                                                           

1  - https://www.smallbusiness.chron.com/"What Are the Top 10 Qualities to Build a Successful 
Works Team?/ lisa Mooney. 22/01/1200االطالع تاريخ   

 

2-https://www.piloter.org/livres-blancs-pdf/competences-chef-de-projet.pdf. 
االطالع 20/09/2001تار  
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 :حال  حيث إهّنم يتحملون مسؤولية العمل والفريق أمام املشرفني على املشاريع، و تحمل المسؤولية
 .تقصري أحد أفراد الفريق فإنّه يستمع له ويتخذ التدابري الالزمة للتأكد من صحة الكالم

. I0 -  ةالصغير   نظرية لماهية المشاريعمف اهيم   : الثانيالمبحث 

ايةمعظم دول تو  اليـة  العامل ع تماما، واضحا، خالل الفرتة ا  اظرا لربوز دورن الصغرية لقطاع املشاريعخاصة وا
مية قيق  اربة الفقرواالجتماعية  االقتصادية الت تمام ذا  ريبا،  ولي  ،و  العامل دول ارب أثبتت إذ اال

ميـة قيـق علـى قـادرة الصغرية املشاريع أن املتقدمة شودة االقتصادية الت اخ هلا يئ إن واالجتماعية امل  املالئم امل
تمام من تستحقه ما وأعطيت الالزم والتمويل حت والتشريعات فـي القوانني ا  والوقوف ذاهتا إلثبات الفرصة وم

 .قدميها على

.I0.1-   الصغيرةالمعايير المستخدمة لتعريف المشاريع : 
اب تعريفا موحد ،يثري مفهوم املشاريع الصغرية جدال كبريا بني االقتصاديني قيقة لي   للمشروع الصغري  ففي ا

كم على مشروع بكونه ميكن أن يسري على مجي ت كل الظروف وذلك الن ا اطق و ع املشاريع الصغرية  كل امل
كمه عدة ضواب  ومعايري ويتعني أن تؤخذ  عني االعتبار الظروف ال يعمل فيها  صغريا أو متوسطا، أو كبريا، 

.املشروع والبيئة احمليطة به ومرحلة تطور اجملتمع وأعرافه   وتقاليد
ها مل بني جوانبه  "Small Business"الصغرية املشروع ومصطلح           :1العديد من التساؤالت م

 ؛نوع املشروع الصغري 

  ؛للمشروع الصغرياالنتاجية الطاقة 

 على لعدد العمال د ا د وا د ا  ؛ا

 ؛عالقة املشروع الصغري بالتصدير 

  تجات املشروع الصغري ظيم  وشكل اإلدارةجودة م ذ املشروعاتوالت  ؛ 

 احية القانونية  ؛شكل املشروع الصغري من ال

  ولوجي املستخدم  املشروع  ؛الصغرياملستو  التك

                                                           

1 - https://www.Smallbusiness.com/Definition 19/10/9102تاريخ االطالع  . 
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  قصى لرأس املال د ا د وا د ا                                                                    .املستثمرا

قاط تتبلور على شكل معايري    د ال اد إليهاتسوكل  ديد مفهوم املشاريع الصغرية، وميكن االست د م   ا ع
خر  ال  تعريفها كمعيار عدد العمال، معيار رأس املال، معيار اإلنتاج، معيار حجم املبيعات فضال، عن املعايري ا

ولوجي م وجود تعريف وبالر م من عد .تأخذ  عني االعتبار كدرجة التخصص  اإلدارة ومستو  التقدم التك
مع معظم إتفاقيوجد أنه  الصغرية االريع ادو موحد متفق عليه للمش الصغرية على  املهتمني بدراسة املشاريع و

 ولقد ركزا على استعمال معيارين مها: مفهومها،استخدام عددا من املعايري لتحديد 
  ها املعي1الكمية المعايير-أوالا ذ املعايري عدة أنواع م حادي كمعيار : وتشمل   العمالة،ار ا

ولوجيا املستخدمة  ومعيار رأس املال ومعيار حجم أو قيمة االنتاج واملبيعات ومعيار مستو  التك
ا، وأخريا، املعيار املركب الذي يضم عدة  ائي كمعيار العمالة ورأس املال معا، و ري أو املعيار الث

 .ضافة إ حجم املبيعاتعدد العمال وحجم رأس املال إ كمعيارمعا،  معايري 

  ذ املشاريع عن : 2المعايير الوصفية-ثانياا وعية ال متيز  صائص ال ذ املعايري على ا تعتمد 
 املتوسطة والكبرية من حيث:

 .فراد دود من ا  متركز ملكية املشروع بيد عدد 

  ظيمطريقة اإلدارة  .والت

  والعمالمرونة االتصال املباشر بني اإلدارة. 

 ساسية متواضعة كما يعتمد إ حد كبري على املوارد احمللية.احت ية ا  ياجاته من خدمات الب

 .،اف  فيها صغريا، نسبيا ليا،، وأن يكون نصيبه من السوق الذي ي  أن يكون إنتاجه 

 .،ظيم، فالتخصص اإلداري قليل نسبيا  احتياجه ملستويات متواضعة من اإلدارة والت

 .حجم االستقاللية 

                                                           

اعات الصغرية واملتوسطة  عملية  رامي،.زيدان د - 1 مية،تفعيل دور الص اعات الصغرية واملتوسطة   الت  ةجامع ،وريةسدراسة حالة الص
  .2، ص9112 ،ا، سوريدمشق

 .14ص السابق،رجع امل رامي،.زيدان د - 2
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ة التعريفات ومتيل أ لبي الوصفية،املالحظ بشكل عام أن املعايري الكمية أكثر استخداما من املعايري  ومن
اب العديد  صري حجم رأس املال وعدد العمال مع أن  يف املشاريع الصغرية ا الرتكيز على ع د تص ع

خر  اصر ا  ا،:شيوع املعايريومن أكثر  من الدول ال تأخذ بواحد أو أكثر من الع

ا تداوال،  :1معيار العمالة   -  ام عدد ، ذلك أن استخدوميثل أبس  املعايري املتبعة للتعريف وأكثر
ها: املشاريعالعمال كمعيار لتعريف   الصغرية ميتاز بعدد من املزايا م

 .يسهل عملية املقارنة بني القطاعات 

  سعار وتغريات أسعار الصرف، خصوصا، أنه ال يرتب  بتغريات وموحد ومعيار ثابتمقياس  .ا

  .ذا املعيار  من السهولة مجع املعلومات حول 

 عدة عيوب هلذا املعيار أمهها: ابو 
  اب العديد دمة، فه صر الوحيد  عملية خروج السلعة أو ا ي الع ال يأخذ  االعتبار أن العمالة ليست 

ب أن تؤخذ  االعتبار. خر  ال   من املتغريات ا

 شآت وذلك الختالف معامل )رأس املال/ ا جم امل قيقي  اد إ معيار العمالة فق  ال يعك  الوضع ا الست
دود من العمال، ومن  شآت كبرية برأس مال ضخم وعدد  اب م شآت، فقد تكون  تلف امل العمل( بني 

شآت.معيار عدد العمال فق  ال ميثل حقيقة لتحديد أمهية ا علىمث فإن االعتماد   مل

يعد حجم االستثمار ) رأس املال املستثمر ( معيارا أساسيا،  العديد من الدول : معيار حجم االستثمار  -
للتمييز بني  املشروعات الصغرية واملتوسطة و الكبرية، على اعتبار أن حجم االستثمار يعطي صورة عن حجم 

و ص ذا املعيار  م ما يعاب على  شاط كميا،." لكن أ عوبة املقارنة بني الدول الختالف أسعار صرف العمالت ال
 . 2لديها

م للم االقتصاديونوقد أستخدم رجال  اء متييز ا و  شاريعذا املعيار بطريقتني أث حو الصغرية عن  ري ذلك على ال
 :3التا

 

                                                           

رد. احملروق،  - 1 شآت الصغرية  زمرك ،ومعوقاهتاالصغرية واملتوسطة أمهيتها  املشروعات ،أيهاب ،هد. مقابل، حسن ما ردن، و امل املتوسطة، ا
 .3 ص.9112

 
رد. احملروق،  - 2  .4 ص السابق،رجع امل ،أيهاب ،د. مقابله، حسن ما

3-https://www.americanfinance.com/financing/business. 19/19/9102تاريخ االطالع  .  
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 اب من االقتصاديني من يعتمد  تقدير على رأس املال املتغري أو العامل ويستبعد قيم صول الثابتة  ةفه ا
يف  د تص ن إضافة  الصغرية، املشاريعالختالف قيمتها من وقت آلخر ح ال تعطي نتائج مضللة ع نظراَ 

شآت  الصغرية، حيث أنه قد توجد املشاريعمن دائرة  املشاريعاستبعاد بعض  إرأس املال الثابت يؤدي  م
تاج إ رأمسال ثابت كبري إ رجها من حسابات  صغرية بالفعل ولكن   الصغرية. عاملشاريحد ما قد 

  د هم إ استبعاد رأس املال العامل ع ا قيض متاما فكان ا خر، فقد كانوا على ال أما أصحاب الرأي ا
اب  ها أن  استخدام معيار رأس املال، أي قصر املعيار على رأس املال الثابت فق ، وذلك العتبارات عديدة م

شآت تعظم فيها قيمة رأس املال العامل وتقل فيها أمهية رأس املال الثابت، وبذلك قد يكون إضافة رأس  م
ذ  لى ذلك يفضل الصغرية، فع املشاريعمن دائرة  املشاريعاملال العامل إ رأس املال الثابت سببَا  إخراج 

.  استخدام رأس املال الثابت مبفرد

ذا املعيار فإنه ال  ملشاريعايصلح مبفرد كمعيار للمقارنة كما ال يصلح للمقارنة بني  وعلى الر م من أمهية 
تلف  الدولة الواحدة حسب معدالت  خر ، كما  تلف من دولة  قود  املماثلة  الدول املختلفة، فقيمة ال

د استخدام الة االقتصادية بصفة عامة. وقد ال يصلح بشكل أكثر وضوحا ع سعار وا كمعيار   هالتضخم وارتفاع ا
اعات املماثلة  الدول املختلفة. املشاريعللمقارنة بني   أو الص

ويةقيمة المبيعات   معيار -3  : الس

وية               افسي املشاريعاملعايري ال متيز  و أحدقيمة املبيعات الس شاط وقدرته الت سواق. من حيث حجم ال ة  ا
در اإلشارة بأنه  الدول العربية الصغرية، " ففي  للمشروعات يتم استخدام أكثر من معيار  التعريف الواحد و

ل  التعاون  سبة لدول  ردن والعراق واليمن تستخدم معيار عدد العمال أما بال ليجي،دول مثل ا فإهنا  ا
عل من الصعوبة مبكان إجراء امل اعات مما  هم"تستخدم معيار رأس املال املستثمر للتمييز بني الص     .  1قارنة فيما بي

ائي(المستثمر  معيار العمالة وراس المال  -4  : 2)معيار ث
ائي أو املزدوج(، ويعترب من املعايري اهلامة املستخدمة من قبل كثري من  علىيطلق  ذا املعيار )املعيار الث

ديد مفهوم  د  مع بني معياري العمال املشاريعالدول ع د الصغرية، وترجع أمهية ا ديد مفهوم ة ورأس املال ع
مع يسمح بتحديد حدود قصو  ملعاملي رأس املال والعمل السائد  ذ  املشاريع ذا ا  ملشاريعاالصغرية إ أن 

                                                           

اعات الصغرية واملتوسطة  املطلب،عبد  سرج حسنيا- 1 مركي العريب على الص اد ا اعة وزارة التجار  ،العربيةي الدول قتأثري اال  ،مصر املصرية،ة والص
           .3، ص2001

2-https://www.business.lesechos.fr/outils-et-services/guides/guide-de-la-creation/1409/1412-

les-differents-types-de-creation-24573.php 01/02/2002تاريخ االطالع . 
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طي  املستو  املالئم هلا. ذا و طوي  مر املعيار على عالقة عكسية بني عدد العاملني وحجم رأس املال املستث وي
 : الطريقتني التاليتني

  ذا املعيار  الدول ال تعا من بطالة معيار كثيف العمالة )يرتفع فيه معدل العمالة/ رأس املال( ويستخدم 
 العمالة. ووفرة 

  .معيار كثيف رأس املال )يرتفع فيه معدل رأس املال/ العمل( وتستخدمه الدول ال لديها وفرة رأس املال 

ذا املعيار من أكثر املعاي ل املشاريعري استخداما  قياس حجم ويعترب  و اآلخر الصغرية، ولكن ال  و 
 من نقاط الضعف، واملتال التا يوضح ذلك:

د كان التعريف القدمي للم  م الصغرية يقوم على أساس وضع حد أقصى للعمالة جبانب رق شاريعففي اهل

دة صغرية عن توظيف أي أعداد جديال املشاريع عدولمعني لالستثمارات الرأمسالية، وقد أد  ذلك إ 
و  شأة صغرية و قصى لعدد العمالة والذي تعترب معه امل د ا اوز ا من العمالة ر م حاجتهم إ ذلك، خوفا من 

ذ  05" شآت الصغرية مثل  املشاريععامل"  ذلك الوقت، وبالتا حرمان  كومة ملساعدة امل من برامج ا
ية  د، ومن مثالقرو  واملساعدات الف ا مما أد  إ عدم املساعدة  التخفيف من حدة البطالة  اهل امت ق و ري

د بقصر التعريف على رأس املال وحد واعتبار امل كومة  اهل ألف روبية  021صغريا إذا مل يتجاوز رأمساله شروع ا
ذ 01) يع ا التعديل إ تشجيع املشار ألف دوالر( وبدون وضع حد أقصى لعدد العمال، وذلك على أمل أن يؤدي 

 وتشري التجربة. املستثمرعلى توظيف عدد أكرب من اليد العاملة دون أن يرتتب على ذلك زيادة مماثلة  رأس املال 
ديد العمالة مع مشكلة البطالة  ذا التعديل إذا ما تعار  معيار  د إ أمهية  على  صبح قيداوأال مرت  ا اهل

در اإلشارة إ إمكانية استخدام معيار العمالة ورأس املال ح  حالة وجود مشكلة البطالة تشغيل العمالة.  و
ديد معامل رأس املال/العمل مبا يتالءم مع الظروف االقتصادية السائدة وطبيعة العالقة بني  فيها، على أن يتم 

 العمل ورأس املال.
ولوجي-0  1معيار التقدم التك

خفض ويعتم املشاريعيؤكد أن اب اعتقاد شائع  ولوجيا بدائية وفن إنتاجي م د الصغرية تستخدم تك
ذا االعتقاد. ولوجي على  و  معيار التقدم التك شآت الكبرية ذاهتا واستخدام التك لوجيا ولكن مع التطور  شكل امل

زئة العمليات واملراحل املختلفة لإلنتاج، حيث ميك إمتام الكثري من تلك  ن أن يتماملتطورة بشكل كبري، انتشرت 
ذا بشكل واضح   اعات الكبرية، وقد ظهر  شآت والص جم تغذي امل شآت مستقلة صغرية ا املراحل  م

                                                           

ميــــــــة  -0 جــــــــم  الت شــــــــآت الصــــــــغرية ومتوســــــــطة ا . عمــــــــل " دور امل ــــــــك الــــــــدو وزارة املاليــــــــة واالقتصــــــــاد الــــــــوط باالشــــــــرتاب مــــــــع الب
جـــــــم وطـــــــرق متويلهـــــــا  شـــــــآت صـــــــغرية ا  ،، الريـــــــا 0999رس مـــــــا 02-02االقتصـــــــادية  اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية نـــــــدوة امل

 .02 ص
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طفال   اعة السيارات ولعب ا مريكية واليابان، ومثال ذلك ص ذا  باليابان. ويعاالواليات املتحدة ا على 
ول هاملعيار بأن ذا خطأ، وقد يكون به بعض ا علىوجيا البدائية يقصر استخدام التك شآت الصغرية و د امل لل ع

دمية بصفة  شآت ا ظر إ امل شآت الصغري  ولكن قدخاصة. ال ذا املعيار  التفرقة بني أنواع امل ة فمثال يساعد 
و بس ولوجيا متقدمة وهتتم بالدرجة ا تاج إ تك رفية ال  شآت البيئية أو ا  ياج املباشر للمستهلكني. د االحتامل

 
تصف بصغر ال ت املشاريعالصغرية بأهنا تلك  املشاريع طبقا هلذا املعيار تعرف:1معيار حجم وقيمة اإلنتاج-0

تج  املشاريعمعيار حجم اإلنتاج عدم صالحيته   على بوالقيمة. ويعيحجم إنتاجها من حيث الكمية  ال ت
تلف تجات أو خدمات  دمة  ة،عدة م تج أو ا شآت ال تكون فيها طبيعة امل ذا املعيار فعاال  امل ويكون 

اعة السكر  تموحدة كص تج، كما أنه واإلمس سيج مثال،، حيث تتعدد أشكال امل اعة كال ه ال يصلح  ص ، ولك
شأة لطاقتها  شأة أو  حالة عدم استغالل امل .أما معيار قيمة لبالكاميعترب  ري دقيق نتيجة اختالف كفاءة امل

ال   و ا سعار، كما  دث تغري كبري  ا دما  صر السعر، مما يكون مضلال ع اإلنتاج فقد يعيبه إدخال ع
ب.  ورش الذ

 

ي تلك  املشاريعطبقا هلذا املعيار فإن :2معيار كمية وقيمة المواد الخام المستخدمة-0  اريعاملشالصغرية 
فا  كمية ما  ال تتميز با ام املستخدمة، بي ام ال تستخدم كميات كب املشاريعوقيمة املواد ا رية من املواد ا

ام تعترب من  املشاريعأو  و املعيار معيار عدد ال والواقع أن الكبرية. املشاريعذات القيمة املرتفعة للمواد ا عاملني 
كثر استخداما لتمييز املشاريع الصغرية مهية  ،ا تلف املعياران من و  ،معيار حجم رأس املال املستثمريليه  ا
دول رقم ) و مبني با خر  كما   (.دولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رد. احملروق،  - 1  .1 ص ،سبق دكرمرجع  ،أيهاب ،د. مقابله، حسن ما
رد. احملروق،  - 2  .9 ، صسبق دكرمرجع  ،أيهاب ،د. مقابله، حسن ما
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مق  ي :(1)  مل نيف  م لت ملس ت يري  غري يف ملع لبدل ل  بع 

دوة التي نظمها مركز بحوث العلو  ليبيا، مقدمةعن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في  دراسةمصدر: ال درامصدر: الاملصدر:.  م لل
 .ليبيا-كلية االقتصاد جامعة قاريونس  2/6112/ 8-7خالل الفترة  وجامعة قاريونساالقتصادية 

.I0. 0-المشاريع الصغيرة:  تعريف 
اقشة تعريف  ن قبل م سئلة الرئيسية، ملاذا يتالصغرية املشاريعقد يتبادر إ الذ تمام ، عدد من ا م اال

اولة فصل  املشاريعبقطاع   الصغرية ودراستها كقطاع مستقل؟ املشاريعالصغرية؟ وملاذا تتم 
قيقة ال ذا اجملال أن  وا تلف التجارب والدراسات االقتصادية   م  يعاملشار أثبتتها  الصغرية من أ

مية االقتصادية،  هضة االقتصادية  مجيع االقتصاديات على اختالفركات الت  وأحد الدعامات الرئيسية لقيام ال
رة ططة أو تتبع آليات السوق ا مو، و تسخر أدبيات االقتصاد بتعريفات كثرية و .أنواعها نامية أو  طريق ال

كادميي حول تعريف املشرو  اب امجاع عام خاص باملفهوم ا ن خالل البحث ع الصغري ومللمشاريع الصغرية فلي  
دبيات االقتصادية املهتمة مبجال تعريف املشاريع الصغرية يتأكد وجود اختالفات   وكلمة صغرية هلا  ة.كثري  ا

خر ح داخل دولة واحدة وقد أشارت دراسات صادرة عن  تلف من دولة إ أخر  ومن قطاع  تلفة  يم  مفا

 معيار حجم رأس المال معيار عدد العاملين الدولة

 مليون ين ياباني 033قل او)أو(  عامل وموظف 033اقل من  اليابان

ي 0.3 أو( اقلو) عامل وموظف 033اقل من  المملكة المتحدة يه إسترلي  مليون ج

 ----- عامل وموظف 03اقل من  الواليات المتحدة األمريكية

غافورا  مليون دوالر أمريكي 0و)أو( اقل من عامل وموظف 03اقل من  س

 مليون لاير سعودي 03و)أو( اقل من  وموظفعامل  03اقل من  المملكة العربية السعودية

د  ألف دوالر أمريكي 033اقل من عامل وموظف 033اقل من  اله

 ألف دوالر أمريكي 033اقل من  عامل وموظف 03اقل من  الكويت

 ألف دوالر أمريكي 033اقل من  وموظفعامل  033اقل من  كوريا

 دوالر ماليزيمليون  003اقل من  وموظفعامل  00اقل من  ماليزيا

 ألف دوالر أمريكي 03اقل من  ----- الباكستان

 مليون أورو 0اقل من  وموظفعامل  003اقل من  االتحاد األوروبي

 ----- وموظفعامل  01اقل من  اندونيسيا

 ----- عامل وموظف 11اقل من  الف لبين

 ----- عامل وموظف 03اقل من تايالند
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اب أكثر من معهد والية جورجيا بالواليات املت مريكية بأن   1دولة 50 الصغرية تعريف للمشاريع  00حدة ا
موعة من املعايري  ها:ويتم تعريف املشاريع الصغرية اعتمادا على  و خلي  من أ املال،رأس  العمال، حجمعدد  م

اب تعريفات تقوم على استخدام حجم  خدمة  الدول توقد يكون أكثر املعايري املس املبيعات.معيارين معا و
اعية "يونيدو " املشروعات الصغرية  مية الص مم املتحدة للت ظمة ا و معيار العمالة، حيث تعرف م اعية   أهنا:بالص

جل  ا الطويلة ا ا مالك واحد ويتكفل بكامل املسؤولية بأبعاد والقصرية  اتيجية()االسرت تلك املشروعات ال يدير
جل   .2عامال،  05 – 5ا عدد العاملني فيها ما بني كما يرتاو   )التكتيكية(ا

ك الدولي           صول واملبيعات  05املشاريع الصغرية بأهنا ال يعمل  ا ح  يعرف والب عامل وإمجا ا
 .3مليون دوالر يصل ح 

ظمة العمل الدوليةأما     .4عمال 5ن ال يعمل  ا أقل م املشاريعالصغرية بأهنا "  املشاريعفتعرف  م
صرين أساسني لتحديد حجم املشروعات  االتحاد األوروبيوقد اعتمد         ول عدد  الصغريةع  املني،العا

خر ميزانية  صرين ماليني أحدمها دورة رأس املال وا ساس حدد اال املشروع،والثا على أحد ع ذا ا اد وعلى 
ورويب تعريف املشروعات الصغرية بأن يكون ع مليون  2يزيد عن  ورأمساله العامل  05دد العاملني أقل من ا

ي مستقل، و ملكيتها وادارهتا بشكلشركات تتم  أهنا   "شروعات الصغرية علىامل األمريكية الهيئةوتعرف  .5يورو
ال عملها و البا ما تكون  جمصغرية  ري مسيطرة   وية وعدد العاملني ب ا ملقارنة مع افيما يتعلق باملبيعات الس

خر الشركات  اعة ا  .6 الص
ةوتعرف  مية  لج ب أن تستو " على اهناالمشروعات الصغيرة األمريكية  االقتصاديةالت تلك املشروعات ال 

قلشرطني أو خاصيتني على  صائص التالية ا و نفسه مالك املشروع،  اإلدارة استقالل :من ا حيث مدير املشروع 
موعة صغرية من املرأس املال يتم  ليالبتوفري بواسطة الفرد املالك أو بواسطة  طقة  ة حيث يعيش ، العمل  م

تمي إليها تمع املالك والعاملون  اعة ال ي  ."7واحد، حجم املشروع صغري نسبيا للص

                                                           

ر حسن و - 1  .2 ، صمرجع سبق دكر أيهاب،د. مقابله  د. احملروق، ما

مية املشاريع الصغرية، خضر حسان - 2 مية، العدد التاسع، املعهد  سلة جسرسل، ت  .2ص ،2002 ،العريبالت
سرج حسني، عبد - 3 اعات الصغرية واملتوسطة املطلب ا مركي العريب على الص اد ا ، ص ،العريبي الدول ق تأثري اال  مرجع سبق دكر

2. 
 

4 -https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/ 
publ/documents/publication/wcms_725015.pdf 21/02/2002تاريخ االطالع  . 

يئة مكافحة البطالة، سورية حسني، د. مجال - 5  .2ص ،2002 ،ورقة عمل ، ندوة إنشاء مصرف سورية للمشروعات الصغرية ، 

ولوجية إدارة املشروعات الصغرية واملتوسطة، مكتبة اجملتمع العريب - 6 ، بيئة وتك شر والتو  مصطفى يوسف كا ، عمان، لل و زيع، الطبعة ا
ردن،   .02، ص 2002ا

، املؤسسات الصغرية واملتوسطة  - 7 ، رقية حسا شر والتوزيع، ومشكالت متويلهارابح خو والطبعة ، إيثارب لل ، 2001مصر، ، ا  .22ص
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شآت ال تزيد عماعلى اهنا املشروعات الصغرية  دول التعاون الخليجي مجلسوعرف   5تها عن لتلك امل
 .1دوالريتجاوز رأمساهلا املستثمر مليون  ال، و عامل

اد من وجهة نظرو  ورويب اال صرين أساسيني: يشغل أقل من " فإنه ا يعد املشروع صغريا  حالة توافر ع
ويأعماله شخص ورقم 05 وية  0يتجاوز ال الس موع امليزانية الس  "مليون يورو يتجاوز  المليون يورو أو 

2. 
عامل إذا كان  55أي مشروع يبلغ فيه أو يقل عدد العاملني عن " عرف املشروع الصغري على أنه  اليابانو 

اعي، وعن  دمات55املشروع  القطاع الص  . "3عامل إذا كان املشروع  قطاع ا
 
شأة فردية" التخطي  املشروعات الصغرية على أهنا تعرف وزارة  مصرو  متارس نشاطا إقتصاديا،  كل شركة أو م

يه و  ألفمخسني يقل رأمساهلا املدفوع عن  الإنتاجيا أو خدميا و  يه و  الج عدد العاملني فيها  يزيد اليتجاوز مليون ج
 . "4عاملعن مخسني 

 
اريا  يعرف املشروع الصغري على انه كل و سوريا  ال يتجاوزو مشروع ميارس نشاطا إقتصاديا، إنتاجيا، خدميا أو 
 ."05و 05 عدد العمال بني ويكون فيهعن مليون ونصف مليون لرية سورية،  وال يقللرية سورية  ماليني 0رأمساله 
وية أو معيار عدد العمال الدائمني، كما  تعرف املشروعات الصغرية  ماليزيا باالعتماد إ معيار حجم املبيعات الس

دول التا رقم )  ذ املشاريع الصغرية هلدا البلد( تعريفا، دقيقا، هلويقدم ا
 
 

 
 

                                                           

شر وا - 1 ردن، ماجدة العطية، إدارة املشروعات الصغرية، دار املسرية للطباعة وال  .22، ص2002لتوزيع، عمان، ا
 
درية، مصر،  خبابة - 2 ديدة، اإلسك امعة ا مية املستدامة، دار ا  .01، ص2002عبد اهلل، املؤسسات الصغرية واملتوسطة آلية لتحقيق الت
 
شر والتوزيع، عمان، ا - 3 عمال وادارة املشاريع الصغرية، دار أسامة لل ، ريادة ا ، مصطفى يوسف كا و ، 2002ردن، الطبعة ا
 .22ص
، رقية  - 4  .31 سابق، ص مرجع ،حسارابح خو
 

موي، مركز الكتاب  - 5 ا الت كادمييميساء حبيب سلمان، مسري العبادي، املشروعات الصغرية وأثر و ، الطبعة ا ردن،، عمانا 5 ا 0 ،
 .ص
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مق ) ع (:2  ملرش يف  غري تع لزياي ل  يف م

فا المشروعات الصغيرة  لص

وية بني  ألف  921حجم املبيعات الس
غت غتمليون  01من  ل، وأقري  أو ري

عمال و  2الدائمني بني عدد العمال
 عامل.21

اعة  الص

اعية  الخدمات الص

اعات الزر   اعيةالص
 

وية بني  ألف  911حجم املبيعات الس
غت غتمليون 0، وأقل من ري  أو ري

عمال  2الدائمني بني  عدد العمال
 عامل.02و

 

 الخدمات  

 الزراعة

ولوجيا المعلومات    تك
 واالتصاالت

 www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_press&pg=en_press&ac=676&lang=en المصدر:
 .00/10/0110تاريخ االطالع

غت (2220( دوالر أمريكي يعادل تقريبا، 0) مالحظة: جت ماليزي )ري  ري
دول  ومن خالل اعة  أن نالحظا ول خاص مبشروعات الص فني ا املشروعات الصغرية  ماليزيا تقسم إ ص

اعية دمات الص اعات الزراعية وا وية بني فيه  والدي يكون والص غتألف  921حجم املبيعات الس من  وأقل، ري
غتمليون  01 ف الثا 21عمال و  2الدائمني بني عدد العمال أو ري دمات خاص مبشروعاتعامل و الص  ا
ولوجيا املعلومات و و  الزراعةو  وية بني الدي يكون فيه  االتصاالت وتك غتألف  911حجم املبيعات الس ، ري

غتمليون  0من  وأقل  .عامل02و عمال  2الدائمني بني عدد العمال أو ري
 

و من "و          داء املتميز  املشروعات الصغرية فهي تعرفها بالدرجة ا ي إحد  الدول ذات ا د و اهل
صول )املعدات حيث قيمة االستثمارات   دوالر أمريكي 0مليون روبية ) 21و 01 حدود ما بني  الثابتة(ا

وع " ومن جانب آخر     .1روبية( 52يعادل تقريبا،  اب العديد من الدول ال لي  لديها تعريف رمسي هلذا ال
سبة هلذا املوضوع  تلك  و أحد أوجه القصور الكبرية بال  أخر  لديها  حني أن دوال،  الدول،من املشروعات، و

تلفة اب اختالفا، 2" تعاريف عديدة  مريكية  يف  فعلى سبيل املثال نالحظ أنه  الواليات املتحدة ا تص

                                                           

  .  2 ، صسبق دكر مرجع حسني، مجالد.  -1

  .  2 ، صسبق دكر زيدان رامي، مرجع د. - 2
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دول التا ذلك كما يتضح املشاريع الصغرية بني نشاٍط وآخر،    :ا
مق  ع  :(3)  ملرش يف  غري تع ي يفل ي ل م ملتح  الاي   ل

 
 الحجم المعيار القطاع

اعات التحويلية  عامل فما دون  055 عدد العاملين   الص

وية   تجارة التجزئة    ( مليون دوالر0قل من )أ قيمة المبيعات الس

وية الخدمات    ( مليون دوالر0أقل من ) قيمة المبيعات الس

 عامل فما دون 055 عدد العاملين تجارة الجملة  

اء   وية مق اوالت الب  مليون دوالر 01أقل من  قيمة المبيعات الس

وية   أنشطة تجارية خاصة    مليون دوالر 1أقل من  قيمة المبيعات الس

وية   الزراعة  مليون دوالر 5,0أقل من  قيمة المبيعات الس

اعي،خليل، االئتمان  د.الشماع، المصدر: اعي(بالتعاون مع المصرف ) والمصرفيةاألكاديمية العربية للعلوم المالية  الص موقع إدارة و  ،061، ص 6116سورية:  ،الص
شآت األعمال الصغيرة األمريكية   .00/11/0110تاريخ االطالعhttps://www.sba.gov/size/sectionم

 
 
 

 تعريف املشروعات الصغرية  بعض البلدان: ( يبنيدول رقم )اوفيما بلي 
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مق ) لبدل :(4  غري يف بع  ل ع  ملرش يف   تع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شآت إدارة موقع :المصدر  https:// www.sba.gov/size   اإلنترنت شبكة على الصغيرة األعمال م
 

 8/6802/ 80تاريخ االطالع 

تج مما امسبق ان  ونست اعية وال عل من الصعوبةية الدول الص نة إجراء املقار  تلفان  تعريف املشاريع الصغرية مما 
اعية، كما إن املشاريع الكبرية   امية تعد صغرية  الدول الص هما، فاملشاريع ال تعترب متوسطة  الدول ال بي

يف التعريف الرسمي البلد  معيار التص

دا  033المصانع التي يعمل بها أقل من  ك
 عامل

 لعدد العما
 

وياا،  03متوسط العاملين  بلجيكا عامل س
مليون  2.0معدل دورة رأس المال 

 يورو مليون  0.0يورو، ميزانية إجمالية 

 عدد العمال
 دورة رأس المال

 عدد العمال عامل 211-03 فرنسا
 

 عدد العمال عامل 033أقل من  إيطاليا

وحجم  عامل، 033أقل من  البرتغال
يون مل 0233مبيعات أقل من 

Esc )وشروط أخرى( 

 عدد العمال
 وقيمة المبيعات

 0وحدات إنتاجية يعمل فيها أكثر من  الدنمارك
 عامل 033عمال وأقل من 

 عدد العمال
 
 

المؤسسات المستقلة التي فيها  السويد
 عامل 033أقل من 

 عدد العمال
 

 عدد العمال عامل 03أقل من  استراليا
 

تج الصين ة وعاد يختلف حسب نوعية الم
رأسمال  –عامل  033أقل من 
 مليون دوالر 3المستثمر 

عدد العاملين قيمة 
 رأسمال المستثمر

عامل أو رأسمال الثابت  033أقل من  اليابان
 مليون ين 033أقل م 

 

عدد العاملين 
وإجمالي األصول 

 الثابتة

دا  عدد العمال عامل 03أقل من  هول

http://www.sba.gov/size*
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امية تعد متوسطة  اعيةالدول  الدول ال تلف باختالف مستو  التقدم وحجم  ومفهوم املشروعات .الص الصغرية 
جم   بلدان متطورة مثل )اليابان( قد تعد مشروعات ضخمة  السوق، فيما يطلق عليه مشروعات صغرية ا

 .1بلدان العامل الثالث
تج انه   تلف و  االخري نست دد للمشروعات الصغرية ، فهو مفهوم نسيب   ال ميكن تقدمي تعريف هنائي و 

ذ املشروعات  ذ املعايري بني دولة وأخر  و باختالف املعايري املتخذة لتعريف  الختالف إمكانياهتا ود يعاختالف 
اب العديد من التعريفات ال تتفق م وظروفها االقتصادية واالجتماعية ولوجي، وبالتا  ا التك ع البيئة ودرجة تطور

تلف  البلد نفسه وذلك حسب مراحل  تلف  البلد اآلخر كما قد  السياسية واالقتصادية  البلد املع و
مو الذي مير  ا اق د التباين بني دولة وأخر  ومن مرحلة إ أخر   تب تعريف ال ا  تصاد تلك الدولة، ومن 

تلف التعريف وفقا كما و   معني للمشروعات الصغرية  بلد ما مبا يتفق وإمكانياهتا ومقدراهتا وظروفها االقتصادية
ه،للهدف  ية م و لأل را  اإلحصائية أم لأل را  التمويلية أو  ل   أ را  أخر . و

. I0.0-  خصائص المشاريع الصغيرة و أنواعها: 

. I0.01. -   الصغيرة :  المشاريعخصائص 
، وتظهــر أمهيتهــا مــن خــالل ــاء االقتصــاد الــوط  الطاقـات غاللاسـت إن هلــذ املشــروعات دور ال يســتهان بــه  ب

ـدل القـائ وعلـىواإلمكانيـات  واة والبداية الا فقـد تبـني أهن الصـغرية، املشاريعم حـول قـدم أو حداثـة الـر م مـن ا
يع، فعلى سبيل املثال إن شركة  يتون(ركة التص ـة لأللبسة بدأ )بي  خياطـة واحـدة  صـاحبها بالعمـل علـى ماكي

يكهـ ع و مـع بـواقي القمـاش مـن املصـ ها وكـان  زة و ا علـى شـكل مالبـ  مـدخل العمـارة الـ يسـك مثلة  منجا ا
ذا اإلطار أيضا، أن شركة فورد للسيارات كان صاحبها يعمل ميكانيكيـا  ورشـة ع صــغرية ل املهمة   لحــدادة وصــ

طلســي شــاي لوالباســفيك للشــاي كــان يبيــع ا أول ســيارة  تلــك الورشــة، وكــذلك )جيلمــان ( مؤســ  شــركة ا
ــال )رونالــد يوانــات، وكــذلك ا وع مــن جلــود ا ــل مصــ  هدو ـالس( صـاحب شـركة طـائرات انطلـق  عملـ  

ـذا اإلطـار مثلـة كثـرية   ا خلـف دكـان حـالق وا ـي كـذلك جديـدة مـن حيـث 2مـن  رفـة صـغرية اسـتأجر و
تمـام ا علـى اال كـرب اسـتحواذ مويـة، وعلـى الـر م ا  مـن جانـب املهتمـني بالقضـايا االقتصـادية واالجتماعيـة والت

ـذا التبـاين  علها أمـن  ا عن املشاريع الكبرية و صائص واملزايا ال متيز كثر تتصف املشاريع الصغرية بالعديد من ا
شاط االقتصادي ذات العالقات التمالءمة للحالة االقتصادية لبعض الدول بل تكون أكثر مالءمة لطبيع شابكية ة ال

                                                           

مد  - 1 عمال،ورجال  يديك للمديريناإلدارة بني  الشيخ،حسن  امعية  ا شر،الدار ا  .93ص  ،0229 ،، عمان0ط لل
 

شر والتوزيع، عمان،  - 2 عمال التجارية الصغرية، دار الصفاء لل  .20، ص2002حسن توفيق عبد الرحيم يوسف، إدارة ا
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ة داخل الدولة نفسها  ها ما  قطاعات معي و سليب وم ها ما  و يالحظ أن خصائص املشروعات الصغرية " م
ي مرتبطة باملشكالت ال  ذ املشروعات ال ترجع إليها مباشرة بقدر ما  وانب السلبية   ايب،  ري أن ا و ا

ا عن املشاريع الكبرية و    1"تواجهها صائص ال متيز موعة من ا وتعطيها القدرة  و املتوسطةللمشاريع الصغرية 
ة  يم سوا املشاريععلى البقاء واالستمرار وبالتا مواجهة الضغوط املرتتبة على  ذ الكبرية على ا ق و ميكن مجع 

صائص كاآلت   :ا
 :انخفاض التكاليف الرأسمالية 1-

دودة كما أن ت       ه الثابتة تكلفة رأس املال املستثمر  أصول" تميز املشاريع الصغرية بأن حجم استثماراهتا 
خفضة عل تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها   2واملتغرية م   لكبرية.ا املشاريعمما 

 :عدد العاملين االزمين النطالق المشروع الصغير قلة -2
تاج املشروع الصغري إ عدد كبري          تاج إ مهارة أولئك العمال من العمالال  ، ليبدأ نشاطه بقدر ما 

ا الواسع ا الكبري وانتشار ا كثيفة العمالة عله وعلى الر م من قلة عدد العاملني  املشروع الواحد إال أن تعداد
يدي العاملة  ا  استقطاب ا  .3رهتا على امتصاص البطالةوبالتا " قدما مييز

 

و مدير   :الجمع بين اإلدارة والملكية -3 فسه املسائل اإلدارية ، الب ما يكون مالك املشروع   إذ يدير ب
ية واملالية للمشروع اصية .4والف ذ ا أو  باجملازفة برأس املال الذي ميلكه" مل كذلك عدة عيوب تتمثل أوال،  و
سابه ستقع على عاتقه الذي اقرتضه والعمل لس جاا أو الفشل ورعاية من يعملون  اعات أطول، وأن مسؤولية ال

مر  .5"وأنه سيتحمل مسؤولية القيام بكل وظائف املشروع إذا لزم ا
اسب مع متغريات السوق،  التفاعل مع متطلبات السوق: مرونة -4 أي التحول إ إنتاج سلع وخدمات أخر  تت

تكييف اإلنتاج حسب االحتياجات حيث تأخذ بعني االعتبار الر بات املتجددة للفرد وتتميز بسرعة وسهولة 
  .6املستهلك

                                                           

ر حسن ود. مقابله د.  - 1  .5 ص ،سبق دكر مرجع، أيهاباحملروق، ما

مية املشاريع  خضر، حسان، - 2  .3 ص ،سبق دكرمرجع  الصغرية،ت

3-https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08276331.200.10593395 02/01/2910تاريخ االطالع /  

ر حسن و د. مقابله  - 4  .5 ص ،سبق دكر مرجع ،أيهابد. احملروق، ما

دن، اإلدارة، الصغرية، معهدإدارة املشروعات  -5 شر مكتبة جرير  ل  .2 ص ،2000السعودية، الريا ،حقوق الرتمجة وال

ر حسن و د. مقابله أيهاب،  - 6  .7، صسبق دكرمرجع د. احملروق، ما
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اط  االنتشار الجغرافي الواسع: - 5 علها تغطي م غرا الواسع الذي  ق تتميز املشروعات الصغرية باالنتشار ا
فا  تكاليف تأسيسها  دودية  جهة،من تلفة وأعداد كبرية من السكان. وذلك نظرا، ال جهة  ا منإنتاجهو

  .1أخر 

دودي سهولة التأسيس: -6 فا  قيمة رأس املال املطلوب لتأسيسها وتشغيلها وبالتا  ذ املشاريع با ة تتميز 
طوية عليها  .2هامما يساعد على سهولة تأسيس ،القرو  الالزمة واملخاطر امل

 

رص العمل فإهنا تساعد على توفري ف ،اليب إنتاج  ري معقدةذ املشاريع أس تستخدم توفير فرص العمل: -7
ذ املشاريع فرصا كبرية للعمالة مبستويات متدرجة من املهارات بتكلفة رأمسالية  كرب عدد من العاملني، وتتيح 

خفضة  .3وبذلك متتص البطالة ،م

االت ع ارتفاع جودة اإلنتاج: -8 ظر العتماد املشاريع الصغرية على  ددة فإن إنتبال اجها مل متخصصة و
ة التخصص وتركيز العمل ودة والدقة مها قري ن ا ودة  ن العمل ،يتسم  الغالب بالدقة وا  املشاريع  ذلك 

رفية  .4 الصغرية يعتمد على املهارة ا
ذ املشاريع بارتفاع معدل دوران البضقصر فترة االسترداد لرأس المال المستثمر:  -9 عة واملبيعات اتتميز 

اطر  ها من التغلب على طول فرتة االسرتداد لرأس املال املستثمر فيها ويقلل بالتا من  عمال مما ميك وأرقام ا
 .5االستثمار الفردي فيها 

 ال تتطلب املشاريع الصغرية رأس مال كبري إلنشائها القدرة على جذب المدخرات والمرونة في اإلنتاج : -10
م اطر مما يسهل  وع من املشروعات، خاصة وأهنا تتميز بقلة  ذ ال يع املدخرات وتوجيهها لالستثمار  

اعية تجات الص  .6االستثمار. كما أهنا تتميز باملرونة  إمكانية تغيري امل

 
اذ القرارتركيز اإلدارة في المالك : -11 عل ا و املدير مما  كثر مرونة أ  معظم املشاريع الصغرية يكون املالك 

 . 7وإجراءات العمل أكثر بساطة وبالتا يشجع ذلك على سرعة دورة العمل داخل املشروع

                                                           

سرج، -1  .02، صسبق دكرمرجع  املطلب،حسني عبد  ا

بد الباري طارق ع العوملة، ترمجة)تبدل أدوار املؤسسات الصغرية واملتوسطة  عصر  املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، إدارةوآخرونشاوف  مالكوم - 2
و  رة. الطبعة ا كادميية، القا  .22.ص2009وآخرون، املكتبة ا

 .22، صسبق دكرمرجع  ،وآخرونمالكوم، شادوف  - 3

 .21 ص، رسبق دكمرجع  ،وآخرونمالكوم، شادوف  - 4

 .21 ص ،سبق دكرمرجع  ،وآخرونمالكوم، شادوف  -5

جو، اسرتاتيجيةعبود   - 6 ة  علىاالستثمار والتمويل  املشروعات الصغرية، دراسة ميدانية  ك ام ،املؤمتر العلمي  لب.حاملشروعات الصغرية  مدي  ا
 .09، ص 2001 واملالية.جامعة فيالدلفيا. كلية العلوم اإلدارية 

جو،عبود   - 7  .20، ص سبق دكر مرجع ك
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اطق جغرافية ليست كبرية هلذا فإن نشاطها  االرتباط بالسوق المحلي: -12 ذ املشاريع  م شأ   البا، ما ت
اطق وبالتا تكتسب خربة  التعامل مع ال ذ امل صورا،   بية الطلب حسب سوق احمللي وتعمل على تليكون 

ائية اطق الريفية ال مية امل ذا يساعد على ت  .1الظروف السائدة . و

ها  املشرو  سهولة تسويق اإلنتاج والخدمات: -13 ذ املشاريع أقل  الغالب ع عات تكون تكلفة اإلنتاج  
تجا فيض أسعار م ا على   .2هتا وخدماهتا ومن مث تسويقهاالكبرية وبالتا فإن ذلك يساعد

نتيجة لسهولة التسويق وزيادة دورات البيع فإن املشاريع الصغرية تتمكن من اسرتداد زيادة حجم االستثمار: -14
عك  على زيادة حجم االستثمار الكلي لالقتصاد الوط  رأس املال املستثمر  أقل وقت ممكن، ذا بالتا ي و

مو اال  قتصادي.وارتفاع معدالت ال

ا و -15 ا: نمو ذ املشاريع مرتكزة  استمرار ا خاصة إذا كانت  يزداد فرص استمرار املشاريع الصغرية ومنو
اب مصدر كا  ذ املشاريع على درجة كبرية من التخصص، وكان  ة إ جوار بعضها البعض وكانت  اطق معي م

ية.  ذ املشروعات وملساعدهتا بالبحوث الف دما تكون الوحدات اآلليلتمويل  ا أكرب ع ة وتكون فرص استمرار
اعية الصغرية تستطيع اال وبتا فإن الرتكيب.املستخدمة لديها بسيطة وليست معقدة  ستمرار الوحدات الص

اعات  باستخدامها وحدات آلية ال تقل جودة وكفاءة عن تلك املستخدم  املصانع الكبرية. كما أن العديد من الص
وعة لد  املشروعات الصغرية واملتوسطة، إذ أن ذلك الكبري  ة تعتمد  استكمال احتياجاهتا على إنتاج املكونات املت
ساسية، كما يوفر عليها تعيني أعداد من العمالة ال يصعب تشغيلها  يتيح جزاء واملكونات ا هلا الرتكيز على ا

 .3بصفة دائمة
قيق التوازننظر  المرونة والمقدرة على االنتشار -16 تلف الظروف مما يؤدي إ   ا، لقدرهتا على التكيف مع 

موية  .4 العملية الت
اعات مكملة ي  املشاريع الصغرية  -17 اعات الكبرية وكذلك مغذية هلاص  .   5للص
زئة العمليات اإلنتاجية  -18 ولوجي على إمكانية  فا  الطاقة اإلنتاجية: فقد ساعد التطور التك من مث فقد و ا

                                                           

1https://www.researchgate.net/publication/243464305_Relationships_Marketing_and_Small_B

usiness_An_Exploration_of_Links_in_Theory_and_Practice9102/13/92تاريخ االطالع . 
2https:// www.smallbusiness.wa.gov.au/business-advice/marketing/8-steps-to-marketing-your-

business 02/01/0910تاريخ االطالع   

3-https://www.lynda.com/Professional-Development-tutorials/fondements-gestion-projet-

petits-projets/480123-2.html 91/13/9102االطالع   تاريخ .
4 -  https://www.helloasso.com/associations/petits-projets-pour-demain/collectes/petits-projets-

pour-demain 91/13/9102االطالع  . تاريخ   

5  -  https://www.pme.ch/entreprises/50-idees-business-cartonnent-letranger-lancer-toute-

urgence-suisse تاريخ. 91/13/9102االطالع  
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اعات الكيميائية على سبيل املثال وال كانت قاصرة  ال الص ها  االت إنتاجية وم امية الدخول   أتاا للدول ال
 .1على الدول ذات الطاقة االستيعابية الكبرية

جور وعدم التأثر بالعوامل ال تؤد  ا ا انخفاض األجور: -19 فا  ا تفاع ر تتميز املشروعات الصغرية با
جور  املشروعات الكبرية.  ا

اجة  االعتماد على الخامات المحلية: -20 امات احمللية ومن مث تقل ا تعتمد  البية املشروعات الصغرية على ا
ايب على امليزان التجاري.  ا االسترياد وما لذلك من أثر ا

اعي: -21 ة على التخفيف أماكن متفرق ت الصغرية حيث يساعد إقامة املشروعا التخفيف من حدة التركيز الص
اعي.  من حدة الرتكز الص

تعترب املشروعات الصغرية مراكز لتدريب العمالة ومن مث امداد املشروعات الكبرية بالعمالة  مراكز تدريب: -22
رة.  املا

تاج إ رأس مال كبري مقارنة بامل 23- ساسية مات البالكبرية و احتياجاهتا من خد شاريعإن إنشائها ال  ية ا
دوات ومستلزمات اإلنتاج بسيطة نسبيا، تكون بعضها يدوية.  قليلة، كذلك احتياجاهتا من العدد وا

 

تاج  24- رة املدربة تدريبا، عاليا، مما  املشروعاتال  ها( إ العمالة املا اء البعض م علها الصغرية بالضرورة )باستث
مر الذي  قادرة علي استيعاب أعداد كبرية من العمالة الزائدة أو الداخلة حديثا، إ سوق العمل  اجملتمع احمللي، ا

شاط. مية مهارات قدامى العاملني  ال ية جديدة وت  يساعد على خلق كوادر ف
م  25- قيق نسبة من االكتفاء الذات وإشباع ا املشاريع البا ما تسا اطق البعيدة   اجات الصغرية خاصة  امل

اطق. ذ امل  الضرورية للعديد من سكان 

اعي ميكن أن تكون -92 اعية ضخمة من خالل املشاريع اجملال الص و  قيام هنضة ص ة ا قيام  الصغرية اللب
اف . ودة وبسعر م تج هنائي عا ا ميعها م خر  ال تكون بعد  اعات ا اعة مكونات الص شآهتا بص  م

شآت الكبرية، بل تعترب  املشاريع ال تؤدي وجود-90 افسة ومواجهة مع امل  ملشروعاتاالصغرية دائما، إ خلق م
هما  حيان مشروعات مغذية تعتمد عليها املشروعات الكبرية، وقد يكون التكامل والتعاون بي الصغرية  كثري من ا

وعني وحاجتهما لبعض أمر أساسي  .2ام وضروري وارتباط ال

سرة العاملة الواحد املشاريعحجم القو  العاملة   يؤدي نقص-91 قيق روا الفريق وا ة الصغرية إ إمكانية 
                                                           

1  -  Pierre Bettina " Capital risque " édition d’organisation، Paris 2001, P19. 

2 - https://www.sbmarketingtools.com/marketing-templates 02/31/0910تاريخ االطالع   
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 ونقص تكلفة العمل نسبيا.
ولوجيا املستخدمة  ا وبساطة العمل فيها. املشاريعتتميز -92  الصغرية بعدم تعقيد التك
اري وشهرة وأربااوجود حوافز على العمل واالبتكار والتجديد والتضحية والر ب-31 قيق اسم  مل  ة   و

 املخاطرة.

القدرة على تغيري وتركيب القو  العاملة وسياسات اإلنتاج والتسويق والتمويل ومواجهة التغيري بسرعة وبدون -30
الة االقتصادية. تردد مبا يساعد على التغلب على العقبات   ا

دمة-39 اف  نظري  التجديد واالبتكار ومتيز السلعة أو ا  بسرعة حسب حساسيات ور بات السوق ومبعدل قد ي
شآت الكبرية أحيانا.   امل

حيان، -33 صول الكلية  أ لب ا صول الثابتة إ ا قص نسبة ا روج من السوق ل سهولة وحرية الدخول وا
صوم وحقوق أصحاب املشروع. موع ا  وزيادة نسبة رأس املال إ 

عمال حيث ميكن للمشروع الصغري التغلب على طول فرتة ارتفاع معدل د-35 وران البضاعة واملبيعات وأرقام ا
 االسرتداد لرأس املال املستثمر.

صول على املعلومات الالزمة للعمل. ارتفاع-32  مستو  وفعالية االتصال وسرعة ا
اذ القرارات باملقارنة بامل والدقة واملرونةالسرعة -32  ة.الكبري  شاريع ا
الصـبغة  ـري الرمسيـة وذلـك بسـبب قلـة عـدد العمـال وصـغر حجـم  الصـغرية املشروعاتعلـى أنشـطة  يغلـب-30

املشـروع، وكـذلك بسـبب قـرب العـاملني مـن بعضهم البعض ومعرفتهم لبعضـهم حيـث تشـري اإلحصـاءات إ أن 
صحامـن املشـروعات الصـغرية % 22  .1املشروعات ب تلكيعمل  ا اقرباء 

بعض سـاعدة مباملركزية: تتسم املشروعات الصغرية باملركزية  أعماهلا حيث يقوم مالك املشـروع نفسـه أو -31
شاطات املختلفة    .املشروعاملساعدين بتأدية ال

. I0.02. - الصغيرة أنواع المشاريع : 
ف شاط إ ثالثة أقسام و  املشاريع تص  ي:الصغرية من حيث ال

تج هنائي أو وسي  أي  ،ال   أساسها التحويل و :اإلنتاجيةالمشاريع  -1 ام إ م ويل املواد ا لك تأي 
اصر اإلنتاج(  املشاريع اتج( عن املدخالت )ع لق قيمة مضافة "والقيمة املضافة تع زيادة قيمة املخرجات )ال ال 

                                                           

اصة، مؤمترسعيد، التكامل بني التخطي  االسرتاتيجي واملمارسات  لسامل مؤيد -1 ديات القـرن  ا  ديـد، جامعـةاإدارة املوارد البشرية و
ردن،اربـدالريمـوب،   .22ص 2000متوز 20-01، ا
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قسم إ نوعان ،1 ا ت  :2وبدور
 اعات املغذية إلنتاج املالب  املشاريع ال ت م  إنتاج سلعة أخر  كالص جزاء تسا تج سلعا، إنتاجية 

اعات الغذائية. اعات املغذية للسيارات أو الص زة أو الص ا  ا

  اعات الصغرية واليدوية تج سلعا، استهالكية مثل الص ال تستخدم  االنتاج وورشاتاملشروعات ال ت
 احمللية.املوارد 

 :التجارية مشاريعال-0

بني سعر الشراء  )الفرقاستثمار الربح  من أجل إعادة تلفة،سلعة ما أو عدة سلع  وبيع وتوزيعأساسها شراء 
صول  (والبيع ي كل مشروع يقوم بشراء سلعة مث يقوم بإعادة بيعها أو تعبئتها أو تغليفها ومن مث بيعها بقصد ا و

ملة والتجزئة. ارة ا ارية، وإن كانت  على ربح مثل  ي بطبيعتها  دمية  " أن املشروعات ا ا نشري إ ارة و
ارة سلع"  .3خدمات ال 

 الخدمية: المشاريع-0
هم بتقدمي خدمة كانوا سيقومون  ي املشروعات ال تقدم خدمة ما لصا اآلخرين مقابل أجر، حيث تقوم نيابة ع و

ظيفمثل خدمات املواصالت والسياحة ،  ا بأنفسهم أو ال يستطيعون القيام  ا و ري ذلك من  ،واإلصالا والت
ذ املشروعات بالتوافق مع الطلب عليها. دمات الكثرية ال ميكن أن تلبيها   ا

اعات الصغرية ت مسمى " الص اعة فق   ال الص د املشروعات الصغرية   يف يف اب تص  وبشكل عام فإن 
ي  : 4"  معظم دول العامل و

 تجات يدوية وتقليدية تل تج م يع التقليدية وت رفية ال تستخدم طرق التص اعات التقليدية ا يب الص
 احتياجات اجملتمع احمللي البسي .

 اعات ال تستخدم طرق االنتاج ما تجات يكون ا الص ديثة والتقليدية وتتميز بإنتاج م لطلب بني ا
لدية وا تجات ا . ....ثاث ،عليها كبري مثل امل  إ

  ،دسية، الكيماوية تجات متطورة ومبختلف اجملاالت )اهل تج م اعات ال ت (  ية.الطبالص  إ

 
                                                           

اوي محديد.  - 1 ظيم املشروعات  ،ا درية  الصغرية،ت  .22ص ،2002 ،مصر للكتاب،مركز االسك

مد، - 2 يكل  رةمهارات إدارة املشروعات الصغرية،  د.  يل العربية، القا  .22، ص2002 ،موعة ال

اوي محديد.  - 3  .22ص ،سبق دكرمرجع  ،ا

مد،د.  - 4  .19، صسبق دكرمرجع  يكل 
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موعات يف ثالثة  ف املشروعات الصغرية ضمن تص  :1كما تص
 

. أوالا: يوا عمال الزراعية واإلنتاج ا تلف ا ولية وتشمل  عمال ا  ا
 

اعات التحويلية ثانياا  تجات هنائ تشمل املشاريعو : الص ولية لتحويلها إ سلع وم ية أو وسيطة ال تستخدم املواد ا
 باالعتماد على اآلالت واملعدات ال لديها. مضافة()أي تصبح ذات قيمة 

 

شخاص  ري الرا بني أو القادرين على ثالثاا  دمات وال تشمل القيام بتقدمي خدمات وأعمال ا : مشروعات ا
ا ا بأنفسهم كخدمات الصحة والرتفيه والتدريب والتعليم القيام   . و ري

يف املشاريع الصغرية من حيث اجملال أو اهلدف أو نظم اإلنتاج أو الشكل القانو حسب  وميكن تص
 :(9)رقم املوا الشكل البيا 

مق    لك  ي  (:2)ل مل نيف  غري مت نت ل ال  م  له أ  ن لكحي  أ   ل ين   أ   ن  ل

 
5/5/تاريخ االطالع https://www.kenanaonline.com/page/8649 / :موقع المصدر: 5 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2، ص سبق دكرمرجع خضر حسان،  - 1

http://www.kenanaonline.com/page/8649%20تاريخ%20الاطلاع21/03/2016
http://www.kenanaonline.com/page/8649%20تاريخ%20الاطلاع21/03/2016
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.I0.1 - واستمرارهاالصغيرة    المشاريع نجاح عوامل : 
دفا   جاا  جاا باختالف التكوين يعد ال تلف مقومات ال قيقه البشر كافة، لكن  ديثو كبريا يسعى إ  د ا  ع

جاا   ساس على مقومات صاحب العمل. فهو مضطر  ،الصغرية املشاريععن مقومات ال ب أن نتحدث  ا
عمـال  د إ متخصـصني  ا فسه الكثري من الوظائف ال  البا ما تس تمام بكل الكـبرية مأن يتو ب ثل: اال

ظمة كالعمليات، واإلنتاج، التسويق، والشؤون املالية واإلدارية، وشؤون املوظفني، باإلضافة إ بعض  وظائف امل
عمال الصغرية ؛ ولذلك فهو  اجة إ قدرات إدارية  اصة بطبيعة ا نشطة ا هام الالزمة ملمارسة طبيعة امل تطلبهاا

عمال الصغرية  ربة عن بالبحث املكونات تلك يواكب أن العمل رائد على وا  وح جملاالت،ا كل  املطلوبة ا
 إ به والوصول مشروعه، يةترق يستطيع ح به ويلتزم سبيال، السليم التخطي  من يلتم  أن عليه ذلك، له يتأتى

 ياب التخطي   على أن الصغرية اريعاملشو قد أمجع االقتصاديون واملختصون  قطاع الكبرية  املشروعات مصاف
طة املتبعة، ميثل أكثر من  الفة ا ، وقد حدد املختصون 1 العامل الصغرية املشاريعمن أسباب تعثر  %10أو 

اجح،  عدة نقاط اوهلا فكرة متفردة ابتكارية، مدعومة بدراسة جدو  متأنية، يشرف على  مسات املشروع ال
ا رائد أعمال يتحلى فيذ بقدرات إدارية ومالية جيدة، يقوم بشكل مستمر بعمل دراسات سوقية تراعي املتغريات،  ت

افظ على املكاسب  دو ، ويعتمد على آليات علمية متخصصة  التسويق، و دون املساس بصلب دراسة ا
ية ملشروعه. س  ال تتمثل الدعائمو  املالية والف بغي وا واستمرارية اا  اقو قاملستثمرون ح  يراعيها أن ي

 يلي:ما  مشاريعهم
 ستهلك حيت قد ُمتطّلبات مع االنتاج اسرتاتيجية توافق

ُ
تجات إنتاج اسرتاتيجية تكونُ  امل  تكلفة ذات ُم

خفضة  االسرتاتيجية ذ كانت فإذا. املشروع مبيعات حجم لزيادة جّيدة وسيلة قليل ربح امش وإضافة ُم
اسب ال تج طبيعة مع تت

ُ
تج يتميز أن بُ  مرتفعة، اإلنتاج وتكلفة امل  العمالء  ا يسعد الية،ع جبودة امل

ستهدفني،
ُ
ا من بالر م عليها الطلب يزداد وبالتا امل  ؛2املرتفع سعر

 زمة الخبرة امتالك تج حيت لكل إلطالق الالا
ُ
يعتمد  اّصةوتصاميمه ا أسرار بسي  ولو ح نشاطٍ  امل

ستهلك، اجاتاحتي يُليب لكي عليها 
ُ
ذا امل ِة و بسر يسمى ما و  ديد على درةِ الق لديك يكن   مل إن   امله

تج مالمح
ُ
ودةٍ  إنتاجه الصعبِ  من فسيُكون سُتطلقه، الذي امل  املوظفني تدريب وبةِ لصع نظرا،  املطلوبة، با

تج على  املالمح؛ دد  ري م

                                                           

1-https:// www.shabiba.com/article/103320 2 2002 /20/02تاريخ االطالع  . 

2 - https://www.riyali.com/blog/ عمال/  جاا-رئيسية-عوامل-رواد ا الصغري-املشروعات-ل 20/02/2002االطالع تاريخ  . 
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 ربات من موعة اري عمل كل حيت يشرتط المطلوبة المهارات ذو عمل فريق اختيار  املهاراتو  ا
ا ب ال فيذ ليتم العمل، فريق لد  توافر ودة اإلنتاج مراحل ت  التأكد ب لذلك لوبةاملط والتكلفة با

 مالء؛للع أفضل و ما لتقدمي جيد بأداء العمل  استمراريتهم وضمان الفريق اختيار حسن من

 تج تطوير سرعة
ُ
افسيَّة  القدرة لزيادة امل تج وإمكانية تطويرالت

ُ
م من امل م ال عوامل أ  استمرار  ُتسا

شأة نشاط حها امل افسّية قدرة ومت تجاتك، على اإلقبال نسبة زيادة ميكن فال. أكرب ت  ُمواكبة تكن مل ن  إ م
تغرّيات

ُ
 باتور  احتياجات حيث من السوق تغرّيات مراقبة ب لذلك العمالء واحتياجات السوق مل

ة ستهدفة، الشر
ُ
تج تطوير خالل من وقت أسرع  التغري ذلك ومواكبة امل

ُ
 ؛1امل

 قديّة التدفقات إدارة م من صحيح هم بشكل الّقديّة التدفقات إدارة سليمة  يث يعترب بطريقة ال  أ
م بل الشركة، واستمرار بقاء عوامل موّ   أيضا،  ويسا دما والتوسع ال  و  الشركاء ير  فع

ُ
 قادر أنك مّولنيامل

 ؛2عمالك دعمهم زدادفي السيطرة ت املشروع وأن والفعلّية، املتوقّعة امليزانيَّة بني توازن قيق على
 املشروع أقسام ملهام جيد طي  وجود يتطّلب ناجح مشروع ان أي ادا الفعاالة: واإلدارة الجياد التاخطيط 

ة مع  ا وااللتزام ةتسويقيّ  أو مالّية أو إداريّة كانت سواء رافات ُمعا ا آلخر، نيح من تظهر ال اال  و
لة أمهية اإلدارة تأت ربة القدرة لديها ال املؤ فيذ ومتابعة ملراقبة وا اذ إ ضافةباإل العمل، ت  القرارات ا

اسبة وقات  امل اسبة ا
ُ
داء؛ العمل سري لتحّسني امل  وا

 بؤ على العمل أي: واالئتمان السليم لرأسمال التقدير  رأس توَفري على ملكالع التمويلية باالحتياجات الت
نسب  ؛3الدقيقالصحيح و  بالشكل لالستثمار املال ا

 افسية تسعى تعد عملية التحكم  رشيد التكاليف:ت امتالكها  ا الصغرية ريعاملشا مجيع التكاليف ميزة ت
جاا عوامل من مهم عامل يعترب ليفالتكا بأقل إنتاجية أعلى وهلدا فتحقيق  ؛4ال

  ولوجيا المتابعة المستمرة ولوجية سواء عطياهتام  السريع بالتغري التسام البيئةنظرا  :والمعرفةللتك  التك
ها ا  االقتصادية الثقافية اواو  م  راالستمرا نضماالعلمي عامل مهم لو  والتطور الٍفري مواكبة التغَ  نفإو ري

 ؛5 ريت امناط سلوب االفراد واملعلومات الاالتصاالت ورة خصوصا بعد ث

                                                           

1- https://www.business.lesechos.fr/outils-et-services/guides/guides-levee-de-fonds/selon-

quels-criteres-les-investisseurs-analysent-ils-les-projets-200225.php 9102/ 29/13االطالع تاريخ  

2  -  https://www.espacecommercial.fr/cours/mco3/choix-investissement.php تاريخ  
  21/02/2002طالعاال

ميدعبد - 3 شر مصطفى أبو ناعم، ا  .21 ص، 2002مصر ، التوزيع، إدارة املشروعات الصغرية، دار الفجر لل

ميدعبد  - 4 ، ص  مصطفى أبو ناعم، ا  .21مرجع سبق ذكر

ميد مصطفى أبو ناعم، - 5 ، ص  عبد ا  .29مرجع سبق ذكر
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 مو على القدرة مو ال  لتطورا من مزيد إ يدفعك إما فهو حدين، ذو سالا السريع حيت يعترب ال
جاا قيق بالتا واالستمرار، جاا  ذا تغرت علك أو املطلوب، ال ،ع وتتوقف ال  وكي فتفشل، د

مو من تستفيد دمة وانتشار ملبيعاتك عالسري ال تج أو ا  املثالية الطريقة بتدر  أن ب تقدمه، الذي امل
 ؛معه للتعامل

 الفكرة صاحب على الصغرية املشروعات تقوم حيت ال :العمل حسن اختيار فريق ، ه هوف وحد  أن ميك
و الذي العمل لفريق اختيار ولكن االنطالق، شعلة يكون  االستمرار لىع وعاملشر  قدرة دد ما يساعد 
قيق جاا و و والربح، ال وعة تلفة اراتمه ولديهم املشروع، بفكرة إميان ميتلكوا أن ضرورة يع ما و  ومت
ه ويشعرون له، تضيف  ؛باالنتماء ا

 فقات باملراقبة ترشيد يدة واملوازنة املكثفة املالية ال صران ا جاا مهمان ع   ؛مشروع أي ل

 اسبال اختيار المشروع  لسوق،ل جاذبا،  يكون أن قبل لصاحبه جاذبا،  أوال،  املشروع يكون أن ب :م
 ؛ ا أصحا ا إميان عدم بسبب تفشل املشاريع من العديد اب إن حيث

   وانب من تأكد دا باستخراجالقانونية  ا وراق مجيع و  لرتاخيصا مثل املشروع إطالق قبل القانونية ا
ا والعقود وامللكية التجاري والسجل الضرورية   ؛و ري

 ح صاحب أن الضروري من  لي العمالء: احترم ك، رضىي لكي يريد ما كل املشروع الصغري العميل مي  ع
شأة حال لسان العمالء وخدمة املبيعات تعترب لذلك حقه، تفيه أن جدا،  املهم من لكن ابض قلبوال امل  ال

ول اليوم من العميل ماحرتا مبدأ  رس العمل صاحب واجب ومن للمشروع،  يث  شركته، إطالق من ا
شأة رسالة من جزءا،  العميل إرضاء يكون  ؛1امل

 بواإلبداع  االعتماد على االبتكار تج تقدمي حيت  اصة ويته ميلك م  أن على املشروع قدرة دون فمن ا
تلف يربز ديث ميكن ال  ري عن و جاا عن ا  .ال

 افسين: تحليل ج الم وف من التخلص ب اري مشروع أي حلي افسني حيث ميكن من ا  الكثري علمت امل
افسني، من وا ملا وإال صائب و مبا يقومون املطاف هناية  فهم امل جاا قيق من متك رباا و  ال وبطبيعة ا

ال  .2هموفشل احاهتم من والتعلم عملهم ليل ولكن يقدمونه ما تقليد أو نسخ ا نقصد ال ا

 

                                                           

يم بلوط، إدارة املشاريع ود- 1 هضة العربية،حسني إبرا ا االقتصادية، دار ال ،  راسة جدوا و  ،2002 بريوت،الطبعة ا
 .21ص

2  - Jason Westland، The Project Management life cycle، Cambridge University Press، Great 
Britain, 20062p 22. 
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.I0.0 - الصغيرة المشاريع فشل اسباب : 
 ذا أسباب إرجاء تمي ما و البا إنشائها، من وجيزة فرتة مرور بعد تفشل ال الصغرية املشاريع من كبري عدد اب
م أصحا ا خربة قلة إ الفشل  إ اقتصاديون مستشارون يشري حني . والتسويق اإلدارة أساليب إ وافتقار
تتمثل االخطاء و  مشروع أي اا حظوظ على متوقعة  ري تظهر بسيطة بطريقة ولو اهنا تؤثر أخر ، أسباب وجود

بغي ال ققو  يراعيها أن ي بوا فشل مشاريعهم و  يلي:ما  اريعهمواستمرارية مشاا  ااملستثمرون ح يتج

 خطاء نم األعمى: التقليد كثر ا دما شيوعا ا م ير  ع  يعتقد التاوب ما مشروع  ح  ري بأن أحد
جح أنه  طواتبا مباشرة والبدء ،رأس املال عن البحث أو تكوين و تاجه ما وكل كذلك، و سي

فيذ العملية ا الفشل كوني ما  البا واحملاكاة التقليد على تقوم ال الصغرية ومعظم املشاريع. والت  ؛1مصري

 ياة شريان و لان املاحيت  لالستمرار: كافية غير السيولة  كان مامه اري مشروع أو عمل ي ا
 من احبهص ميكن ال الالزم من أقل مال برأس الدخول مهد  املشروع تقتل ال االسباب ومن صغريا،
 ؛2االحتياجاتالظروف و  مواجهة

 مال ان التسويقية: الجدوى دراسة إ  علمتسويق والاحه،   حامسا يكون مشروع ي التسويقي با
 الذي السوقي لقطاعا واحتياجات ر بات دراسة على يقوم السوق، والتسويق باختصار  أمهيته وفن تظهر

اجات بإشباع نقوم مث مسبقا التسويقية الفرص ودراسة دمه أن نريد انب .ذ ا  التسويقي وإمهال ا
 ؛3الصغرية املشاريع لفشل آخر سببا يعترب

 مو مستقبلية اسرتاتيجية جودو  عدم الواضحة: الرؤية غياب عمال وتطوير ل  الصغري املشروعب واالرتقاء ا
ا تؤدي ال العوامل أبرز وتعترب من والبدائل، الفرص وتقييم  ث خالل من  املشروع استمرار شلف إ بدور

 ؛4وبقائه الصغري التجاري

 يوية املعلومات توفر عدم أو صنق الحيوية: المعلومات نقص  إ الطمواو  الفكرة لرتمجة ريةوالضرو  ا
مو الصمود على قادرا يكون ناجح مشروع  ملستهَدفا املستهلك حول التسويقية املعلومات عن فضال. وال

افسني من اء أجل وامل  ومدرب اعيو   ري الصغري املشروع صاحب يكون و البا ما. ناجحة تسويق خطة ب

                                                           

1-https://www.go-rich.net/ / الصغرية-املشاريع-فشل-أسباب  2002/ 21/02تاريخ االطالع   
2-https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2016-16-page-5.htm 

  90/21/9102االطالع

3-https://www.etudes-et-analyses.com/theme-economique/projet+marketing  تاريخ/ 
9102/ 90/13االطالع  

4- https://www.cfcim.org/gestion d affaire/21828 9102/ 90/13االطالع تاريخ   

http://www.cfcim.org/gestion
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لها التفاصيل ذ مهية اء عهمشرو  ويفتتح وقد يتجا دس على ب  احه ويصبح ال،واالر والتخمني ا
 ؛1حظ لعبة رد

 اجح املشروع إن الشخصية: والموارد المشروع موارد بين الفصل عدم  أس  فقو  مالية إدارة يتطلب ال
م بني الصغرية املشاريع أصحاب ل  ما و البا سليمة  بني يفصلون الف ،وموارد املشروع الشخصية موارد
كذا. املشروع ومصروفات الشخصية منفقاهت  املشاريع فشل باباس من واحملاسبية املالية اإلدارة سوء يعترب و

 ؛2أيضا الصغرية

 جح كان ما إذا سيحدد العمل فريق اختيار طريقة إن :والمعارف األقارب إلى اللجوء  أم عاملشرو  سي
صدقاء وإن توظيفسيفشل  قارب ا ربة  املهارة عامل مراعاة دون وا  سببا عتربي املشروع عمل ال وا
 ؛3الصغرية املشاريع فشل اسباب من رئيسيا

 جاح الغرور  فأد  يستمر،س الوضع أن أصحا ا فافرت  حت الصغرية املشروعات من كثري  األول: بال
مود إ ذلك ا أحيانا. والغرور واإلمهال والتقاع  ا  أذواق تغريوت وقالس فيه يتغري عصر  وباعتبار ان

اف  يظهر وقد كبرية، بسرعة املستهلكني تيجة أفضل وأسعارا خدمات يقدم قوي م الة ذ  وال  ا
 والفشل؛واضحة أي الرتاجع 

 ام املواد متثل الخام: المواد أسعار ارتفاع ام املوادف الصغرية، املشاريع من لكثري كبرية مشكلة ا  ا
 توج،امل رداءة جودة إ واسـتخدامها سـيؤدي بعض االحيان  ا عيـوب  يـةواحملل السـعر، مرتفعـة املستوردة

حيان بعض  والطاقة امليا أسعار ارتفاع أن كما  ؛4املشروع فشل  كبري أثر هلا يكون ا

 ودة؛ على للرقابة جيدة نظم إتباع عدم  ا

 ؛5املشاريع على ليبس بشكل يؤثر ما ذاو احملدد التوقيت  املطلوبة السيولة توافر وعدم التمويل ضعف 

 توج: تسعير االت من كثري  الم توج يكون ا  يضع ملشروعا صاحب لكن متميزا، وأحيانا جودة ذو امل
الة ذ و مفقودة التسـعري لديه فمهـارة مرتفعـة، تكـون مـا عادة عشوائية أسعارا  إذا املشروع شلسيف ا
افسة أخر  أسعار وجدت  ؛6له م

                                                           

1-https://www.journaldunet.com/management/creation-entreprise/1149522-creation-d-

entreprise-7-facteurs-de-succes /9102/ 00/12االطالع تاريخ/   

2  - https://www.cfcim.org/ gestion daffaire /mba/ 9102/ 10/12االطالع / تاريخ  

يم الع - 3 شآتالسلمي علي، املفا شر، مصراإلدارةسلسلة عامل  الصغرية، صرية إلدارة امل  .22، ص0999، ، دار  ريب للطباعة وال

رة ،واملتوسطةاملشروعات الصغرية  أمين، ادارةعمر  - 4 امعية، القا  .21ص ،2001، الدار ا
 

دسة،سيد كاسب ومجال الدي - 5 رة، ن، إنشاء املشروعات الصغرية، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية اهل - 00ص: -ص  ،2001 القا
02. 

6 - Kim Heldman, Project Management Professional Exam (Study Guide), Wiley 
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 الصغرية؛ للمشاريع املوجهة القرو  على الفائدة معدالت إرتفاع 

 اعة اإلدارة وعدم صالحيةاإلدارية  الكفاءة ضعف  ؛و

 ربة توفر عدم  ؛واإلمهالالعمل  ال  ا

 فيذ والضعف والتأخر  القوة على نقاط التعرف  الفشل  بعض القرارات؛ ت

 اع على القدرة ضعف  مسايرة التطورات؛ على وعدم القدرةاآلخرين  التغيري وإق

 طة: تعديل ط  أفضل ا ها التخلص وح تعديلها ميكن ال ي ا  ذلك؛ جداتاملست تتطلب حني م

 اذ   ا يستهدي واضحة اسرتاتيجية وجود عدم :االستراتيجي للتخطيط االفتقار  لكوذ القرارات ا
داف ذلك بدل ل وقد ضروريتها، بعدم املشاريع أصحاب العتقاد جل قصرية ا  قيق  والر بة ا
 يع سرتاتيجياال التخطي  وجود لكن. واالستمرار البقاء  املشروع فشل إ يؤدي قد مما السريع الربح
 يتمكن ذيال وما املستهلك به ير ب الذي ما ومعرفة عمله، إمكانيات تقدير من املشروع صاحبا متكني

 ؛1ليهمع واحملافظة املستهلكني جذب وكيفية املستهدف، املستهلك م من شرائه، من املستهلك

 القرارات تركز إ املالك لد  السيطرة  العالية الر بة يوتؤد المالك: لدى السيطرة في الرغبة  
اجة ظل  واحد شخص وع إ ا وعة خرباته على املالك اعتماد بسبب القرارات ت  مهارته، دوديةو  املت

 .2املشروع فشل إ خاطئ قرار يؤدي فقد الصغري للمشروع واإلمكانات املوارد دودية لظ و

 

 جاا مهم وبتخطي  ويبحث جيدة بدراسة املوقع اختيار نإ المشروع: موقع مالئمة عدم  شروع،امل ل
 املوقع اختيار أن كما ملوقع،ا باختيار بشدة تتأثر وال املبيعات على تعتمد ال التجزئة مشاريع  وبالذات

ار املخصص املبلغ االعتبار بعني يأخذ أن ب  .لإل

 

 

 عمال نطاق  املتجددة التطورات مواكبة وعدم اإلمهال مود إن حيث ا  طبيعةب يؤدي التقدم وعدم ا
ال دمات دد لعدم التجاري، املشروع فشل إ ا تجات ا  العمالء أعداد زيادة  تسهم ال وامل
 .3بيعاتوامل

                                                           

publishing, Inc, fifth edition, Canada, 2009, p143. 
يم علي - 1 ااملشروعات الصغرية واملتوسطة  أمحد، إبرا  .22ص ،1993، الريا  للطباعة، الريان ،ودور
شر  الصغرية،االعمال التجارية  ةادار  الرحيم، يوسف، عبد - 2  .01ص، 2002،نوالتوزيع، عمادار الصفاء لل
 
د من مشكلة البطالة  فلس واملتوسطة وأمهيتها  الصغريةجزر أبو فوزي ، املشروعات  - 3  .2ص،2001طني، فلسطني ،ا
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 شأ املشروع تطور مع :التحول على القدرة عدم  وأحيانا،  ويقيةوالتس اإلنتاجية العملية  جديدة حاجات ن
تجات طبيعة  وعها، امل ذا ديدةج قدرات جذب أو املوجودة القدرات  تطويرا،  يتطلبدا و  وت  ال ما و

 .1فشله إ يؤدي مما املشروع صاحب عليه يوافق

.I0.0 - يةالصغيرة في االقتصاديات    المشاريعومساهمة    دور  : الوط
كومات  الـدول املتقدمـة تمام الدول وا خرية ا امية على حد سواء مبوضوع  تزايد بشكل ملحوظ  العقود ا وال

االهتا  بسبب ارتباطهـا الوثيـق الصغرية؛املشروعات  مية مبختلف  ذبعملية الت سبة وتسهم  كبرية   املشروعات ب
اتج احمللي للعديـد من الدول، فعلى سبيل املثال تشري اإلحصائيات املستقاة من وزارة االقتصاد املصـرية  ال

ة و 2003لسـ موع املشروعات، % 90إ أن عدد املشروعات الصغرية ميثل  وأهنا تستحوذ على ما نسبته  من 
و % 22 تج  اعي قيمة الدخلمن  % 10من القو  العاملة فيها، كما ت  .2 مصر الوط الص

قيق عدد من املكاسب االقتصادية  وتعترب املشروعات الصغرية أحد التوجهات ال تتبعها الدول  دف 
 مهيةواالجتماعية وتتمثل ا ملا هلا من خصائص متميزة  حل الكثيـر مـن املشاكل االقتصادية واالجتماعية؛

عماالقتصادية للمشروعات الصغري  راط  ا وير أفكار الشباب وتشجيعهم  اال ال ة  توفري فـرص العمـل وت
ميـة روحا اصة، باإلضافة إ ت فـي % 22االبتكار. فاالبتكارات اليابانية على سبيل املثال سامهت ما نسـبته  ا

ـاز   .3الصغرية املشروعاتإ

ديات املشاريععلى الر م مما تواجهه و  يات املعقد الصغرية من  ة ضخمة وخاصة  عصر العوملة وعصر التق
و  االقتصاديات  مهية ا تل ا افسة ونظام السوق املفتوا، إال أهنا بقيت  وعصر الرأمسالية ال تعتمد على امل

م روافد العملية مو وتطور االقتصاد، وما زالت احد أ ية كوهنا احملرب الرئيسي واملصدر التقليدي ل القتصادية ا الوط
ا  امية بشكل خاص، بل أن بعض الدارسني والباحثني اعترب واالجتماعية  اقتصاديات الدول بشكل عام والدول ال
تلف أرجاء العامل خالل  ذا القطاع انتشارا، واسعا،   ، وخاصة بعد أن شهد  ي اقتصاد وط العمود الفقري 

خرية وأصبحت تشكل نسبة كبرية م وات ا ية، ومما يدل على أمهيتها  االقتصاديالس ات ن االقتصاديات الوط
ية سواء كانت اقتصاديات نامية أم متقدمة  ذ اإلحصائية ال تؤكد مد  اتساع حجم املشروعات الوط و 

                                                           

1 - https://Ralph L. Klein , Inurin S. Ludin, Project Management Practioner’s Handbook, American 
Management Association AMACOM, United States of America, 1998, p  34.  

 

كلية العلوم االقتصادية وعلوم   ،واملتوسطة"  تطوير وترقيـة املؤسسـات الصـغرية" إضاءات على بعض التجارب العاملية ،مد جزيرة، بوقموم ومعيزي- 2
 .02ص ،جامعة قاملة،التسيري

ري - 3 مية وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة  ،مسري ز ال ت اجحة   وزارة االقتصاد الوط  ،مناذج ميكن االحتذاء  ا  فلسطني"–بعض التجارب ال
. ا افظـة قلقيلـة ،والتحليل واإلحصاء تلسياساالفلسطي  .00ص ،2000،فلسطني ،مكتب 
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الك ما يقارب  الصغرية، فعلى سبيل املثال من بني  مريكية   5.0مليون مشروع  الواليات املتحدة ا
م  خلق  %5 يث تشكل ما نسبته  ن مشروع صغريمليو  مريكية وتسا من  %05من أمجا املشروعات ا

أمجا فرص العمل املتاحة  أمريكا، باإلضافة إ أهنا تؤثر بشكل مباشر  حياة أكثر من مليون مواطن أمريكي،  
م  توفري  دا تسا  %55، واندونيسيا  %5الفلبني ،  و %00من فرص العمل،  و اليابان  %و ك

وبية  د %50، و انا  %50وكوريا ا زانيا %55، اهل من فرص العمل فيها ، كذلك  %0، وكوريا  %5، ت
م  وا  ام العاملي ، و  %5فأن املشروعات الصغرية تسا اتج ا العامل  من حجم املشروعات   % 55من ال

اعات الي %0تستحوذ على  كما ت من الص دوية  العامل، وللداللة على أمهية املشروعات الصغرية فقد أعل
مم املتحدة عام  ة الدولية للمشروعات الصغرية " 550ا ، وتشري بعض اإلحصائيات إ أن  1بأهنا الس
سبة من إمجا فرص %55 - %5توفر ما بني  املشروعات الصغرية م ب اتج  العمل  العامل وتسا كبرية  ال
م املشروعات الصغرية الدول فعلىاحمللى للعديد من  حو  سبيل املثال تسا اتج احمللى  %0و%50ب من إمجا ال

لرتا والواليات مريكية على التوا  كل من ا  . 2املتحدة ا
ونا، إنتاجية بسيطة نسبي وتلعب املشروعات الصغرية  تتمّيز ا، دورا كبريا  مواجهة مشكلة البطالة حيث تستخدم ف

د  ي تعمل على خلق فرص عمل متتص جزءا، من البطالة وتعمل  ذات الوقت على ا بارتفاع كثافة العمل، و
كومية  ل دور املشروعات الصغرية ومسامهتها  االقتصاد من خال قياسويتم من الطلب املتزايد على الوظائف ا

ي املسامهة شآت  االقتصاد. التشغيل، اإلنت ثالثة معايري رئيسية  م  اج وحصتها من العدد الكلي للم وتظهر أ
علها تلعب دورا مهما  االقتصاد الوط  :3فيما يلي  اي دولة املزايا هلذ املشروعات وال 

   د من قدرهتا على التحكم شآت الكبرية و تمل وفعلي للم افسة  تشكل املشروعات الصغرية مصدر م
سعار.  ا

                                                           

 
1 -Brain Wilson, The Small Business Hand Book, Basill black well inc, New York .USA. 1986, 
p101. 

 .95، ص 9115إدارة املشروعات الصغرية، دار املسرية، عمان،  أيضا:ا لعطية، ماجدة، -     
 .90- 00، ص 9115إدارة املشاريع الصغرية، دار اليازوري عمان،  فانة جهاد، أبو عبد قاسم،عأيضا: 

عمال التجارية الصغرية، مصدر سابق، ص حسن أيضا         .93توفيق عبد الرحيم يوسف، إدارة ا
 
شآت شبالق، عماد،- 2 ة الريا  بني الضمور واالستمرار، ورق امل شآت الصغالصغرية واملتوسطة  مدي رية ة عمل مقدمة إ ندوة واقع ومشكالت امل

ميتها، الريا    .9 ، ص9119ديسمرب  92 – 91واملتوسطة وسبل دعمها وت
ة بازل - 3 مد ،اليفي، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ظل مقررات  ، امللتقى الدو حول املؤسسات الصغرية  9بن علي ، بلعوز ،و 
زائر توسطة  الدول العربية  وامل  .220.ص  9112،نيسان  01، 00ا
ر حسن أيضا: احملروق- االقتصاد السابع  مترمؤ  ،مقوماهتا، معوقاهتااملشروعات الصغرية واملتوسطة، مفهومها، خصائصها، أمهيتها،  ، أيهاب،ومقابله، ما

 .901-900ص  ،9110متوز  30- 92االقتصاد، ريموب، كليةالجامعه  الفقر،فاعلة ملواجهه  الصغري: أداةحول املشروعات 
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  ا شآت املصدر الرئي  لتوفري فرص العمل  االقتصاديات دور ذ امل  خلق فرص العمل: حيث تعترب 
امية على حد سواء.  املتقدمة وال

  اب أمثلة كثرية على ذلك حيث إن كثري من الشركات العاملية ساسية للمشروعات الكبرية، و تعترب البذور ا
الية كانت نواهتا مشروعات صغرية  يتون، الكرب  ا مثلة على ذلك: شركة ب اسونيومن ا كوكا    ك، شركةب

 كوال...

 

  مية وتد مستويات مو والت قل حظا،  ال اطق ا مية امل وع من املشروعات يساعد  تطوير وت ذا ال
 الدخل وارتفاع معدالت البطالة.

  صبة لتطوير اإلبداعات واالبتكارات ذ املشاريع من اجملاالت ا دية بلتعترب  فكار ا ة  أهنا تعترب وا حاض
ديدة و اليابان يعود  ذ املشروعات.  املائة 0للمهارات واإلبداعات ا  من االبتكارات إ أصحاب 

 تجة قدرهتا على استخدام رأس  .املال بصورة م

  سبة  املشاريعإن امية مستوعبة ل م  إ ل باإلضافةقوة العم االكرب منالصغرية  البلدان ال  أهنا تسا
م   قخل يات مكثفة للعمل نسبيا من جهة ولل ا، ويرجع ذلك الستخدام تق فرص أكثر للعمل مقارنة بغري

ذ  شاط  الت املشاريعاالجتماعي املرتب  بال ساء دون التزام مبؤ صدقاء وال قارب وا  من حيث تشغيل ا
 دراسية أو شهادات رمسية.

 ذ من  التقدم التق املستخ يات املس املشاريعدم   امية، فالتق تخدمة  أكثر مالئمة لظروف البلدان ال
يات  املشاريعذ  خفضة جدا باملقارنة بالتق يب م ج قد ا ذا  طورة،املتبسيطة وتكلفتها بال باإلضافة إ 

يات  البا ما تكون متوفرة واملهارات العمالية امل امات املرتبطة  ذ التق  ا بسيطة. طلوبة هلفإن ا

  دد مما يعطي فرصة أكرب لظهور أفكار جديدة ظمني ا أكثر فاعلية  م بشكلتسامهتعطي فرصة أكرب للم
مية.   عملية الت

  ذ الكبرية  مواجهة عمليات التقلبات أو التغريات  الظروف  املشاريعأكرب من املشاريع مرونة 
اصر يت ذ الع ا االقتصادية فمن خالل كل  ها الصغرية متثل قاعدة أساسية ميكن ال املشاريعان ضح ل بدء م

مية االقتصادية واالجتماعية.  لدفع عملية الت
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مهية االقتصادية للمشاريع الصغرية  الدول املتقدمة وميكن تبيان  امية على ال الدولو ا :ال  حو التا

 الصغيرة في الدول المتقدمة:  المشاريعأهمية   -1
امة ومتزايدة  الدول املتقدمة من خالل  شاريعاملتل   : 1مشاركتها الصغرية مكانة 

 

  سواق مية القدرات التصديرية  ا ارجية و التجديد واالبتكار ورفع الكفاءة اإلنتاجية لت وضاع  تدعيما ا
يع )دول شرق خر ، وخاصة الدول حديثة التص ا الدول ا افسية للدول املتقدمة  وب الت  شرق أسيا(. وج

  زئتها لوحدات صغرية ظر  أحجام الوحدات اإلنتاجية التابعة هلا و سني فاعلية الشركات الكبرية بإعادة ال
م.  مامية مع الشركات ا لفية وا  ذات كفاءة أعلى، وتدعيم روابطها ا

 امجة عن ا ديدة للحد من مشكلة البطالة ال يتوفري العديد من فرص العمل ا تلف النتشار السريع للتق ة  
 القطاعات االقتصادية.

  يب املباشر والدخول  مشروعات مشرتكة  الدول املضيفة، بدال من االعتماد املطلق ج زيادة االستثمار ا
جم( وعلى نظم التصدير والرتاخيص ال تواجهها صعوبات  ظل  على الشركات عابرة القوميات )كبرية ا

 االقتصادية اإلقليمية القائمة. التكتالت 

  ســـــني مســـــتويات الـــــدخول واملعيشـــــة، مثـــــل خـــــدمات ـــــاجم عـــــن  ـــــدمات وال الوفـــــاء بالطلـــــب املتزايـــــد علـــــى ا
ذواق  الرتكيــــــب واإلصــــــالا والصــــــيانة وكــــــذا الطلــــــب علــــــى الســــــلع االســــــتهالكية املتخصصــــــة الــــــ تتــــــأثر بــــــا

فراد.  وتفضيالت ا

ـــــــا بعـــــــض املؤشـــــــرات ـــــــدول الت ـــــــه  ويلخـــــــص ا ـــــــذي متثل ســـــــيب ال ـــــــوزن ال ـــــــ تعكـــــــ  ال ـــــــة ال الكمي
 الصغرية  الدول املتقدمة. املشاريع

 

 
                                                           

مية املشروعات الصغرية -0 مية، العدد التاسع  ،د. حسان خضر، ت  .2، ص2002 الكويت،دورية جسر الت
   وايضا

-Paul C.DINSMORE, Jeannette CABANIS-BREWIN, The AMA handbook of 
project management, American Management Association AMACOM, third 
edition, United States of America, 2011, p48. 
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مق ) غري :(5  ل عي  ن ل ي  لنسبي لل  ل مهي 
عي            م صن ملت دل   يف بع 

 اإلنتاج العمالة المشاريععدد   الدولة

 %90 %91 %21 (1000الواليات المتحدة األمريكية )

 / %35 %22 (1000المملكة المتحدة)

 %35 %22 %20 (1000اليابان )

دا )  %02 %39 %12 (1000هول

وبية )  %02 %33 %20 (1000كوريا الج

 
 C.L. Mann ; Small and Midsize Enterprises in the United States and East Central المصدر:

Europe ; Common Challenges in the 1990s, Oxford 
 

امية  المشاريعأهمية   -0  :الصغيرة في الدول ال

ياكلها االقتصادية امهية املشاريعتظهر  موعة اعتبارات تتعلق خبصائص  امية من   الصغرية  الدول ال
شاط االقتصادي. از واالجتماعية ونسب توفر عوامل اإلنتاج والتوزيع املكا للسكان وال ر  وميكن إ م الظوا أ

امية وامهيته الصغرية  املشاريعابية ال تقرتن بقطاع اال  معظم الكتابات والواردة بصور متكررة  الدول ال
 االقتصادية فيما يلي:

 
  امية  املشاريعتستخدم ونا إنتاجية بسيطة نسبيا تتميز بارتفاع كثافة العمل مما يساعد الدول ال  الصغرية ف

د تكاليف رأمسالية عالية، حيث ترتاوا نسبة تكلفة خلق فرصة العمل  مواجهة مشكلة البطالة دون تكب
لق فرصة  %92-%02الصغرية  بعض الدول مثال الفلبني وكولومبيا بني  املشاريع من التكلفة الالزمة 

 .1الكبرية املشاريعالعمل  

 

                                                           

ـــــــــد الســـــــــالم  - 1 ـــــــــة، أبـــــــــو ظـــــــــيب، اإلمـــــــــارات العربيـــــــــة  واخـــــــــرون، إدارةعب ، مكتبـــــــــة الـــــــــرازي العلمي املشـــــــــروعات الصـــــــــغرية، الطبعـــــــــة االو
 .20ص، 2000،املتحدة
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  غرا مما يساعد على تقليل التفاو  املشاريعتتميز مية املكانية تات اإلقليمية والصغرية باالنتشار ا قيق الت
سواق احملدودة ال ال تغري  ها أو بالتعامل معه املشاريعاملتوازنة وخدمة ا  .1االكبرية بالتوطن بالقرب م

  الصغرية سلعا وخدمات لفئات اجملتمع ذات الدخل احملدود وال تسعى للحصول عليها بأسعار  املشاريعتوفر
ودة( رخيصة نسبيا تتفق مع ازل بعض الشيء عن اعتبارات ا مر الت  .2قدراهتم الشرائية )وإن كان يتطلب ا

  ازحني املشاريعيوفر قطاع ساء والشباب ومجوع ال  الصغرية فرصا عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفه خاصة ال
عمال الكبرية والقطاع ا لني بعد لالنضمام إ قطاع ا اطق الريفية  ري املؤ ظم بصفمن امل  ة عامة.مل

  دمات املتخصصة ال ترتب  بأذواق وتفضيال املشاريعتقوم سواق من السلع وا ت الصغرية بتلبية احتياجات ا
 الكبرية نظرا، لالتصال الشخصي املباشر بني أصحا ا والعمالء. املشاريعاملستهلكني بدرجه أكرب من 

  يات الصغرية قد  شاريعاملاإلنتاج وسهوله االنضمام إليها، فإن نظرا لصغر متطلباهتا االستثمارية وبساطة تق
ميه املهارات البشرية، وبذل املشاريعتكون أكثر كفاءة من  ك ميكن الكبرية  تعبئة وتوظيف املدخرات احمللية وت

اعات جديدة شاطات وص تربا ل ظيمية و اما للتكوين الرأمسا ومشتال للمهارات الت ا مصدرا   .3اعتبار

 
  اما،  دعم  املشاريعتلعب ا مبستلزم املشاريعالصغرية دورا،  تجاهتا وإمداد ات اإلنتاج الكبرية من خالل توزيع م

ا بواسطة  فيذ يع بعض مكوناهتا وإجراء العمليات اإلنتاجية ال يكون من  ري اجملزي اقتصاديا ت ومن خالل تص
قتصاد  تدعيم عالقات التشابك والتكامل القطاعي  االالصغرية  املشاريعاملشروع الكبري، وبذلك تسهم 

 . 4الوط

                                                           

1  -  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118304787 / 90/21االطالع تاريخ 
0910  

ردنية، عمان، سعاد، إدارةبرنوطي  - 2 ات ا شورات جامعة الب  .20ص، 0991املشاريع الصغرية، م
 

3 - Longenecker,JustenG. Small, Business management and Entrepreneurial Emphasis, 
Times Business Randon House, 1999, p46. 
 
4 - Hussein abed el-mottaleb al-asraj, The Small Projects role in development 
Egypt, Egypt, 2004, p26. 
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  دودة  مواقع متباعدة وال عادة ما تشرة بكميات  تساعد املشروعات الصغرية  استغالل موارد الثروة امل
اجم الص اريا، ومثال ذلك أعمال احملاجر وامل ها واستغالهلا  شأة الكبرية عن الكشف ع رية ونشاط غتتقاع  امل

 . 1املزارع واملصائد الصغرية

  م ة، كما تساعد على  املشاريعتسا ويع اهليكل االقتصادي من خالل نشاطاهتا املتعددة واملتباي الصغرية  ت
ي  دمية، و افسة بني الوحدات اإلنتاجية وا فيف حدة الرتكز وزيادة درجة امل تغيري اهليكل السوقي من خالل 

امه إزاء ه  ميز  شآت الكبرية عليها، وما يتمخض ع ة امل يم امية واحتماالت  سواق  الدول ال دودية ا
 . 2ذلك من سلطات احتكارية  ري مر وبة

  اخ االقتصادي –الصغرية  املشاريعتعترب و ما  كفاءة  استخدام رأس  أكثر-السليمإذا ما توفر هلا امل املال، و
ا من الدول من خالل مقارنة إنتاجية رأس املال أكدته بعض الدراسات التطبيقية  د ومصر و ري يا واهل  كي

ها حجام املختلفة والعائد احملقق من االستثمار  كل م شآت ذات ا  .3 امل

  مية املدن الثانوية مما يساعد على التخفيف من حدة التمركز العمرا  املشاريعتقوم ام  ت الصغرية بدور 
 لعواصم الدول ومدهنا الرئيسية.  ئدوالتحضر الزا

  د وتايوان وكوري املشاريعتسهم امية، مثل اهل شي  الصادرات كثيفة العمل  العديد من الدول ال ا الصغرية  ت
ية والسلع  تجات الوط اعات البيئية  إشباع الطلب السياحي على امل غافورة، كما تربز أمهية الص والفلبني وس

دمات الرتا  ثية. وا

.I0.0 -   الصغيرةللمشروعات  و السياسية  األهمية االجتماعية : 
تمام كبري من ِقَبل دول العامل كافة  متثل املشروعات الصغرية إحد  القطاعات االقتصادية ال تستحوذ على ا

ا احملوري بوالباحثني  ظل التغريات والتحوالت االقتصادية العاملية، وذلك بس واإلقليميةواهليئات الدولية  ب دور
داف االجتماعية قيق ا ا   ولوجي عالوة على دور   اإلنتاج والتشغيل وإدرار الدخل واالبتكار والتقدم التك

                                                           

صـــــــور - 1 لـــــــف  مـــــــن)الصـــــــغرية املشـــــــروعات  شـــــــوقي نـــــــاجي، إدارةكاســـــــر نصـــــــر،  امل شـــــــر، جامعـــــــة مؤتـــــــة،  إا امـــــــد ل اليـــــــاء(، دار ا
 .21 ص، 2000عمان، االردن،

 

اعاتكرمـــــول    - 2 ـــــل مصـــــد ار، أساســـــيا، ملـــــدخل القـــــومي كـــــرم، الصـــــ ،الصـــــغرية واملتوســـــطة متث رد ـــــدس ا ـــــة امله ل عمـــــان،  ،22العـــــدد  ، 
 .22ص، 0991االردن،

 

اشــــــــئة الباســــــــ ،وفــــــــاء عبــــــــد  - 3 هضــــــــة ، مؤسســــــــات رأس املــــــــال املخــــــــاطر  تــــــــدعيم املشــــــــروعات ال رة،دار ال ، 2000 العربيــــــــة، القــــــــا
 .22ص
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ميع كثر عددا،  وسواء، بالدول. الدول والسياسية  ي ا امية ستظل املشروعات الصغرية  املتقدمة أو بالدول ال
قل تكلفة  توفري فرص العمل، كمباملقارنة بعدد املشروعات املتو  كثر توظيفا، للعمالة وا ا تعد سطة والكبرية وا

دمات بأسعار تتوافق مع قدراهتم الشرائية،  كرب  تلبية احتياجات السكان احمللية من السلع وا صاحبة الدور ا
كثر استخداما،  امات املوجودة  البيئة احمللية وا كثر اعتمادا، على ا ولوجيا احمللية؛ مما وا يزيد من القيمة  للتك

ن أن نوجز أمهية ممكو . واداة ادماج اجتماعي املضافة لديها، كما أهنا توفر البديل احمللي لكثري من السلع املستوردة
احية دور املشروعات الصغرية  حو التامن ال   :االجتماعية على ال

 لكية وتوزيع  فاملشروعات الصغرية تسهم  توسيع قاعدة املرفع نسبة املشاركة الشعبية  االقتصاد الوط
اطق الريفية  و اإلنتاج بدال من االستهالب السيما  امل الثروة عن طريق ما متتاز به  توجيه املدخرات 

ذ املشروعات ية التحتية ملثل    .1وذلك بسبب بساطة الب
 مثل للموارد البشرية ن الثرو  :التوظيف ا قيقة للمجتمع تكمن  القوة البشرية العاملة " وذلك  ة ا

مية مهارا ذ الطاقات وت اإلبداعية  مهتالشباب" و "املرأة"، فاملشروعات الصغرية تعترب أساس استثمار 
داف ا دم أ مةجملوالريادية وصقلها وتوجيهها مبا   ."2تمع وا

 قيق االستقرار االجتماعي فاملشروعات الصغرية هلا د :قيق اإلستقرار االجتماعي ور مؤثر وفاعل  
مر الذي يؤدي إ إشباع حاجة   لفرد.اللمجتمع ككل حيث تسهم  توليد الكثري من فرص العمل ا

 تج تمع خلق ر بالعمل ومؤمن قدراته  يثق الشباب من م  .ا

 مية العدالة  قيق  .الدولة فئات تلف بني املتوازنة االجتماعية الت

  تساعد املشروعات الصغرية  القضاء على فئة كبرية من التسول  الشوارع ومتد هلم يد العون لبداية
زي  .حياة عملية بدخل شهري 

 كومية ساء، وتعمل على تقليل الضغ  على الوظائف ا هي ف لق فرص عمل لكثري من الشباب وال
 مبثابة فرصة حقيقي لالندماج االجتماعي.

 مية السياسة للمشروعات الصغيرة في اآلتياحية السياسية تتمثل اما من ال   :األ

  كومات ال مية تركز واملرأة من استغالل طاقات الشباب تعمل علىإن ا على  أجل الدفع بعملية الت
مية املهارات كوهنا أفضلاملشروعات الصغرية   در الطاقات البشرية ومتكن من ت ب   .  3وسيلة تتج

                                                           

مــــــــوري، التمويــــــــل اإلســــــــ - 1 ــــــــوان " دور قاســـــــم ا ــــــــدوة االقتصــــــــادية الثانيــــــــة بع المي للمشـــــــروعات الصــــــــغرية، ورقــــــــة عمــــــــل مقدمـــــــة لل
ردن،  واالجتماعية إلقليماملشروعات الصغرية  لية، ا  .0، ص2/2/0999-2الشمال "، جامعة إربد ا

 
امد، عمان،   - 2 صور وشوقي حداد، إدارة املشروعات الصغرية، دار ا  .22، ص2000 ،0طكاسر امل
 
يل العربية، ط - 3 موعة ال يكل، مهارات إدارة املشروعات الصغرية،   .02ص  2002، 0مد 
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  عكل كبري بشاإلسهام من الغذائي وكفاية اإلنتاج " نأكل مما نزرع ونلب  مما نص  ."1 مبادئ ا

  ال االقتصاد وذلك ذ الدول ظلت تابعة   قق  كثري من البلدان لكن  إن االستقالل السياسي قد 
بية  الدولمن قبل اقتصاديا بسبب السيطرة عليها  ج ربات تعتمد الوخاصة ا ولوجيا،وال على ا  تك

 م االستقاللوتدعيلتحقيق  ةم مبثابة اسرتاتيجيومن مث فإن الرتكيز على إقامة مشروعات صغرية 
 . وبتا السياسياالقتصادي 

  توجاتمن احملافظة للمشروعات الصغرية دور  احملافظة على الرتاث الثقا  اللية عريقة  وانتاج م
ية رموز اهلويةميثل    .الوط

  ع تركز التعترب ثروة املشروعات الصغرية الوسيلة املثلي لتطبيق مصطلح الرأمسالية الشعبية الذي يهدف إ م
  .اجملتمع أيدي طبقة أقلية  

.I0.0 - الصغيرةالتي تواجه المشروعات   الصعوبات : 

ة واالجتماعية، مية االقتصادياملشروعات الصغرية والدور اهلام الذي تلعبه  عملية الت من أمهيةعلى الر م        
ذ  اإال أنه أهن ديات ومعوقات متعددة  كثري من الدول. كما يتفق املهتمون والدارسون هلذا القطاع أن  تواجه 

تلف  طبيعتها عن  ي مشاكل  املشروعات تعا من مشاكل عديدة متداخلة من حيث أسبا ا ونتائجها. و
ذ املشاكل قد تكون " إتلك املشاكل ال تواجهها امل جم. ومن املالحظ بأن  لية تتصل ما داخشآت الكبرية ا

حيان عن وجود اختالل  اهليكل الداخلي للمشروع، وإما  حديبكل مشروع على  وتكون نامجة  أ لب ا
شاط  اخ ال وضاعخارجية خارجة عن إرادة املشروع وإدارته ومرتبطة مب قتصادية االالسياسية و  االقتصادي وبا

داواالجتماعية الذي تعمل فيه.   ف  ميكن اإلطار و  رية سواء  ال تواجه املشروعات الصغ الصعوباتأن تص
 :  كانت داخلية أو خارجية وفق نوعها إ

 تمويلية  صعوبات: 

م  ا الذاتية  الصعوبات تعد مشكلة التمويل من أ معظم  ال تواجه املشروعات الصغرية ، حيث تعد موارد
م املعوقات ا اإلنشاء ري كافية للوفاء مبتطلبات االحيان  صول على التمويل أحد أ ل والتأسي  ، كما يعترب ا

و ما أكد  مية املشروعات الصغرية و تأت  أجري  عدة دول حيث أثبت أن مشاكل التمويل  استطالعتواجه ت

                                                           

ـــــــل املشـــــــروعات الصـــــــغرية واملتوســـــــطة الواقـــــــع واآلفـــــــاق  - 1 ـــــــان، دور املصـــــــارف اإلســـــــالمية  متوي وي الســـــــادس،كـــــــر ر  ، امللتقـــــــى الســـــــ
كادميية العربية،  .09/2002/ 21الريا ، ا
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تائج على رأس معوقات تلك املشروعات ، كما أجريت دراسة مم وتعترب املؤسسات  اثلة  أوربا أكدت نف  ال
ي املصدر املعتاد للحصول على وسائل التمويل،  وب املتخصصة  وب التجارية والب أن  الإاملالية املتمثلة  الب

وب بسبب عدم املشر  ه  الذي يتعني تقدميللضمان العي امتالكهموعات الصغرية يتيسر هلا تدبري احتياجاهتا من الب
علهم أكثر ترددا ملا تضعه  باإلضافةالقر ،  مقابل اع والتجار مما  إ قصور الوعي املصر لد  صغار الص

د الصعوبة بسبب1تفرضه من شروط  ما و عراقيلاملصارف من  صول على  .و ايضا تظهر  ضعف فرص ا
ارجي  التمويل اسب، ا صول على القرو  من املصارف أي امل املعايري  لعدم مالئمة ارية، وذلكالتجصعوبة ا

ذ  إما  مالئمة،و للحصول على التمويل الالزم بشروط ميسرة  املشروعات ومتطلباهتااملتبعة  املصارف لطبيعة 
هة صعوبة شروط التمويل من حيث الفوائد  هة عدم توفر الضمانات الالزمة ال تطلبها تلك املصارف، أو 

قساط وفرتات التسديد. اصة  ذ  وا تيجة إ ارتفاع تكلفة القرو  ا وب  عات املشرو مما يؤدي بال  ياب الب
كومي هلا  . 2املتخصصة لتمويل املشروعات الصغرية أو  ياب الدعم ا

ساسالتمويل ترجع  صعوبة وميكن القول أن        و عائد إ املشروعات الصغري  ا ها ما  ة إ مجلة من املعوقات م
ه ها وم تلف املعوقات من وجهة نظر مؤسسات التمويل ع وب ومؤسسات التمويل، وبالتا  و متعلق بالب ا ما 

وب و مؤسسات التمويل الصغريةاملشاريع من وجهة نظر القائمني على   :3ي، وبالتا املعوقات ال تواجه الب

 ح التمويل للمشروع الصغري  .عدم توافر الضمانات الكافية مل

 املصرفية املعامالتار املشروع الصغري للخربة  أساسيات افتق. 

 اعات الصغرية بسبب ضآلة  العائد  افا وب من التعامل مع أصحاب الص ققه الب الدي 
 .معامالهتمحجم 

  ها  المشروعات فردية  أ لبهاال  الصغرية املشروعات إقرا   املخاطرةارتفاع درجة يتوفر ع
ال لد  املصارف ذات آج وأ لب القرو باملقارنة مع املشروعات الكبرية، املعلومات الكافية 

 .قصرية وذات عائد سريع
 :ال تواجه القائمني على املشاريع فتتمثل  واملشكالت التمويليةأما املعوقات 

                                                           

1  -  Chris Hall، APEC and SME Policy: Suggestions for an action agenda، University of 
Technology، Sydney، Australia, 1995, p.4 

 
مود  - 2 مية املصانع الصغرية  العامل رشيد، ثائر  ربة ت لة"" كمةدراسات اقتصادية بيت  ،  ول،العدد  ،ا ، 2000بغداد ، ا
 .000ص
 
ر مقابلةمد. احملروق  - 3  .1ص  ،سبق دكر ايهاب، مرجع، ا
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 صول عليه  .ارتفاع تكلفة التمويل الذي ير بون  ا

  د  ياب الثقة مما تدخل مؤسسات التمويل وفر  الوصاية على املشر وع الصغري، وذلك ع
 الصغرية. واصحاب املشروعاتبني مؤسسات التمويل  مشاكليؤدي إ ظهور 

  حيانالتمويل املتاا  بعض اسب  ا  نظرالتمويلية ا الحتياجاتهلذ املشاريع يعترب  ري م
فا  .1أو لعدم كفايته ناالئتمامدة   ال

  امية وح  ندرة املؤسسات املالية املتخصصة ذ املشروعات وخاصة  الدول ال التعامل مع 
دودة   لالقرتا فضل عن أهنا تضع شروط صعبة  اإلمكانياتإن وجدت فعادة ما تكون 

سبة هلذ املشروعات ذ املشروعات بال ي تستطيع أن تقدم الضمان الكا ال و مرحلة   و
مو  .2االنطالق او ال

 صعوبات تسويقية: 

افسة القوية ال تتعر تعا امل ارجي بسبب امل هلا  شروعات الصغرية من صعوبات تسويقية  السوقني احمللي وا
تجات مماثلة ركاتمن جانب املشروعات الكبرية وش ارجية ال تستورد م  صعوباتقسم تبتا  و  التجارة ا

ارجية ال بالعواملمتعلقة   خارجية تسويقية إ شأةلالتسويقية  سياسةال على تؤثر ا  تفضيل  وتتمثل ، لم

تجات لكهاملست بية للم ج م  لتقليد ا افسة أو ضعف البهاالست  الغريب لل تجات مع امل  املستوردة امل

ماية توفري ،وعدم تجات الكافية ا ية للم فا  ، وإما الوط املشكلة  و 3عموما،  احمللية السوق  الطلب حجم ا
ه  ليست  اال شى على املشروعات الصغرية م ذا ما  اف   السوق احمللية و نتاج وإمنا  تسويق االنتاج امل

افسة  ظل نظام العوملة السائد حاليا،   يا، من السوق نتيجة ضعف قدرهتا على امل  .كعامل  اختفائها تدر

 ن حيث إ ،هانشاط  التسويقي للجانب لصغريا املشروعات نامجة عن إمهال ي داخليةالتسويقية العوقات املو   
سواق على استيعاب كامل العر  من السلع  خر  ال تتحكم  قدرة ا  دراسة السوق ودراسة  العوامل ا

تمام الذي تستحقه من قبل أصحاب املشروعات الصغرية أنفسهم وذاب نتيجة،  دمات املطروحة ال تلقى اال ما" إ وا
 بشكل املتوقع الطلب عن والدراسات عام بشكل السوق عن املعلومات ونقص التسويقية بحوثبال تماماال ضعفل

                                                           

ر،د. احملروق،  - 1 ، ايهاب،مقابلة،  ما  .9ص  مرجع سبق دكر
شر وادارهتااملبريب وفاء الشمري، تركي، "تأسي  املشروعات الصغرية  -   2 ل  ال  .002ص، 2002جامعة الكويت، الكويت،  العلم،، 
 
ليلية مل - 3  .2، ص2002 شكالت متويل املشروعات الصغرية، جامعة عمر املختار، ليبيا،الربيعي فالا خلف، دراسة 
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ربات، أو خاص قص الكفاءة والقدرات التسويقية جراء نقص ا الت لد  العاملني ، أو ضعف خربهت و ل م املؤ
ذا املفهوم قيقي للتسويق وحصر   . 1بأعمال البيع والتوزيع ومعرفتهم مبفهوم ا

عامة، فإن صاحب املشروع الصغري يفتقر إ الوعي التسويقي ويعا من نقص كفاءات رجال البيع والتسويق  وبصفة
افسة، و  أسعاروقصور املعلومات عن أحوال السوق ومستويات  دمات امل سبة باالسيما وطبيعة السلع وا  سواقل

قصه  ملشروع شي  املبيعات، ولذلك يضطر صاحب اعلى الرتويج وت لإلنفاقاملادية  إمكانياتالتصدير، كما ت
عك   االعتمادالصغري إ  خفضة إ حد كبري مما ي على الوسطاء من التجار  عملية التسويق وا قبول أسعار م
د املشروعات الصغرية على تقدمي خدمات ما بعد البيع الر ية معدالتسلبا على  ، أضف إ ذلك عدم قدرة 
 .2الدفع للعمال تسهيالتأو توفري 

 صعوبات إدارية: 

عمال،ستقطب رواد تعلى الر م من أن املشروعات الصغرية            ي مبثابة ا فاءة ك وفرصة إلظهارال  و
كم مهارة  كرائد لديةصاحب املشروع   م قلة قياسا، إ الكم الكبري والتسويق، اإلدارة و ؤالء  ن م إال أن 

ربة  العديد من اجملاالت  الصغري  اصحاب املشروعات ذ املشروعات لإلدارة الصحيحة وا ة، حيث " تفتقر 
ا ية و ري مور الف سابية والتسويقية أو ا عمال ا تيجة لضعف  .3كا جم ضعف الكفاءة اإلدارية ك و البا، ما ي

اذ القرارات واعتماد صحاب املشاريع الصغرية، وبسبب مركزية ا ربة  الت وا الك  ري احملرتف   من  "املدير امل املؤ
ظيم إد واحد،حيث  الغالب تعز  مسؤولية مجيع املهام اإلدارية إ عهدة شخص  اري فضال، عن عدم وجود ت
يل 4داخلي أو عدم نضوج السياسة اإلدارية املتبعة  املشروعات الصغرية هات املختصة بتأ . إضافة إ  ياب ا

 كثري من الدول يسود إدارة املشروعات الصغرية الطابع الفردي بسب سيادة الشخصية و  الكوادر. ذ وتدريب
اذ  تواالجتهاداأو العائلية ال تقوم على مزيج من التقاليد  ياالشخصية، وال تتميز مبركزية ا رة  لقرار و ظا

رب  ظيمية، وعدم  اإلداريةات تشكل قصورا واضحا  ا سيم العمل من مزايا التخصص وتق االستفادةوالقدرات الت

                                                           

مد،  - 1 ،يكل   .91ص مرجع سبق دكر
 
جو، " اسرتاتيجية االستثمار والتمويل  املشروعات الصغرية  - 2 ة حلب –عبود، ك "،  ث دراسة ميدانية للمشروعات الصغرية  مدي

ام  ردن2001/ يوليو / 2-2، جامعة فيالدلفيا، مقدم إ املؤمتر العلمي ا  .2ص ،2001، ، عمان، ا
مية  - 3 لة الت يب   .2ص، 2002،، الكويت22 لتخطي ، العددالعريب  االنسانية، املعهدخضر حسان، االستثمار االج
 

 .5ص  ، سبق دكرمرجع  ،خضر حسان - 4
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ظيمية للمشروع. وعاإلنتاجية زيادة   اإلداريةة واملهارة رب بسبب نقص ا القراراتم اتساق د، و ياب اهلياكل الت
  .للمدير املالك  ري احملرتف

   ية:صعوبات  ف

اسب ية ال تواجه املشروعات الصغرية مشكلة اختيار الفكرة امل م املعوقات الف ا ة لتأسي  امن أ د ملشروع، حيث 
اسب و ري مدروس ، مما يكتب للكثري من املشروعات بعد فرتة ليست بطويلة عدم   البا ما تتم باختيار  ري م
اسب إلنشاء  صول على املساحة واملوقع امل اولة التغيري إ نشاط أخر ، مث تليها مشكلة ا االستمرار والفشل أو 

صو  صوص إذا كانت املشروع إ صعوبة ا اعية و على وجه ا ل على مدخالت اإلنتاج السيما املشروعات الص
ولية املستوردة صول على  .1تعتمد على املواد ا ذ املشكلة بسبب ارتفاع أسعار االستريادات وصعوبة ا وتتضح 

شآ دون التعامل  امل ذا أن موردي مدخالت االنتاج  رية أيسر وأرخص ت الكبكميات قليلة نسبيا،. والسبب  
خر  مثل صعوبةإ إضافة     الصغرية.وأكثر أمانا، من التعامل مع املشروعات  الطاقة  تدبري مستلزمات اإلنتاج ا

لة أو عدم مالئمة خصائص  ية ونقص العمالة املؤ ربات الف الكهربائية وخدمات امليا وقطع الغيار، فضال، عن قلة ا
 العمال،يل إضافة إ ضعف برامج تدريب وتأ املشروعات،ث املهارات والتعليم الحتياجات العمالة املتوفرة من حي

اسبة أيضا،  .دوران اليد العاملة وارتفاع نسبة يز العمال للعم ويعود سبب عدم وفرة العمالة امل شآت إ  ل لد  امل
خر  ال  مان واالمتيازات ا كومية بسبب عامل ا ماعي صلون عليها من تقاعد وضمان اجتالكبرية سيما ا

ا صرويعترب   .2و ري م املعوقات  الع و من أ رة  اصر اإلنتاج ولذلك فإن نقص العمالة املا م ع البشري أحد أ
ا  الصغري،ال تواجه املشروع  اوز رة إ تفضي بسهولة،إذ ال ميكن  ل العاملني ويعود سبب عدم وفرة العمالة املا

كومية لوجود بعض االمتيازات كالتقاعد والضمان االجتماعي العمل  امل شروعات الكبرية واملشروعات ا
 . 3والصحي

 

                                                           

اوي محد - 1 ظيم املشروعات الصغرية، مركز اال ي،د. ا درية للكتاب، ت درية سك  .21، ص2002،االسك
 

،مرجع  ،كمال الدين  كاسب، د.د.   - 2  .21ص سبق دكر
 

3-Alattar, J., Kouly, R. and Innes, J., " Management accounting information in micro 
enterprise in Gaza ", Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 5, No. 1, pp. 
2009, p-p 81-107. 
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   اقتصادية:صعوبات 

اخ د الصعوبات  تتمثلو         شاط م اخ االقتصادي ال تتمثل  " حصول و  ، امةع بصفة االستثمار وم
شاط االقتصادي أو ركود  قطاع ما ي ل املشروع تشغيال، مما يعيق تشغي، كون فيه املشروع مرتبطا، به انكماش  ال
قيق أقصى معدل للربح بأقل تكلفة افسة ال تسود بني املشروعات الصغرية أو   إضافة إ، 1اقتصاديا، يضمن  امل

ها وبني املشروعات املتوسطة والكبرية   الكبرية، توعدم االستفادة من حوافز االستثمار ال تقدم للمشروعابي
شآت الكبرية من اقتصاديات و فورات  و  والفرص ال تضيع على املشروعات الصغرية مقارنة بتلك ال تتمتع  ا  امل

جم الكبري تاجونه ملواجهة  وكدلك عدم .كذلك   ا تجني وتقدمي الدعم الالزم الذي  كومات بصغار امل تمام ا ا
لل االقتصادي من ركود وانكما  .ش ويتأثرون به سلبا،  إنتاجهمحاالت ا

   ظيمية  وتشريعية:صعوبات ت

صول على الرتاخيص الرمسية هلا،   وتتمثل         تعقيد وتعدد إجراءات إنشاء املشروعات الصغرية وصعوبة ا
هات الرقابية حيث ي، )االقتصادية، الصحية، الضمان االجتماع تعا املشروعات الصغرية من مشكلة تعدد ا

مركية، دوائر املواصفات واملقايي  و ري ذلك(،  سيقالدوائر الضريبية وا ذ ا و ياب الت هات بني  هات وبني ا
ظمة شآت  وتشكل كدلك.  2للمشروعات الصغرية  حال وجدت امل كومية املتحيزة لصا امل السياسات ا
اا املشروعات الصغريةالكبرية   جد كبح لفرص  نظمةدان  بعض البل. ف  واللوائح املطبقة القائمة والقوانني ان ا

شآت الصغرية شآت الكبرية على حساب امل امية متيز امل وقد تعمل بعض التشريعات  رماهنا  3خاصة  البلدان ال
ظم بعيدا، ع ذ االمتيازات إ دفعها للخروج عن القانون والعمل  إطار القطاع  ري امل شآت الصغرية من   نللم

كومية وعن القوانني سواء تلك املتعلقة  قوق العمال أو قوانني محاية البيئة والرقابة  جهزة ا  لصحية.ارقابة ا

ية" لألعمال  اإلطارويعد  اد "بيئة متكي كومات إل طلق ا وافز اتالتشريعي والقانو م لسليمة دون فر  وفر ا
تاج  قة، و ي  يز كبري كي تساند املشاريع الصغرية ال تشكل مفصال، البيئة لتعز د تكاليف عالية مر اما، 

 القصري.تطوير على املد   اسرتاتيجية
اب مسائل أساسية تؤثر  إطالق وتسجيل وترخيص اإلعمال مثل: فعالية وسهولة عملية االسترياد والتصدير،  فه

                                                           

،مرجع  ،خضر حسان - 1  .2ص سبق دكر
اوي محد - 2 ، صمرجع  ي،د. ا  .20سبق دكر

يم أمحد د. فاروق - 3 قوق املؤلف ، ـ شور، ،املشروعات الصغرية واملتوسطة كممتلكني وكمستخدمني  عات الدولية مركز املشرو   ث م
اصة طن ،ا  .2، ص2002،واش
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صول على حوافز االستثمار، ضمان وحقوق امللكية، سياسات التوظ ، إدارة يف مبا فيها تعيني وفصل العمالا
صيل الديون من القطاع العام وفض  اص،  الضريبة واحملاسبة، تعزيز العالقات التعاقدية بني القطاعني العام وا

اصة بالعقود مع السلطات الرمسية من خالل احملاكم الفات ا  .1ا

.I0 -  المشروع  مف اهيم نظرية إلدارة: الثالثالمبحث 
ظمات في املشاريع إدارة  داف امل ظمة على التخط هيوسيلة لتحقيق أ ي  توفر قوة فعالة لتحسني قدرات امل

مثل ملوارد  نشطة املختلفة فيها، مبا  ذلك االستغالل ا فيذ ومراقبة ا ظيم والت ظمةوإمكاوالت  .نيات امل

.I0.1-   اإلدارة و خصائصهاتعريف: 
شاط واخاالدارة تعددت تعريفات لقد  ظر إ ال اب تاإلداريتلفت تبعا، الختالف طريقة ال عريفات تركز على ، فه

انب  انب السلوكيا ظيمي، وأخر  تركز على ا يفات على سبيل عض تلك التعر بذكر ن يليما و  اإلدارة  الت
صراملثال ال    :ا
 ا االصطالحي صل  :مفهوم اإلدارة مبع  --administration تيالالترجع كلمة اإلدارة إ ا

 جزأين وتتكون من
 ول زء ا    .لكي   وتع  :ad ا

  زء على خدمة  القيام لكلمة اإلدارةاملع اللفظي  و ذا يصبح خدمة،تع  :ministration الثاا
بل ق وقد تعددت تعاريف اإلدارة من  ، ،معنيأو مبع آخر أنه يتم أداء خدمة ما عن طريق جهاز  اآلخرين،
بأهنا :  Taylor. F ومن أكثر التعاريف املستخدمة شيوعا عرفها فريدريك تايلور اإلداريني،املفكرين 

فراد أن يؤدو ، مث التأكد من أهنم يؤدونه بأحسن و أرخص   .2ريقةطاملعرفة الصحيحة ملا يراد من ا

 طي ،متشابكة من الوظائف أو العمليات  موعة»بأهنا  توعرف ظيم، )  رقابة تسعى تابعة،م قيادة، توجيه، ت
مثل للموارد املتاحة ة عن طريق االستخدام ا داف معي قيق أ  .3" إ 

 

  ظيم اســــــــــــــتخـدام اإلمكـانيـات املـاديـة، والبشــــــــــــــرية املتاحة مع  بـأهنـا:وعرفهـا عريفج تظرة بت ـداف امل قيق ا
  .iاحملافظة على العالقات اإلنسانية داخل املؤسسة "

 

                                                           

1  -  Gebru, G., «Financing preference of micro and small enterprise owners ", Journal of 
Small Business and Enterprise Development, Vol. 16, No. 2, 2009, pp. 322-334. 

مد - 2 ديدة  املدرسية،اإلدارة  إمساعيل، دياب  امعة ا شر،دار ا درية، لل  .92، ص2000اإلسك
 
رة، العربية،، دار اللغة 0ط  ، اإلدارة الرتبوية مداخل جديدة لعامل جديد،يوسف فىمصط - 3  .1ص ،2002 القا
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 ظمة أو املؤسسة  وقد ذك اسق فيها جهود العاملني  امل ي عملية إنسانية اجتماعية تت ر عبد اهلل أن اإلدارة 
داف ال أنشئت املؤسسة من أجل  استخدام  متوخني  ذلك أفضل قيقها،كأفراد ومجاعات لتحقيق ا

ية املتاحةممكن لإلمكانيات املادية  ظمة والبشرية والعي  . 1للم
  يواإلدار فراد لتعمل ضمن إطار  ة  موعة من ا ظيم  ظيميعبارة عن ت ددة معني تبعا، لقوانني  ت

دف من خالل استثمار املواد املتاحة  .2للوصول إ 

  تائج ال ذلك العضو ي اإلدارة قيق ال ة، سواء  وجدت من أجلها تلك املؤسس املؤسسة املسؤول عن 
 .3وزارة مصلحة أو جامعة، أو أو أو مستشفى، كانت املؤسسة شركة،

  ة.داف أ لتحقيقاملتاحة القدرة على استخدام اإلمكانيات املادية والبشرية  ياإلدارة مبفهومها العام  معي

  وية املتاحة، ضمن إطار ي اإلدارة مثل لإلدارة البشرية واملادية واملع ظيمياالستخدام ا عني، لتحقيق م ت
د دف  ة(ٍ  وقت معني )أو أ ني مكان و اف معي  .4معي

 ة، هناا وتعرف على داف معي قيق أ هد البشري،  عملية   .5املادية املتاحة واردباملوباالستعانة باستخدام ا

 فيذ  ـر  معنيلالعم اهنا اإلدارة علـى العلـوم االجتماعيـة وتعـرف موسـوعة  ية ال ميكن بواسطتها ت
 .6واإلشراف عليه

  ــي أن سريتو ويــر خــر   اإلدارة:  فــراد واملــوارد ا ظــيم مــن خــالل ا ــداف الت قيــق أ ــذا هلعمليــة 
ظيم  .7الت

 

 سق وتراقبفايل  ويقول وامر وت ظم وتصدر ا طـ  وت بأ و و أن تت  .8أن مع أن تدير 

  او  اتاملستشفي إدارةالتجارية، او  لاالعما إدارةحيث ان  الشمولية،مفهومها العام هلا صفة  واالدارة
امعة تعتمد على الكفاية االدارية وال دق او ا دافه شروع امل اترقى لتقود الف شودةا ا  .9أقل التكاليفب امل

                                                           

،دار املشرق  اإلدارية،إدارة الوقت ومدارس القيادة  اهلل شوقي،عبد  - 1 ردن-عمان  الثقا  .2ص 2002،ا
 

انئ  - 2 عمال،إدارة  مدخل  حرب،بيان  شر  الدار العلمية الدولية ا ردن، –عمان  والتوزيع،لل  .22، ص2002 ا
 
س  –اإلدارة  اهلوار ،سيد  - 3 صول وا رة  مش ،مكتبة عني  العلمية،ا  .2، ص0911القا
 
مود أبو قحف، مقدمة  - 4 امعية  عبد السالم  عمال، الدار ا دريةا شر، اإلسك  .022، ص2002 لل
 

مود أبو قحف،  - 5  .02ص  ،سبق دكرمرجع عبد السالم 
 

ان،  - 6 امعية، بريوت، لب عمال مدخل وظيفي، الدار ا  .09ص ،2000مجيل أمحد توفيق، إدارة ا
 

درية، مصر، أبو قحفعبد السالم  - 7 شر، االسك ديدة لل امعية ا ظيم واإلدارة، الدار ا  .00، ص2002، أساسيات الت
 

،مجيل أمحد توفيق،  - 8  .09ص مرجع سبق دكر
 

لومكتبة  العامة،اصول االدارة  واخرون، الدرويشعبد الكرمي  - 9 رة ، املصرية، ا  .2ص  ،0911القا



هي                                                                    الالف  مل م غريأ بع  ل  ي 

70 

 

حو  اإلداريصفات العمل  تتفق  لإلدارةان مجيع التعريفات  وميكن القول  :1 االتالسليم وعلى ال

  للفرادرة للجماعات ولي  االدا الجماعية:الصفة.  
  ظيمية:الصفة فذة للعمال الت   .االدارة ليست م
  لتحقيقهدف تسعى  لإلدارة الهدفية:الصفة.  
  دف للمجتمع عن طريق التوازن  االجتماعية:الصفة قيق    .االفراد مصا بنياالدارة مسؤولة عن 

  يصفة الكفاية االدارية  والفاعلية:الكفاية شود اهلدف االوصول ا و ظيم  مل تكلفة  أقلبداخل الت
 ممكن.واقل جهد وقت  مادية

  ي تقدميصفة الفاعلية االدارية تاج او السلع بسبب  أفضل و دمة او ال  .افسةاملنوعية من ا

  صائص والصفات متي: االدارةخصائص موعة من ا  :2ايليم من العلوم وامهها ااالدارة عن  ري  زالك 

  ظمة،تبطة االدارة مر ظمةادارة بدون  فال بامل   .م
  دافلتحقيق  االنتاجعوامل  بنياالدارة وسيلة التفاعل  اال
  موعة من س  العلمية املبادئاالدارة    .والعملية وا
  ظمةاالدارة نشاط مستمر ما بقيت   .امل
  رمية الشكل  .الوظائف االدارية ا قاعدة اهلرم زيادة االدارة 

.I  0.0 - إدارة المشاريع  فهومم: 
جتمعات 

ُ
ظَّمات، وامل

ُ
ميتُعترَب املشاريع واحدة، من الوسائل ال تتطوَّر  ا امل قق الت ظر عن   ةو الشاملة بغّض ال

بغي على العاملني  املشاريع أن يكونوا ُمتمتِّعنيانتاجية أو كوهنا مشاريع خدمّية أو ر ّية باملهارات  ، علما، بأنّه ي
ساس طيطه ا ّية؛ الختيار املشروع وإدارته، باإلضافة إ امتالكهم للمعلومات ال ترتب   دف املشروع، وكيفّية 

دير بالذكر أّن إلدارة املشاريع أمهّية كبرية؛ حيث تعلِّقة به. ومن ا
ُ
نشطة امل اصر وتقييم ا ظيم ع  ومراحله، وت
ويل االفكار ا واقع عملي.  م   ات ال ترتب  بإدارة املشاريع، فقد وردت العديد من التعريف يتعلَّقوفيما تسا

                                                           

 

ظريات والعمليات  مبادئ القروي،قاسم  مد - 1  .21ص  ،2000 عمان،دار وائل،  والوظائف،االدارة ال
 

،مد عبد الفتاا  - 2 ظيم  مبادئ الصري ج،دار  واالدارة،الت ا  .2ص  ،2002عمان،  ال
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تلفة  ولقد تعددت  ا، ها على سبيل وسوف نذك واعتبارات بيئيتعاريف ادارة املشاريع وفقا لوجهات نظر  ر م
صر  :ما يلي املثال ال ا

  ديد تتضمنال  اإلدارية باهنا الوظيفة إدارة املشاريعتعرف داف مسؤولية  ظي اال دولة والت ـم والتخطي  وا
ية فيذ وامليزانيات التقديرية، الزم ية املعايري لتحقيق، والرقابة وآليات الت ية واملالية والز  الف  .1ملشروعم

  ال املوارد البشرية واملادية خالل عمر املشروع عن طريق ك»وتعرف سيق   ستخدام افن اإلخراج والت
د يات اإلدارة ا ودة احملددةتق ددة سلفا  إطار التكلفة والوقت وا داف   ."2يثة لتحقيق أ

 التخطي  والرصد والسيطرة على مجيع جوانب املشروع " :الربيطا يعرف إدارة املشاريع بأهّنا ومعهد املعايري
يني لتحقيق  فيز مجيع املع داف و داء املشروعأ  ."3 الوقت احملدد والتكلفة وا

 مريكي دارةومعهد إ يات  على اهناإدارة املشروع " يعرف املشاريع ا دوات والتق تطبيق املعارف واملهارات، ا
 ."4على أنشطة املشروع ملواجهة متطلباته

 املتعلقة القيود ملواجهة والبـشرية املاديـة للمـصادر واملراقبة والتوجيه التخطي  أهنا على املشاريع وتعرف إدارة 
ية  .5والوقت لفةوالتك بالتق

 ي شاطات من موعة كما  ظمة ال اسب أفـضل واسـتغالل أمثـل، توظيف و واملوجهة امل  واهلادفة ة،للمـوارد امل
داف قيق إ  ضمن الفاعليةو  وأساليب الكفاية طرق ش على باالعتماد وذلك بوضوا، احملددة املشروع أ

 .6القيود أو الشروط من ددة موعة

 ظيم التخطي  تشمل ال املتكاملة العملية أهّنا على املشاريع دارةإ و تعرف مثل بالشكل تغالهلاواس املوارد وت  ا
فيذ أجل من هاية مرحلة إ البداية مرحلة من دد مشروع أعمال ت اب املطلوب، بالشكل ال  من موعة و

اصر ها ال الع دا إ املشاريع ذ تصل خالهلا من وال املشاريع، إدارة تعريف يتضم خط  فهاأ
ُ
 إليها امل

اصر ذ أبرز ومن مسبق،ا، اص املال ورأس البشرية،  ري واملوارد البشرية، املوارد: الع  والوسائل روع،باملش ا

                                                           

1 - ،  .1، ص0991املطابع املركزٌة، عمان،  املتكاملة،أساٌسات إدارة املشارٌع   الب عباس،
2  - HAROLD KERZNER، Project Management (A systems Approach to Planning، scheduling، 
and controlling)، John Wily & Sons، tenth edition، United States of America, 2009، p4 .  
3  - Ralph L. Klein، Inurin S. Ludin, Project Management Practioner’s Handbook, American 
Management Association AMACOM, United States of America, 1998, p9. 
 

 :االطالعتاريخ  www.pmi.orgملوقع: من ا ،2001معهد إدارة املشروعات، الدليل املعر إلدارة املشروعات، الطبعة الرابعة، - 4
2017 /01/08 

مد  - 5 شر و التوز  الكرمي،عبد  عبيداتد .علي العالونة ،  ، دار املستقبل لل و يع عواد ،  وث العمليات  العلوم التجارية ، الطبعة أ
ردن ، –،عمان   .2، ص  2000ا

 .2، ص مرجع سبق دكر ،بلوط يمحسن إبرا .د - 6
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ية فيذ آليات  استخدامها يتم ال التق  إ تعود ال املشروع كيةمل عن فضال،  املختلفة، مبراحله املشروع ت
ها، جهة  مبشروع علقةمت تكون قد أو واحدة، ملرة يتم مبشروع متخصصة تكون أن املشاريع إلدارة وميكن بعي
مد طويل  .1مستمر،ا نشاط،ا وي ا

 ا إ هاعلي القائمون يهدف ال املشاريع من تلفة أنواع وجود املشاريع إدارة تعريف  ويدخل فيذ  ت
قق الذي بالشكل داف ُ نواع ذ أبرز ومن أجله، من ضعتوُ  ال ا دسية، املشاريع: ا  مشاريعو  اهل
اء، ولوجيا ومشاريع الب اب الصحية، بالرعاية املتعلقة واملشاريع املعلومات، تك  تتميز ال صائصا بعض و

نواع  ا داف،  اختالفات لوجود تبع،ا البعض بعضها عن املشاريع من املختلفة ا  على بذلك يرتب  ماو  ا
فيذ صعيد  أنواعها مبختلف املشاريع إدارة على ويقوم املشروع، تسليم مرحلة إ بدايتها من املشاريع ذ ت
اط الذي املشروع مدير ولويات، ديد مهام به ُت فيذ، وطرق ا داء، ومراقبة الت  .2ودةا واختبارات ا

فيذ ومرا وإدارة املشاريع طي  وت ة ي عملية إعداد و داف معي باالعتماد و قبة عمل فريق ما، وذلك لتحقيق أ
دود، على معايري ددة ضمن إطار زم  داف والتحدي الرئيسي اا  قيق مجيع أ و  املشروع   إدارة املشاريع 

ودة، وامليزانية. أما التحدي ية، وا ذ القيود: نطاق املشروع، ومدته الزم آلخر ا ضمن القيود املوجودة، وتشمل 
كثر داف احملددة مسبق،ا. ويتلخ صعوبة فيتمثل وا مثل واستخدامها لتحقيق ا و ا ص  توزيع املدخالت على 

 متكامل. مشروع اهلدف من إدارة املشاريع  إنتاج

اصر تتمثلاملشاريع على  وتشمل إدارة     :3فيمايلي ع

 م من يعترب حيث: الوقت اصر أ از املشاريع، إدارة ع  العمالء، ثقة يزيد دداحمل الوقت  املطلوبة املشاريع فإ
 . الشركة على املكلفة املصروفات من الكثري توفري إ باإلضافة

 مور التكاليف مراقبة  ا واملقصود: التكاليف  .الربح إنتاج زيادة أجل من املالية وا
 م من: البشرية املوارد اصر أ داء لتقييم املوظفني عمل متابعة املشاريع إدارة ع  بصورة نتاجاإل وعملية ا

تظمة  .ومستمرة م

                                                           

1  -  https://www.investopedia.com/ Project Management 20/02/2001تاريخ االطالع  

2  -  https://www.thebalancecareers.com/ How to Successfully Manage Your First Project 
20/02/2001تاريخ االطالع . 

3  -  www.mawdoo3.com 20/02/2001/ إدارة املشاريع تاريخ االطالع  

https://www.roowaad.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9/
https://www.roowaad.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9/
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 اصة املهام متابعة وتع: املهام از ا اسب الوقت  املشروع بإ اس والتكلفة امل  متابعة ب حيث ،بةامل
مور من املشروع خطوات مجيع ولية الصغرية ا قطة إ وح الوصول ا هائية، ال  بسيطا،  يكون دوالعمل ق ال
 .معقدا،  أو

داف إدارة داف تعترب ال املشاريع وأ وعة إهنا حيث املشاريع، كل  متشا ة أ  حسب شروعم لكل ومتعددة مت
 : 1ي العامة املشاريع إدارة دافأ أن إال وطبيعته، ميزانيته

 االنتاجية. زيادة 
 التكاليف تقليل. 
 د  .املصاريف من ا
 عليه املتفق احملدد الوقت  املشروع إهناء. 
 از  .املقررة امليزانية حسب املشروع إ
 فيذ ودة ضمان: مثل املتطلبات مجيع ت  .ا
 املشروع. فريق إ العميل من املشروع أطراف مجيع إرضاء 

وّع أشكال إدارات املشاريع  تعتمد املشاريعو  تخصصة  إدارهتا، وتت
ُ
موعة من أنواع اإلدارات امل على استخدام 

ّم أنواع إدارة املشاريع وفيما يليوفقا، لطبيعة كّل مشروع،   :2أ

 :َشاريع انتشارا،، وتعتمُد على دور ُمدير  إدارة المشروع األساسياة
ملشروع اي من أكثر أنواع إدارة امل

ظيم، والرقابة، والتخطي ،  الذي ميتلك السلطة  تطبيق الوظائف اإلداريّة للمشروع، وتشمل التوجيه، والت
سق مدير قيق  وي شأة؛ من أجل الوصول إ  املشروع العمل بشكٍل مباشٍر مع أّي مستو   امل

اصة  املشروع داف ا   .ا
 :صطلحات ا إدارة البرنامج

ُ
إلداريّة ال ُتستخدم بشكٍل متزامٍن مع إدارة املشاريع؛ وذلك نتيجة، ي من امل

داف يرتتب عليهما  :للتشابه بني املشاريع والربامج، وفقا، لألمور اآلتية قيق أ هما إ  تسعى كلٌّ م
ا از داف .إ خصصة لتحقيق ا

ُ
ّية امل ّدة الزم

ُ
هما  امل هما ع كلٌّ وتعتمد   هتتمُّ كلٌّ م وجود ُخط   لىم

ة داف معي   .عمل وميزانيات مالّية لتحقيق أ

                                                           

1-https://www.umc.edu.dz/images/Guide-du-montage-de-projets-europens.pdf// 

االطالع 20/02/2001تار  

2-https://www.study.com/academy/lesson/what-is-project-management-definition-

examples.html 20/02/2001تاريخ االطالع  . 
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 :ستهلكني عن طريق  إدارة المخاطر الجديدة
ُ
شآت وهتتّم بامل طبقة  امل

ُ
ي نوٌع من إدارات املشاريع امل

شأة،  صطلح من خالل دور فريق إدارة املخاطر  امل
ُ
ذا امل تجات جديدة هلم، ومّت االتّفاق على  تقدمي م

شأةوالذي يَ  اسب مع مصادر وقدرات امل اد أسواٍق جديدة تت  .سعى إ إ

سواق  واملشاريع الصغرية سبة العظمى من املشاريع  ا ي تشكل ال ي مشاريع ذات ملكية وإدارة مستقلة، و
لق فرص العمل. ومتتلك املش مو االقتصادي وتعزز االبتكار و ار وال م  االزد ريع الصغرية االعاملية، كما أهنا تسا

ا  خلق فرص العمل. وبسبب حجمها الصغري، فإن  أمهية اقتصادية واجتماعية كبرية، وخصوص،ا بسبب دور
فيذيني واملالكني واملؤسسني.  فيذيني  املشاريع إن مهام املدر و املشاريع الصغرية تتأثر بشكل كبري باملدراء الت اء الت

فيذي بتخصيص وقته وطاقالصغرية ال تقل صعوبة عن املشاريع الك ته ومجيع برية، فهي تتطلب أن يقوم املدير الت
فيذي ومهاراته اا املشروع أو  االسرتاتيجية موارد إلدارة املشروع وعادة، ما يكون املدير الت ي سبب  والقيادية 

 .سبب فشله

.I0.0 -   المشاريعقواعد نجاح إدارة : 
موعة من  م وتلعب دور كبري اليوجد  ب الفشل،اا إدارة املشروع  قواعد ال تسا  للوصول او  و

ي ملاا إدارة املشاريع ال بُّد من توفُّر عّدة عوا  :1و

  ،يّا   .إدراب أّن املشروع لي  عمال، روتي
 ديد التكاليف الُكّلية للمشروع. 
  ،اجحة للمخاطر تمام باإلدارة ال إدراب وجود خطورة  كّل مرحلة من مراحل املشروع، حيث ال بُّد من اال

شودة من املشروع داف امل قيق ا ب املخاطر ممّا يع   .و
 ُمتخصِّصتوفُّر فريق عمل ت ّ   .ق

 دَّد إلهناء املشروع ُ   .وضع موعد 
 قيقها من املشروع   .الرتكيز على توقُّعات مالك املشروع، وُمتطلَّباته ال يرجو 
 رص على أن يكون املشروع فريدا،  يث ال ميكن تكرار  .ا

  ،دَّدة ُمسبقا ُ داف   .وجود أ

                                                           

ان، الشركة املصرية العاملية  كتبةاالداريون، مسلسة املميزون  املشروعات،ادارة  برس،يورب  - 1 رةلب شر، القا  .29-22ص:-ص، 2001،ل
 

https://www.roowaad.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a/
https://www.roowaad.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a/
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 ضمان يتم كيل أساسي،ا؛ أمر،ا للمشاريع ومفّصلة كاملة خطة وجود للتحقيق: يُعدّ  قابلة شاملة خطة وضع 
جاا طة مشروع ي ال م فا س اهلدف بني بالرب  تقوم فهي املشروع، قيادة  تسا  واملوارد واملهام اسيا

طة وبدون املشروع، عمل وجدول واملتطلبات از العمل موعة قيادة املستحيل من ا  . 1املشرتب فاهلد إل

 فيذ الالزمة املوارد ارمقد ديد  املشروع إلمتام واملعدات املال رأس وتوفر الالزمة العمالة بدون :املشروع لت
جاا. املشروع إمتام بدوهنا ميكن ال  ب

 الوقت در يتم الّجاا، وسوف ميكن ال واقعي أعمال جدول وجود عدم :واقعي أعمال جدول امتالب 
يدي من الكثري تشغيل ميكن حيث أخر ، مرة احملاولة من التمّكن قبل  من ريالكث وشراء العاملة ا

اد ميكن ال لكن اإلمدادات،   الوقت. من الكثري إ

 وفه الدور القيادي، على افظ أن املشروع مدير على ب :الفعالة اإلدارية القيادة على القدرة امتالب 
 ق ف يكتفي أن ب وال د،واح آن  العمل فريق أعضاء من عضو أو قائد يكون أن على تاج

 عمل فريقل والتحفيز للحكمة مصدر يكون أن ب إمّنا املشروع، على والسيطرة واملتابعة بالتخطي 
 .2املشروع

 اء ظيم العمل  والر بة باملهارة أفراد يتَّصف الذي العمل فريق يُعدّ  :للعمل ممكن فريق أفضل ب يد، والت  ا
ذا الّجاا أساس و فراد من عدد عن عبارة و الفريق و م؛ يتوّجب ا اد  عمل ريقف إ الوصول نّ  إ

، املرة من اكتشافه يتم ال متكامل و يد فالفريق ا يد باالختيار يتم ا م يتم نمم أنّ   ري ا  قد اختيار
 .3اوالطمو  الذكاءو  بالسرعة تفظ العمل فريق يبقى أن من التحقق فيجب كفوئني،  ري أهنم يتوّضح

 صول يني طرف من املستمر الدعم على ا صول يتطلب :باملشروع املع ينيامل موافقة على ا ساسيني ع  ا
توي بِه، البدء قبل باملشروع صول القاعدة ذ  واملقصود. التفاو  ومهارات التواصل مهارات على و  ا

  باملوارد. يشاركون من كل من الرمسية املوافقة على

 صول على اإل ة  املشروع: حمجاع بشأن نتائج ا داف معي ب أن تكون له أ يُعّد املشروع ناجح،ا 
، لكن  وواضحة فيذ ديد ما يراد ت و  ، ولي  املطلوب فق   فيذ د ت ديد شكل املشروع ع تعمل على 

                                                           

1-Emmanuel Djuto, management des projets Techniques d'évaluation, analyse, choix et 
planification, L'armattan, paris, 2004, p30. 

ظمة املشروعات تقييم نعيم نصري، إدارة و .د - 2 شورات امل مية العربية، م  .02 ، ص2002، اإلدارية، عمان للت
 

مد العلي،  د. عبد -3  .02، صمرجع سبق دكرالستار 
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اسبة  ي امل داف والتوقعات  ب أن يتم اإلمجاع من أطراف املشروع وفريق العمل على أّن ا
 .1والصحيحة

 طراف كل إخبار ، يعزم شيء باملشروع بأي العاملني ا  ال املشكالتو  املشروع تقدم من قق مبا تغري
فيذ يتم وما تواجهه، رين على املشروع على نظرة موحدة للمشروع. تغيري، من ت  ح يبقى كل السا

 ه عمل  املشروع  سبيل تطوييتوجب على املدير القيام بتحليل سري ال :مراجعة وتطوير املشروع سي ر و
 .بشكل مستمر

 ية داول الزم ية  :وضع ا از املشروع، ووضع جداول زم ديد الوقت الالزم إل يتوجب على مدير املشروع 
ا از ب ا  .ددة لكل املهام ال 

.I0.1- :أهمية اإلدارة للمشروعات الصغيرة 
خططها  طارإل الرئيسية ال تعتمد عليها املؤسسات والشركات الكرب   تعترب املشروعات الصغرية إحد  الوسائ

ا على  زو السوق  وزيادة معدالتالتوسعية لإلنتشار  اإلنتاج والدخول  أنشطة واستثمارات جديدة تساعد
قيق اعلى افسة.  و نشطة ال يتم القيام   يالصغرية  املشروعاتوإدارة معدالن امل بواسطة طاقة  اموعة من ا

داف موضوعة ومتفق عليها دمة أ ددة  ية  ا. 2موجهة وخالل فرتة زم هنا نشاط يتم خالل اعلى  وميكن اعتبار
دفه. وتع إدارة  قيق  د اكتمال املشروع و تهي ع ه إنتاج سلعة أو تقدمي خدمة وي فرتة مؤقتة ويكون اهلدف م

ية واملشروعات الصغرية أيض،ا القيام بعدد من  داف  التطبيقات التق فيذية لتحقيق أ ددة ومعروفة املهارية والت
مثل من خالل  ميع العاملني  املشروع. ويشري مصطلح إدارة املشروعات الصغرية إ توظيف املوارد بالشكل ا

داف املشروع ولكن يشرتط اإللتزام بالقواعد  قيق أ ساليب املختلفة  دف  املعتقد  وكان من.ائحو واللالوسائل وا
تمام  انح زمن قريب  تاج إ قس  بسي  من اال تمام بالغ باإلدارة، بل  تاج إ ا املشروعات الصغرية ال 

ذ املشروعات عصب 3فهذا اعتقاد خاطئ ظمة وذلك لكوهنا أصبحت  تاج إ إدارة م ، فاملشروعات الصغرية 
  :اآلت إدارة املشروعات الصغرية  كن تلخيص أمهيةلكثري من البلدان. ومي الوطاالقتصاد 

 

                                                           

، صسعد صادق،  .د - 1  .09مرجع سبق دكر
 
 

2  - Roman Daniel، Managing projects: A Systems Approach، New York، Elsevier, 1986, p 421. 

 
3 - George. R .Terry, Stephen G. Francelin, les Principes du management, Philippe de la 
vergne, 8éme edition economica, Canada, 1985, p 218. 
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 سني ظروف العمل ي مثل للموارد، وتوفري مقومات اإلنتاج و قيق اإلستغالل ا   .1املسؤولة عن 
 ظمة من خالل القدرة على مواجهة التحديات  ي أنواعها ب املشكالتوحل املسؤولة عن بقاء واستمرار امل

  املختلفة.
 داف االقتصادية واالجتماعية للمشروعيقع على عا قيق ا  .تق اإلدارة مسؤولية 
 معهاتعامل يقع على عاتقها تلبية واشباع حاجات أطراف امل. 
  اجملتمعحاجات  املسؤولة عن التعامل مع التغري املستمر  يإن اإلدارة.  

