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ملخظ:
حػخبر آلُت خاطىاث ألاغماٌ التي جم ابخيازَا في الظىىاث ألازيرة مً ؤهثر
اإلاىظىماث فػالُت وهجاخا في دغم اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت ،ألنها جدخظً اإلابخىسًٍ
وؤصخاب ألافياز واإلاؼسوغاث التي جلدم مىخجاث وزدماث حدًدة ،فهي حظاغد غلى بدبجي
ؤفياز ببداغُت هابػت مً مسسحاث ؤوؼؼت البدث والخؼىٍس لخمىين ول مظخفُد مً ججظُد
َرٍ ألافياز في ػيل مىخجاث وزدماث كابلت للدظىٍم .هما تهخم بةغداد بسامج جدزٍبُت في
جسصصاث مدددة مؼ الخػلُم اإلاظخمس والخإَُل اإلاخسصص مً ؤحل السفؼ مً اإلاهازاث
البؼسٍت لخيىن زهىا ؤطاطُا في جىمُت ودغم اللدزة الخىافظُت ،وذلً بالىظس بلى ما ًمىً ؤن
ًلدمه اإلاىزد البؼسي اإلاخدزب مً ابخياز و ببداع وبالخالي زلم مىخجاث مخميزة غً اإلاىخجاث
اإلاىافظت ،زاصت في ظل الظسوف الظائدة ،خُث ؤصبذ الابخياز مظإلت خاطمت لبلاء
اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت.
وجإحي َرٍ الىزكت البدثُت إلبساش دوز خاطىاث ألاغماٌ لىالًت بسج بىغسٍسٍج –
الجصائس -في حصجُؼ ودغم ؤلابداع والابخياز باإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت بالىالًت ،مؼ
دزاطت خالت مؼخلت الىالًت.
الكلماث املفخاخيت :خاضىاث ألاعمال ،الابداع ،الابخكار ،املؤصضاث الطغيرة واملخىصطت
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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دور خاضىاث ألاعمال في دعم إلابداع والابخكار باملؤصضاث
الطغيرة واملخىصطت

 مهدًد فاطمت السهراء.د
 عامر خبيبت.د

Abstract ;
The mechanism of business incubators, which was invented in recent
years of more effective systems and success in support of small and medium-sized
enterprises, because it embraces innovators and ideas and investors that provide
new products and services. It helps the adoption of creative ideas of research
output and development to enable all beneficiaries of the embodiment of these
ideas in the form of marketable products and services. As well as interested in
preparation of training programs in specific disciplines with continuing education
and rehabilitation specialist in order to raise the human skills to be a cornerstone in
supporting the competitiveness, in view of the the human resource trainee of
innovation and creativity and thus create individual products and distinct from
competitive products, where the creativity and innovation have become crucial
elements for the suevival of small and medium-sized enterprises.

This research paper aims to highlight the role of business incubators in
Bordj Bou Arreridj Province - Algeria - in promoting and supporting creativity and
innovation by small and medium-sized enterprises in the Stat
Key words: business incubators, creativity, innovation, small and
medium enterprises
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ملدمت:
ظهسث اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت هإخد السوائص ألاطاطُت لإلوػاغ
الاكخصادي بػد ؤن ؤًلىذ الدوٌ مدي الدوز الري جلػبه َرٍ اإلااطظاث في دفؼ عجلت
الخىمُت ،هما حػد ألاطاض في بىاء الاكخصاد في بلدان الػالم ،بال ؤنها جصؼدم بىثير مً
الػللُاث و اإلاؼاول التي حػُلها غلى ممازطت دوزَا بالؼيل الفػاٌ الري ٌظمذ لها بخدلُم
ؤَدافها ،بال ؤنها ججد بجاهبها خاطىاث ألاغماٌ التي جلدم لها زدماث مخػددة ،حػمل غلى
جىمُت ألافياز ؤلابداغُت وجدىٍلها مً مجسد ؤبدار بلى مسخلت الخىفُر مً زلاٌ مظاغدة
ؤصخابها غلى بكامت مؼسوغاث صغيرة هاجخت،وحظاغدَا غلى الىجاح وجسفع الخيالُف
الثابخت ،وبرلً فهي حؼيل حظسا لىلل وجؼىٍس الخىىىلىحُا مً الجامػاث ومساهص ألابدار
بلى الصىاغت مسوزا بمسخلت الاخخظان والتي جخسسج منها اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت
السائدة لخصبذ ماطظاث ذاث ؤفاق همى هبيرة ،ومً زلاٌ َرا البدث طىداوٌ الخػسف
غلى الظبل التي حػخمدَا خاطىاث ألاغماٌ ليي جدغم ؤلابداع والابخياز باإلااطظاث الصغيرة
واإلاخىطؼت بالترهيز غلى والًت بسج بىغسٍسٍج
 -Iإلاطار املنهجي للدراصت
ؤوال :إلاشكاليت :غلى طىء ما طبم ًمىىىا صُاغت بػيالُت َرا البدث في الدظائٌ السئِس ي
الخالي:
كيف حضاهم خاضىاث ألاعمال في دعم إلابداع والابخكار باملؤصضاث الطغيرة
واملخىصطت ؟ مع إلاشارة إلى مشخلت والًت برج بىعريريج – الجسائر.
خُث مً َرا الدظائٌ جىدزج ألاطئلت الفسغُت الخالُت:
 ما هي خاطىاث ألاغماٌ؟ وما َى واكػها في والًت بسج بىغسٍسٍج-الجصائس؟
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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 ما هي اإلااطظاث الصغيرة اإلاخىطؼت؟ وما َى واكػها في والًت بسج بىغسٍسٍج-
الجصائس؟
 ما هي الخدماث التي جلدمها خاطىاث ألاغماٌ للماطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت
والًت بسج بىغسٍسٍج ؟ وهُف حظاَم في ؤلابداع والابخياز بخلً اإلااطظاث
ثاهيا :فرضياث البدث:
ًاػس البدث باكتراح الفسطُاث آلاجُت:
 بن اطخسدام خاطىاث ألاغماٌ هإطلىب خدًث في دغم اإلاؼسوغاث الصغيرة
واإلاخىطؼت مً ػإهه ؤن ًادي بلى هجاح َرا الىىع مً اإلاؼسوغاث.
 حظعى خاطىاث ألاغماٌ غادة بلى زغاًت ؤصخاب ألافياز ؤلابداغُت والابخيازٍت
واإلاؼسوغاث ذاث الىمى الػالي.
ً ادي دغم الخاطىاث ألاغماٌ لإلبداع والابخياز باإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت
بلى جدظين كدزتها الخىافظُت التي جظمً ألازباح وٍمىنها مً جدلُم همىَا
اإلاظخمس.
 حظاَم خاطىاث ألاغماٌ بدزحت هبيرة في دغم ؤلابداع والابخياز باإلااطظاث
الصغيرة واإلاخىطؼت بىالًت بسج بىغسٍسٍج
ثالثا :ؤهداف البدث:
يهدف البدث بلى آلاحي:


جىطُذ مفهىم ومجاالث خاطىاث ألاغماٌ.



ببساش الدوز الاكخصادي لخاطىاث ألاغماٌ في دغم اإلااطظاث الصغيرة

واإلاخىطؼت.
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هُفُت مظاَمت خاطىاث ألاغماٌ في دغم ؤلابداع والابخياز باإلااطظاث

الصغيرة و اإلاخىطؼت.


