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 :الملخص
 والمتواطة الصغيرة المؤااات إنشاء ظاهرة وتحليل درااة إلى البحثية الورقة هذه تهدف
 بالمعطيات ةاالاتعان وتم ،2002 و 2002 انتي بين الممتدة الفترة خال: الجزائر في

 هذا إنشاء إلى األفراد تدفع التي الحقيقية العوامل معرفة إلى للتوصل اإلحصائية والبيانات
 أن الدرااة بينت وقد. اإلنشاء مراحل أثناء تجابههم التي والعراقيل المؤااات من النوع
 أن إلى الدرااة خلصت كما المؤااات، إنشاء ظاهرة على النشاط لقطاع تأثيرا هناك

 االجتماعي، المحيط الدرااة، من التخرج البطالة، الوظيفية، والعالقات الاتقالليةا
 في والمتواطة الصغيرة المؤااات إنشاء في رئياية عوامل كلها االقتصادي والعامل
 .الجزائر
 النشاط قطاع المؤااات، إنشاء والمتواطة، الصغيرة المؤااات :المفتاحية الكلمات
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Summary: 

The purpose of this paper is to study and analyze the phenomenon 

of the establishment of small and medium enterprises in Algeria 

during the period from 2002 to 2016. Data and statistical data were 

used to find out the real factors that lead individuals to establish 

these types of institutions and obstacles facing them during the 

construction stages. The study showed that the sector of activity has 

an impact on the establishment of institutions. The study also found 

that independence and employment relations, unemployment, 

graduation, social environment and economic factors are all factors 

in the establishment of small and medium enterprises in Algeria. 

Keywords: small and medium enterprises, enterprise creation, 

activity sector. 

 تمهيد:
 نوعية تحوالت األخيرة الانوات في الجزائرية والمتواطة الصغيرة المؤااات قطاع عرف
 بتاريخ والمتواطة يرةالصغ المؤااات لترقية التوجيهي القانون  صدور اببها
 من ُحدد حيث القطاع، هذا ماار في حاامة انعطاف نقطة يعتبر والذي 02/02/2000

 وكذا والمتواطة الصغيرة المؤااات فيه تنشط الذي والتنظيمي القانوني اإلطار خالله
 محيط تحاين هو القانون  هذا وضع من الهدف وكان ودعمها، ترقيتها وأدوات آليات

 .خاصة مؤااات إنشاء في والمااهمة المباشر واألجنبي لداخليا االاتثمار
 المتواطة المؤااات عدد ازدياد في البالغ األثر له كان الايااة هذه تطبيق إن

 مؤااة 220 022 0عددها بلغ حيث االقتصادية، القطاعات كل ماتوى  على والصغيرة
 تضاعف أنه يأ مؤااة 080 270 ،2000 انة تجاوز تكن لم حين في ،2002 انة
 ، وهذا2002 و 2000 بين ما الممتدة الفترة خال:( %622) مرات أربعة من بأكثر

بفضل ازدياد عدد المؤااات الناتج عن إنشاء مؤااات جديدة أو ااتعادة مؤااات 
لنشاطها، وتختلف ظروف وعوامل اإلنشاء من مؤااة إلى أخرى، غير أنه البد وأن 

 . تكون عوامل مشتركة بين جميعها
 هي التي الرئياية اإلشكالية لتعالج الدرااة هذه جاءت المعطيات هذه كل ضوء على
 :التالي النحو على
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 الصغيرة المؤسسات إنشاء علىاالقتصادية واالجتماعية العوامل مدى تأثير  ما
   الجزائر؟ في والمتوسطة

 :التالية النتائج إلى الوصو: إلى الدرااة هذه تهدف الدراسة: أهداف
 خال: الجزائر في والمتواطة الصغيرة المؤااات مجتمع حركية نمط على التعرف -

 08-00 رقم التوجيهي القانون  صدور تلي التي الفترة وهي ،(2002-2002) الفترة
 ؛ 2000 ديامبر 02 في المؤرخ

 الصغيرة المؤااات إنشاء ظاهرة في المؤثرةاالقتصادية واالجتماعية  العوامل تحديد -
  ؛ الجزائرية واطةوالمت
 المؤااات الصغيرة إنشاءراقيل التي يواجهها أصحاب مشاريع العأهم  تحديد -

 .في االقتصاد الجزائري  والمتواطة
 :الدراسة منهج
 مجا: في ثابتة نظريات بحثنا حدود في نجد فلم االاتطالعية درااتنا خال: من      
 لهذا ونتيجة الميدانية، البحوث بعض نتائج من الماتنبطة تلك عدا ما المؤااات، إنشاء
 عن مختلفة أو موافقة تكون  قد نتائج إلى للوصو: الوصفي المنهج إتباع علينا لزاما كان
 النظري  الشرح  وهما أاااين لهدفين المنهج هذا على اعتمدنا كما البحوث تلك نتائج

 الصغيرة اااتالمؤ  قطاع وضعية ودرااة والمتواطة الصغيرة المؤااات إنشاء لظاهرتي
 .الجزائر في والمتواطة

 هما  ومن أجل معالجة هذه اإلشكالية قمنا بتقايم بحثنا إلى محورين رئيايين
 والمتواطة ؛الدرااة اإلحصائية لظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة المحور األول: 

 ؛عوامل إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائرالثاني:  حورالم
 ول: الدراسة اإلحصائية لظاهرة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمحور األ 

ناتعين في تحليلنا لظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر خال: فترة 
الدرااة على أالوب إحصائي نقام فيه المؤااات إلى صنفين  المؤااات الصغيرة 

ت الصغيرة والمتواطة ذات والمتواطة الخاصة ذات الشخص المعنوي؛ والمؤااا
 الشخص الطبيعي ) الحرف واألعما: المهنية(،
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تشير أوال: إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة ذات الشخص المعنوي: 
جاء على نحو مختلف  التطور العام لعدد المؤااات الناشئة أناإلحصائية  المعطيات

 بين مختلف الانوات.
يوضح الجدو: التالي تطور عدد المؤااات ات الناشئة: . التطور العام لعدد المؤسس1

 2002الصغيرة والمتواطة الناشئة حديثا والماتعيدة للنشاط خال: الفترة الممتدة من انة 
 والتي جاءت كما يلي  2002إلى 

(: تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة الناشئة في 71الجدول رقم )
 (2712-2772الجزائر )

