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 العمل ىذا إسباـ يف لتوفيقي عبله، يف جل عليو الثناء و اهلل ضبد بعد

 :إذل موصوؿ اعبزيل الشكر
 يف إخراجو و البحث ىذا إسباـ على فضلها لعظيم الدكتورة سلطانة داوود، -
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 الملخص        
لنفسػها، مػبلذا و ركنػا ركينػا نظرا ؼبا يعرفو عادل األعماؿ من حدة يف اؼبنافسػة و التنػاف ، أصػبح لزامػا علػى كػل اؼبأسسػات أف ذبػد 

ربمي بو نفسها من عواصف التغيَت اليت سبيز السوؽ العػاؼبي يف ىػذا العصػر، و ىػو مػا يعػرؼ بالتنافسػية الػيت سبكػن اؼبأسسػات مػن 
غمػار  اغبفاظ على إستمراريتها و ضباية نفسها من الزواؿ، و اليت تعػرب عػن صبلػة اؼبيػزات التنافسػية الػيت يبكػن للمأسسػة ربقيقهػا يف

 اؼبنافسة اغبالية.
حبيث تلعب اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة دورا مهما و أساسيا يف النهوض يإقتصاديات الػدوؿ و ذلػن نظػرا للصصوصػيات الػيت 

 تتميز هبا من مرونة و عدـ تأثرىا بشكل كبَت بالتغَتات اإلقتصادية الكربى و أيضا سهولة تسيَتىا.
ؽ الدولية، يتطلب أف يكوف للمأسسة الصػغَتة و اؼبتوسػطة إمكانيػات سبكنهػا مػن الػدخوؿ إذل و إف كاف دخوؿ اؼبأسسة إذل السو 

السوؽ الدولية، ؽبذا هبب على الدوؿ توفَت ىذه اإلمكانيات من أجل العمل على الرفع من القػدرة التنافسػية للمأسسػات الصػغَتة 
 و اؼبتوسطة.

رؼ علػى مػدى حقيقػة قػدرة اؼبأسسػات الصػغَتة و اؼبتوسػطة علػى اؼبنافسػة و و كاف اؽبدؼ من دراسة ىذا اؼبوضوع، أوال: ىو التعػ
على إمكانية إنتقاؿ أنشطتها إذل األسواؽ العاؼبية و صناعة ميزة تنافسية، ثانيا: معرفة معوقات عملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة و 

 الصغَتة و اؼبتوسطة ؿبل الدراسة و تقييمها.اؼبتوسطة اعبزائرية و ثالثا: ؿباولة معرفة حقيقة التوجو الدورل للمأسسات 
 .: منافسة، قدرة تنافسية، تنافسية دولية، تدويل و مأسسات الصغَتة و اؼبتوسطةالدالة الكلمات

         Abstract 

            Given the Competition and Rivalry know by the world of business, the companies 

must find herself a shelter from the storms of change that characterize the global market 

nowadays, which is called the Competitiveness that will enable them to maintain continuity 

and protect themselves of extinction and disappearing, and that reflect the competitive 

advantages that organizations can achieve in the current Competition. 

         So ; The Small and medium entreprises have do important role and essentially by take of 

the economies of countries, that one Given the specificities that characterize by them, from 

flexibility and not affected dramatically by a big changes economic and also facility of 

management. 

          And by the foundation login in the international market if have need a potential to can 

achieve to entry the international market, to this states must provide these possibilities by 

work on lifting of competitiveness of The Small and medium entereprises. 

        And was intent to study this subject, First; determine the truth of capacity the Small and 

medium entereprises by competition and the possibillity of transmission your activity to the 

global market and industry competitive advantage. The second: Knowledge the obstacles of 

internationalization process of Small and medium entereprises Algerian. The third: Try to 

knowing reality of international orientation for the Small and medium entereprises under 

study and evaluated they.      

Keywords : Compitition – Competitiveness – International Competitiveness – 

Internationalization – Small and medium enterprise. 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المحتويات 

  
7 

 /..................اإلىداء......................................................................
 /..................الشكر.......................................................................

 06....................................................................ملصص..................
 07..............................................قائمة احملتويات.................................

 09........................................................................... قائمة اإلختصارات
 11.............................................................اؼبقدمة..........................

 20..............................اإلطار اؼبفاىيمي للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة.....الفصل األوؿ: 
 21.........................................................سبهيد...............................

 22..............................وسطة................اؼببحث األوؿ: ماىية اؼبأسسات الصغَتة و اؼبت
 40...........................اؼببحث الثاشل: أشكاؿ اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و ؾباالت نشاطها

 55.................اؼببحث الثالث: دور اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و مكانتها يف التنمية اإلقتصادية
 67...................................................................................بلصة..اػب

 68........................الفصل الثاشل: اإلطار النظري للقدرة التنافسية............................
 69..........................................................................سبهيد..............

 71.....................................األوؿ: مدخل إذل التنافسية، اؼبنافسة و اؼبيزة التنافسيةاؼببحث 
 81...........................................................اؼببحث الثاشل: ماىية القدرة التنافسية

 93.................رات قياسهااؼببحث الثالث: مفاىيم أساسية حوؿ مستويات القدرة التنافسية و مأش
 116..............................................................................بلصة......اػب

 117...........................الفصل الثالث: تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة................
 118.......................................................................................سبهيد

 119.................................................................اؼببحث األوؿ: ماىية التدويل
 135.......................اؼببحث الثاشل: النماذج اؼبفسرة لعملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة
 146............................اؼببحث الثالث: متطلبات عملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة

 154..............................................بلصة......................................اػب
 155.....................وسطة لوالية مستغازل....اؼبأسسات الصغَتة و اؼبت  الفصل الرابع: دراسة حالة

 156......................................................................................سبهيد
 157...................................................اؼببحث األوؿ: خلفية عن اإلقتصاد اعبزائري



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المحتويات 

  
8 

 183.............أنبية برامج تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف رفع قدرهتا التنافسيةاؼببحث الثاشل: 
 207...............................دانية..........................: تقدصل الدراسة اؼبياؼببحث الثالث

 217........................بياف..........................اؼببحث الرابع: معاعبة و ربليل نتائج اإلست
 236اػببلصة ...................................................................................

 238...............................................................................اػباسبة.......
 244...............................................................................قائمة اؼبراجع 
 اؼببلحق.
 الفهرس.

 
 
 
 
 



 

  
9 

 قائمة المختصرات 
 

 الرمز التعيين باللغة األجنبية التعيين باللغة العربية

 Organisation de coopération et de اإلقتصاديمنظمة التعاوف و التنمية 

développement économique 

OCDE 

 World Economic Forum WEF اؼبنتدى اإلقتصادي العاؼبي

 International Institute for اؼبعهد الدورل لئلدارة و التنمية

Management and Developement 

IMD 

منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية 
 الصناعية

United Nation of Industrial 

Developement Organization 

UNIDO 

 Agence National de Développement الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار

de L’investissement 

ANDI 

الشركة اعبزائرية للتأمُت و ضماف 
 الصادرات

Compagnie algérienne d’assurance et 

de garantie des exportations 

CAGEX 

 Petites et Moyennes Entreprises PME اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة

 Méditeranées Européen األورويب –برنامج التعاوف اعبزائري 

Développement Algérien 

MEDA 

الشركة ذات الشصص الوحيد و 
 اؼبسأولية احملدودة

Entreprise Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée 

EUREL 

 Société à Responsabilité Limitée SARL الشركة ذات اؼبسأولية احملدودة

 Société Par Action SPA شركة مسانبة

الصندوؽ الوطٍت للضماف 
 اإلجتماعي

Caisse National D’assurance Sociale  CNAS 

 Chambre Algérienne de Commerce الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة

et d’Industrie 

CACI 

منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية 
 الصناعية

Organisation des Nations Unies pour 

le Développement Industriel 

ONUDI 

 



 

 
 ةـــــــــــــــــــــــدممق

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
11 

التدويل من أىم اؼبواضيع اليت تشغل إىتماـ اإلقتصاديُت و  يعترب موضوع القدرة التنافسية و.التوطئة: 0
السياسيُت و رجاؿ األعماؿ، و ىي ؿبط أنظار الكثَت من الباحثُت يف اجملاالت اؼبعتمدة منها اإلقتصاد و 

 اإلدارة و اإلحصاء و القانوف و السياسة و الصناعة و اؽبندسة و غَتىا.
و تغَت دور الدولة يف الشأف اإلقتصادي لصاحل القطاع اػباص، و مع اإلنفتاح و التحرير اإلقتصاديُت 

أخذت مسألة القدرة على اؼبنافسة يف األسواؽ الدولية ربتل مساحات متزايدة يف األدبيات ذات العبلقة 
 سواء كاف ذلن على اؼبستوى احمللي أو على اؼبستوى الدورل. 

 1صاديات العادل الثالث، يعاشل من إختبلالت ىيكليةو كما نعلم أف اإلقتصاد اعبزائري كغَته من إقت     

مشلت معظم قطاعاتو، و باعتبار القطاع الصناعي من أىم القطاعات اإلنتاجية يف اإلقتصاد اغبديث، فإف 
البحث يف ىذا القطاع سيعمل على إكتشاؼ معظم ىذه اإلختبلالت و اليت دبعرفتها يبكن أف كبدد 

التنافسية جململ ـبرجات ىذا القطاع، و من مث ربديد العبلج اإلقتصادي  األسباب اغبقيقية لضعف القدرة
 جململ ىذه اؼبسببات و اليت من خبلؽبا سيتم رسم السياسات اإلقتصادية البلزمة.

و يبكن التعبَت عن مفهـو القدرة التنافسية كمأشر على آداء اؼبنتجات احمللية يف السوؽ احمللية و      
لسلع األجنبية الشبيهة، فهو بذلن ينطبق على الصادرات من حيث قدرهتا على إخًتاؽ اػبارجية مقارنة با

األسواؽ العاؼبية، و منافسة األصناؼ الشبيهة، كما أنو ينطبق على قدرة الصناعة الوطنية على منافسة 
 األصناؼ اؼبستوردة يف السوؽ احمللية.

ن نظاـ األعماؿ اعبديد، سعى اإلقتصاد اعبزائري و يف ظل اؼببلمح و التوجهات اليت أسهمت يف تكوي     
منذ منتصف التسعينات من القرف العشرين إذل التوجو كبو اإلعتماد على قوى السوؽ و آلياتو بتطبيق 
برنامج إصبلح إقتصادي وزيادة اإلنفتاح العاؼبي، نتيجة اإللتزاـ بإتفاقية الشراكة مع اإلرباد األورويب و 

 .2ذل منظمة التجارة العاؼبيةالسعي إذل اإلنظماـ إ
نتيجة ؽبذه التغَتات تأيت قضية تعظيم القدرة التنافسية لئلقتصاد الوطٍت اليت ترتبط إرتباطا وثيقا      

بالتنمية الصناعية لتحل يف الصدارة، حبيث سبثل التنافسية السمة األكثر وضوحا يف النظاـ العاؼبي اعبديد 
يف نطاقو كافة العمليات و األنشطة اليت سبارسها منظمات األعماؿ، و  فهي تشكل اإلطار العاـ الذي تتم

يواجو اإلقتصاد اعبزائري ربديا يتمثل يف رفع كفاءة آدائو بشكل عاـ لزيادة صادراتو من السلع الصناعية عن 
 طريق تدعيم قدراتو يف األسواؽ احمللية و الدولية.

                                                           
، رسالة ماجيستَت، جامعة النجاح الوطنية يف نابل ، فلسطُت، القدرة التنافسية للصناعات الغذائية الفلسطينية و آفاؽ تطورىاى صادؽ اغباج مصطفى، لأ  1

 .02، ص2005
 .87، ص2008، السادس عدد -، ؾبلة الباحثتدعيم القدرة التنافسية للمأسسات الوطنيةدور اغبكومة يف عبد اهلل علي، 2
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ىي "ؾبموعة اؼبهارات و اؼبعارؼ و القيم الثقافية و و من خبلؿ ىذا يقصد بالقدرة التنافسية       
القدرات و تاريخ الدولة، اليت تتفاعل مع بعضها بشكل وبقق القدرة على اؼبواجهة و البقاء يف صناعة 

 1.معينة أو ؾبموعة من الصناعات"
التنافسي، و  و من ىنا كانت القدرات التنافسية دبثابة اآللية اليت تعتمدىا الدوؿ لتحقيق السبق      

أصبحت تعد سبلحا تنافسيا يستهدؼ إقامة مأسسات صغَتة ومتوسطة حىت سبتلن القدرة على التماشي 
مع بيئتها اػبارجية و إمتبلكها اؼبرونة الكافية للتأقلم مع مستجدات اػبارجية، و إستغبلؽبا للفرص السوقية 

أف تصبح قادرة لدخوؿ عادل اؼبنافسة الذي  من خبلؿ التقدصل اعبيد لطرائق عملها و جودة منتجاهتا، إذل
 يرتكز على اإلىتماـ بأولويات خلق األسبقيات التنافسية للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة.

و من مث يبكن إعطاء مفهـو واضح للقدرة التنافسية آذل و ىو" مدى قدرة إستعداد اؼبأسسات الصغَتة و 
تستطيع من خبلؽبا احملافظة على نفسها ذباه اؼبنافسُت وتعزيز اؼبتوسطة إذل تكوين اؼبزايا التنافسية اليت 

و تستند القدرة التنافسية إذل ؾبموعة من اؼبعايَت وتتمثل يف  اؼبوقع يف السوؽ، اؼبرونة،  2مكانتها السوقية"
 معرفة كيفية أداء العمل، اعبودة، اػبدمات، التكاليف.       

وير قدرة اإلقتصاديات اؼبتقدمة و النامية على التعايش يف ظل بيئة و تعد التنافسية وسيلة رئيسية لتط     
دولية تتميز باإلنفتاح اإلقتصادي و ربرير األسواؽ والعوؼبة، إال أف ىذه اؼبميزات اليت تتميز هبا البيئة الدولية 

أساسا يف القدرة سبثل هتديدا لعملية التدويل للمأسسات اإلقتصادية اعبزائرية اليت ترغب هبذا، واليت تتمثل 
 التنافسية الكبَتة للمأسسات األجنبية) األوروبية جبودة نوعيتها، و الصينية بإلبفاض أسعارىا مثبل(.

و سبثل عملية التدويل ربديا كبَتا للمأسسات على إختبلؼ أنواعها عموما و اؼبأسسات الصغَتة و 
 وجهة نظر اؼبقررين السياسيُت. " بشكل خاص سواءا كاف ذلن من وجهة نظرىا أو منPMEاؼبتوسطة "
و يف ىذا البحث سيتم الًتكيز على اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و ذلن لكوف أغلب       

اإلسًتاتيجيات و السياسات اإلقتصادية ألكرب الدوؿ إقتصاديا تقـو على ىذا النوع من اؼبأسسات و ذلن 
اؼبأسسات يف سرعة إستجابتها للمتغَتات و إمتيازىا لسرعة إستجابتها للطلب و كذا للقدرة التنافسية ؽبذه 

باؼبرونة، و يتم اإلشارة يف ىذا اؼبوضع على أف "اؼبأسسة اؼبصغرة تلن اليت تضم بُت عامل إذل تسعة عماؿ 

                                                           
 .87عبد اهلل علي، مرجع سلف ذكره، ص 1
وجهة نظر العاملُت  من –كنموذج عن اؼبأسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات   –واقع بناء القدرات التنافسية يف اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة  ،تيقاوي العريب2 

 اؼبلتقى الدورل الرابع حو اؼبنافسة و اإلسًتاتيجيات التنافسية للمأسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة دراسة ميدانية، -دراسة ربليلية
 .  10، ص2010 نوفمرب 10و  09اعبزائر، ومي  الشلف، حسيبة بن بوعلي،
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أجراء، يف حُت اؼبأسسة الصغَتة اليت توظف من عشرة إذل تسع و أربعوف عامبل أجَتا، أما اؼبأسسات 
   1( عامبل أجَت و تتميز باستقبلليتها"249)  عامبل إذلشغل ما بُت طبسُتاؼبتوسطة فهي اليت ت

و فبا تتمتع بو اعبزائر من بعض اؼبزايا النسبية على اؼبستوى العاؼبي، القاري، أو حىت اإلقليمي مثل بعض 
مربي(، الفلُت، اؼبنتوجات الغذائية كالعجائن، إنتاج التمور، الزيتوف، اؼبنتوجات البحرية) أظباؾ التونا، اعب

بعض اؼبواد البيًتو كيماوية، الصناعات التقليدية: كاغبلي و الفصار و اليت قد تتحوؿ إذل مزايا تنافسية، إذا 
 ما سبت معاعبتها بالطريقة الصحيحة من طرؼ اؼبأسسات والسياسات اإلقتصادية على حد سواء.

دويل مأسساهتا لتحسُت وضع ميزاهنا و ؽبذا سعت الدوؿ خصوصا إذل زيادة حجم صادراهتا عن طريق ت
التجاري و بالتارل وضعية تنافسيتها الدولية و من مث مت تعريف التدويل اؼبأسسي " يقصد بتدويل 
اؼبأسسات جعل نشاطها نشاطا دوليا، أو يتجاوز اغبدود الوطنية، أو اإلنتقاؿ من السوؽ الوطٍت إذل 

صدير و اإلستثمار اؼبباشر و الغَت مباشر يف الدوؿ السوؽ الدورل، و تضم عملية التدويل كل من الت
 .2األجنبية"

و من مث أماـ ىذه اؼبأسسات صبلة من التحديات على الصعيد احمللي وعلى الصعيد الدورل، و لعل أىم 
ىذه التحديات و ىي اؼبنافسة و اليت سوؼ تشكلها مأسسات ىذه الدوؿ و خاصة الشركات اؼبتعددة 

صغَتة و اؼبتوسطة اعبنسيات اليت تتميز بقدرة عالية على إخًتاؽ األسواؽ و منو فبل بد على اؼبأسسات ال
اعبزائرية أف ذبهز نفسها للوقوؼ يف وجو ىذه التهديدات، و خاصة بعد إبراـ اعبزائر إتفاؽ الشراكة مع 
اإلرباد األورويب و يف ظل السعي لئلنظماـ إذل منظمة العاؼبية للتجارة، و لذلن وجب  عليها توسيع ؾباؿ 

 أعماؽبا ليشمل األسواؽ الدولية.
 اؼبأسسات االقتصادية بقدرة تتعلق ن خبلؿ ما مت التعرض لو سابقا فإف إشكالية البحثو م اإلشكالية:.4

 العاؼبية التجارة ربرير حركة أماـ األسواؽ و انفتاح بالعوؼبة تنافسية متسمة بيئة ظل يف التعايش على اعبزائرية
للتجارة،  العاؼبية اؼبنظمة إذل لبلنضماـ اعبزائر و سعي اػبارجية التجارة الدولية، فبتحرير االتفاقيات نتيجة
و الدولية، و  الوطنية األسواؽ يف حادة منافسة اػباصة أو منها العمومية سواء اؼبنظمات ىذه ستواجو
 األجنبية اؼبنافسة أماـ بالتصدي ؽبا يسمح ال التنافسية من مستوى يف نفسها اؼبنظمات ىذه وجدت بذلن
 و بعض اعبزائر بُت سبت اليت االتفاقيات بعد تفرض زالت الوطنية و ما السوؽ يف منتجاهتا بقوة فرضت اليت

                                                           
اؼبتوسطة يف الوطن العريب: اإلشكاليات و آفاؽ  اؼبتوسطة يف اإلقتصاد اعبزائري، ندوة اؼبشروعات الصغَتة و تنمية اؼبشروعات الصغَتة و و أساليبالصاغبي صاحل، 1

 .   2004يناير  22-18، القاىرة، أياـ التنمية
 ،فرص التدويل: قراءة بعض اؼبقاالت األكاديبية و اؼبعطيات العمليةتنافسية اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية بُت هتديدات و حطاب مراد، سيد علي،  2

يومي اعبزائر، ، تيارت، مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الوطٍت الثاشل حوؿ اؼبأسسة اإلقتصادية بُت رىانات اإلصبلحات و ربديات اإلقتصاد العاؼبي، جامعة ابن خلدوف
 . 1ص ،2009فيفري  17و  16
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 القدرات و تنمية توفَت يف كبَتة ؾبهودات بذؿ اعبزائرية اؼبأسسة  على يفرض الذي األجنبية، األمر الدوؿ
 .السوؽ يف البقاء أرادت إذا ؼبنتجاهتا مزايا تنافسية بناء أجل من التنافسية

اإلقتصادية اليت مر هبا العادل خاصة بعدة ظهور فكرة العوؼبة جعل إقتصاديات الدوؿ سبر إف التحوالت 
بتذبذبات و منعرجات حاظبة، فبا جعل جل إقتصاديات العادل تتأثر هبا، و قد أصبحت اؼبأسسات 
الكربى  بفرض قوانينها اػباصة يف وسط تعددت فيو التقنيات و تطورت، و توافرت فيو اؼبعلومات و 
اختلفت، و تعدت فيو كافة اغبدود اعبغرافية، و أصبح من الواضح أنو هبب على اؼبأسسات الصغَتة و 
اؼبتوسطة الدخوؿ يف فضاء اؼبنافسة و اليت ىي يف تزايد مستمر، و يف التحرير اإلقتصادي بشكل عاـ، و 

 اؼبتوسطة؟ربرير التجارة اػبارجية على وجو اػبصوص نقوؿ ما ىو مصَت اؼبأسسات الصغَتة و 
إف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية دل يعد ؽبا فرصة للهروب من ىذا اؼبنطق، آذل و ىو منطق 
اؼبنافسة الشديدة، و من الضروري اآلف على اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية أف تكوف ؽبا تنافسية 

 عالية و حرص شديد على البحث عن أسواؽ جديدة.
عٌت ال بد من وجود سياسات لدعم الشركات الصغَتة و اؼبتوسطة اليت ىي على إستعداد و يف ىذا اؼب

لعملية التدويل، و ينبغي عادة لتدويل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة بصفة عامة أف ينظر يف سياؽ ربرير 
 السوؽ والقدرة التنافسية للمنتجات.

في السياق الحالي لتحرير ىو: يلنا ىذا و و من خبلؿ ىذا فالسأاؿ الرئيسي اؼبطروح يف ربل      
 الجزائرية أن تصنع مزايا تنافسية تمكنها من إقتحام األسواق العالمية؟ األسواق كيف يمكن للصناعة

كيف يمكن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة   مرادفة ؽبا و ىيو يبكن تعزيز ىذه األخَتة بإشكالية 
                    الجزائرية أن تمتلك قدرة تنافسية تمكنها من تدويل نشاطها في ظل اإلنفتاح الحالي للحدود؟

 طرح األسئلة الفرعية التالية: سيتم اإلشكالية ىذه عمق إذل للوصوؿ و   
بشدة على اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة، و ما الدور الذي ؼباذا ترتكز التوجهات اإلقتصادية اغبالية و *

 تلعبو ىذه األخَتة يف التنمية اإلقتصادية؟
 * ىل سبتلن اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية قدرة تنافسية سبكنها من إقتحاـ األسواؽ العاؼبية؟

 أـ هتديد لئلقتصاد الوطٍت؟ *ىل تعترب عملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية فرصة
 * ما ىي اآلثار اؼبًتتبة على تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية؟

                                                           
 قطاع الصناعي للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة دبعىت اؼبأسسات اإلنتاجية؛ )اؼبأسسات الصناعية(. نقصد بالصناعة و ىي 
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و من خبلؿ ىذه اعبملة من األسئلة الفرعية لئلشكالية الرئيسية السالفة الذكر، و  فرضيات البحث:.3
األكثر احتماال لئلجابة على األسئلة السابقة، وسيتم  جب معاعبتها بصياغة الفرضيات التالية، اليت تعترب
 إختبار مدى صبلحيتها من خبلؿ البحث و ىي:

 زئية.ات جفرضي فرضية الرئيسية و صنيف الفرضيات إذل فئتُت و نباو لفهم أفضل للتحليل، مت ت
ت الصغَتة إف اإلنفتاح اغبارل للحدود يتطلب قدرة تنافسية و تدويل للمأسسا الفرضية الرئيسية:*

 واؼبتوسطة اعبزائرية ألجل ضماف بقائها و زيادة مبوىا يف البيئة اغبالية الكثَتة التعقيد و شديدة اؼبنافسة.   
 و ىي: الفرضيات الجزئية:*
اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة مهمة يف النظاـ اإلقتصادي اعبزائري و تساىم يف ربسُت القدرة التنافسية  -

 للصصوصيات اليت تتميز هبا.و ذلن نظرا 
إذا ما استصدمت يف اإلذباه الصحيح سبكنها من إقتحاـ ميزة تنافسية  للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة -

 األسواؽ العاؼبية.
ات إف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية غَت قادرة على تدويل نشاطها ألف عوامل و متطلب -

 .قباحها ال تتحقق بصفة مثلى
و جاءت ىذه الدراسة ؼبعاعبة موضوع ىاـ تواجهو منظمات األعماؿ على اؼبستوى أىداف البحث: .2

العاؼبي بشكل عاـ و اعبزائرية بشكل خاص و ىو إشكالية مدى القدرة على اؼبنافسة للمنظمات و دولنة 
 نشاطها. لذلن يهدؼ ىذا البحث إذل:

قدمة إلثبات صحتها أو نفيها، و بالتارل التعرؼ على اإلجابة على األسئلة الفرعية و دراسة الفروض اؼب -
اؼبتوسطة اعبزائرية على اؼبنافسة و على إمكانية إنتقاؿ أنشطتها إذل  حقيقة مدى قدرة اؼبأسسات الصغَتة و
 األسواؽ العاؼبية و صناعة ميزة تنافسية.

 ة اعبزائرية.خاص اؼبتوسطة و معرفة مقومات و عوائق عملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة و -
 يف حُت هتدؼ الدراسة اؼبيدانية يف:

 من إسقاطو أمكن ما إسقاط ؿباولة و موجود يف اؼبيداف ىو ما على نظريا ربصيلو ما مت تطبيق ؿباولة-
جوانب ىذه الدراسة على أرض الواقع، و معرفة أىم اإلختبلفات و الفجوات بُت اعبانبُت النظري و 

تدرهبيا على ىذا اإلختبلؼ خاصة إذا علمنا أف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة ؿباولة القضاء  التطبيقي، و
 اليـو ىي اؼبأسسات العمبلقة بالغد.

يف  اؼبتوسطة ؿبل الدراسة و تقييمها، ليتسٌت ؿباولة معرفة حقيقة التوجو الدورل للمأسسات الصغَتة و -
  يد ؽبذه األخَتة على الصعيد الدورل.التوصيات ؽبذه اؼبأسسات بغرض التوجو اعب األخَت إقًتاح بعض
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 تظهر أنبية الدراسة يف جانبُت أساسيُت و نبا:   أىـمية البحث:.2
 أنبية اؼبوضوع يف ىذا اعبانب فيما يلي:  تكمن األىمية العلمية ) األكاديمية(:-
الوقت الراىن حداثة اؼبوضوع وـبتلف عناصره، حبيث سوؼ يتم اعبمع بُت متغَتات ذات أنبية بالغة يف  -

 و دراسة مدى تأثَت كل عنصر على اآلخر.
 ضبط اؼبفاىيم اؼبتعلقة بكل من: اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة، القدرة التنافسية، تدويل اؼبأسسات. -
 ؿباولة إثراء اؼبكتبة اعبزائرية دبثل ىذه اؼبواضيع و خاصة باللغة العربية. -
 جلى أنبية ىذا البحث يف تسليط الضوء على النقاط التالية:كما تت  األىمية العملية ) التطبيقية(:-
 اؼبتوسطة و مدى إمكانيتها و قدرهتا على اؼبنافسة. التعرؼ على واقع اؼبأسسات الصغَتة و -
 التعرؼ على مدى توجو مسَتي اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة اعبزائرية كبو األنشطة الدولية. -
على القدرات اغبقيقية للمأسسات اعبزائرية و لفت اإلنتباه ؼبسَتي يعد ىذا البحث مسانبة للتعرؼ  -

اؼبأسسات ؿبل الدراسة لضرورة التفكَت يف األنشطة الدولية و إكتساب فلسفة و ثقافة العمل على الصعيد 
 الدورل.

ىناؾ عدت أسباب أدت بنا إذل إختيار معاعبة ىذا اؼبوضوع دوف غَته من مبررات إختيار الموضوع: .6
اؼبواضيع، فباإلضافة إذل أنبيتو و إذل كونو من اؼبواضيع حديثة النشأة فإف ىناؾ أسباب ذاتية و أخرى 

 موضوعية قبملها فيما يلي:
 .اؼبيل الشصصي ؼبثل ىذه اؼبواضيع، واإلحساس بأنبيتها يف الواقع العلمي والعملي 
 .طبيعة التصصص العلمي الذي ندرسو و صلتو دبوضوع الدراسة 
 إقباز موضوع يربط بُت القدرة التنافسية للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة و إسًتاتيجيات  ؿباولة

 تدويلها يف إطار التجارة و اؼبناصبنت الدورل، يف حُت قلة ىذا النوع من الدراسات.
  ،التنويو إذل أنو عمل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة ال يقتصر فقط على استهداؼ األسواؽ احمللية

 كن ؽبذه اؼبأسسات أف تستهدؼ األسواؽ الدولية.و إمبا يب
حسب ما مت اإلطبلع عليو حوؿ اؼبواضيع ذات الصلة يبكن إبراز أىم الدراسات الدراسات السابقة: .7

 اليت تناولت جوانب من ىذه الدراسة فيما يلي:
  قاـ هبا دراسة ، بعنواف: القدرة التنافسية و قياسها(: 2003دراسة ؿبمد عدناف وديع )ديسمرب

اؼبعهد الوطٍت للتصطيط بالكويت. فتعرضت ىذه الدراسة إذل مسح عاـ للمفاىيم اػباصة 
 بالتنافسية و مأشراهتا و كيفية قياسها.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
17 

 القدرة التنافسية للصناعات الغذائية  عنوافربت  (:2005) لأى صادؽ اغباج مصطفى دراسة
حيث إقتصرت ىذه الدراسة على القدرة التنافسية  رسالة ماجيستَت ،اآفاؽ تطورىالفلسطينية و 

للصناعات للصناعة الغذائية بصفة خاصة و قياس أدائها التنافسي و الدور الذي تلعبو يف تنمية 
 اإلقتصاد الفلسطيٍت.

  دراسة قاـ  ، بعنواف: سياسات تطوير القدرات التنافسية(:  2009دراسة رياض بن جليلي )ماي
و هتدؼ ىذه الدراسة إذل إظهار دور الدولة التنموي و ما  تصطيط بالكويتهبا اؼبعهد العريب لل

صاحبو من تركيز على قضايا التنافسية و التعرض ألىم أدوات الربط بُت اإلقتصاد احمللي و 
اإلقتصاد العاؼبي و سياسات تطوير القدرة التنافسية يف اؼبنطقة العربية باإلعتماد على آخر نتائج 

للمنطقة اليت تضمنها تقرير التنافسية العربية الذي أصدره اؼبعهد العريب للتصطيط  الوضع التنافسي
 .2006عاـ 
  ػدراسة أجنبيةGuy Samuel NTOH (2009) :بعنواف La competitivite et 

l'internationalisation des PME camerounaises face à  l'ouverture des 

marches و تطرقت ىذه الدراسة إذل السياسات أو الدور الذي تلعبو اغبكومة لدعم ىذا النوع ،
من اؼبأسسات، من خبلؿ وضع إسًتاتيجيات لتدويل نشاطها و رفع قدراهتا التنافسية يف ظل فتح 

 األسواؽ العاؼبية أمامها. 
  (  ربت 2010دراسة عبد اهلل بن ضبو :)رسالة  اؼبتوسطة، تدويل اؼبأسسات الصغَتة و عنواف

اؼبتوسطة و  و تطرقت ىذه الدراسة إذل جانب تدويل نشاطات اؼبأسسات الصغَتة و، ماجستَت
 اإلسًتاتيجيات اؼبعتمدة عليها لتفعيل نشاط مأسساتنا على اؼبستوى الدورل.

 و من خبلؿ ىذه الدراسات يقـو ىذا البحث بتسليط الضوء على القدرات التنافسية للمأسسات الصغَتة
 اؼبتوسطة اعبزائرية و معرفة قدراهتا اغبقيقية من أجل تدويل نشاطها على اؼبستوى الدورل. و
لئلجابة على اإلشكالية ؿبل الدراسة، يتم إجراء ىذا البحث يف إطار ؾبموعة من حدود الدراسة: .8

و التجارة الدولية  يعترب موضوع التنافسيةاغبدود اؼبفاىيمية، اغبدود اؼبكانية و الزمنية.  اغبدود و ىي:
موضوعا شاسعا و واسعا، لذلن إرتأينا أف يتم تسليط الضوء على القدرة التنافسية عن طريق التعرض إذل 

اؼبتوسطة وربطو بالقدرة  اإلطار اؼبفاىيمي ؽبا، و من مث التعرض إذل نشاط التدويل للمأسسات الصغَتة و
التعرؼ على النتائج  الناصبة عن ىذا األمر و مدى أثرىا التنافسية ؽبا، و إبراز مدى أنبية الربط بينها و 

 و ىذا يعرب عنو باغبدود اؼبفاىيمية.  على اإلقتصاد الوطٍت
 اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة لوالية مستغازل؛فتتمثل  اغبدود اؼبكانيةأما 
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 2014/ 2012 اعبامعية اغبدود الزمنية: السنةو 
اػبطوات اليت مت إتباعها سابقا من طرح اإلشكالية و األسئلة الفرعية و ىي تكمن يف منهجية الدراسة: .9

 إذل ربديد الفرضيات كإجابات مأقتة ؽبا، إذل غاية الوصوؿ إذل النقطة التالية.
إف اعبانب النظري يف موضوع دراستنا ينصب حوؿ نظرية اؼبيزة التنافسية اليت وضعها ميشاؿ  بورتر يف  

، حبيث مت تأليف ىذا الكتاب يف ظل الظروؼ اغبالية للمنافسة اؼبرتفعة، 1986 عاـ كتابو" اؼبيزة التنافسية"
 و اليت روج ؽبا فتح اغبدود.

حبيث قاـ ميشاؿ بورتر بوضع منهاج ) طريقة، نظرية( تتكيف من خبلؽبا صبيع اؼبنظمات اليت تعمل يف بيئة 
م كيفية إكتساب و اغبفاظ على ميزة تنافسية شديدة، و قاـ بصياغة مبوذج خاص باؼبأسسات من أجل فه

 تنافسية سبكنها من إقتحاـ األسواؽ العاؼبية.
إف نظرية اؼبيزة التنافسية تعمل على إظهار اآلثار الكبَتة للقدرة التنافسية و ذلن عن طريق اإلشارة إذل 

السوؽ، كما يبُت الطرائق اؼبصتلفة للتعامل مع حاالت عدـ اليقُت و ربسُت أو الدفاع عن وضعية معينة يف 
أف اؼبنافسة يبكن أف تكوف مفيدة يف تعزيز القدرة التنافسية من أجل اغبصوؿ على مزايا تنافسية، و وفقا 
للمألف، فإف العوؼبة و تدويل الشركة يسمح ؽبا بتطوير مزاياىا التنافسية من خبلؿ ربليل العوامل اؼبأثرة 

 على البيئة احمليطة باؼبأسسة.
الوصفي القائم على تشصيص اغبالة و إختبار  بع فإف الدراسة تعتمد على اؼبنهجنهج اؼبتأما فيما ىبص اؼب

الفرضيات، اؼبنهج التحليلي فيتعلق باعبانب التطبيقي للوقوؼ على واقع القدرات التنافسية للمأسسات 
. حبيث أف ؿبل الدراسة و تدويل نشاطها، من خبلؿ ؿباولة إسقاط الدراسة النظرية على الواقع العملي

 و ؽبذا مت اإلعتماد على أسلوبُت و نبا: الدراسة حباجة إذل معلومات للتحقيق من فروضها
تم إستصبلصها من قائمة متنوعة من اؼبراجع و الدوريات ي وماتاإلعتماد على معل: النظري األسلوب

الرجوع إذل بيانات و اغبديثة و اؼبتصصصة و مواقع اإللكًتونية ذات العبلقة باؼبوضوع، كما سيتم 
 .ؼبية موثوؽ يف دقتها و مصداقيتهاعا إحصاءات من مصادر وطنية و

فيها على  داعتممت اإلؾبتمع الدراسة، حيث باستصداـ اؼبسح اؼبيداشل آلراء أفراد  األسلوب  الميداني : 
التعرؼ  أوالو مّت التعرض فيو إذل: ؾبتمع الدراسة، من أفراد و اؼبعلومات  عبمع البيانات صممإستبياف 

ؼ لتعر ا، أي بشكل عاـ عن اؼبأسسة ؿبل الدراسة أو باألحرى التعريف باؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة
اؼبستوى اؼبعريف ؼبوظفيها و مدى  ،على أشكاؿ اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و التعرؼ على نشاطاهتا

مدى إىتماـ اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة ألسئلة احملتملة حوؿ ؾبموعة من ا ثانيا ربديد. خربهتم بالنشاط
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 ربديد العوامل اليت وبتمل أف تأثر على عملية لثاثابالقدرة التنافسية و سعيها لتحسُت سياستها التنافسية، 
 تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة لنشاطها. 

لئلجابة على اإلشكالية و لتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة، مت تقسيم ىذا البحث إذل محتوى البحث: .01
 يتضمن اعبانب النظري ثبلثة فصوؿ آذل و ىي:جانبُت: جانب نظري و آخر تطبيقي، حبيث 

أساسيات حوؿ اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و دورىا يف التنمية األول  الفصليتضمن -      
  اإلقتصادية، و واقعها على الصعيد احمللي و الدورل. 

فيتضمن اإلطار اؼبفاىيمي للقدرة التنافسية، حبيث يتم التطرؽ إذل اؼبفاىيم  الفصل الثاني أما-      
 اػباصة هبا و كيفية قياسها و مأشراهتا كما يتم التعرض إذل ربليل القدرة التنافسية.

على متطلبات التدويل للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و الثالث  الفصليف حُت نسلط الضوء يف -      
 تيجية اليت يطبقها ىذا النوع من اؼبأسسات للدخوؿ و البقاء يف األسواؽ الدولية.الطرؽ اإلسًتا

الذي مت زبصيصو للدراسة اؼبيدانية اليت  الرابع الفصل اعبانب التطبيقي و اؼبتمثل يف و فيما ىبص-      
على اؼبنافسة  الغَت مصدرة، ؼبعرفة مدى قدرهتا اؼبتوسطة اؼبصدرة و زبص ؾبموعة من اؼبأسسات الصغَتة و

معرفة مدى قدرهتا على  و اليت سبكنها من صناعة ميزة تنافسية تساعدىا للدخوؿ إذل األسواؽ الدولية، و
 ما ىي اؼبعوقات اليت سبنعها من ىذا األمر. تدويل أنشطتها و
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 تمهيد
شكل و ت ،إف دل نقل يف  كل دوؿ العادلو اؼبتوسطة يف معظم دوؿ العادل  تنتشر اؼبأسسات الصغَتة و      

، و ىتماـ العديد من االقتصاديُتإقتصادية اليت جلبت اإل اؼبواضيع حد أىمأاؼبتوسطة  اؼبأسسات الصغَتة و
خاصة خبلؿ القرف الواحد و العشروف وجدت الدوؿ نفسها أماـ ربديات فرضت عليها ضرورة البحث عن 
منهج للتعاطي مع لعبة األعماؿ و السوؽ و ذلن من خبلؿ إبتكار و تنوع آليات للتعامل مع مكونات 
ىذه اللعبة، هبدؼ ضماف اإلستمرارية و البقاء يف حلبة الصراع بأبعاده الثبلثة ) البعد احمللي، اإلقليمي و 

 الدورل(.
اؼبتوسطة باعتباره أصبح يلعب  فاىتدت بذلن إذل توجيو اإلىتماـ أكثر بقطاع اؼبأسسات الصغَتة و      

قيق األىداؼ اإلمبائية اؼبستقبلية، و على الرغم من دورا حاظبا يف توسيع النشاط اإلقتصادي، و تنوعو يف رب
أسسات الصغَتة و اؼبتوسطة من أنبية فائقة يف عملية للمتوافق أساسي يف آراء الباحثُت و اػبرباء بشأف ما 

التنمية، و بالرغم من ىذا ال يزاؿ ىناؾ إشكاؿ فيما يتعلق بإعطاء تعريف مناسب ؽبا و ربديد معاؼبها و 
 أشكاؽبا.

الذي ترتب عنو صعوبات كبَتة أماـ اؼبهتمُت هبذا القطاع بشأف السياسة اليت يتعُت إختيارىا من أجل و 
مواصلة النهوض و ترقية اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة، و ؽبذا مت تقسيم ىذا الفصل إذل ثبلثة مباحث 

 وىي كاآليت:

 اؼببحث األوؿ: ماىية اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة -
 الثاشل: أشكاؿ اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و ؾباؿ نشاطهااؼببحث  -
 اؼببحث الثالث: دور اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و مكانتها يف التنمية اإلقتصادية-
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 المتوسطة المبحث األول: ماىية المؤسسات الصغيرة و

 متوسطة من جهة و صغَتة و مصغرة، قتصادية من حيث اغبجم إذل مأسساتاإل تصنف اؼبأسسات     
 ىذا التصنيف يعترب مفيدا يف عدة ؾباالت، لذا إعطاء مفهـو واضح و مأسسات كبَتة من جهة أخرى و
باقي اؼبأسسات  بُت وضع اغبدود الفاصلة بينها و اؼبتوسطة بشكل هنائي و موحد للمأسسات الصغَت و

لكن يف  يعترب بغاية األنبية و؛ ف دوؿ العادلشارا واسعا يف ـبتلنتإنتشار اؼبصطلح إاألخرى خاصة بعد 
 عدـ الرؤية يف ربديد معناىا الدقيق. الواقع ىذا اؼبصطلح ال يزاؿ يكتنفو الغموض و

اعبهات اؼبعنية هبذا القطاع إذل االختبلؼ  ترجع صعوبة ربديد تعريف موحد يتفق عليو األطراؼ و و     
ترقيتها،  سبل النهوض هبا و رؼ يف ربديد دور ىذه اؼبأسسات، والكبَت يف طبيعة النظرة اليت يتبناىا كل ط

حىت بُت نوع  آخر أو منطقة جغرافية و أخرى، و كذا الفارؽ الشائع يف عملية التحديد بُت بلد و و
 منها من يستصدـ طرؽ تقليدية. الصناعات فمنها من وبتاج إذل تكنولوجيا عالية و

 إذل أربعة مطالب و ىي:تقسيم ىذا اؼببحث و ؽبذا إرتأينا 
 اؼبطلب األوؿ: إشكالية ربديد مفهـو اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة. -

 اؼبتوسطة. اؼبطلب الثاشل: معايَت تعريف اؼبأسسات الصغَتة و -

 اؼبطلب الثالث: بغض التجارب الدولية للتعريف باؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة. -

 .َتة واؼبتوسطة و سلبياهتااؼبطلب الرابع: خصائص و فبيزات اؼبأسسات الصغ -
 المتوسطة المطلب األول: إشكالية تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة و

 أوال: صعوبة وضع تعريف للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة
شبة صعوبات كبَتة يف وضع تعريف واضح خاص باؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة، يكوف مقبوال و      

اؼبهتمة هبذا القطاع، وذلن باعًتاؼ العديد من الباحثُت واؼبألفُت، وأيضا وبظى بإصباع ـبتلف األطراؼ 
اؼبنظمات الدولية باعًتاؼ اؽبيئات و

 مباء اؼبأسسات الصغَتة وإ ترقية و اؼبهتمة بالتنمية االقتصادية و 
مأسسة أخرى  ند القياـ باؼبقارنة بُت وحدة أو مأسسة صغَتة وع اؼبتوسطة، فاألمر لي  بالسهولة اليت تبدو
يكمن أساسا يف وضع اغبدود الفاصلة بُت ىذه الوحدة أو اؼبأسسة  ذات حجم كبَت، فاؼبشكل الذي يطرح

ه اغبدود ىي نفسها يف كل اؼبأسسة الكبَتة من جهة أخرى، ىل ىذ اؼبتوسطة من جهة و الصغَتة و
البلد، ىل ىذه اغبدود ىي  يف نف  الدوؿ النامية، و خاصة عند اؼبقارنة بُت الدوؿ اؼبصنعة و؟ الدوؿ

مأسسة صناعية، إذ باختبلؼ النشاط زبتلف اغبدود الفاصلة،  نفسها عند اؼبػقارنة بُت مػأسسة ذبارية و

                                                           
  ىذه اؽبيئات قبد: زبلص ـبتلف اؽبيئات الدولية اؼبهتمة بقطاع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة إذل نف  النتيجة فيما يتعلق بوضع تعريف ؽبذا القطاع. و من 

OCDE, ONUDI. 
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نتطرؽ إذل أىم ىذه إذف ىناؾ عدة قيود تتحكم يف إهباد و وضع تعريف شامل وموحد ؽبذه اؼبأسسات 
 القيود فيما يلي: 

أنبها البلداف  يف درجة النمو يقسم العادل إذل ؾبموعات متباينة، التفاوت إف إختالف درجة النمو:.0
البلداف النامية و ينعك  ىذا التفاوت على مستوى تطور التكنولوجية اؼبستعملة يف كل  اؼبتقدمة الصناعية و

يف اختبلؼ و يظهر ىذا  (،من مأسسات ووحدات اقتصادية) 1أيضا يف وزف اؽبياكل االقتصادية دولة، و
اؼبتوسطة يف الياباف أو الواليات  فاؼبأسسة الصغَتة و اؽبياكل من بلد إذل أخر، النظرة إذل ىذه اؼبأسسات و

بسبب  اؼبتحدة األمريكية أو يف أي بلد مصنع أخر يبكن اعتبارىا متوسطة أو كبَتة يف اعبزائر أو اؼبغرب،
 أو اعبزائر األمريكية والياباف من جهة و التطور التكنولوجي بُت الواليات اؼبتحدة و اختبلؼ درجة النمو

كبَتة يف موريتانيا  عند اؼبقارنة بُت مأسسة تعترب األمرينطبق نف   جهة أخرى، و بنف  النظرة، اؼبغرب من
فانطبلقا من ىذه النظرة نصل إذل نتيجة أف  ، 2أو فرنسا إيطاليا من وجهة نظرإذ تعترب صغَتة  مارلأو 

غياب تعريف موحد صاحل  اؼبتوسطة ىبتلف من بلد إذل أخر األمر الذي يفسر و تعريف اؼبأسسات الصغَتة
 يف صبيع الدوؿ.  

تصنف اؼبأسسات حسب طبيعة النشاط الذي سبارسو إذل : إختالف النشاط االقتصادي و فروعو.4
  3:ثبلثة قطاعات رئيسية

 :أحد عوامل الطبيعة، كالزراعة و أساسي يضم ؾبموع اؼبأسسات اليت تستصدـ كعنصر قطاع أولي 
 اػبامات.استصراج  الصيد و

  السلع. إنتاجيشمل اؼبأسسات اليت تعمل يف ميداف ربويل و  :ثانقطاع 
  التأمُت.كالنقل و التوزيع و   اػبدمات،يبثل قطاع  :ثالثقطاع 
زبتلف كل مأسسة حسب فرع النشاط الذي تنتمي إليو، من حيث كثافة اليد العاملة و حجم     

اإلستثمارات اليت يتطلبها كل نشاط فمأسسة صغَتة أو متوسطة تنشط يف صناعة اغبديد و الصلب زبتلف 
 أوة قد تعترب متوسط األخَتةفهذه  عن مأسسة أخرى تنشط يف الصناعة الغذائية و ذلن من حيث اغبجم،

 ومفهـو واحد للمأسسات الصغَتة  إذلتنوع النشاط االقتصادي الوصوؿ  أماـمن الصعب  إذف كبَتة،
 اؼبتوسطة.

                                                           
كلية العلـو اإلقتصادية و علـو   ،دولة يف العلـو اإلقتصادية  ، أطروحة دكتوراهواقع اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة وسبل دعمها و تنميتها حالة اعبزائرػبلف عثماف،  1

 . 04، ص2004جامعة اعبزائر،  التسيَت، 
 . 10، ص2005ماجستَت، جامعة عمار ثليجي، األغواط،  رسالة ،اؼبتوسطة يف دعم اإلستثمار ، دور اؼبأسسات الصغَتة ومصطفى بن نوي 2

3
 Gilles Bressy, Economie d'entreprise, édition SIREY, 1990, p 56. 
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إف كل ؿباولة لتحديد مفهـو اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة بإهباد التعريف تعدد معايير التعريف: .3
اؼبناسب ؽبا، تصطدـ بوجود عدد ىائل و متنوع من اؼبعايَت و اؼبأشرات، منها ما يأخذ يف اغبسباف اغبجم 
أف و القياس، كمعيار عدد العماؿ، حجم االستثمارات، و منها ما يعترب اػبصائص النوعية كمعايَت يبكن 

 ربدد لنا اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة بتميزىا عن غَتىا من اؼبأسسات األخرى . 
ىبلق تعدد اؼبعايَت صعوبات كبَتة يف اختيار اؼبناسب منها و القادر على وضع اغبدود الفاصلة بُت  

  إليها.تنتمي  اليتنشاطاهتا والقطاعات  أوجواختبلؼ  أصناؼ اؼبأسسات على
و قد ىبتلف أيضا من دولة إذل أخرى و  قد يكوف للتعريف أكثر من شكل و منظور، و ىكذا نبلحظ أنو

من مناخ إقتصادي إذل آخر، بل و األكثر من ذلن قد ىبتلف داخل الدولة الواحدة باختبلؼ تعريف 
اؼبتوسطة داخل الدولة الواحدة، كل حسب إستصدامو  اؽبيئات و اؼبأسسات للمأسسات الصغَتة و

دؼ من إتباع اؽبيئة أو اؼبأسسة لسياسات معينة، فالتعريف ال يبكن أف يكوف منفصبل عن للتعريف و اؽب
اإلستصدامات اليت وضع من أجلها داخل كل دولة، و رغم كل ما سبق مت إقباز العديد من الدراسات و 

ى ؾبموعة األحباث حملاولة إهباد تعريف دقيق و شامل للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة و ذلن باإلعتماد عل
 . من اؼبعايَت

 المتوسطة  وضع تعريف للمؤسسات الصغيرة و من غرضثانيا: ال

 كن إصباؿ أسباب وضع تعريف للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة فيما يلي:يب    
ستصدامها يف وضع تقارير عن التقدـ يف عملية التنمية صبع البيانات عن ىذا القطاع إلتيسَت  -1

 ذباىات اعبديدة.اإل العقبات و حوؿ الفرص االستثمارية و ستشارات ؽبذه اؼبأسسةوتقدصل اإل، االقتصادية
 جل ازباذ إجراءات معينة .أربديد أعضاء ىذا القطاع من  -2
توضيح السياسات اإلقتصادية اليت تشجع النمو بصفة عامة و مبو قطاع اؼبأسسات  تيسَت تنمية و -3

 الصغَتة واؼبتوسطة بصفة خاصة.
 اؼبتوسطة يف النمو االقتصادي. اثر اؼبأسسات الصغَتة و فهم أفضل لدور وتبٍت  -4
اؼبساعدة يف تنسيق اعبهود، فعملية صبع كل اؼبشاركُت على االتفاؽ على تعريف واحد تكوف ىي اآللية  -5

 اليت سبكن اعبميع من التقارب بأسلوب فعاؿ.
وليات واغبقوؽ رض ىو إضافة بعض اؼبسأ إذا كاف الغتوضيح الفئات اليت ينطبق عليها التعريف  -6

كما يلـز التعريف إذا كاف ىناؾ غرض تقدصل معاملة ضريبية تفاضلية على ،اؼبتوسطة للمأسسات الصغَتة و
 بالنسبة ؽبذا النوع من اؼبأسسات.سبيل اؼبثاؿ 
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تنمية التعرؼ على اجملموعات اؼبستهدفة بشكل مبلئم بغرض وضع آليات استشارية كمدخل لعملية  -7
 السياسات ومساعدة القطاعات الفرعية.

تعريف القطاع بدقة يبكن من رقابة وتقييم اثر اإلصبلح التنظيمي واإلجراءات التمويلية وغَت التمويلية،  -8
 1.ربليل التكاليف واألرباح بدقة وكذا اقًتاح إجراءات التصحيح كذا و

 ثالثا: خصائص التعريف الصحيح و الجيد
ستصداـ ريف ليكوف صحيحا و جيدا و قاببل لئلبعض اعبوانب اليت البد أف تتوافر يف التعلتعرض سيتم ال  

  2و ىي: سهلة بصورة واضحة و من قبل اعبميع و
ال  ف يتضمن التعريف قدراَ من التحديد يناسب اؼبعلومات اؼبتاحة وأ البد مرتبط بالمعلومات المتاحة:.0

تقييم قدر  ينبغي الطرؽ اؼبمكنة للحصوؿ على اؼبعلومات، و يتعدى حدود إمكانية تواجد البيانات أو
عبء على قد تفرض اليت  الدقةإذل تلن  الوصوؿمقابل  أسسةعن اؼباغباجة إذل البيانات الدقيقة والشاملة 

العديد من تقـو قد  واؼبأسسات. الصغَتة أو على اعبهات اليت تقـو جبمع البيانات من ىذه  أسساتاؼب
ىو القدرة على تنسيق ىذه البيانات إلخراج  ىناالتحدي ولكن لكثَت من البيانات، جبمع ااعبهات 

 . معلومات مفيدة
 سهل الفهم بالنسبة ألصحاب األعماؿ،التعريف أف يكوف  البد :بسيط الفهم وسهل االستخدام.4

وأال يكوف غامضًا أو خاضعًا لتفسَتات  ،اػبدمات يومقدم السياسات يصانعبالنسبة لكل من  وكذلن
ذبعل من التعريف صيغًا معقدة، وأال وبتوي على صفحات وقوائم  ضمنينبغي أال يت و .متعددة أو جدؿ

التعامل معو شيئَا مستحيبَل، وقد يكوف ذلن عامبَل مساعدا يف ربديد الفئات اليت سيتم التعامل معها من 
 خبلؿ ىذا التعريف. 

عناصر متشاهبة مع دوؿ أخرى عدة على التعريف  يشتمل ردبا :جتماعية واقتصاديةإائق على حققائم .3
متسق مع اغبقائق واألىداؼ مناسب و البد أف تكوف األولوية لوضع تعريف لكن أو ؾبموعات من الدوؿ و 

حبيث يكوف الفيصل ىنا لي  استصداـ أي معيار من معايَت ربديد التعريف، بل يكوف االقتصادية الوطنية 
األساس النهائي لوضع التعريف ىو الوضع االقتصادي القائم بالفعل ومدى مبلئمة التعريف ؽبذه الظروؼ 

 الصغَتة بتلن الظروؼ ومدى تأثَتىا على الوضع االقتصادي. اؼبأسساتوارتباط قطاع 
تكوف عملية التعديل دورية على التعريف حسب اؼبتغَتات  قد: يل وفق التغيرات االقتصاديةابل للتعدق.2

 لذلن البد أف يكوف التعريف مرناَ و الصغَتة ذاتو، و أسساتاالقتصادية أو التغَتات اليت ربدث بقطاع اؼب

                                                           
1
Robert Wtterwulghe, LaP.M.E Une entreprise humaine, De Boeck et Larcier Belgique, 1998, P16 

 .07مرجع سبق ذكره، ص اؼبتوسطة و سبل دعمها و تنميتها دراسة حالة اعبزائر،  واقع اؼبأسسات الصغَتة و ػبلف عثماف،2
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تعريف بالكامل  تغيَت القاببل للتعديل، وإال ستدفع التغَتات االقتصادية دبصتلف جوانبها ومصادرىا إذل 
 كلما أردنا تعديلو.

    المتوسطة معايير تعريف المؤسسات الصغيرة و: المطلب الثاني
 : تعاريف وفق المعايير الكميةأوال
التنظيمية، حيث يسهل دبقتضاىا صبع  اليت تصلح لؤلغراض اإلحصائية وىي  اؼبعايَت الكمية و     

الكبَتة فبا  اؼبتوسطة و وضع اغبدود الفاصلة بُت اؼبأسسات الصغَتة و البيانات عن اؼبأسسات اؼبصتلفة و
ربديد نطاؽ   يف اؼبتوسطة و تدعيم اؼبأسسات الصغَتة يساعد اعبهات التنظيمية اؼبسئولة عن مساندة و

 1.عملها على وجو دقيق
 أسساتللم اوجود ما ال يقل عن طبسُت تعريفا ـبتلف لقد أشارت إحدى دراسات البنن الدورل إذلو 

للمعايَت الكمية يف  دولة، كما أوضح وجود اذباه تفضيلي  75يتم االسًتشاد بو يف  واؼبتوسطة الصغَتة
 و ىذا ما يوضحو اعبدوؿ التارل: اؼبتقدمةالدوؿ الصناعية  الدوؿ النامية و
 ؤسسات.المعايير الكمية المستخدمة في تحديد أحجام الم: (Ⅰ -10)الجدول رقم 

 الدوؿ اؼبتقدمة الدوؿ النامية اؼبعيار
 09 06 عدد اؼبشتغلُت

 01 10 رأس اؼباؿ اؼبستثمر

 00 01 قيمة اؼببيعات السنوية

 02 01 عدد اؼبشتغلُت وقيمة اؼببيعات

 03 16 اؼبشتغلُت ورأس اؼباؿ اؼبستثمر عدد

 00 01 قيمة اؼببيعات ورأس اؼباؿ اؼبستثمر

 00 04 ورأس اؼباؿ اؼبستثمرعدد اؼبشتغلُت وقيمة اؼببيعات 

 15 39 اإلصبارل

 أنبيتها االقتصادية ندوة اؼبشروعات الصغَتة و واقع اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة و ،ؿبمد فتحي صقرالمصدر: 

 .2004يناير  22/ 18آفاؽ التنمية، القاىرة، صبهورية مصر العربية،  اؼبتوسطة يف الوطن العريب: اإلشكاليات و

                                                           
 ./بالتصرؼ.08، مرجع سبق ذكره، ص واقع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و سبل دعمها و تنميتها دراسة حالة اعبزائرػبلف عثماف، 1
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صبلة من اؼبعايَت واؼبأشرات الكمية واإلحصائية  إذل باالستنادإف صغر أو كرب اؼبأسسة يتحدد و عليو ف 
ستعماؽبا بوضع حدود فاصلة بُت ـبتلف أحجاـ اؼبأسسات، ويبكن تقسيم إيسمح و  للحجم، ةاحملدد

 :1ؾبموعتُت إذلىذه اؼبعايَت 
  من:كل بينها   قبد من واالقتصادية،تقنية الأشرات تضم ؾبموعة من اؼب و :األولىالمجموعة .0

  اؼبستعملة، حجم الطاقة ، اؼبضافةالقيمة ، اإلنتاجحجم ، لرأس اؼباؿ العضويالًتكيب ، العماؿعدد
 درجة اإلنتشار.