ببساش واكؼ اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في والًت بسج بىغسٍسٍج-الجصائس

رابعا :مىهج البدث:
جم الاغخماد غلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي لدزاطت ؤلاػاز ؤإلافاَُمي لخاطىاث
ألاغماٌ واإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت ،وذلً هظسا ليىهه ألاطلىب ألاوظب ،وؤًظا
الطدُػاب ؤلاػاز الىظسي للمىطىع وفهم ميىهاجه وؤبػادٍ.
هما جم الاغخماد في الجصء الخؼبُلي غلى مىهج دزاطت خالت إلاؼخلت بسج بىغسٍسٍج
مً ؤحل بطلاغ الجاهب الىظسي غلى واكؼ اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت وخاطىاث
ألاغماٌ ،وببساش هُف حظاَم خاطىاث ألاغماٌ في حصجُؼ الابخياز وؤلابداع باإلااطظاث
الصغيرة واإلاخىطؼت بالجصائس.
 -IIإلاطار ؤملفاهيمي لحاضىاث العمال واملؤصضاث الطغيرة واملخىصطت
ؤوال :خاضىاث ألاعمال
 )1وشإة خاضىاث ألاعمال:
ًسحؼ ظهىز الخاطىاث بلى ؤوٌ مؼسوع جمذ بكامخه في مسهص الخصيُؼ اإلاػسوف
باطم  Bataviaفي والًت هُىٍىزن بالىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت وذلً غام  ،1959والتي كامذ
فُه غائلت بخدىٍل ملس ػسهتها اإلاخىكفت غً الػمل بلى مسهص لألغماٌ ًخم جإحير وخداجه
لألفساد الساغبين في بكامت مؼسوع مؼ جىفير الىصائذ والاطدؼازاث لهم ،لخخدىٌ َرٍ الفىسة
فُما بػد بلى ما ٌػسف بالخاطىت والتي جم جدبػها بؼيل مىظم في بداًت الثماهِىاث وجددًدا
غام  ،1984مً زلاٌ كُام َُئت اإلاؼسوغاث الصغيرة ( )SBAبىطؼ بسهامج جىمُت وبكامت
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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غدد مً الخاطىاث والتي ازجفؼ غددَا بؼيل هبير ،زاصت غىد بوؼاء الجمػُت ألامسٍىُت
لخاطىاث ألاغماٌ ( )NBIAفي غام  ،1985وهي ماطظت زاصت تهدف بلى جيؼُؽ وجىظُم
صىاغت
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ؤما باليظبت ألوٌ خاطىت في الُابان فلد جم بوؼائَا غام  1982مً كبل الخيىمت والؼسواث
الخاصت الىبيرة لخيخلل َرٍ اإلاهمت بلى بدازة اإلادن وألاكالُم اإلاسخلفت والذ كامذ بةوؼاء
غدد مً الخاطىاث .هما ؤوؼإث حامػت بسلين في ؤإلااهُا ؤوٌ خاطىت ؤغماٌ غام  1983والتي
وان َدفها هلل مدخىي ألابدار الػلمُت بلى مجاٌ الصىاغت وجبػتها بػد ذلً فسوظا غام
 1985خُث جم بوؼاء ؤوٌ خاطىت ؤغماٌ َدفها تهُئت بِئت مىاطبت لدغم ؤصخاب اإلاؼازَؼ
الىاػئت.
غمىما فةن فترة الظخِىاث وختى نهاًت الثماهِىاث حػخبر فترة الجُل ألاوٌ للخاطىاث خُث
وان ًلخصس دوزَا غلى جلدًم حظهُلاث للماطظاث اإلادخظىت مً خُث اإلايان وبػع
الخدماث اإلاؼترهت مثل كاغت احخماغاث مؼترهت ،فاهع وؤحهصة َاجف ،...لخيخلل بػدَا
خاطىاث ألاغماٌ بلى فترة الىمى زلاٌ الدظػُىاث والتي اغخبرث الجُل الثاوي لها ،خُث
احظػذ الخدماث التي جلدمها للماطظاث اإلادخظىت بلى الاطدؼازاث اللاهىهُت ،حظىٍلُت،
بغداد دزاطت الجدوي الاكخصادًت بلى حاهب اإلاظاغدة في جىفير زؤض اإلااٌ اإلاؼلىب للمؼازَؼ
اإلادخظىت ،ؤما الجُل الثالث لها فلد وان في نهاًت غلد الدظػُىاث ،بذ ؤصبدذ الخدماث
اإلالدمت إلاؼازَؼ ألاغماٌ جلدم بؼيل مىظم في مجاالث مخػددة وؤهثر ػمىلُت ،ختى ؤنها
واهبذ الخؼىزاث الػلمُت والخلىُت التي حظهم في شٍادة كدزة اإلاؼازَؼ الىاػئت غلى اإلاىافظت،
ومؼ الخلدم في بسامج الخاطىاث فلد ؤزر الدغم والسغاًت ٌغؼُان حهىد الازتراغاث
واللُام باألبدار الخؼبُلُت ودغم ؤغماٌ ؤلابداع الخىىىلىجي ، 2وفُما ًلي ػيل ًىضح
الخؼىز الخازٍخي لفىسة خاطىاث ألاغماٌ.
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الشكل ركم (:)01مراخل جطىر الحاضىاث

السبعينات

مناطق
صناعية

إدارة مناطق
العمل

وكالة

1970
الثمانينات

معامل
علمية

1980

مراكز
أعمال

نموذج
مبدئي
للحاضنة
حاضنات متعددة العمليات

أواسط
1990

أواخر

حاضنات متخصصة

حاضنات

حاضنات

حاضنات

1990

حاضنات اإلنترنت

حاضنات االقتصاديات
الحديثة

املطدر :مىكع الاهترهذً www.jcci.org :ىم 2014/03/21

 )2مفهىم خاضىاث ألاعمال:
بن فىسة خاطىاث ألاغماٌ  incubateurs d'entreprisesمظخىخاة مً مصؼلح
الخظاهت الري ٌػجي الخماًت والسغاًت الخاصت لخدًثي الىالدة مً ألاػفاٌ غير اإلاخمىىين.
خُث ًجسي وطؼ ألاػفاٌ فيها فىز والدتهم ،مً احل جسؼي الصػباث التي كد جدُؽ
بدُاتهم واطخمسازٍتها ،وجلدًم السغاًت والػىاًت الؼبُت اللاشمت لهم وتهُئت الظبل اإلاخاخت
التي جدغم خلت البلاء والدًمىمت .بػد ذلً ٌغادز اإلاىلىد الخظاهت ،بػد الخإهد مً ؤهه
ؤصبذ كادزا غلى مػاٌؼت مفسداث البُئُت الاغخُادًت .وَىرا ًيىن مفهىم الخاطىاث في
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مجاٌ مؼازَؼ ألاغماٌ كسٍبا مً مفهىم خاطىت ألاػفاٌ ،فاإلاؼازَؼ واإلااطظاث بداحت بلى
مً ًسغاَا وٍدغمها في بداًت مسخلت اهؼلاكها ،لخإزر ػسٍلها وجلػب دوزَا في طىق الػمل
وؤلاهخاج.

3

وهي غملُت دًىامُىُت لخىمُت و جؼىٍس مؼسوغاث ألاغماٌ ؤو ميؼأث ألاغماٌ
الصغيرة التي جمس بمسخلت الخإطِع ؤو ؤلاوؼاء و بداًت اليؼاغ ختى جخمىً مً الباء و
الىمى بصفت زاصت في مسخلت بداًت اليؼاغ وذلً مً زلاٌ الػدًد مً اإلاظاغداث اإلاالُت
و الفىُت و غيرَا مً الدظهُلاث ألازسي اللاشمت ؤو اإلاظاغدة