اإلنشاء معدل 
 الخام

اإلنشاء 
 النسبة الخام

استعادة 
 اإلنشاء الجديد النسبة النشاط

العدد 
 السنوات االبتدائي

12,23% 23 186 8,38% 1 942 91,62% 21 244 189 552 2002 
10,05% 20 907 9,18% 1 920 90,82% 18 987 207 949 2003 
10,59% 23 881 11,99% 2 863 88,01% 21 018 225 449 2004 
11,00% 27 054 9,99% 2 702 90,01% 24 352 245 842 2005 
10,12% 27 316 9,08% 2 481 90,92% 24 835 269 806 2006 
10,52% 30 916 9,59% 2 966 90,41% 27 950 293 946 2007 
10,71% 34 407 11,24% 3 866 88,76% 30 541 321 387 2008 
9,06% 31 332 10,82% 3 389 89,18% 27 943 345 902 2009 
8,56% 31 631 17,05% 5 392 82,95% 26 239 369 319 2010 
9,29% 36 406 16,14% 5 876 83,86% 30 530 391 761 2011 
11,32% 47 546 17,23% 8 191 82,77% 39 355 420 117 2012 
10,15% 46 629 15,63% 7 286 84,37% 39 343 459 414 2013 
9,83% 48 868 14,22% 6 949 85,78% 41 919 496 989 2014 
9,24% 49 691 16,21% 8 056 83,79% 41 635 537 901 2015 
5,81% 33 438 19,19% 8 228 80,81% 34 642 575 906 2712 

بناء على نشرية المعطيات االقتصادية، وزارة المؤااات  ينمن إعداد الباحث المصدر:
، 06، 02، 00، 08، 02، 06ة، األعداد رقم  الصغيرة والمتواطة والصناعات التقليدي

، نشرية المعطيات اإلحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة 02
، نشرية 22، 20، 08والمؤااات الصغيرة والمتواطة وترقية االاتثمار، األعداد رقم  
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م، األعداد جالمعطيات اإلحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمنا
 .02، 00، 28، 22، 26رقم  

حيث نالحظ على العموم من خال: هذا الجدو: أن إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة 
مؤااة في بداية الفترة  186 23في الجزائر في تطور ماتمر، فاإلنشاء الخام انتقل من 

يت ، غير أن معدالت اإلنشاء الخام بق2002مؤااة في انة   691 49ووصل إلى
 خال: هذه الفترة. %00و  8شبه ماتقرة تراوحت بين معدلي 

أما عن طبيعة اإلنشاء فقد تبين أن المؤااات الجديدة تفوق بكثير المؤااات الماتعيدة 
ن عرفت هذه األخيرة نموا في ناب تمثيلها فإنها لم تصل إلى  من  %20للنشاط، وا 

أين بلغت هذه  2002ها في انة مجموع المؤااات الناشئة خال: هذه الفترة كان أحان
 مؤااة. والشكل التالي يوضح ذلك  191 8 بمجموع %07,20النابة 

( :  تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في الجزائر 71الشكل رقم)
(2772-2712) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.   00بناء على معطيات الجدو: رقم ) ثينمن إعداد الباح المصدر:
ا من خال: هذا الشكل كيف أنه ال توجد وتيرة ثابتة للتغير في عدد كما نالحظ أيض

المؤااات الناشئة خال: هذه الفترة اواء الجديدة منها أو الماتعيدة للنشاط، فأحيانا يرتفع 
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أين  2002العدد وأحيانا أخرى ينخفض، وقد بلغ عدد المؤااات الجديدة ذروته في انة 
غ عدد المؤااات الماتعيدة للنشاط أعلى رقم مؤااة، في حين بل635 41 وصل إلى 
 .2002له في انة 

وال يكفي في تحليل ظاهرة إنشاء المؤااات النظر إلى معدالت اإلنشاء الخام فقط، 
فوجب أن نضيف إليها معدالت اإلنشاء الصافية التي تأخذ بعين االعتبار عدد 

ي مجتمع المؤااات الصغيرة المؤااات المندثرة، وهي بالتالي توضح الزيادة الحقيقية ف
 والمتواطة، والجدو: الموالي يبين هذه المعدالت.

(: تطور معدالت اإلنشاء الخام والصافي للمؤسسات الصغيرة 72الجدول رقم )
 (2712-2772والمتوسطة )

 السنوات اإلنشاء الخام معدل اإلنشاء الخام اإلنشاء الصافي معدل اإلنشاء الصافي

9,71% 18 397 12,23% 23 186 2772 

8,42% 17 500 10,05% 20 907 2003 

9,05% 20 393 10,59% 23 881 2004 

9,75% 23 964 11,00% 27 054 2005 

8,95% 24 140 10,12% 27 316 2006 

9,34% 27 441 10,52% 30 916 2007 

7,63% 24 515 10,71% 34 407 2008 

6,77% 23 417 9,06% 31 332 2009 

6,08% 22 442 8,56% 31 631 2010 

7,24% 28 356 9,29% 36 406 2011 

9,35% 39 297 11,32% 47 546 2012 

8,18% 37 575 10,15% 46 629 2013 

8,23% 40 912 9,83% 48 868 2014 

7,07% 38 005 9,24% 49 691 2015 
7,44% 42870 5,81% 33 438 2012 
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بناء على نشرية المعطيات االقتصادية، وزارة المؤااات  ينمن إعداد الباحث المصدر:
، 06، 02، 00، 08، 02، 06الصغيرة والمتواطة والصناعات التقليدية، األعداد رقم  

، نشرية المعطيات اإلحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة 02
، نشرية 22، 20، 08ية االاتثمار، األعداد رقم  والمؤااات الصغيرة والمتواطة وترق

المعطيات اإلحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمناجم، األعداد 
 .02، 00، 28، 22، 26رقم  

بين معدالت اإلنشاء الخام ومعدالت  الكبير ويظهر من خال: هذا الجدو: التقارب
ي أغلب الانوات كان الفرق بينهما مااويا للـواحد اإلنشاء الصافي خال: هذه الفترة، فف

أين كان معد: اإلنشاء الخام  2008بالمائة، وقد اجل أكبر فارق بينهما في انة 
، وتفار هذه النتائج بأن %7,20، أما معد: اإلنشاء الصافي فكان % 00,70يااوي 

ل كبير فهي نمو نايج المؤااات الصغيرة والمتواطة ال يتأثر بظاهرة االندثار بشك
 ضعيفة إذا ما قورنت بظاهرة اإلنشاء. 