 النقدية و نذكر منها: صبلة من اؼبأشرات تتضمن و: الثانيةالمجموعة .4
  رقم األعماؿ.، اؼبستثمررأس اؼباؿ 

النشاط، منها معيار الطاقة رتباطها بطبيعة عايَت كمية أخرى ذات صبغة فنية إلتوجد م :رىأخمعايير  .3
كة اؼبستصدمة )قدرة حصاف(، وعدد اؼبركبات )يف حالة قطاع النقل(، وعدد األنواؿ )يف حالة صناعة احملر 

 ت معينة، والنسيج(، وعدد الغرؼ )يف حالة النشاط الفندقي(. وتصلح ىذه اؼبعايَت  للتطبيق يف نشاطا
 2 استصدامها للمقارنة بُت القطاعات اؼبصتلفة. لكن يصعب تعميمها و

مسألة  يف البدايةىذه اؼبعايَت تطرح يف حد ذاهتا بعض اؼبشاكل، فهناؾ  اغبصوؿ علىلة أمس أفغَت       
بُت  وأيضااختيار اؼبناسب منها، مث ىناؾ االختبلؼ اؼببلحظ يف استعماؽبا من حيث اؼبكاف والزمن، 

 أفعدد عمالتها، حبجة  أساس، وغالبا ما يتم تصنيف اؼبأسسات على االقتصاديـبتلف فروع النشاط 
ربصيبل فيما ىبص  واأليسرحصرا من الناحية العددية، من جهة،  األسهلمن اؼبعلومات  حجم العمالة ىو

 األعماؿمعيار رقم ، كما انو معيار تعتمده جل الدراسات بإشراكو مع أخرىنشاط اؼبأسسات من جهة 
 .والقيمة اؼبضافة

و بالرغم من تعدد اؼبعايَت الكمية، إال أنو يبكن القوؿ بأف معيار عدد العماؿ )عدد اؼبشتغلُت( يعترب أكثرىم قبوال 
على اؼبستوى الدورل، و بصفة عامة يتوقف اؼبعيار اؼبرجح على طبيعة القطاع الذي ينتمي إليو نشاط اؼبأسسة و 

ن التحليل و الدراسة و نوعية الربامج اؼبقًتحة لتنمية اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة وتوفَت اػبدمات على الغرض م
الداعمة ؽبا، و يفضل اإلعتماد على اؼبعايَت اؼبزدوجة و اؼبركبة إذا ما توفرت البيانات و اؼبعلومات اليت سبكن من 

 .  3التابعة لوإستصدامها و دبا يتوافق و خصائص القطاع و نشاط اؼبأسسة 
 

                                                           
، ملتقى دورل حوؿ متطلبات تأىيل اؼبأسسات لبات التكيف مع اؼبستجدات العاؼبيةالتحديات اليت تواجو اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة و متطبرودي نعيمة، 1

 . 116، ص2006أفريل  18و 17اعبزائر، يومي الصغَتة و اؼبتوسطة يف الدوؿ العربية،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
اؼبشروعات الصغَتة  واقع -العمل بعنواف )تقييم اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة( ورشة-آفاؽ التنمية  اإلشكاليات واؼبتوسطة يف الوطن العريب،  اؼبشروعات الصغَتة و2
 .2004يناير  22و18القاىرة، يومي ، اؼبتوسطة و أنبيتها االقتصادية و
 .10، مرجع سبق ذكره، صاؼبتوسطة و سبل دعمها و تنميتها دراسة حالة اعبزائر واقع اؼبأسسات الصغَتة وػبلف عثماف، 3
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  تعاريف وفق المعايير النوعية: ثانيا 
ىو يصلح إلجراء التحليل االقتصادي وتقوصل كفاءة  فيعتمد على الفروؽ الوظيفية، و النوعية اؼبعايَت"     

يف ربقيق التنمية واؼبتوسطة  اؼبأسسات وربديد الدور الكامن لكٍل من اؼبأسسات الكبَتة والصغَتة
  : و تضم عدة أشكاؿ من اؼبعايَت أنبها ، 1"االقتصادية

: يتوقف الشكل القانوشل للمأسسة على طبيعة و حجم رأس اؼباؿ اؼبستثمر فيها و المعيار القانوني.0
طريقة سبويلو فشركات األمواؿ غالبا يكوف رأس ماؽبا كبَتا مقارنة مع شركات األشصاص، و وفقا ؽبذا اؼبعيار 

اؼبشروعات ذات الشكل اؼبأسسي مثل مشروعات األفراد، و اؼبشروعات  تشمل اؼبشروعات الصغَتة صبيع
العائلية و التضامنية، و الوكاالت و اغبرؼ واؼبهن الصغَتة اإلنتاجية واغبرفية مثل الورش و احملبلت التجارية 

فصيل يف و اؼبطابع واألسواؽ اؼبركزية و اؼبزارع واؼبكاتب السياحية و السفريات و سيتم التطرؽ إليو بالت
 2أشكاؿ اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة.

تصنف اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة وفقا ؽبذا اؼبعيار إذا كانت تتسم جبملة من اػبواص  معيار التنظيم:.4
 :   3التالية
 اعبمع بُت اؼبلكية واإلدارة ) مدير اؼبشروع ىو مالكو(. -

 قلة عدد مالكي رأس اؼباؿ. -

 إنتاج سلعة واحدة أو تقدصل خدمة واحدة(.ضيق نطاؽ العمل )  -

 صغر حجم الطاقة اإلنتاجية. -

 ربمل الطابع الشصصي بشكل كبَت. -

قوة إرتباط اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة باجملتمع احمللي يف تدبَت مستلزماهتا و عناصر اإلنتاج ويف تسويق  -
 ارج.منتجاهتا، و قلة إعتمادىا على إسًتاد اؼبواد األولية من اػب

: بناءا على ىذا اؼبعيار تصنف اؼبشروعات الصغَتة بأهنا تلن اليت تستصدـ أساليب المعيار التكنولوجي.3
إنتاج بسيطة، غَت معقدة من الناحية التكنولوجية واؼبعلوماتية، ذات رأس ماؿ منصفض و كثافة عمالية 

 .  4عالية
  5:يلي نذكر منها مامعايير نوعية أخرى: .2

                                                           
 .08صرجع، نف  اؼب 1
 .34-33، ص ص 2007اؼبأسسة اعبامعية للدراسات و النشر، بَتوت،  إدارة و تنمية اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة،نبيل جواد، 2
 .34نف  اؼبرجع، ص 3
 .67، ص2005، دار وائل للنشر، عماف، إدارة األعماؿ الصغَتة ) أبعاد الريادة(سعاد نائف برنوطي،  4
 . 11مصطفى بن نوي، مرجع سبق ذكره، ص5
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اؼبتوسطة على إتصاؿ  عادة ما يكوف مدير اؼبأسسة الصغَتة واإلتصاالت الشخصية القوية: -0.2
شصصي مع العاملُت واؼبوردين و اؼبستهلكُت، بينما تتعدد اؼبستويات التنظيمية واإلدارية يف اؼبأسسة الكبَتة 

 و اؼبتعاملُت مع اؼبشروع. و تتباعد العبلقة اؼبباشرة بُت مالكي اؼبأسسة و اإلدارة العليا وبُت العمبلء

عادة ما تكوف اؼبشاريع أو اؼبأسسات الصغَتة قريبة من مصادر اػباـ و كذلن  التموقع في المحيط:-4.2
من األسواؽ اػباـ بشكل يضمن ؽبا كفاءة وفعالية كبَتة يف التحكم يف التكاليف و سرعة يف الوصوؿ إذل 

 الزبوف.

مد اؼبأسسة خاصة الصغَتة غلى مشاركة أفراد األسرة يف ـبتلف حيث تعت األساس العائلي لإلنتاج:-3.2
من اؼبشاريع  ℅90األنشطة التجارية و اإلنتاجية و ىو أمر شائع جدا، فقد دلت اإلحصائيات أف 

 منها ىي عائلية باألساس. ℅ 80التجارية يف العادل ىي مشاريع صغَتة، و حوارل 

إف لنسبة اإلستقبلؿ اؼبارل أثر يف ربديد حجم اؼبأسسة فاؼبأسسة اؼبستقلة  درجة اإلستقاللية المالي:-2.2
و أكثر من رأظباؽبا يف حوزة مأسسة أخرى أو مشًتكة بُت عدة  ℅ 25ىي مأسسة ال تكوف سوى نسبة 

 مأسسات ال تتطابق يف حد ذاهتا مع التعريف اػباص باؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة.

امل و موحد من شأنو أف يأخذ بعُت اإلعتبار صبيع اؼبعايَت و يسهل عملية لذلن فإف وضع تعريف ش     
اإلحصاء و التصنيف و تشصيص اؼبشاكل اؼبصتلفة اؼبتعلقة باؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة مازاؿ بعيدا، 

 الدوؿ إذل تقدصل ؾبموعة من التعاريف اػباصة هبا.  ؽبذا سعت العديد من اؽبيئات و اؼبنظمات الدولية و
 المطلب الثالث: بعض التجارب الدولية للتعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 أوال: تعريف البنك الدولي
مع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة على أساس التعريف الذي حددتو دائرة اؼبأسسات  يتعامل البنن الدورل

 :1الصغَتة و اؼبتوسطة على أف
عماؿ، و ال يتجاوز موجوداهتا  (10) أقل من عشرة ىي اؼبأسسة اليت تشغل المؤسسة المصغرة: -

 دوالر أمريكي.    100000دوالر أمريكي، كما ال يتجاوز رقم أعماؽبا  100000

 03، و ال يتجاوز موجوداهتا عامبل (50) ىي اؼبأسسة اليت تشغل أقل من طبسُت المؤسسة الصغيرة: -
 مبليُت دوالر أمريكي. 03مبليُت دوالر أمريكي، كما ال يتجاوز رقم أعماؽبا 

مليوف  15، و ال يتجاوز موجوداهتا عامل 300ىي اؼبأسسة اليت تشغل أقل من  المؤسسة المتوسطة: -
   مليوف دوالر أمريكي أيضا.  15دوالر أمريكي، كما ال يتجاوز رقم أعماؽبا 

                                                           
، رسالة ماجيستَت، جامعة اعبزائر، اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة كأداة لتحقيق التنمية اإلقتصادية يف ظل العوؼبة: دراسة حالة اعبزائربلحمدي سيد علي،  1

 . 10، ص 2005/2006
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 كما يتم توضيحها يف اعبدوؿ التارل:
 والمتوسطة حسب البنك الدولي: تصنيف المؤسسات الصغيرة (Ⅰ-14)جدول رقم 

 العمالة اؼبوظفة  نوع اؼبأسسة
 ) عامل(

 رقم األعماؿ السنوي اؼبوجودات )دوالر(
 )دوالر(

 100000 100000 09 اؼبأسسة اؼبصغرة

 3000000 3000000 49 اؼبأسسة الصغَتة

 15000000 15000000 299 اؼبأسسة اؼبتوسطة

 من إعداد الطالبة، إعتمادا على البيانات السابقة الذكر. المصدر:
 : تعريف اإلتحاد األوروبيثانيا
إف الغرض من وجود تعريف موحد داخل إطار اجملموعة األوروبية ىو تعدد التعاريف اؼبستصدمة       

داخل اؼبنظومة األوروبية، كما يوجد تعريف يستصدـ من قبل بنن اإلستثمار األورويب و تعريف آخر 
اخل سوؽ موحد يستصدـ من جانب صندوؽ النقد اإلستثمار األورويب، وىو األمر الذي دل يكن مقبوال د

ال توجد بو حدود داخلية ؽبذا أدرؾ اإلرباد األورويب أنو هبب عليو أف ينسق بُت التعاريف اؼبصتلفة و أف 
يتجو كبو تعريف موحد ألف وجود أكثر من تعريف على مستوى اإلرباد أمر من شأنو أف ىبلق نوع من 

لقد تبنت اللجنة   اؼبأسسات اؼبصتلفة، وعدـ اإلنسياؽ باإلضافة إذل التأثَت السليب على التنافسية بُت
للمأسسات  تعريف جديد و موحد(، CE /361/2005من خبلؿ التوصية رقم ) 2005األوروبية يف 

  ، و اؼبتمثل يف اعبدوؿ التارل:1الصغَتة و اؼبتوسطة داخل بلداف اإلرباد األورويب
 اإلتحاد األوروبيالمتوسطة لدى  : تصنيف المؤسسات الصغيرة و(Ⅰ-13)جدول رقم 

رقم األعماؿ )اغبد  عدد العماؿ نوع اؼبأسسة
 يورو( -األقصى

اغبد األقصى للموازنة 
 )يورو(

 مليونُت مليونُت 10أقل من  مصغرة
 مبليُت 10 مبليُت 10 10أكثر من  صغَتة
 مليوف 43 مليوف 50 50أكثر من  متوسطة

                                                           
، رسالة ماجستَت، جامعة (DOUDAHالتجارة ) اؼبتوسطة دراسة حالة ش.ذ.ـ.ـ للصدمات العامة و إدارة اؼبصاطر يف اؼبأسسات الصغَتة وجملد بوزيدي،  1

 . 39، ص 2008/2009بومرداس، 
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 ماجستَت ؼبصطفى بن نوي، دور اؼبأسسات الصغَتة ومن إعداد الطالبة، إعتمادا على مذكرة المصدر: 
 اؼبتوسطة يف دعم اإلستثمار.

معايَت ألنو يف وجهة نظر األوروبيُت عدد العماؿ غَت كايف  30اعبديد يضم  هبذا أصبح التعريف و         
اؼبتوسطة،  مع ذلن يروف أيضا انو من الضروري ربديد اؼبأسسات الصغَتة و و، لتحديد نوع اؼبأسسة

عامبل، مع بقاء معيار  طبسُت قل منأ أكثر من عشرة عماؿ و فاؼبأسسات الصغَتة ىي تلن اليت تشغل
فهي  ) اؼبصغرة( ورو، أما اؼبأسسات الصغَتة جدايمليوف  10االستقبللية قائما، رقم األعماؿ ال يتجاوز 

 .عماؿ 10اليت ال يتجاوز عدد عماؽبا 
قتصادية لكل بلد، فإف اؼبعيار الذي يبكن أف يتحكم أكثر يف القدرات اإلختبلؼ إبسبب  نو وأإال 

 .1التعريف ىو اؼبعيار األوؿ القائم على عدد العماؿ
 كما يوجد تعاريف لبعض اؼبنظمات الدولية للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة نذكر منها:

 ا الصناعات اليت يعمل هبا طبسُت تعريف منظمة العمل الدولية للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة بأهن
أمريكي دوالر  5000دوالر أمريكي لكل عامل، و تصل إذل  1000عامبل، و ربدد مبلغا ال يزيد عن 

 دوالر أمريكي. 100000يف بعض الصناعات على أال يزيد رأس ماؽبا عن 

 يت يعمل هبا أقل من التعمَت للمأسسات الصغَتة بأهنا اؼبأسسات ال كما يعرؼ البنن الدورل لئلنشاء و
 .    2دوالر أمريكي، بعد إستبعاد األراضي و اؼبباشل 500000عامل و رأس ماؽبا أقل من  500

 تعريف بعض الدول للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ثالثا:
 يف دراسة حديثة حوؿ اؼبأسسات الصغَتة وL' ANASE ): ) تعريف إتحاد بلدان جنوب شرق آسيا.0

 BRUCH etىيمينز ) كل من بروتش و  آسيا استصدـاؼبتوسطة قاـ هبا ارباد بلداف جنوب شرؽ 

HIEMENZ)3 مأشر العمالة   يأخذ الذي واؼبعًتؼ بو بصورة عامة يف ىذه البلداف،  ،األيتالتصنيف
 : أساسيكمعيار 
 ؛حرفية عماؿ ................. مأسسات عائلية و 10إذل  1من  -
 ؛عامل ............... مأسسات صغَتة 49 إذل 10من  -
 ؛عامل ............... مأسسات متوسطة 99 إذل 49من  -
 .عامل  ............... مأسسة كبَتة  100من  أكثر -

                                                           
 ىا يفر دو  و تطوير اؼبتوسطة و سبويل اؼبأسسات الصغَتة والدورة التدريبية حوؿ:  تطويرىا يف العادل، و اؼبتوسطة و ماىية اؼبأسسات الصغَتةإظباعيل شعباشل، 1

 .4ص ،2003ماي 28-25االقتصاديات اؼبغاربية، سطيف، اعبزائر، 
 .116برودي نعيمة، مرجع سبق ذكره، ص2
 .13مرجع سبق ذكره، ص  واقع اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة و سبل دعمها و تنميتها دراسة حالة اعبزائر،ػبلف عثماف، 3



 لمفاىيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةااإلطار                  الفصل األول                     

 
32 

لقد مت إعتماد تعريف اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف الواليات : تعريف الواليات المتحدة األمريكية.2
و الذي يعترب اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة ىي   1953 البنن الفدرارل سنةاؼبتحدة األمريكية من طرؼ 

 .1اؼبأسسة اؼبستقلة يف اؼبلكية و اإلدارة و تستحوذ على نصيب معُت من السوؽ
أف اؼبأسسات الصغَتة ىي اليت يتم امتبلكها وإدارهتا بطريقة مستقلة حيث ال تسيطر مضمونو " حيث كاف 

وقد مت ربديد مفهـو اؼبأسسة الصغَتة بطريقة أكثر تفصيبل  "،نشط يف نطاقوعلى ؾباؿ العمل الذي ت
لذلن فقد حدد القانوف حدودا عليا للمأسسة  باالعتماد على معيار حجم اؼببيعات وعدد العاملُت و

 الصغَتة كما يلي:
  ؛سنويةميلوف دوالر أمريكي كمبيعات  5إذل  1.....من دمية والتجارة بالتجزئة..اؼبأسسات اػب-
 ؛ليوف دوالر أمريكي كمبيعات سنويةم 15إذل  5مأسسات التجارة باعبملة...............من -
  .2قلأعامل أو  250....عدد العماؿ ............اؼبأسسات الصناعية..........-
دل تتبٌت تعريفا رظبيا للمأسسات الصغَتة و  كغَتىا من الدوؿ الناميةتعترب اعبزائر   تعريف الجزائر:.3

 اؼبتوسطة منذ اإلستقبلؿ، سوى بعض احملاوالت و أبرزىا:
 اؼبتوسطة  التعريف الذي تقدمت بو وزارة الصناعة يف التقرير اػباص بربنامج تنمية الصناعات الصغَتة و

، الذي يرى بأف اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة ىي كل وحدة إنتاج مستقلة (1972يف بداية السبعينيات )
جزائري،  مليوف دينار 15عامل، و ربقق رقم أعماؿ سنوي أقل من  500قانونا، و تشغل أقل من 

 . 3مليوف دينار جزائري 10ويتطلب إنشاؤىا إستثمارات أقل من 

  اؼبقًتح  فيرتكز التعريحيث  1983التعريف الذي تبنتو اؼبأسسة الوطنية لتنمية الصناعات اػبفيفة سنة
اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة على أهنا تلن "على اؼبعيارين الكميُت، اليد العاملة ورقم األعماؿ، فتعرؼ 

 . 4دينار جزائري" مليوف 10عامل و ربقق رقم أعماؿ أقل من  200تشغل أقل من  اليتاؼبأسسة 

 أخرى سبت أثناء اؼبلتقى الوطٍت حوؿ تنمية اؼبناطق اعببلية يف إطار الدراسة اليت  5و ىناؾ ؿباولة تعريف
بلقاسم ربت عنواف " عناصر التفكَت حوؿ مكانة اؼبأسسات الصغَتة و تقدـ هبا السيد رابح ؿبمد 

اؼبتوسطة يف اإلقتصاد اعببلي، و يرتكز على اؼبعايَت النوعية حبيث ينظر الباحث إذل اؼبأسسات الصغَتة 
واؼبتوسطة على أهنا " كل وحدة إنتاج و/أو وحدة اػبدمات الصناعية ذات حجم صغَت تتمتع بالتسيَت 
                                                           

 . 16، ص2002، دار الصفاء للنشر و التوزيع، الطبعة األوذل، عماف، إدارة األعماؿ التجارية الصغَتةتوفيق عبد الرحيم يوسف، 1
، رسالة ماجستَت، غَت منشورة، كلية االقتصاد و علـو التسَت، جامعة اعبزائر، صيغ اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف االقتصاد اعبزائري ترقية أساليب ورابح خوشل، 2

 . 11، ص2003
 .15، ص1995، رسالة ماجستَت )غَت منشورة(، جامعة اعبزائر، ناعات الصغَتة و اؼبتوسطة يف التنمية اإلقتصادية يف اعبزائردور و مكانة الصػبلف عثماف،  3
 . 10، ص2001، رسالة ماجستَت، جامعة اعبزائر، تطوير اؼبأسسات و الصناعات الصغَتة واؼبتوسطة اػباصة يف الدوؿ النامية إنشاء وتويقع نادية،  4

5
 .24عثماف، مرجع سبق ذكره، ص ػبلف  
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ىذه األخَتة ىي مأسسات ؿبلية )  و تأخذ إما شكل مأسسات خاصة أو مأسسات عامة واؼبستقل 
 والئية أو بلدية(".

ى ربديد تعريف دقيق للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة إذ ظلت إال أف ىذه احملاوالت كانت غَت قادرة عل
ة إذل غاية بداية األلفية اؼبتوسط صيغة التعريف ناقصة ودل تضع اغبدود الفاصلة بُت اؼبأسسات الصغَتة و

القانوف التوجيهي لًتقية اؼبأسسات  2001الثالثة حيث أصدرت وزارة اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة سنة 
 و ،ـ 2001ديسمرب سنة  12ىػ و اؼبوافق  1422رمضاف  27اؼبأرخ يف  18-01 اؼبتوسطة رقم الصغَتة و

و الذي أبدت من خبللو اعبزائر نيتها اعبدية يف اإلىتماـ هبذا   الرظبي للجزائر، ىو التعريف القانوشل و
القطاع و ىذا بعدما صادقت اعبزائر على ميثاؽ بولونيا حوؿ اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف جواف 

و ىو ميثاؽ يكرس التعريف الذي حدده اإلرباد األورويب و يرتكز ىذا التعريف على ثبلثة معايَت  ،2002
 ىي:  و

 ؛العماؿ يف اؼبأسسةعدد  -

 رقم األعماؿ السنوي الذي ربققو اؼبأسسة؛ -

 اغبصيلة السنوية و إستقبللية اؼبأسسة. -

اػبدمات تشغل  فتعرؼ اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة مهما كاف وضعها القانوشل، بأهنا مأسسة إنتاج السلع و
أو ال يتعدى إصبارل حصيلتها  عامل، و ال يتجاوز رقم أعماؽبا ملياري دينار جزائري 250من واحد إذل 

 مليوف دينار جزائري، و ىي ربًـت معايَت اإلستقبللية. 500السنوية 
 200شصص و يًتاوح رقم أعماؽبا بُت  250اؼبأسسة اؼبتوسطة: ىي اؼبأسسة اليت تشغل طبسُت إذل *

 . 1ار جزائريمليوف دين 100مليوف و ملياري دينار جزائري أو اليت تًتاوح حصيلتها اإلصبالية بُت 
اؼبأسسة اليت تشغل من عشرة إذل تسعة و أربعُت شصص و ال يتعدى رقم أعماؽبا  مأسسة الصغَتة: ىي*

 .2مليوف دينار جزائري 100مليوف دينار جزائري أو ال تتجاوز حصيلتها اإلصبالية  200السنوي 
يتعدى رقم أعماؽبا السنوي اؼبأسسة اؼبصغرة: ىي اؼبأسسة اليت تشغل من واحد إذل تسعة أشصاص و ال *

 . 3مليوف دينار جزائري (10) مليوف دينار جزائري أو ال يتجاوز حصيلتها اإلصبالية عشرة
 و يبكن تلصيص تعريف اؼبشروع اعبزائري للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف اعبدوؿ التارل:

 
 

                                                           
1
 ـ. 2001ديسمرب  15ىػ اؼبوافق  1422رمضاف عاـ  30بتاريخ السبت  77اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، العدد   
 

 .08، ص 77العدد  ، اعبريدة الرظبية،2001الصادر سنة  18/ 01اؼبتوسطة  رقم  القانوف التوجيهي لًتقية اؼبأسسات الصغَتة و2
3
 نف  اؼبرجع.  
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 : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر(Ⅰ-12)جدول رقم 
اؼبعايَت            
 اغبجم

اغبصيلة اإلصبالية  رقم األعماؿ السنوي عدد العماؿ
 السنوية

مليوف  20أقل من  09 – 01 اؼبأسسة اؼبصغرة
 دينار جزائري

مبليُت  10أقل من 
 دينار جزائري

مليوف  200أقل من  49 – 10 اؼبأسسة الصغَتة
 دينار جزائري

مليوف  200أقل من 
 دينار جزائري

مليوف إذل  200من  250 – 50 اؼبأسسة اؼبتوسطة
 ملياري دينار جزائري

 500إذل  100من 
 مليوف دينار جزائري

، اعبريدة الرظبية، 2001الصادر سنة  01/18القانوف التوجيهي لًتقية اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة رقم المصدر: 
 .77العدد 

لبعض التجارب الدولية لتعريف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة تبُت لنا  من خبلؿ ما مت إستعراضو      
مدى تفرع التعاريف كل حسب رؤيتو و مبادئو و كذا البيئة اليت يعيش فيها، الشيء الذي يفرض علينا 

 ضرورة ربديد أىم اػبصائص اليت سبيز ىذا النوع من اؼبأسسات يف اغبياة اإلقتصادية.
 المتوسطة و سلبياتها المؤسسات الصغيرة و و مزاياالرابع: خصائص المطلب 

 المتوسطة و مزاياىا أوال: خصائص المؤسسات الصغيرة و
 فهي ؽبا موحد مفهـو ربديد ضرورة عن أنبية يقل ال اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات خصائص ربديد إف

 نتناوؿ يلي فيما و تقسيمها، و لتصنيفها كمعايَت منها البعض يعتمد بينها، فيما مشًتكة بصفات تتميز

 مزاياىا. أىم مث اػبصائص، أىم

 اؼبأسسات عن اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات تتميز خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:.0

 :يلي ما أنبها االقتصادية التنمية عملية دفع يف مبلئمة أكثر ذبعلها متعددة، و كثَتة خبصائص الكبَتة
 و لتأسيسها صغَتة، أمواؿ لرؤوس اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات ربتاج )النشأة(:التأسيس  سهولة-

 .1الكبَتة مع اؼبأسسات مقارنة بسيطة، عادة فبتلكات و أصوؿ من تتميز بو ؼبا ، تشغيلها

                                                           
جامعة قسنطينة،  قسم علـو التسيَت، ، رسالة ماجستَت،قسنطينة ةاؼبتوسطة يف اغبد من ظاىرة البطالة دراسة ميدانية بوالي دور اؼبأسسات الصغَتة وقنيدرة ظبية، 1

 .60، ص 2009/2010
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 األحواؿ من كثَت يف ؾبسدة بسيطة، بإدارة الصغَتة اؼبأسسات تتميزالجمع بين اإلدارة و الملكية:   -

 فبا التسيَت، و اإلدارة بُت الصراع ىبتفي ىنا و ،1اؼبأسسة تسيَت مهمة على بدوره يشرؼ الذي دبالكها،
 .الفعالية و دقة األداء من يرفع
 من قليل عدد أو عادة واحد شصص باإلدارة يقـو  :سهولة اإلدارة وبساطة الهيكل التنظيمي-

 و اؼبشروع أصحاب بُت العبلقة قوة و القرار، إزباذ سهولة و اإلدارة باؼبرونة ىذه تتسم لذلن األشصاص
 .2اإلدارية اؼبستويات لقلة التنظيمي اؽبيكل قصر بسبب اإلذباىُت يف مستوى اإلتصاؿ ارتفاع و العاملُت

اؼبتوسطة ؿبدود نسبيا و اؼبعرفة  سوؽ اؼبأسسات الصغَتة و المعرفة التفصيلية بالعمالء والسوق:-
ربليلها و دراسة  من اؼبمكن التعرؼ على شصصياهتم و إحتياجاهتم التفصيلية والشصصية للعمبلء ذبعل 

توجهها، و بالتارل سرعة اإلستجابة ألي تغَت فيها، أما اؼبأسسات الكربى فتقـو بالتعرؼ على ىذه 
ؽبذا  العناصر بواسطة ما يسمى ببحوث السوؽ و ىذا أمر مكلف للغاية نتيجة للتغَت اؼبستمر يف السوؽ، و

 .  3اؼبتوسطة أكثر قدرة على متابعة التطورات اليت قد ربدث يف السوؽ تعترب اؼبأسسات الصغَتة و

ظروؼ  مع التكيف على القدرة و باؼبرونة اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات يف اإلدارة تتميز مرونة كبيرة: -
 غَت الطابع إذل إضافة اؼبتقلبة، السوؽ متطلبات مع يتوافق حىت إنتاجها، حجم تغَت أف فيمكن العمل،

 .4العاملُت أو العمبلء مع سواء التعامل، يف الرظبي
تتسم ىذه اؼبأسسات بقلة التكاليف البلزمة للتدريب العتمادىا أساسا على   مركز التدريب الذاتي: -

أسلوب التدريب أثناء العمل، دبعٌت أهنا تعترب مركزا ذاتيا للتدريب والتكوين ؼبالكيها والعاملُت فيها، وذلن 
علومات جراء مزاولتهم لنشاطهم اإلنتاجي باستمرار، وىذا ما يساعدىم على اغبصوؿ على اؼبزيد من اؼب

توسيع نطاؽ فرص  ستثمارية جديدة وإواؼبعرفة، وىو الشيء الذي ينمي قدراهتم ويأىلهم لقيادة عمليات 
منبتا د وإعداد أجياؿ  من اؼبدربُت للعمل يف اؼبأسسات الكبَتة مستقببل، وىي هبذا اؼبعٌت تع، العمل اؼبتاحة

 .5يم  اؼبشاريع الصناعية و إداراهتاخصبا لتنمية اؼبواىب واإلبداعات واالبتكارات وإتقاف وتنظ

                                                           
1
 Gérald d’Amboise, La PME Canadienne : la situation et défis, Presses Université laval, Québec, 1989, p13. 

2
 Paul- Arthur Fortin, Devenenez entrepreneur : pour un Québec plus entrepreneurial, 2

éme 
édition, Presses 

Université laval, Québec, 1992, p 12. 
3
 .29توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  
 .61ظبية، مرجع سبق ذكره، ص قنيدرة  4
 ، الدورة التدريبية حوؿ سبويل اؼبأسسات الصغَتة وأساليب تطوير قدرهتا التنافسية اؼبتوسطة و مشكبلت اؼبأسسات الصغَتة وعبد الرضبن بن عنًت، عبد اهلل بلوناس، 5
 .4، ص2002أفريل،  9و8يومي اعبزائر، سطة و دورىا يف التنمية، األغواط، اؼبتو 
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 األمواؿ توفَت يف نسبيا كبَتة صعوبة الصغَتة اؼبأسسات تواجو الالمدخرات:  جذب على القدرة -

 صغر و اإلستثمار ـباطر لقلة نظرا ذلن و األسرة، أفراد من أو اؼبصريف القطاع سواءا من للمشروع البلزمة

 .النامية الدوؿ ظروؼ مع مايتبلءـ ىذا و ،1إلقامتو اؼبطلوب رأس اؼباؿ حجم

 ذلن و األمواؿ لرؤوس نسيب بالبفاض اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات سبتازاألموال:  رؤوس إنخفاض -

 و للعمل بالنسبة اؼباؿ رأس نسبة البفاض نبلحظ أننا أي أثناء التشغيل أو اإلنشاء بفًتة األمر تعلق سواء
 على مثاؿ خَت و العاملة اليد إمتصاص على فبا يساعد العاملة اليد على األحياف أغلب يف إلعتمادىا ىذا

 صغار عند اؼبفضلة اإلستثمار أشكاؿ من جعلها الذي مصر، الشيء و اؽبند يف وبدث ما ذلن

 .2اؼبستثمرين
 تعد قيمة رأس اؼباؿ اؼبستثمر يف اؼبأسسات الصغَتة و نسبية لرأس اؼباؿ، حيثدبعٌت أف ىناؾ ضآلة 

اؼبتوسطة ضئيل باؼبقارنة مع اؼبأسسات الكبَتة، فبا يسهل عملية التمويل خصوصا إذا كاف اؼبأسسوف 
اؽبيئات  يبتلكوف نصيبا من رأس اؼباؿ بصورة عينية أو نقدية، و ذلن ما ىبفف األعباء اؼبالية على البنوؾ و

    . 3التمويلية األخرى

 ليست اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات يف اؼبصاطرة درجة إف سهولة الدخول للسوق والخروج منو: -

 إذل الثابتة األصوؿ نسبة لنقص السوؽ من اػبروج و الدخوؿ لسهولة السوؽ نظرا ـباطر خاصة كبَتة،

 و استثماراهتا غبجم نظرا كبَتة أخطارا تتحمل الكبَتة فاؼبأسسات 4األحياف يف أغلب الكلية األصوؿ
 السوؽ. حصتها يف حجم
ىو ما يسمح باالتصاؿ السريع صعودا  و: على نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيدتتوفر  -

عماؽبا، أما خارجيا فنظاـ اؼبعلومات يتميز بدوره بالبساطة نتيجة قرب السوؽ  ونزوال بُت إدارة اؼبأسسة و
ألف التحوالت على  جغرافيا وىي يف مثل ىذه اغبالة قليلة اغباجة إذل اللجوء إذل دراسات السوؽ اؼبعقدة.

 .5مستوى السوؽ الداخلي يبكن رصدىا بسهولة من قبل اؼبسَتين

                                                           
 .87نبيل جواد، مرجع سبق ذكره، ص  1
العدد جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، ، ؾبلة العلـو اإلنسانية، الية سطيفة، و مشاكل سبويلها دراسة حالة و اؼبتوسط اؼبأسسات اؼبصغرة، الصغَتة وجبار ؿبفوظ،  2

 . 201، ص2003ديسمرباػبام ، 
 اؼبتوسطة يف الدوؿ العربية، ملتقى دورل حوؿ متطلبات تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و طة يف الدوؿ العربية،اؼبتوس ، مكانة و واقع اؼبأسسات الصغَتة وؿبمد يعقويب3

 .46، ص 2006أفريل  18و  17 اعبزائر، يومي الشلف، حسيبة بن بوعلي، جامعة
، ملتقى دورل حوؿ متطلبات تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الدوؿ اؼبتوسطة يف اعبزائر تطوير اؼبأسسات الصغَتة و تنمية وكتوش عاشور، طرشي ؿبمد، 4

 ، ص 2006أفريل  18و 17جامعة  حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، يومي  العربية، 
يف التنمية، دورىا  ؼبتوسطة والوطٍت حوؿ اؼبأسسات الصغَتة و ا  ، ؾبمع األعماؿ، اؼبلتقىاؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة واؼبناخ االستثماريعبد اجمليد قدي، 5

 .143، ص2002أفريل  09و  08األغواط، اعبزائر، يومي 
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اؼبتوسطة بالضرورة إذل عمالة ماىرة مدربة تدريبا عاليا فبا هبعلها  ال ربتاج اؼبأسسات الصغَتة و العمالة:-
يف اجملتمع احمللي، قادرة على إستيعاب أعداد كبَتة من العمالة الزائدة أو الداخلة حديثا إذل سوؽ العمل 

 األمر الذي يساعد على خلق كوادر فنية جديدة و تنمية مهارات قدامى العاملُت يف النشاط.
تساىم اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف ربقيق نسبة من اإلكتفاء الذايت، و إشباع اغباجات الضرورية  -

 .1نتشار اعبغرايف للمأسساتللعديد من سكاف اؼبناطق النائية من خبلؿ ربقيق التوازف يف اإل
 اؼبناخ و العمل يف كاؼبرونة مزايا يعترب ما اؼبتوسطة و الصغَتة للمأسسة السابقة اػبصائص من إف    

 .اػبربة نقص و اؼبادية اإلمكانيات كضعف عيوب يعترب ما منها و للعمل، األسري
اؼبتوسطة عدت ؿباسن سبيزىا عن للمأسسات الصغَتة و : المتوسطة مزايا المؤسسات الصغيرة و.4

  اؼبأسسات الكبَتة و ىي تتمثل يف اؼبزايا التالية:

البفاض  تنوعها و نتشارىا وذلن يف حل مشكلة البطالة نظرا إلتساعد ب خلق فرص عمل متزايدة، و*
 تكلفة خلق فرصة العمل هبا؛

 2تنمية على مناطق الدولة اؼبصتلفة،لتوزيع عوائد ا ربسُت مستويات اؼبعيشة و نشر الرفاىية االقتصادية و*
 الريف؛ بالتارل تساعد على خلق التوازف الصناعي بُت اغبضر و و

 ؛يأدي إمعاهنا يف التصصص إذل زبفيض تكاليف اإلنتاج *

يف  بتكارات الذاتية يف مشروعاهتم، وذلن إلرتفاع قدرة أصحاهبا على اإل رتفاع قدرهتا على االبتكار وإ*
 أصحاب ىذه اؼبشروعات؛  من االبتكارات إذل % 52الياباف يعزى 

بُت  قياـ برامج التعاوف بينها و رتفاع اؼبستوى اؼبهاري للعمالة اؼبشتغلة فيها نظرا للتصصص الدقيق، وإ*
 3 ؛اؼبأسسات الكبَتة على أساس التعاقد من الباطن

 طبيعة الدوؿ النامية؛ ظروؼ و واستصدامها بطريقة فعالة تتبلءـ  القدرة على جذب اؼبدخرات الصغَتة و*

الكفاية سواء من حيث القدرة على ربقيق األىداؼ االقتصادية ألصحاهبا أو من حيث قدرهتا  الفعالية و*
 احتياجات العميل؛ على إشباع رغبات و

 ؿبدوديتها وتنشئتها يف نف  الوقت؛مناسبة ػبدمة أسواؽ الدوؿ النامية اليت تتصف بصغرىا أو *

 ئة؛ذبنب تلوث البي على االنتشار يف كل فروع النشاط االقتصادي والقدرة *

                                                           
 /بالتصرؼ..14مصطفى بن نوى، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .222ص  ، 2001طبعة  ، اإلسكندرية، الدار اعبامعية ، التنمية احمللية التمويل احمللي و ،عبد اؼبطلب عبد اغبميد 2
 .21-20 ص ص ، القاىرة،2003، ؾبموعة النيل العربية،  الطبعة األوذل، مهارات إدارة اؼبشروعات الصغَتةؿبمد ىيكل،  3
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القابلية للتكيف يف مواجهة الظروؼ غَت الطبيعية خاصة يف أوقات االنكماش أو الكساد  اؼبرونة و*
ىذا ما تعجز عنو اؼبشروعات الكبَتة العمبلقة، حيث تتسم اؼبشروعات الصغَتة دبرونة  االقتصادي، و

 ؛اإلدارة

 اؼبورد، فبا يزيد من درجة رضا العميل و  خدمة متميزة ؽبا طابع شصصي بسبب قرهبا من العميل وتقدصل*
 اؼبورد؛ كذا إرضاء

 السلعية؛ معاونة اؼبأسسات الكبَتة على تدبَت احتياجاهتا من مستلزمات اإلنتاج*

 1؛خدمة اجملتمع جتماعية وتقوية األواصر اإل قدرهتا على النمو اؼبستمر و*
 المتوسطة المؤسسات الصغيرة و ا: سلبياتثاني
  إف ىذه الصناعات وبسبب اإلجراءات الضريبية اؼبشددة أو القيود اؼبتعلقة بالسيطرة النوعية أو

قد يتصذ شكل  الصحية، قد تنطوي ربت إطار القطاع غَت اؼبنظم والذي يعمل بعيدًا عن القوانُت و
اؼبهنية أو قوانُت  اؼبتعلقة حبقوؽ العماؿ أو السبلمة الصناعية واػبارج عن القانوف يف أحياف كثَتة سواء 

الواقع إف ىذه اغبالة ىي نتيجة طبيعية لعدـ االنسجاـ أو  النوعية، و الرقابة الصحية و ضباية البيئة و
 بُت اإلمكانات اؼبالية أو مشكلة التمويل اليت تعيشها التناغم بُت اؼبتطلبات العصرية لعملية التصنيع و

الصناعة الصغَتة، فهي دل تصبح صغَتة فقط ألسباب تقنية أو اقتصادية يفرضها واقع البلداف النامية 
اليت ال تتناسب مع األعباء اليت يفرضها  ولكنها أساسًا صغَتة بسبب اإلمكانات اؼبالية اؼبتاحة ؽبا و

عندما ال تراعي اعبهات  التكييف مع القوانُت اؼبعاصرة سواء الضريبية منها أو اإلجتماعية خصوصاً 
اغبكومية اؼبسأولة عن تطبيق القوانُت األولويات اليت تنسجم مع أوضاع ىذه الصناعة وتعاملها نف  
معاملة الصناعات الكبَتة ذات اإلمكانات اؼبالية الواسعة، وقد تعمل بعض التشريعات على معاقبة 

معينًا يف قيمة رأس اؼباؿ الثابت واليت غالباً  الصناعات الصغَتة حبرماهنا من االمتيازات اليت زبص حداً 
ما تكوف بشكل إعفاءات صبركية أو ضريبية. وىذا حبد ذاتو يدفع الصناعات الصغَتة ويشجعها على 

 اػبروج عن القانوف والعمل يف إطار القطاع غَت اؼبنظم بعيداً عن رقابة األجهزة اغبكومية.
  يف معظم الدوؿ  التطورات التكنولوجية. فهذه الصناعات وعدـ مقدرة الصناعات الصغَتة على مواكبة

النامية، نشأت لسد إحتياجات السوؽ احمللية من السلع االستهبلكية ذات النوعية اؼبتناسبة مع 
مستويات اؼبعيشة يف ىذه البلداف ودل تكن تلبية للعبلقات األمامية واػبلفية اليت زبلقها الصناعات 

غَتة مغذية للصناعات الكبَتة وال ىي بصناعات متلقية لفرص التصنيع الكبَتة، فبل ىي صناعات ص
اليت زبلقها الصناعات الكبَتة. و ىنا أيضًا فإف وضعها اؼبوصوؼ بصناعات مستجيبة للواقع 
                                                           

 .223-222ص ص عبد اؼبطلب عبد اغبميد، مرجع سبق ذكره، 1
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االقتصادي اؼبتصلف، هبعلها غَت قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية يف ؾباؿ عملها خصوصاً 
ليت كانت أصبًل سبب نشأهتا الصغَتة. وقد اعتمد العديد منها يف البقاء بسبب مشكبلت التمويل ا

واالستمرار على رخص أسعار منتجاهتا الناجم عن رداءة النوعية باؼبقارنة مع أسعار الصناعات اؼبتطورة 
من تقنيًا أو اؼبنتجات اؼبستوردة ذات اعبودة العالية و األسعار اؼبرتفعة وعلى ىذا األساس فإف العديد 

الصناعات الصغَتة مرشحة لبلنقراض مع ربسن األوضاع اؼبعيشية يف البلداف النامية ذات معدالت 
النمو العالية يف حالة غياب اإلسناد اغبكومي القادر على تطوير ىيكل ىذه الصناعات ودفعها 

امية واػبلفية للتعايش مع الصناعة الكبَتة وربويلها إذل صناعة مغذية ومتلقية يف إطار للعبلقات األم
 .1للًتابط الصناعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
 حسيبة بن بوعلي،  ، رسالة ماجستَت، جامعة2005-1995فًتة اؼبتوسطة يف إقتصاديات مشاؿ إفريقيا خبلؿ  آليات سبويل اؼبأسسات الصغَتة وحضري دليلة، 1

 .23، ص 2007الشلف، 
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 المبحث الثاني: أشكال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مجاالت نشاطها
إف للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة ظبات سبيزىا عن اؼبأسسات الكربى و ىذا ما يكسبها أنبية بالغة يف 

باإلضافة إذل ذلن لديها القدرة  اغبياة اإلقتصادية،إقتصاديات الدوؿ، لذلن تنشط يف عدة ؾباالت يف 
 على التشكل حسب اجملاؿ الذي تكوف فيو، و ؽبذا مت تقسيم اؼببحث إذل اؼبطالب التالية:

   اؼبطلب األوؿ: أشكاؿ اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة. -

 اؼبطلب الثاشل: أركاف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و مأشرات قباحها. -

 الثالث: ؾباالت نشاط اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة.اؼبطلب  -
 المطلب األول: أشكال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 المتوسطة حسب الشكل القانوني أوال: تصنيف المؤسسات الصغيرة و
 حسب أو فيها، أمواؽبم يوظفوف الذين األشصاص لعدد تبعا الصغَتة اؼبأسسات تصنيف يبكن     
 ما عادة وؿبدود.  غَت أو ؿبدودا اػبطر ىذا يكوف وقد التوظيف، ىذا بسبب لو يتعرضوف الذي اػبطر
 الشصص على يتوجب لذا أمواؿ، مأسسات و أشصاص مأسسات إذل الصغَتة اؼبأسسات تصنف
 مع و مأسستو نشاط مع يتبلءـ الذي القانوشل الشكل ىبتار أف صغَتة مأسسة إنشاء يريد الذي
 السيطرة درجة أو الضرائب كانت سواء قانوشل، شكل كل عن اؼبًتتبة اآلثار اإلعتبار بعُت خذاأ رغباتو،
  1.اخل...القرار ازباذ على القدرة أو اؼبأسسة، على

 : 2يلي ما القانوشل الشكل اختيار يف اؼبأثرة العوامل بُت من و           
 اؼبأسسات ففي ، لو اؼبصولة والسلطات اؼبأسسة صاحب صبلحيات وبدد القانوشل الشكل: السيطرة-

 مسبقا وبدد أف عليو لذا جدد، شركاء دخل كلما وتقل اؼبأسسة لصاحب مطلقة السلطة تكوف الفردية
 وتسيَتىا. اؼبأسسة إدارة يف لو اآلخرين ومشاركة عنها، التصلي بإمكانو اليت النسب

 ما عادة الدولة أف كما ، للمأسسة القانوشل الشكل باختبلؼ الضريبية النسب تلفزب الضرائب:-
 من تتغَت اؼبأسسة فإيرادات ذلن جانب إذل ؽبا، واؼبالية اإلقتصادية الوضعية حسب النسب ىذه تغَت
 األشكاؿ يف الضريبية النسب يقدر أف مأسسة إنشاء يف يرغب من كل على لذا خرى،أل سنة

 نشاطو. وطبيعة إمكانياتو مع يتبلءـ الذي اؼبناسب القرار يتصذ و اؼبصتلفة،

                                                           
 .29، ص2002التوزيع و الطباعة، الطبعة األوذل، عماف األردف،  ، اؼبسَتة للنشر وإدارة اؼبشروعات الصغَتةالعطية ماجدة، 1
 .130-129ص ص برنوطي سعاد نائف، مرجع سبق ذكره، 2



 لمفاىيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةااإلطار                  الفصل األول                     

 
41 

 يف خاصة اؼبالية الشركة لتزاماتإ عن شصصية مسأولية مسأوؿ اؼبأسسة صاحب: المالية المسؤولية-
 أنو كما اؼبستحقة، الديوف تسديد على القدرة عدـ و اؼبنتجات، كتلف تواجهها، اليت األزمات ظل

 نشاطها. عن اؼبًتتبة واػبسائر األعباء يتحمل
 اؼباؿ رأس يف عادة يكمن وآخر قانوشل شكل بُت اإلختبلؼ المؤسسة: إلقامة الالزم المال رأس -

 مع يتبلءـ الذي القانوشل الشكل ىبتار أف اؼبأسسة صاحب على لذا النشاط، ؼبزاولة توفَته يتم الذي
 ربقيقها. بإمكانو اليت الفوائد و التكاليف بُت اؼبقارنة عليو كما اؼبالية، قدراتو
 خاصة ،القانوشل الشكل اختيار على واضح بشكل تأثر للمأسسة اؼبستقبلية اػبطط العمل: أىداف -
 يأدي فبا توسعية، طموحات وؽبا ؾبزية، مالية عوائد ربقق و معتربا مبوا تشهد األخَتة ىذه كانت إذا
 اسًتاتيجياهتا مع و ؽبا، اعبديدة الوضعية مع يتماشى آخر شكل إذل القانوشل شكلها تغَت إذل

 .اؼبستقبلية
و اليت يوضحها الشكل  القانوشل شكلها حسب الصغَتة اؼبأسسات تصنيفات ـبتلف يلي فيما و

 1التارل:
 : تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب الشكل القانوني(Ⅰ-10)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على القانوف التجاي اعبزائريالمصدر: 

                                                           
 .193-141ص ص ، 2000"، اعبزائر، 561-560-552-551، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اؼبواد "ئريالقانوف التجاري اعبزا1

 ألصناف القانونيةا

 اؼبأسسات اؼبصتلطةاؼبأسسات اػباصة         اؼبأسسات العمومية                التعاونيات     

 الفردية         الشركات

 األشصاص     ذات اؼبسأولية احملدودة           األمواؿ              
 اؼبسانبة-التضامن                                       -              
 التوصية باألسهم -احملاصة                                        -              
 التوصية البسيطة    -              
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يبكن إدراجها إصباال ضمن صنفُت:  ىي مأسسات زبضع للقانوف اػباص، و: المؤسسات الخاصة.0
 الشركات. اؼبأسسات الفردية و

و  واحد، شصص قبل من تسَت و سبوؿ و سبتلن اليت اؼبأسسات تلن ىي و المؤسسات الفردية: 0.0
 معظم يف اؼبأسسات من النوع ىذا ينتشر و خسارة، و ربح من نشاطها نتائج عن الوحيد اؼبسأوؿ ىو

 من أمثلة ذلن قبد اؼبعامل اغبرفية، ورشات الصيانة، استوديوىات التصوير واؼبتاجر، و و، 1اإلقتصاديات
سبتاز ىذه اؼبأسسات بإجراءات تأسي  بسيطة، إجراءات الرقابة تكوف فقط بفرض الضريبة على األرباح، 

ىذه اؼبأسسات ىو  من سلبيات الفنية، و اؼبرونة يف فبارسة النشاطات اإلدارية و اغبرية يف ازباذ القرارات و
عدـ سبكن الفرد من اإلؼباـ جبميع النواحي اإلدارية الفنية  و أف بقاء ىذه اؼبأسسات مرتبط حبياة الشصص،

 اإلنتاجية، أيضا فرص الًتقية داخل اؼبأسسة ؿبدودة، عدـ استفادة اؼبأسسة من مزايا التصصص، و و
 .2اؼبتوسطة األمثل للمأسسات الصغَتة وبالرغم من ذلن فإّف اؼبأسسات الفردية تّظل النموذج 

الشركة عقد دبقتضاه يلتـز شصصاف أو أكثر بأف يساىم كل منهم دبشروع مارل، بتقدصل الشركات:  4.0
حصة من ماؿ أو عمل، على أّف يقتسموا ما قد ينشأ عػن ىػذا اؼبشروع مػن اؼبشروع من ربح أو خسارة 

قد وضع اؼبشرّع شروط موضوعية عامة وىي : الرضا،  ائري، ومن القانوف اؼبدشل اعبز  416طبقا للمادة 
الّنية  تعّدد الشركاء، تقسيم اغبصص و:  يفمل ثالسبب، أما الشروط اؼبوضوعية اػباصة فت األىلية، احملل و
 ىي: تنقسم مأسسات الشركات إذل ثبلثة أنواع و ، و3يف اؼبشاركة

 و ؿبدود، غَت األمواؿ بتوظيف اؼبتعلق اػبطر فيها يكوف اليت اؼبأسسات ىيشركة األشخاص:  0.4.0
 جيدة ظبعة حسنة، معاملة من الشصصية العبلقات يف اؼبتمثل و للشركاء، الشصصي اإلعتبار على تقـو
 شركات: الصنف ىذا يتضمن و فبا يكوف لو األثر اإلهبايب على نشاط اؼبأسسة، ،4متبادلة ثقة و

 .البسيطة التوصية شركات ،احملاصة شركة، التضامن
 نشاطا سبارس صغَتة، مأسسة تأسي  على أكثر أو شريكُت باتفاؽ تظهرشركات التضامن:  0.0.4.0
 إف و حىت عنها، نيابة التوقيع يف اغبق لو و الشركة يبثل شرين كل و معينة، أىداؼ لتحقيق معينا
 6.اآلخرين للشركاء ملزما التوقيع حق يصبح بالتارل و، 5ذلن غَت على الشركة عقد نص

                                                           
 .30-29ص ص العطية ماجدة، مرجع سبق ذكره، 1
 .38مرجع سبق ذكره، ص  تنميتها دراسة حالة اعبزائر، سبل دعمها و اؼبتوسطة و واقع اؼبأسسات الصغَتة وػبلف عثماف، 2
 .39-38صص نف  اؼبرجع، 3
 .11، ص2001، مطابع جامعة منتوري قسنطينة، اعبزائر، ؿباضرات يف إقتصاد مأسسةدطبوش العريب،  4

5
 Benaibouche.R, Entreprise et droit d’entreprise, la nouvelle technique de la gestion, Édition Casbah, Algérie, 

2001, p 82. 
 .123برنوطي سعاد نائف، مرجع سبق ذكره، ص 6
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اإلدارة التضامنية تعٍت اؼبشاركة يف األعماؿ والنشاطات مع التزاـ الشركاء بالوفاء دبصتلف االلتزامات  و
 اؼبسأولية غَت ؿبدودة. اؼباّدية اؼبًتتبة على شركتهم و

اؼبأسسة  خارج و لمن مزايا ىذا النوع من اؼبأسسات أنو نتيجة للمسأولية التضامنية للشركاء داخ      
من عيوهبا، قد يتحّمل الشرين خسارة كبَتة تكوف ناصبة عن أخطاء دل يساىم  تزداد ثقة اؼبتعاملُت هبا، و

 .1التوافق بُت الشركاء استمرار اؼبأسسة مرتبط دبدى االنسجاـ و فيها، أيضا بقاء و
 شفوي بُت اثنُت أو أكثر من وتعتمد يف إنشػائها على اتفاؽ كتايب أ: المحاصةشركات  4.0.4.0

الشركاء، للقياـ بنشاط اقتصادي خبلؿ فًتة زمنية ؿبدودة، لتحقيق ربح معُت يتم تقاظبو فيما بُت الشركاء 
 يزاهتا :فبمن  مع هناية النشاط االقتصادي الذي أقيمت ألجلو تنتهي شركة احملاصة، و حسب اتفاقهم، و

 عليها التزامات؛لي  ؽبا حقوؽ وال تعترب شركة مستًتة  -
 ارية ، فنشاطها يتم بصفة شصصية؛لي  ؽبا رأس اؼباؿ واألعواف وال شصصية اعتب -
أيضا يف ؾباؿ صناعة  اؼبوظبية مثل تسويق احملاصيل الزراعية، و هتتم ىذه الشركات بالنشاطات التجارية و -

 .2اؼبسرحيات األفبلـ و
 األقل على شريكُت باتفاؽ الشركات من النوع ىذا تأسي  يتم شركات التوصية البسيطة: 3.0.4.0
 رأس يف شرين كل مسانبة نسبة اؼبشاركة عقد وبدد و معُت، نشاط بأداء تقـو مأسسة تكوين على
 :3و نبا الشركاء من نوعُت بوجود يتميز الشركات من النوع ىذا و اإلدارة، يف حقوقو و اؼباؿ

 و شصصية بصفة مسأوؿ فهو التضامن، شركة يف اؼبتضامن الشرين عن ىبتلف المتضامن:  شرين -
 الشركة. ديوف عن التضامن بوجو

 اذباه  مسأوليتو وتقتصر اإلدارة، يف يشارؾ وال تضامنية، وغَت ؿبدودة مسأوليتو موصي: شرين-
 ال حصتو و اػباصة، فبتلكاتو إذل سبتد أف دوف فقط اؼباؿ رأس يف مسانبتو قدر على الشركة لتزاماتإ

 .عمل شكل يف تكوف أف يبكن
 :4و تتمثل خصائصها يف النقاط التالية

 اسم يظهر و ال ،" و شركائهم" بكلمة متبوع أكثر أو متضامن شرين اسم وبمل الشركة: عنواف -
 متضامنا؛ اعترب و إال عنواهنا يف اؼبوصي الشرين

                                                           
 .39ص  مرجع سبق ذكره، ،تنميتها دراسة حالة اعبزائر سبل دعمها و اؼبتوسطة و ، واقع اؼبأسسات الصغَتة وػبلف عثماف1
 .40نف  اؼبرجع، ص 2

3
 Benaibouche.R. R, Op. Cit, p 84. 

 .141ص ، 563 اؼبادة ذكره، سبق مرجع ،التجاري القانوف4
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 فبل اؼبوصُت الشركاء أما اؼبتضامنُت، الشركاء على التاجر صفة تقتصر التاجر: صفة اكتساب -
 الصفة؛ ىذه يكتسبوف

 يف اؼبسانبة تقبل عينية، و ال أو نقدية اغبصص و تكوف اؼباؿ، لرأس أدسل حد يشًتط : الاؼباؿ رأس -
 جانب متضامن، إذل أو موصي كاف سواء شرين كل حصة قيمة ربديد هبب كما عمل، شكل
 التصفية؛ فائض و يف األرباح يف و حصتهم اؼبتضامنُت للشركاء اإلصبالية اغبصة ربديد

 التنازؿ الشركاء، أما بُت حرية بكل حصصهم عن التنازؿ اؼبوصُت للشركاء يبكن اغبصص: تداوؿ -
 الذين اؼبوصُت الشركاء و اؼبتضامنُت، الشركاء كل دبوافقة فيتم الشركة عن أجانب ألشصاص عنها

 ؛اؼباؿ رأس أغلبية يبتلكوف
 بُت اؼبتبادلة بالثقة يتميز ألنو القانوشل الشكل من النوع ىذا الصغَتة اؼبأسسات أصحاب يفضل
 اليت و، اؼبوصي للشرين بالنسبة ؿبدودة فيو اؼبصاطرة درجة و يبعضهم، السابقة معرفتهم و الشركاء،
يتوالىا  الشركة إدارة ألف ذلن عالية، فيها اإلستثمار ـباطر أف إال اؼباؿ، رأس يف مسانبتو حبجم ربدد
 ؛الشرين ىذا خربة و بكفاءة مرتبطاف إستمراريتها و الشركة نشاط هبعل ما ىذا و اؼبتضامن، الشرين
 و الصغَتة   على تنشيط اؼبشاريع   يقـو عدد من اؼبستثمرينالمسؤولية المحدودة: الشركة ذات  4.4.0

تتميز ىذه  اؼبتوسطة على شكل شركات ذات مسأولية ؿبدودة للتصلص من عيوب شركات التضامن، و
   : الشركات دبا يلي

 حبدود مسانبتو يف رأس ماؿ الشركة؛مسأولية الشرين ؿبصورة  -
يوزع رأس ماؿ الشركة إذل حصص متساوية، ويبكن للشرين شراء حصة أو أكثركما يبكن بيع حصتو  -
 الشركاء؛ لغَت
 د الشركاء إال األشصاص الطبيعيُت؛ال يقبل يف عدا -
 أو أكثر أو من طرؼ شصص خارجي ؽبم؛طرؼ شرين  تكوف اإلدارة فيها من -

 ىم من أدرجها ضمن شركات األشصاص و وقد اختلفت اآلراء يف ربديد صنف ىذه الشركات، فمن
األشصاص بُت كبل من شركات  ىذا راجع لوجود شبو بينها و من نوع شركات األمواؿ و آخروف يروف أهنا

 .1شركات األمواؿ و
 من فبكن قدر أكرب صبع هبدؼ اؼبارل اإلعتبار على األمواؿ شركات تقـو: شركة األموال 3.4.0
 .باألسهم التوصية شركة و اؼبسانبة، شركة و تضم: األمواؿ

                                                           
 .40، مرجع سبق ذكره، ص اؼبتوسطة و سبل دعمها و تنميتها دراسة حالة اعبزائر واقع اؼبأسسات الصغَتة وػبلف عثماف، 1
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 ال شركاء من تتكوف و أسهم، إذل رأظباؽبا ينقسم اليت الشركات ىي شركة المساىمة: 0.3.4.0
 .1سبعة عن عددىم يقل أف يبكن ال و حصتهم، حدود يف إال اػبسائر يتحملوف
يقسم رأس ماؿ شركة اؼبسانبة إذل حصص متساوية تسمى باألسهم تطرح يف األسواؽ العملية دبعٌت 

للسهم  اؼبسانبُت، وموافقة  لبلكتتاب، دبا يبكن تداوؽبا يف بورصة األوراؽ اؼبالية دوف الرجوع إذل الشركة و
قيمة حقيقية أو سوقية تتوقف على مدى قباح الشركة يف  اؼبدونة على السهم و قيمة اظبية و: قيمتُت

 نشاطها، و يتحصل صاحب السهم على أرباح توزع بصفة دورية على اؼبسانبُت.
 التالية:  باػبصائص اؼبأسسات من النوع ىذا  و يتمتع

 صفة يكتسبوف الذين اؼبسانبُت شصصية عن مستقلة اعتبارية بشصصية تتمتع الشركة التاجر: صفة -
 التاجر؛
 إذا األقل على جزائري دينار مبليُت خبمسة اؼبسانبة شركة رأظباؿ اعبزائري اؼبشرع الشركة: حدد رأظباؿ-

 ؛2عينية أو نقدية اغبصص وتكوف ـبالفة، حالة يف دينار ومليوف العلٍت، لئلدخار الشركة عبأت
 ،"مسانبة شركة " بعبارة متبوعا نشاطها طبيعة على عادة يدؿ ذباري اسم من الشركة: يتكوف عنواف-

 ؛3رأظباؽبا مبلغ مع الشركة، تسمية يف أكثر أو واحد شرين اسم إدراج و يبكن
 للتداوؿ؛ قابلة القيمة متساوية أسهم إذل اؼباؿ رأس يقسم اغبصص: تداوؿ-
 ؿبددة؛ مدة يف البنوؾ طريق عن العاـ لئلكتتاب األسهم تطرح-

 ؛4اؼبوجودة لؤلسهم اظبية قيمة بإضافة أو جديدة، أسهم بإضافة اؼباؿ رأس زيادة يبكن-
 الشركة؛ استمرارية على يأثر الشركاء أحد وفاة أو إفبلس-
 .األرباح على الضريبة لنظاـ زبضع-

 شرين بُت أسهم إذل رأظباؽبا يقسم اليت الشركة ىذه تأس : باألسهم التوصية شركة 4.3.4.0
 عن عددىم يقل أف يبكن ال مسانبُت موصُت شركاء أو شرين و التاجر، صفة لو أكثر أو متضامن
 التالية: باػبصائص تتميزو ، 5ثبلثة
 الشركاء أحد اسم يتضمن وقد اؼبوصُت، الشركاء أظباء يتضمن وال ذباريا اظبها يكوف: الشركة عنواف-

 أكثر؛ أو اؼبتضامنُت
                                                           
1
Benaibouche.R. R, Op. Cit, p82. 

 .146، ص 2004اعبامعية، اعبزائر،  اؼبطبوعات ، ديوافاعبزائري القانوف يف األمواؿ شركاتنادية،  فوضيل2
 .149نف  اؼبرجع، ص  3
 .303نف  اؼبرجع، ص 4
 .210، ص 715ذكره، اؼبادة  سبق مرجع ،التجاري القانوف5
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عن  متضامنة بصفة مسأوال يكوفو  التاجر، صفة اكتساب اؼبتضامن للشرين يبكن التاجر: صفة-
 دبا إال اػبسائر يتحملوف و ال التاجر، صفة اكتساب يبكنهم فبل اؼبوصُت الشركاء أما الشركة، ديوف
 اؼباؿ؛ رأس يف حصصهم يعادؿ
اؼبتضامنُت  الشركاء حصص أما الشركاء، بُت للتداوؿ قابلة اؼبوصُت الشركاء أسهم اغبصص: تداوؿ-
 الشركاء؛ صبيع دبوافقة إال عنها التنازؿ أو تداوؽبا يبكن فبل
عن  ؽبم كتعويض و ذلن العادي، نصيبهم على زيادة األرباح من نسبة اؼبتضامنُت الشركاء يبنح-

 اؼبأسسة؛ نتائج عن اؼبطلقة مسأوليتهم نتيجة يتحملوهنا اليت اؼبصاطر
 ؿبددة؛ مدة خبلؿ البنن طريق عن لئلكتتاب األسهم تطرح-
 الشركة؛ تصفية إذل يأدي ال اؼبوصُت الشركاء أحد وفاة أو إفبلس-
 الشركات؛ أرباح على الضرائب لنظاـ زبضع-

 الشصص ذات الشركة، تضامن شركة شكل: الصغَتة اؼبأسسات تأخذ ما عادة أنو نبلحظ حيث
( EURL) احملدودة اؼبسأولية و الوحيد

  احملدودة اؼبسأولية ذات شركةأو
(SARL)اعتمادا ىذا و 

 .اؼبأسسةأصحاب  مسأولية و ؼباؿا رأس على
 سبتاز بإمكانيات مادية ومالية كبَتة، واؼبأسسات التابعة للقطاع العاـ،  ىي.المؤسسات العمومية: 4

اإلعفاءات اؼبصتلفة، كذلن يوجد جهاز للرقابة  اإلدارية و تستفيد من ؾبموعة من التسهيبلت القانونية و
 .يتمثل يف الوصاية

 تأس  من قبل ؾبموعة من العناصر من اؼبشاريع االختيارية اليتد اعبمعيات التعاونية تعّ  التعاونيات:.3
 خدمات ضرورية بأقل تكلفة فبكنة. البشرية، هبدؼ تأمُت احتياجات األعضاء من سلع و

 متوسطة اغبجم. ز على دراسة اؼبأسسات اػباصة باعتبارىا مأسسات صغَتة ويكإالّ أنو مت الًت 
 المتوسطة حسب طبيعة النشاط تصنيف المؤسسات الصغيرة وثانيا: 

ت اؼبدخبل من ؾبموعة بتحويل عادة اؼبأسسات من النوع ىذا يقـو: الصناعية الصغيرة .المؤسسات0
Inputs إذل ؾبموعة من اؼبصرجات Outputs، بالسعر السوؽ يقبلها اليت الصنع التامة اؼبنتجات ىي و 
 تشًتي مأسسة كل:"أهنا على الصناعية الصغَتة اؼبأسسات تعرؼ حيث اؼبناسبة، اعبودة و اؼبناسب
 شكل يف ـبرجات ؾبموعة إذل مدخبلت ؾبموعة من بتحويلها تقـو و اػباـ شكلها يف أولية مواد

 النهائيُت اؼبستهلكُت أو التجزئة أو اعبملة لتجار ببيعها لتقـو الصنع، تامة أو مصنعة نصف منتجات
                                                           

 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée .  