  ساسية لتسيري عمل تلك املشروعات ياإلدارة داة ا  .ا

 فكار ال مت التخطي  هلا إ واقع عمليب ملشاريع الصغريةتقوم ادارة ا  .تحويل ا

  مثل ملوارد ومعطيات املؤسسة   ادارة املشاريع الصغريةتساعد ات ا تفعيل اإلستخدام ا ا ال
 .الصحيحة

 

جاا و  مور الالزمة ل م ا م خطواتاته إدارة املشروعات الصغرية أ ات ة املشروعادار  املشروعات، ومن بني أ
شخاص الذين يفشلون   اب الكثري من ا دير بالذكر أن  ي اإلدارة السليمة للمشروع، ومن ا الصغرية 
اا  م خطوات  ي أ ذا يرجع بصورة كبرية إ الفشل  اإلدارة، ، وبالتا فإن اإلدارة السليمة  مشروعاهتم و

اجحني  املشاريع فن االدارة السليمة للمشروعات الصغو .املشروعات ون ال يستخدمها كل ال رية من الف
صول على الربح  ون االدارة السليمة للمشروعات الصغرية من أجل ا اجحة، ولذلك فمن املهم االعتماد على ف ال

ديدة اس، وأصحاب الشركات واملشاريع ا لم به الكثري من ال  .الذي 

-I1  شاريعالماجحة في مجال  ال  تجارب بعض البلدان : الرابعالمبحث  
 الصغيرة

ط  والسياسات السابقة؛ ملعرفة نقاط القوة واالستفادة  الضعف  ها، ونقاطميعتمد التخطي  السليم على تقييم ا
بها،  اربـــــــــهم  والبــدء فـيلتج احاهتالتفكيــــر من حيث انتهى اآلخرون لالستفـــــادة من أخطــــــــاء   ا.و

مية وتطوير املشروعاتاد و  ال ت طبق على  التخطي    ال التخطي  ت الصغرية الذي  لقاعدة العامة  
ارب بدور يتطلب تقييم ط  السابقة، أو  ارب اآلخرين  حالة وجود خط  ا ذا اجملال  أو  دا سابقة   .

مية  كثرة التجارب الدوليةو تدل   ال ت ا على امهية الصغرية و تط املشاريع  الذي تلعبه تلك  ريالدور الكبو وير

                                                           

1  -  Pierre G، Bergeron، la gestion moderne، théorie et cas, 2émeImpression، gaeton Morin، 
canada, 1983، P 20. 
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مية االقتصادية واالجتماعية قيق الت اا العديد من و . ية دولة املشروعات   يشهد االقتصاد العاملي على 
موية كما ميكن القول بوجه عام أن تلك  دافها الت ذت من املشروعات الصغرية ركيزة لتحقيق أ ارب الدول ال ا

مو اآلسيوية على الساحة العاملية. وفيما ا تصرا لبعض عر  يليملشروعات كانت السبب الرئيسي لظهور دول ال ضا 
ذا املضمار: اجحة    التجارب العاملية ال

.I1.1 - األمريكية    ةتجربة الواليات المتحد: 
مريكيةاملتحـــــدة  الوالياتتعتـــرب  ومن الــــدول  ا ذا التـي أولـ ا تماما باملشروعات الصغرية ، و تمامات ا ناتج  ال

مريكي االقتصادعن الظروف ال مر  ا  ياتفرتة  خالل ا ي فرتة الكساد العظيم، وفرت الثالثي يات ، و  ة السبعي
فطية و ما ترتب عليها من انتشار للبطالة بني الشباب، و  ، شركات الكرب العديد من ال افالسعلى أثر الصدمة ال

مريكيةتعترب الواليات املتحدة و  احا،  عامل املشروعات الصغرية على الر م مما  ا من أول الدول ال حققت 
ظر االقتصادي العام هلا من مشاريع عمالقة وشركات ضخمة وعاملية، إال أهنا متلك أسطوال، ضخما، من  يتميز به امل

مريكي مريكية إلنعاش  ،املشروعات الصغرية املغذية لالقتصاد ا و حسب املواصفات احملددة من طرف الوكالة ا
صب شغل تشكل  55املشاريع الصغرية ال تضم اقل من  مريكية، فمن بني  % 95..م  من املقاوالت ا

د  م ب  0555مليون مقاولة   خلق  % 55فق  تشكل مقاوالت كرب ، كما أن املقاوالت الصغرية تسا
ية % 05كثر من فرص الشغل و بأ  . 1من القيمة املضافة الوط

و املالئم  وسامهت السلطات ية بتوفري ا مريكية املع اسبني والدعم املاا يوي لتش والتق امل ذا القطاع ا جيع 
وحة هلاته الفئة من املشاريع نذكر ما يلي ومن بني أكرب قوة اقتصادية عاملية،   : 2املساعدات املم

 كي.برنامج لضم  ان قرو  خاصة باملقاوالت الصغر  يتم تدبري بشراكة مع القطاع الب

  هات الرمسية وهلا اطر يسهر على تسيري شركات حرة مؤشرا هلا من طرف ا برنامج رأس مال 
 الدولة. ودعم منإعفاءات ضريبية 

  .ال التدبري ية    برنامج عام حول املساعدة الف

  ال الصفقات العمومية )ضمان حصة من الصفقات، برنامج ملساعدة املقاوالت الصغرية  
ية...(.  املساعدة التق

                                                           

ر حسن احملروق،  -1 عمان،  وسطة،واملتمركز املشروعات الصغرية  ومعوقاهتا،ملشروعات الصغرية ة املتوسطة أمهيتها ، اوإيهاب مقابلةما
 .22، ص2002

 
2 - https://www.Small Business.com./ Développent Centres SBDCs. 00/02/2002تاريخ االطالع   
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 .سبة للمقاوالت الصغرية  برنامج إلنعاش الصادرات بال

  ح إعفاءات ضريبية تصل إ  من إمجا دخل املشروعات الصغرية.  %5م

  كومية ال تضم فريقا، من املتخصصني و ظمات ا مي االستشارات هتتم بتقدإنشاء العديد من امل
 .والتدريب"

 املساعدة  إنشاء مشاريع  وهتدف إ ،0.عام ة ري إنشاء مؤسسة إدارة املشروعات الصغ
ية  االستشاراتطريق تقدمي  وذلك عنناجحة،  ةري صغ عدات املالية ، فاملساواملساعدات املاليةالف

قسم إ نوعني: مساعدات مالية مباشرة عن طريق تقدمي  ت قرو  من قبل مؤسسة املشروعات
  . ري مباشرة عن طريق مؤسسات مالية أخر  ومساعدات مالية الصغرية،

  مريكيةتأسي  برنامج تابع لوزارة التجارة   ةري لصغا وتشجيع املشروعاتيهدف إ دعم  ا
 .اإللكرتونيةال التجارة 

  ات اض ية  معية الوط عمالإنشاء ا  ا

  ة.ري املشروعات الصغ صحاب ت نقاشوحلقااقامة ندوات 

  يع صحاب املشار  وملتقيات تشاور واقامة ندواتمشاركة قطاع التعليم  عملية تدريب
 الصغرية.

ربته باملشاريع الصغرية تعطي دروس،ا مهمة  و أكرب اقتصاد رأمسا  العامل، إال أن  مريكي  ور م أن االقتصاد ا
عل قطاع  و احملرَّب للدول ال تسعى  ا  محاية ، إذ قدمت الدولة منوذج،ا مهم، القتصاداهتااملشروعات الصغرية 

قانون،ا  0922ذ املشروعات ومساندهتا ح تتخطَّى كل العقبات التمويلية والتسويقية، حيث أصدرت  عام 
فاظ على تكافؤ الفرص عن طريق محاية مصا املشروعات  ا  ا صيص الصغرية، كخاص،ا تؤكد به دور ما متَّ 

ت اسم  ذ املشروعات  خالل  صغري مشروعمليون  20واستفادت حوا -إس يب إيه-وكالة فيدرالية ملساعدة 
لما كرب  مث  مشروعات، وسامهت  انتقال عدد من املشروعات الصغرية إ «إس يب إيه»عام،ا من دعم  20

ت الوك«أمريكا أون الين»و« كومباب»و«  فيدرال إكسربي»، و«إنتل»، و«آبل»حدث لشركات  الة ، فيما متك
وي للمشروعات الصغرية إ  مّو الس يات من رفع معدل ال ، ووصل عدد املشروعات %2.1خالل عقد التسعي
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قق  %22مليون مشروع  ري زراعي، وتقوم بتوظيف حوا  22إ أكثر من  من  %21من القو  العاملة، كما 
سبة املبيعات الكلية  صف اآلخر  %20للواليات املتحدة، مسامهة ب مريكي، تاركة ال اتج احمللي اإلمجا ا من ال

أيضا دور،ا  دعم املشروعات، من خالل توفري متطوع أو مرشد من « إس يب إيه»ولعبت .1للمشروعات الكبرية
ربة لكلِّ مشروٍع صغري، إذ متلك الوكالة ما يقرب من  تلف اجملاالت االقتصادية، كما ألف متطوع  02ذوي ا  

مية  صب، باإلضافة إ إنشاء مركز لت اليني أو املرشحني هلذا امل دوات لرؤساء الشركات الصغرية ا ظِّم آالف ال ت
كومات احمللية كذلك توفر الوكالة الفيدرالية مجيع  اص، وا امعات، والقطاع ا املشروعات الصغرية بالتعاون مع ا

ات الالزمة للمشروعات الصغرية، عن طريق مراكز معلومات توفر برامج كمبيوتر خاصة بإدارة الشركات، املعلوم
 .2وقواعد بيانات عن أنواع املشاريع

د التدريب وتوفري املعلومات فق ، بل إهنا لعبت دور،ا مهم،ا  عملية متويل« إس يب إيه»ومل يتوقف دور الـ   ع
صل عليه مشروع معني، ال سيَّما مع املشروعات الصغرية، وذلك إم ا من خالل أن تكون الضامن للقر  الذي 

ح قرو  مباشرة للمشروعات الصغرية،  صعوبة حصول مشروع صغري على قر  دون ضمان، وإما عن طريق م
اطق تعا من مشكالت اقتصادية، ساء، كما يتم التمويل املباشر ملشروعات  م ا ال و  أ خاصة، تلك ال يدير

مريكية كأحد .كوارث طبيعية كومة الفيدرالية ا مريكية، تدخل ا ي أكثر ما مييز التجربة ا و نقطة رمبا تكون 
ا هلا، وذلك وفق،ا التفاق مع  ذ املشروعات دعم، تجات  ذا اال«إس يب إيه»املشرتين مل ضع  تفاق الذي ، فيما 

مريكية املختلفة ملراقبة م فذ اإلدارات ا رس، ال سيما أن بعض اإلدارات تتخطَّى أحيان،ا االتفاق بت إتاحة ن الكو
مريكية « إس يب إيه»من أسواقها للمشروعات الصغرية، ولد   %20أكثر من  مكتب يتعامل مع اإلدارات ا

وي   رس، كما يعد املكتب تقرير،ا س ضع لرقابة الكو حول أوضاع  ااملختلفة للدفاع عن مصا املشروعات الصغرية، و
فيف القيود  ، والضرييب هلذ املشروعات و اخ القانو املشروعات الصغرية  الواليات املتحدة، ونصائح لتحسني امل

 .3اإلدارية عليها

مريكيةعر  التجربة  ومن خالل مية وتطوير املشروعات ا ال ت  مت اتباعها الصغرية يتضح بأن السياسة ال  
كومة  اصر التالية مريكيةامن قبل ا ذا اجملال ترتكز على الع  : 

  الصغرية.ديد واضح ودقيق للمشروعات 

                                                           

، دار ال - 1 و ، إدارة املشروعات الصغرية، الطبعة ا سي ـشر والتوزيـع، عمان ، فالا حسن ا  .21، ص2002شروق لل

 

ـشر والتوزيع،  - 2 ، دار الـوراق لل و  .22ص، 2009 عمان،مؤيد الفضل، تقييم وإدارة املشروعات الصغرية، الطبعة ا
 

3- https://www.sasapost.com/small-projects-economy 01/00/2009تاريخ االطالع   
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  وتطوير املشروعات الصغرية وبرامج إلنشاءإنشاء عدة أجهزة. 

   املشروعات الصغريةاالستثمار  قطاع إشراب مجيع شرائح اجملتمع  برنامج.  

   برام العقود إ ومساعدهتا علىوالتسويقية،  االستشارية دماتوتقدمي اتقدمي كافة أنواع الدعم من إقرا
جهزةوصفقات مع  كومية،  ا هات ا حها إعفاءاتوا   .ضريبية وم

  مية املوارد البشرية عن طريق إقامة دورات تدريبية واملتوقع مة املشروعات القائ صحابالرتكيز على ت
سيق، إقامتها د وذلك بالت امعات واملعا  .ومراكز التدريب مع ا

.I1.0 -   اليابانيةالتجربة : 
اف  صادراهتا  ات ح أصبحت قوة اقتصادية ت ذ بداية الستي اعة م ال الص حققت اليابان تقدما كبريا  
وإنتاجها كثري من الدول الكرب  وذلك على الر م من أن اليابان ال تتمتع مبواد أولية أو ثروة معدنية تذكر وتعتمد 

و  إنت و  اعيا واقتصاديا بالدرجة ا اا اليابان ص ساس   ولية. ولعل ا ا ا اجها على استرياد أ لب موارد
عمال بتسهيل حصوهلم على قرو   اعات الصغرية ودعم رجال ا اعات الكبرية والص التكامل املتجان  بني الص

ساسية من املرافق والسكك ا ية ا ية  ديدية للمشروعات ال كانت تر  الدولة أمهبشروط ميسرة وبإنشاء الب
هتدف إ  اسرتاتيجيةتعتبــر اليابان واحـــدة مـن الدول املتقدمة ال وضعت خططا و سياسات و سرعة إنشائها.

مية و تطوير املشروعات مو  الصغرية ت ثرالذي حدث  اليابان كان له  االقتصادي، كما أن ال على  كربا ا
مية  مو  الصغريةو تطوير املشروعات ت ذا ال اب بأن أوكلت الشركات االقتصادي، حيث دفع  كبرية   املتسارع 

جم للشركات  تاجها،  الصغريةا تجات ال  اعة جزء كبري من امل مرص ص عمل الذي أد  إ توفري فر  ا
 .1الصغرية للمشاريع

مية وتطوير املشاريع الص دد للمشوكانت أول خطوة لتشجيع ت ي وضع تعريف واضح و اريع غرية  اليابان 
كومة اليابانية مبوجبها بتشجيع  ظم ال تقوم ا ح اإلعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد وال الصغرية وم
 املشاريع الصغرية. وتعتمد املشاريع الصغرية بشكل أساسي على الدعم املباشر من الدولة، والذي يتجلى  توفري
صول على  ية والتمويلية واإلدارية والتسويقية هلذ املشاريع، ومحايتها من اإلفالس بالسماا هلا با املساعدات الف

مت إنشاء اهليئة اليابانية للمشاريع الصغرية ال هتدف ا  ...و عام  .قرو  بدون فوائد وبدون ضمانات
ية أو متويلية أو إدارية أو تسويقيةتوفري املساعدات للمشاريع الصغرية سواء كانت مساع   .2دات ف

                                                           

ميةفتحي السيد عبد أبو سيد أ - 1 ا  الت اعات الصغرية ودور درية،  ،محد، الص امعة، اإلسك  .021ص ،2002مؤسسة شباب ا
ة مشكلة البطالة بني الشباب  الدول العربي يمر،عبد العزيز - 2 اعات الصغرية واملتوسطة  معا ة، امحد عبد الفتاا عبد العليم، دور الص

ظمة العربية شورات امل مية اإلدار  م  .22 ، ص2000ية، مصر للت
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كومة اليابانية سياسة ثابتة لتطوير املشروعات  شآت ذا الصغرية، لتصبحوقد وضعت ا افسية ذ امل ت قدرة ت
اذ اإلجراءات التالية كومة با ذ السياسة  قيام ا  :1عالية. وقد متثلت 

شآت الصغرية وقانون آخر ل .  لجمعيات التعاونية.إصدار قانون للم

شآت  . اعات الصغرية وتوفري اإلرشاد الف من مؤسسات البحث للم التشخيص العملي ملشكالت الص
 الصغرية.

شآت الصغرية. .  إنشاء معهد خاص لتعليم وتدريب العمالة بامل

شآت الصغرية. .  إنشاء مركز لإلعالم القومي للم

سني إدارة التوظف اهلادفة ا .0 شآت الصغرية.إصدار قانون بشأن    توفري القو  العاملة للم

شآت الصغرية. .5 ولوجي للم ائية لزيادة التطور التك  إصدار قانون بشأن اإلجراءات االستث

شآت الصغرية. .5  إصدار قانون تطوير مقاوالت الباطن مع امل

 الـصغرية. للمـشاريع الالزم والدعم التمويل لتوفري التمويلية املؤسسات بعض إنشاء .5

اقصات حكوميـة ان يكـون نـصيب الـشركات الصغرية لي  بأقل من إلزا .. صل على م  5م الشركات ال 
اقصة%  .من قيمة امل

ية خاصة باملشاريع الصغرية يقـوم  ـا معهد خاص باملشاريع الصغرية .5  .إعداد برامج تدريبية إدارية وف

سواق زو  على الصغرية املشاريع تشجيع على تعمل حكومية يئات قيام . ت الدوليـة ا  وذلك جاهتا،مب
تجاهتا. تسويق على ومعاونتها الدولية املعار  بإقامة  م

ظمات مجيع القانون إلزام . كومية امل كومية وشبه ا  على لحصولل الصغرية للمـشاريع الفرصـة بإتاحـة ا
كومية العقود  .ا

ددة قابلة للتجدي . ية  ستثمار  د، وتوفر نظـام ضـرييب يشجع على االاإلعفاء من ضريبة الدخل لفرتات زم
اعات  ديثة فـي املـشاريع الـصغرية، ونظـام ضرييب آخر يشجع على إقامة الص ولوجيا ا إدخال التك

ائية اطق ال  .الصغرية  امل

                                                           

سرج، مصر-1 شر حسني عبد املطلب ا سرج، مستقبل املشروعات الصغرية  مصر، مؤسسة ال - ص ، ص2002حسني عبد املطلب ا
22-22. 
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صول تسهيل . كية قرو  على ا اد ميسرة، بشروط ب  يعللمشار  املقدمة القـرو  ضـمان نظام وا
اية تتضحالصغرية و  وعية  ذ للحكومة الفائقة الع  املشاريع لـىع التـأمني خـالل من املشاريع من ال
 ملاليةا املؤسسات من موعـة السياسة ذ بتطبيق تقوم حيث اإلفالس، اطر من خوفا الصغرية
ية  .1والتأمي

 احتياجات املؤسسات غطيةالصغرية  ت املشروعاتسامهت  5..- 5.وتوضح اإلحصائيات أنه  الفرتة 
سبة  اعية املعدنية، ونسبة %5الكرب  ب دسية،% 55من املستلزمات الص اعات اهل ونسبة  من حاجيات الص

اعات % .5 زليةمن حاجيات الص سبة .الكهرو م اعية اليابانية، % 5كما سامهت ب من إمجا الصادرات الص
تجات  ال التشغيلمن صادرات امل% 20تقدر بـ  وسيطيوتوفر م اعية اليابانية. أما   ن فإ ؤسسات الص

سبة  املشروعات م ب اعي  حجم العمالة  القطاع % 85الصغرية  اليابان تسا م الوقت ال تس الص ا
 .2ا عدد العمالة  امن إمج %فيه املشروعات الكبرية  تشغيل العمالة  اليابان سو 

كومة  و املشاريع الصغرية إ اإلنتاج جبـودة عاليـة تبعا، للمواصفات العاملية، مما أد  إ وقد أد  دعم ا املوجه 
ارج ا من ا كومة اليابانية  .اعتماد املشاريع الكرب  على إنتاج املشاريع الصغرية بدال، من استرياد وقد عملت ا

ديث ما لديها من آالت ومعدات وتعلى تشجيع املشاريع الكبرية على التكامل مع املشاريع الصغري  ظيم العالقة ة و
 .بني أصحاب املشاريع والعمال

.I1.0 - وبية التجربة الكورية  : الج
وبية من الدول  ريتعترب كوريا ا ول اقتصاديا جو ف ال شهدت  امية و  نم، ففي السابق كانت تص الدول ال

ا يعتمد على إنتاج سلعة زراعية واحدة و  رزي اقتصاد رب الكورية  ، وتعا من نقص خلفتها  املوارد الطبيعة ا
ات،  االقتصادية مسي ف ضمن ال إالومشاكل الفقر والبطالة والتخلف  ا دول أهنا فيما بعد أصبحت تص
ط  والسياسات والربامج  املتقدمة، ذا راجع إ تطبيقها جملموعة من ا دفاالقتصاديةو سها ، ال كان   اسيا

مية  االقتصادي اإلصالاو  مية وتطوير املشروعات الصغرية من ض املستدامة، االقتصاديةوالت من حيث كانت ت
يات القرن املاضي  ذ فرتة الستي وبية م ط  والسياسات ال انتهجتها حكومة كوريا ا  .3تلك ا

                                                           

مد لقمان، املشروعات الصغرية واملتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب  الدول العربية،  - 1 العمل  قدمة ملؤمترورقة مأمحد 
 .22مصر، ص 2001ص، 45.العريب الدورة

 
درية،  - 2 يمية، اإلسك امعية اإلبرا  .221ص ،2002مين علي عمر، إدارة املشروعات الصغرية مدخل بيئي مقارن، الدار ا

3- https://www.colombo-plan.org/ Economy South Korea. / Sung-Young تاريخ  
01/00/2009االطالع  
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وبية قبل هنضتها االقتصادية   وكان اقتصاد الصغرية مبثابة جزءا ال  يعوتعترب املشار ف والركود، من التخل يعاكوريا ا
ويب يتجزأ من االقتصاد الكوري ا حاليا ا أكثر من ا شأة، تشكل نسبة % 2، ويصل عدد  80.99مليون م

و. مليون عامل من أصل  00من اجملموع الكلي للمشاريع العاملة  كافة القطاعات االقتصادية، وتوظف 
و % مليون عامل، 12.04 موع القو  العاملة  كوريا عام  11أي  حو %2002من  م ب  1222م وتسا

ذا القطاع  .1من إمجا القيمة املضافة املتولدة  

 

سبة مسامهة تقدر بـ % 2.99واملشاريع الصغرية متثل  اعات التحويلية، ب موع املشاريع العاملة  الص  9.02من 
دمات فتقدر نسبة التوظيف  من إمجا القيمة املضافة ال% ذا القطاع، أما فيما يتعلق بقطاع ا ة عن  ا

ذ املشاريع ما نسبته % 1املشاريع الصغرية ما يعادل . ذا القطاع،  حني تشكل  موع القو  العاملة   من 
سبة % 1.11 دقة، ومسامهة  التوظيف ب حسب على التوا % 2.10و% 1.83 قطاعي التجارة والف

ة  .2 2002إحصائيات س

شآت الصغرية، وقد اعتمد املشروع على تقدمي املساعدات  ولقد أعدت وبية مشروعا لتطوير امل حكومة كوريا ا
اعات. وقد  وع من الص ية واملالية ال تقدم الدعم هلذ ال اعات الصغرية بإنشاء املؤسسات الف ية لتطوير الص الف

حت الدولة حوافز وإعفاءا اعات الصغرية متثلت فيما يلىم شر الص  :3ت ضريبية ل
ها وإعفائها من  . وات بعد تكوي من  %05إعفاءات ضريبية للشركات الصغرية من الضرائب ملدة أربع س

تني بعد ذلك.  الضرائب ملدة س

ة من الدخول ال تدخل ضمن الوعاء الضرييب  . اضع للضريبة، حيث توجد أنواع معي فيض قيمة الدخل ا
ية. دمات الف ولوجيا وا ها الدخل العائد من نقل التك  م

ة من الوعاء  . ددة من تكلفة االستثمارات أو نفقات معي االئتمان الضرييب، حيث يتم خصم نسبة مئوية 
ديدة وخدمات  ولوجيا ا مية املوارد وإدخال التك ولوجيا وت الضرييب. ومن أمثلة ذلك االستثمار  التك

 .ويروالتطالبحوث 

اعات الصغرية لتقوم بعدد من املهام أمهها        يئة تطوير الص وبية   :4وقد أنشأت كوريا ا

                                                           

1 -Yank Junsok, Small and Medium Enterprises (SME) Adjustments to information Technology 
(IT) in Trade Facilitation: The South Korean Experience, Asia-Pacific Research and Training 
Network on Trade working paper, South Korean South Korean, 2009, p143. 

 

2 https:// www.mss.go.kr/site/eng/main.do 12/20/1200تاريخ االطالع   
مية وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة  مسري، بعضالصوص  - 3 ال ت اجحة   فلسطني، تذاء  ا  مناذج ميكن االح –التجارب الدولية ال

 .22فلسطني، ص، 2000افظة قلقيلية، مكتبة

4  - Wiseman C.H، Incoming Foreign Direct Investment in South Korea: Trends and causes 
after 1990, University of Amsterdam, Amsterdam, 2012, p31. 
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بية عن طريق املطبوعات وشبكات املعلومات اهلاتفية. . ج ولوجيا احمللية وا  توفري معلومات حديثة عن التك

مركي التام أو نسبة  . جهزة املستور  %55االعفاء ا د البحوث وتعاو ميع املعدات وا  نياتدة ملعا
اعية أو  ولوجيا الص اعية. داراتإلالتك شآت الص  البحوث والتطوير  امل

اصة. . ولوجيا جديدة من ضريبة االستهالب ا تج أو تك يع م ات املستوردة لالستعمال  تص  اعفاء العي

ال تأسي  ودعـــــــــــم املشاريع ا والتجربة الكورية وبية   طوات و ا موعة مــــــــــن ا ال ميكن لصغرية ارتكزت على 
يفها   ي ثالثةتص  :1موعات و
 يئات تدعم املشروعات  :ألولىا ، التسويق، اإلنتاجالتمويل،  :االت  الصغريةإنشاء مؤسسات و

 والتجديد االبتكارالتدريب، دعم 
 ظم عمل تلك املشاريعإصدار القوانني والتشريعات ال تشجع وت :انيةالث. 
 موعة من  :الثالثة وافز التسهيالتتقدمي   .وا

مية و  تائج ال حققتها خط  الت وبية واملعتمدة على سياسات دعم املشر  االقتصاديةمن ال وعات  كوريا ا
قيق  ي:  ويا،، % 9و% 0الكوري معدل منو يرتاوا ما بني  االقتصادالصغرية  ظ واالنضمامس مة التعاون إ م

مية   افةباإلضوخلق فرص عمل،  اإلنتاجسامهت املشروعات الصغرية  زيادة .و  0992 عام  االقتصاديةوالت
مية  قيق الت ات سامهت مع الشركات الكرب    ، و فرتة اديةاالقتصإ زيادة حجم الصادرات و السبعي

سني يات سامهت   تصف التسعي ات وح م اعة والقدرة على التكيف مع الت الثماني طورات يكل الص
ولوجية.  د أواخرالتك ال  وم وبية رائدة   اضر تعترب كوريا ا ات إ الوقت ا وقطاع  والتجديد البتكاراالتسعي

وبية قد استطاعت أن تب اقتصادا الشراكة بني املشاريع الصغ إن كوريا وميكن القول .2املشاريع الصغرية ة ري ا
ذا بدور خلق اقتصادا  فضل السياسة ب واالبتكار والتجديداملبادرة  وعزز رواقوي واملشاريع الكبرية والعمالقة، 
ذ املشاريع ال دعم   .املتوازنة للحكومة الكورية  

مية ، مهما دوار  كان هلا  املشاريع الصغريةو  وبي واالجتماعية االقتصادية عملية الت ، حيث كان أحد ة كوريا ا
اا التجربة  م أدوات  وبية االقتصاديةأ موية  كوريا ا وبية برعاية   وحظيت املشاريع .الت الصغرية  كوريا ا

كومات، بإصدار التشريعات وصيا ة السياسات ال حققت  االستقرار ا هلكبرية من قبل املؤسسات احمللية وا
                                                           

 

ورا  -1 وبية ملدة  عدنان، دراسةا موية  كوريا ا اا التجربة الت لة2002-0922ليلية ملرتكزات  وار املتمدن، ،  ، 2200العدد  ا
 .9، ص2000دمشق

 

2 - Chung، Y.I، South Korea on the Fast Line Economic development and Capital 
Formation، Oxford university press، england,2007, p13. 
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مو ماية وال ا بالقرو  جهزة الوااملؤسسات  نشاءوا وا تجاهتا،  الالزمة تقوم بإمداد ومساعدهتا على تسويق م
وبية عدة سياسات لدعم املشاريع الصغرية متث وانتهجت كورياذا . واالفالس التعثرومحايتها من  على وجه  تلا
صوص  ظم التمويلية املساندة،  باإلعفاءا ية  ستشاراتوااليل إ التدريب والتأ باإلضافةمن الضرائب، وال الف
 .واالقتصادية

.I1.1 -   ديةالتجربة  : اله
د،  ا مقاومة االحتالل الربيطا لله دية من التجارب القدمية ال ارتبطت بداياهتا برؤية  اندي  تعترب التجربة اهل

ني،  خالل تب فكرة  منوال ارتكزت على فلسفة االعتماد على الذات اقتصاديا، وزيادة فرص التوظيف للمواط
م املوضوعات الو .املشاريع الصغرية مية املشروعات الصغرية من أ تمام يشكل تشجيع وت كبري    اعطيت هلا ا

د كومة  تشجيع من خالل اهل تمام إ ر بة ا ذا اال د ويرجع  اعية القومية  اهل ميتها   اهالسياسة الص وت
هما أ لب الشعب  كإحد  الوسائل ال تواجه البطالة ديوالفقر ال يعا م صغرية تقدم ، فاملشروعات ال اهل

وعأكرب عدد ممكن من فرص العمالة بعد قطاع  ذ ال ا فقد احتل  انا، من املشروعات مك الزراعة مباشرة ومن 
د د مل تأت من فراغو . 1يبارزا،  االقتصاد اهل اا اهل ظام دميق و إن قصة  مي راطي يشجع وإمنا اقرتنت ب

د يكمن   ، .املشاريع الصغرية اا اهل يه أبس  ما تتوفر عليه اليوم للوصول إ أعظم ما يصبو إل استغاللفسر 
 .2العامل بالغد

د  عام  تمام  ذ املشروعات طبقت اهل و اال فكرة من خالل املركز القومي لأل اث والدراسات  5.وكبداية 
ذ الفكر  ية او معمل ا اث متخصص يقوم مبساعدة اصحاب وتتمثل  ات الصغرية ملشروعاة  إنشاء مؤسسة ف

ددة ترتاوا عادة ما ية  ية والتسويقية هلم خالل فرتة زم ية والتق دد وتوفري املساعدات الف ني ب من املستثمرين ا
اصر جديدة من شباب رجال االعم وات مما يعمل على إخراج ع ظمني يتمتعون مبهاثالث ا مخ  س رات ال وامل

ولوجيا املشروعات الصغرية ،  م على تطوير مشاريعهم ملواكبة التطور العاملي  تك قد  وتدريبية متطورة تساعد
مية املشاريع الصغرية  صرمة عدة إجراءات وتدابري لتطوير وت ة امل دية وطيلة مخسني س كومة اهل ذت ا ميكن  ا

از أمهها كالتا  :3إ
                                                           

مد لبيب  - 1 الة  به،د  مية  ع ظمة العربية للت  .02، ص2002 مصر، االدارية،ادارة املؤسسات الصغرية  الوطن العريب، امل
 
ميـــة التقليديـــة فـــي الــبــ - 2 اعية كبـــديل اســـرتاتيجي لبـــرامج الت اشـــئة "، ــريبش الســـعيد، طبيـــب ســـارة، "التجمعـــات الصـــ  امللتقـــىدول ال

اعيةالـــدو حـــول دور التجمعـــــات  اقيـــــد الصـــــ ميـــــة املؤسســـــات الصـ والع افســـــيتها، جامعـــــة قفـــــي ت املـــــة، ــــغرية واملتوســـــطة وفـــــي دعـــــم ت
 .02 ، ص2900مـــــاي  1و 0يـــــومي 

 
صول العلميــــــة والعمليــــــة إلدارة املشــــــاريع الصــــــغرية وامل - 3 شــــــر والتو توســــــأمحــــــد عــــــارف العســــــاف وآخــــــرون، ا زيــــــع، طة، دار صــــــفاء لل

 .222 ، ص2000عمــــــان، 
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  دمة ظيم املعار  التجارية، وانشاء مجعيات تعاونية   ، العمالءت

 اع لصغار تفضيلية فائدة بأسعار ميسرة قرو  تقدمي رفيني الص ك التجارية؛ املصارف خالل من وا  وب
د مية اهل اعية، للت وب الص وب التعاونية، والب  اإلقليمية؛ والب
 كومة املركزية ح إعانة رأمسالية من ا اعية  االستثماراتمن قيمة % 5 حدود  م الثابتة للمشاريع الص

ديدة؛   ا

  كومية املربمة مع املؤسسات الصغرية بفارق سعر  ؛ %5تطبيق أسعار تفضيلية  عقود الشراء ا
 ارج ظام التمويل التأجريي؛ وانشاء  رف عر   ا  .توفري املعدات املستوردة واحمللية ب

موعة من املوارد تتمثل  شروعاتمويل الالزم للممت توفري الت وقد   :من خالل 

  ني كمسامهات عن طريق املؤسسة العلمية واملؤسسات التمويلية والدعم اإلعانات املقدمة من الضام
 الدولة.املباشر من 

  والتربعاتاهلبات. 

  االستثمار.العائد على 

  ها.عضائاملقابل املادي للخدمات ال تقدمها املؤسسة 

   نظام.رسوم العضوية 

ية و قامت  دية أيضا بتوفري الب كومة اهل ساسيةا اعية ال  إقامة اجملمعات خاللالصغرية من  شروعاتللم ا الص
افذ التسويق  واالتصاالتتشمل شبكات توزيع امليا  ام، وم وب واملوارد ا ومعامل مراقبة الصرف والتلوث، والب

ولوجية  دمات التك اوا د أكثر من و ي، 1و ري اعية  2ضم قطاع املشروعات الصغرية  اهل ماليني وحدة ص
سبة  م ب وي هلذا القطاع %% 22تسا مو الس دية، و يبلغ معدل ال تجات اهل و  2.00من حجم امل ويا و س

اعات الثقيلة ققه قطاع الص  01لصغرية حوا يبلغ عدد العمال  قطاع املشروعات ا و معدل يتجاوز بكثري ما 
تجون ما يعادل  و ما يعادل نسبة  001مليون عامل ي دي% 00مليارات دوالر، و  اتج الوط اهل  من إمجا ال

و خلق عدد أكرب من فرص العمل، وخفض معدالت البطالة حيث أصبحت  دية  اا التجربة اهل ومما يدلل على 
تل املركز الثا بعد القطا  ها ميثل ع الزراعي مباشرة من حيث توليد فرص العمل، وأصبح إنتاجاملشاريع الصغرية 

اعي  20حوا % ديمن اإلنتاج الص و اهل وع من  01، وتوظف  ذ ال ا فقد احتلت  مليون عامل. ومن 
دي سيبة ل.2املشاريع مكانا، بارزا،  االقتصاد اهل مهية ال م املؤشرات ال تظهر ا دول التا أ  شاريعملويوضح ا

مية االقتصاد  ديالصغرية ونسب مشاركتها  ت  .اهل

 
                                                           

1  -  Pankaj Chandra، The Textile and Apparel Industry in India، Indian Institute of Management 
Vastrapur, Ahmedabad, 2006, p22. 
2  -  Ministry of Commerce & Industry (MoC) Government of India، “EXPOSURE VISIT CUM 
STUDY TOUR TO TEXTILE CLUSTER IN INDIA” ،MARCH 3 – 7, 2014. 
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مق  غري :(6)  ل ي  مل لهن.أ مهي   يف الاق 
 نسبة المشاركة البيان

اتج المحلي االجمالي  %01 ال
اعية  %52 اجمالي الصادرات الص

اعية  %22 عدد المؤسسات الص
اعي  %51 اجمالي االنتاج الص

 مليون وحدة 0.6 وحدات المسجلةعدد ال
 مليون 08 العمالة

 https://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa7-1-00/namaa2.asp املصدر:

 02/10/2018تاريخ االطالع

 
اب كن القول إن قطو مي دية املتعاقبة، ويبدو أن  كومات اهل تمام ا اع املشاريع الصغرية كان وما زال  صميم ا

هما؛ فمن ناحية ال تستطيع تلك املشاريع  نوع من املصا أو الفوائد املتبادلة بني الطرفني حالت دون االنفصام بي
كومي  ظل التطورات العاملية وسيا ر الصغرية التخلي عن الدعم ا افسة وآليات السوق ا ة، ومن دة مبادئ امل

و بعد  شودة لتوفري فرص العمل الالزمة ملواجهة البطالة و كومة  ذلك القطاع ضالتها امل ناحية أخر  وجدت ا
ولوجيا قليلة العمالة، فضال، عن تغطية  اعات الثقيلة للتك مهية خاصة  ظل استخدام الص اجتماعي   اية ا

تجات وتوفري العملة الصعبة والتصدير الطلب احمل  .لي على امل

.I1.0 -   االلمانيةالتجربة : 
تمامبدأ  تيجة طبيعية  اال يات و حالة الكساد  الزمةباملشروعات الصغرية  أملانيا ك ، و اهنيار القتصادياالثماني

اعية الكرب  ربتها مع املشروع  لدول االخر أملانيا دروس،ا  قدمتو قد  الكثري من املؤسسات الص ات الصغرية،  
اسب،ا لل وفرتإذ إهنا  ا م اخ، و ما سلطت عليه الضوء مشاريع م الصغرية  وجه العواصف االقتصادية العاملية، و
و « التليجراف»صحيفة  الصغرية  املشاريعمن  مشروعمليون  2.2الربيطانية، إذ تقول خالل تقرير هلا إنه توجد 

مو قوي وموظفني «ميتلستاند»ليها اسم بأملانيا يطلق ع لصني ، تضم  البية القو  العاملة  البالد، وتتمتع ب
ة سالصغرية زادت إيراداهتا وأرباحها  املشاريع. وأظهر  ث أجرته شركة )يب. دي. أو.( للمحاسبة أن 1لعملهم
ملا )كيه. إف. دبليو.( املع ، ويعد%2.1بواقع  2001 مية ا ك الت رية، أحد أسرار الصغ املشاريع بتمويل ب

ك قروض،ا  رب العاملية الثانية، قدم الب  0.2ا صلت و اا التجربة  أملانيا، ففي إطار خطة مارشال عقب ا
                                                           

1  - Karin Chappelle،" Economies Industrielle»، Vuibert، Paris, 2008,p32. 

http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa7-1-00/namaa2.asp
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دالق تريليون يورو  وع من املشاريع وترقية  ثري من أي ، كما استطاع تثبيت تكاليف االقرتا  لفرتة أطول بكال
اري ك  ملا على التمويل فق ، ففيو  .ب جاا ا ات ال يتوقف ال اب ابتكارات   القرن العشرين هناية أربعي كانت 

ان لل ها مؤسسة فراهنوفر الصغرية،مشاريع أطلقت الع ل شراكة جيسيلتشافت، وال كانت تعمل من خال -من بي
امعات والشركات، وذلك  دف االستفادة من ا اث العلمية، و  و ما كان لهبني ا بالغ  التطبيقات العملية، و

اا أملانيا ثر    .1ا
ذهتا أملانيا  إطار دعم وتشجيع املشروعات الصغرية ما يلي طوات ال ا م ا  :2ومن أ

 شآت الصغرية ودعمها  .تشجيع صادرات امل

  اد مصارف ملا االدخارإنشاء ا ح  واملتخصص ، ا  غرية.الصللمشروعات  االئتمانم

 امعات مع التعاون إسرتاتيجية اتباع فكار. تب ال  البحثية واملراكز ا  ا

 ديدة املشاريع تشجيع إقامة  .واالبتكار التجديد االت  ا

 ظيم تتو حكومية مؤسسة إنشاء شراف على الت  .لالزما الدعم وتقدم هلاالصغرية  املشروعات وا
 طقة  اتباع إسرتاتيجية التجمعات أو اعية، حيث يتم إنتاج مكونات السلعة الواحدة  م اطق الص امل

اعية واحدة   .ص

  شآت  اسرتاتيجيةاتباع اذ القرارات املتعلقة بامل ص ا  املبادئوضع  ارب ويش الصغرية،مشرتكة فيما 
شآت أصحاب :منالقرارات كل  اداملشرتكة  كومة، و  امل ذا طوة إ مسا وهتدف  شآت ا عدة امل
 .على القيام بربامج وخط   االصغرية 

ربتها مع الشركات  وقدمت أملانيا ا إذ إهن الصغرية،دائم،ا دروس،ا مستفادة لشركات ودول أخر ،   اخ، ا توفر م
اسب،ا للشركات  ا  وجه العواصف االقتصادية العاملية،  الصغريةم امية لصمود تائجاملت لتجربة ال حققتها ا ومن ال

ملانية ، والقيمة املضافةا، العاملني فيه وارتفاع عددإ إمجا عدد الشركات،  الصغريةارتفاع نسبة عدد املشروعات  ا
ديثة، وال الصغرية،ويرجع السبب  ذلك إ تركيز املشروعات  ولوجيا ا وزيادة تدريب  أملانيا على استخدام التك

 االستثمار. حجم

 

                                                           

1-https://www.dw.com/en/germanys-small-businesses-get-creative-amid-crisis/a-

52921638/2019 اال /01/00طالعتار  

مية االدارية، املعرفة، الكبيسي، إدارةصالا الدين  - 2 ظمة العربية للت رة، ص، 2002امل  .20القا
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.I1.0 -  1: الفرنسيةبة  التجر 
املؤسسة  بفرنسا على مواصفات نوعية متعلقة بامتالب أ لبية راس مالاملشروعات الصغرية يرتكز التعريف مبفهوم  

ذا التعريف  وكذلك علىمن أشخاص ذاتيني  ب التذكري أن  مر برقم أعمال. كما  مواصفات كمية يتعلق ا
ورويب لوضع تعريف  اد ا اس القوة العددية )أي أس أوروبا. وعلى  املشروعاتموحد هلاته يتطابق مع توصية اال

موع  % 95..الصغرية  فرنسا ما يقارب  املشروعاتشكل تشخص(  05أقل من  وتشغل  املشروعاتمن 
موع اليد العاملة الفرنسية  % 5590حوا م بمن  عمال الكلي  % 9 وتسا من  % 595ومن رقم ا

صيلة، ك  .املشروعاتمن عدد  % .عمال  .ال يقل عدد مستخدميها  املشروعاتما تشكل موع ا
تلفة  اجملال التمويلاملشروعات الصغرية أما بالقدر املتعلق باملساعدات، فإن  ي، الضرييب تستفيد من مساعدات 

ذ املساعدات نذكر ما يلي: واالجتماعي  ، ومن بني 
  لق املؤسسات حسب الظروف.مساعدات جهوية، وتتكون أساسا من  مساعدات مالية 

 .لق فرص الشغل  مساعدات جهوية 

 .قرو  متوسطة وبعيدة املد  بفائدة أقل من املطبقة  السوق 

   التكافلي. وأنظمة الضمانضمانات للقرو 

  ية  .واستشارةمساعدات تق

 :إعفاءات ضريبية أمهها 

 أالعلى  صغري شروعمن مسامهات  رأس مال م % 0خصم من الضريبة على الدخل  حدود  -        
ذ القيمة    ألف اورو. 11تتعد  

سبة للقرو  احملصلة للمسامهة  راس مال مؤسسة صغرية لفائدة العاملني الذين يتقاضون  - خصم الفائدة بال
اته املقاوالت.   أجور من 

 إعفاءات اجتماعية أمهها: -
 سبة لواجبا تني بال ول مستخدم.إعفاء ملدة س سبة   ت املشغل )التامني االجتماعي، حوادث الشغل( بال

 .ة لواجبات املشغل لعدد املستخدمني الذي يرتاوا من واحد إ مخسني مستخدم  إعفاء ملدة س

                                                           

1-https:/ www.adt-herault.fr/docs/1682-1-edition-atout-france-atout-france-au-
service-des-porteurs-de-projets-de-l-investissement-et-de-l-emploi-pdf.pdfcom تاريخ  

01/02/2002االطالع  
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  سبة ميع فرص الشغل املؤقت ال يتم خلقها. % 5إعفاء ب سبة   من مسامهات املشغلني بال

.I1.0 -   ديةالتجربة  1: الك

لق فرص العمل  ي أكرب قطاع  دية أن املشروعات الصغرية  كومة الك من  %55 حوا)الدولة  أدركت ا
ية ملساندهتا فيما تقوم به من أنشطة  إمجا فرص العمل( فابتكرت عددا من اهلياكل وبرامج املساعدات املالية والف

م  زيادة الثروة ظماهتا ح تسا ديدة. وقد العامة للدولة وتسهيل عملية خلق الوظائف ا لتضمن منوا صحيحا مل
عمال والتجارة  ت مسمى اإلدارة العامة للعمليات اإلقليمية وخدمات ا ذ السياسة  فيذ  اختارت آلية عمل لت

 :يليمسئوليتها فيما  وزير، وتتحددوالتعاونيات يرأسها مساعد 
 طقة سيق أنشطة مجيع الشركاء املوجودين  م م واحدة ملساندهتم  مرحلة بدء املشروعات ومساعدهت ت

شآت القائمة. مية امل   عمليات توسيع وت

  عمال ملساعدهتم بطريقة أفضل تمعات ا ميع املعلومات الالزمة املتعلقة باحتياجات ومتطلبات 
 لتخطي  اسرتاتيجيتهم وحل مشاكلهم  ضوء املعلومات السابقة.

 يةصغرية باإلرشادات تزويد املشروعات ال  .واملالية واملساعدات الف

 

م أنشطة االدارة ما   :2يليومن أ
 .دافها قيق أ ا على  كومية والربامج ال تساعد ظمات ا عمال والشركاء بامل تمع ا  تعريف 

 .ية وتعريفها بفرص التمويل شأة الصغرية لدعم مقوماهتا الف  مساعدة امل

 شأين على بدء  مشروعاهتم. مساعدة امل

 .كومية ظمات ا  العمل على تبسي  االجراءات مع امل

  عمال تمعات ا سيق بني مطالب  كومةالقيام بالت  .وا

ظمات ملساعدة املشروعات الصغرية على متويل مشروعاهتم بالقرو  أو لضماناهتا   :3يو ويوجد ثالث م

                                                           

ارب الدول »ل  الشور :  - 1 اعات الصغرية مع االستفادة من  مية الص خر  خطة قومية وبرامج لت اعي للج املبدئي رالتقري ،»ا ة االنتاج الص
 .02-02ص .9113والطاقة دور االنعقاد العادي الثالث والعشرون،

 

2  -  https://www2.gov.bc.ca/gov/content/economic-recovery/business-supports االطالع  01/90/2002تار  

3  -  https://www.alberta.ca/small-business-resources.aspx االطالع  10/90/2002تار  
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 .اطق تلف امل دوق مساعدة املشروعات الصغرية، ويغطى   ص

 .اعية مية الص اعية، وتغطى خدمات الت مية الص  شركة الت

  شآت مية امل ك الفيدرا لت دا. الصغرية،الب اء ك  وتغطى مجيع أ

عمال الصغرية يقوم بالرقابة على أداء القطاع ويقدم االستشارات  لد ويوجد  دية فرع لسياسات ا اعة الك وزارة الص
تاجها، وباإلضافة إ ذلك ف يال  شآت الصغرية و مية سياسات امل  :1إن الوزارات الفيدرالية تقوم بدور  ت

  املالية.وزارة 

  ويع االقتصادي الغريب   .وزارة الت

  طية طل دية ا  .الوكالة الك

   عمال مية ا ك ت دي.ب  الك

   ارجية والتجارة  الدولية.وزارة الشئون ا

.I1.0 -   غافورةتجربة  : س
كومة  ذت ا مية املشروعات الصغرية لتكون ا طوات الرامية إ تشجيع وت غافورة عدد من ا   املشروعاتكيزة ر  س

قيق مزيد من االستقرار  ذ السياسة تر ب  توفري مزيد من فرص العمل مع  جم، وبذلك فإن  كبرية ا
غافو  االجتماعي. وكخطوة ديدة أنشأت حكومة س ذ السياسة ا و تطبيق  غري رة مكتب املشروع الصأو 

The Small Enterprise Bureau (SEB)  مية قطة بداية لتشجيع ت مع تقدمي مائة مليون دوالر ك
قاط التالية   :2املشروعات الصغرية وتتلخص وظائف املكتب الرئيسية  ال

 
 .تقدمي املساعدات والتسهيالت االئتمانية للمشروعات الصغرية 

  ذ الوحدات الصغرية.سني مستويات اإلدارة  

 .ولوجي مية التحديث التك  ت

                                                           

1-https://www.ontario.ca/page/small-business-advice-support-services-regulations 
االطالع 01/01/2002تار  

 
جار،. فريد د - 2 مية   ال شر  االقتصادية،كتاب دور املشروعات الصغرية  الت امعية للطباعة وال دريةالدار ا  ص، 2001،والتوزيع، اإلسك

22. 
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 .عمال وإقامة املشروعات املشرتكة  فيز تطوير ا

  ية دمات االستشارية الف  .واإلداريةتقدمي أي مساعدات أخر  مطلوبة مثل ا

خر  ال هتدف إ إعانته عSEBويتعاون مع مكتب ) غافورة العديد من اهليئات واملؤسسات ا ى أداء ل(  س
ها مية املشروعات الصغرية نذكر م  :1رسالته  ت

  غافورة للتوحيد القياسي والبحث اعيالمعهد س  The Singapore Institute ofص

Standard and Industrial Research  ولوجيا املالئمة والذي يتو نقل التك
 للمشروعات الصغرية واملتوسطة.

  اجملل  الوط لإلنتاجيةThe National Productivity Board  والذي يركز على
اصة بتطوير مستويات اإلنتاجية  ية، مع وضع الربامج ا مية املوارد البشرية ورفع كفاءهتا الف ت

ذا الشأن.  وتقدمي املشورة الالزمة  

  مية التجارة تص مبساعدة The Trade Development Boardل  ت والذي 
م ارجية.املشروعات الصغرية على ت سواق ا  ية صادراهتا إ ا

  ل  الكمبيوتر الوطThe National Computer  شآت الصغرية والذي يساعد امل
ظيم أنشطتها وأعماهلا.  على تصميم برامج كمبيوتر لت

   ني ية ملساعدة املواط سيات بوضع برامج لتقدمي املعونة الف قيام عدد من الشركات متعددة ا
غافورة.  س

 د البحوث والتدريب املتعاونة  إعداد وهتيئة املشروعات الصغرية على ع ظمات ومعا دد من امل
 القيام بالعمليات اإلنتاجية واإلدارية والتسويقية  ظل شروط متطورة.

 

ميو  ك الت اما  دعم وسد احتياجات املشروعات الكبرية ، فقد قام ب  ةلعبت املشروعات الصغرية دورا، كبريا، و
                                                           

1- https://www.core.ac.uk/download/ Small and Medium Enterprises in Singapore and the 

New Economy pdf/13241194.pdf/ 01/01/2002عاالطال تاريخ   
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غافوري سعار التجارية وانضم إليها  الس بتوفري املساعدات املالية للمشروعات الصغرية بسعر فائدة ثابت وأقل من ا
خر  وب ا اعية  إمداد . بعد ذلك عدد كبري من الب غافورة للتوحيد القياسي وا اث الص كما تعاون معهد س

وب بالدراسات الالزمة و  لى التاملشروعات الصغرية والب ودة ووضع املواصفات القياسية ، وقد  عاون الرقابة على ا
شي  التجارة والصادرات تابع هلا كانت مهمته مساعدة  كومة  إنشاء قسم لت تمام من قبل ا الواضح واال

ظيم برامج تدريبية ظيم املؤمترات ووضع وت سواق الدولية ، كما يقوم بت ن التجارة ع املصدرين وتقدمي الدراسات عن ا
سواق الدولية واحتياجاهتا  . 1وا

 

 الفصل االول خاتمة
 

تمام كبري من ِقَبل دول العامل كافة واهليئات  متثل املشاريع الصغرية إحد  القطاعات االقتصادية ال تستحوذ على ا
ا احملوري  اإلنتاج  بوذلك بسب ،الدولية واإلقليمية والباحثني  ظل التغريات والتحوالت االقتصادية العاملية دور

داف االقتصادية واالجتماعية  قيق ا ا   ولوجي عالوة على دور والتشغيل وإدرار الدخل واالبتكار والتقدم التك
ا خاللومن ميع الدول.  يم والتعريفات ذا الفصل حاول م املفا ظرية ال حوصلة وذكر أ  املشاريعتعلق بت ال

ا أنبصفة خاصة  الصغرية واملشاريعبصفة عامة  ققها على املس وأثار جدهلا أمهية  وبي تو  مهمة ميكن أن 
ي اقتصاد يسعى  وميكن القول ،واالجتماعياالقتصادي  أن املشاريع الصغرية ميكن أن تكون أحد ركائز و بدائل 

قيق اكتفاء و استقاللية و قوة  االت عد اقتصادية وإ  يص حجم وارداته و يدة و تقلالتخلص من التبعية  
.ح رفع من حجم صادراته

                                                           

1-https://www.straitstimes.com/business/economy/70-of-smes-have-not-adopted-data-

analytics-just-know-spreadsheets-databases-survey 12/90/2002االطالع تاريخ .  
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II       الثاني  الفصل
مية  الفقر  و الت

 صالخصائ  ،المفهوم

 واألهداف

 
.II1-مف اهيم نظرية لماهية التخلف و  : المبحث األول

مية    الت

.II0-   مية االقتصادي الثاني:المبحث  ةماهية الت

.II0- :مية  ماهية المبحث الثالث  االجتماعية الت

.II1-   ظاهرة الفقرالرابعالمبحث : 
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 تمهيد

مية  فرع يانع جديد وشيق من فروع علم االقتصاد، الذي  Development Economicsاقتصاديات الت
ة.   ها باتباع إسرتاتيجيات وسياسات معي روج م ذا العلم كما ييركز على دراسة أسباب التخلف وسبل ا هتم 

ا مع مرور الزمن، فضال عن دراسة الرتاب  بني الب االقتصادية و  ادرة ومنو مثل ملوارد اإلنتاج ال بالتخصيص ا
ات مستمرة  مستو  املعيشة و القضاء على  س ذ الب مبا يسمح  دوث  السياسية واالجتماعية وكيفية تغيري 

هل والتخلف.   ا

مم" يعد Adam smithم مسيثويقال بأن آد مية من خالل مؤلفه "ثروة ا ، إال أن 0112أول اقتصاديي الت
مية االقتصادية لدول العامل الثالث  ومشكالهتا مل تظهر بالفعل إال قبل حوا ستني  ال الت ظمة   الكتابات امل

ذ مولد العامل الثالث و صول العشرات من املستعمرات  ات  على استقالهلا السياسي عام، وبالتحديد م مسي ا
ات من القرن  املاضي.   والستي

اميكية السريعة لألحداث   وقد ات نتيجة الدي ذ أوائل التسعي امي حدة م اشتدت املشكالت ال تواجه العامل ال
ظمات ا ذ الدول من قبل امل ، وزيادة الضغوط ال تواجه  اد السوفي دولية والرامية إ لالدولية بعد اهنيار اال

امية من كافة أشكال القيود وبالتا  رير االقتصاديات ال شاط االقتصادي و وجوب تقليص دور القطاع العام  ال
والت على الصعيدين االقتصادي والسياسي كان  ارجية. كما وقد شهد العامل الغريب  افسة ا فتح أسواقها أمام امل

ة الب يم قيق دول أوروبا الغربية لوحدهتا االقتصادية من نتائجها تدعيم  لدان املتقدمة على االقتصاد العاملي، 
رة، فضال عن  دا واملكسيك الجراءاهتم التفاقية التجارة ا مريكية وك والسياسية، واستكمال الواليات املتحدة ا

مع اقتصادي مواز  وب شرق آسيا لتكوين  هود اليابانية ودول ج والت أضعف، كليتكثيف ا ت من قوة ها 
مو االقتصادي وزيادة أعباء املديونية.  امية وانعكست  صورة تراجعات  معدالت ال د و مالدول ال ن خالل 

رة الفقر االهتا و ضا مية و  يمي للت حاول رسم اطار مفا   .الفصل س
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.II1-   مية   : األولالمبحث  مف اهيم نظرية لماهية التخلف و الت
اب اية هن مع اطق العامل أصبح  تلف م رب العاملية الثانية وانتشار موجة التحرر   تلف دول كفرق  ا بري بني 

اعية املتقدمة و باقي الدول ظهرت  العامل من حيث درجة التقدم و التخلف، ونتيجة التساع الفجوة بني الدول الص
اد عدد من امل دفت إ إ يف دول العاملالعديد من احملاوالت ال  صائص ال يتم من خالهلا تص  عايري و ا

امية أصبح  ر التخلف  ا لب الدول ال ددة، ومع تفاقم مظا موعات  موي   دائها االقتصادي و الت وفقا 
ر من خالل تب  ذ املظا د من  د من دف بشكل أساسي إ اهت تاسرتاتيجيامن الضروري العمل على ا

اميةالفقر باع مية  الدول ال د من جهود الت   .تبار عقبة أساسية 

.II  1.1-   التخلف:     مفهوم 

معت  شاع مصطلح التخلف وانتشر استعماله وتداوله، وكثر التأليف حوله     ات القرن املاضي و    ابتداء، من مخسي

ا، وقد   حوله وا اثخالل فرتة قصرية آالف املقاالت  اظري    كان ذلك سببا  عدم قدرة كثري من مبختلف م

ذ املعطيات  كّل توليفي يوضح نظرية التخلف وتعريفا  الباحثني على سيق     .1دقيق وشامل بشكل لهت

 

طاط أي  ويقصد بالتخلف    تلفة مثل التأخر، واال ا خلفها وله مصطلحات  لف عن القافلة، بقي وراء لغة،: 
مة ليست  املقدم ا يسبقها  كثري من أن ا ضارة ا اجملاالت، أيضاة و ري ديثة، التخلف العام عن ركب ا

اعات هضة العلمية  ميدان العلوم الطبيعية والص  .2وعدم متابعة ال

قيق الكفاية        ساس مصطلح اقتصادي يدل على وضعية اقتصادية مزرية وضعف، أو عدم القدرة على  و با   و

اجيات لني والفقراء املقهورين الذين ال ميتلكون  ،وسد ا ا ي صفة من مسات املستضعفني املغلوبني وا  أسباب    و

ربية وما إ ذلك القوة  د… االقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية وا الذي   التقدم و مقابل التخلف، 
اصل  مواكبة   مجيع القطاعات، وهلا القدرة علىيرمز إ حال دولة تشهد منوا اقتصاديا متكامال ومتوازنا بني التطور ا

ويلها إ ا الطبيعية والبشرية املتـوفـرة و يد والعقال ملوارد   هلدف متجددة  ثروة   العامل، بسبب استغالهلا ا
ار االقتصادي والرفا االجتماعي والرقي الثقا  .3قيق االزد

 

                                                           

   1 -https://www.aljamaa.net/ar/ وانه،-ت-يقع-ما-بني-التخلف -ع  2016 /01/08 طالعاالتاريخ   . 
 

م، -2 لف املسلمون وملاذا تقدم  ري مري شكيب أرسالن، ملاذا  ياة، الطبعة الثانية،  ا شورات دار مكتبة ا رة،م  .000، ص2002 القا
 

3- https://www.agora.qc.ca/dossiers/Sous-developpement2016 /01/08   االطالعتاريخ . 
 

http://www.agora.qc.ca/dossiers/Sous-developpement2016%20/01/08
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ميةبالتخلف  ثالثال العامل وجود تالزم  يث الثالث العامل بلدان بوضعية اصا، خ التخلف مصطلح ولقد أصبح     والت
ادي القرن  البشرية تواجهه دي أو قضية أكرب طارحة هو  ّدي به ونع والعشرين ا  البشرية أرباع بثالثة ال
 .1املتقدمة الدول بركب تلحق كي

ت وضعيات اجتماعية حالة تد حضاري يبقي شعب والتخلف يعك     ية وفكرية وثقافية واقتصادية وسياسا يعيش 
مود ال يسم على  .2فيها له بالتغيري حمستو  من ا

مو السكا من جهة  ويعترب ايف    أخري،ن جهة م والركود االقتصاديالكوست أن التخلف ميثل خلل مستمر بني ال
رةوعلى أساس ذلك يعرف التخلف على  ية  انه ظا ها وضع اقتصادي تار اقض نتج ع اثر فيه منوا  وواجتماعي مت

فراد تلف حاجيات ا ه حدوث عجز  تلبية   .3سكانيا سريعا مما نتج ع
ديث الفكر وارتكز    رة لي  التخلف أن على للتخلف ا ه فق ، اجتماعية أو اقتصادية ظا رةظ لك  متعددة ا

وانب، رم لتخلف فإن املفهوم ذا وحسب وإنسانية، جتماعيةوا اقتصادية جوانب على توي فهو ا   عديدة ظا
الة وسوء املالئم  ري واملسكن التغذية وسوء املساواة وعدم والبطالة كالفقر  الشخصي العجزب والشعور التعليمية ا

ماعي  .4واملر  الفقر مواجهة  وا
و ” تشيلسو فورتادو ”ويتساءل   مو والتخلف، ما  يب بأنه حالة اقتصاد  كتابه: ال  يتعايشزدوج مالتخلف؟ و

اريا  يا و ديث ف خر قطاع متكامل مع االقتصاد العاملي ا سبة كبرية، وا فيه قطاعان أحدمها قطاع رأمسا اكتفائي ب
سبية هلذين القطاعني أكثر من تعريفها مبستو  دخل الفرد او معدل منو مهية ال  .5وتعرف درجة التخلف با

قيقي، وانتشار الفقر   و   فا  دخل الفرد ا مية واملرتب  أساس،ا با فا  مستو  الت يشري مصطلح التخلف إ ا
فا  متوس  العمر املتوقع لألفراد، وعدم استخدام  فا  مستو  املعرفة بالقراءة والكتابة، وا كثري،ا، إضافة، إ ا

رة التخلف مقارنة، بالبلدان املوارد املتاحة ، وتوجد فجوة إمنائية كبرية   كثر  خر االبلدان ال تعا من ظا ا
اس؛ بسبب  رمان املادي، ووجود فجوات كبرية  مستويات املعيشة لل فراد فيها من البؤس وا تقدم،ا، ويعا ا

مية االقتصادية، تلفة من الت و مفهوم و  وصوهلا إ مراحل  ه يشري على الر م من أن مفهوم التخلف  نسيب ولك

                                                           

رة خرافة التقدم والتخلف، دار الشروق، الطبعة الثانية،، أمنيجالل  - 1  .9، ص2001، القا
 
ميةنداء صادق، التخلف  مشطر - 2 شورات والتحديث والت غازي  السياسية، م غازي، االول، ليبيا، الطبعةجامعة ب  .22ص، 0991ب
 
مية ،اجتماعيا ثقافياحسني عبد ا - 3 درية ، إداريا،-بشريا -سياسيا-اقتصاديا-ميد ،الت امعة ،اإلسك ،  2009مؤسسة شباب ا
 .010ص
 
مو  - 4 مية السياسية د ازي  ردن  ذيب الزعيب، البعد االقتصادي للت ديث، 2002-0919 ا والطبعة ، عامل الكتب ا ردن، ،ا  ا

 .21، ص2010
 

تار اهلواري،عبد البا - 5 مية، س  عبد املعطي وعادل  داريدار املعرفة  علم االجتماع والت امعية، االسك  .22ص، 0911،ةا
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ساسية من الغذاء  اس  تلبية احتياجاهتم ا دما يفشل ال وقات إ الفقر الّشديد، إذ يوجد التخلف ع  أ لب ا
ا  نف  ا ، فكالمها يرافق  ا القول أن التخلف والفقر يسريان دائم، ما آلخراوامللب  واملأو ، لذلك ميك ، إذ أي

  .1وجود الفقر وجود التخلف
توي  وقد ارتكز  بعاد فهو  رة متعددة ا ه أيضا ظا رة اقتصادية فق ، ولك ديث للتخلف على أنه لي  ظا الفكر ا

موعة من  على جوانب اقتصادية واجتماعية وإنسانية. فالتخلف يع الفقر والبطالة وعدم املساواة فهو يشري إ 
وضاع  ري املالئمة ال   .2املتخلف اجملتمعأفراد جانب كبري من يعيشها ا

.II  1.0- الدول المتخلفة  تعريف: 
ملها كل دولة اقتصاديا، وسكانيا، ومساحة،، لذلك فقد       تقسيم الدولمت تتفاوت دول العامل من حيث امليزات ال 

يئة  اولتها  ي املصطلحات ال ت كثر استخداما،    املتحدةمم احسب عدد من املعايري، ولعل املصطلحات ا
قل  و الدول ال منّوا، أوكالدول املتقّدمة، ومصطلح الدول  ري املتقدمة أو الدول ا كثر استخداما، و امية، املصطلح ا

ائية تعك  التباين الكبري بني االقتصاديات املتخلفة  ذ املصطلحات ث  .3قدمةواملتوعادة ما تكون 
ك الدو مثال يقالدول ال بصفة عامة كل الدول املتخلفةب ويقصد يف فقرية ال تقل فيها املوارد والثروات، فالب وم بتص

ية  إالدول وفقا ملستويات الدخل  ذا التعريف يركز على ،ودول فقريةدول   ا واملالحظ أن  املادي  نبا
ضاري لدو  انب االجتماعي وا ذا التعر لواالقتصادي دون ا حيان يؤدي استخدام  ف بدون ي، و كثري من ا

ف  ضمن  إتدقيق  ية بال ليج الغ ا الطبيعية مثل دول ا ية مبوارد ات واضحة، كأن تدرج دوال   الوقوع  تباي
 .4موعة الدول املتقدمة

احيةومن   ول ال غرافية يتم التميز بني دول العامل ا ا ا وب  املتقدمة،  دول الشمال والثا باعتبار مقابل دول ا
ية لفة ال تضم دول إفريقيااملتخ اء وأمريكا الالتي موعة عريضة د واملالحظ أن اليابان وأسيا باستث وب تشمل  ول ا

داءتمن الدول امل ة  ف   خلفة متباي  .5الفقر والدول الشديدةاالقتصادي كالدول املصدرة لل
ول مرّة  العام  ولقد اسُتخدم        مقالة صدرت لالقتصادي الفرنسي ألفريد سوفيه 1952تعبري العامل الثالث 

                                                           

صور  عبد اهللمالكوم جلز وآخرون، ترمجة طه  -  1 مية، مصطفي، اقتصاديات وعبد العظيمم شر، الريا ، الت -، ص0992دار املريخ لل
 .22-20ص 
 
مود ذيب الز   -   2  . 21ص، مرجع سبق دكرعيب، ازي 
 
صور  عبد اهللمالكوم جلز وآخرون، ترمجة طه  - 3  .21 ، صسبق دكر مصطفي، مرجع وعبد العظيمم
 
مية  - 4    مد بن قانة، اقتصاد الت شر  دار أسامةامساعيل   .00ص  ،2012، عمان 1، طوالتوزيعلل

 

صور  عبد اهللمالكوم جلز وآخرون، ترمجة طه  - 5 ، صمرجع  مصطفي، بد العظيموعم  .20 سبق دكر
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ا، وال  موعة الدول الغربية، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأسرتاليا و ري تمي إ   إشارة إ الدول ال ال ت
ذ التسمية من اد السوفيات والصني وأوروبا الشرقية( وقد استوحى  موعة الدول الشيوعية )االّ لفئة الثالثة  ا إ 

تمي إ الع الثالثوالعامل  اجملتمع الفرنسي قبل الثورة الفرنسية ول و مصطلح يدّل على الدول ال ال ت املني ا
اعية املتقّدمة ، ومها الدول الص مّو،  . و1والثا امية، أي اآلخذة  ال ذ الدول مصطلح الدول ال أحيانا، يطلق على 

ي ذات مستو  معيش خفض مقارنة، بالدول املتقّدمة، وال يستقيم فيها التوازن بني سرعة منّو السكان ودرجة و ي م
اعي .التقدم االقتصادي، وتعا من التخلف االقتصادي ول إ البلدان ال تتمّتع بتطّور ص وُيشري تعبري العامل ا

ي دول  يها، و رب الباردة؛مثّلت الرأمسالية ضّد الشيوعية وتق كبري، وال وّفرت حياة ذات مستو  عاٍل ملواط   ا

ول وتتمّيز  ظومة الفكرية للعامل ا موعة الدول ال خاضت التجربة االشرتاكية، وعارضت امل أما العامل الثا فهو 
 .2برفضها لثقافة الليربالية وللرأمسالية املفتوحة، كما تتمّيز باملستو  التعليمي فيها وحجم دوهلا وقوهتا

سن استغالل الثروة البشرية والطبيعية املوجودة فيها إ أعلى حد ممكن،   وتعّرف ايضا   موعة الدول ال مل  أهنا 
ساسية ا  كما وتعا من نقص  خدماهتا ا حيان على  020كالتعليم والصحة، وعدد دولة ويطلق  بعض ا

ان ن السكان ما تقارب نسبته السبعني باملئة من إمجا سكذ الدول مصطلح دول العامل الثالث، ويعيش فيها م
اعي يعادل  مل إنتاج العامل،  حني أّن اإلنتاج الص العامل، ويبلغ إنتاجها الزراعي نسبة مخ  وثالثني باملئة من 

اعة  .3سبعة باملئة من إنتاج العامل للص
 

يكله الدول الي تلك  والدول املتخلفة    لف قو  االنتاج وسيادة أتتميز بتخلف  ساليب ا االقتصادي أي 
اء اجتماعي وعلمي واداري وسياسي متخلف. ومع  كما  ،التخلفانتاجية تكرس عملية  أهنا تتميز أيضا بوجود ب

ه يشري ا التخلف  ية فانه ال يقتصر على متوس  دخل الفرد ولك شأة التخلف كعملية تار ذا التعريف ب رب  
رة ذ  .ات أبعاد متعددةبوصفه ظا

دود  ايضااملتخلفة  ويقصد بالبلدان ا االقتصادي واالجتماعي متد و قطار ال يكون مستو  تطور تلك ا
 السلبية.متجسدا ذلك بالعديد من املؤشرات االقتصادية واالجتماعية 

 

                                                           

لة مصر  -  1    ر صالا الدين نامق، التضخم السكا  العامل الثالث،   .21ص، 0912،ةاملعاصر، القا
 

ب، خصائص الفقر  على - 2    ، دار العامل الثالث، الطبعة  واالزمات االقتصاديةو االفكر  االو ، لب ا  .10ص، 0992،ناللب
 

3-https://www.arabthought.org/ar/researchcenter/ofoqelectronic-article-details? 2016 
/01/28 تاريخ االطالع  . 
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.II1.0-   التخلفمظاهر : 
ر  حالة التخلف بعدةتتميز     ااملتخلفة متي  الّدولمظا ا من الدول،  ز  مهها:إشارة  يلي وفيماعن  ري

 :ا من الدخل مقارنة، مبستو   تتميزإذ  انخفاض مستوى الدخل ذا الّوع على مستو  متد جد، البلدان من 
ه أنه كارثي ه وضع اقتصادي أقل ما يقال ع تج ع  .1البلدان املتقدمة، مما ي

 :مو الطبيعي ل املتخلفةتتميز البلدان  كثافة سكانية عالية لسكان بالضغ  السكا الشديد، إذ إن معدل ال
 فيها مرتفع للغاية بسبب ارتفاع معدل املواليد. 

 :ماعي  الفقر الجماعي مو مشكلة الفقر ا شأ وت م مسات االقتصاد هلذا الّوع من الّدول، إذ ال ت يعد من أ
شأ وتكرب و  ها ت مو  ظل خلل املزمن بسبب وجود خلل اقتصادي مؤقت، ولك ائم، مما يؤدي د ياقتصادت

اصلة  عدد السكان، وعدم املساواة  الدخل، وزيادة مستمرة  إ ازدياد درجة الفقر فيها بسبب الزيادة ا
سعار.    ا

 :ميع الدول، إال أن معظم البلدان  التخلف الزراعي سبة  م قطاع بال و أ على الر م من أن قطاع الزراعة 
ديثة الّام يات ا ية تعا من التخلف الزراعي، إذ يتبع املزارعون الطرق التقليدية  الزراعة وال يطبقون التق

دود للغاية  . 2إال على نطاق 

 ولوجيا استخدام لمهارة االفتقار خفض مستو  البلدان ذ تواجه :التك ولوجيا، من م   ونقص التك
يدي رة، العاملة ا مو وترية إن إذ املا ا بطيئة فيها االقتصادي ال ولوجياال استخدام قلة بسبب جد،  .تك

 :يؤدي الضغ  السكا املفرط إ نقص املهن املتاحة وبتا إ حدوث مشكلة البطالة.  البطالة 

 للغاية، عبة، ص واقتصادية اجتماعية ظروف من املتخلفة الدول تعا :واالقتصادية االجتماعية الحالة سوء 
مية لتتعرق إذ ها تصاديةواالق االجتماعية العوامل من العديد وجود فيها بسبب االقتصادية عملية الت  نظام م

سرة  .3مكلفة اجتماعية عادات املشرتب، ووجود ا

 :تلفة ومتعددة من املوارد الطبيعية بكميات كافية وك وجود موارد طبيعية غير مستغلة برية يعد امتالب أنواع 
ذ البلدان من  واستخدامها مهم،  يات للغاية، ولكن تعا  غالل املوارد الالزمة الست ووسائل املاديةانعدام تق

                                                           

مودامحد عارف  - 1 سني الوادي، التخطي   العساف،  مية االقتصاديةا شر والت ،والتوزيع، دار املسرية ل ، االردن، 2000، الطبعة االو
 .01ص
 
مية االقتصادية، دار وائل مدحت القريشي، ال -2 شر،ت ردن،  لل ، ا و  .22، ص2001الطبعة ا
 
اشم  -3 مية االقتصادية   ثابت،مد  امعي  اجملتمع املعاصر،الت ديث، مصاملكتب ا  .22ص، 2001،را
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ر  وامليا واملعادن  ساس، وبعضها متتلك موارد طبيعية مثل ا الطبيعة، أو من عدم وجود موارد طبيعة من ا
ذ املوارد  ري مستغلة بسبب وجود العديد من الصع ا لكن   ذ البلدان.وبات ال تواجهها والغابات و ري

  :اسبة ية تحتية م اسب االفتقار لب م السمات الشائعة هلذ البلدان مثل عدم وجود وسائل نقل م ة يعد من أ
اسبة  ائتمانيةوكافية وضعف  خدمة االتصاالت، وتوليد وتوزيع الكهرباء وعدم وجود تسهيالت  م

 للمستثمرين.

  :يع اعية فيها، إذ إن وترية التص املتخلفةز الدول تتمي انخفاض معدل التص مية الص قص الت يع فيها بطيئة ب
دوات  .1للغاية؛ بسبب العجز  تكوين رأس املال وندرة اآلالت وا

  :اسب من عدم وجود أسواق متقدمة، وعدد من القيود  تلك  املتخلفةتعا الدول  عدم وجود سوق م
سواق مثل قلة معلومات السو  ويع فيه، وعدم وجود عالقات مع أسواق أخر ، وقلة الطلب ا ق، وندرة الت

 الكا وما إ ذلك. 

  ظيم االقتصادي السليم وندرة امية من وجود تشكيل إداري  ري فعال إذ تعا من نقص الت تعا الدول ال
ص االقتصاد اسبة   .2االستثمارات وعدم وجود أي قرارات م

 نتشار  مجيع القطاعات. مشكلة تفشي الفساد وا 

  .اطق وع  كثري من امل  مشكلة الفقر الشديد، وانتشار ا

 ة االجتماعية املشاكل تفشي ا  .القتلو  السرقة مثل الفقر عن ال

 الصحية الرعاية انعدام. 

 مية نسبة ارتفاع  .ا

 ف رة تعترب المرأة: ضد الع ف ظا ر من املرأة ضد الع كثر الظوا  على انتشارا، و  اإلنسان، قوق انتهاكا،  ا
قل على وتؤثر العامل مستو  اء مجيع  امرأة مليار على ا فل املرأة تتعّر  حيث العامل، أ ازل،  لع  امل
قل وسائل و والعمل واملدارس والشوارع ف تتعّر  أهّنا وحّ  العامة، ال  إ باإلضافة ،اإلنرتنت على للع
ف رب، أو الصراع أوقاتو  السلم، أوقات  الع ف أشكال تتعدد  يث ا  بني ما ساءال ضد املوّجهة الع
ف سدي، الع سي أو ا  .3ا

 

                                                           

مد بن قانة،  - 1  .22ص  ،مرجع سبق دكرإمساعيل 
 

اشم،  -2  .21ص  مرجع سبق دكرمد ثابت 
 

3-https:// www.borgenproject.org/5-common-manifestations-poverty/2016 /01/24 االطالع تاريخ  . 
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 اطق تتعّر  الصحية: الثقافة انعدام  من الوقاية بأمهية يفالتثق وانعدام الصحية الرعاية إ تفتقر ال امل
مرا  مرا  انتشار زيادة إ ا مرا  على السيطرة عليهم يصُعب حيث سّكاهنا؛ لد  ا  عليهم عةالواق ا

مثلة من املالريا مر  حاالت وتعترب كافية، وقائية عوامل وجود عدم ظل  مرا  على ا  تفتك ال ا
ويا،، شخص مليون 200-220 بني ما املر  ذا يصيب حيث العامل؛ هم، مليون موت إ مؤديا،  س  م
هم %90 أن ُوجد  .1إفريقيا قارة من م

 

 ب يرتب  والذي العامل، ذا  التخلف أوجه أحد الفقر يعترب :التعليم من والحرمان الفقر ّ  مستويات تد
اب والعلم، املعرفة هل بني وطيدة عالقة فه  التعليم جودة نيب اختالف اب فإنّ  أخر  ناحية ومن والفقر ا
اطق  اطق الريفية، امل ضرية وامل حياء أو ا ية، ا حياءو  الغ  الفقر يعترب لذلك ،2املدن أجزاء  الفقرية ا
سباب أحد طفال رم ال ا صول من ا ، التعليم على ا  .التخّلف حلقة من إلخراجهم الكا

 

 :يكل الصادرات وع،  اختالل  ارج يكون مت حيث ترتكز عادة  سلعة واحدة،  حني أن االسترياد من ا
م  .3التقلبات د  الكبريالتأثر ية االقتصادية على موارد  ري مستقرة يؤدي إ وبالتا فإن اعتماد الت

.II  1.1-  :تعريف التخلف االقتصادي 
رة اقتصــــادية تتغري من       دد ملصـــطلح التخلف على أســــاس أنه عبارة عن ظا يصـــعب إعطاء تعريف شــــامل أو 

اب اختالف بني علماء االقتصــاد ح رتمع آلخر فال يزال  رة ال تعد من أخطر الظوا ذ الظا   ول تعريف 
تمام رجال  رب العاملية الثانية واســـــتحوذت على ا رة التخلف خصـــــوصـــــا بعد ا ذا العصـــــر، فقد زاد انتشـــــار ظا

اب مناالقتصــــــــاد.   هم من يرجعه إ البلدان  و ور اقتصــــــــادي على مدار الزمن، وم ير  أن التخلف ركود أو تد
هم أيضــــــــــــــا من ير  بأنه يعود إ اجملتمع الذي يعتمد على املواد العـاجز عن ا ســــــــــــــتغالل ثرواهتا بالطرق العلمية وم

اعة االبتكارية. اعة االستخراجية ال على الص ولية أي على الص  ا
شاط االقتصادي  الدولة كمعيار للتفرقة بني الدول املتقدمة وال والبعض من د على طبيعة ال ول داالقتصاديني است

                                                           

1-https://www.bathnes.gov.uk/services/your-council-and-democracy/local-research-
and-statistics/wiki/fuel-poverty/2016 /02/24 تاريخ االطالع   

 
م -2 شر والتوزيع، الطبعة فارس رشيد البيات، الت ، عمية االقتصادية سياسيا  الوطن العريب، دار أيله لل و ردن،ا  12، ص2001 ان، ا
. 
 
غازي،  -3 شورات جامعة قاريون ، ب ، م و مية السياسية، الطبعة ا  .21، ص0991 ليبيا،نداء مطشر صادق، التخلف والتحديث والت
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اعية متقدمة  .1املتخلفة، واعتبار الدول الزراعية بالد متخلفة، وأن الص
خر  وخاصة  ويعرف التخلف اصر اإلنتاج ا سبة إ ع درة الشديدة  عر  رأس املال بال االقتصادي بانه: "ال

فا  مستو  اإلنتاج مع عدم عدالة توزيع اإلنتاج ا صر العمل"، ويعرف ايضا على أنه: "ا بني أفراد  لقوميع
مو االقتصادي"  .2اجملتمع إضافة إ ركود ال

قيقي  ومن االقتصاديني من ور  مستو  الدخل ا اس لوضعية و إال انعك التخلف ماو  للفرد،يرد إ التد
و وصف عام  لب الدول املتمركزة بوجه عام  آسيا وإفريقيا وأ دد، و تمع معني و ورة   ريكا ماقتصادية متد

وبية، وال يبلغ عدد سكاهنا ما يقارب من ثلثي سكان العامل" ر 3ا لفات ومظا ذ البلدان تعا من  ، وكل 
 والصحي. واالقتصادي والثقااالجتماعي و مرتدية على املستو  التعليمي واملعيشي 

اد عليه  تعريف التخلف       اد معيار ميكن االست نه رمبا أفضل تعريف االقتصادي، إال أمما سبق تتضح صعوبة إ
و ذلك الذي يعترب الدول متخلفة إذ مل هتيئ لسكاهنا القدر الكا من حاجاهتا الضرورية  للتخلف االقتصادي 

يتهم مقارنة مبا تقدمه الدول املتقدمة  قطار ال يك لسكاهنا فالدولوأسباب رفا ي تلك ا ون مستو  املتخلفة "
ا االقتصادي   .4االجتماعية"من املؤشرات السليب االقتصادية و واالجتماعي، متجسدا  العديد تطور

اسب مبا يؤد  إ العجز عن الوفاء  االقتصادييع بالتخلف و  عدم القدرة على استغالل املوارد املتاحة بشكل م
شاط  اس، ذلك أن ال ة، ووجود القو  رد الطبيعيتوافر املوا ييقوم على مرتكزات أساسية  االقتصاديباحتياجات ال

هد  هد البش البشرية، وبذل ا ظمة لتفاعل ا تجات نافعة، وأخريا، وجود القيم الدافعة وامل ر  ويل املوارد إ م
ظم العالقات االقتصادية  مع املوارد لتحقيق الكفاءة  ذ اإلنتاج وت ربعة  عدالة وتوازن، فإذا توافرت  اصر ا  الع

تصاد متقدما، وإن توافرت املوارد والقو  البشرية ولكن مل يوجد اجملهود للتعامل مع املوارد أو  ابت القيم كان االق
ونظم العالقات االقتصادية السليمة كان االقتصاد متخلفا،، ويؤد  ذلك إ الفقر، أما لو كانت املوارد  ري متوفرة 

صل فيكون اجملتمع فقريا،،  تج عن التخلف الفقر.فالفقر   وبالتامن ا  ري التخلف وإن كان ي
و ا وتقدمها تسود   والتخلف  رة اقتصادية اجتماعية متدنية ومتأخرة عن مستو  تطور الة أو لظا انعكاس 

تلف االقتصاديون  تعريف التخلف  دودة، و تمع ودول  زمان ومكان معني وجملتمع أو دولة معلومة، أو 

                                                           

مي - 1 هضة العربية، بريوت،د. حسني درويش العشري، الت  .02، ص0202 ة االقتصادية، دار ال

زائر،  - 2 امعية، ا مد أمحد الدوري، التخلف االقتصادي، ديوان املطبوعات ا  .9ص  ،0210د. 

هضة، - 3 امية، ترمجة صا نامق، دار ال مية االقتصادية والدول ال رة موري  دوب، الت  .1 ص، 0221، القا

مد أمحد  -4  .59ص  ،مرجع سبق دكرالدوري، د. 
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ديد مع هم من يذكر أنهاالقتصادي و  :1ا فم
ور اقتصادي. -0 ا على مدار الزمن عن ركود أو تد  اصطالا يوصف به كثري من دول العامل ال يكشف تطور

اعي، أو البلد الذي تكون موارد  ري  -2 و ال على اإلنتاج الص البلد أو اجملتمع املعتمد أساسا على اإلنتاج ا
ديث.مستغلة أو  ري مستخدمة استخداما كفئا و   فقا للفن اإلنتاجي ا

خر ، وخاصة  -2 اصر اإلنتاج ا سبة إ عر  ع و ندرة شديدة  عر  رأس املال بال التخلف االقتصادي 
ديد نصيب الفرد من السكان من ذلك الرأمسال ومقارنته  صر العمل. مع قياس ذلك على أساس  ع

رقام املماثلة  الدول املتقدمة.  با

قيقي للفرد. التخلف االقتصادي -2 فا  وتد ملتوس  الدخل ا  يعك  ا

فا  مستو  اإلنتاج مع عدم عدالة توزيع اإلنتاج القومي بني أفراد اجملتمع  -2 التخلف االقتصادي يعك  حالة ا
مو االقتصادي.  إضافة إ ركود ال

تلة اجتماعيا وحضاريا حيث أن الدول املتخلفة ا شأ  بيئة  ا متخلفة حضاريا قتصاديوالتخلف االقتصادي ي
 أيضا. 

و خلل اقتصادي وحضاري واجتماعي  لص إ أن التخلف االقتصادي لي  مرادفا للفقر وإمنا  ومما سبق 
ات بوجود موارد ضخمة مع توافر إمكانيبصفة عامة تميز الدول املتخلفة تنشوئه عوامل عديدة و  علىساعدت 

ظيم االجتماعي والتطبشرية ومادية الزمة لالرتفاع مبستوي املعي لف  طرائق اإلنتاج والت بيقات شة ومع وجود 
ذ املوارد  د الدول االقتصادية الستغالل  مو االقتصاديال تستطيع ان ترتقي   . إ درجات عالية من ال

ر للتخلف  دد االقتصاديونو   :2ى واالقتصادي أربعة مظا

لل- 0 ها الرتكيز على قطاع واحد من قطاعات االقتصاد وإمهال  عدة لالقتصاد، ويتمثل  اهليكلي ا صور م
اعة  باقي دمات وإمهال الص خص الرتكيز على قطاع الزراعة أو قطاع التجارة وا القطاعات وعلى ا

اعات التحويلية، إ جانب عدم استغالل املوارد املتاحة بشكل كفء.  خاصة الص

ولوجـيالتخلف - 2 تطوير اإلنتاج بالعمل على إجراء البحوث العلمية املستمرة واستخدام  عدم ممثال،  :التك
                                                           

 .26-33ص-ص، دكر سبق عمرج ،الداويمد أمحد  - 1
 

2-https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1960-v36-n1-ae1512206/1001529ar.pdf/2016 /03/24 
االطالعتاريخ   
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تجات مبا يؤد  إ حسن استخدام املوارد املتاحة. نتائجها   تطوير امل

ارجياالعتماد على اقتصاديات العامل - 2 دمات الالزمة ومبا يؤد  إ التبعية وما   ا ر من توفري السلع وا
 .ارجياللمجتمع وما تؤد  إليه من زيادة املديونية للعامل  والثقا السياسيتقالل التأثري على االس

ياء  وبالتا زيادةقلة نصيب الفرد من الدخل - 2  .والفقراءالفقر واتساع الفجوة بني ا 

ا ومستو  أو درجة التقدم أو التخلف بني وقد استخدمت ديد مدا رة التخلف االقتصادي و لدول ا  قياس ظا
اسبا للت  فمثال معيار مستو  املختلفة معايري متعددة. ذ معيارا م فرقة متوس  نصيب الفرد من الدخل القومي أ

سبة لبعضها البعض، ويعترب بعض الباحثني أن الد ول بني الدول املتخلفة والدول املتقدمة وترتيب الدول املتخلفة بال
ي ال يقل فيها متوس  دخل الف امية ال املتخلفة  ة عن مقدار معني من الدوالرات أو أن الدول ال رد  الس

ة عن  مريكي 0/2يتجاوز فيها دخل الفرد  الس  .1متوس  دخل الفرد ا

وضاع االقتصادية ومستويات  و ميز  ذا املقياس قصورا واضحا حيث ال يكفي وحد كمعيار دقيق للداللة علي ا
فا  مستويات الدخول الفردية  الدولاملعيشة  الدول املتخلفة وطر   ق التوزيع فيها كما أنه علي الر م من ا

ذ الدول دوال نفطية يزيد فيها متوس  دخل الفرد عن متوس  الدخل الفردي  اب من  امية بصفة عامة إال أن  ال
ذا املقياس فإن بعض االقت لتغطية و  السائد  كثري من دول العامل تقدما يري أن يضاف إ  صادينيالقصور  

ية  خر  ال تعرب عن مستوي االستهالب من سلع أساسية وبعض سلع الرفا ذا املقياس بعض املقايي  ا
 .2االجتماعية كامليا والكهرباء والتلفزيون واملستوي التعليمي للسكان ومستوي الرعاية الصحية املتوفرة هلم

. II1.0-    االقتصاديأسباب التخلف :  
هم من       رة التخلف االقتصادي، فم سباب املؤدية لظا لقد طرا جدل كبري بني االقتصاديني واملفكرين حول ا

ية والبعض يرجعه إ أسباب جغرافية، وكذلك يوجد من يرجعه إ أسباب اجتماعية،   يرجعه إ أسباب تار
ولية كانت من وسيطرة الدول املتقدمة على التجارة الدحني ير  فريق آخر أن تبعية البلدان املتخلفة للعامل املتقدم 

سباب ال أدت إ التخلف االقتصادي م ا حو التا 3أ سباب على ال د ا  :وميكن حصر 

                                                           

مد زكي  - 1 هضة العربية، القشافعيد.  ول، دار ال زء ا مية االقتصادية، ا رة، ، الت  .09 ص، 2000ا

رة، - 2 هضة العربية، القا مية، دار ال خالقية  الت وانب ا  .01ص ،2000د. صالا الدين نامق، ا

مد أمحد الدوري، مرجع  -3  .59، ص سبق دكرد. 
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  هاز االنتاجي وعدم كفاءته مما يؤدي ا  القومي:انخفاض الدخل امية ضعفا،  ا تواجه الدول ال
فا  الدخل القومي ونصيب الفرد  ه ووجود جزء كبري من الثروات  ري املستغلة و حالة استغالهلا ا ال م

مثل  .1ُتستغل االستغالل ا

  عك  الدول  على املتخلفةتشكل الزيادة السكانية الكبرية مشكلة كبرية  الدول  السكانية:الزيادة
فا  الوفيات نتيجة الزواج   ملبكر.ااملتقدمة ويرجع ذلك ا زيادة نسبة املواليد وا

  اعية  الدول االوربية ا زيادة التقدم االنتاجي مما اد  ا رفع مستو   االنتاجي:الفن أدت الثورة الص
امية ال تزال تعتمد على العمل  ما الدول ال ذ الدول على اآلالت املتقدمة  االنتاج بي االنتاجية العتماد 

ربة مما يؤدي ا يني ذوي ا قصها الف فا  الدخل القومياليدوي وي   .2 تأخر انتاجية العمل وا

  يوجد الكثري من العادات والتقاليد االجتماعية ال تؤدي ا التخلف  االجتماعي:تخلف البيان
االت، فساد تأخر املرأة  الكثري من اجمل التعليم،فا  مستو  اارتفاع نسبة االمية و  مثل:االقتصادي 

ر  السياسية،البيئة  طفال،ة عمل وجود ظا  .خلالداالنفاق البذخي وخاصة  ظل سوء توزيع  ا

     اد على غرا و  العامل الطبيعياب الكثري ممن يفسر التخلف االقتصادي باالست على رأسهم وا
تون  و ولطافته تؤدي إ التقدم،  ويشريون إ، 3إيفرت وفي تجي اخ والتضاري  من حيث برودة ا امل
اخ ار الذي يؤدي إ الكسل وامللل و ريمها وبالتا يؤدي إ التخلف، أيضا الثروات الطبيعية  أّما امل ا

ا تؤدي إ التقدم.   ومد  توفر

 ي بصفة آلية الستعمارا موي  كثري من البلدان املستعمرة )ال  م بشكل فعال  تعطيل املسار الت  سا
ا من االستعمار السيا رر وضاع السابقة من تبعية الدو متخلفة(، ور م  تفظ با ل سي إال أهنا الزالت 

بية الضئيلة. ج ا  حدوث عجز  ميزان مدفوعات وحصيلتها من العمالت ا  املتقدمة وال تتضح آثار

  ر وصفات اجتماعية ال تتصف  ا شعوب سباب املؤدية للتخلف االقتصادي انتشار عدة مظا إن من ا
االبلدان املتخلف رة االكت ها ظا مية من بي ذ الصفات تفشي بعض العادات ال تعرقل عملية الت ز ة، ومن 

صيصها  موال ال ميكن  راضي الزراعية والعقارات، مما يؤدي إ نقص رؤوس ا أو التهافت على شراء ا
مية االقتصادية  .4للت

                                                           

، ص  د. حسني درويش العشري، - 1  .29مرجع سبق ذكر

 .29ص ،مرجع سبق ذكرد. حسني درويش العشري،  - 2

، ص د.  - 3  .51مد أمحد الدوري، مرجع سبق ذكر

، ص  - 4 مد أمحد الدوري، مرجع سبق ذكر  .55د. 
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  فا اصة القطاعات إنتاجية ا رة تسود: ا  املتخلفة دولال من عدد  العمل نتاجيةإ مستو  تد ظا
اصر املكملة الرأمسالية املوارد ندرة نتيجة خر  اإلنتاج لع ر  كالعمل ا اقص دأمب يظهر مث ومن وا  ت

دية اإلنتاجية شاطات  ا  .الزراعية وخاصة اإلنتاجية ال

 مهية ارتفاع سبة ا شاط بال اتج ميثل: الزراعي لل اتج إمجال  رئيسية مكانة الزراعي احمللي ال   احمللي ال
شاط معه يتصف كما املتخلفة، الدول شاطات  عاملنيبال مقارنة فيه العاملني نسبة بارتفاع الزراعي ال  ال

 .1الزراعية  ري االقتصادية

 ى كفاية عدم امية الدول معظم تعا :التحتية الب رة من ال  لوسائلكا لتحتيةا الب وكفاءة كفاية عدم ظا
قل اإلنتاجية للعمليات التكميلية الوسائل كفاءة وضعف التعليمية أو الصحية  والطرق التخزين ئلووسا كال
ا  .2 و ري

 دودية ضيق ويعود: العاملية السوق على املتزايد واالعتماد احمللية السوق ضيق فا  حملليةا السوق و  ال
ذا لألفراد الشرائية القدرة  ذات نتاجيةإ وحدات إقامة إمكان عدم مقدمتها  سلبية آثار عليه يرتتب و
 كما الواسع، نتاجاإل وفرات من استفادهتا وعدم االقتصادي، للمفهوم وفقا التكاليف بتد تتسم طاقات

ارجية ارهتا  تعتمد الدول ذ أن ولية املواد تصدير على ا  معدل يكون وال عة،املص املواد واسترياد ا
ها  التجاري التبادل  .3صا

 القطاعات مجيع  وانتشار الفساد تفشي. 

.II1.  -6 :مية  مفهوم الت
مية  اللغة العربية بأهنا مشتقة من كلمة  مو مبع الزيادة واالنتشار، أ )منى(يرجع تعبري لفظ الت ي مأخوذة من منا ي

 اللغة  development. وتوضع كمقابل لكلمة 4منوا، مبع الزيادة  الشيء، فيقال مثال، منا املال منوا، 
ي ترمجة  ري حرفية وال تع التطوير   احية االصطالحية أما من ال والدراسات. تلف ا اثاالنكليزية و

مية   كاختالفهم من ناحية  ابفتختلف أراء الباحثني بشأن الت مي مفهومها فه سب كلمة الت ة باستعماهلا من ي
ة ول مرة  مية العامل س وضاع السياسية   0119من قبل )يوجني ستيلي( حني أقرتا خطة لت ة ا جل معا

                                                           

درية، ع -1 امعية، اإلسك مية، الدار ا ات حديثة  الت ا مد عطية، ا  .01ص، 2002بد القادر 
 

2 - Jacques brasseul، introduction du l’économie du développement، Armand colin édition, paris, 
0992,p21. 

جفي، أساسيات علم االقتصاد، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، -3  .200-202ص.-، ص2000سامل توفيق ال

الق عبد اهلل، العامل املعاصر والصراعات الدولية، سلسلة عامل املعرفة  عبد د. - 4 ون واآلداب ،  022ا ، 0919الكويت ، ، اجملل  الوط للثقافة والف
 .21 ص
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ية ـميـــة )كمفهوم 1تلك الفرتة الزم سب البعض مصطلح الت ما ي مريكية إ رئي  الواليات املتحدة ا مستقل(. بي
صيبه بأنه  0929عام ترومان اري  دما أشار  خطاب ت بع ا البدء  برنامج جديد وجريء  ) عل علي

يب من أجل  ج اطق املتخلفة واالمربيالية القدمية واالستغالل ا اعي متاحا لتحسني ومنو امل ا العلمي والص فوائد تقدم
ا الربح ال  .مكان له  خطط

مية مو، من ي-لغويا– والت مو، منا :الثالثي فعله ال  "املال ومنا ،الولد ومنا الزرع، منى" يقال ،وكثر زاد " مبع ي

مو(  بني اللغوي والفرق ."وازداد كرب" مبع فهو مث ومن مية (و)ال مو أن و) الت ما "التلقائية" مع مل ال  بي

مية مل مو ذا إلحداث "التدخل "مع الت ة وجهة توجيهه أو ال الكثري من احملاوالت لتحديد  وقد بذلت 2معي
مي فراد أو اهليئاتملفهوم الت يم الشائعة لد  ا ذا املفهوم من املفا ذا بعد ة، ح  دا  يمها  و أن تعددت مفا

مو االقتصادي.  ويعد االقتصادي  يم أخر  كالتطور والتقدم وال ها وبني مفا ل  بي لدرجة أحدثت نوع من ا
مو مية فال مو االقتصادي والت الثروة دث عادة بسبب منو السكان و  "شومبيرت" أول من حاول التمييز بني ال

مو يتمثل  حدوث تغريات كمية  بعض  يني، وال تج من التقدم واالبتكار التق مية ت واالدخار،  حني أن الت
ذ املتغريات  مية فتتضمن حدوث تغريات نوعية   مو  من ويتضحاملتغريات االقتصادية أما الت ذلك أن ال

مي ل إال على املد  الطويل، االقتصادي يسبق الت مية ال  دث  املد  القصري،  حني أن الت رة  و ظا ة و
ية طويلة نسبيا كم عليها إال بعد مضي فرتة زم  .  3وال ميكن ا

لص إ أن  ي  ءبطيعملية زيادة تلقائية ثابتة مستمرة وتطور  و Growthال منووعلى ذلك  دث  تدر
مية جانب معني من جوانب  ياة، أما الت قيق زيادة تراكمية متعمدة  Developmentا فعبارة عن عملية 

دث عرب فرتة من الزمن  تاج إودائمة  رج اجملتمع من حالة الركود وال و ظمة  تخلف دفعة قوية عن طريق جهود م
مم املتحدة إ أن مشكلة البالد املتخ مو. ويشري تقرير ا مو، لفة ليست  حاجتهإ حالة التقدم وال رد ال ا إ 

سلوب الكيفي والكمي.    مية سواء االجتماعية أو االقتصادية با  وإمنا  حاجتها للت
مم املتحدة  وجاء يئة ا ني 0922لعام  تعريف  ي العمليات ال ميكن  ا توحيد جهود املواط مية  م أن الت

حوال االقتصادية واال كومة لتحسني ا  جتماعية والثقافية  اجملتمعات احمللية، وملساعدهتا على االندماج وا
مة واملسامهة  تقدمها بأقصى قدر مستطاع ذا  حني يتفق كل من 4حياة ا ار على اعتب سلتز" و "روستو"". 

                                                           

ظام االقتصادي الدو  - 1 مية وال ظمات الدولية للت يم امل ديد( ،د. مصطفى حسن علي، )نقد مفا ، دار الطليعة 2العدد  لة دراسات عربيةا
 .00، ص 0912للطباعة ، بريوت ،

مية وتعليم الكبار - 2 و ا ،الطبعة  ،عبد الغ عبود،  الرتبية املستمرة و و رة،  ا هضة املصرية القا  .22ص، 0992مكتبة ال

م - 3 من القومي، نبيل جامع دد.  مية  خدمة ا شأة املعارف ، الت  .29ص، 2000،رمص ،املصريةم

مية.- 4 يم الت  ريخ االطالعتا //:images/filesyrie.com/tbl_-www.ina0212.PDFhttps مجعة حجازي،مفا

http://www.ina-syrie.com/tbl_images/file0473.pdf
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صائص مية تكون بتخلي اجملتمعات املتخلفة عن السمات التقليدية السائدة فيها، وتب ا لسائدة  ا أن الت
 . 1اجملتمعات املتقدمة

ميةو    فضل و والتقدم التطور تع معانيها بأبس  الت ا حيث  املتسارعة والتجديدات التغريات ومواكبة ا  عامل

ياة االت كافة التطور ذا يشمل مية املختلفة وتتطلب ا ا لكافة الدول استغالل الت ا موارد  وإمكانياهتا ومصادر

مية لفظ استعمال وقد شاع .2املصادر ذ أمثن  بالطبع واإلنسان والبشرية، ةاملادي وات  الت خرية الس  خاصة ا

د ديث ع مية عن ا وانب  اجملتمعات ت  التعليم : مثل االت و واالجتماعية االقتصادية وبالتحديد املادية ا

قل والصحة ديث  الغالب فإن ا ومن ، واالتصاالت واملواصالت وال وانب عن يكون ا ها املادية ا  وتأثر ، م
فراد دخل مستوي ة لسلع استهالكهم وارتفاع  ا ا موية برامج من استفادهتم ومدي معي ة ت ا معي  ولقد . و ري

يم تعددت مية مفا ظور باختالف واختلفت الت ا الذي امل اب خالله من نرا ظور فه  واالجتماعي االقتصادي امل

فسي  .3والدي والسياسي وال
 

اب مية أن إ يشري من و ذا التقدم حالة إ التخلف حالة من اجملتمع ذلك نقل " إ هتدف اجملتمع ت  االنتقال و

ري،ا جذري،ا تغيري،ا يتطلب اء املستخدمة و اإلنتاج أساليب  وجو ساليب ذ مع املتالئم والثقا االجتماعي الب  ا

مية ية،اإلنتاج ه تفيد اإلنتاج أساليب  جذري تغيري لتحقيق الطاقات تفجري تع والت  من العظمي الغالبية م

ا الدول شعوب ذري والتغيري 4" ميةال  كله اجملتمع كيان  جذري تغيري و وإمنا ،فق  اإلنتاج أساليب مي  ال ا

وي،ا مادي،ا  .5وروحي،ا ومع
مية تعرف كما   على االستجابة الذاتية اجملتمع قدرة من يزيد ، حضاري تغيري إلحداث هتدف شاملة ةعملي" بأهنا الت

ساسية إلشباع اجات ا  على واجملتمع الفرد من لكل املتجددة ( واإلبداعية والروحية والفكرية املادية ) ا
مم يئة وتعرف.6السواء مية املتحدة ا ا ميكن ال العملية  "أهنا على الت هود توجيه مبقتضا ا من لكل ا  ا

كومة مية وا مم حياة  االندماج على ملساعدهتا احمللية اجملتمعات  واالقتصادية االجتماعية الظروف لت  ا

                                                           

02/00/2002 

مي ،توادواميشيل  - 1 مود حسن  ةترمج ،االقتصادية ةالت شراملريخ  ردا ،حسأد   .01ص ،2002 ةالسعودي ،لل

مية املستدامة  فلسطني دد. خال - 2 قيق الت ليل دويكات، دور الدراسات العليا والبحث العلمي   جامعة القدس املفتوحة،  ،عبد ا
 .22ص، 2001فلسطني،

مية   مرسي، الرتبيةمد عبد العليم  - 3 مد بن سعود  اإلسالم،والت شر،إدارة الثقافة  اإلسالمية،جامعة اإلمام   .22، ص0992الريا   وال

ري  - 4 و مية،علم اجتماع  وآخرون،مد ا رة، الت  .10ص، 0912دار اهلالل للطباعة والتجارة، القا

 .22، صمرجع سبق دكر مرسي،مد عبد العليم  - 5

ني،علي خليل أبو  - 6 ميةو الرتبية اإلسالمية  العي ليج  ،الت ة  ،22دالعد العريب،لة رسالة ا  .02، ص0911الريا ،  السابعة،الس
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مية مفهوم أن ويشري إ 1 ميكن ما بأقصى تقدمها  واإلسهام ي،ا تطور قد الت   :ي مراحل ثالث على تار

مية ا ذا وساد اقتصادية الت ات  اال موي العقد العشريـــــــــــــن من القرن الستي ول، الت مية ا ا بشرية   وت  ور

ا ذا وساد اإلنسان ات  اال موي العقد( السبعي مية ،)الثا الت هاية املرحلة ذ وتبدأ املستدامة  والت  ب
ات موي )العقد السبعي مر  الثالث( الت مية متكامل مفهوم ورظه إ أدي الذي ا  يتضمن الثالث العقد  للت

اجات توفري قيق اإلنسانية ا اجة جانب إ االجتماعية املشاركة و  التعاون يضمن عاملي إ نظام ا
قق  . 2الثالث العامل لدول أولوية ويعطي واالستقرار السالم و

ميةوتعرف  فراد جهود فيها تتضافر ادفة ريتغي عمليات موعة أو عملية " بأهنا الشاملة الت  مبختلف واجملتمع ا

شاط وجوانب قدرات مبختلف لالرتقاء مؤسساته وي املادي اإلنسا ال ية لتحقيق لسواءى اعل واملع  والسعادة الرفا

ا ال شد ها عالية درجــــــــــة قيق أو واجملتمع الفرد ي  .3"م

ص مية مع على إعطاء املفهوم هلذا املركزية الفكرة تقوم:  يالتقليد االقتصادي املفهوم و فيما   رد أهنا على للت
ا اقتصادي منو مو معدل ، التوازن ، االنتاجية االسعار، ، الرتاكم االدخار،)  الضيق ومبع ه واملعرب ،(ال  مبعدالت ع

بغي ال الزيادة اتج  دث أن ي م  مهيةأ إعطاء دون  الفردي والدخل احمللي ال  ذا أن أي دخولال توزيع ل
ل ، االقتصادية بالعوامل سو  يهتم ال املفهوم  للمجتمع الثقافيةو  والسياسية االجتماعية سواء االخر  العوامل ويتجا

صرا املفهوم ذا  املال رأس يعد كما ، مية عملية  إسرتاتيجيا و عامال أساسيا ع امية للبلدان الت  وان ح ال
ارجي التمويل ا اللجوء فيمكن إفتقد بية واملساعدات ا  الذي االقتصادي، موال لتأمني الوحيد املخرج كونه االج
جاا مد  قياس خالله من يتم  أمريكا)  املتقدم املوالع( الثالث العامل)  التقليدي العامل بني الفجوة تضييق  ال

مو بأن قاداالعت ترسيخ املفهوم ذا نتائج ومن  والرخاء التقدم تعيش كانت ال( االوربية والدول واليابان  ال
مية مرادفا االقتصادي ري وأن ، املعيشة مستو  ورفع الفقر تلقائيا يزيل وأنه للت ميع على  سيتساق ا  . 4ا

مية التقليدي االقتصادي املفهوم و فشل ة  للت مية مشاكل معا امية البلدان  الت الم ال ذور تجا ية ا  التار
امية االقتصاديات عل ال اعي العامل اقتصاديات عن تلف ال ية واجتماعية صاديةاقت سباب ، الغريب الص  وتار

                                                           

ات جديدة  اقتصاديات التعليم  البالد  - 1 ا وري، ا  .12، ص0992دار الثقافة ، الدوحة، قطر، العربية،عبد الغ ال

مية الشاملة  اململكة العربية  العتييب،عبد ا حملسن سعد  -2 ديثة،ة الرتبية رابط ،املعاصرةلة الرتبية  السعودية،دور الرتبية  الت رة،  ا ، 0992القا
 .21ص

مية الشاملة للمجتمعات اإلسالمية ودور ال  - 3 ة  ،0ط قيقها،رتبية اإلسالمية  روس أمحد  بان، الت ورة،املدي ، 0992مكتبة دار اإلميان،  امل
 .01ص

ديد - 4 ظام االقتصادي الدو ا مية وال ظمات الدولية للت يم امل ، دار الطليعة 2العدد  ،دراسات عربية لة ،د. مصطفى حسن علي، نقد مفا
 .02، ص0912بريوت ، للطباعة،
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ها فيها، ميةالت عملية على تؤثر تلفة خارجية تأثريات ت البلدان تلك وقوع آخر جانب ومن  وسياسية  م
 ،وعدم لدوليةا االتصاالت سني ، والعمل املال رأس تدويل البلدان، ذهل املتزايد العاملي االقتصادي االندماج
امي اجملتمع امتالب ارجية للعمليات عبور طة من أكثر ميثل وال اإلرادة ال  .1العاملي لالقتصاد ا

 
مية التقليدي املفهوم تراجع إ أد  الوضع ذا مثل بلوغ إنو  انب يعتمد الذي للت  سحري مفتااك املادي ا

مية ملشاكل يم ساب الت مية حديثة مفا ه ، للت مية بقضايا نيواملختص املفكرين قبل من الدعوات بدأت وم  الت
مية التقليدي املفهوم توسيع بضرورة يع نطاق ضمن صورا يبقى ال وأن للت  أمهيتهما ر م القومي لدخلا وزيادة التص

داف ا باإلضافة ليشمل وتقدما،  رقيا،  أكثر يكون أن به يفرت  بل ، تمام االقتصادية ا دافب ،اال  ا
اسق بشكل ومتتد والثقافية والسياسية االجتماعية ياة نوعية سني و ومتكامل مت صر ودور سانلإلن ا  مركزي كع

مية ركا للت بغي ، هلا و مية، تلك من املستفيد و يكون أن وي مية الت  رد تكون ال لباحثنيا أحد رأي على فالت
مية شياء ت ها ا مية ولك  .2 شيء كل قبل اإلنسان ت

ميةان ميكن القول و  دث اجملتمع  عديدة وأبعاد وانب ومستمرة وشاملة مقصودة عملية" بأهنا الت  خالل من و

داف لتحقيق وتدخله اإلنسان نشاط ة أ ياة جوانب  وكيفي كمي تطوير وإحداث معي  وزيادة اجملتمع  ا

وية املادية حاجاته إشباع على الذاتية قدرته ية خطة خالل وحلها ذاتي،ا مشكالته ملواجهة واملع ة. زم  معي
مية في  اصر خمسةوتتمثل متطلبات التخطيط للت  :3ع

مية املختلفة، وتطبق على مفهوم اإلقليم؛  .0 اصر مفهوم الت مع بعض أنشطة ع توفر رؤية وخطة وسياسة إقليمية 
خر لت قاليم ا ية بني احملليات باإلقليم ومع ا مية العالقات البي ية والعدالة االجتماعية، وت مو والرفا  .حقيق ال

الية )الواقعية( أو املستقبلية )املثالية( أو املرتقبة، املخط  هلا طبق،ا .2 مية اإلقليمية، سواء ا  توفر مؤشرات لرؤية الت
 .عامل مع مكونات اإلقليم وخصائصهلإلمكانيات املتاحة واملخصصة للت

نشطة  .2 فيذية وبرامج عامة    ا املواطن من خالل العالقات والتفاعالت وا ددة وسياسات ت داف  توفر أ
لي،ا وإقليمي،ا، وقومي،ا مية  سيق؛ للرب  بني التخطي  للت  .والت

موية تركز على آليات  .2 فيذية ومشروعات ت متوفر برامج وسياسات ت اء)ية الت التطوير(، يشعر  ا والتحول و  الب
 املواطن.

                                                           

عة  سم،جامهدي  لد. خزع - 1 امية املص اعية والدول ال ارب الدول الص مية االقتصادية،  مية حديثا،العوامل االسرتاتيجية  الت ف  والت ، لة ال
 .22، ص 0990، بغداد، 2العدد 

ظمات الدولية  - 2 يم امل مية،د. مصطفى حسن علي، نقد مفا ،مرجع سبق  للت  .22ص  ذكر

 .202، ص0911الكويت، ،001سلسلة عامل املعرفة  للتخلف،قدي ال زكي، التاريخد. رمزي  - 3
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تلفة  .2 مية   ددة والتمويل الالزم للت اد اجملاالت،توفر موازنة  ح وقرو  ومتويل ص يق ذات طبيعة  شكل م
 .خاصة

لص من مية على اهنا   و ية كل ما سبق من تعريفات لت وانب التق رة شاملة تتكامل فيها ا االجتماعية و ظا
ياة   االقتصاديةو  ر ا ويل اهلياكل وإهنا .1اجملتمعوالسياسية والثقافية والبيئية  يث تشمل مجيع مظا عملية 

فيض نسبة الفقر، الرفع من املستو  املعيشي، معدالت  االقتصادية، السياسية واالجتماعية ال تساعد على 
جل ممارس  .2حرياهتمة االستثمار وإعطاء املزيد من الفرص لألفراد 

.II1.0 -  ميةشروط تحقيق  : الت
ميةلتحقيق  موعة من الشروط أمهها الت  :3ب توفري 

  مية شاملة، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وان تكون دميقراطية؛  أن تكون الت
  مية أصيلة مبع انطالقها من واقع  ؛ اجملتمعأن تكون ت
  مية مقررة بشكل ذات؛  أن تكون الت
  امية أو التعاون الثالثي  يث أن تكو فقي بني الدول ال مية قائمة على االعتماد الذات أو التعاون ا ن الت

 تشرتب فيها الدول املتقدمة؛ 
 ططة مية متكاملة و مية قائما على أساس مفهوم حقيقي وواقعي  وأن يكون أن تكون الت طي  الت

مية قائمة على أ ية؛ أن تكون الت  .والثقافيةساس احرتام البيئة الطبيعية للحاجات الوط

 بغي مية تقوم أن ي اجة وبني املختلفة املوارد استخدام بني موازنة بعمل الت  يكون  يث تثمار،االس إ ا
هم فيما متوازن تراب  اب  .بي

 بغي مية تكون أن ي مد، طويلة الت جيال خدمة تستطيع ح ا شود اهلدف تحققي وبالتا املقبلة، ا  امل
ها  .م

 بغي مية تكون أن ي ي املهمة، الفرد حاجات كافة تكفي الت اجات و  وامللب  الغذاء  تتمثل ال ا
دمات تقدمي إ باإلضافة واملشرب، دمات جانب إ الصحية ا  للفرد يتوفرس وبالتا التعليمية، ا

 .4واالجتماعي املادي مستوا سني

                                                           

ردن،  -1 ، ا و شر والتوزيع، الطبعة ا ج لل ا مية السكانية واالقتصادية  الوطن العريب، دار امل ، الت  .02، ص2001صربي فارس اهلي
 
، ص  -2 مد أمحد الدوري، مرجع سبق ذكر  .22د. 
مية االقتصادية املتوازنة، دراسة  مد حسن دخيل، إشكالية - 3 قوقية، مقارنة،الت ليب ا شور ات ا  .19ص 2009بريوت ، م
 
 

4- ، مية والدميقراطية، خط  للسالم  بطرس  ا هار، بريوتدار والت  .022ص ،2003 ،ال
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 بغي مية تغفل أال ي ا، من املوجودة الطبيعية املوارد عن الت بغي حول ط  من عدد رةموف تكون أن في  ال ا
 اإلنسان تاجها لا الطبيعية املوارد كافة وعلى اهلواء وعلى الطبيعية امليا على للمحافظة استخدامها ميكن

 .عام بشكل واجملتمع

 بغي مية تقوم أن ي اجة وبني املختلفة املوارد استخدام بني موازنة بعمل الت  يكون  يث تثمار،االس إ ا
هم فيما متوازن تراب  اب  .1بي

مية فيذية لتطبيق الت م السياسات الت  :2ومن أ

  تج تجات احمللية، وتطوير امل االكتفاء الذات: من خالل االعتماد على الذات، واستبدال الواردات بامل
مية املوارد البشرية وب  ديداء املهارات والقدرات، وسياسة رفع معدالت العمل واإلنتاجية واحمللي، سياسة ت

ولويات  .ا

   ،ولوجيا والتعليم تشجيع الدراسات والبحوث امليدانية والعلمية: من خالل تشجيع العلم واملعرفة والتك
خر  قاليم ا ائية مع ا مية العالقات الث قل منو،ا، وت اطق ا مية امل  .وت

 مية التصدي مية سالسل اإلمداد وسالسل ت تجات، وت قيق الوفرة  بعض امل ارجي: من خالل  ر ا
مية القطاعية للرتكيز على نشاط أو  معات املشروعات الصغرية، والت سواق واملعار  و مية ا القيمة، وت

قل  اطق ا دد، ودعم ضخ االستثمارات بامل تج  ،م والربية واجملاري  يةومحاية البيئة واملوارد الطبيع دخال،
 .املائية

  مية املشروعات شغال العامة  الصغرية،ت مية مشروعات ا نشطة كثيفة العمالة، وت مية املشروعات وا وت
ساسية ية ا  .والب

.II1.0 -  مو  : االقتصاديتعريف ال
تلف  وضاع   ذري  ا مية االقتصادية ال تع ذلك التغري ا مو تاجملاالعلى عك  الت ، فان مفهوم ال

مية  مو االقتصادي وال نأخ االقتصادية،االقتصادي يكون أقل اتساعا من مفهوم الت اب عدة تعاريف لل ذ و
ها ما   :يليم
 مو ي  اآللية وقدرهتا ةالرأمساليبظهور  اقرتنالتاريخ البشري،  مصطلحا جديدا نسبيا  االقتصاديعد ال

اعي، وما صاحبها ية مستمرة وتراكم لرأس امالل ال تغرياتمن  وإنتاجها الص  والت أدت إ تق

                                                           

، ص  مد حسن دخيل، -1  .20مرجع سبق ذكر
2 -Malcom gilles et autres، Economie de développement، de Boeck, 2e Edition، Belgique, 
2004. p 16. 
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ظام  ذا ال رية للمجتمعات، كانت قبل  البقاء، و بدائية تسعى للحصول على وسائل العيش  تمعاتجو
 .1الزيادة فيها وتريةأو  مبقدار هتتم ومل

 اتج احمللِّي أو إمج و حدوُث زيادٍة  إمجا ال مو االقتصادي  زيادة متوس   قِّقمبـا ا الدخل الـوط ال
قيقي  .2نصيب الفرد من الدخل ا

 مو االقتصادي أيضا، بأنه ي جل  نصيب الفرد من الدخل الزيادة»عرف ال   3قيقيا املضطردة طويلة ا

 اتج  وعرف على اتج احمللي اإلمجا بع اإلمجااحمللي أنه " الزيادة  ال قيقي، أي  ال  إزالة آثار دا
 .4التضخم

 مو دماتالسلع االقتصادي  زيادة قابلية اقتصاد ما على توفري  ويتجلى ال ة، خالل ف وا ية معي رتة زم
ليا أو خارجيا ذا التوفري   .5وذلك سواء كان مصدر 

  " سن  الزيادةعرف على أنه صول زيادة أو  اصلة  القدرات االنتاجية لدولة ما نتيجة   استخدام ا
ية املستخدمة  االنتاج  ."6املوارد االقتصادية، أو تطور التق

  مو االقتصادي اصلة  الثروات املتاحة والسكان أما عبارة»ير  رميون بار أن ال فرنسوا  "عن الزيادة ا
مو بأنه "  اصلة خالل فرتة أو عدة فرتات طويلة من الزمن ملؤ عبريو فري  ال ايب شبارة عن الزيادة ا ر ا

 ."7بلد ما ما 

 مو االقتصادي، وذلك لكون معطياته  ساملسون يعترب و املؤشر الرئيسي لل قيقي الصا  اتج الوط ا ال
مو االقتصادي  صول عليه يتم بسهولة حسب رأيه. وبالتا يعرف ال سبية  نهاعلى متوفرة وا الزيادة ال

اتج الوط الصا  .8 ال

                                                           

شر، بريوت،  -1 ، الطبعة الثانية، دار الطليعة للطباعة وال شام متو ه  مو االقتصادي والبلدان املتخلفة "تر ، 0919روب موري ، "ال
 .9ص
 
مية االقتصادية: دراسات ن وإميان عطيةمد عبد العزيز عجمية  -2 درية،ناصف، الت درية،  ظرية وتطبيقية، قسم االقتصاد جبامعة اإلسك اإلسك

 .20 ، ص2000
 
شر، الريا  ، اململكة العربيـة السعودية، ابد مجانمايكل  -3 صور، دار املريخ لل يم م مد إبرا ظرية والسياسة، ترمجة  ، االقتصاد الكلي: ال

 .222 ، ص0999
4 - Neva Goodwin and al، Principles of Economics in Context، First published، Rout 
ledge، USA, 2014, p 719. 

، الطبعة الكلي، االقتصاد ليل معروف، وشيار -5 و شر صفاء دار ا  .221 ، ص2002 والتوزيع عمان، لل
 
، دارالزبيديكاظم   وحسن طيف الفتاويكامل عالوي كاظم  -6 و شر  ، مبادئ علم االقتصاد، الطبعة ا ، 2009عمان،  ،والتوزيعصفاء لل

 .281ص
 
مية  -7 مد قانة، اقتصاد الت ردن،  دار-اسرتاتيجياتنظريات، مناذج، –إمساعيل  شر والتوزيع، عمان، ا  .00 ، ص2002أسامة لل
 

8 - Belmokadem Mustapha ،efficience de l’appareil productif algérien، Tlemcen، Algérie, 1994، 
P 09. 
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  مو االقتصادي للدولة بأنه  زنت يعرف سيمون كو وعة من   قُـدرة الدولة على عر  توليفةٍ  الزيادة»ال مت
ولوجانالسلع االقتصادية لسك ية، على التقدم التك امية  الُقدرة اإلنتاجية مب ت

ُ
د الزيادة امل ي ، وتكون 

مـر تاج ا ؤسـسية واإليديـولوجية ال 
ُ
مو نتيجة، مرتتبة على ويكو  »1اليها  والتعديالت امل ن بذلك ال

مية  .التغيريات االقتصادية ال نتجت عن عملية الت

  قيقي مع مرور الزمن أي نصيب ومت تعريفه أيضا بأنه "حدوث زيادة مستمرة  متوس  الدخل الفردي ا
رد مو االقتصادي ال يع  و ما يع أن ال دوث ح الفرد  املتوس  من الدخل الكلي للمجتمع، و

سن  مستو  معيشة الفرد  اتج الكلي وإمنا يتعد  ذلك ليع حدوث  زيادة  الدخل الكلي أو ال
 . "2من الدخل الكلي نصيبهزيادة ممثال  

 صرف»ان  شومبيرت ويقول جوزيف مو ي من خالل  البطيء على املد  الطويل، والذي يتم إ التغيـر ال
ية واملستمرة  مو حسبه يتم و»3ومعدل منو االدخار  معدل منو الـسكانالزيادة التدر بطريقٍة  بالتا فال

ية وبطيئة على املد  الطويل؛ نتيجة،  مو السكان ومنو االدخار  ري أنه مل يبني القيود ال ي تدر ها تل ضم
ات مو االقتصادي مها: معدل ال اب مقياسني عامني ملعدل ال ـب شـومبيرت إ أن  الوط  جذلك. وذ

قيقي الفردي  اتج الوط اإلمجا ا ، ومعدل ال قيقـي الـصا مقياسا، أفضل ملعدل  يعدالذي اإلمجا ا
 .4زيادة املستو  املعيشي لألمة

 مو االقتصادي قق معدل  امب الوطالكلية كالدخل  التغريات معدل مرتفع  قيقيعمل على  وال
ية  اإلشباع مرتفعا  مو و  5اجملتمع فرادوالرفا مومبعدالت  اإلسراعيعمل على  االقتصاديال ل للوصو  ال

دماتمن السلع  املزيدإنتاج  خاللمستويات معيشة أعلى من  ا س وا  جودهتا. و

 

                                                           

 
مود حسن حس  -1 مية االقتصادية، تعريب  مود حامدميشيل تودارو، الت شر، الريـا ، السعودي و ة، مود عبد الرزاق، دار املريخ لل

 .012 ، ص2002
 
، ص  مرجعقانة، مد بن  إمساعيل -2  .00سبق ذكر
 
 .210 ، ص2002، عبد اهلل الصعيدي، مبادئ علم االقتصاد، مطابع البيان التجارية، ديب -3
 
رة، الطبعة األوىل، -4 شر والتوزيع، القا با"، إيثارب لل ل ميكن االقتداء  مو،  ديثة  ال ية ا خرس "التجربة الصي يم ا ، 2002إبرا
 .29ص
 
يم  -5 خرس،إبرا  .29صسابق، رجع امل ا
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 دمات، باإلضافة إ ازدياد مو االقتصادي " ازدياد مطرد  اإلنتاج الفعلي من السلع وا درة ق يشتمل ال
دمات"االقتصاد  ذ السلع وا  1على إنتاج 

سب معدل مو  و  :2االقتصادي حسب املعادلة االتيةال

مو االقتصادي مو االقتصادي    =   معدل ال مو السكاني معدل /الحقيقيمعدل ال  ال

اتج احمللي اإلمجا وعلى الر م مو االقتصادي، فإن ال كثر انت PIB من وجود طرق عديدة لقياس ال شارا املؤشر ا
تجة  هائية امل دمات ال قيقية للسلع وا اتج احمللي اإلمجا بأنه " القيمة االمسية أو ا مو، ويعرف ال  قياس ال

ة واحدة، باستخدام املوارد  ة عادة س ية معي اضعة للتب للبلداالقتصادية خالل فرتة زم سواق أو اإلقليم، وا ادل  ا
  3وفق التشريعات املعتمدة

ا ومن  ذ التعاريف ميك  :ما يلي استخالصخالل 

 مو االقتصادي مفهوما كميا يعرب عن زيادة اإلنتاج  املد  الطويل و  ان قة على املد  و الزيادة احملقانه ال
 الطويل إلنتاج البلد؛

 أي أنه تغري كمي  االنتاج؛ ، اتج احمللي االمجا اصلة  ال و الزيادة ا مو االقتصادي   ال

 ب استبعاد أثر التضخم؛ ب أن تكون مبعدالت حقيقية أي   ذ الزيادة 

 بغي أن يفوق معدل زيادة السكان؛ ذ الزيادة ي  معدل 

  اتج الوط أكرب من معدل منو مو االقتصادي أن يكون مصاحبا لتقدم اقتصادي إذا كان منو ال ميكن لل
 السكان؛

  قيقي،  متوس  نصيب ومستقرة قيق زيادة مستمرة  متوس   رةوالزيادة املستمالفرد من الدخل ا
شاط  ة عن زيادة حقيقية  مستو  ال ذ الزيادة نا قيقي تتطلب أن تكون  نصيب الفرد من الدخل ا

 االقتصادي،

                                                           

ان )ترمجة بريسونوالس  -1 ،: صالا دباغ، مراجعة: بر مو االقتصادي، املكتبة العصرية صيدا، بريوت، الدخل والعما دجا ، 0921لة وال
 .316ص

 
مد عطية،  -2 ، ص عبد القادر   .00مرجع سبق ذكر
 
ليلوشيار  -3 شر والتوزيع،  ر، دا2االقتصاد الكلي، ط معروف،   .11ص  ،2002 عمان،صفاء لل
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.II0-   مية االقتصادية الثاني:المبحث  ماهية الت
مية االقتصادية أخذ مكانة مرموقة  الدراسات و  ذا املوضوع استحوذموضوع الت  ا اث االقتصادية، حيث أن 
تمام من قبل االقتصاديني والسياسيني   اميةعلى كثري من اال مية االقتصادية واملتقدمة، وظلت قضي البلدان ال ة الت

تمام من قبل املستويات السياسية  اضرة وبقوة على مد  العقود املاضية، وحضت باال م القضايا ا واحدة من أ
قوال واآلراء والرؤ  ال اتفقت على ضرورهتا وأمهيتها.  والفكرية، وظهر حوهلا العديد من ا

.II0.1 - مية االقتصادية  :تعريف الت
تمام اإلنسان بتحسني ظروف معيشته من  ي من حيث ا مية االقتصادية وتطورت بشكل تدر لقد ظهرت الت

داف والر بات.ضمن يخالل السعي الدؤوب ملزيد من الكسب الذي  قيق ا تو  له  و    لف قبل ا
اتج الوط دون  مو يتضمن منو ال مية، فال مو والت مية االقتصادية ال بد من التفريق بني ال التعاريف ال قدمت للت

اتج الوط حدوث تغريات وا مية إضافة إ منو ال ما تع الت خر ، بي وانب ا عة سحصول تغريات ملموسة من ا
نظمة والتشريعات ال  االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، و جملاالتومهمة  ا ذ ا كم 

رد الزيادة الكمية  متوس  نصيب الفرد من الدخل أو من اإلنتاج، .1جملاالتا مو االقتصادي إ  ويشري ال
ق دمات مع  قق زيادة  إنتاج السلع وا  قت منوا يق ارتفاع  متوس  الدخل تكون بذلك حقفالدول ال 

مية فهي تتضمن مفهوم أوسع، فهي تضم بشكل خاص التحسن  الصحة والتعليم ومؤشرات  اقتصاديا أما الت
ية اإلنسان  .2عديدة لرفا

مية االقتصادية حسب   و  ،هامفهوم  لتحديد املستخدمةاملعايري أو املؤشرات  اختالفتلف مفهوم الت
سبة مية االقتصادية قدرة  فبال م االقتصادللمؤشرات التقليدية تع الت قيق ال قيق القومي على  و االقتصادي أي 

اتج القومي اإلمجا  وية  ال و قدرة االقتصاد القومي على  االقتصاديو املؤشر  ،زيادة س قيق البديل اآلخر 
مية االقتصادية على أ.3تفوق معدالت منو السكان معدالت منو  الدخل الغة عمليٌة ب هناويعرف فؤاد موسى الت

اول ظروف اإلنتاج  يكلية تت ظم بإنتاجية العمل من خالل تغيرياٍت  هاية  االرتقاء امل الدقة، تتمثَّل  ال
يٍك أرقى، واستخدام وسائل إنتاٍج أحدث وأكثر كفاية، مـع إشـباع متزايـد للح جـات ااالجتماعي، وإحالل تك

                                                           

مية والتخطي  القتصادي، عامل الكتاب ا - 1  .011، ص2002ديث، عمان، فليح حسن خلف، الت
 

2-Dwight. Perkins, Steven Radelet et David l. indagué, Economie du Développement, 
3e Edition, de Boeck, Bruxelles, 2008, p-p.28-29. 

، الطبعة ا - 3 موي العريب، مطبوعات مكتبة مدبو ، رمزي زكي، دراسة  علم االقتصاد الرأمسا والفكر الت  .022ص  ،0911و
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 . 1الفرديـة

ديد مية االقتصادية  ري متفق عليه من  ويظهر ان  معون هن، إال أاالقتصادينيطرف مفهوم ملصطلح الت م 
ياة  ا مية االقتصادية تشمل مجيع جوانب ا موعة من التعاريف .2تمعجملعلى أن الت ذا الصدد ميكن إعطاء  و 

 :لبعض االقتصاديني كما يلي
 ي: ير  رمزي إ مية االقتصادية  يم سالمة أن الت بعاد، تتضمن إجراء ت عمليةٌ »برا غيرياٍت متعددة ا

ب، مع  بـا، إ ج ظم السياسية واإلداريـة، ج جذرية  اهلياكل االجتماعية والسلوكية والثقافية، وال
، واستئـص قيق العدالة  توزيع الدخل الـوط مو االقتصادي، و ل جذور الفقر ازيادة معدالت ال

تمٍع ما  .3«املطلق  

  ي مية االقتصادية  مو  ال تستخدمها الدولة  ري املستكملة العملية»ير  مدحت العقاد أن الت ال
ا زيادة  دخلها الوط  ا االقتصادية لتحقيق مبقتضا قيق استغالل موارد زيادة  وبالتـا ـي،ا

 .4«متوس  نصيب الفرد 

مية  ولقد تعددت   اول تعريفها على أن املضمون العام للت هم من  ذا املصطلح فم ص  التعاريف فيما 
و العمل على زيادة الدخل عن طريق توسيع  مية القطاعاتاالقتصادية  هم ،املختلفةاالقتصادية  وت  اولمن  وم

ب،الت مرحلة التقليدي،تعريفها باملراحل ال مير  ا اجملتمع كمرحلة اجملتمع  ضوج مرحلة  طالق،االنمرحلة  أ ال
 .5الواسع ومرحلة االستهالب
  مية االقتصادية بأهنا اء آلية »تعرف الت ن ذاتية تتضم تصاديةاقموع اإلجراءات والتدابري اهلادفة إ ب

 . 6«طويلةزيادة حقيقة لدخل الفرد لفرتة 

   موع السياسات ال يتخذ مية االقتصادية بأهنا  تمع تعرف الت  زيادة معدالت إ معني تؤديا 
ادا إ قوا  مو االقتصادي است مو وتوازنه لتلبية حاجات أفر  ضمانمع  الذاتية،ال ذا ال اد تواصل 

قيق أكرب قدر من العدالة االجتماعية اجملتمع، ري  وعرفها البعض، 7و ا  بأهنا العملية ال مبقتضا

                                                           

، ص  الدوري،مد أمحد - 1  .22مرجع سبق دكر
مية االقتصادية  -  2 ردن، -نظريات وسياسات وموضوعات –مدحت القريشي، الت شر، ا  .022 ، ص2001، دار وائل لل
 
درية، - 3 شر، اإلسك امعية للطباعة وال مية، الدار ا يم سالمة، اقتصاديات الت  .090ص ،0990رمزي علي إبرا

هضة العربية، بريوت، - 4 مية والتخطي ، دار ال مد العقاد، مقدمة  الت  .12 ص، 0910مدحت 

مية االقتصادية و التخطي  ،مد العماري- 5 ياة ،الت  .22ص ،0929 ،دمشق ،مطبعة دار ا
مية االقتصادية ،مد علي الليثي ،مد عبد العزيز عجمية- 6 امعي ،الت درية ،ةالدار ا  .10ص ،2002 ،اإلسك

ر أمحد ،مد مدحت مصطفى7- مية االقتصادية ،سهري عبد الظا ماذج الرياضية للتخطي  و الت يةمكتبة ومطبعة اإلشعاع ا ،ال  ،مصر ،لف
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ذرية  م،التقدمن حالة التخلف إ  االنتقال و ويصاحب ذلك العديد من التغريات ا  رية وا
يان  ا دخول االقتصاد الوط  مرح االقتصادي،الب لة ويعرفها آخرون بأهنا العملية ال يتم مبقتضا

مو الذات. و ال  1االنطالق 

 مية دث  االقتصاد  عرفت الت ا ااالقتصادية بأهنا عبارة عن التغريات اهليكلية ال  لقومي بأبعاد
ظيمية مناملختلفة االقتصادية والسياسية  سني نوعية  واالجتماعية والت يأجل  وتوفري حياة كرمية  اة،ا

مية االقتصادية مبفهومها  اجملتمع،ميع أفراد  عدة  ويقاس ذلك من خالل الشامل،وتصبح الت
قيق ها الزيادة املستمرة  متوس  الدخل الفردي ا  خر  مثلأإ مؤشرات  باإلضافةي مؤشرات م

ا من املؤشرات ال تصدر  تقارير والتعليمية وبعضاملؤشرات الصحية  ساسية و ري دمات ا  ا
مم املتحدة قيقي فق 2ا تمل فق  تغريا كميا يتمثل  زيادة دخل الفرد ا مية االقتصادية ال   . فالت
قيقة  تغيري وتطوير  وإمنا يتمثل يان االقتصاد القومي ا  .3يكل وب

  عرفEdgar Owen مية    اون اٌدار  ال تقتصر" بأهنا  0911كتابه عام  االقتصادية الت
انب  فكار السياسية  االقتصاديعلى ا كومةفحسب بل إهنا ترتب  با ريو  وأشكال ا ما  دور ا
 .4 اجملتمع "

  عرفA.K.Sen مية قوق االقتصادية " بأهنا ت سان الت ح  ولوالقدرات فاعمل على توسيع ا مي
ف   ساسية احرتام ال ياة ا حالفرد مقومات ا رية " والثا مي  .5الفرد ا

  االقتصاديKindle berger     ي الزيادة ال تطرأ على كاندال مية االقتصادية "  فيؤكد أن الت
اتج القومي  فرتة  ول معيتهال ية  املؤسسمع ضرورة توفر تغريات تك ات اإلنتاجية القائمة وجية وف
ظر إنشائها "  .6أو ال يت

  موعة من اجراءات سياسية وتدابري مية االقتصادية " على أهنا  نيكوالس كالدور فقد عرف الت
يان  يكل االقتصادمعتمدة موجهة لتغيري ب قيق زيادة سري و هاية إ  عة ودائمة القومي هتدف  ال

                                                           

 .1ص  ،0999
شر والتوزيع- 1 ، دار الفكر لل و مية والتخطي  االقتصادي، الطبعة ا مد عريقات، مبادئ  الت ردن،  عمان،، حريب   .22 ، ص0992ا

ميد- 2  .212ص  ،مرجع سبق ذكر ،عبد املطلب عبد ا
مد عريقات ،إمساعيل عبد الرمحن- 3  .221ص ،مرجع سبق ذكر ،حريب 
ان،  - 4 هضة العربية، بريوت، لب مية و التخطي ، دار ال  .12،ص  0910مد مدحت العقاد، مقدمة  الت

،سبق مرجع  ،القريشيمدحت  -5  .022ص  ذكر
 .022ص  ،مرجع سبق ذكر  ، مدحت القريشي - 6
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ها ال متوس  د قيقي عرب فرتة ممتدة من الزمن  يث يستفيد م البية العظمى من أفراد غخل الفرد ا
 . 1اجملتمع"

   ي عملية يرتفع مبوجبها  بأن: جريالد مائرر  و ي مية االقتصادية  قيقي  الدخل الوط" الت ا
  .2خالل فرتة من الزمن "

  و مية اال بأن:أمريكي فري   اقتصاديواجل و لفعلية قتصادية تتضمن املوازنة بني أحوال العيش ا" الت
حوال املر وبة  قيقها  فيها أووا د املوازنةال ميكن  بني  قد تكون ذات طابع وط أو دو و

ية،فرتات  ية  زم ف  الفرتة الزم ظم و   الواحدة،وتتعلق ب شخاص"كذلك قد تتضمن املوازنة بني ال  .3ا

   مية االقتصادية: " بأهنا بصورة أساسية ومن يعرف سيلسو فورتادو ال ظر اال وجهةت قتصادية زيادة ال
قيقة، تدفقات الدخول  زة،أي زيادة كميات السلع  ا ا دمات ا ية ولد وا   و وحدة زم

اصر قابلة للحساب الكمي" معطاة،مجاعة  مر مبفهوم يرتب  بع  4.يتعلق ا

 ذ التعريفات إذ يقول تعريف االقتصادي السويدي مريدال أمش مي بأن:ل من كل  ة االقتصادية " الت
ظام االجتماعي ككل"  .5ي التحركات التصاعدية لل

     قيقي مية االقتصادية عبارة عن عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي ا ير  مائري بالدوين أن الت
ظام االقتصادي خالل فرتة طويلة من الزمن  .6لل

    ت  The Economic of Devloping Countriesكذلك  كتابه   كما يقول مي

مية  إن زيادة  ال يقوم فق  على دراسة  نسبيا " عملية مستمرة ملدة طويلة وليست جهدا ي:الت
دثه  املد  الب إليها،اإلنتاج املباشر ال يقود  ثر الذي  ب ان يأخذ بعني اإلعتبار ا عيد إمنا 
دد القدرة وبشكل  ري مباشر على  7ابا".إاإلنتاجية املقبلة للبلد سلبا و  املؤسسات ال 

    مية االقتصادية بالتقدم خري مبفهومه ي االقتصادي،أما كولني كالرب فيقرن الت ذا ا كاد يتطابق و
ولوجي  .8مع التقدم التك

                                                           

،سبق  ، مرجعالواديمود حسن  العيساوي،كاظم جاسم علي -1  .202ص ذكر
2-https://www.unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141907_fre pdf2017 /02/18 تاريخ االطالع   

مد  -3 ،مرجع سبق  قانة،إمساعيل   .01ص  ذكر
دارية، - 4 امعية،االسك مية البديلة: دراسات وقضايا، دار املعرفة ا مد عبد املعطي، الت  .14،ص0990عبد الباس  
مية ،  إمساعيل شعبا- 5 مية  –مقدمة  اقتصاد الت مو اسرتاتيجيات الت مية و ال زائر، -نظريات الت ومة ، ا  .20،ص 0991، دار 
ميال ،الرمحاناسامة عبد  - 6 ك االسالمي والتخلف ةت شورات الب ر ، م مية، القا  .29ص، 2000،ةلت
امعية، كامل بكري، مبادئ االقتصاد، الدار - 7  .549ص1988بريوت،ا
مد علي  - 8 ،مرجع سبق  الليثي،عبد العزيز عجمية،   .20ص  ذكر



ين لث ل هملفهلف  لتمني                                                      لف  ئ   ، 

122 

 

   سن  الرفا كالرب:ويقول ية ي   داالقتصا ية" ميكن تعريف التقدم االقتصادي بأنه  والرفا
دمات الوفرة  مجيع السلع  ا" بأهن احسب رأي بيجو ميكن تعريفه االقتصادي من املعتاد  وا

قود".  1مبادلتها بال

    اصر ز ع يج يامني  ميةجديدة  تعريفه  ويضيف ب مية ي حيتاالقتصادية  للت شري إ أن الت
ه،لفرد " زيادة ملحوظة  الدخل القومي و نصيب ا ي: نشطة وفئات الدخل ا م ملختلفة وتتوزع ا

 .2وتستمر لفرتة طويلة متتد إ جيل أو جلني وتتخذ خالهلا صورة تراكمية "

  قيق معدل مرتفع للزيادة  الدخ عرفها الدكتوركما يا يكون من شأنه  ل الشافعي " بأهنا تغيري ب
قيقي عرب فرتة من  ة الداخلية تهيأ بفضلها التغلب على عوامل املقاومودفعة قوية ي الزمن،الفردي ا
ا توفري أسباب ا واسرتاتيجية مالئمةال ميوج  ا االقتصاد املتخلف  لدفعة القوية الالزمة يتس مبقتضا

مية تتطلبه االساس الذيلتحقيق ذلك   .3الت

مية االقتصادية فيما بني االقتصاديني  اختلفتوقد  ها أمجع، ولوالكتابتعريفات الت مية ك ت على أن الت
مو االقتصادي الذي  لب على الكتابات  ياة  اجملتمع وتتجاوز بذلك مفهوم ال االقتصادية تشمل مجيع جوانب ا

مية ال الت و    4 .ا
ي إال عملية حضارية شاملة ترتب  خبلق أوضاع جديدة     مية االقتصادية ما عتمد تو  ومتطورة،إذن الت

كافة   ومتقدم طور إ واقع مت متخلفبريا على جدية صانعي القرار  االلتزام بتحقيق التغرب من واقع ك  اعتمادا
 5 .ح  اجملال العسكري واالجتماعية والثقافية بلاجملاالت االقتصادية 

مية االقتصادية  تمع معني، وتؤدي إ ز بأهناوميكن تعريف الت ا  موع السياسات ال يتخذ ادة معدالت ي: "
اد،  ذا الُّمو واتِّ لا إ قوا الذاتية، الُّمو االقتصادي است قيق زانه لتلبية حاجيات أفراد اجملضمان تواصل  تمع، و

 .6كرب قدر ممكن من العدالة االجتماعية"أ
مية  و حياة االقتصادية فالت ظام االجتماعي  ي رفع مستدام للمجتمع ككل، ولل نسانية أفضل،  إباملفهوم الواسع 

الل باط أساليب جديدة أفضل، ورفع مستويات اإلنتاج من ختأهنا: "تقدم اجملتمع عن طريق اسبا كما عرفت أيض، 

                                                           

شر والتو  اجمليدحامد عبد  - 1  .241، ص1999زيع، عمان، دراز، مبادئ املالية العامة، دار الصفا لل
مية االقتصادية، عبد الرمحان بوداجقي،- 2  .01ص، 0911،قالكتب، دمشمديرية  الت

،الطبعة  الثقافة،دار  االقتصادي،مبادئ التحليل  ،وآخرونمد مروان السمان - 3 و  .292 ص ،2009،عمان ا
،مرجع سبق  ،القرشيمدحت - 4  .221 ذكر
مد  الرمحن،إمساعيل عبد  -5 ،مرجع سبق  ،عريقاتحريب   .221ص  ذكر

 .021ص ،مرجع سبق ذكر مقدم مصطفى،  -6
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ظيمات أفضل".ل  إمناء املهارات والطاقات البشرية، وخَ  دث  اجملتمع  مفهوم ويوضح ق ت مية التغريات ال  الت
ميع أفراد اجملاالجتما بأبعاد االقتصادية، السياسية، ياة الكرمية  ظيمية، من أجل توفري ا  .1تمععية، الفكرية والت

مو  مية  االقتصادي يرادوال قيقي، أما الت رد الزيادة  دخل الفرد ا عريفها بأهنا تتحصل فالراجح ت االقتصاديةبه 
قيق زيادة سري مو االقتصادي السريع، بعبارة أخر   دخل الفرد  عة تراكمية ودائمة  الدخول  مرحلة ال

مية ال تتحقق دون تغيري  مو البد له من أن يتغري، فإن الت قيقي عرب فرتة ممتدة من الزمن، ومبا أن أي شيء ي ا
، الدفعة القوية  يا ي التغري الب مية  اصر الت ا كانت ع يان االقتصادي واالجتماعي، ومن  جزري  الب

مو االقتصادي ي وتبدو العالقة .واالسرتاتيجية املالئم مية االقتصادية، الن ال مو االقتصادي والت عد أمرا وثيقة بني ال
مية  مو االقتصادي  اقتصادية،ضروريا إلحداث ت مو االقتصادي ميكن أن يرفع من اإليرادات العامة. كما يقوم ال فال

اجيات  ميةذلك ي البشرية، ور مبتوسيع القاعدة املادية لتلبية ا مو والت وذلك  عدة  فرق االقتصاديني بني ال
ها  :جوانب م

  مو االقتصادي يكون  الدول املتقدمة  صطلحأما مير  بعض االقتصاديني أن استخدام مصطلح ال
مية قل تقدما الت  .2االقتصادية فيستعمل للدول ا

 دم مية اقتصادية، وذلك ع دث ت دث منو اقتصادي سريع وال  مو االقتصميكن أن  ادي ا يكون ال
اذ القرارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية  .3مصحوبا بتقليص املشاركة الشعبية  ا

 يكلي للمجتمع اذ اية قرارات من شاهنا إحداث تغيري  مو االقتصادي يتم بدون ا م ال مية  ابي الت
يان اهل االقتصادية ططة( هتدف إ تغيري الب  .فراد أفضلاة يكلي للمجتمع لتوفري حيعملية مقصودة )

 مو االقتصادي جم أو الكم  ال دمات و و صل عليه الفرد من السلع  الذييركز على التغري  ا مية ا الت
وعية السلع  االقتصادية دمات نفسهاهتتم ب  .وا

   قيق أالميكن د ارتفاع متوس  الدخل الفردي ا مية االقتصادية ح ع عدالت سريعة، ي مبتتحقق الت
ارج، وبتفاقم التبعية االقتصادية  إطار  مو مصحوبا بزيادة درجة االعتماد على ا ذا ال وذلك إذا كان 

ظام الرأمسا العاملي الدولية املرتبطة به  .4ال

                                                           

مية االقتصادية، - 1 و مقاربات نظرية حديثة لدراسة الت  ، د مجعو ز  ملتقى وطصليحة مقاوسي و ائري: قراءات حول االقتصاد ا
مية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جا ضر حديثة  الت اج  ة-معة ا امعية: بات ة ا  .2، ص 2000- 2009، الس

ميد، امحد رشوان،  -2 ،مرجع سبق حسني عبد ا  .022ص ذكر
، عمان،  -3 و شر والتوزيع، الطبعة ا امد لل يم سليمان قطف، االقتصاد الكلي، مبادئ وتطبيقات، دار ا نزار سعد الدين العيسي، ابرا

ردن،  .22، ص2002 ا
 
ردن،  مجال-2 شر والتوزيع، عمان، ا مية، دار الشروق لل ، مدخل إ علم الت  .22ص  2009حالوة، علي صا
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 مو االقتصادي فراد ال قيقي الكلى بني ا ما ال يهتم بشكل التوزيع الدخل ا م بي  ية االقتصاديةالت

سبة للطبقة الفقرية قيقي، خاصة بال  .هتتم بزيادة متوس  الدخل الفردي ا
 

مية كل   منو  االخري  ا أن مفهوم الت لُّمو االقتصادي؛ أكثر مشوال، من مفهوم ا االقتصادية ذ التعريفات يتضح ل
اصر اإلنإحيث  اتج وزيادة ع مية االقتصادية تتضمن  باإلضافة إ زيادة ال ريات  يراء تغتاج وكفاءهتا  إجن الت

ه نستطيع القول  تلف القطاعات االقتصادية، وم اصر اإلنتاج   مر الذي يتطلب إعادة توزيع ع اتج، ا يكل ال
مية االقتصادية إ اص إ تسعىن الت اتج مع ما يقتضيه ذلك من إعادة توزيع ع يكل ال يكلي   ر إحداث تغيري 

ياة الكرمية لألفرادو  تاإلنتاج بني القطاعا ذا الُّمو من خالل ضمان استمرار و    ضمان ا ضمان استمرارية 
فراد، واملوجه لالستثمار.تدفُّ   ق الفائض االقتصادي، أو املتبقي بعد حاجات ا

.II0.0 - مية االقتصادية اصر الت  :ع
اصر أ اب ع اء، على ما جاء  التعريفات السابقة فإنه يتضح أن  مب تويها الت ية االقتصادية، ساسية 

مية اصر عملية الت  : اآلت االقتصادية وقد حصر معظم االقتصاديني ع

مية :الشمولية .0 انب االقتصادي فق ، ب االقتصادية حيث أن الت ل تعد تغريا، شامال، وال يقتصر على ا
خالقية، وانطالقا،  وانب االجتماعية الثقافية والسياسية وا لتحديث، والذي تتضمن ا امن ذلك فإهن يطال ا

دوار املرتبطة باملعرفة العلمية،  اذ القرار، وزيادة ا يشري إ إضعاف دور املوروثات والتقاليد الغري علمية  ا
خذ بعني االعتبار بأهن خالقية  اجملتمعات امع ا وانب ا ا ا  .1لديها التزامات 

مية االقتصادية:خلق اإلطار المالئم لعملية ال .6 ساسية ال ال ت ولويات والشروط ا بد اب العديد من ا
اا سياسات و قيقها كضرورة حتمية إل قيق ت من  ي ضرورة  مية االقتصادية، و غريات إسرتاتيجية الت

تصادي قمتعددة  اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كتدعيم االستقالل السياسي واال
ظيم سياسي يعرب عن القو  اجملتمعية ومشاركة الشعب  روج من مرحلة التبعية. وذلك عن طريق إنشاء ت وا

ب كدلك  كافة القرارات ري  نظام التعليم القائم ليجعله قادرا على مواجهة  خلق تغيري و جو
ولوجي اعي والتك  .2احتياجات التطور الص

                                                           

مية، ط القادر،عطية عبد  -1 ات حديثة  الت ا درية،0ا امعية، مصر، اإلسك  .20ص ،2002 ، الدار ا
2-https://www.econostrum.info/Elements-pour-une-strategie-de-developpement-
economique-social-a-moyen-terme-en-Tunisie_a21165.html2012/02/08 تاريخ االطالع   
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مية حدوث الزيادة املستمر  مت .0 ذا يعطي انطباعا، بأن الت قيقي لفرتة من الزمن، و وسطات الدخل ا
 عملية طويلة املد .