 هذا فإن النشاط قطاعات علىالناشئة  والمتواطة الصغيرة المؤااات أما عن توزيع
 العمومية، األشغا: وقطاع الخدمات قطاع وهما أااايان قطاعان عليه يطغى النايج
 من % 26,46 إلى وصلت أن إلى انة بعد انة الخدمات قطاع تمثيل نابة فيه تزداد

 .الموالي الجدو: معطيات توضحه ما حاب 2002 انة في الناشئة المؤااات مجموع
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 (2002-2002(  تطور عدد المؤااات الصغيرة والمتواطة الخاصة الناشئة حاب قطاع النشاط   )3الجدو: رقم )

، 00، 08، 02، 06نشرية المعطيات االقتصادية، وزارة المؤااات الصغيرة والمتواطة والصناعات التقليدية، األعداد رقم  بناء على  ينمن إعداد الباحث المصدر:
، 20، 08رية المعطيات اإلحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمؤااات الصغيرة والمتواطة وترقية االاتثمار، األعداد رقم  ، نش02، 06، 02
 .00، 28، 22، 26، نشرية المعطيات اإلحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمناجم، األعداد رقم  22

 الخدمات الملحقة بالصناعة
الفالحة والصيد 

 النسبة الصناعة النسبة البحري 
البناء واألشغال 

 السنوات الخدمات النسبة العمومية

104 239 11,35% 3 509 41,95% 12 968 45,59% 14 096 2007 

146 241 11,21% 3 856 37,44% 12 882 50,23% 17 282 2008 

120 228 11,08% 3 472 33,81% 10 592 54,00% 16 920 2009 

108 266 11,93% 3 775 30,04% 9 502 56,84% 17 980 2010 

115 326 12,56% 4 571 26,02% 9 474 60,21% 21 920 2011 

250 406 13,69% 6 507 23,93% 11 380 61,00% 29 003 2012 

256 479 13,14% 6 128 24,75% 11 542 60,53% 28 224 2013 

237 661 13,43% 6 561 22,72% 11 103 62,02% 30 306 2014 

160 600 14,76% 7 336 18,77% 9 325 64,94% 32 270 2015 
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اء واألشغا: العمومية فقد عرف تذبذبا في عدد وناب المؤااات الناشئة به أما قطاع البن
، ويرجع هذا على األرجح لزيادة 2002إلى انة  2002على طو: الفترة الممتدة من انة 

أو تناقص عدد المشاريع العمومية في كل انة، وقد اجل أحان عدد للمؤااات الناشئة 
 882 12و 968 12ن بلغ عدد المؤااات أي 2008و 2007في هذا القطاع في انتي 

بدأ هذا العدد ينخفض إلى أن انتهي في انة  2004على التوالي، وابتداء من انة 
مؤااة مما يبين تأثر هذا القطاع بحجم المشاريع العمومية التي  325 9عند  2002

وفيما يخص القطاعات األخرى على غرار ، عرفت انخفاضا خال: الانوات األخيرة
عة والفالحة والصيد البحري والخدمات الملحقة بالصناعة فإنها لم تلق اهتماما من الصنا

من مجموع المؤااات الناشئة  %02طرف الماتثمرين فلم تتجاوز نابة تمثيلها مجتمعة 
، ويرجع هذا إلى الخصوصيات الصعبة التي تميز كل من هذه القطاعات 2002في انة 

 في الجزائر.  
 سسات الصغيرة والمتوسطة ذات الشخص الطبيعيثانيا: إنشاء المؤ 

تتمثل المؤااات الصغيرة والمتواطة ذات الشخص الطبيعي في المؤااات الحرفية 
والمهنية، وقد اكتابت هذه األخيرة مكانة هامة في نايج المؤااات الصغيرة والمتواطة 

محاابة وغيرها في الجزائر، وأصبحت المهن الحرة في ميدان الطب والصيدلة والحقوق وال
من الميادين تاتقطب فئة من الشباب الماتثمرين الحاصلين على شهادات في هذه 

 الميادين. 
في الحقيقة فإن المعطيات اإلحصائية لم تفرق بين المؤااات الحرفية ومؤااات المهن و

الحرة إال في الانوات األخيرة، أما في الانوات األولى للدرااة فإنها كانت تعتبر جميع 
( يظهر أعداد المؤااات الصغيرة 06هذه األنشطة ضمن المهن الحرفية، والجدو: رقم )

 والمتواطة الحرفية والمهنية الناشئة.
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 (2712-2772(: تطور عدد المؤسسات الحرفية والمهنية الناشئة )70الجدول رقم )
معدل اإلنشاء 

 اإلنشاء الصافي الصافي
معدل اإلنشاء 

 الخام
المؤسسات 

 السنوات العدد االبتدائي دةالجدي
11,64% 8 327 11,64% 8 327 71 523 2002 
8,62% 6 882 12,59% 10 053 79 850 2003 

10,77% 9 340 13,91% 12 067 86 732 2004 
10,57% 10 157 13,79% 13 253 96 072 2005 
7,13% 17 780 7,28% 18 136 249 196 2010 
9,06% 24 182 9,22% 24 614 266 976 2011 
9,17% 26 687 9,35% 27 229 291 158 2012 

11,54% 36 677 11,71% 37 208 317 845 2013 
11,74% 41 614 11,93% 42 304 354 522 2014 
12,67% 50 189 18,42% 72 974    396 136 2015 
4,16% 18 567 16,35% 72 974 446 325 2712 

نشرية المعطيات االقتصادية، وزارة المؤااات بناء على  ينمن إعداد الباحث المصدر:
، 06، 02، 00، 08، 02، 06الصغيرة والمتواطة والصناعات التقليدية، األعداد رقم  

، نشرية المعطيات اإلحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة 02
، نشرية 22، 20، 08والمؤااات الصغيرة والمتواطة وترقية االاتثمار، األعداد رقم  

المعطيات اإلحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمناجم، األعداد 
 .02، 00، 28، 22، 26رقم  

يتضح من خال: هذا الجدو: غياب المعطيات اإلحصائية لبعض الانوات وهو ما ابق 
خرى وأشرنا إليه، وحتى إن وجدت بعض هذه المعطيات فهي غير متطابقة مع معطيات أ

 لذا فقد أخذنا بالصحيح منها فقط.
ونالحظ من الجدو: كذلك كيف أن المؤااات الحرفية والمهنية الناشئة في تزايد ماتمر 

إلى غاية انة  2002فهي لم تعرف أي نقصان في أعدادها طوا: الفترة الممتدة من انة 
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 72974، وقد وصل أكبر عدد لهذه المؤااات الناشئة في الانة األخيرة بـ2002
 مؤااة ااتعادت نشاطها الاابق. 2070مؤااة من بينها 