 Société à responsabilité limitée. 
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 اغبرؼ أو الغذائية، اؼبواد تصنيع يف الصغَتة اؼبأسسات تنشط ما عادة و اؼبناسبُت، السعر و باعبودة
  . 1"اخل...الغيار قطع و ، األحذية و اؼببلب  صناعة أو اليدوية

 تعبئتها أو بيعها إعادة مث سلعة بشراء تقـو مأسسة كل ىي والتجارية:  الصغيرة .المؤسسات4
 .2التجزئة و اعبملة ذبار :مثل الربح، على اغبصوؿ بقصد

 ذبار إذل بيعها مث الصناعية اؼبأسسات من البضاعة بشراء تقـو الجملة: تجارة مؤسسات. 0.4
 .عليها متفق عمولة مقابل الكربى الصناعية اؼبأسسات منتجات بتوزيع تقـو أو التجزئة،

 للمستهلن بيعها و اعبملة ذبار من اؼبنتجات بشراء تقـو ما عادة :التجزئة تجارة مؤسسات .4.4
 الناتج زيادة يف دوره ألنبية اغبارل، الوقت يف انتشارا النشاطات أكثر النشاط ىذا يعترب ، و3النهائي
 تشغيل يف مسانبتو إذل إضافة النهائية، السلع من اؼببيعات مستوى رفع على قدرتو خبلؿ من القومي
 .4اؼباؿ رأس دبحدودية اؼبأسسات ىذه امتياز رغم العماؿ من كبَت عدد

 الصغَتة، اؼبأسسات ألصحاب جاذبية األكثر اػبدمات ؾباؿ يعتربالمؤسسات الصغيرة الخدماتية: .3
 لصغر نتيجة ذلن و مستمر، تزايد يف اػبدمات ؾباؿ يف تعمل اليت الصغَتة اؼبأسسات عدد أف حيث
 مع يتوافق ما ىو و العماؿ من قليل عدد و اجملاؿ، ىذا يف لئلستثمار اؼبطلوب اؼباؿ رأس حجم

 خدمات السيارات، إصبلح لعمبلئها: تقدمها اليت اػبدمات بُت من و الصغَتة، اؼبأسسات إمكانيات
 .السياحية اػبدمات الكمبيوتر،

 ثالثا: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة الملكية
 :5إذل اؼبعيار ىذا حسب الصغَتة اؼبأسسات تصنيف يبكن

 يبتلن حيث أفراد، ؾبموعة أو لفرد ملكيتها تعود اليت اؼبأسسات ىي الخاصة: الصغيرة المؤسسات.0
 باإلستغبلؿ مرتبط نسيب ػبطر اؼبأسسات من النوع ىذا يتعرض كما القرار، ازباذ سلطة األفراد ىأالء
 .فبكن ربح أكرب ربقيق ىو ىدفها يكوف ما غالبا و للمأسسة، العادي

 حيث احمللية، للجماعات أو للدولة ملكيتها تعود اليت اؼبأسسات ىيالعمومية:  الصغيرة المؤسسات.4
 .الوطٍت اإلقتصاد تنمية يف للمسانبة اإلسًتاتيجية، القطاعات ودعم تقوية هبدؼ بإنشائها الدولة تقـو

                                                           
1
 Bergeron.P.G, La gestion dynamique : concepts, méthodes et applications, 3

ème 
édition, Édition Gaëtan Morin, 

Quebec, Canada, 2001, p796. 
  .49نبيل جواد، مرجع سبق ذكره، ص 2

 .22ؿبمد ىيكل، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .21توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .13-12ص ص ، 1996اعبزائر،  اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف ،اؼبأسسة اقتصاد ،اظباعيل عرباجي5
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 ىي أو اػباص، القطاع مع الدولة فيها تشًتؾ اليت اؼبأسسات ىي المختلطة: الصغيرة المؤسسات.3
 .معا اػباص القطاع و للدولة ملكيتها تعود اليت اؼبأسسات

 المتوسطة حسب درجة النمو رابعا: تصنيف المؤسسات الصغيرة و
 :1نبا شكلُت اؼبعيار ىذا حسب الصغَتة اؼبأسسات تأخذ أف يبكن         

 يف نشاطها تبدأ اليت اؼبأسسات ىي و :بالنمو الواعدة العالية التقنية ذات الصغيرة المؤسسات.0
 كالقطع قياسية؛ فًتات يف وذلن الكبار مصاؼ يف تصبح مث صغَتة تبدأ فقد باستمرار، ينمو قطاع

 من غَته أو التقليدي اؼبارل التوازف تأمُت يف مشكلتها تكمن ال و .اإلتصاالت الربؾبيات، اإللكًتونية،
 السريع النمو إدارة كيفية يف ىي اغبقيقية مشكلتها بل ماليا، ضبطو و الشركة عمل يف التقليدية اؼبهاـ
 أعداد لتوظيف مستمرة حاجة قبد اؼبأسسات من النوع ىذا ففي عليو، السيطرة تصعب قد الذي
 ذوي من بالنمو الواعدة اؼبأسسات ىذه يف اؼبستثمروف يكوف ما غالبا إذ اإلطارات، من جديدة
 تلن من العديد و الكبَتة، األعداد إدارة يف باؼبعاناة يبدؤوف أهنم غَت العالية، التقنية الكفاءات
 أشصاص إدارة يف فشلوا بأنفسهم قباحاهتم ربقيق استطاعوا الذين مدرائها ألف اهنارت اؼبأسسات
 .آخرين
 التمويل؛ اإلنتاج، التسويق،: ؾباالت يف إسًتاتيجية طبيعة من قرارات اؼبأسسات ىذه تواجو و       
 تزايد يف األمر فينعك  دوما، اؼبتطور اإلنتاجي نشاطها إذل إضافة التطوير و البحث على تركز حيث
 توسيع و اإلستثمار زيادة كبو فتندفع السنوية األرباح بتزايد اؼبأسسة زبدع قد و باألصوؿ، مستمر
 لتصفيض متعددة طرؽ إذل تلجأ لذا الذايت؛ سبويلها تزايد نسبة أصوؽبا تزايد يتجاوز ما غالبا و نشاطها،
 و اآلالت، يف اإلستثمار من بدال العاملة اليد على الًتكيز و باإلستئجار، التمويل: منها و األصوؿ تلن
 نظرا اؼبصتلفة و بأنواعو اإلقًتاض إذل اللجوء على ؾبربة تصبح التمويلية، احتياجاهتا تزايد استمرار نتيجة
 إصدار عليها يصعب اعبديد، نشاطها ترافق اليت اؼبصاطر ضصامة و بدايتها يف اؼبأسسة حجم لصغر
 يبكن ال ما غالبا اؼبأسسات من النوع ىذا أف إذل إضافة الفشل، أو مبوىا عرقلة بالتارل و سندات
 .النامية الدوؿ يف إهباده

 أي العالية، التقنيات يف تستثمر ال اليت اؼبأسسات تلن هبا يقصدالتقليدية:  الصغيرة المؤسسات.4
 األحياف معظم يف أهنا مزاياىا من و التكنولوجيا، على اعتمادىا من أكثر العمل عنصر على تعتمد
 إمبا و النمو لي  ؼبالكها األساسي اؽبدؼ أف يعٍت ىذا و جيدة، نتائج حققت لو حىت صغَتة تبقى
 من ؿبدود عدد قبل من مسَتة و فبلوكة تكوف اؼبأسسات ىذه أف دبا و كافية، أرباح ربقيق

                                                           
 .226-220، ص ص 2002، ةدار الرضا، اعبزء الثاشل، سوري ،اغبديثة اؼبالية اإلدارة أساسياتدريد،  درغاـ1
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 تكوف قراراهتم فمعظم منها، بأي ىبتصوف ال و أنشطتها صبيع على باإلشراؼ يقوموف األشصاص،
 .منظمة غَت عفوية
 واؼبستمر،  النمو و العالية التقنية ذات اؼبأسسات عن التقليدية الصغَتة اؼبأسسات إدارة زبتلف كما
 جهة من و جهة، من اؼبالكُت أمواؿ على لئلعتماد تضطر ألهنا نظرا الكبَتة، اؼبأسسات عن كذلن
 مهلة زيادة إذل أو العابرة، اػبزينة مشاكل ؼبعاعبة ذلن و األجل قصَتة التمويل موارد على أخرى
 على يستوجب ما ىو و األجل، قصَتة قروض على اغبصوؿ رباوؿ كافية تكن دل فإف اؼبوردين، تسديد
 اؼبالية اؼبصاطر بزيادة و اؼبأسسة، أصحاب أمبلؾ على خطرا يشكل فبا عينية ضمانات تقدصل اؼبالكُت
 احتياجاهتا بتصفيض تقـو أخرى أحيانا و العماؿ، أجور تسديد تأخَت أو ديوهنا، دفع تأخَت رباوؿ فقد

 و سبق ما على بناء اؼبالية إدارهتا تقتصر و باإلستئجار، الثابتة اؼبوجودات سبويل سياسة بإتباع التمويلية
 مبالغا اىتماما ىناؾ أف قبد لذلن السيولة، مشكلة خاصة اؼبيزانية؛ أسفل إدارة على كامل شبو بشكل
 .النقدية بدفًت الصغَتة اؼبأسسات أصحاب طرؼ من فيو

 المتوسطة و مؤشرات نجاحها أركان المؤسسات الصغيرة والمطلب الثاني: 
 أركان المؤسسات الصغيرة و المتوسطةأوال: 
أركاف صبع كلمة ركن، و الركن ما يقـو عليو الشيء أي أساس لو، و بدونو ال تقـو لو قائمة و نعٍت      

  1بأركاف اؼبأسسة األساسيات اليت تقـو عليها، و أركاف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة تشمل ما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .24-21ص  ، صمرجع سبق ذكره ،ؿبمد ىيكل1
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 أركان المؤسسة الصغيرة و المتوسطة    (:Ⅰ-14)الشكل رقم 
 

   
 
 
 

 الركن الشرعي   الركن التنظيمي              الركن البشري                اؼبادي      الركن 
 

 اؼبوارد اؼبادية                  اؼبوارد البشرية                اؽبيكل التنظيمي
                                                                                 

 العقد         القانوف                                                                               
 الئحة التنظيم  +                                                                                     

 ص  : ؿبمد ىيكل، مهارة إدارة اؼبشروعات الصغَتة، الطبعة األوذل، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة،المصدر
22. 

الركن الشرعي للمأسسة يعٍت أف نشاطها هبب أال ىبالف القانوف الساري يف اجملتمع. شرعي: ت.الركن ال0
 عنصرين: العقد، القانوف و الئحة نظاـ العمل باؼبأسسة:و يتمثل الركن التشرعي يف 

العقد يعٍت تنظيم اغبقوؽ  وبالعقد: عقد إنشاء اؼبأسسة و يعٍت إتفاؽ بُت طرفُت، و يقصد : العقد-0.0
 .اؼبأسسةلتحقيق أىداؼ  اؼبتبادلة بُت أطرافو (الواجبات )اإللتزامات و

 السلطة التشريعية يف الدولة لتأسي  إدارة ؼبأسسة.القواعد اليت تضعها القانون:يقصد بو -4.0

صاحب اؼبأسسة و ىي اليت ربدد العمل هبا  و ىذه البلئحة يضعها الئحة نظام العمل بالمؤسسة:-3.0
من حيث أىدافها و أنشطتها و صبيع مراحل العبلقة التنظيمية بُت العاملُت و اؼبأسسة من حقوؽ و 

 واجبات.

صد بو اؽبيكل التنظيمي للمأسسة أو اػبريطة التنظيمية اإلدارية لو و نعٍت بو و يق .الركن التنظيمي:4
اإلطار أو الشكل الذي يوضح بناء الوحدات الداخلية للمأسسة و العبلقات اإلدارية فيها و األوصاؼ 

 الوظيفية ؼبصتلف وظائفها و ربديد السلطات و اؼبسأوليات احملددة ألنشطتها. 

يقصد بو اؼبوارد البشرية للمأسسة و تشمل صاحب اؼبأسسة و القوى العاملة البلزمة و  .الركن البشري:3
 إلدارة عمليات اإلنتاج.

اؼبتوسطة أركاف اؼبأسسة الصغَتة و  
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و يقصد بو اؼبوارد اؼبادية للمأسسة و تشمل:  رأس اؼباؿ البلـز لتمويل اؼبأسسة و  .الركن المادي:2
وارد اؼبادية موقع اؼبأسسة و ىو اآلالت و اؼبعدات و اػبامات و مستلزمات إدارة اإلنتاج، كما تشمل اؼب

اؼبكاف الذي تقاـ عليو. و لكي يضمن صاحب ادل.ص.الط قباحو هبب أف يتوافر ؼبوقع اؼبأسسة الشروط 
 و اؼبواصفات اآلتية:

 ه اؼبأسسة؛حاجة اجملتمع يف ىذه اؼبنطقة بالذات ؽبذ ىمد -           

 والتسويق والنقل؛مدى توافر التسهيبلت و اؼبواد اػباـ  -           

 مدى إمكانية التوسع مستقببل يف ىذه اؼبأسسة؛ -           

 مدى القدرة الشرائية لسكاف اؼبنطقة. -            
 ثانيا: مؤشرات نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 خبلؿ  قباح ادل.ص.الط يبكن قياسو من مأسسة ناجحة، أشارت أف  800جريت على يف دراسة أ     
حيث  اليت قاـ هبا كوبرز و ليرباند. الذي ينطوي على نتائج الدراسة اؼبأشرات اؼبوضحة بالشكل التارل و

 شرات من حيث األنبية النسبية إذل:يبكن ترتيب ىذه اؼبأ 
 : كيفية قياس نجاح المؤسسة الصغيرة و المتوسطة.(Ⅰ-13)الشكل رقم 

    
، 2003عبد السبلـ أبو قحف، مقدمة يف األعماؿ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، المصدر: 

 .207ص 
 حيث سبثل كل من:  

 ( اعبودة: جودة السلعة؛1) -

 ( األداء اؼبارل؛2) -
 ؛( تنمية فريق العمل اإلداري3) -
 ؛( القدرة على النـو مساءا4) -
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 ؛( االستمرار يف ؾباؿ النشاط5) -
 ؛الراحة التوازف بُت العمل و( 6) -
    1 .( البقاء7) -

ات جودة السلعة تأيت يف مقدمة اؼبأشرات اليت تقي  قباح اؼبأسسىذا الشكل، أف  نبلحظ من خبلؿ     
ـ ىتمافإمبا يدؿ على ضرورة اإل ف دؿ على شيءا إىذ من اؼبأشرات السبع. و %80حتلت نسبة إحيث 

 يبعثاف روح التجديد على اؼبنتوج.التجديد اللذين  بتكار وأكثر بعنصري اإل
من اؼبأشرات، و ىذا يعٍت  %20حتلتا نسبة قاء و التوازف بُت العمل و الراحة إف عنصري البكما نبلحظ أ

أسسات لي  دليبل ستمرار بعض اؼبأف قباح اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة غَت مرىوف دبدة بقائها و أف إ
 قويا على قباحها.

 المتوسطة : مجاالت نشاط المؤسسات الصغيرة وطلب الثالثالم
 الخاصة بالمؤسسات اإلقتصادية أوال: قطاعات النشاط اإلقتصادي

 و، خدمات الصيانة، خدمات التدريب، يةالسياح، الفندقية، اػبدمات اؼبصرفية .مجال الخدمات:0
خدمات ، التفريغ التحميل و النقل وخدمات  وضباية البيئة من التلوث  التشغيل أو خدمات النظافة و

، قامة الورش ذات التقنية اغبديثةإ، ستشاريةاػبدمات اإل، أو خدمات الكمبيوتر اإلعبلف والنشر  الدعاية و
،  ز التجارية أو اؼبطاعم اؼبتميزةاؼبراك أو األسواؽ اؼبركزية و، الغَت اؼبصازف اؼبربدة ػبدمات أو اؼبستودعات و
 قطع الغيار و إصبلح السيارات و الطبلء و الدىاف و اآللة الكاتبة و تصوير وال كذلن: اؼبطابع و

كذا ، و  تشغيل اؼبستشفيات أو اؼبستوصفات أو اؼبصحات إدارة و إقامة و عمليات الصيانة الدورية.
 التجارية. األنشطة

   و تتضمن اؼبقاوالت التالية:: المقاوالت مجال.4
كاؼبباشل أو تركيب اؼبباشل اعباىزة أو اؼبطارات أو الطرؽ أو اعبسور أو السدود مقاوالت اإلنشاءات اؼبدنية   -

 ؛اجملاري أو اؼبوانئ أو شبكات اؼبياه و
 ؛ لكًتونياتل وتوزيع التيار الكهربائي أو اإلمقاوالت اؼبشاريع الكهربائية و شبكات نق -
 ؛ حملطات ربلية اؼبياه أو اؼبصانع مقاوالت اؼبشاريع اؼبيكانيكية -

  :  و تتمثل يف اؼبأسسات التالية.المجال الزراعي: 3
  ة؛ شاتل أو البيوت الزراعية احملمياػبضار أو اغببوب أو اؼب إنتاج الفواكو و :الثروة الزراعية مأسسات -
  ا؛مشتقاهت األلباف وأو  ألبقار أو األغناـ أو الدواجنا كًتبية  :الثروة اغبيوانية مأسسات -

                                                           
 .208-207ص ص  ،  اإلسكندرية،2003، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، طبعة مقدمة يف األعماؿ، عبد السبلـ أبو قحف1
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  .مة حبَتات صناعية ؼبزارع األظباؾالثروة السمكية: كصيد األظباؾ أو إقا -
تحويل اؼبواد اػباـ إذل ب ىي تلن اؼبأسسات اليت تقـو الصناعية باؼبأسساتيقصد : .المجال الصناعي2

التصنيع أو ذبهيز اؼبواد كاملة مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو ربويل اؼبواد نصف اؼبصنعة إذل مواد كاملة 
اؼبأسسات تتسع أنشطة القطاع الصناعي لتقدـ ؾباالت عديدة لنشاط  تغليفها و تعبئتها و الصنع و
 .1الصغَتة

 و المتوسطة الصغيرة) أنشطة( المؤسسات ثانيا: مجاالت 
 اصة بالصناعات الصغَتة كالتارل:يبكن تصنيف اجملبلت اػب و    

بعبلقة مباشرة مع مأسسة كبَتة،  ىي اليت ترتبط فيها اؼبأسسة الصغَتة أو اؼبتوسطة و :2التابعة.األنشطة 0
يف ىذا اإلطار يبكن التميز بُت  والكبَتة،  ةتعترب ىذه األنشطة تابعة ألهنا متوقفة على حركيات اؼبأسس و

 نوعُت من العبلقات بُت اؼبأسسة الكبَتة و األقل حجما:
 اؼبأسسة من الباطن. 1.1

 اؼبأسسة احمليطة. 2.1                 
يا للمأسسات تعترب الصناعات اؼبغذية ؾباال حيو  والمؤسسة من الباطن ) صناعات مغذية (:  -1.1

مورد  30000نذكر على سبيل اؼبثاؿ شركة جنراؿ موتور اليت تتعامل مع أكثر من  والصغَتة و اؼبتوسطة، 
مورد صغَت و تصل نسبة اعتماد الصناعات الكبَتة  50000تعامل مع شركة رونو الفرنسية اليت تصغَت، 

يف  %88.4ذل إ اعباىزة واؼببلب   يف صناعة اؼبنسوجات و%89.2على الصناعات الصغَتة واؼبتوسطة إذل 
،  و إف نشر عدد كبَت من 3يف صناعة اآلالت يف الياباف% 86.9ذل إ معداهتا و صناعة السيارات و
 :اليت تعمل يف إطار اؼبقاولة من الباطن، يبكن أف يربر بعاملُت نباالوحدات الصغَتة 

زبفيض تكلفة اإلنتاج فتفويض اؼبأسسة الصغَتة يف إقباز مهاـ معينة يعٍت تركيز اكرب إلمكانيات * 
 الكبَتة يف ؾباالت أكثر مردودية؛اؼبأسسة 

 صادية.أو األخطار االقتار سواء الصناعية مثل نسب التلف، ربويل األخط *
اليت ذبد منفذ ؽبا  تتمثل يف اؼبأسسات اليت تنتج منتجات تامة الصنع و و المؤسسات المحيطة: -4.0

 لدى اؼبأسسات الكبَتة.

                                                           
، مالية مذكرة زبرج مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية زبصص نقود و، يف اعبزائراؼبتوسطة  الدور التنموي للمأسسات الصغَتة و ،طرشي ؿبمد1

 .18، ص 2005الشلف،  حسيبة بن بوعلي، جامعة
العدد اعبزائر، ة، اقتصادي ، ؾبلة دراساتاؼبتوسطة يف تثمُت عوامل اإلنتاج يف االقتصاديات اليت سبر بفًتة إعادة اؽبيكلة دور الصناعات الصغَتة ودمدـو كماؿ،  2

 . 205ص  ،2000الثاشل، 
 .35،  ص2002، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، صبهورية مصر العربية، إدارة اؼبشروعات الصغَتة يف الوطن العريبىالو ؿبمد لبيب عنبو، 3
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اؼبأسسة  كرب أماـها اؼبأسسة الصغرى قدرة تنافسية أىي اجملاالت اليت ربقق في: األنشطة المستقلة.4
 الكربى و ذلن لعاملُت:

فؤلنو يتعُت االستجابة إذل طلب ؿبلي أو طلب فئة وؽ و زبصص الطلب على بعض اؼبواد، حجم الس* 
 من اؼبأسسة الكبَتة؛ ةؿبدودة من السكاف تكوف اؼبأسسة الصغَتة أكثر قدرة تنافسي

 .1بسبب تغَت األذواؽنتجات تتميز بقصر دورة حياهتا، ىناؾ بعض اؼب * 
 اجملاالت الصناعية مثل: شط يف جلبذلن قبد أف ىذه اؼبأسسات تن و
، اغبلويات اؼبصبوزة( الصناعات اليت تنتج منتجات سريعة التلف )صناعات األلباف ومنتجاهتا واػببز و -   
الصناعات ذات اؼبواصفات اػباصة للمستهلكُت ، تقطيع اغبجارة واؼبنتجات اغبجرية وأعماؿ اؼبقاوالت و

 ؛خياطة اؼببلب ...( أنواع الطوب و أثاث و منافذ و )منتجات النجارة من أبواب و
اؼببلب   اؼباس و الصناعات اليت تعتمد على دقة العمل اليدوي أو اغبريف )مشغوالت الذىب و -   

 2.اؼبنتجات النحاسية( صناعات األواشل الزجاجية و اػبزؼ الصيٍت و صناعات الفصار و اؼبطرزة و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
 .35ىالة ؿبمد لبيب عنبو، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .19طرشي ؿبمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 المتوسطة و مكانتها في التنمية اإلقتصادية الصغيرة والمبحث الثالث: دور المؤسسات 
 اؽبيكلية تأدي إذل والوظيفية  إذا كانت التنمية عملية ديناميكية تتكوف من سلسلة من التغَتات          

التغلب على مظاىر التصلف، و سبكن الفرد من التفاعل مع بيئتو و التحكم فيها إذل حد ما، فإف شبة 
حاجة إذل توسيع أىداؼ التنمية حبيث ال يقتصر على النمو السريع للناتج القومي اإلصبارل و إمبا تشمل 

  .1األساسية خلق فرص عمل و إستأصاؿ الفقر و ربسُت توزيع الدخوؿ و الوفاء باإلحتياجات
اؼبتوسطة من خبلؿ ما مرت بو اغبياة  و من ىنا نبعت مظاىر اإلىتماـ اؼبتزايد بقطاع اؼبأسسات الصغَتة و

قتصادية من تطور و ما واكبتها من ربوالت جذرية يف بيئة األعماؿ، ىذا اإلىتماـ اؼبتزايد كاف مصدره اإل
يف ربقيق معدالت مبو عالية، بفضل دعمها لعدة  الدور اؼبتنامي ؼبسانبة اؼبأسسة الصغَتة و اؼبتوسطة

قطاعات ىامة و ؿبورية يف اؼبيادين اإلقتصادية و اإلجتماعية ىذا الدور كاف دائما مبلزما للتطورات البيئية 
الشديدة التغَت، و ما كانت تفرضو من ظروؼ و ربديات فرضت على اؼبأسسة الصغَتة و اؼبتوسطة ضرورة 

 غبفاظ على أعلى مستويات األداء و التميز.التكيف الدائم هبدؼ ا
 و ؽبذا سيتم التعرض يف ىذا اؼببحث إذل اؼبطالب التالية:

 مظاىر اإلىتماـ بالصناعات الصغَتة و اؼبتوسطةاؼبطلب األوؿ:  -

 أنبية اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف ربقيق التنمية اإلقتصادية و مكانتها اؼبطلب الثاشل: -

 التحديات اليت تواجهها اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة و مشاكلها اؼبطلب الثالث: -
 المطلب األول: مظاىر اإلىتمام بالصناعات الصغيرة و المتوسطة

 أوال: تطور اإلقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية
بالضبط بعد  إبتداءا من اػبمسينيات من ىذا القرف لقد بدأ اإلىتماـ هبذه اؼبأسسات يظهر و يربز       

اغبرب العاؼبية الثانية، و ىو اإلىتماـ ظل يشغل منذ تلن الفًتة الكثَتين من الباحثُت و اؼبفكريُت 
اإلقتصاديُت، و خصوصا اؼبهتمُت دبشاكل التنمية و النمو، و الوسائل الفعالة يف تدعيم الرحبية خاصة 

بعدة مظاىر خصت أساسا البلداف  ية الثانيةلقد سبيز اإلقتصاد العاؼبي بعد اغبرب العاؼب، و 2اؼبسيَتين
 اؼبتطورة، و ما إقبر عنها من تزايد اإلىتماـ أكثر باؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة ونذكر منها:

فربز النقاش يف تلن  لذلن،و تبٍت أسرع و أحسن السبل  الثانية،مسألة بناء أوروبا بعد اغبرب العاؼبية *
 ؛اؼبتاحة اإلمكانات الطاقات و ذبنيد كافةالفًتة حوؿ 

                                                           
 . 63، ص 2005، مأسسة شباب اعبامعة، اإلسكندرية، الصناعات الصغَتة و دورىا يف التنميةفتحي السيد عبده، 1
 .02توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 2
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بروز ا، يف النمو االقتصادي فيما بينهالتطور غَت اؼبتساوي للبلداف الرأظبالية اؼبتطورة و بداية بروز تباين *
 وا، ر مكانة كل من إقبلًتا و فرنستقهق و(، سابقا) أؼبانيا الغربية الياباف و و األمريكيةالواليات اؼبتحدة 

خاصة باعتماد  التباين،العلمية و التقنية تلعب دورا كبَتا يف ىذا  لثورةأصبحت ا. و ىنا األخرىالبلداف 
دورا كبَتا يف ربقيقها كاف للصناعات الصغَتة و اؼبتوسطة   متطورة،و تكنولوجيا  حديثة،أساليب تسيَت 

 1.االبتكار اليت تتميز هبم و اإلبداعبفضل الديناميكية و القدرة على 
حيث عرفت إدخاؿ فروع صناعية  تنوعو،أدت حركة التصنيع اغبديثة إذل تطور النشاط الصناعي و *

للمأسسات الصغَتة  كانت بدورىا دافعا  و الوسيطية،و اؼبنتجات  الطلب على السلعجديدة حفزت 
 ل أكثر لتلبية الطلبات اؼبتزايدة.واؼبتوسطة على العم

 من السبعينات، خاصة أزمة الطاقة و ابتداءاالقتصاد العاؼبي  ة، واليت عرفتها البلداف اؼبصنع األزمات*
خبلؽبا أظهرت اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة صمودا قويا أماـ الركود الذي  1976 -1974 األوليةاؼبوارد 

فكانت ؾباؿ  ، إنعاش االقتصاد و إعادة بعثوم  االقتصاد العاؼبي، حيث سانبت بفضل ديناميكيتها يف
بنف  التواجد  االستهبلكية. و تلبية اغباجيات  من السلع الوسيطية و مناصب العمل و إلنشاءخصب 

الذي جعل العديد من االقتصاديُت يف العديد من البلداف  اؼبتطورة يعترب  األمردشنت عقد التسعينات، 
 البفاضاالصناعي خاصة بعد أف عرؼ النشاط ، ت اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطةسنوا اؼبرحلة اغبالية ىي

 2.يف تركزه
( من حيث قلة تأثَت اػبلل اؼبارل العاؼبي على 2008و كما ىو مبلحظ يف األزمة اؼبالية العاؼبية )      

من اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة مقارنة مع اؼبأسسات الكبَتة و اليت وصلت إذل حد اإلفبلس و اػبروج 
 3.ا العاؼبية يف التعامل مع اؼبتغَتات احمليطةالسوؽ، و ذلن بفضل ديناميكيتها و مرونته

الياباف، تتزعمها بلداف من  و األوروبيةبروز حركة صناعية حديثة مشاهبة ؼبا حدث يف بعض البلداف  *
حققت قفزة نوعية  اليتبعض دوؿ أمريكا البلتينية، اليت تعرؼ بالدوؿ اؼبصنعة حديثا  جنوب شرؽ آسيا، و

 الصغَتة وللمأسسات اليت كاف  ، واعتمدهتاالصناعية اليت  اإلسًتاتيجيةيف التنمية االقتصادية، بفضل 
اؼبتوسطة دورا كبَتا فيها، حيث شهدت تايواف حركة صناعية واسعة بفضل توسع نشاط اؼبأسسات 

 1987مأسسة عاـ  95000 إذل 1961 سنةمأسسة  7000عددىا من  انتقل اليتالصناعية الصغَتة  

  4.شصصا 19و 5مابُت  %33 نصفها تشغل أقل من أربعة أشصاص و

                                                           
 .46ؿبمد يعقويب، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .53، مرجع سبق ذكره، ص حالة اعبزائرسبل دعمها و تنميتها دراسة  اؼبتوسطة و واقع اؼبأسسات الصغَتة وػبلف عثماف، 2
 .60جملد بوزيدي، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .60نف  اؼبرجع، ص 4
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الدور الذي أصبحت تلعبو صناعة اػبدمات يف اإلقتصاد من خبلؿ تزايد حجمها بشكل كبَت، و دل  *
هم يكن ىذا الدور مقصورا فقط على عدد معُت من اؼبأسسات بل أف نسبتها أخذت بالزيادة و العامل اؼب

، األمر الذي 1الذي ساىم يف ىذا النمو ىو أف شراء اػبدمات يأخذ نسبة متزايدة من مصاريف اؼبستهلن
شجع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة على اإلستثمار أكثر يف ىذا النوع من أنواع القطاعات اإلقتصادية 
 بإعتبار أنو أصبح يبثل قطاعا حساسا يدر عوائد مالية كبَتة، خاصة إذا تزامن مع بيئة تكنولوجية متطورة. 

 وسطةأنماط النمو اإلقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتثانيا: 
حبصوؿ عدد كبَت من البلداف اؼبستعمرة على االستقبلؿ السياسي، بعد فًتة طويلة أو قصَتة من       

 ىش البنية، فتح بذلن ؾباال للنقاش الواسع حوؿ مسألة التنمية و االستعمار، فصرجت باقتصاد متصلف و
يف  اختلفتبتقدصل مباذج للتنمية  العلمية لبلقتصاديُت التطور االقتصادي، فاختلفت اإلجتهادات النظرية و

اؼبأسسات الصغَتة يف ربديد سياسة  سبثل اؼبأسسات الكبَتة  و اليتبُت اؼبأسسات الثقيلة  االختياربينها يف 
اؼبرتبطة هبذه السياسة، فتشَت الكتابات اإلقتصادية السائدة  األولياتمبط  التصنيع اؼببلئمة للدوؿ النامية و

 .االشًتاكيمبط النمو  و الرأظبارلنمو، مبط النمو إذل أف ىناؾ مبطُت لل
يندفع ىذا النمط ربت  النمط الذي ساد يف دوؿ أوروبا الصناعية، و نىو ذل و نمط النمو الرأسمالي:.0

، االستهبلكيةينتج عنو نوع من التتابع الزمٍت للصناعات، تبدأ باؼبأسسات  و تفاعل القوى التلقائية للسوؽ،
 :وجهة النظر ىذه فقاؿ BROZENقد عرض بروزف  و، الثقيلة الصناعاتالوسيطية مث 

يف اؼبراحل اؼببكرة للتنمية، بصفة عامة ينبغي تشجيع اؼبأسسات من النوع الذي يأدي إذل تنمية           
روح التنظيم ،ومن اؼبرجح أف تأدي اؼبأسسات اليت تستصدـ أساليب اإلنتاج البدائية واليت تغل عائدا 

اسع و تستصدـ أساليب سريعا، إذل ربقيق ذلن يف اؼبراحل اؼببكرة ، أما اؼبأسسات اليت تعمل على نطاؽ و 
و  اكتسابفنية أكثر تعقيدا ، وتغل عائداهتا بعد أجل طويل، فيجب أف تنتظر إذل مرحلة تالية عندما يتم 

 .تعلم طرؽ و مهارات التنظيم

اؽبند  و أسياالعديد من البلداف النامية نذكر منها على اػبصوص بلداف شرؽ  على ىذا النموذج واعتمدت
 .و تركيا

، و بعض سابقا أوربا الشرقية بلداف النمط يف اإلرباد السوفياتى، ىذا ساد و اإلشتراكي:نمط النم.4
 يأخذ فيو تقـو الدولة بتوجيو اؼبوارد عن طريق جهاز التصطيط و و، ف النامية كاعبزائر، كوبا، مصرالبلدا

 مبط التصنيع فيو إعطاء األولية لقطاع الصناعة الثقيلة كثيفة رأس اؼباؿ واؼبستعملة للتقنية اؼبعقدة 
 اؼبصانع الكبَتة. اليت ربققت يف العديد من البلداف عن طريق اؼبركبات و

                                                           
 .22توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 من خبلؿ التعرؼ على العوامل اليت دفعت إذل زيادة مظاىر اإلىتماـ األكثر باؼبأسسات الصغَتة و       
اؼبتوسطة تبُت أف ىناؾ أنبية قصوى سبثلها ىذه األخَتة يف اغبياة اإلقتصادية و اإلجتماعية يف ربقيق 

  كذا ربقيق مستويات معيشية عالية للمجتمع. معدالت عالية للنمو، و

          أىمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية اإلقتصادية و مكانتها  الثاني:المطلب 

 المتوسطة في تحقيق التنمية اإلقتصادية أوال: أىمية المؤسسات الصغيرة و
 الفكر على مهيمنة واالجتماعي اإلقتصادي، النشاط يف الكبَتة الصناعات بأنبية القناعة بقيت     

 مع القناعة ىذه تغَتت ما سرعاف لكن العشرين، القرف من السبعينات عقد منتصف حىت اإلقتصادي
 ىذه تعد فلم ، "Small is Beautiful "بعبارتو ، Schumacher مشوماخر الربوفيسور كتاب ظهور

 اآلثار بعض ذكر يبكن و ؽبذا اإلقتصادي، النمو و التكنولوجي التطور و للتصنيع رمزا  سبثل الصناعات
 التالية:  النقاط يف و اؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات لتنمية اإلهبابية

 على الًتكيز دوف اؼبناطق صبيع يف الصغَتة اؼبأسسات انتشار أف حيثاإلقتصادية:  التنمية عدالة.0
 يف العدالة من نوعا وبقق الكبَتة، للمأسسات موطنا تعترب اليت اؼبناطق أو بالسكاف، اؼبأىولة اؼبناطق
 .1اجملتمع تنمية بالتارل و الدولة أقاليم على العمل فرص توفَت و الدخل، توزيع

 التطوير، و اإلبتكار و للتجديد مناسبا مناخا الصغَتة اؼبأسسات توفر حيثالتجديد:  و اإلبتكار.4
 بالبساطة يبتاز تنظيمي ىيكل إطار يف متكامل فريق شكل على يكوف الذي و هبا، العمل لطبيعة نظرا
 تعتمد فردية، إنتاج تقنيات و أدوات عن عبارة ىي اإلخًتاعات معظم أف كما التسيَت، سهولة و

 من لتتمكن اإلنتاج؛ تكاليف زبفيض خبلؿ من ذلن و مبيعاهتا زيادة يف الصغَتة اؼبأسسات عليها
 قد النامية الدوؿ يف اؼبأسسات ىذه من العديد أف السياؽ ىذا يف قبد و، 2منافسيها أماـ الصمود
 و اؼبستوردة، للقطع جيدا بديبل لتصبح تطويرىا و اآلالت، و الغيار قطع من الكثَت تقليد يف قبحت
 و منتجاهتا ربسن أف ؽبا بد فبل التنافسية، القدرة سبلن أف اعبزائر يف اؼبأسسات ؽبذه أردنا إذا بالتارل
 مع التعامل على تساعدىا سبل إذل التوصل هبدؼ اإلبتكار و اإلبداع إذل تلجأ أف و تقنياهتا، تطور
 عليو؛ و وتطبيقها، اغبديثة التكنولوجيا مع تتكيف أف و ؽبا، جديدة أسواقا زبلق أف و السوؽ، تغَتات

                                                           
 14و  13 سكيكدة، اعبزائر، يوميلعربية، ا البلداف على وانعكاساهتا العوؼبة حوؿ: الدورل اؼبلتقى ،العوؼبة ظل يف الصغَتة اؼبأسسات قباح فرص ، زكرياء وليد صياـ1

 .09، ص 2001ماي 
 اإلقتصاد على الشراكة اتفاؽ انعكاسات و حوؿ آثار الدورل اؼبلتقى ،اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات على جزائرية-األورو الشراكة اتفاؽ آثارالطاىر،  يعقوب بن2

 .06، ص2006نوفمرب   14و  13 ، سطيف، اعبزائر، يوميعباس جامعة فرحات اؼبتوسطة، و الصغَتة اؼبأسسات منظومة على و اعبزائري



 لمفاىيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةااإلطار                  الفصل األول                     

 
59 

 مستجدات أماـ الصمود على ؼبساعدهتا اؼبأسسات ىذه بتنمية أكثر هتتم أف اعبزائر على هبب
 .1السوؽ

 جديدة عمل فرص خلق و البطالة امتصاص يف الصغَتة اؼبأسسات تساىمجديدة:  عمل فرص خلق.3
 توفَتىا يف اغبجم حسب اؼبأسسات أنبية إبراز أجل من الدراسات بعض تأظهر  قد و كبَتة، بأعداد
 حجم  بُت و جهة، من العمل مناصب توفَت معدؿ بُت عكسية عبلقة وجود العمل؛ ؼبناصب
 عن مرات ثبلث دبعدؿ تقل الصغَتة اؼبأسسة يف العمل فرصة تكلفة أف و؛ أخرى جهة من اؼبأسسات
 .2عاـ بشكل الكبَتة اؼبأسسة يف تكلفتها متوسط

 خبلؿ من الكبَتة اؼبأسسات دعم يف الصغَتة اؼبأسسات تساىم: و تنميتها الكبيرة المشاريع خدمة.2
 لئلقتصاد اؽبيكلية الكفاءة يف يزيد و اؼبأسسات بُت تكامبل ىبلق الذي األمر الوسيطة، باؼبنتجات مدىا
 القيمة زيادة اإلنتاج، تكاليف زبفيض على تعمل الصغَتة اؼبأسسات أف كما دولة، ألي الوطٍت
 .اػبربة إكساهبم و العماؿ تكوين و اؼبضافة،

 المتوسطة ثانيا: مكانة المؤسسات الصغيرة و
 كذا و اؼبتقدمة، الصناعية للدوؿ الصناعي التطور عملية يف حيويا دورا الصغَتة اؼبأسسات تلعب     
 لقدرهتا أنبيتها تعود و اقتصادياهتا، أركاف من أساسيا ركنا سبثل أصبحت كما،  التصنيع اغبديثة الدوؿ
 التكنولوجيا فيو تعمل الذي الوقت يف العمل مناصب خلق و اإلقتصادي النمو بُت اؼبزج يف اؽبائلة
 بعض يلي فيما و، العاملة اليد على اإلعتماد تقليص على اؼبكثف اؼباؿ رأس مشاريع و اعبديدة
 : 3اؼبأشرات

 البلداف يف مناصب الشغل من %60، اؼبضافة القيمة من ℅70 واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات تنتج*
 اؼبتطورة؛

من  %66 تشغل، متوسطة و صغَتة مأسسة مليوف 17.6على  وبتوي نسيجا األورويب اإلرباد يبلن*
 اليد العاملة؛

                                                           
 و حوؿ آثار الدورل اؼبلتقى (،اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات على التطبيق )مع الصناعي القطاع على األوروبية اعبزائرية الشراكة شريف، عمر ، كماؿ عياشي1

نوفمرب  14و  13 يومي اعبزائر، سطيف، عباس، فرحات جامعة اؼبتوسطة، و الصغَتة اؼبأسسات منظومة على و اعبزائري االقتصاد على الشراكة اتفاؽ انعكاسات
 .06-05ص  ص،2006

 .06بن يعقويب الطاىر، مرجع سبق ذكره، ص 2
 اؼبلتقى الصغَتة واؼبتوسطة، ومأسساتو الصناعي القطاع على الشراكة اتفاؽ آثار الوطٍت، اإلقتصاد على الشراكة اتفاؽ انعكاسات و آثارسليمة،  رزيقة، رقاد غراب3

 14و  13 سطيف، اعبزائر، يومي عباس، فرحات جامعة واؼبتوسطة، الصغَتة اؼبأسسات منظومة اعبزائر وعلى اإلقتصاد على الشراكة انعكاسات و آثار حوؿ الدورل
 تصرؼ../ بال06-04-02ص ص ص ، 2006نوفمرب 
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 و اؼبشاريع، إصبارل من 95 %عن يزيد ما اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات تشكل آسيا شرؽ منطقة يف*
 ؛العاملة اليد من% 85و %35 بُت ما تستقطب اليت
 يف و الصناعية العمالة إصبارل من℅ 50حوارل اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات فتمتص اؽبند يف أما*

 الصناعي؛ القطاع يف العمالة إصبارل من %35 سنغفورة %،60 البَتو يف %81 إيطاليا
 احملركة لئلبداع و القوة سبثل و، اػبدمات و للسلع العاؼبي اإلنتاج من %70 عن يزيد دبا تساىم*

 اؼبصتلفة؛ اإلنتاج فروع يف اإلبتكار
 ؛اإلصبارل احمللي الناتج من %35 بنسبة النامية الدوؿ يف واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات تساىم*
 عالية معدالت اآلسيوية الدوؿ بعض صادرات يف اؼبتوسطة و الصغَتة الصناعات مسانبة بلغت كما*

 .تايواف يف %56، الصُت يف %60 بلغت حيث جدا،
 و الصغَتة اؼبأسسات مسانبة معدؿ أف ، إذلياإلقتصاد والتعاوف التنمية منظمة تقديرات تشَت*

 اؼبركز إيطاليا ربتل حيث الصادرات إصبارل من %26 حوارل تبلغ اؼبنظمة دوؿ صادرات يف اؼبتوسطة
 .53 %بنسبة األوؿ
 اؼبتقدمة للدوؿ اإلقتصادي، التطور ربقيق يف الصغَتة اؼبأسسات تلعبو الذي الدور أنبية تتضح      
اعبدوؿ  يوضحو ما وىو .العمالة وتوظيف اإلصبارل، احمللي الناتج تكوين يف اؼبسانبة خبلؿ من صناعيا
 التارل: 

 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاديات الصناعية (:Ⅰ-12) جدول رقم
عدد اؼبأسسات  الدولة

 الصغَتة و اؼبتوسطة
نسبة العمالة اؼبوظفة 
 %إذل إصبارل العمالة 

مسانبتها يف الناتج 
 %احمللي اإلصبارل

 %48.0 %53.7 %99.7 الواليات اؼبتحدة األمريكية

 %34.9 %65.7 %99.7 أؼبانيا

 %30.0 %67.2 %99.9 اؼبملكة اؼبتحدة

 %61.8 %69.0 %99.9 فرنسا

 %40.5 %49.0 %99.7 إيطاليا

 %27.1 %73.8 %99.3 الياباف

 اإلقتصادية العلـو لةؾب اعبزائري، االقتصاد يف واؼبتوسطة الصغَتة اؼبشروعات تنمية صاحل، أساليب : صاغبيالمصدر
 .02، ص 2004العدد الثالث، سطيف، اعبزائر،  والتسيَت، اإلقتصادية العلـو كلية التسيَت، وعلـو
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 تشكل إذ اؼبتقدـ، العادل لدوؿ بالنسبة واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات أنبية أعبله اعبدوؿ يظهر         
 فيو، أما النشطة العمالة من %63 حوارل وتوظف مأسساتو ؾبموع من %77.9  نسبة اؼبأسسات ىذه

 باقي مسانبات إصبارل من %40 ذباوز فهي لدولو اإلصبارل احمللي الناتج يف اؼبأسسات ىذه مسانبة
 .مأسساتو
 اإلقتصادية التنمية لتحقيق اؼبأسسات ىذه على فرنسا اعتماد درجة عن تكشف اعبدوؿ نتائج أف كما
 اؼبأسسات ؾبموع من واؼبتوسطة والصغَتة اؼبصغرة مأسساهتا حبصة اؼبتقدـ العادل دوؿ تتصدر فهي هبا،

 تساىم لذلن نتيجة و النشطة العمالة من %69 بذلن وظفت% 99.9 نسبة بلغت اليت اإلقتصادية
و ىي بيانات دالة على أنبية ىذه  % 61.8  بنسبة الفرنسي اإلصبارل احمللي الناتج يف أسساتاؼب ىذه

 .الفرنسي لئلقتصاد بالنسبة اؼبأسسات
 و الفعالة اإلقتصادية التنمية ربقيق يف الصغَتة اؼبأسسات بو تساىم الذي الفعاؿ الدور سبق فبا يتضح
 .الفرد دخل معدؿ من يزيد و القومي اإلقتصاد يدعم بدوره ىذا و اإلجتماعية التنمية كذلن

 المتوسطة و مشاكلها المطلب الثالث: التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة و
 تحديات العولمة   المتوسطة و المؤسسات الصغيرة وأوال: 

اػباص و اعبودة واألسعار و اؼبنافسة  إف ظاىرة العوؼبة تشَت إذل إزالة اغبدود اعبغرافية و سيادة القطاع
الكاملة و حرية اإلختيار اليت ربددىا تكاليف اإلنتاج و اعبودة واألسعار و إقتصاد اؼبعرفة، و الثورة 

، كلها قرائن تعترب ربديات كبَتة 1اؼبعلوماتية اليت تقودىا تكنولوجيات جديدة و قوية يف اإلعبلـ و اإلتصاؿ
 :2احة للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة حيث يتم إهبازىا يف اآليتو أيضا قد تعترب فرصا مت

ليو باسم الثورة الصناعية دي العاؼبي اعبديد بوجود ما يطلق عسبيز النظاـ اإلقتصا ثورة المعلومات:.0
 الثالثة، و اليت سبثل ثورة علمية يف اؼبعلومات و اإلتصاؿ و اؼبواصبلت و التكنولوجيا الكثيفة اؼبعرفة و عليو
فقد أصبحت ثورة اؼبعلومات سبثل األساس اؼبادي للنظاـ اإلقتصادي اعبديد، إذ أهنا تلعب دورا ؿبوريا يف 

و ؿبرؾ التغيَت يف صبيع أجزائو و الداللة اليت تعكسها ـبرجات ثورة اؼبعلومات بالنسبة ألسواؽ  تشكيلو
شجيع اإلندماجات بُت الشركات العادل ىو تقارب ىذه األسواؽ بشكل كبَت و تغَت شكل اؼبلكيات، و ت

الصغَتة يف ؿباولة منها اإلستجابة ؼبتطلبات البيئة العاؼبية، و اليت من أنبها اإلنتاج اؼبتصصص باغبجم الكبَت 
أو اإلنتاج الكبَت هبدؼ زيادة القدرة  (Economie of Scale)لتحقيق ما يطلق عليو بوفرات اغبجم 

 .التنافسية على اؼبستوى العاؼبي

                                                           
 .73جملد بوزيدي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .119برودي نعيمة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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اإلتصاؿ و اإلنتقاؿ بُت الدوؿ و  لقد أدى التقدـ التكنولوجي إذل تسهيل عملية.التطور التكنولوجي: 4
سرعة يف أداء اؼبعامبلت اإلقتصادية و الدولية سواء التجارية أو اؼبالية، و إتساع األسواؽ بصورة جعلت 

العادل بُت شعوب ـبتلفة الثقافات،  اؼبنتجات تأخذ الصفة العاؼبية، كما أدى إذل تشابو أمباط اإلستهبلؾ يف
األمر الذي دفع باؼبأسسات إذل اإلىتماـ بتنمية و نشر األساليب اإلنتاجية اؼبتطورة هبدؼ الزيادة من 

 جودة اؼبنتجات و رفع إنتاجية األداء داخل اؼبأسسات فبا وبسن و يدعم اؼبزايا التنافسية.
اؿ اإلتصاالت و اؼبواصبلت و تبادؿ اؼبعلومات و لقد أدى التقدـ الفٍت يف ؾب.عالمية اإلتصال: 3

إذل طي اؼبسافات ىذا ما جعل العادل يبدوا كقرية صغَتة، تبلشت فيها  التقنيات اغبديثة و الفضائيات،
 اؼبسافات جغرافيا و حضاريا، و أصبحت اؼبأسسات تعمل يف بيئة عاؼبية شديدة التناف .

و جعلها عاؼبية و ذلن من خبلؿ  توسيع دائرة التجارة الدولية،سعت دوؿ العادل إذل .عالمية التجارة: 2
إنشاء اإلتفاقية العامة للتجارة و التعريفة اعبمركية، و اليت حلت ؿبلها منظمة العاؼبية للتجارة يف سنة 

               ، و اليت هتدؼ إذل ربرير التجارة العاؼبية و بصفة أساسية ربرير الزراعة و الصناعة، و كذا 1995
و اإلستثمار من أجل خلق وضع تنافسي دورل يف التجارة  ربرير اػبدمات باإلضافة إذل اؼبلكية الفكرية

يعتمد على الكفاءة اإلقتصادية يف زبصيص اؼبوارد، و توفَت اغبماية اؼبناسبة للسوؽ الدورل عبعلو يعمل يف 
 بيئة مناسبة و مبلئمة ؼبصتلف مستويات التنمية.

ترتب عن زيادة حجم اؼبنافسة العاؼبية ظهور ما يعرؼ دبتطلبات اعبودة و ذلن من .عالمية الجودة: 2
حيث أصبحت   أجل هتذيب التجارة الدولية على النحو الذي وبافظ على إرتقاء مستوى ما يتداوؿ فيها،

واز مروري دورل ( دبثابة جISOكل شهادات اعبودة اؼبمنوحة من منظمات عاؼبية للتوحيد القياسي مثل)
 للتجارة العاؼبية.

العشرين ىو نظاـ  و اليت تعٍت أف اإلطار العاـ ؼبسَتة اإلقتصاد العاؼبي يف القرف الواحد و: .الخوصصة6
       فعاليات جهاز الثمن و تفاعل قوى العرض و الطلب. شبو واحد قائم على عمل آليات السوؽ و

سبيزت الساحة العاؼبية بتوجو  نحو اإلندماج و اإلستحواذ:.زيادة التكتالت اإلقتصادية و اإلتجاه 7
العديد من الدوؿ للدخوؿ يف إتفاقيات إقتصادية و تكتبلت لزيادة القوة التنافسية ؽبذه الدوؿ، فالسوؽ 

يف تكتبلت ؼبواجهة الكيانات اإلقتصادية  األوروبية اؼبوحدة و تقدمها أغرى العديد من الدوؿ للدخوؿ
يز عادل األعماؿ بزيادة الًتكيز على اإلندماج أو اإلستحواذ و التحالف، و قد يعك  ىذا اعبديدة، كما سب

اإلذباه الرغبة يف زيادة اؼبوقف التنافسي لشركات عن طريق ذبميع اؼبوارد و زيادة الفعالية للوصوؿ إذل 
 إقتصاديات اغبجم اؼبناسب.
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تحديات اليت تواجو الشركات إذ أصبح إلزاما لقد أصبح التلوث من أخطر ال .عالمية الحد من التلوث:8
خاصة غبماية البيئة من اؼبصلفات اإلنتاجية و إستصداـ  عليها ترشيد إستصداـ اؼبوارد، وضع إسًتاتيجيات
 اؼبوارد الغَت ضارة بصحة األفراد و البيئة عموما.

عوامل و ظروؼ فرضتها اؼبتوسطة نفسها أماـ  يف ظل ىذه التحوالت ذبد اؼبأسسات الصغَتة و         
 ها يف مرمى اػبطر من كل اعبوانب.    عقبات جعلت ما إقبر عنها من مشكبلت وو  حركية اغبياة اؼبتسارع

 ثانيا: مشاكل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
  و تتمثل يف:.مشاكل تتعلق بالبيئة الداخلية: 0
مصاعب يف اغبصوؿ على رأظباؽبا اؼبادي مثلو العامل التكنولوجي: تواجو اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة  -

مثل رأس اؼباؿ البشري إذ أف مواردىا اؼبالية ؿبدودة، و ىو ما هبعل حيازهتا على اؼبقدرات التكنولوجية لي  
باألمر السهل، و ما لديها من معارؼ معرض للتجاوز وخاصة أهنا ال تستطيع أف تساير اليقظة 

ىذه اؼبأسسات تنشط يف ؾباالت ذات تكنولوجية ضعيفة أو متوسطة التكنولوجية، لذلن قبد أف معظم 
 مثل قطاع النسيج، اػبشب، تفصيل اؼببلب  ..اخل.

إف اؼبستوى التكويٍت للعماؿ يف اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يكوف يف اغلب األحياف ميدانيا  التكوين: -
تتبع ىذه اؼبأسسات ـبططات تكوين تنمي  أي أف التطبيق و اؼبمارسة يكوناف يف عُت اؼبكاف و نادرا ما
 .1معارؼ عماؽبا وىذا نظرا للتكلفة العالية لعمليات التكوين

، األمر الذي 2سوء التحكم يف تقنيات التسيَت و خاصة عدـ توفر أصحاب ىذه اؼبأسسات على اػبربة -
 هبعلها ىشة أماـ اؼبنافسة أو التغَتات البيئية يف بداية نشاطها.

: فصاحب اؼبأسسة الصغَتة يفتقد إذل الكفاءة البلـز 3إذل دراسات جدوى اقتصادية دقيقة االفتقار -
 توفرىا عند إعداد دراسة جدوى للمشروع وقد كاف ذلن ىو السبب الرئيسي لفشل العديد من اؼبأسسات.

ية واألجنبية، تواجو اؼبأسسات الصغَتة منافسة شديدة من قبل اؼبأسسات الكبَتة احملل: اؼبنافسة الشديدة -
فاؼبأسسات الكبَتة لديها القدرة على استصداـ تكنػولوجيا متطورة تنتج بكميات كبَتة وبتكلفة منصفضة، 

اؼبأسسات وبسبب عدـ التوازف يف ىذه اؼبنافسة تكوف النتائج لصاحل اؼبأسسات الكبَتة على حساب 
 .4الصغَتة
 :من وجهة نظر بعض الكتابالصغَتة يلي أىم عوامل فشل اؼبأسسات  و فيما       

                                                           
 .33طرشي ؿبمد، مرجع سبق ذكره، ص 1

2
 Michel Marchsnay et Colette Fourcade, Gestion de la PME/PMI, Nathan, 1997, p 243. 

 .403، ص 2000، منشاة اؼبعارؼ اإلسكندرية، اقتصاديات االئتماف اؼبصريفؿبمد كماؿ خليل اغبمزاوي،  3
 .71توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 المتوسطة من وجهة نظر بعض الكتاب المؤسسات الصغيرة و عوامل فشل (: Ⅰ-16)جدول رقم 
Sharon Nelton W.Gibb Dyer Harold P.Welsh Janet Hariss-Lange 

عدـ اؼبعرفة بكيفية إدارة 
 اؼبشروع.

عدـ القدرة على 
 التفكَت االسًتاتيجي.

أسباب  إدعاء
 خارجية للفشل.

عدـ القدرة على توفَت 
 رأس اؼباؿ.

ضعف شبكة األعماؿ  قصور يف التعامل مع الغَت.
 بُت موارد اؼبشروع.

 ضعف التصطيط
 

 نقص العمالة اؼبدربة

ضعف عبلقات  ضعف التمويل وإدارة األمواؿ. 
 التضامن مع الغَت.

عدـ توافر اؼبعلومات 
 اؼبناسبة

صعوبة اغبصوؿ على 
ود عمل مع عق

 اغبكومة 
عدـ القدرة على  نقص التصطيط االسًتاتيجي.

 تكوين فريق.
ضعف التوجيو يف 
 السوؽ 

ارتفاع تكلفة توجيو 
 تكنولوجيا خاصة

قصور يف االتصاؿ بالبيئة 
 اػبارجية.

ضعف القدرة على 
التعبَت و إقناع 
 اآلخرين.

عدـ القدرة على 
 مسايرة التطورات 

عدـ توافر عمالة 
مأىلة للعمل يف ؾباؿ 

 اػبدمات 
التأخَت يف تنفيذ بعض  عدـ وجود معاونُت للمدير. 

 التصرفات.
تعدد األدوار اليت 
 يقـو هبا رواد األعماؿ 

 ضعف التدفق النقدي

ة مصر ىالو ؿبمد لبيب عنبو، إدارة اؼبشروعات يف الوطن العريب، اؼبنظمة العربية للتنمية، صبهوري المصدر:
 .43، ص 2002العربية، 
 يف الدوؿ النامية فإف أىم اؼبعوقات اليت تعوؽ ىذه اؼبأسسات على اؼبستوى اعبزئي: أما       

 االقتصادية اػباصة باػبامات و عدـ إؼباـ نسبة كبَتة من أصحاب ىذه اؼبأسسات باؼبعلومات الفنية و*
ر كبَت اإلنتاج أو استصداـ معدات متقدمة ذات استثمافبا يأدي إذل البفاض معدالت ، اآلالت و اعبودة

امات اليت يستصدموهنا يف كثَت من األحياف يتعرضوف لنقص حاد يف اػبيف   ونسبيا و تكلفة تشغيل عالية، 
 .1ؽبذه اػبامات وال يعرفوف بوجود مصادر بديلةكار البائعُت يف األسواؽ احمللية فيتعرضوف الحتنشاطهم 

عدـ  نقص التدريب و التسويقية لدى أصحاب ىذه اؼبأسسات و اإلدارية و نظيمية وضعف القدرات الت*
إضافة إذل ، اػبدمات اؼبساعدة ؽبا فبا يأدي إذل ارتفاع تكلفة اإلنتاج اغبصوؿ على اػبدمات االستشارية و
 ر اؼبعلومات حوؿ احتياجات السوؽ.اػبارجي مع عدـ توف ضعف إمكانية التسويق احمللي و

                                                           
 .31، ص 1996، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مشكبلت سبويلها ، تنمية الصناعات الصغَتة وعبد الرضبن يسري اضبد 1
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احملاسبية  إما لعدـ معرفتهم بالقواعد و األصوؿاؼبأسسات الصغَتة،  الوعي احملاسيب لدى أصحابغياب *
فبا يأدي عبوء معظمهم إذل مكاتب احملاسبة اػبارجية إلعداد اغبسابات عدـ خربهتم يف ىذا اجملاؿ،  أو

 يكبد اؼبأسسة مصاريف عالية.ىو ما  اػبتامية و
يار مستوى الصغَتة واؼبتوسطة وافتقار العديد منها لتصطيط اإلنتاج وعدـ اختالبفاض إنتاجية اؼبأسسات *

وافتقار العديد منها إذل اؼبفاىيم األساسية للجودة نتيجة عدـ اإلؼباـ بنظم الرقابة على التكنولوجيا اؼبناسب، 
 الدولية. اعبودة ونظم اؼبعايَت واؼبواصفات احمللية و

التنظيمية لدى صغار رجاؿ األعماؿ قد يكوف من اخطر اؼبشاكل على  نقص اػبرباتو عموما فإف       
 تطورىا . استمرارية مشاريعهم اليت تفتقد إذل التصطيط االسًتاتيجي الذي ىو أساس قباحها و

 و تتمثل يف: مشاكل تتعلق بالبيئة الخارجية: .4
سسات الصغَتة و اؼبتوسطة من يعترب من أىم العوائق اليت تعًتض اؼبأ  اؼبشكبلت التمويلية: و الذي -

حيث شروط اإلقًتاض الصعبة و عدـ القدرة على التسديد و طلب البنوؾ لضمانات عينية ذات قيمة 
عالية نادرا ما تتوفر لدى ىذه اؼبأسسات كما أف البنوؾ تعترب أف عملية إقراض ىذه اؼبأسسات ؿبفوفة 

ويل األنشطة التجارية من إستَتاد و تصدير على باؼبصاطر، و لذا ال تظهر ضباسا يف سبويلها و تفضل سب
حساب األنشطة اإلنتاجية، و يزيد األمر تعقيدا غياب ميكانيزمات تغطية اؼبصاطر اػباصة بالقروض 
اؼبمنوحة للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة، كما ال تستفيد ىذه اؼبأسسات عادة من سبويل اإلمتياز ؾبسدا يف 

من اؼبأسسات الصغَتة  %80الدراسات اػباصة بالبنن العاؼبي أف  خطوط قروض خارجية، و قد بينت
و ىو ما يوضح صعوبة اغبصوؿ على قروض من اعبهاز  %100واؼبتوسطة قد مت إنشاؤىا بأمواؿ خاصة 

 .  1اؼبصريف و اؼبارل بسبب شروط اإلقًتاض الصعبة و مستوى الضمانات اؼبطلوبة
اؼبستثمروف يف اؼبشاريع الصغَتة و اؼبتوسطة إذل إجراءات إدارية معقدة و  مشكبلت اإلدارية: يتعرض -

 :2طويلة تصل أحيانا إذل إنسحاب اؼبستثمروف من تنفيذ اؼبشاريع من ىذه اؼبشاكل ما يلي
صعوبة اإلجراءات اإلدارية و التنفيذية للحصوؿ على قبوؿ اؼبشروع زيادة على التباطأ اإلداري، و يبدو  - 

كلة يف أساسها ما زالت مشكلة ذىنيات ذلن أف سرعة حركية سن النصوص التشريعية دل تواكبها أف اؼبش
 حىت اآلف حركية فباثلة على مستوى األجهزة التنفيذية.

األعباء الضريبية الكبَتة اليت يتحملها ىذا النوع من اؼبأسسات ال يساعد بأي حاؿ من األحواؿ على -
 تنامي األنشطة اؼبوازية اليت تصب يف خانة التهرب الضرييب. عدد والعمل اإلنتاجي بل تأدي إذل ت

                                                           
 .48ؿبمد يعقويب، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .102نبيل جواد، مرجع سبق ذكره، ص 2



 لمفاىيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةااإلطار                  الفصل األول                     

 
66 

غياب الفضاءات الوسيطية كالبورصات و اليت تشكل واحدة من األدوات النابعة لتطوير اؼبأسسات  -
الصغَتة واؼبتوسطة بإعتبارىا تشكل فضاءا إعبلميا و تنشيطا تشاوريا ىاما، و كذا غياب دور الغرؼ 

عة بصفتها الواجهة اليت تربط بُت العديد من اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت و السلطات العمومية و التجارة و الصنا
 كذا سبثل حلقات ضرورية لتنظيم اإلقتصاد و خلق اإلنسجاـ بُت اؼبصاحل اؼبصتلفة.

صعوبة اغبصوؿ على اؼبعلومات اإلقتصادية أو إنعدامها أحيانا فبا ينعك  سلبا على ذبسيد فرص  -
 ار و إزباذ القرارات اؼبصتلفة.اإلستثم
صعوبات متعلقة بالعقار الصناعي من خبلؿ طوؿ مدة منح األراضي اؼبصصصة لئلستثمار و كذا     -

مشكلة عقود اؼبلكية إلختبلؼ جهات التملن اإلدارية، مع غياب اإلطار القانوشل و التنظيمي الذي وبدد 
 .1و موضوع إستصدامها طرؽ و كيفيات و آجاؿ و شروط التنازؿ عن األراضي

الصعوبات التسويقية من أىم الصعوبات اليت تواجو اؼبأسسات الصناعية  مشكبلت تسويقية: تعترب -
 :2الصغَتة واؼبتوسطة و تتمثل أىم الصعوبات يف

نقص الكفاءات التسويقية و عدـ اإلؼباـ بالبحوث التسويقية و نقص اؼبعلومات يف ظل اؼبنافسة الشديدة  -
 اؼبأسسات مع بعضها البعض من جهة، و اؼبنافسة بينها وبُت اؼبأسسات الكبَتة من جهة ثانية. بُت ىذه

عدـ ضباية اؼبنتوج الوطٍت من التدفق الفوضوي للسلع اؼبستوردة من خبلؿ إغراقها هبا، و بيعها ؿبليا  -
 بأسعار أقل من سلع مثيبلهتا احمللية.

ألجنبية اؼبماثلة بدافع التقليد أو احملاكاة أو اإلعتماد على إستصداـ عدـ توافر اغبوافز الكافية للمنتجات ا -
 ىذه السلع فبا وبد من حجم الطلب على اؼبنتجات احمللية.

 غياب األجهزة و الشركات اؼبتصصصة يف ؾباؿ التسويق. -
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
اؼبتوسطة و دورىا يف التنمية، جامعة  ، ملتقى دورل حوؿ اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف اعبزائر اؼبأسسات الصغَتة وترقية  معوقات تنمية وشبايكي سعداف، 1

 .03، ص 2002أفريل   09و  08 جي، األغواط، اعبزائر، يوميعمار ثل
 .104نبيل جواد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 خالصةال
أنو أصبحت اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة تلعب دورا كبَتا يف  من خبلؿ ما مت تناولو تبُت لنا          

اؼبعادلة اإلقتصادية من خبلؿ فرض نفسها كعميل إقتصادي فعاؿ داخل منظومة بيئة األعماؿ اؼبعاصرة، 
بالرغم ما يكتنفو مفهومها من غموض نتيجة عدـ إهباد تعريف دقيق يلقى قبوال عاما لدى اػبرباء و 

لدوؿ، الشيء الذي دل يبنع من وجود بعض احملاوالت لتعريفها من طرؼ منظمات دولية، اؼبفكريُت و حىت ا
و كذا دوؿ بناءا على مقومات بناءىا اإلقتصادي و الظروؼ السائدة داخلها و كذا ربديد التصنيف و 

 الشكل الذي يتبلءـ و سَتورهتا اإلمبائية و التطويرية.
اؼبتزايد يف األنبية اليت تعكسها ىذه اؼبأسسات يف دفع عجلة لكن ذلن ال ىبفي الدور اؼبتناىي و     

التنمية و النمو ببعديها اإلقتصادي و اإلجتماعي، األمر الذي ظهر جليا من خبلؿ اإلىتماـ اؼبتزايد هبا 
خاصة بعد اغبرب العاؼبية الثانية، و ما واكبها من تطور متسارع يف مبط النمو اإلقتصادي العاؼبي و الذي 

و زيادة ثقل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف اإلقتصاديات القومية من خبلؿ مسانبتها الكفأة و صاحب
الفعالة يف خلق قيمة إجتماعية و إقتصادية متطورة، و مع اؼببلمح اعبديدة اليت أصبحت سبيز بيئة األعماؿ 

اؼبدعـو أساسا من ظاىرة  اليـو من ثورة تكنولوجية و معلوماتية و إنفتاح األسواؽ و تقارب اؼبسافات
العوؼبة، جعلت اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة تواجو صبلة من التحديات اليت وجب عليها ذباوزىا حىت 

 تكوف قادرة على الصمود و اؼبنافسة يف بيئة سبتاز بالتعقيد و التغيَت السريع.   
         

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 الفصل الثاين

 

 الإطار اليظري للقدرة التيافس ية

 
 

ىل التيافس ية،  امليافسة و املزية املبحث الأول:   مدخل اإ

 التيافس ية

 

 املبحث الثاين: ماهية القدرة التيافس ية

 

املبحث الثالث:  مفاهمي أأساس ية حول مس توايت القدرة 

 التيافس ية و مؤرشات قياسها



 اإلطـار النظري للقدرة التنافسيـة                                    الفصل الثاني                        

 
69 

 تمهيد
إف النظريات التقليدية للتجارة اػبارجية دل تعط أنبية كبَتة ؼبفهـو التنافسية حيث تفًتض أف كل الدوؿ      
ؽبا ظروؼ اإلنتاج نفسها يف إطار منافسة   سبتلن التكنولوجيا نفسها و؛ داخل البلد نفسواؼبأسسات كل  و

التصصص يف تصدير السلع مبٍت على أساس ىبة اؼبوارد اليت ربدد اؼبيزة  إفيف ىذا اإلطار ف و، كاملة
ف ىناؾ دائما فائدة لكل الدوؿ من إف، وفقا للنظرية التقليدية للتجارة اػبارجية و من ىذا و، النسبية للدوؿ
أما ، 1التنافسية ال تلعب دورا يف ربديد توزيع منافع التجارة بُت ىذه الدوؿ إف و، التجارة اإلنتاج و

من خبلؿ وجود  و، يف ظروؼ اؼبنافسة غَت الكاملة لؤلسواؽ و ، أنوالنظريات اغبديثة فأهنا تستنتج
اؼبأسسات كذلن  و، ىناؾ ؾباال للتدخل من قبل اغبكومات )من خبلؿ الدعم( إفف، اقتصاديات اغبجم

رة بُت الدوؿ ال تنحصر ف التجاأ و، )من خبلؿ االبتكار( لتحسُت وضعها التنافسي يف األسواؽ الدولية
اؼبيزة  ف مفهـوإعليو ف و، بل أيضا بُت السلع داخل الصناعة نفسها، بُت سلع الصناعات اؼبصتلفة فقط

 إذلربػوؿ ، ف مفهـو اؼبنافسة الكاملة الذي يفًتض إطارا تنافسػيا ثابػتاأ و اؼبيزة التنافسية ربوؿ إذلالنسبية 
الطلب غَت ثابتة تستدعي جهدا من قبل  أصبحت عوامل السوؽ و و، مفهـو اؼبنافسة غَت الكاملػة

 البحث و كما أولت ىذه النظرية اىتماما للمعرفة و،  الشركات لتوليد ميزات تنافسية جديدة اغبكومات و
انتشارىا يف توليد الفائدة من التجارة اػبارجية اليت تتوقف على السياسات اإلدارية  التكنولوجيا و التطوير و

ىدؼ ىذه  و ،التطوير دعم البحث و استقطاب التكنولوجيا اغبديثة و بعة من خبلؿ اإلعانات واؼبت
بل أيضا يف توليد ميزات  ،السياسات ال يكمن يف احملافظة أو كسب اغبصص يف األسواؽ الدولية فحسب

 تنافسية جديدة.
كرب من أبنسب ، رة يف االقتصاد العاؼبييػرجع االىتماـ اؼبتزايد دبفهـو القدرة التنافسية إذل مبو حصة التجا و

حيث فاؽ متوسط ، كرب يف االقتصادأإذ أصبحت التجارة اػبارجية ربتل مكانة ، مبو الناتج اإلصبارل العاؼبي
أصبحت  و 2000 خبلؿ سنة% 90حصة التجارة اػبارجية يف الناتج احمللي اإلصبارل العاؼبي أكثر من

كما أصبح ىدؼ التصدير ،  اؼبنافسة غَت الكاملة تبعاهتا تعمل ربت ظروؼ التجارة اػبارجية نتيجة للعوؼبة و
ذلن إدراكا منها بأنبية توظيف  و، النامية بصفة خاصػػة ىاجسا بالنسبة لكل دوؿ العادل بصفة عامة و

حيث تعد التجارة اػبارجية ؿبركا أساسيا للتصفيف من حدة الفقر من ، التجارة اػبارجية يف خدمة النمو
فزيادة التصدير تأدي إذل ، زيادة معدالت الرخاء االقتصادي سواء يف ؾباؿ التصدير أو االستَتاد خبلؿ

                                                           
، حبث ضمن كتاب التنافسية ربدي اإلقتصاديات العربية، الطبعة األوذل، اؼبعهد العريب األسواؽ الدوليةمأشرات تنافسية الصادرات العربية يف عماد اإلماـ، 1

 .92، ص 2005للتصطيط، الكويت، 
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فبا يأدي إذل ، مثل لعوامل اإلنتاجأ إستصدامهازيادة االستَتاد تعٍت  زيادة اإلنتاج الذي يتطلب عمالة و
 1.الدخل من مث زيادة العمالة و زيادة اإلنتاج و

 اػبدمات ربت اؼبعلومات أصبحت التجارة يف السلع و يف تكنولوجيا االتصاؿ ونتيجة للتطور اؽبائل  و
أصبحت ظروؼ اإلنتاج تتميز أكثر فأكثر باقتصاديات  سيطرة احتكارات كبَتة تقودىا شركات عمبلقة و
ف إ و، أوسع من األسواؽ احمللية لتسويق منتجاهتا كرب وأاغبجم الكبَت اليت ربتم على اؼبنتجُت إهباد أسواؽ 

القدرة على  البقاء يف األسواؽ العاؼبية يتوقف على قدرة اؼبنتجُت على التأقلم مع متطلبات الطلب العاؼبي و
، استصداـ التكنولوجيا اغبديثة لتوليد ميزات تنافسية جديدة و التسويقية إهباد اؼبرونة يف اؽبياكل اإلنتاجية و

األسواؽ الدولية مفهوما أساسيا يف بنية العبلقات التجارية أصبحت القدرة التنافسية يف ، أي بعبارة أخرى
شرطا ضروريا يف توظيف التجارة اػبارجية ػبدمة النمو يف عادل تزداد فيو بشكل متواصل أنبية  و؛ الدولية

  .ىذه التجارة
لنقاط و عليو سيتم تقسيم ىذا الفصل إذل ثبلثة مباحث حبيث يتعرض اؼببحث األوؿ: إذل أىم ا           

يف مصطلحات التنافسية، اؼبنافسة و اؼبيزة التنافسية يف حُت اؼببحث الثاشل يتطرؽ إذل ماىية القدرة التنافسية 
إلدراؾ مفهومها و معرفة ؿبدداهتا و متطلباهتا، فيما ىبص اؼببحث الثالث و الذي يتناوؿ مستويات القدرة 

 التنافسية و مأشرات قياسها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .05، ص 2001، أبوظيب، 2001التقرير اإلقتصادي العريب اؼبوحد صندوؽ النقد العريب، 1
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 مدخل إلى التنافسية، المنافسة و الميزة التنافسيـةول: المبحث األ
ف اغبديث عن موضوع التنافسية يقودنا إذل جدلية مفاىيمية مفادىا أف البعض يستصدـ كل من إ         

 و كذا اؼبنافسة  ،(Competitiveness/ La compétition) مصطلحات التنافسية
La concurrence/ Competition)) التنافسية ، و اؼبيزة(L’avantage concurrentielle/ 

Competitive Advantage) كمًتادفات غَت أف ىناؾ إختبلفا و تباينا فيما بينهم، و يربز وفق بعض ،
الدراسات يف أف مفهـو التنافسية أوسع من مفهـو اؼبنافسة ذلن أف التنافسية تدؿ على وجود ديناميكية 

 ف سلعهم و خدماهتم يف سوؽ معينة.بُت اؼبتنافسُت، و قدرهتم على تصري
 يتسم اؼبفهـو ىذا أصبح كيف ستصبلصإ يبكن التنافسية، اؼبيزة ؼبفهـو التارىبي التطور ستعراضو بإ       

وحدة  تعترباف اللتاف) الصناعة و(  اؼبنظمة) اؼبأسسة ليشمل يبتد فهو األبعاد، متعدد أنو كما بالديناميكية،
  الذي احمللي األساس أو البيئة باعتبارىا الدولة كذلن و(،  Michael Porterلػ  األساسية التحليل
 مفاىيمي فرؽ وجود إذل اإلشارة ذبدر و(. اؼبنظمةو اؼبأسسة )  للصناعة التنافسية اؼبيزة ربقيق يف يساعد

الفرؽ و العمل ؛ سيتم يف ىذا اؼببحث التطرؽ إذل ىذا عليو و؛ التنافسية اؼبيزة و التنافسية اؼبنافسة، بُت
 على توضيحو.

 اإلطار العام لتنافسية المؤسسةالمطلب األول: 
 أوال: مفهوم تنافسية المؤسسة

، الذين 1ىناؾ من يعرفها بأهنا: " القدرة اليت سبتلكها اؼبأسسة يف وقت معُت على مقاومة منافسيها        
ىناؾ من يرى أف مضموهنا أوسع من أف "، و 2يقللوف من نصيب اؼبأسسة يف السوؽ احمللي أو العاؼبي

يكوف ذا طابع دفاعي فالتنافسيوف أو اؼبتنافسوف ىم الذين يشغلوف مركز القيادة أو الريادة يف السوؽ، و 
لكن لي  صبيعهم  كل اؼبشاركوف يف سباؽ اػبيوؿ منافسوف وستعانة باؼبثاؿ التوضيحي التارل:  يبكن اإل

الفائزين باؼبراتب األوذل و لقد ػبص تعريف تنافسية اؼبأسسة التارل  متنافسُت فهذه الصفة تطلق فقط على

                                                           
اإلدارة اإلسًتاتيجية جبامعة  ىو أستاذHarvard اؼبزايا جعلت التنافسي، التفوؽ وية، حيث أضاؼ يف بداية الثمانينيات تصورات جديدة للمنافسة األمريك 

 .الصناعي االقتصاد و اإلسًتاتيجية اإلدارة بُت اؼبزج خبلؿ من ذلن و اإلسًتاتيجي، الفكر ؿبور التنافسية

 بعد الداخلية  معطياهتا من تبٌت اليت و منافسيها عن هبا تتميز اليت التنافسية باؼبزايا يتحقق بقائها ضماف مث من و للمنظمة التنافسي التفوؽ بأف  Porterيأكد  و

 .اؼبنافسة ربليل و اؼبوقع اختيار حسن
العدد الثاشل عشر،  بسكرة، ،جامعة ؿبمد خيضر علـو اإلنسانية،، ؾبلة التعزيز تنافسية اؼبأسسة من خبلؿ ربقيق النجاح اإلسًتاتيجيالطيب داودي، مراد ؿببوب، 1

 .38، ص 2007نوفمرب 
، ص 1997، مكتبة اإلشعاع للطباعة و النشر و التوزيع، اإلسكندرية، مصر، العمليات و التكنولوجيا مدخل تكاملي ذبرييب إدارة اإلنتاج وفريد راغب النجار، 2

123. 
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الية من عما سبق بقولو: "ىي قدرة اؼبأسسة على تزويد دبنتجات و خدمات بشكل أكثر كفاءة و ف
        .1اؼبنافسُت اآلخرين"

اؼبأسسة بأهنا تتمثل و من خبلؿ ما مت مبلحظتو أف ـبتلف التعاريف السابقة تتفق على إعتبار تنافسية     
 يف قدرهتا على إرضاء زبائنها بشكل يبكنها من البقاء يف السوؽ.

 ثانيا: أسباب تنافسية المؤسسة و أىميتها
اؿ ىناؾ عدد من األسباب اليت جعلت التنافسية الركن األساسي يف نظاـ األعمأسباب التنافسية: .0

 2اؼبعاصر، و من أىم تلن األسباب:
حركة ربرير التجارة الدولية نتيجة إتفاقيات اعبات و منظمة التجارة العاؼبية إذل  األسواؽ أماـأدى إنفتاح *

 تعدد الفرص يف السوؽ العاؼبي.
يف متابعة و مبلحظة اؼبتغَتات نتيجة تقنيات و  وفرة اؼبعلومات عن األسواؽ العاؼبية و السهولة النسبية* 

ث السوؽ و القياس اؼبقارف و الشفافية النسبية اليت تتعامل هبا اؼبعلومات و اإلتصاالت و تطور أساليب حب
اؼبأسسات اغبديثة يف اؼبعلومات اؼبتصلة بالسوؽ و غَتىا من اؼبعلومات ذات الداللة على مراكزىا 

 التنافسية. 
، و فيما بُت فروع و وحدات اؼبأسسة سهولة اإلتصاالت و تبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبأسسات اؼبصتلفة* 

 الواحدة بفضل شبكات األنًتنت و غَتىا من آليات اإلتصاالت اغبديثة و تطبيقات اؼبعلوماتية اؼبتجددة.
بفضل اإلستثمارات الضصمة يف عمليات البحث و التطوير و نتيجة للتحالفات بُت اؼبأسسات الكربى  *

 سارع عمليات اإلبداع.ىناؾ تدفق ىائل لنتائج البحوث و التطورات التقنية و ت يف ىذا اجملاؿ، أصبح
مستويات اعبودة و السهولة النسبية يف دخوؿ منافسُت جدد يف  مع زيادة الطاقات اإلنتاجية و إرتفاع *

الصناعات كثيفة األسواؽ، ربوؿ السوؽ إذل مشًتين تًتكز القوة اغبقيقية فيو للزبائن الذين إنفتحت أمامهم 
اع رغباهتم بأقل تكلفة و بأيسر الشروط، و من مث تصبح فرص اإلختيار و اؼبفاضلة بُت عدة بدائل إلشب

 التنافسية ىي الوسيلة الوحيدة للتعامل يف السوؽ من خبلؿ العمل على إكتساب و تنمية اؼبزايا التنافسية.  

و كنتيجة للعوامل السابقة يتمتع اؼبشًتوف سواء كانوا من األفراد أو من اؼبأسسات دبيزة تعدد البدائل       
نفتاح الفرص أمامهم للمفاضلة و اإلختيار من بُت اؼبنتجات و اػبدمات اؼبتنافسة فبا يضع اؼبنافسوف يف و إ

 موقف صعب يتطلب بذؿ جهود أكرب إلرضاء الزبائن و اإلستحواذ عليهم أو إقتناصهم من اؼبنافسُت.   

                                                           
 .38الطيب داودي، مراد ؿببوب، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .104-102، ص ص 2001دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع، القاىرة، مصر،  وارد البشرية اإلسًتاتيجية،، إدارة اؼبعلي السلمي2
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وفرة اؼبعلومات العلمية و نتائج كما أف اؼبنافسُت يف ـبتلف قطاعات اإلنتاج يف معظم دوؿ العادل يتمتعوف ب
التطويرات التقنية نتيجة زحم عمليات البحث العلمي و التطوير التقٍت الذي تتواله مأسسات عديدة يف 
اعبامعات و مراكز ومعاىد التطوير التقٍت سواء اغبكومية أو التابعة للقطاع اػباص و كذا مكاتب 

ت اإلنتاج و األعماؿ، و النتيجة أف ىذا التدفق لنتائج اإلستثمارات و البحوث اؼبتصصصة يف صبيع ؾباال
البحوث و التطورات التقنية ييسر للمأسسات اؼبعاصرة الدخوؿ يف مشروعات مهمة لتطوير منتجاهتا دوف 
أف تضطر إذل توفَت إمكانات و التطوير اػباصة هبا و من مث توفَت اإلستثمارات الطائلة و اليت قد ال تكوف 

بل عن إختصار الوقت و اعبهد كل ذلن يصب يف إذباه مزيد من القدرات و اعبهود متاحة ؽبا، فض
 التنافسية.

و احملصلة النهائية عبميع تلن العوامل ىو ربوؿ السوؽ يف معظم دوؿ العادل و بالنسبة ألغلب السلع و 
ف  اؼبنتجوف اػبدمات إذل السوؽ مشًتين يكوف القرار فيو للمشًتي الذي يتمتع بفرص بديلة حيث يتنا

على إرضائو، و من مث تصبح التنافسية ىي الوسيلة الوحيدة للتعامل من خبلؿ ؿباولة كل مأسسة إكتساب 
 اؼبزيد من اؼبزايا التنافسية.

ؾبرد اإلنتاج بأقل التكاليف بل تعدت ذلن يف إقتصاد تناف  معودل  دل تعد التنافسية :أىمية التنافسية .4
إذل ترسيخ مبدأ اعبودة/ التميز، و ىو ما يسمح باؼبنافسة على الرغم من إرتفاع التكاليف و وبتاج النهوض 
ف و باعبودة و النوعية إذل موارد بشرية علمية تستطيع السيطرة على التكلفة و إبداع أشكاؿ التميز و اإلتقا

 اؼبنافسة.
و إذا كاف اإلندماج أو اإلنفتاح على العادل ضمن منظومة اإلقتصاد العاؼبي أمرا حتميا أماـ الدوؿ العربية و 
النامية عموما، فإف اإلستفادة من الفرص اليت يوفرىا لتحقيق النمو الداعم و الرفاه لي  نتيجة حتمية بل 

لدوؿ، الشركات و حىت األفراد، و تتمثل أبرز التحديات اليت زبضع لقوانُت اؼبنافسة اؼبفتوحة على مستوى ا
تطرحها البيئة العاؼبية اعبديدة يف تعزيز القدرة على توليد الدخل و إستمرارية النمو يف ظل ىذه البيئة الدولية 
نية اليت أصبح شعارىا البقاء لؤلفضل فبا يستدعي ربديث اؽبياكل اإلنتاجية و ربسُت كفايتها و تطوير التق

 و النهوض بالعنصر البشري و ربسُت بيئة األعماؿ و إجتذاب الرأس اؼباؿ األجنيب.
و يف إقتصادنا اؼبعاصر أصبحت التنافسية أكثر ضرورة فهي تأثر يف الشركات اليت ربتاج إذل تنمية فضبل 

األمم اليت ترغب  عن ؾبرد توفَت البقاء، و يف األفراد الذين يريدوف اغبفاظ على وظائف عملهم كما تأثر يف
  يف إستدامة مستويات معيشية أفرادىا و زيادهتا. و فبا عزز من مناخ التناف  و رسخ القناعة بأنبية التنافسية
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تلن التغَتات اغباصلة على النشاط البشري من ـبتلف جوانبو يف التنظيم اإلقتصادي و يف التنظيم 
  .             1و التكنولوجيةاإلجتماعي و السياسي إضافة على التطورات العلمية 

يف تعظيم اإلستفادة ما أمكن من اؼبميزات اليت يوفرىا اإلقتصاد العاؼبي و  أيضا إف أنبية التنافسية تكمن
التقليل من سلبياتو حيث تعطي التنافسية اؼبأسسات يف الدوؿ الصغَتة فرصة للصروج من ؿبدودية السوؽ 

                .2احمللي إذل رحابة السوؽ العاؼبي

   المطلب الثاني: مفهـوم المنافسـة 

 تارىبها يعود للبشر، الكونية الفطرة سنن من ىي و الفرد مع تنشأ التفوؽ حب غريزة اؼبنافسة تعترب        

، طبيعتها كانت أيا األنشطة و األعماؿ ؾباالت يف التفوؽ غايتها لئلنساف، طبيعي كحق اػبلق بداية إذل
 الحًتافو، البلزمة الشروط أحد بكوهنا إتصفت حىت اػبصوص على االقتصادي النشاط الزمت أهنا غَت
 إال تقـو ال اليت و ؾبتمعة السياسية و القانونية و االقتصادية و االجتماعية الظواىر عن ينتج حدث فهي

 .3اجملتمع أفراد بُت اؼبشًتكة اغبياة ظل يف
 أف هبب حيث" االقتصادي النشاط ديبقراطية" بأهنا وصفت حىت السلوؾ بآداب اؼبنافسة موضوع يتعلق و

 اؼبساواة عدـ و التمييز فكرة على بالقضاء يسمح دبا ،(اؼبساواة و العدالة اغبرية،) الديبقراطية مبادئ تسود
 األفراد لكل حق اؼبنافسة تعدعليو؛  و .اؼبنافسة عن تنتج اليت للقانوف اؼبصالفة و اؼبشروعة غَت اؼبسائل أي

  .4ذاهتا للمنافسة ضباية القانوف، وبدده تنظيمي إطار يف السوؽ يف اؼبتعاملُت اؼبشروعات و
 و ،اؽبدؼ نف  تتابع قوى عدة بُت أو األشصاص من عدد بُت اؼبزاضبة يف تتمثل معاشل عدة للمنافسة و

 على التفوؽ أو اؼبساواة على وبث ما كل و ،العمبلء على صراعهم يف التجار و اؼبنتجُت بُت العبلقة
 ؾباؿ و عددىم كاف أيا اؼبتنافسوف يقصده ؾباؿ لكل اؼبنافسة معٌت تسعإ و. ؿبمود شيء يف ما شصص

 .5تصنيف و نتقاءإ و تأصيل عملية هبا يقصد فأصبح لؤلصلح، البقاء يكتب حىت نشاطهم

                                                           
 ، أعدت ىذه األطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف اإلقتصاد واألداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية يف ظل اإلنفتاح اإلقتصاديعبد اغبكيم عبد اهلل النسور، 1

 .19، ص2009كلية اإلقتصاد، جامعة تشرين، سورية،   التصطيط،
و  08ر، يومي ورقلة، اعبزائ قاصدي مرباح، جامعة ،اؼبأسبر العلمي الدورل حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات و اغبكومة القدرة التنافسية و مأشراتو،يوسف مسعداوي، 2
 .126ص  ،2005مارس  09

-cum » مشتق من االصطبلح البلتيٍت  « Concurrence »اصطبلحا أصل أما التفوؽ" سبيل يف اعبهد بذؿ إذل تدعو فطرية "نزعة معناىا لغة :اؼبنافسة3
ludere »  تعٍت اليت و « jouer ensemble »  هبري " أو صباعة يف يلعب دبعٌت"courir avec ...  صباعة  يف يسرع" أو« accourir ensemble »، 

 تعٍت و ،"لبعض بعضها اؼبنظمات مزاضبة" التنافسي  بالصراع يقصد كما؛  مستمر عداء و نزاع و خصومة حالة شيوعو بداية يف اؼبنافسة دبفهـو يقصد كاف لذلن
 : يف أكثر معلومات شبة .السوؽ يف وزهنا ؽبا منظمة أو مسيطرة منظمة دبعٌت تستعمل و ،"الزعامة أو القيادة حب" لغة اؼبزاضبة

 .09-07، ص ص2004، دار الكتب القانونية، مصر، االقتصادي النشاط ؾباالت يف اؼبشروعة اؼبنافسة يف اغبق ؿبرز، ؿبمد أضبد- 
  .54، ص 2003دار النهضة العربية، القاىرة،  ، تنظيم اؼبنافسة،حسُت اؼباجي4
 .07أضبد ؿبمد ؿبرز، مرجع سبق ذكره، ص 5
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يف  ىي تقدمو ؼبا البديلة اؼبنتجات آثار من التصفيف أو على القضاء اؼبنظمات ؿباوالت إذل تشَت كما
 1السوؽ، و ؿباولة صرؼ العمبلء عن تعاطي تلن البدائل.

 2:فيقوؿ بأنو ؼبفهـو اؼبنافسة اليـو أربعة أبعاد رئيسية تتمثل يف اآليت Binaymé أما
 كل يسعى حبيث اؼبستهلن، رفاىية تعظيم غايتو األمثل السوؽ ىيكل اكتشاؼ وسيلة أهنا على تعرؼ*
 تكلفة بُت و اؼبعروض للمنتوج الزبائن إليها ينظر اليت القيمة بُت الفارؽ تعظيم إذل اؼبنتوج عارضي من

 ؛االستعماؿ( و التكامل)اإلنتاج
 التجارية القيمة إذل بالنسبة اعبمهور يراىا اليت القيمة لتعظيم تسعى اليت اؼبنظمات اؼبنافسة تواجو*

 ؛لؤلصوؿ
 ؛الفرؽ و اؼبهارات اؼبنافسة تواجو*
 أمم بُت تناف  حلبة إذل مسادل يكوف أف هبب كاف اغبر التبادؿ أي اقتصادي نشاط اؼبنافسة ربوؿ*

 .معارضة دوؿ من تزاحم
 :اآليت يف اجتماعية ظاىرة بأهنا ؽبا ينظر اليت اؼبنافسة أبعاد تتمثل اؼبقابل، يف و
 أصبحت ولكنها السلوكيات ىذه ؽبيئة اؼبناسبة اؽبياكل وتعرؼ السلوكيات فقط تصف اؼبنافسة تعد دل*

 ؛مزاياىا على تتنازؿ ال اليت الدوؿ طرؼ من فبيزة سياسة موضوع
 و للمنافسة، العامة القواعد إذل األطراؼ هبا ىبضع اليت الطريقة عن تكشف اؼبستهلن رفاىية تعد دل*
 و، للمصالفة خطر أي إبعاد دوف نظريا مكملة للتدخل أخرى طرؽ اؼبنتجات بعض ميزة فرضت لكن
 ؛اعبماعية الرفاىية تعظيم ىو و بو عرفت اليت االلتزاـ من الشيء بعض اؼبنافسة فقدت عليو؛ 

 ىو "االقتصادي التقدـ" يعترب لكن و اؼبستهلن، لرفاىية االنقضاء السريع التعظيم عند اؼبنافسة تنتهي ال*

 .ؽبا النهائي اؽبدؼ
 غموضا أكثر اصطبلحا و إثارة و إهباما أكثر تصور ىناؾ فلي  سبق، فبا الرغم على و          
 أي عن يًتتب و. سياسية غايات و معنوية رموزا و أدبية أىدافا طياتو بُت وبمل الذي اؼبنافسة كاصطبلح

، أف هبب اللعبة قواعد من عدد أف تفًتض اليت و نتائج عدة تنافسي ربليل  قواعد تستهدؼ و وبًـت
 حرية مبادئ تناقض اليت و لؤلسواؽ اغبسن السَت زعزعة على قادرة وضعيات أو /و أحداث اؼبنافسة
 التجارة.

                                                           
 .101علي السلمي، مرجع سبق ذكره، ص 1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلـو شعبة تسَت اؼبأسسات، كلية اؼبزايا التنافسية دراسة حالة ؾبمع صيداؿ لصناعة الدواء يف اعبزائرالتسويق و سامية غبوؿ، 2

 . 60-59، ص ص 2007/2008العلـو اإلقتصادية و علـو التسيَت، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، 
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 المطلب الثالث: ماىيـة الميـزة التنافسيـة
 أوال: مفهوم الميزة التنافسيـة

لكن ذلن ال يتحقق  تستمر يف ؾباؿ عملها، و تسعى اؼبنظمات بشكل فاعل ألف تبقى يف السوؽ و     
تتعرض إذل منافسة شديدة و قوية، و من أجل مبلقاة ذلن و أف ربقق أىدافها بشكل سهل و يسَت، بل 

اؼبطلوبة فإنو يستوجب أف سبتلن ميزة تنافسية تعرب هبا و من خبلؽبا عن تفردىا عن غَتىا من اؼبنظمات 
يف  األخرى يف ذات الصناعة، و ىذا األمر ال يأيت إعتباطا بل يستوجب أف تعرؼ اؼبنظمة قواعد التناف 

السوؽ و كيف يبكن أف تلعب األدوار لكي تكتسب اؼبيزة التنافسية اليت ذبعلها قادرة على ؿباكاة اؼبنافسُت 
 .   1أو التفوؽ عليهم

 اؼبنافسُت عن هبا تتميز اليت التنافسية اؼبيزة طبيعة ربديد يف يتمثل اؼبنظمة تنافسية ربليل من اؽبدؼ إف
 اؼبفهـو ىذا حسب اؼبنظمات ربرص لذلن نتيجة و بعد، فيما اؼبنافسُت بقية و األوذل بالدرجة اؼبباشرين

 و أطوؿ ؼبدة التنافسية اؼبيزة يف االستثمار و احملافظة و كتسابإ و ػبلق اؼبستمر و الدءوب العمل على
 .التنافسية للميزة مفهـو إعطاء على هبربنا ما ىذا
إذ يبكننا القوؿ بأف إمتبلؾ اؼبنظمة للميزة التنافسية يعٍت قدرهتا اؼبوضوعية يف مواجهة متغَتات البيئة يف     

 السوؽ و فحصها الدقيق لبيئة الصناعة، و بالتارل قدرهتا يف مواجهة اآلخرين و إمكانية البقاء و                    
فإف إمتبلؾ اؼبنظمة للميزة التنافسية يبثل جزءا أساسيا من اإلستمرار ستكوف واضحة و جلية. و بالتارل 

أوؿ من  Alderson1965فلسفة اإلدارة و توجهاهتا اؼبستقبلية و لؤلمد الطويل، و تارىبيا يعد الكاتب 
بَت عن سعي اؼبنظمة إلنشاء أو إمتبلؾ ظبات فريدة من غَتىا ع"تالتنافسية و عرفها على أهنا أشار إذل اؼبيزة 

  2.نظمات العاملة يف ذات الصناعة لكي ربقق التميز عنهم"من اؼب
 تعطي و العبلمة أو اؼبنتوج يتصف هبا اليت الصفات أو اػبصائص ـبتلف أهنا على Lambinفعرفها      

 .3منافسيها عن والسمو التفوؽ بعض للمنظمة
 

                                                           
 التناف La Competition اليت يتم وفقها اإلنتاج و التجارة يف بلد ما و بالتارل تصف تلن السوؽ اؼبعنية.: يتمثل يف الشروط 
 .191، ص 2010، الطبعة الثانية، دار اليازوري للنشر و التوزيع، عماف، األردف، إسًتاتيجيات التسويقالبكري ثامر، 1
 األكاديبية للدراسات ،يف إعتمادىا إسًتاتيجية اإلستدامة HPسية اؼبستدامة ؿباكاة لشركة اإلطار اؼبفاىيمي لئلستدامة و اؼبيزة التنافثامر البكري، خالد بٍت ضبداف، 2

 .06، ص 2013اعبزائر، العدد التاسع السداسي األوؿ  -الشلف-اإلنسانية، دورية دولية ؿبكمة تصدرىا جامعة حسيبة بن بوعلي اإلجتماعية و
 .68سامية غبوؿ، مرجع سبق ذكره، ص 3
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يعرفها نبيل مرسي خليل بأهنا "ميزة أو عنصر تفوؽ للمأسسة يتم ربقيقو يف حالة إتباعها كما     
التنافسية و اؼبتمثلة  اؼبيزة مصادر من مصدر على التعريف ىذا إقتصر حيث1إلسًتاتيجية معينة للتناف ".
 يف إسًتاتيجية التناف .

تنشأ  بأهنا عتربىاإ و التنافسية جوىر اؼبيزة على لًتكيزه نظراتعريفا أكثر داللة  Porterبينما يعطي       
 دبجرد أي اؼبنافسُت قبل من اؼبستعملة تلن من فعالية أكثر جديدة طرؽ اكتشاؼ إذل اؼبنظمة توصل دبجرد
 .2ميدانيا االكتشاؼ ىذا ذبسيد دبقدورىا يكوف حيث االبتكار، عملية إحداث

أال و ىو اإلبداع، أما  ركز على جوىر اؼبيزة التنافسية وألنيبدو أف التعريف الثاشل أكثر داللة و إقناعا، 
 .التعريف اػباص بنبيل خليل فإنو ركز على مصدر من مصادر اؼبيزة التنافسية كما سبق ذكره

 :3و تتميز اؼبيزة التنافسية باػبصائص التالية
 تبٌت على اإلختبلؼ و لي  التشابو؛ – (1

 بارىا زبص الفرص اؼبستقبلية؛بإعت يتم تأسيسها على اؼبدى الطويل، – (2

 ما تكوف مركزة جغرافيا؛عادة  – (3

 و حىت تكوف اؼبيزة التنافسية فعالة يتم اإلستناد إذل الشروط اآلتية:
 حاظبة، أي تعطي األسبقية و التفوؽ على اؼبناف ؛ – (1

 اإلستمرارية، دبعٌت يبكن أف تستمر خبلؿ الزمن؛ – (2

 إمكانية الدفاع عنها، أي يصعب على اؼبناف  ؿباكاهتا أو إلغاءىا. – (3
تضمن ىذه الشروط ؾبتمعة فعالية اؼبيزة التنافسية، ألف كل شرط مرىوف باآلخر، حيث شرط اغبسم مقروف 
بشرط اإلستمرارية و ىذا األخَت مقروف بشرط إمكانية الدفاع، فكيف ؽبا أف تستمر و ىي ىشة حيث 

 ، و كيف يبكن ؽبا أف تكوف حاظبة و ىي دل تستمر طويبل.يبكن إلغاؤىا
 اؼبيزة التنافسية تبٌت فداخليا، خارجي بعد و داخلي بعد رئيسياف، بعداف التنافسية للميزة أف يتضح كما

التنافسية.  اؼبيزة وبقق بشكل فيها االستثمار و التعرؼ عليها هبب حيث اؼبميزة، القدرات على منظمة ألي
  األطراؼ عبم على القدرة بدوف تنافسية ميزة توجد ال أنو حقيقة حوؿ اػبارجي البعد يتمحور بينما

                                                           
 .37، ص 1996اإلسكندرية،  ، الدار اعبامعية للنشر،اؼبيزة التنافسية يف ؾباؿ األعماؿنبيل مرسي خليل، 1

2
M. Porter, L’avantage Concurrentiel des nations, inter-édition, 1993, p48.  

 قويا ذباه موقفا اؼبنظمة ؽبذه ربقق و اؼبنافسة من اؼبنظمات غَتىا عن اؼبنظمة سبيز اليت اػباصية إذل التنافسية اؼبيزة تشَت اؼبعٌت حيث من أنو إذل اإلشارة ذبدر و 
 اؼبصتلفة. األطراؼ

 العربية،اإلسًتاتيجيات التنافسية للمأسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ  ، اؼبلتقى الدورل الرابع حوؿ: اؼبنافسة واؼبيزة التنافسية البيئة وعيسى دراجي، 3
 .11ص، 2010نوفمرب  10و  09اعبزائر، يومي الشلف،  حسيبة بن بوعلي، جامعة
 .و يقصد باإلستمرار خبلؿ الزمن أف للميزة التنافسية دورة حياة مثلها مثل اؼبنتج 
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 كلمة جاءت ذلن أجل من و الثبات، و السيطرة و القوة من راسصة أس  على معها التعامل و اػبارجية

 األطراؼ اػبارجية مع تصادـ أو تضاد عبلقة ذات اؼبيزة ىذه كوف ألنبية كإشارة باؼبيزة مرتبطة "التنافسية"

 1.غَتىم و العمبلء أو اؼبوردين أو اؼبنافسُت سواء

 ثانيا: مظاىر الميزة التنافسية
 2:تبدو اؼبيزات التنافسية يف مظاىر متعددة نذكر منها ما يلي

 مات اليت تقدمها منظمة دوف غَتىا؛اعبودة األعلى للسلع و اػبد – (1

اج، و يف مشروعات سرعة اإلستجابة لرغبات العمبلء، و قصر الوقت اؼبستغرؽ يف دورات اإلنت – (2
 تطوير اؼبنتجات؛

اغبرص على تقدصل خدمات للعمبلء، قبل البيع يف صورة معلومات و إرشادات، و مساعدات  – (3
 د رغباتو، و إختيار أفضل البدائل؛اليت تسمح لو بتحدي

 ؛و تشكيل ما يريده العميل يف أقل وقت و أدسل ؾبهودتيسَت الوصوؿ إذل السلع  – (4

الصيانة اجملانية أو منصفضة التكاليف و تيسَت  أعماؿ اإلصبلح وخدمات ما بعد البيع:  – (5
اليت اػبدمات اغبصوؿ على قطع الغيار يف كل وقت و قبوؿ رد اؼبشًتيات دوف معاناة و غَتىا من 

 توفر للعمبلء الوقت و اعبهد؛

 تشمل كذلن اؼبيزات التنافسية أشكاؿ التنظيم اؼبرنة، عالية الكفاءة، و نظم العمل اؼبيسرة، و – (6
 اؼبعلومات و اإلتصاالت؛اليت تعتمد على تقنيات 

إقامة عبلقات ربالفية مع اؼبوردين، فبا ييسر ؽبا اغبصوؿ على إحتياجاهتم منهم بطرؽ أكثر  – (7
 يتيسر ؼبنافسيها مثل: العبلقات القائمة على أسلوب  مرونة، سرعة و كفاءة، و أقل تكلفة فبا

 ) اإلنتاج يف الوقت احملدد(؛

زبفيض تكاليف اإلنتاج، و التسويق مع احملافظة على مستوى جودة السلع و اػبدمات يعترب  – (8
 ميزة تنافسية ىائلة.

 ثالثا: محددات الميزة التنافسية و مصادرىا
 ؼبيزة التنافسية للمنظمة، من خبلؿ متغَتين أو بعدين ىامُت و نبا:تتحدد ا محددات الميزة التنافسية:.0

عليها  يتحقق للميزة التنافسية ظبة اإلستمرارية، إذا أمكن للمنظمة احملافظةحجم الميزة التنافسية:  -0.0
 كلما كانت اؼبيزة أكرب كلما تطلبت جهدا أكرب.  بشكل عاـ من التقليد من قبل اؼبنظمات اؼبنافسة، و

                                                           
 .69سامية غبوؿ، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .84نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص 2



 اإلطـار النظري للقدرة التنافسيـة                                    الفصل الثاني                        

 
79 

للميزة التنافسية دورة حياة، حيث تستمر ىذه اؼبيزة ما داـ اؼبنافسوف غَت قادرين على تقليدىا أو       
ذباوزىا، لكن يف ظل التغَت السريع و اؼبعقد للبيئة أصبح من الصعب ضباية اؼبزايا، و يف حالة ما إذا قلدت 

فيد من اؼبيزة إال لوقت ؿبدد، إذل حُت أو ذباوزت من قبل اؼبنافسُت تصبح مكلفة، و منو اؼببدع ال يست
إطبلؽ اؼبناف  لسياسة ىجومية، فتبدأ ىذه األخَتة بالزواؿ و منو عليو خلق ميزة جديدة أو القياـ بتجديد 

 و الشكل التارل يوضح ذلن: اؼبيزة التنافسية اغبالية بإحداث تعديبلت عليها.
 : دورة حياة الميزة التنافسية(Ⅱ-10) شكل رقم

 حجم اؼبيزة التنافسية                                                                                   
 (02)ميزة تنافسية

 (10)ميزة تنافسية                                        

 
 
 
 
 

 الضرورة          التقليد             التبٍت                التقدصل             اؼبرحلة

، 1996، اإلسكندرية، للنشر نبيل مرسي خليل، اؼبيزة التنافسية يف ؾباؿ األعماؿ، الدار اعبامعيةالمصدر: 
 .86ص 

اليت تساىم يف أي مدى إتساع أنشطة و عمليات اؼبنظمة  نطاق التنافس أو السوق المستهدف:-4.0
ذلن بتحقيق و فرات يف التكلفة مقارنة باؼبنافسُت، كاإلستفادة من تقدصل  ربقيق مزايا تنافسية، و

 تسهيبلت إنتاج مشًتكة، خربة فنية واحدة، استصداـ نف  منافذ التوزيع، ػبدمة قطاعات سوقية أو مناطق
الًتكيز على قطاع سوقي معُت و خدمتو  أو صناعات ـبتلفة فبا يساىم يف ربقيق ميزة تنافسية، من خبلؿ

 1بأقل تكلفة، أو تقدصل منتج فبيز لو.

 2:تتمثل اؼبصادر احملققة للميزة التنافسية فيما يليمصادر الميزة التنافسية:  .4
 إف الوتَتة اؼبتسارعة يف عدد اؼبأسسات و الذي صاحبو إزدياد حدة التنافسية على : اإلبتكار -0.4

العاؼبي، أدى إذل تصاعد إىتماـ اؼبأسسات باإلبداع و الًتكيز عليو إذل درجة إعتباره اغبد األدسل اؼبستوى 
                                                           

 . 87نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص 1
اإلسًتاتيجيات التنافسية للمأسسات  اؼبلتقى الدورل الرابع حوؿ: اؼبنافسة و اإلسًتاتيجيات التسويقية و تنافسية اؼبأسسة اإلقتصادية "حالة اعبزائر"،عمار طهرات، 2

 .05ص، 2010نوفمرب  10و  09اعبزائر، يومي جامعة الشلف،  العربية،الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ 
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يف األسبقيات التنافسية إذل جانب التكلفة و اعبودة. و أصبحت ىذه القدرة اإلبتكارية مصدرا متجددا 
 للتنافسية.

ات ميزة تنافسية أكثر أنبية فبا كاف عليو يف أو إدارة اػبدم يعترب الوقت سواء يف إدارة اإلنتاج الزمن: -4.4
السابق فالوصوؿ إذل العمبلء أسرع من اؼبنافسُت يبثل ميزة تنافسية. و يبكن ربديد اؼبيزات التنافسية و اليت 

 سبثل جوىر اؼبنافسة على أساس الوقت كاآليت:
 اة اؼبنتج؛زبفيض زمن تقدصل اؼبنتجات اعبديدة إذل األسواؽ من خبلؿ إختصار دورة حي -
 زبفيض زمن دورة التصنيع للمنتجات؛ -
  اإللتزاـ جبداوؿ زمنية ؿبددة و ثابتة لتسليم اؼبكونات الداخلة يف عملية التصنيع. -

معلومات و ذبارب و دراسات فرد أو  إذا كانت اؼبعرفة ىي حصيلة أو رصيد خربة والمعرفة:  -3.4
أو ؾبتمع معُت يف وقت ؿبدد، فإننا نعيش حتما حالة "إنفجار اؼبعرفة" حيث أصبحت ىذه  ؾبموعة أفراد

 األخَتة اؼبورد األكثر أنبية يف خلق اؼبيزة التنافسية.
 قد و ملموس، غَت بينهما الفارؽ أف يتضح التنافسية، واؼبيزة التنافسية تعريف خبلؿ من و عموما، و

 من العديد يف اللفظاف يًتجم ما أحيانا و، الدولة مستوى على ةخاص و واحد دبعٌت اللفظاف يستصدـ
 باألداء تتعلق التنافسية القدرة أو التنافسية بأف القوؿ يبكن أنو إال التنافسية، القدرة دبعٌت العربية الكتابات

 بُت الفرؽ يتضح كما. اؼبنظمة أو للصناعة التنافسية اؼبيزة هبا تتحقق اليت القاعدة سبثل و ككل االقتصادي
 و اغبارل االقتصادي األداء أهنا على تعرؼ التنافسية كانت فإذا سبق، ما خبلؿ من التنافسية و اؼبنافسة
 يتم اليت الشروط ىي اؼبزاضبة أو اؼبنافسة فإف األخرى، األمم مع فيها يتناف  اليت اجملاالت يف للبلد الكامن

 .اؼبعٍت البلد يف التجارة و اإلنتاج وفقها
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 المبحث الثاني: مــــاىية القدرة التنافسية
يتميز العصر اغبارل بربوز مفهـو القدرة التنافسية كحقيقة أساسية ربدد قباح أو فشل اؼبأسسات        

بدرجة غَت مسبوقة، و من ىنا أصبحت اؼبأسسة يف موقف يتحتم عليها العمل اعباد و اؼبستمر إلكتساب 
إلمكاف ربسُت موقعها يف األسواؽ أو حىت ؾبرد احملافظة عليو يف مواجهة ضغوط اؼبنافسُت  اؼبيزات التنافسية

  اغباليُت و احملتملُت.
و  احملددات، اؼبراحل، ح مفهـو القدرة التنافسية من حيث التعريفيضم تو سيتو ؽبذا يف ىذا اؼببحث 

 طالب التالية:وفق اؼب واؼبستويات 
 .ة حوؿ نظريات التجارة اػبارجيةاؼبطلب األوؿ: حملة ـبتصر  -
 اؼبطلب الثاشل: تعريف القدرة التنافسية.-
 اؼبطلب الثالث: ؿبددات القدرة التنافسية.-
 اؼبطلب الرابع: أنواع القدرة التنافسية و متطلباهتا.-

 المطلب األول: لمحة مختصرة حول نظريات التجارة الخارجية
قياـ التجارة الدولية منذ ظهورىا على يد  مسيطرة على تفسَت التصصص وظلت نظرية اؼبيزة النسبية         

الذي أوضح أف قياـ التبادؿ السلعي بُت دولتُت يعتمد على اختبلؼ النفقات  1817ريكاردو عاـ 
ختبلؼ األسعار النسبية لعوامل االنتاج يف البلدين مث شهدت ىذه النظرية تطورا إاليت ترجع إذل  ،النسبية
ىي الصيغة  أولُت لنسب عناصر االنتاج و-وفقا لنظرية ىكشر، ي مفكري اؼبدرسة النيوكبلسيكيةعلى أيد
ختبلؼ اؼبيزة إقد أرجعت ىذه النظرية  و، 1شيوعا يف تفسَت التبادؿ التجاري السلعي نتشارا وإاألكثر 

حيث ، اليت تتمتع هبا الدولة النسبية بُت الدوؿ إذل االختبلؼ يف مدى الوفرة أو الندرة النسبية ؼبوارد االنتاج
ستصداـ عنصر االنتاج اؼبتوفر لديها ذي السعر إتصدير السلعة كثيػفة  نتاج وإتتصصص الدولة يف 

 نتاج النادرستػػصداـ عنصر اإلإستَتاد تلن السلع كثيفة إعػلى العك  تعتمد على  و، اؼبنصفض نسػبيا
   2.ذي السعر اؼبرتفع نسبيا، لديها
من ؾبموعة من   The Theory of  Factor Production   اإلنتاج نظرية نسب عناصرإنطلقػت  

 The Theory of Comparative Advantageالفروض إختلفت يف بعضها عن نظرية اؼبيزة النسبية 
 ما يًتتب لريكاردو خاصة فيما يتعلق بافًتاضها لتماثل دواؿ اإلنتاج السلعة نفسها بُت الدوؿ اؼبصتلفة، و

ستبعاد إمن مث  و، ختبلؼ اؼبيزة النسبيةإلالتطوير التكنولوجي كأساس  ستبعاد دور البحث وإعلى ىذا من 

                                                           
 ، ص ./بالتصرؼ.2006الطبعة األوذل، مأسسة رؤية للطباعة و النشر و التوزيع،  ، التجارة الدولية،رؼ أضبد العدرلأش1
 ، ص./ بالتصرؼ.2007اؼبكتب اعبامعي اغبديث،  مبادئ اإلقتصاد الدورل، إيباف عطية ناصف، ىشاـ ؿبمد عمارة،2
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من النظرية غػَت  قد جعلت ىذه اػبصائص و، عدـ تغَتىا دبرور الػوقت للميزة النسبية و عنصر الزمن
يف أة غَت كف أصبحت من مث و، ةكيوج بالعديد من اػبصائص الديناميمبلئمة غبقائق العادل الواقعي الذي يب

، للعديد من السلع اليت تتماثل فيما تتطلبو من عناصر إنتاج تفسَت التبادؿ التجاري يف العديد من الدوؿ و
باإلضافة إذل قدرة  ،فضبل عن التطور التكنولوجي اؼبستمر الذي ظبح بالتغلب على ندرة عوامل اإلنتاج

  1.نتاج على التنقل بُت الدوؿاإلعناصر 
ؿباوالت يف إطار نظرية التجارة اػبارجية بغرض تفسَت التصصص و التبادؿ بناء عليو ظهرت عدة        

 ما تتمتع ترجع التصصص إذل اليت و Economies of scale التجاري، و منها نظرية اقتصاديات اغبجم
تتػماثل بػما تتطلبو من  دبا يسمح بتفسَت التجارة يف اؼبنتجات اليت بو الصناعات من وفورات اغبجم، و

اليت  New Factor Productions Theory نظرية نسب عناصر اإلنتاج اعبديد عناصر إنتاج، و
 خصائصو عن عنصر العمل غَت اؼباىريف  ظبحت بإدخاؿ عنصر رأس اؼباؿ البشري كعنصر إنتاجي ىبتلف

اليت  Technology Gap Theoryنظرية الفجوة التكنولوجية و  ،الذي إرتكزت عليو النظرية الكبلسيكية
ترجع اإلختبلؼ يف اؼبيزة النسبية إذل اإلختبلؼ يف التقدـ التكنولوجي، دبا يضفي الطبيعة الديناميكية على 

للتكنولوجيا اؼبستصدمة يف  اؼبيزة النسبية، فتتصصص دولة يف تصدير تلن السلع اليت تتمتع بإحتكار
ىذا ما وبدث بالضرورة وفقا ؽبذه النظرية تغلق ىذه الفجوة  انتشار ىذه التكنولوجيا، ومع  إنتاجها و

دبا يستلـز إعادة البحث عن فنوف إنتاجية جديدة أو منتجات  ،تفقد الدولة ميزهتا النسبية التكنولوجية و
ور التط دبا يعك  أنبية للبحث العلمي و ،جديدة تضمن حصوؿ الدولة على ميزة نسبية أخرى

اؼبفهـو الديناميكي حػيث يبكن أف  إذلمن مث انتقلت اؼبيزة النسبية  ستمرار التمتع دبزايا نسبيةإلالتكنولوجي 
تفقد أخرى كانت تتمتع  لتكتسب الدولة ميزة نسبية دل تكن تتوفر لديها و، تتغيػر ىذه اؼبيزة عرب الزمن

ثر تراكم رأس اؼباؿ اؼبادي أتتغَت اؼبزايا النسبية وفقا ؼبراحل النمو اؼبصتلفة اليت سبر هبا الدولة على  كذلن،هبا
يتضح ىذا من  حيث سبر الدولة بسلم من اؼبزايا النسبية و، التكنولوجي البشري فضبل عن التقدـ الفٍت و و

اليت شهدت تراجعا يف ميزاهتا  ،ؿ حديثة التصنيعغَتىا من الدو  ذبربة الياباف بػعد اغبػرب العاؼبية الثانية و
تتمتع دبزايا نسبية يف الصناعات اليت تتسم  و، ستصداـ العمالة غَت اؼباىرةإالنسبية يف تلن الصناعات كثيفة 

قد أثبتت العديد من الدراسات اذباه  و، ستصداـ رأس اؼباؿإبزيادة األنبية النسبية للعمالة اؼباىرة أو كثيفة 
منظمة  سة قامت هباىذا ما أوضحتو درا و، النسبية للتغيَت وفقا ؼبراحل النمو اؼبيزة

UNIDO  اليت
 ،من خبلؿ حساب اؼبيزة النسبية و، صناعة 129تغطي  أربعُت دولة اعتمدت على بيانات سبع و

                                                           
 .24، ص 2000الطبعة األوذل، مكتبة النهضة العربية، القاىرة، ، دراسات يف اإلقتصاد الدورلسػامي عفيفي حامت، 1


 United Nation of Industrial Developpement Organization. 
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غالبا ما ترتبط أوضحت أف الدوؿ النامية بصفة عامة تتمتع دبيزة نسبية يف إنتاج الصناعات التحويلية اليت 
عتمادا على إقل أبينما تبدو الدوؿ النامية األكثر تقدما ، بالزراعة أو األنشطة كثيفة استصداـ اؼبواد األولية
اؼبيزة النسبية يف السلع كثيفة استصداـ العمل  يظهر تركيز األنشطة التحويلية القائمة على اؼبوارد الطبيعية و

وفقا ؽبذه  لصفة الديناميكية للميزة النسبيةعلى الرغم من إضفاء ا و ،مطيةأو السلع اؼبتضمنة التكنولوجيا الن
التطورات فأف كافة ىذه احملاوالت ظلت عاجزة عن تقدصل تفسَت شامل لؤلسباب اليت سبكن الدولة من 

يف الوقت الذي ال تنجح دوؿ أخرى يف ربقيق ذلن وىذا ما قدمو ، خلق ميزة نسبية و احملافظة عليها
و اليت أرجعها إذل البيئة احمللية دبا فيها من ، 1للميزة التنافسية للدولةنظريتو  يف Porter   Michael(بورتر)

، التدريب السائدة نظم التعليم و الطلب احمللي و خصائص كل من العرض و سياسات اقتصادية ـبتلفة و
ليسفر يف النهاية عن ربقيق ، كل ذلن يتفاعل بشكل ديناميكي متبادؿ،ثقافتها فضبل عن تاريخ الدولة و

قد سبيز مفهـو اؼبيزة التنافسية عن  و، اؼبيزة التنافسية للدولة يف صناعة ما أو يف ؾبموعة من الصناعات
رتكازه على و يتسم بالشمولية إلأنالتطوير كما  نو يعتمد على عنصر التجديد وأمفهـو اؼبيزة النسبية يف 

  الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر االنتاج.لي  فقط ؿبدد  أكثر من ؿبدد و
 درة التنافسيةـتعريف القالمطلب الثاني: 

  (WEF)أوال: تعريف المنتدى االقتصادي العالمي 
عرؼ اؼبنتدى اإلقتصادي العاؼبي للتنافسية الدولية أو القدرة التنافسية كاأليت: "قدرة الدولة على بيع    

األسواؽ الدولية، حبيث تتمكن من ربقيق فائض يف اؼبيزاف التجاري يبكنها من اػبدمات برحبية يف  السلع و
ىو"تتمثل التنافسية الدولية يف القدرة اؼبستمرة  ىناؾ تعريف أخر للمنتدى و و؛ الوفاء بإلتزاماهتا الدولية"

اتج احمللي مستديبة يف دخل الفرد اغبقيقي مقاسا بنصيب الفرد من الن على ربقيق معدالت مبو مرتفعة و
ىو "سيادة مبط اؼبأسسات  أخذ اؼبنتدى دبفهـو أخر للتنافسية و 2000يف عاـ  و2اإلصبارل اغبقيقي"

قد جاء ىذا  والسياسات اإلقتصادية اليت تدعم إرتفاع معدالت النمو االقتصادي يف اؼبدى اؼبتوسط" و
قتصاد الكلي و اإلقتصاد ذلن من خبلؿ دمج خصائص اإل التعريف ليجمع بُت التعريفُت السابقُت و

اعبزئي الذي يبثل اإلطار الذي تعمل من خبللو القطاعات االقتصادية. إف تعريفات اؼبنتدى اإلقتصادي 
اتج إذل أنشطة على قدرة االقتصاد على ربويل الن العاؼبي للتنافسية الدولية تركز على التفوؽ اإلنتاجي و

  .األجور اغبقيقيةاليت ينتج عنها إرتفاع ، عالية اإلنتاجية

                                                           
1
 Porter, M, The competitive advantage of nations, first Edition, Macmillan press, 1990, p 05.  

 World Economic Forum 

2
World Economic Forum, the Global Competitiveness Report, oxford university press, 1997, p14. 
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  (IMD) التنمية تعريف المعهد الدولي لإلدارة وثانيا: 
قدرة الدولة على خلق قيمة مضافة تتمكن من خبلؽبا زيادة ثروهتا القومية عن " يتمثل ىذا التعريف يف و   

 التعريف القدرةيربط ىذا   و1"ؿبليا و مأثر عاؼبيا عمليات التشغيل بشكل فعاؿ و دارة األصوؿ وإطريق 
 إدارةذلن عن طريق  ستجابة لؤلسواؽ العاؼبية ولكي تتمكن من اإل اإلنتاجيةالتنافسية للدولة بطاقتها 

عمالة مدربة أو خلق موارد  عمليات التشغيل اليت يقصد هبا ما سبلكو الدولة من موارد طبيعية و أصوؽبا و
كما يبكن للدولة أف ربقق تنافسيتها من خبلؿ ،  وؿما كانت الدولة تفتقر إذل ىذه األص إذانتاج جديدة إ
أو السعي كبو جذب ، تشجيع الصادرات خًتاؽ األسواؽ اػبارجية وإنتهاج سياسات تستهدؼ إ
عتماد على ربقيق التنافسية يف السوؽ احمللي دبا يصاحبها كذلن بواسطة اإل و، ستثمار األجنيب اؼبباشراإل
 .أو االذباه إذل األسواؽ العاؼبية، الًتكيز على األنشطة التقليدية رتفاع معدالت اغبماية وإمن 

 للقدرة التنافسية   World Bankتعريف البنك الدولي ثالثا: 
 حيث توجد صلة مباشرة بُت القدرة التنافسية و، اإلنتاجيةالقدرة التنافسية تعٍت  أفيرى البنن الدورل    

، التصميم من خبلؿ مدخبلت تكنولوجية رفيعة اؼبستوى يف اؼبنتج و اإلنتاجيةيبكن زيادة مبو  و، اإلنتاجية
 2و قوى عاملة ماىرة.، اإلدارة، التسويق

 (OCDE) : تعريف منظمة التعاون اإلقتصادي و التنميةرابعا
للتنافسية و الذي تقرنو باإلقتصاد الوطٍت حيث ترى ىذه اؼبنظمة أف  لكن ىناؾ مفهـو تقدمو ىذه اؼبنظمة

التنافسية على مستوى اإلقتصاد يقصد هبا الدرجة اليت يبكن وفقها يف شروط السوؽ حرة و عادلة إنتاج 
السلع و اػبدمات اليت تواجو أذواؽ األسواؽ الدولية يف الوقت الذي ربافظ على اؼبداخيل اغبقيقية لشعبها 

    3التوسع فيها على اؼبدى الطويل. و

المعهد العربي للتخطيط في فقد عرؼ ، دل تتواف اؼبنظمات العربية عن تناوؿ القدرة التنافسية و        
الكامن لؤلنشطة  القدرة التنافسية على أهنا "األداء اعباري و Arab Planning Instituteالكويت 

ؾباال يتناوؿ األنشطة التصديرية  قد وضع ىذا التعريف و 4"،الدوؿ األخرىاالقتصادية اؼبرتبطة بالتناف  مع 
 .االستثمار األجنيب منافسة الواردات و و

                                                           


 International Institute for Management and Development 
1
 International Institute for management and Development, world competitive, yearbook, 2002, p35. 

.نسصة مستصرجة من اؼبوقع 21، ص 2005، سلسلة أوراؽ عمل، اؼبعهد العريب للتصطيط، الكويت، مفهـو التنافسية و منهجية قياس مستوياهتابلقاسم العباس، 2
 .2012-07-12: تاريخ التحميل  course36 /36_first.htm /  api.org-www.arabاإللكًتوشل:


 Organisation de Coopération et de Développement Economique. 

، مداخلة ضمن اؼبلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ اؼبأسسة اإلقتصادية اعبزائرية و ربديات تعزيز القدرة التنافسية للمأسسة اإلقتصادية اعبزائريةكماؿ رزيق، مسدور فارس، 3
 .202، ص 2003أفريل  23و  22قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، يومي اؼبناخ اإلقتصادي اعبديد، جامعة 

 .02، ص2003الكويت،  ،2003تقرير التنافسية العربية اؼبعهد العريب للتصطيط،  4

http://www.arab-api.org/


 اإلطـار النظري للقدرة التنافسيـة                                    الفصل الثاني                        

 
85 

ومن الصعب تعريفها ، يتضح من التعريفات السابقة أف فكرة التنافسية فكرة عامة متعددة اإلبعاد و     
احمللية على منافسة اؼبأسسات  رب عن قدرةتعكما أف فكرة التنافسية اليت ،  وفقا ألحدىا وذباىل األخرى

 األجنبية ترتكز على عدة جوانب:اؼبأسسات 
 ؛سعر الصرؼ أسعار الفائدة و مستوى الكلفة الذي يتأثر دبعدالت األجور السائدة و -  
 ؛تأدي إذل البفاض الكلفة اإلنتاجيةرتفاع معدالت إ أفطاؼبا ، اإلنتاجيةمعدالت  -  
 السلعة و لى مستوى جودةفهذه القدرة تعتمد ع، قدرة السلعة احمللية على اخًتاؽ األسواؽ األجنبية -  

 ؛تصميمها
 خدمات ما بعد البيع. فهذا يعتمد على اعبهود اإلعبلنية و، جودة التسويق -  
 فبا سبق يبكن القوؿ:و 
 نتاج سلع وإفقدرة الصناعات احمللية على  ،حملليةالتنافسية الدولية ترتكز يف البداية على التنافسية ا إف -   

تلن الصناعات يف ف كاف غَت كايف لنجاح إ و، خدمات ذبد قبوال يف األسواؽ احمللية يعد شرطا ضروريا
 ؛األسواؽ الدولية

ضرورة  إذلباإلضافة  ،تتطلب القدرة على اؼبنافسة يف األسواؽ الدولية وجود رؤوس أمواؿ ضصمة ؿبليا -  
 ؛يةاحملل اإلنتاجيةرتقاء دبستوى اإل
طويل  يلـز وجود قدر معُت من االستثمارلذا  ،تّعد التنافسية الدولية عملية ديناميكية دائمة التطور -  

 .كذلن ضرورة تطبيق فنوف تكنولوجية بكفاءة  ،األجل
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  ددات القدرة التنافسية: محالمطلب الثالث
 النظام المتكامل لمحددات القدرة التنافسية (: Ⅱ-14) شكل رقم 

 
Source: Porter. M, The Competitive Advantage of Nation, New York, The Free Press, 1990, 

p127.  

سبثل ىذه  والوطٍت، بناء قدرة تنافسية دولية يتطلب توفر صبلة من احملددات داخل االقتصاد  إف      
الدولية أـ  األسواؽقطاع ما أو صناعة ما ذات قدرة تنافسية يف  أفؾبموعة العوامل اليت توضح يف احملددات 

أو ىي ؾبموعة العوامل اليت يبكن من خبلؽبا العمل على تعزيز قدرة القطاع أو الصناعة على منافسة  ،ال
أساسية دبنهج بورتر  قد ارتبطت ؿبددات القدرة التنافسية بصفة الصناعات اؼبماثلة يف الدوؿ األخرى.و

Porter ( اؼبعروؼ بػThe Diamond -)اليت تشكل نظاما متداخبل بشكل رباعي األضبلع يأثر  ،اؼباسة
التفاعل الديناميكي بُت احملددات ف إ و، يدعم بعضها بعضا يقوي و فيو كل ؿبدد يف احملددات األخرى و

تشتمل ؿبددات القدرة التنافسية  وو إستمرارىا،   عليهالو أنبية كبَتة يف ربقيق القدرة التنافسية احملافظة 
 :ىي على النحو اآليت أخرى مساعدة أو مكملة ؽبا و على ؿبددات رئيسة و

  المحددات الرئيسية أوال:
 1و تتضمن ىذه احملددة أربع ؿبددات رئيسيات و ىن:

 أففبػا الشػن فيػو : Production Factors & Caracteristics  اخصائصـه واالنتـاج عوامـل .0
تأخذ ىذه العوامل الشكل  و، عوامل االنتاج ىي اؼبدخبلت الضرورية البلزمة لدعم صناعة ما على اؼبنافسة

                                                           
 .72سامية غبوؿ، مرجع سبق ذكره، ص 1

الوضع اإلسًتاتيجي و 
 التنافسي

وضع الصناعات اؼبرتبطة 
 واؼبساندة

 عوامل اإلنتاج الطلب احمللي

 الصدفة

 اغبكومة
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رأس اؼباؿ( باإلضافة إذل البنية  والبشرية اؼبوارد  اؼبعادف و اؼبياه و التقليدي )اؼبوارد الطبيعية دبا فيها األرض و
مراكػػز  غَتىػػا مػػن مصػػادر اؼبعرفػػة مثػػل اعبامعػػات و طػػرؽ و بلت ومواصػػ تصػػاالت واإلاألساسػػية مػػن نظػػم 

التصـنيف األول ، ىناؾ عدة تصنيفات لعوامل االنتػاج و كذلن الظروؼ اؼبناخية، اؼبعلومات و األحباث و
ىػػي اؼبوروثػػة الػػيت دل يبػػذؿ اجملتمػػع جهػػدا للحصػػوؿ عليهػػا مثػػل اؼبػػوارد  و Basicيبتػػد بػػُت العوامػػل األساسػػية 

ىنػػػػػاؾ أيضػػػػػا العوامػػػػػل اؼبتقدمػػػػػة  و، نصػػػػػف اؼبػػػػػاىرة العمالػػػػػة غػػػػػَت اؼبػػػػػاىرة و العوامػػػػػل اؼبناخيػػػػػة و الطبيعيػػػػػة و
Advanced اؼبػػادي و تشػػمل كػػل مػػا مت تطػػويره مػػن خػػبلؿ االسػػتثمار يف كػػل مػػن رأس اؼبػػاؿ البشػػري و و 

نظػم االتصػاالت  و، العمالة اؼباىرة اؼبتصصصة اؼبأسسات العلمية اؼبتطورة و اؼبعاىد و مثاؿ ذلن العلماء و
أمػػا ، العوامػػل اؼبتصصصػػة فهػػو يبيػػز بػػُت العوامػػل العامػػة و، التصــنيف الثــانيقواعػػد البيانات.أمػػا  اغبديثػػة و

 ىػػي تلػػن العوامػػل الػػيت يبكػن اسػػتصدامها يف مػػدى واسػػع مػػن األنشػػطة و و Generalizedالعوامػل العامػػة 
توفر خرهبػي اعبامعػات  و، ؿ قابلة لئلقراضتوفر رؤوس أموا الصناعات مثل توفر بنية أساسية ذات كفاءة و

تشمل العوامل اليت تبلءـ مدى ؿبدود من  و Specializedأما العوامل اؼبتصصصة ، من زبصصات متنوعة
وجػود معاىػد  و، كفػاءات علميػة نػادرة الصػناعات أو حػىت نشػاط واحػد مثػل وجػود مهػارات و األنشػطة و
اؼبتصصصػة ؽبػا  العوامػل اؼبتقدمػة و أف( Porterيرى )بورتر  و .يف ؾباؿ معُت متصصصة متميزة و متطورة و

العامػة ىبلػق ميػزة  و بينما االعتمػاد علػى عوامػل االنتػاج األساسػيةتنافسية مستقرة،  درةق خلق دور رئي  يف
 فالدولػػػة الػػػيت تكػػػرس قػػػدرا كبػػػَتا مػػػن االسػػػتثمار يف توليػػػد العوامػػػل اؼبتقدمػػػة و ،ضػػػعيفة ومتوسػػػطة تنافسػػػية 

تقسػػػيم أو تصػػػنيف عوامػػػل  أفعلمػػػا ، ذبػػػٍت شبػػػار ذلػػػن يف شػػػكل ميػػػزة تنافسػػػية قابلػػػة لبلسػػػتثماراؼبتصصصػػػة 
 أففالعوامػػل اؼبتصصصػػة اليػػـو يبكػػن  ،العلمػػي ثػػر التقػػدـ التكنولػػوجي وأاالنتػػاج يشػػهد تطػػورا مسػػتمرا علػػى 

الػوفرة النسػػبية  احملافظػة علػػى القػدرة التنافسػػية يتوقػف علػى مػػدى إفبنػاء عليػػو فػ و، تصػبح عامػة يف اؼبسػػتقبل
فكثػَتا مػا يصػاحب وفػرة عناصػر ، ؽبػذه العناصػر الكػفء لعناصر االنتاج بل على أنبيػة االسػتغبلؿ األمثػل و

الندرة النسبية لعناصر االنتاج تأدي إذل حسػن االسػتغبلؿ يف كثػَت مػن األحيػاف  و، االنتاج سوء استصدامها
ىػػػذا يفسػػػر سبتػػػع دوؿ  االبتكػػػار و و اإلبػػػداعز علػػػى النػػػدرة النسػػػبية لعناصػػػر االنتػػػاج قػػػد ربفػػػ أفعػػػبلوة علػػػى 

 عديدة بقدرات تنافسية عالية، رغم ندرة اؼبوارد فيها.
حد احملددات األساسية للميزة أيعد الطلب  :Demand & Caracteristicsخصائصو  الطلب و.4

 الطلب احمللي يف تفسَت التصصص و إدخاؿ( يف Linderيرجع الفضل إذل االقتصادي )ليندر  و، التنافسية
وجود طلب ؿبلي يعد شرطا ضروريا لكي تكوف السلعة قابلة  أفإذل ، الذي أوضح التبادؿ التجاري

تتحوؿ إذل سلعة  أفتستهلن يف الداخل قبل  ف تنتج وأ أي سلعة البد و أفمفاد ذاؾ  و، للتصدير
الذي وضع أصولو كبل من  The product cycle modelباإلضافة إذل مبوذج دورة اؼبنتج  ،تصديرية
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الطلب احمللي كأحد ؿبددات القدرة  إدراج أف إال، 1(Hirschىَتش  و Vernonالكاتبُت )فَتنوف 
اليت  اآللية نوعيتو و بل يتسع ليشمل ىيكل الطلب و، معدؿ مبوه التنافسية دل يقتصر على حجم الطلب و

الضغوط اؼبستمرة من  أفإذل  porterلقد توصل بورتر  و، يةيتم فيها تدويل ىذا الطلب يف األسواؽ العاؼب
 التجديد و قد تأدي إذل ربفيز اؼبنشآت على االبتكار و ،قبل اؼبستهلكُت احملليُت لطلب منتجات متميزة

تعزيز اؼبزايا  جل تلبية احتياجات ىأالء اؼبستهلكُت األمر الذي ينعك  يف النهاية على تقوية وأالتطور من 
من صناعة ما تتمتع  أجزاءالًتكيز على كما أف  ،2التنافسية اؼبتحققة للصناعة مقارنة باؼبنافسُت اآلخرين

قد يكوف مصدرا للميزة التنافسية من خبلؿ االستفادة من اقتصاديات اغبجم دبا  ،بطلب ؿبلي مرتفع
سية يف األسواؽ الدولية ىي اليت اليت ربقق مزايا تناف فاؼبنشآت ،يبكنها من اؼبنافسة يف األسواؽ العاؼبية

 الدراية باؼبنتجات و  على درجة كبَتة من الثقافةوجود مستهلكُت  إف تلن حصة كبَتة من الطلب احمللي وسب
 .يكوف لو عظيم األثر يف تعزيز اؼبزايا التنافسية احملققة، اليت يستهلكوهنا

ف توافر الطلب ذلن أل قدرة التنافسية ومعدؿ مبوه يأدي إذل ربقيق ال حجم الطلب احمللي و إف      
رتفاع إ و، زيادتو دبعدالت مرتفعة يبكن اؼبنشأة من ربقيق اقتصاديات اغبجم يف السوؽ احمللي احمللي و

ال  رفع مستوى االنتاج، و فبا يعمل على ربسُت و ،اؼبزيد من االبتكار إجراءالطلب احمللي وبفز على 
بل يأدي تطور الطلب احمللي إذل ، القدرة التنافسية للصادرات الصناعية يقتصر دور الطلب احمللي يف تدعيم

حد العوامل أحيث يبثل تطور الطلب احمللي ، زيادة القدرة التنافسية يف جذب االستثمار األجنيب اؼبباشر
 االقتصادية الديناميكية اليت تعمل على جذب االستثمار األجنيب اؼبباشر.

 اؼبأسسة، هبا تعمل اليت بالصناعة مرتبطة صناعة وجود يعتربو المساندة:  المرتبطة الصناعات وضع.3
 توفَت على مساعدا عامبل للصناعة، مكملة مواد تنتج أو اؼبدخبلت نف  تستصدـ اليت الصناعة تلن أي

 حد يف ىو جديدة ذبهيزات و مكونات على حصوؽبا أف حيث للمأسسة، أقل بتكلفة جيدة مدخبلت
 على اؼبيزة ىذه ترتكز و(، والتحسينات اإلبداع ؾباؿ يف خصوصا)اؼبرتبطة الصناعات تقدمها ميزة ذاتو
 الدوراف يسهل دبا اؼبرتبطة، الصناعة مأسسات و الصناعة مأسسات بُت التقارب و العمل عبلقات فعالية
 التوجهات ؾباؿ يف التعاوف و اإلبداعات و لؤلفكار اؼبستقر التبادؿ و للمعلومات، الفوري و السريع
 .اعبديدة التكنولوجيا و التقنية

 دبدخبلت تزويدىا و اؼبأسسة، كفاءات توسيع تتيح حيث اؼبنطق، بنف  اؼبساندة الصناعات وتأثر
 قطاع يف النجاح سانده الصيدلة قطاع يف السويسري النجاح فمثبل جديدة، طرؽ ببناء ؽبا تسمح

                                                           
 ./بالتصرؼ.49-43سامي عفيفي حامت، مرجع سبق ذكره، ص ص1
 الدراسات االقتصادية و اؼبالية، مركز البحوث و و االقتصادية الدراسات ؼبركز اقتصادية أوراؽ ا مسح مرجعي،تهوؿبددا التنافسية القدرة مفهـو مٌت طعيمو اعبرؼ،2

 .27، ص2002 أكتوبر العدد التاسع عشر، القاىرة، جامعة العلـو السياسية، اؼبالية،كلية االقتصاد و
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 إذل اؼبوسيقية اإللكًتونية اآلالت على اليابانية اؼبأسسات سيطرة يرجع كما اؼبنزلية، اؼبنظفات و األصبغة
 .اإللكًتونيات ؾباؿ يف القوي موقعها و قباحها

 و خلق أساليب كبَت بشكل اؼبأسسة هبا تعمل اليت البيئة توجوو التنافسي:  اإلستراتيجي الوضع.2
 التقريب عن تنتج ما صناعة تنافسية أف حيث السوؽ، يف اؼبزاضبة طبيعة كذا و أنشطتها تسيَت و تنظيم
 اؼبرونة، اؼبنتجات، التنافسية)زبصص اؼبيزة مصادر و جهة من التنظيم أساليب و التسيَتية اؼبمارسات بُت
 .أخرى جهة التسويقية(، من القدرة
 على الًتكيز و العمل تنظيم إعادة هبا، العاملُت أىداؼ و اؼبأسسة أىداؼ اختبلؼ أف بورتر يأكد و

 يف أقوياء مزاضبُت وجود أف دبا للمأسسة، التنافسية اؼبقدرة يف ىاما دورا كلها تلعب اؼبأىلُت، العماؿ
 للزيادة اإلبداع و التطوير و التحسُت كبو سعيها و كفاءهتا، و قدراهتا تطوير على اؼبأسسة وبفز الصناعة

 ذلن ساعد كلما قويا، للمأسسة اإلسًتاتيجي و التنافسي الوضع كاف كلما و باختصار إنتاجيتها. من

 .منافسيها على للمأسسة التفوؽ تعطي ىامة تنافسية ميزات استصبلص على

 اغبكومة دور اغبظ، أو الصدفة دور ىي و مساعدة ؿبددات األساسية احملددات ؽبذه بورتر أضاؼ لقد و

يفضل التطرؽ ؽبا بشكل ، و لكن كثَتا عليها يركز دل لذا دائم، بشكل تأثر ال أهنا على سياساهتا، و
 1ـبتصر.
  المحددات المساعدةثانيا: 
 2:و تتضمن عنصرين أساسيُت و نبا     

 دورا مهما يف أيضااليت ربدث دبحض الصدفة ، العفوية أو التلقائية األحداثتلعب دور الصدفة: -0
 الغالب خارج أطار قوةهنا تقع يف حيث أ، أثرىاقباح كثَت من الصناعات على الرغم من ضآلة  تنافسية و
 أو عدـ استمرار ،من أىم األمثلة ظهور اخًتاع أو ابتكار جديد غالبا قوة الدولة أو سيطرهتا و الشركات و

 ية مثلبعض أنواع التكنولوجيا اغبيوية أو االلكًتونيات الدقيقة أو حدوث بعض الصدمات الفجائ
 التقلبات اغبادة يف، ؼباؿ العاؼبية أو أسعار الصرؼالتحوؿ الفجائي اؼبلموس يف أسواؽ ا، الصدمات النفطية

 .اغبروب ،األجنبيةالقرارات السياسية من قبل اغبكومات ، الطلب العاؼبي أو احمللي
اغبكومة دورا ىاما يف زيادة القدرة التنافسية للسلع و اػبدمات من خبلؿ توفَت تلعب دور الحكومة:  -4

إتباع السياسات اإلقتصادية و اإلجراءات اإلدارية اؼبعززة للقدرة التنافسية خدمات البنية التحتية اؼبساندة، و 
 شفافية القوانُت اؼبنظمة للبيئة اإلستثمارية. باإلضافة إذل وضوح و

                                                           
 .73سامية غبوؿ، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .73اؼبرجع، ص نف  2
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 : أنواع القـدرة التنافـسيـة و متطلباتهـاالمطلب الرابع
 أوال: أنواع القدرة التنافسية

سية اؼببلئمة لتحقيق كفاءة زبصيص كوهنا تعمل على توفَت البيئة التنافتنبع أنبية القدرة التنافسية من        
اإلبداع و اإلبتكار دبا يأدي إذل ربسُت و تعزيز اإلنتاجية و اإلرتقاء دبستوى اؼبوارد و إستصدامها و تشجيع 

نوعية اإلنتاج و رفع مستوى األداء و ربسن مستوى معيشة اؼبستهلكُت عن طريق زبفيض التكاليف و 
 األسعار.

باإلضافة إذل أف التنافسية تساعد على القضاء على أىم العقبات اليت تواجو ربسُت الكفاءة و اإلنتاجية، 
أال و ىي مشكلة السوؽ احمللي، و اليت ربوؿ دوف اإلستفادة من وفرات اغبجم الكبَت و من مث فإف توفَت 

ادية و تعزيز لنمو اإلقتصاد و ربسُت مستويات البيئة التنافسية يعترب وسيلة فعالة لضماف الكفاءة اإلقتص
 اؼبعيشة.

 1و سبيز العديد من الكتابات بُت عدة أنواع من التنافسية و ىي:
 تصدير السلع إذل اليت تتميز بتكاليف منصفضة تستطيع  إف الدولة :تنافسية التكلفة أو السعر

 األسواؽ اػبارجية بشكل أفضل.

  :تتمثل يف:و التنافسية الغير السعرية  

فهي تتضمن عنصر اإلبتكار إضافة إذل النوعية و اؼببلءمة و تسهيبلت التقدصل،  التنافسية النوعية:*
فالدولة اليت هبا مأسسات ذات اؼبنتجات اؼببتكرة و اغبائزة على النوعية اعبيدة و اؼببلئمة للمستهلن 

 على من تلن اليت يعرضها منافسوىا.تتمكن من تصدير السلع إذل األسواؽ حىت و إف كانت ذات أسعار أ

من خبلؿ النوعية يف صناعات عالية التقنية كما يبكن التمييز بُت  اؼبأسسات تتناف : التنافسية التقنية*
 أنواع أخرى للتنافسية تتمثل يف:

 التنافسية اعبارية: اليت هتتم بظروؼ األعماؿ و عمل اؼبأسسات و إسًتاتيجياهتا.-
  التنافسية الكامنة: أو اؼبستدامة اليت تركز على اإلبتكار و رأس اؼباؿ البشري. -

و يبيز تقرير التنافسية العاؼبية للمنتدى اإلقتصادي العاؼبي بُت التنافسية الظرفية أو اعبارية و دليلها      
CCI ،ى عناصر مثل: تيجياتو، و ربتوي علو تركز على مناخ األعماؿ و عمليات اؼبأسسات و إسًتا

، و تركز GCIو بُت التنافسية اؼبستدامة و دليلها  التزويد، التكلفة، النوعية، و اغبصة من السوؽ...إخل،

                                                           
ؾبلة العلـو اإلقتصادية و علـو التسيَت، جامعة فرحات عباس،  القدرة التنافسية لئلقتصاد اعبزائري يف ظل اإلنضماـ إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة،بلعة جويدة، 1

 . 232، ص 2010اعبزائر، العدد العشر،  سطيف،
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على اإلبداع التكنولوجي و رأس اؼباؿ البشري و الفكري، و ربتوي على عناصر مثل التعليم و رأس اؼباؿ 
 1إلبداعية، الوضع اؼبأسسي، و قوى السوؽ.البشري و اإلنتاجة، مأسسات البحث و التطوير، الطاقة ا

 2تدفع األبعاد األساسية يف التنافسية إذل اإلىتماـ جبوانب عديدة منها:
مستوى التحليل: إعتبارا من مستوى اؼبشروع أو اؼبنتج إذل مستوى القطاع مث مستوى البلد و حىت  .1

 على مستوى اإلقليم.

 الفعالية، و اإلختيار الصحيح للغايات.: ىي ربقيق األىداؼ بأقل التكاليف، و الشموؿ .2

 النسبية: حيث أف التنافسية يف جوىرىا تعٍت مقارنة نسبية بُت اإلقتصاديات سواء كانت بلدا أو .3

و تنعك  ىذه القضايا على . أو أقساـ يف اؼبأسسة الواحدة، أو بُت فًتتُت زمنيتُتمأسسات 
 التنافسية.  اؼبأشرات اؼبنتقاة أو اؼبتغَتات و على تركيب أدلة 

 ثانيا: متطلبات القدرة التنافسية
 بيئة مستوى على متطلبات و اؼبأسسة مستوى على متطلبات يف القدرة التنافسية متطلبات تتمثل       
 و ىي تتمثل يف: األعماؿ

 على:  االعتماد التنافسية قدرهتا ربسُت و ربقيق أجل من اؼبأسسة على يتعُت : المؤسسة مستوى على.0

 يف العاملوف هبا يأمن اليت اؼبفاىيم و القيم ؾبموعة ىي اؼبأسسة ثقافة: المؤسسة وقيم ثقافة-0.0
 ذبعل اؼبأسسة ثقافة و باؼبأسسة، للعاملُت الداخلي التكامل على يساعد قوية ثقافة وجود و اؼبأسسة،
 ؽبذا. األخرى اؼبأسسات من كثَت  عن ـبتلفُت هبعلهم ما العمل أسلوب و اؼببادئ، من لديهم هبا العاملُت

 اغبسنة القدوة ياتكسلو  ذاك  و حتفاالتإ و رموز و شعارات خبلؿ من فيهم لغرسها العليا اإلدارة تسعى

 .القادة من
 التنافسية، للقدرة أساسيا مصدراً  و إسًتاتيجيا مرتكزا البشرية اؼبوارد تعترب: البشرية بالموارد االىتمام-4.0

 لصعوبة ذلن و أسراره و آلياتو فهم اؼبنافسُت على يصعب و للتقليد، قابل غَت تنافسي سبلح دبثابة فهي

 اؼبصتلفة، النشاطات تداخل بسبب اؼبأسسة يف خلقها مت اليت القيمة يف فردال مسانبة مدى بدقة، التحديد

 .3للعبلقات االجتماعي التعقيد و

                                                           
 .15، مرجع سبق ذكره، ص 2003تقرير التنافسية العربية 1
 .04عمار طهرات، مرجع سبق ذكره، ص 2

3
Jaques Grisé, Les Ressources humaines en tant que source D’avantages concurrentiel durable, Québec, 1997, 

p03. 



 اإلطـار النظري للقدرة التنافسيـة                                    الفصل الثاني                        

 
92 

 من إبتداءا هبا يبرّ  اليت اؼبأسسة داخل اؼبراحل يف كافة متابعتو يف البشري باؼبورد االىتماـ يتجسد و      

 ذلن و؛ مبدعاً  و فكرياً  متمكِّنا يصبح حىت الوظيفي مساره زبطيط و أداءه تقييم إذل لو، التصطيط فاعلية

 عليها. واغبفاظ للمأسسة التنافسية القدرة ربقيق يستهدؼ الذي االسًتاتيجي التصطيط خبلؿ من
 تعتمد ىائلة، طبيعية ثروات على الدوؿ بعض تتوفرالطبيعية:  لمواردىا توظيفهاو  استغاللها حسن-3.0

 زبفيض من األخَتة ىذه تتمكن حىتى  فيها، العاملة االقتصادية اؼبأسسات مساعدة و الثروة ربقيق يف عليها

 .التكلفة قيادة أساس على تنافسية ميزة ربقيق بالتارل و مدخبلهتا، تكلفة
 من تقلل حىت جيدة، بطريقة توظيفها و اقتناءىا حسن و اؼبوارد ىذه على احملافظة اؼبأسسة على لذا

 .بأداءىا ترتقي و اػبسائر،
 1:فيها تتوفر أعماؿ بيئة على اإلعتماد التنافسية القدرة ربسُت يتطلبعلى مستوى بيئة األعمال: .4
 ؛اػباص القطاع تشجيع و اؼببادرة، روح تضمن اليت البيئة توفَت*
 و التجارة أنظمة ربرير و اػبصصصة برامج و اؽبيكلة إعادة و االقتصادي، اإلصبلح جهود مواصلة*

 ؛االستثمار
 ؛التكنولوجيا نقل و اؼبباشرة األجنبية االستثمارات تشجيع*
 ؛العامة اػبدمات ربسُت و الفساد و البَتوقراطية إزالة و الضريبية األنظمة إصبلح*
 ؛العاؼبية اؼباؿ رأس أسواؽ يف دورىا و العربية اؼبالية األسواؽ أداء و فعالية تعزيز*
 ؛اإلقليمية اإلئتماشل التقوصل مأسسات من اؼبزيد خلق*
 ؛العمل سوؽ باحتياجات احتياجاتو مطابقة و التعليم قطاع إصبلح*
 ؛االتصاالت شبكات و الرقمي للمجتمع التحتية البنية إقامة*
 ؛اؼبرتفع االقتصادي األداء على تعتمد اليت اؼبستدامة التنمية لتحقيق البيئية االعتبارات إذل االلتفات*
 .اإلصبلحات ىذه إلحداث األورويب اإلرباد مع اكةالشر  اتفاقية يف الدخوؿ من االستفادة*
 
 
 

 

 

 

                                                           
 .05، مرجع سبق ذكره، ص 2003تقرير التنافسية العربية 1
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 المبحث الثالث: مفاىيم أساسية حول مستويات القدرة التنافسية و مؤشرات قياسها
 للقدرة دقيق و ؿبدد مفهـو ربديد حوؿ الدولية قتصاديةاإل اؽبيئات و قتصاديُتاإل معظم ختلفإ       
 البعض يستعمل و التجارة، و السعر تنافسية يف ىبتصرىا و ضيق مفهـو من بعضهم فينطلق التنافسية،
 اؼبعيشة مستويات و الكلية كاإلنتاجية االقتصادي، النشاط جوانب صبيع يشمل يكاد واسعا مفهوما اآلخر
 اغبديث ؿؾبا حسب التنافسية القدرة مفهـو تصنيف مت الرؤى ختبلؼإل نتيجة و االقتصادي، النمو و
 للمأشرات الكبَت العدد يف جليا يظهر ما ىذا و دولة، أو نشاط قطاع أو مأسسة عن كاف إذا فيما

 :التالية اؼبطالب خبلؿ من ذلن مبلحظة ويبكن التنافسية، القدرة لقياس اؼبستعملة
 .اؼبطلب األوؿ: تعريف القدرة التنافسية على مستوى اؼبأسسة و مأشرات قياسها -
 اؼبطلب الثاشل: تعريف القدرة التنافسية على مستوى قطاع النشاط و مأشرات قياسو.-
 اؼبطلب الثالث: تعريف القدرة التنافسية على مستوى الدوؿ و مأشرات قياسها.-

 القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة و مؤشرات قياسهاالمطلب األول: تعريف 
 أوال: تعريف القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة 

 التنافسية، القدرة مفهـو لتطبيق مستوى أفضل ىو اؼبأسسة مستوى أف على الدراسات أغلب تتفق       
 أىم نذكر و ؽبذا، الدوؿ ال و القطاعات ليست و الدولية األسواؽ يف تتناف  اليت ىي فاؼبأسسات
 و ىي:  اؼبأسسة مستوى على التنافسية للقدرة اؼبقدمة التعاريف

 على "القدرة انهأ على بريطانيا يف اؼبأسسة مستوى على التنافسية القدرة تعرؼ: التعريف البريطاني.0
 تلبية يعٍت ىذا و اؼبناسب، الوقت يف و اؼبناسب بالسعر و اعبيدة بالنوعية اػبدمات السلع و إنتاج

 قدرة حوؿ الربيطاشل التعريف يتمحور ،1األخرى" اؼبأسسات من كفاءة أكثر اؼبستهلكُت بشكل حاجات
 وجودة جيدة نوعية ذات خدمات و سلع بتوفَت ذلن و اؼبصتلفة، اؼبستهلكُت رغبات تلبية على اؼبأسسة
 .الدولية األسواؽ إذل النفاذ خبلؽبا من تستطيع حىت اؼبناسب الوقت يف و اؼبناسب بالسعر عالية

 تلن ىي تنافسية قدرة سبلن اليت اؼبأسسة بأف اللجنة ىذه ترىتعريف اللجنة الرئاسية األمريكية: .4
 و احملليُت منافسيها مع مقارنة منصفضة بتكلفة و النوعية، تقدـ اؼبنتجات أف يبكنها اليت اؼبأسسة"

 عائد توفَت و هبا العاملُت تعويض علىهتا و قدر  اؼبدى طويل اؼبأسسة للربح ربقيق يضمن دبا و الدوليُت،

                                                           
 .10، ص2003ديسمرب  الثانية، الرابع و العشروف، السنة العدد بالكويت، للتصطيط العريب اؼبعهد التنمية، جسر ،و قياسها التنافسية القدرةوديع،  عدناف ؿبمد1

g/devbridg/delivery/developapi.or-www.arab-بالكويت:  للتصطيط العريب للمعهد اؼبوقع اإللكًتوشل من مستصرجة نسصة
bridge24.pdf 12/04/2012: اإلطبلع تاريخ. 

 
 

http://www.arab-api.org/devbridg/delivery/develop-bridge24.pdf
http://www.arab-api.org/devbridg/delivery/develop-bridge24.pdf
http://www.arab-api.org/devbridg/delivery/develop-bridge24.pdf
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 إعتربت حيث الرحبية منظور من التنافسية القدرة مفهـو يف ربديد اللجنة ىذه إعتمدت ،1ؼبالكيها"
 األرباح متوسط من أعلى الغالب يف تكوف اليت األرباح ربقيق القادرة على اؼبأسسة ىي التنافسية اؼبأسسة
 مرتبط ىذا و الطويل اؼبدى على ذلن يف تستمر أف و اؼبأسسة، تنتمي إليو الذي النشاط قطاع يف احملققة
 .طبعا األرباح حساب على ذلن يكوف أف دوف نوعية اؼبنتجات و اإلنتاج تكاليف بتدنئة كثَتا

 أساسا تنشأ للمأسسة التنافسية القدرة أف األخَت ىذا يرىMichael porter: تعريف مايكل بورتر.3
 بالنسبة أقل أسعار شكل تأخذ أف يبكن إذ لزبائنها، زبلقها أف ما مأسسة باستطاعة اليت القيمة "من

 السعرية الزيادة واسع بشكل تعوض اؼبنتج يف متفردة منافع بتقدصل أو متساوية، و دبنافع اؼبنافسُت ألسعار
 :على هتابقدر  تتميز اليت ىي بورتر ؼبايكل بالنسبة تنافسية قدرة سبلن اليت اؼبأسسة أف أي ،2فيو"
 على اؼبأسسة قدرة من تنشأ اؼبيزة ىذه اؼبنافسُت، من أقل بسعر اؼبنتجات نف  بيع أو إنتاج  -

 والربح. اعبودة من مستوى على احملافظة مع التكلفة تقليل
 )جودة اؼبستهلن نظر وجهة من مرتفعة قيمة لو ما شيء فيها خدمات تقدصل و منتجات إنتاج -

 .منافسيها عن اؼبأسسة بو تنفرد ..( حبيث.البيع ما بعد خدمات أقل، سعر أعلى،
 على يصعب الذي بالشكل أعماؽبا أداء على اؼبأسسة "مقدرة انهأ على يعرفها: Kotlerكوتلرتعريف .2

 ـبتلفة و متميزة دائما يبقيها منافسيها طرؼ من اؼبأسسة تقليد صعوبة أف يعٍت ىذا ،3"تقليده منافسيها
 .طويلة لفًتات التنافسية هتابقدر  االحتفاظ يساعدىا على دبا عنهم

 التكنولوجيات و اؼبهارات ؾبموعة"ا نهأ على التنافسية القدرة السلمي يعرؼ علي: تعريف علي السلمي.2
 :نبا أساسيُت أمرين ربقيق استثمارىا هبدؼ و تنسيقها اإلدارة تستطيع اليت القدرات و اؼبوارد و
 ؛اؼبنافسوف وبققو فبا أعلى للعمبلء منافع و قيم إنتاج -
 "4.منافسيها و اؼبأسسة بُت فيما االختبلؼ و التميز من حالة تأكيد-

بأهنا: "تعٍت القدرة على تزويد اؼبستهلن دبنتجات و فسية على صعيد اؼبأسسة التناالقدرة و تعرؼ أيضا 
 يف السوؽ الدولية، فبا هبعل قباحا مستمرا ؽبذه خدمات بشكل أكثر كفاءة و فعالية من اؼبنافسُت اآلخرين

                                                           
 .10اعبرؼ، مرجع سبق ذكره، ص  طعمو مٌت1

2
Michael Porter : L’avantage concurrentiel, Paris, Dunod, 2000, p 08. 

، اإلدارة العامة، دورية علمية متصصصة و ؿبكمة، التنافسية يف قطاع األدوية األردشلالعبلقة بُت نظم اؼبعلومات و اؼبيزة فوائد قبيب الشيخ و فادي ؿبمد بدر، 3
 .634، ص 2004اجمللد الرابع و األربعوف، العدد الثالث، رجب/سبتمرب اؼبملكة العربية السعودية، الرياض، 

، ؾبلة التنمية اإلدارية، العدد اػبام  و السبعوف، أفريل اإلجتماعية بُت أجزاء العادل اؼبصتلفة، إنفتاح األسواؽ و إهنيار اغبواجز اعبغرافية و اإلقتصادية و علي السلمي4
 . 08، ص 1997
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اؼبأسسة على الصعيد العاؼبي يف ظل غياب الدعم و اغبماية من قبل اغبكومة، و يتم ذلن من خبلؿ رفع 
 .1إنتاجية عوامل اإلنتاج اؼبوظفة يف العملية اإلنتاجية) العمل، رأس اؼباؿ و التكنولوجيا("

 اليت اؼبأسسة تلن "ىي تنافسية قدرة ؽبا اليت اؼبأسسة بأف القوؿ يبكننا ةالسابق التعاريف خبلؿ من        
 من سبكنها و منافسيها عن سبيزىا فعالة إسًتاتيجية تبٍت خبلؿ من لزبائنها قيمة خلق على القدرة سبتلن
 اؼبعيشية الظروؼ ربسُت و االستمرار و البقاء ؽبا يضمن دبا العاؼبية، األسواؽ إذل النفاذ و رحبيتها زيادة
 "ال تنافسية قدرة خبلؿ إكتساب من للزبوف قيمة خلق أف و ،"ككل االقتصادي النمو لتحقيق لؤلفراد
 اؼبنتج، جودة يف كاف سواء ذلن من أبعد إذل يبتد بل فحسب، و إلبفاضو السعر جانب على الًتكيز يعٍت
 عن الناصبة األضرار و التلف اؼبنتجات، من بغَته مقارنة وبققها اليت اؼبصتلفة اؼبنافع منو، اؼبتحقق األماف

 تدرؾ أف أنواعها بشىت اؼبأسسات فعلى عنها، الزبوف رضا يف تصب صبيعها اليت و اخل، ... االستصداـ
 ذلن ربقق أف تريد كانت إذا بل األبد، إذل و مستمر قباح أو ثابتة تنافسية قدرة ىناؾ لي  بأنو سباما
و  رغبة و القائمة اؼبنافسة و السوؽ متطلبات مع يتوافق دبا تطورىا و التنافسية هتاقدرا من تعزز أف فعليها
 .2"الزمن عرب التغَت يف اؼبستمرة اؼبستهلكُت حتياجاتإ

 ثانيا: مؤشرات قياس القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة
 الصنع، تكلفة الرحبية، ها:أنب مأشرات عدة خبلؿ من للمأسسة التنافسية القدرة قياس يبكن      
 3و ىي كاآليت: السوقية اغبصة و للعوامل الكلية اإلنتاجية

 متوسط من أعلى الغالب يف تكوف أرباح ربقيق على اؼبأسسة قدرةو نقصد بالرحبية ": مؤشر الربحية.0
 لذلن ،4الطويل" و اؼبتوسط اؼبديُت على ذلن يف تستمر أف النشاط( و )قطاع الصناعة يف احملققة األرباح
 حبيث مستقببل ربقيقو يبكن ما إمبا و معينة غبظة يف احملققة اغبالية األرباح ليست حقا اؼبأسسة يهم ما

 تتعلق اؼبأسسة ألرباح اغبالية "القيمة أف أي الزمن، من طويلة لفًتة االستمرار و السوؽ يف البقاء ؽبا يضمن
 .5السوقية ؽبا" بالقيمة

 و كما سبثل اغبصة من السوؽ أف مأشر الرحبية مأشر كايف للتنافسية اغبالية،  كما سبق ذكره
                                                           

اؼبلتقى الدورل الرابع  (،IBMو  SONYاإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق تنافسية اؼبأسسة الصناعية )اإلشارة إذل حاليت مأسسة  فاتح ؾباىدي، شراؼ براىيمي، 1
و  09اعبزائر، يومي  الشلف، حسيبة بن بوعلي، اإلسًتاتيجيات التنافسية للمأسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة افسة وحوؿ: اؼبن
 . 09ص  ،2010نوفمرب 10

 .193-192ص ص ، 2008، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عماف، األردف، إسًتاتيجيات التسويقثامر ياسر البكري، 2
اإلبداع يف الدوؿ  ، الندوة الدولية حوؿ اؼبقاولة واإلبداع كمدخل لنمو و زيادة القدرة التنافسية للشركات العائلية يف ظل العوؼبةؿبمد بزيرية و كماؿ العقريب، 3

 .  272النامية، معهد العلـو اإلقتصادية و علـو التسيَت، اؼبركز اعبامعي خبمي  مليانة، اعبزائر، ص 
، ص 2007ماي ، اعبزائر، العدد اغبادي عشر، بسكرة ،جامعة ؿبمد خيضر ، ؾبلة العلـو اإلنسانية،اؼبيزة التنافسية و مبوذج اإلدارة اإلسًتاتيجيةأضبد ببلرل، 4

250. 
 .10ؿبمد عدناف وديع، مرجع سبق ذكره، ص 5
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مأشرا على التنافسية و لكن اؼبشروع يبكن أف يكوف تنافسيا يف سوؽ تتجو بذاهتا كبو الًتاجع، و        
ع بواسطة بذلن فإف التنافسية اغبالية لن تكوف ضامنة لرحبيتو اؼبستقبلية، و يبكن قياس تنافسية اؼبشرو 

و الذي يتمثل يف: النسبة السوقية للدين و رؤوس األمواؿ اػباصة باؼبشروع/ تكلفة   tobin’sمؤشر
 .1إستبداؿ األصوؿ، فإف كانت النسبة أقل من الواحد فأف اؼبشروع غَت تنافسي

 النسبية، إنتاجيتهاعلى  للمأسسة اؼبستقبلية األرباح وتعتمد التكاليف بتدنية كثَتا مرتبط الرحبية مأشر إف
 أف كما األسواؽ، يف الطويل اؼبدى على هتاؼبنتجا النسبية اعباذبية على وكذلن إنتاجها عوامل وتكلفة
 اليت االخًتاع براءات و التطوير و البحث على اغبالية هتانفقا على تقـو أف يبكن للمأسسة اؼبستقبلية الرحبية
 . عليها ربصل

التنافسية للمأسسة إنطبلقا من الرحبية كمأشر باإلعتماد على معطيات اعبداوؿ و يبكن قياس القدرة 
 :2احملاسبية للمأسسة نذكر النسب التالية

 100ىامش الربح من اؼببيعات= صايف الدخل/ إصبارل قيمة اؼببيعات*  -
 100العائد من اإلستثمار= صايف الربح/ ؾبموع قيمة اؼبوجودات *  -
 100صايف الربح/ حق اؼبلكية * العائد على حق اؼبلكية=  -
 التنافسية القدرة ربقيق على مهم مأشر يعطي باؼبنافسُت مقارنة النسب ىذه رتفاعإ إف اغباؿ بطبيعة و

 .دبنافسيها مقارنة أكرب أرباح ربقق اليت ىي تنافسية قدرة سبلن اليت اؼبأسسة وعليو للمأسسة،
 مقارنة اؼبمكنة التكاليف بأقل اإلنتاج على اؼبأسسة قدرة "الصنع بتكلفة نقصدمؤشر تكلفة الصنع: .4
 اؼبتجان  )ذو النشاط فرع يف التنافسية القدرة عن كافيا الصنع"مأشرا تكلفة سبثل ، و3منافسيها" مع

 إلبفاض ألف ،4اؼبستقبلية" الرحبية حساب على التكاليف يف اإللبفاض ذلن يكن دل منتجات متشاهبة ما
 اؼبتوسطة هتامستويا من أقل أو األسعار بنف  البيع من ىذا يبكنها تكاليفها إلبفاض على بناء أسعارىا
و  اإليرادات بُت ما اهبابيا الفجوة اتساع و العوائد تعظيم يعٍت ما ىو و ؽبا اؼبنافسة اؼبأسسات يف السائدة

 تشكل عندما اؼبتوسطة الصنع لتكلفة بديبل تكوف أف العمل وحدة لتكلفة أيضا يبكن التكاليف، كما
 .وجودىا يتناقص الوضعية ىذه ولكن اإلصبالية، التكلفة من األكرب النسبة العاملة اليد تكلفة
 منتجاهتا يف  سعر تتجاوز اؼبتوسطة الصنع تكلفة تكوف تنافسية "عندما غَت اؼبأسسة تعترب و 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف علـو   الدوؿ ) دراسة حالة اعبزائر(، براءة اإلخًتاع مأشر لقياس تنافسية اؼبأسسات ودوي  ؿبمد الطيب، 1

 .10، ص 2005اإلقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .251أضبد ببلرل، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .203ثامر ياسر البكري، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .11ؿبمد وديع عدناف، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 قيمة على تزيد اؼبأسسة تستعملها اليت اؼبوارد قيمة أف أو إنتاجيتها اللبفاض إما ذلن يعزى و، األسواؽ
 بطريقة تسَت و زبصيصها يساء اؼبأسسة موارد أف يعٍت ىذا و تقدمها اليت اػبدمات أو تنتجها اليت السلع
 1(."متنوعة متجانسة) غَت منتجات ذو نشاط قطاع حالة يف ىذا و معا السببُت أو فعالة، غَت

بد من ضرورة تكوين اؼبوارد البشرية بإعتبارىا من أبرز  و من أجل ربسُت التسيَت الفعاؿ للمأسسة ال
مقومات القدرة التنافسية للمأسسة، و ما نبلحظو أف اؼبأسسة اإلقتصادية اعبزائرية يف وضعها اغبارل اؼبتميز 
 برداءة اإلنتاج و تكلفتو اؼبرتفعة و بسوء التسيَت و بعدـ اإلىتماـ الكايف برضا الزبوف و عدـ إعطاء اؼبتعلم
األنبية اليت يستحقها سواء ماديا أو معنويا، ما زالت بعيدة جدا عن الوصوؿ إذل اؼبستوى الذي يأىلها 
ؼبواجهة اؼبنافسة الشرسة من قبل مأسسات تعتمد إسًتاتيجية التسويق الدورل و تتضمن مبدأ اعبودة 

كل ذلن يستدعي التعجيل   الشاملة اؼبرتكزة على إحداث التغَتات اؼبستمرة على صبيع أصعدة اؼبأسسة، و
بإدخاؿ إصبلحات جديدة سواء على صعيد اؼبأسسة و أساسا سَتىا أو على ؿبيطها اإلقتصادي و 

 .2اإلجتماعي و الثقايف
 :(P.T.F : Productivité Totale des Facteurs).مؤشر اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج 3

ساعات العمل  تاؼبصرجات إذل اؼبدخبلت و تشمل اؼبدخبليشَت مصطلح اإلنتاجية بصفة عامة إذل نسبة 
 .3أي تكلفتها و تكاليف اآلالت و اؼبعدات بينما تشمل اؼبصرجات اؼببيعات، الدخل، اغبصة السوقية

 4.اإلنتاج" عوامل من الواحدة الوحدة تنتجو ما مقدار"أهنا  على تعرؼ و 
قدرهتا على ربويل عوامل اإلنتاج إذل منتجات، و ما يأخذ على ىذا  أي تقي  مدى إنتاجية اؼبأسسة و

أنو ال يوضح مزايا و مساوئ تكلفة اإلنتاج، كما أنو يف حالة إذا كاف اإلنتاج مقاسا بالوحدات مثل اؼبفهـو 
ن األطناف أو األعداد، فإف اإلنتاجية اإلصبالية للعوامل ال توضح شيئا حوؿ جاذبية اؼبنتجات اؼبعروفة م
جانب اؼبأسسة، و يبكن مقارنة اإلنتاجية الكلية للعوامل لعدة مأسسات ؿبلية، و ذلن بوفرات اغبجم و 

 .  5ربرؾ دالة التكلفة اغبدية لؤلسفل
 ىي اإلنتاج عناصر من واحد بعنصر اإلنتاج عبلقة أف ستنتاجإ يبكننا السابقة التعاريف خبلؿ من      
 اإلنتاج عناصر صبيع و اإلنتاج بُت العبلقة أما اؼباؿ، رأس إنتاجية أو العمل إنتاجية مثل اعبزئية اإلنتاجية
 اؼبقارنة و القياس يف اؼبدير يستصدمها أداة باعتباره اإلنتاجية مفهـو يفيد و الكلية، اإلنتاجية إذل تشَت فهي

                                                           
 .202رزيق، فارس مسدور، مرجع سبق ذكره، ص كماؿ 1
، اؼبلتقى الدورل األوؿ حوؿ التنمية البشرية و فرص اإلندماج يف إقتصاد اؼبعرفة دور اؼبوارد البشرية يف ربسُت القدرة التنافسية للمأسسة اإلقتصاديةزعباط عبد اغبميد، 2

 .218، ص 2004مارس  10و  09ومي اعبزائر، يو الكفاءات البشرية،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .33، ص 2007، الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  مصر، اؼبوارد البشرية مدخل لتحقيق اؼبيزة التنافسيةمصطفى ؿبمود أبوبكر، 3
 .03، ص 2007سادسة، مارس ، ؾبلة جسر التنمية، اؼبعهد العريب للتصطيط بالكويت، العدد اغبادي و الستوف، السنة الاإلنتاجية و قياسهامصطفى باكر، 4

5
Donald G. McFetridge, la compétitivité : notions et meseures, Industrie Canada, Avril 1995, p 04. 
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 يف أو النشاط، قطاع نف  يف اؼبأسسات من لغَتىا بالنسبة مأسسة داخل األداء مستوى على للتعرؼ
 مقادير حوؿ البيانات توفَت يف اإلنتاجية مأشرات حساب يف األساسية اػبطوة تتمثل و .ـبتلفة فًتات

 :التالية الرياضية بالصيغة عنها التعبَت يبكن و اؼبصرجات، و اؼبدخبلت
 اإلنتاجية الكلية = اؼبصرجات الكلية/ اؼبدخبلت الكلية -
 اؼبصرجات الكلية / أحد عناصر اإلنتاجاإلنتاجية اعبزئية =  -
 مأسسة وجود تصور اؼبعقوؿ غَت من إذ التنافسية، بالقدرة وثيقا ارتباطا وترتبط ىاما مأشرا اإلنتاجية تعد

 استغبلؿ ربسُت و اإلنتاجية بزيادة االىتماـ الضروري من و ضعيفة، إنتاجية مكونات إذل تستند منافسة
 اإلنتاجية زيادة أف كما األفراد دخل من تزيد و االقتصادية اؼبأسسات أرباح زيادة يف تساىم انهأل اؼبوارد
 تقدصل طريق عن السوؽ نطاؽ توسيع و فبكنة تكلفة بأقل عجتملما وبتاجها اليت اػبدمات و السلع توفر
 اؼبنتجات. من اؼبزيد

 على للحكم اعبيدة اؼبأشرات أحد السوؽ مبيعات من اؼبنظمة نصيب يعترب السوقية: الحصة مؤشر.2

 على اغبصوؿ إذل اؼبنظمات كل تسعى قد و. االستمرار و النمو ألىداؼ ربقيقها مدى و تنافسيتها

 و ينمو السوؽ كاف إذا مبلئما اؽبدؼ ىذا يكوف حيث. فيو تعمل الذي السوؽ مبيعات من معُت نصيب
 .1اغتنامها إذل تسعى مستقبلية فرصا ىناؾ كانت

 إليو تنتمي الذي النشاط قطاع مبيعات إصبارل إذل اؼببيعات من اؼبأسسة حصة تقدير يف مهم مأشر ىو 
 السوقية اغبصة يف السوؽ، و تعرؼ اؼبأسسة قوة على ذلن دؿ كلما النسبة ىذه ارتفعت فكلما اؼبأسسة،

 لنف  األخرىاؼبنظمات  ؾبموع مبيعات على مقسومة معينة عبلمة من اؼبنظمة مبيعات بأهنا "ؾبموع
 اإلصبالية السوؽ حصة و اؼبأسسة سوؽ حصة بُت النسبة بأهنا تعرؼ كما 2العبلمات" دبصتلف و السلعة
 .أداء األحسن اؼبناف  سوؽ حصة أو
 3:يلي كما للمأسسة السوقية اغبصة عن نعرب أف يبكن و 

 النشاطاغبصة السوقية = إصبارل قيمة مبيعات اؼبأسسة / إصبارل قيمة مبيعات قطاع 
 ؽبا تكوف أف بدوف الداخلية السوؽ من ىاـ جزء على تستحوذ و مرحبة تكوف أف ما ؼبأسسة اؼبمكن من و
 التجارة ذباهإ عوائق من ؿبمية احمللية السوؽ تكوف عندما ىذا وبصل و الدورل، اؼبستوى على تنافسية قدرة

 االحتفاظ على قادرة غَت لكنها و آنية رحبية ذات تكوف أف الوطنية للمأسسات يبكن كما الدولية،

                                                           
 .290، ص 1998، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، ، التسويق: مفاىيم و اإلسًتاتيجياتؿبمد فريد الصحن1
 .144، ص 1998الطبعة األوذل، دار حامد للنشر، مصر،  ،، أساسيات التسويقشفيق حداد، نظاـ سويداف2
 .202ثامر ياسر البكري، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 تكاليف مع اؼبأسسة تكاليف مقارنة هبب اغبدث ؽبذا االحتماؿ لتقدير و التجارة، ربرير عند باؼبنافسة
 .احملتملُت الدوليُت منافسيها

 عدة على دراسة بينت حيث السابقة اؼبأشرات جانب إذل أخرى مأشرات وجود إذل ىنا اإلشارة ذبدر و
 نتائج من و اؼبأسسة، تنافسية لقياس اؼبأشرات من واسعة ؾبموعة وجود McFetridge ـ هباقا مأسسات
 :1أنو إذل وصل الدراسة ىذه
 تكلفة و األسعار على ببساطة تتمركز ال التنافسية فإف النشاط فروع و االقتصادية األنشطة معظم يف -

 اليد إنتاجية مستوى عن اختبلفات تعطي باألسعار مرتبطة ليست عديدة عوامل شبة بل اإلنتاج، عوامل
 إخل(؛...العمل، عبلقات اإلدارة، اؼبصزوف، حجم العمليات، سلسلة اغبجم، وفورات) اؼباؿ رأس العاملة،

 اغبسنة الوصفة أف و التكنولوجي واإلبداع التقليد خبلؿ من أدائها ربسن أف للمأسسات يبكن -
 ؛رخصا أكثر إنتاج عوامل مدخل على تعتمد مأسسات لدى حسنة نتائج تعطي أف يبكن للمأسسة

 استعماؿ تتطلب و للدولة ؿبدودا دورا تعٍت اؼبأسسة تنافسية على الًتكيز أف معرفة دبكاف األنبية من -
 األمد من أكثر الطويل األمد إذل التطلع و التكاليف و النوعية على مستمرة رقابة و مرنة إنتاج تقنيات
 ؛القصَت

 ؛إنتاج عامل لي  و كشرين العامل إذل النظر إعادة و تكوين إذل أكرب أنبية إعطاء ضرورة -
 ورهتا، إدا نوعية على تعتمد اؼبأسسة تنافسية فإف مأسساتو بتنافسية تقاس البلد تنافسية كانت إذا -
 أف ذلن مع للدولة يبكن اػباص، القطاع ؾباالت يف خصوصا و للمأسسات ناجح غَت مدير الدولة
 مناخ خلق الوطٍت، االقتصاد استقرار توفَت خبلؿ من جيدة إدارة ؼبمارسة موات مناخ إهباد يف تساىم
 بُت التعاوف أماـ اغبواجز إزالة الدولية، و الوطنية التجارة أماـ العقبات إزالة اػبصوص على و تنافسي

 األساسي اؼبكوف الدولة باعتبار البشري اؼباؿ رأس ىي اإلنتاج عوامل من أمباط ثبلثة كتحسُت اؼبأسسات،
 .العمومية اػبدمات ربسُت و التسيَت و التنظيم لناحية التمويل توجيو لو،

 المطلب الثاني: تعريف القدرة التنافسية على مستوى قطاع النشاط و مؤشرات قياسو
  أوال: تعريف القدرة التنافسية على مستوى قطاع النشاط

 اإلنتاجية كانت إذا تنافسيا يكوف النشاط فرع بأف"McFetridge يقوؿ : McFetridgeتعريف .0
 إذا أيضا تنافسيا النشاط فرع يكوف و األجانب، اؼبنافسُت لدى منها أعلى أو مساوية إنتاجو لعوامل الكلية

 اؼبنافسُت لدى مستواه عن يقل أو يساوي )اؼبتوسطة( منو الواحدة الوحدة تكاليف كاف مستوى

                                                           
 .12ؿبمد عدناف وديع، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 اؼبرتفعة اإلنتاجية ربقيق على النشاط قطاع مقدرة مدى على ركز التعريف ىذا أف نبلحظ ،1"األجانب
 من أقل تكوف لديو اؼبنتجة الواحدة الوحدة تكلفة إذل باإلضافة األخرى، اؼبنافسة مقارنة بالقطاعات

 أو مساوية ؽبا. تكلفتهم
 قطاع مأسسات "قدرةالنشاط بأهنا  قطاع مستوى على التنافسية ةالقدر  يعرؼ: J.Michaelتعريف .4

 اغبماية و الدعم على االعتماد دوف الدولية األسواؽ يف مستمر قباح ربقيق على ما دولة معُت يف نشاط
 ذلن ىو تنافسية قدرة يبلن الذي القطاع أف ذلن يعٍت و القطاع ىذا يف الدولة سبيز ، و بالتارل2اغبكومية"
 تقيم و دوليا، و ؿبليا تنافسية قدرة ؽبا أي اغبرة األسواؽ يف أرباحا ربقق مأسسات يضم الذي القطاع
 .األخرى األقاليم أو البلداف يف النشاط بقطاعات مقارنة النشاط لقطاع التنافسية القدرة
 ضمنيا يشمل أنو حيث اؼبنظمة، مستوى على مشوال أكثر الصناعة مستوى على التنافسية مفهـو يعترب و

 حاجة السوؽ تلبية و التصدير على القدرة مثل اؼبأشرات من العديد على القائمة اؼبنظمة تنافسية مفهـو

 التطوير على القدرة و بالزمن ارتباطها و اإلنتاجية زيادة و اإلنتاج يف اؼبوارد استصداـ كفاءة و التغيَت إذل

 .الزمن يف
 على التنافسية القدرة قياس مأشرات غالبية تطبيق اؼبمكن من فإنو السابقُت التعريفُت يف ورد ما إذل استنادا
 .النشاط قطاع مستوى على التنافسية القدرة على اؼبأسسة مستوى

 ثانيا: مؤشرات القدرة التنافسية على مستوى قطاع النشاط
 اإلنتاجية مأشرات: 3النشاط قطاع مستوى على التنافسية القدرة لقياس اؼبستصدمة اؼبأشرات بُت من

 .الظاىرة النسبية اؼبيزة و الدولية، السوؽ من واغبصة التجارة ومأشرات ،والتكاليف
 و اؼبدروس، القطاع ضمن معينة مأسسة أوضاع تعك  ال قد و متوسطات تعترب اؼبأشرات ىذه و

 :مثل عديدة تفسَتات إذل عادة االختبلفات تلن تعود و ؿبدودة، القطاع مأسسات بُت االختبلفات
 ..أحجامها. و اؼبأسسات عمر اإلنتاج، عوامل اؼبنتجات، توليفة

 فيو للعوامل الكلية اإلنتاجية كانت إذا تنافسيا النشاط فرع يكوفمؤشرات التكاليف و اإلنتاج: .0
 يساوي باؼبتوسط الوحدة تكاليف مستوى كاف أو اؼبنافسة، األجنبية اؼبأسسات لدى منها أعلى أو مساوية

                                                           
1
Donald G. McFetridge, op. Cit, p 12. 

 اؼبعٌت؛ و  نف  على تعرب أهنا مصطلحات و الصناعة النشاط و فرع النشاط عنها، حيث قطاع بديلة منتجات أو متشاهبة منتجات تنتج اليت اؼبأسسات ؾبموع
 ؼبزيد من اإلطبلع:

 .248أضبد ببلرل، مرجع سبق ذكره، ص  -
، سلسلة أوراؽ عمل، نسصة مستصرجة من اؼبوقع اإللكًتوشل للمعهد مفهـو التنافسية والتجارب الناجحة يف النفاذ إذل األسواؽ الدوليةنسرين بركات عادؿ العلي، 2

 .12/12/2012: تاريخ اإلطبلع jodep/prodects/delivery/wps0004.pdf  api.org-www.arab/العريب للتصطيط بالكويت، 
 .14ؿبمد عدناف وديع، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 حوؿ الدولية اؼبقارنات إجراء لذلن يتم ما غالبا و األجانب، للمنافسُت الوحدة تكاليف عن يقل أو
 اليد تكلفة تنافسية تعريف اؼبمكن من وأو تكلفة الوحدة اؼبتوسطة لليد العاملة  العاملة اليد إنتاجية
 1:بواسطة اؼبعادلة التالية t يف الفًتة، j، يف البلد iلفرع النشاط  ،العاملة

CUMO  itj = W  itj   * R tj / (Q/L) itj    

 حيث:    
- W  itj   :  النشاط فرع يف الساعة أجر معدؿ سبثل i والبلد j الفًتة خبلؿ يف .t 
  - R tj  :البلد بعملة األمريكي للدوالر الصرؼ سعر معدؿ سبثل j الفًتة خبلؿ يف t. 

- (Q/L) itj    :النشاط فرع يف الساعي اإلنتاج سبثل i والبلد j الفًتة خبلؿ يف t. 
 بالنسبة إذل مثيبلهتا لسبب أو أكثر فبا يلي:  j للبلد CUMO يبكن أف ترتفعو 
 اػبارج؛ يف هبري فبا أسرع بشكل والرواتب األجور معدؿ يرتفع أف   -
 اػبارج؛ من أقل بسرعة العاملة اليد إنتاجية ترتفع أف -
 .األخرى البلداف لعمبلت بالقياس احمللية العملة قيمة ارتفاع -
 بسبب ارتفاعها فإف غموضها، عن تنجم العاملة لليد اؼبتوسطة الوحدة تكلفة ؼبقارنة الرئيسية اؼبشكلة إف

 البلد صادرات جاذبية يف زيادة يعك  كاف إف مرغوبا يكوف الصرؼ، سعر يف زيادة أو األجور يف ارتفاع
 باؼبقارنة تقل أف ينبغي البلد، يف العاملة لليد اؼبتوسطة الوحدة فتكلفة إال و األجنبية، البلداف يف قيمتها أو
 األجور يف البفاضا أو اإلنتاجية يف ربسينات يستلـز أف يبكن الًتاجع ىذا و التجاريُت، شركائو تكلفة مع
 .العملة قيمة أو
تكلفة الوحدة  يف ارتفاع عرفتا فقد الياباف و أؼبانيا ذبربة على بناءا انتقادات ؽبا وجهت الرؤية ىذه لكن 
 تشكل دل العاملة اليد تكلفة أف بسبب واحد آف يف الدولية السوؽ من حصصهما يف توسع و العاملة لليد
 ادراهتماص على اػبارجي الطلب تزايد مع تتوافق البلدين خربة لكن و اإلصبالية، التكلفة من األكرب القسم
 كوف الثاشل االنتقاد و الدورل، للتصدير اؼبصصصة الكميات و الصرؼ سعر برفع جديد توازف نشأ بذلن و

 بذلن و تبادؽبا، يتم اليت اػبدمات و السلع تكلفة من صغَتا قسما إال تشكل أال يبكن العاملة اليد تكلفة
 و األخرى اإلنتاج عوامل أسعار يف أخرى أو قطاعات يف ملحوظ تغَت بواسطة التكلفة تلن أثر ربييد يبكن
 .الصرؼ سعر على أثرااليد العاملة  لتغَتات يكوف لن بذلن

يستصدـ اؼبيزاف التجاري و اغبصة من السوؽ كمأشر لقياس مؤشرات التجارة والحصة من السوق: .4
فالقطاع ىبسر تنافسية عندما تنصفض حصتو من الصادرات الوطنية الكلية، أو تنافسية قطاع نشاط معُت، 

                                                           
 .15-14ص ص  مرجع سبق ذكره، ؿبمد عدناف وديع،1



 اإلطـار النظري للقدرة التنافسيـة                                    الفصل الثاني                        

 
102 

اإلعتبار حصة تلن السلعة يف اإلنتاج أو اإلستهبلؾ حصتو من الواردات تتزايد لسلعة معينة أخذا يف 
 .1الوطنيُت الكلي

طور  (-Revealed Comparative Advantage-RCA): مؤشر الميزة النسبية الظاىرة.3
أداة لقياس اؼبزايا النسبية بعد إسباـ حدوثها، و اليت أظباىا اؼبزايا النسبية الظاىرة، و  Balassaاإلقتصادي 

و اليت يعتربىا بعض  RCAأستعرض فيها مقايي  األداء التنافسي و اليت اىتمت بشكل أساسي بقيمة 
    اؼبألفُت كمقياس للقدرة التنافسية.  

و على كل حاؿ فقد بينت اؼبنشورات اغبديثة أف ىذا اؼبصطلح يستصدـ غالبا بشكل واسع و ألنو يعطي 
من  تتضح نسبيا Balassaمدى واسع من مقايي  القاعدة التجارية، إف اؼبزايا النسبية اليت أشار إليها 

يوضح إلبفاض  خبلؿ إرتفاع حصة السوؽ من الصناعة أو القطاع أو اإلقتصاد اؼبصدر، و عك  ذلن
 اؼبزايا النسبية من خبلؿ إلبفاض حصة تلن الصناعة أو ذلن القطاع يف السوؽ اؼبصدرة.

لدولة ما و لسلعة ما يساوي حصتها يف السوؽ الدورل من تلن السلعة مقسوما  RCAإف قيمة مقياس 
 ذلن من أجلو  100على حصتها يف السوؽ الدورل عبميع الدوؿ، و غالبا يضرب ناتج الكسر بالرقم 

 تسهيل عرضو و تفسَته.
 RCA( مقياسا للتنافسية مستندا على اؼبيزة النسبية الظاىرة 1990و إعتمادا على ىذا اؼبأشر أنشأ بورتر )

 : و يبكن صياغتها كاآليت i جملموعات منتجات أو فرع نشاط j حسابو لبلد ما  و يبكن

 j الصادرات الكلية للبلد/ j للبلد i صادرات اؼبنتج                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = (ij RCA (اؼبيزة النسبية الظاىرة 
 الصادرات الدولية الكلية/  iالصادرات الدولية للمنتج                                         

، حيث iيبتلن قدرة تنافسية نسبية ظاىرة للمنتج  j فإف البلد  أكرب من الواحد (ij RCA (عندما تكوف 
من الواردات الدولية ال يبكن إعتباره  ℅07من الصادرات الدولية و  ℅06أف فرعا صناعيا تبلغ حصتو 

  2تنافسيا.
 
 
 

                                                           
اؼبلتقى الدورل الرابع حوؿ: اؼبنافسة و اإلسًتاتيجيات التنافسية للمأسسات  مأشرات قياس التنافسية و وضعيتها يف الدوؿ العربية،عميش عائشة، حدادو علي، 1

 . 07، ص 2010نوفمرب 10و  09اعبزائر، يومي  عة حسيبة بن بوعلي، الشلف،الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جام
يف إدارة  اجيستَتقدمت ىذه األطروحة إستكماال ؼبتطلبات درجة اؼب، القدرة التنافسية للصناعات الغذائية الفلسطينية و آفاؽ تطورىالأى صادؽ اغباج مصطفى، 2

 ./بالتصرؼ.20-12صص ، 2005نابل ، فلسطُت، ، نية، جامعة النجاح الوطالسياسات اإلقتصادية بكلية الدراسات العليا
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 القدرة التنافسية على مستوى الدول و مؤشرات قياسهاتعريف المطلب الثالث: 
 أوال: تعريف القدرة التنافسية على مستوى الدول 
 من اؼبقدمة التعاريف إذل ننتقل مث اؼبعاىد و الدولية اؼبنظمات و اؽبيئات قبل من اؼبقدمة بالتعاريف أوال نبدأ
 :يلي كما االقتصاديُت طرؼ

 ا:نهأ على للدولة التنافسية القدرة اؼبنتدى ىذا يعرؼ: (WEF) تعريف المنتدى اإلقتصادي العالمي.0
 التغَت دبعدالت ؿبسوبة االقتصادي النمو من مستدامة معدالت إذل التوصل على الوطٍت االقتصاد "مقدرة
 بالنمو االقتصادي ىنا التنافسية القدرة العاؼبي ربط اؼبنتدى االقتصادي أف أي ،1الفرد" لدخل السنوي
 التنافسية "القدرة بأف اؼبنتدى عرفها أخر تقرير و يف ،احمللي الناتج الفرد من نصيب مبو دبعدالت مقاسا
 يف مرتفع اقتصادي مبو دبعدالت اؼبدعمة االقتصادية السياسات و اؼبأسسات مبط سيادة تعك  لدولة
 و للمأسسة التنافسية القدرة بُت وثيقا إرتباطا ىناؾ أف نبلحظ اؼبفهـو ىذا خبلؿ من ،2اؼبتوسط" اؼبدى
 قدرة ذات مأسسات وجود دوف تنافسي نشاط قطاع إذل الوصوؿ يبكن فبل للدولة، التنافسية القدرة
 إذل الوصوؿ بالتارل و الدورل، الصعيد على تنافسية مقدرة القطاع الكتساب قيادة على قادرة تنافسية
  .الدولة على مستوى لؤلفراد أفضل معيشة مستوى

 توسيع على الدولة " قدرة بأهنا عرفتها: فقد (OCDE)تعريف منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي.4

 تستطيع اليت الدرجة"انهأ على أخرى يف وثيقة اؼبنظمة تعرفها كما،  3والدولية" احمللية األسواؽ يف حصصها
 األسواؽ يف االختبار تواجو خدمات و إنتاج سلع نزيو، و حر سوؽ ظروؼ ظل يف ما، دولة دبوجبها
 التنافسية القدرة أف اؼبنظمة ترى و منو" أو تزيد ؼبواطنيها اغبقيقي الدخل على واحد آف يف ربافظ و العاؼبية
 الدولية لؤلسواؽ هةاؼبوج اػبدمات و السلع وفقها إنتاج يبكن اليت الدرجة يف تتمثل الدولة مستوى على
 أف على الطويل، اؼبدى على فيها توسع و اغبقيقية مواطنيها اؼبداخيل على الدولة دبوجبها ربافظ حبيث
 .حرة سوؽ وفق ذلن يكوف

 القدرة األمريكي الصناعية التنافسية ؾبل  يعرؼتعريف مجلس التنافسية الصناعية األمريكية: .3
 شروط تستويف اليت واػبدمات السلع إنتاج على البلد ا مقدرةنهأ على" الدوؿ مستوى على التنافسية
 الدوؿ رؤية التعريف ىذا و يعك  ،4اغبقيقية" اؼبداخيل بتنمية نفسو تسمح الوقت ويف الدولية األسواؽ

                                                           

 Word Economic Forum. 

 .21ص مرجع سبق ذكره،  ،2003تقرير التنافسية العربية  1
 .16مٌت طعمة اعبرؼ، مرجع سبق ذكره، ص 2


 Organisation de Coopération et de Développement Economique.  

 .21، مرجع سبق ذكره، ص 2003تقرير التنافسية العربية 3
 .21، مرجع سبق ذكره، ص 2003تقرير التنافسية العربية 4
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 ربقق اليت االتلمجا يف فقط التناف  و السكاف رفاىية لتحقيق باعتبارىا وسيلة التنافسية للقدرة اؼبتقدمة
 .ذلن

 التنافسية القدرة اإلدارية للتنمية الدورل اؼبعهد يعرؼ  :(IMD) تعريف المعهد الدولي للتنمية اإلدارية.2
 و األصوؿ إدارة طريق عن الوطنية الثروة زيادة مث من و اؼبضافة، القيم توليد على البلد "مقدرة انهأ على

 مبوذج يف العبلقات ىذه بربط و االقًتاب، و بالعوؼبة و اؼبقدامية(،) اؽبجومية و باعباذبية العمليات
 .1األىداؼ" ىذه ربقيق على قادر اجتماعي اقتصادي

 األسواؽ يف بالتفوؽ لو تسمح فعالة بطريقة أصولو إدارة على البلد  دبقدرة ربقيق النمو ىذا التعريف يربط 
 اليت و انتهاجها زبتار الدولة اليت البدائل من عددا تضم أساسية أبعاد أربع اؼبعهد قدـ حيث الدولية،
 : 2يف البدائل ىذه تتمثل و للدولة، التنافسية البيئة مبلمح النهاية يف تشكل

 أو وبشرية طبيعية موارد سواء موارد من سبتلكو ما على الدولة تعتمد حيث :العمليات و األصول إدارة *
 .إليها تفتقر كانت إذا جديدة موارد خلق

 الصادرات، وتشجيع الدولية األسواؽ الخًتاؽ تستهدؼ سياسات بإتباع وذلن :الهجوم والجاذبية  *
 .اؼبباشر األجنيب االستثمار جذب كبو السعي أو
 يصاحبها دبا احمللي السوؽ يف ربقيقها يتم التنافسية القدرة أف ذلن مفاد :االقتراب و (التباعد )العولمة*
 .العاؼبية األسواؽ إذل التوجو أو التقليدية، األنشطة على والًتكيز اغبماية معدالت ارتفاع من
 .االجتماعية باالعتبارات وتتمسن الفردية باؼببادرات تأمن بيئة في تتنافس أن للدولة يبكن*
 قدرتو انهبأ ما لبلد التنافسية القدرة للتصطيط العريب اؼبعهد يعرؼ: تعريف المعهد العربي للتخطيط.2
  3:على

 نسبيا؛ أكفأ و أكثر جينت أف *
 مضافة قيمة ذات بالتارل و التقنية و التصنيع عالية السلع كبو التحوؿ و اؼبصنعة السلع من أكثر يبيع أف *
 .اػبارجية و الداخلية السوقُت يف عالية
 النسيب "األداء انهأ على العربية للدوؿ بالنسبة التنافسية للقدرة آخر تعريفا للتصطيط العريب اؼبعهد تبٌت و

قبل  من للمنافسة تتعرض اليت األنشطة و القطاعات إطار يف العربية لبلقتصاديات الكامن و اغبارل

                                                           

 International Institute for Management Development 

 .21نف  اؼبرجع، ص 1
 .17-16مٌت طعمة اعبرؼ، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
 .272ؿبمد بزيرية و كماؿ العقريب، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 و ليست نسبية ىي ما لبلد التنافسية القدرة أف للتصطيط العريب اؼبعهد يشَت و ،1األجنبية" االقتصاديات
 إمبا و نشاط معُت، قطاع أو ما صناعة يف دائمة تنافسية قدرة تكسب أف يبكن ال الدولة أف دبعٌت مطلقة،
 .الدولية األسواؽ يف األجنبية للدوؿ النشاط بقطاعات مقارنة تنافسية قدرة ؽبا تكوف

ا نهأ على ما لدولة التنافسية القدرة Scottو  Lodge يعرؼ كل من :Scottو  Lodgeتعريف .6
 متزايدة عوائد لكسب الدولية التجارة يف اػبدمات أو اؼبنتجات توزيع و و إنتاج "قدرهتا على خلق

 عالية و جديدة ،للتسويق قابلة منتجات على إهباد القدرة ىي الدولية التنافسية القدرة أف أي ،2ؼبواردىا"
 مكاف أي يف بشرائها يرغب اؼبشًتي أف حبيث معقوؿ بسعر و السوؽ، إذل اؼبنتج سرعة إيصاؿ و اعبودة،
 .العادل يف
يعرفاف القدرة التنافسية لدولة ما بأهنا: "درجة : Jeffrdy Sochs و Andrew Worerتعريف .7

إنفتاح الدولة على التجارة الدولية و التمويل و كفاءة البنية األساسية و كفاءة وتطور أساليب التقنية و 
التعريف نبلحظ أف ، و من خبلؿ ىذا 3مرونة سوؽ العمل احمللي و كفاءة األجهزة القانونية و السياسية"

 ىنالن عدة مأشرات لقياس تنافسية الدوؿ.
 فقد أف القدرة التنافسية على مستوى الدولة مفهـو متعدد اعبوانب يقوؿ  :Michael Porterتعريف .8

 الفائدة وأسعار الصرؼ أسعار مثل اؼبتغَتات ببعض وتتأثر االقتصاد داخل كلية ظاىرة انهأ على تأخذ
 تكلفة يف عكسية دالة انهأ أو هتاوفر  و الطبيعية اؼبوارد ملكية على تعتمد أو للدولة العامة اؼبوازنة وعجز
الوظائف،     خلق على القدرة انهأ أو اإلدارة فبارسات اختبلؼ إذل ترجع قد التنافسية القدرة أف كما العمل

يف التعريف التارل: "إف القدرة التنافسية الدولية تعرب عن إنتاجية الدولة و  Michael Porterو يلصصها 
أف رفع مستوى اؼبعيشة داخل الدولة متوقف على قدرة اؼبأسسات يف تلن الدولة على ربقيق مستوى 

لدولة أف مفهـو القدرة التنافسية على مستوى ا Porter، يأكد لنا 4مرتفع من اإلنتاجية و زيادهتا عرب الزمن"
 مرتبط إرتباطا وثيقا بالقدرة التنافسية للمأسسات الناشطة فيها.

 اؼبأسسات قدرة يف أساسا تتمثل كثَتة، نقاط يف تشًتؾ آنفا اؼبستعرضة التعاريف أغلب أف نبلحظ        
 ربسن يف ذلن أثر يظهر أف و التكاليف، بأقل و اعبودة عالية دبنتجات اػبارجية األسواؽ إذل النفاذ على
 التنافسية القدرة أف أي للمواطنُت، اؼبعيشية الظروؼ ربسُت يف يزيد بدوره الذي و اػباـ الداخلي الناتج

                                                           
 .26، مرجع سبق ذكره، ص 2003تقرير التنافسية العربية1
 .05وديع، مرجع سبق ذكره، ص ؿبمد عدناف 2
، مأسسة شباب اعبامعة، اإلسكندرية، مدخل اؼبقارنات التطويرية اؼبستمرة-اؼبنافسة و الًتويج التطبيقي: آليات الشركات لتحسُت اؼبراكز التنافسيةفريد النجار، 3

 . 96، ص 2000
 .98فريد النجار، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 كفاءة أف حيث الكلي، اؼبستوى على بنائها و التنافسية القدرة ربقيق يف كبَتة بصورة تساىم للمأسسات
 التنافسية القدرة زيادة يف تساىم تنافسية منتجات و عالية تكنولوجيا و فعالة ألدوات امتبلكها و اؼبأسسة
 إصباؽبا يبكن ؽبذا اؼبستوى الكلي التنافسية على القدرة يف مباشرة بصورة اؼبسانبة و بالتارل للدولة التصديرية

 دبنتجاهتا النفاذهتا مأسسا خبلؽبا من تستطيع مبلئمة ظروؼ توفَت على الدوؿ قدرة ىي التارل التعريف يف
 .أفرادىا دخل ؼبستوى ومستمر مرتفع معدؿ ربقيق بغية الدولية، األسواؽ إذل

 ثانيا: مؤشرات القدرة التنافسية على مستوى الدولة  
 التنافسية ىذه تعك  اليت اؼبتغَتات كل االعتبار بعُت األخذ بأكملو لبلد التنافسية القدرة قياس يتطلب
 من فإف متشابن، و األوجو متعدد التنافسية القدرة مفهـو ألف نظرا و مباشر، غَت أو مباشر بشكل
 .مركبة أخرى و بسيطة مأشرات ىناؾ قبذ ؽبذا و واحد جزئي مأشر يف بلد أي أداء تلصيص الصعب

  نذكر من أنبها:المؤشرات البسيطة: .0
مبو اإلنتاجية  إف مبو الدخل اغبقيقي للفرد و :1مؤشر نمو الدخل الحقيقي للفرد و اإلنتاجية 0.0

على  ليسا متطابقُت، فالدخل اغبقيقي للفرد يعتمد على إنتاجية العوامل الكلية، و مفهوماف مًتابطاف و
حدود التجارة، كما أف اإلرتفاع يف إنتاجية العوامل الكلية يزيد يف  اؼبوارد الطبيعية و اؽببات من رأس اؼباؿ و

التحسن يف  رأس اؼباؿ الفيزيائي و وة الطبيعيدخل الفرد، كما يفعل ذلن التقدـ يف ثروة البلد من اؼبوارد 
و تتحسن حدود التجارة لبلد ما عندما ترتفع قيمة عملتو، أو عندما ترتفع أسعار صادراتو  حدود التجارة.

اؼبمولة  وبالقياس إذل أسعار وارداتو، و عندما تتحسن حدود التجارة لبلد ما فإنو يتمكن من زيادة واردات
 أف يقلص من صادراتو لتمويل اؼبستويات األصلية من الواردات، و بالتارل بعائدات الصادرات ذاهتا، و
 من ىنا فإف ربسُت حدود التجارة يرفع من حجم اإلستهبلؾ الداخلي  و يبقى ؿبافظا على توازف ذبارتو،

فرد فيو، إذا كاف ىنالن طلب دورل و يبكن أف تتحسن حدود التبادؿ للبلد، و بالتارل دخل ال احملتمل.
إضايف على السلع واػبدمات اليت يصدرىا، أو كاف ىناؾ فائض يف العرض الدورل فيما ىبص السلع اليت 

 يستوردىا.
عندما  و تلن اؼبستندة إذل دخل الفرد مًتابطاف. لذلن فإف مقاربة التنافسية الوطنية اؼبستندة إذل التجارة و

تكوف ؿبفظة وارداتو مستندة إذل  ما متمركزة على فروع نشاط ذات مبو قوي، و تكوف ؿبفظة صادرات بلد
 التجارة لذلن البلد، و  أو ضعيف، فإف ىذا مأشر مبكر على ربسن يف حدود صفروع ذات مبو متناق

 الطلب. العرض وظروؼ  ىذا يعتمد إذل حد ما على سرعة رد الفعل الدورل بالنسبة إذل 

                                                           
 .20ص  ؿبمد عدناف وديع، مرجع سبق ذكره،1
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البلد بنوعية ؿبفظة صادراتو، فإف الفوارؽ يف مبو اإلنتاجية على اؼبستوى الدورل  رد ورتباط دخل الفاحوؿ  و
 لي  ؽبا عبلقة قوية بُت كثافة الصادرات أو اؼبيزاف التجاري من جهة، ومبو اإلنتاجية من جهة أخرى.

ارات من الناتج أف الفوارؽ يف معدالت مبو اإلنتاجية ىي دالة يف مستوى الدخل للفرد ونسبة اإلستثمكمػا 
بات الوطنية و الثروات الطبيعية  أو رأس اؼباؿ اؽبلنمو أف دخل الفرد سيزيد نتيجة  واحمللي اإلصبارل، 
ىو شبرة اإلستثمارات السابقة، على شكل رأس ماؿ مادي أو على شكل التنقيب عن اؼبوارد الفيزيائي، و 

العوامل الكلية الناجم عن اإلبتكار التقٍت و التنظيمي الطبيعية، و يزيد الدخل الفردي أيضا بإرتفاع إنتاجية 
بدورىا إذل رؤوس األمواؿ اؼبستثمرة يف البحث و  ىو التحسينات يف اؼبهارات واؼبعارؼ اإلنسانية اليت تعز 

 التطوير.
إف مبو اإلنتاجية مأشر ىاـ جدا، و غالبا ال يتم التفريق بينو و بُت مبو الدخل الفردي، أو أف تعبَت 
اإلنتاجية يستعمل بدوف دقة، و تعرب عن إنتاجية اليد العاملة، و يف بعض األحياف عن إنتاجية العوامل 
الكلية، فإذا كاف مبو دخل الفرد الذي يعزى أساسا إذل مبو إنتاجية العوامل الكلية، يشكل اؼبأشر األفضل 

 تنافسية الوطنية.إلزدىار اإلقتصاد الوطٍت، فإنو يبكن إستعمالو عمليا للتأثَت يف ال
تنطوي النتائج التجارية على ثبلثة مقايي  رئيسية، و ىي:  فائض مطرد يف اؼبيزاف  : النتائج التجارية 4.0

 التقنيةالتجاري، حصة مستقرة أو متزايدة من السوؽ الدولية و تطور تركيب الصادرات كبو اؼبنتجات ذات 
 .1العالية أو القيمة اؼبضافة العالية

 النتائج على اؼبعتمدة التنافسية القدرة يربط الصادرات تركيبة على الًتكيز إف: يبة الصادراتترك 0.4.0
كما أف إرتفاع أحجاـ الصادرات يعك  زيادة  ،2اإلنتاجية مبو على اؼبستندة القدرة التنافسية مع التجارية

 زاألمر الذي يعز  ،التكنولوجيةلتحويبلت لالقدرة التنافسية لئلنتاج احمللي، و زيادة اإلنتاجية نتيجة 
 .إمكانيات النمو يف اؼبستقبل

 أو عامل لكل العالية اؼبضافة القيمة ذات القطاعات إذل منسوبة ما لدولة تالصادرا تقنية استصداـ يتم و 
 يعٍت فهذا االرتفاع إذل سبيل أو نسبيا كبَتة النسبة ىذه كانت فإذا العالية، التقنية ذات القطاعات إذل
 على حتما يدؿ ال ىذا أف إال مرتفعة، فيها األجور تكوف اليت بالقطاعات اػباصة النسبية اؼبيزة يف ربسن
 قطاعات يف تزيد اإلنتاجية أف فقط يعٍت وإمبا اػبارج، يف منو أكرب فيو الفرد دخل أو البلد إنتاجية أف

 القطاعات يف يتم فبا أسرع للفرد اؼبرتفعة اؼبضافة القيمة وذات لبلذبار القابلة للسلع اؼبنتجة النشاط
 .3األخرى

                                                           
 .05، ص 2000، نوفمرب 150، العدد مأشر التنافسية يف إفريقيااؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار، 1
 .20ؿبمد عدناف وديع، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .21ؿبمد عدناف وديع، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ويعترب مأشر مبو السوؽ من بُت اؼبأشرات اليت يصدرىا اؼبنتدى اإلقتصادي يف  السوق: حصة 4.0.4.0
يستند مأشر التنافسية إذل حجم السوؽ، باإلضافة إذل  دافوس بسويسرا حوؿ القدرة التنافسية للبلد، و

  1.حجم اؼبوارد الطبيعية( النمو اإلقتصادي و عوامل أخرى )تقدير معدالت
 من للدولة، كبَتة فرصا يوفر ذلن ألف (صاعدة )مزدىرة سوؽ يف أكرب سوقية حصة اكتساب اؼبهم من
 الفرص فقداف إذل يشَت السوؽ ىذه يف هتاثبا أو السوقية اغبصة تراجع أف كما تنافسية قدرة ربقيق أجل
 .للدولة التنافسية القدرة زواؿ مث ومن

 وىذا التجاري، اغبساب بفائض ما لدولة التنافسية القدرة تقًتف ما غالبا: الرصد التجاري3.1.2.1
 أخرى عوامل عن ناصبا أو البلد ذلن صادرات على الدورل الطلب على مستندا يكوف أف يبكن الفائض
 مع ضعيف دخارإ معدؿ أو الدولة موازنة يف عجز عن ينشأ أف يبكن التجاري اؼبيزاف يف العجز أما ـبتلفة،
 عندما مزدوجا عجزا وقبد معا، العاملُت أو االقتصاد ؾبمل يف اػباصة لبلستثمارات منصفض مستوى
 . اؼبوازنة عجز مع اعباري اؼبيزاف عجز يًتافق
 من ربويبل يبثل األخَت وىذا اؼباؿ رأس حساب يف للفائض العكسية الصورة ىو التجاري اؼبيزاف عجز و

 إذل حقيقيا ربويبل اعباري اغبساب عجز يبثل بينما الداخل، يف اؼبقًتضُت إذل اػبارج يف األمواؿ أصحاب
 كنتيجة و اػبارج، إذل الصادرات قيمة عن اػبارج من اؼبستوردة اػبدمات و السلع قيمة زيادة أي األجانب
 وهبا  اؼبتاجر السلع ذات القطاعات يف العاملة للمشروعات اػبارجية القروض و السليب الداخلي لبلدخار
 الببلد نتجيؼب السوؽ من اغبصة فإف اغباالت معظم يف و تنافسية، أقل تصبح اؼبعٍت للبلد اػبدمات
 .ستتقلص

لعدـ كفاية اؼبأشرات البسيطة )اعبزئية( يف اإلحاطة حبجم الظواىر اؼبركبة  نتيجةو : المركبةالمؤشرات  .4
و اؼبعقدة الغَت ملموسة، فقد مت اإلذباه كبو تطوير مأشرات مركبة تتكوف من صبلة من اؼبأشرات اعبزئية اليت 

ت اؼبركبة كثَتة يعتقد أهنا ربيط بأغلب األبعاد اؼبكونة ؽبذه الظواىر اؼبعقدة، و مع الزمن أصبحت اؼبأشرا
التداوؿ و اإلستصداـ يف األدبيات اإلقتصادية و تأخذ على أهنا قياسات يعتد هبا يف ربديد الظواىر 

 اؼبعقدة.
 التنافسية القدرة عن مركبة مأشرات وتقدـ العادل يف التنافسية عن تقارير بإعداد عديدة جهات تقـو 

 التنافسية للقدرة اؼبعطاة التعاريف الختبلؼ نظرا ؽبا اؼبصدرة اعبهة حسب اؼبأشرات ىذه وزبتلف للدوؿ،
 .اؼبأشرات ىذه ألىم سيتم التطرؽ لذلن للدولة،

                                                           
 .05اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار، مرجع سبق ذكره، ص 1
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كمي لظاىرة إقتصادية و إجتماعية متعددة األبعاد و   اؼبأشر اؼبركب ىو تقييم تعريف المؤشر المركب:
   .1يوجد ؽبا قياسات جزئية متعددة تعك  األبعاد اؼبصتلفة

 النشاطات أىم من يعدالعاؼبي والذي  التنافسية تقرير يعتربمؤشرات المنتدى اإلقتصادي العالمي: .0.4
 القدرة فعاال لقياس مأشرًا -سويسرا–دافوس  يف العاؼبي اؼبنتدى اإلقتصادي عن تصدر اليت البحثية
 لتوجيو أداًة يعترب أنو كما األعماؿ، بيئة يف والضعف القوة نقاط لتفحص و أداًة للدوؿ، التنافسية
 خاصة إقتصاداهتم، بتنافسية النهوضبغية  واعبزئي الكلي اؼبستويُت على لبلداهنم اإلقتصادية السياسات

 .العاؼبي باإلقتصاد تعصف اليت اؼبتعددة واألزمات التحديات ظل يف
اؼبتعلقة باإلقتصاد الكلي و إعتمد ىذا التقرير مأشر التنافسية العاؼبي و الذي وبتوي يف مكوناتو اؼبأشرات 

و اعبزئي معا ليصبح بديبل عن اؼبأشرين اػباصُت بتنافسية النمو واألعماؿ، و يبٌت ىذا اؼبأشر على ثبلث 
ؾبموعات أساسية و كل ؾبموعة تضم عدد من احملاور و من مث يصبح عددىا إثٍت عشر ركن لقياس القدرة 

 :التنافسية للدوؿ و ىي موضحة حسب الشكل التارل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، اؼبعهد العريب للتصطيط، ؾبلة جسر التنمية، سلسلة دورية تعٌت بقضايا التنمية يف الدوؿ العربية، العدد اؼبركبة لقياس تنافسية الدوؿاؼبأشرات بلقاسم العباس، 1

www.arab-. نسصة ؿبملة من اؼبوقع اإللكًتوشل: 04السنة السابعة، الكويت، ص -2008يوليو/سبوز-اػبام  و السبعوف
.m/devbrdg/brdg707.ht api.org :05/07/2012، تاريخ اإلطبلع. 
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Figure (Ⅱ-13): The 12 pillars of competitiveness
1
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, p09.  

و ىي تلن اؼبتطلبات اػباصة (: Basic Requirementالمجموعة األولى: المتطلبات األساسية )
باإلقتصاد اؼبعتمد على اؼبوارد الطبيعية، و تضم ىذه اجملموعة أربع ؿباور رئيسية سبكنها من قياس ىذه 

 اجملموعة و ىي:
  العاـ القطاعُت مأسسات أداء اؼبأشر ىذا ويعك  :(Institutions) المحور األول: المؤسسات 

 دبراحلها التنموية العملية خبلؽبا من تتمحور أساسًيا قالًبا تُعد اؼبأسسية البيئة أف إذ اػباص، و
 على ينطبق ال "الناجعة اإلدارة"و "اعبيدة اغباكمية" مفهـو أف إذل التقرير أشار قد و ىذا اؼبتعددة. 

 وشفافية كفاءة تأديو اليت األنبية البالغ الدور إذل اإلشارة دبكاف األنبية من وإمبا فحسب، العاـ القطاع
 .االقتصادي الرفاه و النمو رفع يف اػباص القطاع مأسسات

 شأهنا  من واليت اؼبتوافرة، التحتية البنية يعك و(: Infrastructureالمحور الثاني: البنية التحتية )
 االقتصاد يف واالندماج واالنفتاح ناحية، من احمللية التنموية اؼبناطق ـبتلف بُت ما تفاعلية روابط خلق 

 .أخرى ناحية من العاؼبي
 مدى  حبيث يعك (:Macro economic Environment)المحور الثالث: بيئة اإلقتصاد الكلي 

                                                           
1
The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, p09. Laden version of the web site: 

www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf, Date viewing 29/06/2012. 
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 أنبية اإلستقرار على مستوى اإلقتصاد الكلي و دوره يف دفع عجلة التنمية و خلق مبو مستداـ. 
 أف إذ  (Health and Primary Education):األساسي والتعليم الصحة مؤشر المحور الرابع:

     الفعاؿ. اؼبنتج و االقتصاد أساسيات من تعد الصحية واػبدمات األساسية التعليم مراحل يف االستثمار
 معدؿ و الوالدة، عند اغبياة معدؿ كتوقعات عدة عوامل االعتبار بعُت األخذ يتم الصدد، ىذا يف و

و نوعية ىذا يف مرحلة التعليم األساسي  االلتحاؽ نسب جانب إذل ىذا الوالدة، عند األطفاؿ وفيات
 التعليم.

 اػباصة احملفزاتو ىي تلن (: Efficiency Enhancers) المجموعة الثانية: محفزات الكفاءة

باإلقتصاد اؼبعتمد على الكفاءة والفعالية، و تضم ىذه اجملموعة ستة ؿباور رئيسية يتم من خبلؽبا معرفة 
  مستوى القدرة التنافسية للدوؿ و ىي كاآليت:

إف لكم و : (Higher education and trainingالخامس: التعليم العالي و التدريب )المحور 
العارل الدور األكرب يف رفع تنافسية إقتصاد ما، حبيث يصبح اجملتمع قادرا على اػبوض يف نوعية التعليم 

الكفأة و ؾباالت اإلنتاج اؼبتقدـ، و البحث و التطوير اؼبتصصص، ىذا إذل جانب رفع مستويات اإلدارة 
 تنامي لئلستثمار يف ؾباالت التدريب و تطوير اؼبهارات و القدرات ضمن القوى العاملة.

يعد السوؽ كفأ إذا ما : (Goods market efficiency) سواق السلعية: كفاءة األالمحور السادس
ما مت إنتاج و يتم إعتماد كفاءة األسواؽ السلعية إذا أحسن زبصيص موارده ألفضل إستصداـ متاح ؽبا، 

السلع و اػبدمات بأكفأ طريقة، و اليت تكوف خاضعة لقوى العرض و الطلب يعٍت سوؽ منافسة حر و 
 .1من مث تكوف أكثر فعالية يف اإلقتصاد
من أجل  فعالية و مرونة سوؽ (: Labor market efficiency)المحور السابع: كفاءة سوق العمل
و اؼبأىلة يف سوؽ العمل، عن طريق توزيع القوى العاملة  العاملة الكفأةالعمل ال بد من ربديد حاسم لليد 

  إذل أفضل اؼبواقع ؽبا و ذلن من أجل تسيَت أحسن للموارد البشرية.
 و قد أبرزت األزمة(: Financial market development)المحور الثامن: تطور األسواق المالية

أف تكوف ذات أداء جيد، وإهباد أساليب تساعدىا على الدور اؼبهم لؤلسواؽ اؼبالية و الذي يتطلب 
 مواجهة اؼبصاطر من خبلؿ توزيع اؼبوارد اؼبالية إذل أفضل نواحي اإلستثمار اؼبتاحة أمامها.

 قدرة مدى أصبح لقد  (:Technological readiness)المحور التاسع: الجاىزية التكنولوجية 
 اعباىزية على فأكثر أكثر يعتمد االقتصادي والنمو اإلنتاجية من مرتفعة مستويات ربقيق على الدولة

                                                           
 اؼبنتدى اإلقتصادي العاؼبي بوضع احملور السادس، السابع و الثامن ضمن ؿبور واحد و ىو ؿبور كفاءة السوؽ إال قاـ   2007-2006يف تقرير التنافسية العاؼبي

 قاـ بتحديدىا كل على حدى. 2012-2011أنو يف تقرير التنافسية العاؼبي 
1
and by more information read the Global Competitiveness Report 2011-2012, Goods  market efficiency, p07. 
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سواءا  اغبديثة التكنولوجية التطورات من االستفادة على قدرهتا ومدى الدولة، سبلكها اليت التكنولوجية
 من اػبارج. استَتادىا مت اليت أو ؿبلًيا إليها الوصوؿ مت اليت تلن

و ىو يتضمن مدى األسواؽ اليت يبكن أف تغزوىا : (Market zize) المحور العاشر: حجم السوق
 اؼبنتجات، وحاليا بفعل ظاىرة العوؼبة أصبحت األسواؽ العاؼبية ذبتاح األسواؽ احمللية.

و  (:Innovation and sophistication factors) المجموعة الثالثة: عوامل اإلبتكار و التطور
ىي تلن العوامل اػباصة باإلقتصاد اؼبعتمد على اؼبعرفة و اإلبداع، و تتضمن ىذه اجملموعة ؿبورين أساسيُت 

 إلستكماؿ قياس القدرة التنافسية و ىي: 

 يتضمن حبيث:  Business sophistication))المحور الحدي عشر: مدى تطور بيئة األعمال
 الشركات لدى واإلسًتاتيجيات األعماؿ سَت تطور مدى إذل باإلضافة ذاهتا األعماؿ بيئة نوعية ذلن
 متقدمة إنتاج آليات عرب ومتنوعة وفبيزة متطورة سلع إنتاج على اؼبقدرة ربفيز يف فاعل دور ؽبا واليت
 .نسبًيا

 اؼبتميز اؼبعريف التكنولوجي االقتصاد إذل للوصوؿ  (:Innovation) المحور الثاني عشر: اإلبتكار
 احملاور أحد يصبح حبيث االبتكار، على يعتمد أف الوطٍت لبلقتصاد بد ال ةكفأ مستدامة إنتاجية وػبلق

 لو الداعمة البيئة من ومتكاملة ومًتابطة شاملة منظومة ضمن يربز االبتكار أف يذكر. فيو األساسية
 العلماء وتوافر والتطوير، البحث ومراكز منها، اػباصة أو العامة الوطنية سواءا اؼبأسسات تشمل حبيث

 .الفكرية اؼبلكية غبقوؽ الفعالة اغبماية على والتشديد اؼبتميزين، واؼبهندسُت
 إذل الدولية للتنافسية اؼبركب اؼبأشر تقسيم يف أساسا اعتمد الدورل االقتصادي اؼبنتدى أف نبلحظ   
 النمو معدؿ تفسَت خبلؿ من النمو، نظرية على أساسا يستند األوؿ الفرعي فاؼبأشر فرعية" مأشرات ثبلث
 اغبقيقي، الفرد دخل مستوى تفسَت وباوؿ مأشراتو خبلؿ من الثاشل الفرعي واؼبأشر األجل، وطويل متوسط
 التكنولوجي للتطور احملددة العوامل وقياس للنمو، أساسي كدافع االبتكار على يركز فهو الثالث اؼبأشر أما
 إطار يف اؼببلئمة اؼبهارات وتكوين اإلبتكارية الطاقات دعم التنافسية القدرات تعزيز يتطلب ىنا ومن.1فيها"
 .دةمسان مأسسية بيئة

 مستوى رفع أجل من تتناف  الدوؿ أف اؼبعهد ىذا يرىمؤشرات المعهد الدولي للتنمية اإلدارية: .4.4
 البيئة بُت التفاعل إذل وبالنظر الرفاىية، ربسُت عملية يدفع الذي احملرؾ انهأ على الثروة بناء واعتبار الرفاىية

عمل اؼبعهد الدورل للتنمية اإلدارية على رصد مبادئ التنافسية الدولية  الثروة، بناء وعملية االقتصادية
، و سبكن من إستصبلص اجملموعات الرئيسية اليت يستند عليها لقياس القدرة التنافسية للدوؿ، وىي وربليلها

                                                           
 .05بلقاسم العباس، مرجع سبق ذكره، ص 1
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:  األداء اإلقتصادي، الفاعلية اغبكومية، كفاءة قطاع األعماؿ و البنية 1و تتمثل يفأربع ؾبوعات رئيسية 
 التحتية، و تندرج ربت ىذه اجملموعات صبلة من اؼببادئ الفرعية.

 تتضمن اؼببادئ التالية:ىي  و المجموعة األولى: مجموعة األداء اإلقتصادي:
 االقتصادي؛ األداء يعكساف والرخاء االزدىار -
 االقتصادي؛ األداء ربسُت يف تساىم السوؽ قوى إذل اؼبستندة التنافسية -
 اػبارج؛ يف اؼبنافسة على اؼبأسسات قدرة يعزز ، احمللي االقتصاد يف التناف  تعميق -
 االقتصادي؛ األداء وبسن اػبارجية، االقتصادية األنشطة على االنفتاح -
 حواجز وجود عدـ بافًتاض الوطٍت اقتصاده تنافسية يعك  الدولية، التجارة يف البلد حصة ارتفاع -

 ذبارية؛
 العادل؛ مستوى على االقتصادية للموارد األمثل التصصيص ربقيق يف تساىم الدولية االستثمارات -
 .احمللي االقتصاد يف النمو استهداؼ سياسات مع عادة تًتافق الصادرات تنمية إذل اؼبستندة التنافسية -

 يف: و تتمثل الثانية: الفعالية الحكومية:المجموعة 
 ؛األعماؿ أنشطة يف الدولة تدخل تقليص -
 اػبارجية؛ للمصاطر اؼبأسسات تعرض من يقلل شفافة واجتماعية اقتصادية بيئة توفَت -
 الدولية؛ اؼبتغَتات مع التوافق ربقيق يف تساىم االقتصادية السياسات تبٍت يف اؼبرونة -
 .اؼبعرفة على اؼببٍت االقتصاد خلق على يساعد اعبميع دبتناوؿ وجعلو التعليم جودة ربسُت -

 على: تعتمد المجموعة الثالثة: كفاءة قطاع األعمال:
 اؼبضافة؛ للقيمة اؼبتضمنة األنشطة تنمية يف يساىم حيث التمويل -
 للدولة؛ التنافسية القدرة يدعم ، العاؼبي االقتصاد يف واندماجو اؼبارل القطاع تطور -
 مرتفع؛ معيشي مستوى على احملافظة يف يساىم العاؼبي االقتصاد يف االندماج تقوية -
 لبلنطبلؽ؛ األوذل اؼبرحلة يف وخباصة االقتصادي، للنشاط ضروريا شرطا يعترب اؼببادرة روح تعزيز -
 للدولة؛ التنافسية القدرة يعزز ، ماىرة عمالة توافر -
 اؼبضافة؛ القيمة إذل تستند اليت اإلنتاجية ارتفاع -
 .للدولة التنافسية القدرة يف مباشر بشكل يأثراف وموقفها العاملة القوى سلوؾ -

 إف وجود بنية ربتية قوية:  المجموعة الرابعة: بنية تحتية:
 االقتصادي؛ النشاط كفاءة تدعم فاعلة، أعماؿ بيئة تتضمن -
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 للبيئة؛ فعالة ضباية وكذلن ، اؼبعلومات لتقنية كفأة بنية أيضا تتضمن -
 اؼبتوافرة؛ التقنيات استصداـ يف والكفاءة اإلبداع إذل يستند التنافسية القدرات تعزيز -
 نقل يف تساىم جديدة، معارؼ ػبلق اإلبداعية واألنشطة األولية األحباث ؾباؿ يف االستثمار تشجيع -

 نضجا؛ أكثر مرحلة إذل االقتصادية التنمية
 اؼبأسسات؛ تنافسية تقوية يف تساىم ، والتطوير األحباث يف األجل طويلة االستثمارات تنمية -
 ؛الدولة تنافسية عوامل أحد يعترب مرتفع معيشي مستوى على اغبفاظ -

التنافسية للعديد من الدوؿ، يعد البنن الدورل بيانات عن اؼبأشرات : مؤشرات من البنك الدولي.3.3
 اؼبأشرات ىذه وتتضمن مأشرات التنافسيةحيث يقدمها ربت اسم  ال يصدر تقريرا ؽبذا الغرض، لكنو 
 تتجمع اليت ، 1اؼبتغَتات ىذه كل وفق للبلداف ترتيبا يضع و متغَتا، 64 عددىا اؼبتغَتات، يبلغ من ؾبموعة
 :2التالية موعاتلمجا يف عموما

 الدخل. توزيع يف التفاوت و مبوه معدؿ و الفرد دخل : و يتضمن متوسطالعام الكلي مجموعة األداء
 للتجارة العامة األبعاد واإلنتاجية، االستثمار يف النمو :الكلى االقتصاد و السوق ديناميكيةمجموعة 
 اخل، ..العاؼبية الصادرات يف الدولة صادرات وحصة التجاري اؼبيزاف يف الفائض أو كالعجز للدولة اػبارجية
 يف النمو و العاؼبي، الطلب مبو ىي و مصادر ثبلثة على الصادرات يف النمو يوزع حيث الصادرات تنافسية
 التجارية، السياسة الصادرات، ىيكل األسواؽ، لتنويع نتيجة والنمو العاؼبية الصادرات يف الدولة حصة

 .االقتصاد يف اغبكومية التدخبلت
 وتتضمن الدين اػبارجي، عرض النقود، التضصم، اإلئتماف و البورصة. مجموعة الديناميكية المالية:

و تتضمن شبكات اإلتصاؿ و اؼبعلومات، البنية األساسية  مجموعة البنية التحتية ومناخ اإلستثمار:
 اؼبادية.

 و تضم مستويات األمية، التكنولوجيا يف الدولة. مجموعة رأس المال البشري و الفكري:
 وحدة لكل اؼبضافة القيمة حجم أي اإلنتاجية، ىي التنافسية أف يعترب الدورل البنن أف من بالرغم      
 قد اؼبقدمة اؼبأشرات أف إال الدولة، يف العاملة اؼبأسسات ربققهما اللذاف مبوىا ومعدؿ اؼبدخبلت من

 تقرير يف كبَتة مكانة وبتل الذي للتنافسية اعبزئي اؼبستوى إذل تتطرؽ ودل الكلي، اؼبستوى على اقتصرت
  .اإلدارية للتنمية الدورل للمعهد السنوي الكتاب يف أقل حد وإذل العاؼبي، االقتصادي اؼبنتدى

                                                           
 بتصرؼ./. 22ؿبمد عدناف وديع، مرجع سبق ذكره، ص 1
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  برامج تأىيل اؼبأسسات اعبزائرية(،، آلية سبويل برامج تأىيل اؼبأسسات اإلقتصادية اعبزائرية )دراسة ربليلية لنتائج إبتساـ بوشويط2

  .22، ص 2009/2010شهادة اؼباجستَت يف علـو التسيَت، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 يف تشًتؾ الدولية التنافسية القدرة لقياس مأشراهتا عرضنا اليت الثبلثة اؼبأسسات أف اؼببلحظ من و     
 اليت اؼبأشرات ونوعية عدد يف زبتلف انهفإ ذلن ومع التنافسية، القدرة قياس يف الثقل مركز اإلنتاجية اعتبار
 من واسعة دائرة وتغطى متنوعة واؼبأشرات جدا، ضصم اؼبأشرات فعدد الظاىرة، ىذه ربليل يف تستصدـ
 وآخذي األعماؿ رجاؿ تطلعات من )اؼبستصلصة الرأي ومأشرات الوقائع مأشرات بُت وذبمع األنشطة
 ؾبموعة يف أما اإلدارية، للتنمية الدورل واؼبعهد العاؼبي االقتصادي اؼبنتدى مأشرات ؾبموعيت القرار(، يف
 ألف نظرا بالقليل يف حد ذاتو(، وذلن لي  كاف وإف) كثَتا أقل اؼبأشرات عدد فإف الدورل البنن مأشرات
 من موعةلمجا ىذه يف ؼبأشرات الرأي مكاف ال أنو كما ؿبدودة، اؼبأشرات تغطيها اليت األنشطة دائرة

  .اؼبأشرات
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 خالصةال
حيث أف العادل يف الوقت  ىدؼ ىذا الفصل إذل التعرؼ على أىم اعبوانب للقدرة التنافسية،         

اغبارل يشهد إىتماما بالغا بالتنافسية فهي لغة العصر و موضوع الساعة، و ىي العامل الدافع الذي يضبط 
خطوات اعبميع و وبفزىم للعمل و ؼبزيد من العطاء و اػبلق و اإلبداع أو ربقيق قدر آخر من اؼبيزة 

افسيهم، وصوال إذل ربقيق أعلى اؼبستويات من العائد و التنافسية أو التفوؽ و التميز على أقراهنم و من
 الرحبية.

و ىذا نتيجة لتوجو العادل اليـو كبو حرية التجارة خاصة يف ظل التطورات اؽبائلة اليت يشهدىا العادل فيما 
يسمى بعصر العوؼبة و اإلنفتاح على العادل اػبارجي و التوجو كبو إقتصاد السوؽ و التصلي عن سياسة 

  اية للصناعات احمللية تنفيذا لئلتفاقيات الدولية، و ما أحرزه ذلن من مناخ تنافسي كبَت ال مناص منو. اغبم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل الثالث

 

 ؤسسات الصغرية و املتوسطةتدويل امل

 

 

 

 مـــــــــــــــــــــاهية التدويل املبحث الأول:

 

الامنذج املفرسة لعملية تدويل املؤسسات الصغرية املبحث الثاين: 

 و املتوسطة

 

املبحث الثالث: متطلبات معلية تدويل املؤسسات الصغرية و 

 املتوسطة
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 تمهيد

بفعل التطور و التقدـ اؽبائل يف العادل يف ؾباؿ اؼبعلومات و اإلتصاالت األمر الذي تبعو حدوث      
يف كثَت من اجملاالت، فبا أثر على البنية اإلقتصادية للدوؿ، و كذلن سيادة مفاىيم العوؼبة، العاؼبية  تغَتات

 و التدويل على مستوى كافة األنشطة و اليت ظهر أثرىا الواضح على مستوى اؼبأسسات الصغَتة و

 اؼبتوسطة.
 رية السلع و اػبدمات بُت الدوؿ وكما و لقد أدت أنظمة اإلتصاالت الفورية عالية التقنية و حركة ح    

اؼبتوسطة، فبا أدى إذل  الشعوب يف العادل إذل توحيد السوؽ و العمل على تدويل اؼبأسسات الصغَتة و
 تبلشي القيود و اغبواجز التجارية و اؼبكانية و الزمانية.

بالتفكَت يف تنويع األسواؽ و بناءا على ىذا أدركت اؼبأسسة حقيقة مفادىا أف بقاؤىا و إستمراريتها مرىوف 
و ؿباولة التواجد يف أكثر من سوؽ يف أكثر من بلد، دبعٌت أف الوضع اغبارل دفع هبا للتفكَت بأف تتواجد يف 

 األسواؽ الدولية.
 و ؽبذا إرتأينا إذل تقسيم ىذا الفصل إذل ثبلث مباحث كاآليت:

 .اؼببحث األوؿ: ماىيػػة التدويػػل *
 .نماذج اؼبفسرة لعملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطةال  اؼببحث الثاشل: *
 .اؼبتوسطة اؼببحث الثالث: متطلبات عملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة و *
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 المبحث األول: ماىيــة التدويــل
كبَتة، خاصة بعد تعقد معادلة الصراع و   أنبية" Internationalisationقضايا التدويل " إكتسبت       

كذلن تعاظم التوجهات اؼبرتبطة بُت متطلبات  اؼبنافسة على القمة اإلقتصادية على الصعيد الدورل، و
اإليزو و برامج اػبصصصة، و ؽبذا إرتأينا يف ىذا اؼببحث توضيح اللب  يف مفهـو التدويل و بعض 

التعرض إذل العوامل اليت تدفع اؼبأسسة إذل التدويل، تبياف أىم اؼبصطلحات اليت ذباريو يف بعض األحياف، 
 ـباطر التدويل و التعرؼ على أىم مداخلو و النظريات اليت تعرضت لو. 

 المطلب األول:  مفهـوم التدويل 
التطور التكنولوجي السريع و اؼبتزايد أصبح ىناؾ تضارب يف اؼبعاشل حوؿ اؼبقصود دبصطلح بفعل        
، و مصطلح عاؼبية des PME Internationalisation اؼبتوسطة  اؼبأسسات الصغَتة وتدويل 

، و مصطلح عوؼبة اؼبأسسات الصغَتة و Globalisation des PME  اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة
، حيث ىبتلف مفهـو تدويل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة عن Mondialisation des PME اؼبتوسطة 
 ة و العاؼبية و لتوضيح اؼبعٌت أكثر ندرج التعاريف التالية:  مفهـو العوؼب

. و 1"اإلخًتاؽ اؼبتزايد يف السرعة واغبجم لؤلسواؽ احمللية من قبل منافسُت أجانب" :تعرؼ العوؼبة بأهنا *
تعرؼ عوؼبة اؼبأسسات بأهنا: "التوسع اؼبتزايد اؼبطرد يف تدويل اإلنتاج من قبل الشركات متعددة اعبنسيات 

Internationalization of Production"2، بالتوازي مع الثورة اؼبستمرة يف اإلتصاالت و اؼبعلومات  .
 .PME mondialiséeو من اؼببلحظ أهنا مرحلة متطورة من التدويل و يطلق عليها اسم 

ولوج ىذه األخَتة إذل األسواؽ الدولية  PME Globaleاؼبتوسطة  *و تعرؼ عاؼبية اؼبأسسات الصغَتة و
حيث يكوف حجم إنتاج اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف اػبارج أكرب من إنتاجها يف السوؽ احمللية مع 

 .3بقاء ىاج  البعد الثقايف
عملية أو مراحل متتابعة تسمح للمأسسة بإقباز سبهُت : "نوأما تدويل اؼبأسسة فيعرؼ على أ*

« Apprentissage » "أما حسب 4تدرهبي مع األسواؽ األجنبية  ،Kotler  و Dubois  يعرفاف
 .5اؼبنتجات و اػبدمات للدخوؿ يف األسواؽ اػبارجية التدويل على كونو تطوير

                                                           
 .07، ص  2001، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، العوؼبة و قضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر،1
 .  36، ص2000الطبعة األوذل، الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة،  ،-مستقبل العادل العريب يف التجارة الدولية–ية العوؼبة و اإلقليمأسامة اجملدوب، 2

3
Bernard Guilhon, Les Firme Globales, Economica, Paris, 1998, p15.    

4
 Pasco-Berho, Marketing International, 5

eme 
édition, Dunod, Paris, 2006, P 30. 

5
Philipe Kotler, Bernard Dubois, Marketing Management, 12

eme 
édition, Publie par Pearson Education, France, 

2006, P779.  
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األسواؽ الدولية عشوائيا أو صدفة أو بطريقة غَت و من ىذا يتبُت بأف اؼبأسسات ال تقتحم         
مدروسة، بل ال بد من سبرين، إما باػبربة اؼبكتسبة من خبلؿ إستغبلؿ سوؽ لو خصائص متقاربة جغرافيا و 

باإلضافة العمل على تطوير اؼبنتج لدخوؿ سوؽ   نفسيا من السوؽ احمللي، أو من طرؼ وسطاء أو وكبلء
 جديدة. 

 : الفرق بين التدويل، العالمية و العولمة(Ⅲ-10)الشكل رقم 
 الزمن                                                                                                      

 
 

 مأسسات ذات حجم كبَت                                                                 
 
 

 التدويل                                                                                                     
 

                                                                                               
 
 مأسسات صغَتة و متوسطة         

 
 

 التعلم
 

اؼبتوسطة اعبزائرية خبلؿ الفًتة  دوار إبراىيم، آليات تدويل نشاط اؼبأسسات الصغَتة و المصدر:
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو اإلقتصادية زبصص مالية و 2001/2009

إقتصاد دورل، كلية العلـو اإلقتصادية، التجارية و علـو التسَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .   51، ص 2011/2012
كن التفريق بُت اؼبصطلحات، فمصطلح الكونية )العوؼبة( أمشل و أوسع من من خبلؿ ىذه التعاريف، يب  

مصطلح الدولية، كوف ىذا األخَت يقتصر على التوسيع اعبغرايف لنشاط الشركة، أي العمل خارج اغبدود 
 الوطنية.

 التصديــر

 الخارج إنشاء وحدات تجارية في
 الخارج

 إنشاء وحدات إنتاجية في الخارج

 ةـــــالعالمي

 ةـــالعولم
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صر بينما األوؿ" مصطلح الكونية"، يشمل إضافة إذل ما سبق إسًتاتيجية متطورة تتكيف مع متطلبات الع
 اغبديث، و ىيكل تنظيمي مناسب يسمح ؽبا بغزو األسواؽ اؼبستهدفة بأقل تكلفة و أعلى جودة.

يقصد بتدويل اؼبأسسات جعل نشاطها نشاطا دوليا، أو يتجاوز  و يبكن تعريف التدويل كاآليت:  *
 كل من:و تضم عملية التدويل   اغبدود الوطنية، أو اإلنتقاؿ من السوؽ الوطٍت إذل السوؽ الدورل،

  :يبثل أكرب نسبة من نسب تدويل النشاط الذي تعتمده اؼبأسسات، وينقسم  و الذيالتصدير
 إذل:

 التصدير اؼبباشر: أي العبلقة اؼبباشرة مع اؼبستوردين. -
 التصدير الغَت مباشر: و يكوف عن طريق: -

 منح رخص لوكبلء معتمدين خارج الوطن؛ -                        
                                  باؼبكاتب الدولية و اؼبأسسات اؼبتصصصة لتوزيع منتجات   اإلستعانة -                       

 اؼبأسسة يف اػبارج...إخل. 
  :يف الدوؿ األجنبية و يكوف ذلن عن طريق:اإلستثمار المباشر و غير مباشر 

 اػبارج؛إنشاء فروع ذات ملكية خاصة للمأسسات يف  -
 إنشاء فروع ـبتلطة مع مأسسات ؿبلية يف اػبارج؛ -
  . 1أخرى خارج الوطن منح رخص إستغبلؿ و إمتيازات ؼبأسسات -

إف درجة تدويل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة تسوؽ بإنتظاـ منتجاهتا إذل خارج حدود البلد ىو بعيد كل 
أكباء العادل، و غالبية اؼبأسسات اليت رباوؿ البعد عن مأسسة متعددة اعبنسيات سبلن فروع يف ـبتلف 

التدويل سبر دبراحل ـبتلفة من درجات اإللتزاـ الدورل، فالتدويل ىو عملية مكونة من مراحل متتالية تسمح 
 للمأسسة باكتساب اػبربة تدرهبيا يف األسواؽ األجنبية.

عملية التدويل، و ىو يتضمن ثبلثة يلعب دور احملرؾ ل « Distance »و نشَت أف مفهـو البعد أي اؼبسافة 
 حاالت عن اؼبسافة بُت اؼبصدر و عميلو يف اػبارج.

 البعد اعبغرايف: يبكن ترصبتو إذل تكاليف نقل السلعة؛.أ

و يبكن  البعد اؼبأسسايت: و نقصد بو اإلختبلؼ يف السياسات اإلقتصادية اؼبتبعة من قبل كل دولة، ب.
 أف تتضمن اغبواجز اعبغرافية، اإلختبلفات يف اإلجراءات القانونية و اؼبعايَت، اإلختبلفات اؼبالية 

                                                           
 اؼبعطيات العلمية،اؼبتوسطة اعبزائرية بُت هتديدات و فرص التدويل: قراءة يف بعض اؼبقاالت األكاديبية و  تنافسية اؼبأسسات الصغَتة وسيدي علي، حطاب مراد، 1

فيفري  17و  16 يومي اعبزائر، اؼبلتقى الوطٍت الثاشل حوؿ اؼبأسسة اإلقتصادية بُت رىانات اإلصبلحات و ربديات اإلقتصاد العاؼبي، جامعة ابن خلدوف، تيارت،
 .05، ص 2009
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 ) السياسات اؼبالية، نسب الفوائد، تذبذبات أسعار الصرؼ بالنسبة للعمبلت احمللية...(؛

صدرين الذين يدخلوف السوؽ البعد الشفايف و البسكولوجي: الذي ينتج عنو عدـ اؼبرونة احمللية إذباه اؼبت.
و التفضيبلت اػباصة باألسواؽ اؼبتقاربة ثقافيا و اليت تقاس عادة على أساس اإلختبلفات يف التطور 
اإلقتصادي، اإلختبلفات يف كثافة اؼبعامبلت التجارية بُت البلدين، اإلختبلفات اػباصة باللغة و الًتبية و 

 .   1األفكار السائدة

 وامل التي تدفع المؤسسة إلى التدويلالمطلب الثاني: الع
 لتدويل نشاطها من أىم ىذه العوامل نذكر التارل: ىناؾ عدة عوامل تدفع اؼبأسسة

 أوال: العوامل التجارية 
 تتمثل العوامل التجارية يف أف اؼبأسسة تبحث عن أسواؽ أجنبية وذلن ألسباب ذبارية حبتة وتتمثل يف: 

تشبع السوؽ ؼبنتج ما أو ػبدمة ما نتيجة  كثَت من األحياف أف يتم  وبدث يف تشبع السوق المحلية:.0
األجنبية ؽبا فبا يسمح لكثرة اؼبنتجُت و اؼبستوردين فبا يدفع باؼبأسسة بالتفكَت إذل خلق سوؽ يف األسواؽ 

هة أخرى تعويض اغبصص اؼبفقودة يف ؽبا من جهة بتطور اؼبأسسة من خبلؿ زيادة اؼببيعات و من ج
 لي أو اليت سيتم فقدىا مع مرور الوقت. السوؽ احمل

السوؽ احمللية ركودا على اؼبنتوج أحيانا و لبعض الصناعات أو اػبدمات تشهد .ركود السوق المحلية: 4
أو اػبدمة فبا هبعل الطلب يتدىور و لكن العك  وبدث يف األسواؽ األجنبية األخرى فبا يدفع باؼبأسسة 

 اإلستفادة من تلن األسواؽ عوض إنتظار إعادة إنعاش السوؽ احمللية.إذل البحث يف إمكانية 
بعض اؼبنتجات واػبدمات يكوف الطلب عليها موظبيا فبا هبرب اؼبأسسة على .موسمية السوق المحلية: 3

 البحث عن أسواؽ دولية لتعديل التذبذبات اؼبوظبية.
سوقها احمللي تغطية تامة و ىذا هبعلها تنظر تصل اؼبأسسة إذل تغطية .محدودية حجم السوق المحلية: 2

 إذل السوؽ الدولية كفرصتها الوحيدة لنمو اؼبأسسة.
زبصص اؼبأسسة معناه إختيار قسم من السوؽ و ىذا ما هبعلها معرضة ؽبجمات  .تخصص المؤسسة:2

ف اؼبنافسة عند دخوؿ أي مناف  جديد للصناعة اليت زبصصت فيها، و كذلن حبكم زبصصها قد يكو 
 سوقها احمللي ؿبدودا فبا يدفع هبا للتفكَت يف التدويل و البقاء يف ميداف زبصصها.

من اؼبتعارؼ عليو أف اؼبنتوج يبر يف حياتو بأربعة مراحل رئيسية و كل  .تمديد دورة حياة المنتوج دوليا:6
في مرحلة تقدصل مرحلة تتطلب إسًتاتيجية معينة، كذلن بالنسبة لتدويل اؼبأسسة يتبع ىذه اؼبراحل، ف

                                                           
هادة ماجستَت زبصص تسويق، كلية العلـو اإلقتصادية التسيَت و العلـو مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ش تدويل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة،بن ضبو عبد اهلل، 1

 . 102، ص 2010التجارية، مدرسة الدكتوراه: التسيَت الدورل للمأسسات، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمساف، 
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اؼبأسسة اؼببتكرة و اليت تستحوذ على التقدـ التكنولوجي الناتج عن اجملهودات اؼبسصرة للبحث و التطور 
حيث يبدأ التصدير من البلد الذي مت بو اإلبتكار، ويف مرحلة النضج يتم اإلنتقاؿ إذل اإلنتاج باػبارج و يف 

 الدوؿ اليت هبا ؿبفزات كإلبفاض اليد العاملة و الضرائب مث اؼبرحلة اؼبوالية و ىي التدىور تبدأ اإلنتاج يف
زميلو فإف ىذا يناسب كثَتا اؼبنتجات اليت تتطلب  وNathalie إعادة التصدير إذل البلد األصل، وحسب 

 .   1تكنولوجيا عالية
 ثانيا: العوامل المالية

 زبفيض تكاليف  و ىو األسواؽ الدولية تتمثل العوامل اؼبالية اليت تدفع باؼبأسسة يف التفكَت يف إقتحاـ
البحث و التطوير، وتتضمن العناصر اإلنتاج و البحث عن غلة اغبجم باإلضافة إذل إىبلؾ إستثمارات 

 التالية:
سعر التكلفة للوحدة ألي مأسسة ينصفض من خبلؿ زيادة اإلنتاج و ىذا ما  .البحث عن غلة الحجم:0

هبعل اؼبأسسة تفكر يف السوؽ الدولية ألف ىذه األخَتة تعطي ؽبا فرصة زيادة اإلنتاج فبا يأدي إذل إلبفاض 
 تكلفة الوحدة و بالتارل يسمح للمأسسة بإعطاء أسعار تنافسية سبكنها من غزو األسواؽ الدولية.

 : أحيانا البقاء يف السوؽ احمللية يكوف غَت كاؼ لكي تكوف إستثمارات اؼبأسسةإسترجاع اإلستثمارات.4
و زمبلئو لبعض  Boronadذات مردودية خاصة بالنسبة إلستثمارات البحث و التطور و ىذا حسب 

وبتم على النشاطات اليت تتطلب إستثمارات كبَتة بالنسبة لآلالت الصناعية و البحث و التطور فبا 
اؼبأسسة التفكَت يف السوؽ الدولية إلسًتجاع بسرعة ما مت إستثماره من خبلؿ توسيع مبيعاهتا إذل األسواؽ 

 الدولية.
: باإلنتقاؿ إذل السوؽ الدولية يكوف اؽبدؼ من تدويل اؼبأسسة زبفيض .تخفيض تكاليف اإلنتاج3

للمستثمرين يف البلداف اؼبستقبلة لئلستثمار تكاليف اإلنتاج من خبلؿ اإلستفادة من اؼبزايا اليت سبنح 
 باإلضافة إذل اليد العاملة اؼبنصفضة.

 تدويل النشاطات التسويقية يسمح بتصفيض األخطار الرئيسية من تخفيض الخطر من خالل التدويل: .2
 لن خبلؿ تواجد عرض اؼبأسسة بأكثر من بلد فبا يسمح بتوزيع اػبطر السياسي و القانوشل و اؼبارل و ذ

  .  2عن طريق تواجد جغرايف مدروس يف عدة بلداف
 ثالثا: العوامل البيئية 

 مسبقا بل يكوف إستغبلال لفرص  تدويل اؼبأسسة يبكن أف يكوف أحيانا دوف إزباذ قرار إسًتاتيجي مدروس
                                                           
1
Nathalie Prime, Jean-Claude Usunier, Marketing International : Développement des marchés et management 

multiculturel, Vuibert, Paris, 2003, p51.   
 .104بن ضبو عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 عارضة يف البيئة، و من بُت ىذه الفرص يبكن ذكر:
الصغَتة واؼبتوسطة منها يبدأ التعامل مع السوؽ الدولية ىناؾ الكثَت من اؼبأسسات خاصة طلب تلقائي: .0

و قد يكوف ىذا من خبلؿ لقاء مع فبثل ؼبأسسة أجنبية أو مشاركة يف تظاىرة إقتصادية فبا يسمح  صدفة
ىذه  Corinneللمأسسة بإكتشاؼ أنو يوجد طلب على سلعها أو خدماهتا يف اػبارج، لذلن حسب 

طريقة أكثر عقبلنية للحصوؿ على زبائن يف اػبارج و ذبعلها تفكر يف  العملية ربث اؼبأسسة على إتباع
     .1إقتحاـ األسواؽ الدولية

اغبواجز الناذبة عن التطور اغباصل يف  تطور التجارة العاؼبية مع إلبفاضتغيير المحيط الدولي: .4
، فمواصلة ىذا التطور و فتح العديد من و اؼبنظمة العاؼبية للتجارة GATTاإلتفاقيات العاؼبية كإتفاقيات 

القطاعات كانت حكرا على القطاع العاـ يف عدة دوؿ كالنقل اعبوي، اإلتصاالت و البنوؾ، و ىذا ما 
نبلحظو يف اعبزائر بدخوؿ عدة شركات يف قطاعي اإلتصاالت كالوطنية و أوراسكـو تيلكـو و البنوؾ  

 .  BNPالوطٍت  كالبنوؾ العربية و الفرنسية مثل بنن باري 
إستمرار مثل ىذا التطور سوؼ يأدي إذل فتح السوؽ اعبزائرية يف ؾباالت أخرى كالكهرباء و التعليم 

 والصحة فبا يشجع اؼبأسسات األجنبية على إقتحاـ السوؽ اعبزائرية.
ريق باإلضافة إذل ما سبق يبكن تطوير طرؽ اإلتصاؿ فبا سهل اإلتصاؿ بُت األسواؽ الدولية خاصة عن ط

، كذلن التكتبلت بُت التجمعات اإلقتصادية اليت تسمح بالتبادؿ اغبر و اليت قد تظهر Internetشبكة 
 .  2مستقببل بُت الدوؿ العربية فبا سيشجع الكثَت من اؼبأسسات خاصة الصغَتة منها يف التفكَت يف التدويل

باؼبأسسة أثر كبَت على قرار التدويل خاصة أحيانا يكوف اؼبسَتين  رغبة المسيرين في تدويل المؤسسة:.3
من ناحية مدى ربفز اؼبسَت الرئيسي للمأسسة على إقتحاـ السوؽ الدولية، و ىذا يتوقف بدوره على مدى 

لكن طموحات و ربفيز اؼبسَتين  خربتو يف التصدير و ربمل اؼبصاطر و القدرة على اإلبتكار و التجديد،
 .3توفر اإلمكانيات اؼبادية لغزو أي سوؽ دوليةيتطلب كذلن   Charles Crouéحسب 

 المطلب الثالث: مخاطر تدويل المؤسسة
إف اؼبأسسة تواجو عددا من اؼبصاطر يف حالة ما إذا قررت تدويل نشاطها، فالبيئة الدولية كما تفرز الفرص 

اؼبصاطر اليت يبكنها أف تفرز يف أي غبظة ـباطر إف دل تدرس جيدا، وقد تكوف عواقبها وخيمة من بُت 
 وجب أخذىا بعُت اإلعتبار ما يلي:

 
                                                           
1
Corine Pasco-Berho, Marketing International, 4

eme
 édition, Dunod, Paris, 2002, p51. 

 . 106بن ضبو عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص 2
3
Charles Croué, Marketing International, 3

eme
édition, de Boeck, Bruxelles, 1999, p135.   
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 المخاطر التجارية أوال:
تتمثل اؼبصاطر التجارية أساسا مثبل يف عدـ دفع الزبوف ؼبشًتياتو و ىبتلف خطر عدـ الدفع حسب  

القطاعات و كذلن حسب اؼبنطقة، فصطر عدـ الدفع مرتفع بدوؿ أمريكا البلتينية و بعض دوؿ صحراء 
من خطر عدـ الدفع هبب على اؼبأسسة اؼبصدرة أف تتبع اؼبراحل  ، وللحد1يف أوروبا الشرقيةإفريقيا و 
 :2التالية
 أف تتحرى عن الزبوف خاصة عندما يكوف زبوف جديد؛  -
القياـ بالتأمُت لتحويل خطر قرض التصدير إذل شركات التأمُت العمومية مثل شركة تأمُت الصادرات  -

CAGEX يف اعبزائر؛ 
 Créditالقرض مثل مستند ؛تغطية اػبطر من خبلؿ إختيار وسيلة الدفع اليت تأدي إذل ذلن -

Documentaire.         

    لتكاليفا تقديرصعوبة ثانيا: 

ىناؾ الكثَت من اؼبأسسات تقع أحيانا يف مأزؽ نتيجة عدـ قدرهتا على تقدير التكاليف اغبقيقية لعملية    
الكثَت من األحياف إذل عدـ القدرة على صبع معلومات مأكدة ألنو يصعب يف كثَت التصدير، ويعود ىذا يف 

 :3من األحياف صبع اؼبعلومات من البيئة الدولية و مراقبتها، وقد ينشأ خطر التكلفة من

 وجود تكاليف غَت ظاىرة لدخوؿ السوؽ الدولية؛ -
 تقدير سيء ؼبصاريف النقل و الًتويج؛-
يف األخرى بسبب البعد اعبغرايف مثل )تكلفة النقل و اإلعبلف( و البعد الثقايف التقييم السيئ للتكال-

 ؛4)تعدد اللغات و الثقافات، و التطور اإلقتصادي(
 ىذا من ناحية و من ناحية أخرى يبكن أف مبيز بُت نوعُت من أخطار التدويل، و تتمثل أساسا يف       

 :5ا ىو موضح يف اعبدوؿ أدناهاألخطار اإلقتصادية و األخطار السياسية كم 
 
 
 
 

                                                           
1
A.Barrelier et Autres, Exporte Pratique du Commerce International, 19

eme 
édition, Les édition Fourcher, Vanves, 

2005, P125. 
 .107بن ضبو عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص 2

3
Corine Pasco-Berho, Marketing International, op.cit, p31. 

 /بتصرؼ.57 ، ص2001، الفنية، اإلسكندرية اإلشعاعو مطبعة مكتبة ، ، الطبعة األوذلإدارة األعماؿ :دراسات يفعبد السبلـ أبو قحف، 4
5
Jean Pierre Helffer, Jaques Orsoni, Marketing, 5

eme
 édition, Vuibert, Paris, 1998, P190.    
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 (: مخاطر التدويلⅢ-10الجدول رقم )
 نوع اػبطر
 اإلسًتاتيجية                 

 خطػػر سياسػػي خطػر إقتصػادي

 تصػديػر
 ) بدوف إستثمار(

 تقلبات نقدية *
 آجاؿ التسديد* 
 تكلفة التوزيع *

 التشريعات على اؼبنتجات *
 حجز رؤوس األمواؿ *

 القيود اعبمركية *
 تصػديػر

 ) مع إستثمار ؿبلي(
 اؼبنافسة *

 تغيَت سلوؾ اؼبستهلن *
 تأميم الصناعات *

 منع ربويل األرباح احملققة *
Source : Jean Pierre Helffer, Jaques Orsoni, Marketing, 5

eme
 édition, Vuibert, Paris, 1998, 

P190.    

تقلبات سعر الصرؼ، و اؼببادالت التجارية ) اإلستَتاد و التصدير( و فاألخطار اإلقتصادية ناذبة عن 
اإلجراءات اؼبالية للمأسسة ) القروض و اإلستثمارات(، إضافة إذل أخطار أخرى كظهور منافسُت جدد 

 يبتلكوف مزايا تنافسية، تغيَت يف قنوات التوزيع، تغيَت يف سلوؾ اؼبستهلكُت.
بالدرجة األوذل اإلستقرار السياسي للدولة اؼبضيفة، إجراءات ربويل  أما األخطار السياسية، فهي زبص

العمبلت األجنبية و التعامل فيها، اإلجراءات اغبمائية مثل التعريفة اعبمركية، نظاـ اغبصص، القيود 
اؼبفروضة على ربويل األرباح و رؤوس األمواؿ إذل اػبارج، التهرب الضرييب. فدائما تكوف اؼبعلومات صعبة 

 غبصوؿ و ال يبكن التحكم فيها، كما أف األرباح اؼبتوقعة مقومة أساسا على تكاليف متوقعة.   ا
 وـل و نظرياتـل التدويـالمطلب الرابع: مداخ

 مع األخذ يف اإلعتبار اؼبفهـو اغبضاري/الثقايف للعوؼبة أو التدويل و كذلن اؼبفهـو اؼبوجو باألعماؿ

Business-Oriented Concept   عددا من األمثلة ألىم مداخل و نظريات التدويل، وىي  عرضيبكن
 من واقع مراجعة نتائج الدراسات و البحوث السابقة بإختصار.

 لـل التدويـأوال: مداخ
Ⅰ- 1و تتمثل يف اؼبداخل التالية: 
 
 
 

                                                           
 .21، ص مرجع سبق ذكره، إدارة األعماؿ :دراسات يفعبد السبلـ أبو قحف، 1
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 (: مداخل التدويل/ العولمةⅢ-14جدول رقم )

 المضمون/ الدعامــات و الركـــائز المدخـــــــل
نظرية رأس  و يعتمد على ربليل نظرية اؼبشروع، و دورة حياة اؼبنتج، و اؼبدخل اإلقتصادي-(01)

 اؼباؿ يف إزباذ قرار غزو األسواؽ الدولية.
اؼبدخل السلوكي و -(02)

 اإلجتماعي
ربليل اإلمتيازات و التسهيبلت اليت سبنحها الدولة  يشَت إذل أف دراسة و

فة إذل دوافع الشركات يبكن أف تقدـ اؼبضيفة و الدولة األـ باإلضا
مربرات موضوعية أو سبثل ؿبددات رئيسية لئلستثمارات األجنبية و غزو 

 األسواؽ الدولية.
يربط اإلستثمارات األجنبية و إذباه الشركات إذل تدويل نشاطها بالتقدـ  اؼبدخل التارىبي-(03)

اإلسًتاتيجية  األىداؼ اإلمربيالية و يف وسائل اإلتصاؿ و النقل، و
 الدفاع للدوؿ اؼبتقدمة. اػباصة باألمن و

مدخل اؼبنظمات -(04)
 الصناعية

حيث يرى خرباء اؼبنظمات الصناعية أف اإلذباه كبو تدويل النشاط و مبو 
اإلستثمارات األجنبية ترجع إذل إختبلؼ اؼبنتجات و سبيزىا من بلد إذل 

ر القلة( يف ؾباالت آخر، و اإلحتكارات )اإلحتكار اؼبطلق أو إحتكا
 إنتاج السلع و العوامل و األنشطة التسويقية اؼبصتلفة.   

مدخل/نظرية رأس -(05)
 اؼباؿ

حيث يركز خرباء التمويل الدورل على غياب اؼبنافسة الكاملة فيما يتعلق 
بسوؽ اؼباؿ كسبب جوىري لئلستثمارات األجنبية أو تدويل النشاط 

 اؼبعنية. اإلستثماري و التسويقي للشركات
يرى خرباؤه أف ظهور و مبو اإلستثمارات األجنبية يرجع يف أساسو إذل  اؼبدخل اإلداري-(06)

 مبو حجم اؼبنظمات و تعدد و إتساع أنشطتها. 

عبد السبلـ أبو قحف، دراسات يف: إدارة األعماؿ، الطبعة األوذل، مكتبة و مطبعة اإلشعاع  المصدر:
 .21، ص 2001الفنية، اإلسكندرية، 

                                                           
 ."يف ىذه الدراسة يستصدـ الباحث مصطلح " العوؼبة" جنبا إذل جنب أو كمرادؼ ؼبصطلح " التدويل 
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Ⅱ- إعترب كل من  :مدخل معرفة التدويل(Johanson et Vahlne1977)  ال بد من أخذ اؼبعرفة بعُت
اإلعتبار فيما ىبص عملية التدويل، و ىذه الدراسات اليت قاـ هبا ىأالء الباحثُت إعتربت مرحلة التطور يف 

 اػبارج كمجموعة من اؼبراحل اليت تتمرس فيها اؼبأسسة يف احمليط اػبارجي.
اؼبأسسة وجب عليها التصلص  ، أكد على أف(Carlson1966)و باإلعتماد على التحليل الذي قاـ بو 

من حالة عدـ التأكد عن طريق نوعُت من اؼبعرفة: اؼبعرفة اؽبادفة و اؼبعرفة التجريبية، وحسب 
(Penrose1959)  يرى بأف اؼبعرفة التجريبية ىي خاصة فقط باؼبأسسة حبيث أهنا تكتسب ىذا النوع من

ع األوؿ من اؼبعرفة " العامة" يبكن ربويلها مقابل اؼبعرفة من خبلؿ ذبربتها يف اؼبيداف، أما فيما ىبص النو 
 تكاليف منعدمة أو شبو منعدمة.

بتحليل ـبتلف أنواع اؼبعرفة و أبعادىا اػباصة بعملية التدويل،  (Eriksson et ali,1970-2000)قاـ 
فإف معرفة  ،(Institutionnelle)و اؼبعرفة اؼبنظماتية  (Opérationnelle)فباإلضافة إذل اؼبعرفة العملية 

 التدويل ؽبا دور مهم.
جيدا اإلختبلؼ بُت اؼبعرفة اػباصة يف سوؽ معُت )  (Rhee et Cheng 2002)  حيث حدد كل من

تابعة للصصائص اؼبتعلقة هبذا السوؽ(، و اؼبعرفة "العامة" الدولية؛ و ىذه األخَتة تكوف متعلقة باػبصائص 
أكد نف  الباحثُت على  2002اؼبشًتكة ؼبصتلف األسواؽ اػبارجية اؼبوجهة ؼبصتلف اؼبستهلكُت، و يف عاـ 

فإف معرفة التدويل ىي ؿبدد مشًتؾ لتنمية الدولية  و كصبلصة، " Know- how" عة ؼبعرفة اػبربة فهي تاب
 للمأسسة.

(knight et Leesch 2002)  يقدر أنو بإعتبار صعوبة اغبصوؿ عليها و إعادة إنتاجها فإف معرفة التدويل
  . 1يبكن أف توفر ميزة للتناف  بالنسبة للمأسسة اليت تريد التدويل

 لـات التدويـثانيا: نظري 
 2:يبكن توضيح أىم النظريات اليت تناولت موضوع التدويل يف اعبدوؿ التارل

 
 
 
 

                                                           
1
Sami Basly, L’internationalisation de la PME Familiale : apprentissage organisationnel et développement de la 

connaissance, ⅩⅤeme
 Conférence Internationale de la Management Stratégique, Annecy/Genève 13-16 Juin 2006, 

PP10-11.  
 
 

 . 28-26، ص ص 2001الدار اعبامعية؛ ضبط؛ نشر و توزيع، مصر،  حبوث ميدانية، إدارة األعماؿ الدولية دراسات وعبد السبلـ أبو قحف، 2
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 (: نظريات التدويل/ العولمةⅢ-13)جدول رقم 
 

 النظرية
األساس 

الذي قامت 
 عليو النظرية

اإلفتراضات التي 
 قامت عليها النظرية

أىم الدوافع 
واألسباب الكامنة 

طبقا وراء التدويل 
 للنظرية

 
 النقـــد

نظريات -(10)
 التجارة الدولية

Internationa

l Trade 

Theory 

اؼبزايا النسبية/ 
التكاليف 
 النسبية

تتصصص الدولة يف 
إنتاج و تصدير 
السلع اليت تتفوؽ أو 
ربظى يف إنتاجها 
دبزايا نسبية مقارنة 
 بغَتىا من الدوؿ.

إستغبلؿ اؼبزايا  -
النسبية و اؼبوارد 
 الطبيعية
Factor 

Endowment 

دل تقدـ تفسَتا ألسباب *
اإلختبلؼ يف التكاليف بُت 

 الدوؿ؛
دل تقدـ بدائل أخرى ألنشطة *

غَت اإلستَتاد أو التصدير يبكن 
ألي شركة فبارستها خارج حدود 
الدولة مثل الًتاخيص أو عقد 
 الوكالة أو اإلستثمار اؼبباشر؛

تفًتض توافر معلومات كاملة *
 التجارة بُت الدوؿ؛ عن فرص

تتجاىل أثر التكنولوجيا يف  *
ؾباالت وظيفية عديدة مثل 
اإلنتاج و التسويق تأثر على 

 التكلفة.
عدم  نظرية-(14)

 كمال السوق
Market 

Imperfection

s Theory 

اػبصائص 
اإلحتكارية 
للشركات يف 
ؾباالت 
اإلنتاج و 
التسويق، 
والتمويل و 
البحوث 
والتنظيم و 
اإلدارة 

غياب اؼبنافسة -
الكاملة يف أسواؽ 
 الدوؿ اؼبضيفة؛

عدـ قدرة -
الشركات الوطنية 
على منافسة 
 الشركات األجنبية.

إستغبلؿ الفروؽ -
و اؼبزايا النسبية بُت 
الشركات األجنبية 
و الشركات 
 الوطنية؛

إستغبلؿ -
اؼبهارات اإلدارية و 

ولوجي التفوؽ التكن
و توافر اؼبوارد 
 اؼبالية؛

تفًتض إدراؾ الشركة عبميع  *
فرص اإلستثمار األجنيب يف 

 اػبارج؛
تفسَت مقبوؿ لتفضيل دل تقدـ  *

الشركات للتملن اؼبطلق 
ؼبشروعات اإلستثمار يف الدولة 

   اؼبضيفة.
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"خصائص 
 الشركة 

Firm – 

Specific 

Factor  

إستغبلؿ -
القدرات اػباصة 
باإلنتاج حبجم  
كبَت، وتكاملية 
 النشاط؛

إستغبلؿ -
اإلمتيازات و 

اغبوافز اليت تقدمها 
حكومات الدوؿ 
اؼبضيفة عبذب 
اإلستثمارات 
 األجنبية. 

نظرية -(13)
 الحماية

Protection 

Theory 

تعظيم عوائد 
الشركة من 
اإلبتكارات و 
نتائج حبوث 
التطوير 
ألطوؿ مدة 
 فبكنة. 

عدـ تكافأ -
اؼبنافسة بُت 
الشركات الوطنية 
واألجنبية بالدوؿ 

ال يضمن اؼبضيفة 
اإلستغبلؿ األمثل 
لفرص التجارة و 
 اإلستثمار؛

ضماف تعظيم -
العوائد من 

اإلبتكارات و التميز 
من خبلؿ فبارسة 
أنشطة البحوث و 
التطوير باؼبركز 
الرئيسي أو الفروع 
بدال من فبارستها 
يف األسواؽ بصورة 

 مباشرة.

عدـ تسرب -
اؼببتكرات و 
 اؼبعرفة؛

اإلحتفاظ بأحد -
 ربقق األصوؿ اليت

التميز اؼبطلق 
للشركة ) مثل 
اؼبعرفة/ اإلبتكار( 
 ألطوؿ فًتة فبكنة. 

فبارسة اغبماية يبكن أف يتحقق *
بصورة أخرى متعددة، تقدـ 
اغبكومات اؼبضيفة و اؽبيئات 
الدولية ضباية قانونية للمبتكرات و 
 اؼبلكية الفكرية يف الوقت اغبارل. 
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نظرية دورة -(12)
حياة المنتج 

 الدولي
Internationa

l Product 

Life Cycle 

العوامل  
–اؼبوقعية 

Location 
based 

Specific 

Factors 
اليت ترتبط 
خبصائص 
السوؽ 
بالدوؿ 
اؼبضيفة و 
إرتفاع 
اؼبنافسة 
بسوؽ الدولة 
 األـ. 

إرتفاع درجة -
اؼبنافسة يف السوؽ 
الوطٍت، و ظهور 
بدائل جديدة 
للسلعة يتطلب 
البحث عن سوؽ 

خارج  جديد للسلعة
الدولة إلنتاج السلعة 
و ربقيق اؼبزيد من 

 األرباح.

إستغبلؿ -
اإللبفاض يف 
تكاليف اإلنتاج 
 بالدولة اؼبضيفة؛

إلبفاض حدة -
اؼبنافسة يف اعبودة 
والسعر يف الدوؿ 
 اؼبضيفة؛

إستغبلؿ اؼبزايا -
التنافسية للشركة 
 ألطوؿ فًتة فبكنة؛

إرتفاع الطلب -
 يف الدوؿ اؼبضيفة.

م من وجود أدلة على الرغ*
تطبيقية تأيد النظرية إال أف ىذه 
النظرية ال تنطبق على بعض السلع 
الفريدة اليت يصعب تقليدىا أو 
حىت إنتاجها على مستوى 

 إقتصادي مثل سيارات الرولزوي . 

نظرية -(12)
 الموقع

Location 

Theory 

عوامل 
التوطن و 
العوامل 
اؼبوقعية 
 اؼبصتلفة. 

يتأثر قرار تدويل -
األنشطة أو دخوؿ 
السوؽ الدورل اؼبعُت 
بالكثَت من العوامل 
اؼبوقعية اؼبرتبط 
بالسوؽ و التسويق 
و اإلنتاج و اغبوافز 
و اإلمتيازات و 
غَتىا بالدوؿ 
 اؼبضيفة.

األرباح اؼبتوقعة، -
وفرة اؼبوارد 

الطبيعية، اغبوافز و 
اإلمتيازات اؼبقدمة 
من اغبكومات،  
كسر اإلجراءات 

مركية، اغبمائية اعب
وفرة األيدي 

العاملة...إستغبلؿ 
العوامل اؼبرتبطة 
دبناخ اإلستثمار 
طاؼبا أهنا 
 مواتية...إخل.

دل تفرؽ النظرية بُت العوامل *
الشرطية و الدافعة و العوامل 
اغباكمة اؼبأثرة على قرار التدويل 
بشكل ؿبدد. كما أهنا تفًتض 
إؼباـ متصذ القرار بكل اؼبتغَتات 

 ؽ اؼبضيف.البيئية بالسو 

نظرية -(16)
 الموقع المعدلة
Modified 

Locational 

نف  
األساس 
الذي قامت 

إف قرار التدويل -
بعوامل  Keyيتأثر 

رئيسية حاظبة هبب 

فع نف  الدوا
 السابقة

النظرية دل تقدـ إجابة على *
تساؤؿ ىاـ و ىو زبتلف األنبية 
النسبية ؽبذه العوامل بإختبلؼ 
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Theory   عليو النظرية
 السابقة.

Factors  الًتكيز
عليها دبا يف ذلن 

Location 

specific 

advantage  مزايا
 موقعية؛

يبكن تصنيف -
 ثبلث العوامل إذل

 ؾبموعات ىي:
 العوامل الشرطية:-1

خصائص اؼبنتج أو 
السلعة أي حداثتها 
مثبل، واػبصائص 
اؼبميزة للدولة 

 Contryاؼبضيفة )

Specific 

Factor)  مثل
اؼبوارد و تكاليف 
اإلنتاج و العبلقات 
الدولية مع الدوؿ 
 األخرى.

 العوامل الدافعة:-2
مثل اػبصائص 
اؼبميزة للشركة 

(Firm – 

specific 

Factor)  و اؼبركز
 التنافسي.

: العوامل اغباكمة-3
اػبصائص اؼبميزة 
للدولة اؼبضيفة مثل: 

درجة إنغماس الشركة يف السوؽ 
األجنيب اؼبزمع دخولو. دبعٌت ىل 
إذا قررت دخوؿ السوؽ بطريق 
غَت مباشر ستصتلف األنبية 
النسبية ؽبذه العوامل عن حالة 
مار دخوؽبا عن طريق اإلستث

 اؼبباشر؟
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القوانُت، سياسات 
اإلستثمار، نظم 
اإلدارة، و اػبصائص 
اؼبميزة للدولة األـ 
مثل سياسات 
تشجيعها لتصدير 
رأس اؼباؿ و 
الضمانات اليت 
تقدمها، والعوامل 
 الدولية.       

ضبط؛  حبوث ميدانية، الدار اعبامعية، عبد السبلـ أبو قحف، إدارة األعماؿ الدولية دراسات والمصدر: 
 .28-26، ص ص 2001نشر و توزيع، مصر، 

 :1و يبكن تلصيص النتائج اؼبمكن إستصبلصها من اعبدوؿ أعبله على النحو اآليت
أف قرار تدويل أو عوؼبة نشاط اؼبنظمات ربكمو عوامل عديدة ) إجتماعية، إقتصادية، ثقافية و  – (1

 سياسية...إخل(. و ىذه العوامل ىي دبثابة ؿبددات األسواؽ الدولية؛

أف العوؼبة/ التدويل تتصف بالتعدد و التباين من منظمة ألخرى. و يرجع ىذا التباين إذل عوامل – (2
ؼبنظمة، والبعض اآلخر يرجع إذل خصائص كل من الدولة اؼبضيفة و الدولة األـ بعضها إذل خصائص ا

 فضبل عن العوامل ذات الطبيعة العامة الدولية؛

أف وجود القرار اػباص بعوؼبة/ بتدويل نشاط أي منظمة يتوقف على مدى وفرة اؼبعلومات عن – (3
من العوامل الرئيسية الدافعة  السوؽ اؼبستهدؼ. كما أف التقدـ يف وسائل اإلتصاؿ و اؼبواصبلت

 للتدويل/ العوؼبة؛

اؼبرتبطة هبا من العوامل اغباظبة اؼبوقعية يف إزباذ قرار  Cost Factorمازالت العوامل التكاليفية – (4
 التدويل/ العوؼبة؛

ورل أف النتائج األربعة السابقة تعك  يف الواقع نف  احملاور اليت تقـو عليها النظرية العامة لئلنتاج الد– (5
General Theory of International Production  على كبو ما جاء يف إسهامات دننج

(Dunning,1973( و ىَتش ،)Hirsh,1976( و كوجيما ،)Kojima,1978  .و غَتىم ) 

                                                           
 .26، مرجع سبق ذكره، ص دراسات يف: إدارة األعماؿعبد السبلـ أبو قحف، 1



 تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة                       الفصل الثالث                           

 
134 

( قبد  Young,1996و أخَتا فإف أحدث نتائج الدراسات تأيد ما سبق ذكره فمثبل طبقا لينج و آخروف )
التطبيقية عن العوامل اؼبشجعة وراء التدويل ) و ذلن من خبلؿ ربليل و دراسة عدد من كثَتا من األدلة 

الشركات الدولية الصينية( مثل عدـ وجود قيود على الصادرات والواردات، توافر اغبماية لئلخًتاعات، كسر 
دولة األـ، القيود اؼبفروضة على التصدير ونظاـ اغبصص، اؽبروب من التدخل اغبكومي يف األعماؿ بال

 سهولة دخوؿ األسواؽ اإلفريقية.
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 النماذج المفسرة لعملية تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  المبحث الثاني:
خبلؿ الفًتة األخَتة، تناوؿ العديد من الباحثُت موضوع تدويل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة، و معظم 

، إذل جانب نظرية الشبكة (L’approche Behavioriste)ىذه األعماؿ مستمدة من النظرية السلوكية 
(L’approche de réseau)  باإلضافة إذل نظرية اؼبوارد اإلقتصادية(L’approche par les 

ressources)  و يف ىذا اؼببحث سيتم التطرؽ إليها بشيء من التفصيل. و الشكل التارل يوضح خطة
 ىذا اؼببحث.

 (: خصائص المدارس الثالث الخاصة بنظرية التدويلⅢ-14الشكل رقم )
 

            

 

 

 

 

 

 
                                                     Types d’entreprises            Stratégies            

 

 
Source : Nadine LEVRATTO, Quelque Pistes de réflexion à propos de l’internationalisation 

des PME de la rive Sud de Méditerranée, L’ENTREPRENEURIAT ET LA PME 

ALGERIENNE FACE AU DEFI DE LA MONDIALISATION : ENSEIGNEMENTS DES 

EXPERIENCES INTERNATIONALES, 3 et 4 mars 2009, Alger(Algérie), p03.  

و من خبلؿ ىذا الشكل سيتم التطرؽ ألىم الدروس اؼبستفادة من ىذه اؼبدارس هبدؼ التعرؼ على أىم 
 النماذج اليت سانبت يف شرح عملية التدويل.

 (Théorie Behavioriste) المطلب األول: النظرية السلوكية 

عند ربليل عملية التدويل من خبلؿ النظرية السلوكية، فإف احملور األساسي لئلذباه السلوكي ىو         
 ، حيث يعترب سلوؾ الفرد أو اؼبأسسة يتغَت نتيجة لًتاكم التجارب.(apprentissage)فكرة اؼبعرفة 

ضمن اؼبراحل اليت سبر هبا تت (Processus d’apprentissage)فينظر إذل التدويل على أنو عملية اؼبعرفة 
 L’écoleاؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة، و كذلن يطلق عليو اسم النموذج التدرهبي "

"Comportementale :le mode par étapes، يف ؾباؿ التدويل من جهة،  و ىذا لعدـ خربة اؼبأسسة
 وعدـ اليقُت اؼبرتبط بقرار التدويل من جهة أخرى.
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 النماذج التالية:و تتضمن ىذه النظرية 
و  Johansonالذي وضع من قبل الباحثُت  (:Le modèle Uppsala )مبوذج أوبساال  .0

Wiedershien-paul  و كذلن 1975سنة ،Johanson و Vahlne  1977سنة.  
، 1977 سنة Tesarو  Bilkeyوضع من قبل الباحثُت  (:Le I-modèle)مبوذج اإلبتكار  .4

Cavusgil  1981سنة ،Czinkota  و  1982سنةReid  1981سنة.   

 (Le modèle Uppsala )أوال: نموذج أوبساال

، و ىو يستند أشهر النماذج يف عملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة Uppsala يعترب مبوذج      
، حبيث إرتكزت ىذه الدراسة على نتائج مت  (Johanson et Wiedershien-paul, 1975)ألعماؿ

 بشأف العمليات الدولية ألربع شركات سويدية.التوصل إليها 
 The Internationalization process of the Firm-a"ربت عنواف 1977يف مقاؿ نشر عاـ 

model of Knowledge development and increasing foreign Commitments حيث ،"
 Johanson et هبا كل منبإدراج نتائج الدراسات التجريبية اليت قاـ  Vahlne و Johansonقاـ 

Wiedershien-paul و أجريت ىذه الدراسات يف الشركات الصناعية السويدية ، 1975 سنة
(Sandvik, Atlas Copco, Facit et Volvo ،) من أجل تبيُت أف تدويل اؼبأسسات ىو نتاج سلسلة

               .1من القرارات التدرهبية و الًتاكمية، كما تتضمن ىذه العملية أربع مراحل
حيث يسلط الضوء فيها على ثبلث مراحل من التدويل، بعد اؼبرحلة التمهيدية أين سبارس اؼبأسسة نشاطها 
يف السوؽ اغبلية، تأيت اؼبراحل الثبلث: تطوير التصدير، إنشاء وحدات ذبارية يف دولة أو عدة دوؿ و من 

 شبة إنشاء وحدات إنتاجية.
ن طريق التصدير بطريقة غَت منتظمة مث تقـو بالتصدير باإلعتماد على عميل يف دبعٌت أهنا تبدأ بالتدويل ع

السوؽ اػبارجي مث تنشأ فرعا ؽبا  يف اػبارج لبيع منتجاهتا، و بعد إمتبلكها للمعلومات الضرورية حوؿ 
 السوؽ اػبارجي تبدأ بعملية إنتاج منتجاهتا يف اػبارج.

 :2لفرضياتعلى ؾبموعة من ا  Uppsalaو يقـو مبوذج 
 تنشط اؼبأسسة يف السوؽ احمللية؛ 

 التدويل ىو نتيجة لسلسلة من القرارات؛ 

 ،مصطلح التدويل يشَت إذل األداء الفعاؿ لؤلنشطة 

                                                           
1
Issam MEJRI,: Une analyse basée sur le management des Connaissances, EDHEC Business School-Campus de 

L’internationalisation des PME de haute technologie  Nice, France, P03. 
2
Imane Khayat, L’internationalisation des PME : Vers Une approche intégrative, 7

eme
 Congrès International 

Francophone en Entrepreneuriat et PME, 27-28 et 29 Octobre 2004, Montpellier, p05.     
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 .اؼبأسسة يف حالة عدـ اليقُت و تسعى إذل تقليل اؼبصاطر 

ففي بداية األمر يكوف نشاط اؼبأسسة يف سوقها احمللي، ومن مت يبتد نشاطها إذل األسواؽ القريبة منها     
جغرافيا وثقافيا و لغويا و ذلن من أجل التقليل من ـباطر التدويل، وكلما طورت اؼبأسسة نشاطها يف 

يف الدخوؿ إذل أسواؽ أجنبية  األسواؽ اػبارجية إزدادت خربهتا يف ؾباؿ التدويل، فبا يوفر ؽبا حظوظ
 أخرى.

 : مراحل تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب نموذج أوبساال(Ⅲ-13)الشكل رقم 
 الزمن                                                                                                     

  
          
 
 
 
 
 
    
 التعلم 

Source : Jean-Marc Bigle, Nathalie Nyfeler, Processus d’internationalisation de la PME : la 

nécessité d’une approche intégrative, 8
eme

 Congrès International Francophone en 

Entrepreneuriat et PME, Fribourg, 2006, p03. 

يف بداية األمر يكوف نشاط اؼبأسسة على مستوى السوؽ احمللي و ىي ال تفكر يف قرار التدويل،     
 وكلما طورت اؼبأسسة نشاطها إزدادت خربهتا يف وسرعاف ما يزداد طموحها يف الدخوؿ يف عملية التصدير

ؾباؿ التدويل و كل ىذا بفضل عملية اؼبعرفة اليت إكتسبتها من خبلؿ ذبربتها، ومن مث تبدأ اؼبأسسة 
للبحث عن بديل آخر لعملية التصدير فتنتقل إذل مرحلة أخرى أكثر جرأة و ىي إخًتاؽ السوؽ الدولية 

ن تراكم اػبربات يف عن طريق إنشاء وحدات ذبارية خارج الوطن و بفضل ىذه اؼبرحلة وما ينتج عنها م
ؾباؿ التدويل تنتقل اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة إذل مرحلة أخرى و ىي أف اؼبأسسة تبدأ بعملية اإلنتاج 

 خارج الوطن.

 النشاط في السوق المحلية

 التصديـــــر

 إنشاء وحدات تجارية في الخارج

 إنشاء وحدات إنتاجية في الخارج
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إال أف ىناؾ من يتبٌت فكرة أف ىذا النموذج يقـو على إفًتاض واحد رئيسي: و ىو غياب و قلة اؼبعرفة 
 . 1يف تطوير األعماؿ التجارية الدوليةحوؿ األسواؽ األجنبية يبثل عقبة كربى 

 اؼبتزايدة( Processus d’apprentissageو إنطبلقا من ىنا يبكن القوؿ بأنو بفضل عملية اؼبعرفة )
إذل وجود مركبُت  2(,1977Johanson et Vahlneتستطيع اؼبأسسة دخوؿ أسواؽ أجنبية، و ىنا يشَت)

 ألسواؽ اؼبعرفة:

: يبكن نقلها بسهولة بُت األفراد و يبكن نسصها La Connaissance Objective اؼبعرفة اؽبادفة .1
من قبل شركات أخرى، حيث أهنا تكتسب من خبلؿ األساليب اؼبوجودة عبمع و إرساؿ البيانات، 

 اؼبعرفة ال هتدؼ للتقليل من حالة عدـ اليقُت و ال ترتكز على أساس خلق الفرص.

ىي اليت تشمل كل أنواع اؼبعرفة اليت  :La Connaissance Expérientielleاؼبعرفة التجريبية  .2
تكتسبها اؼبأسسة من خبلؿ نشاطها يف السوؽ األجنيب، ىذه التجربة يبكن أف تكتسبها من اػبربة 

     الشصصية يف األسواؽ األجنبية.

أف اؼبعرفة التجريبية ىي اؼبصدر الرئيسي لنشاط  ( ,1977Johanson et Vahlneيبُت كل من ) 
التدويل. يف عملية التدويل، اؼبعرفة تتطور تدرهبيا، حيث تبدأ اؼبأسسات بتجميع معارؼ ذبريبية حوؿ 

 أسواقها احمللية، وتعمل تدرهبيا على زيادة خربهتا و توسيع نطاقها للدخوؿ إذل األسواؽ األجنبية.
 اؼبعارؼ التجريبية إذل ثبلثة أنواع: (Erikson1997قسم )

ىي ؾبموع   La connaissance de l’internationalisation: معارؼ خاصة بعملية التدويل-1.2
  القدرات و اؼبوارد اؼبعبئة )اؼبًتاكمة( من أجل الدخوؿ يف عمليات التدويل.

اؼبعارؼ التجريبية من و تشمل : La connaissance des affairesمعارؼ خاصة باألعماؿ -2.2
 العمبلء و األسواؽ اؼبنافسة.

ىي اؼبعارؼ التجريبية للحكومة، و : La connaissance institutionnelle معارؼ مأسسية-3.2
 القيم. ىياكلها اؼبأسسية و قواعدىا و األعراؼ و

سسة، أما النوعُت النوع األوؿ من اؼبعارؼ التجريبية )اؼبعارؼ اػباصة بعملية التدويل( خاص باؼبأ     
 اآلخرين نبا معارؼ ذات عبلقة باألسواؽ.

للشركة عن طريق مبوذج حيوي  اإللتزاـ الدورل Vahlne (1977-1990) و Johansonشرح كل من  
مصمم على التفاعل بُت تطور اؼبعارؼ و زيادة اإللتزاـ إذل األسواؽ األجنبية. كل مرحلة سبثل إلتزاـ اؼبزيد 
من اؼبوارد إذل األسواؽ اػبارجية اؽبامة. النمو على اؼبستوى الدورل يفسر عن طريق اغبلقة السببية و 
                                                           
1
Issam MEJRI, op.cit., p 03 

2
 Ibid., pp. 03-04 
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مفاىيم رئيسية تتعلق بالتغيَت يف تدويل اؼبأسسة و وضعها اغبقيقي. و الديناميكية اليت ترتكز على أربعة 
 الشكل اؼبوارل يوضح ذلن.

 ل: الجوانب الديناميكية و الساكنة(: عملية التدويⅢ-12الشكل رقم )
    Aspect Statique                                                     Aspect Dynamique 

 
      
 

 

 
 

 

 
 Source : Imane Khayat, L’internationalisation des PME : Vers Une approche intégrative, 

7
eme

 Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME, 27-28 et 29 Octobre 

2004, Montpellier, p03. 

 (Le modèle d’innovation)ثانيا: نموذج اإلبداع 

اإلبداع عملية التدويل عملية مشاهبة ؼبراحل إختيار منتج جديد ومن أىم مأسسي مبوذج  يعترب مبوذج
 Reidو  1982سنة  Czinkota، 1981سنة  Cavusgil، 1977 سنة Tesarو  Bilkey:  1اإلبداع
   .1981سنة 

حيث يعترب ىأالء الكتاب عملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة مراحل متتالية، وكل مرحلة ذبتازىا 
  : 2اؼبأسسة تعترب إبداع من قبلها و تتمثل ىذه اؼبراحل يف ما يلي

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
1
Imane Khayat, op.cit, p .03 

2
 Ibid ., p .04 
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 : مراحل تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب نموذج اإلبداع(Ⅲ-12)الجدول رقم 
Description Etape 

- firmes intéressées seulement par le marché nationale.  

- firmes  impliquées dans le marché nationale mais envisageant 

sérieusement d’exporter.  

- firmes ayant déjà exporté par le passé et ne le faisant plus.   

Pré-engagement 

- firme impliquées de façon irrégulière dans l’exportation. Il s’agit des 

firmes ayant le potentiel d’étendre leurs activités à l’étranger.  

Phase initiale 

- firmes exportant régulièrement avec une expérience étendue à 

l’étranger. 

- firmes envisageant d’autres formes d’engagement à l’international. 

Phase avancée 

  Source : Imane Khayat, L’internationalisation des PME : Vers Une approche intégrative, 

7
eme

 Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME, 27-28 et 29 Octobre 

2004, Montpellier, p04. 

 كما يلي: من خبلؿ ىذا اعبدوؿ تظهر مراحل تدويل اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة حسب ىذا النموذج  و
دبعٌت أف اؼبأسسة غَت مهتمة بعملية  حيث أف اؼبأسسة تكوف مهتمة فقط بالسوؽ احمللي، المرحلة األولى:

التصدير و ال تريد تلبية أي طلبية للتصدير، وذلن بسب عدـ معرفتها باحمليط الدورل إذل جانب نقص 
خربهتا يف ؾباؿ التصدير؛ و لكن بعد فًتة قبد أف اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة جاىزة لتلبية أي طلبية 

حث عن طلبيات التصدير؛ بعدـ أبدت اؼبأسسة جهوزيتها يف تلبية للتصدير، إال أهنا ال تبذؿ أي جهد للب
 طلبيات التصدير، قبد أف اؼبأسسة قامت بعملية التصدير على األقل مرة واحد.

قبد  : و بعد اؼبعرفة واػبربة القليلة اليت إكتسبتها اؼبأسسة يف اؼبرحلة األوذل حوؿ التصدير،المرحلة الثانية
أف ىذه األخَتة تقـو بعملية التصدير بصفة غَت منتظمة و ذلن ما يسمح ؽبا بالتفكَت يف زيادة حجم 

 التصدير.
تقـو اؼبأسسة بعملية التصدير بصفة منتظمة، وتكوف جاىزة إلخًتاؽ األسواؽ الدولية، و  المرحلة الثالثة:

تنتقل إذل مرحلة أخرى من مراحل التدويل حبيث من مث ذبتاز اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة عملية التصدير و 
   تبحث عن طرؽ أخرى إلخًتاؽ السوؽ الدولية. 
 ثالثا: اإلنتقادات التي وجهت للنظرية السلوكية

 :من بُت اإلنتقادات اليت وجهت إذل النظرية السلوكية ترتكز أساسا على و
 Etrillardعدـ قدرة ىذا النموذج غلى األخذ بعُت اإلعتبار البعد "اؼبقاولة" يف عملية التدويل ) *

 ( ؛2004
 ؛(Torres 2004)عدـ معاعبتو للمأسسات اليت تنشط على اؼبستوى الدورل منذ والدهتا  *
تركيزىا بشكل حصري تقريبا على عملية التصدير اليت ينظر إليها على أهنا نشاط من ؿبفظة أعماؿ  *

 ( ؛Ageron et Huault 2002الشركة )
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 Ageron et Huault 2002, Pantinفشلو يف ربديد شروط اإلنتقاؿ من مرحلة إذل أخرى ) *

2006)1. 
، يبُت أف ىذا النموذج ال Uppsala( ىذه النظرية وبالتحديد مبوذج Anderson 1993) و إنتقد      

 وبدد األسباب والعوامل الداخلية واػبارجية اليت يبكن أف تأثر على عملية التدويل و ال يشرح اآللية اليت

 تستصدمها ) اؼبعرؼ التجريبية( اليت اكتسبت تدرهبيا يف األسواؽ األجنبية.
اء عملية التدويل فهو ال يوضح ؼباذا وكيف تبدأ ىذه العملية و يضيف أف النموذج ال يوضح كيفية إجر 

 ىناؾ غموض حوؿ أسباب و ظروؼ اإلنتقاؿ من مرحلة إذل أخرى.
( بدراسة تدويل اؼبأسسات الشابة اؼبتصصصة يف تطوير برامج الكمبيوتر، و خلص إذل Bell 1995و قاـ )

خصائص الصناعة، تقدصل منتجات تكنولوجية ذات قيمة أف ىذه العملية ىي أكثر تأثَتا بعوامل مثل 
مضافة عالية، و التصصص يف األسواؽ ذات البعد النفسي اؼبتقارب و القريبة جغرافيا من األسواؽ اػبارجية 
اؼبستهدفة غَت أف القيد الرئيسي لنظرية اؼبراحل ىو إستصداـ النماذج اػبطية لتفسَت السلوؾ اؼبعقد و 

           .2أنو غالبا ما تكوف غَت خطية الديناميكي يف حُت
اؼبدرسة السويدية تطبق بصورة رئيسية ىذا النموذج على الشركات الكبلسيكية اليت قباحها يف         

اػبارج يعتمد على تراكم اؼبعرفة للحد من اؼبصاطر، و لي  على اغبالة اليت تواجهها معظم اؼبأسسات 
 ىذا ظهرت نظرية الشبكة.الصغَتة و اؼبتوسطة، وبناءا على 

  (Théorie des Réseaux)نظرية الشبكة المطلب الثاني: 
معرفة السوؽ تكتسبها اؼبأسسة من خبلؿ من  يرى أصحاب ىذا اؼبنهج أف عملية التدويل ىي عملية     

 .   3(Khayat, 2004خبلؿ إقامة عبلقة مع شركاء باػبارج )

سنة  Mattsonو  Johansonمن طرؼ  Uppsalaتطورت النظرية السلوكية يف اعبامعة السويدية     
حيث يقًتحاف مبوذج لتفسَت عملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة، باعتبار أف عملية التدويل  1988

ىي طريقة معرفة اؼبأسسة للسوؽ بفضل شبكاهتا مع العادل اػبارجي )اؼبوردين، الزبائن، اؼبنافسوف....( 
كة أو العبلقات اليت ذبمع فعملية التدويل ىي نتيجة لسلوكيات وخيارات اؼبأسسة، فالدور اؼبتنامي للشب

اؼبأسسة مع احمليط اػبارجي يتمثل يف تسهيل عملية التدويل و ذلن من خبلؿ اؼبزايا و اؼبعلومات اؼبتاحة 
 :4مبوذج لتفسَت عملية التدويل Mattsonو  Johansonللمأسسة، و انطبلقا من ىذا يقًتح كل من 

                                                           
1
Nadine LEVRATTO, Maarouf RAMADANE, L’internationalisation des PME dans les pays en 

développement : Un modèle Conceptuel des PME Libanaises, Colloque international, la vulnérabilité des TPE et 

des PME dans un environnement mondialisé, 27 au 29 mai 2009, P04.   
2
Issam MEJRI, op.cit., p05. 

3
Nadine LEVRATTO, Maarouf RAMADANE, op.cit, p 04.   

4
 Imane Khayat, op.cit., p .05 



 تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة                       الفصل الثالث                           

 
142 

 : عملية التدويل حسب نظرية الشبكة(Ⅲ-12)الشكل رقم 
Degré d’internationalisation du marché 

 
                                                   Faible                               Fort        

           

Degré                                                          Premier                                   Dernier 

d’internationalisation       Faible                       entrant                                   entrant 

de la Firme 

                                            Fort                              Seul                                   plusieurs à           

                                                               L’internationalisation             L’internationalisation  
 
Source : Imane Khayat, L’internationalisation des PME : Vers Une approche intégrative, 7

eme
 

Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME, 27-28 et 29 Octobre 2004, 

Montpellier, p05. 

أظهر ىذا النموذج اغباالت األربع للتدويل، دبعٌت أخر إسًتاتيجيات تدويل اؼبأسسات الصغَتة      
ف( و تقييم العبلقات اليت تساعدىا على الثبات واؼبتوسطة اليت ترتبط حاجاهتا بتنمية اؼبعرفة، التأقلم )التكي

 على مستوى الشبكة.
يف ىذه اغبالة أنو ال توجد عبلقة مع اؼبأسسات األجنبية و معرفة ىذه األخَتة  الدخوؿ األوؿ: ما يبلحظ*

بالسوؽ األجنيب تكوف ؿبدودة، تتميز بصفة عامة أهنا تنشط يف السوؽ احمللية حبكم أهنا ال سبتلن أي خربة 
 يف ؾباؿ التدويل، و نشاطها يف سوؽ ؿبلية تتميز دبستوى تدويل ضعيف

 اؼبأسسة ضعيفة. ؽبذا تكوف درجة تدويل 
اؼبأسسة سبارس عملية التدويل لوحدىا: يف ىذه اغبالة اؼبأسسة ترتفع لديها درجة التدويل، ألهنا إكتسبت *

 ، إال أف سوقها تتميز دبستوى تدويل ضعيف.نوعا من اػبربة يف ؾباؿ التدويل
هنا تنشط يف سوؽ تتميز الدخوؿ األخَت: يف ىذه اغبالة تكوف درجة تدويل اؼبأسسة ضعيفة، بالرغم من أ*

بدرجة تدويل مرتفعة، و ىذا إف دؿ على شيء فإنو يدؿ على أف اؼبأسسة إقتصر نشاطها فقط يف السوؽ 
 احمللية.

( جد réseauالعديد من اؼبأسسات سبارس التدويل: اؼبأسسة يف ىذه اغبالة تعمل على مستوى شبكة )*
و شديدة اؼبنافسة، و إنفتاح السوؽ احمللية فبا مكن اؼبأسسة من إمتبلؾ خربة يف ؾباؿ التدويل فبا  متطورة

 ساىم يف رفعها إذل جانب نشاطها يف سوؽ ؿبلية تتميز دبستوى تدويل مرتفع.
يتم  و عليو فإف الشبكات تسمح إذا بالعمليات التبادلية بُت الشركاء والصناعيُت و نظاـ اإلنتاج، حيث    

إستصداـ اؼبوارد. و إدخاؿ عنصر متعدد األطراؼ يف عملية التدويل. ىذا اؼبنهج يفسر تشكيل إتفاقيات 
دولية باشًتاؾ قادة األعماؿ و مأسسات ذات شبكات. يف الواقع اؼبعارؼ الرظبية و غَت الرظبية للمسَتين 

 ,Casperن اؼبعلومات اليت توفرىا )مع أفراد آخرين تلعب دور ىاـ يف عملية تدويل اؼبأسسات، دبا يف ذل
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2007 ;Stuat, Ozdenir, 2007 et Ding, 2007 ،)عملية التدويل ىي نتيجة  و يف ىذه اغبالة
سلوكيات و إختيارات اؼبقاوؿ اليت تتأثر بالعبلقات الرظبية وغَت الرظبية اليت بناىا ىذا األخَت مع صبيع 

 . 1(Laghzaoui 2006الشركاء التجاريُت )

 و الشكل اؼبوارل يوضح اػبصائص اؼبميزة لنظاـ الشبكات الصناعية.   
 صناعي(: الخصائص المميزة لنظام الشبكات الⅢ-16الشكل رقم )

Echange des relations entre les acteurs 

 

 Gouvernance 

Du réseau 
 

Système de 

Production 
                   Interdépendance 

 

 

 
Source : Nadine LEVRATTO, Quelque Pistes de réflexion à propos de l’internationalisation 

des PME de la rive Sud de Méditerranée, L’ENTREPRENEURIAT ET LA PME 

ALGERIENNE FACE AU DEFI DE LA MONDIALISATION : ENSEIGNEMENTS DES 

EXPERIENCES INTERNATIONALES, 3 et 4 mars 2009, Alger(Algérie), p05.  

الدور اؼبتنامي للشبكات يسهل عملية التدويل يف وقت مبكر، سريع و كبَت للمأسسات الصغَتة و       
اؼبتوسطة من خبلؿ تقدصل مزايا إعبلمية اليت تسمح للشركات بتوسيع وجودىا الدورل. و عبلوة على ذلن، 

على التعاوف مع الشركاء، كذلن إف هنج الشبكة يشَت إذل  فإف مكانة اؼبأسسة يف الشبكة يأثر على قدرهتا
 (.Yli-Renko et al. 2002, cité par RAMADAN, 2008مفهـو ىاـ ) رأس اؼباؿ اإلجتماعي( 

الذي تناوؿ  « Lobbyienne »مع ىذه الفكرة، نستطيع كتابة نظرية الشبكة يف منطق يسمى      
 بشكل أكثر ربديدا الشركات اليت أصبحت دولية بعد أف إجتازت مرحلة الًتكيز القوي على السوؽ احمللية.
و أبعد من أف تكوف عملية متتابعة، فإف تدويل اؼبأسسة يتم بفضل نشاط ؿبدد، مثل تطور شبكة عبلقات 

ا، اليت توفر موارد اؼبعلومات و موارد حيث شراء مأسسة أخرى يبثل شبكة من العبلقات مت تكوينها سابق
 .2(Bodolica et Spraggon 2006مالية إضافية )

 

                                                           
1
Nadine LEVRATTO, Maarouf RAMADANE, op.cit, p .05 

2
Nadine LEVRATTO, Maarouf RAMADANE, op.cit., p .05  

Acteur Acteur 

 

Acteur 

 

Ressource Ressource 

 

Ressource 
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 La Théorie) المطلب الثالث: نظرية الموارد اإلقتصادية )اإلستثمار األجنبي المباشر(

économique-IDE


)   

ؾبموعة من ، حيث يعرؼ اؼبأسسة كوهنا Penrose 1959من خبلؿ أعماؿ الكاتب اإلقتصادي       
 اؼبوارد اإلنتاجية، الكفاءات و اػبربات التسيَتية اليت تتمتع هبا اؼبأسسة.

سنة  Prahaladو  Hamelو من خبلؿ ىذه األعماؿ تطورت نظرية اؼبوارد اإلقتصادية بفضل أعماؿ 
، Penroseإلكماؿ ما افًتضو  1991سنة  Wernefeltو  Montgomery، و من مث جاء 1990

1997سنة  Teece et ali، كذلن من طرؼ 1996سنة  Barneyإذل جانب أعماؿ 
1.    

تفسر نظرية اؼبوارد اإلقتصادية عملية التدويل، كوهنا العبلقة اليت تربط التدويل باؼبوارد و الكفاءات       
 ؼبأسسة.اؼبتاحة داخل اؼبأسسة، حبيث يكوف قرار التدويل حسب اإلمكانات  و الفرص اؼبتاحة يف ا

 التدويل(: تفسير نظرية الموارد اإلقتصادية لعملية Ⅲ-17الشكل رقم )
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

   Source : Imane Khayat, L’internationalisation des PME : Vers Une approche intégrative, 

7
eme

 Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME, 27-28 et 29 Octobre 

2004, Montpellier, p07. 

من خبلؿ الشكل، يبكن حصر أىم مراحل تدويل اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة حسب نظرية اؼبوارد 
 اإلقتصادية ما يلي:

 

                                                           

 IDE : les Investissements Directs Etrangers. 

1
 Imane Khayat, op.cit., p .07 

Disponibilité des ressources 

                                          Faible                                       Fort     

                             Quadrant1 : Firme nationale :    Quadrant 3 : multinationales 

statiqu                                                                                 statique : 

              Fort        -intérêt marginal aux marchés    -la recherche de la domination  

                             Internationaux                              du marché 

                             -exportation et licences.               –internationalisation élevée 

                             -faible résultats des stratégies      -faibles risques / faible recettes. 

                              Multinational. 

                            Quadrant 2 : les multinationales     Quadrant 4 : multinationales   

                            Apprenantes :                                   globale : 

                                                                                            -centrées sur le marché global 

              Faible    -recherche de croissance rapide.        –structure en réseau. 

                                    -coopération.                                    – recettes élevées selon les 

                                    -centralisation sur La croissance     .    Objectifs prévus. 
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 والمتوسطة حسب نظرية الموارد اإلقتصادية(: مراحل تدويل المؤسسة الصغيرة Ⅲ-18الشكل رقم )
 

 + +                                                                    مجموع 
                                                                 الكفاءات و

 الموارد                                                                    الخبرات 
 اإلنتاجية                                                                   التنظيمية

 المتاحة داخل
 . المؤسسة

 
 

             -                                                              -  
 من إعداد الطالبة إعتمادا على الشكل السابق. المصدر:
 و من خبلؿ ىذا الشكل نستنتج مراحل التدويل التالية:           

تكتفي اؼبأسسة دبمارسة نشاطها يف السوؽ احمللية، بسبب  مؤسسة صغيرة ومتوسطة محلية ثابتة: .0
 نقص اؼبوارد اإلنتاجية و الكفاءات التنظيمية ) نقص اؼبوارد اإلقتصادية(.

بسبب نقص اؼبوارد اإلنتاجية تكتفي اؼبأسسة  مؤسسة صغيرة ومتوسطة محلية ديناميكية: .4
دبمارسة نشاطها يف السوؽ احمللية، لكن بفضل الكفاءات و اػبربات التنظيمية اليت سبتلكها اؼبأسسة من 

 خبلؽبا تسعى ىذه األخَتة لتدويل نشاطها.

: حبكم أهنا سبتلن موارد إنتاجية و لديها نقص يف مؤسسة صغيرة ومتوسطة دولية ثابتة  .3
لكفاءات التنظيمية، فإهنا تقـو دبمارسة نشاطها يف السوؽ احمللي إذل جانب أسواؽ دولية قريبة جغرافيا ا

 و بسيكولوجيا.

 تقـو اؼبأسسة دبمارسة نشاطها يف السوؽ احمللية  مؤسسة صغيرة ومتوسطة دولية وديناميكية: .2

جغرافيا و بسيكولوجيا، وىذا بفضل اػبربات الًتاكمية يف ؾباؿ التدويل  إذل جانب أسواؽ دولية بعيد
 إضافة إذل وفرة اؼبوارد اإلنتاجية.

 
 
 

 مؤسسة صغيرة و متوسطة محلية ثابتة

 ديناميكية طة محليةمؤسسة صغيرة و متوس

 دولية ثابتة مؤسسة صغيرة و متوسطة

 دولية ديناميكية مؤسسة صغيرة و متوسطة
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  متطلبات عملية تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث الثالث:
أف تدويل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة ىو متغَت كباقي اؼبتغَتات اإلقتصادية،  فيمكن  إذا إعتربنا     

القوؿ بأف لديو عوامل تأثر عليو إما باإلهباب أو السلب،  لديو مشكبلت يتعرض ؽبا و لديو مراحل يبر 
  هبا، و كل ىذا سيتم التطرؽ إليو يف ىذا اؼببحث.  

 راحل التــدويـــلالمطلب األول: م

 إف اؼبأسسات اليت تتصذ قرار التدويل، عادة ما سبر دبراحل متواكبة، يبكن أف نلصصها يف الشكل التارل:
 لالتــدويــ (: مراحلⅢ-19)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلىتمام فقط بالسوق المحلية

 تتلقى المؤسسة طلبية التصدير، و ال تبحث عن طلبيات أخرى

 الطلبية ) تقوم بعملية التصدير(تقوم المؤسسة بتلبية تلك 

 تقوم المؤسسة بالتصدير للدول القريبة جغرافيا و ثقافيا

 تتزايد خبرة المؤسسة في مجال التدويل

تنتقل المؤسسة من التصدير إلى أشكال 
 أخرى:

 التراخيص، عقود اإلمتياز، عقود اإلدارة...-
 

تتخطى المؤسسة تلك الدول القريبة 
 جغرافيا و ثقافيا و تنتقل إلى دول أخرى

 تنتقل المؤسسة من التدويل إلى العالمية

 تنتقل المؤسسة من العالمية إلى العولمة
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Source : Corine Pasco-Berho, Marketing International, 5
eme

 édition, Dunod, Paris, 2006, p33. 

 تتمثل أىم مراحل التدويل يف النقاط التالية:    
    تكتفي  درجة اإلىتماـ من قبل اؼبنشآت أو اؼبأسسات اؼبعنية باألسواؽ الدولية ضعيفة، و ىي .0

 فقط بتغطية السوؽ احمللية نتيجة للطلب اؼبتزايد على السلعة؛ 
 سواؽ اؼبستهدفة،معاناة بعض اؼبأسسات من وجود فائض من السلع اليت يتم تصريفها يف األ .4

األمر الذي يدفعها حملاولة تصريفها يف بعض األسواؽ الدولية، من خبلؿ بعض اؼبنافذ التوزيعية )ذبار اعبملة 
 أو التجزئة أو الوكبلء...( و يف شكل طلبيات؛

نظرا للتزايد اؼبستمر يف الفائض من السلع اؼبنتجة، من قبل الشركات اؼبعنية، تبدأ إدارة الشركات  .3
كَت جديا يف التجرييب إلحدى الدوؿ اؼبتقاربة معها ثقافيا و إقتصاديا، فبا يكسبها خربة و كفاءة التف

 بالتصدير ؽبذه الدوؿ؛

يف ىذه اؼبرحلة من مراحل اإلىتماـ باألسواؽ الدولية، تبدأ الشركات اؼبعنية بدخوؿ أسواؽ دولية  .2
أخرى، و ضمن تعاقدات أو ترتيبات  عن طريق وسطاء ؿبليُت، أو خارجيُت معتمدين لشركات أجنبية

تأخذ شكل اإللتزاـ و اإلرتباط بتلن األسواؽ اليت سيتم التصدير إليها. األمر الذي يفرض إجراء تعديبلت 
مناسبة يف اؼبزيج التسويقي على السلع اليت سيجري تصديرىا لؤلسواؽ اػبارجية دبا يتناسب مع أذواؽ و 

 لن األسواؽ الدولية اؼبستهدفة؛إمكانيات و توقعات اؼبستهلكُت يف ت

تدرؾ اؼبأسسة أشكاال ـبتلفة للتواجد يف األسواؽ اػبارجية لتدعمها أكثر، كمنح تراخيص عبهات  .2
دولية إلنتاج بعض السلع لديها يف األسواؽ الدولية التابعة ؽبا، مع إكتفاء الشركة األـ بعائد الًتاخيص. و 

اإلتفاقيات بًتتيبات لتصدير اؼبهارات التسويقية، لتقدصل اػبربات البلزمة غالبا ما تقًتف تلن التعاقدات و 
 لتلن الشركات اؼبضيفة، و خاصة يف اؼبراحل األوذل من التعامل بينهما؛

يف ىذه اؼبرحلة األخَتة، تتزايد قناعة اإلدارة العليا بأنبية اإلنتاج و التصدير لبعض األسواؽ الدولية،  .6
ة للسلع اليت تطرحها، و بالتارل يبدأ العمل الفعلي بالتعامل مع تلن األسواؽ باعتبارىا أسواقا مرحب

اؼبستهدفة خارجيا كجزء ىاـ من إسًتاتيجيتها التسويقية العامة، و بأبعاد عاؼبية تتمثل يف: ربديد مبط 
حركات دخوؿ األسواؽ الدولية، تصميم منتجات و خدمات عاؼبية، تطوير برامج تسويقية كونية و القيم بت

 .   1تنافسية على نطاؽ عاؼبي

 المطلب الثاني: العوامل التي تؤثر على عملية تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
، الكتابات حوؿ موضوع التدويل وفرت لنا ؾبموعة من العوامل اليت تأثر على عملية تدويل اؼبأسسات     

  (.Etemad,2004و ؼبزيد من اإلطبلع أنظر )
                                                           
1
 Corine Pasco-Berho, Marketing International, 5

eme
 édition, Dunod, Paris, 2006, p33. 
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Ⅰ-  بُت أىم ىذه العوامل نذكر اؼبوارد، احمليط، القطاع الصناعي و اؼبوارد البشرية للمأسسة.و من 
اؼبأسسات الشابة تتوفر على موارد غَت ملموسة ؽبا القدرة على تدويل  (،Oviatt et al 1995وفقا )

 نشاطها بسرعة و بنجاح.

 ,Zahra)السمعة على سبيل اؼبثاؿ تلعب دور مهم يف أنشطة تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة  

Matherne & Carleton, 2003) .و ذكر كل من Bürgel  وMurrey  أف اؼبأسسات 1998سنة ،
 اليت ال هتتم بالتدويل تكوف منتجاهتا أقل تطورا و إبتكارا.

القيود البيئية دبا يف ذلن النمو احملدود للسوؽ احمللي، تلعب دور مهم بالنسبة للمأسسات عند تفكَتىا 
 ,Coviello & Munro, 1995; Karagozoglu & Lindell)  للدخوؿ إذل األسواؽ اػبارجية 

1998). 

" كلما كاف للمأسسات اليت تنشط هبا القدرة على Globalisationفكلما كانت الصناعة الكونية "
 .  (Coviello et al., 1995)التدويل 

 & ,Bloodgood, Sapienza)أيضا إف ىامش الربح يف صناعة ما يتأثر سلبيا بدرجة تدويل الشركات 

Almeida, 1996). 

مع ذلن سوؼ كباوؿ  اؼبأسسات اإلنتاجية، و إف الغالبية العظمى للبحوث يف ؾباؿ التدويل أجريت على
 ,Erramilli, 1991; Winsted & Patterson)   هبااستعراض نتائج بعض الدراسات اليت قاـ 

اليت أظهرت أف اؼبهارات اؼبصصصة لتقدصل اػبدمات لعملية التدويل تعمل دور جد مهم إلختيار ، (1998
  Erramilli & Rao (1993) الطريقة اليت تدخل هبا اؼبأسسة األسواؽ اػبارجية. و يف دراسة أخرى

طريقة الدخوؿ  أظهرت أف خصائص الكفاءة من قبل اؼبأسسات ؽبا تأثَت على ىذه األخَتة إلختيار
 لؤلسواؽ األجنبية.

، Oviatt et McDougallمدى تدويل اؼبأسسات  اؼبوظفوف قد يكوف ؽبم بعض التأثَت على درجة و
أف اؼبأسسات اعبديدة اليت تسَت من طرؼ مسَتين يبتلكوف خربات يف عملية التدويل تكوف ؽبم  أظهر

 McDougall & Oviatt, 1996; Oviatt) القدرة على تدويل أعماؽبم بسرعة أكرب و دبزيد من النجاح

et al. 1995). 
ل هبا عدد كبَت من أظهر أف اؼبأسسات اليت يشتغ، Bloodgood et al. (1996)البحث الذي قاـ بو 

اؼبسَتين الذين يبتلكوف خربات كبَتة يف الوصوؿ إذل األسواؽ األجنبية يكوف ؽبا مبو أسرع على اؼبستوى 
 الدورل مقارنة باؼبأسسات اليت هبا مسَتين ذوي خربات ضعيفة على اؼبستوى الدورل.
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يف اػبارج، سبيل أكثر و اؼبأسسات اليت تسَت من طرؼ مسَتين تكونوا  Bürgel et al. (1998) وفقا
 .1بشكل ملحوظ إذل التدويل مقارنة باؼبأسسات اليت يقودىا مسَتين مت تدريبهم و تكونوا فقط ؿبليا

Ⅱ- :إف العديد من األعماؿ اليت أجريت يف ىذا اؼبيداف مبنية  العبلقة بُت حجم اؼبأسسة و عملية التصدير
 من وضع غَت مبلئم فيما ىبص اغبجم األمر الذي وبد على إفًتاض أف اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة تعاشل

 من قدرهتا على اؼبنافسة دوليا،  

  (Calof, 1993, 1994 ; Cavusgil, 1980 ; Cavusgil et Nevin, 1981 ; 

Coviello et McAuley, 1999 ; Hitt et Bartkus, 1997 ; Leonidou et Katsikeas, 1996 

; Wyer et al, 1998). 

 دراسات حاولت إعتبار اغبجم كأحد اعبوانب اؼبصتلفة لعملية التصدير مثل التوجو كبو التصدير عدة     

Calof (1993, 1994)، عدد و خصائص البلداف اؼبستهدفة  (Erramili et Rao, 1993). 

و عليو سيتم إستعراض أىم الدراسات حوؿ العبلقة بُت حجم اؼبأسسة و جوانب عملية التصدير اليت 
 :2ذكرىاسلف 

خلص إذل أف اغبجم ال يأثر بصفة كبَتة على عملية ، Calof (1993, 1994)التوجو كبو التصدير: *
 التدويل و لكنو وبد من عدد األسواؽ اليت يبكن أف تدخل إليها.

Cavusgil et Nevin (1981)       أظهر أف التأثَت السليب للحجم على عملية التدويل ال يظهر إال يف
، فإنطبلقا من بعد معُت ال يكوف للحجم أي أثر سليب على عملية التدويل سات الصغَتة جداحالة اؼبأس

 أو أداء اؼبأسسة باػبارج.
Coviello et McAuley (1999)       تدويل  ذكر أف اغبجم يبكن أف يكوف لو أثر سليب على عملية

اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة، حيث حددا أف صغر اغبجم يقاس بضعف اؼبوارد و لي  بعدد العماؿ.  
، تسهل على  (Mehta, 1995)كذلن اػبربة يف األسواؽ اػبارجية، معرفة األسواؽ و معرفة اللغة 

  ; Hitt et Bartkus, 1997)اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة عملية التوسع اعبغرايف  

Julien, 1995).     
اغبالية تظهر أف اؼبأسسات الكبَتة تصدر عدد كبَت من الدوؿ مقارنة  عدد البلداف اؼبستهدفة: الدراسات *

 باؼبأسسات الصغَتة.
 األكثر قباحا يف األسواؽ األجنبية، ذكرا  و يف تسليطهم الضوء حوؿ اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة

                                                           
1
Rico Baldegger, UNE PERSPECTIVE ENTREPRENEURIALES SUR L’INTERNATIONALISATION DES 

PME, SEES / REVUE ECONOMIQUE ET SOCIALE Dossier : L’Entrepreneuriat, numéro 3 Septembre 2009, 

PP72-73.  
2
 Brahim ALLALI, Vision des dirigeant et internationalisation des PME : ébauche d’un cadre conceptuel, 

6°Congrès International Francophone sur la PME, HEC- Montréal, Octobre 2002, P02.   
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  Bartkus, 1997)   (Hitt et  اؼبأسسات اليت تتبع إسًتاهبيات تصديرية ترتكز على التصصص أف
و اؼبأسسات اليت تستعمل ىياكل تنظيمية  ،)عدد ؿبدود من اؼبنتجات موجو كبو عدد ؿبدود من األسواؽ(

ؼبأسسات األكثر قباحا يف األسواؽ و مناىج تسيَتية تسمح ؽبا جبمع معلومات مهمة على األسواؽ، ىي ا
 األجنبية.

Julien (1995) ، ذكر أف اؼبأسسة اليت تقـو بأعماؿ اإلبتكار، و اليت تنشأ يف قطاع يشهد إستعماؿ
 .1تكنولوجيا متطورة يكوف ؽبا الفرصة أكثر للتصدير

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تدويلعقبات التي تواجو عملية : الالثالث المطلب  
باستعراض نتائج الدراسات السابقة و إسهامات الكتاب يبكن تناوؿ بعض مشكبلت ومعوقات         

 :2التدويل باختصار و ىي
( أشارت النتائج إذل: أف دخوؿ Hu & Kwon, 1996يف الدراسة اليت أجراىا: ىو، و كوف )      

هبية مثل البدء بالتصدير غَت اؼبباشر السوؽ األجنيب بغض النظر عن ما إذا كاف غزو السوؽ يتم بصورة تدر 
 إذل التصدير اؼبباشر من خبلؿ مكتب بيعو للشركة بالدولة اؼبضيفة أو بصورة مباشرة و أكثر عمقا

Commitment  High Degree of دبشروع إستثمار مشًتؾ مث اإلنتقاؿ غلى التملن اؼبطلق  كالبدء
 ؼبشروع اإلستثمار يواجو عددا من اؼبعوقات منها:

) يف درجة جودة اؼبنتجات، و اؼبهارات اإلدارية و التسويقية و شهرة  المعوقات المرتبطة بالمنافسة:
العبلمة التجارية، و قنوات التوزيع والتحم فيها و حجم اؼبنظمات اؼبنافسة( تأيت على رأس القائمة 

رة والتصفية للمشروعات، و ) مثل التأميم و اؼبصاد السياسية و القانونية المعوقاتاؼبعوقات، مث تليها 
الشروط اؼبوضوعة على إستصداـ اؼبكوف  القيود اؼبفروضة على اؼبلكية األجنبية و التعامل يف النقد األجنيب و
يف اؼبرتبة الثالثة مثل  المعوقات الثقافيةاحمللي، و إذباىات النقابات، والتعريفة اعبمركية...و غَتىا(. و تأيت 

 العادات. ن والتباين يف اللغة و الدي
و هبدر بالذكر أف حدة تأثَت ىذه اؼبعوقات زبتلف باختبلؼ درجة التعمق يف خدمة السوؽ أو دبعٌت   

آخر درجة التدويل. فالدخوؿ التدرهبي للسوؽ األجنيب عن طريق اإلستثمار غَت اؼبباشر يواجو معوقات أقل  
على مستوى اإلستثمار فإف دخوؿ األسواؽ كثَتا من الدخوؿ اؼبباشر عن طريق اإلستثمار اؼبباشر. وحىت 

يكوف أقل تعرضا لؤلخطار واؼبعوقات السياسية والثقافية و اؼبنافسة مقارنة  JVعن طريق اإلستثمار اؼبشًتؾ 
 Wholly-Owned Investmentبالدخوؿ عن طريق التملن اؼبطلق ؼبشروعات اإلستثمار )

                                                           
1
 Brahim ALLALI, op.cit., pp .02-03 

  .29-27، ص ص 2001الدار اعبامعية، بَتوت،  ، حبوث تطبيقية يف: إدارة األعماؿ الدولية،عبد السبلـ أبو قحف2
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Projects .)تدخل السوؽ األجنيب ألوؿ مرة الكثَت من اؼبعوقات. ففضبل عن  كما تواجو الشركات اليت
اؼبعوقات اؼبرتبطة باؼبنافسة فإهنا تواجو معوقات سياسية وقانونية ) القيود اؼبفروضة على اإلستثمار و 
اإلجراءات و القوانُت اليت تفًتضها حكومات الدوؿ اؼبضيفة باإلضافة إذل التباين و اإلختبلؼ يف أذواؽ 

هلكُت و التباين الثقايف...و ىذه اؼبعوقات كثَتا ما يطلق عليها "عوامل البعد النفسي" اليت ترجع إذل اؼبست
اإلختبلؼ يف مستوى ونوع و دقة اؼبعلومات و اؼبعرفة بُت السوؽ احمللي و السوؽ األجنيب. و ىذا طبقا 

ة الدخوؿ و درجة اػبطر ارتفاعا يف تكلف ، يًتتب عليو(Hymer,1976) عبوىانسن، و فالُت و ىيمر 
حىت و إف كاف الدخوؿ إذل السوؽ األجنيب يتم تدرهبيا. و حىت يف ضوء "مدخل تكلفة اؼبعامبلت" 

(Transaction Cost Approach)  فإف متطلبات الكفاءة يف األداء تتطلب من الشركة ضرورة توافر
اؼبرونة خاصة إذا كانت تكلفة اؼبسار الذي مت إختياره لدخوؿ السوؽ مرتفعة و ينطوي على درجة  عنصر

حىت تستطيع الشركة التعديل أو تعيَت عملياهتا و  -مثل التملن ؼبشروع اإلستثمار -عالية من اػبطر
 سياساهتا اإلنتاجية.

حوؿ األثر  (Ramaseshan & Soutar,1996)و يف الدراسة اليت أجراىا رامسشاف و سوتار          
على قرارات التصدير أظهرت النتائج أف  -باعتباره نوعا من اإلستثمار العَت مباشر-اجملمع و حوافز التصدير

 اؼبعوقات تتمثل يف ثبلث ؾبموعات ىي:
 ذات اؼبنافسة احمللية من الشركات الوطنية بالسوؽ اؼبستهدؼ، و اؼبنافسة من الشركات األجنبية األخرى يف

السوؽ، باإلضافة إذل مشكلة التكيف مع السوؽ األجنيب و النقل والتمويل و القيود اؼبفروضة على 
 .1التجارة
و العوامل اليت تأثر على  فقد أشارة إذل الكثَت من اؼبعوقات (Paliwoda,1994) أما بالوودا      

عمليات إقباز األنشطة الوظيفية للمنظمات يف األسواؽ الدولية، مثل درجة تدخل اغبكومة يف ميداف 
األعماؿ اليت تأثر بدرجة كبَتة على التسعَت و اإلنتاج والتصدير و غَتىا. و اإلختبلفات يف األذواؽ و 

ات كبو األجانب و اإلستثمارات األجنبية و القيود توقعات اؼبستهلكُت، و معدالت التضصم، و اإلذباى
القانونية على اؼبلكية األجنبية و العادات والتقاليد...إخل. يضاؼ إذل ما سبق متغَتات أخرى ترتبط 
باستصداـ اؼبكونات احمللية و العمالة و قوانُت العمل و األخطار الغَت ذبارية و عدـ وفرة اؼبهارات اؼبطلوبة. 

اليت تصدر من اؼبوظفُت  (Steuart,1996)رسات الغَت مقبولة )ألؤلخبلقية( طبقا لستيوارت حىت أف اؼبما
اغبكوميُت عند التعامل مع اؼبستثمرين، باإلضافة إذل التباين يف اؼبستوى األخبلقي الذي يأثر بشكل كبَت 

ألخبلقيات األعماؿ على قرار التدويل، األمر الذي جعل الكثَت من الشركات اؼبعنية تطالب بعمل ميثاؽ 
                                                           

 .32مرجع سبق ذكره، ص   إدارة األعماؿ الدولية دراسات وحبوث ميدانية،عبد السبلـ أبو قحف، 1
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الذي عرض  (Harvey,1995)على الصعيد الدورل. كما أف اؼبراجعة الدقيقة و اؼبتعمقة إلسهامات ىاريف 
ألسرار النجاح عدد أكرب الشركات مبيعا يف العادل قبد ما يأيد أنبية اإللتزاـ بآداب السلوؾ و اؼبعلومات 

       .      1بُت أطراؼ التعامل
عامل( لعوامل ذات  90أيضا لكثَت من األمثلة )أكثر من  (Wilson,1991)ويلسن و قد عرض       

تأثَت عاـ على قرار غزو األسواؽ األجنبية فضبل عن عوامل ذبعل من إستبعاد سوؽ معُت ىو القرار 
األفضل )مثل اغبواجز السياسية و اإلحتكارات الكونية و عدـ القدرة على ربويل األرباح و نقص 

       .2ة بقرار غزو السوؽ األجنيبو كذلن بعض العوامل اليت ترجع إذل الشركة اؼبعني (،العمالة...إخل
و بالرغم من تلن اؼبعوقات اليت مت ذكرىا سابقا إال أنو يبكن اإلشارة إذل بعض اؼبشاكل و التهديدات    

 لعملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة على مستوى اعبزئي و بعضها على اؼبستوى الكلي.
 :3على اؼبستوى اعبزئي قبد

ؿبددة األىداؼ و واضحة و معلنة و معروفة من طرؼ كل الدوائر و اؼبستويات و   غياب سياسة *
 اؼبصاحل و األفراد؛

عدـ توفر نظاـ للمعلومات يتضمن كافة البيانات و اإلحصائيات اليت تربط بالعملية اإلنتاجية و موقع *
 السلعة يف األسواؽ؛

ى على كل فرص اإلبداع و اإلبتكار كأسلوب غياب التحفيز اؼبادي و اؼبعنوي داخل اؼبأسسة الذي قض*
 عملي يبكن اؼبأسسة اعبزائرية من ربضَت اؼبنتوج الذي يتبلءـ و متطلبات الوضع اغبارل؛

نظيمية ميكانيكية ال تستجيب للتغَتات اغبالية اليت ربدث خارج حدود اؼبأسسة ) البيئة ىياكل ت*
التكنولوجي و اإلعبلـ و اإلتصاؿ أدى إذل ضعف صناعة  اػبارجية( منها ربرير اؼببادالت التجارية، التطور

اؼبأسسات اعبزائرية على مواجهة اؽبزات القوية اليت سبارسها اؼبأسسات اإلقتصادية العاؼبية دبباركة و بدعم 
 من منظمات سليلة اؼبنظمة العاؼبية للتجارة؛

لدى بعض اؼبأسسات اعبزائرية  كل ىذه الًتاكمات السلبية ؾبتمعة أدت إذل تقليص القدرة التنافسية*
بشكل وثيق بتدشل جودة منتجاهتا، و الشاىد على ىذا تضاعف نسبة الواردات األجنبية إذل اعبزائر تدرهبيا 

 يف مقابل نقص كمية الصادرات اعبزائرية.
 و اؼبأسسي و التشريعي و منها: كما قبد مشاكل مرتبطة باحمليط الكلي اإلقتصادي     

                                                           
 .82، ص 2002، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، حبوث و دراسات يف قضايا إدارية معاصرةعبد السبلـ أبو قحف، 1
 .100-99، ص ص2002اإلسكندرية، دار اعبامعة اعبديدة، إدارة األعماؿ الدولية، عبد السبلـ أبو قحف، 2
العدد األوؿ،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر،  ؾبلة الباحث، تنمية الصادرات و النمو اإلقتصادي يف اعبزائر )الواقع و التحديات(،وصاؼ سعيدي، 3

   .14-13، ص ص 2002
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جية ؿبددة اؼبعادل للتصدير و زيادة القدرة التنافسية للمأسسات اإلقتصادية عموما و غياب إسًتاتي* 
 اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة خصوصا؛

غياب ثقافة التصدير لدى اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت اعبزائريُت، و ميلهم ؼبمارسة عملية اإلستَتاد بسبب *
 عن التصدير؛إرتفاع نسبة الربح و التقليل من اؼبصاطر الناصبة 

إنعداـ اػبربة لدى اؼبصدرين اعبزائريُت و اليت ربوؿ دوف سبوقعهم يف األسواؽ األجنبية ؼبدة أطوؿ و ىذه *
 الوضعية ذبلت من خبلؿ اإلنعكاسات و التأثَتات السلبية من جراء ربرير التبادالت التجارية؛

ابقة للمواصفات الدولية سواء من عدـ القدرة على إستصداـ التكنولوجيا حاؿ دوف تقدصل منتجات مط*
 حيث التصميم، التغليف؛

 باإلضافة إذل غياب اإلبداع و اإلبتكار التقٍت و التكنولوجي بسب ضعف ميزانية البحث والتطوير؛*
 عدـ توافق اؼبنتجات الوطنية اؼبوجهة للتصدير مع اؼبعايَت الدولية؛*
التداخل يف اؼبهاـ اؼبوكلة ؽبيئات و اؽبياكل اؼبدعمة لًتقية الصادرات خارج احملروقات بُت الديواف الوطٍت *

  و الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة ALGEXإذل  الذي مت ربويلو PROMEXلًتقية التجارة اػبارجية 
CACI و التصدير  و الشركة الوطنية للمعارضSAFEX  التنسيق و التضارب يف فبا أدى إذل غياب

 األرقاـ اؼبقدمة فبا أدى إذل صعوبة تقييم الوضعية و صعوبة ربقيق األىداؼ اؼبسطرة؛
 غياب تنظيم التواجد التجاري يف األسواؽ اػبارجية دبا ىبدـ الصادرات خارج إطار احملروقات.  *
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 خالصةال
حسب اعبانب النظري لعملية التدويل و ما مت إهباده يف الكتب و اؼبقاالت، فإف عملية تدويل        

اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة أصبحت مآؿ منطقي و أمر ضروري و واقعي للمأسسات، و إعتماد التدويل  
يف السنوات األخَتة من  كوسيلة للدخوؿ إذل األسواؽ الدولية، و يرجع ىذا إذل ما شهده اإلقتصاد العاؼبي

تغَتات سريعة ومتبلحقة إنعكست آثارىا على بيئة األعماؿ و اليت سبثلت يف زيادة حدة التنافسية العاؼبية و 
 التكتبلت اإلقتصادية.

و إذا كانت ىذه الظاىرة توفر للمستثمر فرصا أفضل للتوسع و التوغل يف األسواؽ األجنبية، و رحبا أكرب 
عماؿ يقتصر على النطاؽ احمللي، و ؽبذا وجب على اؼبأسسات أف تفرض مصاغبها يف عما إذا نطاؽ األ

السوؽ احمللية والدولية، و أف ربمي آفاؽ تطورىا يف ظل اؼبنافسة الدولية من أجل الوصوؿ إذل موقع تنافسي 
 متميز يف بيئة األعماؿ الدولية.    
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لولية  ؤسسات الصغرية و املتوسطةدراسة حاةل امل 

 مس تغامن

 

 

 خلفية غن الإقتصاد اجلزائري املبحث الأول:

 

الثاين: أأمهية برامج تأأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة املبحث 

 يف رفع قدرهتا التيافس ية

 

 املبحث الثالث: تقدمي ادلراسة امليداهية

 

 املبحث الرابع: معاجلة و حتليل هتاجئ الإس تبيان
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 تمهيد
اؼبشتمل على الفصوؿ الثبلثة األوذل بالدراسة لئلطار اؼبفاىيمي  بعد تعرضنا يف اعبانب النظري         

للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الفصل األوؿ، اإلطار النظري للقدرة التنافسية يف الفصل الثاشل و 
 تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الفصل الثالث.

منهج دراسة حالة عينة من اؼبأسسات الصغَتة و  فإنو مّت تفضيل القياـ بدراسة ميدانية تتمثل يف      
و إرتأينا أف يكوف اؼببحث األوؿ حوؿ خلفية عن اإلقتصاد اعبزائري، اؼببحث  اؼبتوسطة لوالية مستغازل،

الثاشل يتعرض ألنبية برامج تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف رفع قدرهتا التنافسية، أما اؼببحث 
  تقدصل الدراسة اؼبيدانية و أخَتا معاعبة و ربليل نتائج اإلستبياف يف اؼببحث الرابع.الثالث فسيكوف حوؿ 
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 المبحث األول: خلفية عن اإلقتصاد الجزائري
بإعتباره عامبل ؿبددا يف النمو اإلقتصادي و  يلعب اإلستثمار دورا أساسيا يف اغبياة اإلقتصادية       

تطوير اإلنتاجية، و يعد اإلستثمار أحد احملركات األساسية للتنمية شرط توفر البيئة أو اؼبناخ اؼببلئم بإطاره 
التشريعي، خصائصو اإلقتصادية، السياسية و اإلجتماعية. و من اؼبعروؼ أف اإلقتصاد اعبزائري يف مسَتتو 

اإلستقبلؿ إذل اآلف مرة دبجموعة من اؼبراحل و عرؼ عّدت تطورات أثرت تأثَتا كبَتا على التنموية منذ 
 مسَتتو التنموية و خاصة يف الفًتة األخَتة.

و ؽبذا يقدـ ىذا اؼببحث عرضا عاما حوؿ التطورات اإلقتصادية يف اعبزائر و ىذا يف اؼبطلب األوؿ،         
اؼبطلب الثاشل سيتم التطرؽ ؼبناخ اإلستثمار يف اعبزائر و أخَتا يف اؼبطلب الثالث إرتأينا أف يكوف حوؿ 

 اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و اؼبناخ اإلستثماري. 
 الوضع اإلقتصادي للجزائر: ولالمطلب األ

 (0988-0964) أوال: الوضع اإلقتصادي للجزائر قبل القيام باإلصالحات
 و يف ىذه اؼبرحلة مبيز بُت فًتتُت أساسيتُت:

يف ىذه الفًتة كانت اعبزائر حديثة عهد باإلستقبلؿ، : (0966-0964)مرحلة اإلنتظار الفترة األولى: .1
موجها ػبدمة اإلستعمار، و بنية ربتية مدمرة بشكل شبو كلي. ظبيت ىذه الفًتة ورثت فيو ىيكبل إقتصاديا 

 .1بفًتة اإلنتظار، ألهنا كانت تتصف بفراغ يف النظرية اإلقتصادية و النهج اإلقتصادي اؼبراد إتباعو
 بوضعية اقتصادية يبكن وصفها كما يلي: 1962سبيزت بداية ىذه الفًتة أي يف سنة 

   و تاـ للصناعات األساسية، مع اإلشارة إذل وجود بعض الصناعات التحويلية ذات طبيعة *غياب شب        
من النشاطات الصناعية بيد  %80 كانت حوارل مركزة حوؿ اؼبوانئ الرئيسية باعبزائر العاصمة وتحرفية م
 اؼبعمرين.
مبليُت ىكتار ويشمل األراضي  3ف ووبتل مساحة تقدر بػ و * قطاع زراعي حديث يبتلكو األوربي       

 يشمل األراضي األقل خصوبة. قطاع زراعي تقليدي  يعود للجزائريُت األصليُت و و، اػبصبة للجزائر
 ،ربسُت أدائها ىي من العوامل اؼبساعدة على تسريع الدورة اإلنتاجية و اؽبياكل القاعدية: و*       

، مطارا 20من السكن اغبديدية و  كم 4300 و،  كم 10000فالطرقات اؼبعبدة اليت تركتها فرنسا حوارل 
تًتكز   و، إذل منشآت أخرى كميناء اعبزائركم من اػبطوط الكهربائية، إضافة   600وء، شبكة الكهربا و

 اؼبصرفية. اؼبأسسات شبكة التوزيع التجارية و جد اعبالية الفرنسية واتو ت أينكلها يف مشاؿ الببلد 

                                                           
ص  ،2005جانفي اعبزائر، العدد الثامن،  ،جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة العلـو اإلنسانية،لة ، ؾبنظرة عامة حوؿ التحوالت اإلقتصادية اعبزائريةكربارل بغداد، 1
03. 
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مغادرة ما يقارب مليوف إطارا تقنيا أوربيا اعبزائر قبيل إعبلف االستقبلؿ فبا ترؾ فراغا كبَتا يف *      
 ا و إطارا متوسط 35000و من اؼبستوى العارل اإطار  50000حوارل  منها، العماؿ احملًتفُت و اإلطارات
 اإلدارة سباما. ىو ما عطل سَت االقتصاد و و ،امستصدم و عامبل 100000
التجارية من قبل  اؼبأسسات الصناعية وو  االستغبلالت الفبلحية اغبديثة * التصلي شبو التاـ عن     

 مالكيها األوربيُت.
خاصة على  * وجود قطاع مصريف متكوف فقط من فروع لبنوؾ أجنبية متمركزة أساسا يف مشاؿ الببلد و    

 ى.لكرب مستوى اؼبوانئ ا
مت تسجيل يف شهر واحد فقط من  و، رؤوس أمواؽبم وا معهم إدخاراهتم وند مغادرة اؼبعمرين حول*ع    
نتج عن ىذا قلة  االئتماف  و نعداـإ و، مليوف فرنن 750ربويل عرب قناة البنوؾ حوارل  1962سنة 
 .1بالتارل قلة االستثمارات لقروض وا

فبالرغم من كوف ىذه اؼبرحلة التارىبية يف عصر التنمية باعبزائر تعد مرحلة ركود على اؼبستوى          
اإلقتصادي، إال أهنا على اؼبستوى اإلجتماعي تعد مرحلة ىامة عرفت ربوالت و تفاعبلت إجتماعية ىامة، 

نشاطات كربى و  فمن ذلن إزباذ الدولة عدت قرارات سياسية حوؿ تأميم رأس اؼباؿ األجنيب يف ثبلث
 .1967-1966و اؼبصارؼ سنيت  1966، اؼبناجم سنة 1963ىي: أراضي اؼبعمرين سنة 

لكن ذبدر اإلشارة إذل أف الدولة يف ىذه اؼبرحلة قامت بإطبلؽ بعض الربامج اإلستثمارية رغم        
تحكم يف مصادر ضئالتها و تقلبها من سنة إذل أخرى، لسبب اإلعتماد على التمويل اػبارجي و ضعف ال

 . 2التمويل الداخلي
 و ىذه الربامج كانت كما ىو مبُت يف اعبدوؿ التارل:

 الوحدة: مليون $   (0966-0964) البرامج اإلستثمارية المنفذة للفترة  (:Ⅳ-10)الجدول رقم 

 1966 1965 1964 1963 السنة

 260 165 200 129 مبلغ الربنامج اإلستثماري

إعداد الطالبة باإلعتماد على: هبلوؿ ؿبمد بلقاسم، سياسة زبطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارىا  : منالمصدر
 .  71، ص 1999يف اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزء األوؿ، اعبزائر، 

                                                           
. ؿبملة من اؼبوقع اإللكًتوشل: 194-193ص ص ،كبو إقتصاد السوؽ تطور اإلقتصاد اعبزائري و ظباتو منذ اإلستقبلؿ إذل التحوؿمفتاح صاحل، 1

www.9alam.com/up/do.php?down=3947    2013-08-16 بتاريخ. 
 .71 –70، ص ص 1999، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزء األوؿ، اعبزائر، سياسة زبطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارىا يف اعبزائرهبلوؿ ؿبمد بلقاسم حسن، 2

http://www.9alam.com/up/do.php?down=3947
http://www.9alam.com/up/do.php?down=3947
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قامت اعبزائر يف ىذه الفًتة بتبٍت : (0989-0967) .الفترة الثانية: مرحلة اإلقتصاد اإلداري المخطط2
اػبيار اإلشًتاكي كمنهج للتنمية اإلقتصادية ركزت فيو على القطاع الصناعي بغرض إحداث تنمية شاملة 

عرب عنو بإرتفاع اإلنفاؽ العمومي خبلؿ ىذه األمر الذي إستدعى تدخبل قويا للدولة يف اغبياة اإلقتصادية، 
من  %43إذل حوارل  1967من الناتج احمللي اإلصبارل يف سنة % 25.98الفًتة إذ إنتقل ىذا األخَت من 

، و قد تطلب ىذا النموذج للتنمية اؼببٍت على نظرية الصناعات اؼبصنعة إستثمارات 1986الناتج يف سنة 
، كما إمتصت 1978يف سنة  %9.21ضصمة حققت معدالت مبو إقتصادي إهبابية جدا إذ بلغت نسبة 

و ىو ما  1983يف سنة % 13.98اليد العاملة، إذ إلبفضت نسبة البطالة إذل حوارل عددا ال بأس بو من 
دفع الدولة خبلؿ ىذه الفًتة إذل توجيو سياستها اؼبالية كبو ىذا اجملاؿ بزيادة إنفاقها اإلستثماري معتمدة يف 

ت مستويات التضصم سبويلها على اعبباية النفطية اليت مثلت أىم مصدر للتمويل آنذاؾ، باؼبقابل فقد شهد
   1981.1 سنة% 14.65و  1978يف سنة % 17.52نوعا من اإلرتفاع بلغت نسبتو 

مع سقوط أسعار البًتوؿ و إلبفاض قيمة  1986وقد بدأ اؼبأزؽ اؼبارل اػبارجي إنطبلقا من سنة         
الدوالر األمريكي ) عملة تسديد الصادرات اعبزائرية من احملروقات(، و كاف اؼبشكل الرئيسي لئلقتصاد 

دوالر  14.4و إلبفض إذل  1985دوالر أمريكي يف سنة  30اعبزائري ىو سعر برميل البًتوؿ الذي ذباوز 
مليار دينار و إلبفضت  63.3صادرات احملروقات للجزائر إذل و وصلت عائدات  1986أمريكي يف سنة 

 .1986مليار دينار سنة  34.9إذل 
حيث ألبفض اإلنتاج بسبب ، صاد اعبزائري قد وقع يف األزمةمن ىذه السنة يبكن القوؿ أف االقت و      

م تاؼبواد األولية اليت يالبفاض رصيد العمبلت الصعبة لتغذية جهاز اإلنتاج اؼبرتبط باػبارج بالتموين من 
على ، عن العمل وكما تضاعف مشكل البطالة بسبب تراجع جهاز اإلنتاج، سبويلها بإيرادات احملروقات

، و لكن ىذا يف ظل مبو ديبغرايف كبَت 1978يف  %19إذل   %25الرغم من البفاض معدؿ البطالة من 
 2لي  ناتج من ىيكل إنتاجي تنافسي.

نا أف اإلقتصاد اعبزائري ىو إقتصاد قائم على الثنائية و شديد التبعية للصارج أحادي و من ىنا يتبُت ل     
التصدير )ريعي( باإلضافة أنو يتعرض إلفرازات سلبية بسبب تغَت احمليط الدورل و تدىور شروط التبادؿ 

 3الدورل و تقلب أسعار النفط.

                                                           
اجمللد  ،العريب للتصطيط، الكويتاؼبعهد  ، ؾبلة التنمية و السياسات اإلقتصادية،، فعالية السياسة اؼبالية باعبزائر مقاربة ربليلية و قياسيةييب عبد الرضبن، بطاىر ظبيةش1
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قطيعة نظامية لفائدة إقتصاد السوؽ ىذه إف ضرورة عودة اإلقتصاد تفرض على السلطات العمومية      
عن طريق الشروع يف اإلصبلحات اإلقتصادية الكفيلة بإقامة نظاـ  1988القطيعة ترصبت إنطبلقا من سنة 

 . 1إقتصادي مسَت بقواعد إقتصاد السوؽ يف اؼبستقبل
 نهاية التسعينيات(-0989ثانيا: الوضع اإلقتصادي للجزائر في ظل اإلصالحات )

تعرؼ ىذه اؼبرحلة دبرحلة اإلصبلحات اإلقتصادية و اإلنتقاؿ كبو إقتصاد السوؽ إنطبلقا منذ سنة      
لتدعيم انتقاؿ االقتصاد اعبزائري من اقتصاد إداري إذل اقتصاد مسَت بقواعد السوؽ، فإنو مت  ،1988

، والثاشل يف 1988سنة  إلصبلحات االقتصادية والدفعة األوذل يفمن االشروع يف ثبلث دفعات متتالية 
 :2، و ىي كاآليت1994والثالثة يف  1991

كافية إلبراز كل صفات   1986كانت الصدمة النفطية يف سنة : 0988.الدفعة األولى من اإلصالحات 1
خيل الصادرات اعبزائرية من احملروقات إذل عندما البفضت مدا و، الضعف يف النظاـ اؼبصطط اؼبركزي

العامة يف تنفيذ العديد من اإلجراءات لتحقيق االستقرار االقتصادي شرعت السلطات  ،50%
 واإلصبلحات اؽبيكلية ومن بينها ما يلي:

: أدخلت اعبزائر إصبلحات مهمة بداية باستقبللية استقاللية المؤسسات االقتصادية العمومية -
 12الصادر بتاريخ  01-88م سبثلت يف القانوف رق، اؼبأسسات هبدؼ ربقيق البلمركزية يف ازباذ القرارات

اؼبتعلق باستقبللية اؼبأسسات االقتصادية الذي يبنح ىذه اؼبأسسات درجات واسعة من  1988جانفي 
  .اغبرية

االنتقاؿ إذل اقتصاد السوؽ وذبنب معوقات عملية لتسهيل  :اإلصالح المؤسسي لنظام التخطيط -
اؼبتعلق بنظاـ  1988جانفي  12الصادر بتاريخ  02-88التوجيو االقتصادي البَتوقراطي فإف قانوف 

سعى لَتتبط حوؿ صنفُت يالتصطيط وضع على الطريق إجراء التصطيط البلمركزي ,ومن مث فإف التصطيط 
 . االستثمارات البلمركزيةو  االستثمارات اإلسًتاتيجيةو تتمثل يف  من االستثمارات

فإف اػبزينة العامة تتكفل ولذلن ب اؼبر دودية اؼبالية، االستثمارات اإلسًتاتيجية عادة بغياتتسم         
بتمويلها وتتحمل خسائر التسيَت، أما بالنسبة لبلستثمارات البلمركزية فإف القانوف يوفر للمأسسات 

انطبلقا سواء، ل القيود اإلداريةاالقتصادية العمومية إمكانية ربقيق اؼبردودية متحملة كل التبعات بعيدا عن ك
 مواردىا اػباصة أو القروض اