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ملخص: 

واملتو�سطة،  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  تطوير  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
للدول  واالجتماعية  االقت�سادية،  التنمية  عملية  يف  هاما  ا�سرتاتيجيا  خيارا  باعتبارها 
كالهند،  االآ�سيوية،  الدول  بع�س  جتارب  ندر�س  لذا  ال�سواء،  حد  على  والنامية  املتقدمة 
واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  تطوير  يف  رائدة  مناذج  باعتبارها  وال�سني،  وماليزيا، 
يوؤخذ بها يف كل الدول الراغبة يف تنمية اقت�سادها، وموؤ�س�ساتها، كاجلزائر لتحقيق اإقالع 

اقت�سادي حقيقي. 
تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج كان اأهمها، اأنه بالرغم من اأن لكل جتربة 
التي  العقبات،  مواجهة  يف  رائدا  دورا  لعبت  البحث  حمل  احلكومات  كل  اأن  اإال  مميزاتها 
االقت�سادي  الدور  اأدركت  حيث  ومنوها،  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  تعرت�س 
الهام الذي توؤديه هذه املوؤ�س�سات يف توليد الدخل الوطني، وتوفري فر�س العمل، وتطوير 

االبتكارات التكنولوجية. 
واأو�ست الدرا�سة مبجموعة هامة من التو�سيات لنجاح التجربة اجلزائرية، اأبرزها اأنه 
يتطلب اأن تعي الدولة اأن ق�سية تطوير املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة لي�س �ساأنا خا�سا 

بهذه املوؤ�س�سات، الأن وراء كل موؤ�س�سة مزاحمة ورائدة دولة. 
التنمية  االآ�سيوية،  التجارب  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  مفتاحية:  كلمات 

االقت�سادية. 
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Models from Asian experiences in terms of developing Small 
and Medium Enterprises and utilizing them by Algeria

Abstract: 

This study sheds some light on the development of small and medium- 
enterprises as a very important strategic option in the economic and social 
development in both developed and developing countries. This study deals 
with the experience of some Asian countries such as Malaysia, China and 
India, since these countries are considered as pioneers in the development of 
small and medium enterprises. Their experience is being imitated by all the 
countries looking to promote this sector to achieve a real economic advance 
including Algeria. 

Among the results obtained from the study is that despite the special 
features of every experience, governments concerned by this research have 
always played a leading role in defeating the obstacles that face regarding 
the creation and development of small and medium enterprises, Where they 
realized the important economic role of such societies in increasing the 
national income, creating new job opportunities and developing technological 
inventions. 

Among the recommendations of the study and in order to guarantee 
the success of the Algerian experience, the government shall be aware that 
the importance of developing small and medium enterprises is not limited 
to the enterprise itself, since behind every leading and successful society, a 
concerned state. 

Keywords: small and medium enterprises, Asian experiences, economic 
development. 
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مقدمة: 
�سغل دور املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة يف النمو والت�سغيل حيزا كبريا يف اأدبيات 
التنمية، اإذ بالرغم من اأنه ال توجد نظرية متكاملة، وقائمة بذاتها تخ�س هذه املوؤ�س�سات، 
اإال اأنه منذ ظهور االقت�ساديني الكال�سيكيني، اأمثال اآدم �سميث، واألفرد مر�سال، كان هناك 
تركيز على دور املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة يف االقت�ساد، وتاأثري املناخ الذي تعمل 
فيه على اأدائها، كما برر بع�س االقت�ساديني منذ ع�رشينات القرن املا�سي وجود املوؤ�س�سة 
كال�سناعات  ال�سخ�سي  الطابع  وذات  املنخف�س،  الطلب  ذات  ال�سلع  حالة  يف  ال�سغرية 
اجلغرايف  النطاق  اأو  ال�سلعة،  طبيعة  تفر�سه  املن�ساأة  حجم  وبالتايل  واليدوية،  احلرفية، 

 (Pierre André, 2008 ,p119-144) .بالن�سبة للخدمات التي تتطلب القرب من الزبون
الواليات  يف  الكربى  املوؤ�س�سات  عدد  تراجع  املا�سي  القرن  من  ال�سبعينات  ومنذ 
الفوردية  نهاية  حقبة  تعترب  التي  االأوىل،  البرتولية  ال�سدمة  نتيجة  االأمريكية،  املتحدة 
منطية،  �سلع  واإنتاج  ال�رشكات،  كربى  على  املبني  الت�سنيع  نظام  وهو   ،)Fordism(
ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  عدد  يف  الكبري  االرتفاع  مع  الفرتة  تزامنت  اإذ  التكلفة،  ومنخف�سة 
Tay- )ااملتو�سطة يف الواليات املتحدة والدول املتقدمة، ما و�سع حداً لهيمنة التيلورية 
العوملة،  بوادر  ظهور  ومع  الكبرية،  باالأحجام  االإنتاج  عملية  لتنظيم  كو�سيلة   )lorism
يف  مرونة  اأكرث  اأ�ساليب  اتخاذ  الكربى  املوؤ�س�سات  على  حتتم  الدولية،  املناف�سة  وا�ستداد 
الذي عزز م�ساهمات املوؤ�س�سات  االأمر  ال�سغرى،  التعاقد مع املن�ساآت  التنظيم، من خالل 

ال�سغرية يف القيمة امل�سافة والعمالة والنمو. 
يحتل  طرًحا  متثل  االأخرية  العقود  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  واأ�سبحت 
اأولوية متقدمة على �سعيد اقت�ساديات الدول املتقدمة والنامية، ومنها البلدان االآ�سيوية، 
من  انطالقا  وذلك  واالجتماعية،  االقت�سادية  ال�سيا�سات  خمططي  باهتمام  حظيت  فقد 
الدور احليوي الذي تلعبه يف حتقيق اأهداف التنمية االقت�سادية واالجتماعية لهذه الدول، 
توزيع  وحتقيق  الفقر،  معدالت  وخف�س  العمالة،  توليد  يف  امل�رشوعات  تلك  ت�ساهم  حيث 
تلك  تواجه  التي  املخاطر  بع�س  هناك  ولكن  االقت�سادية،  والفر�س  للرثوة،  واأو�سع  عادل 

املوؤ�س�سات، وحتول دون حتقيقها لالأهداف املرجوة منها. 
واجلزائر كمثيالتها من الدول الراغبة يف حتقيق تنمية اقت�سادية �ساملة، متتلك موارد 
توؤدي  ما  اآلية  وجود  من  البد  لذلك  موؤ�س�ساتها،  لتطوير  االأمثل  بال�سكل  ت�ستغل  مل  حيوية 
االآ�سيوية،  التجارب  لبع�س  بالتطرق  يكون  قد  وذلك  املوارد،  لهذه  االأمثل  اال�ستخدام  اإىل 
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ودرا�سة مدى اإمكانية اال�ستفادة من بع�س جوانب هذه التجارب، وبخا�سة يف تطوير قطاع 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

إشكالية الدراسة: 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  باملوؤ�س�سات  االهتمام  الإي�ساح  حماولة  الدرا�سة  هذه  متثل 
واعتبارها الرهان اجلديد للتنمية االقت�سادية، حتى تاأتي القرارات امل�ستقبلية متوافقة مع 
ما يتطلبه الواقع، وما يقت�سي حتقيقه من اأهداف اقت�سادية، على هذا االأ�سا�س طرح الباحث 

الت�ساوؤل االآتي: 

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  لتنمية  نهجا  الآ�صيوية  الدول  اتبعت  هل 
اإتباعه وال�صتفادة منه مع اختالف  واملتو�صطة وتطويرها، ميكن اجلزائر 

الظروف واملقومات؟ 

اهلدف من الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل اإلقاء نظرة حتليلية على اأهم ال�سيا�سات ال�سناعية يف جمموعة 
معامل  اأهم  من  تعترب  ال�سيا�سات  هذه  اأن  باعتبار  الناه�سة،  االآ�سيوية  البلدان  من  خمتارة 
ال�سوء على تنمية  اإلقاء  اإىل  الدرا�سة  ت�سعى  لذلك  الناه�سة،  اآ�سيا  بلدان  التنمية يف  جتربة 
بع�س  يف  االقت�سادية  التنمية  خطط  ظل  يف  وتطويرها،  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
الدول ملعرفة جتربتها، ومدى اإمكانية اال�ستفادة من نتائج هذه التجارب يف الدول االأخرى، 

كاجلزائر التي ت�سطلع بتنفيذ خطط للتنمية االقت�سادية يف الوقت احلا�رش. 

منهج الدراسة: 
من اأجل االإحاطة بجوانب هذه الدرا�سة، �سن�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي يف قالب 
االأدوات  ببع�س  باال�ستعانة  وهذا  الرئي�سي،  االإ�سكال  على  االإجابة  اإىل  خالله  من  ن�سعى 

والتحليالت البيانية. 

أوال: التجربة اهلندية

التجربة التنموية يف الهند. 1
منذ عام 1950 اأ�سبح التخطيط مبداأ مقررا يف احلكومة الهندية، حيث اأن�ساأت جلنة 
للتخطيط القومي لتتوىل اإعداد خطة عامة ال�ستغالل موارد البالد ا�ستغالال فعاال متوازنا، 
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وحتقق التنمية االقت�سادية يف الهند على �سكل خطط خما�سية كما هي ملخ�سة يف اجلدول 
املوايل: 

الجدول رقم 01: 
المسيرة التنموية في الهند إبان المراحل األربع )1950 - 2001( )%( 

حقبة اأوىل
 )1950 - 1951 حتى 1979 - 1980( 

حقبة ثانية
)1980 - 1981 حتى 2001 - 2002( 

حقبة 
اأوىل

مرحلة اأوىل
 )1964 - 1951( 

مرحلة ثانية
 )1979 - 1965( 

حقبة 
مرحلة اأوىلثانية

 )1991 - 1980( 

مرحلة ثانية
 )2001 - 1992( 

3.64.42.95.75.56.0الناجت املحلي االإجمايل

ناجت املحلي االإجمايل 
1.42.30.63.63.33.9الفردي

3.23.72.84.74.54.9ا�ستهالك خا�س

5.86.65.16.36.06.6ا�ستهالك عام

6.17.94.56.35.07.8ا�ستثمار

6.69.73.78.99.97.9اآالت وجتهيزات

3.63.53.88.58.48.6ا�ستثمار خا�س

3.80.010.29.58.410.8�سادرات اأدوات وخدمات

37.19.86.913.2- - واردات برتولية

Source : Virmani (2004) avec CSO (Series a prix 1993- 1994) et RBI

اأ�سدرت جلنة التخطيط القومي يف احلقبة االأوىل اأول م�رشوع خلطة ال�سنوات اخلم�س 
ليتم بعده و�سع م�رشوعني: ثان وثالث،  اأهدافه،  انتهى بتحقيق معظم  الذي   1951 �سنة، 
اإال اأن الهند �سهدت يف املرحلة الثانية من هذه احلقبة �سل�سلة من االأزمات الغذائية، انتك�س 
خاللها اال�ستثمار، والتي تخللتها ثالث خطط �سنوية من 1966 - 1969، وبعدها انطلقت 
اخلطة اخلم�سية الرابعة، وتلتها اخلام�سة حيث �سهدت هذه املرحلة اإعادة توجيه االأولويات 
نحو الزراعة، وال�سناعات املرتبطة بها، حيث اأ�سبح منوذج االعتماد على الذات يعتمد على 
يف  الذاتي  الزراعي  لال�ستقالل  بالن�سبة  ملمو�سة  نتائج  لتحقيق  الواردات؛  اإحالل  منوذج 

 )209  - 204 الهند.( البكري، 1986، �س 
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�سعارها  كان  التي  ال�ساد�سة  اخلم�سية  اخلطة  بانطالق  بداأت  الثانية  احلقبة  اأما 
االعتماد على الذات، بعدها اخلطة اخلم�سية ال�سابعة حيث بداأ االقت�ساديون يتحدثون عن 
اإجمايل  8% من  اإىل  العجز لدى احلكومة  1991 و�سل  اأنه بحلول عام  اإال  الهند،  اإقالع 
جملة  احلكومة  و�سعت  حيث  ال�رشف،  احتياطات  يف  كبري  عجز  تبعه  املحلي،  الناجت 
اال�ستثمار  وزيادة  التجارة،  يف  كبري  بتو�سع  اإيجابيا  انعك�س  ما  وهو  االإ�سالحات،  من 
اخلا�س  القطاع  واأ�سبح  واخلدمات،  التكنولوجيا  جمايل  يف  نه�سة  وحتقيق  االأجنبي، 
ي�سكل العمود الرئي�سي لنمو الناجت القومي الهندي، وتو�سعت العديد من ال�رشكات الهندية. 