ذا نظرنا إلى معدالت اإلنشاء الخام فهي جيدة باعتبار أنها لم تقل على معد:  إال  %4وا 
وهذا معناه أن  %00حين كان هذا المعد: مااويا لـــ 2000في انة واحدة هي انة 

في عدد المؤااات الجديدة  نايج المؤااات الحرفية والمهنية يشهد كل انة زيادة
 من مجموع عدد المؤااات الناشطة به.  % 4بمعدالت تفوق الــ 

 2000وتقترب معدالت اإلنشاء الصافي من معدالت اإلنشاء الخام ما عدا في انتي 
، وهو ما %2,72أين كان الفارق هو  2002وفي انة  %0,47حيث بلغ الفارق بينهما 

في هذا القطاع بظاهرة اندثار المؤااات فالزيادة الناتجة يعني تأثر نمو نايج المؤااات 
األمر بالنابة ، وكذلك عن إنشاء مؤااات جديدة قابلها اندثار كبير في عدد المؤااات

أما في الانوات األخرى فقد كانت المعدالت متقاربة ما يفار تأثر هذا ، 2002لانة 
 يجابي.النايج بشكل كبير بظاهرة إنشاء المؤااات وهو شيء إ

وبعد هذه الدرااة اإلحصائية لظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر، 
بقي لنا أن نتعرف على أهم العوامل المفارة لهاته الظاهرة، وهو ما نحاو: أن نعالجه في 

 الموالي. حور الم
 الثاني: عوامل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حورالم

لنظريات المفارة لظاهرة إنشاء المؤااات إلى وجود العديد من العوامل المؤثرة تشير ا
عليها والتي تعمل في ناق معين يمكن في األخير من ظهور مؤااات اقتصادية جديدة،  
وبناء على هذه النظريات وباالاتعانة بالدرااات الاابقة والمعطيات اإلحصائية خلصنا 

ة والمتواطة في الجزائر يتوقف على مجموعة من إلى أن إنشاء المؤااات الصغير 
 العوامل أهمها 

 
 
 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
     2929السنة  90العدد:  90المجلد:  881- 824 ص                

 

439 

 

   أوال: العوامل الشخصية
عند تتبعنا لماار إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر توصلنا إلى أن أكثر 

 العوامل الشخصية األكثر تأثيرا هي العوامل التالية 
هذا العامل ضمن االنتقاالت الالبية التي يعتبر  )1( . االستقاللية والعالقات الوظيفية

يمر بها المقاو: المنشئ ضمن حركيته المهنية، وأهم ما يكون في هذه الحركية هو 
التجربة المهنية المكتابة والتي لها ارتباطات وثيقة بالتكوين والمؤهل العلمي، ونعتقد أنها 

الجزائرية، إذ تعتبر  كانت اببا رئيايا في فعل إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة
الحركية المهنية أهم المكونات األاااية لالنفتاح على عالم المقاوالتية المؤااية وهو ما 

 نجده مجادا في العديد من نماذج المقاولين الناجحين.
وتشير المعطيات اإلحصائية التي بين أيدينا إلى أن أكثر الماتفيدين من دعم وكاالت 

نشاء المؤااات في الجزائر هم حاصلون على تكوين مهني في الميدان،  التشغيل وا 
وتزداد أعدادهم وناب تمثيلهم انة بعد انة، إذ اجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

من الحاصلين على المشاريع هم من الذين يمكلون تكوينا مهنيا،  الشباب نابة 
ااات خاصة ضمن وتنصرف هذه الفئة عند نهاية تكوينها المهني إلى العمل في مؤ 

ورشات مصغرة اواء عائلية كانت أو غيرها، يتدرج فيها الحاصل على التكوين من عامل 
بايط بهذه المؤااة ويرتقي إلى أن يصل إلى مراتب عليا، وتمثل هذه الحركية عامال 

تقان العمل وتكوين عالقات متينة  وعديدة مع  الموردين قويا في اكتااب الخبرة والدراية وا 
ائن ومعرفة الاوق، تعطي  في األخير دافعا نفايا قويا إلى االنتقا: إلى فعل اإلنشاء والزب

 )2(بأكثر ثقة. 
وقد تؤدي عالقة العامل مع الرؤااء المائولين أو أرباب العمل إلى التأثير على 
الوكيات العامل أو المرؤواين ودفعهم نحو التفكير الجاد على اإلقدام  في إنشاء 

اصة وتحقيق االاتقاللية والتحرر من التبعية والطة اآلخر خاصة إذا كان مشاريعهم الخ
المائو: أو رب العمل متالطا أو ماتبدا بحكمه، ويكون العمل تحت الطته يجاد معنى 
الخضوع والخنوع وقمع كل مبادرة، وحينئذ يصبح العامل ُمحَركا بروح االاتقاللية والايادة 

ال يمكن إال بفعل إنشاء مؤااة جديدة خاصة به خارج  والمبادرة التي يرى أن تحقيقها
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عن نطاق ايطرة مائوله أورب عمله الاابق، وينطبق هذا في الجزائر بشكل دقيق على 
اإلصالح والصيانة والتركيب......ألخ( والمؤااات  المؤااات الحرفية ) النجارة، التلحيم،

 )3(لخ(.المهنية) العيادات الخاصة، المحامين، الصيادلة....أ
من أصحاب المؤااات كانوا %78وفي هذا اإلطار كذلك، وجدنا في درااتنا الاابقة أن 

يشتغلون في مؤااات خاصة أو يزاولون أعماال حرة قبل إنشاء مؤاااتهم الخاصة، غير 
عدم  –أن هذه الفئة لم تكن مصرحة بها ضمن القنوات الرامية ) الاوق الاوداء 

لمؤااات الخاصة( خوفا من دفع الضرائب واشتراكات التصريح بالعما: من قبل ا
 الضمان االجتماعي.

ه قائما ونرى أن هذا الطريق هو األفضل إلنشاء مؤااات ناجحة، وقد كان هذا التوج
وحاضرا في الجزائر لدى مختلف الهيئات المهتمة بقطاع المؤااات الصغيرة والمتواطة 

، فقد كانت أغلب المؤااات ناجحة، 2000خاصة بعد صدور القانون التوجيهي لانة 
تغير هذا التوجه وتم توايعه ليشمل فئات أخرى وقطاعات غير منتجة  2000وبعد انة 

عنه ارتفاع في عدد المؤااات الفاشلة وهو ما صرح به  كالخدمات والنقل مما أافر
مدير الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب حين أشار إلى أن معظم المؤااات الفاشلة التي 
ااتفادت من دعم الوكالة وجد أن أصحابها ال يملكون مؤهال مهنيا أو علميا، لذا تقرر 

مشاريع قبل ااتفادتهم من دعم إعادة النظر في هذه الماألة بإجراء تكوين ألصحاب ال
 الوكاالت.

تعرف منظمة العمل الدولية البطا: على أنه "كل من هو قادر على العمل،  )4(.البطالة:2
ذ نزلنا  وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند ماتوى األجر الاائد، ولكن دون جدوى"، وا 

 24إلى  02طة )ما بين إلى الواقع فنجد أن هذه الحالة مجادة طبعا، ففئة الشباب النشي
في الجزائر  2002انة( تعاني كثيرا من مشكل البطالة، وقد بلغ معد: البطالة انة 

شخص حاب الديوان الوطني لإلحصائيات، وهي أرقام  000 1337بمجموع   11,2%
تكاد تكون غير طبيعية فإدماج العما: الباطاء في فئة المشتغلين ليس مالما به، إذ أن 

عقود التشغيل المؤقتة...ألخ( ال يمكن اعتبار أفرادها  –الشبكة اإلجتماعية هذه الفئات )
ضمن نطاق الفئة المشتغلة فأجورها ال تكفي لاد الحاجيات الضرورية اليومية 
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وبالخصوص عند أرباب األار والعائالت، ويؤدي هذا الوضع إلى الفقر والحاجة والحياة 
 المزرية.  

قطاع العمومي وايطرة المؤااات المصغرة التي ال ومع محدودية الوظائف في ال 
تاتوعب عددا كبيرا مع العما: في القطاع الخاص، فإنه ال يبقى أي خيار لهؤالء 
البطالين اوى التوجه نحو إنشاء مؤاااتهم الخاصة بهم لتأمين فرص عمل ألنفاهم 

ر يبقى مرهونا وانتشا: عائالتهم من حالة الفقر والحياة الصعبة، إال أن هذا االختيا
بمجموعة من الدوافع الذاتية للبطا: وتوفر القدرات المقاوالتية لديه )خصائص وامات 

 )5(ها بجانب المخاطرة وتحمل الصعاب.المقاو:( وباألخص ما تعلق من
وفي هذا اإلطار يجب اإلشارة إلى العديد من الدرااات واألبحاث التي اهتمت بعوامل 

ذا البعد ودوره في خلق الدافع إلى الفعل المقاوالتي، وقد إنشاء المؤااات ركزت على ه
 أثبتت درااة الباحثة بلطرش حورية ذلك في درااتها المهتمة بالمقاولين

حيث توصلت إلى أنه توجد خصوصية إلنشاء المؤااات  المبتكرين انة 
الالبية، أما الكالايكية تعود إلى القدرات المقاوالتية، خصائص وامات المقاو:، الدوافع 

 المؤااات المبتكرة فتعود خصوصيتها إلى الدوافع اإليجابية فقط. 
وتشير العديد من الدرااات الجزائرية واألجنبية التي ركزت على عامل البطالة في إنشاء 

عامل الفقر ومحاربته من أجل جلب االحترام والتقدير وتحقيق الهيبة  أنالمؤااات 
مشروعه الخاص الذي يحاو: في ل المقاو: قويا في اتجاه خلقوالمكانة االجتماعية مؤثرا 

اياقه إثبات الذات وأنه األفضل مع اإلشارة إلى ضرورة ارتباط ذلك بالنابة إليه بالرغبة 
في االغتناء وتكوين الثروة التي تبقى ابيال إلى تحقيق ذلك وليس غاية في حد ذاتها، 

مؤكدين أن االبتعاد عن الفقر والرغبة في  الكثير من الباحثينونفس المنحى يذهب إليه 
النجاة وتأمين وظائف ومراكز مرموقة لألوالد والبحث عن حياة أفضل تمثل عناصر تدفع 

 )6(بالتوجه نحو إنشاء المؤااات" 
ويخص بدرجة أكبر في الجزائر الطلبة المتخرجين من  )7( .التخرج من الدراسة

توفر مناصب للشغل في القطاع العمومي أو  الجامعات، إذ يصطدم العديد منهم بعدم
الخاص تالئم تخصصاتهم المدرواة، فيتوجه هؤالء الطلبة إلى إنشاء مؤااات خاصة 
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عادة ما تكون في البداية خارج نطاق العمل الرامي وتندرج ضمنه عندما تصبح أكثر 
خاصة نضجا ) مؤااات تجارية أو خدماتية(، أما البعض اآلخر فيختار تأايس مؤااة 

ضمن إطار الوكاالت الوطنية التي تقدم التمويل والدعم، ماتفيدا من تكوين خاص في 
ميدان نشاط هذه المؤااة المراد إنشاؤها. والملفت للنظر في هذا الاياق هو توجه هذه 

 الفئة األخيرة إلى تخصصات أخرى غير التخصصات التي تملك فيها المؤهل الجامعي.
ااهمت في انتشار البطالة في أوااط الشباب الجامعي ما يلي  ولعل أهم األاباب التي 

)8( 
  توجه الطلبة نحو التخصصات األكاديمية في مقابل العزوف عن التوجه نحو

التخصصات المهنية، حيث يظهر التضخم في أعداد المتوجهين إلى التعليم األكاديمي، 
من الشباب وعزوفهم أو  "إذ أن انتشار التعليم الكالايكي لدى فئات وقطاعات وااعة

ضعف اإلقبا: على الدرااات المهنية والفنية التي ترتكز عليها العمليات اإلنتاجية داخل 
المجتمع ولما لها من تأثير مباشر عليها، وعليه فإن ترشيد الفهم االجتماعي نحو التعليم 

ادين المهني أمر غاية في الضرورة في إعادة توجيه وضخ الطاقات الشبابية إلى مي
اإلنتاج التي تااهم في بناء اقتصاد نامي ومتطور".

  اوء التخطيط في توزيع أعداد الطلبة على مختلف التخصصات، وذلك خالفا
لمؤهالتهم ورغباتهم وهذا ما يؤدي إلى الفشل أو التأخر الدرااي، أو إلى تخريج كفاءات 

ضعيفة.
 عتبر من خريجي الجامعات األمية المهنية أو الميدانية والتي يعاني منها عدد م

بابب صعوبة تطبيق ما تعلموه، أو الخوف من مواجهة المهنة أو ضعف تكوينه أو 
قصور الايااة التعليمية وعدم مالءمتها لاوق العمل.

  عدم توفر فرص العمل في اختصاصات معينة بابب التضخم في أعداد
لتخرج.المتخرجين وتركزهم في اختصاصات أخرى فوق الحاجة لها بعد ا

  رفض خريجي الجامعات لبعض المهن العتقادهم أنها ال تتالءم معهم أو أدنى
من ماتواهم .
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  عدم تحفيز بعض المناهج الدرااية على إنشاء المؤااات الخاصة وضعف
تأطيرهم من هذا الجانب.
   ثانيا: العوامل اإلجتماعية

املين وهما العائلة والمحيط تنحصر هذه العوامل االجتماعية التي ظهر لنا تأثيرها في ع
 المتمثل في الزمالء واألصدقاء االجتماعي

هناك مؤشران محددان يااهمان في فهم ما إذا كان للواط العائلي تأثير )9(. العائلة:
على الفرد إلنشاء مؤااة خاصة وهما أوال تأثر الفرد بالتقليد التجاري أو المقاوالتي 

نيا هو الدعم المالي المقدم من طرف العائلة، وهما المتواجد في الواط العائلي ، وثا
 عنصران في اعتقادنا يااعدان كثيرا في ميالد وتنمية الحس المقاوالتي لدى الفرد.

ذا الطنا الضوء على العنصر األو: فنجد أنه غالبا ما يعمل أرباب العمل وأصحاب     وا 
تقليدهم مناصب عليا المؤااات الخاصة على توظيف أبنائهم داخل هذه المؤااات و 

ضمنها وأحيانا منذ الصغر، وهذا ينمي في األبناء حب المهنة واالشتغا: بها، ويصل 
نشاء  األمر في بعض األحيان إلى مماراة نفس التقليد المقاوالتي من طرف األبناء وا 
مؤااات خاصة من نفس النمط وضمن نفس الفرع من النشاط ممثلة في وحدات إنتاجية 

متقاربة ومكونين بعد ذلك مجموعات صناعية أو خدماتية تحمل اام نفس متماثلة أو 
 العائلة.

وال يقتصر هذا األمر على الوالدين فقط، فحتى حضور التقليد التجاري أو المقاوالتي في 
الواط العائلي البعيد مثل)األعمام، األخوا:، أبناء العمومة....ألخ( يااهم كثيرا في نشر 

 بقية أفراد العائلة الكبيرة. الحس المقاوالتي لدى
حمل يالتقليد التجاري والمقاوالتي خاصة منه اإلنشائي  الدرااات الاابقة إلى أنوتشير 

دالالت كافية ومعبرة بقوة عن التأثير البالغ الذي يماراه الواط العائلي المقاوالتي أو 
الواط يمثل عامال التجاري إن وجد في حمل الشخص المنتمي إليه نحو هذا التقليد، فهذا 

مايطرا بقوة في هذه الدرااة من خال: التأثير على قرار األقدام على فعل اإلنشاء.....، 
فالعيش في واط مقاوالتي أو تجاري األكيد أنه يدفع باتجاه ميالد وتنمية اليقظة 
المقاوالتية وفعل إنشاء مؤااات من خال: إعادة إنتاج نفاه عند الخلف الذي يعتبر 
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ا للالف وبالتالي فهو يااهم دون أدنى شك في دفع الفرد نحو فعل اإلنشاء، امتداد
فاالنتماء إلى عائلة تضم عدة مقاولين ياهل انبثاق وميالد مثل هذا الميل المقاوالتي 
والتوجه نحو قرار فعله، فالتنشئة والتربية التي يتلقاها في مثل هذا الواط الذي يحمل مثل 

لى تقليد أعضائه من خال: التشبه بهم هذه المواصفات ايدفعه ي وما ما إلى نفس التوجه وا 
 خاصة إذا كان أمامه نماذج ناجحة" 

وأما بخصوص العنصر الثاني وهو الدعم المالي للعائلة فال يخفى علينا أن أو: ملجأ 
 -تمويلي يلجأ إليه صاحب المشروع في بداية نشاطه هو محيطه العائلي القريب )الزوجة

ألخوة(، وتبين العديد من الدرااات المهتمة بموضوع تمويل المؤااات الصغيرة ا -األباء
والمتواطة في الجزائر لجوء أغلب  المؤااات الصغيرة والمتواطة إلى التمويل من 
القنوات غير الرامية وعلى رأاها التمويل العائلي، فهو إذن يعد عامال محفزا أااايا للفرد 

 إلنشاء المؤااة.
هنا شبكة العالقات مع الزمالء  االجتماعينقصد بالمحيط  )10( الجتماعي.المحيط ا

واألصدقاء والجيران، وبشكل عام جميع األفراد الذين تربطهم بالمقاو: المنشئ عالقة 
اجتماعية غير عائلية، والذين يمكن أن يكون لهم دور بارز في التوجه نحو إنشاء 

مالي،أو حتى بالتأثر بهم إن قاموا قبله بنفس المؤااة من خال: تقديم المشورة والدعم ال
 العمل.

وبالطبع نجد هذه الحاالت كثيرة لدى العديد من المقاولين الشباب إذ تتأثر وتؤثر 
الوكيات بعضهم في البعض وخاصة في ظل انتشار المعلومات بارعة في ظل تطور 

منهم على الولوج  الواائل التكنولوجية الحديثة، فبمجرد إقدام أحد من عناصر مجموعة
إلى عالم الما: واألعما: اواء عبر قنوات رامية )إنشاء مؤااة خاصة( أو غير رامية 
)امتهان التجارة في الاوق الاوداء( تتأثر عناصر المجموعة بهذا الفعل،  وقد يضطر 

 أحيانا صاحب الفكرة األولى إلى إشراك أصدقائه أو معارفه في نفس المشروع.
ضمن واط اجتماعي مترابط قائم على العمل المقاوالتي هو أكثر تأثيرا  أما تواجد الفرد

ن ابتعد عنه شيئا ما فهو  على الفرد، إذ ياوقه ويقوده حتما إلى نفس المصير حتى وا 
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يماراه بشكل غير رامي، ووجدنا هذا العامل حاضرا في التجمعات القبائلية مثل " 
 واليات معينة على غرار "تيزي وزو". المجتمع المزابي في غرداية" أو العشائر في