4

هما غسفذ غلى ؤنها ماطظت جىمىٍت حػمل غلى حصجُؼ ودغم الؼباب مً ؤصخاب
ألافياز ؤلابداغُت والرًً ال ًمليىن اإلاىازد اإلاالُت ؤو الخبرة الػالُت لخدلُم مؼازَػهم
وؤفيازَم وٍخم زلاٌ فترة الخظاهت جلدًم الػمل وزدماث اطدؼازٍت فىُت وبدازٍت
وبهخاحُت وحظىٍلُت ومالُت وكاهىهُت وصىال بلى جإطِع ماطظت وزبما بدء ؤلاهخاج والػمل
الفػلي زلاٌ فترة شمىُت مدددة.5
و ٌػسفها اإلاهىدض هبُل مدمد ػلبي بإنها " :6مىظىمت مخياملت حػخبر ول مؼسوع صغير و
هإهه ولُد ًدخاج بلى السغاًت الفائلت و الاَخمام الؼامل ،و لرلً ًدخاج بلى خظاهت جظمه
مىر مىلدٍ لخدمُه مً اإلاساػس التي جدُؽ به و جمدٍ بؼاكت الاطخمسازٍت ،و جدفؼ به
جدزٍجُا لخجػله بػد ذلً كىٍا كادزا غلى الىمى و ماَلا للمظخلبل و مصودا بفػالُاث و
آلُاث الىجاح".
مً زلاٌ ما جم غسطه مً حػازٍف طابلت ًخم حػسٍف خاطىاث ألاغماٌ غلى ؤنها:
"ماطظاث جىمىٍت اكخصادًت حظعى لدغم الؼباب واإلابخىسًٍ واإلابدغين مً زلاٌ جلدًم
لهم الدغم واإلاظاغداث الخمىٍلُت والاطدؼازاث اللاهىهُت واإلاػلىماث اليافُت واللاشمت
لظُاطاث الػمل وحظىٍم مىخجاتهم مً ؤحل بهجاح ماطظاتهم الصغيرة".7
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ثاهيا :املؤصضاث الطغيرة واملخىصطت
 )1حعريف املؤصضاث الطغيرة واملخىصطت
كد ددد ًبد دددو مد ددً الىَلد ددت ألاولد ددى للباخد ددث طد ددهىلت جددًد ددد حػسٍد ددف للماطظد دداث الصد ددغيرة
واإلاخىطددؼت ولىددً الىاكددؼ غيددر ذلددً وَددرا زاحددؼ بلددى غدددة ؤطددباب طددىف هخؼددسق بليهددا خُددث اهدده
مً الظهل الخفسٍم بدين ماطظدت لصدىاغت اإلالابدع وماطظدت ؤزدسي لصدىاغت الظدُازاث خُدث
هي ددىن َى ددا بص دددد الخفسٍ ددم ب ددين ماطظ ددت ص ددغيرة ملازه ددت ب ددإزسي هبي ددرة ولى ددً بذا ؤجُدىد ددا بل ددى
الخ د دددود الفاص د ددلت ب د ددين اإلااطظ د دداث الص د ددغيرة واإلاخىط د ددؼت م د ددً حه د ددت واإلااطظ د دداث الص د ددغيرة
واإلاخىطددؼت واإلااطظدداث الىبي درة م ددً حهددت ؤزددسي لىحدددها ازخلافددا هبي درا بددين الدددوٌ فُمددا بُنهددا
وبين اإلاهخمين بهرا اللؼاع ؤًظا وٍصبذ جددًد َرا الخػسٍف صػبا بػع الش يء.
ؤ .حعريف الىالًاث املخددة ألامريكيت للمؤصضاث ص و م:
للد ّ
جم جددًد مفهىم اإلااطظت الصغيرة واإلاخىطؼت باالغخماد غلى مػُاز حجم اإلابُػاث
وغدد الػماٌ هماًلي:8
-

اإلااطظاث الخدماجُت والخجازة بالخجصئت :مً  01بلى  05ملُىن دوالز ؤمسٍيي

همبُػاث طىىٍت.
-

ماطظاث الخجازة بالجملت :مً  05بلى  15ملُىن دوالز ؤمسٍيي همبُػاث

طىىٍت.
-

اإلااطظاث الصىاغُت :غدد الػماٌ  250غامل ؤو ؤكل.

ب .حعريف اليابان للمؤصضاث ص و م:
ّميز اللاهىن الُاباوي اإلاخػلم باإلااطظاث ص و م بين مسخلف اإلااطظاث غلى ؤطاض
ػبُػت اليؼاغ وذلً ما َى مبين في الجدوٌ الخالي:
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حدول ركم  :01حعريف اليابان للمؤصضاث ص وم
اللطاعاث

رؤش املال
املضدثمر

عدد العمال

اإلااطظاث اإلاىجمُت والخدىٍلُت
والىلل وباقي فسوع اليؼاغ

ؤكل مً 100ملُىن ًً

 300غامل ؤو ؤكل

الصىاعي
ماطظت الخجازة بالجملت
ماطظت الخجازة بالخجصئت
والخدماث

ؤكل مً  30ملُىن ًً

 100غامل ؤو ؤكل

ؤكل مً  10ملُىن ًً

 50غامل ؤو ؤكل

Source:BRAIN.D, Les PME en Europe et leur contribution à l’emploi,études
documentaire n :4715 .1983 , p :5.
ج .حعريف الاجداد ألاوروبي للمؤصضاث الطغيرة واملخىصطت:
هي اإلااطظاث التي جىافم مػاًير الاطخللالُت ،وحؼغل ؤكل مً  50ؤحيرا وجىجص زكم
ؤغماٌ طىىي ال ًخجاوش طبػت ملاًين ؤوزو ؤو ال جخػدي ميزاهُتها الظىىٍت زمظت ملاًين ؤوزو.
بن اإلااطظت اإلاخىطؼت هي جلً التي جىافم مػاًير الاطخللالُت وحؼغل اكل مً 250
غاملا وال ًخجاوش زكم ؤغمالها الظىىي  40ملُىن ؤوزو ؤو ال جخػدي ميزاهُتها الظىىٍت 27
ملُىن ؤوزو.9
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د .حعريف البىك الدولي:
ًميز البىً الدولي في حػسٍفه للماطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت بين زلازت ؤهىاع و
هي:10
املؤصضت املطغرة :و هي التي ًيىن فيها ؤكل مً  10مىظفين ،و بحمالي ؤصىلها ؤكل مً
 100ؤلف دوالز ؤمسٍيي ،و هرلً حجم اإلابُػاث الظىىٍت ال ًخػدي 100ؤلف دوالز ؤمسٍيي.
املؤصضت الطغيرة :هي التي جظم ؤكل مً  50مىظف ،و ول مً بحمالي ؤصىلها و حجم
اإلابُػاث الظىىي ال ًخػدي  3ملاًين دوالز ؤمسٍيي.
املؤصضت املخىصطت :غدد مىظفيها ؤكل مً  300مىظف ،ؤما ول مً ؤصىلها و حجم
مبُػاتها الظىىٍت ال ًفىق  15ملُىن دوالز ؤمسٍيي.
ٌ .حعريف مجلط الخعاون الخليجي :خددث دوٌ مجلع الخػاون الخلُجي طىت
 1994باالغخماد غلى مػُاز الػمالت" :ؤنها جلً اإلايؼأث التي جصٍد غمالتها غً 60
غامل ،ؤما زؤض مالها فلد صىفذ اإلايؼأث التي ال ًخجاوش الاطدثماز فيها ملُىن
دوالز بالصغيرة ،ؤما اإلايؼأث التي ًصٍد فيها الاطدثماز غً  5ملُىن دوالز فهي
ميؼأث مخىطؼت الدجم"

11

و .حعريف املشرع الجسائري للمؤصضاث الطغيرة واملخىصطت:
للد واهذ للجصائس ّ
غدة مداوالث في جددًد حػسٍف للماطظاث ص و مّ ،
ولىنها
حػازٍف غير زطمُتّ ،
فإوٌ مداولت واهذ الخلسٍس الخاص ببرهامج الخىمُت للماطظاث ص و م
ّ
وظمي
( ،)1977 -1974الري وطػخه وشازة الصىاغت والؼاكت مػؼُا الخػسٍف آلاحي:
ّ
ّ
ماطظت صغيرة ومخىطؼت ول وخدة بهخاحُت، :مظخللت كاهىها ،حؼغل ؤكل مً 500
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ّ
شخصّ ،
جدلم زكم ؤغماٌ طىىي ؤكل مً  15ملُىن دًىاز حصائسي ،وٍخؼلب ؤلاوؼاء
اطدثمازاث بها ؤكل مً  10ملُىن دًىاز حصائسي.
ّؤما اإلاداولت الثاهُت ،كامذ بها اإلااطظت الىػىُت لخىمُت الصىاغاث الخفُفت
ّ
بمىاطبت اإلالخلى ألاوٌ خىٌ الصىاغاث الصغيرة واإلاخىطؼت طىت  ،1983خُث زهص اإلالخلى
في حػسٍفه غلى مػُازي الُد الػاملت وزكم ألاغماٌّ ،
فػسف اإلااطظت الصغيرة واإلاخىطؼت غلى
ّ
حؼغل ؤكل مً  200غاملّ ،
جدلم زكم ؤغماٌ ًلل غً  10ملاًين دًىاز
ّؤنها اإلايؼإة التي:
حصائسي.
ّ
زم واهذ اإلاداولت الثالثت ،بمىاطبت اإلالخلى الىػجي خىٌ جىمُت اإلاىاػم الجبلُت طىت
 ،1988خُث ازجىص َرا الخػسٍف غلى اإلاػاًير الىىغُت ،والري ّ
ٌػسف اإلااطظاث ص و م
بإنها " :ول وخدة بهخاج ؤو وخدة زدماث ؤو الازىين مػا ،ذاث حجم صغير ؤو مخىطؽّ ،
ّ
جخمخؼ
بالدظُير اإلاظخلل ،والتي جإزر ّبما ػيل ماطظت زاصت ؤو ماطظت غمىمُت".
ّ
بال ّ
ؤن َرٍ اإلاداوالث جبلى هاكصت ،ليىنها لم ّ
حػسف بىطىح الخدود الفاصلت بين
اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت وألازسي ،وإلدزاهها ألَمُت اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت
ّ
مفصلا ز ّ
طمُا
في دفؼ كاػسة الخىمُت وطػذ وشازة اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت حػسٍفا
مً زلاٌ اللاهىن الخىحُهي لتركُت اإلااطظاث ص وم ،الصادز في  12دٌظمبر 12،2001ومً
ّ
جظمنها َرا اللاهىن هرهس ما ًلي:13
بين الخػازٍف التي
حػسف اإلااطظاث ص و م مهما واهذ ػبُػتها اللاهىهُت ّ
" ّ
بإنها ماطظت بهخاج الظلؼ
والخدماث:
-