مية االقتصادية على  :1توافر االستثمارات الكافية وارتفاع مستوى التراكم .5 اا عملية الت     يتوقف 

يع الوسيلة الرئيسية ذللقض القدرة على تصحيح االختالالت اهليكلية السائدة ويعترب التص االختالالت  اء على 
د وذلك لألسباب اآلتية: د ا ذ االستثمارات عن ا ب أال يقل حجم   و

 .يع واملتمثل  ضيق نطاق السوق احمللي ساسية أمام عملية التص  مواجهة العقبات ا

 .يع اا عملية التص دمات إل  قيق االستثمارات املطلوبة  الزراعة وا
ذ املتطل بات تستلزم رفع معدل الرتاكم ورفع معدل االستثمار ح يدخل االقتصاد القومي مرحلة االنطالق، كل 

مو االقتصادي. اميكية ذاتية قادرة على مواجهة عقبات ال  وكذلك توليد دي
موية واستمرارية العملية تواصل .2  .الت
يع:القضاء على أو تصحيح االختالالت الهيكلية عن طريق  .2 يع حا يعترب التص جر الزاوية  عملية لتص

يع  رة التخلف ويع التص مية االقتصادية إذ يتوقف عليه تصحيح االختالالت اهليكلية املرتبطة بظا الت
اعية للمجتمع مما يؤدي إ رفع مستو  وحجم قو  اإلنتاج املستخدمة كذلك البد  اتساع القاعدة الص

قيقه إال إذا توافرت شمن تطور قو  اإلنتاج املصاحبة لعملية التص يع ال ميكن  اا التص ة يع، و روط معي
اب أمرين البد من توافرمها االت أخر   االقتصاد القومي وبالتا  ددة    :2واتبعت سياسات 

 .اعية  قيق منو وتقدم  اإلنتاج الزراعي حيث تقوم عليه الثورة الص
 دم ساسية من شبكات ا اء القاعدة ا يع.ـ ب جاا التص ساسية الضرورية ل  ات ا

مية قيق أسلوب اختيار .7 ة إسرتاتيجية االقتصادية: تب الت مية معي  كبري حد إ ادية يتوقفاالقتص للت
مية لتحقيق اجملتمع تار الذي العام اإلطار ديد على  .الت

 .تراكمية بطريقة اإلنتاجية الطاقات توسع بضمان اإلنتاج ياكل تغيري .8

دمات ال تقدم لألفراد. .2  سني نوعية السلع وا

                                                           

ليل االقتصاد  -1 وشيار،  شر والتوزيع، ط الكلي،معروف   .21ص، 2002عمان، ،0دار الصفاء لل
 

2https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/448B668D24FE8600C1257E7
3005F1F37/$file/04%20%20Social%20Drivers%20of%20Sustainable%20Development%20(Fren

ch).pdf2012 /01/28 تاريخ االطالع 
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اصر وامل واملستقبلية أنكما وير  مركز الدراسات االسرتاتيجية  مية االقتصادي تقوم على الع قومات الت
 :1التالية

ظمات، باإلضافة إ كافة  وخطة طويلةرؤية  .0 دافها بإمجاع من كافة املستويات  امل ظى أ املد   يث 
 جملتمع.فئات ا

اص والقطاع العام القطاع يلعبه الذي للدور واضحة اسرتاتيجيات .2  .تكاملهما ومد  ا

ا  الدؤوب العمل .2 ادي اال اء امل ية املؤسسات بب  املوكلة باملهام القدرة لديها تصبح  يث املتطورة الوط
 .إليها

ريات ات مرنة تستخدم حسب املتغاسرتاتيجية شاملة كاملة لكافة القطاعات، باإلضافة إ وجود سياس .2
 احمليطة.

اخ  .2 ات واإلصالحات وتوسيعها وتعميمها لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة وم فيذ التحسي االستمرارية  ت
يب. ج  مشجع على االستثمار احمللي وا

ية على االنضبا .2 س  املب موية، وذلك على ا ية  طتوفر حكم إدارة صا للدور القيادي  العملية الت
فيذ القوانني، وممارسة اإلجراءات بشفافية مطلقة  .ت

.II0.0 - مية االقتصادية  :خصائص الت
شودة،  داف امل قيق ا عمال بغية  اء قيامها با ا أث صائص ال متيز مية االقتصادية العديد من ا متتلك الت

 :وتتمثل فيمايلي
 رة ي صر ي البشرية املوارد إنسانية حيت تعترب ظا مية مشاريع  الرئيسي الع أنه  حيث االقتصادية، الت

مية إحداث ميكن ال م أحد نه فيها، اإلنسان دور بغياب الت داف أ موية،ا املشاريع من املقصودة ا  لت
ط  فكل موية والربامج ا  .2واحتياجاته اإلنسان ا أساسية بطريقة توجه الت

 م داف الت تمام بتحقيق ا اسبٍة، هتدف للوصول إ اال ويّة املعتمدة على وجود اسرتاتيجّيات عمٍل م
مّو االقتصادّي املطلوب.  معّدل ال

                                                           

مية االقتصادية رؤ  إسالمية ودولية،  واملستقبلية،مركز الدراسات االسرتاتيجية  - 1 ، 2002جامعة الكويت، الكويت ، 2العدد ، ،ندوةالت
 .20ص

 
مية، طحالوة مج -2 شر والتوزيع، عمان، 0ال، وصا على، مدخل إ علم الت  .20، ص2000، دار الشروق لل
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   اّص بالّدولة سني البيئة الداخلّية للمجتمع، والقطاع االقتصادّي احمللّي ا و   . تطويرمهاو التوجُّه 

 مي هود االقتصاديّة الذاتّية؛ لتحقيق الّت كومات، ة االقتصاديّة املعزِّزة لتطبيق التّ االعتماد على ا خطي   ا
مّو االقتصادّي باستمرارٍ   . 1واملؤّسسات االقتصاديّة املهتّمة مبتابعة ال

  مية اميكية: ما يع أهنا متجددة.االقتصادية تعترب الت  عملية ذات استمرارية ودي

 رة ي ية حيت  ظا ر ، إعمار إ اهلادفة اجملهودات من تعترب جزءدي ذا ا  الواجبات من الا بطبيعة و
ية َر  ِ ا ِمنَ  أَن َشَأُكم   ُوَ "  الكرمي مصحفه  اهلل تعا قال حيث عبادة تعد وال الدي تَـع َمرَُكم     " ِفيَها َواس 

ا ،(20آية ود، سورة) ر  تعمري على اآلية تؤكد و ا ا ميتها، وتطوير طلق ذا ومن وت  ينالد إنف امل
ميةيشجع  اإلسالمي ت على الت  االقتصادية. و

 رة ي ا وذلك باإلنسان الوثيق لالرتباط اجتماعية نظرا ظا  الجتماعية،ا التغيري عمليات من العتبار
نظمة أو اإلنسانية االحتياجات وإشباع  املشاكل فإن كذلك ،2االجتماعية والقيم العالقات أمناط أو ا

ي والفقرية، الربجوازية الطبقات بني املعيشة ستوياتم  كالفروق االجتماعية  أن حيث مالزمة رةظا و
موي العمليات  يسرع ذلك فإن والتطور التغري و اجملتمعات قبل من توجهات أي  .صحيح والعك  ةالت

 اعة، والّزراعة، والّتجارة احمللّية رص على استغالل املوارد واإلمكانات املعزِّزة لدور الّص حسب ما يطلبه  ،ا
عمال كافّة،. دوات ال تتيح هنو  أنواع ا  الواقع االقتصادّي من استخدام الوسائل وا

   ،اسبا جهزة اإللكرتونّية املتطّورة؛ فهي تقدِّم دعما، م ولوجيا، وا مية،لاالستفادة من الّتك عن طريق  لت
م  تطوير العديد من ااالستثمار  اإلمكانات، والطاقات العلمّية واملعرفّية امل ّوعة، ممّا يسا  جملاالت،ت

 .3أمّهها: ا اث، والّتعليم ومن

  اص فراد أفضل ويكون سبب  حدوث نقلة  الدخل ا اصة با تساعد  جعل الظروف االقتصادية ا
فع على م  وسائل استثمارية كثرية تعود بال جملتمع وعليه ا بالفرد، مما يساعد على جعله يدخر أموال تسا

  املستقبل.

 دث نتيجة ت تلف املشكالت االجتماعية ال  هم من التغلب على  فراد ومتكي سني حياة ا م   سا
فراد والقطاعات  . 4لوجود تطويرات وظيفية  ا

                                                           

مية االقتصادية، ط كامل،البكري   -1 هضة العربية ،2الت  .22، ص0999، بريوت، دار ال
 
يم -2 درية ،0أس  علم االقتصاد، ط يب،نعمة اهلل  إبرا امعة، اإلسك  .01، ص2000، مؤسسة شباب ا
 

3 -https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P516_EID_K3736-
Demo/unit1/page_10.htm2017 /12/15 تاريخ االطالع   
4https://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/rup_growth/rup_gro
wth_sum_fr.pdf 2017 /09/25 تاريخ االطالع   
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 م  تطوير العديد من ا ية التحتية  اجملتمع مما يسا مية االقتصادية  تطوير الب م الت قطاعات مثل لتسا
م، ويزيد من وجود كوادر متلك مهارات جيدة  .1الصحي والتعليمي و ري

  .م  خلق حل للمشكالت املوجودة  اجملتمع  تساعد الدول على إنشاء دراسات تسا

 تعمل على تغيري السياسات املختلفة سواء كانت الدولية أو احمللية. 

  مية احي ا االقتصاديةالت  ياة.عملية تشمل كافة م

  مية س  واملقومات الذاتية داخل اجملتمع االقتصاديةتقوم الت اد إ ا  .2باالست

 مية اوز العقبات ال تواجهها  مسريهتا، وهلذا يتم توصي االقتصادية تعمل الت فها بشكل مركز ليتم 
مو.  بالتغيري وال

.II0.1 - مية االقتصادية  :متطلبات الت
مية االقتصادية اب الكثري من املتطلب تاجها الت دافها املسقيق  إللوصول ات ال  تاج، طرةا ي  الكثري  و

مويعترب ، قيق نتائجمن التوجيه  إطار املوارد املتاحة بشكل يؤدي إ  مية االقتصادية متطلب من متطلب أ ات الت
ا يؤدي إ إخالل  عملية مية.  العدالة االجتماعية حيث ان عدم توافر معية  عملية اجملت وأيضا املشاركةالت

مية  و الت مية وذلك لزيادة تقبل اجملتمع للتغري  مية وذلك بإشراب اجملتمع  قرارات الت  القتصادية االت
تاجهاومن املتطلبات  قيقها  وال  مية لضمان   :يما يلالت

 ية التحتية:ال شوء املشاريع اإلنتاجية العامة و إقامة الب التحتية  يث تكون مسا ان ب اصة، وذلك عدة ل ا
طات التوليد املتعلقة بالكهرباء، باإلضافة إ  سني املواصالت وإنشاء املوانئ و يتمثل  إنشاء الطرق و
دمات بالتكاليف املعقولة  اعات الرئيسية، كل ما سبق يساعد  توفري السلع الوسيطة وا وات الري والص ق

اعات التحويلية واالستهالكية، مما يضم دمات  الص ن خفض التكاليف املرتبطة بإنتاج السلع وا
فيض تكلفة املعيشة لألفراد ية التحتية تزداد كفاءة اإلنتاج االقتصادي .و ب3باإلضافة إ  زيادة نفقات الب

ديثة  املصانع، وصيا فقات على اآلالت، واملعدات ا سني نتها، وكذلعن طريق زيادة نسبة ال ك على 
سور، واملوانئ، وأنظمة الصرف الصحي، وأيضا، زيادة أعداد العمال. حيث  ية التحتية، مثل: الطرق وا الب
ُلق  مو االقتصادي. فعلى سبيل املثال، إنشاء طريق سريع جديد،  ُيصبح العمل أكثر إنتاجية، ويزداد ال

                                                           

مد، مصطف -1 يب أمية،ى بدران، حسني  مية  الوطن العريب، ط وط شر والتوزيع، عمان،  ،0أبعاد الت  .22ص، 0992دار املستقبل لل
 

2 - https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/economycharacteristics2018 
 تاريخ االطالع 07/23/

امية "أزم -3 سني، االقتصاديات ال ردن، عمان،  0ات وحلول"، دار الشروق، طالعطية عبد ا  .22ص، 2000دار الشروق، ا
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ذا املشروع، ولتلبية الت الب فرص عمل جديدة إلكمال  طات الوقود، مث  يع حاجات السائقني، يتُبعها 
 .بالتجزئة

 سيق االسرت لضمان الفعالية االقتصادية  التخطي  وتوفري البيانات واملعلومات الالزمة بني قطاعات  اتيجيوالت
 .1االقتصاد املختلفة

 موي الوعي نشر  .اجملتمع أفراد بني الت

 املتخصصة البشرية املوارد توفري. 
 املالئمة االقتصادية السياسات عوض. 

 َودة، ويتحقق ذلك عن طريق قو  عامل : البشرية الموارد مية االقتصادية يتطّلب نتاجا، عا ا ة قيق الت
درّبة تزيد ُمعدالت البطالة، وبالتا 

ُ
ّن نقص العمالة امل فراد،  ب تعليم وتدريب ا لة، حيُث  ُمدرّبة ومؤ

مو االق  لعمليةا  الرئيسي واحملرب البشري، املال رأس ي البشرية املوارد و تعد.2تصاديتؤثر على ال
موية اصبهم متثلت سواء الت اصر أن حيث رياديني، أو عمال كوهنم  م  على بالعمل ومتق البشرية الع
 و دؤوبا،  تعمل لا االقتصادية السياسات تب إ باإلضافة الطبيعية، املوارد واستغالل املال، رأس مراكمة
مية قيق  القومي. الت

 وعة، الطبيعية للموارد امتالب : إنالطبيعية الموارد ه أن ميكن ما كل أي املت  املخزونات نم الطبيعة تؤم
ياة استمرارية تضمن ال الطبيعية قص أن ميكن وال البشرية، ا  موجه، والغري املفرط ماالستخدا نتيجة ت

قص تعويض على لالدو  بعض تعمل كما ولوجي باالستخدام الطبيعية املوارد  ال  من ميكن لذيا التك
اصر بني التبادل أو اإلحالل تطبيق عملية  .3اإلنتاجية العملية  اإلنتاج ع

  ولوجيااإلنتاج جبودة  املالئمة. وتوفري التك

  من  .واالستقرارتوفري ا

  ياكل اقتصادية اصر اإلنتاجوجود   .وع

 اصر اإلنتاج.زيادة ال  اتج وزيادة ع

 .االكتفاء الذات  اإلنتاج 

  قيقية وال يتم استخدامها اسب من املدخرات ا جم امل ذ العملية توفر ا الرتاكم الرأمسا وتتطلب 
 .4ملساعدة االستثمار بدال، من االستهالب

                                                           

مد عبد الصبور علـي، دار املـريخ، الريـا ، السعودية،  ،و ريتشارد سرتوب جوأتنيجيم   -1 اص، ترمجة  زئي العام وا ، 0911االقتصاد ا
 . 22 ص

 
مية االقتصادية، مؤسسة الكويت للتقدم -2  .92ص، 2002العلمي، الكويت،  صقر امحد صقر، الت
 
درية،  -3 امعية، اإلسك طاوي الباز، مدخل لدراسة االقتصاد السياسي، مؤسسة الثقافة ا  .222 ، ص2002مود الط

   
شر والتوزيع، عمان، وعلى صامجال حالوة  - 4 مية، دار الشروق لل  .21 ، ص2000، مدخل إ علم الت



ين لث ل هملفهلف  لتمني                                                      لف  ئ   ، 

130 

 

  ولوجيا مية االقتصادية تعتمد بشكل واضح   :والمعرفةالتك ولوجي، على معدالت التيث أن الت طور التك
موية االقتصادية ركة الت م ذلك  سرعة ا ولوجيا املتطورة، سيسا  .1فكلما مت االعتماد على التك

 :البلدان  حيث أن التغري  اهلياكل االقتصادية واالجتماعية  التغيير الجذري في الهياكل االقتصادية
ام جدا،  دف تقليل العوائق  مية االقتصادية، املتخلفة  ذا الال تقف  وجه الت يشمل التغيري   تغيريو

ركة  ظيم ا اعية، وت مية الص التشريع القانو باإلضافة إ اإلصالحات الزراعية والقوانني املتعلقة بالت
ارجية، والتشريع الضرييب  .2التجارية ا

  مو االقتصادي سومات الضريبية: يزداد ال فيفالتخفيضات وا الضرائب  بزيادة رأس املال، حيث يعمل 
موال  ربااللمستهلكنيعلى إعادة ا  .3، مما يع زيادة إيرادات الشركات وزيادة ا

 :يع فف من تبعيتها للدول  التص يع أن تستقل إقتصاديا و امية من خالل التص  ملتقدمة،اميكن للدول ال
اعة السلع اإلنتاجية تعترب ال مية فالقدرة على ص و الت  .قيقيةا االقتصاديةطريق الرئيسي 

 مية مية ضرورة التخطيط للت صصة بوضع خط  االقتصادية: بإعتبار الت متكاملة  شاملة فهي عملية 
ية على أس  علمية وموضوعية ومرنة مبا يتالءم مع متطلب االقتصادال توضح برنامج عمل  ات القومي ومب

مية   .4اجملتمعتاج إليها ال  االقتصاديةالت

.II0.0-    مية   : االقتصاديةأهمية الت
مية كانت ومالقد   ل  االقتصادية تزال الت تماموالعوامل املؤدية هلا  ذ نشأته فالت االقتصادعلم  ا  االقتصاديةمية م

قيق العمالة الكاملة  مستمرة وطويلة  ليةي عمو  والتشغيل القوميوالعدالة  توزيع الدخل  واالستقرارهتدف إ 
ور زم طويل ومبا يتالءم مع الواقع االقتصادي واالجتماعي للبلدان والتخطي  هلا املد   5ال بد أن يكون على 

مية  مية االجتماعية وذلك من خالل توفري احتياجاهت االقتصاديةكما أن الت قيق الت شودة تعد جسر العبور إ   ا.امل
مية االقتصادية املسو  ارج الت ويل االقتصاد الوط من اقتصاد يعتمد بدرجة عالية نسبيا على ا  تمرة تتطلب 

                                                           

 
1 - Bruno Gendron et Abderrahmane Saker، Economie: Manuel Complet Applications 
et Corrigés، Lextenso Editions، Paris, 2008, p221. 

 
2-Dwight H. Perkins, Steven Radelet et David l. lindauer, Economie du Développement, 

3e Edition, de Boeck, Bruxelles, 2008, p31. 
 
جفي - 3 شر، املوصل،  سامل توفيق ال مية، مديرية دار الكتاب للطباعة وال مد صا تركي القريشي، مقدمة  اقتصاد الت  .53، ص0911و

 
مية  -4 دور، الت هجوالتغيري اهليكلي  الدول العربية،  واالجتماعية االقتصاديةعصام عمر م ظرية-امل امعي للطباعة د القياس-ال ار التعليم ا

شر والتوزيع،  . 22 ، ص2000مصر،  وال
 
درية،  - 5 شر والتوزيع، اإلسك مية االقتصادية، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال   .12 ص، 2001مد صفوت قابل، نظريات وسياسات الت
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ه االستثمارية إ اقتصاد  فيذ برا ابية  االقت مشارب وبصورةمتويل استثماراته و ت تل صاديات الدولية عامة.ا و
مية  اتج القومي اإلمجا مركز القلب  الت مو  ال مو يع التشغيل  ة،االقتصاديال ه مع .1االستقرارو ن ال  ولك

ذ مسألة  التوزيع.ذلك ال يضمن عدالة  امية حيثوخاصة  الدول  مهمة،و ذ  ال سوء توزيع الدخل مسة 
ا ظهرت  الدول. ميةأومن  مو  االقتصادية مهية الت و أمشل من ال ا ليتض االقتصاديلتشمل ما  من العيش ا

ضية العاملية للبيئة تقرير املفو  وبنيالدائم واملوثوق والعادل  املستقبل ،  االستمرارع والقدرة على الكرمي للجمي
مية  ميةن أ( بأBrundtland Reportاملعروف باسم تقرير براندتالند )1987والت تكمن  االقتصادية مهية الت
جيال الالحق تلبية  تقص من قدرة ا الية بدون أن ت اجات ا قيق ف ة على تلبية متطلباهتا  وبالتاا هو 

ساسية  االحتياجات ب تسبب  ا جيالعلى البيئة واملساواة بني سليب ثار ا و مية  ويالحظ ا التقرير بأن الت
ي اتاملوارد الطبيعية  استغاللعملية مستمرة للتغري حيث يكون  االقتصادية  ا ية  ماريةاالستث واال مية التق والت

قيق و  الية والالحقة على  جيال ا سجما، مع ُقدرة ا مية وبالتا ف احتياجاهتاالتغيري املؤسسي م  االقتصاديةالت
م وتساعد  االستقالل .2مرتبطة باإلرادة السياسية  دوات املهمة ال تسا مية االقتصادية أحد ا و تعترب الت

تحقق التقدم ادية أو التبعية بأشكاهلا املتعددة، وذلك نتيجة حقيقية لاالقتصادي للدول، واالبتعاد عن التبعية االقتص
مية االقتصادية.  مية االقتصادية على تقليل الفجوات بني الدول املتقدمة والت اميةوالوتعمل الت  .دول ال

ها ما يلي: مية االقتصادية أمهية كبرية  حياة الفرد ميكن أن نلخص م  وللت
ات من عليه يرتتب وما لألفراد قيقيا الدخل مستو  زيادة -0  وتقليل هلم عيشةامل مستويات على سي

 .اجملتمع وطبقات فئات بني واالقتصادية االجتماعية الفروق

سواق النتشار نظرا،  لألفراد العمل فرص توفري -2 موية العملية  ا  .الت

ني. -2 دمات املطلوبة إلشباع حاجات املواط  توفري السلع وا

 ستو  الصحي والتعليمي والثقا للمجتمع.سني امل -2

 تقليل الفوارق االجتماعية واالقتصادية بني طبقات اجملتمع. -2

سني الدولة ديون تسديد -2 وضاع و  .املدفوعات مبيزان املتعلقة ا

من القومي. -1  قيق ا

                                                           

1 -https://www.french.china.org.cn/business/txt/2019-10/29/content_75352128.htm 
2012/05/06 تاريخ االطالع   

ميد شومان، عمان،  س. -   2  .12، ص2000عساف وآخرين، قضايا عربية معاصرة، مؤسسة عبد ا
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مية تقوم -1 دمات السلع بتوفري االقتصادية الت وعية ةميبالك وذلك اجملتمعات، أفراد كافةل وا ودة وال  وا
اسبة  .امل

.II0.0-   مية   : االقتصاديةأهداف الت
داف عديدة تدور كلها حول رفع  مية االقتصادية أ ياة الكرمية ا وتوفري أسبابمعيشة السكان  مستو للت

اس مية   هلم فال ظرون إ الت اطق املختلفة ال ي ظرونحد ذاهتا  كهدف  امل ا وسيلة لتحقيق لى أهنإليها ع وإمنا ي
داف ولي ب أن تكون  خدمة الغايات  أخر ، والوسيلة دائما ايات   .1العك  وا

مية داف الت فيه أن  ال شكومما  ،2عن طبيعة املرحلة االقتصادية ال مير  ا ذلك البلدرب االقتصادية لبلد ما تع وأ
تلف من بلد آلخر ومن فرتة إ أخر  للاالذ  ة نظرا الختالف الظروف االقتصادي الواحد،بلد داف قد 

امية الدول، واالجتماعية والسياسية بني داف أساسية مشرتكة تسعى إليها مجيع الدول ال اب أ  ،3ومع ذلك فإن 
ساسية   داف ا ذ ا م   يلي:فيما وميكن حصر أ

 :فراد  توفير الحاجات األساسية ماية مثل  الغذاء واملسكن والصإ حاجات أساسية تت للعيشتاج ا حة وا
خطار،  تلف ا مية االقتصاديةمن  مشرط ضروري لتحسني  والت  .4توفر

 ّول الرئيسيّ  اهلدف و ذا :القوميا  الداخل زيادة داف من وا اصة ا مية ا م يثح االقتصاديّة، بالّت   تسا
فراد، معيشة مستو  تطوير اعة، للتجارة لّيةاهليك الرتكيبة وتعّزز ا ة املشكالت الجع على يساعد ممّا والّص ا  ال
امية مسالة وتعترب .5احملليّ  االقتصاد ضعف عن مية االقتصادية  الدول ال داف الت زيادة الدخل القومي من أول أ

داف على  ذ ا م  ي أ ذ  اإلطالق.بل  ساسي الذي يدفع  مية ب القيام البلدان إذلك بان الغر  ا الت
ـا  ـو فقر فا  مستو االقتصادية إمنا  لها  وا ذا الفقر إ القضاء عل وال سبيل نسكا ومنو عدداملعيشة  ى 

فا  اشي تفاقممستو  املعيشة  با  .6املشكلة السكانية إال بزيادة الدخل القومي و
 فراد، وتوفريرفع مستوى معيشة األفراد التعليم   فرص العمل، ورفع مستو : ويتحقق ذلك بزيادة مداخيل ا

قيق.اجملتمعوالصحة واالرتقاء بالقيم اإلنسانية والثقافية   داف ال  ويعترب  مستو  مرتفع للمعيشة من بني ا
                                                           

درية  ،كامل بكري وآخرون، مبادئ االقتصاد الكلي- 1 امعية، اإلسك  .200، ص 2002،الدار ا
امية، مرجع سب زرقني سورية،- 2 مية االقتصادية للدول ال يب املباشر  متويل الت ج ، صدور االستثمار ا  .29ق دكر
،سبق  الوادي، مرجعمود حسن  العيساوي،جاسم علي  كاظم-   3  .202ص  ذكر
مية، - 4 يم سالمة، اقتصاديات الت  .002ص مرجع سبق ذكر رمزي علي إبرا
 

شر والتوزيع والطباعة، ا -  5 مية االقتصادية، دار املسرية لل مود حسني الوادي، التخطي  والت  22، ص2000عمان، محد عارف عساف و
. 

 
مد علي  - 6 ،سبق  الليثي، مرجعمد عبد العزيز عجمية،   .10ص  ذكر
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قيقها  الدول  مية االقتصادية إ  اميةتسعى الت قيق الضرور  ذلك ،ال املادية للحياة من  اتيأنه من املتعذر 
قيق مستو  مالئم للصحة مأكل وملب ذ  مل يرتفع مستو  معيشة السكان والثقافة ما  ومسكن و ري و  

ذ الغايات اطق وبدرجة كافية لتحقيق مثل   .1امل

 املوجودة الطبيعّية لمواردل والدولّية احمللّية االستثمارات وجود تعزيز إ اهلدف ذا يسعى :الطبيعياة الموارد استثمار 
اسبة الوسائل لتوفري الّدول؛ أراضي على مُ  ال امل دمات لإلنتاج، الّدعم تـَُقدِّ  .العاّمة وا

 :ليصهم من العبودية واالعتمادية وبت توفير الحرية م بأنفسهم و فراد من تقرير مصري رية متكني ا حقيق ويقصد با
فراد وتزيد قدرة الدولة على تقرير م مية االقتصادية تزداد حرية ا االت  .صري

 داف ذ وتعرب :االقتصادي واالستقالل السيادة تحقيق  يكون وقد ياسيالس االستقالل بعد ما املرحلة عن ا
قدي االرتباط فك بية بدولة ال داف، ذ مقدمة  أج ذا اال امي العامل دول استهدفته ما و  بعد ما مرحلة  ال

 .االستقالل

 دفاوالثرواتقليل التفاوت  توزيع الدخول  يعترب :والثروات الدخول في التفاوت تقليل داف  ت  من ا
مية  فا  الدخل القومي ومن  االقتصادية،االجتماعية  عملية الت امية ال تعا من ا فأ لب الدول ال

فا  متوس  نصيب الفرد تعا  والثروات.اختالالت  توزيع الدخول  وأيضا من ا

 وع التوسع يان االقتصادي البلدان كل اإلنتاجي :في الهي و الت ال  املتخلفة تغلب الزراعة على الب فهي 
خر    سبة للقطاعات ا م بال اإلنتاج ومصدر العيش للغالبية العظمى من السكان كما وأهنا تلعب الدور ا

ا تتعر  عله ذا الشكل  البلدانذ  اقتصادياتالزراعة على  ةوسيطر ،كمصدر من مصادر الدخل القومي 
سعار . مية االقتصادية إ تسعى ال ولكثري من التقلبات االقتصادية الشديدة نتيجة للتقلبات  اإلنتاج و ا ت

ع زيادة الدخل القومي وزيادة متوسطة نصيب الفرد بل التوس اإلنتاجي لي  فق  من اجلتوسيع قاعدة اهليكل 
احية االقتصادي يةة و  بعض القطاعات اهلامة من ال  .2الف

 ية تطوير م مما اجملتمع  التحتية الب م، التعليميو  الصحي مثل القطاعات من العديد تطوير  يسا  ويزيد و ري
 .جيدة مهارات متلك كوادر وجود من

 

                                                           

مية  -  1 ،سبق  االقتصادية، مرجعميشيل تودارو، الت  .22ص  ذكر
 

2https://www.oeconomia.net/private/cours/economiegenerale/CAPET/01.theorieseconomique
s.pdf2018 /02/08 طالعتاريخ اال  . 
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ديدة  ولقد مت     داف ا مية ديد ا لفية الذي عقدته ا)للت داف اإلمنائية( ا لأللفية  مؤمتر قمة ا مم ا
دف اإلقالع  2000املتحدة   و حول  داف الستة الرئيسية ا داف أين متحورت ا والذي يتضمن مثانية أ

سني ودعم املرأة،  قيق التعليم اإلبتدائي للجميع، املساواة بني ا وع، و من الفقر من خالل القضاء على الفقر وا
مهات، توفري امل سن حياة أكثر من خفض عدد الوفيات بتحسني صحة ا ة للشرب،  مليون من  000يا الصا

مية ياء الفقرية مث ضمان بيئة جيدة ودائمة وتطوير شراكة عاملية من أجل الت  .1سكان ا

.II0.0-   مية   : االقتصاديةعقبات الت
ي مبثابة عقبات  طريق  ميةدر اإلشارة إ أن خصائص البلدان املتخلفة اقتصاديا  مية فتع ،الت رت  عملية الت

عل العمل من أجل  املتخلفة ا الدول  االقتصادية ها  يث  قيق العديد من العقبات ال تتداخل فيما بي
مر   ذ العملية دون املستو  تعرف بأهنا  ياب  وعادة ما 2لذي يؤدي إ استمرارية حالة التخلفااملطلوب ا

االت املوجودة  إحد   الة أو ا مية  البلدان املتقدمة وعدم وج ،البلدان املتقدمةا ا أي وجود متطلبات الت ود
امية ي 3 البلدان ال امية  مية االقتصادية  الدول ال م عقبة تعوق عملية الت . وير  بعض االقتصاديون أن أ

ق ا إ املوارد ا موالافتقار خ ،يقة الالزمة لتكوين رؤوس ا فا  القوطاملا أن الدخول م درة على فضة نظرا ال
خفضة كذلك م.4اإلنتاج فإن القدرة على االدخار م سرد ا مية العقبات ال تقف  وجه  وس ادية االقتصالت

 :فيمايلي
 :ية التحتية له يُعترب من أ عدم وجود بيئة جاذبة لالستثمار اية بالب م الوسائل إن تشجيع االستثمار، والع

مية  ّقق الت ُ مار االقتصادية، وتوّفر فرص العمل املختلفة لتشغيل العاطلني، إ جانب قدرة االستثال 
رباا ال تسهم  دعم االقتصاد قيق ا  .على استغالل املوارد املتاحة لإلنتاج، و

 زء من الدخل الذي  االدخار: نقص و ذلك ا فقإن االدخار  على االستهالب ومبا أن الدخل  ال ي
خفضالقومي  ا صل عليه الف ،لدول املتخلفة م فا  متوس  الدخل الذي  ذا يرتتب عليه ا رد فإن 

                                                           

شر  -1 سني العصرية للطباعة وال مية االقتصادية، مكتبة ا ردن، التوزيعو عبد اللطيف مصطفى، عبد الرمحان سانية، دراسات  الت ، ا
 22ص ،2002

 
، ص - 2  .202فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكر
، ص - 3 جفي، مرجع سبق ذكر  .202سامل توفيق ال
يمة - 4 مية  بالتغيري:التعجيل  ظريفة، أمال، سالميةبرا و املفتاا للت يب املباشر  ج الدو  مداخلة  ملتقى صادية،االقتتعزيز االستثمار ا

ا على االقتصاديات  زائر –واملؤسسات حول سياسات التمويل وأثر اميةدراسة حالة ا مد خيضر  – والدول ال  22-20 ،بسكرةجامعة 
 .2، ص2002نوفمرب 
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ذ  فا  امليل إ  إوبالتا فإن ذلك يؤدي  الدول،  وما  الدخار،اإرتفاع امليل إ االستهالب وا
فا  االدخارات املتاحة  البلدان املتخلفة  .1يقود إليه ذلك من ا

 ة السكان، عدد  العشوائية الزيادة إنّ  :انالسك عدد زيادة  تصويب إ تاج اجتماعية ثقافة عن والّا
مّوية اقتصادية خطة بأي فتكا،  املعيقات أشدّ  من تُعَترب وتصحيح،  السكان من لكبريا فالعدد طموحة؛ ت

دمات وعلى املوارد على كبريا،  ضغطا،  يشكل ني، املقّدمة ا مر للمواط عب من يديز  الذي ا  على امللقاة اءا
ها االقتصادية خاّصة،  القرارات، وصّاع املسؤولني عاتق  تلك أيضا،  السكان عدد  وتتضمن الزيادة م
ة الزيادة ا ا اهلجرات، عن ال  .2و ري

 قيق ندرة رؤوس األموال ،معدل مرتفع للتكوين  وصعوبة  ا الرأمسا موال  و ندرة رؤوس واملهم  ا
موال املستث سبة إ عدد السكان أو مبع أخر نصيب الفرد من رؤوس ا  يراعـى أنو  املـستثمرة.مرة بال

و االدخار  موال املستثمرة على  ومن مثمصدر كل استثمار  ظر إ مشكلة ندرة رؤوس ا ا أن ن فيمك
قيق  وال تقفمشكلة ضعف مستويات االدخار  هناأ املراحـل  ـة وخاص االستثمارعقبة  سبيل 

مية و للت  .3االقتصادية ا

 م من املواصالت متطّورة حيت تُعترب مواصالت شبكة وجود عدم  كافة  خلتد فهي التّمية، عوامل أ
ياة تفاصيل ا إ أبسطها من ا  .تعقيدا،  أكثر

  فرا وال يقتصراإلسراف  اإلنفاق على االستهالب امية على ا اد وإمناإلسراف  الدول ال على  ا يتعدا
فق مع مقتضيات  كومات ال تسرف  استخدام موارد اجملتمع  أشياء ال ت ميا  ة.الت

  مية: تفر العالقات الدولية ام والت مية  البلدان ال ية العالقات الدولية العديد من العوامل املعيقة للت
ي:  و

امية على اآلالت و  عقبات-أ فيذ برامج تتعلق  صول البلدان ال مية.املعدات الالزمة لت  الت
ارجية )استرياد وتصدير( من خالل سيطرهتا االحتكارية  العقبات-ب ال التجارة ا ال تفرضها الدول املتقدمة  

خفضة  ذا اجملال، حيث تضع القيود على صادرات البلدان املتخلفة وتفر  أسعار م أو شبه االحتكارية على 
 عليها.

ع-ج ذ البلدان، وتفر  ال مت م بشكل جدي  تطوير  ولوجيا ال تسا دوات والتك دول املتقدمة توفري السلع وا
                                                           

،مرجع سبق  ،خلففليح حسن  - 1  .202ص  ذكر
 
مية  - 2 هضة العربية للطباعة االقتصادية، العشري حسني درويش، "الت شر،دار ال  .21ص  ،0919بريوت،  وال
مية االقتصادية مفهومها ونظرياهتا، وآخرونمد عبد العزيز عجمية  - 3 درية، ، الت امعية للطباعة، االسك  .20ص، 2002الدار ا
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ها.أسعار تتصاعد باستمرار على ما تستورد البلدان املتخلفة   م
 امية من ضعف اإلنتاج و  :متعلقة باإلنتاج عقبات قطة تعتربتعا أ لب الدول ال صائص  د ال من ا

دمي، ويرجع العامة لل اعي أو ا امية سواء كان ذلك على مستو  اإلنتاج الزراعي أو اإلنتاج الص دول ال
ها ذلك إ عوامل متعددة  اصر اإلنتاج مجيعها بالكمية :1 م فا  املستو  التق واإلنتاج وعدم توفر ع إ

امية تستخدم أساليب متخلفة  اإلنتاج،  ستخدام ففي الزراعة ال زال االالزمة، ومن الواضح أن الدول ال
اعة، ال تزال تعا من ضعف اإلنتاج  ذ الدول وكذلك  الص ساس  معظم  ي ا الطرق البدائية 

قص  أ لب  من عدم من تلك الدول تعا تجعلد املعطيات واإلنتاجية و اإلكتفاء الذات وال
ال الغذاء كذلك تلجا لالسترياد ل قص بالر م من توافر املوارد الطإحتياجاهتا خاصة   بيعية تكملة ال

 .والبشرية

 ويع مصادر الدخل ني   حيت تعا :عدم ت ا على مصدر واحد أو اث قل تقدما من اعتماد الدول ا
، فبعضها دول نفطية تعتمد على  ف ،قيق معظم الدخل الوط لى الزراعة أو وبعضها اآلخر تعتمد ع ال

 . 2كمصدر أساسي للدخلالتجارة أو السياحة  

  ولوجيضعف مستوى التطور لفت فيها  فقد :التك ي دول  اعترب كثري من الكتاب أن الدول املتخلفة 
ساليب  بلدان أوروبا وأمريكا  ذ ا  الثورةقب عأساليب اإلنتاج عن مالحقة التطور الذي حدث  

اعية، ولذلك عرفت الدول املتخلفة بأ ا أساليب اإلنتاج املتخلفةالدول ال  هناالص حيث ترتب  .3تسود
ققه  مية االقتصادية مبا  ولوجية تسمح برفع كفاءة استخدام املوارد وأسا اجملتمعالت مية تك ليب من ت

و التفاوت  املستو   اإلنتاج، وقد امية واملتقدمة  قيقي بني الدول ال أثبتت الدراسات أن الفارق ا
ولوجي  .التك

 :ي  تزايد مستمر  المديونية امية و تعد املديونية من أخطر املشكالت ال تواجه اقتصاديات الدول ال
ارج   و ما يع االعتماد على ا حيث مل تستطع املوارد واإلمكانيات احمللية من تلبية الطلب احمللي، و

ب عليها االعتماد مما يرتتتغطية جانب من الطلب احمللي، وحيث تقصر الصادرات عن تغطية تزايد الواردات 
هاز اإلنتاجي وتراجع معدالت  هتاإ تراكمها وازدياد خدما يأديعلى االستدانة، مما  مو.اواختالل ا  ل

                                                           

مية، طاقتصاديات  خوري، جورج ترمجة ،اجن فارت -1 رد  ،2الت ردن،مركز الكتب ا  .22 ، ص0911 ا
 
قيق التقدم، دار أبو اجملد  -2 كومة عن  مية االقتصادية ومسؤولية ا وان، الت رة،  للطباعة،مد حافظ الر  .21 ، ص2002القا
 
موية، مقدمة حول القضايا و  -3  .012، ص0990املسائل العاملية، ترمجة ياسر محارنة، دار عمان، عمان، جون ل. سايتز، السياسات الت
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 اد على القدرة عدم لول إ  ال اجملتمعات بعض لد  وواضحٍ  كبريٍ  بشكل املشكلة ذ تظهر: املبتكرة ا
 والدول اجملتمعات من الكثري اعتماد ذلك على مثال أبرز ولعلَّ  اهلا،أعم داء التقليديّة الوسائل على تعتمد
ف ؛ على كامال،  اعتمادا،  فطّية الفاتورة من التقليل فيه ميكن الذي الوقت ففي ال  هود بذل طريق نع ال

اد  إضا ف ، استعمال على الدول بعض ُتِصرُّ  البديلة، الوسائل وتطبيق إ مم باتت لذيا ال  ملتقدمةا ا
فر ه، ت  باإلنسان. يُلحِقها ال الكبرية لألضرار نظرا،  استعماله من وتقلل م

.II0-8.   مية  االقتصادية:نظريات الت
مية االقتصادية مبثابة الدليل الذي هتتدي به الدول لتحقيق  ماذج ال تقوم عليها الت ظريات وال  دافها،أتعترب ال

ذا ال ماذج  لكن  خذ يع إن كل ال ظريات قابلة للتطبيق أو ميكن ا ها ما  ا،أو ال يقه أو اخذ جر  تطب فم
ه، ها ما ع رد إضافة للفكر  وم .يعترب  تلف مدارس الفكر االقتصادي تف املفكرونوحاول  اإلنسا سري عرب 

مية االقتصادية، وسار على رة الت م أفكار هن ظا تلفجهم العديد من املفكرين الذين قدموا بدور ة لتوضيح الكيفية ا 
روج من حالة التخلف.  ظريات االقتصادية على زيادة الدخل الوط عن طريق و ال ميكن من خالهلا ا ركزت ال

ظريات عن طرق توفري رأس املال ومعوقاته  ذ ال مية وفق  االستثمارات وتشغيل رأس املال، وتبحث اسرتاتيجيات الت
مية ووسائل حل ذلك، ونستعر  فيما ظريات ال جاءت تطبيقا ملفهوم الت اته ال  يلي إ بعض 

 يأت: ونسو ها كما

  :نظرية الدفعة القوية-0
سب نظرية الدفعة القويـة إ  شتاينت بية،  1رودان روب لِّية وأج الذي يؤكِّد على ضرورة توفُّر رؤوس أمواٍل ضخمة 

اعية  ا  إنـشاء  قاعدٍة ص كومات ومشروعاٍت عامةوالقيام باسـتثمار ويؤكِّد على حتمية  2متعددة، تشرف عليها ا
تاج إ رأمساٍل أو ميكِّن يع وأمهيته الذي  ب أن تكون  .االقتصاد من االنطالق التـص مية  و ير  فيها أن الت

مية لن يؤدي إ التغلب على الركو  مو، وان التدرج  الت االقتصادي ويقول  دشكل قفزات قوية تسمح بزيادة ال
تاج إ دفعة  مية  مو فال ميكن أن نصل إ نتيجة الن الت ا  رودان: "إذا سرنا خطوة  طريق ال قوية تفوق  أثر

ية" طوات التدر  .3ا

                                                           

ك العـاملي خـالل الفرتة  0912-0902) رودان-روزنشتاين - 1 مية، عمل بالب ، يعترب واحدا من أعمدة اقتصاد الت :)اقتصادي بولو
مو امل ، عِرف0921مث  معهد ماساشوسيت  إ  اية  0921-0922 ظريته عن ال  توازن املطورة من طرف نريكـ .ب

 
مد العقاد،  -2 ،مرجع سبق مدحت   .022ص  ذكر
 
،مرجع سبق ، صا وعلىمجال حالوة  -3  .21ص  ذكر
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ول يتم سلوب ا يع: ا اب أسلوبان للتص اعات الثقيلة  وير  رودان أن  بتوجيه موارد الدولـة إلقامـة الص
و أسلوبواالستهال  قيق االكتفاء الذات، و جيال تضحياٍت ضخمة، كما أنه يبتعد  كية بغر   مل ا مكلِّف و

سلوب الثا الذي يرجحه، فيتم ل مزايا التخصص وتقسيم العمل. أما ا نه يتجا مثل للموارد؛   عن التشغيل ا

تقدمة 
ُ
سلوب ي املباشرة و ري املباشرة  الدول باستثماربقيام الدول امل ذا ا تخلِّفة، ويعتقد أن 

ُ
فعل مزايا امل

و ما جعله  التخصص؛ فهو مفيـد يب، و ج تقدمة على حٍد سواء؛ فهو إذن يبارب االستثمار ا
ُ
تخلِّفـة وامل

ُ
للبلـدان امل

ادي بضرورة تـد  .1الدولة املضيفة لتوفري خدمات رأس املال االجتماعي والب التحتية خلي
مو  البلدان ولتطبيق منوذج ا مية الذي يقدمه رودان والقائم على نظرية الدفعة القوية واملالئم لل امية الت من  البدل

خذ باالعتبارات التالية  :2ا
  امية على ارج لعدم قدرة الدول ال موال وال يقرت  معظمها من ا أن تتوفر كميات كبرية من رؤوس ا

  .التمويل ذاتيا

 اعا فيفة واالستهالكية ال توظف عددا كبريا من العمالأن يتم إنشاء الص  .ت ا

  فقات اعات الثقيلة ذات ال ظةاالبتعاد ما أمكن عن الص تاج لومتوي البا امية مبا  اعة البالد ال ه من الص
اعية  .الثقيلة من الدول الرأمسالية الص

اصر الت صرا مهما من ع ي متثل حد ومتثل الدفعة القوية على حسب رأي رودان ع هد  دأمية االقتصادية و من ا
مو ب بذله قبل ان يتس لالقتصاد االنطالق ا مرحلة ال قوية وسيلة إلزالة وتعد الدفعة ال الذات اإلمنائي الذي 

اقات ساسية  االخت ي تضع القاعدة ا الن االستثمار  مشروعات الب التحتية تقوم خبدمة مشروعات أخر  و
نشطةلتطوير   .3اإلنتاجية ا

 
د نظرية ا   :4 امهها لدفعة القوية على مسو ات منوتست

                                                           

ردن، ط - 1 شر والتوزيع، عمان، ا ، الوجيز  الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي، دار وائل لل بار محد عبيد البها ، 0،2000عبد ا
 .019ص
 
،مرجع سبق ، صا وعلىمجال حالوة  -2  .29ص  ذكر
مية  الفهداوي،مخي  خلف موسى  د. -3 شر،  االقتصادية دارد. مازن عيسى الشيخ راضي، الت ، 2000غداد، ب العراق،الكتب للطباعة وال
 .092ص
 
مية والتخطي   العزاوي:فالا مجال معروف  د. البدراوي،عدنان مكي  د. -4 شر،الكتب للطباعة  دار اإلقليمي،الت  املوصل،ة جامع وال

 .20ص ،0990 العراق،
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  لتجزئة إذ توجد بعض املشروعات  ري قابلة على ا :الخارجيةعدم القابلية على التجزئة ومبدأ الموفورات
ذ املشروعات عن امليا واالنارة وكذلك ال يت ور صمثل مشروعات شق الطرق  املدن اذ ال ميكن فصل 

 .الكهربائيةوجود فاصل زم بني مشروع إقامة السدود ومشروع توليد الطاقة 

  امية :السكانياالنفجار  .الذي يعد اليوم من املشاكل االساسية  البلدان ال

مو المتوازن-6   :نظرية ال
ظرية الدفعة القوية، ويركز نريكسه لقة املفر ة للفقر وال 1ي إمتداد ل امجة عن تد مستو  على حل مشكلة ا

اعات اإلستهالكية  الدخل وبالتا ضيق حجم السوق يتحقق من خالل جبهة عريضة من اإلستثمارات  الص
اعة والزراعة وكذلك التوازن بني القطاع  اعات السلع الرأمسالية، كما يتضمن التوازن بني الص  والقطاعحمللي اوص

ارجي للوصول للتوازن بني العر  والطلب  .2ا
سب نظرية ر نريكسة وت مو املتوازن إ راج ريمشان ال مو  ري املتوازن إ ألربت  مو املتوازن يركز على و  .وال ان ال

مو  ري املتوازن بتوجيه االستثمار   اعات املتكاملة على حني يع ال توجيه االستثمار ا جبهة عريضة من الص
قاط االساسية او ا دود من ال اقض عدد  ري  الرتكازية  االقتصاد القومي على الر م مما يشاع عن انفصال وت

ظريتني  ارجية وقد  وبني ال هما املوفورات ا اصر املشرتكة، إذ تستعمل كل م د ، فيهما كثريا من السمات والع
ظريتني اتني ال مية وان فعالية   تتم إال إذا ساد ال ناد  كثري من االقتصاديني بضرورة سيادة التخطي  إطارا للت

ميةالتخطي  أسلوب،ا  فر ة ال يقر حلقـةو صاحب فكرة  نريكسه.و 3لت
ُ
فيها أن الدول الفقرية ستظلُّ   الفقر امل

و سبب كذلك؛ لكون أن الفقر سبب و موضح لعدم االستثمار الذي   : الشكل التا الستمرار الفقر، مثلما 

 

 
 
 

                                                           

ر نرك ، اقتصادي -1 مية، صاحب  )يعد(، 0929-0901أمريكي من أصول إستونية، عاش خالل الفرتة ) راج واحدا، من رواد اقتصاد الت
مو املتوازن شتاين رودان  اسرتاتيجية ال  .فكرة حلقة الفقر املفر ة، ومشارب مع روب

 
،مرجع سبق  القريشي،مدحت  -2  .90ص  ذكر
 
جار،ىي    د. -3 مري  د. ال مية االقتصادية  شالش،آمال عبد ا اعة دار الكتب للطب وسياسات، مبادئ، مشاكل، نظريات، –الت

شر،  .221 ص ،0990 العراق، املوصل،جامعة  وال
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مق لك  ملُف  :(3) ل ئ   غدل
 
 
 

 عرض راس المال                                                            طلب راس المال                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 00 ، ص1000المصدر: محمد أحمد الدوري، التخلُّف االقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 

لقة ذ ا ا حسب نورك  إال بتوسيع السوق الـذي يقتـضي أن تكـون االستثمارات موزعة، على  ال مي و كن كسر
تجاته، مما يسمح لكل قطاٍع خبلق الرتاكم 

ُ
د كل نشاٍط سوقا، واسـعا، مل كل قطاعات وأنشطة االقتصاد الوط ح 

 .الذي يؤدي إ املزيد من التوسع

 

 

ضعف المقدرة 
 على االدخار

قص رأس ن
 المال

نخفاض ا
 مستوى الدخل

 ضعف اإلنتاجية

ضعف الحافز 
 على االستثمار

نقص رأس 
ضعف القدرة  المال

 الشرائية

انخفاض 
 مستوى الدخل

 ضعف اإلنتاجية
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مو-0  :غير المتوازن نظرية ال
سب  ظرية لالقتصادي "ت ظرية ا ألربتذ ال مو ريمشان" الذي ب نظريتـه علـى أسـاس االنتقادات ال وجهها ل ل

قق  صورة انطالق بعض قطاعات  مو االقتصادي الذي حققته الدول املتقدمة إمنا قد  املتوازن، حيث ير  أن ال
 ، مـر االقتصاد الوط مو االقتصاديأد  إ دفع قطاعات االقت الذيا خر  إ مضمار ال تأخذ .و 1صاد الوط ا

مو املتوازن حيث أن االستثمارات   ا مغايرا لفكرة ال ا مو  ري املتوازن ا الة  ذنظرية ال صص لقطاعات ا
. وفقا هلريمشان فان إقامة مشروعات جدي ة بدال من توزيعها بالتزامن على مجيع قطاعات االقتصاد الوط ة دمعي

ا وفورات خارجية جديدة ميكن  خارجية، إاليعتمد على ما حققته مشروعات أخر  من وفورات  لق بدور أهنا 
ها وتقوم عليها مشروعات أخر    تالية.أن تستفيد م

مية  يشمان" تتطلب فحسب تـوفري والت ساسية، وما  نظر " اعات ا املـوارد الالزمـة للقيـام باالستثمار  الص
و أهنا انطلقـت مـن الواقع االقتصادي للمجتمعات الرأمسالية، أي منو عن طريق املبادرات  يؤخذ ظرية،  ذ ال على 

مية ساسي لعملية الت ا املوجه ا مهية ال تعطى للدولة باعتبار  .2الفردية ولي  عن طريق ا
مو  نظري" ريمشان ألربت" وقد انتقد نواعمن كل  الالزمة املواردتلك مت الامية وأوضح أن البلدان ال املتوازن،ال ، ا

ظيم ومتخذي القرارات، بل وكذلك العر   املالتفتقر فق  لرأس  الفهي  ، ولذلك ماراتاالستثمن  احملدودوالت
طةأكد أن  موية ال ا مو   الت  النق التقدم، ذلك ي أفضل طريقة لتحقي املقصود املتوازن ريتطبق إسرتاتيجية ال

اعات   تثماراالس ي ال االسرتاتيجيةالقطاعات والص مية استثمارات جديدة، وأن ع تقود إ الرائدة  ملية الت
 :4يلي تستهدف السياسات االمنائية ما أنيج و .3بداية مراحلها عدم التوازن  إ تاج
  لق املزيد من ارجيةسلع تشجيع االستثمارات ال   .وخدمات ا
 د من املش ارجيةسلع روعات ال تستخدم ا ها وخدمات ا لق م  .أكثر مما 

ذ قد أساسي يتضمن عدم توفر املواد  االسرتاتيجية وتواجه  ذا القدر من االستثم الالزمةب فيذ  ة لت ارات املتزام
ام. أما  اعات املتكاملة خاصة من حيث املوارد البشرية والتمويل واملواد ا فإهنم  سرتاتيجيةاال هلذ املؤيدون الص

ة م لالستثمارات املتزام تارة بشكل أكثر من تأييد اعات   يعاب علىو  يفضلون االستثمارات  قطاعات أو ص

                                                           

مو  -1 رة ،دار ال ،0االقتصادي، طنامق صالا الدين، نظريات ال  .222 ص، 0929هضة العربية، القا
 
،مرجع سبق  ،مد مروان السمان وآخرون -2  .292ص  ذكر
 
مية  -3 ،سبق  مرجعاالقتصادية؛ مدحت القريشي، "الت  .92ص  ذكر
 
مية،التخلف  اقتصاداتكرم،   أنطونيوس -4 شر، الكويت العربيةاملكتبة  والت  .022، ص0910، لل
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ظرية د   بنيها خاصة كل البلدان أو بعض  واالجتماعية والسياسية بني االقتصاديةاثل الظروف مت افرتاضهاال
امية اعية وال  .البلدان الص

مونظرية أق-5  :طاب ال
اصة باجملتمعات املتقدمة، أن  ساس إ االقتصادي "فرانسوا بريو" الذي ير   دراسـته ا ظرية با ذ ال سب  ت

مية تشر  نف   الت ى كل مكان، ولكن يتجلى  أماكن أو نقاط تدع  واللحظـة االقتصادي ال ميكن أن ي
مو ا ع يسمىشرا ما  فرانسوا بريو أول من وكان الفرنسي1أقطاب ال ر تلـف جو مـو الـ ال  ظرية أقطاب ال ما ب

خري اعتمـد عليهـا  شرا نظريته ذا ا مو  ري املتوازن؛ باعتبار أن  ريمشان  نظرية ال  .2شرحه 
اطق ا واعترب امل ضرية مقابل امل خر ، مثـل املراكـز ا اطق ا كثر تقدما، اقتصاديا، واجتماعيا، من امل ق الريفية  طا
قل  اعاٍت  منوا،،الدول ا اعٍة أو ص توي على ص اطق. فالقطب  ـذ امل شاط االقتصادي للتوطُّن حـول  ويتجه ال

ي ال بفضل تدفُّق السلع واالستثمارات واإلعالم،  د  حركة ع
ُ
طقة امل . وامل ا من حيث تأثري ه يتجاوز ركة ولك

ـضرية، اطق  الوطن. وير  فرانـسوا ب وبفضل تأثري املراكز ا تشر مع الوقت إ سائر امل مو الذي ي ـريو أن فِّز ال
موية بدرجاٍت متفاوتة  ة أو أقطاٍب ت دث  نقاٍط معي دث  كل مكاٍن ودفعة، واحدة، بل  اعية ال  ميـة الص الت

مو  .3من ال
ظرية؛ إذ ير  أ و ونار مريدال ذ ال عتلف مع بريو حول  اطق البلد الواحد  ر بـني م اطق ن ترب التفاعل ا ل امل
ية أكثر   و ما يقتضي ضرورة تدخل الدولة من خالل أدوا الغ اطق الفقرية أكثر فقرا،، و اوامل قديةاملالي ر  .4ة وال

ي  و مو ما  مية  إالميكن القول أن نظرية أقطاب ال اطق تيعلى أساس اخ اإلقليميةأسلوب من أساليب الت ار م
ا ليشمل  اعية كبرية تؤدي إ رفع مستو  دخل السكان ومن مث ميتد تأثري معات ص فقرية أو متخلفة تقام فيها 

طقة اطق، كما ير  االقتصــادي  و.إقليم امل دث تأثريا، فيما جاور من م مو  قطٍب معني،  البا، ما  ظهور التقدم وال
مو وال كبرية  ةقو  للموقع نأ  دراسـته لفرتويـال فريـدمان ُتطورة أكثر ميال، لل

ضرية امل مية؛ فاملراكز ا تغري  مستو  الت
ا ، إ درجة أ من البعيدة اور مية مما  ا تعمل على جذب فعاليات الت تفوقة على سوا

ُ
تفـرغ  نفالقطاعات امل

                                                           

1 - F. Perroux، L’économie du xx siècle، Paris Presse universitaires de France، Paris 
1969، P 179. 

مية االقتصادية،  -2 ،مرجع سبق مدحت القرشي، الت  . 000ص  ذكر
 
شر، بريوت،  -3 مية جديدة، املؤسسة العربية للدراسات وال  .022 ص، 0912فرا نسوا بريو، فلسفة لت
 
مية إ ، وحازم البكميل حبيب   -4 مو والت ان،  العوملة،من ال ديثة للكتاب، طرابل ، لب  .12 ، ص2000املؤسسة ا
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اطقها ا ا الذاتية   جملاورةم  .1كليا، أو جزئيا، من موارد
مية ولقد طبقت  مو  دول عدة  دف ت قاليمنظرية ال احة ومن بني الفقرية فيها عن طريق استثمار طاقاهتا املت ا
مريكيةاملتحدة  الوالياتذ الدول  دا والربازيل وتشيلي و  ا د واململكة املتحدة وفرنسا وروسيا وفرنسا وايطاليا وك اهل

امية وعلى العك يجيةاسرتاتأن تطبيق  إالوالعراق ومصر والكويت وقطر،  مو  الكثري من الدول ال   أقطاب ال
 القتصاديةامن الدول املتقدمة كان دون نظرة مشولية من قبل أجهزهتا التخطيطية إ حقيقة أوضاعها وارتباطاهتا 

مية  واالجتماعية يع كوسيلة للت ط  مع سياس البد، فالدولة ال تفكر  انتهاج التص يع إأن   سياسة ة التص
ية وكفاءات ومهارات  اعة بكوادر وط ية ومراكز للتدريب امله لغر  تزويد الص د ف تربوية طموحة تتمثل بإقامة معا

اعية شآت الص مو  2بشرية تكون قادرة على إدارة امل يم أقطاب ال و السمة البارزة  مفا يع  فصحيح أن التص
ع  مكان ما  لب أن توفر  البدولكن إقامة مص رة لتدير و رة وشبه املا يديله أيدي عاملة ما  البدالعاملة  ا

و  ذ  املالئممن توفري ا ري قربه من موقع العمل ومجيع  مورللسكن مع   ومتصلة.لة عبارة عن سلسلة متكام ا

 :نظرية المراحل لـ روستو-2
ة  ظرية شهرة، عاملية بعد أن ظهرت س ذ ال ف هتد الاهلداف الذي يؤكِّد بأن    ا روستوملؤلِّفه 0922اكتسبت 

ذ الدول وعت متاما،  ة، طاملا أن  رب العامليـة الثانية ممك امية ال حقَّقت استقالهلا السياسي بعد ا إليها الدول ال
قلها من مرحلٍة تقليديـة إ أخـر ، سباب ال ت طورت متخطِّية،  ذلك املصاعب واملشاق ال تعرتضها، و  ا

ا الوط مبا تتطلَّب كل مرحلة ب أن يتم  مراحل البد اقتصاد مية  أن  وير  أن االنتقال من التخلُّف إ الت
 .3تسلكها الـدول مجيعـا

يةعلى مقاربة  واعترب روستو مية  تار مية  من التخلف إ االنتقال، حيث االقتصاديةلعملية الت  كن وصفه ميالت
طواتأو  راحلاملشكل سلسلة من  بغي أن  ال ا امية  ر متي ذا  ا كل الدول، حيث إذا سارت الدول ال

خرية املرحلة ا الة الا ستصل هنالطريق فإ عم فيها  ال ا ون ي دماتللسلع  الوفري باالستهالباملواط  .4وا
ظرية  د ال تمام وو تعترب  ظريات االقتصادية ال القت اإل تمام إنتقاداتاإل من ال ذا اإل  حد إنعقاد ، ووصل 

كثر من تأويل و يمه القابلة  اقشة روستو  نظريته ومفا  . 5فسريت ندوة دولية مل
                                                           

ردن، ط -1 شر، عمـان، ا مية، دار وائل لل قاش، اقتصاديات املوقع واالسرتاتيجيات العاملية للتحضر والت  ،0992، 0 ازي عبد الرزاق ال
  .16ص
 
 .20ص، 0992، دمشق الوالطبعة االفكر، دار  جغرافية،وجهة نظر  اإلقليميقراءات  التخطي   الدين،صا   ريي، -2
 
رة،  -3 هضة العربية، القا مية االقتصادية، دار ال  .222، ص 0992عبد اهلل الصعيدي، بعض املشكالت املعاصرة  الت

4 - A. Sid Ahmed," Croissance et développement : théories et politiques", Tome 1, 2ème 
édition, OPU, Alger, 1981, P399. 

،سبق  كرم، مرجعأنطونيوس   -5  .001ص  ذكر
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مو االقتصادي لـ والت ويتمان روستو وتتلّخص نظرية مو االقتصادي  مراحل ال ة لعملية ال ديد مراحل معي  
ها خب د الدول املختلفة، تتسم كل م ة، ع وضعها داخل أحد ب اجملتمعاتعلى أوضاع كل  وميكن التعرفصائص معي

ي مخ   :مراحل 

  : The Traditionnel Society مرحلة المجتمع التقليدي1-
ذ املرحلة شديدة التخلف   :1من السمات أمهها وتتصف بعددتكون الدولة  

 سيما  الزراعةال انتشار اقتصاد الكفاف. 

  قايضةاملانتشار اقتصاد 

  ة القطاع الزراعي وبدائية طرق   .اإلنتاجيم

   فا ولوجية تقليدية جامدة اإلنتاجيةا  .نتيجة استخدام أساليب تك

  .سيادة الطابع الزراعي التقليدي والصيد ذات االكتفاء الذات 

    .فا  اإلنتاجية  ا

 اتج القومي. ضآلة  متوس  نصيب الفرد من ال
ذ املرحلة تكون عادة،  ركة. و  طويلة نسبي،ا وبطيئة ا

ذ املرحلة كـ: الصني، دول حو  البحر االبيض املتوس ، بعض دول  لةمثاوقد قدم روستو  عن دول اجتازت 
ذا  القرون الوسطى ركة، كما ان  .اوروبا، و ذ املرحلة اهنا عادة ما تكون طويلة نسبيا، وبطيئة ا ومن مسات 
اطق  العامل وب الصحراء  الك بعض امل تمعات ج ذ املرحلة مثل: بعض  ا مازالت تعيش   العصر ا

ية اطق اد ال امريكا الالتي  .االفريقية، م

  :The Perquisites for Take-off   قمرحلة التهيؤ لالنطال-6
ذ املرحلة م ميزات   :2وأ

 و ما ال يقوم ديدية، و تمام بإنشاء الطرق واملوانئ والسكك ا كوماتبه إال  اال  .ا

 رج ع  .ن إطار التفكري التقليدي للمجتمعظهور طبقة ممتازة من املفكرين 

  خر  بصفة مباشرة أو  ري ابية على القطاعات االقتصادية ا ظهور قطاعات رائدة تؤدي إ تأثريات إ
 .مباشرة

                                                           

 
،مرجع سبق ، وحازم البكميل حبيب   -1  .22ص  ذكر
مد العقاد،  - 2 ،مرجع سبق مدحت   .022ص  ذكر
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 وواالستثمار االدخار االت سن فئة  ما يؤدي إ انبثاق ، والربح وزيادة فرص العمل والتعليم، و
ظمني  .وإن  دود ضيقة امل

 ية وزيادة استخدام رأس امالل التجهيزات الرأمسالية  الزراعةمن اعات التعدي  .و الص

 بة تدعو ا التغيري وتؤمن به   .بروز 

  ذ املرحلة رة القومية كقوة دافعة    .بروز ظا

 بة ت  .ر ب  تعبئة االدخار وتقوم باالستثمار(زيادة معدل التكوين الرأمسا )بروز 

 ة صص العمال  انشطة معي  .بداية 
  : The Take-off Period مرحلة االنطالق3-

مية  اإلقالع ملرحلةأعطى "روستو"  هائي للقيود التح خالهلا، حيث يتم االقتصاديأمهية مركزية  عملية الت طيم ال
دث  اخالهل االقتصاديستطيع  فرتة قصرية نسيب اإلقالعة القدمية، ، وحسب "روستو" تستغرق مرحل  والتأن 

ضة او سائرة  طريق .ذاتية حامسة ف الدولة على اهنا نا مو وفيها تص امسة  عملية ال ي املرحلة الثالثة وا و
ا ر لفها ومن مظا دة للقضاء على  مو، حيث تسعى فيها الدول جا  :ال

 تقل خالهلا معدل االس اتج الوط الصا% 00إ  2تثمار من ي  .1من ال

 ستخدمة
ُ
يات اإلنتاج امل قيقي للفرد وتتغري تق  .يرتفع فيها اإلنتاج ا

 تظم، ويصبح ال تعرقل منو  تمع من إزالة كل العقبـاتجملتمع املعاصر، يتمكن فيها اجملي أو مسات ا  امل
و الوظيفة الطبيعية العادية لالقتصاد مو   .2ال

   فا    املعيشةمستو  التحسن مو السكا مع ا يكلي وزيادة ال ول  مع بداية منو اقتصادي و
 .3معدالت الوفيات

  سواق الداخلية وب واملؤسسات املالية فضال عن توسع نطاق ا قل واملواصالت والب توسع  قطاع ال
ارجية  .وا

 لة لدفع عجلة مو االقتصادي والقدرة على الرفع من نسقه وجود تشكيلة سياسية، اجتماعية مؤ  .4 ال

 مو بشكل متسارع اعات القيادية  االقتصاد وال ت موعة من الص  .ظهور 

ـدد روستو مرحلة االنطالق  بعض الدول ال مرت حو التا و  فعال، على وجه التقريب على ال

                                                           

مد العقاد،  -1  . 021ص مرجع سبق ذكر مدحت 
مية االقتصادية، الصعيدي، بعض املشكالت املعاص اهللبد ع -2 ،مرجع سبق رة  الت  .222ص  ذكر
 
ردن، طالقرشيمد صا تركي  -3 شر والتوزيع، الشارقة، ا مية، إثراء لل  . 022 ، ص2000، 0، علم االقتصاد الت
 
مد علي، العزيزمد عبد  عجمية -4 مية، اللي  امعة، الدار سياساهتا،، نظريات، االقتصادية الت  .022 ، ص2002 مصر، ا
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مق ح :(7)   دل م ييب دلخ بع  لت خي  ح يف  ةل الانطاللت مل ي   لمنن

 التاريخ التقريبي الدولة التاريخ التقريبي الدولة
 1890-1914 روسيا 1783-1802 بريطانيا

دا 1830-1860 فرنسا  1896-1914 ك
تي 1833-1860 بلجيكا  1935 ناألرج

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 1937 تركيا 1860-1843

 1952 داله 1850-1872 ألمانيا
 1952 نلصيا 1868-1890 السويد
   1878-1900 اليابان

هضة العربية، بيروت،  مية والتخطيط، دار ال  . 067 ، ص0281المصدر: مدحت محمد العقاد، مقدمة في الت

ضوج4-   : Move Towards Maturity مرحلة ال
ذ املرحلة تعترب الدولة متقدمة اقتصاديا ولوجيا  اجملتمع ويطبق فيها و  ديثةالتك موموارد  لستغالال ا قيق ال  و

ـذ املرحلـة معـدال ت لاملدن. وتـصو سكان يكلية اجتماعية ومن تغريات، ويرافق ذلك املستدام الستثمار ا  
، ويصبح معه اإلنتاج يتجاوز نسبة الزيادة السكانية ، وتشهد % 20-00حسب روستو إ  من الدخل الوط

ديثة  ي ذ املرحلة اعات ا ولوجية، وتتضاعف الص ية االقتـصادية تتـسارع معهـا التطـورات التك ث والٍت  الب
ا.1الدو د االقتصاد الوط مكانتـه داخـل االقتـصاد ر   :ومن مظا

  دمات استكمال منو مجيع القطاعات االقتصادية الزراعة اعة والتجارة وا  .متوازي بشكلوالص

  لوجيا انتشار  .على شكل واسع وتطور التك

 ارتفاع مستو  االنتاج املادي. 

 ارجية وزيادة الصادرات ار التجارة ا  .ازد

  ياتقدم اجملتمع ونضوجه فكريا  .وف

 قِّقها الصجملتلتغري الفكري للمجتمع: إذ يصيب اا ماس للمعجزات ال   .2اعةمع بعض الفتور وعدم ا

                                                           

زائر،  -1 امعية، ا مية، ديوان املطبوعات ا  .21ص  ،2001نور الدين زمام، القو  السياسية والت
 
رة،  اسرتاتيجية الرمحن،عبد الفتاا عبد  -2 لو املصرية، القا مية  الدول الساعية للتقدم، مكتبة ا  11 ، ص0911الت
 



ين لث ل هملفهلف  لتمني                                                      لف  ئ   ، 

147 

 

 املدن  للعيش السكان ومييل املهارات ترتفع حيث العمل قوة وخصائص مسات تغري. 
 ظمني طبقة صفات تغري كفاء املديرين لهم ليحل العمل أرباب يرتاجع حيث امل  .ا

   : High Mass Consumption     مرحلة االستهالك الوفير5-

ذ  خرية املرحلة  ية عالية ب ستهالكيةاالالرئيسية إ إنتاج السلع  االقتصاديةتتحول القطاعات  ا أساليب ف
امن مرحلة  لالنتقال االقتصاد. وحسب روستو تعترب الفرتة ال يستغرقها املستو  ضوج إ مرحلة  اال و ال

وفيها تكون الدولة قد بلغت شأنا، كبريا، من التقـدم االقتـصادي، االستهالب الكبري .املراحلالوفري أطول  االستهالب
صلون على دخوٍل عالية، مستو  عا  هنا، ويعيش سكاهتان حاجاويزيد إنتاجها ع او  من العيش و ر  :من مظا

 يعيش سكاهنا  سعة ور د من العيش. 

 الدخل الفرد مرتفع جدا. 

 داال تشكل  ظلها الضروريات: الغذاء، السكن، الكساء  .الرئيسية للفرد ف.... اال

  ديب والعلمي زيادة االنتاج الفكري  .للمجتمعوا
ا أن "روستو" يقدم تاملاركسيني املفكرينشديدة من قبل  تاالنتقادا"روستو"  وتعرضت نظرية فسريا  ري ، وأبرز

اول أن يطم   ي  سبابتار ية للتخلف ممثلة   ا سباب  "روستو" أن ، حيث ير واإلمربيالية االستعمارالتار  ا
ساسية ا على الشروط  .رتاكم الرأمساوال املدخراتللتخلف تكمن  نقص  ا كما انتقدت نظرية "روستو" لرتكيز

مو الذات  الكا لولوجوالرتاكم الرأمسا  املدخرات الضرورية زيادة ما قتصادياال، والتقدم املضطردطريق ال ، بي
لت امة  ا قيقي باملعوذجا ، نظريا ، منمل يقدم  نه وانتقد روستو.أخر متغريات  سمح باختبار وذجا يمني ، أا

ا واملعلوماتمواجهتها بالبيانات  خاللفرضياته من   .ال يورد

.II0 -  ميةماهية   : الثالثالمبحث  االجتماعية الت
ميـة مهمـا اخت ، ومن حسنأ عمليـة ترمـى إلـى إحـداث التغيـر فـي اجملتمع من حالة إ أخر  يفـت تعاريفهـا فهـلالت

مية دون البعض الصعوبة االعتماد ع اول جانبا واحدا أو عدة جوانب من الت مية قد يت لى تعريف واحد للت
قيق تعد و .اآلخر مية االجتماعية عملية شاملة لتغري اجملتمع و اء عملية تغيري يََ  منو وايضاالت  يلحق بالب

اجات االجتماعية  االجتماعي  لألفراد.ووظائفه بغر  إشباع ا

.II0.1- االجتماعيةمية  تعريف الت : 
تج(  ظر إ الوحدة االقتصادية )املستهلك وامل مية "على إيهام الواقع االجتماعي، فهي ال ت ال تقوم عملية الت
مية احمللية ترتكز على  ظرة والواقع االجتماعي احمللي، أي أن الت ذ ال نظرة أيديولوجية اقتصادية  تة، إمنا توازن بني 
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ية  ا على مجيع فئات اجملتمع، ويقتضي 1االجتماعية"ريك مقومات الب مية ونشر لق إرادة الت ، كما أهنا تسعى 
ات القيمية  ا ري  طرق التفكري السائد وأسلوب العمل، كما يقتضي تغيريا  اال ذلك حدوث تغيري جو

ظمات االقتصادية واالجتماعية لتعني ذ اإلرادة عالسائدة  اجملتمع، وتغيريا  العديد من امل قيق فعاليتها.   لى 

مو قق جزءا كبريا من التوازن بني توجهات ال و الذي  مية  وبني إدماج الواقع االجتماعي  فالبعد االجتماعي للت
ا من  ذا السياق يقول "ألفني توفل": "إن عالقت ياته للوصول إ تفعيل أكرب للوحدات االقتصادية، و  بكل ب

شيا ماكن وا ذا التغيري ا خر  للمحي  الذي نعيش فيه تتغري باستمرار، و ا من املكونات ا شخاص و ري ء وا
مو قل  مل يكن ليحدث  املاضي إال بعد توا أجيال بفعل ال مله من حركة للسكان وال االقتصادي بكل ما 

دث بذلك اض ولوجيا وح العالقات االجتماعية، فكيف ال  قاد القيم طراب أعمق  افتواملواصالت والتك
مو". اجة 2املرجعية ال قضى عليها ال بعاد االجتماعية والثقاف وتظهر ا ا تضع  صيا تها ا مية باعتبار ية، إ الت

مية االجتماعية  ديد الت ظيم والتخطي ، فيمكن  ا رؤية جديدة للعالقات اإلنسانية والسلطة والت وتضع  تصور
ية هلا وتكامل على أهنا " عمل قيق الرفا ية رفع املستو  االقتصادي واالجتماعي والثقا للفرد وللمجتمع بغر  
اصر حياهتما"  .3ع

موعة من و  مية االجتماعية بأهنا سلسلة من العملّيات اإلدارية، املخط  هلا مسبقا، ال تسعى لتحقيق  تعرف الت
داف ال تقود الطاقات واإلمكانات إ ا فيز جهود الدولة والقطاعات العامة ا مثل، و لتفاعل واالستغالل ا

لق تغريات على  ني، ويأت ذلك بأكمله  اّص واملواط ها وبني القطاع ا اد رواب  اجتماعّية بي التابعة هلا وإ
ظم واملواقف، دون  ي شاطات واجملاالت االجتماعّية السائدة كالقيم والعادات واملعتقدات وال تمام اب عال صر اال

دمّية واملعيشية لألفراد اجات الفسيولوجّية وا فراد اجملتمع على 4با ّية  مية االجتماعية بتحقيق الرفا ، وتثمر الت
ويّ  اء حضاري اجتماعي متكامل  و الصعيد املادي واملع مية مبفهومها العام عملية واعية موجهة لصيا ة ب تعد الت
ويته ماعية الفاعل يؤكد فيه اجملتمع  مية  ذا املفهوم تقوم اساسا، على مبدأ املشاركة ا ابية وذاتيته وإبداعه والت ة واال

مل املسئوليات و فيذ و اذ القرار ومرورا، بالت مية  بدء بالتخطي  وا انتهاءا، باالنتفاع مبردودات ومثرات مشاريع الت
طيطا، وتوظيفا،  مية  ها، و ذا تكون الت هود الكل من أجل صا الكل مع الرتكيز على صاوبرا القطاعات  أمثل 

                                                           

درية، مصر،، قضايوإحسان حفظيمرمي أمحد مصطفى  -1 امعية، اإلسك امية، دار املعرفة ا مية  الدول ال  .222ص، 2002ا الت
 .222ص  بق،اسالرجع امل، واحسان حفظيمرمي أمحد مصطفى  -2
رص، علم السكان  -3 ميةمد صفوا ا  .011، ص2000، ق، دمش2طالدوادي، ، مطبعة وقضايا الت
مية -  4 ظرية وواقع العامل  مرمي أمحد مصطفى عبد اجمليد، الت درية ، الثالث،بني ال امعية، االسك  .22 ، ص0911دار املعرفة ا
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سني أوضاعها ا لتطوير قدراهتا وزيادة كفاءهتا و تاج أكثر من سوا مية 1والفئات االجتماعية ال  وبذلك تكون الت
ياة وإحداث تغري  طر  هجا، يقوم على أس  عملية مدروسة لرفع مستو  ا التفكري  قاالجتماعية وسيلة وم

امية ) ريفية وحضرية( مع االستفادة من إمكانيات تلك اجملتمعات املادية  والعمل واملعيشة  اجملتمعات احمللية ال
ضارية الئموطاقاهتا البشرية بأسلوب ي  .2حاجات اجملتمع وتقاليد وقيمه ا

ة و  ري على كل لسان بني االقتصاديني واالجت  0920 س مية  يئة ماعيني  كل دول العاكان لفظ الت مل و 
ا إ  ي الشغل الشا ل لالقتصاديني واالجتماعيني الذين قسمو مية  مم واهليئات الدولية املختلفة، وكانت الت ا

 :3قسمني
 مية االنتاج وزيادة الدخول القومية والفردية أي زيادة الثروة ي تتجه إ ت مية االقتصادية: و  .الت
 مية االجتما ياة االجتماعية من حيث الصحة والتعليم واملستو  الت عية: وال هتدف إ رفع مستو  ا

دمات بش ياملع  أنواعها.شي وا

هما شرط لتحقيق  ولكن سرعان ن كال، م مية  وعني من الت ما تبني للباحثني أنه من املستحيل الفصل بني كال ال
مية االقتصادية بالت اآلخر. كذا التحمت الت مية الشاملة، وازداد استخدامه و مية االجتماعية وظهر اصطالا الت

ذا   التالحم.للتعبري عن 

مية موعة من العمليات ال تستهدف إحداث التغري االجتماعي املقصود عن طريق االجتماعية  وتعرف الت بأهنا: "
ني وتوفري  املعيشيةسني الظروف  اءة مع نسق لخالمن برامج الرعاية من  املزيدللمواط هود الب مية  ا  االقتصاديةالت

ادف  اجملتمع  ط  له  ددة وفق جهد مدروس و  االجتماعيري التغ إحداثفهي ترتكز على مقومات مفصلية 
ايب ذ  االقتصادي باملكونوفق عالقة نسقية  املب اجملتمع  اإل مية تشكل ما ي املقوماتوكل  عت بالت

 .4"االجتماعية
مية وت مية للع االجتماعيةعرف الت قق ورفع مس اجملتمعقات والرواب  القائمة  الأيضا بأهنا:" ت دمات ال  تو  ا

، ورفع مستوا  تعاونه مع ي والثقا والصحي، وزيادة قدراته على تفهم مشاكله و املعيشتأمني الفرد على يومه و د
 5للوصول إ حياة أفضل." اجملتمعأفراد 

                                                           

يم عيد علي -1 مية االجتماعية ،د. حسن إبرا امعيةدار املعرفة  ،دراسات  الت امسة، ةالطبع ،ا  .021- 021ص-ص ،0912 عمان ا
ر - 2 صور سن طا شر، عمان،  وأخالقيات االجتماعية ؤوليةاملس ،العامري سن مهدي صا، الغا م عمال، دار وائل لل  .20ص .2002ا

3-https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:834567/FULLTEXT01.pdf/TheSocial 
Dimension of Strategic Sustainable Development / تاريخ االطالع  2017 /0201  

 
مية االجتما - 4 درية،أمحد مصطفى خاطر، الت ديث، االسك امعي ا  .02ص، 2002عية، املكتب ا
 
درية - 5 ديث، اإلسك امعي ا دمة االجتماعية، املكتب ا مية االجتماعية  إطار ا ظرية للت س  ال مد، ا ، 2002 ،مد عبد الفتاا 
 .20ص
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مية االجتماعية عملية أفراد بواسطتهاعتربوت مو  الت ن خالل دعم التفاعل فيما مبني افراد اجملتمع  عالقات التعاون ت
هم، وزيادة  وذلك  إطار اجتماعي يسمح بتحقيق العدالة آلخرينات االشعور باملسؤولية وإدراب احتياج بي

 1.االجتماعي 
مية وعرف املفكرين اجات االجتماعية لإلنسان عن طريق إصدار " هناعية بأاالجتما الرأمساليني الت إشباع ا

كومية  ا اهليئات ا فيذ لية والتشريعات ال تقوم بت  .2 ا

ردا مية االجتماعية ليست  ظرة االشرتاكية فتعترب الت داف تتحقق  ما ال كومية، وإمنا  عن طريق التشريعاتا ا
ا على اءهت موجه تغري اجتماعي اهنا عملية تعترب  البالد  الجتماعيا دف إ إحداث تغري جذري  مكونات الب

ظى فيه كل فرد وإقام املتخلفة تمع  بغي    د أد ملستو ة  زلاملعيشة ال ي ه ب أن ي اعتبار حقا لكل مواطن ع
فرا  .3دتلتزم به الدولة قبل ا

مية وميكن القول ر الرعاية و عملية شاملة ا اهنااالجتماعية  ان الت ميع مظا مو املتكامل واملتوازن  دمات لتغيري وال ا
اصة  ور التعليم والثقافة والصحة والسياسة واالسكان واالمن والرعاية فرادا مية  .اجملتمع وتركز على  وتعرف الت

ظم والقيم همبف االجتماعية سلوب  تؤثر  لاواملعايري ومها الواسع على إهنا " تطوير امناط العالقات االجتماعية وال
م  ديد ادوار ظيمات االجتماعية  االفراد و امجة ع التلف الت ة املشكالت ال تمون إليها ومعا ن التغيري ي

 اإلسكان -الصحة  -م من ) التعلي اجتياحاهتماجملتمع وتوفري  دلألفرا االجتماعيواملتصلة به  دف رفع املستو  
ها ال ( و  امليا .....ا -الثقافة  - االجتماعيتامني  - ميكن القول إذن  .4ال ميكن الوصول ا حد اإلشباع م

مية االجتماعية  القاعدة االساسية ان  او  ماعيةاجتإهنا  تسعى ا إدخال نظم جديدة او خلق قواعد  يالت
تج  االخري ان . لتحقيق التغريالقائمة وهتيئة الظروف  االجتماعيةالقو   توجيهإعادة  مية م و نست فهوم الت

يممثل  ري من  االجتماعية خر  املفا عوبة مبكان يوجد اتفاق على تعريفه، وعليه فمن الص ال االجتماع علم  ا
الباحثني   ملختلف رواملع اإليديولوجيتتعلق أساسا بالتباين  تالعتباراالتوصل إ تعريف جامع مانع له، وذلك 

 جملال.اذا 

.II0-2.   مية  :االجتماعيةمبادئ الت
د ولي  من شك أن الفرق شاسع بني دخل الفرد  الدول املتقدمة  ذا الفرق ال يقف ع امية، و حد   الدول ال

عك   ذا ي امية و ه  الدول ال معني بل يزداد اتساعا نتيجة ازدياد معدل منو الدخل القومي  الدول املتقدمة ع
                                                           

مية  - 1 يعلي الكاشف، الت ديث ماالجتماعية: مفا امعي ا دريةوقضايا، املكتب ا  .21، ص0912، ، اإلسك
 

ات التابعي، كمال -2 ا مية، دار القيم دراسة  املعاصرة اال ر 0املعارف، ط والت  .29، ص0912، ة، القا
 

مد  - 3 مية االجتماعية، مكتبة  حسن،عبد الباس   بة، الت رة 2، طو  .59ص1988 ،القا
 

و سياسة اجتماعية متكام - 4 ر أبو املعاطي،  ظور علي ما هج  إسالمي،لة من م  اجملالت،و دورية التوجيه اإلسالمي للخدمة االجتماعية: امل
رة ،  .22، ص1997املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القا
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و اللحاق بطبيعة ا امية ساعية  اول الدول ال ، ولذلك  ال على مستو  دخل الفرد وعلى مستو  معيشته...إ
ا  بالدول املتقدمة ر م كل التحديات ال تواجهها  سبيل ذلك  إطار من التخطي  السليم الستخدام موارد

ض ذا اهلاملادية والبشرية أعظم استخدام وهلذا كان التغيري االجتماعي وا قيق  مية  دفاري ضروريا  سبيل  والت
ي إال عملية تغيري حضاري مية تتطلب تبديال 1ما  ضاري بالغ الصعوبة والتعقيد، ولذلك فالت ذا التغري ا ، و

اول أساليب اإلنتاج االقتصادي وأمناط السلوب االجتماعي  ي الذي يعيشه اجملتمع املتخلف بت اجتماعيا للواقع التار
ددة ومسالك وتب ديال للتجمعات الفكرية والقيمية ال تعوق التحديث والتقدمي، ويالزمها  ذلك أساليب 

شود. ذا التغري امل مو  لتحقيق  مية، فهو الذي يدفع بعمله ال و حجر الزاوية  أية عملية ت والواقع أن اإلنسان 
مية، وهلذا فهو يعترب أساس مهم ورأمسال مهم  عم إ حيث يريد اجملتمع  ضوء إمكانياته وموارد املتاحة، لية الت

ضارة والقيام  ع ا ه أن يص اية والتدريب املثمر واكتملت له مقومات الصحة والعلم أمك وإذا ما أحي  اإلنسان بالع
شود ري، وعلى تغي.وقد مت اتفاق املفكرين االجتماعيني على اإلنسان باعتبار أساس ال2بالتغري لتحقيق التقدم امل

مية االجتماعية  صر اإلنسا حيث يتم الرتكيز على قواعد مشاركة الو قيق الت و الع مية االجتماعية  ر الت فرد جو
تمام  فراد اجملتمع واال ية  هو  به وزيادة معدل الرفا فيذ الربامج واملشروعات الرامية لل  التفكري واإلعداد وت

مية  خبلق الثقة  فاعلية برامج مية الت رسائها   اجملتمع تسعى ا العمل من اجل ااالجتماعية ومبادئ وقيم .وللت
ي:   و

اس-0 ع القرار املتعلق  لل ق  املشاركة  ص رية وا  .3 ياهتما
رة(الدميقراطية  املشاركة-2 ظيم  )ا اء وت  .4اجملتمعتعترب من أفضل املعايري  ب
اس-2 ق  تشكيل  لل اسبالبيئة ا  .5الذي ير بون فيه واجملتمع امل
اس-2 ق  رفض لل  .6أي قرار يفر  عليهم خارج بيئتهم ا
م )اإلنسانية(املشاركة البشرية  زيادة-2 فراد  الت مي قدرات ومهارات ا ية  اجملتمع من شأهنا أن تزيد وتعزز وت

 .7االجتماعية
مي -2  .8االجتماعيةة التفاعل البشري يعمق ويوسع مفهوم الت

                                                           

ر  - 1 شر والتوزيع، عمان، ا ردنية، دار يافا العلمية لل مية االجتماعية العربية  ضوء التجربة ا مود الغريبة، أبعاد الت ، 2000ن، دفيصل 
 .29ص

 
2 -United Nation Guiding Principles For Development Social Welfare Policies and Programs in 
the Near Future, New York: United Nation, 1988, P-P: 17- 18. 

درية، - 3 امعية، االسك  .20ص، 0991مد عاطف  يث، قاموس علم االجتماع، دار املعرفة ا
 
امعية السيد عبد العاطي السيد، - 4 ول، دار املعرفة ا زء ا ضري ا درية، ،علم االجتماع ا  .02ص، 0992االسك
 
مية باملفهوم الشامل   - 5 نصاري ط اإلسالم،عبد الرحيم العبادي، الت اء شريف ا  .01ص، 2001، بريوت،0شركة أب
 
هضة العربية، مكتاالجتماعيةالبحوث  مالساعات، تصميحسن  - 6  .02، ص0912ب يروت ،بة ال
 
امية، دار املعرفة  - 7 مية  الدول ال دريمرمي أمحد مصطفى، التغري والت امعية، االسك  .22 ص، 2000،ةا
 

8  -  François Grèse et Michel Panoff، Dictionnaire des sciences humaines، édition Nathan، Paris ,2008 ,p26. 
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مية  -1 اس للتعامل مع بيئتهم ومواجهة  االجتماعيةالت مية قدرات ومهارات ال  .1اهتماحتياجتؤكد على ت

قيقية وأن يكون استجابة لر باهتم ال يعربونتعمل على  -1 ا ا اجات ا موية املقرتحة   مواكبة املشروعات الت
ها  .2ع

وانب الص -9  .3واالقتصاديةحية والثقافية والزراعية الشمول  الربامج لتشمل ا

 .مستمرةو استقطاب القيادات احمللية ال تسهم  عمليات التغيري وتشجيعها وتدريبها وجعلها متجددة  -00

مية اجملتمع -00 فيذ برامج ت لية إ أقصى حد ممكن  ت  االستعانة باهليئات واملؤسسات القائمة حكومية وأ

ذ اهليئات ت اا املشروعات حيث أن مسامهة  او ساعد على   .4استمرار

هو  باجملتمع احمللي املشاركة-02 ني لل  .5الفعالة من جانب املواط

مهية إعداد-02 اسبة ال تسهم  تلبية احتياجات اجملتمعات احمللية حسب ا  .6الربامج امل

ه إبراز-02 ا كربة بيتالوظيفة املهمة ال ميكن أن تقوم  ا املرأة  املسامهة بال تعمل على إعداد  و  مبجتمعات
جيال   .7القادمةا

د التعليم ومراكز التدريب ال تعترب مصادر القو   تزويد-02 ديدة عن طريق معا ربات ا الفرد باملهارات وا
تجة  البالد  .8العاملة امل

يهم على التكيف مع املتغريات االجتماعية ال تزويد-02 ني بكل ما يع هم من  تطرأ على اجملتاملواط مع مبا ميك
ضاري  .9مسايرة ركب التقدم ا

                                                           

 
1- https://www.consorttium-mauricie.org 22/02/2002تاريخ االطالع    

 
ري،-  2 و ظور عبد اهلادي ا دمة  امل موي  ا رة ،، مكتبة هنضة الشروقاالجتماعيةالت  .22، ص0910، القا
 

3 - https://www.annabaa.org/nbahome/nba79/ 22/02/2002 االطالع تاريخ 
4 - https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/cours/dst1 20/00/2001تاريخ االطالع    

 
5  - https:// www.banquemondiale.org/fr/topic/socialdevelopment/overview  

00/00/1200 االطالع تاريخ  

 
6-https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2006-3-page-427-  االطالع تاريخ 

20/20/2001  

 
7-https://www.academia.edu/7363460/Les_principes_et_les_fondements_du_Dveloppement  تاريخ 

50/31/9100 االطالع  
 

8-https://wwwfrance.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-1-automne-2013/dossier-
protection-sociale/article/du-developpement-social-a-la 00/00/2001تاريخ االطالع    

 
9-https://www.recma.org/actualite/comprendre-leconomie-sociale-fondements-et-
enjeux 20/00/2001 االطالع تاريخ   
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م على التكيف مع املتغريات  رفع-01 دمات الثقافية واإلعالمية بكل ما يساعد فراد عن طريق ا مستو  ا
 .1االجتماعية وكذلك تفادي عوامل التخلف الثقا ال تعوق عملية الربامج التقدمية

فراد من ليص-01 فكار البائدة والعادات والتقاليد البالية املوروثة ال تعيقهم عن الت ا قدم الشوائب الفكرية وا
م.  والعمل على رفع مستوا

ية والفكرية. صقل-09 ي جزء من شخصية اجملتمع وذلك  إطار القيم الدي  شخصية الفرد ال 
 

من والعدالة والدفاع وذلك لتحقيق حياة توفري-20 فر  خدمات ا ة والعدالة االجتماعية  اد االستقرار والطمأني
 اجملتمع.

صر البشر  -21 و تطوير الع و اساس اجملتمع واالساس  مية االجتماعية والفرد  و اساس الت صر البشر   الع
تجني  ويل اكرب عدد ممكن ا م جية إنتا نظم التعليم والتدريب املستمر وتوجيهم ا قطاعات باستخداممن خالل 

اء نظام   تشغيل.من خالل ب
مية االجتماعية على التخطي  -22 ديد  وتبدأ بدراسةاساسا ،  االجتماعيتعتمد الت وإمكاناته  حتياجاتهااجملتمع و

فيذ واملتابعة اللصيقة  طة ومن مث الت داف مث يتم وضع ا ديد اال ه  والتقييممث  طة ال  ءضو  اية وتوضع ا
االت عمله وفلسفته  وسياسته متطلبات اجملتمع ياتيةالعامة و  . ا

مية االجتماعية تركز على املوارد الذاتية -22 ا واملوارد البشرية  )احمللية(الت هائيهدفة الن اهلدف املست يوتطوير  ال
و احداث تغيريات  مية االجتماعية  اء وظيفة اجملتمع اجتماعيةللت موية تتعلق بب   .2 ت

.II0.0-  مية   أهدافة و  هميأ  :االجتماعيةالت
تمامإ أن  باإلشارةجدير  مية  اال مية  املتزايدة اجملهوداتيعود أساسا إ حقيقة أنه بالر م من  االجتماعيةبالت بالت

ساسية االجتماعيةأن الظروف  ال، إ االقتصادية ي عليه لد    ا س، االفرادمن كتري ظلت على ما   اجملتمع، رو ا
فرادبل ظل ، احمللي ال  ملالمحاوقفت تلك  ويعانون من حالة الفقر، ظروف السكن السيئة، سوء التغذية...،  ا

ذا واالجتماعي االقتصادي االستقاللعائقا أمامهم لتحقيق  اجملتمعيتصف  ا  ت، كما يعز   إ عدم  ماماال
صول على بدائل اجملهوداتالرضا على  مية، وأمال  ا ديثة للت مية  ا  عامل القتصاديةاأفضل، كأن تصبح الت

                                                           

1 - https://www.uqo.ca/crdc/00_fichiers/publications/cahiers/RR7.pdf  تاريخ 
  20/20/2001االطالع

 

يم عيد علي -2   .021ص ،مرجع سبق دكر ،د. حسن إبرا
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مية  تماممع توجيه مزيد من  االجتماعيةمساعدا للت مية .1اجملتمع  اإلنسانيةللقيم  اال  االجتماعيةوتتجلى أمهية الت
قيق وتأمني  اب وضمان استقرار وعدم  اجملتمع  ا إ  ذ رافأفراد اأو  اال قق اهلدامة ،  ادئاملبإ  اال و
هاية وحدة  وية املادية اجملتمع ال ا يقوم على قوة الرواب  والعوحدة  الن، واملع ال ترب  بني  قاتالالدولة واستقرار

فراد م وتعمل على تكامل وظائفهم ا م ومشاعر  .وتوحد أفكار
مية  قيق  عامل االجتماعيةوتعترب الت ا وتق باإلنسانية االرتقاءمن عوامل  تلف  ريب وجهاتومعايري ظر بني  ال

مية  احية  االجتماعي واإلنعاشدول العامل، كذلك فكرة الت خالقيةمن ال الرفيعة تغرس  يةاإلنسان واملعا واملثالية ا
،  اجملتمعالفضائل الروحية ال من شأهنا الرقي بوعي  اجملتمع أفراد   اإلنعاش برامج  االشرتابوأذواق أفراد
دمات  واملسامهة اصة إ نطاق أوسع االجتماعي والصا ميدان ا رج الفرد من حدود الضيقة وحياته ا  ،

تمعي متماسك ومتكامل   .2 فضاء 
مية داف الت وع  االجتماعية وأ وع حسب ت قل  كل من الرتبية والتعليم والصحة والسكن والت االهتاتت كوين وال

فوأيضا مساعدة  واالتصال، هم القيام  املتغريةعلى تلبية حاجاهتم  رادا دوارح ميك هم   قعةاملتو  با  اجملتمع.م
مية  اول الت ا  االجتماعية و داف أبرز موعة من ا  :اآلتقيق 

ني  كافة اجملاالت االجتماعية  نشر-0 ية واالقتصاد والصحية والثقافيةالوعي بني املواط  .3يةوامله

 املر وبة.جل إحداث التغريات االجتماعية من أ العمل-2

ساليب  العمل-2 ا بإتباع ا ني بزيادة الدخل عن طريق تشجيع ا من أجل رفع مستو  املعيشة بني املواط
ز سرة عن طريق برامج االقتصاد امل اعات وترشيد نفقات ا مية الص ديثة  اإلنتاج وت  .4ا

ماعيالقيادات احمللية وتدري اكتشاف-2  .بها مبختلف الطرق على العمل ا

دمات املختلفة تعليمية وصحية واجتماعية  قيق-2 او االستقرار االجتماعي لألسرة عن طريق توفري ا  . ري

ابية الفاعلة. إتاحة-2  الفرصة للمرأة للمشاركة اال

مية اجمل توفري-1 اسبة للشباب لالستفادة من طاقاهتم  ت  احمللي.تمع وسائل الرعاية امل

مية. نشر-1  التعليم والقضاء على ا

                                                           

ري،  - 1 و  .22ص ،مرجع سبق دكرعبد اهلادي ا
 
مد،  - 2  .22ص ،مرجع سبق دكرمد عبد الفتاا 
هضة العربية، بريوت ، - 3 مية، دار ال  .002 ص، 0910نبيل السمالوطي، علم اجتماع الت
 

4-BATTEN. T.R, Commities and their development 2Oxford University Press, London, 
1957, p1. 
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اء اجملتمع على التغيري -9 ب أنوضع أكثر تطورا،  واالنتقال إتشجيع أب التطور نابعة من داخل  تكون الر بة  و
اء  ظى فيه بع والتخلف الالكساد، الة  ومد  إدراكهماجملتمع، أب اجملتمعات  ضيعيشوهنا  الوقت الذي 

 .1التطورالتقدم و ب

اء اجملتمعات سواء إن كانت تتعلق باملستو  التعليمي أو الوضع -00 التخلص من كافة املشكالت ال تعرت  أب
 .االجتماعي

اء اجملتمعات  والعادات والتقاليد الساميةالقيم  نشر-00 بأداء  لتزاموالصدق، االالتعاون  ومن أمهها نفوس أب
از  عمالاملهام، وا  .2ا

ي البطالة أو  االقتصادياملشكالت ال تركها الوضع  اربة-02 ذ املشكالت  ور سواء إن كانت  املتد
ل الريف إ  جرة أ ة عن  ا ةاملشكالت ال  .املدي

سرةتعزيز دور -02 ا ومكانة ا قيقي  باعتبار ساس ا  .للمجتمعي ا

اء اجملتمع  االجتماعيسني الوضع -02  .3املعيشة تو ورفع مسب
ت-02 فراد   ذ الر بة من حالة عدم الرضا ال يعيشها ا بثق  مع التحفيز على التغرّي املستّمر والرت يب به، وت

ن، والر بة بالسعي لتقّمص أدوار مستحدثة  اجملتمع ح يصبح اجملتمع متقّدما، اجتماعّيا،  ما حول الوضع الرا
 وماديّا،. 

وضاع االجتماعّية لألفراد، ومد يد العون هلم  حل املشاكل ال رفع مستويات ا-02 لتعليم واالرتقاء با
 . 4تواجههم

ا ارتفاع معدالت البطالة نتيجة االنتقال -01 مية االقتصادية من مشاكل، ومن أبرز خلق حلول جذريّة ملا خلفته الت
 من الريف إ املدن. 

ي-01 و  اجملتمع و ة ا سرة وتعميق دعم اللب ها قيم ا  .5التماسك واالستقرار فيما بي
فراد.-19 قيقي لدخول ا  زيادة املتوس  ا

 العمل لكل مواطن. توفري-20

                                                           

مية العامل  دد. عب - 1 مية اجملتمع، اللبان، مركز ت جوب، االدارة العامة وت  .1ص 0922بريوت ، العريب،العليم 
 
 .22ص ،مرجع سبق دكر أمحد مصطفى خاطر، - 2

3  -  VOTH.ED «An évaluation of commnity développement programs in illenois، social 
forces، vol.53 N°4 USA ,1975 , P 635. 

مية االجتماعية، ط - 4 ري وآخرون، دراسات  الت و رة  ، دار املعارف،0مد ا  .202 ص، 091،القا
 

شر، ال - 5 مية اجملتمع العريب، مؤسسة التعاون للطبع وال رة، صالا العيد، علم االجتماع التطبيق وت  .290 ، ص0912قا
 



ين لث ل هملفهلف  لتمني                                                      لف  ئ   ، 

156 

 

ني. توفري-20 دمات املختلفة للمواط  ا
اسبة  تب-22  معدل منو الدخل القومي. ومتوازنة معسياسة سكانية م
تمام-22 ظيماته امل اال هاز االجتماعي بالكامل.برتكيب اجملتمع وت مية ا  ختلفة مبا يضمن ت

.II0.1- مية   و مظاهر ،خصائص اصر الت  : االجتماعيةع

.II0.11.-   مية  خصائص  :االجتماعيةالت
مية ال تركز بشكل أساسي  مية االجتماعية من أبرز أنواع الت مية العالقات االعلى تعترب الت اء ت جتماعية بني أب

 : فيمايلي هاتلخيص خصائص كناجملتمعات، ومي
 م  ا قل اجملتمع من ال ياتعملية تركز على التغريات املستمرة ل م  ا   .1املتقدم يات البسي  ا ال

   قق التطور اجملتمعي وتعتمد على مقايي  اجتماعية مركبة وحضارية ها:وسيلة  - التعليم- صحة)ال م
اء والتحديث درجة- االجتماعي التامني- اإلسكان-العمل  ظروف   2التجان  االجتماعي كقاعدة  الب

. 

   موعة داف املطلوبة من خالل من إهنا برنامج و نشطة وا قيق ا ا ا  فيذ اإلجراءات ال يعود ت
مية انب اإلنسا  عملية الت  .3الرتكيز على ا

  تمعي عام توجب االلتزام الكامل بتحقيقها يو التقدم إهنا حركة توجيه  مجيع اجملتمعات  عملية هتم و
 .4احمللية

 5نفسها تلقاء دث ال و مستمر و مقصودة بكوهنا متتاز.  

 نشطة اهلامة اجملاالت من موعة تشمل ولوجية أو اقتصادية كانت سواء وا  .إنسانية أو تك

                                                           

1-https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/Article-
M%20frances.pdf 00/00/2001تاريخ االطالع    

 
2  - https:// www.coursera.org/lecture/ecologie-politique/v2-les-caracteristiques-du-
developpement-durable-PgBNa 10/00/2001الطالع تاريخ ا   

 

3https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/ArticleM%20fra

nces.pdf2001/00/22 تاريخ االطالع  
 

4https://www.environmentalmainstreaming.org/nssd/pdf/resource_book/sdstrat03_fr.pdf
22/20/2001 االطالع تاريخ   

 
5  -  https://www.uneca.org/fr/our-work/d%C3%A9veloppement-social  االطالع تاريخ 

22/90/2002  
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  مو وثيق بشكل ترتب مو أن ذلك االقتصادي، والدليل على بال ه ال اإلقتصادي ال  لفرتات إلستمرارا ميك
مية وجود دون طويلة  اجتماعية. ت

 ا  لول املطلق الفقر على القضاء  .بلد كل دد

   ا الكاملة العمالة دعم داف أحد باعتبار ساسية ا  .العامة للسياسة ا

   1محايتهاو  اإلنسان حقوق مجيع تعزيز على القائم االجتماعي التكامل تشجيع. 

 2الرجلو  املرأة بني واإلنصاف املساواة قيق. 

 مية خبطى اإلسراع قل  الت  .منو،ا بلدان ا

 داف إدراج كفالة مية أ  .اهليكلي التكيف برامج ضمن االجتماعية الت

 ميةا قيق من السكان متكن وقانونية وثقافية واجتماعية وسياسية إقتصادية بيئة هتيئة  .3االجتماعية لت

 ميع متكني صول من ساواةامل قدم على ا ولية الصحية والرعاية التعليم على ا  .ا

 مل و  االت إهنا عملية شاملة ذات مل اجملتمع جوانبأبعاد متعددة تشمل  ونشاطات ت فعاليا وتغطي 
اول بالتغيري مجيع ا اجملتمع، وموارد وبالتا  اإلدارية،و االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية  وانبوتت
ن متداخلة وال تقتصر على جانب واحد م شاملة وعملية حضارية عامة،متثل إسرتاتيجية مركزية  فإهنا

 اجملتمع.جوانب 

  قيق ية،إهنا هتدف إ  مو والتطور  اجملتمع بصورة ت الرفا ا الواسع تسعى إلحداث ال قود هنا بإطار
قيقإ رفع مستو  املعيشة،  ية  اجمل وتستهدف  مية يستالرفا ها مجيع أفراد تمع باعتبار أن الت فيد م

قيق العدالة  ية، االجتماعية،اجملتمع من خالل  زاع وبالتا الرفا وتعظم ات نه بدون العدالة تكثر ال
 آخر.طبقة على أخر  أو ج  على  سيطرة

 مشوهلا ملواكبةو طاقها إهنا عملية مستمرة تتطلب فرتة طويلة من الزمن لتحقيقهـا خاصة  حالة اتساع ن 
مية  اجملتمع عملية  املستمرة؛حركة التغري  مية اإلنسان الذي يقوم بدور الت ذا ة،معقدفت اع  اإلنسان  وإق

                                                           

1  - https://www.erable.ca/sites/all/files/politique_developpement_social_cld_1.pdf  تاريخ 
22/90/2002 االطالع  

 
2-https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/gender-equality/lang--fr/index.htm 

22/10/2002 االطالع تاريخ  
 

3-https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/CEDD%20-
%20Comment%20concilier%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomique%20et
%20environnement.pdf 92/10/2002 االطالع تاريخ   
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ية ال ميكن وصفها  هج معني وسلوب معني يأخذ فرتة زم ـاع أفراد ك  بالقصري،على ضرورة اتباع م ما أن إق
مور اجملتمع  تمية مشاركة مجيع مكونات ا مية لي  من ا  السهلة.جملتمع  الت

 

  قيق حياة أفضل ال وتأت حتميةططة، عملية عقالنية إهنا و  ها  اء على أن اهلدف م تخطي  ب
ني،  أن يتحقق ذلك بشكل عشوائي أو تلقائي؛ لذلك ال بد من استخدام التخطي   وال ميكنللمواط

ظما لتحقيقهـا.  ذاأسلوبا علميا م داف  ويتضمن  لوصول إليها ا والسياسات املطلوبالتخطي  وضع ا
مية الطرق قيق  والوسائل املؤدية وتطوير وت  ذلك.إ 

.II0.12.- مية   مظاهر  :االجتماعيةالت
رتظهر  مية  مظا   :1  االجتماعيةالت

ى القيم املؤثرة  االجتماعيةالقيم  تغيري  : اوالً  بني  الجتماعياوالتفاعل  ةاالجتماعيمضمون االدوار  : و
ماعات    .العام االجتماعيمى االداء  والاالفراد وا

ظم االجتماعية  تغيري  ثانيا: اء للمجتمع وعالقاته اال ويقصد  ا تغيري  االساسية:ال دائية كالقواعد االخالقية الب
 . اعيةوالصوالزراعية والتجارية والسلوكية ومن  عالقات الرتكيبية العشائرية والقبلية واالجتماعية 

 

و تغيري احملتو  البيئى للمجتمع مثل السكان والعوامل السياس االجتماعية:البيئة  تغيري  :ثالثا ً   واالقتصاديةية و
ياة و ولوجيا والثقافية ونظم االتصال واسلوب ا   .التك

ياتية والتطور : ويقصد به االشخاص و  الفرديمستو  االداء  تغيري  : رابعا ً  م ا اجملاالت   رديالفادوار
ية  ية واملهارات الف يةامله   .اليومي الفردياالداء  والتطور  والتق

.II0.13.- اصر مية   ع  :االجتماعيةالت
اصر   موعة من الع مية اإلجتماعية على    :تتمثل فيمايليتقوم الت

  ب أن و ما  ية االجتماعّية: و شأة وأدوارالتغرّي  الب ديثة ال ظمات االجتماعّية ا ا من يطرأ على امل
م  ظمات القائمة من قبل  البيئة اجملتمعّية نفسها، ويسا تلفة متاما، عن امل تغيريات جذريّة ح تكون 

تمع ما تشرة   ر امل ظم والظوا ّوالت ملحوظة  كل من ال اء  لتغري وا   ذا التغرّي بإحداث  الب

                                                           

يم عيد علي - 1 مية االجتماعيةدراس ،د. حسن إبرا  .011-011ص  -ص ،سبق دكرمرجع  ات  الت
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ظيمات الموعة من  أساسي علىيعتمد بشكل  ياإلجتماعي الذ دوار، والت من  موجودة تكنمل  ا
ظيمات قبل، وبالطبع تتميز دوار والت  .1بأختالفها بشكل تام عن كافة ا

 

 و :المالئمة االستراتيجياة  الوضع من ةنوعيّ  نقالت إحداث ظل  اإلمنائّية السياسة إليه تسعى ما و
ا مو من الةح وخلق والتقدم التطّور و وقيادته ما تمع يعيشه الذي بالتخّلف املتمثل ا  من الذاتّ  ال

مثل االستغالل خالل داف لتحقيق املتوّفرة للوسائل ا شودة ا مية من امل واالسرتاتيجّية ة االجتماعيّ  الت
مية تعلقةامل السياسات كافة برمسها تقوم وخطوط عريضة عام املالئمة إطار  من العبور جلأ وذلك من بالت

ور إ وضع مو حالة أو وضع التخلف، والتد ميةا عملية إليه تسعى ما كل لتحقيق الذات ال  لت
 .2االجتماعية

 صر ذا ويتمثل :القوياة الدفعة اد خالل من الع  التباين توياتمس من ّفض جذريّة تغيريات وخلق إ
فراد بني فيما ني، بني عادل بشكل لتوزيعها والسعي بالثروات، ّلقيتع فيما ا  أن ذلك يقتضي إذ املواط

انّيا،  إلزامّيا،  متطلبا،  التعليم يصبح ّية، املشاريع ونشر الج،الع على التأمني نطاق وتوسيع اجملتمع،  و  السك
دمات وتقدمي دت كن ممالدفعة القوية الالزمة و  ا ريةان  دث تغريات جو دما    بشكل رئيسي ترتب ع

اء ب دمات التعليمية   بالعدالة  توزيع الثروات ،و تقليل الفجوة بني الطبقات وتوفري الرعاية الصحية و ا
ا ،و إلزامي والقيام مبشروعات من أجل توفري املساكن للشباب  .3اجملتمع حيث يصبح التعليم 

.II05.- :مية االجتماعية  معّوق ات الت
مية االجتماعيةقيق يقف امام  اولة التقدم و  متثلموعة من املعوقات ال  الت ار اجملتمع اّديا كبريا أمام  زد
 :امهها وفيما يلي
  انب ذا ا عدم االستقرار االقتصادي الداخلي، فضال، عن تأثري االقتصاد العاملي، وندرة املوارد، حيث يعد 

مية االجتماعية ساسية للت  .4من املعوقات ا

 

                                                           

 .22ص ،سبق دكرمرجع علي الكاشف،  - 1
 
مد  - 2  .90ص ،سبق دكرمرجع  حسن،عبد الباس  
 
 .90ص ،سبق دكرمرجع  ،مرمي أمحد مصطفى عبد اجمليد - 3
 
مد حسن -4  .22،ص ،سبق دكر، مرجع عبد الباس  
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 اسب  وتتمثل :اداريةعوقات م  تعقيد االجراءات والروتني وب ء إصدار القرارات وعدم وضع الرجل امل
اسب وسيطرة العوامل  ازاته الرمسيةعلى عالقات العمل  الشخصية املكان امل  . 1وا

 مية تتطلب تحي :ثقافيةعوقات م ية وضع  ا العمل مباشرة قبل االجتماعية الت  اجملهر ت عاجملتم ب
 يرتتب ال ح تمعاجمل ذلك  ا يؤمن ال بالثقافة ودراية علم على الباحث يكون ح كثب، عن ودراستها

اء دراسة على التأكيد الضرورة املشاريع ومن هلذ الفشل ذلك على  طي  بلق للمجتمع االجتماعي الب
موي مشروع أي مية مشروعات من كثريا الن ت  .اجملتمع بثقافة الباحثني هل نتيجة فشلت االجتماعية الت

 مية االجتماعّية نظرا، ملخالفتها ملعتق فيذ بعض املمارسات املرتبطة بالت دات العصبية: إذ قد ميانع اجملتمع من ت
هولة. سباب  ون  ا أو   يؤم

  ني أهنم سيفتقدون لالستقر  :االستغالل وتعار  املصا ماعات واملواط مان  حال اتعتقد بعض ا ر وا
مية االجتماعّية دث ويسود االعتقاد تطبيق مشاريع الت قد هتدد   بعض اجملتمعات ان أيه تغيريات 

م مان استقرار م با  .2وشعور

  ذ زلة االجتماعّية: و تم عليه االبتعاد عأدوارا تفر  على الفرد  الصفةامل ه و ن اداء ادوار اجتماعية معي
زلته اخر  قد تؤدي ا العائق دور   االزراعة. وهلذمثل رفض البدوي القيام بأعمال  االجتماعية ضعف م

مية، إذ ال تقبل بعض فئات اجملتمع امتهان أدوار أخر   ري ال كانت  فيذ مشاريع الت د من ت كبري  ا
ها.   متته

  راط با  ويرتب :نفسيةمعوقات وع بالفرد نفسه، ومد  قابليته لال موية املستحدثة  ملشاريع والربامجذا ال الت
اب إحساس  اس دون أن يكون   بيئته، فعدم الشعور بأمهية املشروعات وضرورهتا وفرضها على ال

اجة إليها ميثل  اا  صعوبةبا مية. تقدم و  الت

 مثل لتلك القو  ال سبة لإلنتاج مع عدم االستغالل ا شرية املتزايدة بارتفاع معدالت الزيادة السكانية بال
ذ الزيادة  ري املستغلة نقصا،  فراد، والتأثري السليب للخدمات حيث يرتتب على  املقدمة  دخول ا

 3.للجمهور، تفاقم املشكالت االجتماعية واالقتصادية، كذلك زيادة تلوث البيئة

 

                                                           

مية،  ،بسيومد صالا  -1 الدول  على مناذج من اجملتمعات احمللية املخططة  بعض دراسة مقارنةالتحديات االجتماعية لتخطي  الت
درية،   .11 ، ص0911االفريقية، االسك

2  -PETER L. BERGER: Comprendre la sociologie، Edition du centurion، Paris, 1973, 
p37. 

 
دي حجازي  -3 او أمحد  مية ومشكالت التخلف  اجملتمع املصري،  ي،وشادية ق رة،الت شر والتوزيع، القا  .01 ، ص0911دار الكتاب لل
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  اطق اجملتمع و مو بني م ار وال سق و ما يشار إلسوء توزيع السكان جغرافيا والتفاوت  االزد يه خبلل ال
يكولوج  1.يا

  مية مهية الت مي  فا  مستو  التعليم وما يرتتب على ذلك من عدم إدراب الشخص ا مية وا انتشار ا
ابية فيها تمعه ومتطلبات تلك العملية واملسامهة اإل  . 

  فا  املستو  الصحي ظومةا  .2سوء التغذية الصحية مع وضعف امل

 طفال وعدم إدماج املرأة  نظام الشغل بشكل واسع انتشار رة تشغيل ا  .3ظا

 ا ميكن وال: السياسّية املشكالت ساس عد مية مشكالت ميع ا تج البشريّة، الت نزاعات  هاع وت
مية االجتماعية املرجوة وحروب قيق الت ّوعة تقف امام   .مت

 طيطّية جم  معوقات  مويّة التكامل بني ش القطاعات ال تشتمل عليها اللتوازن و  عن االفتقارت طة الت
فا  مستويات ية والعلمية الالزمتني لرسم أبعاد التخطي  الش وا هل باملعرفة الف  املالوعي التخطيطي، وا

فيذ و ياب التعاون مية وخاصة جهازي التخطي  والت هات املختصة بعملية الت سيق بني ا  .والت

.II1 -الفقر  ماهية : الرابعث  المبح 
ذ القدم  تمام البشر م ل ا فراد  العقبات أكربويعترب من لقد شكل موضوع الفقر  الشعوب و ال واجهت ا

كومات عرب ية ال مرت وا رة مركبة ا  تلف املراحل التار  ادي،اقتصذات أبعاد متعددة  البشرية باعتبار ظا
، ح يتس للد لفقروسياسي ودراسة ااجتماعي، ثقا  ديد ارس قياسه تستوجب  البداية معرفة مفهوم الفقر و

ذا ما يساعد حتما  وضع االسرتاتيجيات والسياسات املكافحة ل بصفة  هفيما بعد ومعرفة الفقراء وخصائصهم و

 .فعالة
.II1.1-  الفقرتعريف : 

ديثمفهوما له معا كثرية، ورمبا كان القا يعترب مفهوم الفقر ه ليكون  و املصدر الذي نستطيع أن نبدأ م ا موس 
ر بأنه: قوامي  اللغة العربية  ويعرف الفقر أساس أكثر صالبة. ، مثل الضعف الُفق  اجة و  ر.... والفقضد الغ ا
 .4فقري هوفعله االفتقار، ونعت

                                                           

مية ومقوماهتامد شفيق،  -1  يم الت رة،  مش ،، جامعة عني مفا  .22ص، 0912القا
 
ليلية، مكتبة عني  لطفي،علي  -2  مية االقتصادية، دراسة  رة، مش ،الت  .12 ، ص0910 القا
 
هجية إلعداد البحوث االجتماعية، املطبعة املصرية، ط -3  طوات امل درية،  ،2مد شفيق، البحث العلمي: ا  .19 ص، 0912االسك
 
ذور)مصر (، الفقر  إسالمية رؤية) جهجذور وسبل عال الفقر: رسالن،صالا  -4 تائج  ا دوة أعمال ،(واسرتاتيجيات املواجهةوال  ال

وية  .2 ، ص0999 ،هرةاآلداب، مطبعة جامعة القا كليةقسم علم االجتماع،   السادسة، الس
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و اس من ال ميلك إال أقل القوت، فالفقر والفقر  اجة، فمن ال وع إ املأكل، والعر  إ العوز وا الكسوة  لي  ا
ب، وزرع البغضاء ه كذلك القهر، فهو وسيلة إلذالل الروا، وقتل ا  .1فق ، ولك

موعة من املشكالت  ري املرتابطة مثل تفشي البطالة،  ويعرف الفقر بأنه حالة واقعية وليست وحدة تصورية، وميثل 
ية، واهلجرة، وت و ضرية أي أن الفقر واقعا اجتماعيا الالمساواة  الرفا دمات  البيئة ا  .2عبصفاوت ا

يامني رون قدية املقبولة  قدم   تر  وب هناية القرن التاسع عشر مقاربة مهمة  تعريف الفقر بوصفه" كمية املبالغ ال
د د الضروري للحياة من اجل بقاء  اجتماعيا للحصول على ا  .3يةالبدن واستمرار الكفاءةا

قيق مستو  معني من املعيشة املادية ميثل  ويعرف الباحث عبد الرزاق الفارس الفقر على انه" عدم القدرة على 
د املقبول  د ا ية  واملعقول ا  .4"ةددتمع ما خالل فرتة زم

اب متييز بني الفقري واملسكني، فالفقري: الذي له ما  له فهو أسوا حاال  ءبعك  املسكني: الذي ال شي يأكل،و
 .5من الفقري
و ويا أو ما يعادل دوالر واحدا يوميا تقريبا 210الذي يقل دخله عن  والفقري  اس،  واملسكني يسأل. 6دوالرا س ال

و يشري أيضا  املعجم  ما الفقري ال يسأل إال اهلل. و اجة إليه مبع أن الف الوس :بي و احملتاجإ العوز وا  7قري 
. 

وع فالفقرافالتم ول: يرتب  با سيب، فا م احملرمون يز بني الفقري واملسكني يشبه التمييز بني الفقر املطلق، والفقر ال ء 
ذ  علهم  ري قادرين على تلبية حاجات أساسية، و من الوصول إ موارد متوافرة أو احملرمون من استخدامها ما 

اجات تشمل الغذاء واللباس واملأو  إضافة  ياة االجتماعيا أما الفقر املطلق .8إ التعليم والصحة واملشاركة  ا

 . 9)أو املدقع(: فهو البؤس وشدة الفقر، ال مسكن وال طعام، وال حاجات أساسية أخر 
                                                           

 
امعي االجتماعية ياةأضواء على ا رشوان، ميدعبد ا حسني -1 ديث، املكتب ا درية، ا  .92 ، ص0999، اإلسك
 
جار، سيدأمحد ال -2 رة، رام،با يةاالسرتاتيج و السياسيةالفقر  الوطن العريب، مطبوعات مركز الدراسات  ال  . 21، ص2002 القا
 
جفي، امحد فتحي  -3 ، مركز دراسات الوحدة الوطن العريب إإشارة خاصة  والفقر معالسياسات االقتصادية الكلية  ،دعبد اجمليسامل توفيق ال

 .22ص 2008بريوت، ،0العربية ط 
 . 20، ص 2000 ، بريوت0ز دراسات الوحدة العربية طالفقر و توزيع الدخل  الوطن العريب، مرك عبد الر زاق الفارس، -4
 
دوة مود محزة وآخرون، الفقر والغ  الوطن العريب، وقائع  كرمي -5  ، ص2002، ، بغداد0، طاالجتماعيةلقسم الدراسات  العلميةال

.40 
 
يم  -6 مية  وآخرون،عيسى علي إبرا هضة العربية، بريوت، والبيئةجغرافية الت  .02 ، ص2000، 0ط، دار ال
 
يمإ -7 ، الفقر هو هدا العليمي، امحد برا زء ،(إسالمية اقتصادية نظرة مآسيه، أسبابه، )أبعاد  .01ص ،2002 ة،هرالقا ، جامعة0، ط0ا
 
ا، سليمان يمإبرا -8 ة و  التحضر مه مية على وأثار أبعاد العربية، الدول  الرئيسة املدنيم للدراسات  اإلمارات ، مركز0ط املستدامة، الت

 .22 ، ص2000أبو ظيب،  ،22، العدد االسرتاتيجيةوالبحوث 
 
طا ، بنبفقر الشعوب  العظيم،محدي عبد  -9  .11، ص0992االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، ط
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ها  والفقر يعرب ية اإلنسانية املستحقة لإلنسان من بي قيق مستو  من الرفا عن " فقدان القدرات اإلنسانية عن 
ة من خالل املشاركة الفاعلة  املؤسسات وضمان حقوقاع باحرتام الذات االستمت والسياسية االجتماعية  املواط

 .1التأثري فيها" والقدرة على واالقتصادية
الفرد على املوارد  م كحسب الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة على انه " يشمل تلك العوامل ال تعزز  وعرف الفقر

فاظ على ال يدة كا  ."2بةالقراءة و الكتا والقدرة علىصحة ا
قوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية الفقر على انه " ظرف إنسا يتسم و  ية با مم املتحدة املع ة ا عرفت 

من و القوة الضرورية للتمتع  يارات و ا رمان املستدام أو املزمن من املوارد و املقدرات و ا من  قالئو  مبستبا
قوق املدنية و السياسية و الثقافية و االقتصادية و االجتماعية   . 3 "ا

مية، حيث صيغت  تمام بالغ  دراسات العلوم االجتماعية، واالنثروبولوجيا، وخرباء الت وقد حظي تعريف الفقر با
ذا اإلطار ورد تعريف الفقر اال ها على جانب أو آخر، و   معجم  جتماعيتعريفات متعددة يركز كل م

دد نسق القيم  مصطلحات العلوم االجتماعية تله الفقري كما  "بأنه عدم املساواة االجتماعية واملركز الذي 
 ."4االجتماعية السائدة  اجملتمع

ي طريقة حياة لطبقة أو فئة ما  اجمل وقد قدم ري" تعريفا واسعا لثقافة الفقر وقال: إن ثقافة الفقر  و مد ا تمع "
ها: العمل، نوعه، طريقته، مواصفاته،  ياة املختلفة ومن بي ظم السلوب الفردي، وأوجه ا ي تتضمن أسلوب ت و

ياة  ، ملدنيةامستو  الوعي الصحي، ومستو  الوعي االجتماعي، واالقتصادي والسياسي، طريقة التكيف مع ا
صوصيةوبعض مسات الفقراء مثل  التخطي   واهلامشية وعدمس وامليل إ التشاؤم والشعور باليأ االفتقار، ا

 .5للمستقبل
وضاع االجتماعية من تعليم وصحة وتغذية  ك الدو تصورا واضحا لقضية الفقر فهو يتضمن ا دد تقرير الب و

خفض  ."6باإلضافة للمفهوم االقتصادي للدخل امل

                                                           

 
شر  -1 ة اإلسالمية للتخلف االقتصادي، الوراق لل مود عبد السالم، املعا  .22، ص2002 عمان،، 0والتوزيع طمصطفى 
 
مم املتحدة  -2 مو وتوزيع الدخلالفقر  اإلمنائي،الربنامج ا ة  وال ان، تقرير س  .22، ص2000 لب
 
مم املتحدة  -3 ظمة ا ظمة الصحةم دالعاملية، حقوق اإلنسان  وم شورات الصحة  الفقر،من  والصحة واسرتاتيجيات ا حقوق و سلسلة م

 .2ص، 2000 ، سبتمرب2، العدد اإلنسان
 
ان، ،االجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم  أمحد زكي بدوي، -4  .222 ص، 0912 ،بريوت مكتبة لب
 
ياة شكري وآخرون، علياء -5 ةلفقراء  يوميةال ا رة،الشم ،  عني، جامعة واقعية اجتماعية، دراسة املدي  .22 ، ص2002 القا
 
زمة  ،الدينسراج  إمساعيل -6 منيركز ابن خلدون ودار ، ماالقتصاديةالفقر وا شر  ا رة ،، والتوزيعلل  .2 ، ص0991القا
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مية اإلنسانية العربية يعرف على أنه  م البطالة حرمان من القدرات البشرية يؤدي إ تفاقأما الفقر  مفهوم الت
ذ القدرات الالزمة لضمان أ اس عن امتالب  الرفا اإلنسا  كيان اجتماعي ما شخصا كان،  حقياتوعجز ال

ليا تمعا   .1أسرة أو 
رمانالفقر على أنه "حالة من  ويعرف أمارتاي اجاتمن  ا ساسية ا ه حرمان من الد ا  خل أكثر م

 ."2عاال
تاجة او فقرية او الفقر بأنهتوفيق  ووصف سامل ظر إليها بوصفها  ة من اجملتمع ويتم ال رومة، : "عزل الفئات معي

ني، العاطلني،  ذ الفئات املس يتام ونظم  ماعاتا خفض وا  ."3ذات الدخل امل

 
" عام و قد  رة م 2002عرف "مكتب العمل الدو  ،لألفرادعقدة، وحقيقة راسخة، وكابوس الفقر بأنه: " ظا

فا  القدرة على العمل وتد  اعتالليشكل حلقة مفر ة قوامها  توقع، فالفقر ، وقصر العمل املاإلنتاجيةالصحة وا
كرة، والفقر الصحة، والوفاة املب املضمون، وسوءمصيدة تؤدي إ عدم كفاية التعليم، ونقص املهارات، والدخل  ري 

مو وتؤجج يشكل نقمة  ول دون تقدم البلدان الفقرية على طرياالضطراباتتعوق ال مي، و  . "4املستدامة ةقة الت

رة يكاد واجتماعية متعددة اقتصاديةواثار ذات أبعاد  عامليةاقتصادية  والفقر مشكلة ي ظا ها  ال، و  تمعلو م
رة شغلت حيزا كربيا  ذ الظا  ملشاكلا، وأصبحت من أخطر االقتصاديليل التح سابقا أو حاضرا، حيث أن 

ر  الكلي إ االقتصادعلى مستو   املعروفة خر  االقتصاديةجانب الظوا  والبطالة.كالتضخم   ا
ط  والربامج  و تمام من خالل الدراسات وا ذا اال تمام عاملي ودو كبريين، ويتبلور  ظى مشكلة الفقر با

ا بعض املؤسسات العا ا ه من خالل معرفة مواطن الفقر ال تتب د م ملية والدولية وذلك للقضاء على الفقر أو ا
ساسي املرتكز اإلنسانويشكل .وأسبابه وخصائصه ومؤشراته مية البشرية   ا مثل اشباع  او اياهتتكوين مفهوم الت

اجات ية  نوعينيسو التعليم و العمل على تطوير و  املعيشةورفع مستويات  املختلفة ا البشرية من جوانبها  اةا
انب املختلفة مية البشرية  واالجتماعي واالقتصاديالسياسي  كا ساسي  املستدامةوالبيئي، فالت ظرية  با تلك ال

مية   بعاد ايتها وتتعامل مع  اإلنسان عل ال واالجتماعية االقتصاديةالت مية االجتماعيةو البشرية  ا يعد و  للت
                                                           

دوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي،  -1 مم املتحدة اإلمنائي، الص مية تقريربرنامج ا شر  ر، دا2ط، العربية اإلنسانية الت الشروق لل
ردن، ، والتوزيع  .90 ص، 2002ا

 
2-Sen A.K، Income distribution and employment، three notes on the concept of poverty، 
international labor office,  0911 , p23. 

جفي  -3 ميد، السياسات  وامحد فتحيسامل توفيق ال الوحدة  ركز دراساتمالكلية والفقر مع إشارة خاصة بالوطن العريب،  االقتصاديةعبد ا
ان،  العربية،  .22 ، ص2001بريوت، لب

 
،مكتب العمل  -4 ، الدورة  الدو  .2، ص2002، 0طسويسرا،  ،90تقرير املدير العام للخالص من الفقر، مؤمتر العمل الدو
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رة وانبمتعددة  الفقر ظا يمها  تلف ا شيئا، واحدا،  الشعوب والثقافات، ومع ذلك فإهنا تع باختالفمفا
و  للذين ها و رمانيعانون م  رية وكرامة. سواء كان حرمانا، ماديا، أو حرمانا، من فرص العيش  ا

.II1- 2.الفقرظاهرة    أسباب : 
 

يم وأنـواع متعـددة فمن الطبيعي أن تلف من بلد آخر ومن مبا أن الفقر مسألة نسبية  طقة أخر ، وله مفا تلف م
سباب ال تؤدي إ حدوث الفقر، ف تجيقول ا ه  املثل اذا عرف السبب بطل العجب، ومعرفة أسباب الفقر ي ع

سباب ال تؤدي إ الفقر  الد تلف أسباب الفقر من دولة أخر ، فا ل و صيا ة سياسات للقضاء عليه، وقد 
ها  الـدول  تلف ع امية  ابال سباب موعة من املتقدمة فه رة الفقر تتو  و تؤدي إ حدوث الفقر ا لد ظا

سبابمن  موعةوتتفاقم نتيجة تضافر  اتتعدد  والعوامل وال ا و اقتصادي كسوء توزيع بي الثروة والدخل  ما 
مو  معدالت وتد قص  إ االستثماراتوتراجع  االقتصاديال مايةمسببات اجتماعية ك ، ارتفاع  اعيةاالجتم ا

ميةنسبة  دماتوتراجع  ا ها ما ا رة الفساد، وعدم توفر  الصحية وم منو سياسي كتفشي ظا  1االستقرارو  ا
موعة سرد فيمايلي  م العوامل  و س م  ال واملسبباتمن أ رة الفقر تسا  :انتشار وتفشي ظا

II.1.0.1-  اب االجتماعيةاألسب: 

 :مو السكاني ر املغذية للفقر، حيث أن زيادة  ال مو أو االنفجار السكا من ب الظوا رة ال تعترب ظا
ه  لق خلل اقتصادي وم مية االقتصادية  مو والت سبة أو وترييه اقل من الزيادة  ال معدالت السكان ب

تج ه مشكل الفجوة االقتصادية الغذائية واملعيشي ي  ؛2قرمستو  الف زيادة تؤدي إ ة الع

  ساء ممن تركوا مية الذي مشل اعداد واسعة من الشباب وال هل وا  ما لغر االدراسة مقاعد انتشار ا
قائاو الدخول  ميدان العمل  ب عدم القدرة على تغطية التكاليف املرافقة لعملية الدراسة كتوفري املالب  وا

قل  ؛3إضافة لتكاليف ال

                                                           

سيج االجتماعي  ظل الطفرة املالية، البطالة والتضخم،  حاج قويدر قورين، - 1 ا على ال زائر وآثار رة الفقر  ا كادمييةاظا  جمللة ا
 .2ص .2002 ،20جتماعية واإلنسانية، العدد:للدراسات اال

2-https://www.unfpa.org/fr/resources/population-et-pauvret/2016 /02/08 االطالعتاريخ    

يم بديلة - 3 مية االقتصادية واالجتماعية  سوري ، ندوة االقتصاديةربيع نصر، الفقر  سورية مفا ة، مجعية الرابعة والعشرون حول الت
 .00، ص2000، ومالعل
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 دماتحجم  فا ا ساسية ا   يت يعتربح رعاية الصحية والتعليم والتكوينمن ال جملتمعا فراد املقدمة ا
ل ا والتكوين من ب العوامل الرئيسية ال املواتيةكل من التعليم والظروف الصحية   طنشا ملمارسةلفرد تؤ
ياةيضمن له دخل يوفر له متطلبات  رجه منالكرمية  ا  ؛1فقردائرة ال و

 ومن الطبقية نم يزيد بلد أي اقتصاد داخل للثروة العادل التوزيع عدم إن :الثروة توزيع في العدالة عدم 
د الثروة تركز ذلك إ ضف ثراء، الثري ومن فقرا الفقري من يزيد مث ة فئة ع خر  الفئة ابحس على معي  .ا

 فا  يُعدّ  :التعليم ضعف  يعدُّ  ليمالتع ضعف أنّ  الفقر حيت  ارانتش أسباب أحد التعليم مستو  ا
 فيما وظيفة على ولللحص رئيسيا،  بابا،  يُعدّ  التعليم أنّ  السّيما الفقر، حالة إ الوصول  كبري دور ذا عامال، 
صول  دورا،  يلعب كما تقّدم، من العامل يشهد  متطلبات تأمنيب لألسرة تسمح أكرب اقتصادية موارد على ا
ياة ساسيّ  ا ظمة له أشارت ملا وتبعا،  ة،ا  الفقر من شخص مليون 010 محاية ميكن فإنّه العاملية اليونسكو م

د الشديد ساسية القراءة مهارات اكسا م ع ا تؤدي التعليم نسب فزيادة فق ، ا  نسبة قليصت إ بدور
صف إ العامل  الفقر  ؛ 2ال

 سرة تكون :األسرة أفراد عدد ا من الفقر طر رضةعُ  أكثر الكبرية ا سر، من  ري  كان اإذ سيما ال ا
ب سرة رب د مل إذا صعوبة الوضع يزداد قد فيما حاجاهتا، لتشعُّب وذلك الوحيد، املعيل و فيها ا  ا
اسب دخل ذات عمل فرصة ذ يت  ؛3الكبرية االحتياجات و

 ة  امهت  املرأة وسكان الريـف؛ك جملتمعيش دور فئات معي

 سهم  فهي ت ومن مث االقتصادي، لالنفتاا ثار السلبيةن يضاعف االعدم املساواة ميكن ا :ساواةمالال
 ؛الفقر معدالتارتفاع 

 :ور نوعية خدمات الرعاية الصحية ة للشرب  تد يؤدي ضعف الرعاية الصحية، وانعدام امليا الصا
وات الصرف الصحي اتج عن ا معدلوزيادة املعدية االمرا  إ انتشار  وق  تا زيادةوباالمرا  لوفيات ال

 ؛حدة الفقر

                                                           

 .01ص  ،سبق دكرمرجع حاج قويدر قورين،  - 1

2-https://www.concernusa.org/ THE TOP 9 CAUSES OF GLOBAL POVERTY/2016 /06/06تاريخ االطالع  
3-https://www.eapn.eu/ Causes of poverty and inequality/2016 /06/08 االطالعتاريخ    
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  ذ  : حيثالمرأةالتحيز ضد خريةأن هتميش  م العوامل الرئيسية املولدة للفقر، نتيجة  ا يعد من أ
ن عن السياسات ال هتدف إ اطق الريفية، حيث يؤدي إ إبعاد د من  تعرضهن للتمييز وخاصة  امل ا

 .1الفقر

II.4.0-2.  ألسباب االقتصاديةا: 

 :تج عن ضعف حجم  تعترب البطالة رة اقتصادية ت مو  وزيادة تصاديةاالق واملشاريع االستثمارالبطالة ظا ال
عك  بصفة مباشرة على الفقرالسكا رة ي ذ الظا ذ ، حيث أن تزايد  ر  وتفاقم  ة  اجملتمع الظا

د من حدة أهنا تزي التهميش كماقصاء ومن اإلقصاء إ إلاالجتماعية كايُفرز مجلة من اآلثار واالنعكاسات 
 ؛الفوارق االجتماعية والشعور بعدم املساواة بني أفراد اجملتمع

  ها وعدم االستفادةاستخدام املوارد االقتصادية املتاحة سوء  االقتصادي املستو  لرفع الكا بالشكل م
اتج الداخلي و  مجاا االستهالبيصبح  بتا، و ريةللدول الفق واالجتماعي ما يطرا إشكالية  وأكثر من ال

 ؛2التوازن من جديد عدم

 ي الفقراء  الهوةاتساع  سوء توزيع الدخل و ياءب بني من  عتربيإن اتساع فجوة توزيع الدخل  :واألغ
ها  البية دول العا يعا ال واالجتماعية االقتصادية املشكالت دث ، ملم لدخل توزيع ا التفاوت  و 

ولمباشرين:  ري  بسببني صولتوزيع   املساواةو عدم  ا كان والذي يزيد من السبني  واملالية املادية ا
د إ، الذي يؤدي االئتمانحدته صعوبة حصول الفقراء على  اب الرزق، اكتس من قدرات الفقراء  ا

وب للحصول  إ يقدموهناونظرا لعدم وجود أدوات ضمان لديهم  ن عاجزين يصبحو  فإهنمعلى قرو  الب
ياطة التأ لشراء أصول مادية إنتاجية مثل االقرتا عن  صول، أو ا عمل  على رأس مال للبدء  ا
ما يرجع السبب  ليكسبهم دخ اري  ؛3راءالصافية للفق التحويالتعدم كفاية  ا الثابي

 وع، من العامل حول شخص ليونم 100 من أكثر يعاالكافيين:  والغذاء الماء توفُّر عدم  كما ا
ة امليا توفر عدم من شخص ملياريّ  من أكثر يعا ازهلم، داخل للشرب الصا وع نتشارا عل مما م  ا

من وانعدام سباب أحد املائي ا   ذاء على اإلنسان حصول عدم إنّ  حيث ،4الفقر النتشار الرئيسية ا
هاية،  وظيفةل خسارته إ يؤدي قد مما العمل، مبتطلبات للقيام ةالالزم للطاقة امتالكه عدم يع كافٍ   ال

                                                           

ربة مالٌيزيا، ندوة : إشارة إواسرتاتيجيات مكافحتهد الرمحن، القياس الكمي ملؤشرات الفقر  إطار مسبباته العٌاب عب مقدم،عرٌبات  - 1  
اربدولٌة   .000ص، 2001 يليةجو 2ـ0،ةحلب، البٌلد سعد، جامع واإلسالميمكافحة الفقر العاملي العريب  حول: 

 .222ص  ،سبق دكرعبريات مقدم، العايب عبد الرمحن، مرجع  - 2
 
د  -      3 ة كركوب ،ون  على أ ية و عالقتها بعدالة توزيع الدخل  مدي  22:  العدد،مجلة اإلدارة و االقتصاد،  2009ليل وقياس الرفا
 .020،ص 2000،
 

مية البشرية،  رالربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، تقري 4-  .01،ص  2000الت
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ظيف املاء توفر وعدم الغذاء نقص أنّ  كما مرا ؛ انتشار إ يؤدي ال ع مما ا فراد مي  على صولا  من ا
اية قل الفئات نقل على ستعمل مادية تكلفة من عليها يرتتب وما الالزمة الصحية الع  حالة من دخال،   ا
فق فيما شّدة، أكثر فقر حالة إ العادية الفقر  200 موعه ما يةالريف اجملتمعات بعض  الفتيات ت
قل السري  يوميا،  ساعة مليون ظيفة امليا ل ا من ال دار يع  مما البيوت، إ احملدودة مصادر  وقت إ
صول  أو املال، وكسب العمل  استغالله ميكن كان كبري  فرصة على وهلنص الالزم التعليم على ا
 ؛1لاملستقب  عمل

 فاضهُ  أو الدخل انعدام يُعترب  مشكلتني والفقر البطالة أنّ  من فبالر م بالفقر املتسببة العوامل أحدّ  ا
ك أنّ  إاّل  مرتابطتني ساسي السبب ي البطالة تكون أن نفى الدو الب فراد وصول أكدت فقد للفقر، ا  ا

فا  إ الفقر حالة إ جور ا ك أشار حيث تبعات، من عليه يرتتب وما ا   له دارسة  الدو الب
 ؛2العمل عن املتعطلني من فيهمّ  الفقراء موع من فق  %2 أنّ  إ العربية الدول إحد 

 ذ االقتصادي الركود مثل اجملتمع أفراد هلا يتعر  قد ال االقتصادية الصدمات تج ام عادة و ها ي  ع
 ؛املؤقت الفقر

 :قد الدو إن سياسة التعديل اهليكلي سياسة التعديل الهيكلي دوق ال  FMI املفروضة من طرف ص

ك الدو  مثل الصحة والرتبية  اعيةاالجتموالتعمري على الدول املقرتضة تلزمها بتخفيض نفقاهتا  لإلنشاءوالب
 ؛3دة حدة الفقرإ زيا يادي القرو  ممالكي تتمكن من تسديد 

  ري السليمة تؤدي إ  االقتصاديةالسياسات  حيت ان :الكلية االقتصاديةالسياسات  ةمالءمعدم 
مو  معدالتخفض  عجز  خلق  ومن مث .الثروات املتاحة استغاللإ سوء  باإلضافة االقتصاديال
اصب   يؤدي إ اتساع دائرة الفقر؛ العمل ممام

 :ذا إن وجود  الدين الخارجي دين خارجي يع اقتطاع جزء من املوارد املتاحة، وتوجهيها إ تسديد 
 وخلق فرص عمل؛ اإلنتاجالدين وخدماته بدل من استخدامها  زيادة 

 

 :ور شروط التجارة الخارجية سبة للصادرات الرئيسة تد ارجية بال ور شروط التجارة ا وال  يؤدي تد
موعة املواد والطاقات حصر   سبةاال ت امة بال امية، وال ترتب   ولية ا سواقاملعظم الدول ال ا با  سعار

                                                           

1-https://www.concernusa.org/ THE TOP 9 CAUSES OF GLOBAL POVERTY/2011 /02/26تاريخ االطالع  
د من الفقر بلولب،صابر  - 2 ا  ا لة جامعة"السياسات االقتصادية الكلية ودور ، 0عدد دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ال "، 

 .22، ص2009اجمللد ،
3-Samuel Bowles, Steven N.Durlauf and Karla huff, « Poverty traps», Princeton 
University press, New York, 2006, p21. 
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يها الدول املصدرة من  الدولية فيض العوائد ال  بيةاال العمالتإ  ذا ما يؤدي ؛ج بدور إ  و
اتج القومي   .اإلمجاخفض معدل منو نصيب الفرد من ال

II.4.0-3.  أسباب أخرى: 

ابكما  سبابمن  موعة د  درج ضمن  ال ال ا سبابت ي: ا  السابقة الذكر و
 اخ تغيُّر ك يُوكدّ   :الم اخ تغريُّ  أنّ  الدو الب ه امل  الفقر من حالة إ شخص مليون 000 حياة ويل ميك

وات العشر خالل الشديد فاف، الطبيعية الكوارث إنّ  حيثُ  القادمة، س  لعواصفوا والفيضانات، كا
 والصيد، الزراعة، لىع يعتمدون العامل  الفقراء معظم أنّ  السّيما الفقرية، اجملتمعات على أكرب بشكل تؤثر

 حالة  زمالال املادي االحتياطي ميلكون ال فيما فق ، واحد ملوسم يكفيهم قوتا،  ؤالء ميلك ما وعادة، 
تملة، طبيعية كارثة أيّ  وقوع اخية التغريات ففي ُ اس ماليني يفقد بةالصع امل  الطعام من حتياطهما ال

 ؛ 1سابقا،  ليهاع كانوا ال االكتفاء حالة إ الوصول عليهم الصعب من عل مما فقرا،، أكثر ويصبحون

  الة الصحية كالعجز، أو اإلصابة مبر  معني إ صعوبة  القدرة على الوصول إ مكان يؤدي سوء ا
 ؛2ب به ذلك من تكاليف مالية إضافية بشكل يومي لتوفري العالج الالزمالعمل، باإلضافة إ ما يتسب

 صري التمييز  أو املهجر، بالد  كاملهاجرين معني بلد  ما أقلّية  فردأ اإلنسان كون يتسبب :الع
صول ذات اجملموعات صري متييز من معاناته  املختلفة العرقّية ا فا بسبب الفقر إ به يؤدي قد ع   ا

صول  فرصته صول  أو وظيفة، على ا دمات على ا ساسّية ا  ؛ا

  و تطوير الزراعة من خالل إنشاء قطاع زراعي أصغر ذي   التقليدية:الزراعة توجهت البلدان املتقدمة 
اعي نتيجة ضريني للعمل  القطاع الص  كفاءة أعلى، مما ترتب عليه انتقال الكثري من العمال الريفيني وا

ذا القطاع،  ا بشكل كبري على القطاع الزرا ومازالت البلدانلتضييق نطاق  امية تعتمد  اقتصاد عي ال
ذا القطاع مبا يليب احتياجات سّكان املدن، مما يؤثر على  الذي يعمد إ خفض أسعار السلع الزراعية  

ت خ  الفقر، فيزداد بذلك عدد  مستو  يهدد  الفقراء علىالوضع االقتصادي للمزارعني ويضعهم 
 ؛3استقرار البالد

                                                           

د من الفقر"،  بلول،صابر  - 1 ا  ا ، اجمللد 0لة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد "السياسات االقتصادية الكلية ودور
 .22، ص 22،2009

 
2  -  https://www.cpag.org.uk/child-poverty/causes-poverty/2011/02/26 تاريخ االطالع   
3-Jean Pierre Cline et autres, «les nouvelles stratégies internationales de lutte contre la 
pauvreté» ,2éme édition, économica ; Paris, 2003, p43. 
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  زمات مثل املفاجأة للحاالت التعُر  ؛البيئي الفقر أو طبيعية، الكوارث أو اقتصادية، ا

  وضاع السياسّية  ري  :الحروب والكوارث سر من أوطاهنا بسبب ا روب الكثري من ا هايُعّد  وما  م
ازل ووظائف سب م من م ا وراء دين، با،  انتشار الفقر بشكل كبري، ال سيما بني فئة املشر لفه أفراد

روب من إنتاجيتها  ذ ا فض  لية حيث  ظرة لتشمل البلدان ال تعا من حروب أ فيما تتسع ال
فا  عدد املستثمرين  روب إ ا لفه ا اتج القومي هلا، ويؤدي عدم االستقرار السياسي ال  وتقلل من ال

ذ الد ها مثل: الصحة، والتعليم،   ساسية واالستفادة م دمات ا ول، مما يرتتب عليه ضعف  تقدمي ا
ي  ، كما أشار الباحث ديلي  وليامز  مشروع بورجني حني قال: "إّن أشّد بلدان العامل فقرا،  وامليا

لية، و اضطرابات سياسية، ومجيعها متتلك حكومات ضع  تستطيع محاية يفة الالبلدان ال عانت حروبا، أ
ف  ؛1سكاهنا من الع

  ا اجملتمع االكرتاث مبص اإلجراءات وعدم التصرف وتعقيدبسبب الب ء   :والبيروقراطيةالفساد
ني ت هضة االقتصادية واملواط م البريوقراطية  تعطيل مشاريع ال شودة وقدسا ظمةد تقرير رص امل  الفساد مل
ية جوان العاملية أربعهالشفافية  مثة على تكلفة  ية ومنالتحتب يؤثر فيها الفساد بدرجة كبرية جدا على الب

سبة  دمات بال مو  للفقراء فالفسادا نه يعرقل ال  قتصادي ويكرسااليؤذي الفقراء بشكل  ري مباشر 
ذ  بتوزيع اإلنفاق  املساواة ويلحقعدم  وات أخر  عديدة فإنه يقف عائقا أمام العام ومنا  خالل ق

 ؛2الفقرفيف حدة 

 

 ظام السياسي السائد كومات  عديد من الدول الفقرية جزء من املشكلة ولي   :طبيعة ال إذ تعترب ا
اذ القـرارات؛ مية نظرا ملركزية اإلدارة وا ل ملتطلبات الت  جزء من ا

  ولوجية للدول املتقدمة واهليئات املالية قديةالتبعية املالية والتك  ؛العاملية ريةوالتجا وال

 ؛لفقرقص املساعدات الدولية وسوء توزيعها  البلدان ال يسود فيها فساد ان 

 ص خدمة مصا الفداضعف ا كومية فيما  كومية و ري ا من  ةالفقرية واملهمش ئاتء املؤسسات ا
 ؛اجملتمع

                                                           

1-ANGELO Bonfigliolo, «le pouvoir des pauvres la gouvernance locale pour la réduction 
de la pauvreté», fonds d’équipement des nations unies, Etats-Unis d’Amérique, 2003, p83. 
 

 
2 - https://www.unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262208_fre/2011/01/06 تاريخ االطالع   
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 :رة الفقر  العامل إ نتائج وتبعات عهود االستعمار سبب الذي جعل   أن الحيث يشري املهتمون بظا
زفت خرياهتا خالل عقود  الفقركل ما سبق يصل بالشعوب إ حافة  ذ الشعوب كانت قد است و أن 

هب جل ممتلكاهتا؛  من االستعمار تعرضت فيها ل

 اعية وعدم  الكوارث الطبيعية ي إال نتيجة من نتائج استهتار الدول الص ال تلحق بالكوكب اليوم ما 
ر لبيئةبا مباالهتا فاف والتصحر، وكلها ظوا عاصري والفيضانات وا ذ الكوارث: الزالزل وا ، ومن ضمن 

ا  .1تؤدي إ إفقار الشعوب وتشريد

.II1-3.   :أنواع الفقر 

يفات  الباحثنيمن  نالكثريلقد حاول         ها  ددةوضع تص رة الفقر، ومن بي مستويات ر لعدة د تقسيم الفقلظا
ذا  :  قياسهبغر  و
  المطلقالفقر " Absoute Poverty «: و الة و  التصرف بدخله اإلنسانيستطيع  ال ال ا

اجاتإشباع  للوصول إ ساسية ا و يعرف  قلوالتعليم والصحة وال وامللب بالغذاء والسكن  املتمثلة ا
ا على انه  و املعيار املستخدم  البلدان ال د ملعيشة الفرد و د ا يات املتحدة مية وكذلك  الوالا

دا مريكية و ك دما  .ا ساسية احتياجاته توفري عن اإلنسان يعجز كما يوصف انه ع  ياته الالزمة ا
درج مطلقا فقرا فقريا يعترب فإنه أسرته، وحياة ساسيات ذ ت وي  امللب ، املسكن، اب،والشر  الطعام: ا
ساسي العالج درج وقد. ا ساسيات ذ ت ي  ذ توفري عن اإلنسان عجز إنّ .التعليم: أيضا ا

ا من يتمكن ال من يدفع وقد االجتماعي، باالستقرار ل قد االحتياجات  .2السرقة وأ للجرمية توفري

مسـتو  الـدخل الضـروري لشـراء الطعـام الكـا  منيعلـى  يعتمدأن الفقـر املطلـق إمنـا  يبسـرت  اندرو و ير و 
اجـات إل ـي الكلفـة  الغذائيةشـباع ا ـذا الطعـام تعتبـر  سالكـل شـخص فـي العائلـة، و أن كلفـة   لعيش سيةا

ـدما تضـاف إلـى حصـة املالبـ   ـي ع ساسيةالكفـاف، و  اعتبار ن ميكتتكون صورة للدخل  اإلجارو الوقود و  ا
ك الدو  إحصائيات تشريو .3من دوهنا  حالة فقر و الب   دخلهـم مسـتو يقل  شـخص فـي العـامل ونيبل بأن 
ـاب اليومعـن دوالر واحـد فـي  ائل وس فيهافـي أمـاكن ال تتـوافر  يعيشونشـخص  بليون 1.0حـوا  أيضا، و أن 

اسبة للصرف الصحي، و  قي الشروب، باإلضافة بليونم ذا العامل ال تتو فر هلم وسائل املاء ال  آخر من سكان 
                                                           

امعي العوملة،الفقر  ظل  مصطفي امحد حامد رضوان، - 1 دري0ة للكتاب، طالدار ا  .22 ص، 2002 ،ة، االسك
 

2 -https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-
extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank/2011/02/06 تاريخ االطالع   

مية. لسيسيولوجيامدخل  ،ويبتسراندرو  - 3  .22ص  ،0912 ،د، بغداسلسلة املائة كتاب محيد يوسف،محدي  ترمجة: الت
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شـاقهم  يتحملونمن سكان العـامل  بليون 2.0إ وجود حوا  إلــى  يؤديللهــواء امللــوث و الــذي  تبعـات است
مــرا  و حتــى الوفــاة و كلهــا حــاالت   .1إلــى املعاناة من تبعات الفقر املطلق تشريانتشــار ا

وع دا ال لب ، ال الالزم لتلبية االحتياجات الرئيسّية مثل الغذاء، واملالذي يتم قياسه من خالل كمّية امل من الفقر و
االت عدم املساواة  اجملتمع، وبالتا  مشل، وال يُع املستو  العام  ياة ا وعّية مسائل ا و ال يُع ب واملأو ، و

ذا املفهوم ال يعرتف بوجود االحتياجات االجتماعّية والثقافّية املختلفة لألفرا االنتقاد   توجيهد، مما أد  إفإّن 
 ليه.إ

  سبيالفقر ادا إ املقارنـة مبتوسـ   وو :Relative Poverty ال عدم املساواة  املعيشة است
،الـدخل الوط ويقاس بعدد الفقراء من السكان الذين يعيشون دون متوس  الدخل  عرب عن وي الوط

سرة أو متوس  نفقات الفرد ف الفرد .ذلك مبتوس  دخل ا تو  سمب ظىخانة الفقراء إذا كان   ويص
طقة السائد  املعيشةمن مستو   معيشي أد ها، أو  ال امل تمي إليه، فهو اجملتمعيقط  يتغري الذي ي

 .2املكانو الزمان  ربع
ســيب عــامل االجتمــاع نظرية دعــاة  ومــن أبــرز ـــــز دراســـــة شـــــ: بيتـــــر تاوســالربيطاالفقــر ال د الـــــذي أ املة عـــــن ـــ
صـوليقدرون  ال مـن»بـأهنم:  نسبياالفقـــــراء  يعرفالفقـــــراء و  ياةعلـى ضـرورات  على ا الغذاء،  وياتمستأي  ا

ـدمات التـي ووسـائل الراحـة هم من واملتعـة وا ـم  متك  تبـاع السلوكياتوإالعالقـات  ـيواملشـاركة ف االجتماعيةأداء أدوار
هم العادية  .3فـي اجملتمـع واملتوقعـة مـ

  المدقعالفقرExtrême Poverty:  الةيعرف بأنه لتصرف ا اإلنسان عربيستطيع فيها  ال ال ا
راريةالسعرات  معني منلتامني عدد  الغذائية حاجاتهإشباع  لوصول إادخله   همت ال ا من مواصلة  ك
مم و قد أطلقت اتهحي رمان الشديد حالة لوصف املدقع الفقر مصطلح 0992 عام  املتحدة ا  من ا

اجيات ساسية، اإلنسانية ا  التعليمو  واإليواء الصحة ومرافق الشرب وميا الغذائية املواد ذلك  مبا ا

                                                           

سن يوسف، الفقر  - 1 زمة االقتصادية، مركزامساعيل سراج الدين،  شر  وا مني لل درية التوزيعو ابن خلدون للدراسات اإلمنائية، دار ا ، اإلسك
 .022-022ص. -ص ،0919

 
رب  - 2 مم املتحدة االمنائي، اجتماع فريق ا ج دراسته  دتعد»: اء حول قياس الفقر برنامج ا ا متوفر على املوقع  2ص:2009، »الفقر و م

www.css.escwa.org.lb/SDD/expert-ar.pdf:اhttps:// 
 

رمان: بيري سرتوبل، - 3 تمع حقوق االنسان،  من الفقر إ ا جراء أم   ز، مرك021د العد الدولية للعلوم االجتماعية، اجمللةتمع ا
رة، عات اليونسكو،مطبو   . 22 ص، 0992يونيو  القا
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 اليوم  دوالر 0.22 من أقلب أي الفقر، عتبة دون يعيشون من املدقع بالفقر و يقصد كدلك .1واملعلومات
و ،2002 عام أسعار وفق ك وضعه معيار و ، الب الة ذ  يعيشون ممن %92 ويوجد الدو وب  ا  ج
وب و وأفريقيا آسيا وع املدقع الفقر تقليص كان وقد.اهلادي واحملي  آسيا وشرق الصحراء ج داف أول وا  ا

مم خطة وضعتها ال داف املسماة املتحدة ا لفية أ مية، ا  ،2000 عام دولة 019 عليها اتفق وقد للت
سخة واستهدفت و ال داف برنامج من ا لفية أ صف املدقع الفقر نسبة خفض ا  ،2002 عام ول ل بال

و وات خبم  احملدد اآلجل قبل قق الذي اهلدف و   دوالر 0.22 و املدقع الفقر مقياس يكن ومل  .س
ذ اليوم مر، ايةبد م د لليوم واحدا دوالرا كان بل ا داف خطة إطالق ع لفية أ  أن  ري ،2001 عام ا
ك ظر دوالر 0.22 إ السقف رفع الدو الب سعار ارتفاع إ بال امية الدول من العديد  ا  .2ال

 ية ا متع أيت الغربية ال اجملتمعات  الباحثنيحدد بعض  : Poverty Welfar فقر الرفا  فراد

جزات ضارية بامل ديثة ا جهزة ا وعة الرتفيهوبعض وسائل  املتطورة كا ليها بعض الشرائح تفتقر إ ال املت
 .3االجتماعية

ف الفقر حسب العوامل          :4مها نوعني له إ املسببةكما ص
  اس، ت على جملتمعقدرة مؤسسات ا فقر مؤسسي يفصح عن نقص  يعترب: والذي نالتمكيفقر لبية احتياجات ال

ةأو  املتاحة قدراهتموتفعيل  ا استغالهلاوحثهم على  املمك  .واستثمار

  :و نقص القدرة  فقر التكوين جم عن عوامل داخلية كالعوامل البيولوجية والفيزيولوج اإلنسانيةو ية الفردية وي
فسية، وال اإلعاقةمقدمتها   وال ة للفرد، كذلك عوامل القدرات الشخصي صورا تل قمت البدنية والعقلية وال

نوثة  الممث االجتماعيخارجية كالتمييز  طفالمقارنة بالذكورة، والشباب مقارنة  ا ماعاتلسن،وكبار ا با  وا
اجاتإشباع  نقص جزئي أو كلي  الفرعية مقارنة ببعضها، مما يؤدي إ فسية و  واالجتماعية املادية ا الثقافية وال

ماعات. ألفرادل  وا
ك كما        يف الذي أعتمد الب اطققسم الفقر حسب  الدود أن التص   :5كما يلي  امل

                                                           

1-World Bank، World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty; Oxford University 
Press، Oxford. 2000،  p18. 

 2 -  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2015/11/12//2011/02/08 تاريخ االطالع   

 
ان سيف سردار، اقتصاد الفقر  -            3  .22، ص2002، دار الراية، عمان،وتوزيع الدخلعبد الر
، دار جرير، عمان، العذار عدنان داود محد  -          4 و رة الفقر  الوطن العريب، الطبعة ا لف الدعمي، قياس مؤشرات ظا د  زويل   ،

 . 21-22ص ص
 
ضري مجلة ررفالني، الفقمارتن  -          5 ميةالتمويل  ا ، اجمللد والت قد الدو دوق ال  .02 ، ص2 ، العدد22، ص
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  حيث  لعمل،االتحتية الضرورية، قلة فرص  ية نسب الفقر نتيجة انعدام البربد أك نأي الريفي:الفقر
ذ الفرص  ي عادة نشاطات تقتصر   فا.ضعي لتدر دخ مومسية الغالب على الزراعة والرعي و

  تش الحضري:الفقر حياء بكثرة  ري ات  ريالشعبية و  ا ظامية أين تسود السك وخدمات  شة،اهلال
 .الصحي الرديئة الصرف

ف كما       حو  الثةث الفقر حسب مدة بقاء إ يص اف على ال   :1التاأص

 :وع من الفقر الذي يبقى  الفقر الدائم و ذلك ال ة  ميالز و أكثر  ملدنقراء اف يعتربصاحبه على مدار الس
ذا بسبب نقص فرص ال هلذاالفقراء عرضة  وع من الفقر و تشلهم من  كن أن يتحصل عليها الفقراء والمي ال ت

 الفقر.حالة 

   تشر  :الموسميالفقر وع من الفقر الذي ي ة مت فرتات و ذلك ال ة من الس أخر ،  فرتات  يزول معي
وع من الفقر ما يتعر  له  أحسنو  ذا ال وسم واحد الواحد له م احملصولالفقراء نتيجة أن  املزارعونمثال على 

ة   ذ الفئة تعا وبالتا، يهالس ة لكن تتحسن ظروف ةرت من الفقر ف فإن  ة من الس ة رت ف  املعيشيةها معي
 الفقر.لتتجاوز عتبة  ا

 :دت نتي فقر الصدمات سعار ارتفاع مفاجئ  جةو فا أو  ا ع الصدمات الدخل وتق مفاجئ  ا
شا  االستقراروعدم  االضطراببسبب   .أو نتيجة لبعض القرارات السياسية االقتصادي طمستو  ال

.II1.1 -  الفقرآثار : 

ها اجملتمعات؛ و تأث انه عظم، واآلفة الكرب  ال تعا م و الداء ا  تقتصر على ريات الفقر الال شك أن الفقر 
دودة  إطار معني؛ وإمنا متتد تأثريات الفقر إ كل ما ميكن أن تتقدم اجملتمعات من  ناحية واحدة، أو تكون 
موعة متشابكة  الة االجتماعية؛ وإمنا تكون  الة االقتصادية أو ا ر، فال تقتصر تأثرياته مثال، على ا خالله وتزد

مية اإلنسان؛ حيث يق وون كافية لتدمري اجملتمع بالكامل، من التأثريات، قد تك كرب أمام ت ف اإلنسان يعد العائَق ا
عه فقُر من استغالهلا، فال يتمكن من تطوير نفسه، ومواكبة التطورات  مور ال مي الفقري عاجز،ا أمام الكثري من ا

ية ال يتمتع   رمه من الرفا ديث، و عزل عن اجملاهلائلة  العصر ا عله ي مر الذي  ، ا عدة  و للفقر تمع ا  ري
ذا ما يؤدي إ رة أكثر، ويصعب  آثار قد تكون سياسية أو اقتصادية واجتماعية ،  ونلخص  تهامعاتعقد الظا

رة الفقر فيما يأ املرتتبة اآلثار موع  :تعلى ظا

                                                           

اوالت القياسجصاص، الفقر التعريف  محدالطيب حليلح،  -          1 ، االقتصاديةالعلوم  ، كلية01، العدد: وإداريةاقتصادية  ملة أ اث، و
 .012-012:ص-، ص2000جامعة بسكرة،
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.II1.1- 1.م  : للفقر االجتماعية اآلثار انبالفقر على  لفها ال اآلثارتتلخص أ       ا

قا االجتماعي   : التالية طال

 فسّية كالتوتر الدائم، والقلق، واالكتئاب، والضيق  .املشاعر السلبّية واالضطرابات ال

 زيادة حاالت الطالق، بسبب عدم قدرِة الرجل على تلبيِة طلبات واحتياجاِت أسرته. 

 مرا  وعدم القدرة على عالج فراد زيادة ا مر الذي يؤّدي إ تفّشيها وهتديد حياة وصّحة ا ها بكفاءة، ا
 .1واجملتمع أيضا، 

  سريزيادة التفكك  االجتماعي.و ياب التكافل  ا

  فا  واملهمشة.ة ري لد  الفئات الفق املهاراتمستويات التعليم والتكوين واكتساب  ا

  رة وعيها الداخلية  اهلجرةبروز ظا ارجيةب اتكون من الريف  وفا، وا صولدف    الكرب  املدن با  ا
سني مستو على عمل  سبة للهجرة  املعيشة و ارجيةأما بال  الدول اة با شرعيريفغالبا ما تكون   ا

 .2املتقدمة

  ر ظهور ذ الفئة مما يؤدي إ االجتماعي ال تولد اإلقصاءمظا رائمر انتشا ضغوطا نفسية على  ، ا
صر  رافية والتطرف، الع  .3واال

 ها. البسيطة ح االحتياجات لسدّ  والسطو السرقات نسبة زيادة   م

 مر. وشرب املخدِّرات على اإلدمان  ا

 صول قدرهتم عدم من الفقراء يعا حيث: التشرد  . الشارع  أو أملج  فيعيشوا بيت، أو مسكن على ا

 تهي أن ميكن حيث: التسول مر ي راف إ أو التسول إ بالفقري ا  أو كالسرقة، يئةس سلوكيات واتباع اال
 .4املخدرات ارة

 يدا، ج أو صحيا،  يكون ال فقد وجد، إن وح الغذاء، وجود عدم من الفقراء يعا حيث: التغذية سوء 
 للصحة.

                                                           

مية  أبو علي، سلطان مد -1 و الطبعة ،املستدامةاملوسوعة العربية للمعرفة من أجل الت شر ، الدار العربية للعلوما  .22ص، 2001، بريوت، ل
 
 .22 ، صسبق دكرحاج قويدر قورين، مرجع  -           2
 
 .22 ، صسبق دكرحاج قويدر قورين، مرجع  - 3
د من الفقر، ا ودور االقتصاديةصابر بلول، السياسات  -4  02، ال عدد02د اجمللوالقانونية،  االقتصاديةجامعة دمشق للعلوم  لة ا
 .20 ص، 2009،
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 اية تلقي على القدرة عدم ابا على القدرة عدم من الغالب  الفقراء يعا حيث: الصحية الع  للطبيب لذ
دوية شراء أو للعالج،  تاجوهنا. ال ا

  ثر كاد الفقر أن يكون كفرا، وبالتا فراد وأخالقهم، ففي ا رافات كبرية على مستو  سلوب ا ظهور ا
فسه كل  يز ل الف العادات والتقاليد، والدين، حيث أن الفقري  ري املتعفف،  تظهر سلوكيات جديدة 

مور ال مت صول على لقمة العيشا ه من ا  .ك

  و من أسباب الفقر يد، فارتفاع عبء اإلعالة الذي  طفال من التمدرس، أو التمدرس ا عدم متكني ا
يؤدي باآلباء إ التخلي عن مسؤولياهتم  تعليم أطفاهلم، وتوفري الظروف املالئمة لذلك، مما يؤدي إ 

طفال مية بني ا  .انتشار ا

 رة ا السلبية على اجملتمع واالقتصاد بروز ظا طفال، وآثار  .عمالة ا

  سبة لألطفال ور الوضع الصحي، خاصة بال طبق كذلالوفيات( )ارتفاعتد اية  م، وت ك على ، وقلة الع
ة  .الكبار، وبالتا التعر  بدرجة عالية لألمرا ، وللعدو  املزم

  اء أسر لقية تدفع الشباب إ الفساد إن عدم وجود دخل لد  الفقراء والعاطلني لب وعمليات  العر والزواج ا
 .االجها 

  صوات الفقراء   االجتماعيةريب الدميوقراطية واملشاركة ياء   ؛1النتخاباتاالفعلية نتيجة شراء ا 

 فراد إ اهلجرة خارج البالدي اسرة اهلجرة ونظرا لضيق أبواب اهلجرة الشرعية فأهنم يلجأون إ مس ،دفع الفقر ا
هم  البحار دون   ري الشرعية الذين يقودوهنم إ رحالت  ري مضمونة كان من نتائجها  رق الكثريين م

 السماسرة.اهلجرة من  باسمالوصول إ  ايتهم إ جانب تعرضهم لعمليات نصب 

 

 شغل الغالب  الفقري أن  ؛والثقافة للتعلم الكا الوقت له يبقى فال والثقافة، العلم عن جوعه بسد ي
 م أولياء يرتكهم  البا ال الفقراء أوالد أن عمال يشغلوهنم بل للتعلم، الغالب  أمور والزراعية ليدوية ا با

 أميني. يصبحون والرعوية وبالتا

  ها  االجتماعية:التبعية ا الستغالل الفقر لصا مصا ية القادرة تبذل كل جهود حيث ان معظم الفئات الغ
ة ل إضافة إ التبعية االجتماعية للدو  سياسية،أصواهتم بأموال ملكاسب  قتصادية والسياسية وشراءاال املا

                                                           

صري، اآلثار االجتماعية لربامج اإلصالا االقتصادي -1 شر البطالة، الفقر والتفاوت  توزيع الدخل، املكتبة العصر -طارق فاروق ا ية لل
صورة، مصر،والتوزيع  .002ص ،2001، امل
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اول التغلغل  اجملتمع الفقري  حيث انا، ـ وإمنا  موال ـ  وجعله تابعا،  واجتماعيا،،يا، فيه دي بالتأثريال تعطي ا
 هلا.

  قيق  ا كان الفقر وخاصة املدقع ـ يؤثر تأثريا، مباشرا، ويؤدي إفحيثم والتخلف:التالزم بني الفقر املدقع
قيق  للمجتمع،التخلف  ادة   ائع  ري قادر على املسامهة ا مية،فالفقري ا  أخذ بيد ومتت إالّ  الت
 .مساعدته

  ارج.جرة العقول والعمالة إ   ا

.II      1.1 -2.يأتفيما  االقتصاديالفقر على الصعيد  تتمثل آثار : للفقر قتصاديةاال  اآلثار : 
  كبريةنسبة  د وجو  عد الدخل، وم االستهالبحجم   املؤثرة: من أبرز العوامل االستهالبأثر الفقر على 
 .االستهالب العاممستو   تراجع  فهذا يؤدي إ مستو  مداخيلها تدمن  تعا اجملتمعمن 

  ة الفساد وانتشار بشكل يؤدي إ تعطيل املصا االقتصادي رهظحيت ي احملظوراتمع الفقر تزول كل   
رة إال أن و  الفقر،للبلد، فر م أن الفساد  تسيري الشؤون االقتصادية ميكن اعتبار من مسببات  ذ الظا جود 

ميته وظهور للعيان بشكل ملفت  ،تؤدي إ ت ه وظيفته من تلبية ح لالنتبا اته وحاجيات اجيفاملوظف الذي ال متك
دقد أسرته    .1موظفا فاسدا الظروف ا ان يصبح تدفعه 

  فراد، وضعف مستو  نشاطهم االقتصادي، الشيء الذي ظهور اآلثار االجتماعية يؤدي إ قلة مردودية ا
فا    .2ضعف مردودية االقتصاد الوطيؤدي إ ا

  ور فرادمستو  تد  .معيشة ا

  اتج فا  معدالت منو ال فا  مستو  ا دي لالستهالب أي ا فا  امليل ا الوط اإلمجا بسبب ا
فا  مستو  عر   ذا بدورة يؤدي للركود وإطالة مدته مما يتسبب  ا دمات و الطلب الفعال على السلع وا

دمات الذي يؤدي لتخفيض أيام العمل أو إفالس املصانع والشركات وإ القها وتسريح العمال مم ا يزيد  السلع وا
 .نسب البطالة

  فا  مستويات االدخار  املؤسسات املصرفية فا  مستويات أجور ومداخيل الفقراء يؤدي إ ا إن ا
قدي للدولة كما يؤدي إ  ظام املا وال دث خلل  ال ذا  وب املوظفة لإلقرا  و قدية  الب فا  الكتلة ال وا

فا  مستويات مشاركة الفقراء  ا عميقا على برامج اإلنتاج الثقا واملعر والسياحة احمللية مما يؤثر تأثريا سلبي ا
                                                           

،إمساعيل  - 1 شر  قري رة، والتوزيععوملة الفقر، دار الفجر لل  .22، ص2002، القا
 

جفي، االقتصادات العربية  -2   اقضات السوقسامل توفيق ال مية وت ان ، ، مركز0، طوالت  .22 ، ص2002دراسات الوحدة العربية، لب
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به مفكرو االقتصاد  ا وتوسعها واستيعا ا لفرص عمل وقد ت تلك القطاعات االقتصادية ويضعف انتعاشها وفرص منو
زمة العاملية الكرب   ذ ا تائج الفقر االقتصادية م إ ضرورة التوسع  اإلنفاق  0929السياسي الرأس ما ل

زمة  ني للخروج من ا دمات الصحية والتعليمية واإلسكان للمواط سني مستو  ا كومي على املشاريع الكرب  و ا
ز  اءا على نظرية ك مريكية ب ذا ما طبق  الواليات املتحدة ا االقتصادية والتغلب على حالة الكساد الطويل و

اور  أمل رب العاملية الثانيةوطبقة أدي  .1انيا ومشروع مارشال  أوروبا بعد ا

   ة للقرو ار سلبية  وما يرتتب عليها من آث والديون،تبعية الشعوب االقتصادية للدول والشعوب املا
وانب  هات.مجيع ا  وا

  ياء  فقرا،،وبالتا يزداد الفقراء  واالحتكار،زيادة االستغالل ،وا  ب حاجتهم الشديدة راء بسبن الفق  
افسة،يكونون  ري قادرين على  ياءفيخضعون لشروط  امل  .2والشركات ا 

   فا  مستو فا وبالتا  االنتاج،ا اصة الفقري خن قدرات الفقري و  واالستثمار واالدخار،الدخل  ا
اعة والزراعة واستغالل  املدقع يكون ر  بسببنصيبه أقل من  ري  الص ديثة  دم قدرته على شراءع ا يات ا التق

تلف وبالتا ف البدائية،فالفقري  الغالب يعتمد على الوسائل  االنتاج،املتطورة ال تزيد   يكون إنتاجه قليال،  
 اجملاالت.

   هضة و   خط  ال اجيات االستهالكية بدال، من ا زيادة الديون والقرو  الفردية لسد الضروريات وا
اء و   .والتعمريالب

.II      1.1 -3.  :آثار الفقر على البيئة 

ور البيئي ان         و أحد مسببات التد حيانكثري    تدفعهم امللحةاحتياجات الفقراء وسبل معيشتهم  النالفقر   من ا
يواناتصيد   اإلفراطمدمرة للبيئة مثل  توسلوكيا مبمارسات ا القيام  االنقرا  دون ق طري االمساب وا

ا فرصة للتكاثر  ديدإعطاء ا، كذلك أد   و ات فوضو اندفاعهم احتياجهم لسكن ا موارد اء سك ية  لب
ا لتدفالغابات بشكل عشوائي لسكن  وكدلك استغاللاستغالهلا لزراعة  فالحية عو اراضي  دا ما ئةواشجار  و

اب عالقة وطيدة على البيئةيؤثر سلبا  ور والتلوث البيئي ومعدالتالفقر وقوية ب  و  .التد

.II1.0- ظريات موي الفكر في الفقر لظاهرة المفسرة ال  : الت
ظريات سما يلي يف اول أبرز ال ها  املفسرةت رة الفقر، حيث أن كل واحدة م الرئيسية  سبباتاملحصر  حاولتلظا

                                                           

ب، خصائصعلى  -  1 زمات االقتصادية  ا و ، بريوت، الفقر وا ا  .022ص ،0992لعامل الثالث، دار الفكر اللب
 

رة،  املعطي، توزيععبد الباس  عبد  - 2 ديدة، القا يل ا  .20، ص 0919الفقر  القرية املصرية، دار ال
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رة: هلذ  الظا

.II1.01.-   للفقرنظرية الحلقة المفرغة : 
لقةنظرية  رتبطتا رة الفقر من الفكرة  ليله والذي انطلق  رانر نريكسيه االقتصاديللفقر ب  املفر ة ا لظا

ي أن  ائية ضعف القدرة الشر  اشكل حلقات مفر ة تبدأ من ضعف الدخل الذي يؤدي  يدور  االقتصادو
ذا بدور يؤدي إ عك  على الوضع  للفرد، و ذا بدور يسوء التغذية الشيء الذي ي ؤثر على الصحي العام، و

فا للفرد،  اإلنتاجي املستو  فا  يع اإلنتاجمعدل  وا  االستثمارة مثمن و  االدخارضعف  وبالتاالدخل  ا
ساسي احملربالذي يعد  مية و ا غلق  بالتا للت لقةت ظرية تفرت  أن يستمر و .1ا   حد ذاته منالفقر ذ ال

 .2سواءمفر ة  جانب العر  والطلب على حد تعزيز حلقات  خالل
ها من  وتقوم فكرة و ما ميك ية و لقة املفر ة للفقر على اعتبار أن الدخول املرتفعة ترتكز  أيدي الطبقة الغ ا

 القياملفقرية ااستثمار جزء من أمواهلا  أنشطة استثمارية تعود عليها بعوائد مالية،  حني ال تستطيع الطبقة 
و ما يصعب عليها كسر حلقة الفبا ساسية و اجات ا  .3رقالستثمار لعدم كفاية دخوهلا ح  سد ا

لقة املفر ةان  وميكن القول الة ظهرت  علم اإلقتصاد لتفسري أسباب بقاء بلدان العامل الثالث  ح نظرية ا
ظرية مببدأ السببية الدائرية والذي يع  ذ ال موعة من العوامل أو اللف مستمر، وتأخذ  اب  قو  أو أن 

لف مستمر ال ميكن  املؤثرات ال تتفاعل مع بعضها بطريقة دائرية من شأهنا إبقاء دول العامل الثالث  حالة 
تهي إ حيث بدأت دون نتيجة هنا ت لقة املفر ة أو الدائرة السلبية  ها، ومن مث أطلق عليها نظرية ا روج ع  .ا

جد مثال  ا تفشيحلقات مفر ة تؤدي  دةويوجد ع رة الفقر، ف لقةظا فا ب املتعلقة املفر ة ا مستو  التعليم  ا
فا تبدأ  وال ية ال املهارةمستو  التعليم وتراجع مستو   با عك  على مردودية الع الف  يؤديمما امل بالسلب ت
فا  إ لمستو  الدخل، ونف  الشيء يقال على   ا فا  املتعلقة املفر ة قةا ومن   .4الصحي تو املس با

لقات كما يليالتوضيح مي اجل ذ ا  :5يكن تلخيص 

                                                           

1 -Rainer kettle, Jan .a. kregel and Erik’s Reinert,«Rangar Nurkse (1907-2007) 
classical development economics and its relevance for today», Anthem press, London, 
2011, p198. 

 
2 -Nafzinger Wayne، The economies of developing countries (2nd edition) prentice Hall، 
London, 1990، P20. 

 
مد صا تركي القرشي،  -3 جفي،   .22، صمرجع سبق دكرسامل توفيق ال
 
لف عدنان د -4 د  زويل  مد العذار ،  ، دار جرير، عمان الدعمي، قياساود  و رة الفقر  الوطن العريب، الطبعة ا  ،مؤشرات ظا

 .21ص 2000
 
،امساعيل  - 5 ، ص شعبا  .12مرجع سبق دكر
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     لمالقلة رأس ا             االستثمارضعف          االدخارضعف           ضعف الدخل-0

      .الفقر              نقص الدخل      اإلنتاجية    ضعف 

     .الفقر             اإلنتاجيةضعف               قلة الغداء           خلضعف الد-6

    نقص التشغيل               ضيق االسواق             قلة الطلب          ضعف الدخل-3 

      .الفقراإلنتاجية            ضعف      االستثمار    ضعف 

ذا  وتؤكد حلقة أخر  على دور الطلب  موع الطلب الكلي و خفض من  طوي على مستو  م مية فالفقر ي الت
درة  فرص الطلب املريح، ومن مث ضآلة  ذ التفس ، وبذلك يعتقداالستثماراتيفسر ال ريات أن البلدان أصحاب 

لقات،  ذ ا امية عاجزة عن كسرة   .1لفخباستمرار وتؤدي إ دميومة الت اب أسبابا تكرر نفسها النال

ظرية العديد من ولقد و  ي   االنتقاداتجهت هلذ ال  :كاآلتو

  ابعدم صحة املقولة القائلة أن الدول املتخلفة تظل متخلفة لقة و  دائما. فه ذ ا ولت دول كسرت 
 .ناجحةمن دول بدائية إ متقدمة ذات مشروعات كبرية ومواصالت حديثة واستثمارات 

 ل ال ظرية يتجا طق ال  .حدوث دائرية الفقر واالجتماعية  االقتصادية قاتعالم

 اصر بني الرب  يعترب  كيميائية تربية عملية ليست العملية ذ لكن ميكانيكيا ربطا نورك   ا جاء ال الع
رة ي بل  .2االجتماعي التطور لقوانني ضع اجتماعية ظا

 رة الفقر، وأمهلت أثر ال ية لظا شأة التار دد ال مومل  ية  تفسري مراحل ال  .عوامل التار

.II1.02.- مالتوسل نظرية مصيدة الفقر: 
ول إ تدري اقتصادي و روبرت مالتوس ليكانية مث  يسة أ ية قسيسا  ك ليزي، بدأ حياته امله   ودميغرا إ

ال علم السكان الدميغرافيا ظريت سواشتهر مالتو  التاريخ واالقتصاد السياسي والبحث   ه املعروفة بـ"املالتوسية" ب
امي  رة ت ا مبعدالت تفوق  الفقرنسبة إليه وال حاولت تفسري ظا ومشكالته  العامل بتزايد أعداد السكان ومنو

 .ية، مما سيؤدي ا اختالل التوازنمعدالت منو احملاصيل الزراع
                                                           

 

، صمأمحد عارف العساف،  - 1  .02رجع سبق دكر
 

2-Leibenstein, Rostow, Economic Backward and economic growth school of economic 
and social studies, New york,1960 ,P140. 

 

https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2015/11/12/الفقر-المدقع
https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2015/11/12/الفقر-المدقع
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ول مرة عام  وصاغ مالتوس مل  0191نظريته الشهرية  كتاب نشر  هولة دون ذكر اسم الكاتب، و بصفة 
وان "مقالة حول مبدأ السكان ي أسرع من وترية  لوتقو  ."ع  ) ظرية إن وترية التكاثر الدميغرا )السكا ذ ال

ذا من شأنه أن يؤدي  احملصلة إ اختالل التوازن .ية وكميات الغذاء املتوفرة لالستهالبازدياد احملاصيل الزراع و
ذر مبشاكل اقتصادية واجتماعية  بني عدد السكان من جهة وإنتاج الغذاء الالزم إلطعامهم من جهة أخر ، مما ي

تمعية سيئة كالتشرد والتسول واحرتاف  ر  صب والسرقةخطرية من فقر وجوع، وبروز لظوا  .1ال

ذ الفجوة  سب مالتوس إ أن البشر يتكاثرون كل  دسية  22ويرجع السبب  حصول  ة وفقا ملتتالية  س
(، أي أن أعداد السكان ستتضاعف بعد كل ربع قرن وستستمر  الزيادة إ … 22، 02، 1، 2، 2، 0) إ

اعات، ح مو ) ذا ال سلما ال هناية ما مل يقف عائق أمام  ظيم ال  (…روب، أوبئة، كوارث طبيعية، ت

مو إنتاج املوارد الغذائية وفقا ملتتالية حسابية ) و املقابل دودية  …6، 5، 4، 2، 2، 0ي (، فق  بسبب  إ
اقص اإليرادات جراء كثافة االستغالل ة للزراعة وت راضي الصا ذا الوضع إ أن اجملتمع .2ا ويشري مالتوس أمام 

ديدا( قيودا أخالقية للتحكم  وترية تكاثر أعداد السكان مبا إذا مل  هم  فراد )الفقراء م يتدارب نفسه ويضع 
مور إ نصا ا،  يتوافق قدرته على إنتاج الغذاء، فإن "قوانني الطبيعة" ستفعل فعلها فيه إلعادة التوازن إليه وإرجاع ا

روب اق مرا  واجملاعات وكثرة ا د اإلنسانعرب تفشي ا ت سطوة  ريزة البقاء ع ومن بني .تتاال على املوارد 
ه باإلضافة  د من الوالدات، االستعفاف قبل الزواج وتأخري س خالقية ال ير  مالتوس أهنا قد تعني على ا القيود ا

طفال القد إ اقرتاحه حلوال أخر . كما ير  ا  ر الذيأن من مسؤولية كل أسرة أال يتجاوز نصيبها من ا تر  يقي
 .3أن باستطاعتها أن تعوله

 

ن ذلك ال  و سب مالتوس، فإن من مسؤولية الدولة أن تلجم نفسها عن تقدمي املساعدات االجتماعية للفقراء 
ول  "املأساة" ال يعيشوهنا، فيشجعهم ذلك على  هم وبني إدراب كوهنم السبب ا ول بي هم حقيقة وإمنا  يعي

 . التكاثر وتزداد حدة املشكلة بسبب املساعدات بدال من أن تكون السبيل إ حلهااالستمرار 

قاشات خالل القرنني املاضيني وال تزال،  ظريات ال أسالت املداد وأثارت ال ظرية املالتوسية من أكثر ال وتعد ال

                                                           

1- Anupama MHsya, population pressure on resource and population Resource Regions, 
The Association for geographical studies, shaheed Bhagatsingh college, university of 
Delhi,INDIA,2007, P45 

2 - Henry Hazlitt، the conquest of poverty، the foundation for economic education، New 
York,1996, P 22. 
3-Samuel Bowles، Steven N.Durlauf and Karla haff,« Poverty traps», Princeton university 

press, new York,2006, p15. 
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ا بالتشاؤمية، تبق ول التزايد السكا ى فكرة مالتوس حفبني مؤيد هلا ومعار  وبني ناعت هلا بالواقعية ومتهم إيا

ا يد ا أو تف تمام الدارسني، ر بة  تأكيد  .متأثرة با

.II1.03.-    ظرية  لتفسير للفقر ةالماركسيال
ظومة الرأمسالية تقوم على الربح، والربح لي  سو  ضرب من ضروب االستغالل؛         ر الفكر املاركسي أن امل جو

ن ميلكون أدوات اإلنتاج للعمال الذين ال ميلكون سو  أن يبيعوا عملهم من أجل استغالل أصحاب العمل الذي
تاج أصحاب قيق الربح، خفضة و جور م م على العمل باستمرار إ اإلبقاء على ا لك جيش من ذ ويساعد

خفضة جور امل ون الطبقة الرأمسالية من فر  ا اواملع العاطلني الرا بني  العمل، والذين ميك أن تراجع  ضلة 
ا تج سلعا ال يستطيع أحد شراء هنا ست ظومة الرأمسالية كلها بالكساد  جور عن حد معني يصيب امل  .1ا

و  ويعتقد املاركسيون تمي املستقبلأن الفقر  سق  ا يعمل" الذي يسمح  الذي يرفع شعار "دعه الرأمسا االقتصادل
ما  أن ير  املصانع وخاصة أصحاب للرأمسالية خفضة ايدفعو وا أرباحا ضخمة بي  .2ن أجورا م

رطني أن الرأمسالية تولد الفقر والثراء بوصفهما نقيضني ضروريني لبعضهما، أي بوصفهما ش ير  مارك  و فلسفته        
هما. لذلك فهما  الرأمس الية ضروريني لبعضهما، فهما ال يتولدان مبعزل عن بعضهما، وإمنا بالتالزم الضروري بي

احر، يتصارعان باستمرار.  احران دائما الت ظةنقيضان مت ي الثورة االجتماعية، أي  الذروة و ذا الصراع   
طيه. بذلك فإن مارك  مل يكتف بالسعي إ تفسري كيفية  ظام الرأمسا و رب الفقراء سياسيا من أجل تغيري ال

تماعية،  ، وإمنا سعى أيضا إ تفسري كيف تولد الرأمسالية الثورة االجتوليد الرأمسالية الفقر العميم والثراء الفاحش
ول، أي آليات  ظام الذي أنتجه  املقام ا مو نقيضها  أحشائها، كيف يتمرد الفقر العميم على ال كيف ي

 . 3الصراع الطبقي  اجملتمع الرأمسا ومآله

 

 

 

                                                           

1 - Henry Hazlitt، the conquest of poverty، the foundation for economic education، New 
York, 1996, P 48. 

 
ميد أمحد رشوان، الفقر   -2 امعة االجتماعكتب علم   اجملتمع، سلسلةحسني عبد ا دري، مؤسسة شباب ا شر، اإلسك ، 2001،ةلل

 .1 ص
 

، بريوت،  عبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل  الوطن العريب، - 3 و  .22، ص 2000مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة ا
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 خاتمة الفصل

ا ذا الفصل حاول ية حوصلة و  من خالل  يم والتعريفات ال تتعلق مبا م املفا ميةذكر أ مية و  ،التخلفو  الت الت
رة الفقر االقتصادية دا لغر  واالجتماعية وظا ا موضوع  إطاررسم  و درج ضم د املواضيع ال ت نظري لكل 
مية باختالف  وميكن القول الدراسة. ري لت و داف ا اربة الفقر  تماعيةاقتصادية او اجاالهتا ان من بني اال و 

و مستويات التقدم املرجوة مية  وان تالحم الدي ميتل عائق امام تقدم اجملتمعات  داف الت واالجتماعية  صاديةاالقتا
هاداة فعالة حملاربة الفقر  ميتل ار االقتصادي  والتقليل م ورفع املستو   االجتماعيو والوصول ا مستو  التقدم واالزد

صر ألفلاالجتماعي واالقتصادي  جالدخل وخلق فرص شغل جديدة وفرص حقيقة لالندما  املعيشي ورفع راد والع
راف واثار سلبية ها من ا جم ع سوي بصفة خاصة ومكافحة البطالة وما ي .ال
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 III         الفصل الثالث   

دور المشاريع الصغيرة  
مية  في تحقيق    الت

 االقتصادية و االجتماعية
.III -1  دور المشاريع الصغيرة في محاربة البطالة األولالمبحث : 
.III -2  لثروةا: دور المشاريع الصغيرة في خلق   الثانيالمبحث 

-III 3  ويع  ي: دور المشاريع الصغيرة ف الثالثالمبحث اعة    ت الص
مية االق ليمية  و الت

-4.III  مية   الصغيرة المشاريع دور : الرابعالمبحث في ت
 الصادرات

  الخامس: دور المشاريع الصغيرة في االبداع وكأداة لجلبالمبحث  
 المدخرات
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 تمهيد
مية االقتصادية  ا  امل،العم دول معظ  واالجتماعيةتلعب املشاريع الصغرية دورا، مهما،  عملية الت وذلك لدور

اتج ملالع وتعظيم فرصومن مث املسامهة بفعالية  حل مشكلة البطالة  العمالة،الفعال  تشغيل  اعي، وال  الص
مو  خلقوكذلك إسهامها    االقتصادي.مشاريع جديدة تدعم ال

جم  واملشاريع صغرية ي بلديدورا، مهما،  تطو هلا ا شاط االقتصادي  ي فهي تعد العمود الفقر  ر ال اقتصاد ي 
م بشكل عة للدول، كما تؤدي إ زيادة القيمة املضافة، وتعمل  وتسا واتج املص مباشر  الدخل القومي و ال

فيف  تجات وزيادة قطاعفاتورة على املسامهة  دعم ميزان املدفوعات عن طريق  الصادرات،  استرياد السلع وامل
اعا ذ الص اعات وتعمل  ليا، وال تعتمد عليها كثري من الص ام املتوافرة   لكبرية.ات على استغالل املواد ا

مية االقتصادية واالجتماعية  معظم دول  قيق مستهدفات الت  لعامل،اوتؤدي املشاريع الصغرية دورا مهما  
دمية و  اعية والزراعية وا وعة،االت حيث تشكل نسبة كبرية من املشاريع الص ذا الفصل ومن خالل  مت

مية االقتصادية هندف ا توضيح  قيق الت   .واالجتماعيةدور املشاريع الصغرية  

.III -1  دور المشاريع الصغيرة في محاربة البطالة : األولالمبحث 

.III1-1. البطالةمفهوم: 

 
ب ،وبطوال، وبطالنا، بطل الشيء يبطل بطال،  اللغة:البطالة   .وبالر م من شيوع 1فهو باطل وخسرا،،ضياعا،  ذ

ال الدراسات االقتصادية والدراسات  القتصاديني إال انه ال يوجد اتفاق بني ا االجتماعية،استخدام لفظ البطالة  
ديد  يته،بشأن  ديد مفهوم  ما ذا االختالف إ اختالف الرأي حول  ستخدم لوصف ت البطالة الويرجع 
ر عديد تلفة  بلدان   تلفة،ة ظوا و الشخص القادر على  والشخص املتعطل تلفة.كما أهنا تع أشياء 

 . د صول عليه وال  ات القو  معجم مصطلح وجاء مزاولة عمل له قيمة اقتصادية واجتماعية ويسعى إ ا
ي عدم توافر فرص العمل للعمال القادرين على العمل وا ان العاملة ومن  .2هلرا بني فيه والباحثني عالبطالة 

 :يما يل  مفهوم البطالة دكرتال  التعريفات

                                                           

يــل  الــزواوي، البطالــةد. خالــد  - 1 موعــة ال ــل"،  ر فــي الــوطن العربــي "املشــكل وا  .02ص ،2002ةالعربية، القا
 

شـــر،الرفـــاعي، مبــادي االقتصـــ حسنبخالـــد واصــف الــوز وامحـــد - 2  .022ص ،2000عمــان، اد الكلـــي، الطبعـــة الرابعــة، دار وائـــل لل
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  م العرف على استخدا اإلنتاج وجر " البطالة  أوسع معانيها عبارة عن عدم استخدام عامل من عوامل
ديث عن  د ا فراد القادرو  العمل، وطبقا، مصطلح البطالة ع و ا على العمل  نهلذا املفهوم يكون العاطلون 

صول عليه"  .1والرا بون فيه، ولكن ال تتوافر هلم فرصة ا

   ظمة العمل الدولية فتعرف العاطل عن العمل بأنه كل  قادر على العمل ورا ب فيه ويبحث شخص أما م
جر السائد ولكن دون جدو ،  د مستو  ا ه ويقبله ع فراد  وأنع و عبارة عن نسبة عدد ا معدل البطالة 

و معدل يصعب حسابه بدقة وذلك الختالف نسبة العاطلني حسب  إطلني العا القوة العاملة الكلية و
  .2الوس  )حضري أو قروي( وحسب ا  والسن ونوع التعليم واملستو  الدراسي

  زء من القوة العاملة  االقتصاد عن العمل مع وجود الر بة والقد تعرف البطالةو ة ر بأهنا التوقف اإلجباري 
طفال )دون  بالقوة واملقصود. 3على العمل و عدد السكان القادرين والرا بني  العمل مع استبعاد ا العاملة 

ة عشرة( والعجزة وكبار السن ( يتم Unemployment Rate)وللحصول على معدل البطالة  ،الثام
 :4املعادلة التاليةاستخدام 

 111×  عدد العاطلين عن العملبطالة = معدل ال                                  

                                                                                                                                                                                         إجمالي القوى العاملة                                                        

 
ي عبارة عن نسبة مئوية لعدد العاطلني عن العمل على امجا القو   ايي  الرئيسية يعترب أحد املق العاملة حيثو

خفضا معظم الوقت قدر االقتصاديةوالسياسة داء اقتصاد ما  ذا املعدل م اإلمكان.  لكل بلد تركز على إبقاء 
طبق عليهم مفهوم العمالة أو  ديقص عاملةوالقو  ال تمون لسن العمل وي فراد الذين ي  لبطالة.ا ا مجيع ا

  ي عبارة عن عدم استخدام عامل من عوامل و اب أ اإلنتاج، فقدالبطالة  أعم وأوسع معانيها  راضي تكون 
ها ال تستغل لسبب أو آلخر، وقد توجد ثروات معدنية وفري  ة للزراعة ولك ة بصا ها دفي ر  فهي ة ولك اطن ا

زة بر م توافر فرص توظيفها فهي رأس املال نقدي عاطل عاطلة، قود املكت  .5وال
 

                                                           

ني، الفقر  الدول العربية،  - 1 رة، لالقتصاد والتجارة، العدد الرابع، كلية التجارة، جامعة عني مش اجمللة العلميةسوزان حسن أبو العي  ، القا
 .002، ص 2002

شر والتوزيع ،والتضخم البطالة ،الدباغ اسامة بشري - 2 لية لل  .2 ص ،2001 ،الطبعة االو ،املؤسسة اال
3 - https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1303/ 09/20/2001تاريخ االطالع   

ظرية بنبالكلي  الدمجان، االقتصاد مايكل - 4 شر،  املريخ، دار والسياسة ال  .220، ص0911،الريا لل
 

هضة العربية، ،اويراشد الرب  -5  .92ص ،0910،0، طبريوت املوسوعة االقتصادية، دار ال
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 ديث عن العمل د ا عاطلون هلذا املفهوم احملدود يكون ال وطبقا،  ،وجر  العرف على استخدام مصطلح البطالة ع
فراد القادرون على العمل والرا بون فيه ولكن ال صول عليه م ا  .1تتوافر هلم فرصة ا

 زء من القوة  ي وكما ربي  تمع العاملة التعطل )التوقف( ا  .2 اإلنتاجبر م القدرة والر بة  العمل و  ما، 

ي أيضا         تج اقتصاديا تعطال اضطراريا ر م و  .3"فيه ةر بالعمل و  نشدانة تعطل جانب من قوة العمل عن العمل امل
 ه عن فرص العمل الو البطال ي زيادة القوة البشرية ال تر ب  العمل وتبحث ع أو بعبارة ، يحها اجملتمعيت  ة 

دما يزيد الطلب على العمل عن عر  العمل  .4 أخر  ع

  تمعية رة  ها مجيع اجملتمعات سواء كانت متقدمة أم نا تعاوالبطالة ظا ي ميةم ماعية واقتصادية ذات أبعاد اجت و
ذا من و  امي  مية االقتصادية  اجملتمع ال الشباب  ومن ناحية أخر  فأهنا هتدد مستقبل ناحية،هتدد عملية الت

سرية واجملتمعية. تلف نواحي حياهتم ا دار ج والبطالة متثل وتعرضهم للعديد من املشكالت   زءا  ري مستغل وإ
تمع. كما إهنا تعد مصدرا  تب رئيسيا ملعظم املشكالت االجتماعية  اجملتمع وما يرت للطاقة اإلنتاجية  أي 

ني )العاطلني(.  ر  عليها من أثار سلبية  اجملاالت االقتصادية واالجتماعية املصاحبة هلا وخاصة على شباب ا

 تمع بدرجة كبرية على االستخدام الفعال للقو  البشرية امل ويعتمد التقدم وفرة تاالقتصادي واالجتماعي  أي 
 . صبة والعامل الرئيسي  تقدمه وتطور تمع ثروته ا ولديه وال تعد  أي  أساسا للحياة واإلنتاج  والعمل 

فسي  قيق الذات والرضا ال ف  و من والثقة بال فسي فهو يع الشعور با والتقدم وله أثر القوي على االتزان ال
ساسية باهلوية وإشباعوالشعور  اجات ا قيق عائد مادي ا  .5و

 ،فسي واالجتماعي لل ال دار للموارد البشرية وإصابة الفرد با بحت متثل أزمة فهي أص والبطالة عالوة على أهنا إ
وال خالف على أهنا أصبحت واحدة من اخطر املشكالت ال  ،عاملية نادرا أن توجد بدون أن يعا من ويالهتا

تلف دول العامل املتقدم امي على حد سواء يواجهها  ها وال صبة للعديد من املشكالت   ايضا متثلكما .6م البيئة ا
فسية  وانب ال ال  تؤثر بشكل خطري على نسيج اجملتمع من كافة طوائفه ملا هلا من انعكاسات سيئة على ا

ي تعرب عن خلل  العالقة بني التع .7يم وسوق العمللواالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية والتعليمية  و
  

                                                           

 .96ص ،رجع سبق دكرم ،راشد الرباوي -1
ظرية والتطبيق ،أمحد حسني الرفاعيو خالد واصف الوز  -2 شر ،مبادئ االقتصاد الكلي بني ال  ص ،2،0999 ط ،عمان ،دار وائل لل

222. 
ردن ،مؤسسة وائل ،الكلي مبادئ االقتصاد ،صا خصاونة -3  .002 ص ،0992 ،ا
ا -4 انية، ،مقدمة  االقتصاد الكلي ،محدي أمحد الع  .19ص ،1995الدار املصرية اللب
مود، العوملة والفقر  مصر،  -5 مد جاد اهلل  : قضايا ملتقىياسر  معية املصرية ل دو امية، ا ا على الدول ال القتصاد العوملة وتأثري
رة، ال  .1، ص 2002سياسي واإلحصاء والتشريع، القا
شر، طبعة ،عفاف عبد العزيز عايد ،امحد رمضان - 6 امعية ل  .222، ص 2002إميان عطية ناصف، مبادئ االقتصاد الكلي، الدار ا

7-https:// www.oeconomia.net/chomages تاريخ االطالع  15 /00/ 2017 
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  قاموس علم االجتماع أن املقصود مبصطلح البطالة "حالة عدم االستخدام ال تشري   يث وير  الدكتور عاطف
شخاص القادرين على العمل والذين ليست لديهم فرص سا  .1ة للعمل "إ ا

 اجملتمع خالل م العمل املستخدم الرمسي تتمثل البطالة  الفرق بني حجم العمل املعرو  وحج ووفقا للمفهوم 
جور السائدة. ومن مث فان حجم البطالة يتمثل  د مستويات ا ة وع ية معي ة بني كل من حجم الفجو  فرتة زم

ه  سوق العمل  .2الكمية املعروضة من العمل والكمية املطلوبة م

صري تع فقدان االقتصاديورد  القاموس  و جري لعمله ال إراديـا، أن البطالة باملع ا أما باملع  ا
شاط إراديا أ و إجباريا لألجـراء أ و لغـري  جراء  املتعارف عليه ، فهي تع كل توقف عن ال ، و تعرف البطالة 3ا

ه  سوق العمل من ناحية أخر  هناأيضا بأ  4"إختالل بني جانيب الطلـب علـى العمـل مـن ناحيـة، و املعرو  م

الة ال يتعطل فيها قسم من قوة العمل املدنية، فال تسهم  العملية اإلنتاجية، ر م  هناعلى أ عرفت ، كما  " " ا
درا  جزء من الثروة البشرية للمجتمع، و بالتـا  هتاقدر  علـى ذلـك و ر بتها  القيام بذلك، و هلذا فهي متثل 

ها خسارة لإلقتصاد القومي، تتمثل  حجم ا جم ع اتج الذي كان من املمكن هلؤالء املتعطلني ت إنتاجه لومل  ل
 ."5يكونوا عاطلني

.III1.0-    البطالةأنواع : 

موع البطالةُتصنَّف و ،خر  ومن دولةٍ  ،آلخر تلف من ظرفٍ  ،اب عدة أنواع للبطالة            ة من إ 
ؤثِّرة على البيئة االقتصاديّة  الدُّول ومي

ُ
نواع امل نواع كاآلتا ذ ا  :كن تلخيص 

  (:Frictional Unemployment) البطالة االحتكاكية- 1

دما شأ ع ي ت قصها لد  أو ل ،تطول فرتة البحث عن الشغل نتيجة لعدم توفر املعلومات الكافية و

                                                           

مد عاطف - 1 امعيةد ،علم االجتماع ، يث  درية ،ار املعرفة ا  .001ص  ،0919 ،اإلسك
اب  - 2 ليلية تطبيقية وأثرمشكلة البطالة  ا،على عبد الو امعي ،برنامج االصالا االقتصادي عليها دراسة  شرالدار ا  ،ة للطباعة وال

 .00ص  2002
 .92 ص ،سبق دكر ، مرجعالرباوي راشد-2
 

3  - Mokhtar Lakehal, Dictionnaire d'économie contemporaine, 2 ème édition, Europe.S.L2 
Barcelone, 2001, P 113. 

ب- 4 شوا، اإلطراد  زي شر والتوزيع، دار  ريب للطباعة والبيئة ومداواة البطالةصا ا رة، وال  .75، ص2002، القا
 

ال عال- 5 صخصة   ر، الضرورات ال تفرضها سياسة ا ليب امد عبد اهلل الظا شورات ا ، م و قوقية، قات العمل، الطبعة ا
 .219، ص 2002بريوت، 



للف  يل                                    لث غري يف حت ل ي  الاجامتعي لتمنيمل ي   الاق

189 

 

شأ   ،1أي عدم التقاء جانب الطلب مع جانب العر  ،الطرفني  ، نظرا، نتيجة عدم كمال سوق العملأي أهنا ت
ه من جهة، تاج لعدم توافر املعلومات لد   كل من القادرين عن العمل والباحثني ع إليهم من  واملشروعات ال 

د  دايضاف إ  وأخر ، جهةٍ  امعات واملعا و ا م خر ؤالء  دد إ سوق العمل  كل عام، و القادمون ا
اب دوما،  ،2ومراحل التعليم املختلفة ول مرة، أي  حيث يكون  عدد من أفراد القوة العاملة يبحثون عن عمل 

راب االجتماعي. جل نسبيا،  يكونون  حالة تسمى با ذ البطالة بأهنا قصرية ا  كل  دتي و  ،وتتصف 
بغي القيام مبايلي  .3اجملتمعات  :4ولعالج البطالة االحتكاكية ي

 ظام ا طي  ال اسب واملهارات و يقدم التدريب الالزم  وتوجيهه حلتعليمي إقامة مركز للتدريب امله أو  امل
 ؛ املطلوبة

 ل بأخذ بغني االعتبا ي السبب  البطالة يكون ا غرافية  قاليم ا  رإذا كانت صعوبة االنتقال بني ا
 الطريقتني التاليتني:  

  قل الوظائف الشا رة اذ اإلجراءات الالزمة ل قاليم ال تكثر إا  فيها البطالة؛ ا

 خر  ال تكثر فيها فرص العمل. نقل العاطلني قاليم ا  عن العمل من موقع إقامتهم إ ا

 :(Structural Unemployment) البطالة الهيكلية2-
وع من التعطل الذي يصيب جانبا،         دث  بسبب تغرياتٍ  ،من قوة العمل يقصد بالبطالة اهليكلية ال يكلية 

الت وخربات العمال حالةٍ حدوت اد القومي، وتؤدي إ  االقتص  من عدم التوافق بني فرص التوظف املتاحة ومؤ
هلاملتعطلني الرا بني  ا يصعب أحيانا، التفرقة بني البطالة االحتكاكية والبطالة اهليكلية، إال و  .5عمل والباحثني ع
ساسي  هماأن الفارق ا شأ ل والواضح بي و ت  قص املعلومات عن عر  العمل والطلب عليه،  حنيو أن ا

يكلية االقتصاد شأ الثانية عن تغريات واضحة   دما  وتتحقق البطالة ت عمال ذوي  على طلب دثاهليكلية ع
ربات واملهارات القدمية ،خاصة مهاراتٍ   .6ال تتوفر  العمالة املتعطلة ذات ا

تزايد  فتدفق الشباب من العمال يؤدي إ ،عمر وج  قوة العمل كذلك تتأثر البطالة اهليكلية بكل من
والعودة مرة  ،وتكون لديهم الر بة  االنتقال من قوة العمل إ التعليم ،هنم يغريون أعماهلم كثريا،  ،البطالة اهليكلية

                                                           

ا -1  .12 ص ،دكر مرجع سبق، محدي أمحد الع
 .202 ص ،دكر سبق مرجع ،الرفاعيأمحد حسني و خالد واصف الوز  -2
شقر -3 شر والتوزيع، عمان، ط  ،أمحد ا  .200ص  ،2003 ،0االقتصاد الكلي، الدار العلمية الدولية لل
و ، - 4 ردن، الطبعة ا شر والتوزيع، ا رمود، مقدمة  االقتصاد الكلي، دار املريخ لل بار ا  2002بشري الدباغ أسامة وعبد ا

 .290، ص 

ون  ، اجملل 222العدد سلسلة عامل املعرفة،  للبطالة،االقتصاد السياسي  ،رمزي زكي -5  ،0991 ،تالكوي ،واآلدابالوط للثقافة والف
 .20 ص
امحدي أمحد  -6  .12ص  ،دكر سبق مرجع ،الع
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هم على معدل البطالة بني كبار بأخر  إ قوة العمل، و   .1السنالتا يتزايد معدل البطالة بي

بغي تها  ولعالج البطالة اهليكلية ي وع من البطالة ومعا ذا ال ساليب ال تسبب  البحث عن العوامل وا
ذا  مية االقتصادية من العوامل ال تؤدي إ حدوث التغريات اهليكلية ويوجد   مباشرة، حيث تعترب الت

 : 2الصدد أسلوبان للحد من البطالة اهليكلية ومها
  مية االقتصادية والتقليل  :األولب األسلو على أساس مقاومة التحويالت ال ترافق عملية الت

ا على   االستخدام.من آثار

 :سواق للتكيف مع تالقبول بالتحويال األسلوب الثاني  باإلضافة إ زيادة قدرة وسرعة ا
 ذ التحويالت.

 (:Cyclical   Unemployment) البطالة الدورية3-
فا  الطلب الكلي على السلع تلك  ي   اشئة عن ا دمات ومن مثالبطالة ال  ود االقتصاديالعمالة نتيجة الرك وا

ش ور أحيث ت اتج القومي نتيجة  ري نتيجة التد خفض ال ور ي ذا التد شاط االقتصادي، وخالل  تظم  ال  امل
ا املشروعات إ إنت فا  اإلنفاق القومي، مبا يرتتب عليه ا دمات اج قدرٍ ا وبالتا تستخدم  ،أقل من السلع وا

اء عن عددٍ  وبعبارةٍ  .3أقل من العمال عددا،  اعات ال ال يوجد طلبٌ   أخر  يتم االستغ  كبري من العمال  الص
تجاهتا مما يضطر العمال أن يبحثوا عن عملٍ  ويزداد حجم البطالة الدورية ومدهتا كلما طالت .4آخر جديد على م

  .5الركود أو الكساد ال مير  ا االقتصادحالة 

 :6ما يليفعل الدورية يتطلب  ولعالج البطالة
  فا  الطلب خالل فرتات االنكماش وتكون حلوهلا بالبحث عن ي نتيجة ال إذا كانت البطالة املومسية 

تفي  ساليب ال تؤدي إ دعم الطلب على العمل ورفعة ح يصل إ املستو  الذي  يه البطالة فا
 الطلب.باستخدام إدارة 

  ذا ما يساعد على التقليل فيض االتفاق و اء دورات التوسع بزيادة الضرائب أو  التحكم  الطلب أث
 من مقدار التغلب  مستوي االستخدام التام والبطالة املومسية. 

                                                           

 .10ص  ،دكر مرجع سبق ،فوظ بن عصمان -1
2 - https://www.maxicours.com/se/cours/le-chomage 02/00/2001تاريخ االطالع   

امحدي أمحد  -3  .12 ص ،دكر سبق مرجع ،الع
مد موسو لرمحن اإمساعيل عبد  -4 يم أساسية  علم االقتصاد ،ى عريقاتحريب  شر، االقتصاد الكلي، : مفا  ،0طمان، عدار وائل لل

 .021 ص ،0999
بار سعيد -5  .220ص ،دكر مرجع سبق، يد علي حسني، عفاف عبد ا

6  -  https://www.intelligenteconomist.com/cyclical-unemployment 02/00/2001تاريخ االطالع   
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دما يكون التشغ در اإلشارة إ أن مستو  البطالة الطبيعي يسود فق  ع يبتعد  دماالكامل، فعيل و
 االقتصاد الوط عن التوظيف الكامل فان معدل البطالة السائد يكون أكرب أو أقل من معدل البطالة الطبيعي 

دما تسود حالة االنتعاش يكون معدل البطالة السائد أقل من معدل البطالة الطبيعي أما  حالة  أي أنه ع
دث البطالة الدورية.االنكماش فان معدل البطالة السائد يك  ون أكرب من معدل البطالة الطبيعي وبذلك 

عة أو    -4  (: Disguised Unemployment)المستترة  البطالة المق
اجة الفعلية للعمل، مما يع وجود  االت ال يكون فيها عدد العمال املشغلني يفوق ا عة  ا شأ البطالة املق ت

تج شيئا تقريب خفض  عمالة فائضة ال ت ما كا حيث أهنا إذا ما سحبت من أماكن عملها فأن حجم اإلنتاج لن ي
لرمسية أقل من الساعات ا عن احتياجات العمل،  يث يعملون بالفعل عددا،  ي ارتفاع عدد العاملني فعليا، 

وع ذاو .1للعمل شهر و البطالة من ال وع وو  االقتصادي االجتماعي الفكر  ا كثر ال  البطالة نم انتشارا،  ا
دمات قطاع  خاصة العربية الدول  عة البطالة و الزراعي والقطاع ا  الوقت لكل و لو ملالع ي املسترتة أو املق

خفض، إنتاجي مستو  على ولكن املعتاد الت للمهارات كامل استغالل دون أو م  . 2والقدرات واملؤ
 : (Outright unemploymentالسافرة )البطالة    -5

ية، وال ال ميكن استخدامها  قطاعي الزراعة أو  ي يدي العاملة  ري الف ة عن فيض ا ا البطالة ال
اعة ديثةءتتال إ كفاءاتٍ  بسبب أن القطاعني املذكورين  اجةٍ  ،الص اعية و .3م مع طرق اإلنتاج ا  البلدان الص

ذ البطالة  مرحلة الكساد الدوري، و  صل العاطل على إعانة بطالة و يتزايد حجم ومعدل   أشكالٍ لى ععادة ما 
كومية ذ البطالة تكون أكثر قسوة ،أخر  من املساعدات ا امية فإن   جود نظامٍ بسبب عدم و  ،أما  البلدان ال

كومية ،إلعانة البطالة  .4وبسبب  ياب برامج املساعدات ا

 (:Seasonal Unemployment)الموسمية  البطالة    -6
تظم نسبيا،  ذ البطالة  أوقاتٍ دث  فا  امل شأ نتيجة اال ي ت تظمة، و شاط يا، )مومس م (  ال

ر بشكلٍ . 5االقتصادي شاطات االقتصادية أو تزد ففي املوسم املخصص 6مومسي مثل الزراعة  يث تظهر بعض ال
ر تجات يزداد الطلب عليها ويزد مر الذي يزيد من حجم الطلب عل ؛لتلك امل  تخدمة،املسى القو  العاملة ا

تفي متاما،  ذا الطلب أو  قص  د انتهاء موسم اإلنتاج، وي اعتبار أن العاطلون  املومسية إجبارية على تعترب البطالةو  ع

                                                           

1- https://www.shura.gov.sa/ arabicsite/ majlalah58/de vasa. /21/02تاريخ االطالع  2017     
ظمة العمل - 2 ظمة العمل  عمان، اإلسكوا،التعطل  دول  الدولية،م  .222ص ،0992 الدولية،م
 .029 ص ،دكر مرجع سبق ،موسى عريقات   مدوحريب  إمساعيل عبد لرمحن -3
 .22 ص ،ردك مرجع سبق ،رمزي زكي -4
، مرجعمحدي أمحد  -5 ا  .12 ص ،دكر سبق الع
 .22 ص ،دكر مرجع سبقأمحد حسني الرفاعي، و خالد واصف الوز  -6
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دوا عمال جور السائـدة إال أهنم مل  الة على استعداد للعمل با ذ ا  .1عن العمل  

 (:Forced unemploymentالبطالة اإلجبارية )  -7

د ج ويبحثون عن العمل بشكلٍ  ،قادرين على العمل تعرف البطالة اإلجبارية على أهنا وجود أفرادٍ  اد ع
جور السائدة دون عمال ،ا هم ال   .2داخل االقتصاد القومي وبالتا ال يوجد هلم وظائف  أي مكانٍ ، ولك

رب العامل على ترب عملة بسبب  دما يضطر أو  ي تكون ع  .3مثال،  ما كإفالس مشروعو
 (:Voluntary unemployment) ةختياريالبطالة اال -0

ة          سباب معي سحب فيها شخص من عمله مبحض إرادته  الة ال ي ي ا  ماك  البطالة االختيارية 
ا  ال البطالةعلى أهنا  تعرف سيب  تعويضنتيجة لالفرد العاطل عن العمل تار صول ات الرتفاع ال البطالة، أو ا

من اإلعانات واهلبات املختلفة كالدخل من  أو ،)الدخل من امللكية بأنواعهاعلى دخوٍل أخر   ري دخل العمل 
دات ار، الفائدة من االدخار أو الس ( ،اإل سهم ....ا قادرين على  ي تشري إ وجود أفرادٍ .و 4الربح من ا

جور ال د ا ياء العاطلون سائدة، ر م وجود وظائف هلم،العمل، وال ير بون فيه ع ؤالء: ا  وبعض  ،ومن أمثلة 
صلون على أجورٍ  الفقراء املتسولون، فراد الذين تركوا وظائف كانوا   االلتحاق بوظائف  وال ير بون ،عالية فيها وا

جور املرتفعة مماثلة بأجورٍ  م على ا  .5أقل لتعود
ية)-0  (:Technical Unemployment البطالة الف

تقلوا إ عملٍ  ذ البطالة نتيجة لرتب بعض العاملني عملهم لي شأ  طقةٍ آ ت آخر  ر  أو قطاعٍ أخ خر أو م
اعةٍ  كذا وخالل فرتة االنتقال  ،أخر  أو ص ترب العمل من قبل بعض  والسبب وراء. 6 حالة بطالة نايكونو و

اء عن بعض ال ومن جهةٍ  ة أفضل.معيش أو ظروفٍ  العاملني يرجع إ البحث عن أجورٍ  عمال، أخر  قد يتم االستغ
اء عن  ولوجي يؤدي إ االستغ حيان التقدم التك ات ال تطرأ على طرائق اإلنتاج، ففي بعض ا بسبب التحسي

  العمال.
 (:Behavioral Unemployment) البطالة السلوكية-01
امجة عن رفض القوة العاملة ا     ي البطالة ال ة بسببو راط  وظائف معي  ملشاركة  العملية اإلنتاجية واال

                                                           

1-conseil national économique et social en coopération avec le programme des nations 
unies pour le développement، rapport national sur le développement humain، Alger , 2006 
, p 37 .  

 .221 ص ،دكر مرجع سبق ،مد علي الليثي وآخرون -2
 .22ص  ،0991 الكويت، ،2222العدد  املعرفة،سلسلة عامل  للبطالة،االقتصاد السياسي  رمزي،كي  -3
ها البشري عبد الكرمي -4 اولة قياس اهليكلية واحملبطة م يفات البطالة و ات "، ، " تص ة  صادياتلة اقتخالل عقد التسعي مشال إفريقيا، الس

، العدد  و  .002 ص ،2002 ،، السداسي الثا0ا
درية  ،مد عبد القادر عطية -5 ظرية االقتصادية الكلية، كلية التجارة جامعة اإلسك  .200 ص ،0991ال
 .020 ص ،دكر  مرجع سبق ،موسى عريقات مدوحريب  لرمحناإمساعيل عبد  -6
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ظرة االجتماعية هلذ الوظائف  .1ال
 (:Imported Unemployment) البطالة المستوردة-00
ي البطالة      جزء من القوة العاملة احمللية  قطاع معني بسبب انفراد أو إحالل العمالة  ري احمللية  ال تواجهو

ة مقابل ارتفاع ذا ال فا  الطلب على سلعة معي وع من البطالة  حال ا ذا ال قطاع. وقد يواجه االقتصاد 
 .2الطلب على سلعة مستوردة

.III1.0-  ها وأساليب معالجتها،آثار  ا: أسبابهالبطالة 

تلف أ عامل اء الوصلت نتائج التقديرات اإلحصائية إ أن ما يقارب مليار عاطل عن العمل يتوزعون على 
ذا الرقم  د ذاته ميثل نذير أن البطالة مشكل قد  باعتبارقلق حقيقي ملستقبل اجملتمع العاملي  ومصدر خطر و

ذ ،استفحل  اقتصاديات الدول بصفة عامة حة املشكل وباإلضافة إ ما سبق ذكر عن  اول فيما يلي س
ته اوآثار  احصر أسبا  ذا لإلملا ،اوأساليب معا املشاكل  ومشكلة البطالة تعد من أخطر م أكثر باملوضوع.و

د أنال هتدد استقرار ومتاسك اجملتمع  تمع إ  و تلف من  تلف داخل  ح اخرأسباب البطالة  إهنا 
اب أسباب  طقة إ أخر  فه ها اجتماعية وأخر  سياسية ولكن كال م اقتصادية، وأخر اجملتمع الواحد من م

 .د من تفاقم مشكلة البطالةيؤثر ويزي

.III1.0.1-   البطالةمشكلة  أسباب : 

تإن مشكلة البطالة تعد من أخطر املشاكل ال هتدد استقرار ومتاسك اجملتمع،  تمعٍ  لفوأسبا ا   من 
طقةٍ  وح داخل آلخر  سياسية وأخر  اجتماعية وأخر  اقتصادية أسباب ابو  .3خر  اجملتمع الواحد من م
ها كال ولكن رمية والع بيئةتشكل و البطالة،  مشكلة تفاقم من ويزيد يؤثر م مو ا ذا البطالة جوا، مالئما، ل ا مف و

رمية  تمع ما وبني ارتفاع مستو  ا لق من العدم فلذلك  والبطالة الفيه يالحظ بني عدد العاطلني عن العمل  
رة البطالة  اجملتمعات  يوجد مسببات شوء ظا م أسباب البطالة وال قد تل حاول حصر أ تشر  وفيما يلي س
تمٍع كان  أمهها: وِمن   أي 
 :األسباب االقتصادّية 

 
سباب انتشارا،  سباب االقتصاديّة للبطالة من أكثر ا ّم  عّدالهتا،مُ وال تُؤّدي إ رفع  وتأثريا،،ا ومن أ

                                                           

ذ عقود أكربالبطالة  ،مصطفى الغريب -1 ليج م اة العربية اإلخباري ،دي تواجهه دول ا سواق ،موقع ق  ،2002مايو  22،صفحة ا
 .02 ص
 .02 ص ،رجع سابقامل ،مصطفى الغريب -2
 .2 ص ،دكر مرجع سبق ،مد سليمان الضبعان -3
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سباب  :ما يلي ذ ا

 وظّفني مع ق
ُ
تُج عن الرّكوِد االقتصادّي  قطاعزيادة عدد امل ؤثّرات ال ت

ُ
ي من امل  ّلة الوظائف املعروضة، و

اسبة هلم
ُ
امعات، وعدم توفري الوظائف امل ِي ا عمال، وخصوصا، مع زيادة أعداد خر  .1ا

 فعة االقتصاديّة عل
َ
اسوب، وال أّدت  إ زيادِة امل ولوجّية كا الّشركات بتقليل  ىاستبداُل العمال بوسائل تك

 .2نفقات الّدخل للعّمال، ولكّها أّدت  إ ارتفاِع نسبة البطالة
 و االقتصادي: الكساد زمة مراحل من مرحلة عن يعرب ما و ة الرأمسالية ا ا  الفعال بالطل كفاية عدم عن ال

ر من الذي ي االزدياد مظا  .3اإلنتاج تراجع بسبب للبطالة اإلكرا

   ل العمل االعتماد على ون اإلنتاجية لرأس املال  من  كثريٍ   اإلنسا كثافة رأس املال: حيث حلت الف
فا  الطلب على العمل البشري، ومن مث االقتصاد،قطاعات  ذا بسبب تفاقم آثار الثورة العلمية  ا و

ولوجية على العمالة  .4والتك

  فا مو معدالت ا امجة االقتصادي ال  .االقتصادية السياسات فشل عن ال

 ولوجية العلمية الثورة آثار تفاقم  من كثري  اإلنسا العمل ل االلة حلت حيث العمالة على والتك
فا  مث ومن االقتصاد قطاعات صر على الطلب ا  .5البشري العمل ع

 يع إ السعي وعدم االسترياد على االعتماد ولوجيا ونقل التص  .6العمل فرص قصن إ يؤدي املتقدمة التك

   ي،ا من م لقطاع العامفرص عمل با خلقتراجع دور الدولة  كثري من الدول  يدان اإلنتاج.وانسحا ا تدر
  ظيمهم على أساس الكفاءة طي  القو  العاملة املوجودة لديهم وت كومية   سوء السياسة اإلدارية ا

اسب اسب  املكان امل ربة أي وضع الشخص امل  .7وا

 ارجية  تفاقم م ع  انتهاجلدول وال دفعتها البعض ااملديونيات ا ميد ها سياسات التقشف مما 
اص.  التوظيف  القطاع العام وقلته  القطاع ا

 ا كومية الوظائف تقليص و اال صخصة برامج تطبيق نتيجة ا  .ادياالقتص واإلصالا ا

 م نظرا،  نيللخر العمل فرص توفري عن العمل سوق عجز  .الكبرية عداد

                                                           

قوال ،حسني شحاتة  - 1 رة  ،دار املشورة لالقتصاد اإلسالمي ،واآلمالمشكلة البطالة بني ا  .20 ص ،0072،القا
 

رة ،م الصحراوي - 2 هضة الشرقية، القا  .12ص  ،0990، اقتصاديات العمل، مكتبة ال
يم، مجال السيد  - 3 دالسيد زياد   درية،  اقضاي ،ا امعية، اإلسك  .21 ، ص2001سيكولوجية معاصرة، دار املعرفة ا
 .2ص  ،دكر مرجع سبقد سليمان الضبعان، م - 4
 
ميد - 5 مد عبد ا شر و التوزيع، مصر،  ،إصالا  يل العربية لل بة ال  .002ص ، 2001أزمة البطالة،   
امعة، الشارقة،  ،مد طاقة، حسني عجالن حسن - 6  .022، ص  2001اقتصاديات العمل، مكتبة ا

مد، البطالة بني الس - 7 ديات املستقبل صبان سامل   .00 ، ص2001سبتمرب  1الوطن السعودية،  )مقال(، جريدةعوديون و
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 وندرهتا. العمل فرص قلة يسبب الذي االقتصادي والعجز الدول داخل االقتصادية املوارد شح 

  اتج القو  الدول مقابلارتفاع معدل منو العمالة  كثري من اتج القومي حيث ان منو ال فا  منو ال مي ا
هااإلمجا ال يسري بالتوازي مع معدل منو العمالة    امية م  .1كثري من االقتصادات وخاصة ال

 ذا العالية االنتاجية ذات الرخيصة العمالة عن البحث سية املتعددة الشركات قبل من و  نطاق اتسع لا ا
 االم البدان  العمالة تؤديه الذي الغر  ذات تؤدي رخيصة عمالة عن  ثا كله العامل ارجاء عم ح نشاطها

اعات، هلذ   .2يهاف البطالة نسب وارتفاع البلدان تلك  العمال من املاليني تعطل ا اد  امم الص

  ُي البلد، خارج من مبوظّفني االستعانة رفّية، ملَِهنا  سواء،  الوافدة العمالة مبفهوم ترتب ُ  ال و  تاجُ  ال أو ا
ارج، من ُخرباءٍ  استقدامِ  إ  لّيني.َ  عّمال أو ُموظّفني بأيّ  ستعانةِ اال عن االبتعادِ  إ يُؤّدي ممّا ا

 :األسباب االجتماعيّة 
سباب سباب ي للبطالة االجتماعّية ا تعّلقةُ  ا

ُ
مّ  باجملتمِع ومن امل سباب أ  :ياالجتماعّية ما يل ا

   تاجها السوق تكوينفشل نظم التعليم  .اجيال متعلمة قادرة على تو الوظائف ال 

 مية وانتشار عليمالت مستو  تد  .اجملتمعات بعض  ا

 تمامِ  عدم ، الّتثقيف نشر  يابِ  إ يُؤّدي ممّا الّتعليم، قطاعِ  بتطوير اال اسب عيوالو  الكا
ُ
 بقضيةِ  امل

هّمة االجتماعّية القضايا من بِصَفِتها البطالة
ُ
 .3امل

 مو مو يعد: السكا ال سباب من السكا ال ج ال االجتماعية ا ها مت  السكان منو نأ حيث البطالة، ع
ذا ما أكرب، مبعدالتٍ  العمل على الطلب ارتفاع إ يؤدي كبرية مبعدالتٍ  اصب خلق رةضرو  إ يؤدي و  م

امية الدول  البية  يتحقق ال ما ذا لكن جديدة شغل  . 4ال

 مّية  ياب حلّية الت
َ
اب ثرياتالّتأ من االستفادةِ  على تعتمدُ  وال للُمجتمع، امل  قطاع يُقّدمها ال ّيةاإل

شآت االقتصاد  .للُم

 تمامِ  عدم ، الّتثقيف نشر  يابِ  إ يُؤّدي ممّا الّتعليم، قطاعِ  بتطوير اال اسب عيوالو  الكا
ُ
 بقضيةِ  امل

هّمة االجتماعّية القضايا من بِصَفِتها البطالة
ُ
 .امل

                                                           

ردن،  ،مدحت القريشي -  1 شر، ا  .182ص  ، 2001اقتصاديات العمل، دار وائل لل
صريطارق فاروق  - 2 صور ، املكتبة العصرية، البطالة-الفقراالجتماعية لربامج اإلصالا االقتصادي،  راآلثا ،ا  .02 ، ص2001 ة،امل

ني عجالن حسن - 3 شر والتوزيع، الشارقة،  ،مد طلعت، حس  .020ص  ،2001اقتصاديات العمل، دار إثراء لل

درية،  ،عبد الرمحن يسري أمحد -   4 امعية، اإلسك ظرية االقتصادية الكلية، الدار ا  .211، ص 0991ال
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 :األسباب السياسيّة 
سباب  ؤثّرات كاّفةُ  ي للبطالة السياسّية ا

ُ
رتبطة امل

ُ
تعّلقة بالبطالةِ  امل

ُ
ما  أمهها وِمن ما، لدولةٍ  اّصةا الّسياسةِ   وامل

 :يلي
 راط روب  الدولة ا علها االقتصادي كياهنا تضعف وال ا  لتوظيف شاريعامل إقامة على قادرة  ري و

 شبا ا.

  ُ فا عمال قطاعِ  دعمِ  على القدرةِ  ا  .الدولّية كوماتا جانب من ا

 مية تأثري  ياب  .الّامية الدُّولِ   واالجتماعيّ  االقتصاديّ  الوضعِ  على السياسّية الّت

  ُروب انتشار زمات ا لّية وا  .الّدول  ا

.III0.0.1- البطالة آثار :  

م من البطالة مشكلة تعد      ها تعا ال املشكالت وأخطر أ ظم معظم م  إ وتؤدي العامل  االقتصادية ال
كومات وتعمل واالجتماعي االقتصادي اجملال  سلبية نتائج ا من والتخفيف معدالهتا خفض على ا  وتعترب ،أثار

ر تمع وذلك نظرا، امل ري  البطالة من الظوا اطر ر وب فيها  أي  لفه من  سلبية على  آثار وما تعكسه من ،ملا 
حاول .1أفراد اجملتمع ذ اآلثار ذك وس  ما يلي: فير 

 جتماعية:اال   اآلثار-1
شخاص،  ااجتماعية خطرية ال ميكن االستهانة  آثارٌ للبطالة  قدوا الذين ال ميلكون وظائف أو الذين ف فا

ها:  اطر عدة نذكر م  وظائفهم يتعرضون إ 
 صول على عمل لتوفري متطلبات امل ون من ا راف: الذين ال يتمك رمية واال  ،الشبابهم عيشة خاصة ما

راف  ؤ جتيلان  ميكن  .2للسرقة واالحتيال واال
 فراد من مصادر رزقهم وقوت يومهمو  ،زيادة البؤس واملعاناة اإلنسانية  .3ريد ا
  ٍدون اهلجرة إ بالد ي حل ملشكل البطالة اهلجرة: بعض الشباب  و  العمل  بلدٍ  وأن أخر   آخر 

مثلا  .4ل ا

                                                           

 .002 ص ،دكر مرجع سبق ،صا خصاونة -1
 .2ص  ،دكر ليمان الضبعان، مرجع سبقمد س -2
 .002 ص ،دكر مرجع سبق ،صا خصاونة -3
 .1ص  ،دكر مد سليمان الضبعان، مرجع سبق -4
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 فسية للفرد لبطالة سلبا، تؤثر ا الة ال ف  ،على ا ياة،و  حيث يشعر باإلحباط وعدم الثقة بال ويزداد  جدو  ا
و تأثريٌ  كال شومما  .ذا الشعور كلما طال أجل البطالة ذا الشعور على اجملتمع املتعطل   فيه أن تأثري مثل 

  .1مدمر
  ل  املخدرات:تعاطي د أن ا هم من  اب م د أن  هنا تبعد عن التفكري  و  تعاطي املخدرات 

راف. رمية واال  مشكلة عدم وجود العمل وبالتا توصل الفرد إ ا
  هنا ال  االنتماء(:الشعور بعدم االنتماء )ضعف و شعور الشاب بعدم االنتماء إ البلد الذي يعيش فيه  و

قق له أو توفر له مصدرا للعمل.  تستطيع أن 

 رمان وتد مستويات الدخل  .تسبب البطالة معاناة اجتماعّية وعائلّية ونفسّية بسبب ا

 مور واملخّدرات وتصيبه باالكتئاب فراد إ تعاطي ا  .تدفع البطالة ا

 ف تدفع البطال فراد إ ممارسة الع رمية والتطّرفة ا  .وا

  اطئ إذا ة واالرتباط بالوطن حيث يسود الفهم ا تؤدي البطالة إ خلق اختالالت كبرية  مفهوم املواط
 إليه.  أنتميمل يكن الوطن قادرا على إعال أو محاي فلماذا 

  فا  قيمتهم وأمهيتهم االجتماعية وأهنم أقل انشطة من أقراهنم الذين يزاولون أعماال و اإلحساس با
 إنتاجية.

 .ضوج العقلي مو وال سبة للشباب الذين ما زالوا  مرحلة ال فسي بال مو ال  البطالة تعيق عملية ال

 شخاص بعض تقود قد لبطالةا م أنفسهم إلعالة شرعية  ري بأعمال للقيام ا  وقت البطالةف وأسر
شخاص بعض يقود رمبا نفسه رائم رتكابال ا  .2ا

 لق العاطل لد  سيئ نفسي احباط نشوء ا تؤدي البطالة  .3طربمض نفسي جو لديه و

 اجات اشباع على القدرة عدم نتيجة االجتماعي التخلف سرية ا  واملتمثلة العمل نع املتعطلة للقوة ا
 وااليواء؛ والتعليم الصحية الرعاية 

                                                           

بار سعيد، مرجع سبق -1  .222 ص ،دكر يد علي حسني وعفاف عبد ا
زائر، - 2 ديث، ا رمية"، دار الكتاب ا يم طلعت، " البطالة وا  .022، ص2009ابرا
امعي، مصر،  - 3  .21، ص2001أسامة السيد عبد السميع، " مشكلة البطالة  اجملتمعات العربية واالسالمية"، دار الفكر ا

  صول على فرصة عمل وبالتا  سري ويكون السبباالتفكك و عدم ا دوت حالرئيسي هلذا التفكك 
سرية املشكالت  .ا
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 يرتب مما ذلك ريو  السكن توفري عوامل الشباب ميتلك ال حيث الثالثني بعد ما ا الزواج سن تأخري 
 .االناث والذكور على سيئة اثار

 : االقتصادية  اآلثار-0
حاول حصر بعض  ،ال تقل اآلثار االقتصادية خطورة عن اآلثار االجتماعية للبطالة ذ وفيما يلي س

 ما يلي: في اآلثار
 كمل در املوارد البشرية وعدم استغالهلا على  .1وبالتا ضياع اإلنتاج والدخل ،الوجه ا

 ي لصا الطبقة حكوم إنفاق تبديد أموال الدولة خاصة تلك املتمثلة  إعانات البطالني املقدمة  شكل
 ؛البطالة

 دمات ال كان ،تعترب البطالة ضياعا حقيقيا للموارد االقتصادية ميكن  فهي فقدان حقيقي للسلع وا
ما يتاا هلؤالء املتعطلني فرصا للعمل ويصبح هلم إنتاج فإن إنتاجها بواسط ة العمال املتعطلني وح حي

اء مرحلة البطالة  ؛2عملهم وإنتاجهم لن يعو  ما فقد أث
 ال يؤدي  ويلةط ولفرتاتٍ  ،حيث أن تعطل اإلنسان وتوقفه عن العمل ،تراجع وتآكل  رأس املال البشري

ذ ا  ؛3حاللاالضمبإ تآكلها وإصابتها و  بل ،وتراكمها فحسبربات إ وقف عملية اكتساب 
 شاط االقتصادي ساسي لل فا  االستثمار الذي يعترب مبثابة احملرب ا  ؛4اربسبب قلة االدخ ا
  إن للبطالة تأثريا واضحا على حجم الدخل وعلى توزيعه أما تأثري على توزيع الدخل فيتمثل  أن تغيري

امن شأنه أن يؤدي إ ت مستو  التشغيل ذلك جور  نف  اال  ؛غري مستو  ا
 يا بالسوق الداخلي مما يؤدي إ  ؛تأثر عملية العر  والطلب بالسوق ضعف القو  الشرائية تدر

 اتج القومي دار  قيمة العمل البشري وخسارة البلد لل  ؛تؤّدي البطالة إ إ

 كومة للعاطلني  تؤّدي البطالة إ زيادة العجز  املوازنة دوق)العاّمة بسبب مدفوعات ا  ص
 البطالة؛دعم 

 قيقّية جور ا  ؛تؤّدي البطالة إ خفض  مستويات ا

  ذا ما يؤدي مبرور الزمن اتج احمللي و فا   إمجا التكوين الرأمسا وال تؤدي البطالة إ ا
اتج احمللي اإلمجا فا  نصيب الفرد من ال  ؛إ ا

                                                           

 .002 ص ،دكر مرجع سبق ،صا خصاونة -1
 .002ص  ،دكر مرجع سبق ،عبد الرمحن يسري أمحد -2
 .002ص ،دكر مرجع سبق خصاونة،صا  -3
بار سعيد، يد علي حسني وعف -4  .222 ص ،دكر مرجع سبقاف عبد ا
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  ة واسعة من املتعلمني إ اهلجرة تؤدي البطالة إ دفع العديد من الكفاءات العلمية وشر
ارجية  ثا عن مصادر دخل جديدة لتحسني قدرهتم املعيشية ولتلبية طموحاهتم الشخصية  ا

تمعاهتم ال تعج بإعداد العاطلني عن العمل قيقها   د ال يتعذر  تيجةو تعترب خسارة   ال
 تمع؛للمج

 ركة االقتصادية للسوق  ؛البطالة تع الفقر واالنسان الفقري يكون عاجز استهالكيا مما يضعف ا

  عدم التوظيف الكامل والذي يؤثر بدور على عدم وصول االقتصاد  الكامل أوتع بطالة حالة عدم التشغيل
 ؛1إ حالة توازن التوظيف الكامل

 ية االقتصادية ل فا  مستو  الرفا اتج القومي والدخل ا فا  مستو  ال ذا يرتتب على ا لمجتمع. و
 ؛القومي

  سارة تتمثل  فقداهنم ذ ا ما تطول فرتة بطالتهم، و اب خسارة ترتتب على بطالة العمال املهرة حي
ي ملهارهتم أو خرباهتم  ؛2التدر

 تمع ما سعار  اجملتمع، حيث أن وجود البطالة   سعار  ا يؤدي إ اختالل جهاز ا اختالل مستو  ا
ذا يهدد بدور االستقرار االقتصادي  اجملتمع ذا يؤدي إ ارتفاع معدل التضخم و  ؛3فتصبح  ري مستقرة و

 فا  االنتاج الفعلي عن االنتاج احملتمل، من جراء تعطل اعداد من العاملني عن العمل واالنتاج؛  ا

 شخاص على أنفق الذي التعليم نأ حيث التعليم على االنفاق خسارة  إنفاقا صبحي العمل عن العاطلني ا
اء دي  ري  العمل؛ فرتة التعطل أث

  فا فا  جراء للدولة االيرادات حجم ا اجم الدخول على الضرائب حجم ا  البطالة. عن ال

 : 4السياسية اآلثار-0
مالوضع السياسي على تأثري التؤدي تداعيات البطالة ا  ها ما ي وتداعيات خطرية  العاموا تعلق مببدأ الشفافية وم

ة حيث أن زا  .انتشار البطالة يؤدي ا اختفاء مفهوم الشفافية وال
 اب؛ التطرف ا تؤدي أن املمكن من البطالة  واالر
 العدو؛ ساب بلد ضد التجس  جرمية ارتكاب ا العاطل بالشخص تؤدي املمكن من 

                                                           

شر، مصر،  الكلي،ومبادئ االقتصاد  الز يب، اس يثم  -1 امعية لل  .022، ص 2002الدار ا
امعية للكتاب، ،عبد الرمحان يسري-2 زئية، الدار ا ظرية االقتصادية الكلية وا  . 22ص، 2002 ال
 .212ص  ،دكر مرجع سبق ،ن عطية ناصفعفاف عبد العزيز عايد واميا رمضان،امحد -3
مية املستدامة والبطالة"،  - 4  القضاء على البطالة  كومة: اسرتاتيجية املتقى دوخبابة عبد اهلل، خبابة صهيب، " االسرتاتيجية التوفيقية بني الت

مية املستدامة  .01نوفمرب، ص  02- 02، املسيلة، والت
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 عمل؛ عن للبحث ارجيةا اهلجرة ا تؤدي 
 ية الوحدة ضعف  ؛واالنتماء والالمباالة الوط الشعور وضعف الوط
 وضاع اضطراب كومات وتغيري للدولة السياسي باالستقرار يعصف قد مما ا  هلا؛ ا

 ذا يـضعف رمان من طرف دولته و نتماء والشعور باإل لديـه الشعور الفرد العاطل عن العمل يشعر باإلقصاء وا
ية.ب  الوط

.II0.0.1-   البطالةأساليب معالجة : 

ة البطالة من دولةٍ  تلف        د م ،إ أخر  أساليب معا ن حيث أن كل دولة تتبع سياسة خاصة  مسألة ا
رد حصول املتعطل عن العمل على فرصة عمل  ،البطالة ذا ال يع  وذلك قصد الوصول إ التشغيل الكامل، و

و .1وظائف شا رة تفوق عدد املتعطلني بل وجود ،فحسب تمع ما  ساسي لعالج مشكلة البطالة   واملدخل ا
ا بدقة اسبة ملواجهتها،ديد أبعاد ة ميكن القول ان  و .2ح يتم اختيار أدوات السياسة االقتصادية امل أساليب معا

تلف باختالف أنواعها سال البطالة  حاول توضيح بعض ا مشكلة على  يب ال من شأهنا القضاءوفيما يلي س
سبة قليلة:  ها ولو ب د م  البطالة أو ا

ا  :خلق الوظائف -0 قدية واملالية، واملقصود  ويتم ذلك برفع مستو  الطلب من خالل السياسات ال
قود  اجملتمع قدية التوسعية زيادة كمية ال كومي  أما السياسة املالية التوسعية فهي زيادة  ،بالسياسة ال اإلنفاق ا

كومية ذا ما يرتتب عليه زيادة ،3عن اإليرادات ا دمات مما يغري اجملتمعات على  و طلب اجملتمع من السلع وا
ذا باإلضافة إ وضع سياسةٍ الإنتاجها، وبزيادة   سواء، ،ديدةج فيزية إلقامة مشروعاتٍ  تا خلق فرص عمل، 

اص يدي العاملة عن اص ا أو القطاع  احمللي من القطاع ا عداد املتزايدة من ا يب، وذلك الستيعاب ا ج ا
ذا أيضا، . 4الزيادة  السكان  يدخل  نطاق أسلوب خلق وظائف جديدة. و

عطلة من ناحية تحقق عملية التوفيق بني العمالة املتت: التوافق بين نوعية البطالة والوظائف المتاحة تحقيق-2
ديدة وفرص التوظيف املتاحة مية من خالل برامج إعادة التدريب أو ا  .5اإلقليمية ومشروعات الت

                                                           

مد عبد القادر-0 ، مرجع سبق ،عطية عبد القادر    .209 ص دكر
2- ، ا   .92 ص ،دكر مرجع سبقمحدي أمحد الع

- ، ا .92 ص ،دكر مرجع سبقمحدي أمحد الع 3  
ردن،  آخرون، مبادئو داود ومصطفى سلمان  حسام-0 شر والتوزيع، عمان ا ، 2002 ،الطبعة الثالثةاالقتصاد الكلي"، دار املسرية لل
 .019ص
 

، محدي أمحد الع- ، مرجع سبقا .92 ص دكر 5  
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و ما يقلل من البطالة  ،لقو  العاملة العاطلةلمراكز التدريب  إقامة-2 لتكون مالئمة للوظائف الشا رة املتاحة، و
 .1اهليكلية

سلوب على العمالة من كبار السنت: ير حجم قوة العمل تخفيض-2 ذا ا سلوب  ،والشباب ،صبيةوال ،كز  وا
فيض سن التقاعد فض قوة العمل من كبار السن يتمثل   كذلك ميكن   ،شاتمع رفع قيمة املعا ،التقليدي 

 .2فيض قوة العمل من صغار السن بتأجيل دخوهلم سوق العمل
رجات التعليم واحتياجات أسواق العمل الداخلية  ضرورة-2 ارجيةالرب  بني   .وا
مية إلقامة املشروعات الصغرية ال تعتمد على  سريالتي-2 وب الت على الشباب للحصول على القرو  امليسرة من ب

تجاهتا  .3إمكانيات البيئة أو م
 أسلوب التخطي  للقو  العاملة  البالد.  تب-1
نشطة االقتصادية الزيا ب-1 مو االقتصادي للقطاعات أو ا  دد السكان.دة  عأن تفوق الزيادة  معدل ال
فيض سن التقاعد. املسامهة-9   توفري فرص عمل للشباب وذلك من خالل 

سيق-00 طي ،بني نظام التعليم والتدريب واالحتياجات املستقبلية من العمالة الت سليم للقو  العاملة   ٍ عن طريق 
 .4 اجملتمع

ظر  سياسة التعليم ونظم القبول وبصفة خاص-00 امعية و املدارس الثانو إعادة ال ية بأنواعها ة  الكليات ا
 لتصحيح مسار الطالب وتوجيههم للمجاالت ال تعا من نقص  القو  العاملة.

تصميم برامج ملساعدة الشباب على إنشاء مشروعات صغرية وتعليم الشباب كيفية إدارهتا وحل مشاكلها -02
 .وتسويقها

امعات وتوفري مصادر توفري فرص للتدريب العمل- 02 تلفة بالدولة خاصة طالب ا ي للشباب بقطاعات 
صول على القرو  امليسرة وتقليل  وتبسي  اإلجراءات التمويل الالزمة إلقامة مشروعات صغرية اصة با ا

ذ   القرو .الفائدة على 
اخ االقتصادي وتطوير أساليب وطرق العمل ال توفر فرص عمل جديد14- شي  امل  .ةت

تاج إ أيدي عاملة وعدم استخدام اآلالت، وال 15- يدي  مكان عمل الكثري من تأخذإقامة املشاريع ال  ا
                                                           

مد عبد القادر عطية،  -1  .220، صدكر مرجع سبقعبد القادر 
ردن، الطبعة  وأمحد حسنيخالد وصفي الوز  -2 شر والتوزيع، عمان، ا ظرية والتطبيق"، دار وائل لل الرفاعي، مبادئ االقتصاد الكلي بني ال

امسة،  .021ص  2002ا
 
دي  -3 ديد، الدار املصرية السعودية للطبا :بني التفكيك وإعادة الرتكيب العوملة حجازي:أمحد  ظام العاملي ا ديات ال عة دراسات  

رة شر والتوزيع، القا  .020ص  ،2002 ،وال
 .1 ص ،دكر مرجع سبقمد سليمان الضبعان:  -4
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هم   .العاملة وتؤدي إ تسر

.III14.- : مف اهيم عامة حول الشغل 
سدّي الذي يقوم به اإل ُهد ا ة، أّما اصطالحا، فهو ا قيق  نسانيُعرف العمل لغة، بأنّه الوظيفة واملِه من أجل 

ب عليهم  ة ما، و فراد  ِمه رتتّبة على ا
ُ
دٍف ُمعنّي يعود عليه بالّفع. ويُعرف العمل أيضا، بأنّه الواجبات امل

خر  للعمل ة. ومن الّتعريفات ا ّيٍة ُمعّي ّددة بفرتٍة زم ُ صلوا على عوائَد مالّيٍة  و  تطبيقها بطريقٍة صحيحٍة؛ حّ 
ّية، أو اإلداريّة، أوامليداملسؤوليّ  موعٍة من الّشاطات املِه ة تُلزِم تطبيق  رتتّبة على الفرد للقيام مبَهّمٍة ُمعّي

ُ
 1انّيةة امل
و فعةخلق  سواء كان فكريا أو جسديا الذي يؤدي إ اجملهود اإلنسا والعمل   ه يتمثل أني أ زيادهتا،أو  امل

و  نافعة،ار يعود على صاحبه بثم جبهدالقيام  عمال ميع املشرتب املبدأذلك  عمال ذتلف  ا حسب  ا
اب عمل  املقصود واهلدفنوعها ونظامها  ها، فه ظيم اإلدارةوعمل  ريوالتفك االبتكارم  .2والت

و شاط الذي يستهدف إنتاج  والعمل  فراد ور باتتشبع حاجات  وخدمات ال السلع وتقدميذلك ال  ا
 .3اآلخرين

هدو ذلك  انه يعرف ايضاو  ذا  و املوجهةالبشري  ا ثرإنتاج أثر نافع، سواء كان  ويا  اسوسماديا  ا أو مع
و ايضا  4ردا ه خلق أشياء مادية  ويكون اهلدفعقليا أو جسميا  سواء كان اإلنسانكل نشاط يبذله .كما  م

جري ويسمى عامالري ذا العمل أج من يقوم  على ويطلق عمل ذا ال و كل من يعمل مقابل أجرة سواء كان فا
د مؤسسة أو دولة أو فرد  .5ع

مياٌة كبيرة في حياة اإلنسان وتـَُلخَّص في الاقاط اآلتية و  :6للعمل أ
  .حلّي ودخلها القومّي

َ
مّو االقتصادّي للّدول، والزّيادة من إنتاجها امل  ُيساعد العمل على تعزيز ال

  ُّم م حافظةيُعترب العمل من أ
ُ
فراد، وامل قيق الّجاا لكافِّة ا جتمعات ال ُتساعد  

ُ
اء امل على  قّومات ب

تمعهم. ُ  تطّور 

                                                           

1  -  Tremblay. R, " Macroéconomique modernes : théories et réalité", Edition Etudes 
vivantes, Québec ,1992 p 81. 
 

اج، علم االقتصاد  - 2 شر  ونظرياته، دارطارق ا ردن، والتوزيع،الصفاء لل  .22، ص0991 ا
عيمي - 3 مد ال شر  ة، طبع-والعمليات إطار إدارة اإلنتاج -دراسة العمل ،جالل  ، إثراء لل  .1ص، 2009، عمان ،والتوزيعأو
شر حف- 4 ران، 2009،والتوزيعص مباركي، العمل البشري، طبعة ثانية، دار الغرب لل  .2ص، و
مدمد - 5 مو على عر  العمل  وأثر اآلجرالشبول، العمل  فارق،  شر  وال  ،2009،والتوزيعاالقتصاد االسالمي، عماد الدين لل

 .21 عمان، ص

6  -  Sobry. C et Verez J. C," Éléments de macroéconomie : une approche empirique et 
dynamique, Editions Ellipses, Paris, 1996, p86. 
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  م العمل ّية  ُيسا صل على طعامه وشرابه بطريقٍة صحيحٍة ضمن الّضواب  الدي جعل اإلنسان َ
خالقّية.  وا

   ،صرا اء شخصّية الفرد، وجعله ع  اجات عائلته.فّعاال، وقادرا، على توفري حاجاته وح يعدُّ العمل ضروريّا، لب
  صول على يُعّزز العمل من قدرة الفرد على اإلنتاجّية الذاتّية بعيدا، عن االعتماديّة على اآلخرين  ا

اّصة حاجاته  .ا

داف من مجموعة   تحقيق إلى العمل وَيسعى ي األ  :1و

  رباا زيادة و: ا عمال؛ واعأن لكافّة الرئيسيّ  اهلدف و اعّية، أو خدمّية، أو اريّة، أكانت سواء،  ا  ص
اوج الستمراريّة أساسا،  تُعترب وال أرباحها،  زيادةٍ  قيق على ُمباشرة،  فتعتمد  فكّلما العمل، سوق  ود
رباا نسبة كانت م مرتفعة،، ا  . العمل كفاءة على احملافظةِ   ذلك سا

 رباا ُيشارب الذي دفاهل و: االستثمار عوائد رفع  ستثماراتا استقطاب يُعترب إذ العمل؛ دعم  ا
رص جديدة مّ  من زيادهتا على وا داف أ عمال؛ هلا تسعى ال ا  ي ثماراالست على العوائد نّ  ا
تاا االستثمار كان إذا وخصوصا،  كبرية، بسرعةٍ  قيقها يتمُّ  مالّيةٍ  ُمعّدالت أعلى

ُ
 اسبة،مُ  ُمواصفات اذ امل

راضي وشراء بيع ال  التجاريّة كاالستثمارات  . ا

 ّصة سني داف من: السوقّية ا  الّسوق،  ّصتهِ ح سني إ عملٍ  كلّ  يسعى إذ للعمل؛ الرئيسّية ا
م ممّا للُمؤّسسة، جديدة فروع افتتاا أو االته، توسيع خالل من اّصة ملالّيةا القيمة زيادة  ُيسا  ا،  ا
يفها ورفع ؤّسسات بني التجاريّ  تص

ُ
 .ُأخر  االت أو هلاا  تعمل أكانت سواء،  الّسوق،  العاملة امل

  بيئة طويرلت البحث دعم فكرة على يعتمد والذي للعمل، جّدا،  ُمهمّ  دف و: والّتطوير البحث دعم 
ؤّسسة؛  العمل

ُ
موعةٍ  استقطاب خالل من امل فكار من َ س ا

ُ
م وال تحَدثة،امل  خدمات ابتكار  ُتسا

 . العمل تطّور زيادة  ُتساعد جديدة سلع أو

 حافظة
ُ
قديّة التدفّقات على امل داف من: ال هّمة؛ املالّية ا

ُ
  تستمرّ  ّ ح عملٍ  بيئةِ  كلّ  تعتمد إذ امل

دافها قيق قديّة، التفّقدات من موعة على أ رباا، قيق عن ةالّا تالعملّيا كافّة تشمل وال ال  ا
عتمدة وخصوصا، 

ُ
دات، بيع على امل سهم، أو الّس شاركة أو البضاعة، أو ا

ُ
 .املشروعات  امل

قسم مجاالت       إلى المجاالت اآلتية:العمل    وت

                                                           

1-https://www.yourbusiness.azcentral.com/10-important-business-objectives-3840.html 
االطالع 22/02/2001تار  
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  ذ الِقدم؛ إذ حرصت الّشعوب على المجال التجاريا االت العمل الذي عرفه اإلنسان م َ : من أقدم 
ها، سواء، الذي يعتمد على نقل برّي، أو  رّي، أو جوّي من أجل تعزيز تفعي ل الّتبادل التجارّي بي

م ذلك  دعم  ستمّر، ومع ظهور الّشركات التجاريّة سا
ُ
ا امل حافظة على تطّور

ُ
اّص، وامل ا ا اقتصاد

ّوعت الّتجارة ومشلت العديد من السَِّلع، واملواد ا جال التجارّي؛ إذ ت
َ
هّمةامل

ُ
 .1مل

 : االت العمل ال يعمل فيها الكثري من الّاس، وخصوصا، الذين يعيشون   المجال الزراعيا من 
ساسّية ال تُغّطي جزءا، من  م العمل  الّزراعة  تقدمي العديد من الّسلع ا اطق الريفّية، وُيسا امل

اجات الغذائّية للُمجتمع، وأيضا، ُتستخدم  الّتصدير  قيق اا م    . 2رباا املالّيةالتجارّي، ممّا ُيسا
  اعيا فراد المجال الص مكن أن يُطّبقها ا

ُ
رفّية ال من امل اعات اليدويّة أو ا و العمل  كافّة أنواع الّص  :

اع اعّية ال هتتم بالعديد من الّص اّلت خاّصٍة  م، أو ضمن الّشركات الص َ ت، ابشكٍل ذاّت، كالعمل  
االت  اعّي من  جال الص

َ
ا؛ إذ يُعترب امل شب، و ري يوم، وا مل ديد، والبالستيك، وا اعة ا مثل: ص

هّمة
ُ
 .3العمل امل

يئة مم وتعرف  شطني، السكان املتحدة ا شخاص أولئك أهنهم على ال هم بني يرتاوا الذين ا ة 22و 02 س  س
دمات اال السلع إنتاج عملية ويسامهون  إ أولئك الذين ال يعملون  باإلضافة السوق، إ املوجهة قتصاديةوا

هم مستعدون  .4للعمل ولك

شطني، ف واملكتب الدو اصة ملفهوم السكان ال م على للعمل له نظرته ا شخ اهنم أولئـكريا سني ا اص من ا
ية  والذين يسامهونذكرا كان أم أنثى،  ةمع عملية اإلنتاج خالل فرتة زم  .5ي

زائر  شخاص  وحسب الديوانأما  ا شطون، يتكونون من ا "يشغلون دين الالوط لإلحصائيات فإن السكان ال
اصب عمل"  فرادم هم يبحثونالذين ال يعملون  وكذا ا  .6عن عمل، مبع آخر مستعدون للعمل أي بطالون ولك

                                                           

1https://www.openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26384/2017%20Vers%2

0de%20meilleurs%20emplois%20et%20linclusion%20productive.pdf?sequence= تاريخ  
22/02/2001االطالع  

2-https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/pol/WCMS_747652/lang--Fr/index.htm 
االطالع 22/02/2001تار  

3-https://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_551604/lang--Fr/index.htm5 تاريخ  
22/02/2001االطالع  

4-ONU، Rapport mondial sur le développement humain، De Boeck Université، Bruxelles, 20002P 277. 
5-OIT، Recommandations Internationales en vigueur sur les statistiques du travail, 2 ème 
édition  22000 2 P27. 
 

6  - ONS، Données statistiques، Activité، emploi et chômage، Algérie، N°514, Edition: 2008, P 
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صول على و  افظ على حياٍة كرميٍة له ولعائلته؛ لذليعدُّ العمل كلَّ وسيلٍة ُتساعد الفرد  ا ُ ك يُعّد العمل دخٍل 
اء  جتمع، ومُتّكن الفرد من ب

ُ
اء امل م  ب مّو االقتصادّي، وُتسا ذا أمهّية ُكرب   حياة اإلنسان، وال تُتعّزز من ال

هود الذاّت، كما يسعى العمل عموما، إ  َ ستقّلة، وال تعتمد على 
ُ
َ شخصّيته امل داف ال قيق  موعٍة من ا

عمال  عمال بشكٍل كبري، وأيضا، على أصحاب ا رباا، وتدعم االستثمارات وا اث ال ُتطّور من ِقطاع ا تُوّفر ا
ّوعة ضمن الّتجارة،  االٌت ُمت رص  حصوهلم عليها كاملة،، وللعمل  وظّفني والُعّمال لديهم، وا

ُ
لَضمان حقوق امل

اعة وال تُقّدم وظائَف عديدٍة لألفرادوالّزراع  .ة، والّص

.III15.-  لماذا تراهن الدول على المشاريع الصغيرة في مواجهة
 : البطالة

البطالة قضية كانت وال تزال من أبرز املشكالت اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية ال واجهت معظم دول العامل 
ا االقتصادي وا اربة البطالة ضمن أوليات معظمباختالف مستويات تطور  ضاري، لذا أضحت قضايا التشغيل و

طقة، إذ شكلت البطالة  ذ امل وضاع االقتصادية واالجتماعية ال تعيشها الكثري من دول  الدول خاصة  ظل ا
ت  ديا،  مية والتقدم االقتصادي، وأصبح من الضروري اال قيق الت ام بوضع السياسات مكبريا، وعائقا، أساسيا، أمام 

شي  سوق العمل وفتح فرص جديدة للتشغيل. رة البطالة وت ة ظا  واإلجراءات العملية ملعا
د من مشكلة البطالة أصبحت كخيار  شاريعللمكان وملا   اما،  خلق فرص العمل وا الصغرية دورا، 

 استيعاب أعداد   املشاريع الصغريةنة من التجارب ال تربز مكااسرتاتيجي معتمد  الكثري من دول العامل، و 
د، الواليات  ربة كل من اليابان، الصني، اهل د مثال  د من مشكلة البطالة  كبرية من العمالة، واإلسهام  ا
مو ال ال قق اليوم أرقاما، قياسية   سيوية ال  وروبية وا ارب الدول ا ا من  مريكية، أملانيا، و ري  املتحدة ا

فع وترية ال جعلتها قادرة على د خصائص وميزات املشاريع الصغرية ومن بني االقتصادي وخلق فرص الشغل.
مية االقتصادية  د من البطالة واالجتماعية الت ت عليها الدول  مواجه وان تكونواإلسهام  ا ة البطالة اداة را

 :1نذكر ما يلي

 نش لتوطني فعالة أداة تشكل أن ميكن اطق  طةا ائية امل  وتثمني لرتقية امة فعالة أداة علها مما ال

اطق؛ بني والتكامل االندماج وسائل وإحد  احمللية الثروة  امل

                                                           

1.  

 

ميتها،  -1 امية ومعوقات ت ب، دور املشاريع الصغرية واملتوسطة  االقتصاديات ال حول متويل  دريبيةالدورة التلرق  فريدة، بوقاعة زي
ا  االقتصاديات املشروعات الصغرية و  زائرسطيف،  املغاربية، جامعةاملتوسطة وتطوير دور  .20 ص ،2002 ،ا
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 ون إنتاج بسيطة؛ هنا تستخدم ف رة وفرة العمل وقلة رأس املال   تتماشى مع ظا

 سيج  وصل حلقة تكون أن ميكن  املؤسسات لباقي تربطه ال تالعالقا مل خالل من االقتصادي ال

 املدخالت؛ ذات استخدام  تشرتب وال معها واملتفاعلة احمليطة

 سبة الدخل مصادر إحد  تشكل مية إضافيا مصدر تشكل كما ملستخدميها بال  للدولة املا العائد لت

 املختلفة؛ والضرائب االقتطاعات خالل من

 ؛العائليو  ظمامل  ري للقطاع اإلدماج وسائل إحد  تشكل 

 شكل على تكون أن وميكن ضخمة، أموال رؤوس إ تاج ال فهي ،املشاريع ذ تكوين سهولة 

ها املرتبطة اإلدارية اإلجراءات أن كما،  تضامن شركات أو أفراد مؤسسة  .مبسطة تكون بتكوي

  ماعية الفردية املبادرة روا ترقيةد املشاريع قادرة على  أو سلعية تصاديةاق أنشطة باستحداث وا

ها التخلي مت اقتصادية أنشطة إحياء وكذا قبل من موجودة تكن مل خدمة اعات ع  التقليدية؛ كالص

 اصب من املسرحني إدماج إلعادةفرصة  تشكل أن ميكن  املؤسسات لبعض اإلفالس جراء عملهم م

وصصة و اهليكلة إعادة نتيجة فيها العمالة حجم تقليص أو بفعل العمومية و ا  إمكانية يدعم ما و

نشطة بعض تعويض  املفقودة؛ ا

  ذا مباشرة، بصورة سواء جديدة عمل فرص استحداثي قادرة على سبة و  املشاريع ملستحدثي بال

 العمل لفرص االستحداث خالل ومن آخرين، شخاص استخدامهم طريق عن مباشرة  ري أو بصورة

 تسعى املشاريع ذ ، كما أنالشغل ال  الجتماعيةا للمطالب السريعة االستجابة تتحقق أن ميكن

 مما أقل أجورا العادة  الكرب ، وتدفع املؤسسات احتياجات يلبون ال الذين للعمال العمل توفري إ

الهتم املتوس   تكون حيث الكرب ، املؤسسات تدفعه  عليها يتحصل ال تلك من أد العلمية مؤ

مريكية، املتحدة الواليات  الشأن و كما الكرب ، تاملؤسسا  يعملون الذين  يتزايد حيث ا

 70% نسبة فإن 1992و 1988 بني ما الفرتة ففي   املشاريع الصغرية. العاملني عدد باستمرار
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مو من فراد من العديد تستقطب وال املشاريع ذ  حدث الوظيفي ال  العمل، هلم يسبق مل الذين ا

 ؛1البطالة حجم فيض  متسا وبالتا

  ها لصت ال املر ة  ري اإلنتاج حلقات استعادة كلاملشاريع الصغرية قادرة على  الكبرية املؤسسات م

شاط على طاقاهتا تركيز إعادة أجل من صلي؛ ال  ا

  جم ال والباحتني اب امجاع من املهتمني توفر فرص  ال املشاريع الصغرية على ان املشاريع كبرية ا
ويا اهلائلة من الدين يلتحقون بسوق العمل واستيعاب االعدادعمل مبستو  كا المتصاص البطالة   ؛2س

  م العظمى منالغالبية يع الصغرية فوجدت  املشار  وقوة العملالسريع لسكان  ودول العامل تتصف بال
 .3ق فرص شغل جديدة ملواجهة البطالةاداة خل

.III16. -البطالة مشكلة معالجةشاريع الصغيرة في  الم  مساهمة: 

مية  كبرية امهية ريةالصغ اريعللمش اد الت ملسامهة  العدالة الفقر، وا عمل وتقليلفرص  االقتصادية وإ
ضر وبني اإلناث  السكان.االجتماعية بني فئات  ا يتوزع بني الريف وا وبني  والكهول،شباب وبني ال والذكور،فأثر

م املشروعات الصغرية بدور ف و الدخل.وبني الفقراء ومتوسطي  املتعلمني، ري املتعلمني و  ة مشكلة  العتسا  معا
م به املشروعات الكبرية ،البطالة اطق سو  ،أكثر مما تسا ا الواسع  كل امل ا وانتشار اء  وذلك بسبب كثرة عدد

فا  كلفة إنشائها واس ،كانت متطورة أم أقل تطور تلفة من املهاراتإضافة إ ا تستخدم  و 4تيعا ا ملستويات 
ي تعمل على خلق فرص عمل  ونا، إنتاجية بسيطة نسبيا، تتمّيز بارتفاع كثافة العمل، و تص متاملشاريع الصغرية ف

كومية، مماكبريا جزءا،   د من الطلب املتزايد على الوظائف ا ساعد الدول ي من البطالة وتعمل  ذات الوقت على ا
وندرة رأس املال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكّبد تكاليف رأمسالية عالية،  اليد العاملمن وفرة  ال تعا

ازحني ذ املشروعات فرصا، عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة اإلناث والشباب وال اطق م وتوفر  ن امل
ت الدول املتالكبرية  الريفية  ري املؤّلني لالنضمام إ املشروعات ّظم بصفة عامة. وقد فط

ُ
قدمة إ والقطاع امل

                                                           

ميد  - 1 لي،عبد ا سني لدعم وتشجيع املشروعات الصغرية واملتوسطة،  ا يل وتشغيل الشباب العاطلني من كال ا  لة اإلصالاتأ
اصة21العدد  االقتصادي، مريكية  ،CIPE ، مركز املشروعات الدولية ا طن، رفة التجارة أ  .20ص، 2000 واش

 

 .222، صمرجع سبق دكر، يخالد واصف الوز وأمحد حسني الرفاع - 2
 
ميد عبد الفتاا  .د - 3 ادي  االسرتاتيجية املغريب، اإلدارةعبد ا ديات القرن ا يل  والعشرين،ملواجهة  رة،موعة ال  .20، ص 0999، 0ط القا

4- Alam Mohammed," A comparative study of financing small and cottage industries by interest  free 

banks in Turkey, Cyprus, Sudan and Bangladesh", Humanomics,Egypt 2006,Vol. 24, No. 2, p 145. 
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اعية  % 12أمهية املشاريع الصغرية فقد أصبحت املشاريع الصغرية اليابانية تستوعب حوا  من العمالة اليابانية الص
م  وا  اعي اليابا و إيطاليا  %22وتسا فردي  ألف مشروع 200مليون و 2من إمجا قيمة اإلنتاج الص

مريكية خالل الفرتة من  صغري أكثر من 0991وح عام  0992ووفرت املشاريع الصغرية بالواليات املتحدة ا
ا الس 02 من قوة  %10، و املشاريع الصغرية تستوعب لبيةمليون فرصة عمل، مما خفف من حدة البطالة وآثار

وريب  عام  اد ا مريكية و دراسة عن دول اال  % 10، تبني أن املشاريع الصغرية توفر حوا 0991العمل ا
اد  .1من فرص العمل بدول اال

امية،  شكال و       مية وخصوصا،  البلدان ال داف الت دفا، مهما، من أ يدي العاملة احمللية ميثل  أن تشغيل ا
ذا املضمار، ويتعني احتساب  ذين تقوم املشاريع عدد العاملني الوعليه فالبد من معرفة مسامهة املشاريع الصغرية  

ا املشروعات الصغرية. كلما ارتفع عدد و  الصغرية بتشغيلهم، وكذلك نسبة العمالة احمللية إ إمجا العمالة ال توفر
جور املدفوعة وار  العمالة،العاملني احملليني الذين توظفهم املشاريع الصغرية، ارتفعت نسبتهم  إمجا  تفعت نسبة ا

جور املدفوعة من قبل املشاريع الصغرية كلما كان ذلك دليال، على ارتفاع العائد ل لعاملني احملليني  إمجا ا
م  صل  املشروعات الصغرية أن العاملني  سبة الغالبة وا االقتصادي للمشروعات الصغرية، وجدير بالذكر أن ال

ليني ا تظهر الفائدة االقتصادية الكبعاملني   .2طالو  رية للمشروعات الصغرية على االقتصاد، و
 :3ويتم احتساب نسبة مسامهة املشروعات الصغرية  توفري فرص العمل باملعادلة اآلتية

 

ا                                                          المشروعات الصغيرةمجموع العمالة المحلية التي تولد
مة المشروعات الصغيرة  011× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          = في فرص العمل مسا

 إجمالي القوة العاملة                                                                                         

 

على توفري فرص العمل بأقل مقدار ممكن من رأس املال. ويتم  الصــــــــــغري املشــــــــــروع ومن املفيد أيضــــــــــا، معرفة إمكانية 
ت امن خالل قســـــــمة العدد اإلمجا للعمال الذين تشـــــــغلهم املشـــــــروعات الصـــــــغرية على حجم االســـــــتثمار كدلك 

 :4كما يأتالكلية  املشروعات الصغرية  
 

                                                           

مية، مصر، - 1 دوق االجتماعي للت فكار، الص  .24ص، 2002م.عبد الكرمي إيهاب، سوق ا
يةفاطمة أمحد حسن عاشور، "جدو  متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة  املصارف التجارية"،  - 2 ، 2229العدد  ،صحيفة الوس  البحري
 www.alwasatnews.com/2439/news/read/172213/1.html(، عن موقع 2009مايو  00)
مية سروراد.  مو بو - 3 ربة اليونيدو،  ، املشروعات الصغرية واملتوسطة  الت  ،الدول اإلسالمية نيلة التعاون االقتصادي باالقتصادية، 

 .9، ص2002 مصر
مية االقتصادية، مرجع سبق  سرورا، املشروعات، د. مو بو  - 4 ، الصغرية واملتوسطة  الت  .00صدكر
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مة المشروعات الصغيرة في فرص العمل  011×    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             = مسا

 
امية وذلك  لقصدر مالصغرية  تعترب املشروعاتو      ذ  طبيعةلفرص العمل عموما،  االقتصاديات املتقدمة وال

ية  االقتصاديات الكبرية  ومسامهتها خصائصهااملشروعات و   وذلك من خالل:الوط
 وعها وكثافتها على است رة وال تشكل اليقدرهتا بت صف ما رة أو ال سبة عاب العمالة  ري املا

اميةالكبرية من قوة العمل  الدول  خفضة نسبيا،  ، وبتكلفةال ذا ما قورنت إفرصة العمل لم
ساليب اإلنتاجية كثيفة رأس املال م ال تستخدم باملشروعات الكبرية قابل نسبة قليلة من ا

 .1العاملة القو 

  ر الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشاريع خاصة  لفئةتشجيع روا املبادرة والعمل ا
اص در طاقاهتم  انتظار تامني فرصة العمل لد  طابور القطاع العام أو ا ب   . 2 و

 ها من ا مر الذي ميك ائية ا اطق ال رة البطالة الريقدرهتا على التكيف  امل فية، د من ظا
ة عن طريق توطني اليد العاملة وتثبيت السكان  أماكن إقامتهن  واهلجرة من الريف إ املدي

صلية  .3ا

ظمة التعاون  وقد سجلت اعي  أ لـب دول م املشروعات الصغرية مسامهة كبرية  التوظيـف  القطـاع الصـ
مية ة )OCDE) االقتصادي والت ـذ املشروعات  التوظيـف  القطاع  ، حيث9119س متثل نسبة مسامهة 
اعي أكثر من  وبية، وتتجاوز % 12الص  .4الربتغالو   كل من ايطاليا اسبانيا% 02 كوريا ا

ديثة على توفري فرص عمل كافية، المت املشاريعبني االقتصاديني على عدم قدرة  ويوجد إمجاع صاص الكبرية ا
تشرة، سواء  االبطال عداد املتزايدة من العمالة  جملتمعاتة امل امية أو املتقدمة على حد سواء، أو استيعاب ا ال

ا ظهرت أمهية  اصب املشاريعوال تضاف كل عام إ القوة العاملة، ومن  د منو  الصغرية  توفري م مشكلة  ا
 .5البطالة

                                                           

مديد. بدو  -1 ا االقت ،  ني ومردود ر مية املشروعات الصغرية لشباب ا درية، واالجتماعي، جامعةصادي وجيه، ت مصر،  االسك
 02، ص2002

مد، - 2 ، مرجع سبق يكل   .02صدكر
يئة مكافحة البطالة، سورية،  ندوةحسني، ورقة عمل،  لد. مجا - 3  .00ص ،2002إنشاء مصرف سورية للمشروعات الصغرية، 

4 - OCDE : Perspectives de l‘OCDE sur les PME et l‘entreprenariat, Edition OCDE, 
2005, P424. 
 

، مرجع سبق فتحي السيد عبد أبو سيد أمحد،  -5  .933صدكر

     العدد الكلي للعمالة الجديدة في المشروعات الجديدة                  

                              االستثمارات لدى المشروعات الصغيرةحجم                     
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دول التا ظمة التعاون  التشغيل   غريةالص مسامهة املشروعاتيوضح  وا مية  القتصاديابلدان م والت
     :2002-2009الفرتة  خالل

مق        مه  :(8)  غريمس ل ع  غي ملرش لس لتع الاق  يف بدليف  لتمني م 
 (2016-2002)لفرتخال 

مة الم البلد الصغيرة   شاريعمسا
سبة مئوية  ل غيالتش فيك
 يالكل

مة الم البلد الصغيرة   شاريعمسا
سبة مئوية   التشغيل فيك
 يالكل

%0 إيرلندا %55 بولندا   

ن %55 اليون %.5 النرويج   

لي %5 إيط %5 فرنس   

ل %5 البرتغ %55 هولندا   

ني %55 إسب ندا  %.0 فن  

%50 استرالي ني  %0 بريط  

%5 المجر ني  %5 ألم  

%5 المكسيك يكور   5%  

%55 التشيك %0 الوالي المتحدة   

%5 السويد ن  ب %55 الي  

جيك %55 ب وفيني  %0 س  

 00/11/0110االطالع تاريخ /https://www.oecd.org/cfe/smes المصدر:
 

دول نسجل قدرة قطاع املشاريع الصغرية على املسامهة الفعالة ومن خالل ظمة م  الكثري من دول معطيات ا
مية االقتصاديعاون الت   والت
 

ها توفري وظائف  ك الدو إ قدرة املشروعات الصغرية على استيعاب العمالة، إذ ميك وقد أشارت إحد  دراسات الب
صر  امية واملتقدمة لكوهنا تتميز بكثافة ع اعات التحويلية  الدول ال صف العاملني  الص فرصة  أن تكلفةو لعمل،ال

خفض دول1الكبريةشاريع ة ثالث مرات مقابل تكلفة فرصة عمل واحدة باملالعمل  ا م يبني إسهام املوا  . وا
اعية خالل عامي  املشروعات الصغرية   .2002/2002التوظيف  االقتصادات الص

 
                                                           

 

1-https://www.duperrin.com/50-idees-contre-le-chomage-suite-et-fin/2017/05/20  
   االطالع تاريخ
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مق  عي  :  سه(9)  ن ل ظيف يف الاق  لت غري يف  ل ع   ملرش
يمخال   -2004/2005-ع

 

ة دو ة ا عما ي ا موظفة من إجما ة ا عما  نسبة ا
ية متحدة األمير واليات ا  %7.35 ا

مانيا  %7735 أ
 %7536 بريطانيا
 %7.36 فرنسا
يا  %0.36 إيطا
يابان  %5037 ا

اعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ الوضع القا المستقبلية،  ئم والتحدياتالمصدر: نوزاد عبد الرحمان الهيتي، الص
ة الرابعة، العدد  دول في العلوم اإلنسانية، الس  .5، ص6112، أيلول/ سبتمبر 01مجلة الج

 
ة  هتاالــ نشــر  وتشــري اإلحصــاءات اعية ســ ميــة الصــ ظمــة العربيــة للت اصــة مبســامهة املشروعات الصـغرية  0992امل ا

ـذ املشروعات تسـتوعب مـا نسـبته  التوظيـف بالقطـاع  اعي، أن  ات مـن إمجـا قـوة العمل بالقطاع% 29الصـ
اعية  .1الص

اسبني وذ وتتيح املشروعات لك الصغرية العديد من فرص العمل وتستقطب العمالة ممن مل يتلقوا التدريب والتكوين امل
اع خفضة نسبيا مقارنة بتكلفة خلق فرص العمل بالص فف من ال ،ات الكرب بتكلفة م ذا ما  عبء على و

وع من دو  هلذا ال ذ املشروعات ميزانيات الدول. وقد أشارت دراسات ا فا  تكلفة فرص العمل    إ ا
ونا إنتاجية أكثر تكثيفا  املشروعات ا. كما أهنا تستخدم ف مما يع قدرهتا على إتاحة فرص عمل أكثر من  ري

ا تتميز  تاج إال إ تدريب بسي  وسريع للعامل للعمل ومن  بارتفاع نسبة العمل إ رأس املال كما أهنا ال 
 .2العادي

.III -2  الثروةدور المشاريع الصغيرة في خلق   : الثانيالمبحث 
مهية البالغة للدور الذي تؤديه املشاريع الصغرية ت الدراسات ال أجريت حول تطور االقتصاد العاملي ا ق  خل بي

اصب والقيمة املضافةالثروة  اد م كومات الذي جعل الدول  الشغل، الشيء وإ سن قوانني  من خالل  ا، هتتموا

                                                           

اعات الصـغرية  - 1 ليم، دور الصـ يمر، أمحد عبد الفتاا عبد ا ة مشكلة البطالة بني العبد العزيز مجيل  شباب  الدول واملتوسطة  معا
ظمةالعربية،  رة،  امل مية اإلدارية،  وث ودراسات، جامعة الدول العربية، القا  .21، ص2000العربية للت

 

يم -2 يم خليل إبرا مية االقتصادية ، هنى إبرا ا  الت اعات الصغرية ودور امعشباب  مؤسسة، والسياحيةالص درية ة،ا  . 21ص  ،2009 ،اإلسك
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مايتها  وإنشاء برامج  .نشاطها وضمان استمراردعم 
.2.III1- اتج المحلي   مفهوم  :االجمالي  ال

اتج قدية إلمجا ال و مؤشر اقتصادي يقي  القيمة ال دمات ال أُنتجت داحمللي اإلمجا  اخل حدود  السلع وا
ددة س ية  طقة جغرافية ما )بلد مثال( خالل مدة زم ي ةم اتج احمللي اإلمجا لي  مؤشرا على الرفا ة مثال. وال

دمات السوقية، أي املوجهة و  االجتماعية وال على الثروة اإلمجا موع السلع وا اتج احمللي اإلمجا  يقي  ال
من للبي انا مثل التعليم والصحة وا كومات  ا ا دمية  ري السوقية ال توفر تجات ا ع، باإلضافة إ بعض امل

ددة ية  ة خالل مدة زم طقة جغرافية معي اتج احمللي والدفاع، وال أُنِتجت داخل حدود م  اإلمجا و يتضمن ال
شاط بية الشركات لكذ  مبا ما بلد  املقيمني ميع اإلنتاجي ال ج اتج خبالف لد،الب ا ذ  العاملة ا  ال
شاط يقي  الذي اإلمجا القومي املني ميع اإلنتاجي ال ة سية ا ظر بغض معي  فمثال،. 1إقامتهم مكان عن ال
شاط اتج ضمن سُيدرج الصني  تعمل أمريكية لشركة اإلنتاجي ال اتجا ضمن لكنو  للصني، اإلمجا احمللي ال  ل
اتج احملل وتوجد مجلة املتحدة. للواليات اإلمجا القومي نشطة اإلنتاجية ال تبقى خارج دائرة قياس ال ي من ا

نشطة ال تتم  السوق السوداء عمال التطوعية و ري املأجورة باإلضافة إ ا زلية وا نشطة امل  .2اإلمجا مثل ا
اتج احمللي اإلمجا وميكن قياس تلفة ال  :3انطالقا من ثالث مقاربات 
 :نشطة اإلنتاجية ال يراد إدراجها. وتعرَّف القيمة  من خالل اإلنتاج ويكون جبمع القيم املضافة لكل ا

 .املضافة على أهنا الفرق بني إمجا املبيعات وقيمة املدخالت الوسيطة  عملية اإلنتاج
 كومي باإلضافة : ويكون جبمع نفقات االستهمن خالل اإلنفاق هائي لألسر والشركات والقطاع ا الب ال

ارج   .إ نفقات االستثمار ورصيد املبادالت مع ا
 :ويكون جبمع كل املداخيل املتولدة عن اإلنتاج مثل أجور املوظفني وأرباا الشركات  من خالل الدخل

 .والضرائب
اتج جم اإلنتاج  ويعترب ال طمن ال االقتصاديالقومي مقياس  دمات من موارد مملوكة من قبل سكان م قة سلع وا

و أحد املقايي  ال تستخدم لقياس الدخل القومي  طقة أو خارجها. و ية ما سواء من داخل امل ة  فرتة زم معي
و مشابهواملصروفات العامة للدول  اتج احمللي و اتج احمللي اإلمجا سو  أن ال سب ق لل يمة السلع اإلمجا 

تجة من وا دمات امل سب قيمة السلع وا اتج القومي اإلمجا  ما ال لي،ا، بي تجة من املوارد املوجودة  دمات امل
                                                           

1  - https://www.britannica.com/topic/gross-national-product 02/01/2001تاريخ االطالع   
، ، مرجع سبق مد عبد القادر عطية - 2  .22صدكر
 
درية للكتاب، مصر - 3 ظيم املشروعات الصغرية، مركز االسك اوي، محدي، ت  .25ص ،2002،د. ا
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لي،ا والفرق مهم  .1املوارد اململوكة 
اتج احمللي اإلمجا االمسي، لكن  ارية فإنه يسمى بال سعار ا اتج احمللي اإلمجا اعتمادا على ا دما يقاس ال و ع

ية للوقوف على حقيقة تطور اإلنتاج منوا أو انكماشا، وذلك بسبب تأثري ذ ا املؤشر ال يسمح بإجراء مقارنات زم
سعار اتج احمللي اإلمجا حسابه من تغريات ا تلفة إال اعتمادا على ال ية  ر  املقارنات بني فرتات زم  وهلذا فال 

اتج احمللي اإلمجا االمسي بفض سعار على تطور اإلنخالل تعديل ال تاج ل استخدام ُمعاِمل يسمح بتحييد أثر ا
سعار قيقي   و ذا تُتابع حقيقة تطور حجم اإلنتاج دون أثر تغريات ا اتج احمللي اإلمجا ا ويستخدم تطور ال

االستثمار و  مجيع بلدان العامل كمؤشر يستدل به على الصحة العامة لالقتصاد، حيث إن منو دليل على خلق الثروة
 .2وزيادة التشغيل، ويؤشر انكماشه على العك 

اتج احمللي اإلمجاو جدير بالدكر  ان   نشطة اإلنتاجية ال يقيسها ال ا كثري من ا م  الت  بعض ا ال تسا
يتهم، وإمنا تسبب أضرارا بالغة لإلنسان وللبيئة احمل اس وال تزيد من رفا سني مستو  معيشة ال يطة به حقيقة  

اعة نشطة االقتصادية فمثال ص سلحة والسجائر باإلضافة إ ا زف الطبيعة وتلوث امل ال ا يا واهلواء، وتلحق تست
لكت  تج ال تقوم بزيادة مستو  الثروة وإمنا تعو  فق  سلعا  الضرر بالبيئة بشكل عام كما أن بعض السلع ال ُت

ية االجت برو بسبب حوادث سري أو كوارث طبيعية أو ح اتج احمللي اإلمجا لي  مؤشرا على الرفا ماعية وهلذا فإن ال
ويا مثال( لق خالل كل مدة )س ه يبقى مؤشرا على حجم الثروة ال  من خالل  ووال على الثروة اإلمجالية، لك

حاول دكر امهيته قاط التالية  س اتج احمللي اإلمجا ال  :3فيمايلي ال
 

 اتج احمللي اإلمجا بزيادة حجم االقتصاد الكلييعترب مقياسا، لس ، ري االقتصاد وأدائه، حيث ترتب  زيادة معدل ال
صل عليه الفرد. عك  على زيادة حجم الدخل الكلي وزيادة حجم الدخل الذي   مما ي

 ف شاط االقتصادي وتوسعه، مما يزيد من نسبة القيام بت ذ املشروعات يترتب  زيادة الدخل الكلي أيضا، بزيادة ال
ذا يرفع  دمات والسلع، و ذا يؤدي لتوفري فرص عمل إضافية، زيادة  نسبة االستهالب احمللي من ا احمللية، و

 قيمة استهالب الفرد.

                                                           

1-https://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/gross-national-product-1 
االطالع 01/01/2001تار  

2-https://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp 02/00/2001تاريخ االطالع  

 
3  - https://www.aljazeera.net/encyclopedia/ GDP 22/02/2001تاريخ االطالع   
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  فض من معدالت استهالب الفرد، وتقليص فا  الدخل الكلي، مما  اتج احمللي اإلمجا با فا  ال يرتب  ا
فذة  سبة للمستثعدد املشروعات امل ذا يؤدي لزيادة البطالة  اجملتمع، مما يعترب مؤشرا، سلبيا، بال مرين ليا،، و

داء االقتصادي.  وا

  اتج احمللي اإلمجا ٍة مجبيتم احتساب ال فراد والشركات خالل مدٍة معي صل عليها ا ن مع كل املكاسب ال 
ذ املدة عاما، وا حيان تكون  كثر انتشارا،.الزمن، و أ لب ا ي الطريقة ا  حدا،، و

  اب أو يعترب مهما، جدا، للمستثمرين، إذ أنه يؤثر على القرار الذي يتخذ املستثمرون، فإما أن يكون القرار باإل
اتج احمللي اإلمجا ميثل بوصلة لالقتصاد. ن ال في،   بال

 فاضه يع انتشار البطالة.يعترب مهما، لألفراد، إذ أن ارتفاعه يع توفر فرص العمل، وا 

  و سيمون كوزنت ، وذلك  عام ألٍف وتسعمئٍة وأربعٍة وثالثني، حيث اتج احمللي بداية،  أول من قام بتطوير ال
يةٍ  اتج احمللي كرفا مريكي، وقد حذر وقتها كوزنت  من استخدام ال  .1قام بذلك كي يقدم تقريرا، للكونغرس ا

 اتج احمللي، مثل توزيع الثروة، واملعامالت خارج السوق، يوجد الكثري من العوامل ا ارجية ال تؤثر على ال
تجات  ودة وإدراج م ، وإنتاج الكفاف، وتطوير ا صول، واالقتصاد  ري املا واالقتصاد السفلي، وقيمة ا

مو  .2جديدة، وما يتم إنتاجه، واستدامة ال

 اتج احمللي اإلمجا مؤشرا على ال  .والقوة االقتصاديةاتج العاملي يعترب ال

. 2.III0 -اتج المحلي االجمالي لبعض     مساهمة المشاريع الصغيرة في ال
 :الدول

يدي العاملة والتخفيف من  ديثة سواء  استيعاب ا تلعب املشروعات الصغرية دورا أساسيا  االقتصاديات ا
اتج احمللي  ات من خالل ما تقدمه لالقتصاد من سلع و خدم اإلمجاحدة البطالة و على مستو  مسامهتها  ال

ل طلب ظمات و اهليئات املهتمة بقطاع   جديدة او كانت  لى ع املشروعات الصغريةو لقد أمجعت كل امل
اتج احمللي اإلمجا مسامهتها بشكل كبري زيادة   رقام واملعطيات املتعلقة بتلك ال ا ا  بعض  ملشروعاتافإذا تأمل

                                                           

1 -https://www.khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/ 22/00/2001تاريخ االطالع   

 

2-https://www.unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesF_85a.pdf تاريخ  
22/00/2001االطالع  
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مهية ا قيق التقدم االقتصادي املشروعاتهلذ  االسرتاتيجيةالقتصاديات املتقدمة تتبني ا اتج احمللي  زيادة و   ال
دول ااإلمجا   :دلكيربز  ملوا، وا

مق  ال جام (10)  لبدل  ال جام لبع  يل  جت  لن غري يف  ل ع  ملرش  2000س ن ل :  
م الدولة اتج   المحلي اإلجماليمسا  تها في ال

ية متحدة األمير واليات ا  % 51 ا

مانيا  % 35.2 أ

 % 31 بريطانيا

 % 20.1 فرنسا

يا  % 51.2 إيطا

يابان  % 90.0 ا

ي االقتصادي واالجتماعي، مشروع تقرير: من أجل سياسة لتطوير المؤسسات ي الجزائر،  الصغرى ف المصدر: المجلس الوط
 .111، ص0110جوان  

 
دول ونالحظ د املعتربة ال حققتها  السابق من خالل أرقام ا سب ا  املسامهة  املشروعات الصغريةال

اتج احمللي اإلمجا فمتال فرنسا وصلت نسبة  مريكية املتحدةوالواليات  %20.1ال وايطاليا  % 21نسبة  ا
د % 22.9وأملانيا نسبة % 20.2نسبة سب  وكل  سبة االمجالية لل وجد معتربةسب كبرية ن متثلال اتج من ال

دا القطاع على املسامهة بفعالية  رفع قيمة  احمللي اإلمجا اتج احمللي اإلمجاوتعك  قدرة   .ال

 

دول املوا يوضح اتج احمللي املشاريعمسامهة  و ا مو س البلدانجملموعة من االمجا  الصغرية ال ائرة  طريق ال

 .2002ة لس
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مق  مه :(11)  ي مس غري مل لبدل ل  لبع 
يل جت  لن لمن يف  يل  ئ يف ط  2006لس ن  ال جام س

 

 الصغيرة المشاريعحجم  الدولة
مة  الصغيرة في  المشاريعمسا

اتج المحلي  اإلجمالي ال
 %91.0 %29.0 اململكة العربية السعودية

د  %32 %29.0 اهل
غافورة  %01 %20 س
 %02 %22 مصر
 %23 %29 تون 

اعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ الوضع الق ائم والتحديات المستقبلية،  جلة  مالمصدر: نوزاد عبد الرحمان الهيتي، الص
ة الرابعة، العدد   دول في العلوم اإلنسانية، الس  .5، ص0110، أيلول/ سبتمبر  01الج

 

سـبية لقطاع ي مهية ال دول السـابق أن ا اتإمجا   املسامهةالصغرية  املشـاريعتضـح من ا في االمجا ف ج احملليال
سبة  و تون  %91.0اململكة العربية السعودية تقارب نسبة املسامهة  د%23وصلت ال غافورة  %32واهل و س

سب   و %01وصـلت نسـبة د ال ة  تعظيم الصغرية على املسامهة بفعالي املشاريعاع ملقدرة قط املعتربة تشهدكل 
اتج احمللي.إمجا   ال

اتج احمللي ا الصـغرية قدرهتا على املسامهة بقوة  زيادة إمج املشـاريع واملهتمني بقطاعمن الباحتني  ويرجع الكثري ال
ي  :1ا عوامل و 
 اطق البلد  الصغرية هلا القدرة على االنتشار عرب املشاريع :االنتشار قريبة من  ا تكونوبتتلف م

 االسواق.

  الصغرية عادة ما تكون قريبة من االسواق ال تتعامل معها فال املشاريع :االنتاجانخفاض تكلفة 
متوزيع كبرية  وال تكاليفاشهار  تاج تكاليف دا يسا ت و فيض تكلفة امل هائي.   وج ال

  وع من املشاريع يسمح هلا بتعبئة موارد عائضعف كلف :العائليةتعبئة المدخرات دا ال لية ة خلق 
زة.   البا ما تكون مكت

 ا االنتاجي يكون اكرت مرونة  التكيف مع  املشاريع :مرونة الجهاز االنتاجي الصغرية جهاز
ديدةالظروف   مقارنة باملشاريع الكبرية. واملعطيات ا

                                                           

اعات ر، دو كمالا.دمدوم   - 1 ائية  وت  ومكانة الص اعي املتميز بالث هاز الص دوة واوراق عملالصغرية  ا عقدة  ال ال ماي  21-22دولية امل
 .00ص ،2002، جامعة سطيف. وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية 2002
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  يد صر العمل أكبرتج ظيم العمل :لع سيد لع ملشاريعبا ان ت علها اكرت  صر العمل الصغرية 
سيقيالكبرية نظر لقرب املسري من العمال  املشاريعمن  جم عن دلك والعالقة الت دا يقلل ال ت  و

 .1من احتمال توقفها عن العمل

 قابات املشاريععدد العمال   :غياب الضغوط العمالية علها بعيدة عن ضغوط ال  .الصغرية 

 

ـاتج احمللـيالصغرية  بالـدول العربيـة، يبلـغ متوسـ  مسـامهة املشاريع يتعلـق وفيمـا سبة % 30بـني  مجااال  ال بال
ردن و% 20ولكل من اإلمارات والسعودية  ـذ % 10 تون  وحوا % 12 ا  مصـر ويتضـح مـن 

ـذ املشاريع  ال خفض تـاتج احمللـي  الـدول العربيـة، حيـث البيانـات التبـاين الواضـح  مسـامهة  املسامهة  تلكـ
ف ، وترتفع  الدول العربية ذات االقتصاديات  وعا الدول املصدرة لل كثر ت  .2ا

 
علها قادرة على   و ذ املشروعات من أفضل وسائل االنتعاش االقتصادي نظرا، لسهولة تكيفها ومرونتها ال  تعد 

مع بني الت ا فرص العمل للعاطلني وخلق الثروة ا تلعب املشروعات الصغرية و  مية االقتصادية واالجتماعية بتوفري
اتج احمللي اإلمجا من  قيق مشاركة مجيع شرائح اجملتمع  ال اتج احمللي اإلمجا إذ تؤدي إ  دورا، مها،  زيادة ال

موال ال كخالل عملي االدخار واالستثمار وذلك بتوجيه امل و االستثمار وتعبئة رؤوس ا انت دخرات الصغرية 
اتج احمللي اإلمجا  ذا يع زيادة املدخرات واالستثمارات ومن مَثّ زيادة ال و االستهالب و من املمكن أن توجه 

سيجية اعات الغذائية وال صيب كبري  إمجا القيمة املضافة والسّيما الص  . 3إ جانب مسامهتها ب

اتج احمللي اإلمجا  أوروبا مقابل%22املشروعات الصغرية  ومتثل مريكيةبالواليات  %22من إمجا ال  وميكن، ا
القول بأن املشاريع الصغرية تعترب مبثابة العمود الفقري لالقتصاد الوط كما تساعد املشاريع الصغرية على زيادة 

اتج احمللي اإلمجا  مو االقتصاديال  .4للدول وال

 

 

                                                           

1 - Dorota leszynska, management de l‘innovation dans l‘industrie aromatique, cas des 
PME de la région de grasse, Edition harmattan, paris, 2007, p31. 

 

2https:// www.statista.com/statistics/806135/gdp-of-the-arab-world 02/00/2001تاريخ االطالع  
هضة العربية، - 3 اعات الصغرية ، دار ال  45.ص، 0992عبد السالم صفوت، اقتصاديات الص
شر والتوزيع،ع - 4 ردن،عفانة جهاد و أبو عيد قاسم ، "إدارة املشاريع الصغرية"، دار اليازوري العلمية لل  .02،ص 2002مان،ا
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.2. III 0-  ولالددور المشاريع الصغيرة في تحقيق الف ائض في بعض : 

تجه  و قيمة ما ت ميثل الفائض االقتصادي قيمة اإلنتاج الكلي  اجملتمع، والفائض االقتصادي لبلد ما 
مكن التوصل إ ها قيمة عوامل اإلنتاج،  يمة املضافة الق وحداته اإلنتاجية، من سلع وخدمات. ولو اسُتبعدت م

جور اإلمجالية من القيمة املضافة اإلمجالية، لَتبَـنيَّ الفائض االقتصادي اإلمجا املكوَّن .اإلمجالية اء ا ولو مت استث
تجزة، وضرائب ورسوم مباشرة و ري مباشرة، مقابل  ة، وأرباا موزعة، وأرباا  ارات مدي ة، وإ من: فوائد مدي

صول، ولو طُر  استهالب ، التََّضح الفائض  استهالبا مقابل ا صول الثابتة من الفائض االقتصادي اإلمجا ا
بع التمويل الذات للمؤسسات  و م ، و رباا إذ إن مدخراهتا اإلمجالية، تتكون من ا والشركات؛االقتصادي الصا

خري، تبقى املدخرات الصافية استهالباحملتجزة مقابل  ذا ا صول؛ وباقتطاع  ظر عما اذا كان  ،1ا وبصرف ال
ط  او فعلي فان مفهوم الفائض االقتصادي يع انه ما تبقى من الدخل القومي بعد سد  تمل او  الفائض 

اجات من سلع وخدمات اجات. ا  او مبع آخر ما تبقى من االموال بعد تسديد مثن ا

ي االقدر على رفع الكفاءة  املشاريعوتبدو  اعية الكبرية  ظرا ا ارتفاع االنتاجية وتعظيم الفائض االقتصادي،نالص
جم، فضال ملشاريعاانتاجية العامل فيها باملقارنة ب اعية الصغرية ، ونتيجة ملا تتمتع به من وفورات ا  عن تطبيق الص

م  رفع ال ي تسا جم، و ققها كرب ا ظيم العمل، ومجيع املزايا ال  ديثة وت فاءة االنتاجية، كاالساليب االدارية ا
قيق فوائض اقتصادية كبرية و 2ومن مث  ل امرا مهما و ذا االعتقاد  ري صحيح، وذلك النه يتجا ، اال ان مثل 

ققه، ومن مث الفائض االقتصادي الذي يتاالعالقة بني راس املال املستثمر للعامل والف حقق ئض االقتصادي الذي 
ققه للمجتمع ككل باستثمار مبلغ معني من ر  لعامل يتزايد ااس املال، ومع التسليم بان الفائض االقتصادي الذي 

ققه  سب احجام شروعمع كرب حجم امل ، اال انه اذا مت الرب  بني راس املال املستثمر والفائض االقتصادي الذي 
من راس املال،  املختلفة، ومن مث ما يتحقق للمجتمع من فائض اقتصادي على اساس استثمار مبلغ معني املشاريع

ا ان  ي االقدر على تعظيم الفائض االقتصادي للمجتمع املشاريعيتضح ل  .   3الصغرية ا

ققه من وفرة  املشاريعومن ناحية اخر ، فان  قيق الكفاءة االنتاجية، مبع انه من خالل ما  الصغرية قادرة على 

                                                           

،صوفاء عبد الباس ،  - 1  .21، مرجع سبق دكر

2-Michael Porter, La concurrence selon Porter, Edition Village mondial, PARIS, 1999, 
P146. 
  