وفي هذا الاياق يجب أن ننوه إلى الدور الكبير الذي تشكله شبكة العالقات االجتماعية،  
الايما في حا: تواجدها ضمن مؤااات عمومية أو خاصة له عالقة بإنشاء المؤااات 

رؤااء والجانب اإلداري) الاجل التجاري، هيئات ووكاالت دعم، مصالح الضرائب، 
المجالس الشعبية ....ألخ( فهي تااهم بشكل فاعل في تذليل الصعوبات وخاصة 
البيروقراطية  وتقدم المشورات والنصائج والتوجيهات المفيدة وتعمل على تاهيل وارعة 
معالجة الملفات وتوفير ما أمكن من معطيات ومعلومات حو: خطوات إنشاء المؤااة، 

بكة هذه العالقات تكاد تكون مترابطة ومبنية أاااا على وعادة ما نجد في الجزائر أن ش
تباد: المصالح والمنافع وتتطور لتصبح أحيانا في قالب عائلي بتزاوج أصحاب هذه 
المصالح مع بعضهم البعض وتشكيل نايج اجتماعي وعائلي أقوى مما كان عليه من ذي 

 )11(قبل. 
   ثالثا: العوامل اإلقتصادية
صادية في المصادر التمويلية التي يحتاجها المقاو: المنشئ تنحصر العوامل االقت

للمؤااة عند رغبته في تأايس مشروعه،ولقد اهتمت العديد من الدرااات الخاصة بقطاع 
المؤااات الصغيرة والمتواطة بمشكل التمويل التي تعاني منه هذه المؤااات، فهو 

نه للفرد المقبل على إنشاء يعتبر أحد العوامل المحفزة بتواجده أو المثبطة بفقدا
 )12(المؤااة.

وفي الجزائر قامت الالطات العمومية بإنشاء العديد من الهيئات المختصة بدعم 
المؤااات الصغيرة والمتواطة ماليا لتشجيع نمو وتطور هذا القطاع انحاو: أن نقدم في 

ة الموضوعية أن المبحث الثالث تقييما لعمل أهم هذه الهيئات، ومن المفيد هنا من الناحي
نشيد بإرادة الدولة المجادة في االهتمام والتشجيع الملفت للنظر لهذا القطاع اواء من 
حيث المنظومة التشريعية والقانونية الصادرة بهدف تنظيمه وتاييره، أو من حيث مختلف 

 المؤااات التي تم إنشائها من أجل النهوض بهذا القطاع. 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
     2929السنة  90العدد:  90المجلد:  881- 824 ص                

 

446 

 

قع المعاش أن الجهود المبذولة من طرف الدولة ال تزا: لكن المالحظ بعد ااتقراء الوا
ناقصة في مختلف الجوانب. فهناك الكثير من المؤااات الصغيرة والمتواطة التي لم 

 يماها الدعم، كما تعاني المؤااات المدعومة من قلة المرافقة والتوجيه.
أغلب المنشئين ، إلى أن واقع تمويل المؤااات في الجزائر وتشير درااات مختلفة إلى

لمؤااات صغيرة أو متواطة يعتمدون عند بداية مشروعهم على مدخراتهم الخاصة مع 
شركائهم ثم على مااعدات أوااطهم العائلية ويضطرون أحيانا إلى االقتراض من عند 
أصدقائهم أو زمالئهم، وهذا يمثل المنحى العام التي أكدته هذه الدرااات فأثبتت أهمية 

ير الرامية وثقلها في المرحلة األولية لمشاريع الماتثمرين الخواص  هذه القنوات غ
ويشكل اللجوء إلى وكاالت الدعم أو االقتراض من البنوك آخر الخيارات التي تم اعتمادها 

 )13(من طرف المقاولين المنشئين.
ذ اعتبرنا أن التمويل يعد أحد العوامل الرئياية في إنشاء المؤااات الصغيرة والمتو  اطة وا 

في الجزائر فنقصد بذلك أن األشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموا: هم أكثر إقباال على 
إنشاء مؤااات من الذين ال يمتلكونها، كما أن تاهيل طرق الحصو: على مصادر 
التمويل اواء عبر القنوات الرامية أو غير الرامية له أثر بالغ في تحفيز الفرد على 

إنشاء المؤااة.
 خالصة:
الدرااة لظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر خال: الفترة )  خلصت
 إلى مجموعة من النتائج أهمها  (-

في كل الانوات، اإلنشاء طبيعة اإلنشاء الجديد هو الذي يهيمن على ظاهرة  نإ -
  اشئة؛النمن مجموع المؤااات  فالمؤااات الماتعيدة للنشاط ال تمثل إال نابا ضئيلة

، فقطاع قطاع النشاطظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة كثيرا بأثر تت  _
اهولة داد المؤااات بهما نظرا لالخدمات وقطاع األشغا: العمومية عرفا تطورا في أع

في قطاع الخدمات والطلب المتزايد في قطاع األشغا: العمومية )المنشئات  اإلنشاء
 والهياكل القاعدية( ؛ 
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 العوامل في والمتواطة الصغيرة المؤااات إلنشاء الرئياية العوامل أهم تتمثل -
 العائلة،)  االجتماعية والعوامل( الدرااة من التخرج البطالة، االاتقاللية،)  الشخصية
 عوامل أنها وجد وقد( األموا: ورؤوس الاوق ) االقتصادية والعوامل( االجتماعي المحيط
 حالة، كل حاب على مختلفة بدرجات يكون  تأثيرها لكن ينالمنشئ جميع بين مشتركة

فترة  خال: الصافي اإلنشاء ومعدالت الخام اإلنشاء معدالت الكبير بين التقارب -
 يتأثر ال والمتواطة الصغيرة المؤااات نايج نمو بأن النتائج هذه وتفار الدرااة،
 .اإلنشاء ةبظاهر  قورنت ما إذا ضعيفة فهي كبير بشكل االندثار بظاهرة

 :  التوصيات  
   التالية التوصيات إعطاء أمكننا فقد نتائج من إليه توصلنا ما خال: من

 بتقديم يهتم والمتواطة الصغيرة المؤااات مجتمع لحركية مرصد إنشاء ضرورة -
 الصغيرة المؤااات واندثار تعثر بأاباب تعلق فيما وخاصة والدقيقة العامة اإلحصائيات
 بديمغرافيا المتعلقة الظواهر لتحليل كافية غير حاليا المتوفرة لمعطياتفا والمتواطة،
 تبين معطيات توجد ال إذ هذه، درااتنا خال: لماناه ما وهو دقيق بشكل المؤااات