ّ
حؼغل مً  1بلى  250شخص.
ال ًخجاوش زكم ؤغمالها الظىىي ( )02ملُازي دًىاز ،ؤو ال ًخجاوش مجمىع

خصُلتها الظىىٍت زمظمائت ( )500ملُىن دًىاز،هما حظخىفي مػُاز الاطخللالُت.
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ّ
اإلافصلت الخالُت:
وَىان بػع الخػازٍف

ّ
حؼغل ما بين  50بلى  250شخص ،ؤو ًيىن
 -اإلااطظت اإلاخىطؼت هي ماطظت

مجمىع خصُلتها الظىىٍت ما بين مائت ( )100وزمظمائت ( )500ملُىن دًىاز.
ّ
اإلااطظت الصغيرة هي ماطظت حؼغل ما بين  10بلى  49شخص ،وال ًخجاوش زكمؤغمالها الظىىي مائتي ()200ملُىن دًىاز ،ؤو الًخجاوش مجمىع خصُلتها الظىىٍت مائت ()100
ملُىن دًىاز.

ّ
ّ
حؼغل مً غامل ( )01بلى حظػت(ّ )09
غماٌ ،وجدلم
 -اإلااطظت اإلاصغسة هي ماطظت

زكم ؤغماٌ ؤكل مً ( )20ملُىن دًىاز ،ؤو ًخجاوش مجمىع خصُلتها الظىىٍت غؼسة ()10
ملاًين دًىاز".
 -)2خطائظ املؤصضاث الطغيرة واملخىصطت:
بذا لم ًىً َىالً حػسٍف واضح ومخفم غلُت للماطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت فهىالً
مجمىغت مً الظماث التي ًمىً ان جميزَا غً باقي اإلااطظاث والتي ًمىً بحمالها فُما
ًلي:14
أ .جخميز بالىفاءة والفػالُت بدزحاث جفىق ما ًمىً ؤن جصل بلُه اإلاؼسوغاث الىبيرة
وذلً مً زلاٌ كدزتها غلى ألاداء وؤلاهجاش في وكذ كصير وظبُا ،جدلُم مصاًا
الاجصاٌ اإلاباػس و اللدزة غلى الخإزير الظسَؼ بين اإلادًس ،الػاملين ،الػملاء و
اإلاىزدون ،هما جدلم غىائد طسَػت و غالُت باغخبازَا طسَػت دوزان زؤض اإلااٌ ،و
طسغت جىُفها مؼ جىحهاث اإلاىافظين و ؤوؼؼتهم.
ب.


اللابلُت للخجدًد والابخياز ومظاَمتها في الخؼىز الخىىىلىجي والبدث الػلمي،

زاصت في مجاالث الخىىىلىحُاث الجدًدة واإللىتروهُاث الدكُلت والخىىىلىحُاث الخُىٍت،
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مً زلاٌ جسهيزَا غلى الجىدة والخفىق في مجاالث الػمل ،وحصجُؼ الػماٌ غلى الاكتراح
وببداء السؤي والاطخفادة مً ملترخاث الػملاء وججازب آلازسًٍ.
ج .طهىلت اللُادة والخىحُه في جددًد ألاَداف الىاضخت للمؼسوع ،طهىلت بكىاع
الػاملين باألطع والظُاطاث والىظم التي جدىم غمل اإلاؼسوع.
د .طهىلت وبظاػت الخىظُم مً زلاٌ :الخىشَؼ اإلاىاطب للازخصاصاث بين ؤكظام اإلاؼسوع،
الخددًد الدكُم للمظاولُاث و جىطُذ اإلاهام ،الخىفُم بين اإلاسهصٍت ألغساض الخسؼُؽ و
السكابت،و بين اللامسهصٍت ألغساض طسغت الخىفُر.
ٌ .كدزتها غلى الخجدًد واإلاسوهت و الخىُف مؼ حغيراث الظىق ،و كدزتها غلى اجساذ اللساز
الظسَؼ اإلاىاطب في الىكذ اإلالائم ملازهت مؼ اإلاؼسوغاث الىبري.
و.

خسٍت ازخُاز اليؼاغ للمظخددر ؤو اإلاظخددزين ٌظمذ بالىؼف غً اللدزاث

الراجُت لألفساد وجسكُت اإلابادزاث الفسدًت ،وبدماج ول بزادة في ؤلابداع والازتراع مىػتها
اللدزاث اإلاالُت غً الاهدماج في اليؼاغ الاكخصادي.
ي.

طهىلت جإطِع َرا الىىع مً اإلااطظاث ًفسح اإلاجاٌ ؤمام جدلُم الدؼغُل

الراحي وجسكُت الاكخصاد الػائلي ،مما ًجػل َرٍ اإلااطظاث جفسض هفظها غددًا في ؤهداء
مخػددة مً الػالم.
ش .كلت الخدزج الىظُفي بهرٍ اإلااطظاث اغخبازا لللت الػاملين بها ،مما ٌظاغد غلى اجساذ
اللساز بظسغت حساء جمسهص اللساز في ًد صاخب اإلاؼسوع والؼسواء ،وبالخالي مػالجت
اإلاؼاول التي ًمىً ؤن جؼسح في خُنها.
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ثالثا :دور خاضىاث ألاعمال في دعم إلابداع والابخكار في املؤصضاث ص و م
جخسصص الخاطىاث غادة في كؼاغاث مخػددة،خُث حػمل غلى جىمُت ألافياز ؤلابداغُت
وجدىٍلها مً مجسد ؤبدار بلى مسخلت الخىفُر مً زلاٌ مظاغدة ؤصخابها غلى بكامت
مؼسوغاث صغيرة هاجخت،وحظاغدَا غلى الىجاح وجسفع الخيالُف الثابخت ،وبرلً فهي
حؼيل حظسا لىلل وجؼىٍس الخىىىلىحُا مً الجامػاث ومساهص ألابدار بلى الصىاغت مسوزا
بمسخلت الاخخظان والتي جخسسج منها اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت السائدة لخصبذ
ماطظاث ذاث ؤفاق همى هبيرة ،وٍمىً جىطُذ َرٍ الػلاكت مً زلاٌ الؼيل الخالي:
الشكل ركم ) :(02العالكت بين الحاضىاث والرواد

دعم مالي،دعم
فني

الجامعات ،مراكز
)
البحوث ،مبدعون

دعم إداري ،إيواء
جددًاث

أحرار

حاضنات

الصناعة

أعمال
تكنولوجية

املطدر :عبد الرحيم ليلى ،لدرع خدًجت ،خاضىاث ألاعمال الخكىىلىحيت كأليت لدعم إلابداع في
املؤصضاث الطغيرة الرائدة ،مداخلت ضمً امللخلي الدولي خىل ؤهميت إلابداع و دوره في الرفع مً اداء
املىظماث الحدًثت ،حامعت ابً خلدون جيارث،ص.9-8

بن جمىٍل وؼاغ اإلااطظاث اإلابخدئت السائدة ٌػخبر مً ؤَم اإلاؼاول التي جىاحههم ،وذلً
زاحؼ للصىز مىازدَم الراجُت مً حهت وخدازت ؤفيازَم وغدم الخإهد مً هجاخها ،ألامس
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الري ًجػل مؼازَػهم جصىف غلى ؤنها غالُت اإلاساػس مما ًدظبب في صػىبت الخصىٌ غلى
كسوض بىىُتَ .ىا ًإحي دوز الخاطىاث واإلاخمثل في حظهُل وصىٌ اإلايؼإة اإلاىدظبت لها بلى
مصادز الخمىٍل اإلاسخلفت التي جدىاطب مؼ َرا الىىع مً اإلايؼإة وذلً زلاٌ فترة
الخظاهت.وجخدمل الخاطىاث الجصء ألاغظم مً الخيالُف الثابخت للماطظت اإلاخػللت باإلالس
والخجهيزاث اإلاىخبُت والخىاطِب ،واإلاػامل واإلاسابس وججهيزاتها ،باإلطافت بلى الخدماث
ومخؼلباث البيُت الخدخُت وػبياث الاجصاالث

15

هما حظاَم الخاطىاث في ججاوش مؼيل هلص الخبرة للسواد و اإلابدغين في مجاٌ
الدظُير غً ػسٍم اإلاظدؼازًٍ اإلاخػاوهين الػاملين في الخاطىت باإلطافت بلى ؤلادازة
اإلاسهصٍت للخاطىت واإلاخسصصت في بدازة اإلاؼسوغاث الصغيرة السائدة  ،هما حػمل غلى
جلدًم الخدماث اللاهىهُت لهم ؤًظا ،واإلاسجبؼت بػلىد وجسازُص الخإطِع ؤو ما حػلم
بدماًت اإلالىُت الفىسٍت لهم وبساءاث الازتراع ،ول ذلً بخيالُف ؤكل.
رابعا :الخدماث ألاصاصيت التي جلدمها الحاضىت للمؤصضاث الطغيرة واملخىصطت:16
جلدم خاطىت ألاغماٌ حمُؼ ؤهىاع الخدماث التي جخؼلبها بكامت ودغم اإلااطظاث الصغيرة
واإلاخىطؼت ،والتي حؼمل:
 الخدماث ؤلادازٍت( ،بكامت اإلااطظاث ،الخدماث اإلاداطبُت  ،بغداد الفىاجير ،جإحيراإلاػداث)...،؛
 زدماث الظىسجازٍت( ،مػالجت الىصىص ،جصىٍس مظدىداث ،واحباث مىظف الاطخلباٌ،خفظ اإلالفاث ،الفاهع ،ؤلاهترهذ ،اطخلباٌ وجىظُم اإلاساطلاث واإلاياإلااث الخلُفىهُت)...،؛
 الخدماث اإلاخسصصت( ،اطدؼازاث جؼىٍس اإلاىخجاث ،الخػبئت والخغلُف ،الدظػيرة وبدازةاإلاىخج ،زدماث حظىٍلُت)...،؛
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 الخدماث الخمىٍلُت( ،اإلاظاغدة في الخصىٌ غلى الخمىٍل مً زلاٌ ػسواث جمىٍل ؤوالبرامج الخيىمُت لخمىٍل اإلاؼازَؼ الصغيرة)؛
 الخدماث الػامت( ،ألامً  ،ؤماهً جدزٍب ،الخاطب آلالي ،اإلاىخبت) ..،؛ اإلاخابػت والخدماث الصخصُت( ،جلدًم الىصح واإلاػىهت الظسَػت واإلاباػسة. ..) ...،بن غملُت جفػُل َرٍ ؤلامياهاث ووطػها في زدمت اإلابخىسًٍ و ؤصخاب اإلااطظاث
الصغيرة واإلاخىطؼت ،وزاصت ألافياز ذاث اللاغدة الخىىىلىحُت ،طىف حظمذ بلا ػً
بالنهىض بالخؼبُلاث الخىىىلىحُت مما طىف ًترجب غليها اطخددار وجؼىٍس صىاغاث
ًمىً ؤن جفي بداحاث ألاطىاق اإلادلُت واطدبداٌ اإلاىخجاث اإلاظخىزدة في الىثير مً
ً
الدوٌ الىامُت ،وؤًظا مً ؤحل جدلُم اإلاظتهدف مً َرٍ آلالُت ،وَى بمياهُت بهخاج
مىخجاث مىحهت مباػسة للخصدًس وجىمُت الخجازة البُيُت بين َرٍ الدوٌ.
إلاطار الخطبيلي :خاضىاث ألاعمال كأليت لدعم الابخكار باملشروعاث الطغيرة
واملخىصطت -خالت مشخلت برج بىعريريج
بن دغم اإلااطظاث الىاػئت الجدًدة وزفؼ فسص هجاخها هي الىظُفت ألاولى
للخاطىاث ،وجخم مً زلاٌ جىفير حمُؼ ؤهىاع الدغم اإلاالي وؤلادازي والدظىٍلي ،وزغاًت
اإلاؼازَؼ الجدًدة في مسخلت البدء والىمى  ،وحظهُل بدء اإلاؼسوع ،والخىصل بلى ػبىت دغم
مجخمعي ،وبكامت مجمىغت مً الخدماث الداغمت واإلاخميزة مثل الجىدة وكاغدة للمػلىماث
الفىُت والخجازٍت ووخداث للازخبازاث واللُاض لخدمت اإلاؼازَؼ دازل وزازج الخاطىت.
اوال :حعريف مشخلت املؤصضاث لبرج بىعريريج
مؼخلت اإلااطظاث اإلاظماة مدظىت هي ماطظت غمىمُت ذاث ػابؼ صىاعي و ججازي جدذ
وصاًت و بػساف وشازة الصىاغت و اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و جسكُت الاطدثماز ،جم
بوؼاءَا بمىحب اإلاسطىم الخىفُري زكم  03-78في  25فُفسي  2003لترافم بوؼاء
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اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت فهي بمثابت َُيل لدغم  ،اطخلباٌ  ،جىػين و مسافلت لخلم
ماطظاث حظمذ باإلاسوز مً الفىسة بلى الخجظُد.
و جدخىي مؼخلت اإلااطظاث لىالًت بسج بىغسٍسٍج غلى  09مياجب مسصصت الخخظان
اإلااطظاث ،و كد كامذ اإلاؼخلت مىر بداًت غملها باخخظان  12ماطظت جمىىذ 5
ماطظاث مً بُنها غلى الىجاح و مىاصلت وؼاػها.
 )1مهام مشخلت املؤصضاث:جخمثل مسخلف مهام اإلاؼخلت في الىلاغ الخالُت:
 زلم وظائف و مصادز للثروة . الاطخظافت و ؤلاًىاء لفتراث مددودة مً الصمً. بدازة و جىفير مياجب لإلًجاز لخاملي اإلاؼازَؼ ،مجهصة بيل الىطائل الظسوزٍت (الهاجف،الفاهع ،الاهترهذ ،ؤزار مىخب ،حهاش همبُىجس.).......
 جلدًم الاطدؼازة في ؤلاحساءاث اللاهىهُت ،اإلاالُت ،الجبائُت ،الخجازٍت و الخلىُت بىاطؼتميؼؼين زبراء.
 مىذ الخيىًٍ اإلاخىاصل. جلدًم هصائذ للؼباب . )2الخدماث التي جلدمها املشخل ــت:
ؤ -الخىطينَ :ى غبازة غً جىفير ملس بدازي و ججازي لخاملي اإلاؼازَؼ و اإلااطظاث اإلايؼإة
خدًثا إلادة مدددة مؼ مسافلت غملُت
ب-املرافلت  :هي مجمىغت مً الخدماث جلدمها اإلاؼخلت لخاملي اإلاؼازَؼ و اإلااطظاث
اإلايؼإة خدًثا و جخمثل في:
 مجمىغت الىصائذ اإلالدمت في اإلاُادًً ؤلادازٍت ،اللاهىهُت ،اإلاداطبُت ،الخجازٍت كبل و
بػد وؼإ اإلااطظت
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 وطؼ جدذ جصسفه مىخب مجهص مؼ جلدًم زدماث جخمثل في :ػبؼ و جىشَؼ
اإلاساطلاث ،فاهع ،اهترهذ.
 مظاغدة َرٍ اإلااطظاث غلى مىاحهت الػىائم التي جىاحهها
 دزاطت و اكتراح الىطائل الخاصت بتركُت َرٍ اإلااطظاث
 جلدًم دغم في جلىُاث الدظُير و ؤلاغلام زاصت في اإلاسخلت ألاولى
)3

الهيكل الخىظيمي ملشخلت املؤصضاث

ًمىً الخػسف غلى َُيلت اإلاؼخلت و الىظام الظائد بها و مسخلف جلظُماتها مً زلاٌ الؼيل
الخالي:
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الشكل ركم(: )3الهيكل الخىظيمي ملشخلت املؤصضاث لىالًت برج بىعريريج

مضاعدة املدًريت مكلفت
باالصخلبال الخىحيه

المدير

رئيس قسم التنسيق و لمرافقة

رئيس قسم المالية و المحاسبة
مهندس اعالم الي

منشطين لمرافقة المؤسسات
المحتضنة

محاسب
رئيس مصلحة الوسائل العامة

املطدر :مشخلت املؤصضاث لىالًت برج بىعريريج

ٌػخبر مدًس اإلاؼخلت َى الػماد السئِس ي للمؼخلت الري ًيىن مظئىٌ غً بدازة الخاطىت ،و
ٌػمل زئطاء ألاكظام غلى مظاغدجه في ؤداء اإلاهام الخاصت باإلااطظاث اإلادخظىت و بىجاح
الخاطىت و ٌظاغدَم في ذلً ػاكم بدازي ،خُث ًبلغ غدد الػماٌ في الخاطىت  15غاملا
بما فيهم اإلادًس ،طائم 4 ،خساض ،مىظفت.
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و بالخالي فان ليل حصء مً الهُيل الخىظُمي دوزٍ في بهجاح اإلاؼخلت و مظاغدة اإلاؼازَؼ
اإلادخظىت.
ثاهيا:جطىر املؤصضاث الطغيرة و املخىصطت في برج بىعريريج
ًبين َرا الػىصس جؼىز اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت في والًت بسج بىغسٍسٍج زاصت بظىت
 2013خُث طىدىاوٌ غدة كؼاغاث و هبين اَم الصٍاداث في الؼغل  ،وذلً باالغخماد غلى
اإلاػلىماث اإلالدمت مً ػسف مؼخلت اإلااطظاث ،بلغ الػدد ؤلاحمالي للماطظاث الصغيرة
واإلاخىطؼت اإلاسجلت غلى مظخىي الصىدوق الىػجي للظمان الاحخماعي لألحساء )،(CNAS
 54537خُث جخفسع الى م ص م زاصت و غامت و اليؼاػاث الخللُدًت هما َى مىضح في
الجدوٌ الخالي:
الجدول ركم ( :)2جطىر املؤصضاث الطغيرة واملخىصطت في برج بىعريريج خالل الفترة 2013-2009

البُان

م ص م الخاصت

م ص م الػامت

الظىىاث
الػدد

اليظبت الػد اليظبت
%

د

%

2009

8234

62.21

05

0.04

2010

8620

64.95

05

0.04

2011

8934

99.95

05

0.05
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اليؼاػاث
الخللُدًت
الػدد
4
196
4
647

اليظبت
%

اإلاجمىع

الػدد

اليظبت
%

12435 33.74

100

13272 35.01

100

8939

100
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2012

9775

99.95

05

0.05

9780

100

2013

10106

99.95

05

0.05

10111

100

54537
املطدر  :مً اعداد الباخثين باالعخماد على وشريت املعلىماث الاخطائيت لـ (.)20013-2009

مً زلاٌ الجدوٌ هلاخظ وظبت اإلااطظاث اليؼاػاث الخللُدًت اإلاسجلت واهذ  %34في
طىت  2010 -2009و لم ًخم حسجُل اي ماطظت في َرا الىىع في الظىىاث 2013-2011
ودلً كد ًسحؼ لخىصصتها،
و بلغذ وظبت الم ص م الخاصت% 99اذ ًلاخظ شٍادتها في الظىىاث ، 2013 -2011اما
اإلااطظاث الػامت بلغذ وظبتها %0005بدُث هجد زباث غددَا زلاٌ الظىىاث -2011
.2013
هما بلغ الػدد ؤلاحمالي للماطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت اإلاسجلت غلى مظخىي الصىدوق
الىػجي للظمان الاحخماعي لألحساء )10111 ،(CNASماطظت نهداًت الظداس ي ألاوٌ مً
.2013
الجدول ركم( :)3عدد م.ص.م نهاًت الضداس ي الاول 2013

عدد املؤصضاث

اليضبت )(%

املؤصضاث الطغيرة واملخىصطت
اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت الخاصت

10106

99,95%

اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت الػمىمُت

5

0,05%

املجمىع

10111

100%

املطدر :وشريت املعلىماث الاخطائيت للم ص م لضىت .2013
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هلاخظ ان وظبت الم ص م الخاصت هبير ملازهت بالم ص م الػامت ،و َرا زاحؼ الى شٍادة
غدد الم ص م الخاصت زلاٌ طىت . 2013
الشكل ركم(:)04حعداد م.ص.م نهاًت الضداس ي الاول 2013
تعداد م.ص.م نهاية السداسي االول 2013
10 106

12 000
10 000

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة

8 000

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

6 000
4 000

5

2 000
0

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة

 )1جطىر وشاط الم ص م الخاضت:
بلغ غدد ألاحساء اإلاصسح بهم مً ػسف اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت الخاصت لدي
الصىدوق الىػجي للظمان الاحخماعي لألحدساء ) 35095 ،(CNASؤحير نهداًت الظداس ي
ألاوٌ مً طىت  2013ملدابل  34123ؤحير نهاًت طىدت  2012خُث جلددز الصٍادة في
مىاصب الؼغل بد  972مىصب (وظبت شٍادة حظاوي  ،)%2.85مؼ حسجُل مػدٌ حؼغُل
ٌظاوي 2.94مىصب ليل ماطظت ميؼاة خدًثا.
جىشَؼ الصٍادة في مىاصب الؼغل غلى كؼاغاث اليؼاغ مىضح في الجدوٌ الخالي :
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الجدول ركم( :)4جىزيع مىاضب الشغل في كطاعاث اليشاط في الم ص م الخاضت

الترجيب

كطاع اليشاط

إلاوشاء

الشطب

اصخئىاف

السيادة

1

البىاء وألاػغاٌ الػمىمُت

529

7

3

525

2

الخجازة

141

0

8

149

3

زدماث للػائلاث

69

1

4

72

4

الىلل و اإلاىاصلاث

47

0

0

47

5

صىاغت الخؼب و الىزق

26

0

2

28

6

الصىاغت الغرائُت

25

0

1

26

7

اإلاىجم و اإلاداحس

23

0

0

23

8

زدماث للماطظاث

19

0

0

19

9

مىاد البىاء

18

0

0

18

10

هُمُاء-بلاطدًُ

18

0

0

18

11

الفىدكت وؤلاػػام

17

1

1

17

12

صىاغت اليظُج

16

0

0

16

13

الفلاخت والصُد البدسي

10

0

1

11

14

الخدًد،الصلب ،الىهسباء

3

0

0

3

961

9

20

972

املجمــىع

املطدر  :وؼسٍت اإلاػلىماث الاخصائُت للم ص م لظىت .2013
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هلاخظ مً زلاٌ الجدوٌ ان كؼاع البىاء وألاػغاٌ الػمىمُت ألاهثر بوؼاءا إلاىاصب
الؼغل بد  525مىصب حدًد ًلُه كؼاع الخجازة بد  ،149الخدماث اإلاىحهت للػائلاث بد
 72والىلل واإلاىاصلاث بد  47مىصدب.
 )2جطىر وشاط الم ص م العمىميت:
لم ًخم حسجُل ؤي خسهُت في ما ًسص حػداد اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت
الػمىمُت غير اهه جم حسجُل شٍادة في غدد مىاصب الؼغل بها بد  257مىصب زلاٌ
الظداس ي ألاوٌ مً طىت  2013هما َى مىضح في الجدوٌ الخالي :
الجدول ركم (:)5مىاضب الشغل في املؤصضاث الطغيرة و املخىصطت العمىميت