هضة  - 3 اعات الصغرية، دار ال ر صفوت عبد السالم، اقتصاديات الص  .20 ص ،0992،ةالعربية، القا
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ام ادر  معظم الدول ال صر ال و الع صر راس املال، و ادرة بكفاءع ة ية، فهي بذلك قادرة على استخدام املوارد ال
اصر االنتاج.   قق االستخدام االمثل لع اسب الذي   اكرب، و قادرة على استخدام الفن االنتاجي امل

مية  و قيق الف الصغرية املشاريعميكن القول ان ت م بقدر كبري  رفع القدرة االنتاجية لالقتصاد و  ائض يسا
و ان االقتص دا عك  ما كان يعتقد به و  قيق فوائض اقت املشاريعادي و  ا القادرة على  ي وحد صادية  الكبرية 

ظيم العمل  .1كبرية ملا تتمتع به من كرب حجم االنتاج  و تطبيق اساليب حديتة  االدارة و ت

دول املوا ا معطيات تأكد قدرة  وا  :ائضقيق الفعلى  الصغرية املشاريعيقدم ل
مق  غري (12)  ل ع  ملرش مه مؤرش  بري يف:  يب س ن ل  2005الاحت الا

 المشروعات الكبيرة المشروعات الصغيرة المؤشرات

 38 1130 1111ال مشروعاتعدد  
 38680 21320 1111العمال  عدد  

 1010 20 متوسط عدد العمال بالمشروع
 215 3 اورو  االعمال بالمليونرقم  

 %22 %13 حصة التصدير في رقم االعمال
القيمة المضافة لكل عامل لكل  

 اورو  1111
50 90 

 %38 %53 القيمة المضافة
 Observatoire européenne des PME المصدر:

:   https://www.eceurope.eu/entreprise/sme/analyse 
دول  خاللومن  سبة الكبرية للقيمة املضافةالسابق ا  %53 للمشروعات الصغرية حيت بلغت نالحظ ال
دا يعك  اممقدرهتا ان تكون مولد  و  .الفائض االقتصاديلتحقيق  ومصدر 

ظمة التعاون  و دول مية ال اقتصاديةم م  EOCDوالت سب جيدة الصغرية املشاريعتسا  القيمة  ب
ــدول املــوا يوضــح مســامهة املشاريع الصــغرية  ا.2املضافة ظمة التعاون االقتصوا ادي لقيمة املضافة  دول م
مية  :والت

 

 

                                                           

 .00، صدكر قبرجع سمعبد السالم،  صفوت - 1

2 - Rapport du CNES sur les PME en Algérie,2001,p208. 
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مق  لتع الاق (13)  ف دل م  مل مي  ل غري يف  ل ي  مل مه  : مس
 2002لس ن  لتمني

مة في القيمة  الدولة الدولة المسا
 %لمضافةا

مة في القيمة  الدولة الدولة المسا
 %لمضافةا

دا دا 68 ايرل  26 بول
رويج 72 اليونان  22 ال
 22 فرنسا 76 ايطاليا

د 70 البرتغال  21 اول
د 28 اسبانيا ل  25 اف

 20 بريطانيا 21 استراليا
 25 المانيا 25 المجر

وبية 20 المكسيك  52 كوريا الج
الواليات  22 التشيك

المتحدة 
 االمريكية 

22 

 52 اليابان 25 السويد
ياسل 28 بلجيكا  02 وفي

مـو الداعمـة للتشغـيل، العربيالمصدر: تقرير المدير العام لمكتب العمل  شآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة قاطـرة ال : الم
رة،  ـة والثالثـون، القا  .05ص، 6100ماي 66 – 02مؤتمر العمل العربي، الــدورة الثام

 
اطها ففي تلف باختالف طبيعة نش ظيم الفائضوتع خلق  الصغرية املشاريعان مسامهة  ومن املالحظ

دمات  يدول التحاد االوريب مثال قطاع ا ارة التجزئة  م  خلق  و م القطاعات ال تسا  عظيم الفائضوتا
دول املوا شاطات  االقتصاد الفرنسي للفرتة) املضافة حسبيوضح القيم  وا  (2002-2000ال
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مق مي (14)  ل ي:  مل ط يف  لن ف  حسب  لف مل غري  نس ي ل
 ( ابمللي 2001-2002)

 عدد العمال املشاريع    
 

 القطاعات

0-9 00-09 20-29 20-99 000-229 

 222.1 90 921. 20.1 022.0 اجملموع
اعات الغذائية  2.2 2.2 2.2 0.2 2.1 الص
اعات االخر   22.0 22.0 01.2 1.2 00.2 الص
 2.0 2.0 1.2 2.9 02.1 االشغال العمومية

 01.2 01.2 01.0 00.1 22.9 التجارة
قل  2.0 2.0 2.0 2 2.2 ال

دمات  20 20 02.1 00.9 22 ا
 21.1 2.1 2.2 0.1 09.9 الصحة

 www.portailpma.fr المصدر:
 

دول  خاللومن  تج ان قطاع السابق مالحظة معطيات ا و  خلق تل املراتب اال ةالصغري  املشاريعنست
والفائض  دا القطاع. والسبب   حجم االستمارات املوجهة ا 

مو     ا املشروعات  املشروعات تسا الصغرية  توليد القيمة املضافة، وذلك من خالل مقدار اإلضافة ال تولد
اتج احمللي. وميكن قياس حجم الق ا املشروعات يمة املضافة )الدخل( ال تو الصغرية من عملياهتا اإلنتاجية إ ال لد

اعي ككل فكلما كانت القيمة املضافة كبرية كلما  الصغرية، وكذلك حصتها  إمجا القيمة املضافة للقطاع الص
 .1دل ذلك على أمهية املشروعات الصغرية  توليد الدخل القومي

 :2وميكن احتساب القيمة املضافة بطريقتني
ار(.مجع عو  :االولى رباا والفوائد واإل جور وا ربعة )ا اصر اإلنتاج ا  ائد ع
 : استبعاد مستلزمات اإلنتاج من قيمة اإلنتاج اإلمجالية.الثانية

ة  ولقد حدد داف  2000اجتماع لشبونة  مارس س علالعديد من اال مستقبل اقتصاد  واالسرتاتيجيات 
اميكي اد االوريب اكرت دي ة  االقتص ةاال حيت ركز على سياسة املشاريع الصغرية  2000اد العاملي  لول س

                                                           

شر، ط وشيار معروف،  -1 مية االقتصادية، جامعة البلقاء التطبيقية، دار صفاء لل  .00ص، 1200، 0دراسات  الت

 .02 ص ،سابق املرجع معروف،وشيار   - 2
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تمام مية ان املشاريع الصغرية اداة فعالة لتحقيق  أكد ا ضروري كما  واعترب اال ة مشكلو الت  .1البطالة معا

د مو  أصبح و اهل قيق ال ن عليه بشكل اساسي من اجل  عدد  لر وقد وصوالتطو قطاع املشاريع الصغرية يرا
اته املشاريع  تجون ما يعادل  01العمال املوظف من طرف   %00مليار دوالر أي حوا  001مليون عامل ي

اتج  دي  الوط من امجا ال د كما اصبحت املشاريع الصغرية الركيزة االساسية لالقتصاد اهل  تتالءم معو اهل
دول املوا 2طبيعته دياملشاريع الصغرية يبني امهية  وا   االقتصاد اهل

مق لهنمهي  :(15)  غري يف الاق  ل ي   مل
 نسبة املسامهة املؤشرات

اتج احمللي االمجا   %20 ال
اعية  %22 امحا الصادرات الص

اعية  %92 عدد املشاريع الص
اعي  %20 امحا االنتاج الص

 مليون وحدة2.2 عدد املشاريع
 يونمل01  العمالة

مية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة    دد. محم المصدر: المؤسسات   ،ملتقى دولي متطلبات تأهيلراتول ، بعض التجارب الدولية  في دعم و ت
 ،جامعة الشلف.10و  افريل   10الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية  يوم  

تج مد  امهية  ومن خالل دول نست دي الصغرية  ومسامهة املشاريعا دا من االقتصاد اهل سامهتها خالل م و
اصب  اتجالفعالة  توفري م تجة وخلق املشاريعاحمللي االمجا  شغل وتعظيم ال  املضافة. لقيمةوخلق ا امل

ت ا صرورة تدعيم قطاع املشاريع الصغرية لقدرته  زائر تفط و العديد من الدول العربية  متل املغرب و تون  و ا
اربة الفقر  اجملتمع  و  االردن مثال تشري الكبرية ع اصب شغل جديدة و خلق الثروة و املسامهة   لى خلق م

و رقم يعادل   002222االحصائيات ان عدد املشاريع الصغرية وصل ا  موع  %19.20مشروع و  من 
م املشاريع الصغرية الص اعي  0/2اعية  وا املشاريع  االردن بش انواعها و  املغرب تسا من االنتاج الص

اعية كما توظف  %92وتشكل  من  %22من العمالة و تشارب ب  %20من العدد االمجا  للمشاريع الص
اعية الصغرية  املغرب 3من االستثمارات %20الصادرات و حوا  دول املوا واقع املشاريع الص  .و ا

 

                                                           

1-https:// www.epp.eurostat.ec.europa.eu/ity/ 22/20/2001تاريخ االطالع   

م- 2 مية املؤسساتدعم  الدولية ، بعض التجارب راتول دد.  يل  دو متطلبات واملتوسطة، ملتقىالصغرية  وت  واملتوسطة الصغرية  املؤسساتتأ
 الشلف. ، جامعةافريل 09و 01 العربية يومالدول 

اعية املغربية،، دراسة تقييمية لالكتا رد. عم -3 سطيف،  ،علوم التسيريو كلية العلوم االقتصادية   وعلوم التسيريلة العلوم االقتصادية  لمقاوالت الص
 .002ص، 02/2002عدد 
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مق  ن :(16)  ل ي  مل ملغق  غري يف  ل  عي 
اعي  املشاريع اعية الصغرية موع القطاع الص سبة املئوية املشاريع الص  ال

 %92 2210 2121 عدد املشاريع 
 %22 220000 291000 عدد العمال
م 22229   الصادرات م   2212 مليار در  %20 مليار در

مقاوال الص ،الكتاني رد. عم المصدر: ، مجناعي دراس تقييمي ل و االقتصادي  المغربي و التسييرالع و ك وع ي الع

و التسيير سطيفاالقتصادي   .013ص، 13/9115عدد  ،وع
 

دول نسجل املسامهة الكبرية ال حققته املشاريع  ومن خالل وائض قيق الف الصغرية معطيات ا  وتوجيهه 
 التصدير.

.2. III5-  في محاربة الفقردور المشاريع الصغيرة : 

مهية   ةمية االجتماعيال التالصغرية وعلى الدور اهلام الذي تؤديه  لمشروعات لالكبرية مع اآلراء على ا
امية، موية  العديد من دول العامل  كما سواء  الدول املتقدمة أو ال تشري التحليالت االجتماعية للتجارب الت

ا" آلية فعاانه  ساء، و لة ملكافحة الفقر والعوز من خالل وصوهلا إ صغار املستثمرين من الرجال ميكن اعتبار ال
كثر احتياجا،  وسعة مو أو ا قل حظا،  ال ائية ا قاليم ال ا خاصة  ا مر الذي انتشار مية، ا ذ  للت ل  يؤ

مية والتطوير من خالل إنعاشها  ذ  قاليم إ فرص أكرب  الت د .املشاريعا ارب  من خالل شاريع الفقر امل و
اصـب شـغل، سـواء للمالـك املسـري هلـا أو  ،مـا تـوفر مـن م تجـه مـن سـلع وخـدمات موجهـة إ الفئـ لغـري ات ومـا ت

كثر حرمانا وفقرا دا من. 1االجتماعيـة ا سني مستو  من دخلشانه ان يزيد  و هم و  االسر للفقريةمعيشة  و ميك
دخل ثابت  وكدلك توفري مسكن مشرب، ملب ، مأكل،من  للحاجات الضروريةالكفاية قيق مستو   من

 لألسرة.

مهية االجتماعية ال اكتسبتها املو  مية االجشاريع ا تماعية الصغرية من خالل مسامهتها  االرتقاء مبعدالت الت
ذ امل قيق  شاريعال تقل أمهية على الدور الذي تلعبه  ذ امل  جد أن  مية االقتصادية ف تلعب دورا   شاريعالت

ذا من  اجملتمع كبريا  احتواء مشاكل مثل البطالة والتهميش والفراغ وما يرتتب عليه من آفات اجتماعية، و 
فراد  فسي واملادي، باإلضافة إ إعادة إدماج  اجملتمعخالل استحداث فرص عمل جديدة يؤمن  االستقرار ال

                                                           

رة،  - 1 رة للتعليم املفتوا، القا اعية الصغرية، مطبعة جامعة القا  .02ص ،0992مسري عالم، إدارة املشروعات الص
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اصب عملهم جراء إفالس بعض املاملسرحني العمومية أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها ، كما أن  شاريع من م
ذ امل اعية هلا أثار قوية على شاريعمعظم الدراسات تشري إ أن  اقيد الص قليص ت الصغرية الداخلة والداعمة للع

اعية  الغالب عبارة عن  مستو  اقيد الص ي تتسم باإلنتاج كثصغ مشاريعالفقر، فالع ف العمالة لذا فان يرية و
وع من امل ذا ال امية عامة تركز على  اعية  الدول ال اقيد الص  1كثيفة العمالة   شاريعأ لب الع

ذ امل ا هتقدر  أن تقدم توازنا اقتصاديا واجتماعيا أكثر وضوحا وأكثر اتزانا، وذلك بسبب  شاريعكما تستطيع 
غرا والتوسع داخل  العالية على االنتشار ل  أطراف املدن والقر ، على عك  املشروعات الكبرية ا الدولةا

اطق الريفية والبلدان الصغرية من شأنه أن يساعد على 2 البا، ما تتمركز  املدن الكبرية ا  امل ، ذلك أن انتشار
فراد  اربة الفقر بشكل عام احمللي ورفع مستو  املعيشة اجملتمعخلق فرص ومعارف ومهارات  ، فإن املشروع و 

فراد  سبة لكثري من ا خفض  الدخل دوالصغري يتيح فرصة اجتماعية جيدة مل تكن موجودة من قبل بال ح امل إذ مت
امش  فراد الفئات ال تعيش على  غرية وبالتا لتصبح قو  فاعلة عرب إقامة وتأسي  املشاريع الص اجملتمعفرصة 

ها ال متلك القدرة املالية متكني فئات  يدة ولك فكار االستثمارية ا ذ  لىعواإلدارية عديدة متتلك ا ويل 
تمع لق  فكار إ مشاريع واقعية حيث  اطق نائيةا  .3ات إنتاجية جديدة  م

م  اعطاء فرصة و  لدخل العادل عيالتوز   ةمهاملسا التقليل من الفقر عن طريق  الصغريةشاريع املكما تسا
صيل دخل تابت و مستمر و  قدمـه تـؤدي خدمـة مهمـة للمجتمـع، مـن حيـث مـا تلطبقات الفقرية من اجملتمع  

سـني مسـتوي معيشـته وتعزيـز العالقـات االجتماعيـة؛  اسـبة مـع قدراتـه وإمكانياتـه، وكـذا  مـن سـلع وخـدمات مت
ريــة املطلقــة  تعظم إحساس ا هناـذا إ جانـب كو  رية واالستقاللية، وذلك عن طريق  الشــعور با فراد با

ــذ  قيــق الــذات مــن خــالل تســيري  تعتمد املشاريع الصغرية و .4املشاريعالعمــل دون قيــود واإلحســاس بالتملــك و
تلعب دورا مهما   الكبرية، فهي شاريعنة باملعلى العمالة املكثفة، ومتيل إ توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقار 

سر  العملخلق فرص  فف من حدة الفقر إذ إهنا كثريا ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من ا مبا 

                                                           

مد  - 1 مود  اعية الصغرية واملتوسطة: خربة دولية، مصطفي  شآت الص اطر امل اعية  إدارة  اقيد الص عبد العال عبد السالم، دور الع
زائر،  ضمن امللتقي العريبمداخلة  اعات الصغرية واملتوسطة، ا ام  للص  . 01 ، ص2000مارس  02/02ا

 
مية االقتصادية، دعم املؤسسات الصغرية واملت أمال،يوب اسلطان كرمية،  - 2 ا  الت حول  ي الرابعمداخلة ضمن امللتقوسطة وتفعيل دور

زائر، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سكيكدة،  مية االقتصادية  ا ان جديد للت  ،2001 أبريل 02/02املؤسسات الصغرية واملتوسطة كر
 .02ص 

 

ا   - 3 ممحد العيد مباركي، املؤسسة املصغرة ودور ا  مداخلة ضمن امللتقي ية،الت ول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودور مية، ا  الت
 .02 ، ص2002 أبريل 1/9رب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ا واط، 

 

 .02ص، سبق دكر عالم، مرجعمسري - 4
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ساء الالت يفتقرن إ املصادر البديلة للدخل تشر.الفقرية وال ي ت  حيز جغرا أوسع من املشاريع الكبرية،  و
ريافوتدعم  واضر وا موية بني ا  .تطور ومنو روا املبادرة ومهاراهتا وتساعد على تقليص الفجوات الت

.III -3  ويع الص  دور المشاريع الصغيرة في : الثالثالمبحث اعة و  ت
مية االق ليمية  الت

3.III              -1. ويع في الصغيرة المشاريع دور ا ت  :عيالهيكل الص

اعة رافدا،  اعية  تعد الص شآت الص من روافد االقتصاد كوهنا تشغل حيزا، كبريا، من قطاعات العمالة من امل
عة  زة املص ا دمات ا تج البضائع وا شآت ال ت اعية الصغرية املتمثلة بالورش وامل شآت الص الكبرية وصوال، إ امل

عة ويل مادو 1ونصف املص اعة بأهنا عملية يتم  ا  صلية إ حاميكن تعريف الص لة أو ة من املواد من حالتها ا
اجة اإلنسان ور باته، صورة جديدة تصبح معها أكثر نفعا،  اعة لغة بالكسر حرفة الصانع أو  2وإشباعا،  والص

عته و شاط الذي ميارسه اإلنسان  سبيل كسب معاشه  ص يم تع ال ي مفا اعة  عة أو الص  .3الص
مم و  ومن املسّلم ذا التطّور ترتب  بالعديد من الظروف به أن ا اجملتمعات  حركة تطّور مستمّر إاّل أن سرعة 

عراف  ضارات والعادات وا قاليم وبإختالف الشعوب وا تلف بإختالف الشعوب وا ذا والتقاليد.و التطّور  و
ياة  مل ا عك  على  ّولت واالجتماعية االقتصاديةي تمعا والسياسية فهذ اجملتمعات  ت رعوية تعمل من 

ويله املواد  اعي متحّضر عن طريق  تمع ص برعي املاشية لتستقّر وتعتمد  معيشتها على الزراعة مث تطّورت إ 
اعة وإنتاج  ها إ ص ر  أو املستخرجة من باط ولية املوجودة على سطح ا ة عن الزراعة أو املواد ا ا ولية ال ا

ية ومواد قابلة لإلستهال ذب تليّب حاجات اإلنسان ورفا اعة ال تقوم على  اجملتمع. و اآلالت  رتاعاخالص
مو  لقها ال مية ال  ر عملية الت دوات، تعترب جو اتج الق االقتصاديوا ومي وزيادة دخل وال تؤّدي إ زيادة ال

ساسي لإلستقالل السياسي القائم على حر  فراد، كما تعترب الرافد ا اعة من  من التبعية. إذ االقتصادية ا أن الص
اصر  ا على  االقتصادبني ع ذ تساعد كثر إستجابة للمتغرّيات املادية واإلنسانية ومرونتها  كثر مرونة وا ا

                                                           

غرافية االقتصادي - 1 مود يوسف عقلة، دراسات  ا د عبد املهدي،  وا ردن دار ،ة، الطبعة ا  .22، ص2000،  صفاء ، ا

اعية  مركز قضاء الكاظمية - 2 رف الص ، ا  .00، ص2002،  جامعة بغداد ماجستري، كلية الرتبية ، رسالة، انتصار رضا حسو

ا على االقتصاد احمللي "،  - 3 رفية وأثار اعات ا مد، "الص د ياسني  شور،مه ضري املعهد العا  ث م  بغداد،جامعة  ،ميواإلقلي للتخطي  ا
 .9، ص2000
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شاطات  خر  ال اإلنسان فحسب االقتصاديةاملسامهة  تطوير ال مية طويلة املد   وتُعّد ركيزة1ا امة من ركائز الت
ّد من  القتصادا  ويع مصادر الدخل القومي وا م قطاعات ت ّم على املصادر التقليدية وأح االعتمادوأحد أ د أ

 اجملتمع  تطوّر املتواصل. فهي ال ترفع من مستو  الشعوب مبا تدر من مال وتوّفر من احتياجاتمصادر سّد 
م وسيلة  ي أ ية و يدي العاملة الذي يؤدّ  المتصاصرفا فض معّدل البطالة.ا  ي 

اعي وذلك من خالل و  وع  اهليكل االقتصادي الص تتمتع املشروعات الصغرية بقدر كبري من املرونة والت
تجات  دودا،  بعض امل جم  يث يكون الطلب عليها  ا عن املشروعات الكبرية أ االت متيز دخوهلا  

 الوظيفة ومن مث تقوم املشروعات الصغرية  ذ االسترياد من يصبح من الضروري االنتاج على نطاق صغري بدال، 
فيصبح من الضروري انتاج بعض االجزاء واملكونات بكميات قليلة لصا املشروعات الكبرية ومن مث تصبح 
اعة السيارات حيث تؤدي املشروعات  ي السبيل لتحقق ذلك وابرز مثال على ذلك ص املشروعات الصغرية 

ا اعة السيارات ويالحظ الصغرية ا ميع وص تاجها املشروعات الكبرية   جزاء ال  نب االبرز من املكونات وا
مو للمشروعات الصغرية من شانه ان يسهم  تطور املشروعات الصغرية والكبرية  وع من التطور وال ذا ال ان 

 .2على حد سواء 

 

اعة العاملية زادت أمهية وحتمية دور   ضون التحوالت اهليكلية العميقة ال مّست بو  الصغرية  ملشروعاتاية الص
ة  مهية مبكان فهي حجر الزاوية واللب امية على حد سواء ، إذ تعترب من ا اعي للدول املتقدمة وال  اهليكل الص

شودة ، نظرا للدور الذي تؤديه   اعية امل مية الص يوية  عملية الت مو اإلقتصادي ر احملورية والركيزة ا يك عجلة ال
ابية الرائدة   زمات واإلختالالت ، ومن حيث إسهاماهتا اإل سواء  فرتات اإلستقرار واإلنتعاش أو  ظل ا
ققه من تعظيم للقيمة  امية  حجم اإلستثمار القومي ، وما  قيق زيادة مت اصب العمل و توفري فرص الشغل وم

اعية املضافة وزيادة حجم الثروة نشطـة الص قيق التكامل بني ا شآت الكبرية    .3، جبانب تكاملها مع امل

 

                                                           

،يسر  عبد الرمحن  - 1 ميتها ومشاكل  حسو اعات الصغرية  البلدان العربية ت ، 2000سالمي2 امللك فهد املعهد العريب اإل ةمتويلها، جامعالص
 .00ص

د من مشكلة  تفعيل دور املشروعات الصغرية واملتوسطة مقابله، الياتايهاب خالد  - 2 العمل  مؤمتر سوق ،االعمال وجودة الوظائف البطالة، بيئة ا
ةالدميو رافية، مسق والتحوالت   .02ص ،2002،عمان  ، سلط

 

درية، -2 امعة، االسك يع، مؤسسة شباب ا اعة والتص روس امساعيل، اقتصاديات الص  .200 ص، 0991مد 
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ا باحتياجاهتا وتغذي خطوط  اا املشروعات الكبرية حيث متد اما   وتلعب املشروعات الصغرية دورا 
دما  ات الكبرية.عالتجميع فيها وتقوم بدور املوزع واملورد هلذ املشروعات فهي تعترب كمشروعات مغذية للمشرو  وع

تجات يصبح من الضروري أن يتم اإلنتاج على نطاق صغري، دودا على إحد  امل التا يصبح وب يكون الطلب 
اعي ويع اهليكل الص اعات الكبرية من أجل ت جم جبوار الص دودة ا . 1من الضروري وجود املشروعات الصغرية، 

معات تضم املشروعات الصغري  ية أو حيث إن إقامة  فقي والرأسي سواء  اجملاالت الف ة تؤدي إ التكامل ا
 اإلنتاجية أو التسويقية.

 satelliteففي اليابان مثال تتبع الشركات الكبرية العمالقة نظاما يعرف باسم نظام الشركات التابعة 

system اعية الصغرية، تقوم مب شآت الص م نفسها بعديد من امل ي  الشركة ا ا بكل محيث  ستلزماهتا من د
ية  اية  الدقة  ددة، وجداول زم ا من مستلزمات اإلنتاج، وفق مواصفات وإجراءات  عة و ري جزاء املص املواد وا

 .2واالنضباط
 

بغي أ دولة نامية ي والسياسة االقتصادية ى استثمار ممكن قيق أقصمها  تقوم على مبدأين أساسيني ني
قيق عدالةللموارد الطبيعية،  ية  و تج عن ذلك على أفراد اجملتمع يتحقق أقصى قدر من الرفا ، القتصاديةاتوزيع ما ي
يع ديد لتحقيق ذلك مع عدم إ ويعترب التص ارب الٌدول امل مهالاملدخل ا مية الزراعية. إذ أثبتت  تقدمة  الت

مية الزرا يع لربامج الت ن ضرورة مرافقة برامج التص مية الزراالوقت الرا اد تكامل بني الت مية عية عية، أي إ والت
اعية اعات الكبرية، كما أالص  علىل تركز ا اإلمنائية االسرتاتيجياتنتائج  ن. وبسبب وجود عقبات أمام الص

اعية الكبرية كثيفة   انواردات تبني على ال مداخلتها  االعتمادلرأس املال وشديدة  االستيعاباملشاريع الص
حيانالب  اعات الكبرية قد أخفقت  الص اعي  ا  و  زيادة مٌعدل استيعاب اليد العاملة  القطاع الص
وع  خلق اعي إمنو ذات الت  .3اهليكل الص

 

 

                                                           

يم،  -1 يم خليل إبرا  .21ص  ،ق دكرسبمرجع هنى إبرا
ة مشكلة البطالة بني الشباب  الدول -2 اعات الصغرية واملتوسطة  معا ليم، دور الص يمر، أمحد عبد الفتاا عبد ا لعربية، ا عبد العزيز مجيل 

مية  ظمة العربية للت  . 11، ص 2002مصر،  اإلدارية،امل

 .92 ، صمرجع سبق دكرفتحي السيد عبد أبو سيد أمحد،  -3
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3. III .0-   مية اإلق ليمية مفهومها وأهدافها  : هاواستراتيجياتالت

3. III .1.0-:مفهومها 

مية إن التباين املكا  مســـتويات ال رة ســـائدة  االنظمة االق االقتصـــاديةت تصـــادية واالجتماعية تعد ظا
ه وقلتها او ندرهتا  ا اطق معي نشــــــــــــطة  م خر ، مما اقالواالجتماعية املختلفة، بســــــــــــبب تركز معظم ا ليم ا

قل تطورا، ضــمن  خر  ا كثر تطورا، وا اطق ا اد بني امل قليم أو ضــمن اإلأد  ذلك إ بروز مشــكلة التباين ا
 إقليم البلد الواحد. 

شـــــــاط االقتصـــــــادي عام ددة اســـــــتجابة لعامل  ةو ال اطق  اعي خاصـــــــة مييل إ الرتكز  إقليم وم والصـــــــ
رباا للمســـــــــــتثمر تتحقق  البا،  املوقع الذي تتهيأ فيه كل او  الر ية االقتصـــــــــــادية، إذ إن توفري اكرب قدر من ا

طقة ترتكز معظم مدخالت اإلنتاج، فيصـــب اعية، فيتحول إ م ذا املوقع جاذبا لكثري من املشــــاريع الصــــ ح مثل 
وعا، من تلك الفروع، أما املواقع ال ال توفر  اعي واحد، أو إهنا تضم ت فيها الكثري من املصـانع سواء من فرع ص

ا كمواق نشـــــطتهســـــو  قدرا، ضـــــئيال، من تلك املدخالت فإهنا ال تغري املســـــتثمرين على اختيار اعية، ع  م الصـــــ
ـذ املواقع،  ربــاا املتحققــة  مثـل  ــذا يع ضــــــــــــــآلــة ا و ارتفــاع كلف اإلنتــاج مقــارنــة مبواقع أخر ، و م  واال
اعي اإلقليمي  يأة شـــــــــكلني اما قطب منو  مو الصـــــــــ اعي. إذ يربز ال شـــــــــاط الصـــــــــ اطق طاردة لل فتتحول إ م

شــــــــــــــأ  اعي وي ياصــــــــــــــ و ما يعرف بالقطب الطبيعي )لتوفر مقومات اإلنتاج تدر  (، أوNatural Pole، و
شأ عن Plnned Poleالقطب املخط  )  .1االقتصادية للدولة يةاالسرتاتيج( الذي ي

ا، أســـاســـيا، من  د عليها التطور االقتصـــادي لإلقليم ورك اعة القاعدة ال يســـت مية اإلقليمية تعترب الصـــ و  الت
مية االقتصــــــــــادية على امل مية أركان الت قيق الت اســـــــــــم   صــــــــــر ا ســــــــــتو  اإلقليمي والقومي، وتعد أيضــــــــــا، الع

اعي  شــاط الصــ مية اإلقليمية املعاصــرة  اهليكل املكا لل رية  الت االقتصــادية الســريعة وإحداث تغيريات جو
قيق املتغريات اهليكليـة القطـاعيـة لي   قطا  ـاعيـة املختلفـة   اعة  عمن خالل قـدرة العمليـات الصــــــــــــــ الصــــــــــــــ

نشـــــــــطة  لقها تلك العمليات بفروع ا فحســـــــــب وإمنا  قطاعات أخر  أيضـــــــــا،، عن طريق التشـــــــــابكات ال 
مية اإلقليمية داف وتوجهات الت قيق أ ا أمرا، أساسيا،  عملية  خر ، ال يعد تطور  .2االقتصادية ا

مية االقتصــــــــادية ذات أبعاد مركزية ومشولية فان امل طيطية   شــــــــكالت ال تربز أمام العملية التخومبا إن الت

                                                           

غرافية، العدد الرابع،  - 1 لة البحوث ا ظرية(،  يم ال ديد بعض املفا اعي ) ث   مو الص امعة جد. عباس عبيد محادي، التباين اإلقليمي لل
 .211، ص2002الكوفة، 

 

اوالت تطبيقية  تو  - 2 مية اإلقليمية املتوازنة،  اعية والت ديثي، املواقع الص مود علي ا اعية د. حسن  معات ص لة  طني  ة،  أقاليم متباي
ول، بغداد،  مية، العدد ا  .002، ص0992املخط  والت
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م  اعي، فمن أ شــــــــــــاط الصــــــــــــ دافها  ظل املوارد املتاحة وتوجه الدولة  دعم ال قيق أ مية و از الت كيفية إ
جل  اطق اإلقليم الواحد،  اعي على مســــــــــتو  اإلقليم أو م شــــــــــاط الصــــــــــ ي كيف يوزع ال تلك املشــــــــــكالت 

اطق ا هو  بواقع امل تمام ال ذا من ناحية، ومن ناحية أخر  اال اســــــــــــب هلا  شــــــــــــاط امل و ال قل تطورا،، وما 
شـــاط االقتصـــادي  ســـني مســـتو  ال د من اهلجرة إليها، وتقليل حدة البطالة و اولة ا اطق املتطورة ضـــمن  بامل

مية اإلقليمية و  دفا، رئيســـيا، لســـياســـة الت مو باعتبار  اعي إن توالدخل الفردي لرفع معدالت ال مو الصـــ لقائية ال
ها فوارق إقليمية واضـــــحة)اقتصـــــادية، اجتماعية، عمرانية وخدمية(  ري مر وب فيها ســـــواء بني بلد وآخر  م ع

ذ التلقائي او بني إقليم وآخر ضــــــــــمن البلد الواحد، ورمبا بني موقع وآخر ضــــــــــمن اإلقليم الواحد ة قد كما إن 
شــــاط الصــــاوزت أو أ فلت اعتبارات أخر  تتعل يوإســــرتاتيجي"  اختيار مواقع ال م "ا انب ا اعي ق با

روب اطر خالل أالزمات وا من الوط إ   .1السيما ما ميكن أن يتعر  له ا
 

مية اإلقليمية  مية اإلقليمية لتتجاوز تلك االنعكاســــــات الســــــلبية واملخاطر الســــــالفة الذكر، فالت وجاءت الت
ســــــــــاليب ا ا مكانا، هلا، وقد عرفت بتعاريف  أســــــــــلوب من ا طقة ال تتخذ لتخطيطية تعتمد على اإلقليم أو امل

ها لول مبعدل كبري للمشــــــــــاكل والقضــــــــــايا  اجملتمع  :كثرية م صــــــــــيغة العمل التخطيطية القادرة على وضــــــــــع ا
ا التخطي  اإل وإهنااملعاصــــــــــــــر،  دد ليمي واملتمثلة قتســــــــــــــتخدم التربير  الطرق املختلفة، ومشــــــــــــــاكل اجملتمع 

 .2باملشاكل االقتصادية، االجتماعية، العمرانية، السياسية، الثقافية

 
اجة للتوفيق بني التخطي  االقتصادي واالجتماعي والعمرا  مجيع املستويات لسد  وعرفت أيضـا، إهنا ا

ا  املستوي اإلقليمي وا الفجوة املوجودة فيذ مية وت طي  الت داف   .3ليحملبني تشكيل أ
ات ألرئيســـــــة لكيفية توزيع املوارد  ا ّدد اال مية اإلقليمية أيضـــــــا، بأهنا اإلطار التخطيطي الذي  وتعرف الت
مية  داف الت مية اإلقليمية مع أ داف الت اســـب أ املادية والبشـــرية بني اإلقليم املختلفة بالشـــكل الذي يضـــمن ت

احي ظرية أما من ال احية ال ذ من ال ديد أجهزة التخطي  اإلقليمي املركزية واحملالقومية  لية ة العملية فالبد من 
فيذية املركزية احمللية، لتكون  جهزة التخطيطية القطاعية واملؤســســات الت من حيث مهامها وعالقاهتا ببعضــها وبا

                                                           

1 - J Alden, R. Morgan, "Regional Planning Comprehensive View", Ibed, 2002, p.229.  
 

2 - J. Alden, R. Morgan, "Regional Planning Comprehensive View", Great Britain, First 

Published by Leonard Hill Books 1974, p9. 
3 - Leo Jacobson & Ved Prakash, Urbanization and  National Development, United States of 

America, Sage Publication, 1971, p228. 
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مية مؤثرة مكانيا،   .1وعمرانيا،  واقتصاديا، واجتماعيا، قرارات الت

مية االقتو  امية خصوصا، إن عملية الت ي بصددصادية  البلدان ال قتصادي السعي للقضاء على التخلف اال و
رة االقتصاد املزدوج تالبد وأن  مية اإلقليمية ح تتمكن من القضاء على ظا خذ بالت ضع  حسباهنا ضرورة ا

مو االقتصادي القومي  .2ورب  اقتصاديات اإلقليم بعضها بالبعض اآلخر  دف رفع معدل ال

3.III . 1.0-:أهدافها 

مو لإلقليم الســــــــــــــيما ال  ديد توجهات ال ـدافها، ولعل من أمهها  ميـة اإلقليميـة بـأمهيـة أ تكمن أمهيـة الت
شــاط  ســيب بني الســكان وال قيق التوازن ال ، والســعي إ  ة عن الرتكز الســكا ا تعا من املشــاكل املتزايدة ال

مية اإلقليمية مبا يأت: لوعموما تتمثاالقتصادي والبيئة،  داف الت م أ  أ
مية القومية1  :. تحقيق أهداف الت

ميــة  ميــة اإلقليميــة إحــد  أبعــاد الت موي اإلقليمي يؤدي إ ز  القوميــة،تعــد الت يــادة وان العمــل بــالبعــد الت
مو القومي،  مية  والعك  يؤديمعدالت ال مي القومية،إ إضـــــــعاف فاعلية الت د إن الت إلقليمية تعد ة الذلك 

مية شـــاملة  إحد   توزيعها البلد الواحد، وما تســــهم به  كل اقاليم ومتوازنة بنيالركائز الرئيســـة للوصـــول إ ت
ري وفق إمكانات وحاجات اإلقليم املختلفة ومراعاة  نشــــــــطة االقتصــــــــادية واالجتماعية ال  لالســــــــتثمارات وا

مية متوازنة وعادلة لكل  والقو  العاملةالتوزيع املكا للسكان  قيق ت قاليفيها، بغية   .3ما

 
 السكاني:  وتخفيف الضغط. السيطرة على المجمعات الحضرية الرئيسة  0

إن التوزيع اإلقليمي  ري الســــــليم لالســــــتثمارات يؤدي إ التفاوت  مســــــتويات الدخل وظهور مشــــــاكل 
ا بشكاإلسـكان واالكتظاظ السكا والضغ  على الب االرتكاز  اعية بسبب منو ل  ري ية  املدن واملراكز الص

ذ املدن ومن مث زيادة  خر  إ  اطق ا ـاطق أخر ، وبالتا فان زيادة اهلجرة من امل ط  على حســــــــــــــاب م
ور  ســــاســــية ســــتؤدي إ زيادة املشــــاكل االجتماعية مثل ازدياد معدالت البطالة، تد دمات ا الضــــغ  على ا

حوال الثقاف مية ا قيق ت مية اإلقليمية تعمل على حل تلك املشــــــــاكل من خالل  د إن الت ية والصــــــــحية، لذا 

                                                           

 .01، ص 0911، ادبغد خورشيد وآخرون، أس  التخطي  اإلقليمي، معهد التخطي  القومي، متوز، دد. ماج - 1

 

م - 2  .10، ص 0991الريا ، جامعة امللك سعود، دار "،االقتصاد اإلقليمي مع التطبيق على الدول العربية ،عبد اهللحامد  دد. 

غرا رد. حيد - 3 ظور ا مية  امل  عبد الرزاق كمونة، العالقات  مستويات التخطي  والتخطي  اإلمنائي للمدن، كتاب التخطي  والت
تارة(، وكالة املطبوعات، دار   .22، ص0912، 0ط الكويت، القلم،)دراسات 

 



للف  يل                                    لث غري يف حت ل ي  الاجامتعي لتمنيمل ي   الاق

231 

 

اطق اإلقليم شاط االقتصادي والبيئة على مستو  م  .1متوازنة بني السكان وال
 . معالجة مشكلة التباين اإلق ليمي في المستويات االقتصادية واالجتماعية:0

خذ بسياسة التأد  التباين  املستويات االقت مية صادية واالجتماعية  إقليم البلد الواحد، إ ضرورة ا
بعاد االقتصـــــــــــادية واالجتماعية  اصــــــــــل  ا مية إقليمية متوازنة تعا مشــــــــــكلة التباين ا قيق ت اإلقليمية بغية 

مية إقليمية فاعلة متّكن  تقليص حجم الفروقات بني  إلقليم، اوالعمرانية. إذ ان إتباع سياسة ت

يــدي العــاملــة  ــاطق ال تكون فيهــا مرتفعــة، وتؤثر على حركــة ا من خالل تقليــل معــدالت البطــالــة  امل
مثل للموارد املتاحة  كل إقليم وإقامة نشاطات  جرة السكان إ اإلقليم ويكون ذلك باإلستغالل ا وإيقاف 

اعية فضـــال، عن إصـــ شـــاطات الصـــ ياة االجتماعية والثقافاقتصـــادية فاعلة الســـيما ال ية الا ودعم مســـتلزمات ا
خر   .2واملرافق العامة ا

 :إلق ليم البلد  واالجتماعية والسياسية. اإلسهام في تحقيق الوحدة االقتصادية  1
يؤدي التباين اإلقليمي  املســـــتويات االقتصــــــادية واالجتماعية إ حالة عدم الرضـــــا والتمّرد لد  ســــــكان 

ا االقتصــادي وازدياد مشــاكلها االجتماعية، ر م وجود املوارد واإلمكانات اإلقليم ال تتصــ فا  مســتوا ف با
مية اإلقليمية ضمن إطار  د إن انتهاج سياسة فاعلة للت فيها مما يؤثر سـلبا، على الوحدة السـياسـية للبالد لذلك 

مو املتوازن اقتصــاديا، واجتماعيا، و  قيق ال لوحدة الســياســية بالتا إســهامها  دعم االســياســة القومية يســهم  
 .3للبالد

 . حماية البيئة الطبيعية والبشرية في اإلق ليم:0
طقــة  ر  وطبو رافيــة امل فــاظ على املوارد الطبيعيــة وشــــــــــــــكــل ا ي ا ميــة اإلقليميــة  ــداف الت من بني أ

مالية للطبيعة املكانية قدر اإلمكان، فضــــــال، ع ضــــــراء والقيم ا اطق ا تائجوامل الســــــلبية  ن محاية اإلنســــــان من ال
ضــرية، الســيما ما تعلق  اعية  املدن وبالقرب من املراكز ا لرتكز االســتثمارات و مقدمتها االســتثمارات الصــ

ة والتأثري سلبا، على حياة اإلنسان فيها مر بآثار تلوث البيئة وتشويه مجالية املدي  .4ا

3. III .1.0-مية ا  :إلق ليميةاستراتيجيات الت

داف ي اإلسرتاتيجية    قيقهاموعة ا ذمل املراد  تلف  دد، و ال مكا  ة   ية معي داف ا رحلة زم
تلف ية ملرحلتها ال قد تكون قريبة املد  أو متوسطة املد  أو بعيدة املد ، كما  دود الزم  ضوء   ضوء ا

                                                           

اطق املتخلفة،  -1 ا  تطوير امل مية اإلقليمية وأثر ضري واإلقليميسهى مصطفى حامد، سياسة الت ، جامعة بغداد، رسالة ماجستري، مركز التخطي  ا
 .12، ص 0912

 
 .22 ، صسبق دكر كمونة، مرجععبد الرزاق   رد. حيد - 2

 .22 ، صسبق دكرمرجع  الرزاق،عبد  رد. حيد - 3

 .22 ، صسبق دكرمرجع عبد الرزاق كمونة،  رد. حيد - 4
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ديد يا، أو عامليا،  اتساع اجملال املكا الذي مت  ليا، أو إقليميا، أو وط قسم اسرتاتيجيات، 1سواء كان  مية  وت الت
 :اإلقليمية بصورة رئيسة إ

مية اإلقليمية المتوازنة استراتيجية-0  :الت
مية املتوازنة  نظرية الدفعة الكبرية   عام (Rosentein Roden) لرودان (Big Push) وجد مبدأ الت

د هلا،،وقد عرّب 1943 اعية عالية باملستو  ا هنا على شكل استثمارات ص ها بالدفعة الكبرية، وذلك   ع
مية قيق الت اوز العقبات االقتصادية وبالتا  مية اإلقليمية املتوازنة تع التوزيع املكا و ،2لغر    إسرتاتيجية الت

اعية ددة، أي عدم تركزضمن اإلقليم وع لالستثمارات السيما االستثمارات الص اطق  ا  مراكز أو م  دم حصر
مية و مقدمتها املشاريع مية إقليمية متوازنة تتم من خالل  مشاريع الت قيق ت ددة، إذ إن  اطق  اعية  م الص
لتطور ت ا أماكن متعددة وتوزيع الدخول وتقليل الفوارق اإلقليمية بني مستويا التوزيع املكا لألنشطة االقتصادية
د فاعلية منوذج  االقتصادي واالجتماعي والعمرا اطق املختلفة داخل اإلقليم الواحد، لكن  بني اإلقليم أو امل

مو املكا املتوازن تكون ضعيفة  و بسبب ضعف إمكانية حشد ال صادية والتكاليف الوفورات االقت املراحل ا
ساسية،  حني مية االقتصادية  امل تكون العالية لتطوير الب ا قيق معدالت للت راحل الالحقة، أكثر قدرة  

د مو املكا املتوازن ع   :3اعتماد ما يأت  ويتطلب ال
 

  ّمل تكاليف عالية لتطوير الب االرتكازية وقدرة علىاستثمارات كبرية  .االستثمار و
 ق مو وبالتا   Economic) يق مردودات اقتصاديةالقبول مبستويات أو معدالت  ري عالية لل

Revenues) و مية اإلقليمية احملدودة  املراحل ا  .لعمليات الت
مية اإلقليمية املتوازنة بشكل رئي  على حجم السوق، فضيق حجم السوق يضعف  وتعتمد إسرتاتيجية الت

ذ اإلسرتاتيجية  دوافع السوق )حوافز افز على االستثمار، ولذلك تبحث  ها بالشكل السوق( وكيفي ا ة تكوي
و جبهة عريضة من املشاريع الذي ساسية  توجيه الدفعة القوية   يؤدي ا زيادة االستثمار، وتتمثل سياساهتا ا

ذ املشاريع سوف يوجد سوقا، لغري من املشاريع من املتكاملة  على أساس ان كل مشروع من 

                                                           

مد صا السعدي، التخطي  اإلقليمي  - 1 كمة، مطبعةتطبيق-توجه-نظريةد. سعدي  ، 0919املوصل،  التعليم العا  ، جامعة بغداد، بيت ا
 .022ص 

2- G. Meier, &quot;Leading Issues In Economic Development Studies In International Poverty 
”Second Printing New York .O.V.P, 1970.p.392. 

غرا - 3 لة ا  ، غرا شاط االقتصادي وحيز ا ية ال مية بني ما ديثي، جغرافية الت مود علي ا ، 0992وز ( مت2، 2) العريب، العددان د. حسن 
 .220-222ص-ص
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مر الذي يؤد اد مستويات أعلى للطلب تفتح فرصا، خالل ما يوزعه من دخول، ا  اا مجيعإل أكربي ا إ
 .1املشاريع  ان واحد

مية اإلقليمية غير المتوازنة استراتيجية-2  :الت

مو د  تتحدد   يم اقتصادية  (Growth Pole Theory)اإلسرتاتيجية مبا جاءت به نظرية قطب ال من مفا
مية اإلقليمية  ري املتوازنة، حول  Franscois) بريوك فرنسو  ال نشأت على يد االقتصادي الفرنسي  الت

Perroux)  ة وبوقت واحد  الذي  0920 عام طقة معي مو ال ميكن أن يظهر  كل مكان مب   اعتقد بأن ال
تلفة مية وبكثافات  الة االقتص بل يظهر  نقاط أو أقطاب ت ا وتأثرياهتا على ا طقة أو  ادية وتتباين انتشار   امل

ّددة لزيادة اإلنتاج والعوائد.2اإلقليم اطق  مو يهدف إ تركيز االستثمارات  م  إن مضمون إسرتاتيجية أقطاب ال
مو املتوازن     مية  عدد .والدخول، إذ متثل عك  مضمون إسرتاتيجية ال ذ اإلسرتاتيجية برتكيز عوامل الت إذ هتتم 

مو امل الة نق ختارة ال أما أن تكونّدد من مراكز ال ذ ا ا، وتعد   اط موجودة وتعترب طبيعية، أو يتم إنشاؤ
اعية من خالل توفري املستلزمات نشطة االقتصادية املختلفة وتوفري منو اصط فرص عمل  الضرورية املطلوبة لتوزيع ا

دمات  جديدة وتطوير الب االرتكازية ارجيةوا مية  اإلقليمال  والوفورات ا  .3تاجها الت
 

موية أساسية هلا مضامني اقتصادية من جهة ومن جهة علىوميكن  ديد ثالثة جوانب ت ذ اإلسرتاتيجية   ضوء 
ال أو عمق جغرا معني  يأخر  هلا   :4و

ة ال أوالا: طقة معي اعية الكرب   م اعة إذ إن اإلنشاءات أو التأسيسات الص ثر القيادي للص علبا  د أن 
موال الكبرية ال تستثمر، ومن خالل  اعة تأثري قيادي كبري على اقتصاد اإلقليم من خالل رؤوس ا لتلك الص

خر  الطلب ولية فضال، عن التأثريات العرضية ا يدي العاملة، من خالل حاجتها إ املواد ا  .الكبري على ا
اعة  استقطاب الكثري من الثانياا  وانب االقتصادية سواء  داخل اإلقليم الذي أنشأت: أثر الص  شاطات وا

ا أو ح من خارج اإلقليم ال تأثري  .فيه ضمن 
دمية على مستو  مجيعثالثاا  اعة الكبري  نشر الكثري من التأثريات االقتصادية واالجتماعية وا  : أثر الص

                                                           

مد صا السعدي، التخطي  اإلقليمي، - 1 ،مرجع د. سعدي   .012ص سبق دكر
ضري واإلقليمي، كالرسونجون   - 2 ظرية والتطبيق، ترمجة داميل مجيل مشعان، مركز التخطي  ا يم ال ، مدخل ا التخطي  اإلقليمي، املفا

، بغداد، ط  .222-209ص-، ص0911، 2مطبعة التعليم العا
ولوجيا، - 3 مية العلمية والتك عيمي، وآخرون، رؤيا لعقد الثمانيات  الت ف د.طه ال ول، لة ال مية، العدد ا  والت

ة التاسعة، بغداد،   .22، ص0912الس
 

مد صا  - 4 ،مرجع  السعدي،د. سعدي   .012ص سبق دكر
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خر  احمليطة مبكان ت اطق ا ا وامل طقة تأثري  .وقيعهاأجزاء م

3.III.0- مية االق ليمية الصغيرة المشاريع دور  :في تحقيق الت

مية للمشاريع الصغرية القدرة على غرا لعملية الت مية اإلقليمية وجعلها دورا كبريا  وأن تلعب ،قيق التوازن ا  الت
ها. حيث  ا  اختيار أماكن توط وع من املشتتمتع مبرونة أكرب من  ري دا ال رونة  التوطن تتسم باملاريع ان 

قاليم اطق وا تلف امل قل بني  غرا والت تمعات إنتاجية ج ،واالنتشار ا م  خلق  مر الذي يسا ديدة  ا
ائية والريفية اطق ال د من اهلجرة إ املدن الكرب  ،وإعادة التوزيع السكا ،امل ية  فهي تتطلب.وا القليل من الب

ساسية وخا هاا اعات التقليدية م سواق الصغرية اجملاورة ،صة الص تجاهتا  ا ي قادرة على تصريف م فضال  ،و
ام واملستلزمات اإلنتاجية  دودة من املواد ا اطق ال ترتكز فيها كميات  عن أهنا قادرة على االستفادة من امل

خر  ومن الضروري أن نؤكد على أن دور  دد  اإلطار العام لدور الالصغرية  ا املشاريعا ب أن  مية  قطاع لت
ه مية ولي   معزل ع اعي  الت  .1الص

ا جغرافيا املشاريعتتميز و  اعية، الكبرية ال ترت  شاريعبامل كبري مقارنةبشكل   الصغرية بانتشار اطق الص كز  املدن وامل
داف اقتصادية واج ها من القيام بدور مهم لتحقيق ا ها التخفيف من الفوارق االمما ميك قليمية، تماعية نذكر من بي

ه  املشاريعوذلك ان قدرة  ها وم اعة بني االقاليم يساعد على توزيع الدخل بي الصغرية على االنتشار وتوزيع الص
ائية.  اطق ال د منالتخفيف من حدة الفقر  امل و املدن حيث تستطيع  وا ة من الصغري  ملشاريعااهلجرة الريفية 

قيق استخدام  د من درجة البطالة املومسية و ا  الريف ان تستوعب فائض العمالة الريفية، وا  مثلأخالل انتشار
 .2هلذ العمالة

عل التوطن واالنتشار  الصغرية املشاريع رونةمان  وميكن القول غرا  مية ا ها اداة لت دا عن إلقليميةا م  :طريق و
 اطق ال تكرت فيها عادة البطالة  على التقرب قدرهتا العمالة العاطلة  كأداة المتصاص  وبتا تكونمن امل

اطق املعزولة فمثال تشري احصائي ا ان ثالثة من  والرفع من اربعة  صلأمستو  معيشة االفراد  امل
اطق ال  .3ساكن 000.000يقل عدد سكاهنا عن  مشاريع صغرية  فرنسا تتمركز  م

                                                           

 . 12ص  ،سبق دكر مرجع  ،أمحدفتحي السيد عبد أبو السيد  -1

امعة، السيد  - 2 مية، مؤسسة شباب ا ا  الت اعات الصغرية ودور رة، 2002فتحي، الص  .12 – 12 ص-ص، القا

3  -  https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255717?sommaire=4256020 02/02/2001تاريخ االطالع  
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 تلق االقاليم يسمح لكل افراد  اار انتش االت عديدة   والتدريباالستفادة من التكوين  اجملتمع من 

دا عامل  مهم. ادماج اجتماعي و

   اعية الكرب   املدن فمثال عملت جرة اليد العاملة من الريف ا التجمعات الص د من  مسامهتها  ا
دا على دعم و جعل املشاريع تلف اقاليم البلد لدعم و خلق  الصغرية ك اقتصادية  اميكيةديتتوزع على 

كما يبني    1متواجدة  املدن الصغرية الصغريةمن املشاريع  0/2ان  دراسات افتوصلت  ،لية حقيقية
دول املوا  .دلك ا

مق  ي (17)  مل ي  في ب لس ن : ت غ طل  ملن غري ع   2005ل

 

 

 

 

 https:// www.cfib-fcei.ca/fr/economies المصدر:

دمة  الدول املتق واءوالقر  ساداة من بني االدوات املتاحة حملاربة الفقر خاصة  االرياف  واملشاريع الصغرية تعترب
  وقد ةونسبة كبري االحيان مبستويات  و بعضاو املتخلفة الن الفقر موجود ايضا  الدول املتقدمة 

مية  السيما لد  الكثري  االقليميةاكدت دراسة اقتصادية متخصصة ان املشروعات الصغرية هلا دور كبري  عملية الت
ي مية االقتصادية  بشؤونة واملهتمة من صانعي السياسات االقتصادية واملؤسسات الدولية املع امية.  الت الدول ال

مية املشاريع الصغرية  الدول العربية ا املعهد العريب للتخطي  وقالت دراسة خاصة  ت ان امهية املشاريع  ال اعد
جم كثيفة رأس املال  اعات كبرية ا ابية للص دودية التأثريات اال ت   رفع الطاقة الصغرية تأت بعد ان تبي
مو االقتصادي قيق الدفع الذات لعملية ال فيف حدة الفقر و  . 2االستيعابية للعمالة بصورة مطردة و

صائص ال تتسم  ا املشروعات الصغرية اهنا تتمثل  ضآلة التكاليف الرأمسالية الالزمة للبدء   أبرزوعن  ا

                                                           

1-https:// www.cfib-fcei.ca/francais/canada/lepoint-sur-lespme 15/12/9101 . تاريخ االطالع   

2  -  https://www.oecd.org/fr/cfe/pme/31946653.pdf /90/19تاريخ االطالع  2018 

ا لمشاريع  ا  نسبة طق الجغرافيةالم
 الصغيرة

 %22 مدن صغيرة
 %22 مدن كبرى
 %22 مدن حضرية
اطق ريفية  %01 م
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علها تغطي  تلفة واعدادا كبرية من السكان كثيفة العمالة  يث تساملشروع وامليزة االنتشارية ما  اطق  م  م ا
علها  تثمارات الصغرية جذبا لالس أكثرتوفري املزيد من فرص العمل وملكية فردية وعائلية او شركات االشخاص مما 

ا. و  او ري اربة الفقر والبطال تبي ا املهم   واحتواء االثار االجتماعية  ةان امهية املشروعات الصغرية تتمثل  دور
 .1السلبية لربامج االصالا االقتصادي  كثري من الدول

ميـة االقتصـادية، مبتقوم الصغرية  القول املشاريعان و ميكن  قيـق التـوازن اإلقليمـي لعمليـة الت ـام   اهلـا مـن بـدور 
غـرا  مجيـع أقـاليم الـد لهـا لالنتشـار ا قيـق منـوخصـائص تؤ ـذا يعمـل علـى  أقاليم الدولة، ميع  متوازن ول، و

غرا  ها فاالنتشار ا ها أداة  هلاوإزالة الفوارق بي مية االقليمية عل م قيـق و فعالة و حقيقي لت هـا مـن  ـذا مـا ميك
اصـلة ـداف اقتصـادية واجتماعيـة علـى حـد سـواء، تتمثـل بتخفـيض الفـوارق ا مـو بـني أ قـاليم،  معـدالت ال  ا

قـل منـوا  قـاليم ا اصل  توزيع الـدخول، وتشـغيل اليـد العاملـة  ا  .واملسـامهة  تقليـل التفاوت ا

-4.III  مية الصادر  في الصغيرة المشاريع دور : الرابعالمبحث  اتت
شاط الصادرا مهيةالفكر االقتصادي أ أو لقد      مو ا  وأس مقوماتم أ نيمن ب ت باعتباربالغة ل ومن ل

مو أن  التجريبية من الدراسات العديد توصلتلقد الرئيسية و  دداته مو عجلي للصادرات السريعإ ال  بال
مية  ولقطاع املشاريع. االقتصادي له الن يكون ملا له من خصائص تأ وتطوير الصادراتالصغرية دور كبريا  ت

 د ا اجملال.قطاع فعال  

1.4.III- مفهوم واهمية الصادرات: 
ارجية تعترب       م  التجارة ا ارجي، لاالت التفاعأحد أ ه مل بني االقتصاد احمللي و اقتصاديات العامل ا   ا تتضم

دمات من  و ا الدولة  من تدفق السلع  لقه من رواب  على مستو  االقتصادو ا ال   اهنا  الكلي حيت ، و ما 
دمات داخل االسواق ة االسرتاتيجي ارجية عامال أساسيا و لقد اضحت التجارة ا.2تعرت  انسياب السلع و ا

فيذ تصادية السياسية واالق  املعامالت التجارية لتحقيق أ راضها هتاقد تستخدم سلطا االقتصادية، فالدولة أو ت
دافها االقتصادية كحماية اشئة من  أ اعات ال افسة االحتكارية، و إبقاء الص اجة من اإلنتاج احملل ما يلزمامل ي 

 جية و من ار االسوق الداخلي، و بالتا فإن هلا خاصية مزدوجة، فهي من ناحية تستجيب للظروف و العوامل 

                                                           

1-https:// www.mondepartement04.fr/territoire/financements-europeens.html  تاريخ 
09/12/9101االطالع  

مية الطبعةالتجارة  مد، خالد السواعي - 2 ، والت و شر  ا ج لل ا  .21 ، ص2002، ، عمانوالتوزيعدار امل
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اما  االقتصاد القومي و  لعسال لبيع ارية  بعمليات لقيام  االصادرات تتمثل .و 1ناحية أخر  تؤدي دورا 
دمات ارجها قمراكز تسوي إل احمللية إنتاجها مراكزمن  ا  . 2با

دمات ال السلع  الصادرات يتمثل االقتصادية فمفهوم وحسب املوسوعة تجها إحد  وا  وتبيعها لدولة لدولا ت
تجها خدماتأو  سلع مقابلأخر    خر  الدول ذ ت ب مقابل، أو  ا بية الذ ج تلقى  لا والعمالت ا
ارجي التبادل  قبوال عاما ح  مقابل تعويضاتأو   سابق دين مقابلأو   ا ةوم  .3معي

وسياحية وبشرية ة وخدمية ومعلوماتية ومالية وثقافيسلعية  تدفقات قيق وشركاهتا علىقدرة الدولة  والصادرات تع
دافبغر   ،ودولية أخر  وأسواق عامليةدول  إ منو وانتشار وتوسع و  وقيمة مضافةصادرات من أرباا ال قيق أ

ولوجيا جديدةأخر   ثقافات والتعرف على وفرص عمل  .4...ا وتك

ارجية للدولة، كما أهنا  ساس  التجارة ا ي ا م مصادر الدخل القومي، حيث تعد  وتعترب الصادرات من أ
اء اقتصاد متميز  .تسهم  ب

ا من قبل املقيمني  بو تعرف الصادرات على اهنا  َتجة  بلد واحد، وال يتم شراؤ دمات امل لد ي البضائع وا
مور املهمة ؛حيث ميكن أن يتم  دمات، أو كيفية إرساهلا من ا ذ البضائع، أو ا آخر، وال تعترب معرفة نوعية 

متعة الشخصية على منت الطائر  ذ البضائع عرب الشحن، أو محلها  ا يد ة، أو إرساهلا عرب الرب إرسال 
و الواردات، لذلك فإن الصادرات .5اإللكرتو ي أحد مكونات التجارة الدولية، واملكون اآلخر  والصادرات 

دما تصدر الدولة أكثر من االسترياد يصبح لديها فائض  ي بلد، وع تمعة تشكل التوازن التجاري  والواردات 
دما تستورد أكثر م اري، لذلك تريد معظم الدول زيادة اري، وأيض،ا ع ن الصادرات، فإهنا تعا من عجز 

افس ارج، وكلما زاد التصدير زادت ميزهتا الت دئذ سيزيد البيع  ا لي،ا فع نه إذا مت البيع  ية، صادراهتا وبيع املزيد، 
دمات، كما تكتسب معرفة حول كيفي ربة  إنتاج السلع وا ذ الدول ا ارجية،  ة البيع لفتكتسب  ألسواق ا

جور املرتفعة وترفع مستو  املعيشة  قق ا هنا تزيد من فرص العمل و كومات تشجع الصادرات  كما أن ا
بية  ج ن الدول ا ك املركزي  البلد،  يب املوجودة  الب ج قد ا للسكان، وتزيد الصادرات أيض،ا احتياطيات ال

                                                           

شر  - 1 ارجية، دار امليسرة لل ،والتوزيع والطباعةالعصار رشاد، التجارة ا و  .02، ص2000عمان، ، الطبعة ا
 
مود، التصدير  - 2 رة، وعمليا واالسترياد علميافؤاد مصطفى  هضة العربية، الطبعة الثالثة، القا  .22ص ،0992، دار ال
 
يكل، موسوعة املصطلحات االقتصادية  - 3 هضة العربية للطباعة واإلحصائيةعبد العزيز فهمي  شر، دار ال  .202، ص0912، ، بريوتوال
 
جارريد ف - 4 اطق التجارة الدو، تسويق الصادرات العربية: آليات تفعيل التسويق ال رة العربية الكرب ، دار قباء وم شللطباعة  ا ر وال

رة، والتوزيع  .15، ص2002،القا
 

5- https://www-mawdoo3.com/ 03/2018/ 2018مفهوم_الصادرات_والواردات تاريخ االطالع  . 
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ها ميكن لبلد لديه احتياطيات كبرية، تدفع مقابل الصادرات إما با مريكي، حي اصة  ا أو بالدوالر ا لعملة ا
ذا  اصة، و بية إل راق السوق بعملتهم ا ج اصة لديهم مبا يكفي من العمالت ا استخدامها إلدارة قيمة العملة ا

خر   :2خالل ما يلي . وميكن للبلدان زيادة الصادرات من1يقلل من تكلفة صادراهتا  البلدان ا

  افسة العاملية لفرتة من الوقت، من خالل رفع التعرفة ماية التجارية، عن طريق عزل الشركات من امل زيادة ا
مركية علها أكثر تكلفة. ا  والضرائب على الواردات؛ مما 

 اعات ا كومات إعانات للص اصة  ا؛ اتباع اسرتاتيجية اإلعانة التجارية، ويتم ذلك من خالل تقدمي ا
سعار عمال ح تتمكن من خفض ا  .حيث تؤدي إ خفض تكاليف ا

  ماية التجارية اتباع اسرتاتيجية االتفاقيات التجارية من أجل تعزيز الصادرات، ومبجرد خفض سياسة ا
مركية نتيجة، لذلك. فيض الرسوم ا كمة   للجميع سيكون من ا

 فض بعض البلدان قيمة عملتها، وبالتا  زيادة الصادرات عن طريق خفض قيمة عملة الدولة، حيث 
 تقل أسعار البضائع.

قاط املوا الصادرات من خالل وتظهر امهية  :ال

 اد فرص عمل  سلسلة  :توفري فرص العمل دمات املخصصة للتصدير على إ يساعد إنتاج السلع وا
إحد  الدراسات أن كل دفعة جديدة من  التوريد، سواء، بصورة مباشرة أو  ري مباشرة. وقد اكتشفت

 .3فرصة عمل إضافية 2.200مليار دوالر أمريكي تُوِجد  0الصادرات تبلغ قيمتها 

 زمات َصدِّرة،  :مواجهة ا
ُ
َُصدِّرة بوجه عام منو،ا  اإليرادات أكرب من الشركات  ري امل

قق الشركات امل
 .4االقتصادي ويكون لديها إمكانيات أكرب ملواجهة حاالت الركود

 وعة الشركات على زيادة حجم مبيعاهتا. و الب،ا ما يكون من  :زيادة املبيعات تساعد أسواق التصدير املت
اولة زيادة حجم املبيعات  سوق قائمة جد  اقتصادي،ا دخول سوق جديدة بدال، من  سهل وا  .5ا

                                                           

1- https://www.cairn.info/revue-economie-internationale-2006-2-page-109.htm 2018/03/21تاريخ االطالع. 
2https:// www.conseiller.ca/pme/nouvelles-pme/6-etapes-a-suivre-pour-exporter-avec-succes/2018/02/21 تاريخ
 .االطالع

اعية املصرية" أمال عبد الرمحان، زيدان قاسم، - 3  .42ص2008، دار الشتات، مصر،" مشاكل الطلب على الصادرات الص
 

جار، تاريخ الفكر االقتصادي من التجاريني إ هناية التقليديني، دار - 4 هضة العربية، بريوت،  سعيد ال  .18، ص 1973ال
 

5  -  https://www.ithraa.om/ar/Blog/ArticleID/1 0تاريخ االطالع 1 2 /11/ 2018 
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 افسة افسة الشركات :امل د الشركات الصغر  صعوبة  م ع أحد الكرب   السوق احمللية. ويرج رمبا 
ري احمللية بالفرق بني العالمات التجارية ال تطرحها الشركات الكرب  وتلك ال  ما سباب إ وعي ا ا

ذ املشكلة بدخول سوق تصدير جديدة،  تطرحها الشركات الصغر . لذلك  .1ميكن التغلب على 

 ب ذب املوظفني  الب،ا ما يكون للشركات :استقطاب املوا علها  َصِدرة حضور  الساحة العاملية، ما 
ُ
 امل

د التعيني الت أفضل  .ع د أصحاب الشركات سهولة أكرب  تعيني موظفني ممن لديهم مؤ وقد 
 .2وطموحات أعلى، أي أشخاص لديهم ر بة  مساعدة الشركة على التطور عاملي،ا

 د َصدَّرة، وسفر الركاب لتقدمي خدمات العمل تؤدي ح :نقل الفوائد إ القطاعات ا
ُ
ركة السلع امل

 .3والسياحة، إ دعم الوظائف واإليرادات  قطاع املوانئ، واملطارات، والشحن واللوجستيات

 أكدت الدراسات االستقصائية ال أُجريت على الشركات الكرب  والصغر  على حٍد سواء أن  :منو أسرع
َصِدرة متيل ل

ُ
رةالشركات امل َصدِّ

ُ
مو بشكل أسرع من الشركات  ري امل  .4تحقيق ال

 تج ا   :دورة حياة امل ما يظل رائج، سواق، بي تجات مهجور،ا  إحد  ا من املمكن أن يصبح أحد امل
تج  ذ الفرص ومتديد دورة حياة امل سوق أخر ، وبالتا يكون من املفيد للشركات الصغر  استغالل مثل 

سواق العامليةمن خالل بيعه    .5ا

2.4. III-    الصغيرةالمقدرة التصديرية للمشروعات : 

افسية  خالل قدرهتاللمشروعات الصغرية تتحدد من  القدرة التصديرية ان ارجيةو  وقيم مبيعاهتاالت  ال االسواق ا
ت من  حو التاقدرهتا  ددوخارجية داخلية  ويوجد عواملاخرتاقها متك ي على ال  :6و

 :لعوامل الخارجيةا-1

ارجية تتمثل اته املشروعات الصغرية  د العوامل ا ش  فيه  دا احملي  احملي  ال ت فز او  و قد يكون اما 

                                                           

ردن، - 1 شر والتوزيع، ا  .35 ص ،2004فلح حسن خلف، العالقات االقتصادية الدولية، مؤسسة الوراق لل
 

ولوجيا املعلومات وزيادة - 2 شر والتوزيع، مصر، مود حامد عبد الرزاق، تك ديث لل اعية، مكتب ا مية الص  .22ص  ،2002الصادرات ودعم الت

 

3-https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/02/dossier_de_presse_-
_presentation_de_la_strategie_du_gouvernement_en_matiere_de_commerce_exterieur-
_23.02.2018.pdf2018/03/25تاريخ االطالع 
4-https://www.petite-entreprise.net/P-2863-136-G1-export-tout-savoir-sur-l-exportation.html 
 تاريخ االطالع2018/04/25
5-https://www.lenouvelliste.com/public/article/200363/le-commerce-exterieur-quelle-importance-

pour-un-pays 2018/06/25تاريخ االطالع 
6- S.Tamer  Gavusgil, exportation de la pme des pays en développements, enjeux et perspectives, 

CNUCED, Genève, 1993, p64. 
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فر من التصدير  اد قراراملؤثرة   يبني العوامل والشكل املوام  الصغرية. ملشروعاتمسريي اطرف  التصدير من ا
لك  م  :(4مق )ل ملؤث يف لع غري  خت قجي  ل ع  ملرش ي يف   .لت

 

 

 

 

 ,S.Tamer  Gavusgil: exportation du pme des pays en développements, enjeux et perspectives, CNUCED :المصدر

Genève, 199, p64   
اصر التاليةاالس ومن الشكل ا توضيح الع  :بق ميك

 ارجية تتطلب من املشرف على املشروع  :الخارجية  مؤشرات االسواق ان عملية اقتحام االسواق ا
كم منيكون على دراية  الصغري ان عديد من املؤشرات كأذواق املستهلكني والطلب عل  و

.  السلعة......ا
   على  رأطتالقدرة الشرائية لعملة البلد فالتغريات ال  وكبري على وتأثري مباشرعالقة  له :الصرفسعر

وات اتر  ها فمثال االرتفاع الدي عرفته عملة االورو خالل س افسية للعملة او تقلل م العملة تعطي قدرة ت
اد االوريب مقابل صادرات الواليات املتحدة االمريكية.  بشكل كبري على صادرات اال

 مية الصادرات للبلد ا التصدير خاصة فيما يت وترتب  بسياسة :سياسة ت مكانيات      علق باإلالبلد 
 للمصدرين. واالمتيازات املقدم

   ا املتاحةوة االقتصادية للبلد ان الق :المق ارنة للبلدالميزة  ية كلوسياستها االقتصاد وإمكانياهتا وموارد
تمي اليه. عل من املشاريع الصغرية تتميز مبيزة تصديرية وفقا لالقتصاد الدي ت  د العوامل 

 

 

 سعر الصرف مؤشرات االسواق الخارجية
مية الصادرات   سياسة ت

 للبلد
المق ارنة للبلدالميزة    

 

 المقدرة التصديرية للمشروعات الصغيرة
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 :ليةالعوامل الداخ-0

اب عوامل  ودراسات عديدةلقد اشارت ا ات  ددا ان   املقدرة التصديرية للمشاريع الصغرية  داخلية 

 :دلكيوضح  والشكل املوا

لك  ملؤث يف  :(5مق )ل خلي  دل م  . خت قلع غري ل ع  ملرش ي يف   لت

                                                     

          

 
 S.Tamer  Gavusgil: exportation du pme des pays en développements, enjeux et :المصدر

perspectives, op.cit., p66.   

اب  تج ان  املشروع  ر فتهيئةالتصديالصغري   قرار املشروع يؤثران على داخلني عاملنيمن الشكل السابق نست
فيزتع مقدرة مسري  و   ودرجة  العلى ا تجاهتم علهم يفكرون  والعوامل الالتصدير     تصدير م

ارجية كدلك مستو  طاقتهم االنتاجية من حيت املعدات  صصواملستخدمة وال واآلالت املوفرةا االسواق ا   
ارجي.   توج ان ويقصد بتهيئةلتلبية الطلب ا توج تتحدد اكرت امل توج   السوق احملليجودة امل دا امل ة فادا كان 

قق نف  الطلب او اكرت  السوق الدولية.  عليه طلب الداخل ميكن له ان 

م املشروعات ون اإلنتاجية  التصدير مباشرة وذلك بإنتاج السلع ال  وتسا الصغرية باستخدام أفضل أنواع الف
يكل الصادرات عن طريق دعم ويع  ي تتجه للتصدير وت ذ املؤسسات وتوفري املساعدات الف ظيمية وتشجيع  ة والت

ارجية. سواق ا ا باملعلومات عن احتياجات ا مية الصادرات هلا ومد الدول  ملعظم رتاتيجيةاس تعترب مبثابة قضية وت
امية ال تعا عجز كبريا ومتزايدا  موازين مدفوعاهتا، وبصفة خاصة  امليزان التجاري، فق ظل التصدير  دال

اري بإنشاءحكرا لوقت طويل على املؤسسات الكبرية، فاالستثمارات ال كانت تقضي  ة معقدة مرتبطة شبكات 
جم، اال انه   ها عمليا اال بوجود مؤسسات كبرية ا  جوم كبرية جدا من االسواق العاملية، مل تكن تسمح حي

جم الصغري  هامزايا ن للمشروعات ميتلكالواقع ا  :1وعية تساعد على التصدير ومن بي

                                                           

1-https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/commerce-international 
االطالع 21/09/0120تار  

توج تهيئة المشروع الصغير   تهيئة الم
 للتصدير

ة التصديرية  المقدر 
 للمشروع الصغير
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 ياكل  حيت :القدرة على التكيف والمرونة ها ان تع املشاريعان قدرة  دل من الصغرية على التكيف ميك
ارجية، نظرا ملا تتمتع به من مرونة تتمثل  تواضع راس املال  برامج انتاجها ملواجهة احتياجات االسواق ا

 .لى تلبية احتياجات اسواقها وكسب اسواق خارجية للتصديرع أقدراملستثمر، ومن مث تكون 
 يار االفضل لدخول  : حيتالتخصص ال انتاجي واحد يشكل ا يؤكد البعض بان التخصص  

 .املشروعات الصغرية االسواق الدولية
 عة  التكيف مع املستجدات والتغريات السري تتجسدالصغرية  املشروعاتان مرونة  : حيتالتجديد 

افسني  السوق ركات امل  .ر بات املستهلكني وتوقعاهتم و
اعية وزيادة التدفقات االستثمارية تتم مبشاركة  أن ومن املؤكد تجات الص صغرية  شروعاتمتوسيع عملية تصدير امل

ذ  د است املشروعاتحيث تعد  فضل ملواجهة التحديات املفروضة على االقتصاد العاملي املست دا، رئيسيا، االوسيلة ا
تجات املشروعات  مية وتطوير اقتصادياهتا مست الكبرية،على م حت  ت ارب العديد من الدول ال  دة وتؤكد 

وع من املشروعات. ذا ال  بذلك على 

3.4. III - مية   الصغيرة المشاريع مساهمة  : الصادراتفي ت
ا مية الصادرات تعترب مبثابة قضية ملعظم الدول ال مدفوعاهتا، وبصفة  مية ال تعا عجزا كبريا وُمتزايدا  موازينإن ت

تثمارا ملشاريعخاصة  امليزان التجاري، فقد ظل التصدير حكرا لوقت طويل على ا ت ال كانت الكبرية، فاالس 
ه سواق العاملية، مل تكن تسمح حي ارية معقدة مرتبطة بأحجام كبرية جدا من ا عمليا  اتقضي بإنشاء شبكات 

جم الصغري للم  مشروعاتإال بوجود  جم، إال أنه  الواقع ا د على التصدير  ميتلك مزايا نوعية تساع شاريعكبرية ا
 .كالقدرة على التكيف، التخصص والتجدد

مية الصادرات يبدووقد  ا يبتعد قليال عن الواقع، فكيف للمشروعات الصغرية أن تعمل على ت و أن حديث لة ا  للو
خالل قيامها  من وذلكإن ذلك يتحقق بقيامها باإلنتاج املباشر أو  ري املباشر  وقلة رأمساهلابإمكانياهتا احملدودة 

اف والقدرة علىبدور املشاريع املغذية للمشاريع الكبرية مما يؤدي إ خفض تكاليف اإلنتاج  سواق امل سة  ا
اما  وتؤدي املشروعات العاملية. ظر ا تـجارب الصغرية دورا   التصدير سواء بشكل مباشر او  ري مباشر بال

ذا  اعات الصغرية إلنتاج املعدات اجملالبعض الدول   ، فدولة سويسرا مثال تعتمد ا حد كبري على الص
اعات  زو بعض ذ الص ا، وقد استطاعت  ونغ   االسواق العاملية، اما  االلكرتونية، الساعات، االدوية و ري

زة ال تتم   ا اعة املالب  ا وبية هتامن صادر % 50 حواصغرية  املشروعاتكونغ فتشكل ص ، و كوريا ا
اعية من انتاج   .من امجا صادرات البالد% 35 46الصغرية  املشروعاتيبلغ نصيب الصادرات الص

م و  ميـة الصـادرات سـواء بشـك الصغرية املشاريعتسـا علـى إنتـاج  اهتل مباشـر عـن طريـق قـدر بشـكل كبـري  ت
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افسـية، أو بشـكل  ـري مباشـر عـن طريـق قيامهـا بإمـداد  هائيـة الت تجـات ال تج لل مـدخالتكالكبـرية   املشاريعامل م
هائي  .1ال

م املشاريع اعية حيث تتجاوز حصت  إسهاماالصغرية  وتسا  20رات ا من الصادهكبريا  التصدير ملعظم الدول الص
رويج وا % 20و الدامنارب وسويسرا، %22- %20 إيطاليا وبني % وتصل  الصني، % 20 فرنسا وال
 .2 الصني% 20شرق أسيا وا  بلدان كوريا و % 20إ 

ميــة ظمــة التعــاون االقتصــادي والت   ةالصغري  املشاريعإ أن معــدل مســامهة  OCDE وتشــري تقــديرات م
ظمــة تبلـغ حــوا   22مـن إمجـا الصـادرات، حيـث تتجـاوز حصـتها مـن الصـادرات % 22صــادرات الــدول امل

 .3 السويد %20و الــدامنرب وسويســرا، % 22و  %20 ايطاليـا، وبـني %
حـو م ب عة. كما شكلت م% 22إ % 22 وتسـا سامهتها  صادرات بعض مـن الصادرات العاملية للمواد املص

 كوريــا % 20 تــايوان، و% 22 الصــني و% 29الـدول اآلسـيوية معـدالت عاليـة جـدا، حيــث بلغــت 
ســبة للمســامه وبيــة. أمــا بال مـن إمجـا % 20ا متثـل  اليابـان حـو  التصـدير  املشاريع ــري املباشــرة هلــذ  ةا

مريكيـة تصـل نسـبة أصـحاب صـادرات ا اعية الكبـرية، و الواليـات املتحـدة ا الصـغرية  اريعاملشملؤسسـات الصـ
ذ  املصـدرة، كمـا املشاريعمـن إمجـا عـدد % 92املصـدرة حـوا   من إمجا املشاريعاوزت نسبة مسامهة 
مري  الصـادرات  إمجـامسامهتها دول العربيـة، بلغـت نسـبة أمـا فيمـا يتعلـق بالـ.4%20كية اكرت من الصادرات ا

و % 1حوا  ة  مجهورية مص% 2 اململكة السعودية، و  .20025ر س

مية الدي تأس التجارة العاملي التابع ملؤمتر االمم املتحدة للتجارة  وقام مركز اد  الدي يعمل0922عام  والت على إ
امية  االقتصاد العامليبيئة مالئمة الندماج الدول ا و مؤسسة ،ل لى صيا ة معرفية موثوقا،  ا مهمتها املساعدة ع و

مية، مع الرتكيز بصفة خاصة على ضمان بأن تكون السياسات  الية للسياسات وطرق التفكري بشأن الت اقشات ا امل
مية مستدامة بدراسة رية قدرة التصديرية للمشاريع الصغقام بدراسة امل الداخلية، والقرارات الدولية متداعمة من أجل ت

                                                           

هضة العربية، - 1 اشئة، ال ا  متويل املشروعات ال رة،  وفاء عبد الباس ، مؤسسات إدارة املخاطر ودور  .09، ص2002القا
 
شر والتوزيع،  - 2 امد مل ظري والتطبيقي، دار ا يم عبد االوي، املؤسسات الصغرية  إطارا ال  .01 ، ص2001 عمان،مد إبرا
 

امعية للدارسات نبيل جواد، إدارة  - 3 مية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املؤسسة ا شر والتوزيعوت ان، وال  .12ص 2001، لب
 
ة مشكلة البطالة بني الشباب  الدول - 4 اعات الصغرية واملتوسطة  معا ليم: دور الص يمر، أمحد عبد الفتاا عبد ا  عبد العزيز مجيل 

م ظمة العربية للت رة، العربية، امل  .09، ص2000ية اإلدارية،  وث ودراسات، جامعة الدول العربية، القا
 
فيف أزمة البطالة،  - 5 شآت الصغرية واملتوسطة   ظمة العمل العربية، دور امل تد  العريبم  أكتوبر، 20إ  09، من للتشغيل، بريوت امل
 .21ص
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تائج التالية وتوصل ا  :1ال

امية-0  :في البلدان ال

سبة الكلية ل وباكستان بلغت بعض البلدان االسيوية متل تايالند   22صادرات حصة املشروعات الصغرية  ال
د على %20و% ة  التوا و اهل و  %22امجا الصادرات  من الصغريةحصة املشروعات  0912بلغت س
ة ها  %12ارتفعت ا    0912 س اعية  %20م تجات ص سبة  و كوريام د ال وبية فقد وصلت   %29ا
ة غافورة 0912 س  .2امجا الصادرات الكلية من %20وصلت ا  و س

رية دات ابعاد اسرتات امة و جو مية صادرات املشروعات الصغرية قضية  مية و تقوية يجي   تو تعد قضية ت
قيق اقتصاد متقدم و متكامل  و  امية  و رسم مستقبل اقتصادي هلد الدول ال تسعى ا  اقتصاديات البلدان ال
اء بعض الدول  و  اته الدول صادرات مشروعاهتا الصغرية تبقى متواضعة باستث بشكل عام ميكن القول ان معظم 

تجاته  السحصة املشروعات الصغرية من الصادر  د املشروعات الصغرية تبيع م وق ات ضعيفة نسبيا فأ لبية 
مل االنتاج للسوق الدولية كما ان املوارد  احمللي  و مل تستطيع التوجه ا التصدير الن طاقتها االنتاجية ال تستطيع 

مل التكاليف املرتبطة بالتصدير  و  بعض اال افسية حيااملالية املتاحة ضعيفة ال تستطيع  ن تكون القدرة الت
ودة او التكلفة باإلضافة ا نقص املعلومات عن االسواق  اته املشروعات ضعيفة سواء من ناحية  ا تجات  مل

وحة املرتبطة بالتصدير  .الدولية  و نقص التشجيعات و االمتيازات املم

 :البلدان المتقدمة في-6

داصدير نسبة من املسامهة  الت أكرب الصغرية هلاان املشروعات  البلدان املتقدمة تشري االحصائيات ا   ويفسر 
اته املشروعات هلا قدرة عالية على التأقلم مع معطيات االسواق العاملية  دا بالعملعلى اساس ان  لى انتاج ع و

ض يكون هلا اتر  ظيمية تكلف تكاليف با تاج ا اجراء تعديالت ت تجات دات جودة دون ان  ليب  ارتفاع سم
توجات  ولوجيا املتطورة  وباإلضافة اسعر امل اته املشروعات تستفيد بقدر كبري من التك ولوجياو ان   خاصة تك

ديدةاملعلومات  فيض من تكاليف التصدير أدييوالدي  واالتصاالت ا دا. 3ا   تتميز املشروعاتمثال  و ك
كثر اسهام  عملية تص الصغرية باهنا دول املوادير البلد ا  :يوضح دلك وا

                                                           

ميةللتجارة االمم املتحدة  مؤمتر ،تقرير مركز التجارة العاملي- 1 يف ،والت  .9ص  ،0992 ،ج

2  - https:// www.oberlo.com/blog/small-business-statistics 09/10/1200تاريخ االطالع.  
3 -pme, atouts et handicaps problèmes économique, n 2, paris, 2005, p12. 
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مق  ي للفرت (18)  ل غري  ل ي  مل  (2006-1223): ص 

حجم المشروع من حيت عدد 
 العمال

 نسبة المئوية من قيمة الصادرات

 %20.9 عامل 20اقل من 

 %02.9 عامل 22ا  20من 

 %00.2 عامل 000ا  22من 

 %22.1 واكرتمن عامل  000

 Statistiques canada  profil des exportation canadienne de1993 a 2006 catalogue n 65-506 X  :املصدر

octobre 2008 p9. 

 

ة سبة الكلية للصادرات  2000 و س ي نسبة %29 فرنسا بلغت نسبة صادرات املشاريع الصغرية من ال   و
امة تعك كبرية جدا  وع م و دا ال  .1ن املشاريع  املسامهة بقوة  رفع وتعظيم حجم صادرات الكلية للبلدقدرة 

ص اد االوريب فحسب احصائيات معتمدة وصلت نسبة املشاريع الصغرية املصدرة  وفيما  من  %22دول اال
سبة االمجالية للمشاريع  دول املواال  دلك:يوضح  املصدرة وا

 

 

 

 

 

 

                                                           

1-https:// www.fiance.gouv.fr/notes-blues/nbb 21/9101/ 00تاريخ االطالع   
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مق  مل(19)  يب : ص  غري دل الاحت الا ل  (2006-1223)للفرتي 

شاط نسبة المئوية من قيمة  طبيعة ال
 الصادرات

عة  %22.2 املواد املص

اء  %1.1 الب

ملة  %21.2 ارة ا

ادق   %02.2 واملطاعمالف

 %0.2 الصيانة

قل   %00.0 واملواصالتال

 %22.1 والتامنيالتمويل 

دمات للغري  %1 ا

Statistiques canada profil des exportation canadienne de1993 a 2006 catalogue n 65-506 X octobre 

 .p9 2008  : املصدر

دولمعطيات ومن  االصادرات  نالحظ املسامهة الكبرية لقطاع املشاريع الصغرية  السابق  ا شاط كل  ت ال
دا مؤشر االقتصادي اد االوريب. على االمهية الكبرية ال و اته املشاريع  بلدان اال  ظى  ا 

تلاملتحدة  و الواليات سبة  االمريكية   1%11املشاريع الصغرية الصدارة من حيت نسبة املسامهة  الصادرات ب
ي نسبة  .الصادرات تعظيم حجماملشاريع الصغرية  مد  امهية قطاع  وعاك  اكبرية جدا   و

ة و  فرنسا حسب اح زت س ها مشاريع  000000اشارت ان من بني   2002صائيات ا مشروع  بفرنسا  م
دمات  00200و كدلك اتبتت نف  االحصائيات ان من بني   22000صغرية  ال ا  92مشروع مصدر  

دا نصف املشاريع الصغرية تشارب  ي عملية التصدير بطريقة مباشرة او  ري  % ها مشاريع صغرية  و  ك باشرة  مم
طقة كبيك   ة  2000كما وصل عدد املشارع الصغرية املصدرة  م اته املشاريع  2002مشروع  س و كل 

                                                           

1 -  https://www.fiance.gouv.fr/notes-blues/nbb 01/09/2001. تاريخ االطالع  
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قق حصص سوقية لقدرهتا على االنتاج باملواصفات العاملية و استعماهلا وسائل االتصال  استطاعت ان تتمركز و 
 تستعمل رنسا وصلت نسبة  املشاريع الصغرية  الالعصرية   التعامل و عملية اقتحام االسواق العاملية ففي ف

ارجية ا  نرتانت  تعامالهتا التجارية مع االسواق ا ة  % 21ا يدة   20021 س تائج ا و على الر م من ال
ال ترقية املشاريع الصغرية  اال اهنا مازالت مستمرة  البحت عن الوسائل الكفيلة  اته الدول   صلت  ال 
دا من اجل خلق فرص عمل جديدة  و التحكم  و التصدير و  و التوجه اكرت  اته املشروعات  ال تدعم  ا 
مثلة ما تقوم به الواليات املتحدة االمريكية حيت وضعت برنامج خاص لدلك   اته ا ارجية   و من   االسواق ا

ارج و توفري املعلومات ال ارجية  ووضع ميزانية خاصيهدف ا تسهيل العالقات مع ا  كافية عن االسواق ا
 .لتمويل املشاريع املرتبطة بالتصدير كما مت وضع برنامج  ت خاص بالتصدير

5-III  دور المشاريع الصغيرة في االبداع و كأداة : الخامسالمبحث  
 لجلب المدخرات

1.5. III-  االبداعمفهوم : 
و ما يع اإلتيان بفكـرة أو بشيء جديد و ري مألوف مباإلبداع  اللغة من بدع الشيء، أي إبتدعه أ ا و أنشأ و

شياء بطريقة جديدة ظر إ ا و " بدع " مبع .2  ذلك ال صل اللغوي لكلمة اإلبداع  ه بدع  اخرتعوا وم
 .3الشيء أي إخرتعـه أو إبتكر وأوجد

دي ن إنتـاج الفكـرةعملية تبدأ مـ على أنه innovation يعرف اإلبداع أو التجديدو  موذج ا ولية وتصميم ال د ا
ظـيم إلـى  ايـة دمة أو الطريقة أو الت توج أو ا ه فعليا  ستفادةباالبشكل يسمح  االقتصاديةإدماجه  الدورة  للم م

 .4العملية اإلنتاجية  استخدامهإما ببيعه أو 

ظم مية وتطبيق أفكار جديدة  امل ي كلمةكما يعرف أيضا بأنه ت مية  طاق فهي شاملة وواسعة ا ة، وكلمة ت ل
ا ديدة إ  اية توريد ظمة عرب  وجلبها إ تغطي كل شيء بداية من الفكرة ا ما يعرف كذلك على ك  تطبيقها،امل

ذ الفكرة  االنتشار إلـى  ا، مث تبدأ  فيذ تلفة، تبدأ من خلق الفكرة إ ت  ماكنآأنـه عمليـة ذات مراحـل 

                                                           

1  - Rapport OSEO sur les PME، les PME et l’exploitation ,2006 , p 109. 
شر والتوزيعدار الفكر للطباعة  مفهومه، جروان، االبداع نعبد الرمحفتحي  - 2 ،، الطبعة وال و ردن ، ا  .20ص ،2002ا
 

تار  - 3 ان  ،2ط الصحاا،تار  الرازي،محد بن أيب بكر بن   .20، ص 0912 بريوت، ناشرون،مكتبة لب
زائر  اقتصاد املعرفة  لعماري،محد - 4 وان: " التجدد وفرص اندماج ا مية ) امللتقى الدو ،»مداخلة بع  2حول الت

زائر، ورقلة،جامعة  البشرية، البشرية وفرص االندماج  اقتصاد املعرفة والكفاءات  .2002، ، مارس00- 9 ا
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 .1مواضع أخر و 

فإن التجديد أو  بو ادBOUARD Françoisو باسكالLAURENT Pascal وحسب كل من
اعي والتجاري لإلخرتاع ومييز بني اإلخرتاع و innovationاإلبتكار   :2ما يليك التجديد و التطبيق الص

 تج أو طريقة و اخرتاع شيء جديد بالكامل، أي م معروفة إ  جديدة مل تكن processus اإلخرتاع: و
ا؛     اية صدور

 ة؛ ذا اإلخرتاع مـن أجـل تلبية حاجة معي و قدرة املؤسسة على إنتاج وبيع   اإلبتكار أو التجديد: و
سني   :"3اإلبداع أو التجديد بأنه  Martin & Bartalكما عرف كل من فكرة جديدة تطبـق إلنشاء أو 

اصة با فكار ا دمة "، فا ظمة على العملية، السلعة، ا ظر هلا من خارج امل لتحسني تعد إبداعا ح وإن كان ي
توج يكون إما بتقدمي سـلع  ذا التعريف بأن إبداع امل فكار أو خدمات موجـودة فـي مكان آخر ويوضح  أهنا تقليد 

دمات املوجودة فعال، كذلك إبداع العملية اإلنتاجية، والذي سني السلع أو ا  أو خـدمات جديدة أو 

ها اد أفضل الطرق للقيام  ا سواء كان بتصميم جديد أو بتحسي  .يكون من خالل إ

واضح  ولقد ظهر اختالف ،إبداع الكثري من التعريفات وال وردت  ا اث والدراسات وإن لكلمة 
ليزية  ،حول استخدام كلم إبداع وابتكار . ويالحظ (Creativity)وأيهما أكثر صحة بارتباطها بالكلمة اإل

أن بعض تلك ا اث والدراسات قد استخدمت الكلمتني وكأهنما مرتادفتني والبعض اآلخر من الدراسات وا اث 
خر  وبالرجوع إ املعاجم اللغوية العربية  تلفا، عن ا هما وأن كل واحدة من تلك الكلمتني تعطي مع  قد فرق بي

ي بدع ،اع وابتكارولتوضيح املع اللغوي لكل من كلمة إبد ظور تفسريا، لكلمة إبداع و وبدع  ،فقد أورد ابن م
بطه. والبدع الشيء الذي يكون أو ال يكون مبتدعه، ،الشيء  .4وابتدعه أي أنشأ وبدأ واخرتعه واست

سب مصطلح مساوي اإلبداع وي ذ" Joseph Schumpeter "إ ال ظر عدي الذي1912م ول  امل  إلبداع،ا
تيجة عرفه حيثي امجة بأنه: ال تج  مكونات  مجيع وكدا التغيرياإلنتاج،  جبديد ب طريقة أو أسلو  من إنشاء ال امل

                                                           

درية، مصر،  راوية- 1 امعية، اإلسك ظمات، الدار ا  .2، ص 2000حسن، السلوب  امل
2  - Pascal LAURENT، François BOUARD: Economie d’entreprise، manuel BTS، les  
Éditions d’organisation, Tom 1, 1997, p 231. 

بار،عبد  مهدي  سلو - 3 وان:"  العامري:صا مهدي  ا  قىامللت ،»البحث والتطوير  اإلبداع التق  تأثريمداخلة بع
ول  داء لالندماج الفعلي  االقتصاد  مهيةأ حول:العلمي الدو ا اعة ا دق العاملي،الشفافية و زائر، ف  جامعة ا

وراس، زائر، ا  .2002 جوان، 2 –ماي  20 ا
4-Joel BROUSTAIL، Frederic FRERY، le management strategies de innovation، 
edition Dalloz، Paris, 1993, p 97. 
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 املوارد عن اتجوالرضا الالقيمة  وتغيري املوارد،   ناتج بأنه: تغيري Peter Drucker "وعرفه "وكيفية تصميمه
 "1.ملستهلكل اقب املستخدمة من

اسبة و Creativityواإلبداع  صائص الشخصية ال إذا وجدت بيئة م مزيج من القدرات واالسـتعدادات وا
ميكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إ نتائج أصــــــيلة ومفيدة للفرد و/أو الشــــــركة/املؤســــــســــــة و/أو اجملتمع و/أو 

ية متكن الفرد من التفكري بطرق  ري تقليدية و و  العامل. ، أو كما Unconventionalعبارة عن خاصــــــية ذ
دوق"   Thinking outside the box"و معروف ومتداول " التفكري خارج املربع أو خارج الصـــــــــــ

or the square" اصية إ االبتكار ذ ا استخدام أساليب مغايرة  أو Innovation، و البا، ما تؤدي 
اء التعامل مع ة  ري عادية أث تج عن اســــــــــتخدام2مهمة/قضــــــــــية معي واتج  . وقد ي ية بفاعلية ال اصــــــــــية الذ ذ ا

 :3التالية

دوث إال  حاالت  .0 تج نادر ا ذا امل توليد شــيء جديد  ري مســبوق على اإلطالق )قد يكون 

 . (Highly Creativeاإلبداع العا

موعة أفكار متباعدة/ ري متباعدة بطريقة جديدة  ري مألوفة. .2  توحيد أو رب /دمج 

اد أو إظهار استخ .2 تج ما.إ  دامات جديدة  ري متعارف عليها لألفكار املتداولة أو مل

فكار املوجودة أصال، واملتداولة إ مستفيدين آخرين أو أشخاص جدد.  .2  نقل ا

فكار عمليـة معقـدة من العمليـات العقليـة واإلبـداع يـة تســــــــــــــتـدعي توليـد ا صــــــــــــــيلة  والـذ ديدة أو ا يم ا واملفا
New or Original Ideas and Concepts فكار ويل ا . وقد يع اإلبداع  أبســــــــــــ  صــــــــــــور 

و يضــــــــــــــم عمليتني أســـــــــــــــاســــــــــــــيتني مهــا: التفكري  يــاليــة إ واقع، و فكــار ا ــديــدة وا واإلنتــاج  Thinkingا
Producing ويؤكد العلماء على أن مصـــــــــــطلحي املعرفة .Knowledge  واإلبداعCreativity  مرتبطان

                                                           

1  -  Yan de Kerorguen, Anis Bouayad – La face cachée du management- DUNOD Paris 
2004 p 197. 

 
ميد عبد الفتاا املغريب، اإلدارة االسرتاتيجية -2 دي والعشرون، طعبد ا صورة، 0ديات القرن ا يل العربية، جامعة امل موعة ال  ،0999 ،
 .21ص

3-Valenduc Gérard et warrant Françoise، "Innovation technologies au service du 
development durable»، Namur; fondation travail، févier 2001, p6.    
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تاجببعضــــــــــهما، فاإلبداع أو ال يقع  إ قدر كاٍف ومعقول من املعرفة  املوضــــــــــوع أو الفكرة ال عملية اإلبداعية 
رب مشــــاعر ربات والتجارب ال  وأحاســــيســــه قبل أن يتمكن من  عليه التفكري. فالرســــام البد أن يعيش خالل ا

حاســـــــي  إ لوحات رائعة، وكذلك الكاتب واملؤلف والعامل  م ممن ميارســـــــونويل تلك املشـــــــاعر وا عملية  و ري
اب ما ميكن إبداعه أو اإلبداع فيه  .1اإلبداع بتلقائية وعفوية. وبدون املعرفة لن يكون 

ــــــا لإلبداع Schumpeter ويعترب اإلقتصادي جوزيف شـــــــومبيرت ــــــا دقيقـ ــــــدم تعريفـ ــــــن قـ  innovation أول مـ

امجة عن إنشــــــــاء طريقة أو أســــــــلوب  تيجة ال كونات جديد  اإلنتاج، وكذا التغيري  مجيع محيث عرفه بأنه: " ال
ي توج أو كيفية تصميمه"، ولقد حدد مخسة أشكال لإلبداع و  :2امل

     توج جديد؛  إنتاج م
  إدماج طريقة جديدة  اإلنتاج أو التسويق؛ 
     ولية؛  إستعمال مصدر جديد للمواد ا
    فتح و زو سوق جديدة؛ 
 اعة ظيم جديد للص  .قيق ت

ليل شومبيرت لإلبداع ميكن متييز نوعني أساسني لإلبداع مهام ولـوجي :ن خالل  و اإلبداع التك ول  وع ا  ال

technologique innovation توجات أو طرق الفن اإلنتاجي ـص اإلنتـاج أو التحسني  امل وع  .و وال
ظيمي و اإلبداع الت ص إ organisationnelle innovation الثا  دماج وتغيري إجراءات وطرق و

ظيم طرق وأساليب التسيري  ويل وإعادة ت وع من اإلبداع  ري مادي ويهـدف إ  ذا ال جديدة  التسيري ويعترب 
ظمة ابية وفعالية من أجل الرفع من أداء امل فراد أكثر إ ظمة وا  .3واملعارف املكتسبة من أجـل جعـل سلوب امل

اجح لتصــور، إكتشــاف ، اخرتاع مع اعتبار نتيجة مفســرة بإرادة :"4أيضـا بأنه  كما ميكن تعريف اإلبداع التطبيق ال
 ." التغيري ولي  للمصادفة

 

اصر اآلتية مناالبداع عملية  وتتكون  :5الع

                                                           

م، إدارة االبت 1- شر، عمانم عبود  ، دار وائل لل و ديثة، الطبعة ا يم والتجارب ا ردن -كار املفا  .021، ص 2002،ا
2  - Jean LACHMANN: le financement des stratégies de l'innovation , economica, paris, 
1993,p22. 
3  - Oukil Mohamed Saïd: recherche et développement، aspects théoriques et pratiques 
CERIST, Alger, 2002, p 05. 
4  - Olivier BADOT et al: dictionnaire du marketing، economica, paris, 1999, p131. 
5https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/formations/mpa/materiel_pedagogique/
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 ائها، والقدرة على رؤية املسائل  :المرونة ظيمها، وإعادة ب ي أن تتصف املعلومات بسهولة استدعائها وت و
 .انبمن عدة جو 

 مثلة على ذلك تقدمي  :الطالقة تُعرّب الطالقة عن  زارة اإلنتاج، وتوليد وحدات من املعلومات، ومن ا
 .معلومات ترب  جزءا، بكل، أو كلمات تطابق أو تضاّد مع ما

 فكار ال تقوم :األصالة باطها تتميز بالتفرد، باإلضافة إ اّتصاف املبدع الشخصية املبدعة إّن ا  نيباست
 .باالنفتاا انفعاليا،، وعقليا، 

ولوجيـا وتـؤثر على املؤسسات اجملتمعية  ح ويشري االبتكار ني إ التوصل إ فكرة جديدة بالكامل ترتب  بالتك
ديدة لتأتى بشيء ما جديد، فاإلخرتاع يعطي أمهيـة أكثـر للمـوارد  يـر  فكار ا أن التجديد يع إعادة تشكيل ا

اج التجديد فريتب  بتحسني وتطوير أسـاليب وعمليـات اإلنت (، أماالتقدم الكلي  العلم الوقـت العبقرية،امللموسـة )
صيصها من أجل حل  فـضل للمـوارد البشرية واملادية و ظيم عن طريق اإلسـتعمال ا ديدة وطرق الت توجات ا وامل

ظيمية ية والت  .1املشكالت التق

ى تطوير فكرة أو عمل أو تصميم أو أسلوب أو أي شيء آخر وبطريقة أفضل وأيسر و املقدرة عل االبتكارو 
اب لب  كبري بني  استخداماوأكثر  و ما أشرنا واالخرتاع االبتكاروجدو ، و اس؛ فاإلبتكار  د عموم ال له  ع

سلوب من العدم  يث أنه مل يكن  اد الفكرة أو التصميم أو ا من قبل ولي   له مثيلسابقا، أما اإلخرتاع فهو إ
ذ اإلضافات باإلبتكار ات تسمى  سي فيذ فإذا ما عدل عليها وأضيف هلا   .2شرطا، أن يكون اإلخرتاع قابال، للت

2.5. III-  ولوجيمفهوم اإلبداع  : التك

ولوجية" ية لإلنتاج باإلضافة إ هت اإلبداعات التك ساليب الف ديدة وا تجات ا  ات( التغرياتحسيالتم بتقدمي امل
ية؛) ساليب الف تجات وا ولوجية املهمة  امل دما يتم  التك ولوجي ع  (السوق دخاله إإويكتمل اإلبداع التك

تج  إبداع ساليب إبداع ( أساليب اإلنتاج أو استعماله)م ولوجية تؤدي إ) ا تداخل كل  ؛إذا اإلبداعات التك
ولوجية شاطات العلمية، التك ظيمية، املالية والتجاريةأشكال ال  ."3، الت

                                                           

defi_innovation/processus_innovation.pdf 
ديات التغيرياإلدارة  عامر، ي  سعيد - 1  .291 ، ص2000مصر، ،0، طو

2-https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/11/4190-linnovation-ce-nest-pas-

linvention 22/90/2001االطالع تاريخ /  
3  -  OCDE، Manuel d’Oslo-principes directeurs proposés pour le recueil et l’interprétation 
dés donnés sur l’innovation technologique, 1 édition، Paris، France, 1994 ,P 36. 
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تجات جديدة إ السو   سلسلةإانه يشري  ويعرف على اعية ال تسهم  تقدمي م ية والص طوات الف  .1قمن ا

مد ولوجي بصورة دقيقة  اإلبداع السعيد أوكيل ويعرف  ابية "التك و تلك العملية ال تتعلق باملستجدات اال
تجات  ص امل  ."2مبختلف أنواعها وكذلك أساليب اإلنتاجال 

مد قريشي و ولوجي على أنه  اإلبداع يعرف  تجات وأساليب "التك سني صغري أو كبري  امل كل جديد أو كل 
ولوجية وكذلك فعاليته  اإلنتاج ية أو التك احية الف احه من ال صل مبجهود فردي أو مجاعي والذي يثبت  الذي 

احية االق فيض التكاليف سني اإلنتاجية-تصادية من ال  . "3-و

ولوجي قيق  اإلطالق"و  واإلبداع التك سلوب جديد أو مادة جديدة، من أجل تلبية ر بات الزبائن و الفعلي 
داف  ."4ارية أ

ية و "ه بلوم ايكر على انهيعرفو  طوات العلمية والتق ظمية واملالية والتجارية مبا  موعة من ا ا االستثمارات فيهامل
ية احية التق ة من ال ديدة واحملس تجات ا فيذ العمليات وامل ديدة وال تكون معدة لتقود إ ت  "5 املعرفة ا

انبو  ولوجي ميثل ا دائية املتجسد امللموس و  اإلبداع التك صائص املادية وا دمات ل تغيري وتطوير ا سلع و ا
ظمة، كذال ت ظمات ذو أمهية كبرية تجها امل وع من اإلبداع مل ذا ال سني العمليات اإلنتاجية، إن  لك تطوير و

ظمات  ة عالية ولوجيمل عمال ال تعمل  بيئة ذات كثافة تك افسة،لذلك يعت ا اخ امل رب اإلنفاق وشدة  م
يع واإلنتاجالعلى البحث و  وع م امر تطوير مرتادفا مع تراب  عا لعمليات التص  .6ن اإلبداعضروري هلذا ال

ولوجي بأنه ويعرف اإلبداع ظمة من  "7 التك نشطة املتداخلة  امل سيق بني عـدد مـن ا عملية تتطلب التعاون والت
ديـدة  فكار ا ولوجيةأجل إستخدام وتب ا  خدمة ، باعتماد أساليب علمية نظامية لغر  تقدميوالتطـورات التك

                                                           

افسية - 1 يم امساعيل، العالقة بني انواع االبداع التق وابعاد امليزة الت الثالث لكلية االقتصاد  املؤمتر العلمي ،أكرم أمحد الطويل، ر يد ابرا
وان ت ع ظمات إ":والعلوم االدارية  عمال: التحدياتدارة م ردن، ة، جامع"العاملية املعاصرة ا اصة، عمان، ا   -27 العلوم التطبيقية ا

 .7، ص2009أفريل 29
 
زائر، - 2 امعية، ا ولوجي، ديوان املطبوعات ا  .33،ص 1994مد السعيد أوكيل ، إقصاد وتسيري اإلبداع التك
 

ولوجي مد قريشي، - 3 لة البحوث والدراسات، عدد  اإلبداع التك ية،  افسية املؤسسات الوط ، كلية العلوم االقتصادية 6كمدخل لتعزيز ت
زائر،   .136، ص2008وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، ا

 

4  - Mélissa Schilling، François Thérin, Gestion de l’innovation technologique, Maxima, Paris, 
France, 2006, P 11. 

 

مد ناصر الدين ناصر،  - 5 ظيمية  دعم االبتكار اإلنتاجي للمشروعات االستثمارية، دراسة "عمر وصفي عقلي،  صائص الت دور ا
مية الرافدين، العدد  لة ت مهورية العربية السورية،   .106ميدانية  ا

 

ظمة الطبعة  - 6 فاجي، نعمة عباس، نظرية امل سن وا ر  صور طا شر والتوزيع، بية، دارالعر م  اليازوري لل
ردن ،  .202، ص2000ا

 
بار،سلو  عبد - 7 وان:"  العامري:صا  ا  امللتقى ،»البحث والتطور  اإلبداع التق  تأثريمداخلة بع
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مو وجعلها أكثر قدرة أو سلعة جديدة با ظمة  البقاء وال داف امل قيق أ ها لغر   سي ظمة، أو  ـسبة للم ل
افسة  ." على امل

ولوجي بأنه توجات   " 1كما يعرف اإلبداع التك سني صغري أو كبري  امل كل جديد على اإلطالق أو كل 
صل مبجهود فردي أو مجاعي، والذي يثبت  ع الذي  ولو وأساليب الص ية والتك احية الف جية، وكذا احه من ال

احية اإلقتصادية  ."فعاليته من ال

ولوجي أيضا بأنه توجات  تلك العملية التـي تتعلـق باملـستجدات  " 2ويعرف اإلبداع التك ص امل ابية، وال  اإل
ولوجي وفقا ل و." مبختلف أنواعها وكذلك أساليب اإلنتاج يعة عاملني أساسيني مها : طبميكن تقسيم اإلبداع التك

سلوب اإلنتاج، والعامـل الثا  ولوجي  توج واإلبداع التك ولوجي للم د اإلبداع التك ولوجي حيث  اإلبداع التك
افذ أو  ولوجي ال زئي أو الطفيـف واإلبداع التك ولوجي ا د اإلبداع التك ولوجي حيث  و درجة اإلبداع التك

ذري  .3ا

ولوجي فيما يلي وتظهر أمهية  :4اإلبداع التك

  داف من خالل االقتصاد از ا داء وإ سني إنتاجية املؤسسة وذلك بتحقيق الكفاءة والفاعلية  ا
م  زيادة املبيعات  رباا؛ املوارد والطاقة؛ مما يسا  وا

 اجات املستهلكني؛  سني  خدمة املستهلكني وذلك من خالل املرونة والتكييف 
  ديدة ز تجات ا افسة عن طريق سرعة تقدميها للم ظمة على امل  إلنتاجية؛ا وتغري العمليةيادة قدرة امل

-3.5.III   ولوجيدور المشاريع الصغيرة في االبداع  : التك
افسية للمشروعات الصغرية  الظروف اإلقليمية والدولية   ديدة حيثايعد اإلبداع مسألة حامسة  القدرة الت

تجاته وأساليبه ومن  عمله من تكون  سني وتعديل م ونة بقدرته املستمرة على  ي مشروع مر افسية  القدرة الت
ذا يتطلب قدرا، كبريا، من روا  ناحية، وعلى التكّيف مع ظروف السوق املتغرية بصفة مستمرة من ناحية أخر .  و

ية  لتطوير املهاراتمركزا  ةاملشاريع الصغري وتعترب  املبادرة، كما يتطلب إبداعا، ومرونة.  ماواإلنتاجية والتسويقية كالف

                                                           

ول  داء لالندماج الفعلي  االقتصاد  الشفافيةأمهية  حول:العلمي الدو ا اعة ا زا العاملي،و دقجامعة ا  ئر، ف
وراس، زائر، ا  .2002 جوان، 2 –ماي  20 ا

اعية،وظائف ونشاطات املؤسسة  ،أوكيل سعيدمد - 1 زائر، ج،د م  الص  .2، ص0992 ا
امعية ، -2 ولوجي ، ديوان املطبوعات ا  .22، ص 0992مد سعيد أوكيل ، إقصاد و تسري اإلبداع التك

3  -  Joël BROUSTAIL، Fréderic FRERY: le management stratégique de l’innovation، 
édition Dalloz، paris, 1993, p71. 

توج لتحقيق امليزة  - 4 سني جودة امل مود عباس، أثر اعتماد اإلبداع التق   افسية( دراسةفردوس  تطبيقية  الشركة العامة  حالة الت
اعة الزيوت  باتيةلص صرية  امعةالرتبية، اكلية   لة ،) ال  .222،ص02،2000، العدد 00 ،اجمللدالعراق-املست
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الكبرية  املشاريع الصغرية تتفوق على املشاريعتعترب أيضا مركزا لإلبداع واالبتكار، حيث تشري إحد  الدراسات أن 
ذا اجملال، حيث االخرتاع  ف براءاتالصغرية ضع املشاريعنسبة براءات االخرتاع   بلغت" حسب نتائج دراسة  
مريكيـة و الواليـات .1" الشركات الكرب   ـراءات كـان عـدد ب مسة وعشرين عاما ولفـرتة امتـدت املتحـدة ا

فراد، وأكثر من الربع ا املشروعات الصغرية أجريـت   كما تشـري دراسـة.2االخـرتاع يعود أكثر من ثلثها إ ا
ة  ابتكـار  2.2أن متوسـ  عـدد االبتكـارات لكـل موظـف وصـل إ حـدود 0992للواليات املتحدة االمريكية س

 .3ا لكـل موظف  املشاريع الصغرية

ة  ومن نتائج الصـغرية بــ املشاريع  ، سامهت0912موع االبتكارات بلغ ان  0990دراسات قام  ا اودريتش س
من االبتكارات متت   % 29.01ع أن ما نسبته الكبرية، مب للمشاريعابتكـار  202ابتكـار ا، مقابـل  0212
 4 املشاريع الكبرية %20.12مقابـل  الصغرية، املشاريع

ا با واملشروعات الصغرية ولوجي الدي ميد ا على اتعتمد على االبداع التك دوات ال تساعد لتعامل مع لسبل وا
دي سواق ا لق ا ولوجالتغيري، وأن تتبني الفرص وتستغلها، و ا، وأن تتكيف مع التك ديدة دة وتطور يات ا

ودة، وكذلك السرعة  ة على أساس خفض التكلفة وحسب، فالسوق تتطلب ا افسة ممك وتطبيقاهتا. فلم تعد امل
و  اخ  ذا امل جاا   افسي وترتب  القدرة. االبداعواملرونة  تلبية الطلب.  ومفتاا ال ة للمشروعات الصغرية الت

تجات، ووجواالبتكارقاء من خالل البحث والتطوير باالرت ولوجي، والتحسني املستمر  امل ود ، والتطور التك
ولوجية الضروريةبقاعدة موارد بشرية تتمتع  ية والتك  .5تعدد املهارات كما تتمتع باإلمكانيات الف

صبة  ال تقوم بدعم و تعزيز و ب تشجيع االفكار ا و تعترب املشاريع الصغرية من  اجملاالت ا ديدة و املوا
ولوجي و تعترب كدلك فرصة لألبداع و االبتكار إلصحاب  املبادرات املتميزة و االبتكارات  خاصة  اجملال التك
ولوجي من رواد االعمال دوي الكفاءة و الطموا و دلك من خالل توظيف مهارهتم  و قدراهتم  و االبداعات التك

ية  وخرباهتم العل ديت عمليات االنتاج بشالف كل مية و تتميز املشاريع الصغرية بقدرهتا الفائقة على تطوير و 

                                                           

درية، - 1 درية للكتاب، االسك ال االعمال، مركز االسك افسي  ة   .22ص ،0911نبيل مرسي، امليزة الت

2https:/ www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203916311159 تاريخ  
22/10/2001االطالع  

شر التوزيع، عمان، االردن،سعاد ن - 3 عمال الصغرية: أبعاد للريادة، دار وائل لل  .20ص ،2002ائف برنوطي، إدارة ا

معية العربية  1عربية، العدد  لة  وث اقتصاديةرضا فويعة، دور املؤسسة الصغر   دعم االندماج االقتصادي واالجتماعي،  - 4 ،ا
رةللبحوث االقتصادية،  .22ص،0991،القا

5- Robert Gagné، Pierre-Olivier Lachance، la performance québécoise en innovation، 
rapport du le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal، Québec، 
Canada, 2011, P12. 
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د ان املشاريع الصغرية متتلل االبداعات و االبتكارات من % 10اسرع و تكلفة اقل من املشاريع الكبرية .و 
افسة  ديدة  السوق االمريكي كما اهنا هلا قدرة عالية على التحمل و امل  .1ي  متغري ا

اا إن و على قدرة مالكه والعاملني فيه على جعل حالة اإلبداع حالة مستمرة ودائمة.  ةالصغري  املشروعات ويرتكز 
اس يشري إ أهنا كانت من إنتاج  استعر  م االبتكارات واملخرتعات ال  ريت حياة ال الصغرية.  عاتاملشرو أ

م اإلبداع  تطوير سلسلة القيمة  نشطة  ويسا تلف ا تج الصغري ع املشروعال تضيفها  واملشروع لى امل
و جديد  الصغري  . تلفو تاج اإلبداع لكي يستمر فاملستهلكون يطلبون دائم،ا كل ما 

ـسنياملشروعات الصغرية  االقتصادية لدعم وتتمثل اآلثار ولوجي فـي  توج لإلبداع التك ات وزيادة اإلنتاجية امل
قيق  هائيةا  التكاليف فيض إوبتا إنتـاج الوحدة  تكلفـة وتد وفرات  اإلنتاجو توجات ل سني للم  و

توجات نوعية  صول علـى املؤسسة، مبيعات  وزيادة امل افسي قوي ي باإلضافة إ ا  املشروعدعم مكانة موقع ت
 السوق. 

-4.5.III لمدخرات  لجلب ا  دور المشاريع الصغيرة كأداة: 

مية االقتصادية  م روافد عملية الت ير  كثري من االقتصاديني أن تطوير املشاريع الصغرية وتشجيع إقامتها من أ
طلقا، أساسيا، لزيادة الطاقة  ا م امية بشكل خاص، وذلك باعتبار واالجتماعية  الدول بشكل عام، والدول ال

ة مش املشاريع الصغرية باستقطاب  وتقوم كل الفقر والبطالة من ناحية أخر .اإلنتاجية من ناحية، واملسامهة  معا
فا   تاج لرؤوس أموال ضخمة من جهة وا ذ املشاريع ال  موال واملدخرات الصغرية كون تكاليف إنشاء  فوائد ا

د  دخرات احملدودة ل.واملشاريع الصغرية قادرة على تعبئة امل2درجة املخاطرة  االستثمارات الصغرية من جهة أخر 
،  حيث من املعروف ان طلب  ظام املصر لى راس املال الصغرية ع املشاريعصغار املدخرين الذين ال يستخدمون ال

دود، ومن مث فان املدخرات القليلة لد  افراد االسرة قد تكون كافية  ع الصغرية مشروع من املشاري إلقامةو طلب 
ذ االموال عا فا  حجم  لإلنفاقطلة وعرضة ، بدال من ترب  كذا فان ا وب، و الرت او ح ايداعها  الب

علها اكثر جاذبية لصغار املدخرين، الذين ال مييلون  إلنشاءراس املال الالزم  ذ املشاريع  التوظيف  مناطوتشغيل 
رمهم من االشراف املباشر على  اما لتعبئة املدخرات احمللية، املشاريع الصغرية مرك استثماراهتم. وتشكلال  زا 

                                                           

1 - Cécile Patris, Gérard Valenduc, Françoise Warrant, L’innovation technologique au 
service du développement durable, Rapport de la recherche, Centre de recherche Travail 
& Technologies, Fondation Travail-Université asbl, Namur, Belgique, 2001, P9. 

 

 .37 ص ،سبق دكر مرجع، نبيل جواد 2-
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سرة،  اصة " الفرد، ا موال ا وع من املشاريع يعتمد بصورة خاصة على ا ذا ال صدقاءذلك أن  ومن مث  ... "وا
مية املدخرات الصغرية  ويلها إفهي أداة فعالة لت مية االقتصادية و م  الت  .   االجتماعيةو  االت استثمارية تسا

فراد لتشغيلها د املشاريع وتعترب اصة با اخل الصغرية وحدات إنتاجية ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة املدخرات ا
،االقتصاد  موال العاطلة واملدخرات لد  صغار املدخرين بتوظيفها  استثمارات   الوط كذلك متتص فوائض ا

ميتها واملشاركة  اة إضافيإنتاجية وخدمية والعمل على تشغيلها وت ذ املشاريع تعد ق ذب  أرباحها أي أن  ة 
اص  املدخرات للمسامهة  متويل االستثمار على مستو  االقتصاد الوط مبا يؤدي إ زيادة مسامهة االدخار ا

فض من درجة االعتماد على االقرتا  سواء من الداخل أم  مية، و ارج. متويل الت  ا

 خاتمة الفصل  
ا و االعتماد على امل إن اال ديثة  مية االقتصاديات ا ديد  ت قيق  والرتكيز الصغرية شاريعا ا   على دور
مية، ظر الت دا بال ظرة السابقة  و إ ما متلكه من فعالية وسرعة التأقلم مع متغريات احملي  االقتصادي عك  ال

اعات  مية اقتصادية شاملةوالضخمة بوابة  واملشاريع العمالقةال تعترب الص  .إلحداث ت

تمام والرتكيز الكبريين على سياسة االستثمار  لو  قل تقدما اال قد أصبح أمرا حتميا اليوم  العامل املتقدم وا
اعي بصفة خاصة، على  رار ما  شاريعامل مية االقتصاد بصفة عامة والقطاع الص ا اهلام  ت ادا لدور الصغرية است

ها من املسامهة الكبرية  التقليل من البطالة، وزيادة القيمة تتمتع به من مز  ايا وخصائص اقتصادية واجتماعية متك
اربة الفقراملضافة لالقتصاد  اخ  و ا خاللومن  املالئم.شريطة توفر امل م  حوصلة ذا الفصل حاول وذكر أ

مية االقتصادية  قيق الت اواالجمسامهات قطاع املشاريع الصغرية   التشغيل لفعال  ا تماعية وفعال تبني دور
اربة الفقر مية الصادرات و مية وزيادة الفائض وت قيق الت اتجاالقليمية  و قاطاالمجا  احمللي وزيادة ال د ال  و

داي مؤشرات تعك  امهية  مية االقتص وفعالة القطاع عل ان يكون اداة حقيقية  وقدرة  ادية قيق الت
اربة الفقر.واالجتم اعية و
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 تمهيد
مية  أحديعترب قطاع املشاريع الصغرية  قيق الت لقاالقطاب املهمة  عملية  روة و خلق فرص العمل الث ومصدر 

ديدة و توسيع القدرات اإلنتاجية ريك عجلة االقتصادو امل ا مية االقتصادية و  قيق الت تلعب و  سامهة  
علها قادورا فعال  مجيع إقتصاديات العامل، حيث تتميز  املشروعات الصغرية سهام درة على إبسمات وخصائص 

مية وتطوير االقتصاد الوط  أي  بلد مهما كانت درجة منو وتقدمه ايب  ت دا ما دفع الكثري من  بشكل إ و
يئات الدول  ا اعطاء امهية كبرية هلدا القطاع املهم و االسرتاتيجي حيت خصصت مايته  له قوانني خاصة و 

قيق  دا القطاع  و الدور الدي ميكن ان يلعبه   زائر فهي كدلك ادركت مد  امهية  ص ا و تشجيعه و فيما 
ذا الذي يهدف إ قوة ومرونة  آن واحداقتصاد قوي يتمتع باستقاللية و  ا  طلق ندرج فصل ذا امل  ليل و من 

زائر ة واقع املشاريع الصغري   .   ا

IIII.1-    تعريف المشاريع الصغيرة في الجزائر : األولالمبحث 
      IIII.1.1 -  الجزائرتعريف المشاريع الصغيرة في : 

مية  املشاريعتشكل        سيد الت اما  ضمان  مو االقتصادي، كوهنا تؤدي دورا  اما من مداخل ال الصغرية مدخال 
موي هلذ أصبح اال و قداحمللية،  اخ الت سني امل و  امية  ها أو ال ا السائد اليوم بني دول العامل سواء املتقدمة م
جاحها و االرتقاء  املشاريع طر واملتطلبات ل اد مجيع ا ا تشجيع قيامها و العمل على إ ا  و الدفع  ا  ا

مر، ديد مفهوم أث و ة و على الصعيد احمللي خاصةالذي جعلها تكتسي أمهية بالغة على الصعيد الدو عام ا ار 
ذ  املشاريع نه من الصعوبة وجود ، وذلك  املشاريعالصغرية جدال كبريا  الفكر االقتصادي وبني املهتمني بأمر 

دود و دقيق للم ات االقتصادية شاريعتعريف  ا تلف  لدول.و  كل ا الصغرية يكون مقبوال ملختلف اال و
يف املعا خر ، حسب إمكانياهت املشاريعيري ال يتم االعتماد عليها لتعريف وتص ا وقدراهتا الصغرية من دولة 

ا صغرية أو متوسطة ا شاريعوظروفها االقتصادية، فامل جم  دولة نامية، ميكن اعتبار جم  ال تعترب كبرية ا
 .1دولة متقدمة
زائر دد ودقيقنتيجة لعدم وجود تعريف قان و ا اعة والطاقة  املاضي كانت تع ،و  ترب أن كل فإن وزارة الص

ذ ذلك التاريخ مل تكن  ية الكبرية. وم اء املشاريع الوط ي مشاريع صغرية ومتوسطة باستث اصة والعمومية  املشاريع ا
اوالت تذكر لتعريف املشاريع الصغرية ر م إنشاء وزارة خاصة  ذ املؤسسات و  سات الصغرية ي وزارة املؤساب 

ة  زائر إ املشروع املتوسطي  نوم ،0223واملتوسطة س ديدة وخاصة بعد انضمام ا أجل االنسجام مع املعطيات ا
                                                           

  .22ص، 2002،مرجع سبق دكر سعاد نائف برنوطي، - 1
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زائر لالنضمام  9111وكذلك توقيعها على امليثاق العاملي حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة  جوان  اوالت ا و
ظمة العاملية للتجار  وع من املشاريع. ة للم ددة هلذا ال اد تعريف ومعايري  ربة على إ زائر نفسها  بعدما و وجدت ا

ة  صادقت ذ املشاريع س زائر على ميثاق بولونيا حول  اد 9111ا و ميثاق يكرس التعريف الذي حدد اإل ، و
ة  وريب س ي عدد العمال،  0222ا ذ التعريف على ثالث معايري و صيلويرتكز  وي وا عمال الس ة رقم ا

وية احملققة. أصدر  وسطة الصغرية واملتوسطة القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملت وزارة املؤسسات تالس
ة  09ـ املوافق  0599رمضان عام  90مؤرخ   181-10رقم  املتضمن القانون التوجيهي  9110ديسمرب س

ا بني املادة السادسة فعرف املشروع الصغري بأنه كل مشروع يشغل م بفحس وسطة،واملتلرتقية املؤسسات الصغرية 
وي مائ ) وال يتجاوز شخصا، 52إ  01 موع 911رقم أعماهلا الس ار مليون أو ال يتجاوز  ( مليون دي

وية مائة ) ما( مليون 011حصيلتها الس ار. بي  مشروعأنه غر باملص املشروعتعرضت املادة السابعة إ تعريف  دي
قق رقم( عمال 12( إ تسعة )0شغل من عامل )ي ار أو ال يتجاوز 91أعمال أقل من عشرين ) و ( مليون دي

ار وية عشرة ماليني دي   .موع حصيلتها الس
زائر.  دود الفاصلة للمشاريع الصغرية جدا واملشاريع الصغرية  ا دول املوا يوضح ا  وا

مق غري : ح(20)  ل ي  مل يف  ي تع جهيي  حسب زئ لت ن  ل
سط  ملت غري  ل ملؤسس  ي   2001لتط

ار جزائري( عدد العمال المعيار/ المشروع ار جزائري( رقم األعمال )دي  مجموع الميزانية )دي
 مليون 011-مليون01 مليون 911-مليون 01  52 -01 صغيرة

 مليون 01أقل من  مليون 01من أقل  2 -0 صغيرة جدا
ادا إلى المواد:  المصدر: القانون التوجيهي  ، المتضمن06/06/6107في  ، المؤرخ08-10القانون رقم من 17، 12من إعداد الباحث است

 لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دا ة وعدل  القانون التوجيهي املتضمن 9100/ 01/10املؤرخ   19-00بالقانون رقم  9100 القانون س
ا القانون لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  :يما يل وتضم

  قق رقم أعمال تسعة عمالإ   واحد  شغل أقل من عاملشروع يمو كل الصغرية جدا: املشروع ، و
وي  وية عشر ين  20أقل من أربعون س موع حصيلتها الس ار، أو ال يتجاوز  ار  20مليون دي مليون دي

 .2ائريجز 

                                                           

زائرية الدميقراطية الشعبية /العدد - 1 ريدة الرمسية للجمهورية ا ديسمرب  02ـ املوافق  0222رمضان عام  20، بتاريخ السبت 11ا
ول، ص  2000  . https://www.joradp.dz ، على املوقع : 2-2م ، الباب ا

القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  املتضمن، 00/00/2001  ، املؤرخ02- 01من القانون رقم 00املادة  - 2
ريدة الرمسية العدد رقم  ة  02ا  //:www.joradp.dz httpsاملوقع:على  .2، ص2001من س
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 وي  عامل، وال يتجاوز رقم أعماله 29إ  00شغل ما بني شروع يمو كل الصغرية:  املشروع  200الس
ار وية جزائري  مليون دي موع حصيلته الس ار 911أو ال يتجاوز   .1جزائري مليون دي

د ذا التعريف  ا  :ول التاوميكن تلخيص 
مق  غري يف(21)ج  ل ي  مل يف  غري : تع ل ملؤسس  ي  جهيي لتط لت ن  ل زئ حسب    
سط   2017ملت
وية رقم االعمال عدد العمال املعيار/املشروع  صيلة الس  موع ا
 مليون 91اقل من  مليون 51اقل من  12ا  10من  صغرية جدامشروع 
 مليون 911اقل من  مليون 511اقل من  52ا  01من  صغرية مشروع 

ادا إلى المواد:  المصدر:   ، المتضمن11/11/0110في    ، المؤرخ10-10من الق انون رقم 11، 10، 10من إعداد الباحث است
 11/11/0110الصادرة بتاريخ    10الق انون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية، العدد  

IIII.0.1 -  ئرالجزاالصغيرة في    المشاريعمراحل تطور : 
ي شاريعمر تطور امل      زائر بأربعة مراحل أساسية   :الصغرية  ا
ظومة امل % 91:لقد كانت حوا 0912-0922مرحلة هتميش القطاع – أوال مملوكة من الصغرية  شاريعمن م

دودة على املستو امل طرف  زائريني  ني الفرنسيني قبل االستقالل وكانت تلك ال  تعود إ ا لعددي و ا ستوط
على املستو  االقتصادي من حيث مسامهتها  العمالة و القيمة املضافة  و بعد االستقالل مباشرة ونتيجة للهجرة 

ماعية للفرنسيني أصبحت معظم تلك امل مر الذي جعل الدولة تصد شاريعا ركة االقتصادية ا مر متوقفة عن ا ر ا
مالب الشا رة واملرسوم رقم  0922سبتمرب  20الصادر  تاريخ  22/20رقم   22/02املتعلق بتسيري ومحاية ا

 22/21الزراعية الشا رة و املرسوم رقم  شاريعاملتعلق بلجان التسيري  امل 0922أكتوبر  22الصادر  تاريخ 
اعية الشا رة شاريعاملتعلق بلجان التسيري  امل 0922نوفمرب  22الصادر بتاريخ   .الص
اص و اعتماد سياسات و ظل تب ا ساسي على حساب القطاع ا يار االشرتاكي و إعطاء القطاع العام الدور ا

عة وما يرتب   ا من  اعات املص ذ املرحلة ض  مشاريعالص عفا  كرب  مرافقة  القطاعات االقتصادية، فقد شهدت 
ظومة امل دودية امل شاريعكبريا مل اص، وقد شاريعالصغرية التابعة للقطاع العام و أصبحت ثغرات  اململوكة للقطاع ا

زائر اوالت تطبيق السياسات االشرتاكية  ا ذ الفرتة ال شهدت  ا واضحة من خالل  حيث بقي .عدم تطور
                                                           

 
 ،القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، املتضمن00/00/2001  ، املؤرخ02- 01من القانون رقم 9املادة  - 1

ريدة الرمسية العدد رقم  ة  02ا  //:www.joradp.dz https املوقع:على  .2، ص2001من س
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رم  د من أي متويل ذات  وقوانني عمل قاسية  ذ الفرتة مراقبا بصرامة خاصة جبباية  اص طيلة  القطاع ا
ارجيةاملؤسسات ا  .اصة من التجارة ا

ـذ العام  وسياسة التخطيـ  تهجة م ظر  شاريعركزت على امل 0921امل ما كان ي تجة لوسائـل اإلنتاج، بي الكبرية امل
يع الشاملة  شاريعإ امل سيجالصغرية كأداة لتدعيم عمليات التص اعي املوجود ل وتكثيف ال ذ الص ذلك عرفت 

اعات  شاريعامل طـاع الصغرية التابعة للق شاريعاملبيتعلق  وأما فيما ،(les industries entraîner) بعةالتابالص
اص، فكانت مؤطرة مبوجب قانون االستثمار  مية ،2092ل عاما داف العامة لسياسة الت  .1وموجهة حسب ا

اص  -ثانيا ظيمي لالستثمار الوط ا ذ املرحلة  : تتجسد  0911-0912مرحلة وضع إطار تشريعي و ت
، والذي  0912أوت  20املؤرخ   00-12صدور القانون رقم  اص الوط املتعلق باالستثمار االقتصادي ا

شاطات  اص الوط وكذا إطار ممارسة ال وطة باالستثمارات االقتصادية للقطاع ا دوار امل ديد ا يهدف إ 
اهلا وشروطها ها و امجة ع ذا القانون  00 حيث أنه  املادة.ال : املسامهة  توسيع القدرات هتمن  دف إ

قيق التكامل مع القطاع االشرتاكي من خالل  اصب للعمل وتعبئة االدخار و  ية و إنشاء م اإلنتاجية الوط
قيق سياسة الت اعي و املقاولة من الباطن واملشاركة   خرية من التحويل الص مية املسامهة  أنشطة املرحلة ا

ديد .وية املتوازنةها اص و اص كتحديد سقف االستثمار ا كم سري ومنو القطاع ا  ري أن القيود ال ظلت 
قل متوسطة قيق مستويات منو عالية أو على ا ول دون  مت إنشاء  0912و عام .ال تدخله ظلت مانعا قويا 

اص وك (OSCIP) ديوان للتوجيه ت وصاية التخطي  والتهيئة العمرانية  نف  الو ملتابعة االستثمار ا قت ان 
ها االستجابة الحتياجات  اطق ميك و نشاطات م اص الوط  ساسية: توجيه االستثمار ا وكان من مهامه ا

اص  سريورة التخطي  مية وتأمني تكاملها مع القطاع العمومي وتأمني تكامل أحسن لالستثمار ا  .2الت
ة  :2000-0911اإلصالحات االقتصادية  مرحلة-ثالثا زائر بدءا من س وال جذريا نتيجة  0911شهدت ا

ة  فا  أسعار البرتول س سبة كبرية على قطاع احملروقات ومع تفاقم  0912ال زائري ب  ظل اعتماد االقتصاد ا
هج االشرتاكي املتبع وق زائر خيار اقتصاد السوق كبديل عن ال ت ا زمة تب   :3وانني أمههاد أصدرت مجلة من القا

قد و القر  )القانون رقم - قد  0990 أبريل 02تاريخ املؤرخ   00-90قانون ال  : والقر املتعلق بال

                                                           

زائر واملتوسطة بوزيان عثمان، قطاع املؤسسات الصغرية - 1 يل املؤسسات الصغرية  ، ملتقى دو حول متطلباتا الدول  املتوسطة و تأ
 .18، ص 2001 أبريل 01و 01العربية، جامعة حسيبة بوعلي، الشلف، يومي 

زائر،  واملتوسطة بوزيان عثمان، قطاع املؤسسات الصغرية  - 2 يل املؤسسات الصغرية  ملتقى دو حولا الدول  املتوسطة و متطلبات تأ
 .19ص ،سابق عمرج ،العربية

زائر،  واملتوسطة بوزيان عثمان، قطاع املؤسسات الصغرية  - 3 يل املؤسسات الصغرية متطلبات ملتقى دو حولا الدول  واملتوسطة  تأ
 .21ص ،سابق عمرج ،العربية
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صول على حيت  سبة إلمكانيات ا اصة والعامة، بال ذا القانون إلرساء مبدأ توحيد العملة بني املؤسسات ا جاء 
ف  االئتمان وإعادة التمويل م ضع ل وراق املالية بني القطاعني  ما أصبحت ا ك املركزي وأسعار الفائدة بي ن الب

لية، وقدمعايري  صل على املستو  الدو  ا ذا القانون عن مجلة من التغريات ال ما فتئت   .الوطو متخض 
رير التجارة  0990فيفري  09املؤرخ  تاريخ  90-09القانون رقم - ارجية : الذي يضمن حرية املتضمن  ا

ذا ولقد دعم  ف  معايري و شروط التصدير و االسترياد  اص( ل ضع القطاعني )العام و ا ارجية و التجارة ا
 92-02مشروع اإلصالا االقتصادي بقانون آخر خاص باالستثمارات صودق عليه طبقا للمرسوم التشريعي رقم 

ديدو قانو  0992أكتوبر  02املؤرخ بتاريخ   .ن االستثمارات ا
ذا القانون  0992أكتوبر  2املؤرخ بتاريخ  02-92املرسوم التشريعي رقم  0992قانون االستثمار - : يعترب 

حه امتيازات مالية و  زائر بفتحه آفاقا واسعة وم يب  ا ج اص و ا ال االستثمار الوط ا ساسية   ية ا الب
ها املوتقدميه التسهيالت و ا جبائي  شاريعوافز و الضمانات الضرورية  كل القطاعات خاصة تلك ال تعمل ضم

ية هتدف إ  وب، وعلى إثر مت تأسي  وكالة وط صول على التمويالت الالزمة من طرف الب الصغرية مع إمكانية ا
ميع كل املصا  شباب واحد مسي بوكالة ترقية ا  .تثماراتالستسهيل عمليات االستثمار حيث مت 

افسة )املادة  – اعة 0992من الدستور  21املؤسسات الصغرية واملتوسطة وقانون امل ( : تكريسا ملبدأ حرية الص
زائري  21والتجارة الذي نصت عليه املادة  شاط  0992من الدستور ا واص ملمارسة ال والذي فسح اجملال أمام ا

ه التسابق و التزاحم م افسني ،أد  ذلك إ احتكار السوق و االقتصادي حيث نتج ع ن أجل االنتصار على املت
دمات مل الطلب على السلع و ا  .امتصاص 

ا فعليا نظرا للمشاكل  سيد ا مل يتم  ذ التحفيزات فقد كانت حصيلة االستثمار  معظمها نوايا لكن ر م كل 
ا املستثمر من صعوبات مالية، عقارية،  ستثمار املرتاكمة فقد قدرت التعهدات باال…  وقراطيةإدارية، بري ال يتلقا

ة  ذ س كثر من  22ب  2000إ  0992م ذا 22.000مليار دوالر  اص  مشروع،  فقد عرف القطاع ا
ذ   الفرتة.بعض التوسع  معظم اجملاالت خارج احملروقات  

اص وتطوير بعد مرحلة-رابعا   :1 2000تشجيع االستثمار ا
ـة انطـالق ا تشري إ أن نصف عدد   شاريعزاد عـدد امل 2000ا من س الصغرية ، فاإلحصائيات املوجودة بني يدي

زائر أنشأت خالل الفرتة  شاريعامل ،  أي بعد صـدور القانون التوجيهي 2001-2000الصغرية املوجودة  ا

                                                           

1-Samia GHARBI، LES PME/PMI EN ALGERIE: ETAT DES LIEUX، Laboratoire de 
Recherché sur l’Industrie et l’Innovation, Université du Littoral Côte D’opale, France, Mars 
2011, P 08. 



ب ل غري                                                                   لف  ل ي  مل   زئ يفق 

263 

 

ة ، ففي هناي2000ديسمرب  02لرتقيـة املؤسسات الصغرية  و املتوسطة   الصغرية  شاريععرف عدد امل 2000ة س
اصة تطورا  ، و ال متثل حـوا ثالثة أضعـاف العدد  مشروع 121 202، حيث مت إحصـاء أكثـر من ملحوظاا

ة  فا  مسجل بـ  شاريع، و خالف ذلك فقد شهد قطـاع امل 2002املسجـل  س  211الصغرية العمومية ا
وات، أما امل 01مؤسسة خالل  ا إ  ريعشاس رفية فقد ارتفع عدد م .2009 هناية  120 022ا و من ا

 :القوانني ال وضعت بغية ترقية القطاع ندكر
اص بتطوير االستثمار رقم – مر الذي جاء ليعدل  2000أوت  20الصادر   02-00القانون ا و ا : و

اخه12-93ويتمم قانون  و القانون املتعلق بتطوير االستثمار م ذا بغر  الوصول إ است و حداث وآلية عمله، و
يكلة رأس املال للمؤسسات العمومية واملسامهة فيه، كما مشل  نشاطات جديدة وتوسيع القدرات اإلنتاجية و إعادة 
ذا القانون، و  ح االمتيازات أو الرخصة   زئية واالستثمارات املدرجة  م صخصة الكلية وا ديد ا املفهوم ا

جانب و إلغاء التمييز ما ما يليلقانون على  مشل ا القطاع العام و  بني : املساواة بني املستثمرين احملليني و ا
ية لتطوير االستثمارات اص، و  إنشاء شباب موحد ال مركزي على شكل وكالة وط تضم كل اهليئات  ANDIا

تح فروع فخططت لامل واليات الوطن و وإصدار الرتاخيص و فتحت هلم فروع عرب ك ذات العالقة باالستثمار،
وية و االستقالل املا باإلضافة إلنشاء اجملل  الوط لالستثمار ارج  يث أهنا تتمتع بالشخصية املع  أخر   ا
فيزية لالستثمار ومسايرة كومة يكلف بإعداد إسرتاتيجية تطوير االستثمار و يقرتا تدابري  ت سلطة رئي  ا و   و

 .امللحوظةالتطورات 
ة  02الصادر   01-00القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة القانون رقم -  2000ديسمرب س

و القانون الذي يعطي الشرعية لإلسرتاتيجية املتخذة لصا املؤسسات الصغرية و املتوسطة، حيث حددت  : و
تلف السلطات أحكامه املفهوم الدقيق للمؤسسات وعلى أساسه يتم دعم  ذ املؤسسات و ترقيتها من قبل 

ية املتعلقة  اعية التجارية االقتصادية و امله سني نوعية املعلومات الص اذ عدة تدابري أمهها:  العمومية عن طريق ا
سني  افسيتها و املساعدة على  ث على ت بالقطاع، تسهيل الوصول إليها وتشجيع بروز مؤسسات جديدة وا

اخ االستثماري املالئم و مساعدة املؤسسات بتكوين املوارد البشرية املالئمة، وتشجيع روا املقاولة  آرائها بتوفري امل
ذا مت إبرام بروتوكول تعاون بني وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ووزارة التعليم العا  و اإلبداع فيها و لتحقيق 

دمات لعلمي بتسهيل حصول املؤسسات الصغرية و املتوسطة على اوالبحث العلمي بغر  رب  املؤسسة بالبحث ا
ة ملفات متويلها، و تسويق و تصدير السلع  وب  معا سني أداء الب املالية الالزمة الحتياجاهتا عن طريق 

تجاهتا لتحسني معايري اإلنتاج الدو تهجها املؤسسات برتقية نوعية م دمات ال ت  .وا
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IIII.0.1- الجزائر في الصغيرةالمشاريع    تواجه ق ات التيالمعو : 
زائري  للمشاريعمن االمهية الكبرية واالكيدة  بالر م تمام الكبريالصغرية  االقتصاد ا  الدولة هلالدي اولته ا واال

اديق والوكاالت المن خالل الربامج املخصص هلا  ة مجلواجه اهنا ما زالت ت وتشجيعها االلدعمها  خصصت والص
ول دون تقدمها  واملشاكل ال من الصعوبات ا امههامتثل عائق   :1ما بلي وتطور

 امللكية بني الفصل املشـاكل كعدم من العديد  تسبب كانت ما كثرية باإلجـراءات تتعلق صعوبات 

 .باملسؤولية السلطة ارتباط وعدم ،واإلدارة
 إ وإضافة املشروع، إلدارة الكا واملستو  ةالتجرب اكتساب كعدم نفسه املشـروع بصاحب تتعلق قيود 

 .الفردية املبادرة روا انعدام
 وب ترفض بالتمويل، فغالبا ما تتعلق صعوبات ذ الضمانات النعدام تقدمي القرو  عملية الب  وأ لب 

وب كي،  ري أن الب بل ذلك تشرتط ضمانات مقا املؤسسات يتم بتمويل حكومي عن طريق اإلقرا  الب
و ال ميلكون ذلك كما أنوأصح م  الطور ا ذ املشاريع  ذا انعدام أ لبهم للخربة والتجربة  اب   

ذ املشاريع أمر قائم وب لتعثر  عل تقييم الب  .امليدان 
  واملداخيل الطفيليةأنشطة كثرية كالسوق املوازية  واملتمثل منو القطاع  ري الرمسي. 
  ا عن التسديدالصغري  شاريعاملتراكم ديون  .ة وعجز
 م امة أرباا قيق دون ول ال والرسوم بالضرائب تتعلق صعوبات مية  تسا  شاريع.امل ذ ت
  قيقيني ويفتح  .نتهازيني لالستفادةأمام االالباب انتشار الفساد اإلداري الذي ميثل عائق أمام املستفيدين ا

   اإلسرتاتيجي يهملون التخطي ةن أصحاب املشاريع الصغري العديد م االسرتاتيجي:اإلفتقار إ التخطي  
م بعدم ضرورته للمشروعات  بقاء بدونه سيؤدي إ فشل املشروع  القدرة على ال الصغرية، إذإلعتقاد

افسية  السوق واحملافظة  قيق القوة الت  ا.عليهواالستمرار وبالتا عدم القدرة على 
 ذ حم وحة   ادفالتسهيالت املم اب استثمار   .ا اإلطار دون أن يكون 
 " ولية  الادي ا ي عدم االستقرار االقتصادي" التضخم ذ باارتفاع أسعار مواد ا  شاريعملا ما يهدد 

 .قيقها لألرباا دون ولو 

                                                           

زائر أفاق وقيود،  أيت عيسى - 1  ص ،2014مشال إفريقيا، العدد السادس، الشلف، لة اقتصادياتاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  ا
 .281212- ص
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  قدي:سواء تسيري الرصيد  ية،لتشغيلاباإلفراط  التخزين أو اإلفراط  املصاريف االستثمارية وكذا  ال
قدية  .باإلضافة إ سوء إدارة اإلئتمان وانعدام السيولة ال

 اع بأمهيته وضروريته انب البحث والتطوير وعدم االقت  .إمهال 
 ذا يرجع حملدودية رأس ماهلا تجات و  .صعوبة تسويق امل
 ربة لد  أصحاب املشاريع أنفسهم ية للمشروع وانعدام ا  .ضعف الدراسة الف
  هود قصداخلية: كمشكالت نظمة وقصور ا ربة واإلمكانيات، وقصور  اإلدارة وا  · ا
 كعدم وجود دعم حكومي كاف  ومشكالت خارجية شكالت التسويقيةامل. 

  سواق يب سواء على مستو  ا ج تج ا افسة امل املعاناة من املشاكل التسويقية الضا طة خاصة فيما يتعلق مب
ارجية  .الداخلية أو ا

 ذ قيود تشريع د من نشاط  افسة  ،املشاريعية  وفري التمويل الكرب  هلا، وعدم ت شاريعاملوإضافة إ م
 .الكا هلا

  ربة:نقص شخاص الذين يفكرون  إنش ا ربة الكاف اءعلى ا ية مشروع صغرية أن يتأكدوا من توفر ا
و   ال العمل الذين ير بون ا ربة حول ط فيه،لديهم   د الفاصل بني بيعة العمل احيث متثل ا

جاا والفشل  املشروع  .ال
  ذ و إلنشائها تكون  شاريعاملفشل  وات ا سباب عالية،وخاصة  الس موعة من ا   وذلك إ 

ل املالية،كمحدودية املوارد  ،االستقرار ل، اة لتعامل مع التقلبات اإلقتصاديةاإلدارة  ري املؤ ربة، نقص  ملا ا
قدي، عدمسواء تسيري الرصيد  ،جانب التخطي  اإلسرتاتيجي امهال ربة الكافية أ ال و عدم القدرة توفر ا

اذ   .1التغريات البيئية ، إمهالالقرارعلى إ

  رجني  فيها. رواملطلوب اإلستثماالعمل إ املشاريع اجملدية  والباحثني عنعدم وجود برامج إلرشاد ا

  2عف تدفقهابسبب انعدام املعلومة وض الصغريةاملشاريع و الكبرية  شاريعاملعدم وجود ارتباط وتكافـل بني. 

 م امة أرباا قيق دون ول ال والرسوم بالضرائب تتعلق صعوبات مية  تسا  .شاريعامل ذ ت

IIII.1.1-  الجزائراحتياجات قطاع المشاريع الصغيرة في : 
زائر ا   :فيمايلي لخصهاناليته وفعموعة من التدابري ح يزيد من كفاءته تاج قطاع املشاريع الصغرية  ا

  ويع زائري وت هاز املصر ا  اختصاصاته.تطوير ا

                                                           

 .20، 09ص -ص  ،سبق دكر مرجع ،العطيةماجدة - 1
 .20ص  ،سبق دكر مرجع ،العطيةماجدة  -2
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  ذ صول على الثقة والضمان لتشجيع متويل  وب من ا  خلق آليات جديدة متكن الب
 .املشروعات

  ذ معيات احمللية  تكوين وإنشاء  و معمول به كم  شاريعاملضرورة إسهام ا دول العربية  العديد من ال ا 
ردن، معيات عن .... فيجبتون   كمصر، ا رج ا االت االقتصاد  الكالسيكي وتدخلاهلا  أن 

ية مية الوط  .للمسامهة  الت
  كومة هلذ ها  شاريعاملضرورة مساعد ا حي بتخفيض الرسوم والضرائب واإلعفاء م ان لتشجيع بعض ا

ذ توجي اعات شاريعامله  ة" كالص رومة وتعا و قطاعات معي اطق  رفية أو لتشجيع إقامتها  م  من ا
 والفقر. حدة البطالة

 ية لضمان اديق وط  لمشاريع الصغرية.ل املخاطر خلق توعية أكثر عن طريق كل وسائل اإلعالم للتعريف بوجود ص
  ذ ال التسويق   كومة أن ت ب رأس ماهلا احملدود فيجب علىبسب املشاريعنظرا لضعف  م  تسويق ا سا

تجا افسي بالتقليل من تكاليف هتام ا الت تج وذلك ب وتدعيم مركز  :امل
عباء  مركية والتخفيف من الرسوم وا ولية املستوردة من الرسوم ا  .لألربااإعفاء املواد ا

  ية لتمكني أصحاب املشاريع يات التسيريصغرية من الضرورة خلق دورات تكوي التعرف على و  االستفادة من تق
ذ املشاريع اا مثل   .خطوات إ

 اسب الحتالل مركز افسي يضمن بقائها  ضرورة خلق نظام معلومات ميكن من استغالل املعطيات  الوقت امل ت
ا.  وتطور

   اصب العمل قطاع املشاريع الصغريةدعم اإلستثمار  .املولدة مل

 ا تشجيع الش ولوية لإلستثمارات ذات الطابع اإلنتاجي إلعتماد باب على إنشاء مشاريع خاصة وإعطاء ا
 .على يد عاملة كثيفة

  صول على الدعم من جهزةب البريوقراطية  ا  يد، باإلضافةصغرية جد املساندة إلنشاء مشاريع قبل ا
وب  وحة من الب ظرإ القرو  املسرية املم ا.ريقة  ط وإعادة ال   تسديد

  ديثة.حاإلجتياجات الفعلية لسوق من خالل اإلعتماد على أدوات  والدقيقة عنضرورة توفري البيانات الالزمة 

  هاز املصر وتفعيل دور املؤسسات املالية  دعم  . الصغرية ومساندة املشاريعرفع كفاءة ا
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 ها  كافة الصغرية ح يتم ااملشاريع  ب توفري البيئة االستثمارية والقانونية املالئمة لتطوير الستفادة م
 االسرتاتيجي.إ العمل  القطـاعات  ويتم توجيهها، واالجتماعيةاجملاالت االقتصـادية 

  ربات ال توفري الدعم املا  والتجـارب الدوليةاالستفادة من ا  الصغرية، اريعالتمويل( للمش )مصـادر 
وب  ا تمام الب قق مردودية عالية وسريعةن ا صب على متويل القطاعات ال   .زائر م

IIII.0.1-  الجزائري االقتصادالصغيرة على مستوى    المشاريعأهمية : 
م  الوط بصفة االقتصادالعاملي بصفة عامة و  االقتصادالصغرية أمهية بالغة   املشاريعتل  هنا تشكل أ خاصة  

شاط اإل اصر و مكونات ال مية و التطور اإلقتصادي ع ساسي للت قتصادي لكل دول العامل ، فهي تعترب احملرب ا
مية اإلقتصادية و اإلجتماعية و شهد تية واسعة و ركيزة أساسية لتحقيق الت ية  اعية و ب  ت، و توفر قاعدة ص

ظري على املستويني الوط ملشاريعا قطع ال تماما م خرية إ وات ا يث إنعك  ذلك و الدو ، ح الصغرية  الس
ذ  مو الكثيف و الواسع  تطور أعداد  ذاملشاريع  ال   مجيع دول العامل ذلك أهنا أدركت أمهية وقدرت 

ه  املشاريع جم ع دية وعالية مما ي قيق عوائد إقتصادية  تجة من خال خلقعلى  راطها قو  عمل حقيقية  م ل إ
مثل للموارد احمللية ،كما هلا دورا ملحوظا   حركة اإلنتاج و بالتا قيق اإلستخدام ا  يتجسد  املسامهة  

اتج احمللي اإلمجا ، الصادرات ،التجديد و ا التكاملي مع  زيادة ال و  الكبرية عاملشارياإلبتكار عالوة على دور
مية االقتصادية و  املشاريعتعترب  ا االقتصادي االجتماعية2 ويعود ذلك ملردودالصغرية حجر الزاوية  عملية الت

امية  حجم  قيق زيادة مت ا الرائد  توفري فرص عمل جديدة ، و ايب على االقتصاد الوط من حيث دور اإل
موي الفعال بتكاملها مع  ا الت ققه من تعظيم للقيمة املضافة ، وزيادة حجم املبيعات ، جبانب دور االستثمار وما 

مية االقتصادية  يعشار امل قيق الت يوي   ا ا نشطـة االقتصادية ، ويظهر دور قيق التكامل بني ا الكبرية  
و ) شآت العاملة  معظم دول العامل  وهلا مسامهات كبرية % 90–10واالجتماعية  أهنا متثل  ( من إمجا امل

  .1 الصادرات
اعية املتقدمة ع وقد اعتمدت ا االقت شاريعامللى منوذج الدول الص مو و ل اعية الصغرية  املراحل ا صادي الص

رب العاملية الثانية على  ول من القرن العشرين، كما اعتمدت اليابان  أعقاب ا صف ا  القرن التاسع عشر وال
مو االقتصادي عن طريق هتي اعات الصغرية  بلوغ معدالت عالية لل  شاريعامل عدة عريضة منئة قاالدور املتمّيز للص

جم اعات كبرية ا ذ .الصغرية املغذية للص مية االقتصاد الوط من خالل  بإمكاهنا شاريعامل وإن  املسامهة  ت
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وات رئيسية  هاعدة ق   :م
 

  ويع مصادر رية مبا وإمداد املشروعات الكب للواردات،من خالل إنتاج السلع البديلة  الدخلاملسامهة  ت
نشطة التصديرية هلذ  إنتاج،تاجه من مدخالت  شآت،إضافة إ إمكانية توسيع ا  يث   امل

اتج احمللي اإلمجا اص  ال  .1تدعم مسامهة القطاع ا

 ؛الكبرية شاريعتشكل نواة للم 

 مو أي اقتصاد معاصر، شاريعتعترب امل مية مهارات الرياديني الضرورية ل اإلقتصاد ف الصغرية موقعا مهما لت
  .2يوفر فرصا كهذ وبريوقراطية الالذي هتيمن عليه شركات كبرية 

  د امعات واملعا ني من ا ر ني ففي ظل الزيادة املطردة  أعداد ا املسامهة  توفري فرص العمل للمواط
ية،والكليات  سار فرص العمل  الدوائر  التق كومية،و ظل ا حث عن لبفقد أصبح من الضروري ا ا

ؤالء  وات تستوعب  ني.ق ر شآت الصغرية قادرة على توف ا ارب الدول املتقدمة أن امل ري وقد أثبتت 
ية إنتاج كثيفـة العمل ا على تق   .3 الكثري من فرص العمل نظرا، العتماد

  شآت شآت الصغرية مع امل تجات وا الكبرية،تكامل امل شآت الصغرية تستطيع أن توفر امل دمات ال فامل
اعي متكامل قادر على جذب االستثمارات  الكبرية،تاجها املشروعات  يكل ص واملسامهة  خلق 

بيةاحمللية  ج  ؛وا

  رت الفقر د من ظا ها من ا مر الذي ميك ائية ا اطق ال اطق  طالة والبقدرهتا على التكيف  امل ذ امل
جم ه من اهلجرة إ املدن وذل وما ي صلية؛ك بتثبيت السكان  إقامتهم ع  ا

  ذ ن إنشاء  ل فرتة أقل يتم خال شاريعاملتساعد على زيادة الدخل الوط خالل فرتة قصرية نسبيا، 
 الكبرية وبالتا فهي تدخل  دورة اإلنتاج بشكل أسرع؛ شاريعاملمقارنة مع 

  اتالصغرية على بعض املتغريات االقتص شاريعاملإمكانية تأثري ج احمللي اإلمجا ادية ، من خالل املسامهة  ال
ّيات اإلنتاج ، فإن  ظرا، لِصَغر متطلباهتا االستثمارية وبساطة تق ية ف  شاريعملا، و تعبئة املدخرات الوط

مارات الكبرية  تعبئة وتوظيف املدخرات، وزيادة حجم االستث شاريعاملالصغرية قد تكون أكثر كفاءة من 

                                                           

1-https://www.lecanaldesmetiers.tv/dossiers/47004-les-pme-sont-le-cur-de-

leconomie-francaise2018 /02/02تاريخ االطالع   
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سني امليزان التجاري عن طريق املسامهة  خفض الواردات وزيادة  احمللية ، ودعم القيمة املضافة ، وبالتا 
شي  الصادرات كثيفة  اعات الصغرية  ت امية العمل  عديٍد من الدولو الصادرات إذ تسهم الص  ؛1ال

  اطق تلف امل مية املتوازنة جغرافيا بني  الريف  والثروة بنيع الدخل اوت  توزيالتف وتقليص أوجهقيق الت
ائية  ومسامهتها  ،واملدن اطق ال تمعات إنتاجية جديدة  امل فاظ علىخلق   يئة  املدن الكبرية؛الب وا

  سني الصادرات االسترياد والتقليل مندعم سياسات اإلكتفاء الذات اتج  واملسامهة الفعلية و  دعم ال
 .2القومي

 خفضة  قدرهتا على وعة وبتكاليف رأمسالية م اجي ذلك راجع لطبيعة اإلجراء االنتخلق فرص عمل مت
الت العمالة امل املال،خفيف رأس  كثيف العملاملستخدم حيث أسلوب االنتاج   طلوبة فضال عن تواضع مؤ

ا    البطالة؛ امتصاصمما يعزز دور

  ا شاريعاملتعبئة املوارد املالية: تلعب اصة والكفاءاتالصغرية دورا  احمللية،  ما  تعبئة املوارد املالية ا
و االستثمار؛  باإلضافة إ زيادة االدخار وتوجيهه 

  تجات وخدمات جديدة: إن ديثة  يث شاريعاملتقدمي م ديدة واالبتكارات ا  الصغرية مصدر لألفكار ا
دمات املبتكرة؛  تقوم بإنتاج السلع وا

  رياف، إضافة إ الصغرية  شاريعاملتلعب ديدة على املدن الصغرية وا اعات ا دورا أساسيا  توزيع الص
اعي؛ ويع اهليكل الص ال ت ساسي الذي تلعبه    الدور ا

IIII-0  الجزائر  الصغيرة فيالهيئات الداعمة للمشاريع    : الثانيالمبحث 
مية  زائر عملت امن اجل تطوير وت يئات دعم هلدا القطاعقطاع املشاريع الصغرية  ا هتدف  لدولة على انشاء 

عله اداة فاعلة  االقتصاد الوط  وتطوير اا ترقيته  اتهاملستو  الدي   :هليئات فيمايليا وتتلخص 

IIII.1.0-  الجزائرفي    الصغيرة و المتوسطةوزارة المؤسسات : 
ة  زائر س ول مرةمت ادراج  0990 ا كومة وزارة و تدبة مكلفة باملؤسسات الصغرية  ضمن ا و طة واملتوسم

ة املتوسطة و مت ترقيتها ا وزارة بكامل الصالحيات حيت اصبحت تسمى وزارة املؤسسات الصغرية  0992 س
اعات التقليدية اته. والص الوزارة كان لعدة اسباب كضعف القدرة التمويلية الذاتية للمؤسسات الصغرية  وانشاء 

وب مقارنة باملؤسسات الكبرية  ف عالقتهاواملتوسطة وضع  القطاع علىهلدا  م الدولةوتقيي اعتبار وباإلضافة امع الب
ام   ة الكثرياساس انه قطاع اسرتاتيجي  د سلبية البطالة الدي له نتائج ج وخاصة مشكلمن املشكالت  معا

                                                           

1 - https://www.islamfin.yoo7.com/t1835-topic 02/02/2001تاريخ االطالع   
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انبني االقتصاديمن  اعات التقليدية نقطيعترب إنشاء وزارة املؤسسا. و 1االجتماعيو  ا ة ت الصغرية واملتوسطة والص
، حيـث تسعـى  ذ املؤسسات، ودليال واضحا على أمهيتها ومكانتها املميزة  االقتصاد الوط ول مهمة  واقع 

 :على إ العملـذ الوزارة 
  الصغرية واملتوسطة ملشاريعاترقية. 
 اعي سيج الص  .تكثيف ال
 تقدمي الدعم للقطاع. 
 الصغرية واملتوسطة على حل مشاكلها املشاريعاعدة مس. 
 القيام باإلحصائيات وتقدمي املعلومات. 
 وضع سياسة املتابعة. 

ع أهنا تساعد  ذا ال مي طي  وتوجيه ومراقبة، ليست هلا وظيفة متويلية، لكن  ي مهام  ونالحظ أن مهام الوزارة 
ال التمويل.  حل العديد من املشاكل والصعوبات ال تواجه امل  ؤسسات الصغرية واملتوسطة  

تمام  استمرار بالصغرية واملتوسطة من خالل تتبع املبالغ املرصودة للوزارة وال تتزايد  الوزارة باملؤسساتويظهر ا
.1حسب ما يوضحه الشكل )  ( املوا

مق  لك  غري (06)ل ل ملؤسس  سط : تط    2004-1225ملت

 
 //:www.mdipi.gov.dz/PMEhttps: المصدر

IIII.0.0- ي االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  :المجلس الوط
في متواملتوسطة اجملل  الوط االستشاري لرتقية املؤسسات الصغرية   2/10ذي رقم تأسيسه مبوجب املرسوم الت

وية واالستقالل  يعمل ويسعىو  ،22/02/2002رخ  املؤ  هاز االستشاري الذي يتمتع بالشخصية املع ذا ا

                                                           

،رابح  - 1 زائري،ترقية اساليب وصيغ املؤسسات الصغرية واملتوسطة  االقتصاد  خو ، التسيري وعلومتصاد كلية االق  ،ماجستريرسالة  ا
زائر،  .022، ص2002 ا
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ية من جهة واهليئات والسلطات العمومية املا وار والتشاور بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومجعياهتم امله  لرتقية ا
 : 1من جهة أخر  ومن مهامه

 وار الدائم والتشاور بني السلطات والشركاء االجتماعيني مبا يسمح بإعداد سياسات  ضمان ا
 ؛لتطوير القطاع واسرتاتيجيات

  معيات ظمات أرباب العمل وا ية ومجع املعلومات املتعلقة مب معيات امله تشجيع وترقية إنشاء ا
ية  ؛امله

 وار دميومة ضمان ايب ا واالجتماعيني  ينيوالشركاء االقتصاد العمومية السلطات تلف بني اإل
مية تاسرتاتيجيا بإعداد يسمح مبا ظومة ت  ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسات م

 معيات إنشاء تشجيع ية ا ديدة؛ امله  ا

 معيات تلف من االقتصادية املعلومات مجع ظمات أرباب ا  سني همن شأن ووكل ما العمل وم
ظومة  .واملتوسطة صغريةال املؤسسات لقطاع االعالمية االقتصادية امل

 :2التالية اهليئات واملتوسطة من ة الصغري املؤسسات لرتقية االستشاري اجملل  ويتشكل
 معية كثر  على تضم: العامة ا معيات ميتلون عضو000ا ظمات ا ية وامل قابية، امله  ضافةإ ال

م خرباء إ  .واملتوسطةالصغرية  باملؤسسات املكلف الوزير تار
 تخبني أعضاء 00 ميض: املكتب معية طرف من م  .العامة ا
  تخب: الرئي  . واملتوسطةغرية الص املؤسسات لرتقية االستشاري الوط اجملل  رئي  املكتب ي
 التالية الدائمة اللجان اجملل  يضم: الدائمة اللجان: 
 ة  .االقتصادية املالية اللج
 ظومة االتصال ة سني امل  .االقتصادية اإلعالمية و
 وترقية الصادرات الشراكة ة.  

IIII.0.0-    اولة و ي للم  : الشراكةالمجلس الوط
، و الثانية حسب  و على أساس قانو اولة بثالث مراحل أساسية، فقد مت تعريفه خالل املرحلة ا مر مفهوم امل

كم معامالت التبادل والتعاون بني ية، و الثالثة على أس  عالقاتية  شآت اآل خصائص ف عمال امل مرة با
                                                           

فيذي رقم  - 1 ريدة الرمسية العدد 2002فرباير  22املؤرخ   02/11املرسوم الت  .02ص  02، ا
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فذة هلا. اولةومصطلح  وامل و امل اعية  أما  مصطلح متعارف عليه  دول املغرب العريب ودول مشال أفريقيا، الص
و التعاقد من الباطن أو املقاولة من الباطن وتسمى  سبة للدول العربية  املشرق العريب فاملصطلح املتعارف عليه  بال

ليزية  La sous-traitanceبالفرنسية  اولت .وفيما يليOutsourcingأما باإل م التعاريف ال ت اولة امل أ
اعية حيت هااب عدة تعار ان  الص  :يف للتعاقد من الباطن، نذكر م

و عبارة عن عقد باط )عقد فرعي( يعطي لشركة ما حاصلة على عقد رئيسي مت إبرامه مع  التعاقد من الباطن 
ذا جهة ما تسمى  فيذ جزء من  "صاحبة الشغل " بتكليف شركة أو جهة أخر  تسمى "املتعاقد من الباطن"، بت

ذا .1العقد أو كله اصر 2التعريف  ويتضمن   :ع
  شغال )مالك  املشروع(صاحب ا
  صاحب العقد الرئيسي 
  الفرعي(املتعاقد من الباطن )املتعاقد. 

اعي اعية )أو التعاقـــــــد الصـــــــ اولـــــــة الصـــــــ ـــــــدمات  عمجيـــــــ :بأهنـــــــا( وتعـــــــرف امل ـــــــاالت اإلنتـــــــاج وا االلتزامـــــــات،  
اعية ) تجــــات –مكونــــات  مــــن:الصــــ شــــأ بــــني مؤسســــتني أو أكثــــر  –إكسســــوارات  – م خــــدمات( الــــ ت

ـــافع املشـــرتكة طبقـــا لعقـــد متفـــق عليـــه وملـــزم فهـــو عبـــارة عــــن .2للطــــرفني مبـــا يضـــمن اســـتمرار العالقـــة وخدمــــة امل
م أســـلوب تجــــة للمكونــــات وقطـــعزيـــادة االســــتغالل ا الغيــــار  ثــــل لطاقـــات اإلنتــــاج املتــــوفرة لــــد  املصـــانع امل

ــــدمات الوســــيطة مــــن خــــالل ربطهــــا باملصــــانع املســــتهلكة لتلــــك املــــدخالت. ممــــا يــــؤدي إ زيــــادة التخــــريج  وا
ــــودة والضــــغ  علــــى التكــــاليف ســــني ا افســــية وتطــــوير  وبالتــــا التخصــــص ورفــــع الكفــــاءة و ورفــــع القــــدرة الت

اعات الصــــــــغرية واملتوســــــــطة أداء ــــــــني .الصــــــــ ــــــــدة ب ــــــــر  الفــــــــرتة املمت زائ اولــــــــة  ا ــــــــض امل  0911-0922ومل 
ظــــــــام السياســـــــي الســــــــائد آنـــــــذاب، و الــــــــذي مل يســـــــمح بــــــــربوز  تمـــــــام الســــــــلطات العموميـــــــة، نظــــــــرا لطبيعـــــــة ال با

ـــــدامل اولـــــة  ـــــري تلـــــك التابعـــــة للقطـــــاع العـــــام و بصـــــورة جـــــد  ـــــذا ر ـــــم ؤسســـــات الصـــــغرية و املتوســـــطة امل ودة، و 
ـــــــا 0911-0912إشـــــــارة التقـــــــدير التمهيـــــــدي للمخطـــــــ  الربـــــــاعي ) اولـــــــة باعتبار ( إ الـــــــدور الـــــــذي تلعبـــــــه امل

ــــــــاول  يع الســــــــلع التجهيزيــــــــة و الســــــــلع التحويليــــــــة، كمــــــــا ت قيــــــــق االنســــــــجام  عمليــــــــة تصــــــــ ــــــــام   أســـــــلوب 
اولـــــــة الفرعيـــــــة بشـــــــكل عـــــــام مب 0912.09.22القـــــــانون املـــــــد الصـــــــادر   اســـــــبة تطرقـــــــه للعقـــــــود الـــــــواردة امل

اولـــــة  ـــــاع امل ـــــد امت ـــــاول الفرعـــــي  إقامـــــة دعـــــو  مباشـــــرة ضـــــد رب العمـــــل ع علـــــى العمـــــل، حيـــــث قـــــرر حـــــق امل
                                                           

طقة العربية  ،آيت زيان كمال 1- اعية  امل مية الص اعية كعامل اسرتاتيجي لتفعيل الت اولة الص ولاملؤمتر العر  ،امل اعية للم يب ا اولة الص
زائر ،  .2002،ا
اولةواقع  ،عبد الرمحن بن جدو-2 طقة  ومستقبل امل اعية  امل ولامل العربية،الص اولة  ؤمتر العريب ا اعيةللم زائر  ،الص  .2008،ا
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عمـــــــال صـــــــلي عـــــــن دفـــــــع مســـــــتحقات ا جـــــــزة ا ة 1 امل زائـــــــر  إعـــــــادة 0911.ومـــــــع بدايـــــــة ســـــــ ، شـــــــرعت ا
يــــــة و القيــــــام بإصــــــالحات اقتصــــــادية، حيــــــث أ اصــــــة يكلــــــة املؤسســــــات الوط عــــــادت االعتبــــــار لالســــــتثمارات ا

شـــــــــــاط االقتصـــــــــــادي مـــــــــــن خـــــــــــالل صـــــــــــدور قـــــــــــانون رقـــــــــــم  املـــــــــــؤرخ   22-11و تقلـــــــــــيص دور الدولـــــــــــة  ال
ــــــــــق باالســــــــــتثمار، و الــــــــــذي كــــــــــان لــــــــــه دور كبــــــــــري  إعطــــــــــاء دفــــــــــع قــــــــــوي إلنشــــــــــاء  0911.01.09 و املتعل

اولـــــــــة، و الســـــــــماا  ـــــــــاالت املؤسســـــــــات الصـــــــــغرية و املتوســـــــــطة مبـــــــــا فيهـــــــــا املؤسســـــــــات امل هلـــــــــا باالســـــــــتثمار  
زائـــــــر بتقســـــــيم و خوصصـــــــة املؤسســـــــات  واســـــــتمرارا متعـــــــددة.   سياســـــــة اإلصـــــــالحات االقتصـــــــادية، قامـــــــت ا

اولة كفروع للشركات الكرب .  العمومية، مما أد  إ ظهور العديد من املؤسسات امل
يات جاء قانون الصفقات العمومية الصادر   ومع بداية      واملتمم مبوجباملعدل  0990.00.09التسعي

ا  والذي خصص 2002.09.00الصادر   200-02املرسوم رقم  ه للمقاولة الفرعية باعتبار لة وسيقسم م
اولة  من زائرية للم فيذ املشاريع الكرب ، مث إنشاء البورصة ا وفقا  0990ديسمرب  00 والشراكة وسائل ت

مية  مم املتحدة للت ممو لتوصيات برنامج ا ظمة ا اعية  م مية الص اعة ا ومبساعدة وزارةاملتحدة للت وإعادة لص
اولة. وال أعطت اهليكلة ال إقامة عالقات م  دفعا قويا  

هو   و الواقع   يارات اإلسرتاتيجية لل اولة ضمن ا تمام الدولة بقطاع امل اب نص قانو صريح يرتجم ا مل يكن 
اعي   ز بالقطاع الص  املتوسطة،و ذا الفراغ نسبيا بصدور القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية  وقد سد ائر،ا

ا أحسن لتكثيف نسيج املؤسسات الصغرية  اولة باعتبار تمام بامل وأكثر ، ملتوسطةواحيث ركز على ضرورة اال
شاطات زائر إسرتاتيجي وانطالقا من جلبا لإلستثمار. ال ظيم ذا القانون وضعت ا ية لت اولةو ة وط وال ، ترقية امل
اولة  سدت اولة. وكذلك إنشاء إنشاء اجملل  الوط للم  شبكة بورصات امل

فيذي رقم  اجملل  الوطو  اولة مت تأسيسه مبوجب املرسوم الت  الذي 2002 أبريل 22املؤرخ   011-02للم
اول بيان تكوين  ظيم يت ذاوت وطة به اجملل ، مع توضي وسري   :2واملتمثلة ح للمهام امل

  قيق اندماج  .لالقتصاد الوط أحسناقرتاا كل التدابري ال من شأهنا 

  يةتشجيع التحاق املؤسسات الصغرية اولة واملتوسطة الوط  .بالتيار العاملي للم

  يني أوترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا  .أجانب وط

                                                           

اعية عزيزو،العايب  - 1 اولة الص مية امل ول ،دور التشريعات  ت اعية املؤمتر العريب  اولة الص زائر ،للم  .01ص ،2002 ،ا

ر -2 اولة سليم،طا ول للم اعية املؤمتر العريب  اولة الص مية وتطوير امل اعة التقليدية  ت اعيةا اسرتاتيجية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والص  ،لص
زائر  .2002 ،ا
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 سيق نشاط اولة ت زائريةات بورصات امل هما والشراكة ا  .فيما بي

IIII.1.0-  اديق الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  : ائرالجز الص

اعية-1 افسة الص دوق ترقية الم  ص
ة  دوق 2000وفر قانون املالية لس يل املؤسسات االقتصادية عن طريق إنشاء ص ، اإلطار املؤسسات والتشريعي لتأ

افسة ترق اعية أينية امل دمية املرتبطة أن الص اعية أو ا شطتها تو تغطية املساعدات املالية املباشرة للمؤسسات الص
ط   اعة، وذلك  دف تغطية املصاريف املتعلقة بالتشخيص االسرتاتيجي الشامل ووضع  بالص

توج للو  سني نوعية امل يل،االستثمارات املادية و ري املادية و ة ونفقات البحث صول إ املعايري الدولية للجودالتأ
مية مية.والت مم املتحدة للت اعة وإعادة اهليكلة وبرنامج ا ،  PNUD و إطار برنامج التعاون بني وزارة الص
ة  صيص 2000س يل  0022، مت  ها  20مليون دوالر لتأ مؤسسات عمومية، كما  2مؤسسة مستفيدة، م

ة مؤسسة ص 20استفادت  ار جزائري  إطار إعداد دراسات التشخيص  020من  2000اعية  س مليون دي
يل والتكوين ططات التأ ربة 1و  دوق التدخل لتغطية تكاليف ا عم د،التدعيم التق ،.و من مهام الص

ودة اعية،ا ية الص  التكوين.،االسرتا
دوق المحيط و حماية البيئة-2  2ص

دوق مبوجب دا الص ة انشا  فيذي رقم  0992قانون املالية لس املؤرخ   00/102و حدد مهامه املرسوم الت
دا  02/02/2000 اصة و العامة ال هلا عالقة  ماية البيئة و احملي  و  و ال تتمحور  تدعيم املؤسسات ا

ه من مشاكل صحية و اجتماعية و فيما  محاية احملي  اطار  جم ع دوق ص موارد الصمن التلوث و ما ي
فيذي رقم  ا املرسوم الت ي الرسوم املفروضة على تلويت احملي  و لقد انفق  00/102حدد السابق دكر و 

وات دوق ما بني س ار جزائري. 201ما يقارب  2002و  0992الص  مليون دي
دوق   -3  3المحيطتهيئة  ص

دوق بتدعيم العالوات و التعويضات للمؤسسات ال دا الص عامل و  000و  00 يرتاوا حجمها بني يهتم 
ال  الزراعة  ش    اعة ،ال ت ولوجيات املعلومات او املؤسسات الصغرية و الص اعات التقليدية و تك ، الص

دوق مساعدات مالية للمشاريع الصغرية   دا الص اطق و يقدم  د امل و  املتوسطة ال تريد نقل مشاريعها الصغرية  

                                                           

1  - https://www.reme.info/projets/algerie-mise-a-niveau 02/20/2001تاريخ االطالع   

2  -  https://www.mawdoo3.com/D8 02/02/2001تاريخ االطالع   

3https://www.omran.dohainstitute.org/ar/issue016/Documents/MoawiyaSaidouni.pdf االطالع 0تار
2/02/2001  
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خاصة بالتهيئة العمرانية و االقتصاد الريفي و االقتصاد احمللي و قد امضى   أ اث   القيام بدراسات وال هتدف ا
ابر  ث مهتمة بالبيئة و احملي . دا السياق عدة اتفاقيات مع مكاتب دراسات و  دوق  خضم   الص

دوق  ال -4 وبص اطق الج مية م  1الخاص بت
وب خص إطار  اطق ا مية م دوق صت الدولة ت وب ص اطق ا مية م اص بت  2000ة س والدي انشئا

اعات  وخاصة املشاريعاملشاريع الصغرية  وترقية قطاعمهامه تدعيم  ومن بني اصة بالص  يدية.التقلا

IIII.0 .5-الجزائرالصغيرة و المتوسطة في    مشاتل المؤسسات : 
يكل عمو  مشتلة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  مي للدعم واالستقبال واملرافقة ومساعدة أصحاب املشاريعي 

صحاب املشاريع أساسمتشمل املساعدة املقدو  ، أنشئتها وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطةالصغرية  :ا ة 
دمات  سخ وشبكة  خدمات تقدمي :التاليةإستضافة أصحاب املشاريع وعر  ا التوثيق ووسائل االتصال وال

دات و و الفاك االنرتنت و   : ؛مرافقة أصحاب املشاريع  مجيع التعامالت مع الطباعة اهلاتف، تصوير املست
اديق املساعدة والدعم، خر  ذات الصلة مبشاريعهم،اهلواليات والبلديات و الاملؤسسات املالية،ص قدمي ت يئات ا

صائح الشخصية على املستو  املا و القانو والضرييب والتجاري و  ظيم أي شكل منال ؛ ت أشكال اإلنعاش  التق
اص ومتابعة أصحاب املشاريع ح مرحلة نضج  و يوجد  2وإنشاء مؤسساهتم مشاريعهم  و الدعم والتكوين ا

ابة ،  رداية وبرج بوعريريج عماالتمشاتل  02 ران، ع ش   املدن التالية : و  .3اليوم  ت
دا قويا  م جل إنتاج الثروة  شاريع الصغريةرافقة حاملي املشاريع وتكاثر شبكة املومتثل مشاتل املؤسسات س

قيق التطوير االقتصادي للبالد عموما  زائرية وتوفري فرص الشغل وبالتا  ا استحداث سعوالدولة ا ت  ا
اشئة اتل املؤسسات وتتكفل مش.مشاتل املؤسسات ضمن مقاربة التدابري الكفيلة باملساعدة والدعم للمؤسسات ال

ولوجي  دف  اسبة لتثمني نتائج البحث العلمي والتطور التك املي املشاريع وترقية اآلليات امل بتقدمي خدمات 
جاا  وع مؤسسات وتعترب مشاتل املؤسسات حجر الزاوية  تقييم نسب ال افسية للمؤسسات وت مية ت قيق ت

بغي على حاملي ا املقاوالتيةللمشاريع  ات ملعرفة مد  قابلية كل مش يث ي اض راط  ا جاا ملشاريع اال روع لل
ربة استحداث مؤسسة مصغرة  ياكل استقبال مؤقتة موجهة و قبل خو   ي عبارة عن  مشاتل املؤسسات 

                                                           

1-https://www.mre.gov.dz/wp-content/uploads/2018/05/a2011040.pdf .02/02/2001تاريخ االطالع   

ارب عاملية وسبل االستفادة مهية زايدي عبد السالم، مفتاا فاطمة. أ - 2 ات  دعم وترقية املؤسسات الصغرة واملتوسطة.  اض نظام ا
ها ) مريكية(.  الواليات، فرنسا، الصني، ماليزيام ول حول دور املؤسسات الص مداخلة مقدمة ضمناملتحدة ا غرية فعاليات امللتقى الوط ا
زائر خالل الفرتة واملتو  مية با قيق الت العلوم االقتصادية، التجارة  . كلية2000 ماي 09و 01.بومرداس يومي 2000ـ -2000سطة  

  .222وعلوم التسيري. جامعة امحد بوقرة. بومرداس. ص 
 

3  -  https://www.mdipi.gov.dz/info/4785- .02/02/2001تاريخ االطالع   
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شئني هتدف إ دعم وتيسري ظروف االنطالق، طوي عليه من  للم الت لإليواء، مبا ت وذلك من خالل توفري 
دمات  دودة ) مثال  فرنسا ا ا، وملدة  شهرا كحد أقصى (، وتقدمي  22الضرورية كوسائل االتصال و ري

خدمات متخصصة )حسب اختصاص املشتلة(، كاإلعالم اآل والتكوين 2 وكذا تقدمي االستشارات  اجملاالت 
شي ،   ا، والقيام بعملية الت اضاحملاسبية والقانونية والضريبية والتجارية و ري  ....راتكعقد ندوات و

ة، أشكال:و مشاتل املؤسسات من املمكن أن تأخذ ثالث  اض-و نزل املؤسسات  رب ،ورشات  احملض  ةفا
(Incubateur)  ظم إ مشتلة الي ومع ذلك  (pépinière) تعد املؤسسة  مرحلة االنطالق قبل أن ت

اضن أيضااعتمد على املشاتل و  فرنسا من الدول مثالاب من   .أناط هلا دور ا
رفية : الرب ورشات  - اعة الصغرية واملهن ا يكل دعم يتكفل بأصحاب املشروعات  قطاع الص ي   .و
تمني إ ميدان  -  .البحثنزل املؤسسات : و يتكفل بأصحاب املشاريع امل

ا زائر بإصدار فيذي رقم  وا  الصغرية عنيم قطاع املشاريع ارادت وضع اليات جديدة لتدع 02/11املرسوم الت
دا  02طريق انشاء ما يسمى مبشاتل املؤسسات حيت عرفتها املادة رقم  عمومية اهنا مؤسسة  املرسوم علىمن 

اعي  داتا اري تتمتعطابع ص وية  و دا واالستقالل املابالشخصية املع داف امل وحدد   :1شاتل كاالتاملرسوم ا
 . مية التعاون مع احملي  ت

 شاط االقتصادي.ا  ملشاركة  ال

  داف االبداعية  على االبتكار. وال تعتمداعطاء االولوية للمشاريع داتا اال

 .ديدة  تقدمي الدعم للمؤسسات ا

 .ظيمها  تشجيع املؤسسات على الرفع من مستو  ت

  ددة واحتضان ومرافقةاستقبال ية  اشئة لفرتة زم  .املؤسسات ال

 ططات املشاريع اشئة العاملة داخل املشتلة؛ وتقدمي االستشارات القانونية واحملاسبية واملالية  دراسة  ال
اشئة؛  للمشاريع ال

 دوات الكفيلة بإنشاء وترقية املؤسسات الوليدة؛  دراسة واقرتاا الوسائل وا

  ذ احملالت تتحدد تبعا لطبيعة املشتلة وحاجة املؤسسة ملزاولة الت للمؤسسات. مساحة   .شاطهانتأجري 

  يات اإلدارة والتسيري؛ وإداريتيهاتدريب مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة  على تق

  تاجها املؤسسات العاملة داخل املشتلة؛ إ جانب دوات والتجهيزات املكتبية واإلعالمية ال  توفري ا
ديثة وكذا توفري خدمات اهلاتف والفاك  وتوزيع وإرسال ولوجيا ا  تصوير وطبع الوثائق؛الربيد و  توفري التك

                                                           

فيذي رقم - 1 جة عام  22املؤرخ   78- 10 المرسوم الت ة  22املوافق  0222ذي ا ساسي  2002فرباير س واملتضمن القانون ا
  //:www.joradp.dz httpsالتانئة.ملشاتل املؤسسات املادة 
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 وي وعرضه على وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة للمصادقة عليه  .وضع برنامج عمل س

IIII .0.0-   المعلوماتنظام : 

زين وتوزيع املعلومات عن  ة و مع ومعا ها  اصر ال تتداخل فيما بي موعة من الع تعرف نظم املعلومات بأهنا 
ظيم، والتحكم به، والتحليل، وتشكيل تصّور حا ومستقبلي موضوٍع معنّي بشك اد الت هجي، وذلك إلس ٍل م

ظيم  رشفة وإدارة وت موعة من الربامج ال تستخدم  ي  واضح عن املوضوع قيد البحث. و نظم املعلومات 
ة أُنشئت حسب آلية سري العمل  املؤسسة، وذلك  تها بإجراءات معّي لى املخرجات للحصول عالبيانات، ومعا

ولوجيا املعلومات، حيث إن نظم املعلومات  تلف اختالفا، كلّيا، عن تك هائّية، ويشار إ أّن نظم املعلومات  ال
دمة أعماهلا القائمة عليها ولوجيا املعلومات ال ابُتكرت  يات تك زائر ت تستخدم تق عتمد وزارة املؤسسات و  ا

اص بقطاع و املتوسطة علالصغرية  ى نظام املعلومات االقتصادية و االحصائية  تقدمي اإلحصائيات العامة ا
دا الكم اهلائل من  صها و الدراسات املرتبطة  ذا القطاع  و  املشاريع الصغرية من حيت نشاطها و تقارير ال 

ظيم معيات و الت كومة و ا ت تصرف املستثمرين  و مصا ا و يهتم نظام  1ة ات االقتصادياملعلومات توضع 
املعلومات االقتصادية باستغالل كل املعطيات االحصائية و املعلومات لكي تكون مبثابة قاعدة عمل  اطار التعاون 
اته اهليئات  م  كومة  و املتعاملني االقتصادي  و الشركاء االجتماعيني  و من ا هات الرمسية  أي ا  :مع ا

اعة  ،رة رف التجا ،الوزارات  اجم و الص اعات التقليدية. ،مديريات امل  مديريات السياحة و الص

IIII.0.0-مية و دعم في المتخصصة الحكومية الهيئات  يالصغيرة فالمشاريع   ت
 : الجزائر

ية لتطوير -0 ت إشراف   APSI االستثمارأنشئت وكالة ترقية ومتابعة : االستثمارالوكالة الوط كهيئة حكومية 
ذ صدور قانون 0223كومة مبوجب قانون االستثمار الصادر  رئي  ا ، 9110 أوت  االستثمار، وم

ية لتطوير APSI االستثمارعوضت وكالة ترقية ومتابعة  ، حيث ورد إنشاء ANDI االستثمار، بالوكالة الوط
كوم 0ذ الوكالة  املادة  شأ لد  رئي  ا ص على ما يلي: "ت  ثماراتاالستة وكالة لرتقية من القانون الذي ي
 ودعمها ومتابعتها "، 

                                                           

1- Y.Lacheb, les mesures d’appui pour la promotion de la PME, colloque international 
sur le financement du pme et la promotion de leur rôle dans les économies 

maghrébine,25/08/2003, faculté de sciences économiques de Sétif, université de 

setif,2003,p5. 
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ها:  مهام الوكالة:  لقد أوكلت العديد من املهام هلذ الوكالة م

  ميتها ومتابعتهاضمان ترقية االستثمارات  ؛وت

 جانب؛ يني وا  استقبال وإعالم ومساعدة املستثمرين الوط

 اإلدارية  مجيع املصا يضملشباب املوحد الذي تسهيل اإلجراءات املتعلقة بإقامة املشاريع من خدمات ا
 ذات العالقة باالستثمار؛

 ح االمتيازات املرتبطة باالستثمار  إطار الرتتيبات املعمول  ا؛  م

 دوق دعم االستثمارات؛  تسيري ص

 ضمان التزام املستثمرين بدفاتر الشروط املتعلقة باالستثمار؛ 

   إطار الشروط احملددة؛مراقبة ومتابعة االستثمارات لتتم 

 .ولية  املدة احملددة اصة بوسائل اإلنتاج واملادة ا مركية ا  تقدمي التسهيالت ا

دمات اإلدارية  ظيمات ال هلا عالقة باالستثمار، ويقوم بتقدمي ا دوات والت ويظم الشباب املوحد للوكالة كافة ا
هات واهليئات ال هلا  سيق مع ا ؤسسات عالقة بإنشاء املؤسسات، حيث تظم الوكالة ممثلني عن املالضرورية بالت

ها املركز الوط للسجل التجاري، مديريات الضرائب، الوكاالت العقارية،  ية مباشرة باالستثمار، وم واهليئات املع
زي ان دعم املشاريع احمللية وترقيتها، ومديريات السكن والتعمري، مديرية التشغيل، مديرية ا ية،  ةو ، البلديات املع

فيف وتسهيل اإلجراءات التأسيسية للشركات وضمان الالمركزية   ذا الشباب من أجل  وال تكون ممثلة  
و مكلف بتمويل  دوق لدعم االستثمار و توي الوكالة على ص از املشاريع على مستو  الواليات التابعة.كما  إ

دة اهليكلية ومجركية وتغطية تكاليف القاع جبائيثمرين  شكل امتيازات املساعدات ال تقدمها الدولة للمست
از االستثمارات.  الالزمة إل

ية لدعم تشغيل الشباب  -2  : ANSEJالوكالة الوط

ي تسعى لتشجيع كل الصيغ  وية واالستقالل املا و ية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املع يئة وط ي  و
دمات، وقد أنشئتصغرية  شاريعمن خالل إنشاء م الشبالتشغيل املؤدية إلنعاش قطاع ا ة  إلنتاج السلع وا س
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نشطة العملية للوكالة وتقوم  5.. كومة ويتابع وزير التشغيل ا ت سلطة رئي  ا ي  وهلا فروعا جهوية و
ية باملهام التالية  :1الوكالة الوط

 شكال والتدابري املساعدة على ترقية غيل تشغيل الشباب من خالل برامج التكوين والتش تشجيع كل ا
ول.  والتوظيف ا

  ها اإلعانات، التخفيضات  نسب دوق الوط لدعم تشغيل الشباب وم صصات الص تقوم بتسيري 
 الفوائد.

 .وب دفرت الشروط ا الشباب أصحاب املشاريع  إطار احرتامهم لب جز  تتابع االستثمارات ال ي

 صحاب املشاريع ملمارسة نشاطاهتم. إتاحة املعلوم ظيمية  ية والتشريعية والت  ات االقتصادية والتق

 . صحاب املشاريع واملتعلقة بالتسيري املا وتعبئة القرو  تقدمي االستشارات 

  وب واملؤسسات املالية  إطار الرتكيب املا لتمويل املشاريع او إقامة عالقات مالية متواصلة مع الب از  إ
 .واستغالهلا

  ظيم دورات تدريبية دو  وقوائم منوذجية للتجهيزات، وت تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات ا
ا  ل  توجيه ويدير ظيم ويسري الوكالة  ال التسيري والت ديد معارفهم   هم و صحاب املشاريع لتكوي

ل  مراقبة  .مدير و

ذ انطالق نشاطات الدعم والتوجيه للوكالو  ة م ة  5..ة اعتبارا من أواس  س تلقت  .55وح هناية س
ة  8ألف مشروع مصغر يتوقع أن تستقطب  5الوكالة حوا  ، وقد سلمت 5مليون وظيفة س

وب على متويل حوا  خالل نف  الفرتة  صحاب املشاريع املصغرة، ووافقت الب يل   55ألف شهادة تأ
ار ضمن تقديرات ملخصصات استثمارية تصل إ  .5 ألف مشروع بغالف ما قدر مليار  مليار دي
اصب شغل تفوق  ار مب جزة حوا  5دي هود الفعلية لالستثمارات امل صب عمل وبلغت ا  5ألف م

ار جزائري خالل الفرتة  اصب  5، وعدد املشاريع املمولة .55/55مليار دي ألف مشروع مصغر وم
صب شغل 55 شغل فعلية بلغت  .2ألف م

                                                           

فيذي رقم  - 1  https:// www.joradp.dz .0992سبتمرب  01املؤرخ   292/  92املرسوم الت

2  - https:// www.ansej.org.dz/index.php/fr1 
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 ية لدعم تشغيل الشباب حها الوكالة الوط  :صيغ التمويل التي تم
ية لدعم تشغيل الشباب املشاريع     ائتصيغتني  وفقمتول الوكالة الوط ي والتمويل الثالثي تمثالن  التمويل الث

داول التالية  :1وسوف نوضح ذلك من خالل ا
ائي:الهيكل المالي للتمويل  أوال:    فائدة  دونوالقر  بويشمل املسامهة الشخصية لصاحب املشروع  الث

وع من التمويل  الوكالة، من طرفاملقدم  ذا ال  :مستويني يتضمنو

 

يئ لهيلك (:22مق )  لثن ي   مل لمت
مة الشخصية قيمة االستثمار المستوي من فائدة القرض بدون  المسا

 طرف الوكالة

أقل من  لالمستوى األو 
 دج2.111.111

72% 62% 

ما بين يترواح بين  الثانيالمستوى 
دج 2.111.110

 دج01.111.111و

81% 61% 

فيذي رقم  المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على  فيذي رقم  08-00الجريدة الرسمية، مرسوم ت ، 0، العدد698-8يعدل ويتمم مرسوم ت
 .00، ص6800

 

ي عبارة عن املسامهة املالتمويل الثالثي: ثانيا: الهيكل المالي لل وع من التمويل فان املسامهة  ذا ال ية  
ية لدعم تشغيل الشباب عن طريق قر  بدون فائدة  شبابلل أصحاب املشاريع باإلضافة إ الوكالة الوط
كي باإلضافة إو  وع من التمويل  القر  الب ذا ال دول املوا يبني مستويني يتضمنو  :دلك و ا
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لثاليث لهيلك :(23مق )  ي   مل للمت
مة الشخصية قيمة اإلستثمار المستوى القرض بدون  المسا

من طرف  فائدة
 الوكالة

كي  القرض الب

المستوى 
 األول

من  أقل
 دج2.111.111

 %71 %62إلى68من %6إلى 0من 

المستوى 
 الثاني

بين  ما
دج 2.111.110

 دج01.111.111و

اطق الم
 الخاصة

اطق  الم
 األخرى

اطق  61% الم
 الخاصة

اطق  الم
 األخرى

8% 01% 76% 71% 

فيذي رقم  المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على    فيذي رقم  08-00الجريدة الرسمية، مرسوم ت ، 0، العدد698-8يعدل ويتمم مرسوم ت
 .00، ص6800

   الوكالة  طرفالمقدم من   الجبائياإلعانات واالمتيازات:  
موعة من اإلعانات واالمتيازات  بائيتقدم الوكالة    :1ما يلينستعرضها في إضافة إ املرافقة واملتابعة ا

 :االمتيازات المالية : قسم إ  وت

ائي:   ويتضمن:أ . التمويل الث
 .املسامهة املالية الشخصية لصاحب املشروع 
  حه الوكالة الو ذا القر  حسب مسالقر  بدون فائدة الذي مت ية لدعم تشغيل الشباب تتغري قيمة  تو  ط

 االستثمار.

 ويتضمن:ب. التمويل الثالثي: 
  صحاب املشروع ه(. )حيثاملسامهة املالية الشخصية   تتغري قيمتها حسب مستو  االستثمار وموط

 .ية لدعم تشغيل الشباب حه الوكالة الوط  القر  بدون فائدة الذي مت

  كي ية لدعم تشغيل الشباب ويتم ضمانه القر  الب فض جزء من فوائد من طرف الوكالة الوط الذي 
وا إيا الشباب  دوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القرو  املم  املشاريع. ذويمن طرف ص

                                                           

ية لدعم تشغيل الشباب  - 1 شورات الوكالة الوط  .بلعباس لوالية سيديم
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   الجبائي:االمتيازات 

فيضات جبائيه     شطون  إطار الوكالة من إعفاءات ضريبية و  تحدد كما يلي:ت ،يتمتع الشباب ال
: تتمثل: اإلنجازمرحلة  أ.  االمتيازات 
   دمات ال تدخل مباشرة اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للحصول على معدات التجهيز وا

از االستثمار.  إ
  سبة از  %50فيض ب مركية على معدات التجهيز املستوردة، وال تدخل مباشرة  إ قوق ا من ا

 .ثماراتاالست
  .شاط صول على العقارات املخصصة ملمارسة ال ويل امللكية  ا  اإلعفاء من حقوق 
 .شئة للمؤسسات املصغرة  اإلعفاء من حقوق التسجيل على العقود امل

بائي للمؤسسة املصغرة ملدة  االستغالل:مرحلة  .ب وات بداية من انطالق  5وتشمل االمتيازات ا س
شاط، أو  وات ب 55ال :س اصة وتتمثل  اطق ا سبة للم  ال

  شاطات ااإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباا الشركات والضريبة على الدخل اإلمجا والرسم على ل
ية  .امله

 .شاطات املؤسسات شآت اإلضافية املخصصة ل ايات وامل  اإلعفاء من الرسم العقاري على الب
 :امتيازات المرافقة والمتابعة 

وا من إنشاء  تعد املرافقة فراد ح يتمك واملتابعة من املهام الرئيسية للوكالة، حيث أهنا تسمح بتكوين ا
ا بشكل جيد من خالل االستشارات ال تقدم هلم وكذا من خالل  اصة ورفع قدراهتم على تسيري استثماراهتم ا

ة: آليات اإلنشاء، دراسة السوق ا. إضافتسيري املخزو  ،الدورات التدريبية املتضم إ متابعة  ةن وامليزانية و ري
انا. اء نشاطها وكل ذلك   املشروعات أث

ا كية وفوائد ها إرجاء تسديد القرو  الب كما   ،يضاف إ االمتيازات السابقة امتيازات أخر  م
اء  ة: كالب وب وكذا قطاعات نشاط معي ددة من البالد كواليات اهلضاب العليا وا اطق  شغال و استفادت م ا

اعات التحويلية والفالحة والري والصيد البحري من امتيازات إضافية  إطار دعم االستثمار والتشغيل  العمومية والص
اطق وقطاعات ذات أولوية.  ا م صوصيتها باعتبار اطق والقطاعات  ذ امل   

 :CALPI1لجان دعم وترقية االستثمارات المحلية - 3
ة  ي  ..أنشئت س راضي واملواقع املخصصة و ان مكلفة بتوفري اإلعالم الكا للمستثمرين حول ا

صحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة. راضي   إلقامة املشروعات وتقدم القرارات املتعلقة بتخصيص ا
                                                           

1-https://www.fce.dz/wp-content/uploads/2016/05/guide-kpmg-2016-investir-en-algerie-

version-francaise.pdf 02/02/2001الطالعتاريخ ا   
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ماعات احمللية فقد بلغت املشاريع ال صادقت عليها وخصصت هلا  وحسب معطيات وزارة الداخلية وا
ة  قطع ذ س مشروع يتوقع أن تستقطب  55555حوا  555إ  اية سبتمرب  ..أراضي م

ا موزعة على معظم الفروع بالقطاعات االقتصادية،  حوا  از ةا تتشكلو ألف عامل بعد إ  للج
 :من

 اإلقليم؛ وهتيئة الدراسات ومدير رئيسا ممثله أو الوا 
 اعات مدير اجم؛ الص  وامل
 ضري؛ اجملالب مكلف مدير  ا
 ة؛ ومدير العمومية، املالك مدير  الفا
 اطق مدير اعية، امل  العقارية؛ الرتقية وممثلو مؤسسات الص
 ؛والدوائر البلديات رؤساء 
 اطق  وزهتم الذين العقارية الوكاالت مديري شاط؛ م  ال
 رف التجارية الغرف كل ممثلو اعية وا  ؛والزراعية الص
 معية ممثلو ية ا  .الوالية  للمقاولني الوط

ة مسؤولة بالدرجة  وذ اللج ذا اجملال فهي مسؤولة على ا  :بالرد على كل الطلبات العقارية، و 
 ا على القائمة  تشكيل ومسك الدليل العام للمساحات املوجهة لغر  العقار للمستثمرين مع توفر

اطق ذات الطبيعة  موذج  االقتصاديةالكاملة للم ف باجملموعات الصتبعا لل  اعيةاملرفق واملص
ر؛ شاط ا  لل

  ت تصرف املستثمرين كل املعلومات املتعلقة املتوفرة   قاريةالع باإلمكانياتمسؤولة عن وضع 
ها  الواليةإقليم   الستثمار.ل الالزمةوال تعمل كل اللمسات  االستثمارات استقبالال ميك

مية االجتماعية:-  وكالة الت

ي  ة و وية واالستقالل املا أنشئت س ت اإلشراف  ..مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املع ي  و
رمان. كومة تسعى لتقدمي قرو  مصغرة للتخفيف من أشكال الفقر وا  املباشر لرئي  ا

م وظائفها   نذكر:ومن أ
 فعة االقتصادية واالجتماعية ال تتضمن است نشطة ذات امل  اما كثيفا للعمالة.خدترقية ومتويل ا
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  مية املشروعات املصغرة والصغرية والفردية عن طريق القرو  املصغرة الذي ميكن من تطوير وت
ر، وتطوير  رف واملهن لتشجيع العمل ا ولية ملمارسة بعض ا دوات أو املواد ا توفري العتاد وا

اعات التقليدية للتقليل زلية والص عمال امل رف الصغرية وا سني م ا  ستويات املعيشة.من الفقر و

ية لتسيير القرض -5  :1المصغرالوكالة الوط

ربة قصرية خاضتها     ية لتسيري القر  املصغر بعد  ذنشأت الوكالة الوط زائر م ة  ا عرب متويل مشاريع  0999س
زائر مللتقى  ظيم ا ا للجماعات احمللية، ليأت ت د تسيري ال القر  املصغر ربة احول  الدومصغرة أس زائر  

ة  ساسمبثابة حجر  2002س ية لتسيري القر  املصغر حيث جاء من بني توصيات امللتقى ضرورة  ا للوكالة الوط
ا  قائص ال كان يشهد ية لرفع ال د له مهمة مرافقة أصحاب املشاريع وتقدمي الدعم واملساعدة التق يئة تس خلق 

ة  .املصغر التسيري السابق للقر  ذا امللتقى س املتعلق 13/04عرب املرسوم الرئاسي رقم  2002وجاءت مثار 
.حيث نصت أحكامه على إنشاء وكالة  022/00جبهاز القر  املصغر املعدل واملتمم باملرسوم الرئاسي رقم 

د هلا مهام تسيري القر  املصغر، وبالفعل جاء ذلك عرب نصوص املرسوم التشريعي رقم  املتضمن  02/02تس
ية لتسيري القر  املصغر مية و  .إنشاء الوكالة الوط درج برنامج القر  املصغر  إطار الت ستهدفة امل االجتماعيةي

فرادمن طرف السلطات العمومية و ال هتتم برتقية قدرات  لوغ مستو  و الفئات السكانية للتكفل بذاهتم، لب ا
صب شغل دائم، بتطبيق سي الئقمعيشي  ي سياسة دعم مباشر، مستهدوم ف اسة اجتماعية جديدة ،  ذا املع 

ذا االتكاليةو تسامهي، تقرتا كبديل للروا  ية لتسي اإلطار، و  سيد مشروع إنشاء الوكالة الوط ري القر  مت 
سيد  .املصغر ا الوكالة قادرة على  دمات سواء املالية أو  ري املالية ال توفر وال املسطرة  دافاوإن مجلة ا
 :فيما يلي تتلخص

  ضرية  والفقر اربة البطالة اطق ا زوالعطريق تشجيع العمل الذات  والريفية عنامل رف مل امل  .واملهن وا
  ريافاستقرار سكان اطقهم  ا صلية م دمات ا تجة للسلع وا  بعد خلق نشاطات اقتصادية، ثقافية، م

 .املدرة للمداخيل
 م فراد، ال تساعد االتكاليةية روا املقاولة، كبديل عن ت ا االجتماعي اندماجهم  ا  .د ضالتهموإ

 

سيد ميدانيا بتمكني  هة املسرية هلذا الربنامج، على تطبيقه و ية لتسيري القر  املصغر، ا و تعمل الوكالة الوط
ات  ني و املواط تجة لل مشاريع النطالق لق نشاط خاص  م و ا يسعون الذيناملواط سلع و مصغرة م

                                                           

1  - https://www.angem.dz/article/presentation .19/15/1910االطالع تاريخ   
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شاطات  اء ال دمات مع استث دمات ال، من املساعدات و التجاريةا هاز، و املتمثلة  ا ا ا  :يوفر
ولية. 20.000* سلفة بدون فائدة ال تتعد    دج موجهة لشراء املواد ا

كي صغري  تيم 02دج أي  20.000ال ترتاوا قيمتها ما بني  للمشاريع* قر  ب  مليون س
سبة  20دج أي  200.000و  فضة ب تيم بفوائد   .% 90إ  % 10مليون س

دمات إذا ما توفرت الشروط  ذ ا ي : الضروريةو باإلمكان االستفادة من   و 
ة فما فوق. 01أن يكون سن طالب القر  أو السلفة  -  س
 تة أو ضعيفة.أن ال ميتلك أي مدخول أو ميتلك مدا خيل  ري ثاب -
 إثبات مقر اإلقامة. -
- . از  التمتع بالكفاءات ال تتالءم مع املشروع املر وب ا
 عدم االستفادة من مساعدات أخر  إلنشاء نشاطات من أي جهاز أخر. -
 من الكلفة اإلمجالية للمشروع. % 02أو  % 02القدرة على دفع املسامهة الشخصية ال تساوي -
دوق الضمان املشرتب للقرو  املصغرة. دفع االشرتاكات -  لد  ص
ك و االلتزام  بتسديدااللتزام -  دمبلغ القر  بدون فوائ بتسديدمبلغ القرو  و الفوائد إ الب

. دول الزم  للوكالة حسب ا
اسبا له التمويلمن   خبتارو  حالة توفر كل الشروط لد  طالب القر  بإمكانه أن  ي الذي يرا م ، و 

 ثة أمناط :ثال

ائي: سلفة بدون فائدة ال تتجاوز -0  دج. 20.000متويل ث

 بدون فوائد. % 90مسامهة الوكالة:  -
 .%00مسامهة املستفيد:  -

ائي:  متويل-2  .دج 000.000و 20.000ال ترتاوا قيمتها ما بني  للمشاريعث

ك:  - سبة  % 91أو  % 92مسامهة الب فضة ب  .%90إ  % 10بفوائد 
 .%02أو  % 02مسامهة املستفيد:  -

 دج . 200.000دج ح  000.000ال ترتاوا قيمتها ما بني  للمشاريع ثالثي: متويل-2
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ك:  -           سبة  % 10مسامهة الب فضة ب  90إ  % 10بفوائد 
 .%02أو  % 02مسامهة املستفيد:  -
 بدون فوائد. % 21أو  % 22مسامهة الوكالة:  -

در اإلش ارة إ أنه  حالة ما إذا كان املستفيد حامال لشهادة أو وثيقة معادلة معرتف  ا فإن نسبة و 
خفض: من   حالة  % 21إ  %222 وترتفع مسامهة الوكالة من % 02إ  % 02مسامهته الشخصية ست

ك  حالة  % 91إ  % 92الثالثي، و من  التمويل سبة للب ائي. التمويلبال  الث
وات،  بتسديدزم املستفيد بعد متويله يلتو  م  س ك  مدة تصل إ ا سب حمبلغ القر  و الفوائد إ الب

دد آل دول الزم الذي  ا ثالث ا اصة بالوكالة  مدة أقصا ك، و يسدد بعد ذلك السلفة بدون فائدة ا ب
ول سبة للسلفة بدون فائدة املوجهة لشراء املواد ا وات. أما بال ا س شهرا على أربعة  02ية فتسدد  مدة أقصا

ية لتسيري القر  املصغر  مراحل. وال ح الوكالة الوط تعد  ذلك إ املساعدات املالية فق ، بل ي للمستفيدينمت
ية  ية املالية و تسيري للمشروع،والتكوين  الرتب واالقتصاديةمساعدات  ري مالية كالتوجيه و املرافقة، الدراسة التق

هم و من املشاركة  املعار  و الصالونات أين يتم التعارف بي املستفيدونملؤسسة، و كذا إعطاء الفرصة هلؤالء ا
تلفة و كذا خلق فضاءات  تجاهتم لتسويق جديدةاكتساب خربات  ية لتسو  م يري القر  تتميز الوكالة الوط

خر  بكوهنا تتوفر جهزة ا ا من ا مرافقة متواجدة على مستو  الدوائر، حيث  على خاليا املصغر عن  ري
ون على التوجيه و  قل إ عاصمة  املرافقة مماصل املواط اء الت و متابعة  إبداع لالستعالم و الواليةبهم ع

 ملفاهتم.
اولة والشراكة : 6-  بورصات الم

ا عام  فعة عامة  خدمة القطاع االقتصادي مت إنشاؤ ي مجعيات ذات م تتكون من املؤسسات و  ..و
اصة ومن مهامها  :1العمومية وا

 .اولة اعية لغر  إنشاء دليل مستو  لطاقات امل قيقة للمؤسسات الص  إحصاء الطاقات ا

 .ية اولة وإنشاء فضاء للوساطة امله  رب  العالقات بني عرو  وطلبات امل

 اعات احمللية مثل للقدرات اإلنتاجية للص  .تشجيع االستخدام ا

                                                           

1-https://www.fce.dz/wp-content/uploads/2016/05/guide-kpmg-2016-investir-en-algerie-

version-francaise.pdf 02/02/2001تاريخ االطالع   
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 اسبة.إعال ا بالوثائق امل  م املؤسسات وتزويد

 .تقدمي املساعدات االستشارية واملعلومات الالزمة للمؤسسات 

   اعات صغرية ومتوسطة جديدة اعي بتشجيع إنشاء مؤسسات وص سيج الص املسامهة  أعمال تكثيف ال
اولة.  ميدان امل

 هوي والوط وال اولة والشراكة على املستو  ا  عاملي.ترقية امل

 .اولة ظيم امللتقيات واللقاءات حول مواضيع امل  ت

 . زائرية من االشرتاب  املعار  متكني املؤسسات ا

 :"CAGEX"الصادرات وضمان لتأمين الجزائرية الشركة- 7
زائرية الشركة تأسست مر مقتضيات وفق الصادرات وضمان لتأمني ا اير 06 رقم ا درج  يث ، 1996 ي  ي

صوص تضعها ال والتدابري الشروط ضمن عملها مر، هلذا التطبيقية ال  03 بتاريخ موثق بعقد الشركة وأنشئت ا

ي ، 1995 ديسمرب م حيث أسهم ذات شركة و وب 0افيه يسا  لكل % 10  صة تأمني شركات 5 و ب

م، فيذي املرسوم ومبوجب مسا خطار تسيري شروط ددت 1996 يوليو 96 رقم الت  القر  بتأمني املغطاة ا

د زائرية للشركة تسيري يعهد والذي وكيفيته التصدير ع ات ة خالل من الصادرات وضمان لتأمني ا د التأمي  ع

م ممثلي من املكونة التصدير  وقوع حالة  الشركة تقوم .احملروقات خارج الصادرات برتقية املرتبطة القطاعات أ

حداث من حادث خطار املرتبطة ا ة با فيذ شروط توافر من التأكد بعد الدولة ساب املؤم  و صول الضمان ت

 الشركة تشعر ال الرسالة استالم تاريخ من أشهر 6 يتجاوز ال أجل  املستحق التعويض له للمؤمن بدفع الضرر

ادث بوقوع سواق اقتحام على املصدرين حث على ذلك خالل من تعمل الشركة فإن وعليه .ا ار  ا  بارتياا جيةا

وا التمويل على الشركة هلم تقدمه ال الضمان خالل من وب، قبل من هلم املم  بني وصل مهزة تكون أهنا كما الب

زائريني املصدرين جانب والشركاء ا  امة معلوماتية خدمات للمصدرين توفر الشركة فإن سبق ما إ إضافة .ا

سواق  الة تتعلق ارجية، ا جانب للشركاء ملاليةا والوضعية ا  التصدير بعملية املصدر قيام قبل دورية، بصفة ا

طر  الوقوع لتفادي  .1ا

 

                                                           

1 - https://www.cagex.dz/?page=10#lien_telech 19/15/1910االطالع تاريخ   
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 : الخارجية التجارة لترقية الجزائري الديوان8-
و فيذي املرسوم مبوجب أنشئ إداري، طابع ذات عامة مؤسسة و  0991-01-10املؤرخ   96/723 الت

، باالستقالل يتمتع وية ةوالشخصي املا  املبادالت ترقية و إنشائه من واهلدف التجارة، وزارة وصاية ت ويعمل املع

ارجية و وتدعيمية، استشارية إعالمية، ومهامه احملروقات، خارج الصادرات تطوير  واملسامهة ا  :1يلي مبا مكلف و

شي - مية برامج ت  .احملروقات خارج الصادرات تطوير و أساسا املوجهة وترقيتها التجارية املبادالت ت
ليل رصد- وضاع و تجات نفاذ تسهيل دفبه العاملية لألسواق والظرفية اهليكلية ا سواق إ احمللية امل ارجية ا  .ا

از- ارجية التجارة ال  املتعاملني تساعد أن هناشأ من ال خدمات وتقدمي دراسات إ  .ا

 : روالتصدي للمعارض الجزائرية الشركة9-

 تغيري والذي مت والتسويق للمعار  الوط الديوان 0911مارس   املؤرخ 22-11رقم  املرسوم مبوجب تأنشئ

زائرية الشركة إ الديوان ا0990 ديسمرب 24  تسميته  الصادرات ترقية على يعمل والتصدير، للمعار  ا

ظيم خالل من ية، املعار  من سلسلة ت تجاهتا بعر  التصدير بعملية املهتمة الشركات ومساعدة الوط   م

هوية الدولية املعار   :2أيضا مهامه ومن الوطن، خارج وا

 ية املؤسسة مع بالتعاون وذلك واملتخصصة، العامة اإلشهارية والوثائق املعلومات نشر شر الوط  ،واإلشهار لل
سواق عن املعلومات وتوفري بية ا ج  .ا

 د السوق دراسات   .التصدير ع

 عوان مسامهة ضري يني ا زائر  املقامة املعار   الوط ارج و ا   .ا

 ديد مجع افسة واملالية االقتصادية املعايري و وع امل اذ املصدر اإلنتاج ل   .القرار ال

 طراف مع والتفاو  التصدير ملفات إعداد على احملليني التجاريني املتعاملني مساعدة بية ا ج   .ا

 هم بطلب للمتعاملني كوسي  دخلالت   .التصدير بعمليات للقيام م

 ربات املعلومات تبادل إطار و ارجية التجارة ال  وا زائرية الشركة فإن ا  قد والتصدير للمعار  ا

ظرية اهليئات مع االتفاقيات من سلسلة على وقعت  وإفريقيا العريب املغرب ودول العربية والدول ابأوروب ال
 .الدولية اهليئات مع وكذلك أسيا،و 

 

                                                           

فيذي رقم  - 1 ريدة الرمسية، العدد 221/92املرسوم الت  .00/00/0992، بتاريخ 21، ا

مو االقتصادي  البلدان   - 2 مية الصادرات  ري نفطية على ال امية، أطروحة دكتورا  العلومسعيدي وصاف، أثر ت القتصادية، جامعة ا ال
زائر،   .012، ص 2002ا
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 :optimexportبرنامج - 10
توسطة واملإ تطوير قدرات التصدير خارج قطاع احملروقات لد  املؤسسات الصغرية  555الذي أس   ماي  يهدف برنامج

زائرية ديات برنامج ا 1، كذلك من أبرز 
optimexport: 

  زائرية الصغرية املتوسطةرب  املؤسسات  بالبحث العلمي. ا
  رباب املؤسسات الصغرية زائريةتقدمي نصائح  ال التصدير. واملتوسطة ا   

 .البحث عن أسواق دولية 

IIII         -3    الجزائر في المشاريع الصغيرةبقطاع  دوافع االهتمام   : الثالثالمبحث 
مهية القصو   م الصغرية لقطاع املشاريعمل يعد من مشكك  ا اد فرص و  االقتصادية،ية  الت  عمل،إ

ض السكان.واملسامهة  العدالة االجتماعية بني فئات  الفقر،وتقليل  ا يتوزع بني الريف وا ر وبني اإلناث فأثر
وقد مضي ردا  دخل.الوبني الفقراء ومتوسطي  املتعلمني،وبني املتعلمني و ري  والكهول،وبني الشباب  والذكور،

ي قاطرة فيه  من الزمن كانت تعترب اعات الثقيلة  اعات الكبرية وخاصة الص مو،الص ات وطبع  ال ا ذا ا
حاول منالليربالية أيضا،  تاالقتصاديااالقتصاد املوجه وانتشر   تمام  ذا اخالل ما يلي تلخيص دوافع  وس ال

  املهم. القطاع

IIII     .3.1 -  الدوافع الداخلية :     
 :معالجة البطالة-1
 
الة ال الت ذا لي  يوجد فيها وظائف عرب كلمة بطالة عن ا إال املع اللغوي هلا، أما مع البطالة االصطالحي  و

فيمكن أن يكون أوسع، فيعرف مفهوم البطالة على أنه وجود أفراد  اجملتمع لديهم القدرة على العمل، واستخدموا  
اسبة. و كافة السبل املتاحة للبحث عن وظيفة تالئم قدرا صول على فرصة عمل م وا من ا يعرب هتم، ولكن مل يتمك

لني للعمل، أي أنه يستث املتقاعدين، أو العاجزين  شخاص املؤ  مفهوم البطالة عن ا
ة مسمى القو  العاملة ذ الشر طفال أيضا،، ويطلق على   2عن العمل بسبب الشيخوخة أو املر ، كما يستث ا

رة البطال تعدو  ر ال ميكن أن تواجه اجملتمعات، حيث أهنا تشكل عامل هتديد اقتصادي  ةظا من أخطر الظوا
و على مداخيل البرت و يعترب  واجتماعي وأخالقي وثقا زائري اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة ا ول و االقتصاد ا

سو  فا  و تراجع لسعر  ا دا اق الدوليةو ما يع أنه معر  للصدمات السلبية مع كل ا قطاع  ما يعطي و 

                                                           

1 - Programme de renforcement des capacités exportatrices des PME Algériennes, Alger, Juin 

2009, P 01. 

2 - https://www.hellooha.com/articles/ 02/02/2001تاريخ االطالع   
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سبة  و على إنتاج وتصدير احملروقات ب فا   %92احملروقات أمهية كبرية  يث يعتمد االقتصاد بالدرجة ا و ا
ات من حوا  ة  22أسعار البرتول بصورة مستمرة خالل فرتة الثماني دوالر  02إ  0910دوالر للربميل  س

ور أد  إ انكم 0912 عام  زائر نتيجة تد ذا ما أد  إمداخيل  اش اقتصادي  ا  الريع البرتو و 
اصب عمل جديدة عدد خلق تقلص حجم االستثمارات احمللية و من مث تقلص  دا الواقع االقتصادي ال م صعب و 

د استقالهلا جعلها تتب اصالحات اقتصادية  اطار اتفاقي ول مرة م زائر  قد االدي واجهته ا دوق ال ت ص
زائري من اسرتجاع  ت االقتصاد ا د االجراءات و التدابري ال مك الدو و برنامج التعديل اهليكلي لالقتصاد و 
دا راجع ا عملية حل اكرت من  توازنه مبستو  متوس  عموما  كانت هلا افرازات سلبية على مستو  التشغيل  و 

ة  100 د س عامل باإلضافة ا التسريح االرادي الدي م   20212سريح و ت 0992مؤسسة عمومية م
م  20100 عامل  22200عامل و باإلضافة كدلك ا العمال الدين أحيلوا على التقاعد  املسبق و الدي عدد

اء و االشغال العمومية من اكرت القطاعات تضررا حيت وصلت نسبة تسريح العمال فيه ا   %20و كان قطاع الب
دمات ب متبوعا بق ة  %20طاع ا زائر س دول  %22.20نسبة  0991و وصل معدل البطالة  ا وا

ة  زائر من س ة0922والشكل املواليني يوضحان تطور معدل البطالة  ا  .20021ا س

مق  (24)( زئ ةل يف  لبط  (.2013-1266: تط مع 
لنس ب )%(  : ح  ل

 

ة ة معدل البطالة الس  معدل البطالة الس

0111 39.2 0110 92.50 
0100 99.1 0333 91.12 
0130 02.3 0330 90.3 
0130 03.0 0330 93.0 
0132 1.0 0332 00.0 
0130 2.0 0330 02.3 
0130 90.5 0331 09.3 
0131 01.0 0330 03.1 
0113 02.0 2008 00.3 
0110 90.9 2009 01.9 
0110 93.1 0303 01.1 
0110 91.0 0300 01.1 
0111 92.2 0300 2.1 

 
(  .00(، ص0300-0111(، الحوصل االحصائي )ONSالمصدر: الديوان الوطني لإلحصائيا

 

                                                           

زائر ص  د.مد بن شهرة سياسة التعديل اهليكلي - 1 شورة على املوقع  01و  02 ا  www.4shared.com/file/fa247389809مقالة م
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مق) لك  )07ل زئ ةل يف  لبط  (.2013-1266(: تط معـ 

 
) المصدر:  .09(، ص9100-0229(، الحوصل االحصائي )ONSالديوان الوطني لإلحصائيا

نالحظ على العموم أن معدل البطالة كان مرتفعا  داة  01والشكل رقم 22 دول رقما خاللومن 
ذا،   ا  لفية الثالثة إ يوم خفض مع بداية ا فاضا، مث عاود االرتفاع من جديد، لي ا ا االستقالل، ليشهد بعد

ذ املراحل كان هلا مسبباهتا ال اختلفت من مرحلة إ أخر    .كل 

 :لبي العملتزايد عدد طا-0
ديد حجم املعرو  من القو  العاملة حيث تؤدي الزيادة الكبرية  تمع دورا أساسيا   يلعب السكان  أي 
ا  فا  مستو  املعيشة و انتشار البطالة بصور  عدد السكان مع تواضع مستو  خلق فرص عمل جديدة  إ ا

زائر  الفرتة  وية 50.م إ 5.املختلفة و لقد عرفت ا سبة س م تضاعف عدد السكان بثالث مرات أي ب
اوز  مو الدميغرا  مل  %لل ع ا مية و االنتشار الواسع لوسائل م ثر املزدوج للت ات و تبعا  ذ هناية الثماني و م

ة  مو الدميغرا  س سوسا لوترية منو السكان حيث بلغت نسبة ال  %90م 5.. اجملتمع، سجل تباطؤا 
سبة ب  ذ ال صف خالل عقد واحد و قدرت  فاضا بال 9أي ما يعادل ا ة  5%  % 9م و ...س

ة  شطاء اقتصاديا من 555س ات أدت إ تزايد نسبة السكان ال م، و زيادة السكان ح هناية الثماني
5 ة  0.. 5م ا 55.شخصا  س ة  5555 كذا أصبحت مشكلة تزايد 5..شخص س م، و

 .1السكان مع عدم وجود سياسة واضحة المتصاص نسبة التزايد مما أد  إ تفاقم البطالة

 

                                                           

1- T.HAFFAD, Quelque conséquence économique et sociale de l’évolution démographique en 
Algérie, Revue des sciences économiques et gestion, université de Sétif, n01/2004, p96. 
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مو الدميغرا تأثريا مباشرا  زيادة حدة البطالة، خصوصا إذا كانت الزيادة  عدد الوظائف ال  و يؤثر ال
مو السكا ال متيل إ االرتفاع، فقد أدت الزيادة السكا اسب ومعدالت ال طاليب العمل  نية إ تزايد عرو تت

كذا اصبحت املسألة السكانية من خالل تزايد عدد السكان مع عدم وجود سياسة  زائرية، و  سوق العمل ا
زائر دخلون سن .و عدد الدين يواضحة المتصاص نسبة التزايد، تشكل عقبة  استقرار وتوازن سوق العمل با

زائر  يقدر  دا ما يعادل 3.5%بالعمل القانو  ا ويا و  ويا  280000س كما اصبحت   1 طلب جديد س
هم عن  %10البطالة مت  اكرت فئة الشباب حيت ميتلون  ة و  20من البطالني الدي يقل س هم  %12س م

امعيني طاليب العمل حوا  ول مرة لسوق العمل كما وصل عدد ا ة  10000يتقدمون  و وصل ا  0992س
ا 000200.اكرت من   .2مع حلول القرن ا

 :عمل جديدة  ضعف مساهمة المؤسسات الكبيرة في خلق فرص-0
ات اجربت الكثري من املؤسسات العمومية على  زائري مع هناية الثماني ان االزمة االقتصادية ال مست االقتصاد ا

فيض حجم  دا باستعمالالعمالة فيض التكاليف عن طريق  تلفة م و  ،وحة لتسريح االراديتل املزايا املماساليب 
دا جعلاملباشر التسريح  ،التقاعد املسبق املد  القصري  لىممكن عاالعتماد عليها  خلق فرص عمل جديدة  ري  و

و املشاريع  واملتوس  فأصبح اربة ستتمار فيها حت تصبح االوتشجيع االصغرية من الضروري التوجه  داة فعالة  
 .3عمل جديدة فرص وخلقالبطالة 

 :مواجهة الفقر-1
سب إ الشخص الذي ال ميتلك مبلغ مقبول إجتماعيا، سواء كان من املال أم  يعرف الفقر على أنه حالة ت
ساسية، ويع باإلحتياجات  صول على احتياجاهتم ا فراد  ا املمتلكات املادية، كما أن الفقر يع عدم مقدرة ا

مور ساسية مجيع ا  ال تعترب ضرورية لإلنسان من أجل البقاء، وتعك  مستو  املعيشة السائد  اجملتمع، لذلك ا
شخاص الذين وصلوا إ  تمع ما؛ يتم أوال، البحث عن مجيع ا ديد فئة الفقراء الذين يعيشون   دما يراد  ع

شخاص سكن الذين ميتلكون الغذاء وامل حدود اجملاعة، واملعرضني للموت، مث بعد ذلك يتم البحث عن مجيع ا
ياة، ولكن لي  باملستو  املقبول الذي يعيش به باقي أفراد اجملتمع،  هم من البقاء على قيد ا وامللب  الالت متك
ياة، حيث يؤدي إ التقليل من مستويات التعليم  اجملتمع، ويؤدي أيضا،  احي ا ويؤثر الفقر على العديد من م

                                                           

1- T.HAFFAD, op cit, p8.  

T.HAFFAD, op cit, p9. -2  

ةاجملاس الوط االقتصادي - 3 عشر،  الثانية ة، الدور 0991االول  واالجتماعي السداسيحول الضرف االقتصادي  ر، تقريالتقييم واالجتماعي 
 .12ص
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 وعدم القدرة على العمل، وتقليل الر بة  القيام به، كما أنه يؤدي إ إ سوء الصحة، 

اربة الفقر و التقليل  1إرتفاع معدالت التخريب والفوضى  اجملتمع و تعترب املشاريع الصغرية وسيلة و اداة فعالة  
تما د املشكلة و اال ل  ت عليها الكثري من الدول  زائر جاء  شاريع الصغرية  بامل ممن سلبياته و قد را ا

ور املستو  املعيشي و البطالة و تطبيق سياسات و  نتيجة تزايد معدالت الفقر حيت تشري االحصائيات ان تد
ه من ارتفاع االسعار و تقهقر مستو  القدرة الشرائية اد  ا توسيع دائرة  م ع قد الدو و  دوق ال توصيات ص

ت  %02االقتصادي و االجتماعي  تقرير ما يعادل  طالفقر حيت احصى اجملاس الو  ون يعيشون   من املواط
ة  هم  0991عتبة الفقر  س  . االرياف  %10م

 :تدعيم الصادرات خارج المحروق ات-0
زائري لتقليص حجم الصدمات  فطية من القضايا الرئيسية  االقتصاد ا ويع الصادرات  ري ال مية وت تعد قضية ت

اولة االستفادة من الفرص التجارية املتاحة  االسواق الدوليةا ف  و  ة عن تقلبات أسعار ال ا   و ارجية ال
ي  معومل يتسم بتسارع وترية املستجدات زائري  ظل تزايد درجة انفتاحه التجاري    يعيش االقتصاد ا

ها و ة م ف  مع زيادة حد االقتصادية و التجارية الدولية، ال سيما الرا ة املتمثلة  استمرار تقلبات أسواق ال
سواق العاملية، افسة  ا ية لرتقية او  امل و تب إسرتاتيجية وط تماما كبريا  زائرية ا كومة ا لصادرات لقد أولت ا

فا   ة أخارج احملروقات على إثر ا ف  س ويع من الصادرات من اجل املسا0912سعار ال دا للت مهة  منو ، و
باية البرتولية من جهة تانية االقتصادي الوط د من تبعية مداخيل الدولة ملداخيل ا تلعب  و ،من جهة و ا

مو االقتصادي كوهناالصادرات دورا أساسيا   لب العملة الصعبة  ركا لل لى ، وتعمل العديد من الدول عو اداة 
مية صادرا حادية  ا هتات ري لتصدير واالنتقال من قطاع تصديري تقليدي إ قطاع تصديري  واالبتعاد عن ا

ظر لكون أن ما يفوق  حادية  التصدير بال زائر وال تعا من ا يع من أجل التصدير، وا تقليدي يركز على التص
تمام ، و الغاز  يعتمد على البرتول هتاباملائة من صادرا 91 ديد من القطاعات العب دا الواقع دفع  بالدولة ا اال

ويع صادرا صوص  و هتاقصد ت تبار القطاع الزراعي شهد دعما كبريا من الدولة باعقطاع املشاريع الصغرية و با
اما لالد متال دلك قطاع جد مهم، و  زائرية ال تعترب مصدرا  دو تمور ا ل املوا تحصيل العملة الصعبة و ا

وات زائر لس يكل صادرات ا  .2000و 0991و0999و0992و0990 يوضح 

 
 

                                                           

 .02/02/2001تاريخ االطالع /https://www. mawdoo3.com الفقر_وكيفية_القضاء_عليه - 1
 



ب ل غري                                                                   لف  ل ي  مل   زئ يفق 

294 

 

مق      زئ لس ن : (25)   2001 12220122412221227هيلك ص 
ييك( م ال   )ملي 

املواد               
وات          الس

فطية فطية  ري نفطية املواد ال  املواد ال
سبة القيمة سبة القيمة %ال  %ال

0990 00922 92.1% 229 2.2% 
0992 1022 91.1% 092 2.2% 
0991 02211 92.2% 290 2.1% 
0999 02012 92.2% 221 %2.2% 
2000 01212 92.2% 221 2.2% 

 /https://WWW.DOUNES.GOV.DZاملركز الوط لإلعالم اال و االحصاء :املصدر

زائر من القيمة دول نالحظ ان قيمة صادرات ا ليل معطيات ا تسم وتاالمجالية صغرية جدا  و من خالل 
سن  زائرية بالرتكز  املواد الطاقوية و ضعف الصادرات خارج قطاع احملروقات، و ال بالر م من  الصادرات ا

ة  0قيمتها من حوا  ة  2.1إ  2002مليار دوالر س ، إال أهنا تعد جد ضعيفة مقارنة 2002مليار دوالر س
هود املبذولة لرتقيتها، ويبقى عدد املصدرين ضعيفا جدا مقارنة بعدد بإمكانات و مقدرات االقتصاد  زائري وا ا

ارجية والذي يبلغ  زائريني  التجارة ا ، % 0متعامال، فيما ال تتعد نسبة املصدرين للخارج  20000املتعاملني ا
تظمة حسب معطيات وزارة الت 020مصدرا،  200أي حوا  هم فق  يصدرون بصفة م  .1جارةم

 :والمالية المتاحةاستغالل الموارد المادية  -0
اطق الوطن و ان عملية استغالهلا يتطلب   تلف م ي تتوزع على  زائر على العديد من املوارد املادية و  تتوفر ا

هائية و بتا ارتفاع اسعار  دا يزيد من تكلفة انتاج السلع ال ا و نقلها ا اماكن تواجد املؤسسات الكبرية و 
د املوارد بواسطة وحدات انتاجية صغرية  يع  ويل و تص جاعة االقتصادية تقتضي  افسية  و ال ضعف قدرهتا الت
اعات الغذائية اما املوارد املالية فتتمثل  جم   شكل مشاريع صغرية و تسويقها على مستو  السوق احمللي كالص ا

د املدخرات و  وجود حجم كبري من املدخرات  الصغرية  و  ا ميكن لقطاع املشاريع الصغرية ان يستقطب 
اصة. ال االستثمار كما يتس للمدخرين اقامة مشاريعهم ا  وهلا ا 

 

                                                           

1- https://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  تاريخ 
  .02/02/2001االطالع
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 :نشر تف افة المق اولة-0
قل تقدم تعمل به وتعطيه أمهية كرب  ملا له من مكانة  أصبحت ام باتت الدول املتقدمة وا املقاوالتية  موضوع 
ازات كبرية من خالل املقاوالتية على  ودور  ار البلدان ،وقد حققت العديد من الدول نتائج وا تطوير وازد

ويع االقتصاد وخلق  املستو  احمللي والدو .و ثروة لامقاوالتية  املشاريع الصغرية أصبحت هلا أمهية كبرية  ت
اصب شغل  و  رة  مكونة من صفات وتصرفات تدل على اإلداتكون   ي ال على أهنا تفافة املقاولة تعرفوم

هن املبادرة والشروع  ما ا تصبح ثقافة املشروع ثقافة خاصة  هاية و از بصفة جادة وقوية إ ال ا نريد عمله أو إ
اء ديد والتغيري وتكون أيضا ثقافة خلق وب  .1هتدف إ إنتاج ا

 : احاللهاتخفيض حجم الواردات و  -8
تجات من مصدر خارجي إ داخل الدولة، وتشكل الواردات العمود الفقري للتجارة الواردات  ي عملية نقل امل

اري سليب.وتستورد  اوزت قيمة الواردات قيمة الصادرات  الدولة؛ فذلك يع امتالكها لتوازن  الدولية، و حال 
اعاهتا احمللية إنتا ف  الكفاءة، أو تكلفة اإلنتاجالبلدان  البا، البضائع ال ال تستطيع ص خر   جها ب مثل الدول ا

ف   ا، فعلى سبيل املثال يتم استرياد ال ام، أو البضائع  ري املتوفرة داخل حدود املصدرة، حيث يتم استرياد املواد ا
ه ليا،، أو ال ميكن إنتاج كميات كافية م نه ال ميكن إنتاجه   من قبل العديد من البلدان،

يع  الدولة، حيث تعترب اتفاقي يقللانه  االستريادعملية  ياتومن سلب ات التجارة بشكل كبري وضخم عملية التص
يع فا  وظائف التص رة، واالعتماد على الواردات من البلدان ذات العمالة الرخيصة املسؤولة بشكل كبري عن ا  ا

د وجود القدرة على االسترياد يؤثرو  اطق اإلنتاج الر  بشكل سليب على الدولة ع خيصة، استرياد املواد والبضائع من م
 .وبالتا يقلل االعتماد على البضائع احمللية

IIII      .3.0 -  خارجية  الدوافع ال: 

ي للسياسة االقتصادية باإلعتماد          زائر إ التغيري التدر هت ا   ظل التحوالت االقتصادية واملتغريات العاملية، ا
تمام باعلى ق اصة، لقطاعو  السوق، مما زاد اإل  تلعب دورا ال ،الصغريةاملشاريع ونتج عن ذلك بروز قطاع  ا

اعي،  ويع اهليكل الص ال ت دفت إ تشجيع الشباب وصغار املستث وقامت الدولةمهما   مرين بعدة مبادرات 
و القطب  زمة  االستثماريللتوجه  ديد خاصة  ظل ا  جراء تراجع أسعار البرتول صاديةاالقتا

                                                           

1- Borreziga amina,mezicane Amina ,la culture entrepreneuriale  chez les entrepreneurs  algériens , colloque 

national .  Les stratégies d’organisation et d’accompagnement des pme en Algérie, université kasdi merbah Ouargla 

,2012 p8. 
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تماما، متزايدا، باملشروعات الصغرية، مبا فيها حكومات  وحكومات بلدان امي تبدي على حد سواء ا العامل املتقدم وال
ذ  والهتا االجتماعية ال بدأت مبساندة ودعم  البلدان العربية على اختالف نظمها االقتصادية، وتباين مراحل 

زائر على .متاليهعمل  بيئة اقتصادية املشروعات لل ذ املشروعات  إطار  وا مهية  صوص قد وعت  وجه ا
تهجها، وضمن إطار التحول االقتصادي الذي تعيشه باالنتقال من االقتصاد املوجه  مية الشاملة ال ت اسرتاتيجية الت

انب إ اقتصاد السوق ا ع دون امهال ا لى الشق االجتماعي مبع أال تتحمل االجتماعي، حيث حرصت 
امجة عن  كثر احتياجا، اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية ال  الشرائح الفقرية وا

ذا القطاع على االسهام الفعال  عملية ال تهتكمن أمهيكما قطاع املشاريع الصغرية   ذا التحول ، مية  قدرة  ت
موعة  قيق  االهتا و ار بأنواعها و مو االقتصادي واالزد ها دعم ال داف االقتصادية واالجتماعية م من اال

د من الفقر وتكوين عالقات  شي  العجلة االقتصادية وتوفري فرص العمل وتعزيز سياسات مكافحة البطالة وا وت
 الستثماراتاتشابك بني قطاعات االقتصاد الوط إ جانب تشجيع روا االبتكار واالبداع واالخرتاعات وجذب 

ية وتعزيز القدرة  مية الطاقات البشرية والتق بية واستغالل املوارد احمللية املتاحة وتوسيع االسواق وتطوير وت االج
افسية  افسيةالدولية الت افسة العامليةال تستطيع  فضال عن القدرة على خلق التجمعات االنتاجية الت  . دي امل

IIII      -1    اليات ترقية االستثمار في المشاريع الصغيرة  : الرابعالمبحث 

 في الجزائر
IIII    .1.1 - ،أهميته مفهوم االستثمار : 
 :مفهوم االستثمار 

، ويقال  االستثمار و مشتق من مثر الرجل إذا متول، ومن مثر الرجل ماله إذا منا  اللغة: مصدر للفعل استثمر، و
ه قوهلم طلب مثر ومن ومثر إذا، أمثرماله أي  ويقال استثمرستثمر مال مثر، أي مال كثري، و مع أمثر ا ، وم ز ا وك

 ، ز ومنا لال مالك إمثارا أي ك لال مالك تثمريا وأمثر  اءمثر  وكان  طلب مثر املال يع استثمارعلى ذلك فإن  وب
ذ  وف املالبأ اآليةله مثر: رو  الطربي عن ابن عباس وقتادة أهنما فسر الثمر    .1نه: الكثري من ص

ــزء مـــن الســـلع  ويعرف االسـتثمار هائيةبأنـه "ذلــك ا  لوالـــذي  ،الرأمساليةالســلع  رصيدإلــى  يضافالــذي  ال
تلكتالتـــي  الرأمساليةـــل الســـلع  ـــاتج الـــذي لـــم ا ـــزء مـــن ال  .2يستهلك، فهـــو ذلـــك ا

                                                           

امعي،  املطيعة،كامل فا   - 1 درية،االاالستثمار  املصارف، دار الفكر ا  .00، ص2002سك

شر والتوزيع  ،0طالكلي، سلمان مصطفى، حسام داود، مبادئ االقتصاد  - 2  .002ص ،2000 عمان، ،الطباعةو دار املسرية لل
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ظـة  ميتلكهاالتخلـي عـن أمـوال »بانه ويعرف  يةالفـرد فـي  صول علـى تد زم  ماليةفقات ولفتـرة من الزمن بقصد ا
اليةمـة يتعو  الق مستقبلة قص املتوقع فـي  ا فعـل عامـل التضـخم، ب الشرائية قيمتهامـوال املسـتثمر، وكـذلك ال

مـل  توفريوذلـك مـع  صـر املخــاطرة املتمثـل فــي احتمــالعائـد معقــول مقابـل   .1لتـدفقـذا ا قيقعـدم  ع

تجة مثل السلع االنتاجية  اضافةويعرف بانه  شآتعدات ي امل االنتاجيةوالسلع ا املخزون من االصول امل  وامل

ذ االعمال متثل استثمارات.ان او عا جديدا، فان  صرف  ذا البضائع املوجودة ـ فحني تب شركة ما مص املع ي
 .2ا االضافة  السلع املادية سواٌء كانت معدات رأمسالية او مبا او إضافات ا املخزون القائم

ا على خالف راس املال  ايضا انهكما يعرف  دد واالستثمار  ية  و التغري  رصيد راس املال خالل مدة زم
ذا يع انه دد فان االستث فهو ميثل تدفق ولي  رصيد قائم و ية  د نقطة زم مار ميكن  حني يقاس راس املال ع

دد ية   .3قياسه خالل فرت زم

ية  االقتصاد لتكوين اصول رأمساليه )موجودات ثابته(  و قدية والعي االستثمار يع استخدام املدخرات ال
دمات  . 4تستخدم  انتاج السلع وا

اتج القومي يلعب االستثمار دورا، م   و    جزاء املؤثرة  ال شاط االقتصادي من حيث كونه يشكل احد ا هما،  ال
مو االقتصادي والرتاكم  فز بدور الطلب على السلع اإلنتاجية ويؤدي االستثمار وبكافة أشكاله إ زيادة ال والذي 

اسبة لتحقيق تتوفر البيئة االستثمارية املالرأمسا القتصاد إي إقليم أو أي بلد مهما كان نظامه االقتصادي على أن 
وضاع االجتماعية والثقافية  سجم وخصوصية ا موي ي مو واالستقرار االقتصاديني ، مما يسهم  بلورة منوذج ت ال

داف االقتصادية و  قيق مجلة ا وضوعات لقد أصبح موضوع االستثمار من امل الجتماعية للمجتمع واواملؤسسية و
تل  ا من التخصصات ال  مكانة مهمة وأساسية  أولويات الدراسات االقتصادية واملالية واملصرفية واإلدارية و ري

ذ التطورات صاحبها تطور مماثل  دراس ال هتتم بالتطورات اهليكلية ال شهدهتا اجملتمعات ة االستثمار و 
االته املختلفة. مو مصطلحا، اقتصاديا، ح ويعترب االستثمار و شأة، ويشري إ توظيف رؤوس ا شي  ديث ال ال لت

. كما يشري  ابا، على االقتصاد الوط فعة املادية على أصحاب املشروع ويؤثر إ مشروع اقتصادي معني يرجع بامل
ذا  ة تسعى من  مثل لرأس املال الذي متتلكه جهة معي املصطلح إ أنه متغري اقتصادي يسعى إ االستغالل ا

فعة ذات عائد مادي وربح كبري باالعتماد على أساليب وطرق اقتصادية حديثة  ري مسبوقةاالس قيق م  .5تغالل إ 
                                                           

مد، إ - 1 ظري والتطبيقات العلمية، طمطر  شر  ،2دارة االستثمار إلطار ال  .22ص، 2002عمان ، ،التوزيعو دار وائل لل
 
شر  ،0ط-شام عبد اهلل  ترمجة- االقتصاد-اوس  دد. نور ، ويليام بول آ.سامولسن - 2 لية لل ، 2000، عمان، االردن والتوزيع،ا
 .222ص
 
 .022ص2001عمان االردن، العاملي،جدار الكتاب  ،0ط ،الكلياالقتصاد  خلف،د. فليح حسن  - 3
 
 .0ص 2008، لتخطي ، الكويتالعريب  العظيم، االستثمار، املعهدعادل عبد  - 4
 
ر فاضل  -5 مد نوري الشمري، طا ردن،  البيات:ناظم  شر، ا ، دار وائل لل   .22ص .0999أساسيات االستثمار العي واملا



ب ل غري                                                                   لف  ل ي  مل   زئ يفق 

298 

 

ددا،  ا      ياة االقتصادية باعتبار عامال،  مو االقتصادي وتواالستثمار يلعب دورا، أساسيا،  ا ، طوير اإلنتاجيةل
صرا، دي مو أو تقلصه ، و القومياميكيا، فعاال،  الدخل ويؤلف ع ا ال عالقة . وهلذا فإن حجمه وتوزعه يبني ا

تلقد  و ذلك بالرتاكم الرأمسا واملخزون والعمالة والدخل زائر تب ذ ا ات أواخر م  االنفتاا سياسة الثماني

ة اال اخها سفقد عمدت إ ختالالت ال تعرتي االقتصاد الوط ، االقتصادي، ، والرامية إ معا ني م
ظيمي من اجل الظفر بأكرب قدر ممكن من  االستثماري وتطهري بيئة أعماهلا من خالل توفري اإلطار القانو والت

يب املباشر ج سني مستو  االستثمار احمللي  تدفقات االستثمار ا سني مؤشرات باإلضافة إ العمل على  ،و 
اولة جعلها أكثر استقرار  فيض مستويات الباالقتصاد الكلي و ا  طالة ، ا  و مستويات مقبولة ، و ال من أبرز

زائري . مو و يؤدي االستثمار وبكافة أشكاله إ زيادال تعترب من أخطر املشاكل ال تواجه االقتصاد ا ة ال
ر البيئة تتوف االقتصادي والرتاكم الرأمسا القتصاد إي إقليم أو أي بلد مهما كان نظامه االقتصادي على أن

سجم وخصوصية  موي ي مو واالستقرار االقتصاديني ، مما يسهم  بلورة منوذج ت اسبة لتحقيق ال االستثمارية امل
داف االقتصادية و  قيق مجلة ا وضاع االجتماعية والثقافية واملؤسسية و  .الجتماعية للمجتمعاا

 :1ندكر  العوامل املشجعة على االستثمارو من       
 .اسبة  توّفر السياسة االقتصادية امل
 .ا لالستثمار ية التحتية الواجب توفر  وجود الب
  .ية إدارية جيدة  امتالب ب
 ها صر االنسجام بني القوانني والرتاب  بي   .توفر ع

االت االستثمار       ذ اجملاالت و وّع وفقا، للقطاع الذي ستخدمه، ومن   :2تتفاوت وتت
 ارية.االستثمارات العق 
 .االستثمارات السياحية 
 .اعية  االستثمارات الص
  .االستثمارات الزراعية 
 يب وتصّف وفقا، ملصدر رأس املال ج  .االستثمار احمللي وا

                                                           

سيق السياسات الزراعية العربية لتعزيز مقومات التكامل الزراعي العريب لعام مد عبد الكرمي - 1 مود فارس، ت هل العقيدي، امحد  ، بغداد، 2000م
 .11، ص2000

2  - https://www.mimi.hu/economie.fr/investissement_prive.html 02/00/2001االطالع تاريخ   
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هااالستثمار عدد من ال يقف وراءو          : 1دوافع ندكر م
 .السعي لتحقيق الربح املادي 
  .معايري التفاؤل والتشاؤم 
 بثق ذلك من الر بة  الوقوف  وجه الر بة  تلبية حاج ة السوق مما يطلبه من سلع وخدمات، وي

سواق وارتفاع معدالت الطلب فيها.  االحتماالت ال قد تطرأ على السوق كتوّسع رقعة ا
 .ولوجي والر بة  مواكبتها أوال، بأول  ارتفاع مستويات التطّور العلمي والتك
 مية االقتصادي  ة. السعي لتحقيق الت
  ،وجود عامل االستقرار السياسي واالقتصادي معا. 

 :أهمية االستثمار 
مو االقتصادي والرتاكم الرأمسا القتصاد إي إقليم أو أي بلد مهما        يؤدي االستثمار وبكافة أشكاله إ زيادة ال

مو واالس اسبة لتحقيق ال مما يسهم   قتصاديني،االتقرار كان نظامه االقتصادي على أن تتوفر البيئة االستثمارية امل
داف االقتصادية  قيق مجلة ا وضاع االجتماعية والثقافية واملؤسسية و سجم وخصوصية ا موي ي بلورة منوذج ت

 :2التا قاط ال يةأن تتلخص أمهية املشاريع االستثمار  للمجتمع. وميكنالجتماعية او 

 صيب كل ابيا، بالدخل القومي وزيادة نسبة املتوس  لرفع مستويات اإلنتاج، وبالتا التأثري إ
 فرد.

   .ية لألفراد ورفع مستو  معيشتهم  قيق الرفا

  تاجه املواطن واملستثمر من خدمات أساسية. فتح اآلفاق أمام العاطلني عن العمل تقدمي ما 
فيض مستويات البطالة.  راط  سوق العمل وبالتا   لال

  ينّي رفع نسبة التكوين رة والف يدي العاملة املا اص بالدولة. إمداد سوق العمل با الرأمسا ا
 واإلدارينّي من ش التخصصات. 

  ليا، ال تتماشى مع تجة  دمات امل ني من خالل وضع السلع وا إشباع حاجات املواط
 ر باهتم.

                                                           

صرية، العدد )امحد عمر الراوي، دور االستثمار  الت - 1 امعة املست لة العرب واملستقبل، ا  .21-02، ص2002(، 02مية الزراعية العربية، 
يل -2 ردن  عجمي، مجيل،  يب املباشر  ا ج دداته،حجمه  –االستثمار ا ،لعدد ا الرابع،اجمللد  والدراسات،إربد للبحوث  و  إربد، الثا

 .22 ، ص2002عمان ،
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  بية ض ارج وبالتا توفري عمالت أج ستغالهلا  شراء رورية الفتح أبواب تصدير السلع إ ا
 .اآلالت واملعدات

ني وللمستثمرين دمات للمواط  .توفري ا

 البطالة توفري فرص عمل وتقليل نسبة. 

 زيادة معدالت التكوين الرأمسا للدولة. 

  رةتوفري التخصصات يني واإلداريني والعمالة املا  .املختلفة من الف

  ه وارتفاع متوس  نصيب الفرد م القوميزيادة اإلنتاج واإلنتاجية مما يؤدي إ زيادة الدخل
ني سني مستو  معيشة املواط  .وبالتا 

  ها للخارج مما يوفر ني وتصدير الفائض م دمات ال تشبع حاجات املواط إنتاج السلع وا
بية الالزمة لشراء ا ج  .1واملعدات وزيادة التكوين الرأمسا اآلالتلعمالت ا

IIII    .0.1 -   ريةالجزائاهمية قطاع المشاريع الصغيرة في البرامج الحكومية : 
اما  معظم اقتصاديات العامل، كوهنا متثل أكثر  املشاريع الصغريةتلعب         ا ا، كما تعترب تعداد املشاريعدورا  أكثر

قيق بعض السياسات االقتصادية  قيقها، وتزداد أمهيتها الكبرية عن  املشاريعتعجز  واالجتماعية المسامهة  
تمام من او  املشاريع الصغريةتعد و  الكبرية. املشاريع كوهنا ال تتطلب رؤوس أموال ضخمة مقارنة مع  لويات ا

كومات ملا هلا من دور مهم  رفع مستو   مية البشرية على حٍد سواء من خالل زيادة ا مو االقتصادي والت ال
مسامهتها  و  املشاريع الصغريةوجرت العادة أن يتم قياس دور  الدخل القومي وتقليل معدالت البطالة والفقر

ش ي املسامهة  التشغيل، اإلنتاج وحصتها من العدد الكلي للم ت  آاالقتصاد من خالل ثالثة معايري رئيسية 
مية االقتصادية لكثري من االقتصاديات العاملية الرائدة،  االقتصاد مهية  الت واملشاريع الصغرية تلعب دورا بالغ ا

لق الكثري من فرص العمل ومصدرا لالبتكار وتقدمي  ا احملرب  ور ارتكاز أي اقتصاد باعتبار ي العمود الفقري و و
اتج احملمناذج أعمال جديدة ومبتكرة، باإلضا مو إمجا ال ركا ل  ليفة لكوهنا منوذجا للشركات العاملية املستقبلية و

شآت  م املزايا هلذ امل  فيما يلي: املسامهة  خلق استثمارات جديدة وتظهر أ
   د من قدرهتا على التحكم شآت الكبرية و تمل وفعلي للم افسة  توفر املشروعات الصغرية مصدر م

سعا  .2را

                                                           

1  - TORRES O، économie d’entreprise، organization et strategies à l'aide de la nouvelle 

économie، ECONOMICA، PARIS, 2000,P67. 
 .22ص  ،سبق دكر السالم، مرجعصفوت عبد  - 2
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
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 .دية فكار ا صبة لتطوير اإلبداعات وا ذ املشاريع من اجملاالت ا  تعترب 

  ب با، إ ج ذ املشروعات بأهنا توفر بيئة عمل مالئمة حيث يعمل صاحب املشروع والعاملني ج متتاز 
 ملصلحتهم املشرتكة.

 مو قل حظا،  ال اطق ا مية امل وع من املشروعات يساعد  تطوير وت مية وتد م ذا ال ستويات والت
 الدخل وارتفاع معدالت البطالة.

 ي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبرية شآت   .ذ امل

 .امية على حد سواء شآت املصدر الرئي  لتوفري الوظائف  االقتصاديات املتقدمة وال ذ امل  تعترب 

ة  اصبح قطاع امل زائر من اكرت من عشرون س ص ا تمامات و فيما  شاريع الصغرية له مكانة و يدرج ضمن ا
رج من االزمة  دا القطاع انه قادر ان يكون حل و  ة  على  تمام يرتجم باملرا دا اال كومات املتعاقبة و كان  ا
ات خاصة و ارتفاع نسبة البطالة و ضعف االنتاج احمللي زائري مع بداية التسعي  االقتصادية ال عرفها االقتصاد ا

مية احمللية املرجو و  قيق الت ة بالغة نظرا للدور الذي تلعبه أمهي  املشاريع الصغريةتكتسب و عجز املشاريع الكبرية  
مية قيق الت مو و تلها ك ، إحداث ال تمام كبري باعتبار املكانة ال تأمل أن  زائر ا حها  ا محرب لذا مت م

اصب شغل دائمةوإحد ،لق الثروة خارج احملروقات زائرية رف  املشاريع الصغريةولذلك على  ،اث م دي ا ع 
ف  ول  التحضري ملرحلة ما بعد ال و اقتصاد  و التحدي الثا يتمثل  االنتقال ،مزدوج: يتمثل التحدي ا

افسية  وكمة املؤسس ،ال تشكل نسيجه املشاريعسوق حديث يتميز بت ان الرئيسي  و الر ذا  زائرية. ةو  وا
زائر برتقية  تمت ا تصاد السوق، قتصاد املخط  إ إقاإل ظل سعيها لالنتقال من   املشاريع الصغرية قطاعا

اذ مجلة من اإلجراءات يتجلى من خاللالذي و  يئات تشجيع روا  ا ظيمية وإنشاء العديد من  القانونية والت
عمال، وحث املزياملبادرة  اخ ا سني م ت و  د من الشباب للولوج هلذا اجملالقصد  ز   فط مهية ائرية الدولة ا

ذ املشاريع، وزيادة مسامهتها  ذا القطاع من خالل استحداث تشريعات ومبادرات تتمحور حول محاية وتطوير 
فيذ العديد من الربامج لضمان تفعيل دور املشاريع ال كومة من جانبها بت اتج احمللي، وقامت ا غرية وزيادة ص ال

ة وداعمة هلذ املشاريع رص على خلق بيئة حاض ويع االقتصادي، وا قيق الت د أشكال دعم  و مسامهتها  
دمات الضرورية وإقامة املشاريع  تعدد من تعديل التشريعات الالزمة وسن القوانني الداعمة وتوفري املعلومات وا

لول التموي اد ا اطق االقتصادية وإ ط  ال استهدفت تب أفكار شباب ور  و  ليةامل عمال برامج التمويل وا واد ا
ها و خلق أفكار وإبداعات ملشاريع مبتكرة افسية فيما بي اإلضافة إ تسهيل ريادة ب.املشاريع الصغرية ، و زيادة الت
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مية خبلق بيئة ميكن لل عمال والت ر فيها مشاريع ا   .الصغرية أن تزد

IIII     .0.1 -   في الجزائر  الخاصسياسة تدعيم االستثمار : 
زائر اخ استثمار  عملت ا اسب على هتيئة م زائرو م اخ اال بذلت ا ستثماري من جهودا ال يستهان  ا  هتيئة امل

ديد الكثري من اهلياكل القاعدية مبا يتالءم  فيزات ضريبية مغرية، و خالل إصدار مجلة من القوانني وتقدمي 
زائر  وميكن تلخيصالقادمة، متطلبات املرحلة و  تها ا ا  االمتيازات الو التشريعات املرتبطة باالستثمار ال س اقر

 يلي: الصغرية فيمااملشرع  سبيل ترقية املشاريع 

ظمةالقوانين  -1  :في الجزائر  والمحفزة االستثمار والتشريعات الم

ظيمية وال م تصدر  الصغرية قطاع املشاريع إطار التوجه إ ترقية  ي  ست مجلة من القوانني واإلجراءات الت
م حيوي   املشاريع الصغرية ا مسا ذ بدايةالبلد  تطوير اقتصادباعتبار ات انتهجت وم زائر سياسات  الثماني ا

زمات  يكلية  االقتصاد الوط للتخفيف من حدة ا امية، ااقتصادية جديدة فحاولت إحداث إصالحات  ملت
ول  ماسيان ا سدان مجلة إصالحات  ظل استمرار 0919-0912والثا  0912-0910وقد كان ا

يار االشرتاكي، فصدرت العديد من القوانني أمهها  :ا

  وطة باالستثمارات  0912أوت  20املؤرخ   00-12قانون رقم داف امل ديد ا الذي يهدف إ 
ية اصة الوط اص الوط ، ويعترب1ا ظم االستثمار ا  .أول قانون ي

  دد كيفيات توجيه االستثمارات االقتصادية  0911جويلية  02املؤرخ   22 -11قانون رقم والذي 
ية اصة الوط  .2ا

ة  ذ س لى من خالهلا إصدار مجلة من القوانني ال هتيئ اإلطار العام  0990وم موعة إصالحات  طبقت 
اص حيث مت إصدار وصصة املؤسسات فيز القطاع ا  :العمومية و

  قد و0990ابريل  02املؤرخ   00-90قانون رقم ، الذي مشل جوانب عديدة من  3القر  املتعلق بال
ال التسيري املا والقر  واالستثمار  .اإلصالحات  

قد والقر  جبملة من القوانني وا   ظيمية املتوملواصلة مسار اإلصالحات، تدعم قانون ال ممة واملعدلة، لتشريعات الت
اما  تدعيم قطاع املؤسسات الصغرية  عرجا   :مايليفي نستعرضها واملتوسطةوال تعترب م

                                                           

اص اديباإلستثماراإلقتصيتعلق  0912 شت  20املوافق ل  0202ذي القعدة  2املؤرخ   00-12من القانون رقم  0املادة  - 1 ، ج.ر  ا الوط
 .0292، ص.22ال عدد

 
ا االقتصادية االستثماراتيتعلق بتوجيه  0911يوليو  22ل ه املوافق  0201ذي القعدة  21املؤرخ   22-11من القانون رقم  0املادة  - 2 صة ا

ية، ج.ر العدد   .0020، ص 21الوط

قد  ،0990أبريل  02ل ، املوافق 0900رمضان  09املؤرخ   00-90قانون رقم  - 3  .02ج.ر العدد  والقر ،يتعلق بال
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 (:1000ي الجزائر )ف الق انون االستثماري 

ال االق بية   ج ية أو ا اصة سواء الوط ذا القانون دفعة قوية  ميدان ترقية االستثمارات ا صادي تأعطى 
اص بإنتاج  دماتا ي  السلع وا  :أنواع من االمتيازات 2و

  ظام العام  .امتيازات ال

 اص ظام ا  .امتيازات ال

  خر  .االمتيازات ا

زائر قد بدأت بالتحفيز املخفف من خالل القوانني الصادرة مباشرة بعد  و  عملية تشجيع االستثمار  ا
ذ القوانني  ر الكامل استجابة للظروف االقتصادية الداخلية واملتطلبات الدولية، مث إ  التحرياالستقالل، مت تعديل 
قد والقر   زائر الدي 0121مادته  00-90بعد صدور قانون ال ص على إمكانية لغري املقيمني االستثمار  ا ي

ضع للقوانني ال صادق عليه ذ االستثمارات  ل  املذكور آخذا ا  اجمل كل الفروع و ري املخصصة للدولة، 
و  بعني االعتبار املعايري التالية:  لوجيا.توازن سوق الصرف، تطوير التشغيل، إتقان القوة العاملة احمللية، جلب التك

ذ  صول على املوارد اإلضافية من  صوص عليها  االتفاقيات الدول االستثمارات يتطلبفا ية واملقبولة ضمانات م
ذ زائر،  ظر إ من قبل ا ساس تغيري حقيقي بال ديدة تشكل  ا زائر م انغالق نسبة السياسة ا طلقة  ا

زائر.  ذا فإنه وبعد االستقالل وخاصة  وأكثرأمام رؤوس أموال  ا زائر هنائيا  0922 الفرتة بعدمن  ألغت ا
يب  االستثمار احمللي )اسرتجاع، تأمني(، مع ذل ج  00-90ن ك فإن فعالية ترتيبات قانو مشاركة رأس املال ا

 تبقى خاضعة لـ:
ا. القوانني املتخذةطبيعة  - فيذ زائر وكيفية ت ك ا  من قبل ب

ص حق امللكية،  - كية ال  صوص القانونية )خبالف الب باية، الضرائتكييف ال ( وال يهتم هلا …با إ
. اص الوط يب وكذا القطاع ا ج  رأس املال ا

زائر.التسوية  - بية ال كانت هلا أو مازالت هلا نشاطات إنتاجية  ا ج زاعات مع الشركات ا  السريعة ل

مو االقتصادي.  - اميكية ال  إعادة دي

                                                           

1 -  https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1990/A1990016.pdf?znjo=16- 
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ية  ظام الذي يطلق على االستمارات الوط دد املرسوم التشريعي ال اصة وعلىكما  ثمارات االست ا
بية وال  ج جز ضمنا اصة بإ ت نشطة ا دمات إ  ري ا جب نص تشريعي،  مبو  املخصصة صراحةنشاء السلع وا

ذ  ب أن نتكون  ا مشروع تصريح لد  وكالة الرتقية وتدعيم االستثمارات  االستثمارات وقبلكما  از  .APSIإ

 Agence de Promotion et suivie des)الجزائر وكالة دعم وترقية االستثمارات في  

investissement)1 : 

 تعريفها: -أ
فيذي رقم  0992 -00-01تأسست يوم   -92يتضمن صالحيات  92حسب ما جاء  مرسوم ت

209  : و عامل  02مؤرخ  ظيم وسري الوكالة ال تعد امتداد للديوان  0202مجاد  ا ي ت  OSSIPو
ة م دمة املستثمرين واملروجني، كما أصبح بعد س ي جهاز حكومي له طابع إداري أنشأ  لكل ما  رجع أساسيو

زائر ال سيما بعد إنشاء الشباب املوحد يب  ا ج  .يتعلق باالستثمارات احمللي وا
دافها: -ب كومة، أ ت وصاية رئي  ا ي موضوعة   وية واالستقالل املادي، و تتمتع الوكالة بالشخصية املع

ها، يتصرف بامسهحيث يشرف على الوكالة رئي  اإلدارة  يتو شؤون عملها مدير عام ي ا، رأس مجيع مصا
ي:  و

 تدعيم ومساعدة املستثمرين  إطار املشاريع االستثمارية. -0
ظيمية. -2 فيذ كل التدابري الت  تضمن ترقية االستثمارات وت
 تضمن متابعة احرتام املستثمرين بااللتزامات. -2
ت تصرف املستثمرين كل املعلومات املتعلقة بفرص االست -2  ثمار.تضع 
 تساعد املستثمرين على االستفادة من كل اإلجراءات. -2
 ري تقييم مشاريع االستثمار وإحصائه. -2
 نشر القرارات املتعلقة  باالستثمارات ال استفادت من امتيازات. -1
رة. -1 اطق ا سيق بني الوكالء  امل  ت

ا  د -00 توا ظيم ندوات، ملتقيات وأيام دراسية يرتب    فه.ت
ال االستثمار. -00  تستغل كل الدراسات  

                                                           

1 - https://www.mdipi.gov.dz/?apsi/87452/ html 22/00/2001االطالع تاريخ   
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لتتمكن من تأدية مهامها على أكمل وجه تعتمد على خربات وأجهزة أمهها الشباب الواحد، كما  إمكانياتها: -ج
: از املشاريع إ تصة  تقييم ودعم ومتابعة وإ ية   تعتمد على أجهزة تق

ك معلومات حول إمكانات االستثمار  البال -  د.ب

وات لإلعالم الوط والعاملي.  -  ق

 ليني وأجانب. خرباء اختصاصيني  -

   01/10/0111الصادر بتاريخ   10-11أمر رقم: 

مر الرئاسي  اص بصدور ا أوت  20املؤرخ  00/02لقد تدعم اإلطار القانو لرتقية وتطوير االستثمار ا
ذا االستبدال رقية االستثمار بفكرة تطوير االستثمار، وواملتعلق بتطوير االستثمار، والذي أستبدل فكرة ت 2000

شاط، كما  رية التامة  ال حه ا ايب من خالل م مل أكثر من داللة حيث يضفي على االستثمار الطابع اإل
تج وتتفرع لدور احملفز بكل ما  يكرس انسحاب الدولة من حقل االستثمار االقتصادي  يث تتخلى عن دور امل

ديد   مله و تدعيم وتطوير االستثمار أنشا القانون ا سيد عملية التوجه  من أجهزة وضمانات، ومن أجل 
جزة و  يئتني أساسيتني لالستثمار بية امل ج ية وا ظام الذي يطبق على االستثمارات الوط مر ال ذا ا  دد 

دمات، و كذا االستثمار  تجة للسلع وا شاطات االقتصادية امل ح االمتياز و الال جز  إطار م  تتم عرب ات ال ت
 :نظاميني

 ظام العام  .ال

  :ائي ظام االستث قسم امتيازاتهال  :إ وت

 از  .امتيازات  إطار اإل

 .امتيازات  إطار االستغالل 

زائر وابرز تلك التعديالت قانون استثمار وصدر أم و قد  رقم  رتعدلت بعض التشريعات االقتصادية  ا
مر  2000 أوت  00-02 اخه وآلية عمله ويشمل مفهوم االستثمار  إطار ا متعلق بتطوير االستثمار م

يل رأس  يكلة وتأ ال استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات إنتاجية أو إعادة  اع أصول   املذكور اقت
ظام امال املؤسسات العامة واملسامهة فيه،  مر ال ذا ا بية املدد  ج ية وا جزة لذي يطبق على االستثمارات الوط
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ح االمتياز و ال تتم  جز  إطار م دمات، و كذا االستثمارات ال ت تجة للسلع وا شاطات االقتصادية امل  ال
 :عرب نظاميني

 ظام العام  .ال

  :ائي ظام االستث قسم امتيازاتهال  :1إ وت

 از  .امتيازات  إطار اإل

 يازات  إطار االستغالل.امت 

ح إمتيازات أو  ومشل املفهوم زئية واالستثمارات املدرجة  إطار م صخصة الكلية وا ديد عمليات ا لرخصة، اا
ديد ذا التشريع اآلت: وا   

جانب. ساواةامل  -  بني املستثمرين احملليني وا

اص.  -  إلغاء التمييز بني االستثمار العام وا

ية لتطوير االستثمارإنشاء شبا  - ( ، تضم كل اهليئات ذات AMDIب موحد )ال مركزي على شكل وكالة وط
وي فتح  وية واستقاللية مالية، ت امة متلك شخصية مع ذ الوكالة  العالقة  باالستثمار وإصدار تراخيص و

ارج. ية لرتقية ومتابعة ودعم اال فروع ومكاتب متثيل  ا ي بديل عن الوكالة الوط ثمار املستحدثة مبوجب ستو
ة  رة على دعم املؤسسات الصغرية 0992القانون الصادر س كومية السا م اهليئات ا ، وتعترب من أ

دمات اإلدارية املعلومات املتعلقة باالستثمار، املهتمني، املقيمني أو الغري التقدم   و.واملتوسطة وكالة كل ا
ح ا ا مقيمني وتبلغهم بقرار قبول أو رفض م وافز املطلوبة  مدة أقصا يوم اعتبارا من تاريخ  20ملزايا أو ا

التأكد من احرتام املستثمرين لاللتزامات ال تعهدوا  ا خالل فرتة اإلعفاء من بعض الضرائب  ،إيداع الطلب
ح املساحات العقارية الالزمة لالستثمار الص ،والرسوم اعي، تع املؤسسة بضم كل املؤسسات املكلفة مب

دمات.  سق وواضح و السياحي وا و  ر م ح العقارات كان يتم على  ن م مهية  مر   اية ا ذا ا يعد 
دوق لدعم االستثمارات تتكفل بإدارته و  السابق. ائي. AMDIنشأ ص اصة أو االستث  ميول االمتيازات ا

ازل  يسمح التشريعو  ديد بإمكانية الت  .ثمارامللكية لالستأو نقل ا

                                                           

1  - http://www.mdipi.gov.dz/?-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A- html 22/00/1200االطالع تاريخ   
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    الذي يعترب خالصة لتفكري معمق حول كيفية توحيد مركز القرار املتعلق  جملل  الوط لالستثمار إنشاء -     
 .باالستثمار

زائر قد أخذت بعدا جديا، كون أن     اص  ا اتني اهليئتني، تبدو مسألة تطوير وترقية االستثمار ا ومن خالل 
تميان إ أ كومة، باإلضافةاتني اهليئتني ي ت رئاسة رئي  ا فيذية،  ظيمي  السلطة الت إ أن  على سلم ت

جانب، كما أقر ذلك قانون  يني وا اتني اهليئتني للمستثمرين الوط وحة من قبل  الضمانات والتسهيالت واملزايا املم
ظري احية ال زائر تبدو من ال يال من السابقة والشكلية أكثر تتطوير االستثمار قد جعلت بيئة االستثمار  ا  .أ

   والمتوسطةالق انون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة: 

د فحوا إال من خالل القانون  ديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومضموهنا مل  املؤرخ   01-00إن 
ذا القانون إ 1سطةاملتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتو  2000ديسمرب  02 ، حيث يرمي 

ديد تدابري مساعدهتا ودعم ترقيتها  .2تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

ديد املستفيدين من إسرتاتيجية السلطات  ذا القطاع، ال هتدف إ  ا مؤسسات  ذا لسد الفراغ القانو ا و
كثر احتيالعمومية  ميدان ترقيتها، ويسمح برتشيد توجيه التدا  .اجا هلابري ملساعدة والدعم للمتعاملني ا

الة وضعية وواقع املؤسسات الصغري داستح واإلجراءات ال اآللياتوإن  ليل معمق  ذا القانون كانت نتيجة  ة ثها 
هو   ذا القطاع. تلف املؤثرات الضغوطات وتقدمي أكرب مساعدات لل ة   واملتوسطة وحمليطها، من أجل معا

 تعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةال: 

ها وبني دول أخر  متقدمة  زائر   إطار سياسة ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  بتوقيع اتفاقيات بي قامت ا
ذا اجملال ما يلي ، ونذكر    : إطار التعاون الدو

  زائري ملاالتعاون ا  : التعاونذا تضمن  : ا

  ماليني أورو ويستفيد قطاع املؤسسات الصغرية  2مشروع إرشاد وتكوين بتكلفة إمجالية تقدر ب
 مرشدا؛ عونا 220ومتخصص  20واملتوسطة بتكوين 

 معوية  2.2مشروع دعم وترقية املؤسسات الصغرية بغالف ما يقدر ب ركة ا دفه ترقية ا مليون أورو 
 .باملؤسسات

                                                           

زائر، بني املردود الضئيل وكيفية التفعيل، من دورية مر  - 1 ة مشكلة البطالة  ا مد، دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة  معا ز كطاليب 
دمات التعليمية، دراسة شر والتوزيع، فيفري 02العدد  اقتصادية، البصرية للبحوث واالستشارات وا لد ونية لل  .22، ص.2009، دار ا

 
، يتضمن القانون التوجيهي لرتقية 2000ديسمرب  02املوافق ل  0222رمضان  21املؤرخ   01-00من القانون رقم  00املادة  - 2

 ،11املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ج.ر العدد 
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 اص  التعاون ا مية القطاع ا دي جزائري يتمثل  ت دي: إذ مت االتفاق على تعاون ك زائري الك
زائري والوكالة  ارجية ا ذا االتفاق ممثل ا افسية القطاع اإلنتاجي ومت توقيع  زائر لتحسني شروط ت ا

دي بتكلفة إمجالية تقدر بـ  مية الدولية عن طريق السفري الك دية للت تنيمليو  1.2الك  .ن دوالر ملدة س

 اعات الصغرية واملتوسطة  :التعاون الجزائري اإليطالي حيث مت التوقيع بني وزير املؤسسات والص
شاطات اإلنتاجية  أفريل  اعة التقليدية والوزير اإليطا لل من أجل إقامة عالقات بني  2002والص

زائريني ونظرائهم اإليطاليون، وكذا إنشاء عمال ا طة مركز تطوير املؤسسات الصغرية واملتوس رجال ا
 .للجزائر بدعم من إيطاليا

 مساوي مساوي  إطار  :التعاون الجزائري ال ك املركزي ال زائري والب ك الوط ا مت االتفاق بني الب
ت مليون أورو 20فادة من قر  بقيمة االست ذا القر   ة، ويوضع  ، بعد مفاوضات دامت س

 .االقتصاديني واملؤسسات الصغرية واملتوسطة لتمويل الوارداتتصرف املتعاملني 

وحة للمستثمرين-0  :االمتيازات المم
شاط وتأثري املشاريع متوقع ال والتخفيضات الضريبية حسباملشاريع االستثمارية من اإلعفاءات  تستفيد أنميكن 

مية االقتصادية واالجتماعية.  :1زايامستويات من امل ثالثة وتوجد  على الت
 لة  :مزايا مشرتكة لالستثمارات املؤ

جزة في الشمال :  -1  المشاريع الم

 مرحلة اإلنجاز:  .أ
از  (0 ص السلع املستوردة ال تدخل مباشرة  إ مركية، فيما  قوق ا  مار.االستثاإلعفاء من ا
دمات املس  (6 ص السلع وا اة توردة أواإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة، فيما  ا لي  املقت
از    مباشرة  تدخل  ال  .االستثمار  إ
يات كل عن العقارياإلعفاء من دفع حق نقل امللكية والرسم على اإلشهار   (0  ال العقارية املقت
. االستثمار إطار  تتم  املع
مالباإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري  (5 ية ومبالغ ا ة الوط  حق املتضم

مالب على االمتياز ية العقارية ا ية و ري املب از املوجهة املب . االستثمارية املشاريع إل
وا االمتياز ق الدنيا املدة على املزايا   ذ وتطبق  .املم

                                                           

1 - https://www.andi.dz/index.php/ar/regimes-d-avantages html 02/00/2001االطالع تاريخ   
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سبةفيض  (2 ارية  اإلتاوة مبلغ من % 90 ب وية  اإل الدولة   أمالب  مصا  قبل  من  احملددة  الس
از  فرتة  خالل  .االستثمار   إ

وات  (00)  عشر  اإلعفاء ملدة (2 طار إ    تدخل  ال  العقارية  امللكيات   على  الرسم العقاري  من  س
اء   تاريخ  من  االستثمار، ابتداء  .االقت

 . رأمسال    اتوالزياد  للشركات  ص العقود التأسيسية  فيما  التسجيل  حقوق  من  اإلعفاء (7
 ب. مرحلة اإلستغالل:

وات2) ملدة ثالث سبة لإلستثمارات احملدثة ح مائة ( س صب شغل000) بال شاط إبتداءا من بدء  ( م ال
ة بائية بطلب من املستثمر: وبعد معاي شاط الذي تعد املصا ا    الشروع  ال

 (،IBS) اإلعفاء من الضريبة على أرباا الشركات   -0        
شاط امله )  -6         (.TAPاإلعفاء من الرسم على ال
سبة -0        ارية  مبلغ  من %20  فيض ب وية  اإلتاوة اإل  ة.أمالب الدول  مصا  قبل  من  احملددة  الس

جزة االستثمارات( 0 وب في الم اطق التي   العليا والهضاب الج و الم
ميتها  تستدعي  الدولة.  قبل  من  صةخا  مساهمة  ت

 مرحلة اإلنجــاز:    -أ
از  -0 اة من املزايا وال تدخل مباشرة  إ ص السلع املستوردة و ري املستث مركية فيما  قوق ا اإلعفاء من ا

 االستثمار.
اة من املزايا وا -6 دمات  ري املستث ص السلع وا  تدخل مباشرة لاإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما 

از االستثمار،   إ
يات  كل   عن  اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية والرسم على اإلشهار العقاري  -0 ل ا  العقارية  املقت
 املع ،  االستثمار  إطار    تتم
ة ية ـلوطب امالامبالغ ري ولعقار اإلشهاا مصاريفو لتسجيل ق امن حقوء إلعفاا   -5 متياز اال حقاملتضم

ية و ية رلعقاب امالاعلى  وحة   رياملب ية املم ذ امل االستتماريةاز املشاريع إل املوجهةاملب زايا على املدة تطبق 
ق   ،االمتيازالدنيا 

وات  (00)  عشر  اإلعفاء ملدة -2 طار إ    تدخل  ال  العقارية  امللكيات  على  الرسم العقاري  من  س
اء ،  تاريخ  من  االستثمار، ابتداء   االقت
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  ال،رأمس    والزيادات  للشركات  ص العقود التأسيسية  فيما  التسجيل  حقوق  من  اإلعفاء   -2
ساسية الضرورية -7 شآت ا شغال املتعلقة بامل فقات ا زئي من طرف الدولة ب از   التكفل الكلي أو ا إل

 الوكالة،  قبل  من  تقييمها  بعد  االستثمار، وذلك
ارية  اإلتاوة  مبلغ  التخفيض من  -8 وية احملددة  اإل وان  أمالب  مصا  قبل  من  الس ح   الدولة، بع م

راضي از  أجل  من  االمتياز  طريق  عن  ا  :  مشاريع استثمارية  إ
ار -  وات  (00)  فرتة عشر  خالل    ملربعا  لمرتل  الرمزي  بالدي ، س

سبة  الدولة  أمالب  إتاوة  مبلغ  من %20   إ  الفرتة  ذ  دبع  وترتفع للمشاريع   بال
اطق  املقامة  االستثمارية ا   العليا ، وكذا  للهضاب  التابعة   امل

اطق خر   مل ميتها  تتطلب  ال  ا  الدولة ،  قبل  من  مسامهة خاصة  ت
ار -  ة  (02)   لفرتة   ملربعا  للمرت  الرمزي  بالدي من    %20   إ  الفرتة  ذ  بعد  وترتفع  س

سبة  أمالب  إتاوة  مبلغ وب  واليات    املقامة  للمشاريع االستثمارية  الدولة بال  الكبري  ا

وات: (01) مرحلة االستغالل لمدة عشر -ب    س
 إعفاء من الضريبة على أرباا الشركات، -
شاط إعفاء من  - ، الرسم على ال  امله
سبة  - ارية  مبلغ  من  %20  فيض ب وية  اإلتاوة اإل  أمالب الدولة .  مصا  قبل  من  احملددة  الس

 مزايا إضافية لف ائدة األنشطة المتميزة و / أو التي تخلق فرص عمل 

نظ اصة املقررة من طرف ا بائية و املالية ا ول، بالتحفيزات ا مر  املقام ا مول  ا لصا مة املعيتعلق ا
ظومة قانون  صوص عليها  م ذ املزايا ال ميكن مجعها مع تلك امل اعية و الفالحية.  شاطات السياحية، الص ال

الة، االستثمارترقية  كثر تشجيع و ا ص املشاريع .يتم تطبيق التحفيز ا وع الثا من املزايا اإلضافية، فهو  أما ال
لق أكثر من  صب شغل دائم،  000ال  جزة م مية،  وامل اطق ال تستدعي الت ذامل املشاريع من  وتستفيد 

وات على مرحلة اإلستغالل.    2مدة إعفاء جبائي يقدر ب   س

 ي ائية لف ائدة االستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوط  :المزايا االستث

از   -أ :مرحلة اإل        

ازكل املزايا املش فيض   ، طبقا  للتشريع املعمول  به، للحقوق رتكة املتعلقة بفرتة اإل ح  إعفاء  أو   مركية    م ا
بائي و اإلعانات  أو املساعدات  أو  الدعم   خر   ذات  الطابع  ا ا  من  االقتطاعات  ا بائية  والرسوم و ري وا

ح ، و كذا  كل التسهيالت  ال  قد  مت از، بعد  موافقة  اإمكا.املا ويل مزايا اإل مار، الوط  لالستث ل لمجنية 
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خري ذا  ا ساب   از  االستثمار   ويل  للمتعاقدين  مع  املستثمر  املستفيد، و املكلف بإ  .ل 
:مرحلة اإلستغالل  -ب       

وات00مدة  مزايا  االستغالل لفرتة ميكن  أن  تصل  إ  عشر  )  متديد من  نظام  الشراء    تستفيد،(  س
من  الرسم  باإلعفاء  من  الرسوم ، املواد  واملكونات  ال  تدخل    إنتاج  السلع  املستفيدة من  اإلعفاء  

 .على  القيمة  املضافة
 :1الشباك الموحد-0

جانب متمن أجل رفع العوائق البريوقراطية وتسهيل اإلجراءات اإلدارية أمام املستثمرين احملليني   إنشاء الشباب وا
ية لتطوير االستثماريضم مكاتب الواحد لتوفري أفضل التسهيالت لعمليات االستثمار. ذاهتا وكذلك   الوكالة الوط

ية، الضرائب، التهيئة العمرانية، البيئة، التشغيل،  مالب الوط زائر، السجل التجاري، ا ك ا مارب وب مكاتب إدارة ا
ضع التماس خدمات الشباب الوحيد  إلدارة املست يب البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة.مأمور اجملل  الشع ثمرين و

لني قانونيا  اء إيداع تصريح االستثمار وطلب املزايا.ويكون ممثلوا الوزارات واهليئات  الشباب الوحيد مؤ باستث
ذا ال دمات اإلدارية مباشرة  مستو   ولني لتقدمي ا اءا  20ما توفر الوكالة  أجل أقصى باب، كشو يوما، وب

از االستثمار وذلك ابتداءا من  ية، الوثائق املطلوبة قانونا من أجل إ  على تفويض من اإلدارات املع
تاريخ اإليداع القانو للتصريح االستثمار وطلب املزايا، كما أن الوثائق ال تسلمها الوكالة قبل االحتجاج  ا على 

اء على اقرتاا اإلدارة  اإلدار  ية.وتعيني السلطة الوصية على الوكالة، أعوان الشباب الوحيد ومستخلفيهم بقرار ب ات املع
ظام الداخلي للوكالة وقواعد  االنضباط العام، حيث يستفيد  ب عليهم احرتام ال أو اهليئة ال ميثلوهنا، كما 

ظام التعويضي امل و معمول أعوان الشباب الوحيد من ال ظام أنفع هلما مما  ذا ال دما يكون  عمول به  الوكالة، ع
تمون إليها.وميكن املدير العام للوكالة من أجل سري الشباب الوحيد، أن يتخذ كل  به  اإلدارات واهليئات ال ي

ظيمي، السيما اإلجراءات ال تيسر للمستثمرين استيفاء  صول إجاإلجراءات ذات الطابع العملي والت راءات ا
ذا اجملال وضمن اآلجال القانونية. و زي  يتمثل دور الشباب الوحيد الالمرك على الوثائق املطلوبة قانونا،  

فيذ املشاريع االستثمارية. هلذا الغر ، ي  تسهيل و تبسي  اإلجراءات القانونية لتأسي  املؤسسات  ل ممثلوا وت ؤ
م، و تقدمي كل اإلدارات و اهليئات املوجودون عل ى مستو  املراكز، لتسليم كل الوثائق املطلوبة مباشرة على مستوا

از اإلستثمار و تكوين الشركات. دمات اإلدارية املرتبطة بإ احمللية و يكلفون بالتدخل لد  املصا املركزية و ا
صلية لتذليل الصعوبات احملتملة ال يواجهها املستثمر  يئاهتم ا ان فعالية عمل الشباب أجل ضم ون.منإلداراهتم أو 

ا شاء فضاء املستثمرين، مت إدخال تعديالت بغر  السماا إلن الوحيد وجعله أداة حقيقية للتبسي  والتسهيل 
                                                           

1  -  https://www.andi.dz/index.php/ar/guichet-unique/role 99/15/1910االطالع تاريخ   
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دمات املقدمة من طرف الشباب، مل تعد تقتصر على املعلومة  از و تطويراملشاريع االستثمارية.و إن ا ضروري إل
اذ القرار البسيطة بل متتد إ  ذا بفضل التفويض الفعلي للسلطة، ا االنتهاء من مجيع اإلجراءات املطلوبة، و 

ية،  وا من طرف اإلدارات و اهليئات املع  ملمثليهم داخل الشباب. والتوقيع املم

IIII .0-  ائرالصغيرة في الجز   محيط المشاريعتقييم   : الخامسالمبحث 
ا شاريعإن للم       ذ الصغرية مكانة  ياكل اقتصاديات  البية دول العامل. ولعل خصائص  ي ال  اريعاملشمة  

حتها تلك املكانة.   موعات أو أعداد كبرية من م جم، وال املشاريعكما أن وجود  تعمل  الصغرية، متقاربة  ا
قيق ا الة على  افسية، وتشغل أعدادا كبرية من العمال، سيعمل ال      1وزيع الدخللعدالة  ت إطار ظروف ت

ش  فيه املشاريع الصغرية ا و فاعليتها و االسرتاتيجي  و يعترب احملي  الدي ت ا و تطور م عوامل منو  ال ةمن ا
د املشاريع فلقد  زائر هتدف ا تدعيم و ترقية  ه ا اخ د املشاريع  بعدة عوامل امهه تأثرتانتهج ا  ياب م

اسب لألعمال و نتيج امجة املاليةاملوارد ة لتوفر م فا  ال وات  عن ا مث وضع  اضيةاملاسعار احملروقات  الس
ي  املشاريع الصغريةبرنامج  يل  قيق    لتفعيل و تأ ح يكون ارضية جدب و استقطاب الستثمارات من اجل 

لية   مية  تلفت يل املتخذة اإلجراءات وللوقوف على  زائر  غريةالصي  املشاريع  لتأ تطرق ا   ا  س

اصر اال        :تيةالع

IIII  .1.0 -   تحسين المحيط العق اري: 
م املشكالت ال اقرت  منو وتطور املشاريع ي زائر  الصغريةعد العقار من ا ن دول العامل ملا له م و الكثري ا

ذ املشاريع  راضيب  فق  ال يرت واحملي  العقاري اصا استثمارات قطاع وتأثري علىمن امهيه  توطني   با
اط بإنشاءبل يرتب  كذلك  املخصصة لالستثمار واملساحات اعيةامل شاط و  ق الص اطق ال ع على واقع الطاللوم

ا احملاور اول زائر ت  :االتية العقار  ا

اعي  - 1  :العق ار الص

ة  زائر س ساسا ، على  رار دول العامل متثلت أ…قانونية والت سياسية واقتصادية واجتماعية و  0919عرفت ا
هج االشرت  ، و بروز مصطلحات جديدة كتحرير السوق، 0919فرباير  22اكي مبوجب دستور  التخلي عن ال

وصصة. العوملة سعار، ا رير ا ديد…رير التجارة ،  ظام االقتصادي ا ذ املصطلحات تتماشى مع ال  ، 
زا و اقتصاد السوق  وتكمن أمهية عقد االمتياز  كونه يتعايش مع نظام الذي أقرته الدولة ا ة و ئرية  تلك الس

                                                           

مية، سلس - 1 ك اإلسالمي للت امية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، الب اعات الصغرية  البلدان ال ة  وث العلماء ليسري عبد الرمحن، الص
 .22-22، ص0992، 0الزائرين، رقم 
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ل الدولة  تسيري  ل  اصة   و املصلحة العامة ، ذلك أن الفرد أو شركة  اقتصاد السوق و يوفق بني املصلحة ا
ية بالغة  تطوير االستثمار أمه مرفق عام _ اقتصادي ، مبقابل أرباا يتحصل عليها صاحب االمتياز .ويكتسي

قيقيني و لي  الومهيني حيث استغلوا  القوانني احملفزة لالستثمار  بي ة معتربة من املستثمرين ا ع استقطاب شر
از  اصة لي  هلا صلة باالستثمار ، و كانت الدولة تأمل  إ ار الرمزي  را  املصلحة ا راضي لفائدة بالدي ا

اء املردود السليب للمؤسسات العمومية االقتصادية ماعدا أقطاب استثم فف على الدولة ع امة من شأهنا  ارية 
ذ املؤسسات تطبيقا ملبادئ  اصب شغل لفائدة البطالني أو املسرحني من  هم ، ومن جهة أخر  خلق م القليل م

ة  زائري س  . 1 0919اقتصاد السوق الذي أقر الدستور ا
از مشاريع  العمومية لوضعت و بادرت السلطا زمة العقار املوجه ال مر رقم استثمارية،حد   00_02 بتعديل ا

مر رقم  ازل ،  02_ 01، با ح االمتياز  والذي ألغى متاما الت ح االمتياز باملزاد العل أو م اقتصر فق  على م
 .ه  فق صول على العقار الكتساببالرتاضي ، لغلق الباب على املستثمرين الومهيني الذين يطمعون  ا

و قامت بإنشاء وكاالت متثل الدولة  لتسيري ملف االستثمار و العقار املوجه لالستثمار من شأهنا تقريب املستثمر 
ة  مر و عدلته من جديد مبوجب قانون املالية التكميلي لس  2000من اإلدارة العمومية ، و سرعان ما تداركت ا

ة ملزاد العل و االكتفاء فق  باالمتياز بالرتاضي إلعطاء املزيد من التسهيالت اإلدارية من قبل الدولبإلغاء االمتياز با
يل الثالث وفق املقايي  الدولية ت تصرف املستثمرين ، و جعلها من ا اعية وضعها  اطق الص سني امل  ، مع 

.  
ح االمتياز مبوجب املادة    ساس القانو  م مر رقم  و يتمثل ا و من ا ذا ” على انه  02_00ا دد 

شاطات اال بية  ال ج ية وا ظام الذي على االستثمارات الوط مر ال دماتا تجة للسلع وا ، وكذا قتصادية امل
ح االمتياز و/ أو الرخصة جز  إطار م زائري .”   2االستثمارات ال ت ،و يتضح من خالل نص املادة أن املشرع ا

يب ، و كل صور االستثمار كما ترد قيود على  ج فتح الباب على مصراعيه لكل أشكال املستثمرين مبا فيه ا
ص املادة  راضي ، عمال ب اف من ا ح االمتياز على أص مر رقم  02السلطات العمومية  م  02_01من ا

راضي اآلت” على أنه  اف ا مر أص ذا ا ال تطبيق أحكام   : يةتستث من 
  راضي  .الفالحيةا
 جمية رضية املتواجدة داخل املساحات امل  . القطع ا

                                                           

1  -  https://www.droitfoncierdz.blogspot.com/2018/10/el-wajiz.html 19/21/1910االطالع تاريخ   
ريدة الرمسية املؤرخة   االستثمار،املتعلق بقانون  ،2000أوت  20املؤرخ   ،02_ 00مر رقم  - 2  .2000أوت  22ا
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  شآت رضية املتواجدة داخل مساحات البحث عن احملروقات واستغالهلا ومساحات محاية امل القطع ا
 .والغازيةالكهربائية 

  رضية املوجهة للرتقية العقارية املستفيدة من إعانة  .الدولةالقطع ا
 ثرية و الثقافيةالقطع ا    .1رضية املتواجدة داخل مساحات املواقع ا
و من املادة  00_00من القانون رقم  02و نصت املادة        مر رقم  02ال عدلت الفقرة ا  01_02من ا
راضي التابعة” …  أنه:على  ح االمتياز على أساس دفرت شروط عن طريق الرتاضي على ا اصة لأل مي مالب ا

شخاص الطبيعيني أو الل اضعنيدولة املتوفرة لفائدة املؤسسات واهليئات العمومية و ا ويني ا اصملع ،  للقانون ا
يتضح من نص املادة أن .”  2و ذلك الحتياجات مشاريع استثمارية و مع مراعاة احرتام قواعد التعمري املعمول  ا 

ح االمتياز يكون عن طريق  م   الرتاضي،م و ال حرتام املوجه لفائدة املستثمرين جبميع أشكاهلم ، مع ا لوحيد،او 
از املشاريع االستثمارية ، ال متلكها الدولة ة ال  االنتفاع فق   العقارات الصا

ح أصول فائضة أو أصول متبقية  ري  من  02املادة  حيث عرفت مستغلة،باإلضافة إ ذلك فإنه ميكن للدولة م
فيذي ر  صول املتبقية على  022_09قم املرسوم الت مالب العقارية التابعة  أهنا تعتربا  كأصول متبقية كل ا

   .3 للمؤسسات العمومية املستقلة و  ري املستقلة احمللة املتوفرة
فيذي رقم  02كما عرفت املادة      صول الفائضة على أهنا  022_09من املرسوم الت صول ” ا يقصد با

مال السيما فيما  ، و تتمثلشاط املؤسسة العمومية االقتصاديةب العقارية  ري الالزمة موضوعيا لالفائضة تلك ا
 : يأت
ريدة الرمسية _ ذا املرسوم  ا د تاريخ نشر  صيصها لوجهة ما ع مالب العقارية  ري املستغلة أو ال مل يتم    ا
مالب العقارية ال ال يتطابق استعماهلا مع الغر   _  . االجتماعي للمؤسسةا
معات عقارية أوسع ، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك  _ مالب العقارية املستقلة أو القابلة للفصل من  ا

شاطاهتاللدولة و  ري الالزمة   .ل
شاط الرئيسي _ مالب العقارية ال تغري طابعها القانو  كم قواعد التعمري وال أصبحت ال تدخل  إطار ال  ا

 .العموميةللمؤسسة 

                                                           

مر - 1 ة  00املؤرخ   ،02_  01رقم  ا حدد شروط  ،2001سبتمرب س راضي التابعةاالمتياز على  وكيفيات م اصة  ا للدولة لألمالب ا
از ريدة الرمسية العدد  استثمارية،مشاريع  واملوجهة إل  .2001سبتمرب  02املؤرخة   ،29ا

ة  جولية 01املؤرخ   ،00-00قانون رقم  - 2 ة يت ،2000س ريدة  ،2000ضمن قانون املالية التكميلي لس  20املؤرخة   ،20 الرمسية العددا
ة  جولية  .01ص  ،2000س

فيذي رقم  - 3 حدد شروط  ،2009ماي  02املؤرخ   ،022 – 09املرسوم الت صول املتبقية التابعة للمؤسسات  وكيفيات م االمتياز على ا
صول الفائضةاحمللة  ةو ري املستقلالعمومية املستقلة  ريدةالتابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية  وا ا ا ماي  02املؤرخة   ،21لعدد الرمسية ا وتسيري

ة   .2009س
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مالب العقارية املعروضة  السوق مببادرة من املؤسسة  _  العمومية.ا
مالب الدولة    و تتم عملية االنتفاع  ا من قبل املستثمرين بعد اسرتجاعها من قبل الدولة ممثلة  املدير الوالئي 

مالب املسرتجعةالكائن  ي  واليته ا ذا ما نصت عليها   ” من املرسوم السالف الذكر على أنه  02املادة ، و 
 : 1سد عملية االسرتجاع من قبل الدولة مبا يأت

  ل للمؤسسة س ومدير أمالبضر تسليم يتم إعداد بني املمثل املؤ بة الدولة املختص إقليميا بال
قتصادية أو العمومية االلألمالب العقارية التابعة للدولة و احملازة على سبيل االنتفاع من طرف املؤسسة 

طقة  اعيةاهليئة املتعهدة بالرتقية للم  .الص
  سبة لألمالب العقارية ال تعود ملكيتها ضر التسليم بال ويل امللكية لفائدة الدولة و إعداد عقد 

طقة  اعيةالكاملة للمؤسسات العمومية االقتصادية أو للهيئة املتعهدة بالرتقية للم  .الص
 اصة للدولة  ري تقوم مصا أ مالب ا مالب العقارية املسرتجعة  سجل ا مالب الدولة بتسجيل ا

 .املخصصة
اعي برتقيه االستثمار واالنعاش االقتصادي و  هليئات سواء الدراسات ال قامت  ا العديد من افيرتب  العقار الص

اخ االعمال الدوليةاو  احمللية زائر  حول م صول مات ال تعرت  املستثمرون الصعوباشارت ا  ا ن حيث ا
از رعل العقا و   االو ياناتالب استثماراهتم.و إل ات الثما اتلوضع مساحات خاصه باملستثمرين ترجعوا ا س ني

يئة مت انشائها خصيصا لدلك و  ت ه اشراف  اد مهام  0912لقد مت س اطق  العمرانية التهيئةاس وخلق م
شاط للمركز الو  ه  والتهيئةط للدراسات لل اد  0912العمران اما  س اطق  فقد مت اس ديدةمهمه انشاء امل  ا

شاط  اطق ال هوية وهتيئه م  .2العمرانيةلتهيئه ا الوحدات ا

ة  002 وتعد املادة من بني  2002املعدلة ملادة جاءت  قانون املالية التكميلي لـ  2001من قانون املالية لس
ذا مشكلأحدث ال ل  فيذ  الواقع نية تدابري الرامية  ذ املادة  وقد استحدثتمن عدمه  اقامه املشروع وت

ازل  اعية عن طريق الت وات من  أجل ثالث س ومل يستغلهارمسا على عاتق كل مستفيد من قطعة أر  ص
ذا الرسم ذا فان دفع باملائة من القيمة التجارية لقطع 2بـ   استالمها. و تقدر نسبة  ية. إضافة إ  ر  املع ة ا

ازل وفسخ عقدالرسم من طرف املستفيد ال يعفيه من املتابعة القضائية   .الت

                                                           

فيذي رقم  - 1 حدد شروط  ،2009ماي  02املؤرخ   ،022 – 09املرسوم الت صول املتبقية التابعة للمؤسسات  وكيفيات م االمتياز على ا
صول الفائضةاحمللة  و ري املستقلةمية املستقلة العمو  ريدةالتابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية  وا ا ا ماي  02املؤرخة   ،21لعدد الرمسية ا وتسيري
ة   .2009س

2  -  https://www.mdipi.gov.dz/?-Textes-juridiques 22/90/1200االطالع تاريخ -  
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وحة عن طريق االمتياز فان عدم استغالهلا  االستثمار يعر  صاحبها إلسقاط  اعية املم سبة للعقارات الص أما بال
مر  ح االمتياز لألراضي التابعة لألمالب  2001سبتمرب   الصادر  01-02حق االمتياز مبوجب ا املتعلق مب

اصة للدولة و ة  املوجهة لالستثماري   ا ت الدولة من إلغاء  2002و مبوجب قانون املالية التكميلي لس متك
از و اسرتجاع وعاء عقاري مساحته   22رخصة  صيصه 02مشروعا مل يتم ا ملستثمرين   كتار مت إعادة 

 .1نآخري

اطق  و -2 اعيةضعيه الم  : الص
ية  ا احملرب الرئيسي لباقي القطاعات االقتصادية الوط ساسية لالقتصاد الوط باعتبار اعة الركيزة ا تشكل الص
مية  اعة  تفعيل الت دمات والفالحة معا.ونظرا للدور الكبري الذي يلعبه قطاع الص ها قطاعي ا خاصة م

شي  سوق الع تمام كبري من خالل مجلة من التدابري والسياسات الرامية إ إنعاشه الشاملة، وت مل فقد حظي با
. ويعترب اعية عرب الرتاب الوط اطق الص ذا الصدد فقد أقيمت العديد من امل يع ا وتطوير باستمرار، و  لتص

مية االقتصادية إ مراحل متقدمة، إ ساسية ال تدفع عملية الت وانب ا مية ذ ال ميكن تصور أحد ا قيق ت
اعة  مية االقتصادية متالزمتني، و ذا فإن الص يع والت اعي، أي أن عملية التص اقتصادية دون تطوير القطاع الص

 . اعية، وذلك  0912 عام و تلعب دورا حيويا  دفع وتطوير االقتصاد الوط اطق الص ظهرت ما تسمى بامل
اعية،  21/02/0912رخ  املؤ  12/22بصدور القانون رقم  اطق الص ة استشارية لتهيئة امل املتعلق بإنشاء 

اد  ،  11حيث حدد شروط إ اعية على مستو  إقليم الواليات والبلديات، وعرب كامل الرتاب الوط طقة ص م
ديد شروط إدارهتا عن طريق املرسوم رقم  دا املرسوم .2/02/09122املؤرخ   22/12ومت  و حسب 

، مث القيام بإدارهتا كمرحلة ثانية، وقانونيا فإن إدارهتا تع بقصد ي اعية  هتيئتها كمرحلة أو اطق الص إدارة امل
ا معا. اعية وهتيئتها وتسيري طقة الص ا ح تتم هتيئة امل تلفة نذكر يئات ومؤسسات  سب الرتتيب عن طريق 

 :  التا

  شأة مبوجب املرسو دما  ،9/02/0912املؤرخ   02/12م رقم يئات عمومية اقتصادية م ذا ع و
وعة  ية ومت فعة وط لية، أو نشاطات ذات م فعة  توي على نشاطات ذات م اعية  طقة الص تكون امل

تلفة.  تابعة لوزارات 

                                                           

1  - https://www.aps.dz/ar/economie/48927-50 20/00/1200االطالع تاريخ   

ومة، ط - 2 اعي، دار  زائر، 2لوف بوجرة، العقار الص  .01-02-ص-ص، 2002، ا
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  توي على اعية  طقة الص دما تكون امل مؤسسات اقتصادية حسب الكيفيات ال ستحدد مبرسوم ع
فع ية خاصة وتابعة لسلطة رئاسة واحدة.نشاطات ذات م  ة وط

  اعية طقة الص دما تكون امل ظيمات املعمول  ا، ع شأ مبوجب القانون و الت عن طريق وحدة متخصصة ت
ية تابعة ملؤسسة واحدة. فعة وط  توي على نشاطات ذات م

اطق الص جهزة املهيأة إلدارة امل ا أنه تقع على عاتق ا در اإلشارة  ى مبدأين اعية ضرورة احملافظة علو
اعية  طقة الص از مشاريع داخل امل ازل عليها إذا كان ذلك ضروريا إل صول على العقارات والت أساسيني مها: ا
طقة،  اعة املقامة  امل اسب مع حجم الص طقة مبا يت من جهة، والتعديل  حالة حدوث إشكاالت  برنامج امل

ذا  إطار هتيئات  طقة وضمان و شآت القاعدية داخل امل إضافية، كما يقع على عاتقها هتيئة شبكات امل
سن للعقار.  االستغالل ا

شأ  12/22وحسب املرسوم رقم    اعية إ مؤسسات اقتصادية، ت اطق الص دت مهمة تسيري امل فقد أس
ذا اإلطار ظهرت مؤسسات التسيري بصفة م ددة باملرسوم، و  ديوفق كيفيات  د املعيار القانو ؤقتة إ حني 

ها: جهزة املتخصصة نذكر م ا إ العديد من ا ذ املؤسسات، وقد عهدت مهمة تسيري  املطبق لتحديد 

  املركز الوط للدراسات وا اث العمرانيةC.N.E.R.U. 
  اعية اطق الص  .E.G.Z.Iمؤسسة تسيري امل

جهزة و  ساسية هلذ ا املؤسسات  تلقي العقارات واكتساب امللكية بصفة قانونية وتتمثل املهمة ا
جهزة  ذ ا اعية، وال قد تكون ضمن أمالب الدولة أو تابعة للخواص، حيث تقوم  اطق الص لألراضي املكونة للم

راضي بواسطة عقود توثيقية ومشهرة لصا املستثمرين  إطار املعامالت التجا ذ ا ازل على  ية ر بإعادة الت
جهزة املهيئة بأعمال التجزئة للعقارات والتهييئات، كما  احملضة، أو  إطار التجهيزات االستثمارية بعد أن تقوم ا
طقة  دما تكون امل شآت امللحقة  ا ع ارجية وشبكات الرب  امل تقوم املؤسسات املسرية بأعمال الرتميم للهياكل ا

عل  عمال ال  ديدية اجة إ ذلك، أما ا دوم كاالرتفاقات اإلدارية )مترير السكك ا اعية كعقار  طقة الص   امل
شغال التموين والكهرباء والغاز فإن املرافقةمثال( فيقع على عاتق املؤسسة  سبة  شغال، وبال ه يقع للقيام  ذ ا

طقة الص سيق مع املؤسسة املسرية للم ية بالت  .1اعيةعلى عاتق املؤسسة املتخصصة واملع

                                                           

شر والتوزيع، عمان، االردن،  - 1 اعي، دار وائل لل  .22-22ص-، ص2000مدحت كاظم القريشي، االقتصاد الص
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زائر  وز و اعية أدرار وواد  11 علىا طقة الص اعية موزعة عرب كامل الرتاب الوط أمهها: امل طقة ص م
ة، وأقبو ببجاية راش  و سلي بالشلف، وعني ميلة بأم البواقي وأري  وجرمة ببات سيدي خالد بالبويرة، وواد السمار ا

اعية بربج بو  طقة الص زائر العاصمة وامل اعية مشروع وطبا اطق الص يل امل  يدخل عريريج...ا .ويعترب إعادة تأ
فيذ فيذ ابتداء من أوت   إطار ت مو االقتصادي، والذي شرع  ت ماسي لدعم ال ، وخصصت 2002الربنامج ا

شاط االقتصادي عرب عدة و 1.2الدولة له  الفا ماليا قدر بـ  اطق ال اعية وم اطق الص ك اليات، وذلمليار دج للم
اعية. ديث اهلياكل القاعدية وتطوير من  التسيري للمؤسسات الص   دف 

اطق  -3 شاطوضعيه م  : ال

شاط  اطق ال ظيم م و الذي ال يتجسد  ت ظام، الفعالية، الدقة والشفافية، و إن االنفتاا االقتصادي، يتطلب ال
خيصها يع االستثمارية، وتعود أسباب ذلك لعدة عوامل، ميكن تلال ال زالت متثل عائقا رئيسا أمام العديد من املشار 

قاط اآلتية  : ال
  ظام ظمعدم استقرار ال اطق القانو امل  .هلذ امل
 ها ازع الصالحيات فيما بي اذ القرار وت ا، وكذا تعدد مراكز ا  .تضخم اإلطار املؤسسات املكلف بتسيري
  ال اطق   ذ امل دات امللكية.عدم تطهري ساحة   س

 
اعية  وتسعى السلطات ويلها إ أقطاب ص خاصة  ظل سياسة تشجيع االستثمار من طرف الدولة عامة إ 

ا وتذليل العراقيل ال  افسية الستق يوجههابامتياز من خالل تطوير طاب أكرب عدد املستثمرون وكذا توفري شروط ت
م  امة تسا ية.من املستثمرين إلنشاء مشاريع  مية االقتصادية احمللية والوط هو  بالت   ال

شاط م تعتربو  دودةاطق ال ظيم مساحات  صصه  باآلليات الت اري  نشاط إلقامةالعقاري والعمرا  اعي او  ص
شاط  0912فيفري  20املؤرخ   12 -22على املستو  احمللي  اطار االمر رقم  اطق ال حيث وصل عدد م

ا ا  طقه موزعه على  229ا   .كتار 1200 اإلمجاليةوتقدر مساحتها  والية 22م

اطق حوا  واالجتماعي بلغتاجملاس الوط االقتصادي سب وح ذ امل  هنايةلغايه  %22نسبه استغالل 
ه  دول املوا 2002س  :دلكيوضح  وا
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مق             لن س ن  :(26)  طل  س تغال م  2004نس ب 
شاط اطق ال المساحة الغير  المساحة الكلية عدد م

 مستغلة
 نسبة االستغالل

229 1200 2021 22.22 
02/02/1200االطالع تاريخ https:// www.cnes.dz/cnes/?cat=12 املصدر    

اطق  -4 اعيةعق ار خارج الم اطق    الص شاطوم  : ال

اعي وع من العقار الص ذا ال  باملئة 00 وال ميثل سو  الدولةاملعرو  من طرف  يبقى ضعيفا مقارنه بالعقار ان 
 .ح االنيتم تسويتها ومن مميزاته ان وضعيته مل  الكلية املساحةمن 

اعيالطلب على العق ار  -5  : الص

زائر ارتفاعا قويا ب اعي  ا كومية  %20سجل الطلب على العقار الص وي مدفوعا باإلجراءات ا على أساس س
ف ية للوساطة والضب  العقاري. وأوضحت الوكالة  ال هتدف إ  يز االستثمار حسبما كشفته الوكالة الوط

ة من طرف  2002مذكرة حول وضعية العقار املخصص لالستثمار   ذ الس ت   أن عدد الطلبات ال عو
ديد املوقع وترقية االستثمارات وضب  العقار بلغت  مقارنة  %20رتفاع قدر ملف با 2.120ة املساعدة على 

ابيا بفضل التدابري املتخذة من طرف السلطات 2002ب  . واعتربت الوكالة أن الطلب على العقار عرف دفعا ا
ال االستثمار بإصدار العديد من اإلجراءات من خالل  فزا لالستثمار. ومتيز الظرف العام   العمومية وال تعترب 

ولوية على حساب الواردات. قوانني املالية وال هتدف أ حه ا الر م من أن ب“ساسا إ دعم اإلنتاج الوط وم
ابية وفعالة من طرف املستثمرين  اعي إال انه أنتج مبادرات إ فز منو القطاع الص السياق االقتصادي العام ال 

ذا” إلنشاء مؤسسات وزيادة االستثمارات سات السياق أن عدد املؤس حسبما جاء  املذكرة. وذكرت الوكالة  
هاية سبتمرب  اعية املسجلة  املركز الوط للسجل التجاري ارتفع ب مشرية أيضا ا أن  %2 وا  2002الص

ية لتطوير االستثمار بلغت  اعي املصرا  ا لد  مصا الوكالة الوط مشروع  0.222االستثمارات  القطاع الص
اعي اليزال يشكل ضغطا على العر  م 0.092تقدر قيمتها اإلمجالية ب ليار دج. ري أن الطلب على العقار الص

. وأكدت %21حيث مل تتجاوز  2002 متواضعة حسب الوكالة ال كشفت أن نسبة الطلبات املقبولة كانت 
 0.202) 2002ب الوكالة أن الضغ  على العقار يبقى قويا إذا أن مستو  رفض امللفات سجل ارتفاعا مقارنة 

سعار مقارنة  222ملف مرفو  مقابل  ام  ا اعي بارتفاع  ملف(. وترجم الضغ  الذي يعرفه سوق العقار الص
دج للمرت املربع حسب معطيات الوكالة.  2.022. وبلغ املعدل الوط لألسعار %02.2 وا  2002ب 
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ة املرجعية  ويةنقطة ما ي 20ارتفاعا ب 2001وعرف السعر املتوس  مقارنة بالس  % 1.2ب عادل نسبة منو س
وا عن طريق االمتياز دور فعال   سعار. واعتربت الوكالة أن للعقار العمومي املم امي على ا مما يؤكد الضغ  املت
اصة للدولة منوا بتجاوز  ازل عن العقار التابع لألمالب ا سعار. وتعرف عمليات الت توازن العر  والطلب وضب  ا

ازل ع جم املعامالت العقارية عمليات الت وي    022ن العقارات التابعة للخواص حيث بلغ مؤشر التطور الس
ساس  2002 مقارنة ب %21بزيادة نسبتها  2002 ذا االرتفاع راجع با وفقا لبيانات الوكالة ال أكدت أن 

ح العقار العمومي عن طريق االمتياز  .1إ م

اطق  -0 ي لتهيئه الم اعيةالبرنامج الوط شاط  الص اطق ال  :وم

اطق  اعيةلقد عرفت هتيئه امل وات  الص شاط  الس اطق ال خريةوم ميةبرامج  طارإامهيه خاصه   املاضية ا  الت
ار جزائري مع  مليار 2.1ما يقارب من  صيصحيث مت  ه  هنايةدي طق 91تهيئه ل 2002س طقه  ةم اعيه وم ص

  :2كاالت  و  الوطنشاط موزعه على املستو  على مست

 طقة اعية امل ت الص        .بعني متوش

 طقة اعية امل  .معسكر الص

 طقة اعية امل ران لواليةحاسي عمر  الص  .و

 طقة اعية امل  .مستغامن والية فراناب  الص

  شاط  كل من  ليزان طقه ال  .توتيسمسيلم

 طقة اعية امل زائر  الص راش ا  العاصمة.با

 طقة  البويرة.بسيدي خالد  اعيةالص امل

 شاط ا طقه ال  .وزو فون بتيزيز م

  شاط ب مراد طقه ال  يدة.البل واليةم

ه هتيئه  واليات الشرقاما   اعيه  كل من واليات  1فق  مت بر اطق ص ابة م خشله البيضاء و  وسكيكدة وعنيع
ة طي برنامج اهلضاب العليا  إطارار جزائري  مليارات دي 2حوا  صيصمت  وسطيف كما وبرج بوعريريج وقس

دب من اجل توفري العوامل  ساسية  داا ص   و تبسه واليةمن  الربنامج كل االستثمار و

                                                           

1-https:// www.aniref.dz/index.php/extensions-2/suivi-des-zones-industrielles  تاريخ 
02/02/1200االطالع  

2  -  https:// www.aniref.dz/index.php/extensions2 22/02/1200االطالع تاريخ   
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ة لفة بات ه  هنايةاالشغال مع  انطلقت حيث  وسعيدة واملسيلةواال واط و  وا جز مع  2002س  هنايةعلى ان ت
ه  هنايةبرنامج االنعاش الثا اي  وب  ات والي االستثمار ولتدعيم 2009س مليون  200خصص ما يقارب  ا

اعية  اطق الص ار جزائري  لتهيئة امل شاطدي اطق ال ار لتهيئه م دوف  كل من  دي  بسكر واليةعقبه  سيديو ت
راس ورقلة واليةسيدي خويلد  و  ايليزي و   اطار  ت انصب الدولةميكن القول ان جهود و اال واط  و  تو مت

مويةالربامج  اسب واملالئم لالستثمار وخاصه االستثمار  قطاع  الت اخ امل الذي ملشاريع الصغرية ا دف توفري امل
قيق استقالليه اقتصاديه االقتصاديةعلقت عليه االمان ان يكون حد لالزمه  زائري و اكتفاء ذات   و لالقتصاد ا

 .اسرتاتيجي لالقتصاد 

IIII  .0.0 - تمويل االستثمارات: 
هو  بقطاع  موية لل زائر العديد من الربامج الت ها ا  الصغرية،شاريع املاعتمدت الكثري من الدول ومن بي

افسة، التمويل،ونظرا للخصوصيات  وذلك على يل، التكوين، نظام املعلومات، القدرة على امل عدة مستويات: التأ
موعة الصعوبات اة املشاريع الصغري ال يتميز  ا قطاع  تل مركز الصدارة ضمن  ل نعتقد أن مشكلة التمويل 

ذ  ذا  الواقع إ  املشاريعتواجهها  زائر ويعود   سببني: ا
 ظام املصر وعدم موضوعية القيود لف ال ول   رضها لتمويل القطاع يف والشروط ال يتمثل السبب ا

اص، وال متيل  الواقع إ انب االقتصادي. ا انب القانو أكثر من ا   ا

  ذا ما جعل قطاع زائر. و اريع الصغرية املشويتمثل السبب الثا   ياب ثقافة السوق املا  ا
ماذج التسيري التقليدي ومبوارد مالية ضئيلة.  زائر تعمل وفقا ل  واملتوسطة  ا

اب   تاج للتمو من شك أّن مجيع املشاريع الصغري  ولي   ها أو القائمة  ديدة م يل ة مبختلف مستوياهتا سواء ا
قق دخال، ور ،ا مقبولني.   مو و اسب ح ت ات حياهتا بدء،ا بتأسي  تاج إ التمويل  فرت  فاملشاريع الصغريةامل

ديثه، وكذلك  حالة استعداد املشروع إوانطالقهاملشروع  ميته و اء تطوير وت سواق االن ، وأث و ا طالق 
صرف املعالتصديرية.  شاط االقتصادي، فتعتمد املشرو  وي موال الالزمة للقيام بال عات العام للتمويل إ تدبري ا

ا  هت تلك املشروعات إ  ري ا الذاتّية، لتمويل أنشطتها االقتصادية، فإذا مل تفي بذلك ا ساس على موارد  ا
اص للتمويل على أنّه: "نقل القدرة التمويلّية ممن ميلكون فائضا من  صرف املع ا ذا العجز، وهلذا ي موال لسد  ا

"  .1من فئات الفائض املا إ فئات العجز املا

                                                           

ردن، عمان،  ،دريد كامل آل شبيب -1 شر والتوزيع، ا ، 2000إدارة مالية الشركات املتقدمة، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية لل
 .29ص
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اولاساليب متويل املشاريع الصغرية   على ولالطالع  زائر نت اصر التالية ا  :الع
 :الجزائر  نظرة عن مصادر تمويل المشاريع الصغيرة في-1
موال الذاتية واملدخرا يتم تلجأ املشاريع الصغرية  البدايّة إ التمويل الذات والذي    ت الشخصية عن طريق ا

فا  القدرة على  ولكن يتصف املشروعلصاحب  ها با امية م قطاع املشروعات الصغرية  معظم الدول خاصة ال
د من التمويل الذات املتا  االدخار، :مما  ذ املشروعات إ مصادر متويل أخر  تتمثل   ا، فيلجأ أصحاب 

ظام القانو الرمسي  مصادر غير رسمية: 0.0 وات ال تعمل  الغالب خارج إطار ال وذلك من خالل الق
ل  و الدولة، كاالقرتا  من ا صدقاء ومدي ونات، ووكالء املبيعات، ومجعيات االدخار  وا الر

دمات املالية للمشروعات الصغرية واالئتمان...إ ويقصد  .1ويقدم التمويل  ري الرمسي  البا معظم ا
شاط مزاولة و اإلقتصاد  رمسي  ري مبصطلح ظمة لرمسيةا والقواعد القانون إطار خارج اإلقتصادي ال  امل
شاط ها و الدولة  لل   :2 م
  ل قرو قارب: ا ساسية املصادر من يعترب وا و أول ويلللتم ا   ليهيه اال يتوجه مصدر و

دما ة الصغري  اتاملشروع باحاص   شروعاهتممل الالزم التمويل توفري عن الذاتية مموارد تعجز ع
  بفائدة القرو  يقدمون الذين الرمسيني  ري املمولني فئة على املصطلح ذا يطلق املرابني: قرو 

جل، قصري تكون ما العادة  جدا مرتفعة ديدة املشاريع ميول ال حيث ا    اية وطبشر  إال ا
  . املخاطرة الرتفاع الصعوبة

 انات: الت ية أصول ميلك ملن التمويلية خدماهتم يقمون ؤالء و الر  السوق  هلاتداو  ميكن عي
ها فيقومون ا بر صلون املقر ، لد  حيازيا ر جل قصري قر  على و سب ا  من أقل ةب
صول ونة ا  .املر

  هم: التجار إقرا رف أصحاب أحد التاجر ميول لزبائ  املال من مببلغ الصغرية املؤسسات أو ا
ر إلتزام مقابل  فائدة تقاضي لىع التاجر يتفق وقد التاجر، إ كامال إنتاجه ببيع الصانع أو ا
ة،  .  السوق سعر من أقل ويكون به يشرتي الذي السعر خالل من ذلك يراعي أو صر

هات التالّيةدر رسمية: مصا 6.0  :وذلك من خالل املؤسسات املالية الرمسّية وتتمثل  ا

                                                           

ردن،  - 1 شر والتوزيع، عمان، ا  .21، ص2000عبد السالم عبد الغفور وآخرون، إدارة املشروعات الصغرية، دار الصفاء لل

شر والتوزيع، عمان،  -2 دالوي لل ، دار  سن، عرفان تقي، التمويل الدو  .02، ص0999ا
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وك التجارياة )التمويل المصرفي(:  ك بتقدمي قرو  للمحيث يقوم أوالا: الب لسد حاجاهتا  ةشاريع الصغري الب
ذا وفق شروط وضمانات متفق ع ذا القر  و ك على فائدة مقابل  ها بني الطرفني ليالتمويلية مقابل حصول الب

ذ القرو  إ قرو  استغاللية قصرية املد  وقرو  استثمارية طويلة املد  و البا القرو  االستغاللية  قسم  وت
كثر استعماال ملواجهة احتياجات    .1اآلنيةاملشاريع الصغرية ي ا

ذ القرو  تدخل أحياناثانيا: الهيئات والمؤسسات المتخصصة:  وحة من طرف  سات اهليئات واملؤس املم
اصة وب وإمنا جهات متخصصة  دعم  ا ا لي  الب كية إال أن مصدر فقد رية املشاريع الصغضمن القرو  الب

ساسي لي   دفها ا مية االقتصادية و دافها الت تكون حكومية أو شبه حكومية أو  ري حكومية ويكون من أبرز أ
صب  تقدمي الدعم لالر ية وإمنا املصلحة العامة ويكون نشاطه برز م  2الصغرية. لمشاريعا ا

 : الصغيرةمشاكل تمويل المشاريع  2-

صول عليها، لكن املالحظ     من املفرو  أنّه كلما تعددت املصادر التمويلية للمؤسسة، كلما تيسرت شروط ا
سبة ذ املصادر وما تشكله من أمهية للمشاريع الصغرية  بال احها واستمأنّه بالر م من تعدد  ا، إال أن   رار

ليل واقع تلك  ا من مشاكل متويلية أهنا تعاملشاريع فرص الوصول إليها تبقى ضعيفة، حيث أثبتت الدراسات و
ذ املشاكل تتعاظم   اء العامل،  ري أن  ذا على مستو  مجيع أ عديدة متداخلة من حيث أسبا ا ونتائجها، و

امية والعربية ب وب، الدول ال شكل خاص، نظرا لطبيعة حال القطاع املا فيها، الذي يرتكز بصفة أساسية على الب
والذي يتسم بشيء من القصور وعدم االنتشار واالفتقار للعديد من أدوات وأساليب التمويل املختلفة، فضال عن 

 :ايليكم  مشاكل متويل املشاريع الصغرية و ميكن سرد ضعف قدرات ومهارات صغار املستثمرين

دما صعوبات ومعوقات عدي حيث تواجه املشاريع الصغريةمشاكل متعلقة بالتمويل المصرفي:  0.6 دة ع
ظم  شاطاهتا من القطاع املا امل صول على متويل ل وب التجار  والسيما منتر ب  ا از الب ية، وميكن إ

ذ الصعوبات في م   :3مايليأ

                                                           

 .29، ص، مرجع سبق دكرشبيبدريد كامل آل  -1

مد عبد العزيز - 2 ان، مسري  ية، لب ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الف و  .022ص 0991"التمويل وإصالا خلل اهلياكل املالية" الطبعة ا

صص  التسيري،و ، كلية العلوم االقتصادية رسالة ماجستريحكيم بوحرب، دور السوق املا  متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  - 3
وب، جامعة سعد دحلب ا زائر، نقود مالية وب  .002ص 2001لبليدة، ا
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 دات  ال متلك ضمانات س فإّن  البية املشاريع الصغريةاملبالغة  املطالبة بالضمانات، وبالقيا رمسية أو مست
صول على التمويل الالزم  ذا يع ضآلة فرص ا وا، فإن  قانونية تكفي لتلبية قيمة التمويل املصر املم

 هلا.
   وب عن إقرا صول على القرو  من خالل عزوف الب رتفاع درجة ال املشاريع الصغريةاصحاب صعوبة ا

مسهااطر االستثمار فيها،  ذ لصغر حجم معامالهتا مع ما تكلف إلقرا  املشاريع الصغرية وعدم  ه 
وب.   املعامالت من أعباء إدارية على الب

  دودة وب التجارية  دودية حجم و نوع التمويل حيث  البا ما تكون حجم القرو  املتاحة من الب
مية املشاريع الصغريةو ري جل، وفر مع نقص ،  كافية لت   واحد  املعاملة من  شديد  التمويل طويل ا

 .1من حيث فرتات السماا ومدة السداد

  ة ملفات امية من الب ء الشديد  معا طول مدة اإلجراءات حيث تعا املشاريع الصغرية  البلدان ال
وب  .2طلبات التمويل بعد إيداعها على مستو  الب

باإلضافة إ مشاكل التمويل املصر ال تواجهها املشاريع الصغرية  ة: مشاكل متعلقة بالمؤسس 6.6
صول على التمويل، قد تصطدم مبشاكل تتعلق بامل  :3كا  نفسها شروعا

  ي ضعف القدرة م املشاكل ال تتعر  هلا املشاريع الصغرية  ضعف التمويل الذات حيث من أ
دودية املدخر  ويلية، ات الشخصية وعدم كفايتها للوفاء  اجاهتا التمعلى التمويل الذات نتيجة 

خر   رباا مقارنة مع املؤسسات ا فا  معدالت ا ا بشكل جلي من خالل ا وال تظهر آثار
 املشا ة  السوق.

 قدية من امل  .شروعالسحب الكبري لألرباا ال
 وقصور اإلدارة شروط التمويل املصر باإلضافة إ املشاكل التمويلية املرتتبة عنمشاكل تمويلية أخرى:  0.6

ش  فيه،املشاريع الصغرية املالية للمؤسسة، فإن  ة عن احملي  املا الذي ت م  تواجه معوقات أخر  نا تسا

                                                           

زائر-حفيف فوزية، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -1 التسيري، جامعة ، كلية العلوم االقتصادية و رسالة ماجستري، -حالة ا
زائر،   .12ص 2009سعد دحلب البليدة، ا

مد دوابة، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ا - 2 يل ح ضمن امللتقى الدولدول العربية، مداخلة أشرف  ول متطلبات تأ
زائر،  أفريل  01-01املؤسسات الصغرية واملتوسطة  الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، ا

 .221ص 2002

3 - ، ، رقية حسا  .012ص ،مرجع سبق دكر رابح خو
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د من فرص  ا ا ملصادر التمويل، وذلك مبا يعمق من مشاكل متويلها، وميكن حصر تلك املعوقات  نفاد
 : التالية  نقاط أساسية

 تمويل  حدة مشكلة ال تتزايد حيت املشاريع الصغريةم وجود مؤسسات متخصصة  متويل عد
امية تفتقر إ املؤسسات املالية املتخصصة  التعامل مع  ملشاريع احالة ما إذا كانت الدول ال

يك عن الشروط الصعبة ال  الصغرية، دودة نا ا تكون ذات قدرات مالية  وإنه و حالة وجود
موال لألحجام الصغرية من املؤسساتت  .1وضع لتوفري ا
 سواق املالية امة،  ري أن  حيت ميثل عدم القدرة على اللجوء إ ا سوق املال ميزة متويلية 

سبة الغالبة–املشاريع الصغرية  ها  ري ال ذا املصدر التمويلي لس م بب قادرة على االستفادة من 
سهم والس ذا عدم القدرة على طرا ا دات  البورصة لالكتتاب لعدم توافر الشروط لذلك، و

ذ املؤسسات فرصة كبرية لتمويل استثماراهتا  .2ما يضيع على 

 وع ما سوق  ياب  .التمويل بدائل من موعة بني باملفاضلة يسمح م
 وب مالية مؤسسات  ياب  .طالو  ل الرتابكام عرب املشاريع الصغرية متويل  متخصصة لية وب
 اد ح قرار است كية القرو  م  وضوعيةم أخر  معايري وإمهال القانونية الضمانات معيار إ الب

 املكانة اإلسرتاتيجيةو  املستقبلية املالية التدفقات كأمهية اإلقرا  موضوع املؤسسة وفعالية جبدية تتعلق
شاط  ؛...املؤسسة ي   والطلب العر  وآليات املشروع ل
 ياتلت تام  ياب ح اطر تغطية ق  الصرف، اطر) واملتوسطة الصغرية للمؤسسات االئتمان م

مر ،...(الفائدة معدالت تقلب اطر ذر التحفظ إ بالتبعية يؤدي الذي ا وب طرف نم الكبري وا  الب
ح   .املشاريع هلذ االئتمان م

 وب انعدام وب املالية للمؤسسات تسمح ال املعلومات ب ةب والب  القرو  لفاتمل السريعة املعا
ظام يسمح حيث الصغرية،املشاريع  طرق من املقدمة املشاريع  خاطرمل أفضل بتحليل املتطور املعلومات ال

ه الصغرية،  .املالية املخاطر تغطية إمكانية وم

 

                                                           

، رابح خو - 1  .012، صمرجع سبق دكر، رقية حسا

2 - André de Lattre, Remé Bernascom « Les petits et moyennes entreprises », édition 

Berger levrauld Paris, 1989, P 240. 
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 : الجزائرواقع تمويل المشاريع الصغيرة في  3 -

ت التحاليل والدراسات ال أجريت ح خريتني الدور اللقد بي رائد ول تطور االقتصاد العاملي خالل العشريتني ا
اصب شغل الصغريةملشاريع االذي تؤديه  اد م  إ قدرهتا اهلائلة  الصغريةملشاريع اويعود بروز   خلق الثروة وإ

مو االقتصادي واالجتماعي املستدمي، الذي يستدعي دورا أكرب للسلطات العمومي  تأطري ومرافقة ة املزج بني ال
اعي واحملي  اإلداري  ص العقار الص ذا القطاع، لتحسني احملي  االقتصادي الذي يعمل فيه، سيما ما  دعم 

زائرية الصغريةملشاريع االذي يعترب اإلشكال الذي يقف  وجه  1وخاصة التمويل   الصغريةاملشاريع  أمهيه و إن ا
مية زائر تبحث عن كي الت حر  تدليل  أو فيه متويلها بشكل مالئم جعلت ا ول دون وصول العقبات البا  

زائر بعد تفعيل احملي  املاو ل مصادر التمويل إمشاريع صغري  أقامهالرا بني   ها  قامت ا  إصالاخطوات م
هاز املصر  زائري  أوائلفي فا ات كان القطاع املصر ا ماليه الستثمارات  وأداة جزئةلتوا يتميز ببساطته الثماني

ذا صالقطاع العام مع عدم وجود  تمام   صيص اال وباله قويه بني مهام تقييم وتسيري املخاطر و  لقطاع فالب
و املؤسسات   للدولة اململوكة مع مدخرات القطاع العائلي وتوجهه   الحاتواإلص والواردات العموميةكانت 

ات كانت  بدايةزائر ال عرفتها ا االقتصادية ي  اقتصاد إصالحاتمن التسعي دفها خلق  ي جديد شامله 
ريةمساعد يتميز  مالئم و افسة االقتصادية با رير  وامل اص التجارةو  إصالاتا كان لزما وبال وتدعيم القطاع ا

خر القطاع املصر لكي يتماشى مع املتغريات ال عرفتها القطاعات  كومةودور  اديةاالقتص ةالسياسومع  ا  ا
ق ديد فكان قانون القر  وال ه دا ظومة إصالا  البداية مبثابة0990 س ك املركزي لدو  املصرفية بتحديد امل ر الب

قد وإنشاء ذ التغريات  ل  القر  وال ساسيةلكن على الر م من  ظام امل ا زائر  صر ظل ال متأخر و مل ي ا
رير لعمل وفقا لقواعد السوق يتمكن من مسايرة و ا  أسعارلكن  0990من ماي  بداية الفائدة أسعارولقد مت 

قيقية القيمةسالبه من حيث  تبقي اإلقرا على  الفائدة خاصة   ضخمية عك   الضغوط التمل ت السياسةذ  و ا
وات ه  هنايةومع  95 -  93 س د  أزيل   0992س قصىا وب  ا اإلقرا  أسعارعلى  ا ارجية.لب  ا

زائري وإن اإلصالحات هاز ا اخ مصر جديد حيث توسعت بذلك  إ أدت ال عرفها ا  لساحةاظهور م
كية وصل وب واملؤسسات  مبوجبها عدد الب اص فيها و  حصةمؤسسه مصرفيه  22 املاليةالب كي ا  لصالقطاع الب

وب  أصبحتكما % 2ا  كثرالعمليات ما بني الب  لياتآ وإدرابمن خالل تطوير شبكات االتصال  نةمرو  ا
ديدةالدفع  هاز  آن إالشاكل والصعوبات امللكن على الر م من  ا  دولقليلة واية مسامها ولو بفعال أصبحا
 :يوضح دلكاملوا 

                                                           

مية اإلدارية،مصر،- 1 ظمة العربية للت مد لبيب، إدارة املشروعات الصغرية  الوطن العريب، امل بة   .202، ص2002ع
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مق  غري :(27)  ل ي  ح لل ن مل ي  لبن  2006-2005 للفرت ل 

وات سبة من حجم القرو  الكلية مليار دج حجم القرو  الس  ال
2000-2002 22 20% 
2002-2002 21 21% 
2002-2002 001 22% 
2002-2002 012 %21 
2002-2002 209 22% 

ريخ https:// www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique :املصدر 55/5/االطالع ت 5 

دول املوااما حجم التمويل املقدم من طرف الب ه ا  :وب العمومية للمشاريع الصغرية فيبي

ي (28مق )  ي لل زئ لبن  ي  غري للفرت: جحم مت  2004-2000 ل

اصب الشغل  عدد املشاريع املمولة حجم التمويل مليار دج البتك عدد م
 املستحدثة

زائ الشعيب القر   33384 1577 80.5 ريا
ك زائري الوط الب  15343 963 22.1 ا
ك زائر ب ارجي ا  8350 299 28.5 ا
ك مية ب  4730 460 8.9 احمللية الت
ك مية الفالحة ب  218985 50961 149.7 ريفيةال والت

 280792 54260 289.6 اجملموع
ريخ https:// www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique: املصدر 5/.5/االطالع ت 5 

اص فقد  وفيما دول املوا يوضح حجم القرو  خاصة حظي بأمهيةص القطاع ا   من حيث التمويل وا
وحة هاز املصر لتمويل االقتصاد املم  .2001ا  2002من  املمتدة الفرتةخالل  من طرف ا
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مق  ع  :(22)  ط ل ل حسب  ي  ني للفرتت ن ح ل  2007-2003 ل
 ملي 

وات       الس
  القطاع

2002 2002 2002 2002 2001 

 911.9 121 112.2 129.2 190.2 القطاع العام
اص  0202 0021 91.2 212.2 211.2 القطاع ا
 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 االدارة احمللية

 220.2 0902.2 0119.1 0222 0210.2 اجملموع
   %التوزيع   

 22.1 22.2 29.2 22 21.2 القطاع العام
اص  22.0 22.2 20.2 22 22.2 القطاع ا
 00 00 00 0.0 00 االدارة احمللية

 000 000 000 000 000 اجملموع
ريخ https:// www.bank-of-algeria.dz/pdf/bulretro: املصدر 5/5/5االطالع ت 5 

دول نالحظ  وحةالقرو   أنومن ا اص ارتفعت من  املم ه  % 22للقطاع ا ه  % 22ا  2002 س س
اوز القطاع %1قدر مبعدل ارتفاع  أي 2001 ه  بدايةالعام  و د ان  ومن ناحية 2002من س مدة القرو  

وحة قصرية  دول املوا ومتوسطة االجلا لبية القرو  املم  يوضح دللك وا

مق ح لالق للفرت  :(30)  ن مل ل  ي   2007-2003ت

وات       الس
  القطاع

2002 2002 2002 2002 2001 

 %22.2 %21.0 %20.9 %22 %22 قصري االجل
 %21.2 %20.2 %22 %22.2 %20.2 االجل متوس 

 %02.9 %00.1 %2.0 %2.1 %2.2 طويل االجل
 %000 %000 %000 %000 %000 اجملموع

ريخ //:www.bank-of-algeria.dz/pdf/bulretro https: املصدر 5/5/.االطالع ت 5 

 

 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/bulretro
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IIII  .0.0 -  : ظام الجبائي و الجباية المحلية  ال
ال خصوصا بعد االستقالل، ويعود ت فقات العمومية ارتفاعا مذ زائر من بني دول العامل ال عرفت فيها ال عترب ا

ساسيةالقاعدية و  ذلك ا انشاء اهلياكل مو الدميو را  ا كم من جهة وال للدولة، ومن اجل تسيري دواليب ا
ة  باية .ففي س فقات سواء كانت خاصة بالتسيري او التجهيز اعتمادا على ا من جهة أخر  فلجات بذلك لسد ال

سعار البرتو  0912 فا  املتوا  يكلية بسبب اال ه فقدان ل، والذعرف االقتصاد الوط صعوبات  ر ع ي ا
ط  لالستقرار او التصحيح  مبالغ ضخمة اوقع ميزانية الدولة  عجز دائم ،فاضطرت السلطات ا القيام بوضع 
ا يستلزم زيادة االنفاق  فراد و مو ورفع مستو  معيشة ا دفه تسريع ال اهليكلي الذي يهتم بالتوازنات الكرب  

كومي بل ياة املختلفة اد  بضرورة وجود مصادر مالية .وتعد الضرائب أحد ان تعاظم دور الد ا االت ا ولة  
رب الدولة أو اهليئات العامة  قود  م املصادر ال باتت الدول تعتمد عليها لتمويل إنفاقها، فالضريبة مبلغ من ال أ

ة، وإمنا لتمكياحمللية الفرد على دفعه إليها بصفة هنائية، لي   مقابل إنتفاعه خبدمة م افع عامة عي قيق م ها من 
ديد الضريبة ونسبتها من اختصاص السلطة التشريعية . ونظرا للتطورات ال طرأت على مفهوم الضريبة  1،ويعترب 

ا الدولة ويلتزم املمول بأدائها بال مقابل متكي دد ا فريضة إلزامية   اعامة و الضريبة املباشرة ، وال أصبحت مبقتضا
داف اجملتمع وط  ا، إال 2للدولة من القيام بتحقيق أ ،وال شك أن الضريبة ال تستطيع أن تقوم  ذا الدور اهلام امل

" من الدستور، على أن يتحمل كل مواطن الضريبة على 22إذا قامت على أساس من العدل كما نصت املادة " 
قيق املساواة  املراكز القا التكليفيةقدر مقدرته  ب انو ني امام الضرائب، كما انه  ظام  نونية بني املواط يتسم ال

ينيملشروعية، فكلمة املشروعية تع اهليكلي للضريبة با ص امع ول مع موضوعي، ويراد به ال لقانو الذي : ا
ب أن  الفيفر  الضريبة وأسسها،  مع وظيفي أي  ،القواعد الدستورية املوضوعية و اإلجرائية واملع الثا ال 

ي ال متثل سلطة الرقابة وإقامة  ي السلطة التشريعية، أي  ديد أسسها،  أن السلطة املختصة بإصدار الضريبة و
ة العمومية زي ريات الفردية وبني حقوق ا قوق وا بائي. ولقد متيزت القوانني 3التوازن بني ا زائرية  الس ا وات ا

ة  ذ س ذا لكون كل 0990االخرية خاصة م ات املكلفني، و يا يعتمد على تصر ظام جبائي اساسه تصر ب
فقات  بأمهيةمسؤول واع  ه بطريقة صحيحة ودقيقة العمومية ممامسامهته  ال ه تقدمي تصر ،  ري ان  يتطلب م

شا صوص التشريعية او اعتقاد املكلف  ذا التجاوز الذي ي دود ال ها  عن اوز االدارة الضريبية  عدة اسباب م
ه ما يسمى  شا ع ذا ي اته االخرية،فكل  التطور االقتصادي والتقلب الدائم وعدم استقرار القوانني ووجود فراغ  

                                                           

درية،  - 1 شر اإلسك ديث للطباعة وال ظم الضريبية، املكتب املصري ا  .22، ص 0912يون  أمحد البطريق، مقدمة  ال

امعية، بريوت  - 2 ظم الضريبية" الدار ا  .01، ص 0912عبد الكرمي صادق بركات "ال

قود واملصاريف، دار الكتاب للطباعة و  - 3 شر، املوصل، العراق، د. ناظم نوري الشهري، ال  .219، ص 0992ال
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ازعات  بائيبامل ازعة  ا زائري ، فامل بائي ا ا القانون ا بائيال اقر وجود الف الذي يثور بني تعرب عن ا ا
اسبة قيامها بوظائفها ال كفلها قانون الضريبة او أي قانون اخراالدارة الضريبية واملك ي. 1لف بالضريبة مب باية   وا

صيل الضرائب  واإلدارية الموعة من القواعد القانونية  ظم  أجل تغطية  السلطات العامة من والرسوم لصات
ظاميعتمد و  .والسلطات احملليةأعباء الدولة  زائري ال بائي ا ا فيما يلي: ا  على مخسة قوانني نورد
 الدستور. 

  وقوانني املاليةقوانني الضرائب. 

  بائياإلتفاقيات  .الدولية ا

 .حكام القضائية  ا

 الفقه 

اول االصالحات بائي وت زائر يتطلب  ا ظر اليه ا باية ا زاويتني االومن  ال اصة بتدعيم املشاريع من ناحية ا
باية احمللية لتدعيم موارد  نالصغرية والثانية م ي  البلديات وجعلها قادرةجانب ا اسب جادب  على توفري  م

 لالستثمار.
 :الجبائياالصالحات  -1

زائر  إجراء إصالحات اقتصادية دون إصالا احملي  االقتصادي واملا للمؤسسة  مل يكن من املمكن شروع ا
ه احملي  الضرييب، وهلذا السبب قامت ا ة وم ذ س ظام الضرييب م ية إلصالا ال ة وط ، وال 0911زائر بإنشاء 

ة  ديد، 0919أهنت أشغاهلا س صالا جاء اإلو مقدمة اقرتاحاهتا ضمن تقرير يتضمن معامل اإلصالا الضرييب ا
ذا اإلصالا ذرية  البيئة للواقع االقتصادي واالجتماعي، ويقوم  تيجة حتمية للتغريات ا بائي ك ة ع ا لى عقل

زائر على أساس مبدأين مها بائي  ا رير املؤسسة  و طرا اإلصالا ا داء االقتصادي و  : 2ا
  سبة للرسم على القيمة املضافة  .TVAمبدأ حياد بال

  سبة للضريبة على الدخل القومي  .IRGمبدأ "الدخل متساوي ضريبة متساوية" بال

زائر  و   بائي  ا صب اإلصالا ا يي اور أساسية   :3على ثالثة 
                                                           

1- https:// www.legislation.tn/affich-code/Code-des-droits-et-proc%C3%A9dures-

fiscaux 19/15/1910االطالع تاريخ   

2-https:// www.impots-dz.org 19/15/1910االطالع تاريخ  

بائياإلصالحات  - 3  .02، ص 0999 ،ئب، حصيلة وآفاق، املديرية العامة للضراا
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اد موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة. -  ور ما يتمثل  إ

 ور اجتماعي يتمثل  إعادة توزيع الدخل. -

مية. - نشطة االقتصادية وتوجيه الت  ور اقتصادي يتمثل  ضب  ا

د من تطور و منو  م املشكالت ال  باية من ا زائراملشاريع الصوتعترب ا دا ن غرية  ا اسب و  ظر لعدم ت
دا الوضع  ة  د املشاريع وضعف اداء ادارة الضريبة و تعقد اجراءاهتا و ملعا معدالت الضرائب مع نشاطات 
بائي  قصد جعله  ظام ا كومة  بإدخال اصالحات على ال الغري مشجع لتطوير قطاع املشاريع الصغرية  بادرت ا

فيز ال ات  و االصالحات اكرت مرونة و  تصف التسعي د م دا م بائيستثمار  و  زائر ج ا اءت نتيجة عدم  ا
صائص السلبية  تيجة لعدد من ا ات مسايرة التحوالت االقتصادية  و ك د حقبة السبعي بائي م ظام ا مقدرة ال

بائي السائد آنذاب وارتباطها ظام ا ة عن طبيعة ال ها ال سادته سواء كانت نا قص املوارد   بعوامل خارجية ع ك
ظم  بائياملالية   وتتميز ال امية بسوء الرتكيب اهليكلي وكذا معدل مردوديتها الضعيف  ري املت ا وازن،  الدول ال

د  االصالحات ما يلي: نظمة بكل نقائصه وسلبياته، و من اسباب  ذ ا زائري واحد من  ظام ا  وبعد ال
  ذ الة:العدتجاوز لمبدأ من الدستور ال  20ما أد  باإلصالحيني إ اهتام سابقيهم خبرق املادة  او

لى ذلك  تسلي  اإلدارة  اس متساوون أمام الضريبة"، و بائيتقول: "كل ال ظلمات من وكثرة الت ا
راء، جطرف املكلفني بدفع الضريبة حيث نالحظ أن الضغ  الضرييب تتحمله فئة قليلة من اجملتمع )كاإل

 أو الطبقة العاملة...(.

  ظام كل ص الضرائب املباشرة تتمثل  عدة أنواع من الضرائب و  فيما الجبائي:غموض وتعقيد ال
ظام السابق يتعب املمول بكثرة  ال تطبيقه، باإلضافة إ ال ية ضريبية   نوع تفر  عليه تق

نه لكل نوع من الضريبة تصريح خاص  ا. ات   التصر

 ذ الضريبيين:ادة الغش والتهرب زي لو  ناشئ عن كثرة اللوائح والقوانني التشريعية ال ال  او
ذ  ها مما قد يسمح للمكلفني بدفع ضريبة الستغالل  الغالب من الثغرات او التعار  فيما بي

دون عليها عادة للتخلص من دفع الضريبة، وكذلك قائص، كما يست لضريبة سب اد التفرقة  ن ال
 .1وكثرهتا حطمت الر بة واإلحساس باملشاركة التضامن لدفع الضريبة

د بائياالصالحات  ومجلة  زائر سامهت مبستو  مقبول مبا جاءت به من امتيازات جبائيه  د ا عم ال اقرهتا ا
فيز قطاعقطاع املشاريع الصغرية  هاالعمال  و اص بصفته املستثمر اال وخاصة م اسي  املشاريع سالقطاع ا

                                                           

بائي، حصيلة وآفاق، املديرية العامة للضرائب  -1  .13، ص 0222اإلصالحات ا
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 الصغرية.
 المحلية:اصالح المالية المحلية لتدعيم موارد الجماعات  -0

اجيات ذات الطابع احمللي و ال تقع ضمن  دود املقرر هلا قانونا على إتباع ا ماعات احمللية  ا تعمل ا
يقصد  كبرية،ة  وم بعمليات إنفاق مالياختصاصها اإلقليمي و لكي تتمكن اهليئة احمللية من أداء واجباهتا البد أن تق

ص اهليئة العامة فقات ال  ر و القواعد املتعلقة باإليرادات وال  . 1مبالية اإلدارة احمللية مبجموعة الظوا

ص     موعة القواعد و الضواب  املتعلقة بالعمليات املالية من نفقات و إيرادات ال  ي  و  املالية احمللية 
ماعات الع ال  جهوية.وتعترب املالية احمللية فرعا من فروع املالية العامة ال تتضمن ا مومية احمللية من بلديات و 

ماعات احمللية و املؤسسات  ي الدولة وا اصة بالعمليات املالية املتعلقة بأشخاص القانون العام و  القواعد ا
ذ التعريفا موع التصرفالعمومية ذات الصبغة اإلدارية .و من خالل  ي  ماعات احمللية  ات ت يتضح أن مالية ا

ماعات احمللية )الوالية و البلدية (.و تكتسي املالية احمللية أمهية كبرية   القانونية و املالية  املتعلقة بإيرادات و نفقات ا
ني ، وذلك  ل مشاكلهم و االستجابة ملطالبهم و تمام  اجات املواط قدر على اال ها كما أن املالية تلبيت كوهنا ا

اا املشاريع  اطق على إ و تلك امل ددا ، و بالتا يقوم مواط ة أو حيزا جغرافيا  طقة معي ني م ص مواط احمللية 
م تال  د م على العمل أكثر لزيادة دخوهلم ومن مث  فز فع مما  قدمها هلم اإلدارة احمللية ، و ال تعود عليهم بال

د تشري ا الركو  كثريوان   2ل الوسائل التساع حاجياهتم ذات الطابع احمللي.يأخذون بأفض  هالدي تعرفد من الشوا
ماعات احمللية زائر  ا يطها مالصالحيات لدعبعض من  والوالية يعطيهاعلى الر م من ان قانون البلدية با  وترقية 

 ةواسعامكانيات  االستثمارات اعطىعلق بتطوير واملت 02-00 ا االمر رقم باإلضافة االجتماعي واالقتصادي
ذ امل دعم االستثمارات على  احملليةللمجموعات  د  ال مل الصغرية ملشاريع التحفيزية اإلجراءاتستو  احمللي 

اسب لد   ماعات احملليةاحملي  امل ذا  ا ها كاالت ا بعض اإلشارةميكن  لعدة اسبابو  :م

 يئة العمرانيةوالتهاهليكلية  القاعدةعلى استثماراهتا   مما اتر احملليةللجماعات  املاليةد ر قله املوا. 
 ماعات سي ياب الت  ار.لالستثم الداعمة اتواهليئ احملليةق بني ا
 .ماعات احمللية  ضعف تأطري ا
 ماعات  وانني ال تسريالق  .زائرا ال تساير التحوالت ال عرفها احملي  االقتصادي  احملليةا

                                                           

ردن وبريطانيا وفرنسا  - 1 اليلة، اإلدارة احمللية وتطبيقاهتا  كل من ا شر  ومصر،مد علي ا ردن، وزيع، عمانوالتدار الثقافة لل  ا
 .22، ص، 2009

امعية طجعفر قاسم أن ، أس  الت - 2 زائر ،2ظيم اإلداري واإلدارة احمللية، ديوان املطبوعات ا ون ا  .22، ص، 0911بن عك
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  مية ياب ثقافه ميةواالعتماد على  الذاتية احمللية الت ا ا  الفوقية الت ا تعيش مب اسرتاتيجي ؤيةر ال تفتقد
زائر من هتميش خاصه من حيث حريه القرارات  ليه  ا  احمللية. ميةالتبربامج  املرتبطةمجاعه 

IIII   .0 -  م  اثار برامجدور و   : السادسالمبحث حيط  ية في تأهيل مالت
 المشاريع الصغيرة

ة  ابية 0999بدء من س زائر ملؤشرات كلية إ قيق ا سواق العاملية   ف   ا سعار ال م االرتفاع املعترب  سا
إ  0999و 0991مليار دج س  2.00و  2.000مرتفعة حيث انتقل رصيد املوازنة العامة من عجز بـ 

ة 200فائض بـ  مليار دوالر خالل نف   21.1،وبدور سجل ميزان املدفوعات فائضا بـ  2000 مليار دج س
ة بعد العجز املسجل خالل س ، لتشرع  21.2و 12.0الذي بلغ  0999و 0991الس مليار دوالر على التوا

زائر مع بداية  مو االقتص 2000ا موية الضخمة اهلادفة إ إنعاش ال دي والتغلب ا تطبيق حزمة من الربامج الت
قص املسجل  اهلياكل القاعدية وبيئة االستثمار وزيادة التكامل بني قطاعات االقتصاد املختلفة  على العوائق وال

سدت   ذ املشاريع  ا  االقتصاد العاملي،  اد احملي  املالئم الندماج اقتصاد : برنامج دعم التالية ربامجالوإ
مو االقتصادي للفرتة  2002-2000خالل الفرتة االنعاش االقتصادي الذي ميتد  ،الربنامج التكميلي لدعم ال

يل  2002-2009 افسية  ي  املشاريع الصغرية،وترمي برامج تأ سني وتقوية ت احمللية  إطار  اريعاملشإ 
ته. و  احا معتربا  بعض الدول ال تب افسة، ولقد حققت  دود وتصاعد وترية امل ادرت الربتغال كأول بانفتاا ا

را الشيء الذي  احا با ذا الربنامج لتحقق  ذا ما دفع بالدولة التونسية بتطبيق  ذا الربنامج  دولة  استحداث 
يه. زائر بتب خر  املغرب و ا يل  ودفع بدول املغرب ا سني القدرة ت ي  املشاريع الصغريةعملية تأ قتضي 

ن عاملية املباد افسية،  اصلة الت ة التكتالت االقتصادية  الت و التغريات العاملية ا يم امليدان االقتصادي  ظل 
اجعة  ديثة و ال اد الطرق ا ا إ سواق العاملية، تفر  علي يل  الكرب  على ا  ، ي  املشاريع الصغريةعملية تأ

  .1ي  االقتصادي ككلفحسب بل تتعد  ذلك إ احمل املشاريعال ال تقتصر على حل مشاكل 
افسة  الصغرية املشاريعو لتمكني  اصلة  امليدان االقتصادي، ولكي تصبح م زائرية من مسايرة التطورات ا ا

ا، أعدت وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و  تظر ظر للتحديات املذكورة آنفا ال ت ظرياهتا  العامل، و بال ل
اعة  ا التقليدية،الص يل املؤسسات الصغرية و املتوسطة بقيمة  برنا يا لتأ ويا  (00)وط ار س إ  امتدامليار دي

                                                           

1 - S.Bagnaso et C.SABEL : PME et développement économique en Europe, ED la découverte, 

paris, 1994, p 27. 
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ة  ساسية فيما يلي 2002 اية س دافه ا   :1و تتمثل أ
  شاط ولوية وضب  إجراءاتليل فروع ال يل للواليات  سب ا اد دراسات ، عن طريق إعدالتأ

ملؤسسات ا وسبل دعم وكل فرع،ت كل والية عامة تكون كفيلة بالتعرف عن قرب على خصوصيا
رقية تثمني اإلمكانيات احمللية املتوفرة وقدراهتا حسب الفروع و بلوغ ت واملتوسطة بواسطةالصغرية 

 .للقطاعو تطور جهوي 
  ،يل احملي  اجملاور للمؤسسة سيق فعال بني املؤسسة الصغرية  وذلك خبلقتأ يطهاو ت  مكونات 

 .القريب
   ية عن طريق التاملسامهة الت امله يل، واملتعلقة برتقية املؤ فيذ عمليات التأ ط  ت كوين متويل 

سني املستو  ظيمية  و وانب الت صول على ا ودة العاملية )االيزو(  وا ططات و قواعد ا
 .التسويق

  ية  .ووسائل اإلنتاجسني القدرات التق
مية اقتصادية ذا الربنامج ت تظر من  هوي ، بواسطة نس و  اجتماعية   و ي يج مستدامة على املستو  احمللي و ا

اصب شغل دائمة، و  املشاريع الصغريةمن  افسية و فعالية  سوق مفتوا، وإنشاء قيم مضافة جديدة و م ذي ت
ظيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة و التقلي كذلك   لتطوير الصادرات خارج احملروقات، و التقليل من الضعف الت

ظومة معلومات معتمدة لتتبع عامل  تكون  خدمة ل املشاريع الصغريةمن حدة االقتصاد  ري الرمسي، و توفري م
د احملروقات أسعار ارتفاع جراء  املالية اإليرادات عرفته الذي االرتفاع ان االقتصاد الوط .و ات ايةهن م  التسعي

زائر شجع مية تدعيم على ا  اهلضاب برامج إ ةباإلضاف االقتصادي اإلنعاش بربامج مسيت بربامج االقتصادية الت
وب وبرامج العليا مية تدعيم ا هتدف الربامج ذ ا  العامة باملرافق القتصاديا يطها سني حيت من احمللية الت

اص لالستثمار جادبة علها مما  اهليكلية والقاعدة الضرورية  صغري و يلعبال يعاملشار  اعقط  االستمارة وخاصة ا
 كبري امهيه له هان كما الصغرية املشاريع قطاع  االستثمار  خاصة االستمارات ومنو تدعيم  أساسي دورا ي 
خر  بالعوامل مقارنه موية الربامج انعكاسات على ولالطالع  االستثمار وجذب دعم  ا   سوآءا لفةاملخت  الت

ية هوية او الوط مية  ومسامهتها الصغرية املشاريع قطاع على ا اول    احمللية الت تية احملاور نت  :ا
IIII.6.1-0111-0111برنامج االنعاش االقتصادي اثار: 

الك إمكانية استخدام سياسة امليزانية بصفة عامة لتعزيز الطلب الكلي  من بني املبادئ اهلامة  االقتصاد الكلي، 
ريك اقتصاد ما  ح م وسائل سياسة امليزانية ال و الة ركود. وتعترب سياسة اإلنعاش االقتصادي إحد  أ

 ، و تستخدمها الدولة للتأثري على الوضع االقتصادي  املد  القريب. ومن مث فهي سياسة ظرفية بالدرجة ا
                                                           

1  -  https:// www.industrie.gov.dz/?-PME,25 22/10/2001تاريخ االطالع   
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تلفة، تتمثل أساسا  الوسائل امليزانيات شاط االقتصادي بوسائل  افة إ بعض الوسائل ية، إضوهتدف إ دعم ال
شي  الطلب الكلي عن طريق الزيادة  ا لت زي، حيث تتب برنا ذ السياسة ذات توجه كي قدية. و البا ما تكون  ال
فيز اإلنتاج )تشجيع املؤسسات على  اص و/أو العمومي، االستهالكي و/أو االستثماري( قصد   اإلنفاق )ا

مو وامتصاص البطالة. كما ميكن أيضا اعتبار سياسة العر  االستثمار لتلبية الزيادة   الطلب(، وبالتا دعم ال
تلف نسبيا عن "سياسة جانب العر   ها الليرباليون  economics  Supply side)مبع  " ال يدافع ع

شي   شاط االقتصادي لكن بت و كذلك دعم ال ها  دد ( مبثابة سياسة إنعاش، مادام الغر  م   )بدال العر ا
ه ظر يكلي أكثر م فا   معدل مستو  املعيشة  .1من الطلب(، على الر م من كوهنا ذات طابع  ونتيجة لال

زائرية إ العمل على تكثيف مسار اإلصالحات لشمل  ،للسكان و انتشار فاضح للفقر  ه تفكري الدولة  ا ا
رير اال وانب االجتماعية و االقتصادية و  زائرية من أن تصمجيع ا بح قتصاد الوط من أجل متكني املؤسسة ا

يد   تصادية الكرب بعد استعادة التوازنات االقاملصدر الرئيسي للثورة . لذلك حاولت أن تستفيد من الوضع املا ا
ضري فضاء اقتصادي مالئم زائر إ  هت ا سن مداخيل احملروقات ا لية وإنعاشها نتاج احملوتعزيز قدرات اإل بفعل 

سبة  زائرية من أن تكون املصدر الرئيسي للثروة، ف اتج احمللي  كمتوس % 2.2ومتكني املؤسسة ا معدل منو ال
ام خالل الفرتة  قيقي ا ال  كانت  ري كافية لتلبية حاجيات السكان املستعجلة السيما  2000-0992ا  

فاظ عليهالشغل والسكن واملرافق االجتماعية وظروف املعي مو وا  شة، لذا فقد مت وضع برنامج من أجل إطالق ال
ام ال يقل عن  قيقي ا اتج الداخلي ا قيق منو لل ويا وتوفري ما يقارب % 2يتضمن  صب شغل  120000س م

 :3اآلتية احملاور على االقتصادي االنعاش برنامج يرتكز ،حيث20012-2004خالل الفرتة
 هاز اإلنت شي  ا  اجي الذي يعد أساس إنشاء الثروات؛إعادة ت
 شيطها؛ ي  املؤسسة وإعادة ت  تطهري 
 سني القدرة الشرائية فقات العمومية تتيح   .سياسة لل

ب و  شي  الطلب ال  داف العملية من إعادة ت طلق ا داف عملية وثالثة نوعية، ت ذا الربنامج أربعة أ سطر 
شئة لل أن شاطات امل ا دعم لل اصب الشغل، عن طريق ترقية املستثمرات الفالحية ومؤسسيساير ات قيمة املضافة وم

شآت القاعدية خصوصا تلك ال تسمح بإعادة  اإلنتاج ها ورد االعتبار للم الصغرية واملتوسطة السيما احمللية م
                                                           

 .222، صمرجع سبق دكر خالد واصف الوز & أمحد حسني الرفاعي،- 1

زائر  الفرتة )- 2 لة2000-2000نبيل بوفليح، دراسة تقييمية سياسة اإلنعاش االقتصادي  ا  ، جامعة02أ اث اقتصادية وإدارية، العدد:  ، 
زائر، ديسمرب   .222-220ص:  ، ص2002بسكرة، ا

ي نا- 3 زائر صا مو احمللية  ا اش فتيحة، واقع اسرتاتيجية ال مو االقتصادي،  2002- 2000جية،  ، كلية العلوم لة رؤ  اقتصاديةوآفاق ال
 .010-029ص:  ، ص2002 ، ديسمرب2التسيري، جامعة الوادي، العدد  االقتصادية والتجارية وعلوم
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شاطات مية املوارد البشرية، انطالق ال ال ت سني تغطية حاجيات السكان   داف و  االقتصادية و ذ ا ترمي 
داف قيق ثالث أ اصب إنشاء الفقر، مكافحة: ي نوعية العملية إ   وإنعاش هويا التوازن قيق الشغل، م

مليار د.ج، وال خصصت للعمليات واملشاريع  222خصص هلذا الربنامج مبلغا قدر  وا  و.1الوط االقتصاد
اصة بدعم املؤسسات شاطات اإلنتاج ا االت كرب ، مثل الري، وال دمات العمومية   ية الفالحية، تقوية ا

سني اإلطار املعيشي قل، اهلياكل القاعدية،  ت ال مية البشرية، وقد تزام مية احمللية والت ذ  للسكان، دعم الت
اصة باإلصالحات املؤسساتية ودعم ي العمليات مع سلسلة اإلجراءات ا دول رقم .2ةاملؤسسات اإلنتاجية الوط وا

 :يوضح ذلكاملوا 
 - 0111التوزيع القطاعي لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي حسب كل باب    :(01)الجدول رقم  

0111 
ع  القط

 

غ بماليير د.ج  (%) النسب المب

ياكل قاعدية  20.0 200.2 أشغال كرب  و
لية مية   21.1 202.2 و بشرية ت

 02.2 22.2 ريحدعم قطاع الفالحة والصيد الب
 1.2 22 االصالحات دعم

 000 222 اجملموع
زائـر فـي االقتصـادي اإلنعـاش سياسـة تقييميـة دراسـة بـوفليح، نبيـل: املصـدر  02: العـدد وإداريـة، اقتصـادية أ ـاث لـة)، 2000-2000) الفتـرة  ا
زائر، بسكرة، ،جامعة  222: ،ص 2002 ديسمرب ا

م دول رقم  ومن بني أ  :3ذكر ما يليأعال ن  20ما يشري إليه ا
  شغال الكرب  واهلياكل القاعدية حيث خصص له مبلغ مليار د.ج، أي أنه  2.200الرتكيز على قطاع ا

 للربنامج؛ اإلمجا املبلغ من% 0.20 نسبته استحوذ على ما
  مية احمللية والبشرية حيث خصص له مبلغ تمام بقطاع الت مليار د.ج، أي أنه استحوذ على  2.202اال

 للربنامج؛ اإلمجا املبلغ من % 9.21ما نسبته 
  تمام بقطاع الفالحة والصيد البحري حيث خصص له مبلغ مليار د.ج، أي أنه استحوذ على  2.22اال

ي للربنامج، اإلمجا املبلغ من % 2.02ما نسبته   من ستفادا القطاع ذا أن ذلك ويعز  قليلة، نسبة و
ة من ابتداء خاص برنامج و 2000 س مية الوط الربنامج ، و  مستقل امجبرن يعترب والذي الفالحية، للت

                                                           

اش فتيحة، - 1 ي ناجية،  زائر واقع اسرتاتيجية  صا مو احمللية  ا مو االقتصادي 2002- 2000ال لة رؤ  اقتصاديةوآفاق ال ، كلية العلوم ، 
 .029السابق، ص  التسيري، املرجعاالقتصادية والتجارية وعلوم 

زائر  الفرتة  - 2  .222السابق، ص  ، املرجع2000-2000نبيل بوفليح، دراسة تقييمية سياسة اإلنعاش االقتصادي  ا

 .222، ص مرجع سبق دكرنبيل بوفليح،  - 3
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ذا االقتصادي، اإلنعاش برنامج عن  إضا دعم نع عبارة و الربنامج  املبلغ املخصص أن على دليل و
 الذكر؛ سالف للربنامج

  مليار د.ج، أي أنه استحوذ  22خصص له مبلغ الرتكيز على جانب دعم اإلصالحات املؤسساتية حيث
 املصاحبة والسياسات اإلجراءات متويل عدفل وذلك للربنامج، اإلمجا املبلغ من 60.8%على ما نسبته

افسية للمؤسسات القدرات وترقية لدعم ية االقتصادية الت اصة العامة الوط  .وا
 :1كاالت  غريةالصي  املشاريع لتحسني  املخصصةاملشاريع  وبلغ عدد

  اعية  20اعادة هتيئة طقة ص اطق 02وم  نشاط. م

  يل اعادة اعية 21تأ  .وحدة ص

  ية   0200عصرنة  طرق بلدية. كم  2200و كم من الطرقات الوالئية  2220كم من الطرقات الوط

  از االنطالق ديدية. السكك من الكيلومرت 200 ا  ا
ه 019192من عدد مؤسسات الصغرية واملتوس   وقد انتقل ه  هناية 222229ا  2000 س  2002س

دول املوا    باملئة 22222أي معدل منو قدر   وضح ذلك  يوا

 0111-0111 والمتوسطة للفترةتطور تعداد المؤسسات الصغيرة   :(00)الجدول رقم  

6880 6886 688 688 

5.5. 555. 55. . 0 . 

 02/02/2001تاريخ االطالعhttps://www.mdipi.gov.dz/PMEاملصدر: 

IIII.6.0-  مو  :0110-0110اثار البرنامج التكميلي لدعم ال

مو   Programme complémentaire de soutien à laالربنامج التكميلي لدعم ال

croissance – PCSC ولية املخصصة له مببلغ  قدرت ار ) 1.102االعتمادات املالية ا  002ماليري دي
صصات(، مبا  مليار دوالر تلف الربامج اإلضافية، السيما  0.202)الربنامج السابق  ذلك  ار( و مليار دي

وب واهلضاب العليا، والربنامج التكميلي املوجه المتصاص السكن اهلش، والربامج التكميلية احمللية. أما  ي ا برنا
د اختتامه  ار،مليار  2.2202فقد قدر بِـ  2009 هناية الغالف املا اإلمجا املرتب   ذا الربنامج ع بعد  دي

                                                           

1  -  https:// www.mdipi.gov.dz/PME 19/15/1910االطالع تاريخ   
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تلف التمويالت اإلضافية  ارية و داإضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع ا خر . وجاء  ربنامج كتكملة ال ا
دول ويوضح االقتصاديلربنامج االنعاش   : باب كل حسب املبلغ ذا املوا توزيع ا

مق  ل :(33)  ي  لمن الاق حسب لك اب للفرت لت لتمكييل دلمع  ع ل ل مج  ط
2005 -2002 

سبة المبلغ بماليير د.ج القطاعات  (%) ال
 22.22 0901.2 سني ظروف معيشة السكان، برنامج-أوال 
ساسية،  برنامج-ثانيا  شآت ا هاتطوير امل قل،  قطاع :م ال

شغال العمومية، قطاع املاء )السدو  ئة د والتحويالت(، وقطاع هتيا
 .اإلقليم

0102.0 20.22 

مية االقتصادية  برنامج-ثالثا هادعم الت مية الريفية، الفالحة :م  والت
اعة والصيد البحري ترقية االستثمار، السياحة، املؤسسات  الص

ع والصغرية واملتوسطة   .التقليديةالصن

221.2 1.02 

دمة العمومية  –رابعا  ، الداخلية، املالية، العدالة :ديثهاو تطوير ا
ديدة لإلعالم واالتصال،  ولوجيات ا التجارة، الربيد والتك

خر   .قطاعات الدولة ا

202.9 2.12 

ديدة لالتصال –خامسا  ولوجيات ا  0.09 20 .برنامج التك
موع (2005 - 2009) ماسي الربنامج   000 2202.1 ا

زائري مهوريةا :املصدر ول، الوزير بوابة الشعبية، الدميقراطية ةا مو لدعم التكميلي الربنامج ا سبة ال  على . متوفر01 – 02: ص ، ص2002 ، أبريل2009 – 2002 للفرتة بال
التا املوقع االلكرتو : 

https://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance

. 

دول رقم  م ما يشري إليه ا  :ما يلي نذكر اعال (00)وأ

 ( مو االقتصادي  2009- 2002ارتفاع املبلغ اإلمجا لربنامج الربنامج التكميلي لدعم ال
مليار د.ج وال خصصت لربنامج دعم  222مليارد.ج مقابل  2.2202)الذي قدر  وا 

 مرات ؛ 1أي  وا  - 2002- 2000اإلنعاش االقتصادي )
  تمام الدولة بتحسني ظروف معيشة السكان حيث خصص هلذا الباب مبلغ  0901زيادة ا

 من املبلغ اإلمجا للربنامج؛% 20.22ما نسبته  ىاستحوذ علمليار د.ج، أي أنه 
 .شآت القاعدية حيث خصص هلذا الباب مبلغ تمام الدولة بتطوير امل مليار د.ج، أي  0102ا

 للربنامج؛ اإلمجا املبلغ من% 52.40حوذ على ما نسبتهأنه است
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  مية االقتصادية حيث خصص هلذا الباب مبلغ تمام الدولة بدعم برامج دعم الت مليار  221ا
 من املبلغ اإلمجا للربنامج؛% 20.01د.ج، أي أنه استحوذ على مانسبته 

 دمات العمومية حيث خصص هل ديث ا تمام الدولة بتطوير و مليار  202ذا الباب مبلغا
 من املبلغ اإلمجا للربنامج؛% 12.02نسبته  د.ج، أي أنه استحوذ على ما

 ديدة لالتصال حيث خصص هلذا الباب مبلغ ولوجيات ا ديث التك تمام الدولة بتطوير و  20ا
 من املبلغ اإلمجا للربنامج.% 09.00استحوذ على ما نسبته  مليار د.ج، أي أنه

مية احمللية فادتولقد است دا الربنامج باعتمادات  الت ي  مالئم جديد  مالية تسمحمن خالل   صا خبلق 
دول املواالصغرية االستثمار خاصة االستثمار  قطاع املشاريع  ا عالقة مباشرة يوضح االعتمادات املالية ال هل وا

ي  املشاريع   الصغرية.مع 

مق  ي(34)  ع الا : ت ط ل لي ع  مل ي  ملؤثعامت  مل ع  ي قط غري ع  ل
2005-2002 

ع لي القط دا الم  االعتم

ر د.ج ي  م

لنسب  نسب ع ب قط لي ل دا الم االعتم
مج  لمجمع البرن

مية احمللية باملاء  غاز والتهيئة والبرنامج تدعيم الت
 العمرانية

201.9 2.2% 

 20.2% 0102.0 ليةالقاعدة اهليك
مية  املخططات البلدية لت
وب مية ا  برامج ت
مية اهلضاب  برامج ت

200 
000 
020 

 
00.1% 

اعات التقليدية املشاريع الصغرية  %0.92 2 والص
زائرية مهورية :املصدر ول، الوزير بوابة الشعبية، الدميقراطية ا مو لدعم التكميلي الربنامج ا سبة ال  املوقع االلكرتو على متوفر. 01 – 02: ص ،ص 2002 ،أفريل 2009 – 2002 ةللفرت  بال

https://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissa:التا

nce. 

دول نالحظ استفادة قطاع املشاريع الصغرية ومن خالل ات املشاريع  ء نشاد.ج خصصت ال مليارمن 2 ا حاض
يلوهتيئة واعادة الصغرية  اعات التقليدية. تأ  قطاع الص
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  خاتمة الفصل الرابع
 

ي للسياسة االقتصادية     زائر إ التغيري التدر هت ا  االعتمادب ظل التحوالت االقتصادية واملتغريات العاملية، ا
تمامعلى قو  السوق، مما زاد  شي  االقتصا ال شاريع الصغريةبقطاع امل اال امة لت ، أصبحت تشكل أداة  د الوط

مية االقتصادية واالجتماعية لدولة،  ا  ذلك من ويتضححيث أصبحت اليوم تؤدي دورا فعاال  الت خالل آثار
اعة و  ابية على العمالة والص ريك القطاعازيادة القيمة املضافة  اإل م بشكل  ري مباشر   االقتصادية  تكما يسا

خر ، و ا ان  ا دا الفصل سجل ا  اول ذا القطاع من خالل ت فيز  زائر قامت مبجموعة من اإلجراءات لدعم و ا
جهزة ال تدعم وترافق أصحاب املشاريع موعة من ا  من خالل وضع إطار قانو وتشريعي مالئم، واستحداث 

ح باستمرارية توفري الغطاء املا الذي يسم شاهنا التمويل ال من ، باإلضافة إ ذلك وضع عدد من آليات الصغرية
اء نسيج جعلها و  ذ املشاريع امة لب اص على االستثمار  اقتصاديأداة ووسيلة  فيز القطاع ا يه ف متكامل و

ا من التبعية لقطاع احملروقات ل خلق الثروة بالتا خلق فرص عمل كبرية وو  روج تدر اولة ا وصول باالقتصاد لو
مان زائري إ بر ا .ا
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V الفصل الخامس      

ييم  تق : التطبيقيةالدراسة  
موي للمشاريعر  ثاال  الت

 ئرفي الجزا ةالزراعيالصغيرة  
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 تمهيد
ظرية على واقع  تطرقس انب التطبيقي ملوضوع الدراسة كمحاولة إلسقاط الدراسة ال ذا الفصل إ ا ملشاريع ا 

زائر، وقد مت اختيار  الصغرية الزراعية زائر  الزراعيةالصغرية املشاريع  ا ة وذلك ق  ا جابة على صد اإلكعي
داف الدراسة اول من. اإلشكالية املطروحة ولتحقيق أ دا الفصل توضيح دور املشاريع الصغرية الزر  وست اعية خالل 

مية االقتصادية  اربة الفقر الت زائر  واالجتماعية و هجية الدراسة ا تمع من خالل ال وأليات وم تطرق ا 
ة الدراسة صائصعر و  املستعملةالتحليل االحصائي  وكدا أساليباملعلومات و البيانات  وأساليب مجع وعي ة     عي

ة  ليل إجابات أفراد العي تائج الدراسة و ليلها واختبار فرضياتمت نتطرق ا ال  .ة ال مت صيا تهاالدراس و

. V1-   مية   الزراعية دور المشاريع الصغيرة : األولالمبحث في ت
                                                         الجزائري االقتصاد

. V1-1. التشغيل:الزراعية في   دور المشاريع الصغيرة 
ـم املشـكالت التـي تواجـه اجملتمـع العـاملي تعد إن مشـكلة البطالـة  حالـة مـن عـدم تها حقيقإهنا متثل   حيتمـن أ

الية  حتياجاتوبني االاملعـرو  كمـا ونوعـــا  بنيالتـوازن   اإلنتاجية الالزمـــة للمشـــروعات واملستقبلية للعمالـــةا
دمية بالدولــة اء  عــدم التــوازن فــي االقتصادحالة التــي تعكــ  الرئيسية كمــا أهنــا متثــل أحــد املؤشــرات   وا القومي والب

 .هلما والسياسياالجتماعي 

. V  1.1-1. ي الجزائرنظرة عن البطالة ف:  
زمات ال          اضر من أخطر ا السواء، اذ بلغت  حد العامل املتقدم واملتخلف علىيواجهها تعد البطالة  الوقت ا

يفة، ظر أن البطالة مل تعد  مستويات  وس  الكفاءة، ط الشباب  ري املتعلم أو متاوسا تسجل فق  والالفت لل
زائري من مشاكل عد ويعا االقتصاد يا،بل امتدت ا ذوي الشهادات العل ذ االستقالل ا يوم يدةا دا  ام

فا  مستو  املعيشة أمهها  تتمثل تشرا خالل  و .ارتفاع معدالت البطالة وا مل يكن مصطلح البطالة شائعا وم
تصف ات وا  اية م ات والسبعي وات الرخاء االقتصادي  فرتة الستي ات  كم س ملوارد  املالية البرتولية ا  الثماني

زائر و ال عادت عليها مبداخيل مالية ضخمة   ية ال تزخر  ا ا اع أسعار البرتول نتيجة ارتفو الثروات الباط
ة  آنذاب،  ري أن االزمة البرتولية كان هلا االثر الكبري  بداية البطالة، بل و مدة قصرية 0912ال كانت س

واملشاكل االقتصادية للمؤسسات الرمسية و ري الرمسية، حيث  م االنشغاالت والتحدياتأصبحت تشكل أحد ا
زائر بدا  االرتفاع من  ة  % 21ا 0911 عام 17% تشري التقارير الرمسية ا أن مستو  البطالة  ا س

ة  %20ليبلغ ا  0992 االختالل و .1رتابطة م ذا االرتفاع جاء نتيجة عوامل سياسية واجتماعيةو 0999س
                                                           

كومة   - 1 زائر"، امللتقى الدو حول اسرتاتيجية ا ميد قومي، محزة عايب، "سياسات التشغيل كسياسة ملكافحة البطالة  ا عبد ا
ميةقيق و  القضاء على البطالة  .2، ص2000نوفمرب  02- 02املستدامة، جامعة املسيلة، يومي  الت
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يا تفاقم العمل سوق   صف من بداية تدر وات من الثا ال ات س ذا ، الثماني  زعزعت ال ف ال أزمة بعد و
مية خط  فشل جانب إ شاشته أثبتت و االقتصاد يكل  دائرة  أدخلته لا املركزي التخطي  على القائمة الت

ا تضخم و  يةمديون من االقتصادية االختالالت  تصاديةاالق اإلصالحات دوامة  به وجرت املشاكل من و ري
ها نتج وال ، الدولية املالية املؤسسات طرف من املدعمة  عماهلا تسريح و املؤسسات من الكثري وتصفية  لق ع
تيجة  . العمل سوق  االختالل ترمجت ال و عالية بطالة معدالت وال

ة  عتراجان  وجدير بالدكر       ة 0910معدالت البطالة من س  تب الدولةالفضل  ذلك ا  يعود 0912ح س
زائرية إقامة اعة ثقيلة  البلد، انطالقا من  ا عة " منوذجاسرتاتيجية ص اعات املص اعة قطاع "الص باعتبار ان الص

امة  املخط دو طات اإلمنائية الثالثة يتميز بكثافة العمالة، وخصصت هلذا القطاع اعتمادات مالية  الفرتة  عرفت 
سب العا املسجل لالستثمارات القومية  املالئمة لتمويل  اليةوالظروف املبتطور نسبة توفري فرص العمل بفضل ال

شاطات االقتصادية.  ال

دول ومن خالل       زائر خالل  التا يتضح تطور ا  :)6102- 0225)الفرتة معدالت البطالة  ا

 )0110-1001معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة )  : تطور(00)رقملجدول  ا
 

وات معدل البطالة  حجم البطالة الس
% 

تطور حجم 
 البطالة

وات معدل  حجم البطالة الس
البطالة 

% 

تطور حجم 
 البطالة

0225 0220000 22.22 / 6112 0220122 02.2 -201222 
0222 2022000 21.0 222000 6117 0212222 02.1 022120 
0222 2012000 22.91 20000 6118 0029000 00.2 -202222 
0227 2029000 22.20 -021000 6101 0012000 00.2 2000 
0222 2200000 29.2 220000 6100 0022000 00 -02000 
6111 2200122 21.1 122 6106 0222000 00 090000 
6110 2229220 21.2 -010202 6100 0012000 9.1 -11000 
6110 2020210 22.1 -219010 6105 0202000 00.2 29000 
6115 0210222 01.1 -211122 6102 0091000 00.2 -02000 
6112 0221212 02.2 -222229 6102 0212000 00.2 12000 

ي لإلحصائيات  الديوان  :المصدر  .10/10/0110تاريخ االطالع / .http//www.ons.dz/imploi-chomage الوط

دول رقم  ومن خالل     ي ثالث فرتات ومعدالهتا عرفتأن تطور حجم البطالة نالحظ  اعال (02)بيات ا  :و
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  ة بطال  120000رتفـاع حجـم البطالـة مبقـدار باوال اتسـمت  0999و 0992   الفرتة ما بني س
ذ الفرتة، حيث انتقل حجم البطالة من  ة  0220000خالل  دل يقدر بــ مبع 0992بطال س

ة  2200000إ  % 22.22 هـا: % 29.2مبعدل  0999بطال س ، وذلك راجع لعدة أسـباب م
 ، ـك الـدو قـد والب دوق ال اإلجـراءات املتخـذة  إطـار بـرمج اإلصـالا االقتصـادي املـدعوم مـن طـرف صـ

طالــة دة حجـم البياــري مباشــرة  ز والـذي تضـمن عـدة إجـراءات وسياســات سـامهت بطريقــة مباشـرة و 
هـا  وصصة  وم وحـل بعـض مؤسسـات القطـاع العـام، ممـا تسـبب  تسـريح العمـال بصـفة إجباريـة برنامج ا

ـذا فضـل إلجراءات االنكماشية ال مست السياسات االقتصادية بشقيها املا عن ا أو طوعيـة، 
قدي  .وال

  ة الفرتة ما بني فاضـا بــ  2009و 2000س ـذ الفـرتة ا بطـال، ممـا أد  إ  0221122وعرفـت 
فـا  معـدل البطالـة بــ  د  1.01ا زائر م ايب مل تعرفه ا و مؤشر ا ذا و  االستقاللنقطـة مئويـة، و

وراجع بالدرجة  مية  ا كما مسحت    .صاديةاالقتإ ارتفاع أسعار احملروقات ال انعكست على متويل الت
كومي بإنعاش  االستثماركذلك برامج   اإلنعاش ططي برنامج خاللمت إنشاء  الوط حيث االقتصادا
مو  صب عمل  728000أكثر من  االقتصادينيودعم ال كما   ،(2002 – 2000)الفرتة  خاللم

مو االقتصاديفرتة برنامج دعم  0920-2002الفرتة  خاللارتفع حجم العمالة   . 12.51 % وا ال

 

  ة الفرتة ما بني د اسـتقرار الفرتة  ـذ وعرفـت 2002و 2000س  00حدود  معدالت البطالة ع
ة  % ة  % 00بلـغ معـدل البطالـة  2000ففي س ـذا ممـا يـدل  % 00.2بلغـت  2002و سـ و

ـم قطـاع  ها علـى تشـبع القطاعـات االقتصـادية املـوفرة للتشـغيل وأ ـدمم حسب أخر و  .ات والتجـارةا
 .2.02ما يقارب % 2001املستجدات وصلت نسبة البطالة  أفريل

 

دول  من خاللو  اا ضر والريف تقدمي املوا ميك  0022 ) للفرتةدا و نظرة عن توزيع العاطلني عن العمل  ا
-0222: 

 
                                                           

1https://www.documents1.worldbank.org/curated/fr/903201513097788821/text/122030
-FRENCH-WP-PUBLIC-P158002-Algeria-Economic-Monitor-publication-11-9-
17-web.txt/ 02/02/2001تاريخ االطالع   
2-https:// www.aps.dz/ar/economie/58771/ 02/02/2001تاريخ االطالع  . 
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 )0111-0111خالل الفترة ) : توزيع العاطلين حسب المكان(00)جدول رقم  ال 

 .10/10/0110تاريخ االطالع//:www.ons.dz/imploi-chomage.: / https: المصدر

دول و  ا أن عدد العاطلني عن العمل  ا(63)رقم من خالل مالحظة بيانات ا ضر أكرب يتضح ل
ضر الذي سببه  ظر إ التوزيع  ري املتوازي للسكان بني الريف وا طقية بال ذ نتيجة م م  الريف، و من عدد

نشطة االقتصادية من جهة وبسبب  ية لعدم توازن توزيع ا ات ال أجربت الظروف االم وات التسعي سكان س
ذ  و املدن من جهة أخر ، وقد نتج عن  شطة على اهلجرة  تمعة قوة نشطة حضرية أكرب من القوة ال سباب  ا

فض من  فا  مستمر لعدد العاطلني عن العمل  الريف فا دول ا  الريف، حيث يسجل من خالل ا

ة  065.7. ة  66666.إ  6666عاطل  س شطة   6606س فا   القوة ال ذا راجع إ اال و

فضت من  ة ف 5..657.الريف، حيث ا ة  0770666إ  6666رد س وال تفسر  6667فرد س
ضر وال انتقلت من  شطة  ا ذا جليا من خالل االرتفاع  حجم الفئة ال بانتقاهلا إ املدن، ويظهر 

ة  0757776 ة  7570666إ  6666فرد س وي قدر بـ  6667فرد س   %7365مبعدل منو س
 املتوس .

ــــة                الس
 المكــان

0333 0330 0331 0330 0333 0303 

 0301333 0011333 0100021 2000233 0303003 0200001 (0عــدد البطاليــن )

شطة في الحضر )  0000333 3010333 1011310 1310110 0031230 2301103 (6القوة ال

ضـــر
الح

 

 0023333 0300333 303031 000011 0000001 0231133 عدد العاطلين

سبة  03.30 31.00 10.1 10.1 03.30 10.00 (0) %ال

سبة  03.1 00.00 02.02 00.30 00.10 03.210 (6) %ال

شطة في الريف )  0110333 0002333 0330333 2320132 0100103 0001110 (0القوة ال

ـف
لريــ

ا
 

 000333 000333 211002 211002 300000 123003 عدد العاطلين

سبة  01.10 00.20 01.0 00.2 20.00 03.00 (0) %ال

سبة  3.03 03.03 00.30 00.20 00.20 03.00 (0) %ال
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سبة التعطل من إمجا قوة العمل ومن أجل الوصول إ درجة  حدة البطالة  الوسطني، وبدال من االكتفاء ب
سبة التعطل خالل الفرتة  ضر والريف( نستعني ب  الوسطني، حيث أهنا  2000-2000العاطلة  الوسطني )ا

فضت نسبة البطالة من  فا   كال الوسطني، حيث ا ضر، وبامل %00.2إ  %20.29 ا قابل  ا
فض معدل البطالة  الريف من   . 2000-2000خالل الفرتة  %1.10إ  %21.10ا

ذ املشكلة،  وملعرفة الفئة ملعيار السن العاطلة وفقاالقوة  ليل ومن اجل     كثر تضررا من  دول يالعمرية ا ا ا قدم ل
 :) 2001-2000خالل الفرتة )العاطلني عن العمل حسب السن  املوا توزيع

 ) 0110-0111خالل الفترة ): توزيع العاطلين عن العمل حسب السن  (00)الجدول رقم  

https://www.ons.dz/imploi-chomage 00/01/0011تاريخ االطالع :المصدر  . 

دول م معظمهم من الشباب الذين  (07)رقم  من خالل بيانات ا نالحظ أن العاطلني عن العمل )البطالني( 
م عن  ة، وقد بلغت نسبتهم عام  20تقل أعمار -22حظ أن الفئة العمرية )يال و %10.92حوا  2000س

كثر تضررا حيث تراوحت معدالهتا بني 20 ي ا و ( ، 2001-2000 الفرتة ) %22.09إ  29.2%( 
يةدا راجع ا  ربة امله لني وذوي ا دا  و أن أ لب املؤسسات االقتصادية تعطي أولوية التوظيف لألفراد املؤ

 يرجع ارتفاع معدل البطالة بني فئات الشباب بزيادة الداخلني ماك  ،يشكل عائق امام الشباب لدخول عامل الشغل
ية  ربة امله ظومة التعليمية من جهة، وقلة ا رجات امل إ سوق العمل، وعدم تالؤم احتياجات سوق العمل مع 

اص. دد  أ لب شروط التوظيف سواء  القطاع العام أو ا  ال 

 لسنة
ة  لف

0330 0330 0332 0330 0331 0330 0333 

 سنة00-03
% 

393441 329 136 256 907 205 417 166 414 175 245 140 000 

16.81 15.83 15.37 14.18 13.41 12.74 11.97 

 سنة 03-02
% 

687958 666 872 505 378 481 169 369 982 421 404 388 000 

29.4 32.09 30.23 33.22 29.81 30.65 33.19 

 سنة 00-01
% 

578984 
509 

289 
462 633 398 779 333 483 

393 
024 

348 000 

24.75 24.50 27.68 27.53 26.9 28.6 29.77 

 سنة 03-02
% 

280890 245 568 206 447 176 666 170 394 187 488 149 000 

12.00 11.81 12.35 12.2 13.73 13.63 12.74 

 سنة 00-01
% 

155896 
133 

532 
104 297 84 257 91 115 93 151 69 000 

6.66 6.42 6.23 5.81 7.34 6.77 5.9 

 سنة 23-22
% 

93287 75 108 58 291 43 096 48 942 48 364 34 000 

3.98 3.61 3.5 2.97 3.94 3.51 2.9 

 سنة 20-21
% 

72662 62 516 41 583 31 613 28 415 22 192 19 000 

3.10 3.00 2.5 2.18 2.3 1.61 1.62 

 سنة 03-02
% 

58163 40 295 24 577 19 498 255 44 24 182 15 000 

2.48 1.93 1.47 1.34 2.06 1.75 1.3 

 سنة 00-01
% 

18169 15 954 11 422 7 791 6 553 9 613 7 000 

0.77 0.76 0.68 0.53 0.53 0.7 0.6 
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اب فرقا       ذا  البطالة للذكور واإلناث كبريا بني نسب  و زائر و مل بني راجع أوال الختالف حجم قوة الع ا
سني من جهة أخر .  سني من جهة وحجم قوة العمل املشتغلة بني ا م تطورات ومعدالت  نقف وحا على أ

دول اول دراسة بيانات ا سني سوف نت  اآلت: البطالة  ا
سين: تطور معدال(00)جدول رقم  ال  )0111-1001خالل الفترة )  ت البطالة بين الج
                    

سنوات  ا
نــوع  ا

0113 0110 0110 0330 0333 0331 0303 

ور ذ  092909 029191 121111 0022233 0022390 0022951 0.122.301 عدد ا

نسبــة  20.02% 01.02% %05.9 %15.21 %12.3 %20.21 %29.21 %ا

 351901 391102 310111 301330 911309 012101 12.031 عدد اإلنـاث
نسبــة   %39.92 %92.12 %92.1 %02.39 %03.0 %1.51 %0.21 %ا

https://www.ons.dz/emploi-chomage مصدرا  30/03/3030تاريخ االطالع : ا  

 

دول ونالحظ من  فاضا خالل الفرتة  (63)م رق خالل بيانات ا أن نسبة البطالة لد  الذكور سجلت ا
ة 6-6606..0) سبة  س فضت إ  %6376.تقدر بـ  6..0( حيث كانت ال ة  %75357وا س

شغال  6606 اء وا كومية وخاصة  قطاع الب موية ا ذا راجع إ زيادة فرص العمل من خالل الربامج الت و
الذكور أكثر من االناث، وباملقابل نالحظ نسبة البطالة لد  اإلناث  ارتفاع مستمر حيث العمومية وال تشغل 

ة  %5376انتقلت من  ة  %6367.إ  6..0س ذا راجع إ التوسع  تعليم اإلناث  6606س و
 ودخوهلم بكثرة  سوق العمل. 

مية، حيث ميكن تفسري زيا ويعترب التعليم       مو االقتصادي باالستثمارات املتعامال مهما  الت زايدة  رأس املال دة ال
شاط  اس والرفع من كفاءهتم، ومن دون شك فان املوارد البشرية املتعلمة واملستثمرة  ال البشري من خالل تعليم ال

تج الثروة املتزايدة ذ أكثر الفئة املتضررة ي الغري متعلمنيفئة ال ويالحظ أن 1االقتصادي البد وأن ت املشكلة  من 
زائر  دول التا  ومن خالل ا وضح بيانات ا زائر حسب املستو  الت مستويات البطالةس  0990عليمي من ا

ة  ة:2002 إس  س

 

 

                                                           
هو   ا   عماري،عمار  - 1 مية البشرية وسبل ال زائر،بعض املالحظات على الت الث حول مداخلة ضمن امللتقى العلمي الدو الث ا

مية البشرية  اقتصاديات البلدان  زائر، سيري،التكلية العلوم االقتصادية وعلوم   االسالمية،واقع الت  .01، ص2001نوفمرب  ا

http://www.ons.dz/emploi-chomage
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 (0110-1001)الفترة  في الجزائر حسب المستوى التعليمي   في    : البطالة(00)الجدول رقم  
وى التعليميالمست االبتدائي الثانوي التعليم العالي  

نسبــة %59.3 %23 %11.4  %ا

 The word bank ,word development indicators,2009,p274 :المصدر

دول  ومن خالل سبة كبرية من العاطلني عن العمل   نالحظ تد أعال (63)رقم ا املستو  التعليمي ل
سبة من ملون االبتدائية ك زائر حيث تراوحت البطالة لد  من   .%.7.3البطالة الكلية  ا

اسب طردي ب  وتؤكد اإلحصائيات اب ت ذا التعليمي، حيث بارت واملستو البطالة  معدالتعلى أن  فاع 
خر  امعينيخاصة  املتعلمني هلؤالءترتفع نسب البطالة  ا هم،  ا دولم البطالة  عدالتمالتا يوضح تطور  وا
زائر.           2002-2002خالل الفرتة  التعليمي املستو حسب    ا

                0110 -0110توزيع البطالين حسب المستوى التعليمي خالل الفترة   :(11)الجدول رقم
سبة  % ال

 المستوى
 التعليمي

 موعالمج 6607 6600 .660 6606 6600 6606 .666 6667 6665 6667

بدون 
 مستوى

.36 036 630 . 03. 637 . 635 .30 .37 63. 

 .53 535 530 735 .73 .73 537 536 530 .063 37. ابتدائي
 0.30 0.30 0035 0030 .0.3 0637 0635 0030 0.37 0536 0736 المتوسط
 0637 0630 .73 .73 35. 737 .73 .3. 0030 0035 .0 الثانوي
 0730 0030 0637 00 0037 0736 .663 .603 0.37 05 0737 الجامعي

 .063 0036 37. 37. 00 06 06 0636 .003 0.37 .063 موعالمج
 66/66/6607االطالع تاريخ https:// www.Ons.dz/emploi-chomage :املصدر

دول  أن نسبة البطالة ترتفع بارتفاع املستو  التعليمي، خاصة   (11)رقمو نالحظ من خالل معطيات  ا
امعي، حيث وصلت خالل الفرتة  ي نسبة مرتفعة %02 يعادلمبتوس  ( 2002 -2002(ذوي التعليم ا و

خر  حيث قدر بـ  سبتها  املستويات ا للمستويات الثانوي  3%، 9,7 %، %02، %2200مقارنة ب
فراد بدون مستو  تعليمي على التوا خالل نف  الفرتة  (،و يرجع  2002 -2002(املتوس ، االبتدائي و ا

اارتفاع البطالة  اماملتعلمني إ أنه  البا ما يت بي رجهم من ا وات  عات وافق توجههم إ سوق العمل مع س
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د، فالدخول إ سوق العمل ميثل االنتقال الطبيعي للشباب بعد إهناء دراستهم والذين معظمهم يتقدمون  واملعا
ية حيث أن أ لب املؤسسات تعطي أولوية التوظيف لألفراد ربة أو خربة مه م بدون   للمرة االو لسوق العمل و

ول مرة و الشباب املتعلم طالب العمل  عل البطالة مت  بالدرجة ا ربة، مما   .ذوي ا
زائر  وبلغ معدل  0.2بزيادة  2001 أبريلباملائة   00.0مقابل  2001 سبتمرب باملائة  00.1البطالة با

ذ  ها الفرتةنقطة خالل  أيضا(، حسب ما أعلن الديوان  باملائة 00.1) 2001بقيت مستقرة مقارنة بسبتمرب  لك
مليون شخص  سبتمرب املاضي مقابل  0.222وبلغ عدد العاطلني عن العمل  الوط لإلحصائيات.

 .1 2001مليون شخص  سبتمرب 0.22و  2001شخص  أفريل  مليون 0.211

، حسب 2001رب  سبتم % 9.9 إ 2001 أبريل  % 9من انتقل  حيت وارتفع معدل البطالة لد  الرجال
فاضا طفيفا حيث انتقل من  نلإلحصائيات. لك الوط الديوان ساء عرف ا د ال  09.2معدل البطالة ع

.ومت مالحظة فروقات معتربة حسب العمر ومستو  التكوين 2001 سبتمرب  % 09.2إ  2001أفريل   %
شاط االقتصادي والتشوالشهادة احملصل عليها، حسب نتائج التحقيق الذي أعد الديوان  وان "ال غيل ت ع

ص معدل البطالة لد  الشباب من الفئة العمرية  ".2001والبطالة  سبتمرب  ة، فقد  22-02وفيما  س
 سبتمرب  % 21.2و( نقطة 2.1)ارتفاع  2001 أفريل  % 22.2مقابل  2009 سبتمرب  % 29.0 بلغ

ذ الفئة 2001 سبة للرجال و % 22.2. وبلغ معدل البطالة لد   د % 20.2بال ساء، ع أما نسبة البطالة  ال
د فئة الـ  ة وما فوق فقد بلغت  22ع  02.2ولد  الرجال  % 1.2حيث قدرت  2001 سبتمرب  % 1.9س

ساء %    . 2لد  ال

زائر قد قدر ب  مليون شخص  0ر222و أوضح الديوان الوط لإلحصائيات ان عدد السكان البطالني  ا
تقلة 2001شهر سبتمرب  سوس" لد  الرجال م فضت بشكل "  ن ام.و اضاف الديوان ان نسبة البطالة قد ا

ساء يضيف املصدر ذاته فان البطالة قد عرفت ارتفاعا خالل 2009 ماي  % 9ر0 وصلت  حيت.اما لد  ال
 .3% 20ر2

. V 1.1.0- الجزائرو أسباب البطالة في    أشكال :  
ها يرجع  ةللبطال     شكل يتطلب إجراءات خاصة فمعرفة نوع  وعالج كلخاصة  سباباشكال متعددة كل م

                                                           

1-https://www.statista.com/statistiques/794567/taux-de-chomage-algerie// 22/01/2001تاريخ االطالع   

2-https://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-/ 22/09/2001تاريخ االطالع   

3-https://www.aps.dz/ar/economie/81740/2019 /22/00تاريخ االطالع   
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اسب هلد املشكلة. االسباب ونتمكن مننعرف  جدا حالبطالة مهم   تشخيص العالج امل

. V  1.1.0.1- البطالة في الجزائر  أشكال:  
ا من أشكال ال زائر عن  ري تلف أشكال البطالة  ا  :1وتتمثل  تلف الدول رببطالة املتواجدة عال 

 :)شاط االقتصادي  فرتة ما،  يث يتم معا بطالة ظرفية )دورية فا  ال تها وال تتعلق با
زمات  ي تتعلق خاصة با زائر، من خالل االصالح  حصلتال بتعا االقتصاد، و ات ا

 اد السوق.االقتصادية ال حصلت خالل االنتقال إ اقتص

 :)ية القوة  تتعلق بتغري املسار التق لإلنتاج، كما تعرف على أهنا التعطل  بطالة هيكلية )تق
يكل الطلب  العاملة نتيجة تغري اهليكل االقتصادي، أو مبع أدق تغري اهليكل االنتاجي، كالتغري  

ولوجيا جد يات اإلنتاج بسبب استعمال تك تجات أو تغري تق  يدة.على امل

 :ة، مثل القطاع  بطالة موسمية ية معي شاطات ال تتميز بارتباطها بتغريات زم تتعلق ببعض ال
 الزراعي.

 :د  بطالة غير إرادية تج عن تسريح العمال ر م ر بتهم  العمل ومقدرهتم عليه وقبوهلم له ع ت
ات حيث اضطرت وات التسعي زائر  س جر السائد، كما حدث  ا ؤسسات بعض امل مستو  ا

العمومية إ تسريح جزئي مث كلي ملعظم عماهلا، ما أحدث اختالالت واضحة على مستو  
 السياسة االقتصادية.

. V1.0.12.   الجزائرأسباب البطالة في :  
رة البطالة تعد ر ال ميكن أن تواجه اجملتمعات، حيث أهنا تشكل عامل هتديد اقتصادي  ظا من أخطر الظوا

تشرا خاللومل يكن مصطلح البطالة  وأخالقي وثقا واجتماعي تصف شائعا و م ات و م ات  فرتة السبعي الثماني
زائر  ة  ا كان   0912 كم املوارد البرتولية الكافية نتيجة أسعار البرتول املرتفعة آنذاب،  ري أن أزمة البرتولية س

ثرهلا  م الكبري  بداية ظهور البطالة، بل و مدة  ا والتحديات  االنشغاالتقصرية أصبحت تشكل إحد  أ
 01من  االرتفاعدأ  ئر بزا، حيث تشري التقارير الرمسية إ أن مستو  البطالة  ادولةلل االقتصاديةواملشاكل 

ة℅ 21 إ 0911 عام ℅ ة ℅ 20 ليبلغ 0992 س ذا  20002س جاء نتيجة عوامل سياسية  االرتفاع،
زائر  و للبطالة ماعية مرتابطةواقتصادية واجت ها كثرية أسباب  ا  و التعليمية سياسةال و السكانية القضية م

ظيمية الشؤون و السياسية، و االجتماعية  و االقتصادية الظروف هم كل إن و الت  العمل ر ع جانب  يؤثر م
                                                           

ة ) - 1 مع ماجور، باري ،1اميانويل كومب، التدقيق االقتصادي، الطبعة الثام  .012ص 2002(، 
2-https:// www.mawdoo3.com/ زائر _ا -البطالة_ / 02/09/2001تاريخ االطالع   
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هما كل  أو   عليه الطلب جانب  أو م أسباب البط .م حاول ذكر أ زائروس  :فيمايلي الة با
 زائر تعد :المحروقات أسعار انخفاض  يعتمد  يث ريةكب أمهية احملروقات قطاع فيه تل طاقوي بلد ا

و بالدرجة االقتصاد سبة احملروقات وتصدير إنتاج على ا فا  و %91 ب  بصورة البرتول أسعار ا
ات فرتة خالل مستمرة ة  يلللربم دوالر 22 حوا من الثماني  0912 عام  دوالر 02 إ 0910 س

زائر  اقتصادي انكماش إ أد  م  مث نم و احمللية االستثمارات حجم تقلص إ أد  ما ذا و ا
اصب خلق تقلص   .1جديدة عمل م

در فا االشارة على  وكذلك  ه نتائج سليب على أسعار صرف الدوالر  ان ا م ع مريكي  زائرمعامالا  ت ا
خر  وبذلك خسارة مزدوجة  التجارينيمع شركائها  زائري،  يتضررمقارنة بالعمالت ا ها االقتصاد ا جراء ن مم

مريكيصادراهتا بالدوالر  بيع ور  السوق املا  ا خر ، و  واالسترياداملتد  امليزتني اتنيإن  قيقةابالعمالت ا
زائري الذي كان  امها حطمت اعية لقاعدة ا لتمويلاعتمادا مفرطا على قطاع احملروقات كمصدر  مديعتاالقتصاد ا الص

اصب شغل جديدة ذا ما  لق م دول التا يوضحهو  :ا

ها  الجزائريةالصادرات    إيراداتتطور   :(11)جدول رقم  ال  وحصة المحروق ات م
 -يأمريكدوالر    الوحدة: مليار-                             0110-0110للفترة  

ة  2002 2002 2002 2002 الس
مجموع  

 االيرادات
 مليار دوالر

01.10 22.22 22.22 22.22 

فط  إيرادات ال
 مليار دوالر

01.00 22.99 20.22 22.29 

://www.imf.org.- imf country/ Report N° 07/95. httpsريخ االطالع  62/86/6800ت

دول زائري امل ويوضح ا ن العملة فرطة لقطاع احملروقات الذي يعترب املصدر الرئيسي مالسابق تبعية االقتصاد ا
زائري .الصعبة كومي بازدياد املداخيل من قطاع احملروقات الذي واالقتصاد ا  يعترب اقتصاد ريعي يزداد فيه اإلنفاق ا

زائر،  ة خاصة للجزائر  السيئ والوضع املايعترب قطاعا اسرتاتيجيا  ا اعيةالدول  تقام ، أين0912س  الص
مريكيالدوالر  قيمة بتخفيض اء  ا ف   PLAZA بالزا اتفاقيةأث  وظهرت مؤشراتإلضعاف الدول املصدرة ل

                                                           

زائرية وسياسة التشغيلمد بن شهرة،" اإلصالا االقتصادي  - 1 ام)التجربة ا ردد(، دار ا  .22ص، 2001،ن، ا
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ة  السياسةذ  ور  كل  ،0912س طاط والتد زائر نفق اال ة دخلت ا ذ الس  اتاملستويوانطالقا من 
 ؛البطالة هاة محاد اجتماعيةخصوصا املستو  االجتماعي الذي افرز أزمات 

 مو معدالت انخفاض اعية الدول في االقتصادي ال  ياسةس إتباع ذلك عن وترتب  :الكبرى الص
ات فرتة  انكماشية اتج منو الن املتقدمة الدول قبل من الثماني  قد الدول تلك  اإلمجا احمللي ال
فض ة  %92 من ا ة  %2.2 إ 0910 س ة  %2.2 إ مث 0912 س  أد  مما 0912 س

اقص إ امية الدول من الدول ذ واردات ت ها و ال زائر، م رة فإن بالتا و ا  تصادياالق الركود ظا
ثر له كان العاملي  ؛1التصدير اعاتقط  خاصة التشغيل قطاع مستو  على مث ومن الدخل مستو  على ا

  سباب :الديموغرافياالنفجار مو السكا من ا ها البطالة؛ حيث أن  يعد ال جم ع االجتماعية ال ت
ذا ما يؤدي إ ضرورة خلق  منو السكان مبعدالت كبرية يؤدي إ منو قوة العمل مبعدالت أكرب، و 

امية ذا ال يتحقق   البية الدول ال اصب شغل جديدة، لكن  ه  2م جم ع مو الدميغرا السريع ي و ال
د زيادة أعداد القو  العاملة الذ صر البطالة ما مل  ه توفري ع جم ع وظيف و تشغيل  ت بقدر كا ي ي

ا تربز املشكلة بشكل حادة   عداد املتزايد و من  صر ذا ويعد 3تمعاجملذ ا اصر من الع  ال الع
اسب ال الوظائف  الزيادة ن البطالة  زيادة  ومباشر كبري بشكل تؤثر  سكانلل لطبيعيةا الزيادة ت

  العمل لىع العر  دالة بقيت حني  العمل على الطلب دالة و تأثرت الشغل على عامل تأثر وبذلك
ذا مستمر ازدياد  ديد  أساسيا دورا تمع أي  السكان البطالة ويلعب معدل زيادة إ يؤدي ما و
 غر ب اإلنتاج زيادة مع انالسك عدد  الكبرية الزيادة تؤدي حيث العاملة القو  من املعرو  حجم
خر  العوامل ثبات ية على ا فا  إ عليه ما ا الةالبط انتشار تالقي و املعيشة مستو  ا  املختلفة بصور

زائر عرفت لقد و سبة أي مرات بثالث السكان عدد تضاعف 0912 إ 0922 الفرتة  ا وية ب  س
مو ذ و %2 اوز الدميغرا لل مية املزدوج ثر تبعا و اتالثماني هناية م  لوسائل عالواس االنتشار و للت
ع مل م مو نسبة بلغت حيث السكان منو لوترية سوسا تباطؤا سجل اجملتمع،  ا ة  لدميغراا ال  س

فاضا يعادل ما أي 0.22% 0991 صف ا سبة ذ قدرت و واحد عقد خالل بال  %0.22 ب ال
ة ة % 0.22 و م0999 س ات هناية ح السكان زيادة و ،2000 س  ةنسب تزايد إ أدت الثماني

                                                           

 .22ص ،بق دكرس عمرج شهرة،مد بن  - 1

درية،  ،عبد الرمحن يسري أمحد - 2 امعية، اإلسك ظرية االقتصادية الكلية، الدار ا  .211، ص 0991ال

زائر،  - 3 امعية، ا  .20، ص0912مد امحد الدوري التخلف االقتصادي، ديوان املطبوعات ا
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شطاء السكان ة  شخصا 2029922 من اقتصاديا ال ة شخص 1222000 ا 0911 س  س
 تزايدال نسبة المتصاص واضحة سياسة وجود عدم مع السكان تزايد مشكلة و ميكن القول ان  ،09911

زائر؛ تفاقم إ أدت  البطالة  ا

 اعيةفي الدول  االنكماشيةات التجاا ات  :الص ا اعيةبالدول  االنكماشيةترتب على اال تقدمة امل الص
مو االقتصادي  ا الثمانياتخالل عقد  فا  معدالت ال اتج احمللي اإلمجا  ؛ا ذلك أن معدل منو ال

فض من  ة  % 2.9 تلك الدول قد ا ة  %2.2ا  0910س ة  %2.2مت   0912س  0912س
ذ  اقص واردات  اميةالدول من الدول  مما أد  إ ت فا  صادراهتا خارج  فيهامبا  ال زائر وبذلك ا ا

و االستثمار و خلق و  الدخل والعمالة مستواي كل من  انكماشيةقطاع احملروقات وما كان له من آثار 
اصب الشغل  ؛2احملافظة على م

 ا ال بالوظائف مقارنة،  السكان عدد  الكبرية دةالزيا بسبب العمل وفرص الوظائف قّلة   الدولة؛ توّفر

 سيق قلة رجات العمل سوق بني احتياجات الت امعي سواء التكوين و  تراجع اب نّ إ حيث ، امله أو ا
سيق عدم بسبب التعليم عائد   مراعاة دون عمل اصبم توّ  نتيجة وذلك والتوظيف؛ التعليم بني الت
 عدد زيادة إ يؤّدي ممّا ،تطّور أن دون التعليم من  طريقة نف  الغالب  تتبع ال التعليمية صصاتالتخ

ني ر ني عدد  فائض ووجود العمل، سوق عن ا ر خر ؛ دون صصات  ا  ا

 ركة ضعف قل ا اطق بعض  وال وبية امل ذا البالد؛  العليا واهلضاب ا غرا لالعام إ يعود و  ا
 طقة؛امل خارج من تأت ال العمل عرو  بعض تلبية أو عدم عمل، فرص رفض إ يؤّدي الذي

  إ يؤّدي التاوب االقتصاديّة، املشاريع منو ضعف نتيجة لإلفالس االقتصادية املؤسسات بعض تعر 
ه إ ويؤدي العامل ويؤثر على إنتاجها تكاليف زيادة  .ليك أو جزئي كلبش إما العمل من تسر

 اصب املولد االستثمار عن الشباب عزوف مّية، من ترفع أن شأهنا من ال العمل مل شاط فضيلهموت الت  لل
شأ ال الذي التجاري ه ي اصب ع   كثرية؛ عمل م

 غرا التوزيع  التباين اطق بعض تتفاوت حيث :للسكان ا  البطالة سبةن تتزايد كما السكان، توزيع  امل
اطق  اطق من أكثر سكانية ّمعات على توي ال امل ذا السكان، ددع نسبة فيها يقل ال امل  و

                                                           

1-https://www.fr.statista.com/statistiques/794567/taux-de-chomage-algerie 22/02/2001االطالع   

تاريخ    
 

اب -2 جاعلى عبد الو امعية-ليلية دراسة عليها، اإلصالا االقتصادي وأثر برنامجالبطالة  ةمشكل ،ال شر تطبيقية. الدار  درية ،ل . رمص ،اإلسك
 .022ص ،2002 ةطبع
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دمات على الطلب زيادة إ يؤدي بدور  على غ الض زيادة إ يؤّدي ممّا العمل؛ وفرص االجتماعية ا
 العمل؛ سوق واختالل اإلنتاج

 اتج عن ارتفاع مس ور املستو  املعيشي ال احمللي  قتو  التضخم أد  إ إحداث كساد  السو إن تد
اص،العام  م عن ذلك خسائر و إف وا ها  ضخمة  ترتبالسات وقد   ؛عمالأعداد كبرية من ال حتسري ع

  مركية متهيدا ارجية وخفض الرسوم ا زائر بتحرير التجارة ا ظمة العاملية للتجارة للم النضمامهاإن التزام ا
تجات يتم إنتاجها شجع عمليات است افسة  ليا،رياد م ية إ م اعة الوط أد  و مما أد  إ تعريض الص

ذ املؤسسات وتسري و لق كثريافالس  إ   ؛عماهلا حمن 

 شأ وال وثقافّية، اجتماعّية لعوامل نتيجة التفكري طريقة ، على وراملأج العمل تفضيل عن ت  يؤدي مما  ري
افسة املبادرة روا إضعاف إ  . الشباب بني وامل

 دائم بشكل توفر فرص عمل عدم إ يؤدي مما العمل  العقد سياسة إ اللجوء . 

 العاطلني من كبري مك لق مما صعبة وظائف  العمل الفرد على تعيب وال السائدة االجتماعية الثقافة 
 العمل؛ عن

 فا  حال  ةمالي أزماتٍ  إ والتعّر  االقتصادي، واالنكماش الركود ف  أسعار ا  وذلك وقات؛واحملر  ال
زائر تركز بسبب ف ، قطاع على اقتصاد ا  ؛ةللدول ريع كمصدر الوحيدة الطريقة وجعله ال

  ني ر كومي؛ وتقليص التوظيفعدم التزام الدولة بتعيني ا  ا

   اصب شغل جاالستثمار امليشكل عائقا أمام  واملا والذي اإلداريضعف املرونة  احملي  ؛ديدةولد مل

 ارتفاع عدد الشباب حاملي الشهادات املطالبني بالعمل؛ 

  ال التشغيل اختالالتضعف الوساطة  سوق العمل ووجود  . تقريب العر  من الطلب  

V .0.0.1.1- خص     ائ     ص البط      ال    ة ف      ي الج     زائ        ر :  
اليل اجملل  الوط (  كل تقارير حول الظروف االقتصادية CNES االقتصادي واالجتماعي )إن 

ي  زائر أكثر مما  صائص ال تتميز  ا البطالة  ا ابعة عن ا واالجتماعية للبالد قد شدد على االنشغاالت ال
سن البيئة الدميغرافية للب رقام، حيث أن عدم  ا الذي يشهد تضاربا  ا الة يعد مصدر قلق ، طنابعة من مستوا

ذا ما يستدعي  ادفةأعماديد و م عن ال  ل  ا الشباب الذين يقل عمر هم الذين  20سيما ا ة، خاصة م س
الت. رة البطالة تأثري بالغ على الفرد و ا1ال يتمتعون مبؤ ـستقر، ، فالفرد باإلضافة إ انعدام دخل مجملتمعو لظا

                                                           

ة  واالجتماعية للسداسي(، مشروع التقرير الوط حول الظروف االقتصادية CNESجتماعي )واالاجملل  الوط االقتصادي  -1 ول من س ، 2002ا
زائر.  ا
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دي إ ضعف فتعترب مصدرا للتوترات داخله مما يؤ   جملتمعأما على مستو  ا و إقصاء، وهتميشيعيش وضعية سيئة 
صائص التالية  :التماسك االجتماعي، و مهما يكن من أمر فإن البطالة  بالدنا أصبحت تكتسي ا

  ضري مقارنة بالوس  الريفـي ساء ارتفاعا ملحوظا  الوس  ا د ال قدرت يـث حتشهد البطالة ع
ة  رياف% 28.2 املدن مقابل  % 17.2ب  2002س ذا يعـود إ أن املرأة  1 ا ، و 

 ية السائدة.االجتماعالريفية قلما تبحث عن عمل و تفكر  الدخول لعامل الشغل نظـرا لتقاليـد 
  يل 2/2إن ثالثة أرباع زائر ال يتمتعون بأي تأ هم  و 2العاطلني عن العمل  ا ذا ما يـصعب د

 .عمل سوق ال

  جل فقد إنتقلت مدة البحث عن العمل من رة طويلة ا رة البطالة ظا ةشـهر  22أصبحت ظا  س
ة  21إ أكثر من  0919 ة  09923شهر س ز الديوان  2002، و  س قيق أ أظهر 

سر حول التشغيل و البطالة أن أكثر من  من العاطلني عن  % 20الوط لإلحصائيات لد  ا
ة و أن نسبة ب العمل ظلوا اوزت بطالتهم % 09طالني ملدة أكثر من س هم  وات 2من بي ،  4س

صب شغل، و تدفع الكثري  اد م الت املكتسبة و فرص إ فطـول مـدة البطالة تؤدي إ تقلص املؤ
راف شاطات  ري الرمسية و إ اإل  .من الشباب إ ممارسة ال

  زائر م من البطالني  ا سبة ا من العاطلني عـن % 12فأكثر من  الشباب،م من فئة إن ال
هم  ة، 20العمل ال يتجاوز س سبة إ  س ذ ال هم % 1.11و تصل   22للذين ال يتجـاوز سـ

ة  . 5س

  ـم بـدون  % 2.2يزداد معدل البطالة بارتفاع املستو  التعليمي حيث يعادل  مستو أي للـذين 
سبة للجامعيني و  % 01ليصل إ  يعـود ذلك لكـون البطـالني من فئة الشباب عادة ما يفضلون بال

امعيني هم ا م التعليمي خاصة م اصب عمل تتوافـق مـع مستوا  . 6 م

   امعية آخذ خر ، فحسب الديوان الوط  تإن بطالة حاملي الشهادات ا ة   الزيادة من س
ة  % 9.21امعية من لإلحصاء فقد ارتفعت نسبة البطالني من حاملي الشهادات ا  2002سـ

                                                           

1  -  CNES، Rapport national sur le développement humain، Algérie, 2006, P 65.  
ة  ماعي للسداسيواالجت، تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعياجملل  الوط االقتصادي  - 2 ، الدورة العامة العادية السادسة 2002الثا من س

 .21، ص2002 جولية، والعشرون
ليم حسنبناجي بن  - 3 ادي مباركي، عبد ا مد  لة االقتصاد اجملتمع، العدد عيساوي،  ليلية،  زائر: دراسة  ثوري،  ، جامعة00، البطالة  ا م

ة،  طي  .022 ، ص2002قس
مو، مرجع سبق ذكر واالجتماعيل  الوط االقتصادي اجمل - 4 قاش من أجل عقد ال اصر مطروحة لل  .21، تقرير حول ع

5  - ONS، Données statistiques، Activité، emploi et chômage، Algérie، N°514, Edition: 2008, P 0. . 
 

6 - ONS, Enquête emploi auprès des ménages -2007-, Collections statistiques n°139, Alger, Edition : 2008, P32 
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ة % 02.09إ  ة  % 01إ أن وصلت ل    1 2002س ، و يعـود ذلك لعدة 2 2001س
ربة و تراجع الدولة عن سياسة توظيف محلة الـشهادات  ها قلة ا  .أسباب م

 

  زائر شهدت فاضار م أن نسبة البطالة  ا لفية الثالثة، إ ا أهنا  الجدير باملالحظة  مطلع ا
د فاص املسجل، حيث بلغت  ع ذا اإل ساء تبقى دون  ة% 20.02فئة ال و  3 2002س

ة2006قدرت  ة  %20.22ب س قيق أجرا  % 22.22وصلت إ  2001و  س حسب 
ة     .12004الديوان الوط لإلحصائيات حول الشغل و البطالة س

 الة زائر و تعرب عن ا عة  ا نتيجة   العاملة جزء من القو  فيها يتعطلال  انتشار البطالة املق
ا  أعمال أو وظائف  ها أجورا لكن إسهامهم   يتقاضونوجود ون العمل تكاد تك إنتاجيةع

من % 22-20ال تشغل إال حوا حيت ذ البطالة العمومية املؤسسات  أ لبيةمعدومة، وتعرف 
ظرية اإلنتاجيةالطاقات  و ما أد  إ ال كاليف تالثابتة للمؤسسات و  التكاليف ة زياد، و

افسة  السوق  ذ املؤسسات على امل ا ومن مثة عدم قدرة  تجات و أسعار و اإلقليمية أ احملليةامل
5. 

  ة مشكلة البطالة  السياساتإن أ لب ذات طابع  سياساتوصفها بأهنا ميكن ال هتدف إ معا
ها ذات طابع اقتصادي،  ال  طريقةبعن العمل  العاطلني تشغيلفهي هتدف إ اجتماعي أكثر م

ا يكون  ها وصف مبصاريف ميكنالدولة ميزانية خالل إثقال  ولكن من يكل االقتصادمصدر
ها  للبطالني بإعانات   أجور.أكثر م

. V1.0.1.1-   ف      ي الج     زائ        ر البط      ال    ةترتيبات مكافحة :  
رة ملواجهةود هالدولة بقضايا التشغيل وتكثيف ا تمامإن ا          قوية ومتخصصة  لياك زم توفريلالبطالة، است ظا

د املشكلة موعة من مت  ذا الشأن، و ل  اصةإنشاء  املقررة  لكتية التشغيل، سواء كانت لبعم االجهزة ا
مية  من قبل وكالة االجهزة املسريةبالعمل أو  املكلفة من قبل الوزارة دوق الوطاالجتماعيةالت ات ، الص ، لتأمي

                                                           

1  - ONS، Annuaire Statistique de l’Algérie، résultats 2003-2005, Algérie, N° 23, Edition2007, P 
80. 
2  - ONS، Enquête emploi auprès des ménages -2007-، Collections statistiques n°139, Alger, 
Edition: 2008, P 5. 
3  - ONS، Annuaire Statistique de l’Algérie، résultats 2003-2005, Algérie, N °22, Edition: 2006, P80. 
4  - ONS، L'Algérie en quelques chiffres، résultats 2004-2006, Algérie, N°37, Edition: 2008, P15. 

خضر  - 5 دوق الوط عزي،ا لة علوم إنسانية، العد للتأمني فعالية سياسة التشغيل من خالل الص  22د على البطالة )إشارة إ البطالة اليائسة(، 
 www.shared.com/documents//:httpsاملوقع: ، على2002،
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مو  أجهزة فيذ سياستها   اعتمدت الدولةو االقتصادي. دعم الشباب أو برامج دعم ال بالتشغيل  لقةاملتعإطار ت
وعة،  مرعل آليات وبرامج متعددة ومت ية ميالذي شكل ما  ا بصفة  شغيلال الت كن وصفه بالتجربة الوط

دفه دا خاصة،  و ا ساسي  قلمن استمرار تزايد نسبة البطالة أو على  ا أو  التخفيف ولو بشكل مؤقت ا
ا، وعموما  جهزة الربامجالعديد من  خاللذ التجربة من  سدتجزئي من آثار ي كما وا  :يلي و

I -  بالعملاألجهزة المسيرة من طرف الوزارة المكلفة : 
   الشباببرنامج تشغيل: 

ة          كومة أول برنامج مستقل لتشغيل الشباب الذين ترتاوا 0911 س ذت ا م ا ة  20و 02ما بني  أعمار س
دوق املشرتب  ميولو  دوق املساعدةلاحمل ماعاتالص فعة ى تشغيل الشباب بشكل مؤقت  ورشالع ية وص ت م

ماعات ظمة من قبل ا اء  وقطاع والغاباتوالري  الحةبقطاعات الف والوزارات املكلفة واإلداراتية لاحمل عامة امل الب
شغال العمومية يلمرة دون أي  ولو تكوين طاليب العمل  وا ظام املقصنيخاصة  تأ يل هوي لتسالرتب من ال

ياة  اندماجهم ية ا تني خالل شاب 000000الربنامج ب  ذاوقد تكفل  امله  .1س

   ي  لشباب:جهاز اإلدماج المه

قائض ال أظها ذادف هي         ى لالشباب ع  تشجيعاو  برنامج تشغيل الشباب ار هاز إ إزالة و تصحيح ال
سا  إنشاء اص لرتقية روا املبادرة نشاطات    :2فروع الثةى ثلاز عها ذااشتمل  و قدم ا

اصب مؤقتة ية، و لالوظائف املؤجرة مببادرة  :األولالفرع          ماعات احمل اأنشأهتي م إ  2ستة  ا منية مدهتلا
 .ةري كبالت  ا الشباب العاطل عن العمل الذي يتمتع مبؤ هم شهرا ويستفيد 02

. ى شكللا الشباب عهى أساس مشاريع يقرتحلى إنشاء نشاطات علع اإلعانة الفرع الثاني:  قانو
املتخصصة، ويرتكز أساسا   ت التكوينر داخل مؤسساهأش 2تكوين مستثمري التعاونيات ملدة  الفرع الثالث:

 توضيح شروط تشغيل املشاريع املقرتحة.

II -  ية ا الوكالة الوط ميةأجهزة تسير  : االجتماعية للت
ا أجهزةمت إنشاء  ية  وبرامج تسري ميةالوكالة الوط   : مهامهاتتمثل  و 0992عام  االجتماعية لت
  كثرية. عمالة   يستلزم انشائهاال  العمياتكل   واختيار ومتويلترقية 

                                                           

زائر، جوان، تقرير حول أجهزة التشغيل، الدورة العامة العشرون، ،اجملل  الوط االقتصادي واالجتماعي  - 1  .92ص 2002 ا

يش رجا - 2 بؤية حول البطالة  ق زائر، كليةء، دراسة ت رجامعة  االقتصاديةالعموم  ا  .29ص ،2002-2002،-سعيدة –موا  د. طا
 



عي                                        مسلف  لز غري  ل ي  لتمن لل يمي الاث  زئيفت    

358 

 

  فعة اقتصادية تستعمل   داتمتويل مشاريع ام از  .1عمالة كثرية  إ
ية  للوكالةذ الربامج التابعة وتتمثل    ميةالوط  : االجتماعية لت

 فعة ذات نشاطات مقابل التعويض  :عامة م

شخاصذا الفرع مع يتعامل              شغيلهمتيتم  العمل، و ني عنلعمل وكذا العاطلللقانونية وا السن ابلغالذين  ا
فعة العامة  ورشات  نشاطات   غيل العادي نف  شروط التش االجتماعية، ضمن  إطار الشبكة البلدياتذات امل

ص املدة القانونية  ماية  االستفادةو لتشغيل فيما  خص من الربنامج بش االستفادةدد و ، 2االجتماعيةمن ا
وع من التشغيل   و شهريادج 2000 هغ قيمتلمن أجر تب االستفادةو يعطي حق  ة،لواحد لكل عائ ذا ال يعترب 

 .3 وشكل من أشكال التضامن مؤقت لعمل مأجور كمصدر

 التشغيل قبل ما عقود: 

ة  ليةذا الربنامج  جويأنشئ          ماج الشباب وتشجيع إد از إ التكفل بالعرو هذا ادف هي 0991س
ني السامني الذين ترتاواهي الشلحام امعية أو التق ة و 09م بني أعمار  ادات ا ة، وي 22س دف كذلك إ هس

ربةمتكني  دوق م يتم متويلهو   سوق العمل إلدماجيهمية الكافية هامل ذ الفئة من اكتساب ا ن طرف ص
ائزين على شهادةالبطالة  دفه مكافحةو  الوط لدعم تشغيل الشباب، ج قيمة و للشباب ا كما  ددةور ا

  :4 يلي
 ائزون على شهادة جامعية ول العام دج شهريا 2000يتقاضون  ا د متديد الفرتة 2200، وا تتجاوز  الدج ع

 أشهر؛  2
  يون الساميون يتقاضون ة  خاللدج شهريا 2200التق والس د متديد الفرتة 2000، وا ز تتجاو  الدج شهريا ع

 .أشهر 2

دد مدة ة واحدة  و و بس اعقد التشغيل ا ائيا مرة واحدة ملـدة سـتة وميكن متديد فض على أشهر حي استث ث 
سبة  جر ب ا ا اص، متويليت و   %10إثر ة ا زي  عقود التشغيل من طرف حساب ا

قسم إ ق وإن  ا برنامج عقود ما قبل التشغيل ت داف ال سطر  :سمنيا

                                                           

دوة اإلقليمية عن دور اإلرشاد  وأجهزة التشغيلبرنامج  واإلرشاد حول التوجيه  قرقب، عر مد  - 1 زائر، ال   التوجيه املهو  ا
 .00ص، 2002 جولية 02-00 ، ايام تشغيل الشباب، طرابل

2  -  CNES، Rapport national sur le développement humain، Algérie, 2006, P 61. 
 .000ص، 2002العشرون، جوان، مشروع تقومي حول أجهزة الشغل الدورة العامة واالجتماعياجملل  الوط االقتصادي  - 3
هتقى الوط الثا حول واقع التشغيل لامل زائر،اناصر مراد، فعاليات آليات التشغيل  - 4 سي زائر،  القتصادية، جامعةا ، كمية العموموآليات  ا

 .2001جوان  22-22أيام 
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 سبة للشباب ائز  :بال ة مشكل بطالة الشباب ا ل الربامج السابقة لتشغي واملقصني منشهادات  علىمعا
ائزين  ،الشباب يـة  علىالسماا للشباب ا من  لرفعاختصاصهم، ا ومهـارة توافـقشهادات االستفادة من خـربة مه

 .يلامكانيات اإلدماج امله الدائم بعد فرتة ما قبل التشغ

  سبة لة للمستخدم:بال ية من خالل توظيف يد عاملة مؤ  .سني نسبة التأطري بإدخال التق

 فعة ذات األشغال     :العاملة ليد المكثف االستعمال وذات العامة الم
ة هذا اأنشئ           ودف بالدرجة هو يو  0991از س اصب الشغل املؤقتة من  إ إنشاء عدد كبري من ا م

اية بشبكات الطرقات  خالل ص الع ظيم ورشات عمل  ذ حيث تكون  ،والغاباتالبيئة  والري واحملافظة علىت
اصب عبارة عن نشاطات بسيطة  ية  تستدعي مستو  عاال امل  واملعدات الضخمة،من التق

ذ شاطات من  وتتم  ية االتفاق بني الوزارات  خاللال ياملع مياملكلفة  الوزارةعمل؛ بالاملكلفة الوزارة  :و ة بالت
ماعات احمللية الداخلية الوزارةالعمرانية؛   االقتصادية اإلصالحاتآثار  از بغر  التخفيف منها ذاووجد   .وا

شاطلع سني ال  املرحلة رحلتني:م خاللذا الربنامج  لدولة. وطبق االجتماعي ى الفئات السكانية احملرومة ولدعم 
ة  ة  املرحلة ؛2000ا  اية  9910االو من س  .1 2002ا  اية 2000الثانية من س
صب شغل  وا  ويقدر متوس  شخاص  9022تكلفة إنشاء م جر، كما أن ثلثي ا دج شهريا متثل أساسا ا

م ما بني  ة، 20و 01املوظفني ترتاوا أعمار ة، أما الباقي  %  20و س ذ أكثر من س هم يعانون من البطالة م م
ول مرة، و  % 20أي  تني، أما املقبلني  % 20فهم يبحثون عن عمل  كثر من س هم يبحثون عن عمل  م

ربعني فيمثلـون  من العدد اإلمجا للموظفني، و تبلغ نسبة  % 70للعمل  الورشات الذين مل يبلغوا سن ا
شخاص الذين شغلوا تلك الوظائف من قبـل حوا  ملون من املتق % 20و  % 22ا بلني للعمل  الورشات 

 .2شهادات جامعية

 المصغر القرض برنامج: 
ة دخل          فيذ س ل لكل شخص عاط هموجه أن والبطالة ذلكويعترب أداة ملكافحة الفقر  0999ذا الربنامج حيز الت

ة  01بني  هعن العمل ويرتاوا س ة20س ح و س كي لدعم عم حيث ميثل م  تار ية إنشاء نشاطلقر  ب

                                                           

1-CNES، Op. Cit, P69. 

2  -  CNES, Op .Cit, P70. 
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وات ومبعدل فائدة  220000 من ا دج 20000غ لب ويرتاوا املبلصاحب الط تضمن  % 2دج ملدة مخ  س
مية تسيري   .1اإلجراءات ذوكالة الت

 دوق ي الص  :البطالة عن لتأمين الوط

هاز مبوجب القانون رقم  ذا ا س 0992جوان  02املؤرخ   011-92مت إنشاء  اسي واملتضمن القانون ا
ت وصاية الوزير املكلف بالضمان االجتماعي، و دوق  دوق الوط للتأمني على البطالة، كما يوضع الص  للص

حوال أن تتعد  مدة التكفل  سباب اقتصادية حيث ال ميكن بأي حال من ا يهدف إ محاية العمال املسرحني 
ذا التعويض  ري معفى من22احملسوبة ستة وثالثني ) دوق  ( شهرا، و م الص اقتطاع الضمان االجتماعي ،كما يسا

دوق الوط لرتقية التشغيل  تطوير إحداث أعمال لفائدة   نطاق مهامه وباالتصال مع املؤسسات املالية والص
دوق مبهمةكما كلف  البطالني الذين يتكفل  م.  02املؤرخ   02/202جديدة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  الص

م ما بني  ، تتمثل2002ديسمرب  شاط من طرف العاطلني واملسرحني الذين ترتاوا أعمار  دعم ومرافقة خلق ال
ة 50إ 22  .2س

د 2تقدر التكلفة اإلمجالية لالستثمار خبمسة ) كيفية التمويل:- د ا ما ا ار كحد أقصى، بي ( ماليني دي
اص باملشروع امل اصة على مبلغ االستثمار ا دد حسب املستويني اآلتيني: لألموال ا  قرر و

ذا االستثمار عن مليو دج أو يساويهما. %7 :األولالمستوى   دما يقل   من املبلغ اإلمجا لالستثمار ع

ذا االستثمار عن مليو دج ويقل عن  %06 المستوى الثاني: دما يزيد  من املبلغ اإلمجا لالستثمار ع
ار أو يساويهما.  مخسة ماليني دي

وحة من  ما يتغري مبلغ القرو   ري املكافأة )دون فائدة واملم (  سب كلفة استثمار إحداث CNACبي
شاط وال ميكن أن يتجاوز:  ال

 67% .ار أو يساويهما ذا االستثمار عن مليو دي دما يقل   من الكلفة اإلمجالية لالستثمار ع

                                                           

مية االقتصودور املؤسسات الصغرية واملتو  واإلصالحات االقتصاديةبريش السعد، تقييم االقتصاد املوجه  - 1 ، 2002 اديةسطة  الت
 .12ص

زائر، مداخلة ضمن  -2 مصطفى بلمقدم ومصطفى طويطي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كاسرتاتيجية حكومية المتصاص البطالة  ا
مية املستدامة، جامعة املسيلة، يومي  قيق الت كومة  القضاء على البطالة و ، 2000نوفمرب  02-02ملتقى دو حول: اسرتاتيجية ا

 .02ص
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 66% ذا ا دما يزيد  ار ويقل عن مخسة من الكلفة اإلمجالية لالستثمار ع الستثمار عن مليو دي
ار أو يساويهما  .1ماليني دي

جز البطال أو البطالون ذو  د انطالق املشروع الذي ي التني مرة واحدة ع ذا القر   ا ح  ملشاريع اكما مي
وب فال ميكن أن تتجاوز  أما سبة للمبالغ املمولة من طرف الب  مار.من املبلغ اإلمجا الستث %10بال
عقد يوم         ل  الوزراء امل تلف عن تلك املدرجة للوكالة  02/02/2000وقد تضمن اجتماع  عدة إجراءات ال 

ية لدعم وتشغيل الشباب ي الوط  :2و
 إلغاء ملدة التسجيل لد  الوكالة الوالئية للتشغيل، املهم أن يكون طالب القر  مسجل لد  الوكالة. -
ر وامله والطلب وال كانت إلغاء الفرتة املمتد - شاط ا  شهرا. 02ة ما بني إهناء ال

ار جزائري و 2سابقا إذا كان القر  أقل من  %20بدال من  %0املسامهة الشخصية  - بدال  %2ماليني دي
ار جزائري و 2سابقا إذا كان القر  يرتاوا ما بني  %22من  ار جزائري. 00ماليني دي  ماليني دي

ة العمومية Bonification des taux d’intérêtكافأة )قرو   ري م - زي ي كالتا( تتحملها ا  :و
 200 ار جزائري للكراء إذا كان ضروري  .ألف دي

 200 .ار جزائري لشراء سيارات مهيأة  ألف دي

   ني أو أكثر  نشاطات امعات من أجل الكراء إذا كان مشرتب ما بني اث ي ا ر ار جزائري  مليون دي
طباء واحملامني.  كمكاتب الدراسات وا

إذا كانت االستثمارات   %92إ %10ومن  %10إ %20زيادة نسبة القرو   ري املكافأة من  -  
اعة  شغال العمومية والري، الص اء وا وب وحسب القطاعات مثل الفالحة، الصيد البحري، الب اهلضاب العليا وا

 التحويلية.

سبة لألساسي وأربع )02سديد القرو  إ ثالث )متديد فرتة ت -     وات بال سبة للفوائد.02( س وات بال  ( س

. V0.0.1.1-   في التشغيل  ةالصغيرة الزراعيمساهمة المشاريع :  
صائص واإلمكانيات ال   املشاريع الصغرية تعترب  سيج االقتصادي وذلك بسبب ا اما من ال زائر جزءا   ا
وع من ذا   ا يتمتع ق املشاريعال اء اقتصاد الدولة من خالل  يق و بسبب الدور الكبري والبارز الذي تؤديه  ب

انب االقتصادي واالجتماعي وال ميكن قياسها من خالل نسبة  مية من ا اص خلقمتطلبات الت ب الشغل م
ال قيق القيمة املضافة باإلضافة إ الدور الكبري الذي تؤدي واملسامهة  ادرات و مسامهتها  ترقية الص ه 

                                                           

1-https://  - www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Fr/FR_Dispositif.aspx  تاريخ 
92/19/9101االطالع . 

فيذيني رقم:  - 2 ة  05الجريدة الرسمية، العدد  .2000مارس  02املؤرخني   00/002و 00/002املرسومني الت  .6100لس
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مية احمللية زائر، حيث تسعى السلطات و .الت م املشاكل االجتماعية واالقتصادية  ا يعد مشكل البطالة من أ
ذ تب نظام اقتصاد السوق مت اعتبار تشجيع وترقية  ة، وم اسبة هلا جبميع الطرق املمك اد حلول م  العمومية إ إ

ذ املشكلة ع الصغريةاملشاري لول املهمة  مواجهة  تيجة لتطور تعداد  .أحد ا سبة لالاته املشاريع وك قتصاد بال
ذا القطاع  امتصاص البطالة زائري تطورت كذلك مسامهة  بحت وأص ،من خالل خلق فرص عمل جديدة ا

هنا ت تستحوذ الصغرية املشاريع تمامات القائمني على البالد  ساسيعلى ا ة  تدنية الضغ  عترب مبثابة الركيزة ا
فيض مستو  الفقر وزيادة  داف االجتماعية عن طريق  قيق ا كومة، ومن مث  االجتماعي الذي تواجهه ا

لة أو  ري املر وب فيها من طرف  الكبرية، ونظرا  شاريعاملالتشغيل. كما تعترب مركزا الستيعاب اليد العاملة  ري املؤ
موال، فهي بذلك تعترب مركزا للتدريب لتميز نتيجة  و .اإلتقانو ا باالعتماد على كثافة اليد العاملة وقلة رؤوس ا

ذا القطاع  امتصاص  اته املشاريعلتطور تعداد  زائر و زيادة عملية اإلنشاء ، تطورت مسامهة  الصغرية  ا
زائر  تسعو قد البطالة، فيذ سلسلة من خالل ا مل و ططات تستهدف توفري وظائف للعـاطلني عن العخمن املت

ارج و توطني الكفاءات العلمية، و القضاء على البطالة و قد   جرة الشباب إ ا د من  امعات و ا ي ا خر
ـذا الرتاجع  شاريعكان للم زا تهابذل جملهودات الا بفضل الصغرية إسهاما كـبريا   ذا اإلطار  ئرية الدولة ا  

على توفري  اهت، و كذا قدر  شاريع املتزايد هلذ املبالعدد إنعك  و الدي و التطور امللحوظ الـذي شـهد القطاع، 
اصب الشغل ائـل مـن م  .عدد 

 

ـت ميكن القول انه  وبشكل عام زائرية مـنالدولة متك  شجيع ومراقبـةوتخـالل اآلليـات الـ تعمـل علـى توجيـه  ا
هــاوتطـوير قطـاع  عمــال ومراكــز التســهيل، والــ املشاريع الصــغرية م ات ا  لرتقيــة الــوط مجل املشــاتل وحاضــ

ه ارتفاع مسامهتها  الت املشاريع الصــغرية  عددقيق منو  املؤسســات الصــغرية ،  شأة، وم ذا ما امل شغيل، و
ـدول   :املوايوضـحه ا
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اصب الشغل خالل الفترة ) :(10)م  الجدول رق -0110مساهمة المشاريع الصغيرة في استحداث م
0110) 

وات عدد المشاريع  الس
 الصغيرة الخاصة

اصب الشغل  عدد م
 المستحدثة

عدد المشاريع 
 الصغيرة العامة

اصب الشغل  عدد م
 المستحدثة

اصب  مجموع م
 الشغل المستحدث

 نسبة التطور
% 

0110 001 11100 01 110 11000 ---------- 
0110 000 10001 10 011 10001 1.0% 
0110 1000 00000 00 100 00010 1.00% 
0110 0000 00010 00 000 00101 0.01% 
0110 0000 01100 10 010 01010 1.00% 
0111 1010 110000 10 000 110010 1.11% 
0111 10010 101100 00 100 101001 1.00% 
0110 10010 100000 11 100 100101 1.00% 
0110 10010 010100 10 011 010100 1.10% 
0111 01010 001100 10 011 001000 1.00% 
0110 01110 100110 10 000 100001 1.00% 
0110 00001 100101 00 000 100000 1.10% 
0110 00000 010100 00 001 010110 1.10% 
0110 00011 000010 00 1101 000000 1.10% 
0110 01000 010000 01 1111 011100 1.11% 

التطور   نسبة 011100 1111 01 010000 01000 المجموع
االجمالي  
36.67% 

اجم: تقارير متفرقة -:املصدر اعة وامل  . 01/00/2020، تاريخ االطالع  https://www.mdipi.gov.dz ،على الراب  2020-2002موقع وزارة الص

 20/01/2020تاريخ االطالع https//www.ons.dzئياتلإلحصاالديوان الوط -

دول رقم ة بيات ا ج اعال (56)ومن خالل معاي اصةأن عدد  نست ارنـة  تطور وارتفاع مق املشاريع الصغرية ا
ـذا راجـع إ اإلصـالحات  املشاريع الصغرية العامةبعـدد  صـول علـى تسهيل ا و التشجيعات و التسهيالت و، و

اسـب الت زائرية الدولـة اقرهتاالـ  جبائيهفيـزات و مويـل امل ها من توفري  غريةزيادة خلق املشاريع الص  دف  ا ومتكي
ـدول أعـال أن  اصـب العمـل، حيـث يالحـظ مـن خـالل ا اصـة تسـتحوذ علـى  املشاريعاملزيد من م الصـغرية ا

صـة الكبـرية  ص خلقا اصـب ا فيما  ديدة  لعمـلم ة  02221مـن  ا صـب عمـل سـ  222211إ  2002م
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ة  صـب   سـ وات  ت  بعضالعموميــة تراجــعالصغرية  املشاريع كما نالحظ ان نسبة التشغيل   2009م الس
ة  د س حى تصاعدي  2002من فرتة الدراسة اال اهنا م و حجم التشغيل املستحدث وصل  عرفت م

صب شغل جديد0200 ة  م ة وبشكل عام  .2009س د س ت املشاريع الصغرية م ة ا  0110متك  2019س
صب شغل جديد 222091من استحداث  و رقم م غل جديدة شاصب مجيد يعك  قدرهتا على خلق  و
اربة البطالة دول .و   لتشـغيل الكلـيإ ا املشاريع الصغريةمسامهة التشغيل املستحدث   املوا نسبةويوضح ا
زائر للفرتة   : (2009-2002)ا

 (0110-0110تطور نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة في التشغيل خالل الفترة ) :(10)الجدول رقم  
وات ية الس التشغيل المستحدث في   العمالة الوط

 المشاريع الصغيرة
 نسبة المساهمة

0110 8155660 11000 1.111% 
0110 8828815 10001 1.110% 
0110 8225111 00010 1.110% 
0110 2082111 00101 1.110% 
0110 2576111 01010 1.110% 
0111 2702111 110010 1.110% 
0111 2222111 101001 .1.110% 
0110 01072111 100101 1.110% 
0110 01782111 010100 1.110% 
0111 01602111 001000 1.101% 
0110 01222111 100001 1.11% 
0110 01852111 100000 1.10% 
0110 11110111 010110 1.10% 
0110 10110111 000000 1.110% 
0110 10010011 011100 1.11% 

اجم: تقارير متفرقة  :المصدر اعة والم  . 08/01/6161، تاريخ االطالع  https://www.mdipi.gov.dz ،على الرابط 6102-6112موقع وزارة الص

ي -  61/18/6161تاريخ االطالع www.ons.dzلإلحصائياتالديوان الوط
دول رقم  ومن خالل ة معطيات ا زائر  نسجل( 50)معاي مسامهة قطاع املشاريع الصغرية  التشغيل العام  ا

سب قليلة  حىب اخومستو  الظروف االقتصادي العام للبلد  هان وميكن القولتصاعدي  ولكن مب االستثماري    امل
تائج تعترب د ال ايب وتستحق التشجيع. ان     ا
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ربز االن دول املوا للفرت  الصغريةمسامهة املشاريع  وس زائر من خالل ا ة الزراعية الصغرية  التشغيل  ا
(2002-2009): 

اصب الشغل خالل الفترة  الزراعية   الصغيرةمساهمة المشاريع   :(11)الجدول رقم   في استحداث م
(0110-0110) 

وات مشاريع  عدد ال الس
 الصغيرة الزراعية

 نسبة التطور
% 

اصب   عدد م
 الشغل المستحدثة

 نسبة التطور
% 

0110 00 ------ 1100 ------- 
0110 110 1.11% 1001 1.11% 
0110 000 0.00% 1101 0.01% 
0110 010 1.10% 1000 1.10% 
0110 000 1.01% 0001 1.01% 
0111 011 1.01% 0101 1.01% 
0111 001 1.10% 0110 1.00% 
0110 1100 1.10% 11010 1.00% 
0110 1100 1.11% 10010 1.11% 
0111 1000 1.10% 10000 1.01% 
0110 1001 1.10% 10100 1.00% 
0110 1000 1.10% 01101 1.10% 
0110 1000 1.11% 01001 1.11% 
0110 1000 1.11% 01000 1.10% 
0110 1110 1.10% 01000 1.10% 

التطور   نسبة 1110 المجموع
 %18.86االجمالي

التطور   نسبة 01000
 %18.91االجمالي

اجم: تقارير متفرقة  :المصدر اعة والم ، تاريخ االطالع  https://www.mdipi.gov.dz على الرابط ،6161-6112موقع وزارة الص
08/01/6161 . 

ي -  61/18/6161تاريخ االطالع www.ons.dzلإلحصائياتالديوان الوط
دول السابق الدي ميتل مسامهةاكرت  توضيح اجلومن  زائر ل  املشاريع الزراعية الصغرية  التشغي ملعطيات ا ا
 :الشكل املوا ندرج
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اصب الشغل خالل الفترة    الزراعية الصغيرةالمشاريع  مساهمة   (:08)الشكل رقم   في استحداث م
(0110-0110) 

 
 55لى معطيات الجدول رقم المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد ع

دول معطياتو من خالل        ا انه يوجد عالقة طردي بني زيادة يتضح  (08)و الشكل رقم  (11)رقم  ا  دادتعل
اصب الشغل املستحدثةاملشاريع الصغرية الزراعية و  اصب الش ال خلقتها عدد م حى عدد م غل حيت ان م

حى تصاعدي باملوازاة ماملستحدثة  ايب يشهد علىعرف م دا مؤشر ا  ع زيادة تعداد املشاريع الصغرية الزراعية و 
اصب شغل جديدة  ايب  زيادة خلق م رقام أن قطاع مسامهتها اال داول و ا د ا و ميكن القول من خالل 

اصب شغل جديدة  بأرقام مقبول و هلا دور مهم ت من خلق م مؤثر  و  املشاريع الصغرية الزراعي  أداة فعال مك
زائر. اربة البطالة  و الفقر  ا    زيادة التشغيل و

.V0.1 -   مية    الزراعيةدور المشاريع الصغيرة  : الصادراتفي ت
ارجية التجارة قطاع عرف زائرية ا  التجارة على لرقابةا فرتة من بدءا وذلك التجارية، السياسة  تعديالت عدت ا

ارجية ا، إنتهاءا و ا،هل الدولة احتكار مث ا  بني مزيج وأ ريرية، أو إما محائي التجارية السياسة تكون وقد بتحرير
ي الوقت، نف   ريرية و محائي سياسة ية، التجارية بالسياسة تعرف ما و  عن تعرب التجارية ياسةالس و اإلسرتا
دوات موع ا حجم على التأثري شأهنا من ال ا  قيق أجل من وذلك بلد، كل  داتوالوار  الصادرات وا

ية املصلحة ارجية، قطاع من الوط دافها بني توازن أن الدولة على ب ولذا التجارة ا  وبني التجاري التبادل من أ
بؤ ذ قيق  ا تريد ال السياسة داف، والت تائج ا ا املمكن بال د نشؤ ة ارية ياسةس تطبيق ع  على معي
ارجية. التجارة قطاع  ا

لى املستويني نوعية ع قفزةقق الصغرية  املشاريعارب العديد من دول العامل أن دعم وتشجيع  لقد اكدت   و       
يات معقد املشاريعحيث أن  ،اإلجتماعي اإلقتصادي و تاج بطبيعتها إ رؤوس أموال ضخمة أو تق ة الصغرية ال 
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ال معني والسيطر مما  صصها   د  الرتكيز على وضع امال، ومن مث كان سهل التحقيق عليه ةعل  على 
اته الدول  اجل زيادةمن  املشاريع زائر على  رار  ويع صادر ا حجم الصادرات. وتسعى ا من خالل  هتاازيادة وت

اشطة ودعمها على كافة املستويات املشاريعزيادة عدد    .1الصغرية ال

دول املوا       زائر   الصادرات الصغرية شروعاتامل مسامهةطور تيوضح  وا  :(2009-2002)للفرتة  ا
  (0110 – 0110لفترة )ل  الصغيرة الجزائرية  شاريعصادرات الم  : تطور(10)الجدول

وات  الس
 

 نسبة التطور عدد المشاريع الصغيرة
% 

  شاريعصادرات الم
الوحدة:  الصغيرة

 مليار دج

سبة من نسبة   ال
 %صادراتاالجمالية ل

0110 010 ----- 001 1.00% 
0110 1011 1.11% 011 0.10% 
0110 0000 1.00% 000 0.01% 
0110 0100 1.10% 011 0.11% 
0111 1001 1.10% 000 0.00% 
0111 10000 0.10% 000 0.00% 
0110 10001 1.10% 010 0.0% 
0110 10001 1.10% 000 0.00% 
0111 01001 1.10% 000 0.10% 
0110 01101 1.11% 001 1.1% 
0110 00000 1.10% 011 0.00% 
0110 00000 1.10% 010 0.10% 
0110 00000 1.11% 001 0.10% 
0110 01100 1.11% 011 1.00% 
اجم: تقارير متفرقة  :المصدر المصدر اعة والم ، تاريخ https://www.mdipi.gov.dz على الرابط ،6102-6112موقع وزارة الص

 . 08/01/6161 االطالع

ي -  61/18/6161تاريخ االطالع www.ons.dzلإلحصائياتالديوان الوط
 

CNIS, série 2005-2015, Evolution du balance commerce extérieurs de l’Algérie par groupes D’utilisation, p3. 
CNIS, rapport annuel 2016, Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, p 18. CNIS, série 2000-2013, 
Evolution du balance commerce extérieurs de l’Algérie par groupes D’utilisation, p 2. 

حى  توضيح ومن اجل زائرية لفرتة:  شاريعتطور صادرات املم   :ندرج الشكل املوا (2009 – 2002)الصغرية ا

 

                                                           

مية املبيل جواد، إدارة - 1 زائر، واملتوسطةالصغرية  ؤسساتوت ، ا زائرية للكتاب. طبعة أو  .00، ص2002. الدار ا
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 (0110 – 0110)لفترة  لالصغيرة الجزائرية    شاريعتطور صادرات الم (:09)الشكل رقم  
 

 
 (52)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

 
 
دول معطياتو من خالل       مية الصادرات الصغرية  شاريعامل مسامهةيتضح أن  (09)و الشكل رقم (52) ا  ت

اال اهنا عرفت ،  اعلى مستوياهتا  من إمجا الصادرات% 1مل تتجاوز  اهنا فرتة الدراسة مل تكن كبرية إذ  خالل
مية الصادرات  ة ا اخر   ت ايب يشهد على مسامهتها بشكل متزايد من س دا مؤشر ا حى تصاعدي و  م

ذا راجع إ  ياب اسرتاتيجيات بع شاريع صادرات املو  خارج احملروقات زائرية تشكو ضعفا كبريا و  يدة الصغرية ا
وع من امل ذا ال سواق الدولية يتعني  شاريع املد  ، و ر م ذلك فإن  ميلك فرصا أفضل للتوسع و التو ل  ا

ذا التوجه يضع أمامها مجلة من الصعوبات، يتعني مواجهتها و التغلب عليها و  استغالهلا بشكل أمثل، كما أن 
ها تعزيز قدر  افسيةهتو ما يستوجب م  .ا الت

 

 
ربز االن دول املوا للفرتة  الصغرية مسامهة املشاريع وس زائر من خالل ا مية الصادرات  ا الزراعية  ت

(2002-2009): 
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مية الصادراتفي  الزراعية   الصغيرةالمشاريع  مساهمة   :(10)الجدول رقم   -0110خالل الفترة )  ت
0110) 

وات عدد المشاريع   الس
 الصغيرة الزراعية

 نسبة التطور
% 

  صادرات
 رةالصغي  شاريعالم

 الوحدة: مليار دج

 نسبة التطور
% 

0110 00 ------ --------- ------- 
0110 110 1.11% 011 1.10% 
0110 000 0.00% 001 1.10% 
0110 010 1.10% 000 1.10% 
0110 000 1.01% 010 1.10% 
0111 011 1.01% 000 1.10% 
0111 001 1.10% 000 1.10% 
0110 1100 1.10% 000 1.11% 
0110 1100 1.11% 011 1.10% 
0111 1000 1.10% 001 1.11% 
0110 1001 1.10% 011 1.10% 
0110 1000 1.10% 000 1.10% 
0110 1000 1.11% 001 1.10% 
0110 1000 1.11% 000 1.11% 
0110 1110 1.10% 001 1.11% 

اجم: تقارير متفرق :المصدر المصدر اعة والم ، تاريخ https://www.mdipi.gov.dz على الرابط ،6102-6112ة موقع وزارة الص
 . 08/01/6161االطالع 

ي -  61/18/6161تاريخ االطالع www.ons.dzلإلحصائياتالديوان الوط
 

CNIS, série 2005-2015, Evolution du balance commerce extérieurs de l’Algérie par groupes D’utilisation, p3. 
CNIS, rapport annuel 2016, Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, p 18. CNIS, série 2000-2013, 
Evolution du balance commerce extérieurs de l’Algérie par groupes D’utilisation, p 2. 