 إقبا: ابب تشرح بيانات أي وال والمتواطة الصغيرة المؤااات إنشاء وأاباب طبيعة
 غيره ؛ دون  معين نشاط على الماتثمرين

 والقيام والقطاعي، والمحلي الجهوي  الماتوى  على االاتثمار فرص اةدرا -
 إلى حتما يؤدي ما وهو فعالة، اقتصادية مؤااات لخلق وهذا الفعلية الجدوى  بدرااات
 هيكل اتام كيف الدرااة نتائج بينت إذ المؤااات، وتعثر االندثار معدالت من التقليص

( المصغرة) المؤااات نوع في اواء الجمود بطابع والمتواطة الصغيرة المؤااات نايج
 تقليدية أنشطة إال تمارس ال المؤااات هذه بأن يوحي ما وهو( التجاري )  نشاطها أو

 واالبتكار اإلبداع جانب فيها يغيب
 المؤااات وتمويل دعم وهيئات أجهزة في الجيد واإلرشاد التوجيه جانب تفعيل -

 ألن وهذا ومرافقتهم، المشاريع أصحاب من أكثر بتقريبها وذلك والمتواطة الصغيرة
 غائبة شبه واإلرشاد والمرافقة التوجيه وظيفة تبقى فيما التمويل على أكثر ينصب تركيزها

 الصغيرة المؤااات قطاع تطوير ايااة في النظر إعادة ياتوجب مما الهيئات، هذه لدى
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شراك والمتواطة،  التكوين ومؤااات البحث ومخابر كالجامعة التعليمية المؤااات وا 
 الطلبة لدى المقاوالتي الحس ماتويات من والرفع المؤااات إنشاء عمليات في والتمهين

.التكوين مؤااات من والمتخرجين
                                                           

 الــــدار تمويلهـــا، ومشـــكالت الصـــغيرة الصـــناعات تنميــــة الرحمـــان، عبـــد ياـــري  احمـــد (1)
 .0442 مصر، اإلاكندرية، الجامعية،

   الجامعـــة لخريجـــي البطالـــة لمشـــكلة كحـــل المقاوالتيـــة علـــي، عمـــاري  خـــذري، توفيـــق (2)
 للقضـاء الحكومـة إاـتراتيجية"  حــــو: الـدولي لتقــىالم باتنـة، جامعـة لطلبة حالة درااة
 نـــــوفمبر 02-02  الماـــــيلة، جامعـــــة ،" الماـــــتدامة التنميـــــة تحقيـــــق و البطالـــــة علـــــى

2000.  
 المؤااــة األولــى، الطبعــة والمتواــطة، الصــغيرة المؤااــات وتنميــة إدارة نبيــل، جــواد (3)

 .2007 لبنان،. والتوزيع، والنشر للدرااات الجامعية
حااين زهية، عوامـل مـيالد وتنميـة اليقظـة المقاوالتيـة  بـين المعـاش والحركيـة وحـوافز  (4)

المنشـــئ... ماـــاهمة فـــي فهـــم صـــيرورة إنشـــاء المؤااـــات الجزائريـــة وأصـــل تكوينهـــا، 
 .2000أطروحة دكتوراه في علم اإلجتماع، جامعة وهران، 

 دار الماــتدامة، التنميــة يــقلتحق آليــة والمتواــطة الصــغيرة المؤااــات هللا، عبــد خبابــة (5)
 ..2000 مصر، اإلاكندرية، الجديدة، الجامعة

 مـــع الجزائــر فــي والمتواــطة الصــغيرة المؤااـــات تأهيــل ايااــة ، اــهام الكــريم عبــد (6)
 .2000 -04 عدد الباحث، مجلة ،"  PME II"  برنامج على التركيز

 التجــارة فـي وماـاهمتها والمتواـطة الصـغيرة المؤااــات تأهيـل عكاشـة، أحمـد عزيـزي  (7)
 جامعــــة االقتصــــادية، العلــــوم فــــي ماجاــــتير مــــذكرة الجزائــــر، حالــــة درااــــة  الخارجيــــة
 .2000 وهران،

 اإلنعــــاش لبــــرامج اإلشــــارة مــــع الجزائــــر فــــي االاــــتثماري  المنــــاخ واقــــع عثمــــان، عــــالم(8)
 بـين الجديـدة االقتصـادية العقـود األو: العربـي الملتقـى ،2006 – 2000 االقتصادي

 .2002 يناير 28 -22 العربية، مصر جمهورية  التشريعي، والثبات لمشروعيةا
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 الاـــــياحي القطـــــاع تطـــــوير فـــــي والمتواـــــطة الصـــــغيرة المؤااـــــات دور ابتاـــــام، قـــــارة (9)
 جامعــة التاــيير، علــوم فــي ماجاــتير راــالة ماــتغانم، واليــة( حالــة درااــة) بــالجزائر،
 2002تلماان،

 فـــــي والمتواـــــطة الصـــــغيرة المؤااـــــات إنشـــــاء اميكيـــــةودين المناولـــــة األاـــــود، محمـــــد(10)
 ورقلــة، جامعـة التاـيير، علـوم فـي دكتــوراه أطروحـة المحروقـات، قطـاع حالـة الجزائـر؛
2002. 

ـــــداتو، الناصـــــر محمـــــد (11) ـــــاص حمي ـــــي والصـــــعوبات التحـــــديات صـــــافية، بق  تواجـــــه الت
 ااــتدامة إشــكالية حــو: الــوطني الملتقــى الجزائــر، فــي والمتواــطة الصــغيرة المؤااــات
 .2007 ديامبر 7- الوادي، جامعة 2 والمتواطة، الصغيرة المؤااات

 علـــى الجزائريـــة والمتواـــطة الصـــغيرة المؤااـــات حصـــو: معوقـــات نـــوا:، مرزوقـــي (12)
 ، الصــناعية المؤااــات لــبعض  ميدانيــة درااــة – 06000 و 4000 اإليــزو شــهادة
 .2000 اطيف، جامعة االقتصادية، العلوم في ماجاتير مذكرة

 تحقيـــق فـــي والمصـــغرة والصـــغيرة المتواـــطة المؤااـــات دور الناصـــر، عبـــد مشـــري  (13)
 الصـــغيرة المؤااـــات لترقيـــة الوطنيـــة االاـــتراتيجية درااـــة الماـــتدامة المحليـــة التنميـــة

 فرحــات جامعــة االقتصــادية، العلــوم فــي ماجاــتير مــذكرة تباــة، واليــة حالــة المتواــطة
 . 2000 عباس،