الدشغيل
الركم اصم املؤصضت

كطاع اليشاط

01

COBBA

صىاغت اليظُج

2012
105

02

)ENAB (EPE SPA

جىشَؼ ألازؼاب

27

28

03

IRRAGRIS SPA

31

207

04

SNTA

الصىاغت الغرائُت

50

75

05

NAFTAL

الخدماث

170

217

383

640

الخدىٍل اإلاػدوي (بهخاج
ؤهابِب السي)

املجمــىع

نهاًت صىت

الضداس ي
ألاول 2013
113

املطدر  :وشريت املعلىماث الاخطائيت للم ص م لضىت .2013
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هلاخظ شٍادة الُد الػاملت في الم ص م الػمىمُت في الظداس ي الاوٌ لدظىت  2013ملازهت
بظىت  ،2012و ازجياش َا غلى كؼاع الخدىٍل اإلاػدوي و صىاغت اليظُج.
الشكل ركم (:)5جطىر مىاضب الشغل في م.ص.م العمىميت
تطور مناصب الشغل في م.ص.م العمومية
640

مناصب الشغل

800
383

600
400
200
0

السداسي األول 2013

نهاية سنة 2012

ٌػد مػدٌ الؼغل لدي اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت الػمىمُت مسجفػا ،خُث ًصل بلى
 128ؤحير ليل ماطظت.
ثالثا :دور مشخلت برج بىعريريج في دعم إلابداع والابخكار باملؤصضاث الطغيرة واملخىصطت
طيخؼسق بلى ألادواز والدغم الري جلدمه الخاطىاث للم ص م – مؼخلت بسج بىغسٍسٍج -مً
زلاٌ غدة مساخل كظمىاَا خظب مساخل الدغم اإلالدم الفجي وؤلادازي بلى ؤن جصبذ
اإلااطظت ذو هفاءة وكادزة غلى الدظُير وجىدظب زبرة .
1

مرخلت الخإصيط :ؤي خامل فىسة ًسٍد ان ًجظدَا في مؼسوع ًلىم باالطخفظاز في

اإلاؼخلت و هىغُت الخدماث التي جلدمها ًخم اطخلباٌ صاخب الفىسة و حػسٍفه باإلاؼخلت ،بػد
اكتراح الفىسة غلى اإلاؼخلت و مػسفت ؤطباب جبىيها صاخبها و ػمىخاجه جلُم اإلاؼخلت الفىسة و
جسهص غلى مبدؤ ؤلابداع و الابخياز في اإلاىافلت غلى اإلاؼازَؼ و حظدثجي ألافياز الخللُدًت و
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السدًئت و هرلً جساعي مدي اهؼباق مػاًير الازخُاز غلى اإلاظخفُدًً وؤفيازَم ،بػد اإلاىافلت
حػؼي صاخبها اطخمازة حظمى بؼاكت السجل الفسدي فيها حمُؼ اإلاػؼُاث الصخصُت للمػجي
واالطم و الػىىان و زكم الهاجف واإلاػؼُاث اإلاهىُت الػمل اإلاػخاد و الخيىًٍ و الخبرة
اإلاهىُت،و دوافؼ الصٍازة هلُام اإلااطظت باإلاسافلت و ؤلاًىاء ً،لىم خامل الفىسة بمأل اإلاػؼُاث
الخاصت به و حظلم الى اإلايؼؽ،غىد اللبىٌ ًسفم اإلاػجي بملف ًدغم الاطخمازة  ،اما في
خالت ؤزاد صاخب الفىسة اإلاسافلت فلؽ و غدم ؤلاًىاء جلىم اإلاؼخلت باللبىٌ و مسافلخه ،و
بذا ؤزاد اإلاسافلت و ؤلاًىاء و التي جيىن إلادة  12ػهسا كابلت للخجدًد ًخم بمظاء اجفاكُت مؼ
اإلاؼخلت لإلًىاء حظمى الاجفاكُت ؤلادازٍت غً الظىً اإلااكذ ،خُث ًلىم صاخب اإلاؼسوع
بدفؼ مبلغ بًجاز زمصي ًلدز بد 58000دج/ػهس ًدفؼ ول زلازت ؤػهس إلاياجب جلؼ في اإلاؼخلت ،و
ًيىن مظمىن الاجفاكُت بن اإلاياجب مصودة بيافت الخدماث و الخجهيزاث اإلاىخبُت وؤحهصة
ؤلاغلام آلالي و زدمت ؤلاهترهذ  ،وهرلً جىشَؼ وبزطاٌ البرًد وهرا جصىٍس و ػبؼ الىزائم،
جلىم اإلاؼخلت بخلدًم زدماث الخدزٍب والخيىًٍ في مجاٌ جلىُاث ؤلادازة و الدظُير و ذلً
بدىظُم دوزاث جيىٍيُت لخاملي اإلاؼازَؼ و جيىن دازلُت في اإلاؼخلت ؤو زازحُت  ،واللُام
بدزاطت حدوي اكخصادًت وزؼت غمل جخىافم مؼ مخؼلباث الظىق و ال جلىم اإلاؼخلت
بخمىٍل اإلاؼسوع بل حظاغد و حظهل الىصل بلى مصادز الخمىٍل و الخصىٌ غلى كسوض
فاإلاؼخلت ماطظت صىاغُت ذاث ػابؼ ججازي ،خُث جلدم طماهاث للممىلين بان صاخب
اإلاؼسوع ذو حدًت ،و خاالث الخمىٍل مخػددة َىان جمىٍل ذاحي ًمىٌ هفظه او جمىٍل بلسض
بىيي و حظهُل اإلاؼخلت غملُت الخصىٌ غلى اللسض،او بمظاَماث الجماغاث اإلادلُت
والىالًت مثلا و/ؤو وشازة اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و /ؤو وشازة اإلاالُت و غير ذلً مً
الجهاث الخيىمُت وىوالت جسكُت ودغم الاطدثماز )(APSIو الىوالت الىػىُت لدغم وحؼغُل
الؼباب (،)ANSEJو للخػسٍف باإلادظىت وحرب اإلابدغين و ؤصخاب الابخيازاث ًخم جىظُم
ؤبىاب مفخىخت ،و اللُام باإلػهاز في ؤلاذاغت  ،خُث حؼهد اإلاؼخلت بكباٌ خىالي  90فىسة في
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة

العدد الثالت سبتمبر 6102

67

د .مهدًد فاطمت السهراء
د .عامر خبيبت

دور خاضىاث ألاعمال في دعم إلابداع والابخكار باملؤصضاث
الطغيرة واملخىصطت

الظىت لىً ال جخجظد بال  3ؤو  4مؼازَؼ صادكت ،ذلً زاحؼ في اغلب ألاخُان لػدم حدًت
خاملي ألافياز .
 -)2مرخلت الدشغيل و إلاهخاج :في َرٍ اإلاسخلت ٌظخفُد زلالها اإلادخظً مً وافت الخدماث
وَظخغل وافت مسافم الخاطىت مً زلاٌ جىفير اإلادلاث اإلالائمت في ؤماهً مهُإة ومىظمت
ًيىن الدزىٌ فيها طهلا ومهُإ لليؼاػاث وحظخمس اجفاكُت ػغل َرٍ اإلادلاث اإلاإحىزة لفترة
مدددة ال جخجاوش مدتها الظيخين وبإطػاز مىسفظت ،وفيها ًيىن البدء الفػلي للماطظت
وؤلاهخاج خُث جتراوح مدة اطخفادة اإلادخظً مً طىت الى زلار طىىاث ،جلدم اإلادظىت في
َرٍ الفترة مسخلف الىصائذ وؤلازػاداث للماطظت لخؼىٍس مىخجاجه وزدماجه وذلً
باالطخػاهت بسبراء ًلدمىن اطدؼازاث حظىٍلُت وهرلً مداطبُت ذلً لخدظين وزفؼ هفاءة
اإلااطظت ،وَىا ًبدؤ ظهىز ماطظت صغيرة حؼغل  3غماٌ او ؤهثر خُث جلف اإلادظىت غلى
مسخلف اخخُاحاجه.
 -)3مرخلت الىمىً :خم غلد احخماع مً ؤحل جلُُم اإلااطظت فُما بذا واهذ كادزة غلى
الخسسج والػمل في بِئت ألاغماٌ الخلُلُت .خُث ًخم حصجُػهم غلى مغادزة الخاطىت،وبػد
الخسسج مً الخاطىت ال جىلؼؼ الصلت بين اإلااطظت والخاطىت ألام بل حػمل غلى وطؼ خل
مؼاولها فاإلاؼيل ألاطاس ي اإلاصادف في َرٍ اإلاسخلت َى الخمىٍل ،وجظل اإلااطظت مظخفُدة
مً بػع زدماتها وبساصت الدظىٍلُت واإلاؼازهت باإلاػازض ووزغ ألاغماٌ والخصىٌ غلى
اإلاػلىماث بصىزة مظخمسة وغيرَا مً الخدماث.
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خاجمت:
حػخبر الخاطىاث بخدي ألادواث الخدًثت التي جدغم اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت،
خُث جلػب دوزا َاما في جسكُت كؼاع اإلااطظاث الىاػئت بصفت زاصت و الاكخصاد
الىػجي بصفت غامت ،هما حظعى غادة بلى زغاًت ؤصخاب ألافياز ؤلابداغُت واإلاؼسوغاث
ذاث الىمى الػالي دازل خيز مياوي مددد ،جبين ان الخاطىاث في والًت بسج بىغسٍسٍج
جلىم بمسافلت و بًىاء ؤصخاب ألافياز الابخيازٍت في ؤماهً مجهصة وجلىم بدوز َام في
جىمُتها بفظل الخدماث و الدظهُلاث و الػلاكاث التي جىفسَا لهرٍ اإلااطظاث ،هما
جسافم اإلااطظاث الىاػئت بلى غاًت اهدظابها هفاءة وزبرة و جسفف مً خدة اإلاؼاول
التي حػاوي منها ،وللد جبين مً زلاٌ الخدلُل لإلخصائُاث التي جسص اإلااطظاث
الصغيرة واإلاخىطؼت بإن جلً اإلااطظاث جؼىز حجمها وغددَا في ظسف كُاس ي وَرا
لىحىد الخاطىاث التي اَخمذ بخلً ألافياز ؤلابداغُت وزافلذ ؤصخابها ختى جمىىىا
مً ججظُدَا في ازض الىاكؼ ،وجىفير اإلاىار اإلاىاطب لترحمت اإلابادزاث ؤلابداغُت
والابخيازٍت في مؼسوغاث كائمت في خد ذاتها ،وفي نهاًت البدث ًمىً جلدًم الخىصُاث
الخالُت:
 بحساء دزاطاث مُداهُت للاػلاع غلى اوؼؼت الابخياز التي حؼهدَا اإلاؼسوغاث الصغيرةواإلاخىطؼت
 اطخددار بِئت حصجؼ الابخياز دازل اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت جددًد الػىامل التي حػُم الابخياز في جلً اإلااطظاث والػمل غلى مػالجتها -شٍادة الدغم اإلاادي لخلً اإلااطظاث للاطخفادة مً افيازَا وحصجُؼ الابخياز بها

مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة

العدد الثالت سبتمبر 6102

69

د .مهدًد فاطمت السهراء
د .عامر خبيبت

دور خاضىاث ألاعمال في دعم إلابداع والابخكار باملؤصضاث
الطغيرة واملخىصطت

الهىامش واملراحع:
 1ؤًمً غلي غمس ،ادازة اإلاؼسوغاث الصغيرة ،الداز الجامػُت ،الاطىىدزٍت ،2006 ،ص93 ،92 .
 2ؤهىز ؤخمد نهاز الػصام ،جازير اطخسدام خاطىاث الاغماٌ في اهجاح اإلاؼازَؼ السٍادًت في الازدن ،مجلت
الادازة والاكخصاد ،الػدد ،2010 ،83ص24 ،23 .
 3شودة غماز "،دور خاضىاث الاعمال في جىميت كدراث املؤصضاث الطغيرة و املخىصطت-خالت الجسائر-
"،مدازلت ملدمت طمً اإلالخلى الىػجي خىٌ اإلااطظاث اٌ ص و م و الخىمُت اإلاظخدامت واكؼ و افاق،
حامػت ام البىاقي 14/13،هىفمبر،2012ص6
4مدمد صالح الخىاوي و آزسون ،خاضىاث ألاعمال ،الداز الجامػُت ،ولُت الخجازة ،حامػت الاطىىدزٍت،
مصس ،2001 ،ص.10
5اهىز اخمد نهاز الػصام "،جإثير اصخخدام خاضىاث الاعمال في اهجاح املشاريع الريادًت في الاردن"،
ؤػسوخت ملدمت لىُل ػهادة دهخىزاٍ الفلظفت في الادازة ،جسصص ادازة اغماٌ ،حامػت غمان
الػسبُت،2009،ص.33
6
www.ahewar.org le 18/04/2014
7مدمد صالح الخىاوي و آزسون ،مرحع صابم،ص11
8

:BRAIN.D, Les PME en Europe et leur contribution à l’emploi, études documentaire n :4715

.1983 , p :5.
9غِس ى دازجي ،لخظس غدوهت  ،واكع و آفاق املؤصضاث الطغيرة واملخىصطت في الخىميت املضخدامت ،وزكت
بدثُت ملدمت طمً فػالُاث اإلالخلى الىػجي الثاوي ،ولُت الػلىم الاكخصادًت والػلىم الخجازٍت وغلىم
الدظُير،حامػت الػسبي بً مهُدي ،ؤم البىاقي5 ،ماي ،2012ص.4
10طلُمان هاصس-غىاػف مدظً ،جمىيل املؤصضاث الطغيرة و املخىصطت بالطيغ املطرفيت إلاصالميت،
بدث ملدم بلى اإلالخلى الدولي ألاوٌ إلاػهد الػلىم الاكخصادًت و الخجازٍت و غلىم الدظُير ،اإلاسهص الجامعي
غسداًت ،غسداًت 24/23 ،فُفسي  ،2011ص.3
11زابذ زىوي  ،زكُت خظاوي  ،اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت و مؼىلاث جمىٍلاتها  ،بًتران للؼباغت و
اليؼس و الخىشَؼ  ،مصس  ،الؼبػت ألاولى ، 2008ص32
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دور خاضىاث ألاعمال في دعم إلابداع والابخكار باملؤصضاث
الطغيرة واملخىصطت

12بىَصة مدمد وآزسون«جمىٍل اإلاؼسوغاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس-خالت اإلاؼسوغاث اإلادلُت
طؼُف» ،الدوزة الخدزٍبُت الدولُت خىٌ:جمىٍل اإلاؼسوغاث ص و م وجؼىٍسَا في الاكخصادًاث
اإلاغازبُت،ولُت الػلىم الاكخصادًت وغلىم الدظُير ،طؼُف مً  28-25ماي  ، 2003ص.8
13الجسٍدة السطمُت ،اللاهىن زكم 18/01اإلاازر في  ،2001/12/12اإلاخظمً اللاهىن الخىحُهي لتركُت
اإلااطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت ،الػدد،77ص .26
14بلىهاض غبدهللا ،املؤصضاث الطغيرة و املخىصطت و اللدرة على املىافضت في ظل اكخطاد الضىق
باإلصلاط على الحالت الجسائريت،مدازلت ملدمت طمً اإلالخلى الدولي خىٌ مخؼلباث جإَُل اإلااطظاث
الصغيرة و اإلاخىطؼت في الدوٌ الػسبُت17 ،و 18ؤفسٍل ،2006حامػت مسداض،الجصائس،ص.127
 15غبد السحُم لُلى ،لدزع زدًجت ،خاطىاث ألاغماٌ الخىىىلىحُت هألُت لدغم ؤلابداع في اإلااطظاث
الصغيرة السائدة ،مدازلت طمً اإلالخلي الدولي خىٌ ؤَمُت ؤلابداع و دوزٍ في السفؼ مً اداء اإلاىظماث
الخدًثت ،حامػت ابً زلدون جُازث،ص.9
 .16بلىهاض غبدهللا  ،مسحؼ طابم ،ص.78 :
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