 
مية الصادرات اكرت ملسامهة املشاريع الزراعية الصغرية  ومن اجل توضيح زائر  ت  (2009-2002)ة للفرت  ا

 :الشكل املوا ندرج 

 



عي                                        مسلف  لز غري  ل ي  لتمن لل يمي الاث  زئيفت    

370 

 

مية الصادراتالصغيرة في   الزراعيةالمشاريع  مساهمة   (:10)الشكل رقم   -0110خالل الفترة )  ت
0110) 

 
 (52)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

ا انه يوجد عالقة طردي بني زيادة ح يتض (10)و الشكل رقم  (10)رقم  معطياتو من خالل        اريع املشتعداد ل
حى قيمة صادراتال حققتها قيمة الصادرات الصغرية الزراعية و  عرف  ة املشاريع الصغرية الزراعي حيت ان م

ا ايب يشهد على مسامهتها اال دا مؤشر ا حى تصاعدي باملوازاة مع زيادة تعداد املشاريع الصغرية الزراعية و   يبم
زائر خارج احملروقات  رقام أن قطاع املشاريع الصغرية  زيادة صادرات ا داول و ا د ا و ميكن القول من خالل 

توجات موجهة لتصدير   بأرقام مقبول و هلا دور مهم  و مؤثر   زيادة  ت من خلق م الزراعي  أداة فعال مك
 .و جلب العملة الصعبة التصدير خارج احملروقات  

.V0.1 -   في تعظيم الف      ائض  الزراعي     ة  دور المش               اريع الص           غيرة
 : االقتصادي

. V 1. 1.0-ةفي القيمة المضاف  الزراعية قطاع المشاريع الصغيرة  مساهمة: 
م          الدول  االصغرية بشكل ملموس  خلق القيمة املضافة لدول، فقد أوضحت اإلحصائيات أهن املشاريعتسا

ة  222مسامهتها  خلق القيمة املضافة من حوا  العربية ارتفعت نسبة مليار  221إ  0910مليار دوالر س
ة ذا .1 0992دوالر س الدول  ليهوصلت إإ املستو  املطلوب أو املستو  الذي  يرتقيالتطور إال انه ال  ور م 

                                                           

مية االقتصادية، الدورة التدريبية الدولية حول تطوير متويل  -  1 ا  الت املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير  02عثمان حسن عثمان، مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودور
ا  اال  .2 ، ص2002ماي،  21-22قتصاديات املغاربية، سطيف، دور
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زائر ن املضافة الصغرية  القيمة  املشاريعمسامهة  ولتقيم مد .املتقدمة دول درج ا ثل تطور مسامهة مي الديا
 :(2009-2002) للفرتةالصغرية  القيمة املضافة  املشاريع

 لفترةل في الجزائر  القيمة المضافةخلق  الصغيرة في    المشاريع مساهمة : تطور(10)رقملجدول  ا
ر د                                                 (0110-0110) ي  الوحدة: م

وات  الس
 

عدد المشاريع 
 الصغيرة

 نسبة التطور
% 

 نسبة التطور القيمة المضافة
% 

0110 010 ----- 2140 ------- 
2007 1011 1.11% 2457 1.10% 
2008 0000 1.00% 2710 1.10% 
2009 0100 1.10% 2869 1.11% 
2010 1001 1.10% 3280 1.10% 
2011 10000 0.10% 0110 1.10% 
2012 10001 1.10% 0000 1.10% 
2013 10001 1.10% 0010 1.10% 
2014 01001 1.10% 0011 1.10% 
2015 01101 1.11% 1100 1.10% 
2016 00000 1.10% 1001 1.11% 
2017 00000 1.10% 1001 1.10% 
2018 00000 1.11% 1110 1.11% 
2019 01100 1.11% 1000 1.10% 

اجم: :المصدر المصدر اعة والم ، تاريخ https://www.mdipi.gov.dz على الرابط ،6161-6112تقارير متفرقة  موقع وزارة الص
 . 08/01/6161االطالع 

ي -  61/18/6161تاريخ االطالع www.ons.dzلإلحصائياتالديوان الوط

 
حى  ومن اجل توضيح زائر القيمة املضافةخلق الصغرية   املشاريع مسامهةتطور م -6112) رتةلف  ا
 :الشكل املواندرج  (6102
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 لفترةل ئرفي الجزا  القيمة المضافةخلق  الصغيرة في    المشاريع مساهمةتطور   (:11)الشكل رقم  
(0110-0110) 

 
 (57)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

 
دول معطيات ومن خالل          مة القيخلق  الصغرية  ريعشاامل مسامهةيتضح أن  (11) والشكل رقم (57)رقم  ا

زائر املضافة ايبحققت ارقام جد معتربة فرتة الدراسة  خالل  ا حى وا املوازاة مع ارتفاع بتصاعدي  وعرفت م
اتعداد املشاريع الصغرية  املضافة  القيمةخلق و املشاريع الصغرية تعداد انه يوجد عالقة طردي بني زيادة  ويتضح ل

زائر  دا مؤشر ا ايب يشهد على مسامهتها بشكل و ة ا اخر   خ منجد مقبول ومتزايد  ا القيمة لق س
ايب. املضافة قيق نتائج إ زائري من   ال متكن االقتصاد ا

 

 
 

ربز االن دول مسامهة املشاريع الزراعية الصغرية الزراعية  خلق القيمة املضافة وس زائر من خالل ا  املوا للفرتة  ا
(2002-2009): 
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الزراعية في خلق القيمة المضافة خالل الفترة   الصغيرةالمشاريع  مساهمة   :(10)الجدول رقم  
(0110-0110) 

وات عدد المشاريع   الس
 الصغيرة الزراعية

 نسبة التطور
% 

القيمة المضافة  
 مليون مليار د.ج

 نسبة التطور
% 

0110 110 -------- 622 -------- 

0110 000 0.00% 690 1.10% 

0110 010 1.10% 698 1.01% 

0110 000 1.01% 911 1.30% 

0111 011 1.01% 956 1.04% 

0111 001 1.10% 988 1.03% 

0110 1100 1.10% 1012 1.02% 

0110 1100 1.11% 1050 1.03% 

0111 1000 1.10% 1104 1.05% 

0110 1001 1.10% 1115 1.00% 

0110 1000 1.10% 1122 1.06% 

0110 1000 1.11% 1131 1.08% 

0110 1000 1.11% 1198 1.05% 

0110 1110 1.10% 1201 1.02% 

اجم: تقارير متفرقة  :المصدر المصدر اعة والم ، تاريخ https://www.mdipi.gov.dz على الرابط ،6161-6112موقع وزارة الص
 . 08/01/6161االطالع 

ي -  61/18/6161ريخ االطالع تاwww.ons.dzلإلحصائياتالديوان الوط
 

حى تطور مسامهة املشاريع الصغرية ومن اجل توضيح زائر  م -2006) لفرتةلالزراعية  خلق القيمة املضافة  ا
 :( ندرج الشكل املوا6102
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-0110الصغيرة الزراعية في خلق القيمة المضافة خالل الفترة )المشاريع  مساهمة   (:12)الشكل رقم  
0110) 

 
 (58)مصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم ال

دول رقم  ومن خالل        ا انه يوجد عالقة طردي بني زيادة  (12)و الشكل رقم  (58)معطيات ا تعداد يتضح ل
حى قيمة املشاريع الصغرية الزراعية و خلق القيمة املضافة  حى ت القيمة املضافةحيت ان م املوازاة صاعدي بعرف م

ايب  زيادة القيمة املضافة  ايب يشهد على مسامهتها اال دا مؤشر ا مع زيادة تعداد املشاريع الصغرية الزراعية و 
زائر  االقتصاد  رقام أن قطاع املشاريع الصغرية  يا داول و ا د ا فعال  اعي أداةالزر و ميكن القول من خالل 
ت من  ايب و  أرقاماملضافة بزيادة القيمة مك و  االقتصاد و يؤكد أمهيته االسرتاتيجي  تقوية و رفع مست مقبولا
زائري.   ا

. V1. 0.0-اتج الداخليفي    الزراعية قطاع المشاريع الصغيرة  مساهمة   ال
 :الخام

د تطبيق اسرتاتيجيات إنتاج بدائل لواردات ا تعترب املشروعات الصغرية أداة فاعلة  توسيع القاعدة اإلنتاجية ع
امات ا والسلع الوسيطةلتوفري حاجة السوق من السلع االستهالكية  ا على ا حمللية، باإلضافة إ قدرهتا واعتماد

اتج احمللي  مر الذي يؤدي إ زيادة حجم ال م  عالج االختالالت اهليكلية ملوازين املدف اإلمجا مماا وعات يسا
امية. وخاصة  دا ا الدول ال ققها مرو مهية ال ميكن أن  ا مد  ا شروعات الصغرية  منو امل يكشف ل
زائري، وعليه فإن توفري الدعم والتحفيز املستمر هلذا القطاع يعد أمرا االقتصاد مية  ا قيق الت ضروريا من أجل 

  .االقتصادية

دول املوا مسامهة  ا املشاريعويوضح ا اتج الداخلي ا زائر  م الصغرية  ال ذ املا سامهة خالل املدة وتطور 

108

255
302

375

641
724

1056

1168
1232 1271

1362 1378 1398 1415

622
690 698

911
956 988 1012 1050

1104 1115 1122 1131
1198 1201

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ريع الصغيرة الزراعي عدد المش ر د ي ن م ي ف م ج.القيم المض



عي                                        مسلف  لز غري  ل ي  لتمن لل يمي الاث  زئيفت    

375 

 

 :2009 إ 2002املمتدة من

اتج الداخلي الخام في الجزائرالصغيرة    المشاريع مساهمة : تطور(10)رقملجدول  ا  لفترةل في ال
ر دج                                                (0110-0110) ي  الوحدة: م

وات  الس
 

عدد المشاريع 
 غيرةالص

 نسبة التطور
% 

اتج   ال
الداخلي  

 الخام

 نسبة التطور
% 

0110 010 ----- 000 ------- 
2007 1011 1.11% 1110 1.10% 
2008 0000 1.00% 1001 1.01% 
2009 0100 1.10% 1000 1.10% 
2010 1001 1.10% 1101 1.11% 
2011 10000 0.10% 1000 1.10% 
2012 10001 1.10% 1010 1.11% 
2013 10001 1.10% 1000 1.10% 
2014 01001 1.10% 1010 1.11% 
2015 01101 1.11% 1010 1.10% 
2016 00000 1.10% 1010 1.11% 
2017 00000 1.10% 1000 1.10% 
2018 00000 1.11% 1010 1.11% 
2019 01100 1.11% 1000 1.11% 

اجم: تقارير متفرق :المصدر المصدر اعة والم ، تاريخ https://www.mdipi.gov.dz على الرابط ،6161-6112ة موقع وزارة الص
 . 08/01/6161االطالع 

ي -  61/18/6161تاريخ االطالع www.ons.dzلإلحصائياتالديوان الوط
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حى  ومن اجل توضيح امالصغرية  املشاريع مسامهةتطور م اتج الداخلي ا زائر  ال -6112) رتةلفل  ا
 :ملواندرج الشكل ا (6102

اتج الداخلي الخام  الزراعية    الصغيرةالمشاريع  مساهمة   (:13)الشكل رقم   -0110خالل الفترة )في ال
0110) 

 
 (10)اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم  المصدر: من

 
   
دول معطيات ومن خالل           اتج صغريةال شاريعامل مسامهةيتضح أن  (13) والشكل رقم (52)رقم  ا   ال

ام زائر الداخلي ا ايب حققت ارقام جد معتربة فرتة الدراسة  خالل  ا حى   وا دا صاعدي ت وعرفت م و
اتج مؤشر ة ا اخر   ال ايب يشهد على مسامهتها بشكل متزايد من س ام ا متكن االقتصاد  ال الداخلي ا

قيق مستويات من االنتاج عالي زائري من  د من التبعية للخارج  اجملال  واكتفاء ة ا  القتصادي.ادات 
 

ربز االن         اتج  مسامهة املشاريع الزراعية الصغرية الزراعية وس ام ال زائر من خالل الداخلي ا دول املوا   ا ا
 :(2009-2002للفرتة )
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اتج الداخلي الخاماالزراعية في   الصغيرةالمشاريع  مساهمة   :(01)الجدول رقم   -0110) لفترةل ل
 الوحدة: مليار دج                                                                (0110

وات عدد المشاريع   الس
 الصغيرة الزراعية

 نسبة التطور
% 

اتج الداخلي   ال
 الخام

 نسبة التطور
% 

0110 110 -------
- 

100 ---------
- 

0110 000 0.00% 100 1.10% 

0110 010 1.10% 100 1.11% 

0110 000 1.01% 100 1.11% 

0111 011 1.01% 011 1.11% 

0111 001 1.10% 010 1.10% 

0110 1100 1.10% 000 1.11% 

0110 1100 1.11% 011 1.11% 

0111 1000 1.10% 000 1.10% 

0110 1001 1.10% 000 1.11% 

0110 1000 1.10% 001 1.11% 

0110 1000 1.11% 000 1.11% 

0110 1000 1.11% 001 1.11% 

0110 1110 1.10% 001 1.11% 

اجم: تقارير متفرقة  :المصدر المصدر اعة والم ، تاريخ https://www.mdipi.gov.dz على الرابط ،6161-6112موقع وزارة الص
 . 08/01/6161االطالع 

ي -  61/18/6161ع تاريخ االطالwww.ons.dzلإلحصائياتالديوان الوط
 

 
حى تطور مسامهة املشاريع الصغرية الزراعية   ومن اجل توضيح امم اتج الداخلي ا زائ ال ر للفرتة  ا

(2006-2009:  ( ندرج الشكل املوا
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اتج الداخلي الخام  الزراعية في    الصغيرةالمشاريع  مساهمة   (:14)الشكل رقم   -0110خالل الفترة )ال
0110) 

 
 (50)اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم  منالمصدر: 

 
 

دول رقم         ا انه يوجد عالقة طردي بني زيادة (14)و الشكل رقم  (21)و من خالل معطيات ا تعداد يتضح ل
اتج املشاريع الصغرية الزراعية و امالداخلي  زيادة ال حى  ا امحيت ان م اتج الداخلي ا حى تصا ال دي ععرف م

ايب  زيادة  ايب يشهد على مسامهتها اال دا مؤشر ا اتج اباملوازاة مع زيادة تعداد املشاريع الصغرية الزراعية و  ل
ام زائر  االقتصاد  الداخلي ا رقام أن قطاع املشاريع الصغرية  يا داول و ا د ا و ميكن القول من خالل 

اتمكن من   قطاع مهم  الزراعي امزيادة ال ايب و بأرقام  ج الداخلي ا و أداة فعالة  مقبولا مو   بفعالية  تسا
ام اتج الداخلي ا زائر  زيادة ال  .  ا
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. V0-   هجية الدراسة الميدانية : الثانيالمبحث انات  ، تحليل بي م
 اختبار الفرضيات  والدراسة  

قية من حيث التعرف على إجراءات الدراسة امليدانية وال هج الدراسة التطبيمل املبحث عر  ذا يتضمن          
ة الدراسة، وأداة الدراسة  تمع وعي ساليب اإلحصائيةتشمل مصادر مجع املعلومات، و  ليل و .املستخدمة وا

و  االستبانة نتائج أبرز را واستع الدراسة، أسئلة عن االجابة خالل من ودلك الدراسة، فرضيات واختبار البيانات
اتوإجراء  للمستجيبني الشخصية البيانات على والوقوف ،ارهتافق ليل خالل من إليها التوصلمت ال   املعا

 ال الدراسة نتائج على للحصول برنامج استخدام مت حيت الدراسة، استبانة من املتجمعة للبيانات حصائيةاال
قوم  ليلها عرضهاب س  .ذا املبحث  و

. V  0.1- ءات الدراسة الميدانيةإجرا:  

 :أوال: مصادر جمع المعلومات     
ا مبراجعة  من اجل مجع البيانات االزمة لدراسة اصة مبوضوع البحثقم ظرية والتجريبية ا دبيات ال  ن كتبم ا

الت متخصصةودوريات علمية  شورات والتقارير اإلحصائية والقوانني والتشريعات و اصة ا، وبيانات متوفرة  امل
ا  الصغرية وكلباملشاريع  ت اءد البيانات مك ظري للدراسة وكذلك  اختيار متغريات الدر  من ب اسة اإلطار ال

انب امليدا ا  ا انب واالستبيان املالحظة و  أسلويب املقابلة واعتمدنا على واختبار . ا  امليدا

ة الدراسةمجتمع ثانيا:         وعي
اص الصغرية الزراعيةتمع الدراسة  مجيع املشروعات يتمثل         وتعمل ي قائمة  والعام وال التابعة للقطاع ا

زائر ذ املشروعات، ،ا ظر لكرب حيث مشلت الدراسة القائمني على  تمع الدراسة وانتشار وبال الكبري،  حجم 
ة عشوائية  مت ااختيار عي صل اولقتوزيع االستبيانات، عملية ل من خال هتابيانا على ولقد  بعملية اختيار  د قم

ة بتمعن  موعة من  وتدقيق كبريالعي ظى بأكثر متثيل االعتباراتمب على  يتجمل لكي   :مع الدراسة و
 زائري اختيار املشاريع الصغرية حسب حدود  .التشريع ا

 املشاريع الصغرية الزراعي. اختيار 

  ذ ويع  ذ  ة الزراعياملشاريع الصغري ت شأة وقدمية، إطار إنشاء  من حيث مشروعات حديثة ال
 عامة او خاصة. مشروعات مت إنشائها بدعم من الدولة، نشأت مببادرة شخصية، :املشروعات
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ا باختيار       صلي املتكون من  201ولقد قم مشروع صغري زراعي على  0202مشروع صغري زراعي من اجملتمع ا
ا بتوزيع املستو  الوط  ا من اسرتداد  201حيت قم در استمارة  019استمارة ومتك ا بإلغاءانه  االشارةو  قم

االستبيان  تاوميكن توضيح نتائج توزيع استمار  أخطاء،أو وجود  واكتمال البياناتوضوا بسبب عدم استمارة  22
دول التا  :من خالل ا

ة حس :(01)الجدول              تب الواليات التي تم فيها توزيع وجمع االستبياناتوزيع مفردات العي
االستمارات  عدد الوالية

 الموزعة
عدد االستمارات 

 المسترجعة
االستمارات  عدد

 الملغاة
عدد 

االستمارات 
الصالحة 

 لدراسة

 نسبة االسترجاع

 %111 00 10 01 01 سيدي بلعباس
 %00 10 10 01 00 معسكر
 %00.00 00 1 00 00 تلمسان
ران  %00.00 00 0 00 00 و
 %01.11 01 0 01 01 تيارت

ت  %01.01 10 1 10 10 عين تموش
 %01.01 10 0 10 00 سطيف
ة  %00.01 10 1 10 11 بات
 %00.10 110 01 100 010 اجملموع

اء على نتائج فرز االستبيانات  المصدر: من إعداد الباحث ب
دول ومن خالل       %20بة سجلت نسبة تفوق نس االستجابة وال تعك رتجاع ة االسيتبني أن نسب معطيات ا

ي نسبكل الواليات   در االشارة ،ومقبولة وعاك  للحقيقةجيدة  و ا و  ان  كتري من االحيان واجه
وف اصحاب املشاريع من املشاركة  العملية.  ، املباشرالتوزيع ع على عملية التوزي واعتمدنا صعوبات تتمثل  

ذ الفئة من  الدعم، بعضزيع باالستعانة مبوظفي وكاالت التو  وب الذين يتعاملون مع   ملشاريع، باإلضافةاموظفي الب
  العائلة. واصدقاء وافراد منإ االستعانة بشبكة من العالقات الشخصية من أساتذة وطلبة 

  :الدراسة  أداةثالتا: 
تمع الدراسة من     ولية، وقد  مت مجع البيانات الالزمة من  مـع البيانات ا خالل استبانة أعدت كـأداة أساسـية 

سئلة   صول والقواعد الالزمة فـي صـيا ة ا ا الدقة وإتباع ا لى ذوي ع االستبيان عر ومت كما روعي  إعداد
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حصائي االختصاص من اإلحصائيني للتأكد من صـحة صيا تها إحصائيا، وانسجامها مع نظام اإلدخال للربنامج اإل
ـة البيانات  .املـستخدم فـي معا

داف  وعلى ضوء    ظري الدراسةأ ا بعملية للدراسة،  واإلطار ال مع البيانات املتعلقم اء وتطوير استبيان  قة ب
هد  ذا البحث وأخذت الكثري من ا كثر تعقيدا خالل  بالدراسة، وكانت مرحلة إعداد استبيان الدراسة امليدانية ا

هائي هلذا االستبيان مشلت مراحل كل من اإلعداد والتصميم والوقت   االستبيانات واسرتجاعللوصول إ الشكل ال
خري. ولقد تضمن االستبيان   سئلة االخري  ا حو موعة من ا :على ال  التا

 ا  :القسم االول املستو  لعمر، ، ا: ا  املشروع واملتمثلةللمستثمر صاحب  العامة صائصخصص
ربة املشاريع، الدراسي، التخصص العلمي، التكوين  إدارة وات ا  .عدد س

  ا للم :الثانيالقسم : تغرياتخصص ظيمية للمشروع واملتمثلة  صائص الت  ال تقي  ا

شاط وات ال  .مصدر متويل املشروع شكل االستثمار، إنشاء املشروع، ،  طالعمالعدد  ،عدد س
  اور ويضم  :الثالثالقسم ولثالثة  احيةمتعلق  :ا ة من ال  بقياس مسامهة مشروعات العي

احية االجتماعية متعلقوالثا االقتصادية  ة من ال بقياس مسامهة  قمتعل والثالث بقياس مسامهة مشروعات العي
ة اربة الفقر. مشروعات العي   

. V  0.0- تحليل بيانات الدراسة:  
ذا       قوم   ة الدراسة،  زء بعملية عر اس ليل إجابات أفراد عي قوم و صائص الشخصية  وصفبالبداية  وس

ة فراد العي ظيمية للمشروعات مت  مت والوظيفية  صائص الت ة عل نقوم بعر ا ليل إجابات أفراد العي  اسئلةى و
 .احملاور الرئيسية لالستبيان

 ة الدراسة  :خصائص عي
ة الدراسة المن اجل        ليلتعرف على خصائص عي زء من الدراسة بعملية  دا ا قوم من خالل  يانات ال الب س

ظيمية للمشروعاتمت  لألصحاب املشروعاتص كل من املتغريات الشخصية والوظيفية  صائص الت   ا

ة  العامة لألفراد   الخصائص-1  :سةالمدرو الزراعية   المشروعات الصغيرةعي
 

لخص من خالل ا ة دول املوا س صائص الشخصية والوظيفية املتعلقة بأفراد عي عرضا  فصلحيث س الدراسة،ا
ربة املشاريع، التكوين  إدارة للتكرارات املتعلقة با ، العمر، املستو  الدراسي، التخصص العلمي،  .ا
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ة   الخصائص الشخصية والوظيفية للق ائمين على  :(00)الجدول رقم          المدروسةة  الزراعي المشروعات الصغيرةعي
ملتغري ملتغري ي لع ف  ملئ  %لنس ب 
 %88.22 100 ك نس
 %00.15 10 أ نىث 
 18-30 00 55.86% 
 %00.72 10 40-31 لع
 41-50 10 06.50% 
 %8.22 10 مف ف 50 

يس دل يئ ملس ت   %08.20 00 بت
س   %60.08 01 م
 %52.20 00 اثن 
مع   %05.58 01 ج

لعل ي لتخ  ق  %8.67 10 عل 
ي   %5.00 0 عل  
جي  ل  %6.12 0 ت
 %11 11 أ خ 
 %82.20 101 ب خت 
ي يف    %10.11 10 نعم يمل  لت
 %00.00 100 ال 

 %00.10 01 ب خ  ع س ن  
 %00.00 00 س ن 3م ق  
 %00.01 00 س ن 4-2 
 %11.11 10 س ن10-14 
كرت15   %1.11 10 س ن ف

 %111 110  ع                      
  V19  SPSS المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج

 ة معطيات  ومن خالل دولمعاي سبة الكرب نسجل أعال  (26)رقم ا م من أن ال ة    من أفراد العي
سبة  ساء فقد كانت % 11.92الذكور ب  يوضح (15)رقم  والشكل املوا %00.02اما نسبة ال
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سبة اكرت دلك د ال سوية  و ال االستثمار  الزراعة قليل االستقطاب للمشاركة ال القليلة تفسر بان 
دا لطبيعته اهودات كبرية  واحتياجه لبدل و لعادات اتكون ميكن أن اخر   ومن جهة وشاقة احيان

ال  عمل املرأةامام  اجملتمع حاجزا السائدة والتقاليد     الزراعة.خاصة  

ة الدراسة حسب توز  (:15)الشكل رقم  سيع عي  الج

 
 (00)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

 
  ص متغري العمر م بني ]فإن أكرب نسبة مو فيما  ة املدروسة ترتاوا أعمار ة[  20-01ن أفراد العي س

سبة  سبة 20- 20مث تليها الفئة العمرية ما بني ]%22.12ب ة[ ب رقم و الشكل املوا  % 22.19س
سب هلاتني الفئتني العمريتني  اهنم  مرحلة البحت  ع يوضح اكرت دلك (16) ن و ميكن تفسري ارتفاع ال

سبة 20- 20مث تليها الفئة العمرية ما بني ]لذات املستقبل و تكوين ا ة[ ب مث تليها الفئة   % 02.20س
سبة  مف ف 50العمرية  سب هلاتني الفئتني العمريتني  اهنم   % 1.92ب فا   ال و ميكن تفسري ا

ب املخاطرة.  مرحلة  البحت عن االستقرار و 
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ة الدراسة حسبتوز  (:16)الشكل رقم   العمر يع عي

 
 (00)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

 ص متغري امعي، ملستو  الدراسيا و فيما  ة ميلكون مستو  أقل من ا م يرتاوا  و فإن أ لبية أفراد العي مستوا
سب  ابتدائيو  متوس و  ثانويبني  دا على التوا بال : و   %01.22،% 20.21،%22.20التا

امعي فكانت نسبته  سب  وميكن تفسريدلك اكرت  يوضح (17)رقم  والشكل املوا %02.21اما املستو  ا ال
هم من دخوله دون اشرتاط  ة ان قطاع الزراعة يعترب قطاع جذاب هلم ميك فراد العي العا ملستو  دون جامعي 

فراد ذوي كم .واالجتماعيالندماجهم امله  وانه فرصة وتكوين عاشهادات  ا ميكن أن يرجع ذلك إ أن ا
قل امعة  املستو  التعليمي ا صول على وظيفة لد  الدولة وال تتطلب شهادات جام يصعبمن ا  .عيةعليهم ا

ة الدراسة حسبتوز  (:17)الشكل رقم  المستوى الدراسي يع عي

 
 (00)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

 تائج كتاأ امعة فكانت ال سبة لألفراد الذين درسوا  ا سبة للتخصصات العلمية بال  :ما بال
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صص%1.21 علوم اقتصادية صص صص%2.02 علوم إدارية ،  ولوجيا ،  صص ،%2.02 تك  بدون 
 يوضح اكرت دلك (18)رقم والشكل املوا  .12.20%

ة الدراسة حسبتوز  (:18)الشكل رقم   لتخصص العلميا يع عي

 

 (00)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

  ص جد ان  املشاريعإدارة  التكوين و فيما   021املقدرة  املشاريع ومن القائمني على  %87.22ف
سبةمشروع  01املشاريع و ان   يقوموا بأي تكوين  إدارةمشروع مل قاموا بتكوين    % 10.11 ب

دا التكوين  يوضح اكرت دلك (19)رقم والشكل املوا املشاريع إدارة  دا يعود ا اعتقاد االفراد ان  و 
ه  ال يعد ضروري لإلدارة الفعالة ملشاريعهم اء ع هم االستغ  .و ميك

ة الدراسة حسبتوز  (:19)لشكل رقم ا         التكوين في إدارة المشاريع يع عي

 
 (00)الب باالعتماد على معطيات الجدول رقم المصدر: من اعداد الط

12 6 3 0
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 سبة لعدد ا ان نسبة  وبال شاط فتضحا ل ال ال ربة   وات ا ة من %22.22س الدراسة ال  مشاريع عي
شاطميلكون اي خربة  ال ال ة الدراسة مشاريع من % 00.00نسبة  و ان خربة سابقة   متلك  عي

وات كما سجل 2خربة مقدرة باقل من  ة الدراسة مشاريع من %00.01 نسبةا ان س متلك خربة  عي
وات، و 9ا  2مقدرة من  ا كدلك ان  س ة الدراسة مشاريع من %11.11سجل متلك خربة مقدرة  عي

وات 02ا  00من  ا ايضا ان  ،س ة الدراسة مشاريع من %1.11و سجل متلك خربة مقدرة تزيد  عي
ة.  02عن  عادة  املشاريعأن أصحاب  ميكن القولو  يوضح اكرت دلك (20)رقم والشكل املوا س

عمال ال يكون لديهم فيها خربة سابقة يبدؤون  .با

ة الدراسة حسبتوز  (:20)لشكل رقم ا  التكوين في إدارة المشاريع يع عي

 
 (00)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

ظيمية للمشروعا  الخصائص-0  :اسةمحل الدر   الزراعية  ت الصغيرةالت
لخص        دول املوا س ظيمية املتعلقة من خالل ا صائص الت ة املشروعات ا فصل حيث املدروسة،بعي عرضا  س

وات بللتكرارات املتعلقة  شاط،عدد س  املشروع.ويل مصدر مت ،االستثمارشكل  املشروع،إطار إنشاء  العمال،عدد  ال
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ظيمية للمشروعات محل الدراسة  :(00) الجدول رقم   ة وفق الخصائص الت  خصائص العي
ملتغري ملتغري ي لع ف  ملئ  %لنس ب 

لن  %21.05 00 س ن 5أ ق م  ع س ن 
 %07.20 00 س ن 5-2 
 %07.62 00 س ن 10-14 
 %05.58 01 فأ كرث س ن 15 
م10-15   %07.20 00 ع

لعام م20-16 ع   %65.00 00 ع
م21-25   %02.06 00 ع
م26-30   ع

 
10 01.05% 

 ع م31-40 
 

10 8.68% 

م41-42   %11 11 ع
ي   %60.68 00 مب خش

ع ملرش ء  ن ط     ANSEJ 00 24.14% 
 ANGEM 00 15.18% 
 %00 11 ط أ خ 
ي  ع ج ء مرش ن   100 95.17% 

سع مل  شلك الاسسامث مئت ع ق  %3.45 0 رش
لن   %1.38 0 تغيري 

ع ملرش ي  ي خشيص م مت  %76.56 111 مت
 %5.52 10 ق بنيك 
ةل  دل ع   %6.89 11 مس
ئيل   %11.03 10 مع ع

 %111 110  ع                      
  SPSS V19  المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج
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 ة معطيات  ن خاللوم دولمعاي وات 2أقل من  اتأن عمر املشروع نسجلأعال  (20)رقم ا جاء   س
سبة  12  الرتتيب متثلاعلى  موع مشروعات %20.22مشروع ب ة  من  ذا ما يشري إ وجود العي و

شأة ديثة ال ا يرتاوا ما  .نسبة معتربة من املشروعات ا وات[  9-2بني ]مث تليها املشروعات ال عمر س
سبة  ا يرتاوا ما بني ] مشروع22ومتتل  %01.92ب سبة  02-00مث تليها املشروعات ال عمر وات[ب س

ا  مشروع22ومتتل  07.62% ة فأكثر 02وأقل نسبة كانت للمشروعات ال عمر سبة  س  %05.58ب
 يوضح اكرت دلك. (21)رقم والشكل املوا  مشروع20ومتتل 

ة الدراسة حسبتوز  :(21)لشكل رقم ا شاط يع عي وات ال  عدد س

 
 (00)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

 

 سبة كرب كانت لصا املشروعات ] و بال سبة ا الحظ أن ال سبة  02- 00لعدد العمال ف عامل[ ب
سبة  عامل[ 20- 02ها املشروعات]تمث تل 07.20%  لرتتيب املوامت جاء  ا %22.02ب

سبة 22- 20املشروعات] سبة  عامل[ 20- 22ها املشروعات]تمث تل %02.06عامل[ ب  %01.05ب

سبة عامل[ 20- 20]وأقل نسبة كانت للمشروعات  يوضح اكرت  (22)رقم والشكل املوا  .%8.68ب
 دلك.
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ة الدراسة حسبتوز  (:62)لشكل رقم ا  العمالعدد  يع عي

 

 (00)الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم المصدر: من اعداد 

سبة إلطار جد أن معظم املشروعات  إنشاء املشروع وبال سبة  إطار مبادرة شخصية جاءت ف ، %20.21ب
ية لدعم تشغيل الشبابال انشات  اطار متويل  ها املشروعاتتمث تل سبة ANSEJ الوكالة الوط  %24.14ب

ية لتسيريشات  اطار متويل و ال انمتبوعة باملشاريع  سبة ANGEM املصغرالقر   الوكالة الوط  %15.18 ب
تائجد و   يوضح اكرت دلك. (23)رقم والشكل املوا   سبيل  ال تبذهلا الدولة اجملهودات عطي صورة عنت ال

صول على أنواع الدعم امل ذ املشروعات با تمام مسريي  ذا القطاع، كما يبني ا  .ختلفةدعم 

ة الدراسة حسب (:23)لشكل رقم ا  إطار انشاء المشروع توزيع عي

 
 (00)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 
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  ة الدراسة فقد كان أ لبها مييل إ إنشاء مشروعات سبة لشكل االستثمار الذي أخذته مشاريع عي أما بال
سبة   سبة مث تأت استث%92.01جديدة ب مث تأت إعادة اإلنشاء  % 2.22مارات التوسعة ملشاريع قائمة ب

سبة حالة  شاط ب    يوضح اكرت دلك. (24)رقم والشكل املوا  .% 0.21تغيري ال

ة الدراسة حسب إطار 24الشكل رقم )  شكل االستثمار(: توزيع عي

 
 (00)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 

  جد أن معظمها يعتمد بشكل أساسي على التمويل الشخصي ذ املشروعات ف سبة ملصادر متويل  أما بال
سبة   سبة   مث تأت %76.56ب سبة  و يليه  %11.03دعم عائلي ب و   %2.19مساعدة الدولة ب
سبة   االخري كي ب    يوضح اكرت دلك. (25)رقم والشكل املوا  .%2.22قر  ب

ة الدراسة حسب إطار 62) الشكل رقم  شكل االستثمار(: توزيع عي

 
 (00)المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول رقم 
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 :تحليل بيانات األبعاد الرئيسية للدراسة 
ة منقياس مساهمة مشروعات   -1 احية االقتصادية:  العي  ال

د مية االقتصادية مسامهة املشاريع الصغرية الدراسة لتعرف على مد   هتدف  داو الزراعية  الت االساس  على 
ول من ا احملور ا تائج ذلكفقرات لقياس  02االستبيان املتكون من  القسم الثالث من خصص و   وجاءت ال كما 

دول املوا  :ممتل  ا

مية   :(01)الجدول رقم   ة المشاريع الصغيرة الزراعية في الت قياس مساهمة عي
 االقتصادية

سبة نعم بيان الفقرة مالرق سبة ال %ال ال  %ال
 أدري

سبة  %ال

اصب شغل جديدة 0  %11 11 %0.52 12 %22.22 051 ؟ل خلق مشروعك م
اصب شغل   و عدد م عم ما  ادا اجبت ب

دجديدة  شاة م  ؟بداية نشاطكم الم
      6212 :المجموع

توجات مشروعك تصدر للخارج 6  %11 11 %02.06 27 %21.28 88 ؟ل م
ة في عملي حليةم مواردمشروعك ل يستخدم  0

 ؟االنتاج
016 71.05% 50 62.22% 11 11% 

ل استخدمت مدخراتك المالية الشخصية  5
 ؟لخلق او لتوسعة مشروعك

000 72.22% 05 60.52% 11 11% 

م في توفير  2 توجات مشروعك تسا ل م
توجات كانت تستورد من الخارج  ؟م

112 77.24% 33 22.76% 11 11% 

  SPSS V19 .المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج
ن حاول ا ة املشاريع الصغرية الزراعية التعرف على مد   وس مية االقتص املدروسة مسامهة عي  خاللمن ادية الت

ا تقييم  دول وقياس مسامهتهانتائج االسئلة املطروحة ح يتس ل تائج  (25)رقم  وحسب ا السابق جاءت ال
حو التا  :على ال

اصب شغل جديدة-0  :خلق م
تائج حسب  دول من  (80)الفقرة رقم تشري ال سبة  051أعال إ أن  (55)رقم ا ة الدراسة ب مشروع من عي

وا % 22.22 اصب شغل  متك اصب شغل  12 جديدة مقابلمن خلق م دا مشاريع مل تستطيع خلق م  ربيعتو
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دا القطاع على املسامهة بقوة  خلق فرص التشغيل  يشهدايب مؤشر ا اعلى قدرة  مو  وقد سجل ة  عان  مشروعات عي
صب شغل جديد  2202الدراسة قد خلقت  دا مام  قطاع فعال  وان تكونيعك  قدرهتا على امتصاص البطالة  و

: (62)رقم إ الشكل البيا  (0ومن املزيد من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة رقم ) العملية.د   التا
ة   (:00)الشكل رقم              اصب شغل جديدة خلق فيمساهمة مشروعات العي سبة:            م  ال

% 

 
 (01)من الجدول رقم  (10)الفقرة رقم  المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات

مة في التصدير-6  :المسا
تائج حسب  دولمن  (86)رقم الفقرة تشري ال سبة  88إ أن  أعال (55)رقم  ا ة الدراسة ب مشروع من عي

وا % 20.11 تجاهتا مقابلمن تصدير  متك سبة  مشروع 27 م الوصول ا تصدير  يستطيعوامل  % 29.02ب
توجاهتا  :التا (67)رقم ( إ الشكل البيا 86ومن املزيد من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة رقم ) م

ة   (:00)الشكل رقم   سبة:             التصدير فيمساهمة مشروعات العي  % ال

 
 (01)من الجدول رقم  (16)الفقرة رقم  المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات

نع 
96.55

3.45ال

نع ال ال أدري

60.88نع
39.12ال

نع ال
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دولمن  (86)الفقرة رقم نتائج  خالل ويتبني من سبة االكرب تقدر ب أن أعال  (67) والشكل (25)رقم  ا ال
ة الدراسةمشروعات من  % 20.11 تجاهتا  وامتك عي دا مؤشرمن الوصول ا مستو  تصدير م ايب يشهد ا و

مية الصادرات خارج احملروقات  دا القطاع مبستو  جد مقبول  ت البدائل  حدأيكون  وقدرته انعلى مسامهة 
قيقها. زائر  ويع الصادرات ال تريد ا  اهلامة  عملية ت

 :موارد محلية في االنتاج استعمال-0
تائج حسب  دولمن  (8)الفقرة رقم تشري ال سبة  016إ أن  (25)رقم  ا ة الدراسة ب مشروع من عي

سبة  مشروع 50مقابل  لية  االنتاج تستعمل موارد % 10.22 لية   تستعمل مواردال  % 29.22ب
 :التا (60)رقم ( إ الشكل البيا 8رقم )من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة  ومن املزيد االنتاج

ة   (:00)الشكل رقم    % سبة:ال         اإلنتاجاستعمال موارد محلية في   فيمساهمة مشروعات العي

 
 

 (01)من الجدول رقم  (10)الفقرة رقم  المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات
دولمن  (8)الفقرة رقم  نتائج خالل ويتبني من سبة االكرب تقدر ب أن أعال ( 5) والشكل (55)رقم  ا ال
ة الدراسةمشروعات من  % 10.22 دا مؤشر لية  االنتاج تستعمل موارد عي ايب يشهد على مس و امهة ا

ب استرياد موارد وتأت امهيةدا القطاع مبستو  كبري  استعمال املوارد احمللية  انب   ار  دا ا دا ج من ا و
اصب شغل  يقلل م  خلق م ا تسا من فاتورة االسترياد   كما يشجع قطاعات اخر  موفرة هلد املوارد ال بدور

دث ا  ايب. و  تفاعل اقتصادي ا

نع 
70.34

29.66ال 

نع ال
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 :تعبئة مدخرات المالية الشخصية لخلق او لتوسعة المشروعات -5
تائج حسب  دولمن  (8)رقم منالفقرة تشري ال سبة  000أن  إ (55)رقم  ا ة الدراسة ب مشروع من عي

لق او لتوسعة مشروعاهتم من تعبئةقاما اصحاب املشاريع  % 12.22  05قابل م مدخراهتم املالية الشخصية 
سبة  مشروع ( أعال إ الشكل 8ومن املزيد من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة رقم ) بدلك واقوميمل  % 22.22ب
 :التا (.رقم )البيا 

ة   (:00)الشكل رقم   تعبئة مدخرات المالية الشخصية لخلق او لتوسعة   فيمساهمة مشروعات العي
 المشروعات

سبة:                                                                                            % ال

 
 (01)الجدول رقم  من (15)الفقرة رقم  المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات

 
دولمن  (8)الفقرة رقم نتائج  خالل ويتبني من سبة االعظم أن أعال  (69) والشكل (55)رقم  ا ال ال

ة الدراسةمشروعات من  % 12.22ب  تقدر لق مدخراهتم املالية الشخصيقد قام اصحاب املشاريع بتعبئة  عي ة 
دا مؤشراو لتوسعة مشروعاهتم  ايب يبني و يب املدخرات الشخصية من ا دا القطاع من املشاريع    قدرة 
از  والوقوع  فخ االكت اصب شغل جديدة  وتوجيهها  ه م جم ع تاالستثمار الدي ي  وجات وخلق الثروةوتوفري م

 .وزيادة االستثمار

 

 

نع 
76.55

23.45ال

نع ال
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 :الحد من االستيراد -2
تائج حسب  دولمن  (85)رقم منالفقرة تشري ال سبة  006إ أن  (25)رقم  ا ة الدراسة ب مشروع من عي

د من فاتورة االسترياد  متكن % 11.22 توجات كانت تستورد اصحاب املشاريع مقاب ودلك بتوفريمن ا  22ل م
سبة  مشروع د  واستطيعيمل  % 22.12ب تيجة الوصول ا  رقم  املزيد من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة ومنال

 :التا (5رقم )البيا  ( أعال إ الشكل85)

ة   (:01)الشكل رقم   سبة:           الحد من االستيراد فيمساهمة مشروعات العي  % ال

 
 (01)من الجدول رقم  (12)الفقرة رقم  المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات

دولمن  (85)الفقرة رقم نتائج  خالل ويتبني من  11.22نسبة الكبرية تقدر ب  أن (8) والشكل (55)رقم  ا
ة الدراسةمشروعات من  % ه ودلك منقد استطاعت املسامهة  خفض فاتورة االسترياد  عي ا من انتاج حيت متك

توجات ارج   وتوفري م د املسامهةكانت تستورد من ا زائرية من احملافظة على احت و ة الدولة ا ياطات متكن خزي
لية بأسعار معقولة ترفع من املستو  املعيشي للمواطن م وكدلك توفريالعملة الصعبة    ارب الفقرو توجات 
 نف  الوقت.

ة منقياس مساهمة مشروعات   -0 احية االجتماعية  العي  :ال

مية االجتماعية اول الدراسة التعرف على مد    االساس  داوعلى مسامهة املشاريع الصغرية الزراعية  الت

ا احملور  تائج .فقرات لقياس ذلك 02من االستبيان املتكون من القسم الثالث  من الثاخصص كما   وجاءت ال
دول املوا  :و ممتل  ا

نع 
77.24

22.76ال

نع ال
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مية  قياس مساهمة :(00)الجدول رقم   ة المشاريع الصغيرة الزراعية في الت   عي
 االجتماعية

سبة نعم البيان الرقم سبة ال %ال سبة ال أدري %ال  %ال
ك من الخروج من ل انشاء مشرو  0 عك مك

 ؟البطالة
052 011% 

 
11 11% 11 11% 

عم السؤال رقم  6 ل وصلت بعد  10ادا اجبت ب
فس حالة االستقرارخروجك من البطالة الى  ي ال

 والمادي؟

052 011% 
 

11 11% 11 11% 

م مشروعكل  0 في تحسين مستوى دخلك  سا
 ؟ومستوى معيشتك

052 011% 11 11% 11 11% 

ك من الدخول كا ا 5 ل انشاء مشروعك مك مرأة 
 ؟عالم الشغلالى 

02 00% 062 88% 11 11% 

  SPSS V19 .المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج
ن حاول ا ة املشاريع الصغرية الزراعية التعرف على مد   وس مية االجتم املدروسة مسامهة عي  خاللمن اعية الت
ا تقييم نتائج االسئلة ا دول وقياس مسامهتهاملطروحة ح يتس ل ت وحسب ا حو السابق جاءت ال ائج على ال

 :التا

 :التخلص من البطالة-0
 

تائج حسب  دولمن  (80)الفقرة رقم تشري ال ة الدراسة صاحب  052إ أن  أعال (52)رقم  ا مشروع من عي
سبة  رو  وامتك %000ب ومن املزيد من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة ج من البطالة من خالل خلق مشروعه من ا
 :التا (31)رقم ( إ الشكل البيا 80رقم )
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ة   (:31)الشكل رقم   سبة:                 التخلص من البطالة فيمساهمة مشروعات العي  % ال

 
 (00)دول رقم من الج (10)الفقرة رقم  لمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطياتا

 ا
دولمن  (80)الفقرة رقم  نتائج خالل ويتبني من من املشاريع  د القطاعدور  (0) والشكل اعال (22)رقم  ا

مية االجتماعية من خالل توفري فرص عمل لتخلص من البطالة ال هلا انعكاسات  الصغرية  املسامهة  عملية الت
راف   .السرقةو واملخدرات اجتماعية خطرية كاال

فسي والمادي:الى حالة  الوصول  -6  االستقرار ال
تائج حسب  دولمن  (86)الفقرة رقم تشري ال ة الدراسة صاحب  052إ أن  أعال (22)رقم  ا مشروع من عي

سبة  وا %000ب فسي واملادي حالة االستقرارالوصول ا من خالل من  متك  ومن املزيد من التوضيح ميكن ال
 :التا (6)رقم ( إ الشكل البيا 86قرة رقم )ترمجة الف

ة   (:00)الشكل رقم   فسي والمادي  حالة االستقرارالوصول الى   فيمساهمة مشروعات العي                     ال
سبة:  % ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 (00)من الجدول رقم  (16)الفقرة رقم  المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات

100%

نع

100%

نع
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دولمن  (86)الفقرة رقم  نتائج خالل ويتبني من من املشاريع  د القطاعدور  (6) والشكل اعال (22)رقم  ا
فسي واملادي حالة االستقرار اجملتمع االوصول افراد الصغرية  املسامهة   اصب شغل تضمن بعد خلقهم مل ال
دا منهلم   استقرار نفسي  امجة عن البطالة و استقرار مادي من خالل التخلص من الضغوطات االجتماعية و  ال

مية اجتماعية  قيق ت تائج تصب  جهود  د ال بهم الوقوع  السرقة و االجرام و  صل على دخل  خالل 
 لكل افراد اجملتمع.

مة في  -0  : تحسين مستوى الدخل و مستوى المعيشةالمسا
تائج حسب  دولمن  (8)الفقرة رقم تشري ال ة الدراسة صاحب  052إ أن  أعال (22)رقم  ا مشروع من عي

سبة  م خلق مشاريعهم   %000ب وضيح ومن املزيد من الت ومستو  معيشتهمسني مستو  دخلهم قد سا
 :التا ()رقم ( إ الشكل البيا 8ميكن ترمجة الفقرة رقم )

ة   (:00)الشكل رقم     ومستوى المعيشةل  تحسين مستوى الدخ فيمساهمة مشروعات العي
سبة:  % ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (00)من الجدول رقم   (10)الفقرة رقم  اعداد الطالب باالعتماد على معطيات المصدر: من
دولمن  (8)الفقرة رقم  نتائج خالل ويتبني من من املشاريع  د القطاعدور  () والشكل اعال (22)رقم  ا

رية  أحد الدي يعد اجملتمع االمرال فراد  ومستو  املعيشةلدخل سني مستو  ا الصغرية  املسامهة  و داف ا ا
مية االجتماعية.  لعملية الت

 

100%

نع
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 : تمكين المرأة من دخول عالم الشغل -5
تائج حسب  دولمن  (8)الفقرة رقم تشري ال ة الدراسة صاحبة  02إ أن  أعال (22)رقم  ا مشروع من عي

سبة  م خلق مشا %11ب ومن املزيد من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة رقم ريعهم  دخوهلم عامل الشغل قد سا
 :التا ()رقم ( إ الشكل البيا 8)

ة   (:01)الشكل رقم    تمكين المرأة من دخول عالم الشغل  فيمساهمة مشروعات العي

 

 (00)رقم  من الجدول (10)الفقرة رقم  المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات
 

دول (15)الفقرة رقم خالل نتائج  ويتبني من من املشاريع  د القطاعدور  (05)والشكل  اعال (22)رقم  من ا
صول على عملاجملتمع  واندماجها  متكني املرأة من دخول عامل الشغل الصغرية  املسامهة   وخروجها من وا

  الفقر.

ة من    أثرقياس   -0  :الفقرمحاربة  مشروعات العي

د الدراسة لتعرف على مد  مسامهة املشاريع الصغرية الزراعية   هاربة الفقر هتدف  د م دا االساس وع وا لى 
ا احملور  و  02من القسم الثالث من االستبيان املتكون من  الثالثخصص تائج كما  فقرات لقياس ذلك وجاءت ال

: دول املوا  ممتل  ا

 

11%

89%

نع
ال
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ة المشاريع الصغيرة الزراعية في  ق :(00)الجدول رقم   حاربة  مياس مساهمة عي
 الفقر

سبة نعم البيان الرقم سبة ال %ال سبة ال أدري %ال  %ال
ن تحسيمن توفير و مشروعك مداخيل ك تل مك 0

 ؟من طرف عائلتكجودة الطعام المستهلك 
002 20.01% 

 
01 2.2% 11 11% 

نوعية من تحسين مشروعك مداخيل ك تل مك 6
 ؟سكن فيهتالذي  السكن

052 011% 
 

11 11% 11 11% 

 مستوىمن تحسين مشروعك مداخيل ك تل مك 0
الى مستوى التعليمية على الخدمات  انفاقك

 ؟على افراد عائلتكاالكتفاء 

052 011% 11 11% 11 11% 

 مستوىمن تحسين مشروعك مداخيل ك تل مك 5
الى مستوى  الصحيةعلى الخدمات  انفاقك

 ؟على افراد عائلتك تفاءاالك

052 011% 11 11% 11 11% 

من تحسين مستوى مشروعك مداخيل ك تل مك 2
 الى مستوى االكتفاء شراء المالبسعلى  انفاقك

 على افراد عائلتك؟

052 011% 11 11% 11 11% 

 SPSS V19 .لمصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامجا

 :امتحسين جودة الطعو  توفير-0
تائج حسب  دولمن  (80)الفقرة رقم تشري ال ة الدراسة صاحب  002إ أن  أعال (56)رقم  ا مشروع من عي

سبة  سني جودة منخلق مشاريعهم من خالل  وامتك %93.10ب سبة  00و املقابل  الطعام توفري و  2.9%ب
احية املالية قبل خل دا راجعو  جاءت اجابتهم ال كن ترمجة من املزيد من التوضيح ميق مشاريعهم و الكتفائهم من ال

دولمن  (80الفقرة رقم ) : (5)رقم إ الشكل البيا  أعال (56)رقم  ا  التا
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ة   (:00)الشكل رقم   سب            توفير وتحسين جودة الطعام فيمساهمة مشروعات العي  % ة:ال

 

 

 (00)من الجدول رقم  (10)الفقرة رقم  لمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطياتا
 

دولمن  (80)الفقرة رقم  نتائج خالل ويتبني من على الصغرية قدرة املشاريع  اعال (5) والشكل (22)رقم  ا
تهمتوفري مداخيل مالية  سني جودةمن توفري  صحا ا مك دا ماهتم عائالالطعام املستهلك من طرف  و م  و يسا

اربة  سني جودتهحيت توفري الغداء  نالفقر م    وبشكل مستمر. و

 :نوعية السكن تحسين-6
تائج حسب  دولمن  (86)الفقرة رقم تشري ال ة الدراسة صاحب  052إ أن  أعال (56)رقم  ا مشروع من عي

سبة  وا %000ب ون فيه الذي  نوعية السكنسني  منمن خالل خلق مشاريعهم  متك من املزيد من و يسك
دولمن  (86وضيح ميكن ترمجة الفقرة رقم )الت : (2)رقم إ الشكل البيا  أعال (56)رقم  ا  التا

ة   (:00)الشكل رقم   سبة: نوعية السكن  تحسين فيمساهمة مشروعات العي  % ال

 

 (00)من الجدول رقم  (16)الفقرة رقم  لمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطياتا

93.1

6.9

نع
ال

100%
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دولمن  (86)الفقرة رقم  نتائج لويتبني من خال قدرة املشاريع الصغرية على  اعال (2) والشكل (22)رقم  ا
دا مؤشر ون فيه و سني نوعية السكن الدي يسك تهم من  صحا ا مك ايب يشهد على إ توفري مداخيل مالية 

اربة الفقر من خالل متكني أصحا ا من  د املشاريع    أحديعترب  الئقوالسكن الة السكن سني نوعيمسامهة 
ساسية ال متكن العائالت العيش  طفالالشروط ا رمية وتربية ا ا م ا راف واجت  .واال

 :التعليميةعلى الخدمات  النفاقمستوى ا تحسين-0
تائج حسب  دولمن  (8)الفقرة رقم تشري ال ة الدراسصاحب  052إ أن  أعال (56)رقم  ا ة مشروع من عي

سبة  وا %000ب دمات  هممستو  انفاق سني منمن خالل خلق مشاريعهم  متك لى افراد ع التعليميةعلى ا
دولمن  (8من املزيد من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة رقم )و ا مستو  االكتفاء عائالهتم   أعال (56)رقم  ا

: (7)رقم إ الشكل البيا   التا
ة  مساهمة   (:00)الشكل رقم    عليميةالتعلى الخدمات    مستوى االنف اق تحسين فيمشروعات العي

سبة:  % ال

 

 (00)من الجدول رقم  (10)الفقرة رقم  لمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطياتا

 

دولمن  (8)الفقرة رقم  نتائج ويتبني من خالل قدرة املشاريع الصغرية على  اعال (7) والشكل (22)رقم  ا
سني توف تهم من  صحا ا مك دمات  هممستو  انفاقري مداخيل مالية  االكتفاء  مستو  ا التعليميةعلى ا

قيق شهادات ومستويات تعليمية  هل واالمية و على افراد عائالهتم الدي من شانه اعطائهم فرصة للخروج من ا
اء حياهتم وعدم هم من ب  الوقوع  الفقر. تضمن هلم مستقبل مه يضمن هلم دخل ميك

 

100%

نع
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 الصحية:الخدمات على  النفاقمستوى ا تحسين-5
تائج حسب  دولمن  (8)الفقرة رقم تشري ال ة الدراسة صاحب  052إ أن  أعال (56)رقم  ا مشروع من عي

سبة  وا %000ب دمات  هممستو  انفاق سني منمن خالل خلق مشاريعهم  متك افراد  علىالصحية على ا
دولمن  (8من املزيد من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة رقم )و ا مستو  االكتفاء  عائالهتم  أعال (56)رقم  ا

: (0)رقم إ الشكل البيا   التا
ة   (:00)الشكل رقم    حيةالصعلى الخدمات    مستوى االنف اق تحسين فيمساهمة مشروعات العي

سبة:  % ال

 

 (00)من الجدول رقم  (15)الفقرة رقم  لى معطياتلمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد عا

 

دولمن  (8)الفقرة رقم  نتائج ويتبني من خالل قدرة املشاريع الصغرية على  اعال (0) والشكل (22)رقم  ا
سني  تهم من  صحا ا مك دمات  هممستو  انفاقتوفري مداخيل مالية  ا  راد عائالهتمعلى اف الصحيةعلى ا

االمرا   والبقاء بعيدين عنللمحافظة على صحتهم بشكل عام الدي من شانه اعطائهم فرصة  تفاءمستو  االك
م بعيدين عن الفقر  والتفرغ لدراسة م  ابقاء د املكتسبات تسا ضري املستقبل و  فيه. أسباب الوقوعو و

 :شراء المالبسعلى  النفاقمستوى ا تحسين-2
تائج حسب  دولمن  (85)الفقرة رقم تشري ال ة الدراسة صاحب  052إ أن  أعال (56)رقم  ا مشروع من عي

سبة  وا %000ب ا ائالهتم ع فرادشراء املالب    هممستو  انفاق سني منمن خالل خلق مشاريعهم  متك
دولمن  (85من املزيد من التوضيح ميكن ترمجة الفقرة رقم )و مستو  االكتفاء  شكل إ ال أعال (56)رقم  ا

: (9)رقم البيا   التا

 

100%
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ة   (:00)الشكل رقم     شراء المالبس على  مستوى االنف اق تحسين فيمساهمة مشروعات العي

سبة:  % ال

 

 (00)من الجدول رقم  (12)الفقرة رقم  لمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على معطياتا

 

دولمن  (85)الفقرة رقم  نتائج ويتبني من خالل قدرة املشاريع الصغرية على  اعال (9) والشكل (22)رقم  ا
سني  تهم من  صحا ا مك ا مستو   هتمعائالفراد شراء املالب    هممستو  انفاقتوفري مداخيل مالية 

ماالكتفاء  دا يسا اء املستالدراسة  والرتكيز علىاندماجهم  اجملتمع بدون مركب نقص   و  .قبلوب

. V  0.0- الفرضيات  اختبار:  
اور  ة الدراسة حول مجيع  تلف إجابات أفراد عي ليل  قوم الدراسة،  وأبعاد أداةبعد عر  و اختبار فرضيات بس

اءا على البيانات  تائج الالدراسة ب تها إحصائيا  وال ليلها ومعا  مت 

. V0.1-   الفرضياتاختبار : 
 : األولىاختبار الفرضية  -1
ميةفي زيادة الزراعية الصغيرة ريع للمشا تأثيريوجد - ومحاربة ية واالجتماع ةاالقتصادي الت

 .في الجزائر الفقر

ظرية ان ، إذ   د الفرضية تبات إلقد مت        ا من خالل الدراسة ال ا ل فة عامة تلعب دور  بصالصغرية  املشاريع تبي
مية قيق و زيادة الت  الدول  دا من خالل مسامهتها الكبرية و الفعالةة و و االجتماعي ةاالقتصادي كبري  
امية واملتقدمة على حد سواء من % 70ا توفر حو  العاملة حيثليد من اواستقطاب عدد كبري  التشغيل  ال

100%

نع
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ورويب وتستقطب ما بني  اد ا طقة شرق % 12و% 22فرص العمل بدول اال من إمجا العمالة الرمسية  م
م بشكل  % 20ا آسيا، كما تشغل حو  لقيمة ا خلق  كبري من العمالة كمتوس   الدول العربية، و تسا

سب مية،% 20تتجاوز  مثال  املضافة ب ظمة التعاون االقتصادي والت م ايضا  زياد  أ لب دول م ة و تسا
اتج احمللي ام  إمجا ال ذ  مثال ففيا م  اتج احمللي % 20ن بأكثر م املشاريعالدول مرتفعة الدخل تسا من ال

سب ترتاوا ما بني  ذ % 29و% 02وب م  خفضة الدخل ،كذلك تسا ل  بشك املشاريع الدول متوسطة وم
حو  م ب مية الصادرات، حيث تسا عة، وتشكل % 22إ % 22كبري  ت من الصادرات العاملية للمواد املص

 تايوان،  % 22 الصني و% 29جدا، إذ بلغت  مسامهتها  صادرات بعض الدول اآلسيوية معدالت عالية
ا اهنا كما  قيق التوازن واالستقرار االجتماعي وكذا  تبني ل مية اإلقليمية وهلا مسامهة فعالة   وسيلة لدعم الت
تج  املشاريعدعم  رجات شركة تويوتا% 10الصغرية مثال  اليابان ما يزيد عن  املشاريعالكبرية فت فة ،باإلضا من 

ال االبتكار خاصة  الدول املت ا املتميز   قيق الصغرية دورا اسرتات املشاريعوتؤدي  ،قدمةإ دور يجيا  
مية  اس سواء من خالل تشكيلة العمل أو  ةاالجتماعيمبادئ الت يارات أمام ال وذلك عن طريق توسيع البدائل وا

م ذلك  توفري دمات، حيث يسا ذا السلع بأسعار رخيصة وتشكيلة السلع وا اسبة    اول  جودة م مت
اربة الفقر  الطبقات الفقرية  دا ما يدعم جهود  ذ و  م  ساسية  اجملتمع إنتاج  املشاريع، كما تسا اجياته ا

فراد من االقتصادي  فسه مما يقلل من التبعية االقتصادية ويرفع من ا م  اجملتمع ب   يعاملشار ذ ،كما تسا
ذ  فراد وتدريبهم على املهارات اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية واملالية إلدارة أعمال  ذا   ملشاريعاتكوين ا و

د اإلدارة ومراكز التدريب ققها املشاريع .ظل قلة وضعف إمكانيات معا ايب ال  تائج اال و ميكن القول ان ال
احية االقتصادية و االج اربة الفقر من خالل توفري التشالصغرية من ال غيل و تماعية  متتل حلول ميدانية فعالة  

مية و زيادة دخل االفراد و مستو  معيشتهم. قيق التوازن االقليمي لت  وخلق الثروة و ادماج املرأة  عامل الشغل و 
ا من خالل الدراسة لقد  ا ل قيق و زيادة زائر تلعب دور كبالزراعية  االصغرية  املشاريع ان  التطبيقيةتبي ري  

مية ا اليه من احصائيات و معطيات اظهرت و االجتماعي ةاالقتصادي الت دا من خالل ما توصل اربة الفقر و  ة و 
د املشاريع   ا مسامهة  ة ا  ل حى تصاعدي من س سب جد معتربة  و مب زائر ب زيادة فرص التشغيل  ا

مية الصادرات خارج احملروقات مهتهامساو ايضا ،اخر   حى تصاعدي   ت ة ا اخر  مب ا ك،من س دلك تبي
ا مسامهتها  خلق و زيادة  زائر القيمة املضافةل ايب    ا حى تصاعدي من و عرفت م بأرقام جد معتربة و ا

ة ا اخر  ا مسامهتها   ،س ا ل اتج كدلك تبي ام ال ايب  جد  أرقامب الداخلي ا حى  و معتربة و ا عرفت م
ة ا اخر  و  ور  تصاعدي من س اء على التحليل الوصفي لفقرات  ة  م ب ن قياس مسامهة مشروعات العي
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احية االقتصادية ا ا اتباث مسامهة  ال زائر  توفري التشغيل  ا  الزراعية املشاريع الصغريةمن االستبيان توصل
اربة البطالة و  د و  ققه  دا من خالل ما  صحاب املشاريع و مستو  معيشتهم  و  سني مستو  الدخل 

اء كدلك  لى التحليل عاملشاريع من نتائج جيدة و ارباا و خلق للقيمة املضافة  و الوصول ا مستو  التصدير و ب
ور احية الوصفي لفقرات  ة  من ال ا ااالجتماعية من االس قياس مسامهة مشروعات العي  نتائج تفيد تبيان توصل

د املشاريع متكن افراد اجملتمع من التخلص من البطالة و الوصول ا  فسي واحالة  ان  و  ملادياالستقرار ال
سوي من اجملتمع  عامل الشغل صر ال اء كدلك  و سني مستو  دخلهم و مستو  معيشتهم و ادماج الع على ب

ور ة من  أثراس قي التحليل الوصفي لفقرات  ا ا اتباث مسامهة توص من االستبيان اربة الفقرمشروعات العي ل
زائر  الزراعية املشاريع الصغرية تهم من    ا صحا ا مك اربة الفقر من خالل ما وفرته من مداخيل  وفري ت 

ونه  نوعية السكن سنيلعائالهتم و  سني جودة الطعامو  دمات    االنفاقسني مستو و الدي يسك على ا
د املك شراء املالب على  مستو  االنفاق سنيو  و الصحية على افراد عائالهتم التعليمية هم من و  تسبات متك

روج من الفقر و الع واحي .و يا د املشاريع اداةش بكرامة و االندماج  اجملتمع من كل ال فعالة  ميكن القول ان 
مية االقتصادية و االجتماعية تقف كحاجز امام الفقر بل تعمل على تقليلحققت نتائج جد معتربة   ه ال الت

 .  و القضاء عليه

 :الثانيةاختبار الفرضية  -0

ميـــــةفـــــي زيـــــادة  الزراعيـــــةال يوجـــــد تـــــأثير للمشـــــاريع الصـــــغيرة - واالجتماعيـــــة  ةاالقتصـــــادي الت
 .في الجزائر محاربة الفقرو 

ــــا     ــــد الفرضــــية ب تاجات لقــــد مت نفــــي  اء علــــى مـــــا ذكرنــــا  اتبــــاث الفرضــــية االو مــــن اســــت  ونتــــائج وصـــــل
ـــــة  ظري ـــــاليهـــــا مـــــن خـــــالل الدراســـــة ال ـــــ  والتطبيقيـــــة ال ـــــا  ـــــا ال ـــــة املشـــــاريع الصـــــغرية  ـــــص دورقم  الزراعي

مية االقتصادية  اربة الفقرالت زائر واالجتماعية و  . ا

 :الثالثةاختبار الفرضية  -0

ميــــــة االقتصــــــاديةعالقــــــة بــــــين المشــــــاريع الصــــــغيرة إيجــــــاد ال   واالجتماعيــــــة  الزراعيــــــة والت
 .الجزائر والتشغيل والفقر في
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ا انه توجد عالقة تأثري  ا ل ظرية والتطبيقية تبي احية ال اء على نتائج الدراسة من ال الصغرية  ت تأثر املشاريعحيب
مية االقتصادية زيادة الزراعية  زائر  اربة الفقرو التشغيل واالجتماعية و  الت  املشاريع الصغرية الزراعية حيت ان ا

احية االقتصادي واالجتماعي   ايب من ال ل سامهت  ا كزيادة التشغيل ورفع املستو  املعيشيحققت نتائج إ
رب ومفعل  الزراعيةالصغرية  املشاريعالقول ان  الفقر وميكناربة  زائر تلعب دور مهم و مية ل ا  االقتصاديةت

زائر. واالجتماعية اربة الفقر  ا  وزيادة التشغيل و
 

 الخامسالفصل   خاتمة
 

دا الفصل التطبيقي أن لقد تبني رب  عترببصفة عامة و الزراعية بصفة خاصة  ت املشروعات الصغرية من خالل 
مية االقتصادية واالجتماعية زائر من خالل  لت اربة الفقر  ا شغيل و خلق ما تلعبه من دور فعال  زيادة التو 

ام و لي ا مية و زيادة ناتج  قيق التوازن االقليمي لت مية الصادرات و زيادة القيمة املضافة  و  ن إ الثروة و ت
ف   زائر يعطي فرصة للمجتمع لتعميق فكرة وثقافة العمل واالعتماد على ال وع من املشروعات  ا ذا ال إنشاء 

ماعية ب الفردية وا مية القدرات واملوا ذ املشروعات توازنا اقتصاديا واجتماعيا واكتشاف وت  كما تقدم 
غرااالنتشار بسبب قدرهتا العالية على  كما توصلت الدراسة  .والقر والتوسع داخل اجملتمع  أطراف املدن  ا

مية االقتصادية  وزيادة حجمبني زيادة عدد املشاريع الصغرية  إ وجود عالقة ارتباط زائر  ية واالجتماعالت ا
مية االقتصادية  وتوصلت ايضا اربا ابراز دور املشاريع الصغرية الزراعية  الت زائر من  ة الفقرواالجتماعية و  ا

ية  ليل االحصائيات الوط اقتصادية  ابيةومؤشرات ااسفرت على نتائج  ال ونتائج االستبيانخالل نتائج 
زائر وكبري تأثري مباشر  واجتماعية هلا ستو  االنفاق ا من نواحي عديدة كتوفري العمل ورفع م اربة الفقر  ا

انب الصحي والتعليمي صحاب املشاريع  ا سني نوعية السكن.  مستو  االكتفاء   و 
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مية قيق  كبري بدور تقوم فهي ناميا، أو متطورا كان سواء اقتصاد أي  كبرية أمهية الصغرية املشاريع تل  الت

ا خالل من وذلك واالجتماعية، االقتصادية قيق املدخرات، جذب  الفعال دور هوي التوازن و من ناحية  ا
مية ا الت ا نظرا وذلكوخلق الثروة جديدة عمل  وخلق فرص الصادرات، تشجيع  ودور  من عةمبجمو  لتميز

صائص ا ا  .الكبرية ومرونتها ماهلا، رأس وقلة تأسيسها سهولة :مثل الكبرية املشاريع عن متيز
اول موضوع حاولتولقد  مية ذ الدراسة ت اربة الفقر   دور املشاريع الصغرية  الت االقتصادية واالجتماعية و
زائر ما مد  تأثري املشاريع  على التعرف  البحث ذا إشكالية متثلت ولقد-حالة مشاريع القطاع الزراعي-ا

رة الفقر وما واقع  مية  اجملال االقتصادي واالجتماعي وتقليل من ظا املشاريع الصغرية امهة مسالصغرية  زيادة الت
زائر اربة الفقر  ا مية االقتصادية واالجتماعية و ة البحث تطلب ولقد .الزراعي  الت  عرب اليةاإلشك ذ معا

مسة الفصول هج باستخدام ا دوات امل  .املقدمة  إليها املشار وا
ظري بشقيها الدراسة ذ وقد أسفرت تائج استخالص من والتطبيقي ال تائج هلذ تلخيص يلي وفيما التالية ال  :ال

 

  دد للمشروعات الصغرية  يالحظ واحدةال الدولة داخل وح الدول، كافة عربال يوجد تعريف هنائي و
تلف من بلد إ  تعاريف، عدة وجود أحيانا و تعريف نسيب  طاع زمنٍ  إ آخر ومن ق آخر ومنوإمنا 

ذا التعريف واملعايري املستخدمة  تّب نفسه،إ آخر أيضا، ح داخل البلد   كمايه.  وذلك وفقا، حملددات 

دد دقيق تعريف إ الوصول يعترب مو مراحل الختالف نظرا ومعقدا، صعبا أمرا و  التقدم ودرجة ال

ولوجي  واالجتماعية االقتصادية والظروف اإلمكانات وتباين تعريفها  املعتمدة املعايري واختالف التك

 .الدول بني

   كادميي بدراسة املشروعات الصغرية على املستو تمام ا ،ضعف اال ا اث  من حيث ندرة وقلة الوط
كادميية املتعل  الصغرية.قة مبوضوع املشروعات ا

 ي الصغرية،املشروعات  ذ تعريف ديد  املعايري من نوعيني بني التمييز ميكن  وأخر  كمية معايري و

 .نوعية

  صائص جبالصغرية تتسم املشاريع مو واالنتشارو ملة من ا تطلب حيت ال ي ،السمات تسمح هلا ب
ظيم وسهولة التأسي  والقدرة على التكييفكبري وتتميز مبرون  رأمسالاالستثمار فيها  واالبتكار  ة اإلدارة والت

 .الكبرية شاريعامل مع والتكامل

  ا وإسهامهاالصغرية العديد من املشاكل والقيود ال تعرت  نشأ املشاريعتواجه مية ا هتا وتطور لفعال  الت
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امية  اخب ترتب ومعظمها االقتصادية واالجتماعية خاصة  الدول ال  .امةاالستثماري بصفة ع امل

 ا ميكن الصغرية املشاريع إن  من املستثمرين صغار إ وصوهلا خالل من الفقر ملكافحة فعالة آلية اعتبار

ساء الرجال ا وسعة وال قاليم  خاصة انتشار ائية ا قل ال مو  حظا ا كثر أو ال مية احتياجا ا  .للت

 م املشاريع الصغرية  زياد اتجة تسا اعات و تقوم  القومي ال اعات املغذية أو املكملة للص بدور الص
ي   الكبرية ولية املواد الستثمار وسيلةكما   الزراعي اإلنتاج ودعم لتشجيع امة وسيلة علها مما احمللية ا

اعي واإلنتاج د سواء حد على الص ا ع ا عن فضال احمللية اإلنتاج مدخالت على اعتماد  ميةت  دور

اعات ومحاية  .العامل شعوب لد  رواجا تلقى أصبحت ال التقليدية الص

  ايبدور هلا مية الصادرات إ وخفض الواردات وذلك من خالل توفري سلع تصديرية قادرة على   ت
ل ل  افسة أو توفري سلع   .السلع املستوردة امل

 د املشاريع اداة فعالة حملاربة البطالة ملا ت ظر ا وفر من فرص عمل جديدة فهي كتيفة العمالتعترب  ة بال
ا الكبري.  تعداد

  سوي رفع مشاركة د املشاريع تدعم صر ال شاط  الع اربة االقتصاديال مية الفقر و اطق وت قل امل  ا
مو  حضا          مية ال  .والت

  م مية املشاريع الصغرية تسا ب ت ب تشجيع لتعزيز خصبةاالت  ربتعتحيت  واالبتكارات املوا  املوا

فكار ديدة، وا عمال رواد من واملتميزة الفذة املبادرات صحاب واالبتكار لإلبداع وفرصة ا  ذوي ا

 .والطموا الكفاءة

  ة اضهرت الدراسة ان سبة عالية سامهت ل الدراسة الزراعية  الصغرية املشروعاتعي  البطالة اربة  ب

اد و كومية الوظائف عن ائلبد إ اصب شغل جديدة مبستو  جد مقبولمن خالل توفري  ا  .ا م

  ة املشروعاتاضهرت الدراسة ان خارج قطاع  التصديرزيادة    سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  عي
 احملروقات.

  ة ل الدراسة  الصغرية املشروعاتاضهرت الدراسة ان عي   لية واردئة امل تعب  سامهت الزراعية 
 .اإلنتاجعملية 

  ة املشروعاتاضهرت الدراسة ان دخراتك املالية امل تعبئة   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  عي
لق او لتوسعة   املشاريع.الشخصية 

  ة املشروعاتاضهرت الدراسة ان  سني مستو  دخل   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  عي
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د املشاريع. ومستو   معيشة لالفراد الدين انشؤ 

  ة املشروعاتاضهرت الدراسة ان توجات كانت ت توفري  سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  عي ستورد م
ارج د من ا دا  افظ علىمن حجم الواردات  و فض مناحتياطات العملة الصعبة  و امليزان  عجز و

 التجاري للبلد.

 ة املشروعاتن اضهرت الدراسة ا ي   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  عي مكافحة البطالة ال 
راف و السرقة. رمية و اال  سبب لكتري من االفات االجتماعية كا

 ة املشروعات سبة   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  اضهرت الدراسة ان عي  وصول %000ب
فسي  حالة االستقرارليه من مشاريعهم ا أصحا ا من خالل الدخل املتحصل ع دا يعترب و  واملاديال

مية االجتماعية بشكل عام. داف الت  دف من ا
 ة املشروعات سبة   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  اضهرت الدراسة ان عي سني  %000ب

دا يدعم عهممن خالل الدخل املتحصل عليه من مشاري أصحا ا ومستو  معيشة مستو  دخل  و 
مية االجتماعية. داف الت قيق ا  اندماجهم  اجملتمع و 

 ة املشروعات سبة   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  اضهرت الدراسة ان عي صر  %00ب دخول الع
سوي  م  اندماج حقيقي ملراة  اجملتمع و اتبات مكانتها ا عامل الشغلال ي نسبة معتربة و تسا  و 

مية االجتماعية. داف العامة لت دا من ا  و 

 ة املشروعات سبة   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  اضهرت الدراسة ان عي توفري  %92.00ب
اربة الفقر م أصحا امن طرف عائالت سني جودة الطعام املستهلك و  تيجة تدعم جهود  د ال ن و

 هلك.الغداء املستسني جودة و ناحية توفري 

 ة املشروعات سبة   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  اضهرت الدراسة ان عي  سني %000ب
م وعائالهتم  فيه ونسكيالذي  نوعية السكن تيجةأصحاب املشاريع  د ال املشاريع  تبني قدرة قطاع و

سني  اربة الفقر من خالل   صحا ا. نوعية السكنالصغرية على 

  ة املشروعاتاضهرت الدر سبة   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  اسة ان عي سني  %000ب
دمات  علىمستو  إنفاق أصحا ا  دا يالتعليمية ا مستو  االكتفاء ا م  على افراد عائالهتم و سا

صول على عمل وعدم الوقوع عن الفقر. صول على شهادات وا ائهم لدراسة وا ب  إعطاء فرسة 

 ة املشروعاتا سبة   سامهتل الدراسة  الزراعيةالصغرية  ضهرت الدراسة ان عي سني  %000ب
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دمات  علىمستو  إنفاق أصحا ا  دا يساا مستو  االكتفاء  الصحيةا م بقوة على افراد عائالهتم و
انب الصحي. اربة الفقر من ا   

 ة املشروعات سبة   سامهتل الدراسة  اعيةالزر الصغرية  اضهرت الدراسة ان عي سني  %000ب
دا  الهتمعائ ا مستو  االكتفاء على افراد شراء املالب على  انفاقك علىمستو  إنفاق أصحا ا  و

م  اندماجهم  اجملتمع بدون مركب نقص.  يسا

 مية يتضح من نتائج م  الت القتصادية و االجتماعية ا الدراسة التطبيقية ان املشاريع الصغرية الزراعيىة تسا
اربة الفقر.  و 

 صي  :لت

 :يلي فيما وتتمثل لتوصياتا بعض تقدمي ميكن نتائج، من الدراسة إليه توصلت ما ضوء 
 اصة اإلدارية اإلجراءات تبسي  ضرورة  ؛الصغرية املشاريع بإنشاء ا

 ؛الصغرية املشاريعومرافقة  دعم يئات تلف دور تفعيل ضرورة 

  سيسية أيام عقد خالل من ،الصغرية املشاريع إنشاء على وتشجيعهم الشباب توعية على العمل ةضرور 

 ؛املشاريع وإنشاء املقاولة حول

  اطق مبختلف الصغرية املشاريع إنشاء علىتشجيع الشباب ذا الوطن، م  التوازن مبدأ قيق أجل من و

هوي مية  ا خذ مع الت شاط خصوصيات االعتبار بعني ا طقة؛ لكل االقتصادي ال  م

 ؛الصغرية املشاريع أصحاب احتياجات وتليب تدرس متخصصة يئات إنشاء على العمل 

  سني جهة، من ذا الصغرية املشاريع تسيري آليات تطوير أجل من العلمية البحوث واستغالل تثمني  و

 أخر ؛ جهة منانتاجها 

   مية االقتصادية الاجملتشجيع إقامة املشاريع الصغرية خاصة فيض  الزراعي ملا هلا أمهية بالغة  الت و
قيق االكتفاء الذات فاتورة االسترياد  ؛ و

 اصة االت اإلنتاج   ا ضرورة إجراء مسح دوري هلذ املشاريع لتجميع اإلحصاءات ا  واليد العاملة 
اذ القرار امل ورأس املال  هات املسئولة  ا ذ املشاريع وتشخيصدف مساعدة ا  اسب لتطوير 

 .التمويلية املختلفة هتااحتياجا

  دا يعززفيض تكاليف متويلها اجل سني شروط متويل املشروعات الصغرية من هتا ن خيارام و
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 .االستثمارية

 ة  كل والقطاعات ذات مردودي لقطاع املشاريع الصغرية القيام بدراسات اقتصادية حول فرص االستثمار
ط ذابة لالستثمار اجملاالتقة يساعد على اكتشاف الفرص و م  .ا

  اديق ية، من مساعدات ت )االستفادةتشجيع وإنشاء املشروعات الصغرية وترقيتها  مهمتهاإنشاء ص ق
 ....اتعويض نفقات دراسة املشاريع

 ية ال من ش تعزيز معارفهم  هناأفيز القائمني على املشروعات الصغرية على االلتحاق بالدورات التكوي
ا ظيمها وتسيري ا حول كيفية إنشاء مشاريعهم وطرق ت  .وتطوير

 كادميي ال ملشروعاتإيالء ا تمام ا ، من خالل تشجيعتستحقذي الصغرية اال  ه على املستو  الوط
كادميية والدراسات املتعلقة مبوضوع امل د ومراكز ا اث على إجراء ا اث ا امعات واملعا روعات شا

 الصغرية.

  ات أمهية إنشاء عمال ملساندةحاض ديدة الصغرية املبادرين من أصحاب املشروعات ا والذين يفتقرون  ا
 .ادية واإلدارية إلقامة مشروعاهتمإ املقومات امل

 ر  اجملتمع لتشمل مجيع الرا بني  إقامة مشروعاهتم اص لصغريةا تشجيع ثقافة املبادرة والعمل ا ة ا
لهم والذين ميلكون أفكارا، خاصة وإمكانيات ت  ليصبحوا أصحاب مشاريع ناجحني.ؤ

  دماتتقدمي اصة والتسهيالتالتحفيزية  ا الفرصة أمام املبدعني إلتاحة  ،املبدعةو ات الرائدة للمبادر  ا
قصةواملبتكرين بأن يظهروا ويصبحوا رواد أعمال على مستو  العاملي ؤالء الدعم  . السيما أن أكثر ما ي

م واملساندة ال املادي والرعاية مي  تضن متيز الرياديني من  تطوير مهاراتابتكاراهتم، إضافة إ و
 .املتقدماملستو   خالل الربامج التدريبية ذات

  اس املشروعات الصغريةتشجيع إقامة ية التحتية امل هيز الب كثر احتياجا،، و اطق الريفية وا تقرار بة الس امل
ا  اد فرص م لشباب العاطلني عن العملا تمكنيلوسيلة ذ املشاريع واستقرار أصحا ا، باعتبار ن إ

اطقهمعمل حقيقية هلم، و  ذ املشاريع من  تثبيتهم  م دا له  ومة.صفة االستمرار والدميمبا متلكه   أثرٍ و
ة جرة الشباب من الريف إ املدي د من مشكلة  اطق للم ،اجتماعي  ا ذ امل مية  يك عن ت سامهة نا

  التخفيف من حدة الفقر فيها من جهة أخر .
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  مية املشروعات الصغرية وبني التوجه العام للسياسة ضرورة القتصادية االتكامل الوثيق بني سياسات وبرامج ت
ذا  أنه حيث هائية  ظل االفتقار ا   إطارا مفككا، التكامل يوجد خطر من أن تكون احملصلة ال

ذا القطاع بشكل خاص وخدمة االقتصاد بأكمله بوجه للسياسات ال يقدم دمة  ه  تائج املرجوة م  ال

  .عام

  ويالت دولية و وسلف، وقرو  ،استثمارو تسهيل العمليات املصرفية للشباب من إيداع وائتمان وادخار
 .الصغرية للمشاريعالسترياد مواد ومعدات 

 ا للتصدير عن تشجيع املشاريع ا  :طريقلصغرية على اال
  ح مزايا تفضيلية من قبل الدولة للمشاريع ال تقوم احية التمويل بالتصدير،م  .ية أو التسويقيةسواء من ال
  ارج.املعار   تشجيع املشاريع الصغرية على االشرتاب  با
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، و  .2002، عمان ا

مية وتقييم املشروعات، إدارة نصرنعيم  .د .00 ظمة العربية للت شورات امل ردن ،– اإلدارية، عمان، م  .2002أ

شر  شام، ٌتٌسر سلمان، .02  .1997، الريا ، والتوزيعإدارة املشاريع، دار املؤمتن لل

درية، مصر، مد توفيق ماضي، إد .02 امعية، اإلسك  .2000ارة وجدولة املشاريع، الدار ا

مية، مجعية احملاسبني القانونيني  سوريا،  .02 ا  عملية الت دو  االقتصادية ودور ، دراسات ا مد خالد املهاي
 .2001املركز الثقا العريب، املزة،

دو  االقتصا .02  دية وتقييم املشروعات االستثمارية، دار املسريةشقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم، دراسة ا
شر والتوزيع والطباعة، الطبعة  ردن، ، عمان1لل  .2009، ا

دو  االقتصادية للمشروعات االستثمارية وقياس الر ية التجارية والقومية، .02 مد عبد العزيز، ا كتبة ومطبعة م مسري 
ية، مصر  .2002، اإلشعاع الف

ميد مصطفى ابو .01 شر  عبد ا ، دار الفجر لل و رة، عوالتوزي امن، إدارة املشروعات الصغرية، الطبعة ا ، القا
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2002. 

شر، .01 ان، الشركة املصرية العاملية لل رةا يورب برس، إدارة املشروعات، سلسلة املميزون اإلدارية، مكتبة لب  لقا
،2001. 

ات، دحالنربٌع صادق  .09 ا شر املعاصرة ف، إدارة املشارٌع، دا اال و، الطبعة والتوزيعر البالد لل  .0911، جدة،ا

مد  العباسي، د.  الب .20 ان،نور د.   مع بالتعاون توالتوريدا للتسويق املتحدة العربية الشركة املشاريع، إدارة بر
رة القدس املفتوحة، جامعة  .2009، القا

صائص: املشروعات مد، إدارة معبد الرحي. د .20 شر امعيةا ، الدارواملخاطر ا درية والتوزيع، ل  .2002، االسك

، فراس قدري،" املرجع الكامل  .22 شر املشاريعإدارة  معن ثابت، داود  ت، لب، ح ،والعلوم"، دار شعاع لل
2001. 

اعات الصغرية واملتوسطة  عملية  رامي،.زيدان د .22 مية،تفعيل دور الص اعات الص الت غرية دراسة حالة الص
 .2002 ،ا، سوريدمشق ةجامع ،ةسوريواملتوسطة  

رد. احملروق،  .22 شآت  زمرك ،ومعوقاهتاالصغرية واملتوسطة أمهيتها  املشروعات ،أيهاب ،د. مقابله، حسن ما امل
ردنالصغرية   .2002، واملتوسطة، ا

سرج حسني .22 اعات الصغرية واملتوسطة  املطلب،عبد  ا مركي العريب على الص اد ا  ،عربيةالي الدول قتأثري اال
اعة   .2001، مصر املصرية،وزارة التجارة والص

مية املشاريع الصغرية، خضر حسان .22 مية، العدد التاسع، املعهد  سلسلة جسر، ت   .2002 ،العريبالت

شر والتوزيع،  .21 ولوجية إدارة املشروعات الصغرية واملتوسطة، مكتبة اجملتمع العريب لل ، بيئة وتك مصطفى يوسف كا
و ردن، الطبعة ا  .2002، عمان، ا

، املؤسسات الصغرية واملتوسطة  .21 ، رقية حسا شر والتوزيع،ومشكالت متويلهارابح خو و ، إيثارب لل  ، الطبعة ا
 .2001مصر، 

ردن،  .29 شر والتوزيع، عمان، ا   .2002ماجدة العطية، إدارة املشروعات الصغرية، دار املسرية للطباعة وال

درية، خبابة عبد اهلل، امل .20 ديدة، اإلسك امعة ا مية املستدامة، دار ا ؤسسات الصغرية واملتوسطة آلية لتحقيق الت
 .2002مصر، 

ردن، الطبعة  .20 شر والتوزيع، عمان، ا عمال وادارة املشاريع الصغرية، دار أسامة لل ، ريادة ا مصطفى يوسف كا
 ، و  .2002ا

وميساء حبيب سلمان، مسري العبادي، املشروعا .22 كادميي، الطبعة ا موي، مركز الكتاب ا ا الت  ت الصغرية وأثر
ردن،عمان،   .2002 ا

مد  .22 عمال، ورجال  يديك للمديريناإلدارة بني  الشيخ،حسن  امعية ا شر، طالدار ا  .0992 ، عمان0لل

شر وال حسن .22 عمال التجارية الصغرية، دار الصفاء لل  .2002ن، توزيع، عماتوفيق عبد الرحيم يوسف، إدارة ا

 )تبدل أدوار املؤسسات الصغرية واملتوسطة  عصر وآخرون، إدارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مالكوم شاوف .22
و  رة. الطبعة ا كادميية، القا  .2009العوملة، ترمجة عبد الباري طارق وآخرون، املكتبة ا
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ظيم  علي،الشريف عاطف، عبيد  .22 امعية، بريوت،الدار  واإلدارة،نظريات  الت   .0911 ا

اوي محديد.  .21 ظيم املشروعات  ،ا درية  الصغرية،ت  .2002 ،مصر للكتاب،مركز االسك

مد، .21 يكل  رة د.  يل العربية، القا موعة ال  .2002 ،مهارات إدارة املشروعات الصغرية، 

ميدعبد  .29  .2002مصر ،التوزيع،  شرإدارة املشروعات الصغرية، دار الفجر لل مصطفى أبو ناعم، ا

هضة العربية، .20 ا االقتصادية، دار ال يم بلوط، إدارة املشاريع ودراسة جدوا ، ب حسني إبرا و ريوت، الطبعة ا
2002. 

يم الع .20 شآتالسلمي علي، املفا شاإلدارةسلسلة عامل  الصغرية، صرية إلدارة امل ، ر، مصر، دار  ريب للطباعة وال
0999. 

رة ،واملتوسطةاملشروعات الصغرية  أمين، ادارةعمر  .22 امعية، القا  .2001، الدار ا

دسة، .22  سيد كاسب ومجال الدين، إنشاء املشروعات الصغرية، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية اهل

رة،  .2001 القا

يم علي .22 ااملشروعات الصغرية واملتوسطة  أمحد، إبرا  .1993الريا  ، للطباعة، الريان ،ودور

شروالتوزيع، عمادار الصفاء  الصغرية،االعمال التجارية ة ادار  الرحيم،عبد  يوسف .22  .2002،نلل

د من مشكلة البطالة  فلسطني،فلسطني  الصغريةاملشروعات  فوزي،جزر أبو  .22 واملتوسطة وأمهيتها ف ا
،2001. 

مية وتطوير املشاريع الصغرية و  .21 ال ت اجحة   ري، بعض التجارب ال ج ميكن االحتذاء  ا مناذ –املتوسطة مسري ز
. السياسا فلسطني، وزارة االقتصاد الوط  افظـة قلقيلـة، تالفلسطي  لسطنيف والتحليل واإلحصاء، مكتب 

،2000.  

 .2002إدارة املشروعات الصغرية، دار املسرية، عمان،  العطية، ماجدة، .21

  .2002، دار اليازوري عمان، إدارة املشاريع الصغرية عفانة جهاد، أبو عبد قاسم، .29

مية، العدد التاسع  .20 مية املشروعات الصغرية، دورية جسر الت   .2002 الكويت،د. حسان خضر، ت

، مكتبة الرازي العلمية، أبو ظيب، اإلمارات العربية  واخرون، إدارةعبد السالم  .20 املشروعات الصغرية، الطبعة االو
 .2000املتحدة،

ردنية، عمان،امل سعاد، إدارةبرنوطي  .22 ات ا شورات جامعة الب  .0991شاريع الصغرية، م

صور كاسر نصر،  .22 شر، جامعة  من)الصغرية املشروعات  شوقي ناجي، إدارةامل امد ل لف إ الياء(، دار ا ا
 .2000مؤتة، عمان، االردن،

اشئة، دار ال الباس ،وفاء عبد  .22 رة،العربية، اهضة مؤسسات رأس املال املخاطر  تدعيم املشروعات ال  لقا
2000. 

امد، عمان،  .22 صور وشوقي حداد، إدارة املشروعات الصغرية، دار ا  .2000، 0طكاسر امل

يل العربية، ط .22 موعة ال يكل، مهارات إدارة املشروعات الصغرية،   .2002، 0مد 

شر وادارهتااملبريب وفاء الشمري، تركي، تأسي  املشروعات الصغرية  .21 ل  ال ت، الكويت، جامعة الكوي علم،ال، 



                                                 

419 

 

2002. 

مية  .21 لة الت يب   .2002،، الكويت22 لتخطي ، العددالعريب  االنسانية، املعهدخضر حسان، االستثمار االج

اوي محد .29 درية ، ي،د. ا درية للكتاب، االسك ظيم املشروعات الصغرية، مركز االسك  .2002ت

مد .20 ديدة دار ا املدرسية،اإلدارة  إمساعيل، دياب  شر،امعة ا درية، لل  .2000اإلسك

رة، العربية،، دار اللغة 0ط  ، اإلدارة الرتبوية مداخل جديدة لعامل جديد،مصطفى يوسف .20  . 2002 القا

شر  املعاصرة،اإلدارة الرتبوية  عريفج سامي، .22  .2000عمان ، والتوزيع،دار الفكر للطباعة وال

،دار املشرق  اإلدارية،ادة إدارة الوقت ومدارس القي اهلل شوقي،عبد  .22  .2002عمان ، الثقا

انئ  .22 عمال،إدارة  مدخل  حرب،بيان  شر  ا  .2002 ،عمان ،والتوزيعالدار العلمية الدولية لل

س  –اإلدارة  اهلوار ،سيد  .22 صول وا رة  مش ،مكتبة عني  العلمية،ا  .0911القا

يم أ .22 شر دار ا اإلسالم، اإلدارة  سن،بو  أمحد إبرا ني لل  .0992 ،الريا  ،2ط ،والتوزيعر

مود أبو قحف، مقدمة  .21 امعية  عبد السالم  عمال، الدار ا درية،ا شر، اإلسك  .2002 لل

ان،  .21 امعية، بريوت، لب عمال مدخل وظيفي، الدار ا  .2000مجيل أمحد توفيق، إدارة ا

ظيم واإلدارة، الدار أبو قحفعبد السالم  .29 درية، ، أساسيات الت شر، االسك ديدة لل امعية ا  .2002ا

لومكتبة  العامة،اصول االدارة  واخرون، الدرويشعبد الكرمي  .10 رة ، املصرية، ا  .0911القا

ظريات والعمليات  مبادئ القروي،مد قاسم  .10   .2000 عمان،دار وائل،  والوظائف،االدارة ال

،مد عبد الفتاا  .12 ظيم  مبادئ الصري ج،دار  ارة،واالدالت ا  .2002عمان،  ال

،أساٌسات إدارة املشارٌع املتكاملة ، املطابع املركزٌة، عمان،  .12  . 0991 الب عباس،

، دار واالطبعة  التجارية، وث العمليات  العلوم  عواد،الكرمي  عبيدات، عبدمد  العالونة، د. علي .12
شر و  ردن ، – التوزيع، عماناملستقبل لل  .2000ا

ظمة  نعيم نصري، إدارة و .د .12 شورات امل مية العربيةتقييم املشروعات، م  .2002، اإلدارية، عمان للت

مد العلي، إدارة املشروعات العامة، الطبعة  د. عبد .12 ول،الستار  شر  املسربدار  ا  ة، عمان،والتوزيع والطباعلل
2009. 

ر حسن احملروق،  .11 عات الصغرية مركز املشرو  ومعوقاهتا،ملتوسطة أمهيتها ، املشروعات الصغرية ة اوإيهاب مقابلةما
 .2002عمان،  واملتوسطة،

ـشر والتوزيـع،  .11 ، دار الشروق لل و ، إدارة املشروعات الصغرية، الطبعة ا سي   .2002 ،عمانفالا حسن ا

ـشر والتو  .19 ، دار الـوراق لل و  .2009 ،عمانزيع، مؤيد الفضل، تقييم وإدارة املشروعات الصغرية، الطبعة ا

درية،  .10 امعة، اإلسك مية، مؤسسة شباب ا ا  الت اعات الصغرية ودور فتحي السيد عبد أبو سيد أمحد، الص
2002. 

سرج،  .10 شر حسني عبد املطلب ا سرج، مستقبل املشروعات الصغرية  مصر، مؤسسة ال حسني عبد املطلب ا
 .2002مصر

درية، مين علي عمر، إدارة املشروعات الصغ .12 يمية، اإلسك امعية اإلبرا  .2002رية مدخل بيئي مقارن، الدار ا
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مد لبيب  .12 الة  به،د  مية  ع ظمة العربية للت  .2002 مصر، الدارية،اادارة املؤسسات الصغرية  الوطن العريب، امل

صول العلميــــــة والعمليــــ .12 ــطة، دار صــــــفاء أمحــــــد عــــــارف العســــــاف وآخــــــرون، ا ــة إلدارة املشــــــاريع الصــــــغرية واملتوســــ
شــــــر والتوزيــــــع، عمــــــان،   .2000لل

مية االدارية، املعرفة، الكبيسي، إدارةصالا الدين  .12 ظمة العربية للت رة.، 2002امل  القا

جار،د. فريد  .12 مية   ال شر  القتصادية،اكتاب دور املشروعات الصغرية  الت امعية للطباعة وال والتوزيع، الدار ا
درية  .2001،اإلسك

م، .11 لف املسلمون وملاذا تقدم  ري مري شكيب أرسالن، ملاذا  ياة، الطبعة الثانية،  ا شورات دار مكتبة ا م
رة،   .2002 القا

رة،أمني، جالل  .11  .2001خرافة التقدم والتخلف، دار الشروق، الطبعة الثانية، القا

مية، اجتماعياحسني عبد  .19 ميد، الت امعة، مؤسسة شباب  إداريا،-بشريا -سياسيا-اقتصاديا-ثقافيا ا ا
درية  .2009، اإلسك

مو  .90 مية السياسية د ازي  ردن  ذيب الزعيب، البعد االقتصادي للت ديث، 2002-0919 ا ، عامل الكتب ا
و ردن،الطبعة ا  .2010 ، ا

تار اهلواري،عبد الباس  عبد ا .90 مية، ملعطي وعادل  ددار املعرفة  علم االجتماع والت امعية، االسك  .0911،ةاريا

صور  عبد اهللمالكوم جلز وآخرون، ترمجة طه  .92 مية،"اقتصاديات مصطفي، وعبد العظيمم شر، " دار االت ملريخ لل
 .0992الريا ،

مية  .92 مد بن قانة، اقتصاد الت شر  دار أسامةامساعيل   .2012، عمان 1، طوالتوزيعلل

لة مصر  .92 ر صالا الدين نامق، التضخم السكا  العامل الثالث،   .0912،ةاملعاصر، القا

ب، خصائص الفقر  على .92 ، دار العامل الثالث، الطبعة  واالزمات االقتصاديةو ، اللبالفكر  االو ا
ا  .0992،نلب

مودامحد عارف  .92 سني الوادي، التخ العساف،  مية االقتصاديةطي  ا شر والت ، الطبعة وزيعوالت، دار املسرية ل
،  .ن، االرد2000االو

مية االقتصادية، دار وائل  .91 شر،مدحت القريشي، الت ردن،  لل ، ا و  .2001الطبعة ا

اشم  .91 مية االقتصادية   ثابت،مد  امعي  اجملتمع املعاصر،الت ديث، مصاملكتب ا  .2001،را

شر والتوزيع، الطبعة  فارس رشيد .99 مية االقتصادية سياسيا  الوطن العريب، دار أيله لل ، عمان، االبيات، الت و
ردن،  .2001 ا

هضة العربية، بريوت،  .000 مية االقتصادية، دار ال  .0919د. حسني درويش العشري، الت

امعية، ا .000 مد أمحد الدوري، التخلف االقتصادي، ديوان املطبوعات ا  .   0911زائر، د. 

رة ، .002 هضة، القا امية، ترمجة صا نامق، دار ال مية االقتصادية والدول ال  .0991موري  دوب، الت

رة،  .002 هضة العربية، القا ول، دار ال زء ا مية االقتصادية، ا مد زكي شافعى، الت  .2000د. 

هضة الع .002 مية، دار ال خالقية  الت وانب ا رة، د. صالا الدين نامق، ا  .2000ربية، القا
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درية، ع .002 امعية، اإلسك مية، الدار ا ات حديثة  الت ا مد عطية، ا  . 2002بد القادر 

جفي، أساسيات علم االقتصاد، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، .002  .2000سامل توفيق ال

الق عبد اهلل، العامل املعاصر والصراعات الدولية، سلسلة ع عبد د. .001 اجملل  الوط للثقافة  ،022امل املعرفة ا
ون   .0919 الكويت، واآلداب،والف

مية وتعليم الكبار .001 و ا ، ،عبد الغ عبود،  الرتبية املستمرة و و رة،  الطبعة ا هضة املصرية القا مكتبة ال
0992. 

م .009 من القومي، نبيل جامع دد.  مية  خدمة ا شأة املعارف ، الت  .2000،رمص ،املصريةم

مي ،توادواميشيل  .000 مود حسن  ةترمج ،االقتصادية ةالت شراملريخ  ردا ،حسأد   .2002 ةالسعودي ،لل

مية  دد. خال .000 قيق الت ليل دويكات، دور الدراسات العليا والبحث العلمي    فلسطني، املستدامة عبد ا

 .2001جامعة القدس املفتوحة، فلسطني،

مية   ، الرتبيةمرسيمد عبد العليم  .002 مد بن سعود  اإلسالم،والت شر، لثقافةإدارة ا اإلسالمية،جامعة اإلمام   وال
 .0992الريا  

ري  .002 و مية،علم اجتماع  وآخرون،مد ا رة، الت  .0912دار اهلالل للطباعة والتجارة، القا

ني، علي خليل أبو  .002 ميةالرتبية اإلسالمية العي ليج  ،والت ة  ،22ال عدد لعريب،الة رسالة ا السابعة، الريا ، الس
0911. 

ات جديدة  اقتصاديات التعليم  البالد  .002 ا وري، ا  .0992ار الثقافة ،د الدوحة، قطر، العربية،عبد الغ ال

مية الشاملة للمجتمعات اإلسالمية ودور الرتبية اإلسالمية   .002 ة  ،0ط قيقها،روس أمحد  بان، الت ور املدي  ة،امل
 .0992مكتبة دار اإلميان، 

قدي  زكي، التاريخد. رمزي  .001  .0911الكويت، ،001سلسلة عامل املعرفة  للتخلف،ال

001.  ، و شر والتوزيع، الطبعة ا ج لل ا مية السكانية واالقتصادية  الوطن العريب، دار امل ، الت صربي فارس اهلي
ردن،   .2001ا

مية اال .009 قوقية، مقارنة،قتصادية املتوازنة، دراسة مد حسن دخيل، إشكالية الت ليب ا شور ات ا ريوت ب م
،2009. 

020. ، مية والدميقراطيةخط  للسالم  بطرس  ا هار، بريوت، دار ، والت  .2003ال

شر،  .020 ، الطبعة الثانية، دار الطليعة للطباعة وال شام متو ه  مو االقتصادي والبلدان املتخلفة ر روب موري ، ال
 .0919بريوت، 

مية االقتصادية: دراسات نظرية وتطبيقية، قسم االقتصاد جبامع وإميان عطيةمد عبد العزيز عجمية  .022 ة ناصف، الت
درية،  درية، اإلسك  .2000اإلسك

شر، الريا  ، ابد مجانمايكل  .022 صور، دار املريخ لل يم م مد إبرا ظرية والسياسة، ترمجة  ، االقتصاد الكلي: ال
 .0999ة السعودية، اململكة العربيـ

، الطبعة الكلي، االقتصاد ليل معروف، وشيار .022 و شر صفاء دار ا   .2002، عمان ،والتوزيع لل
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شر الزبيديكاظم   وحسن يطيف الفتاويكامل عالوي كاظم  .022 ، دار صفاء لل و ، مبادئ علم االقتصاد، الطبعة ا
 .2009، عمان، والتوزيع

مد قانة، اقتصاد الت .022 شر والتوزيع، عمان، ا دار-اسرتاتيجياتنظريات، مناذج، –مية إمساعيل  ردن، أسامة لل
2002. 

مود حسن حس  .021 مية االقتصادية، تعريب  مود حامدميشيل تودارو، الت شر، مود عبد الرزاق، دار املري و خ لل
 .2002الريـا ، السعودية، 

 .2002ن التجارية، ديب، عبد اهلل الصعيدي، مبادئ علم االقتصاد، مطابع البيا .021

رة، الطبعة  .029 شر والتوزيع، القا با"، إيثارب لل ل ميكن االقتداء  مو،  ديثة  ال ية ا خرس "التجربة الصي يم ا إبرا
 .2002األوىل،

ان )ترمجة بريسونوالس  .020 ،: صالا دباغ، مراجعة: بر مو االقتصادي، املكتبة العصرية دجا  الدخل والعمالة وال
 .0921ريوت، صيدا، ب

ديث، عمان،  .020 مية والتخطي  القتصادي، عامل الكتاب ا  .2002فليح حسن خلف، الت
022.  ، و ، الطبعة ا موي العريب، مطبوعات مكتبة مدبو رمزي زكي، دراسة  علم االقتصاد الرأمسا والفكر الت
0911. 

مية االقتصادية  .022 ردن، ، دا-نظريات وسياسات وموضوعات –مدحت القريشي، الت شر، ا  .2001ر وائل لل

درية،  .022 شر، اإلسك امعية للطباعة وال مية، الدار ا يم سالمة، اقتصاديات الت  .0990رمزي علي إبرا

هضة العربية، بريوت،  .022 مية والتخطي ، دار ال مد العقاد، مقدمة  الت  .0910مدحت 

مية االقتصاديةدنيا اإلسالمية  ،شوقي أمحد .022 و ،لعريبدار الفكر ا ،والت  .0919 ،بريوت ،الطبعة ا

مية االقتصادية  ،مد العماري .021 ياة ،والتخطي الت  .0929 ،دمشق ،مطبعة دار ا

مية االقتصادية ،مد علي الليثي ،مد عبد العزيز عجمية .021 امعية ،الت درية ،الدار ا  .2002 ،اإلسك

ر أمحد ،مد مدحت مصطفى .029 ماذج الرياضي ،سهري عبد الظا مية االقتصاديةة للتخطي  ال مكتبة ومطبعة  ،والت
ية  .0999 ،مصر ،اإلشعاع الف

شر والتوزيع، عمان،  .020 ، دار الفكر لل و مية والتخطي  االقتصادي، الطبعة ا مد عريقات، مبادئ  الت حريب 
ردن،   .0992ا

مية  .020 هضة العربية، بريو والتخطي مد مدحت العقاد، مقدمة  الت ان، ، دار ال   .0910ت، لب

مية البديلة: دراسات وقضايا، دار املعرفة  .022 مد عبد املعطي، الت داريعبد الباس   امعية، االسك  .0990،ةا

مية  ،شعباإمساعيل  .022 مية  –مقدمة  اقتصاد الت مو اسرتاتيجياتنظريات الت مية  وال  ومة،دار  ،-الت
زائر،  .0991ا

مي ،الرمحاناسامة عبد  .022 ك االسالمي التخلفو  ةالت شورات الب ر ، م مية، القا  .2000،ةلت

امعية، كامل بكري، مبادئ االقتصاد، الدار  .022  .1988،بريوتا

شر والتوزيع، عمان،  اجمليدحامد عبد  .022  .1999دراز، مبادئ املالية العامة، دار الصفا لل
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مية االقتصادية، عبد الرمحان بوداجقي، .021  .0911،قالكتب، دمشمديرية  الت

،الطبعة  الثقافة،دار  االقتصادي،مبادئ التحليل  ،وآخرونمد مروان السمان  .021 و  .2009،عمان ا

امد  .029 يم سليمان قطف، االقتصاد الكلي، مبادئ وتطبيقات، دار ا شر والتوزيعلنزار سعد الدين العيسي، ابرا ، ل
، عمان،  و ردن،الطبعة ا  .2002 ا

، مدخل إ .020 ردن، مجال حالوة، علي صا شر والتوزيع، عمان، ا مية، دار الشروق لل   2009 علم الت

مية، ط القادر،عطية عبد  .020 ات حديثة  الت ا درية،0ا امعية، مصر، اإلسك  .2002 ، الدار ا

ليل االقتصاد  .022 وشيار،  شر والتوزيع، ط الكلي،معروف   .2002عمان، ،0دار الصفاء لل

مية، طحالوة مجال، وصا على، مدخل إ .022 شر والتوزيع، عمان، 0 علم الت  .2000، دار الشروق لل

مية االقتصادية، ط كامل،البكري   .022 هضة العربية ،2الت  .0999، بريوت، دار ال

يم .022 درية ،0أس  علم االقتصاد، ط يب،نعمة اهلل  إبرا امعة، اإلسك  .2000، مؤسسة شباب ا

مد، مصطفى بدران،  .022 يب أمية،حسني  مية  الوطن العريب، طأبعاد ال وط شر والتوزيع،  ،0ت دار املستقبل لل
 .0992عمان، 

سني،العطية عبد  .021 امية "أزمات  ا ردن، عمان،  الشروق،دار  0"، دار الشروق، طوحلولاالقتصاديات ال ا
2000. 

مد عبد الصبور علـي، دوريتشارد سرتوب جوأتنيجيم   .021 اص، ترمجة  زئي العام وا ر املـريخ، ا، االقتصاد ا
 .0911الريـا ، السعودية، 

مية االقتصادية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت،  .029  .2002صقر امحد صقر، الت

درية،  .020 امعية، اإلسك طاوي الباز، مدخل لدراسة االقتصاد السياسي، مؤسسة الثقافة ا  .2002مود الط

مية، دار اوعلى صامجال حالوة  .020 شر والتوزيع، عمان، ، مدخل إ علم الت  .2000لشروق لل

شر،  .022 مية، مديرية دار الكتاب للطباعة وال مد صا تركي القريشي، مقدمة  اقتصاد الت جفي و سامل توفيق ال
 .0911املوصل، 

مية االقتصادية واالجتماعية والتغيري اهليكلي  الدول العربية،  .022 دور، الت هجعصام عمر م ظرية-امل ر دا القياس-ال
شر والتوزيع، مصر،  امعي للطباعة وال  .2000التعليم ا

درية،   .022 شر والتوزيع، اإلسك مية االقتصادية، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال مد صفوت قابل، نظريات وسياسات الت
2001. 

ميد شومان، عمان،  .022  .2000س. عساف وآخرين، قضايا عربية معاصرة، مؤسسة عبد ا

امعية،الدار  ،االقتصاد الكلي مبادئوآخرون، كامل بكري  .022 درية  ا  .2002،اإلسك

شر والتوزيع والطباعة، ا .021 مية االقتصادية، دار املسرية لل مود حسني الوادي، التخطي  والت محد عارف عساف و
 .2000عمان، 

سني العصرية .021 مية االقتصادية، مكتبة ا شر ل عبد اللطيف مصطفى، عبد الرمحان سانية، دراسات  الت لطباعة وال
ردن، والتوزيع  .2002، ا
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مية  .029 هضة العربية للطباعة االقتصادية، العشري حسني درويش، الت شردار ال  .0919بريوت،  ،وال

درية، وآخرونمد عبد العزيز عجمية   .010 امعية للطباعة، االسك مية االقتصادية مفهومها ونظرياهتا، الدار ا ، الت
2002. 

اجن، ترمجة ج .010 مية، ورج خوري، اقتصاديات فارت  رد  ،2طالت ردن،مركز الكتب ا  .0911 ا

قيق التقدم، دار أبو اجملد    .012 كومة عن  مية االقتصادية ومسؤولية ا وان، الت رة،  طباعة،للمد حافظ الر القا
2002. 

موية، مقدمة حول القضايا واملسائل العاملية، ترمجة يا  .012 ان، عمان، سر محارنة، دار عمجون ل سايتز، السياسات الت
0990. 

شر والتوزيع، عمان،  .012 ، الوجيز  الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي، دار وائل لل بار محد عبيد البها عبد ا
ردن، ط،  .2000ا

مية  د. .012 شر، الكتب للطباع االقتصادية، دارمخي  خلف موسى الفهداوي، د. مازن عيسى الشيخ راضي، الت ة وال
 .2000بغداد،  ق،العرا

مية والتخطي   العزاوي:فالا مجال معروف  د. البدراوي،عدنان مكي  د.  .012 اعة دار الكتب للطب اإلقليمي،الت
شر،  .0990 العراق، املوصل،جامعة  وال

جار،ىي    د. .011 مري  د. ال مية االقتصادية  شالش،آمال عبد ا  ياسات،وس مبادئ، مشاكل، نظريات، –الت
شر،للطباعة دار الكتب   .0990 العراق، املوصل،جامعة  وال

مو  .011 رة ، ،0االقتصادي، طنامق صالا الدين، نظريات ال هضة العربية، القا  .0929دار ال

مية،أنطونيوس كرم، اقتصادات التخلف  .019 شر، الكويتاملكتبة العربية  والت  .0910، لل

مية جديدة، املؤسسة العربية للدر  .010 شر، بريوت، فرا نسوا بريو، فلسفة لت  .0912اسات وال

مية إ وحازم البكميل حبيب  .010 مو والت ان،  العوملة،، من ال ديثة للكتاب، طرابل ، لب  .2000املؤسسة ا

شر، عمـان،  .012 مية، دار وائل لل قاش، اقتصاديات املوقع واالسرتاتيجيات العاملية للتحضر والت  ازي عبد الرزاق ال
ردن، ط  .0992، 0ا

 .0992، دمشق الوالطبعة ا الفكر،دار  جغرافية،وجهة نظر  اإلقليميقراءات  التخطي   الدين،  ريي صا .012

رة،  .012 هضة العربية، القا مية االقتصادية، دار ال  .0992عبد اهلل الصعيدي، بعض املشكالت املعاصرة  الت

شر والتوزيع .012 مية، إثراء لل ردن، طمد صا تركي القريشي، علم االقتصاد الت   .2000، 0، الشارقة، ا
مد عبد  .012 مد علي، العزيزعجمية  مية، اللي  ام الدار سياساهتا،، نظريات، االقتصادية الت  .2002 مصر، عة،ا

زائر،  .011 امعية، ا مية، ديوان املطبوعات ا  .2001نور الدين زمام، القو  السياسية والت

مي اسرتاتيجية الرمحن،عبد الفتاا عبد  .011 رة، الت لو املصرية، القا  .0911ة  الدول الساعية للتقدم، مكتبة ا

درية، وإحسان حفظيمرمي أمحد مصطفى  .019 امعية، اإلسك امية، دار املعرفة ا مية  الدول ال ، قضايا الت
 .2002مصر،

رص، علم السكان  .090 ميةمد صفوا ا   2000، ق، دمش2طالدوادي، ، مطبعة وقضايا الت
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ظرية وواقع العامل مرمي أمحد م .090 مية بني ال امعية، االس الثالث،صطفى عبد اجمليد، الت درية ،دار املعرفة ا  .0911ك

يم عيد علي .092 مية االجتماعية ،د. حسن إبرا امعيةدار املعرفة  ،دراسات  الت امسة، ةالطبع ،ا  .0912 مانع ا

ر .092 صور سن طا عمال، دار وائل  وأخالقيات االجتماعية ليةاملسؤو  ،العامري سن مهدي صا، الغاليب م ا
شر، عمان،   .2002لل

درية، .092 ديث، االسك امعي ا مية االجتماعية، املكتب ا  .2002أمحد مصطفى خاطر، الت

ديث،  .092 امعي ا دمة االجتماعية، املكتب ا مية االجتماعية  إطار ا ظرية للت س  ال مد، ا مد عبد الفتاا 
درية  .2002، اإلسك

مية  .092 يعلي الكاشف، الت درية ماالجتماعية: مفا ديث، اإلسك امعي ا  . 0912، وقضايا، املكتب ا

ات التابعي، كمال .091 ا مية، دار القيم دراسة  املعاصرة اال ر 0املعارف، ط والت  .0912، ة، القا

مد  .091 مية االجتماعية، مكتبة  حسن،عبد الباس   بة، الت رة 2، طو  .1988 ،القا

ظور  .099 و سياسة اجتماعية متكاملة من م ر أبو املعاطي،  دورية التوجيه اإلسالمي للخدمة  إسالمي،علي ما
هج  رة ، واجملالت،االجتماعية: امل  .1997املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القا

ردنية، دار ي .200 مية االجتماعية العربية  ضوء التجربة ا مود الغريبة، أبعاد الت شر والتوزيع، افا الفيصل  علمية لل
ردن،   .2000عمان، ا

درية، .200 امعية، االسك  .0991مد عاطف  يث، قاموس علم االجتماع، دار املعرفة ا

درية، السيد عبد العاطي السيد، .202 امعية، االسك ول، دار املعرفة ا زء ا ضري ا  .0992علم االجتماع ا

مية باملفهوم ا .202 نصاري ط اإلسالم،لشامل  عبد الرحيم العبادي، الت اء شريف ا  .2001، بريوت،0شركة أب

هضة العربية، االجتماعيةالبحوث  مالساعات، تصميحسن  .202  .0912ب يروت، مكتبة ال

امية، دار املعرفة  .202 مية  الدول ال دريمرمي أمحد مصطفى، التغري والت امعية، االسك  .2000،ةا

ري، .202 و ظور عبد اهلادي ا مو  امل دمة الت رة،االجتماعيةي  ا  .0910، مكتبة هنضة الشروق، القا

هضة العربية، بريوت ، .201 مية، دار ال  .0910نبيل السمالوطي، علم اجتماع الت

مية العامل  .201 مية اجملتمع، سرس اللبان، مركز ت جوب، االدارة العامة وت  .0922وت ،بري  العريب،د.عبد العليم 

ري وآخرون، دراسات  .209 و مية االجتماعية، طمد ا رة ،0 الت  .091، دار املعارف، القا

رة،  .200 شر، القا مية اجملتمع العريب، مؤسسة التعاون للطبع وال  .0912صالا العيد، علم االجتماع التطبيق وت

دي حجازي  .200 اوي،أمحد  مية ومشكالت التخلف  اجملتمع املصري،  وشادية ق رة،الت شر دار الكت القا اب لل
 .0911زيع،والتو 

مية ومقوماهتا، جامعة عني  .202 يم الت رةمد شفيق، مفا  .0912، مش ، القا

ليلية، مكتبة عني  لطفي،علي  .202 مية االقتصادية، دراسة  رة، مش ،الت  .0910 القا

هجية إلعداد البحوث االجتماعية، املطبعة املصرية، ط .202 طوات امل درية،  ،2مد شفيق، البحث العلمي: ا االسك
0912. 

امعي االجتماعية ياةأضواء على ا رشوان، ميدعبد ا حسني .202 ديث، املكتب ا درية، ا  .0999، اإلسك
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جار، سيدأمحد ال .202 رة، ،رامواالسرتاتيجية با السياسيةالفقر  الوطن العريب، مطبوعات مركز الدراسات  ال  القا
2002. 

جفي، امحد فتحي  .201 الوطن  إاصة إشارة خ والفقر معت االقتصادية الكلية السياسا ،دعبد اجمليسامل توفيق ال
 .2008بريوت، ،0العريب، مركز دراسات الوحدة العربية ط 

  .2000 ، بريوت0 الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية ط وتوزيع الدخلالفقر  عبد الر زاق الفارس، .201

يم  .209 مية  وآخرون،عيسى علي إبرا هضة العربية، بريوت، ط ، داروالبيئةجغرافية الت   .2000، 0ال

يمإ .220 ز إسالمية اقتصادية نظرة مآسيه، أسبابه، ،)أبعاد الفقر و دا العليمي، امحد برا  ، جامعة0، ط0ء(، ا
رة،  .2002 القا

طا ، بنبفقر الشعوب  العظيم،محدي عبد  .220   .0992االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، ط

مود عبد السالم،  .222 شر مصطفى  ة اإلسالمية للتخلف االقتصادي، الوراق لل  .2002 ، عمان،0والتوزيع طاملعا

ان، ،االجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم  أمحد زكي بدوي، .222  .0912 ،بريوت مكتبة لب

ياة شكري وآخرون، علياء .222 ةلفقراء  يوميةال ا رة،الالشم ،  عني، جامعة واقعية اجتماعية، دراسة املدي  قا
2002. 

زمة  ،الديناعيل سراج إمس .222 مني، مركز ابن خلدون ودار االقتصاديةالفقر وا شر  ا  .0991رة ،القا، والتوزيعلل

امعية للكتاب، ط العوملة،الفقر  ظل  مصطفي امحد حامد رضوان، .222 دري0الدار ا  .2002 ،ة، االسك

مية. لسيسيولوجيامدخل  اندرو ويبسرت، .221  .0912،دادكتاب، بغلة املائة  سلس محدي محيد يوسف، ترمجة: الت

سن يوسف، الفقر  .221 زمة االقتصادية، مركزامساعيل سراج الدين،  مني وا  ابن خلدون للدراسات اإلمنائية، دار ا
شر  درية والتوزيعلل  .0919، اإلسك

ان سيف سردار، اقتصاد الفقر  .229  .2002، دار الراية، عمان،وتوزيع الدخلعبد الر

رة الفقر  الوطن العريب، الطبعة ار العذعدنان داود محد  .220 لف الدعمي، قياس مؤشرات ظا د  زويل   ،
، دار جرير، عمان و  .ا

مية  سلطان أبو علي، مد .220 و الطبعة ،املستدامةاملوسوعة العربية للمعرفة من أجل الت  لعربية للعلوم، الدار اا
شر  .2001، بريوت، ل

،إمساعيل  .222 شر عوملة الفقر، دار  قري رة، والتوزيعالفجر لل  .2002، القا

جفي، االقتصادات العربية  .222 اقضات السوقسامل توفيق ال مية وت ان  ، مركز0، طوالت دراسات الوحدة العربية، لب
،2002. 

ب، خصائصعلى  .222 ، بريوت،  و ا زمات االقتصادية  العامل الثالث، دار الفكر اللب   0992الفقر وا

رة،  طي، توزيعاملععبد الباس  عبد  .222 ديدة، القا يل ا  .0919الفقر  القرية املصرية، دار ال

لف  .222 د  زويل  مد العذار ،  رة الفقر  الوطن  الدعمي، قياسعدنان داود   عةالعريب، الطبمؤشرات ظا
، دار جرير، عمان و  .2000 ،ا

ميد أمحد رشوان، الفقر   .221 امعة جتماعاالكتب علم   اجملتمع، سلسلةحسني عبد ا شر، ل  ، مؤسسة شباب ا ل
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درية  .2001،اإلسك

، بريوتاعبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل  الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة  .221 ، و
2000. 

يــل ال الــزواوي، البطالــةد. خالــد  .229 موعــة ال ــل"،  رةفــي الــوطن العربــي "املشــكل وا   . 2002عربية، القا

شـــر،ل   الرفـــاعي، مبــادي االقتصـــاد الكلـــي، الطبعـــة الرابعــة، دار وائـــل  حسنبخالـــد واصــف الــوز وامحـــد  .220  ل

 .2000عمــان،

شر والتوزيع ،البطالة والتضخم ،الدباغ اسامة بشري .220 لية لل  .2001 ،الطبعة االو ،املؤسسة اال

ظرية  ايدمجان، االقتصادمايكل  .222 شر، الريا ،والسياسةالكلي بنب ال  .0911، دار املريخ لل
هضة العربية، ،راشد الرباوي .222  .0910،0، ط بريوت املوسوعة االقتصادية، دار ال

ظرية والتطبيق ،أمحد حسني الرفاعيو خالد واصف الوز  .222 شردار وائ ،مبادئ االقتصاد الكلي بني ال  ،عمان ،ل لل
 .2،0999 ط

ردن ،مؤسسة وائل ،مبادئ االقتصاد الكلي ،صا خصاونة .222  .0992 ،ا

ا .222 انية، ،محدي أمحد الع  .1995مقدمة  االقتصاد الكلي، الدار املصرية اللب

شر،  .221 امعية ل امحد رمضان، عفاف عبد العزيز عايد، إميان عطية ناصف، مبادئ االقتصاد الكلي، الدار ا
 .2002طبعة

مد عاط .221 امعية ،علم االجتماع ،ف يث  درية ،دار املعرفة ا  .0919 ،اإلسك

شوا، اإلطراد  .229 ب صا ا شر والتوزيع، دار  ريب للطباعة والبيئة ومداواة البطالةزي رة،وال مد  .2002 ، القا
شور  ، م و ال عالقات العمل، الطبعة ا صخصة   ر، الضرورات ال تفرضها سياسة ا ليب اعبد اهلل الظا ت ا

قوقية، بريوت،   .2002ا

شر والتوزيع، عمان، ط  .220 شقر، االقتصاد الكلي، الدار العلمية الدولية لل  .2002، 0أمحد ا

ردن، الطبعة  .220 شر والتوزيع، ا رمود، مقدمة  االقتصاد الكلي، دار املريخ لل بار ا بشري الدباغ أسامة وعبد ا
و ،  .2002ا

يم أساسية  علم االقتصادو لرمحن اإمساعيل عبد  .222 مد موسى عريقات، مفا دار وائل ، االقتصاد الكلي: حريب 
شر،   .0999 ،0طعمان، لل

  .0991 الكويت، ،2222العدد  املعرفة،سلسلة عامل  للبطالة،االقتصاد السياسي  رمزي،كي  .222

ظرية االقتصادية الكلية، كلية التجارة جامعة اإل ،مد عبد القادر عطية .222 درية ال  .0991سك

قوال واآلمال شحاتة، مشكلةحسني  .222 رة  ،دار املشورة لالقتصاد اإلسالمي ،البطالة بني ا   .0072،القا

رة ،م الصحراوي .222 هضة الشرقية، القا  .0990، اقتصاديات العمل، مكتبة ال

د، .221 ا يم، مجال السيد  امعية، السيد زياد   درية،  قضايا سيكولوجية معاصرة، دار املعرفة ا  .2001اإلسك

ميد، أزمة  .221 مد عبد ا بةإصالا  شر  البطالة،  يل العربية لل  .2001، مصر، والتوزيعال

امعة، الشارقة،  .229  .2001مد طاقة، حسني عجالن حسن، اقتصاديات العمل، مكتبة ا
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ردن،  .220 شر، ا  .2001مدحت القريشي، اقتصاديات العمل، دار وائل لل

صري، .220 صورة،رية، ، املكتبة العصالبطالة-الفقرآلثار االجتماعية لربامج اإلصالا االقتصادي، ا طارق فاروق ا  امل
2001. 

شر والتوزيع، الشارقة،  .222 ني عجالن حسن، اقتصاديات العمل، دار إثراء لل  . 2001مد طلعت، حس

درية،  ،عبد الرمحن يسري أمحد .222 امعية، اإلسك ظرية االقتصادية الكلية، الدار ا  .0991ال

يم  .222 زائر، طلعت، البطالةابرا ديث، ا رمية، دار الكتاب ا  .2009وا

امعي، مصر،  السميع، مشكلةأسامة السيد عبد  .222  .2001البطالة  اجملتمعات العربية واالسالمية، دار الفكر ا

شر، مصر،  الكلي،ومبادئ االقتصاد  الز يب، اس يثم  .222 امعية لل  .2002الدار ا

امعية للكتاب، ،يسريعبد الرمحان  .221 زئية، الدار ا ظرية االقتصادية الكلية وا  .2002 ال

ردن،  وآخرون، مبادئحسام داود ومصطفى سلمان  .221 شر والتوزيع، عمان ا االقتصاد الكلي"، دار املسرية لل
 .2002، الطبعة الثالثة

ظري وأمحد حسنيخالد وصفي الوز  .229 شر والتوزيع، ة والتطبيق"، دار وائل لالرفاعي، مبادئ االقتصاد الكلي بني ال ل
امسة، ردن، الطبعة ا  .2002عمان، ا

اج، علم االقتصاد  .210 شر  ونظرياته، دارطارق ا ردن، والتوزيع،الصفاء لل  .0991 ا

عيمي، دراسة العمل .210 مد ال شر  ة، طبع-والعمليات إطار إدارة اإلنتاج -جالل  ، إثراء لل ، عمان زيعوالتو أو
،2009. 

مدمد  .212 مو على عر  العمل  وأثر اآلجرالشبول، العمل  فارق،  شر االقتصاد االسالمي، عماد الدين لل وال
 عمان. ،2009،والتوزيع

شر، طيخالد واصف الوز وأمحد حسني الرفاع .212 ظرية والتطبيق، دار وائل لل  ،2، مبادئ االقتصاد الكلي بني ال
 .2000 عمان،

ميد عبد ا .د .212 ادي  االسرتاتيجية املغريب، اإلدارةلفتاا عبد ا ديات القرن ا يل  ن،والعشريملواجهة  موعة ال
رة،  .0999، 0ط القا

مية، مصر،  .212 دوق االجتماعي للت فكار، الص  .2002م.عبد الكرمي إيهاب، سوق ا

مية االقتصادية  .212 ا  الت اعات الصغرية ودور يم، الص يم خليل إبرا امعة،شباب  ةية، مؤسسوالسياحهنى إبرا  ا
درية،   .2009اإلسك

درية للكتاب، مصر، .211 ظيم املشروعات الصغرية، مركز االسك اوي، محدي، ت  .2002د. ا

اعات  .211 هضة العربية، الصغرية،عبد السالم صفوت، اقتصاديات الص  .0992دار ال

شر إدارة املشاريع الصغرية، دار اليازوري العل قاسم، وأبو عيدعفانة جهاد  .219 ردمية لل  .2002،نوالتوزيع، عمان، ا

هضة العربية،  .210 اعات الصغرية، دار ال رة0992صفوت عبد السالم، اقتصاديات الص  .، القا

شر، ط وشيار معروف، .210 مية االقتصادية، جامعة البلقاء التطبيقية، دار صفاء لل  .2001، 0دراسات  الت

اعية الصغري  .212 رة، مسري عالم، إدارة املشروعات الص رة للتعليم املفتوا، القا  . 0992ة، مطبعة جامعة القا
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د .212 غرافية االقتصادية، الطبعة  أ مود يوسف عقلة، دراسات  ا ، دارعبد املهدي،  و ردن، ء،صفا ا  ا
2000. 

،يسر  عبد الرمحن  .212 ميتها ومشاكل متويلها  حسو اعات الصغرية  البلدان العربية ت ك فهد املل ة، جامع»الص
 .2000املعهد العريب اإلسالمي، 

درية،  .212 امعة، االسك يع، مؤسسة شباب ا اعة والتص روس امساعيل، اقتصاديات الص  .0991مد 

 .0911، بغداد خورشيد وآخرون، أس  التخطي  اإلقليمي، معهد التخطي  القومي، متوز، دد. ماج .212

م  .211  جامعة امللك سعود، دار "،بيق على الدول العربيةاالقتصاد اإلقليمي مع التط ،عبد اهللحامد  دد. 
 .0991الريا ،

امعة، السيد  .211 مية، مؤسسة شباب ا ا  الت اعات الصغرية ودور رة2002فتحي، الص   .، القا

مية الطبعةالتجارة  مد، خالد السواعي .219 شر  والت ج لل ا ، دار امل و  .2002 عمان،، والتوزيعا

شر العصار رشاد، التجارة   .290 ارجية، دار امليسرة لل ، عمان،والتوزيع والطباعةا و  .2000، الطبعة ا

مود، التصدير  .290 رة، وعمليا واالسترياد علميافؤاد مصطفى  هضة العربية، الطبعة الثالثة، القا  .0992، دار ال

يكل، موسوعة املصطلحات االقتصادية  .292 هضة العربية واإلحصائيةعبد العزيز فهمي  شراعة للطب، دار ال ، وال
 .0912بريوت، 

جارريد ف .292 اطق التجارة الدوتسويق الصادرات العربية: آليات تفعيل التسويق  ،ال رة ال وم عربية الكرب ، دار ا
شر والتوزيعقباء للطباعة  رة، وال  .2002،القا

اعية " أمال عبد الرمحان، زيدان قاسم، .292  .2008مصر،ر الشتات، ، دا" املصريةمشاكل الطلب على الصادرات الص

هضة العربية، بريوت،  .292 جار، تاريخ الفكر االقتصادي من التجاريني إ هناية التقليديني، دار ال   .1973سعيد ال

ردن، .292 شر والتوزيع، ا  .2004فلح حسن خلف، العالقات االقتصادية الدولية، مؤسسة الوراق لل

ولوجيا املعلومات وزياد .291 شر مود حامد عبد الرزاق، تك ديث لل اعية، مكتب ا مية الص ة الصادرات ودعم الت
 .2002والتوزيع، مصر،

هضة العربية، .291 اشئة، ال ا  متويل املشروعات ال رة، ا وفاء عبد الباس ، مؤسسات إدارة املخاطر ودور  .2002لقا

امد مل .299 ظري والتطبيقي، دار ا يم عبد االوي، املؤسسات الصغرية  إطارا ال  عمان،يع، شر والتوز مد إبرا
2001. 

امعية للدارسات  .200 مية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املؤسسة ا شر والتوزينبيل جواد، إدارة وت ان، عوال ، لب
2001. 

شر والتوزيعدار الفكر للطباعة  مفهومه، جروان، االبداع نعبد الرمحفتحي  .200 ،، الطبعة وال و ردن ، ا  .2002ا

ان  ،2ط الصحاا،تار  الرازي،تار محد بن أيب بكر بن  .202   .0912 بريوت، ناشرون،مكتبة لب

درية، مصر،  .202 امعية، اإلسك ظمات، الدار ا  .2000راوية حسن، السلوب  امل

شر،  .202 ، دار وائل لل و ديثة، الطبعة ا يم والتجارب ا م، إدارة االبتكار املفا ردن-عمانم عبود   .2002،ا

ديات التغيريإلدارة ا عامر،سعيد ي   .202  .2000مصر، ،0، طو
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زائر، أوكيل،مد السعيد  .202 امعية، ا ولوجي، ديوان املطبوعات ا  .1994إقصاد وتسيري اإلبداع التك

ظمة الطبعة  .201 فاجي، نعمة عباس، نظرية امل سن وا ر  صور طا شر والتوزي العربية، دارم  ع،اليازوري لل
ردن ،  .2000ا
اعية،وظائف ونشاطات املؤسسة  مد سعيد أوكيل، .201 زائر، ج،د م  الص  .0992 ا

درية، .209 درية للكتاب، االسك ال االعمال، مركز االسك افسي  ة   .0911نبيل مرسي، امليزة الت

شر التوزيع، عمان، االردن، .200 عمال الصغرية: أبعاد للريادة، دار وائل لل   .2002سعاد نائف برنوطي، إدارة ا

ردن، برنو  سعاد نائف .200 عمال الصغرية، أبعاد للريادة، دار وائل، ا  . 2002طي ، إدارة ا

امعي،  املطيعة،كامل فا  .202 درية،االاالستثمار  املصارف، دار الفكر ا  .2002سك

شر والتوزيع  ،0طالكلي، سلمان مصطفى، حسام داود، مبادئ االقتصاد  .202  عمان، ،والطباعةدار املسرية لل
2000. 

مد، إد .202 ظري والتطبيقات العلمية، طمطر  شر  ،2ارة االستثمار إلطار ال  .2002عمان ، ،والتوزيعدار وائل لل

اوس  آ.سامولسن،بول  .202 شر  ،0ط-شام عبد اهلل  ترمجة- االقتصاد-ويليام د.نورد  لية لل عمان،  والتوزيع،ا
 .2000، االردن

 .2001عمان االردن، املي،العجدار الكتاب  ،0ط الكلي،االقتصاد  خلف،د. فليح حسن    .202

 .2008، لتخطي ، الكويتالعريب  العظيم، االستثمار، املعهدعادل عبد    .201

ومة، ط .201 اعي، دار  زائر، 2لوف بوجرة، العقار الص  .2002، ا

شر والتوزيع، عمان، االردن،  .209 اعي، دار وائل لل  .2000مدحت كاظم القريشي، االقتصاد الص

ردن، دريد كامل آل شبيب، إدارة م .220 شر والتوزيع، ا الية الشركات املتقدمة، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية لل
 .2000عمان، 

ردن،  .220 شر والتوزيع، عمان، ا  .2000عبد السالم عبد الغفور وآخرون، إدارة املشروعات الصغرية، دار الصفاء لل

شر والتوزي .222 دالوي لل ، دار  سن عرفان تقي، التمويل الدو  .0999ع، عمان، ا

ان،  .222 ية، لب ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الف و مد عبد العزيز،"التمويل وإصالا خلل اهلياكل املالية" الطبعة ا مسري 
0991. 

مية  .222 ظمة العربية للت مد لبيب، إدارة املشروعات الصغرية  الوطن العريب، امل بة    .2002،ر، مصاإلداريةع

درية،  يون  أمحد البطريق، مقدمة .222 شر اإلسك ديث للطباعة وال ظم الضريبية، املكتب املصري ا  .0912 ال

ظمعبد الكرمي صادق  .222 امعية، بريوت  الضريبية، الدار بركات، ال  .0912ا

شر، املوصل، العراق،  .221 قود واملصاريف، دار الكتاب للطباعة وال   .0992د. ناظم نوري الشهري، ال

اليلة، اإلدارة .221 ردن وبريطانيا وفرنسا  مد علي ا شر دار ال ومصر،احمللية وتطبيقاهتا  كل من ا والتوزيع، ثقافة لل
ردن، عمان   .2009 ا

امعية ط .229 ظيم اإلداري واإلدارة احمللية، ديوان املطبوعات ا زائر 2جعفر قاسم أن ، أس  الت ون ا بن عك
،0911. 
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 :األطروحات والمذكرات-6

ر  .0 ، ا اعية  مركز قضاء انتصار رضا حسو   .2002 غداد،بجامعة  الرتبية،ماجستري، كلية  الكاظمية، رسالةف الص

ضري  .2 اطق املتخلفة، رسالة ماجستري، مركز التخطي  ا ا  تطوير امل مية اإلقليمية وأثر سهى مصطفى حامد، سياسة الت
 .0912واإلقليمي، جامعة بغداد، 

مية الصادرات  ري .2 امية، أطروحة دكتورا  العلوم  سعيدي وصاف، أثر ت مو االقتصادي  البلدان ال نفطية على ال
زائر،     .2002االقتصادية، جامعة ا

 :المقاالت العلمية-0

ديات املستقبل  .0 مد، البطالة بني السعوديون و  .2001سبتمرب  1الوطن السعودية،  )مقال(، جريدةصبان سامل 

شريات اإلحصائيالتقارير -0  :القوانين المجالت، المراسيم، ،ةوال
مية االقتصادية  -0 جم  الت شآت الصغرية ومتوسطة ا . عمل " دور امل ك الدو وزارة املالية واالقتصاد الوط باالشرتاب مع الب

جم وطرق متويلها  شآت صغرية ا  .، الريا 0999مارس  02-02 اململكة العربية السعودية ندوة امل

دوة ال نظمها مركز  وث العلوم االقتصادية  ليبيا، مقدمةاريع الصغرية واملتوسطة  سة عن املشدرا -9 خالل  جامعة قاريون و لل
 .ليبيا-كلية االقتصاد جامعة قاريون   2/2002/ 1-1الفرتة 

  .2002 يئة مكافحة البطالة، سورية، الصغرية،ندوة إنشاء مصرف سورية للمشروعات  عمل،ورقة  حسني، د. مجال -3

جو، اسرتاتيجيةعبود   -5 ة املشروعات الصغري  علىاالستثمار والتمويل  املشروعات الصغرية، دراسة ميدانية  ك  حلب.ة  مدي
ام ،املؤمتر العلمي    .2001واملالية جامعة فيالدلفيا. كلية العلوم اإلدارية  ا

ديات اصة، مؤمتراسعيد، التكامل بني التخطي  االسرتاتيجي واملمارسات  لسامل، مؤيد -2 ديـد، القـرن  إدارة املوارد البشرية و ا
ردن،الريمـوب، اربـد جامعـة  .2000متوز 20-01، ا

شآت شبالق، عماد، -2 ة الريا  بني الضمور واالستمرار، ورقة عمل مقدمة إ ندوة واقع  امل الصغرية واملتوسطة  مدي
شآت الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها ميتها، الريا   ومشكالت امل  .2002ديسمرب  29 – 21وت

مد اليفيبلعوز،  علي،بن  -0 ة بازل و امللتقى الدو حول  ،2، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ظل مقررات 
زائر املؤسسات الصغرية واملتوسطة  الدول العربية    .2002 ، نيسان01، 01ا

ر حسن  -1 ، معوقاهتا مقوماهتا،املشروعات الصغرية واملتوسطة، مفهومها، خصائصها، أمهيتها،  يهاب،، أومقابلهاحملروق، ما
متوز  20- 29االقتصاد، الريموب، كليةجامعه  الفقر،فاعلة ملواجهه  الصغري: أداةاالقتصاد السابع حول املشروعات  مؤتمر

2001. 

اعاتكرمول   -2 ، العدد  الصغرية واملتوسطة متثل مصد ار، أساسيا،  كرم، الص رد دس ا لة امله عمان،  ،22ملدخل القومي، 
 .0991االردن،

وان " دور املشروعات  -01 دوة االقتصادية الثانية بع موري، التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية، ورقة عمل مقدمة لل قاسم ا
ردن،  واالجتماعية إلقليمالصغرية  لية، ا  .2/2/0999-2الشمال "، جامعة إربد ا

كادميية  -00 وي السادس، ا ان، دور املصارف اإلسالمية  متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة الواقع واآلفاق، امللتقى الس كر ر
 .09/2002/ 21الريا ، العربية،

مود  -09 مية املصانع الصغرية  العامل رشيد، ثائر  ربة ت ل»" كمة، العدددراسات اقتصادية بيت  ة،   .2000غداد ،ب ول،ا ا
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جو، " اسرتاتيجية االستثمار والتمويل  املشروعات الصغرية  -03 ة حلب"،  دراسة ميدانية للمشروعات الصغرية  –عبود، ك مدي
ام ، جامعة فيالدلفيا،  ردن2001/ يوليو / 2-2 ث مقدم إ املؤمتر العلمي ا  .2001، ، عمان، ا

مد لقمان، املشروعات الصغرية وامل -05  توسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب  الدول العربية، ورقة مقدمة ملؤمترأمحد 
 .مصر 2001ص، 45.العمل العريب الدورة

ورا  -02 وبية ملدة  عدنان، دراسةا موية  كوريا ا اا التجربة الت ل2002-0922ليلية ملرتكزات  وار املتمدن،  ة،  ا
 .2000ق، دمش2200العدد 

ميـــة التقليديـــة فـــي الـــبـــ -02 اعية كبـــديل اســـرتاتيجي لبـــرامج الت اشـــئة "، دريبش الســـعيد، طبيـــب ســـارة، "التجمعـــات الصـــ ول ال
اعيةامللتقـــى الـــدو حـــول دور التجمعـــــات  اقيـــــد الصـــــ ميـــــة املؤسســـــات الصــ والع دعـــــم  ـــغرية واملتوســـــطة وفـــــيفـــــي ت

افســـــيتها، جامعـــــة قاملـــــة، يـــــومي   .02 ، ص2900مـــــاي  1و 0ت

خر »ل  الشور :  -00 ارب الدول ا اعات الصغرية مع االستفادة من  مية الص ة  رالتقري» خطة قومية وبرامج لت املبدئي للج
اعي والطاقة دور  .2002االنعقاد العادي الثالث والعشرون، االنتاج الص

لة مصر  -01 ر صالا الدين نامق، التضخم السكا  العامل الثالث،   .21ص، 0912،ةاملعاصر، القا
ظام االقتصادي الدو  -02 مية وال ظمات الدولية للت يم امل لةد. مصطفى حسن علي، )نقد مفا ديد(،  ات عربية العدد دراس ا

 .0912بريوت ، طباعة،لل، دار الطليعة 2

مية الشاملة  اململكة العربية  العتييب،عبد ا حملسن سعد  -91 ديثة،رابطة الرتبية  املعاصرة،ة لة الرتبي السعودية،دور الرتبية  الت  ا
رة،   .0992القا

لةد -90 ديد، ظام االقتصادي الدو ا مية وال ظمات الدولية للت يم امل العدد  عربية، دراسات . مصطفى حسن علي، نقد مفا
 .0912، دار الطليعة للطباعة ، بريوت ،2

عة  جاسم،د.خزعل مهدي  -99 امية املص اعية والدول ال ارب الدول الص مية االقتصادية،   ديثا،حالعوامل االسرتاتيجية  الت
مية، العدد  ف  والت  .0990، بغداد، 2لة ال

و مقاربات نظر  -93  ، د مجعو زائريصليحة مقاوسي و مية االقتصادية، ملتقى وط حول االقتصاد ا : ية حديثة لدراسة الت
ضر  اج  مية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ا ة-قراءات حديثة  الت امبات ة ا  – 2009عية: ، الس

2000. 
مية االقتصادية رؤ  إسالمي واملستقبلية،مركز الدراسات االسرتاتيجية  -95 جامعة الكويت، الكويت  2ة ودولية، ندوة، العدد ،الت

،2002. 
يمة  -92 مية االقتصادي بالتغيري:التعجيل  ظريفة، أمال، سالمييةبرا و املفتاا للت يب املباشر  ج ة 2 مداخلة  تعزيز االستثمار ا

ا على االقتصاديات و املؤسسات  ز –ملتقى الدو حول سياسات التمويل وأثر امية دراسة حالة ا جامعة  –ائر و الدول ال
 .2002نوفمرب  22-20 ،مد خيضر بسكرة 

ذور)مصر (، الفقر  إسالمية رؤية) جهجذور وسبل عال الفقر: رسالن،صالا  -92 تائج  ا  أعمال ،(اجهةواسرتاتيجيات املو وال
دوة وية ال  .0999 رة،اآلداب، مطبعة جامعة القا كليةالسادسة، قسم علم االجتماع،   الس

دوة  كرمي -90 ، ، بغداد0ط ،االجتماعيةلقسم الدراسات  العلميةمود محزة وآخرون، الفقر والغ  الوطن العريب، وقائع ال
2002. 

مم املتحدة  -91 مو وتوزيع الدخلالفقر  اإلمنائي،الربنامج ا ة  وال ان، تقرير س   .2000 لب

مم املتحدة  -92 ظمة ا ظمة الصحةم دإلنسان العاملية، حقوق ا وم شور  الفقر،من  والصحة واسرتاتيجيات ا ات الصحة سلسلة م
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 .2000 ، سبتمرب2، العدد وحقوق اإلنسان

دوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي،  -31 مم املتحدة اإلمنائي، الص مية تقريربرنامج ا  ر، دا2ط، عربيةال اإلنسانية الت
شر  ردن، ، والتوزيعالشروق لل   .2002ا

،تب العمل مك -30 ، الدورة  الدو  .2002، 0طسويسرا،  ،90تقرير املدير العام للخالص من الفقر، مؤمتر العمل الدو

سيج االجتماعي  ظل الطفرة املالية، البطالة والتضخم، اجمللة  حاج قويدر قورين، - -39 ا على ال زائر وآثار رة الفقر  ا ظا
كادميية للدراسات االجتماعية واإلنس  .20،2002انية، العدد:ا

مية االقتصادية واالجتماعية  سورية،  -33 يم بديلة، ندوة االقتصادية الرابعة والعشرون حول الت ربيع نصر، الفقر  سورية مفا
 .2000، مجعية العلوم

مية البشرية،  رالربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، تقري -35  .2000الت

لة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد "السياسات االقتصادية الكل بلول،صابر  -32 د من الفقر"،  ا  ا ية ودور
 .2009، اجمللد ،0

ربة  -32 عبريات مقدم، العايب عبد الرمحن، القياس الكمي ملؤشرات الفقر  إطار مسبباته واسرتاتيجيات مكافحته: إشارة إ 
ارب مكافحة الفقر ا  .2001جويلية  2-2لعاملي العريب واالسالمي، جامعة سعد دحلب، البليدة،ماليزيا، ندوة دولية حول: 

لة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد  -30 د من الفقر"،  ا  ا صابر بلول ، "السياسات االقتصادية الكلية ودور
 .22،2009، اجمللد 0

اوالت القياسجصاص، الفقر التعريف  محدالطيب حليلح،  -31 العلوم  ، كلية01، العدد: وإداريةملة أ اث اقتصادية  ،و
 .2000، جامعة بسكرة،االقتصادية

ا  االقتصاديةصابر بلول، السياسات  -32 د من الفقر، ودور ، 02اجمللدة، والقانوني االقتصاديةلة جامعة دمشق للعلوم  ا
 .2009، 02العدد

ني، الفقر  الدول العربية -51 ني ، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد الرابع، كلية التجارة، جامعة عسوزان حسن أبو العي
رة،   .2002مش ، القا

مود، العوملة والفقر  مصر، ملتقى   -50 مد جاد اهلل  : قضاياياسر  معي دو امية، ا ا على الدول ال ة املصرية العوملة وتأثري
ر   .2002ة، لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القا

مود، العوملة والفقر  مصر، ملتقى  -59 مد جاد اهلل  : قضاياياسر  معي دو امية، ا ا على الدول ال ة املصرية العوملة وتأثري
رة،    .2002لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القا

ها خالالبشري عبد الكرمي -53 اولة قياس اهليكلية واحملبطة م يفات البطالة و ات "، ، " تص لة اقتصاديات مشال ل عقد التسعي
، العدد  و ة ا   .2002 ،، السداسي الثا0إفريقيا، الس

كومة  -55 : اسرتاتيجية ا مية املستدامة والبطالة"، ملتقى دو  خبابة عبد اهلل، خبابة صهيب، " االسرتاتيجية التوفيقية بني الت
مية املستدامةالقضاء على البطالة   .نوفمرب 02- 02سيلة، ، املوالت

ميتها، الدورة التدريبية حول  -52 امية ومعوقات ت ب، دور املشاريع الصغرية واملتوسطة  االقتصاديات ال لرق  فريدة، بوقاعة زي
ا  االقتصاديات  زائر،سطيف،  املغاربية، جامعةمتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دور   .2002 ا

لي، -52 ميد ا لة  عبد ا سني لدعم وتشجيع املشروعات الصغرية واملتوسطة،  يل وتشغيل الشباب العاطلني من كال ا تأ
اصة 21اإلصالا االقتصادي، العدد  مريكية  ،CIPE، مركز املشروعات الدولية ا طن، رفة التجارة أ  .2000 واش
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مية االقتصاد سروار،وبوم د.  -50 لة التعاون االقتصادياملشروعات الصغرية واملتوسطة  الت ربة اليونيدو،  بني الدول  ية، 
 .2002 اإلسالمية، مصر

يئة مكافحة البطالة، سورية،  -51   .2002د.مجال حسني، ورقة عمل، ندوة إنشاء مصرف سورية للمشروعات الصغرية، 

اعات ر، دو كمالا.دمدوم   -52 ائية  وت  ومكانة الص اعي املتميز بالث هاز الص دوة ال واوراق عملالصغرية  ا عقدة ال دولية امل
 .2002، جامعة سطيف. وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية 2002ماي  22-21 

مية املؤسسات الصغرية و املتوسطة - -21 مد راتول ، بعض التجارب الدولية   دعم و ت يل ،ملتقى دو متطلبد. ات تأ
 ،جامعة الشلف.09و  افريل   01ربية  يوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة  الدول الع

اعية الصغرية واملتوسطة:  -20 شآت الص اطر امل اعية  إدارة  اقيد الص مد عبد العال عبد السالم، دور الع مود  مصطفي 
زائر،  اعات الصغرية واملتوسطة، ا ام  للص  .2000مارس  02/02خربة دولية، مداخلة ضمن امللتقي العريب ا

ول،د.طه ا -29 مية، العدد ا ف  والت لة ال ولوجيا،  مية العلمية والتك عيمي، وآخرون، رؤيا لعقد الثمانيات  الت  ل

ة التاسعة، بغداد،   .0912الس
بار ، صا مهدي 53. وان:" تأثري البحث والتطوير  اإلبداع  العامري:سلو  مهدي عبد ا  ، امللتقى "التقمداخلة بع

ول العلمي الدو  داء لالندماج الفعلي  االقتصاد  حول:ا اعة ا د العاملي،أمهية الشفافية و زائر، ف  قجامعة ا
وراسي زائر،، ا  .2002 جوان، 2 –ماي  20 ا

افسية، املؤمتر العلمي ا54. يم امساعيل، العالقة بني انواع االبداع التق وابعاد امليزة الت ثالث لكلية لأكرم أمحد الطويل، ر يد ابرا
وان ت ع ظمات ":االقتصاد والعلوم االدارية  عمال: التحدياتإدارة م اصة، "العاملية املعاصرة ا ،جامعة العلوم التطبيقية ا

ردن،  .2009أفريل 29     -27 عمان، ا
لة  وث اقتصادية . رضا22 معية1عدد عربية، ال فويعة، دور املؤسسة الصغر   دعم االندماج االقتصادي واالجتماعي،   ، ا

ر العربية للبحوث   .0991،ةاالقتصادية، القا
 .القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، املتضمن02/02/2001  ، املؤرخ01-00القانون رقم22.
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 جامعة سيدي بلعباس
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية
 استبيان البحث

 اخي الكريم اختي الكريمة:
 وبعدتحية طيبة 

د االستبانة         ليل دورالختبار هتدف  مية االقتصادية  و اربة  الجتماعية واو املشاريع الصغرية الزراعية  الت
زائر و  داالفقر  ا و  توي  درج  اطار اعداد اطروحة دكتورا بع موعة من االسئلة ال ت ان االستبيان على 

ميةدور المشاريع الصغيرة في  طاع حالة مشاريع الق-و االجتماعية و محاربة الفقر في الجزائر االقتصادية الت
اته اال مع-الزراعي  املشاريع الصغرية الزراعية.ستبانة موجهة ا اصحاب العلم ان 

ذا البحث باإلجابة على أسئلة االستبيان بكل موضوعية        كم التفضل باملسامهة   ا مع العلم  ،دقةو ونرجو م ان
تعامل  . را  البحث العلمي فق  السرية وسيكون استخدامهامع البيانات املتحصل عليها مببدأ  س

 م حسن تعاونكمشاكرين لك
 
 

 شقرون محمد                                                               

 طالب دكتورا                                                            
 جامعة سيدي بلعباس 
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 والمشروعلقسم األول: بيانات خاصة بالمستثمر ا
 ) المشروعبالمستثمر )صاحب  أوال: بيانات خاصة      
اسبة x) ) اإلشارةيرجى وضع        :أمام اإلجابة الم

س-0   أنثى  دكر الج

  فما فوق 20  20-20  20-20  20-01 العمر6

المستوى -0
 التعليمي

  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

 لتخ-5
 العلمي

علوم 
 اقتصادية

ولوجيا  علوم إدارية    أخرى  تك

بدون  
 تخصص

       

         
ل تابعت -2

تكوين في ادارة 
 المشاريع؟

      ال  نعم

ل لديك --2
خبرة سابقة في 

 نشاطك؟مجال 

بدون 
 خبرة

اقل من  
0 

وات  س

 5-2 
وات  س

وات01-05    س

س02 
نة 

 فاكتر
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 :ثانيا: بيانات خاصة بالمشروع
اسبة x) ) إلشارةايرجى وضع   :أمام اإلجابة امل

 

 

 

وات عدد-0  س
شاط   ال

 2أقل من 
وات  س

 2-2 
وات  س

 01-05 
وات  س

 01-05 
وات  س

 

ة 02   س
 فأكثر

       

-01 عدد العمال -6
 عامل02

 02-
 عامل61

 60-
 عامل62

 62-
 عامل01

 

 

 00-
 عا مل51

 

 50-
 عامل52

     

إطار إنشاء   -0
 المشروع

مبادرة 
 شخصية

 ANSEJ  ANGEM   

      اطار آخر  

و شكل   -5 ما 
االستثمار الدي اخد 

 ؟مشروعك

إنشاء 
مشروع 

 جديد

توسعة  
لمشروع 

 قائم

تغيير  
شاط  ال

 ANGEM   

         

و مصدر   -2 كي تمويل ما     دعم عائلي مساعدة   قرض ب
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مية االقتصادية واالجتماعية: الثانيلقسم ا  مة المشروع في الت  ومحاربة الفقر مدى مسا
احية االقتصادية  األول:المحور  مة المشروع من ال  قياس مسا

اسبة x)) اإلشارةيرجى وضع   :أمام اإلجابة الم
 ال أدري ال نعم البيان الرقم

اصب شغل جديدة 0     ؟ل خلق مشروعك م

اصب شغل جديدة   و عدد م عم ما  دادا اجبت ب شاة م بداية  الم
 ؟نشاطكم

   

توجات مشروعك تصدر للخارج 2     ؟ل م

    ؟في عملية االنتاج حليةم مواردمشروعك ل يستخدم  2

    ؟ل استخدمت مدخراتك المالية الشخصية لخلق او لتوسعة مشروعك 2

م في ت 2 توجات مشروعك تسا توجات كانت تستورد من ل م وفير م
 ؟الخارج

   

احية  الثاني:المحور  مة المشروع من ال  ةاالجتماعيقياس مسا
 ال أدري ال نعم البيان الرقم

ك من الخروج من  0     ؟البطالةل انشاء مشروعك مك

عم السؤال رقم  2 ل وصلت بعد خروجك من البطالة  10ادا اجبت ب
 والمادي؟فسي ال حالة االستقرارالى 

   

م مشروعكل  3     ؟ومستوى معيشتكفي تحسين مستوى دخلك  سا

ك من الدخول الى  كا 4 ل انشاء مشروعك مك     ؟عالم الشغلامرأة 

 

 الدولة شخصي ؟تمويل مشروعك
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مة المشروع  :الثالثالمحور   في محاربة الفقرقياس مسا
 
 ال أدري ال نعم البيان الرقم

تحسين جودة الطعام و  من توفيرمشروعك مداخيل ك تل مك 0
 ؟من طرف عائلتكالمستهلك 

   

سكن تالذي  نوعية السكنمن تحسين مشروعك مداخيل ك تل مك 2
 ؟فيه

   

على  مستوى انفاقكمن تحسين مشروعك مداخيل ك تل مك 2
 ؟على افراد عائلتكالى مستوى االكتفاء التعليمية الخدمات 

   

على  مستوى انفاقك من تحسينمشروعك مداخيل ك تل مك 2
 ؟على افراد عائلتك الى مستوى االكتفاء الصحيةالخدمات 

   

ء شراعلى  من تحسين مستوى انفاقكمشروعك مداخيل ك تل مك 2
 على افراد عائلتك؟ الى مستوى االكتفاء المالبس

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