2009، �س35(  )ايفي�سيو�سرتو�س، بوزمان، 
اأي  ن�سمة  املليار  يفوق  وفقا ملا تذكره البيانات، فاإن عدد �سكان الهند �سنة 2012 
حوايل 1.3 مليار ن�سمة، يلعب هذا العامل عن�رشا فعاال يف ات�ساع ال�سوق ممثال يف �رشيحة 
ال�سكان، التي تتمتع بقوة �رشائية عالية، اإذ ت�سري التقديرات الدولية يف هذا ال�سدد، اإىل اأنه 
القادمة،  العقود  ال�سينية خالل  ال�سوق  الهندي حجم  ال�سوق  اأن يتجاوز حجم  من املتوقع 
لت�سبح الهند اأكرب �سوق اقت�سادي يف العامل، وي�سهد منو الناجت املحلي للهند منو م�ستمرا 
و�سل اإىل 10.5% �سنة 2010 ما يعزز القوة االقت�سادية ب�سكل كبري،ٍ  وي�سهم حلد كبري يف 

حتقيق اإ�سرتاتيجية تعديل الهيكل االقت�سادي.
املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف الهند. 2

كانت الهند تعتمد يف تعريفها للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة على معيار راأ�س املال 
امل�ستثمر، وعدد العمال، بحيث و�سعت حدا اأق�سى ال يتجاوز 50 عامال، مما اأدى اإىل عدم 
التخفيف من حدة م�سكلة البطالة، ومن ثمة قامت احلكومة �سنة 1967 بق�رش التعريف على 
راأ�س املال وحده، )Sellami, 1985, p36( وح�سب التقرير ال�سنوي 2011 - 2012 لوزارة 
املوؤ�س�سات امل�سغرة، وال�سغرية، واملتو�سطة يف الهند ت�سنف املوؤ�س�سات ح�سب رقم اأعمالها 

 )MSME, 2011- 2012, p16( :كاالآتي
Ú )1( املوؤ�س�سات امل�سغرة: ال يتجاوز رقم اأعمالها 2.5 مليون روبية

(25 lakh(2)  de roupies)

Ú  5 املوؤ�س�سات ال�سغرية: رقم اأعمالها ال يقل عن 2.5 مليون روبية، وال يفوق عن
 )5 crore(3) de roupies( مليون روبية

Ú  املوؤ�س�سات املتو�سطة: رقم اأعمالها ال يقل عن 5 مليون روبية، وال يفوق 10 ماليني
روبية.

(1) 1 روبية هندية = 0.0163819 دوالر أمريكي
Lakh= 105 (2)

Crore= 106 (3)
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1.2.الهيئات امل�رشفة على تطوير املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف الهند
باإن�ساء  � الهند  قامت  الزراعية:  الريفية  وال�سناعات  ال�سغرية،  ال�سناعات  وزارة 

الهيئات  بني  والتن�سيق  واملتو�سطة،  ال�سغرية،  ال�سناعات  دعم  على  تعمل  خا�سة  وزارة 
ويف   ، �س176(   ،2006 داودية،  بن  )راتول،  القطاع  هذا  خلدمة  تعمل  التي  املختلفة 
اأن اندجمت فيها  اإىل وزارة املن�ساآت ال�سغرى، وال�سغرية، واملتو�سطة بعد  2007 حتولت 
وزارة ال�سناعة الغذائية، والريفية، اهتمت الوزارة اجلديدة بال�سيا�سات، والربامج، واخلطط 
لتطوير هذا  الواليات  والتن�سيق مع حكومات  ال�سغرية، واملتو�سطة،  باملوؤ�س�سات  املتعلقة 
النوع من املوؤ�س�سات، و�سمان توفري التمويل الالزم لها من املوؤ�س�سات املالية، والبنوك، 

 )MSME ,2011- 2012,p14(.وتنمية قدراتها التكنولوجية، وتوفري االإدارة احلديثة لها
االإنتاج،  � جماالت  يف  خمتلفة  خدمات  تقّدم  ال�سغرية:  ال�سناعات  تنمية  موؤ�س�سة 

والتمويل، والت�سويق، وُتعُدّ برامج تدريبية تهدف اإىل زيادة املهارات الفنية للعامل، وتزّود 
العاملية.)عبده،  باالأ�سواق  اخلا�سة  والبيانات  باملعلومات،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب 

2004، �س164( 
يف  � للم�ساعدة  �سندوقا  الهندية  احلكومة  اأن�ساأت  التكنولوجيا:  تطوير  �سندوق 

تطوير تكنولوجيا امل�رشوعات ال�سغرية، وحت�سني م�ستوى العمالة، حيث ا�ستبدلت احلكومة 
املادي،  الدعم  تقدمي  اإىل  امل�ستوردة،  املنتجات  على  و�رشائب  ر�سوم،  فر�س  من  احلماية 
الق�سري  القومي على املدى  االقت�ساد  لتنمية  اأكرث جدوى  لتطوير املنتجات، وهذا  والفني 

والطويل.)على عمر، 2007، �س 262( 
2.2.ال�صيا�صات الداعمة للموؤ�ص�صات ال�صغرية، واملتو�صطة يف الهند

الالزم  � التمويل  توفري  على  الهندية  احلكومة  عملت  املالية:  وامل�ساعدات  الربامج 
للموؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة، ذلك من خالل اإيجاد العديد من امل�سادر التمويلية لتقدمي 
بنظام  واالأخذ  والعامل،  الثابت،  املال  راأ�س  لتمويل  قرو�س  من  كافة  التمويلية  اخلدمات 
التمويل االإيجاري، وذلك عن طريق جهات عديدة، مثل: البنوك التجارية، كبنك الهند للتنمية 
ال�سناعية، والبنوك االإقليمية، وجهاز تنمية ال�سناعات ال�سغرية، كما قامت الهند باتباع 
املركزي  بالبنك  احتياطي  و�سع  طريق  عن  للموؤ�س�سات،  املقدمة  القرو�س  �سمان  نظام 

ملواجهة اخل�سائر املحتملة بال�سناعات ال�سغرية.
نظام التعاقد من الباطن: تعترب الهند من اأكرب املتعاملني يف نظام التعاقد الفرعي  �

من الباطن، الذي يتم بني املوؤ�س�سات ال�سغرية، والكبرية �سواء يف نطاق التعاقدات الدولية 
اأو املحلية، فاالأول يتم التعاقد فيه بني املوؤ�س�سات ال�سغرية بالداخل، واملوؤ�س�سات الكبرية 
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الدولة. داخل  وال�سغرية  الكبرية،  املوؤ�س�سات  بني  فيه  التعاقد  فيتم  الثاين  اأما  باخلارج، 
)بوقمقوم، 2010، �س99 - 100( 

3.2.واقع املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف الهند
الشكل رقم 01: 

التطور العددي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الهند )2001 - 2012( 

 Source: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of
.India, Annual report 2011- 2012, P17

اإن النظرة االإجمالية لواقع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف الهند، تك�سف اأن هذا 
)خميمر،  واالإدارية  ال�رشعية،  واالإمكانات  العوامل،  من  جمموعة  ت�سافر  ثمرة  هو  النجاح 
عبد الفتاح، 2005، �س68 - 69( ونظرا للمنحنى البياين اأعاله، يتبني العدد الهائل لهذه 
2012 وهذا بعدما   - 2011 44.773.000 موؤ�س�سة خالل  اإىل  التي و�سلت  املوؤ�س�سات 

كانت 10.521.000 موؤ�س�سة يف 2001.
الشكل رقم 02: 

تطور مناصب الشغل المصرح بها من طرف المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة في الهند 2004 - 2012

 Source: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of
.India, Annual report 2011- 2012, P18
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اأثبتت الدرا�سات يف الهند اأن املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة هي املولد االأكرب لفر�س 
العمل، فلقد حققت معدل منو يف الت�سغيل بلغ يف املتو�سط 7% �سنويا خالل الفرتة 1992 
2009، ووفقا ملا تذكره البيانات، واالأرقام يف ال�سكل رقم 02 نالحظ تطورا، وزيادة   -
اإىل  ال�سغرية، واملتو�سطة، و�سلت  املوؤ�س�سات  التي توفرها  ال�سغل  كبرية يف عدد منا�سب 
اأكرث من 101مليون من�سب اأواخر 2012.وهذا ما يبني اأهمية هذه املوؤ�س�سات يف تنمية 
االقت�ساد الهندي، ودورها يف معاجلة م�سكلة البطالة، ولتبيان اأهميتها نعتمد على موؤ�رش 
اآخر، وهو م�ساهمتها يف االإنتاج اخلام، التي قدرت بـ 1.834 تريليون روبية �سنة 2012 

كما مو�سح يف ال�سكل اأ�سفله.
الشكل رقم 03: 

اإلنتاج الخام لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 Source: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of
.India, Annual report 2011- 2012, P18

ثانيا: التجربة املاليزية

جتربة التنمية يف ماليزيا. 1
بداأت امل�سرية التنموية يف ماليزيا بعد ح�سولها على اال�ستقالل �سنة 1958، من خالل 
ا�سرتاتيجية االإحالل حمل الواردات، حيث كانت تقوم على �سناعات ال�سلع اال�ستهالكية، اإال 
اأنه نظرا ل�سيق ال�سوق املحلية، و�سعف حجم الطلب املحلي، ظلت عمليات الت�سنيع خالل 
ال�ستينيات حمدودة، ومل حتقق طفرة كبرية يف حجم العمالة، والقيمة امل�سافة، )�سلو�س، 

كيا�س، 2011، �س6( كما هو ملخ�س يف ال�سكل االآتي: 
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الشكل رقم 04: 
تطور المسار التنموي الماليزي

المصدر: د.محمود عبد الفضيل (2000) : العرب والتجربة اآلسيوية، الطبعة األولى، مركز دراسات 
الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ص52.

حلقت العديد من التحوالت مب�سار التنمية يف ماليزيا منذ نهاية ال�ستينيات، حيث ات�سم 
املاليزي، وتطوير دور  االقت�ساد  العام يف  القطاع  بتو�سيع ح�سة  الفرتة  التحول يف هذه 
الدولة التدخلي، ورافق هذه الفرتة حت�سني توزيع الدخول والرثوات، و�ساعدت الزيادة يف 

عائدات النفط يف متويل احلجم املتزايد للنفقات العامة.)القا�سم، 2010، �س336( 
الثانية  املرحلة  تعترب  التي  الثقيل  الت�سنيع  فرتة  اأي  الثمانينات؛  حقبة  بداية  ومع 
املعمقة ال�سرتاتيجية االإحالل حمل الواردات، ركزت م�سرية التنمية يف ال�سيا�سات الت�سنيعية 
ن�سيب  لزيادة  الراأ�سمالية  ال�سناعات  قطاع  تطوير  وعلى  الثقيلة،  ال�سناعات  تطوير  على 

املكونات املحلية يف بنية ال�سناعات الت�سديرية.)ال�ساوي، 2003، �س46( 
الت�سعينيات،  لنهاية  الثمانينيات  منت�سف  من  االقت�سادي  التحرير  مرحلة  انطلقت 
القطاع  بت�سجيع  ات�سمت  حيث  مرتابطة،  خم�سية  خطط  ثالث  باإجناز  الفرتة  هذه  وتت�سم 
اخلا�س، واإعطائه املزيد من احلوافز على اال�ستثمار، وامل�ساركة الفعالة يف م�سرية التنمية، 
هذه  يف  الرئي�سية  ال�سناعية  اخلطة  وركزت  املبا�رش،  االأجنبي  املال  لراأ�س  املجال  وفتح 
الفرتة على ال�سناعات ذات الوجهة الت�سديرية، ورافق ذلك الرتكيز على التطوير، والتحديث 
ال�سوق  تناف�سية يف  اأكرث  املاليزي  االقت�ساد  لي�سبح  الب�رشي؛  املال  راأ�س  التقاين، وتنمية 

العاملية.)القا�سم، 2010، �س336( 

فرتة الت�صعينياتفرتة الثمانينياتفرتة ال�صبعينياتفرتة ال�صتينيات

العتماد على 
�صادرات 

�صلع حمدودة 
من ال�صلع 
التقليدية:
� املطاط.

� الق�صدير.

العتماد على 
�صادرات �صلع 
حمدودة اأولية 

متنوعة:
� البرتول والغاز.

� الكاكاو.
منتجات �صناعية 

حمدودة.

ال�صادرات 
ال�صناعية 

"كثيفة 
العمالة".

�صادرات 
�صناعية 

ذات 
"مكون 
حملي 

مرتفع".

ال�صادرات 
ذات 

املحتوى 
التقاين 
العايل.

198519952000



158

مناذج من التجارب اآلسيوية 
أ. شريفة العابد برينيسفي تطوير املؤسسات الصغيرة، واملتوسطة، واستفادة اجلزائر منها

املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف ماليزيا. 2
اثنني،  معيارين  على  واملتو�سطة  ال�سغرية،  للموؤ�س�سات  تعريفها  يف  ماليزيا  تعتمد 
وهما: عدد العاملني، اأو حجم املبيعات ال�سنوية، وبالتايل موؤ�س�سة يتم ت�سنيفها على اأنها 
موؤ�س�سة �سغرية، ومتو�سطة اإذا ا�ستوفت عددا حمددا من العاملني، اأو حجم املبيعات ال�سنوية 

كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي: 
الجدول رقم 02: 

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا

القطاع
حجم املوؤ�ص�صة

الت�صنيع )مبا يف ذلك القائمة على الزراعة 
وال�صناعة  املت�صلة باخلدمات( 

الزراعة الأولية واخلدمات )مبا يف ذلك 
تكنولوجيا املعلومات والت�صال( 

م�سغرة

 عدد العمال اأقل من 5 عمال 
اأو

 حجم املبيعات اأقل من 300.000 رينجت 
ماليزي*

عدد العمال اأقل من 5 عمال
اأو 

حجم املبيعات اأقل من 300.000 رينجت ماليزي

�سغرية

 عدد العمال ما بني 5 اإىل اأقل من 75 عامل
اأو 

حجم املبيعات
مابني 300.000 رينجت ماليزي واأقل من 15 

مليون رينجت ماليزي

عدد العمال ما بني 5 اإىل اأقل من 30 عامل
اأو 

حجم املبيعات
مابني 300.00 رينجت ماليزي واأقل من 3 

مليون رينجت ماليزي

متو�سطة

عدد العمال ما بني 75 إلى200 عامل
اأو 

حجم املبيعات
ما بني 15 مليون رينجت ماليزي اإىل 50 مليون 

رينجت ماليزي

 عدد العمال ما بني 30 إلى 75 عامل
اأو 

حجم املبيعات
ما بني 3 مليون رينجت ماليزي اإىل 20 مليون 

رينجت ماليزي
 Source: SME Annual Report (2012/ 2013) : Department of Statistics,
.Malaysia, P41

*1 رينجت ماليزي = 0.307276 دوالر أمريكي.

1.2.الهيئات امل�رشفة على تطوير املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف ماليزيا
املجل�س الوطني لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة: )NSDC( )4( مت اإن�ساوؤه  �

يف يونيو 2004 برئا�سة رئي�س الوزراء، مع ممثلني من وزراء وروؤ�ساء االإدارات والوكاالت 
ال�سنة  يف  مرتني  املجل�س  يجتمع  واملتو�سطة،  ال�سغرية،  امل�ساريع  تطوير  يف  امل�ساركة 
ملناق�سة ا�سرتاتيجيات، و�سيا�سات جديدة لدعم تطوير املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة يف 

NSDC: The National SME Development Council.
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جميع القطاعات، وكذلك ر�سد التقدم املحرز وتقييمه، وكذلك فعالية ال�سيا�سات املخ�س�سة 
 )www.smecorp.gov.my(.لتعزيز منو هذه املوؤ�س�سات، وتطورها

يف  � االإمنائي  التمويل  موؤ�س�سات  اأهم  من  واملتو�سطة:  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  بنك 
لتطوير  املاليزية  احلكومة  اأن�ساأتها  التي  املتخ�س�سة  املالية  املوؤ�س�سات  هي  ماليزيا، 
املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة؛ لتكون حمركا للنمو يف البالد، وذلك متا�سيا مع الربنامج 

 )www.bnm.gov.my( االقت�سادي للحكومة حتت اإ�رشاف البنك املركزي
هيئة تنمية اال�ستثمار املاليزية: تعرف �سابقا با�سم هيئة تنمية ال�سناعة املاليزية،  �

حيث بداأت بتنفيذ مهامها منذ 1976، فهي الوكالة احلكومية الرئي�سية لر�سد املوؤ�س�سات 
التحويلية،  ال�سناعات  قطاعي  يف  لال�ستثمار  واملتو�سطة  ال�سغرية،  وبخا�سة  وحتفيزها، 
واخلدمات يف ماليزيا، وتعترب يف الوقت احلا�رش قوة ديناميكية، ورائدة يف فتح م�سارات 

 )www.mida.gov.my(.الآفاق جديدة يف جميع اأنحاء العامل
2.2.�صيا�صات تنمية ر املوؤ�ص�صات ال�صغرية، واملتو�صطة وتطويرها يف ماليزيا

الربامج الرئي�سية لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة: بتكاثف جهود الوزارات  �
ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  لتنمية  برناجما   139 تنفيذ   2012 �سنة  مت  املعنية  والوكاالت 
واملتو�سطة بلغ حوايل 7.1 مليون رينجت ماليزي، حيث ا�ستفادت منهم اأكرث من 430000 
موؤ�س�سة �سغرية، ومتو�سطة، اإذ ركزت الربامج على خم�سة جماالت، حيث كان اجلزء االأكرب 
مبا  الب�رشي  املال  راأ�س  تنمية  وتليها   ،%29.4 بن�سبة  متويل  على  للح�سول  االإنفاق  من 
متطورة  تكنولوجيا  واعتماد  االبتكار،  لتبني  اجلدول  يف  مو�سح  هو  وكما  بـ%22،  يقدر 
�سخرت 29 برناجما؛ اأي بن�سبة 21% اأي كانت ن�سبة االإنفاق نف�سها للو�سول اإىل االأ�سواق، 
يف حني خ�س�س 10 برامج فقط للبنية التحتية، وكما يو�سح اجلدول رقم 03 خ�س�س �سنة 
2013 لعدد الربامج نف�سها ح�سة مالية اأكرب تقدر بـ 9.9 مليون رينجت ماليزي، منها اأكرث 
من 50% من االإنفاق للح�سول على متويل ل�سالح 337385 موؤ�س�سة كما هو مو�سح يف 

اجلدول االآتي: 
الجدول رقم 03: 

البرامج الرئيسية لتنمية المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة )2012 - 2013(

املجالت
اللتزام املايل )مليون عدد الربامج

رينجت ماليزي( 
عدد املوؤ�ص�صات ال�صغرية 

واملتو�صطة امل�صتفيدة

201220132012201320122013

2925112.4400.72.4025.736تبني االبتكار والتكنولوجيا
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املجالت
اللتزام املايل )مليون عدد الربامج

رينجت ماليزي( 
عدد املوؤ�ص�صات ال�صغرية 

واملتو�صطة امل�صتفيدة

201220132012201320122013

302834.4139.942.72542.081تنمية راأ�س املال الب�رشي

41526731.99165.3355.835337.385احل�سول على متويل

292091.378.728.11545.212الو�سول اإىل االأ�سواق

101490.392.23.9321.074البنية التحتية 

1391397060.69876.8433.009431.488املجموع

Source: Economic/ SMEs (2011) : Department of statistics, Malaysia.

هي  � واملعاهد  اجلامعات  اأن  الدول  اأغلب  اأثبتت  ماليزيا:  يف  االأعمال  حا�سنات 
اأن�سب اجلهات لرتجمة االأفكار االإبداعية ونقلها اإىل ال�سناعة، ففي اإطار اخلطة االقت�سادية 
1996 - 2005 التي تعتمد على �سيا�سات التجمعات ال�سناعية كحا�سنات لالأعمال، قامت 
ماليزيا باإن�ساء عدد من املوؤ�س�سات من اأجل هذا الغر�س، منها: �رشكة تطوير التكنولوجيا 
من  وت�سويقها  االإبداعية  االأفكار  نقل  بغر�س   1997 عام  اإقامتها  متت  التي  املاليزية 
اإطار التنفيذ للربط بني هذه اجلهات  اجلامعات واملعاهد البحثية املاليزية، وو�سعها يف 

 )www.escwa.un.org(.و�سوق العمل
3.2.واقع املوؤ�ص�صات ال�صغرية، واملتو�صطة يف ماليزيا

الجدول رقم 04: 
تعداد المؤسسات وتوزيعها حسب القطاعات في ماليزيا )2011( .

املوؤ�ص�صات ال�صغرية متو�صطة �صغريةم�صغرة القطاع
واملتو�صطة 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صطة %

املوؤ�ص�صات 
الكبرية

اإجمايل 
املوؤ�ص�صات

21619139342308378615.9180839669ال�سناعة 

4624201060611250458098590.110898591883اخلدمات

377519419926708121218829الفالحة 

858767253971192833285722140البناء

571261162990.05119418املناجم
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املوؤ�ص�صات ال�صغرية متو�صطة �صغريةم�صغرة القطاع
واملتو�صطة 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صطة %

املوؤ�ص�صات 
الكبرية

اإجمايل 
املوؤ�ص�صات

اإجمايل 
4964581287871989164513610017803662939املوؤ�س�سات

 Source: Economic/ SMEs Census (2011) : Department of statistics,
.Malaysia

املوؤ�س�سات  عدد  فاإن   ،2011 ل�سنة  االقت�سادي  التعداد  اإح�سائيات  الأحدث  طبقا 
ال�سغرية، واملتو�سطة يف ماليزيا ي�سكل 97.3% من اإجمايل عدد املوؤ�س�سات اأي 645136 
موؤ�س�سة، اأغلبها موؤ�س�سات م�سغرة بـ496458 موؤ�س�سة اأي بن�سبة 77%، يف حني جند %20 
موؤ�س�سات �سغرية، ون�سبة �سئيلة جدا للموؤ�س�سات املتو�سطة تقدر بـ3%، من خالل بيانات 
اجلدول يظهر الفارق الكبري بني املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة، والكبرية، اإذ ت�سكل هذه 
االأخرية 3% من الن�سيج املوؤ�س�ساتي.وهنا يظهر ارتكاز احلكومة املاليزية على هذا القطاع 
لبناء اقت�سادها وحتقيق قفزة نوعية، اأما عن توزيع هذه املوؤ�س�سات على القطاعات، جند اأن 
قطاع اخلدمات يحتل ال�سدارة بن�سبة 90.1 % من جممل املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة 

.% لتليها ال�سناعة بن�سبة 5.9 
الشكل رقم 05: 

تطور مناصب الشغل في المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة الماليزية

 Source: SME Annual Report (2012/ 2013): Department of Statistics,
.Malaysia, P24
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من القراءة االأولية لل�سكل البياين اأعاله، يبني تطور منا�سب ال�سغل امل�رشح بها من 
احلكومة املاليزية يف الفرتة املمتدة من 2009 لغاية 2012، يظهر اأن معدل منو العمالة 
اأي �سجلت م�ساهمة  الكبرية،  ال�رشكات  اأعلى منه يف  ال�سغرية، واملتو�سطة  من املوؤ�س�سات 
اأن  4854142 من�سب �سغل بعد  اأي حوايل   2012 % �سنة   57.4 متزايدة قدرت بن�سبة 
كانت 57.1 % �سنة 2010، فهذه الو�سعية االإح�سائية تعطي �سورة وا�سحة عن الوزن، 
واالأهمية، واملكانة التي يحتلها قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة يف جمال الت�سغيل.

الشكل رقم 06: 
مساهمة المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 Source: SME Annual Report (2012/ 2013)  : Department of Statistics,
.Malaysia, P20

اأهميتها  زيادة  ماليزيا  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  تعداد  منو  �ساحب  لقد 
اأ�سا�سي يف االقت�ساد، من خالل ال�سكل اأعاله الذي  من خالل الدور الذي تقوم به كمحرك 
يبني تطور منو الناجت املحلي االإجمايل، الذي ت�ساهم به املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة 
لهذه  ال�سنوي  النمو  معدل  متو�سط  اإن  اإذ  للبالد،  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  مع  مقارنة 
املوؤ�س�سات قدر بـ6.3 % اأي �سجلت ن�سبة اأعلى من متو�سط النمو االقت�سادي الكلي الذي قدر 
بـ4.7 %  يف الفرتة املمتدة من 2006 - 2012، ونتيجة لذلك زادت م�ساهمة املوؤ�س�سات 
ال�سغرية، واملتو�سطة يف الناجت املحلي االإجمايل من 29.4 % عام 2005 اإىل 32.7 % 
عام 2012، وتعود الزيادة يف ح�سة املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة يف الناجت املحلي 
االإجمايل اإىل حد كبري لقطاعي اخلدمات والبناء، حيث حققا ن�سباعالية يف متو�سط املعدل 
 (SME Annual Report, 2012/ 2013, P20- 21).ال�سنوي 8.1 % و 7.3 % على التوايل
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ثالثا: جتربة الصني

جتربة التنمية يف ال�صني. 1
املهمة  كانت   ،1949 ال�سيوعية  الثورة  قيام  �سبقت  التي  وال�رشاعات  احلروب  بعد 
العاجلة لل�سني هي ا�ستعادة االقت�ساد وتاأهيله، حيث بداأت بتنفيذ اأوىل خطوات االإ�سالح 
التي  ال�ساقني،  على  ال�سري  ا�سرتاتيجية  باتباع  املركزي،  التخطيط  اأ�ساليب  على  باالرتكاز 
التخطيط  على  ال�سني  اعتمدت  حيث  متوازن،  ب�سكل  وال�سناعة  الزراعة  تنمية  على  ركزت 
التنموي  وامل�سار  االقت�سادية،  التنمية  لتحقيق  اخلم�سية  اخلطط  �سكل  يف  املدى  متو�سط 

ملخ�س يف ال�سكل املوايل: 
الشكل رقم 07: 

المسار التنموي للصين »رحلة المائة عام« 

المصدر: د.محمود عبد الفضيل (2000) : العرب والتجربة اآلسيوية، الطبعة األولى، مركز دراسات 
الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ص119.

يو�سح ال�سكل اأعاله تطور م�سرية التنمية يف ال�سني خالل مائة عام بدء باخلطة االأوىل 
التي كان هدفها حتقيق ن�سبة عالية من النمو االقت�سادي، حيث مت و�سع االأ�س�س االأولية 
للت�سنيع اال�سرتاكي، والتاأكيد على الزراعة يف اآن واحد، وبعد جناح اخلطة مت و�سع اخلطة 
اخلم�سية الثانية لتحقيق القفزة الكربى اإىل االأمام، وذلك بتعزيز ق�سية اال�سرتاكية، اإال اأنه 
مل تنجح القفزة يف دفع االإنتاج ال�سناعي اإىل امل�ستويات املرجوة، وكان الف�سل اأي�سا يف 

الزراعة ب�سبب ا�ستخدام ال�سيا�سات اخلاطئة.)لوموان، 2010، �س15 - 16( 
وتعزيز  الزراعة،  لدعم  جديدة  م�رشوعات  و�سع  يف  التفكري  بداأ   1964 مطلع  ومع 
املركز  بعدها  من  ال�سني  احتلت  التي  والرابعة  الثالثة،  اخلم�سية  اخلطة  ظل  يف  ال�سناعة 

تطوير قوى الإنتاج والتحديثجتربة "ا�صرتاكية ال�صوق"نظام التخطيط املركزي

بداية النظام 
اجلديد.

بدء موجة 
الإ�صالحات 
القت�صادية 

الليربالية اجلديدة.

1950197820002050
ال�صني قوة اقت�صادية 

وت�صديرية مهمة.
الو�صول اإىل منت�صف 

الطريق.

نقطة اكتمال امل�صار.
الو�صول اإىل م�صاف 

الأمم املتقدمة.
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وتنوعه،  ال�سناعي،  االإنتاج  حجم  حيث  من  واأمريكا،  رو�سيا  بعد  العامل  يف  الثالث 
مع  لل�سناعة  املخ�س�س  اال�ستثمار  وزيادة  الذات،  على  االعتماد  �سيا�سة  يف  وا�ستمرت 
ال�سحي.)عطية،  امل�ستوى  وحت�سني  التعليم،  فر�س  لتو�سيع  االجتماعية  اجلهود  ا�ستمرار 

 )57 2010، �س55 - 
بداأ االنفتاح على العامل، واالإ�سالح الفعلي يف ال�سني يف عام 1979؛ اأي مع اأواخر 
االإ�سالح  على  املرحلة  هذه  ركزت   ،1980 لغاية  امتدت  التي  اخلام�سة  اخلم�سية  اخلطة 
منظومة  يف  ال�سيني  االقت�ساد  دمج  ومت  الزراعي،  االقت�ساد  وتنمية  ال�سيفي،  الريف  يف 
االقت�ساد العاملي بتطبيق نظام ال�سوق االجتماعي، الذي جمع بني النظامني: الراأ�سمايل، 

واال�سرتاكي يف ال�سني؛ اأي معادلة ا�سرتاكية ال�سوق.)طاقة، 2001، �س6 - 7( 
ال�سابعة،  اخلطة  وتلتها  ال�ساد�سة،  اخلم�سية  اخلطط  ظل  يف  االإ�سالحات  وا�ستمرت 
الثامنة والتا�سعة، اإذ حققت تغيريات ديناميكية و�رشيعة يف بنية االقت�ساد ال�سيني، حيث 
بذلك  التحويلية،  لل�سناعة  االإنتاجي  والهيكل  ال�سادرات،  تركيبة  يف  نوعية  نقلة  حققت 
ارتفعت معدالت منو الناجت املحلي االإجمايل خالل الع�رشين �سنة )1978 - 1998( بن�سب 

هائلة تراوحت بني 9% و 13% يف ال�سنة.
الشكل رقم 08: 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الصين )2000 - 2012( 

المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات البنك الدولي، تم االطالع عليها بتاريخ 28/ 06/ 
2014، متاحة على الموقع االلكتروني:

http:// data.worldbank.org/ indicator/ NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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املنحنى البياين اأعاله يبني معدالت منو الناجت املحلي االإجمايل يف ال�سنوات االأخرية، 
اأبرز  التي كان من  العا�رشة،  القرن اجلديد اخلطة اخلم�سية  اأول خطة �سخمة يف  مع بداية 
�سهدت  اأنه  تقريبا، واملالحظ   %7 نحو  ال�سنوي  االقت�سادي  النمو  يبلغ معدل  اأن  اأهدافها 
 2007 �سنة  اأق�ساها  بلغت  االإجمايل  املحلي  للناجت  عالية  منو  معدالت  االأخرية  الفرتة 
حجم  يف  هائلة  قفزات  وحتقيق  االإنتاج،  لهياكل  م�ستمر  تنويع  �ساحبها  بـ%2.14، 

ال�سادرات وتركيبتها.
املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف ال�صني . 2

مت ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة يف ال�سني وفق قانون ترقية املوؤ�س�سات 
اجلدول  كما هو مو�سح يف  لت�سنيفها  التوجيهية  املبادئ  يحدد  اإذ   ،2003 عام  ال�سادر 
رقم 05 حيث توظف املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة 2000عامل كحد اأق�سى، مع حتقيق 
اإيراد �سنوي ال يتجاوز 300 مليون يوان)5( كما يجب اأن ال تفوق االأ�سول الكلية للموؤ�س�سات 
300 مليون يوان، ويف عام 2011 عدلت وزارة ال�سناعة، وتكنولوجيا املعلومات تعريف 
املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة باإزالة معيار جمموع االأ�سول، وتخفي�س احلد االأعلى لعدد 
عدد  يفوق  ال  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  يف  حيث  لالإيرادات،  االإجمايل  احلد  وتغيري  املوظفني، 
العمال 300 عامل، ويبلغ احلد االأق�سى لالإيرادات ال�سنوية 20مليون يوان، اأما املوؤ�س�سات 
املتو�سطة ت�سغل من 300 اإىل 1000عامل، مع حتقيق اإيراد �سنوي يفوق 20مليون يوان، 

وال يتجاوز 400 مليون يوان.
الجدول رقم 05: 

تعريف المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة في الصين

املعايري
20032011

املتو�صطةال�صغريةاملتو�صطةال�صغرية

300 - 1000>300300 - 2000>300عدد العمال

- - 40 - 400 مليون يوان >40 مليون يوانجمموع االأ�سول
20 - 400 مليون يوان>20 مليون يوان30 - 300 مليون يوان>30 مليون يوانجمموع االإيرادات ال�سنوية

 Source : Final Report (October 2012)  : Study On The Potential Of
 Sustainable Energy Financing For Small And Medium Enterprises in CHINA,
.International Finance Corporation, P01

(5) 1 يوان صيني = 0.163134 دوالر أمريكي
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1. 2.الهيئات امل�رشفة على تطوير املوؤ�ص�صات ال�صغرية، واملتو�صطة يف ال�صني 
املالية،  واملوؤ�س�سات  واللجان،  الهيئات،  من  العديد  باإن�ساء  ال�سينية  احلكومة  قامت 
مع  بالتن�سيق  واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  بدعم  تهتم  التي  املتخ�س�سة  وال�سناديق 

خمتلف هيئات احلكومة، نذكر بع�س منها: 
املعلومات  � ال�سناعة وتكنولوجيا  وزارة  املعلومات:  ال�سناعة وتكنولوجيا  وزارة 

عن  م�سوؤولة  ال�سعبية  ال�سني  جلمهورية  الدولة  وكالة  هي   ،2008 مار�س  يف  تاأ�س�ست 
تنظيم اخلدمة الربيدية وتطويرها، واالنرتنت، واإنتاج املنتجات االلكرتونية، واملعلومات، 
حت�سني  مهامها  اأبرز  املعرفة.ومن  �سناعة  من  الوطني  االقت�ساد  وتعزيز  والربجميات، 
ا�ستيعاب  على  قدراتها  وتو�سيع  واملتو�سطة،  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  يف  االبتكار  حيوية 
لل�رشكات  اخلدمة  ونظام  االإدارة،  م�ستوى  وحت�سني  ال�سناعي،  الهيكل  وحت�سني  العمالة، 

 )www.miit.gov.cn(.ال�سغرية، واملتو�سطة
من  � ال�سندوق  احلكومة  اأن�ساأت  واملتو�سطة:  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  تنمية  �سندوق 

خالل ت�سجيع التربعات املتاأتية من احلوافز ال�رشيبية، واملنح، واالأرباح التي حتققت من 
اال�ستثمارات، و�سيبقى ال�سندوق حتت و�سايتها، حيث يهدف لتمويل املوؤ�س�سات ال�سغرية، 

 (Law of the PRC on Promotion of SME, 2002, P5).واملتو�سطة، ودعم تطويرها
�سندوق االبتكار: وهو �سندوق حكومي خا�س غري ربحي، مت اإن�ساءه يف 25 يونيو  �

1999 يف �سكل موؤ�س�سة راأ�سمال خماطر عمومية حتت و�ساية وزارة العلوم والتكنولوجيا، 
االبتكار  اأن�سطة  لدعم  اال�ست�ساريني  اخلرباء  من  جلنة  ت�سيريه  على  وتقوم  املالية،  ووزارة 
يف املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة القائمة على التكنولوجيا، وخلق فر�س عمل جديدة.

 (Liang, 2005, P10- 12)

2.2.ال�صيا�صات الداعمة لتطوير املوؤ�ص�صات ال�صغرية، واملتو�صطة يف ال�صني
تطوير اأ�سواق املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة، وحت�سني اخلدمات احلكومية: تعمل  �

وال�سغرية،  الكبرية،  املوؤ�س�سات  بني  التعاون  اأنواع  جميع  ت�سجيع  على  ال�سينية  احلكومة 
واملتو�سطة يف جمال الت�سويق، وتطوير التكنولوجيا، واالإنتاج، وتوريد املواد اخلام، و�سبه 
امل�سنعة، باالإ�سافة اإىل دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة يف جهودها لدخول االأ�سواق 

اخلارجية، وامل�ساركة يف التجارة الدولية، وتطوير ال�سوق الدولية.
تقوية موؤ�س�سات الدعم، واالعتماد على االبتكار التكنولوجي: ت�سجع الدولة التعاون،  �

العلمي  البحث  وموؤ�س�سات  واملتو�سطة،  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  بني  التكنولوجي  والتبادل 
والتعليم العايل، هذا لدعم ن�ساط املوؤ�س�سات التي ت�ستخدم املنجزات، واملخرجات العلمية، 
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واأ�س�س  للنهو�س باملوؤ�س�سات املنتجة،  والتكنولوجية وتطويرها، باالإ�سافة الإن�ساء مراكز 
االإبداع العلمي، وال�رشكات القائمة على التكنولوجيا لتوفري ا�ست�سارات تقنية، ومعلومات، 
 (Law of the PRC on Promotion of والتكنولوجيا  املنتجات  تطوير  لنقل  وخدمات 

 SME ,2002 , articles 29- 36)

مركزي  � قومي  برنامج  باإعداد  ال�سني  بداأت   1988 عام  يف  االأعمال:  حا�سنات 
يعرف با�سم Torch ، يرتكز على اإعادة هيكلة البحث العلمي من خالل ثالثة حماور رئي�سية، 
اأدى  وقد  العوملة،  نحو  واالجتاه  الت�سنيع،  وتطوير  االأبحاث،  ت�سويق  على  الرتكيز  وهي: 
الربنامج اإىل اإن�ساء 54 حديقة تكنولوجية خالل الت�سعينات، وجنح يف اإقامة 465 حا�سنة 
اأواخر 2002 جميعها حا�سنات تكنولوجية، مما حقق لل�سني املركز الثاين يف العامل يف 

عدد احلا�سنات بعد الواليات املتحدة.)زايدي واآخرون، 2012، �س33( 

رابعا: املؤسسات الصغرية، واملتوسطة يف اجلزائر

املوؤ�س�سات  لرتقية  التوجيهي  القانون  املت�سمن   18  -  01 القانون  ح�سب 
ال�سغرية  امل�سغرة،  املوؤ�س�سات  يعترب   2001 دي�سمرب  يف  ال�سادر  واملتو�سطة  ال�سغرية، 
واملتو�سطة مهما كانت طبيعتها القانونية موؤ�س�سة اإنتاج ال�سلع اأو اخلدمات، وت�سغل من 1 
اأعمالها ال�سنوي ملياري دينار جزائري)6( اأو ال يتجاوز  250 �سخ�سا، ال يتجاوز رقم  اإىل 
جمموع ح�سيلتها ال�سنوية خم�سئة مليون دينار جزائري، ت�ستويف معايري اال�ستقاللية.)عبد 

الرزاق، 2006، �س182( 
الجدول رقم 06: 

تصنيف المؤسسات في التشريع الجزائري

جمموع احل�صيلة ال�صنوية )دينار جزائري( رقم الأعمال )دينار جزائري( عدد العمالاملعيار

حدود ق�صوىحدود دنياحدود ق�صوىحدود دنياحدود ق�صوىحدود دنياحجم املوؤ�ص�صة

10 مليون01 مليون20 مليون01 مليون 0109موؤ�س�سة م�سغرة 

100 مليون 10 مليون200 مليون20 مليون 1049موؤ�س�سة �سغرية

500 مليون100 مليون2 مليار200 مليون 50250موؤ�س�سة متو�سطة

 /12 /12 لـ:  الموافق   1422 27 رمضان  بـ:  المؤرخ   18 01- رقم  التوجيهي  القانون  المصدر: 
العدد77، الصادر  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية الجزائرية،  المتضمن ترقية   ،2001

بتاريخ 15/ 12/ 2001، ص05.

(6) 1 دينار جزائري = 0.0119844 دوالر أمريكي.
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النمو . 1 ودعم  الإنعا�س  برامج  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  مكانة 
القت�صادي

: ميثل منعطًفا هاًما يف م�سار  �  )2004 االإنعا�س االقت�سادي )2001 -  برنامج 
اإنفاق  2001، وهو برنامج   /04  /26 االإ�سالحات االقت�سادية، مت االإعالن عنه بتاريخ 
راأ�سمايل، ر�سد له مبلغ 525 مليار دينار جزائري، حيث ي�سكل هذا الربنامج و�سيلة، واأداة 
متكن املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة من اإحداث الكثري من االأن�سطة، والقيام با�ستثمارات 
2001 غالفا ماليا قدر مبلياري دينار  ل�سنة  التكميلي  اأدرج قانون املالية  متنوعة، وقد 
جزائري ل�سالح �سندوق ترقية التناف�سية ال�سناعية، وقد ا�ستفادت من عملية االإ�سالح 39 

منطقة �سناعية بقيمة اإجمالية قدرها 1.2 مليار دينار جزائري.
الربنامج مت  � هذا  : من خالل   )2009  -  2005( االقت�سادي  النمو  دعم  برنامج 

بغالف  االقت�سادية  التنمية  برنامج  ا�ستفاد  حيث  دوالر،  160مليار  من  اأكرث  تخ�سي�س 
مايل قدره 337.2 مليار دينار جزائري من املجموع املر�سود واملقدر بـ: 2202.7 مليار 
دينار جزائري، وكان ن�سيب املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة منها 4 مليار دينار جزائري 

)�سالبي، 2011، �س333 - 334( كما يو�سح اجلدول االآتي: 
الجدول رقم 07: 

توزيع برنامج دعم النمو االقتصادي )2005 - 2009( الخاص ببرنامج التنمية االقتصادية

املبلغ )مليار دينار جزائري( القطاعات

300.0الفالحة والتنمية الريفية

13.5ال�سناعة 

12.0ال�سيد البحري

4.5ترقية اال�ستثمار

3.2ال�سياحة 

4.0املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وال�سناعات التقليدية

337.2جمموع برنامج دعم التنمية االقت�سادية

2202.7جمموع الربنامج اخلما�سي )2005 - 2009( 

المصدر: برنامج دعم النمو 2005 - 2009 (أفريل 2005) : مجلس األمة.

ال�سلطات  � اإرادة  يرتجم  الربنامج  هذا  اإن   :  )2014  -  2010( اخلما�سي  املخطط 
م�ساريع  ت�رشيع  اأجل  من  العمومية  للخزينة  املالية  ال�سحة  من  اال�ستفادة  يف  العمومية 
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العمومية  باال�ستثمارات  اخلا�س  الربنامج  هذا  ويتطلب  وتعزيزها،  االقت�سادية  التنمية 
286 مليار دوالر، وهو ي�ستمل  اأي ما يعادل  21214 مليار دينار جزائري،  من النفقات 
على �سقني: ا�ستكمال امل�ساريع الكربى اجلاري اإجنازها مببلغ 9700 مليار دينار جزائري، 
املوؤ�س�سات  ت�ستفيد  جزائري،  دينار  مليار   11534 مببلغ  جديدة  م�رشوعات  واإطالق 
ال�سغرية، واملتو�سطة من مبلغ يقارب 150مليار دينار جزائري لرتقيتها، من خالل اإن�ساء 
القطاع،  لفائدة هذا  البنكية  القرو�س  للتاأهيل، وت�سيري  العمومي  مناطق �سناعية، والدعم 
الوزراء،  جمل�س  اجتماع  الغر�س.)بيان  لنف�س  جزائري  دينار  مليار   300 اإىل  ت�سل  التي 

 )23 2010، �س1 - 
واقع املوؤ�ص�صات ال�صغرية، واملتو�صطة يف اجلزائر. 2

لقد ورثت اجلزائر بعد ا�ستقاللها بع�س ال�سناعات ال�سغرية التي كانت تابعة للقطاع 
اخلا�س، ثم قامت الدولة بعد ذلك باإن�ساء القطاع العمومي الذي راح يتو�سع تدريجا، حيث 
 2501 اإىل   1964 �سنة  موؤ�س�سة   1275 من  واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  عدد  انتقل 
بعدها  ويت�ساعف   ،1984 �سنة  موؤ�س�سة   14150 اإىل  العدد  لينتقل   ،1977 �سنة  موؤ�س�سة 
اإدراج  نحاول  املوؤ�س�سات  عدد  تطور  وملتابعة   ،1994 �سنة  موؤ�س�سة   29000 اإىل  لي�سل 
ال�سكل املوايل الذي يو�سح تطورها خالل الفرتة )2001 - 2012( على اعتبار اأنها الفرتة 

التي �سهدت منو ت�رشيعيا مو�سعا.)بهلول، 1999، �س362( 
الشكل رقم 09: 

التطور العددي للمؤسسات الصغيرة، والمتوسطة في الجزائر 2001 - 2012

المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات 
التقليدية، نشرية المعلومات االقتصادية، المؤشرات الخاصة بالسنوات من 2001 إلى 2010 الموافقة لإلعداد 

www.pmeart- dz.org.من 6إلى 18، من موقعها االلكتروني
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ابتداء  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تعداد  الت�ساعدي  املنحنى  خالل  من  نالحظ 
من �سنة 2001، اأي كانت مقدرة بـ245348 موؤ�س�سة لت�سل اإىل حوايل 687386 موؤ�س�سة 
نهاية ال�سد�س االأول من �سنة 2012، وهو ميثل زيادة هائلة قدرت بـ442038 موؤ�س�سة، اإذ 
تعترب زيادة معتربة جداً تعك�س اجلهود املبذولة، واالإرادة الوا�سحة لتطوير القطاع، فهي 

بذلك ت�سكل ما ن�سبته 94 % من الن�سيج املوؤ�س�ساتي مبا فيها املوؤ�س�سات امل�سغرة.
وامل�ستوعبة  لل�سغل،  املولدة  الروافد  اأهم  اأحد  واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  تعد 
اأ�سبحت حتتل  56% من اليد العاملة، وبذلك  للطاقات املعطلة، فهي بذلك ت�ساهم بن�سبة 
وفرت  بعدما  اأي  خا�سة  ب�سفة  �سنة  كل  تزداد  حيث  الت�سغيل،  جمال  يف  هامة  مكانة 
من�سب �سغل �سنة 2004 ت�ساعفت لت�سل اإىل توفري 1776461 من�سب �سغل   838504
نهاية ال�سد�س االأول من �سنة 2012، كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم 10، ولقد �ساحب منو 
تعداد املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة زيادة اأهميتها من خالل الدور الذي تقوم به كمحرك 
اأ�سا�سي يف االقت�ساد، وهذا ما جعلها ت�ساهم بن�سبة هامة يف الناجت الداخلي اخلام، التي 

و�سلت اإىل 48 % )براهيتي، 2012، �س6( 
الشكل رقم 10: 

تطور عدد مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )2004 - 2012( 

والمتوسطة،  الصغيرة،  المؤسسات  وزارة  معطيات  على  باالعتماد  الباحث  إعداد  من  المصدر: 
والصناعات التقليدية، نشرية المعلومات االقتصادية، المؤشرات الخاصة بالسنوات من 2004 إلى 2012، 

.www.pmeart- dz.org الموافقة لألعداد من 9 إلى 21، من موقعها االلكتروني
* إلى نهاية السدس األول عام 2012.

امل�صكالت التي تواجه املوؤ�ص�صات ال�صغرية، واملتو�صطة يف اجلزائر. 3
منوها  من  حتد  عديدة  م�سكالت  اجلزائر  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  تواجه 
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وتطورها، حيث يعاين القطاع من م�سكالت اأ�سا�سية، مثل: �سعوبة احل�سول على التمويل، 
اإدارة  جمال  يف  اخلربات  و�سعف  بالعقار،  متعلقة  اأخرى  كثرية  وم�سكالت  وال�سمانات، 
امل�ساريع، والت�سويق، ونق�س املعلومات، كما اأن عددا كبريا من هذه املوؤ�س�سات ي�ستهدف 

االأ�سواق املحلية، وهو بالتايل غري قادر على املناف�سة اإقليميًا ودوليًا.
م�سكالت التمويل واالئتمان: تعد م�سكلة نق�س التمويل يف اجلزائر من اأهم امل�سكالت  �

االأ�سا�سية التي تواجهها املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة، وال�سبب يف ذلك الق�سور يف ثالثة 
عوامل رئي�سية، وهي: االإطار القانوين، والتنظيمي للقطاع املايل، والبنية التحتية التمويلية، 

وقدرات املوؤ�س�سات التمويلية.
التي  واالأنظمة  الت�رشيعية،  اجلوانب  �سعف  يف  والتنظيمي  القانوين  االإطار  يتج�سد 
حتدد نطاق املوؤ�س�سات املالية وعمقها، وعدم تطور االأدوات التمويلية اخلا�سة باملوؤ�س�سات 
ال�سغرية، واملتو�سطة، اأما �سعف البنية التحتية للقطاع التمويلي يظهر يف نق�س املعلومات 
االئتمانية، وعدم توفر مكاتب لال�ستعالم االئتماين، وعدم وجود اآليات لت�سنيف املقرت�سني، 
)التقرير االقت�سادي العربي املوحد، 2013، �س 221( كما تعترب قلة املناف�سة بني البنوك 
ال�سغرية، واملتو�سطة ففي  للموؤ�س�سات  االإقرا�س املوجه  الرئي�سية ملحدودية  االأ�سباب  من 
ع�رشة  اثنتي  بنوك  بني  املناف�سة  درجة  اأن  تبني  واآخرون،    Anzoategui بها  قام  درا�سة 
دولة عربية، من بينهم اجلزائر هي االأ�سعف باملقارنة مع مناطق اأخرى يف العامل، ف�سال 
عن اأنها مل تتح�سن يف ال�سنوات االأخرية.)Anzoategui et al, 2010, P10( ، وحتتل اجلزائر 
مرتبة متدنية يف جمال البنية التحتية للقطاع التمويلي، كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي: 

الجدول رقم 08: 
مؤشرات تطور البنية التحتية المالية في الجزائر في مؤشر تسيير األعمال للبنك الدولي

الرتتيب الدولة
)185 دولة( 

موؤ�رش حقوق الدائنني 
واملدينني )0 - 10( *

عمق املعلومات 
الئتمانية )0 - 6( *

ن�صبة تغطية مكاتب 
الئتمان العمومية 
)% من البالغني( 

ن�صبة تغطية مكاتب 
الئتمان اخلا�صة )% 

من البالغني( 
129342.30اجلزائر

* تشير القيمة األعلى للمؤشر إلى ترتيب أفضل
 Source: Doing Business (2013) : Smarter Regulation for Small and
 Medium- size Enterprises, The World Bank and the International finance
.corporation, P146

التمويلية، وعدم مالءمة مناذجها االإقرا�سية تقلل من  اأما �سعف قدرات املوؤ�س�سات 
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ا�سرتاتيجيات،  ال�ستخدامها  وذلك  التمويل،  على  واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  ح�سول 
البنوك  طلب  مثل  املوؤ�س�سات،  تلك  خ�سو�سيات  االعتبار  بعني  تاأخذ  ال  اإقرا�س  مناذج  اأو 
ل�سمانات عينية ذات قيمة عالية نادرا ما تتوفر لدى املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة.)بن 

عمر، باللمو�سي، 2013، �س11( 
اإن توافر القدرات االإدارية والتنظيمية هي حجر  � ا امل�سكالت االإدارية والتنظيمية: 

 ،2004 )عبده،  ف�سلها،  �سبب  القدرات هو  اأن غياب هذه  موؤ�س�سة، كما  اأي  لنجاح  االأ�سا�س 
�س94( واملوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة يف اجلزائر تعاين من ق�سور �سديد يف اخلربات 
االإدارية، والتنظيمية، و�سيادة االإدارة العائلية، اأو االإدارة الفردية يف هذه املوؤ�س�سات كنمط 
خمتلف عن اأمناط االإدارة، حيث ال تعتمد على االأ�ساليب العلمية احلديثة، واإمنا يقوم على 

مزيج من التقليد واالجتهادات ال�سخ�سية.
امل�سكالت املتعلقة بالعقار: يعترب العقار من بني ال�سعوبات التي تواجه اأ�سحاب  �

اآليات  ال�سغرية، واملتو�سطة يف اجلزائر، وذلك الأ�سباب عدة، منها: عدم تنظيم  املوؤ�س�سات 
االأرا�سي،  تخ�سي�س  حول  القرار  اتخاذ  �سلطة  وغياب  ال�سناعي،  العقار  على  احل�سول 
الرزاق،  ال�سناعية.)عبد  االأرا�سي  وفرة  لعدم  باالإ�سافة  ال�سناعية،  امل�ساحات  وت�سيري 

2006، �س187( 
جمموعة  � اجلزائر  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  تواجه  ت�سويقية:  م�سكالت 

من املعوقات تعرت�س ت�سويق منتجاتها، مثل: نق�س املعلومات عن اأ�سواق املوارد، وال�سلع، 
وم�ستلزمات االإنتاج، وعدم وجود اأ�سواق جديدة، و�سيق االأ�سواق القدمية ب�سبب التدفق غري 
منتجات  لت�سويق  متخ�س�سة  موؤ�س�سات  وجود  لعدم  باالإ�سافة  امل�ستوردة،  لل�سلع  املنتظم 

املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة.
اأهم  � من  املدربة  الفنية  العمالة  نق�س  يعترب  املدربة:  الفنية  العمالة  م�سكلة 

ل�سعف  نظرا  وذلك  اجلزائر،  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  تواجه  التي  العقبات 
العمالة  وتف�سيل  املوؤ�س�سات،  تلك  احتياجات  مع  توافقه  وعدم  املهني،  التدريب  م�ستوى 
اأعلى.)بن عمر، باللمو�سي،  اأجور  املدربة للعمل يف املوؤ�س�سات الكبرية لقدرتها على دفع 

 )13 2013، �س12 - 
م�سكلة الت�سيري الداخلي: اأغلبية املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة يف اجلزائر تعمل  �

باأمناط ت�سيري غري فّعالة، وال تتما�سى مع متطلبات االقت�ساد التناف�سي الذي يتطلب ع�رشنة 
االقت�سادي،  الن�ساط  ممار�سة  يف  االأ�سا�سي  ال�رشط  اجلودة  ت�سكل  حيث  املوؤ�س�سات،  ت�سيري 
ال�سغرية،  اأ�سحاب املوؤ�س�سات  الت�سيري من خالل حت�سي�س  الذي يحّتم حت�سني عملية  االأمر 
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اإال  فيها  ال�سمود  ميكن  ال  التي  احلديثة،  االأعمال  بيئة  مع  التكيف  ب�رشورة  واملتو�سطة 
بانتهاج اأ�ساليب الت�سيري احلديثة.)قري�سي، 2013، �س167( 

اإ�سافة اإىل امل�سكالت ال�سابقة الذكر التي حتد من منو املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة 
يف اجلزائر، توجد بع�س امل�سكالت االأخرى واملتمثلة يف: )عازب، غربي، 2013، �س9( 

ثقل االأعباء ال�رشيبية التي تتحملها املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة، التي توؤدي  �
اإىل تعدد االأن�سطة املوازية التي ت�سب يف خانة التهرب ال�رشيبي.

والدولية،  � املحلية  والتظاهرات  البور�سة،  مثل:  الو�سيطة  الف�ساءات  غياب 
املتعاملني  العديد من  الربط بني  التي ت�سمن  امل�سرتكة  الواجهة  التجارة ب�سفتها  وغرف 
االقت�ساديني وال�سلطات العمومية، ومتثل حلقات �رشورية لتنظيم االقت�ساد الوطني، وخلق 
ان�سجام بني امل�سالح املختلفة، وبالرغم من وجود هذه الغرف اإداريا اإال اأن عملها حمدود.

املالية  � املوارد  �سعف  اإىل  ذلك  راجع  احلديثة  التكنولوجيات  ا�ستخدام  �سعف 
للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة من جهة، و�سعف تاأهيل م�ستخدميها من جهة اأخرى.

ال�صرتاتيجية املقرتحة لال�صتفادة من التجارب الآ�صيوية يف اجلزائر. 4
يتحتم  واملتو�سطة  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  قطاع  تواجه  التي  امل�سكالت  لتجاوز 
املتاحة،  املحلية  االإمكانات  احل�سبان  يف  تاأخذ  �ساملة،  وطنية  تنموية  �سيا�سات  ر�سم 
واالحتياجات الفعلية لالقت�ساد اجلزائري، ولتحقيق ذلك على اجلزائر ت�سيطر ا�سرتاتيجية 
لتنمية ال�سادرات، واالبتعاد عن االأحادية يف الت�سدير، بالنظر لكون اأن ما يفوق 95 % من 
�سادرتها عبارة عن نفط، فماليزيا جنحت يف تطوير املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة دون 
الكبرية، وبذلك دعمت ال�سادرات، واأوجدت فر�سا لالبتكار وبخا�سة يف جمال اخلدمات، 
فرتة  منذ  الهند  اأما  مرتفعة،  باإنتاجية  مرفقة  عالية  جودة  وحققت  الرقمي،  واالقت�ساد 
بعيدة اعتربت املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة قاطرة لنموها، واعتمدت عليها يف ا�ستثمار 
والنظم،  االت�سال،  يف  الرفيعة  التقنية  خدمات  ت�سدير  يف  قطبا  الهند  لت�سبح  املعرفة 
واملعلوماتية، كما جند اأن ال�سني ركزت على تقليل �سادرات املواد اخلام، وزيادة �سادرات 
املواد امل�سنعة، انطالقا من اأن ت�سدير املواد اخلام ال يحقق قيمة م�سافة، ويتنا�سب مع 

عطالة املوارد، وعدم حتقيق االأرباح املرجوة.
ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  تطوير  يف  الناجحة  االآ�سيوية  للتجارب  عر�سنا  خالل  ومن 
تطوير  على  تعتمد  متكاملة  ا�سرتاتيجية  �سياغة  يف  منها  اال�ستفادة  ميكن  واملتو�سطة، 
اأو باآخر يف تنمية هذه املوؤ�س�سات  اأن ت�ساهم ب�سكل  العديد من املجاالت التي من املمكن 

وتطويرها، للنهو�س باالقت�ساد اجلزائري، ونعر�سها يف ما ياأتي: 



174

مناذج من التجارب اآلسيوية 
أ. شريفة العابد برينيسفي تطوير املؤسسات الصغيرة، واملتوسطة، واستفادة اجلزائر منها

البنوك  � عرب  املوؤ�س�سات  بتمويل  كبريا  اهتماما  الهند  اأولت  التمويل:  جمال  يف 
لل�سناعات  القومي  التعاونية، واجلهاز  والبنوك  ال�سناعية،  للتنمية  الهند  التجارية، وبنك 
ال�سغرية، وجهاز تنمية ال�سناعة ال�سغرية، كما تعتمد على نظام �سمان خماطر االئتمان 
اأ�سكال التمويل، ومن اأهمها: بنك  اإقرا�س هذه املوؤ�س�سات، اأما يف ماليزيا فتتعدد  لت�سهيل 
على  ال�سني  وتركز  املاليزية،  اال�ستثمار  تنمية  وهيئة  واملتو�سطة،  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات 

متويل موؤ�س�ساتها من خالل �سندوق تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة.
ويت�سح مما �سبق تنوع اأ�سكال الهيئات املمولة للموؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة من 
بنوك، و�سناديق وجمعيات، كما ات�سح �رشورة وجود نظام ل�سمان خماطر االئتمان لنجاح 
الذي  ال�سغرية، واملتو�سطة،  املوؤ�س�سات  اإن�ساء �سندوق متويل  لذا نقرتح  التمويلية،  الهيئة 
يهدف اإىل ت�سيري احل�سول على التمويل لهذه املوؤ�س�سات يف اجلزائر، يتبعه اإن�ساء �رشكات 
ل�سمان خماطر االئتمان تتوىل �سمان اإقرا�س املوؤ�س�سات اأمام اجلهات التمويلية املختلفة.

يف جمال الت�سويق: اإن املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة لها منطها الت�سويقي الذي  �
يتالءم مع احتياجاتها، لذا تقوم احلكومة الهندية بتقدمي امل�ساعدات الت�سويقية املختلفة، 
وال�سني  ماليزيا  من  كل  وتقوم  واخلارجية،  الداخلية،  االأ�سواق  كفاءة  زيادة  يحقق  مبا 
يف  اأما  االأ�سواق،  اإىل  والو�سول  موؤ�س�ساتها،  منتجات  لت�سويق  مالية  برامج  بتخ�سي�س 
اجلزائر تتبنى املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اأن�سطة ت�سويقية ب�سيطة غري خمططة م�سبقًا، 

لذلك توجد �رشورة الإن�ساء �رشكات ت�سويق ت�ساهم يف دعم موؤ�س�ساتها وتطويرها.
احلا�سنات: تعترب جتربة اجلزائر يف ميدان حا�سنات االأعمال ال تزال جمرد م�رشوع  �

كانت  البحث  حمل  االآ�سيوية  التجارب  حني  يف  امليداين،  والتج�سيد  التفعيل،  اإىل  يحتاج 
�سباقة يف اإن�ساء حا�سنات االأعمال بكل اأ�سكالها، حيث �ساهمت يف توفري الدعم، واخلدمات 
االإر�سادية، والت�سهيالت املتاحة ملنت�سبيها، لذا نقرتح تفعيل دور هذه احلا�سنات وبخا�سة 
احلا�سنات التقنية لرفع قدرة املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة على ا�ستخدام التكنولوجيا 

املتطورة مبا ينعك�س على جودة منتجاتهم، وقدرتهم على املناف�سة يف االأ�سواق الدولية.
االبتكار والتكنولوجيا: قامت الهند باإقامة �سندوق لدعم التطوير التكنولوجي مبا  �

يرفع من الكفاءة التقنية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ويزيد من قدرتها التناف�سية، يف 
حني قامت ال�سني باإن�ساء �سندوق االبتكار وخ�س�ست ماليزيا برامج مالية �سخمة لتبني 
االبتكار والتكنولوجيا يف موؤ�س�ساتها، لذا نقرتح اإن�ساء �سندوق االبتكار وتطوير التكنولوجيا 

يف اجلزائر لدعم اأن�سطة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة القائمة على التكنولوجيا.
تنمية راأ�س املال الب�رشي: خ�س�ست التجارب االآ�سيوية قيد الدرا�سة برامج مالية  �
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للنهو�س  اأولوية  واأعطت  واملتو�سطة،  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  لدى  املعريف  املكون  لتقوية 
املبتكرة  االأفكار  لرواد  تدريبية  دورات  تقدمي  خالل  من  والتنظيمية  االإدارية،  باملهارات 
هذه  تواجه  التي  امل�سكالت  اأهم  من  الب�رشية  املوارد  ق�سية  تعترب  حني  يف  واأ�سحابها، 
االإدارية،  املهارات  لتنمية  تدريبية  برامج  و�سع  يحتم  الذي  االأمر  اجلزائر،  املوؤ�س�سات يف 

ومهارات العاملني يف اأن�سطة املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة.
واجلدول االآتي يلخ�س االإ�سرتاتيجية املقرتحة لتطوير املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة 

يف اجلزائر باال�ستفادة من مقومات جناح التجارب االآ�سيوية.
الجدول رقم 09: 

اإلستراتيجية المقترحة لتطوير المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة في الجزائر

االإجراءات التنفيذيةالهدف منهااالآليات املقرتحةاملجاالت

التمويل

اإن�ساء �سندوق متويل املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة

- تب�سيط االإجراءات وال�سيا�سات 
اخلا�سة باحل�سول على متويل

- الربط بني اأهداف خطط 
التنمية واحل�سول على 

الت�سهيالت التمويلية

- اإجراء درا�سات اجلدوى االقت�سادية 
لقيام ال�سندوق

- عر�س الدرا�سة على اجلهات التمويلية 
التي ميكنها امل�ساركة يف متويل 

ال�سندوق، مثل: احلكومة، والبنوك، 
واملوؤ�س�سات الكربى، وجهات التمويل

- اإ�سدار قرارات اإن�ساء ال�سندوق

اإن�ساء �رشكات ل�سمان خماطر 
االئتمان

- ت�سهيل اإقرا�س املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة

- اإجراء درا�سات اجلدوى االقت�سادية
- حتديد ال�سوق الذي ت�ستهدفه ال�رشكات

- و�سع اآليات حمددة لعمل ال�رشكات

اإدخال البور�سات اخلا�سة 
باملوؤ�س�سات ال�سغرية، 

واملتو�سطة

- متويل املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة مل�ساعدتها على 

التو�سع والنمو
- العمل على اإح�ساء القدرات 

التقنية للموؤ�س�سات من اأجل 
حت�سني ا�ستعمال الطاقة 

االإنتاجية

- و�سع قواعد تنظيمية خا�سة لهذه 
البور�سات

- زيادة الوعي لدى اأ�سحاب املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة مبزايا البور�سات

الت�سويق
اإن�ساء �رشكات لت�سويق 

منتجات املوؤ�س�سات ال�سغرية، 
واملتو�سطة

- ن�رش املعلومات الت�سويقية 
مل�ساعدتهم على ت�سويق 

منتجات املوؤ�س�سات داخل 
اجلزائر وخارجها

- تقدمي خدمات ت�سويق 
متخ�س�سة 

- اإجراء درا�سات اجلدوى االقت�سادية
- اإعداد الدرا�سات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�رشكات الت�سويقية
- عر�س م�رشوع اإن�ساء ال�رشكات 

الت�سويقية على امل�ستثمرين للم�ساهمة 
يف تاأ�سي�سها
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االإجراءات التنفيذيةالهدف منهااالآليات املقرتحةاملجاالت

الت�سويق
تنظيم معار�س متخ�س�سة 

لرتويج منتجات املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة

- ت�سويق منتجات املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة

- اإقامة املعار�س الدائمة واملو�سمية 
حمليًا وخارجيًا واأي�سا املعار�س 

املتنقلة.

احلا�سنات
اإن�ساء حا�سنات االأعمال 

وتفعيلها وبخا�سة احلا�سنات 
التقنية

- دعم اإن�ساء املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة اجلديدة 

وت�رشيع منوها وجناحها

- حتديد موقع ومباين احلا�سنة
- درا�سة ال�سوق املتاح للموؤ�س�سات 

امللتحقة بها
- حتديد برامج عمل احلا�سنة
- اختيار املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة املنت�سبة للحا�سنة وفقا 
خلربة وكفاءة اأ�سحابها، واإمكانية 
تكاملها مع بقية املن�ساآت املنت�سبة

االبتكار 
والتكنولوجيا

اإن�ساء �سندوق لالبتكار وتطوير 
التكنولوجيا

- دعم اأن�سطة االبتكار يف 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

- توفري ا�ست�سارات تقنية، 
ومعلومات، وخدمات لنقل 

تطوير املنتجات والتكنولوجيا

- حتديد برامج عمل ال�سندوق
- اختيار املوؤ�س�سات ال�سغرية، 

واملتو�سطة القائمة على التكنولوجيا

تنمية راأ�س 
املال الب�رشي

برامج تدريبية للعاملني 
يف املوؤ�س�سات ال�سغرية، 

واملتو�سطة

- تطوير مهارات العاملني يف 
اأن�سطة املوؤ�س�سات ال�سغرية، 

واملتو�سطة 

- تقدمي دورات يف جماالت االإدارة، 
واملحا�سبة، واالإنتاج، والت�سويق مبا 
يتالءم مع خ�سو�سيات املوؤ�س�سات 

ال�سغرية، واملتو�سطة
- التعاون بني مراكز االأبحاث، 

واجلامعات، والهيئات احلكومية القرتاح 
برامج تدريبية وم�رشوعات ريادية 

ح�سب االحتياجات القطاعية لالقت�ساد 
اجلزائري 

المصدر: من إعداد الباحث

نتائج الدراسة: 

الدرو�س،  بع�س  با�ستخال�س  لنا  ي�سمح  التنموية  التجارب  هذه  عر�س  اإن 
منظومة  واقع  وتكييف  اجلزائر،  منها:  عديدة،  دول  اإىل  بنقلها  منها  لال�ستفادة 
املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة معها، بغية حتقيق قفزة نوعية وفر�س اإقالع حقيقي، 
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اأهم النتائج كما ياأتي:  ونلخ�س 
وجدت الهند يف قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة �سالتها املن�سودة لتوفري . 1

فر�س العمل الالزمة
ملواجهة البطالة، لذا اهتمت احلكومة الهندية بو�سع ال�سيا�سات الالزمة لتطوير القطاع، 
وتوفري الت�سهيالت يف ظل التطورات العاملية، و�سيادة مبداأ املناف�سة، واآليات ال�سوق احلرة.

وقد قامت احلكومة الهندية بدعم خمتلف املجاالت وتطويرها، وذلك بتبني برنامج 
برامج  من  يتكون  واملتو�سطة  ال�سغرية،  للموؤ�س�سات  التناف�س  على  القدرة  لزيادة  مو�سع 
تت�سمن احلا�سنات ال�سناعية، واإدارة اجلودة، ودعم االأن�سطة يف االقت�ساد اجلديد، ودعم 
به يف جمال دعم هذا  وبروزها كمثال يحتذى  الهند،  �ساهم يف جناح  ما  الت�سويق، وهذا 

النوع من املوؤ�س�سات وتطويرها.
التخلف، . 2 دائرة  من  للخروج  الت�سنيع  على  الرتكيز  �سيا�سة  اعتمدت  ماليزيا  اأما 

مكنتها اأن تكون دولة م�سدرة لل�سناعات عالية التكنولوجيا بعد اأن كانت ت�سدر مواد خام 
على راأ�سها املطاط، وبف�سل هذا التوجه ارتفعت �سادراتها، وحققت معدالت منو عالية.

ال�سغرية، واملتو�سطة،  العناية احلكومية باملوؤ�س�سات  املاليزية هو  التجربة  ما مييز 
وزيادة  اجلودة،  لتح�سني  ا�ستثنائية  جهود  وبذل  التنمية،  خطط  يف  العناية  هذه  واإدماج 
االأعمال  بتبني حا�سنات  التجربة  التكنولوجية، وتتميز  القدرات  الت�سدير، وتطوير  فر�س 

خا�سة التكنولوجية منها.
كما حققت ال�سني جتربة رائدة، ونوعية يف عملية االإ�سالح االقت�سادي جعلتها . 3

ككل  لي�س  ال�سيني  االقت�سادي  االنفتاح  اإن  اإذ  الدول،  من  الكثري  وده�سة  اأنظار،  حمط 
االأكرب  ال�سني  ت�سبح  اأن  املتوقع  فمن  العامل،  من  عديدة  بقاع  يف  متت  التي  االنفتاحات 
اقت�ساديا بحلول عام 2030، فقد انتهجت احلكومة ال�سينية ا�سرتاتيجية ناجحة ا�ستهدفت 
ال�سغرية،  للموؤ�س�سات  كافة  والت�سويقية  واالإدارية،  والتمويلية،  الفنية،  امل�ساعدات  توفري 
واملتو�سطة لو�سعها يف جممع عنقودي، وعملت على ت�سجيع متويليها، وا�ستحداث �سناديق 
متخ�س�سة، كما �ساهمت احلا�سنات ال�سينية يف اإحداث تغيري ثقايف كبري، حيث قام هذا 
الربنامج ال�سخم ب�سد الفجوة بني االأبحاث املمولة من جانب الدولة، واالأبحاث التي ميولها 
القطاع اخلا�س، باالإ�سافة اإىل تنمية حب العمل احلر، والرغبة يف اإقامة م�رشوعات خا�سة.
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بينت التجارب االآ�سيوية قيد الدرا�سة اأهمية وجود جهة م�سئولة عن دعم املوؤ�س�سات . 4
ال�سغرية، واملتو�سطة وتطويرها، تتوىل م�سوؤولية تن�سيق جهود كل االأطراف املعنية، وو�سع 
هذه  لتنمية  املتبناة  الربامج  جدوى  مدى  وتقييم  القطاع،  لتطوير  متكاملة  ا�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سات، كما اأدركت حكومات هذه الدول اأهمية اعتماد تكنولوجيا املعلومات، واالت�سال 
من قبل املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة لتح�سني نفاذها لالأ�سواق، وزيادة قدرتها، كما يعد 
االبتكار اأحد اأهم رافعات النمو يف اقت�ساد هذه الدول، وبخا�سة من حيث تاأثريه االإيجابي 
على اإنتاجية عنا�رش االإنتاج، مثل: العمل، وراأ�س املال، لذا عملوا على تقوية البنية التحتية 
لالبتكار لتح�سني النفاذ اإىل املعلومات، وتقوية املكون املعريف لدى املوؤ�س�سات من خالل 

تقدمي التدريب، وامل�سورة لرواد االأفكار املبتكرة واأ�سحابها.
اأهمية حتفيز البنوك، واملوؤ�س�سات التمويلية با�ستخدام  ال�سابقة  اأبرزت التجارب  كما 
و�سائل غري اإجبارية تعتمد على اآليات ال�سوق، وحثها على اعتماد مناذج اإقرا�سية حديثة، 
اال�ستعالم  مكاتب  على  كاالعتماد  للمقرت�سني،  االئتمانية  اجلدارة  تقييم  اأ�ساليب  وتطوير 
ال�سغرية،  للموؤ�س�سات  البنوك  اإقرا�س  زيادة  على  اإيجابية  اآثار  له  مما  اخلا�سة،  االئتماين 
التمويل  اأنه من املهم زيادة وعي املوؤ�س�سات حول نوافذ  واملتو�سطة، كما بينت التجارب 
املتاحة، واملنتجات املالية، وتعزيز قنوات االت�سال بني املوؤ�س�سات والبنوك، وتبني كذلك 
اأن وجود برامج ذات كفاءة عالية ل�سمان االئتمان ي�ساهم ب�سكل مبا�رش يف زيادة حجم 

القرو�س املوجهة للموؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة.

التوصيات: 

اإن ا�ستقراء التجارب االآ�سيوية التي حققت معجزة تنموية، ونهو�سا اقت�ساديا متميزا 
�ساحبه تطوير موؤ�س�ساتها ال�سغرية، واملتو�سطة، وا�ستخال�س اأهم مقومات جناحها ي�ساهم 
بدرجة كبرية يف تكوين املالمح الرئي�سية للنهو�س بقطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة 

يف اجلزائر، ويف �صوء ما �صبق ميكن تقدمي اأهم الآليات املقرتحة كما ياأتي: 
عالية، . 1 ن�سبية  ميزة  الوطني  االقت�ساد  فيها  ميتلك  التي  القطاعات  ت�سجيع 

اأداء  على  كبري  اإيجابي  اأثر  من  له  ملا  الت�سنيع  بقطاع  والنهو�س  الزراعية،  كال�سناعات 
االقت�ساد الوطني، وتطوير ال�سادرات خارج قطاع املحروقات باعتبار اأن لل�سادرات دور 

مهم يف حتقيق التنمية االقت�سادية.
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ال�سغرية، واملتو�سطة، وتطوير عنا�رش . 2 املوؤ�س�سات  التنظيمي الأعمال  االإطار  بناء 
التوعية، واال�ست�سارات والت�سويق، باالإ�سافة لتفعيل و  الفني وبخا�سة يف جماالت  الدعم 
اأثر كبري على  الباطن ملا لها من  دور حا�سنات االأعمال وتطويرها، وترقية املناولة من 

تنمية هذه املوؤ�س�سات.
�رشورة حت�سني بيئة االأعمال، وذلك بالعمل على تب�سيط اإجراءات الدخول واخلروج . 3

من االأ�سواق، وال�سمانات اخلا�سة باحل�سول على متويل، واملرونة يف قوانني العمل لت�سجيع 
املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة وزيادة الت�سغيل.

العمل على تطوير البنية التحتية بكل مكوناتها، اإذ متثل اأحد اأبرز العنا�رش الداعمة . 4
لدى  التناف�سية  التكاليف، ودعم  وتقلي�س  االإنتاجية،  االإنتاج من خالل حت�سني  لقطاعات 

املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة.
تفعيل دور البنوك التنموية، وهيئات الدعم لتوفري االحتياجات التمويلية باحلجم، . 5

لتفعيل  الالزمة  الت�رشيعات  واإ�سدار  واملتو�سطة،  ال�سغرية،  للموؤ�س�سات  املالئمة  وال�رشوط 
القرو�س، و�رشكات راأ�س  التمويل امل�ستحدثة، وا�ستحداث �سناديق �سمان خماطر  و�سائل 
حقيقي  �سوق  اإن�ساء  اإىل  باالإ�سافة  متخ�س�سة،  مالية  موؤ�س�سات  واإن�ساء  املخاطر،  مال 

لروؤو�س االأموال للم�ساهمة يف فتح بدائل متويلية لهذه املوؤ�س�سات.
تكوين فريق متخ�س�س من خرباء لدرا�سة جماالت اال�ستفادة من التجارب الدولية . 6

الناجحة يف جمال دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية، واملتو�سطة وتطويرها.
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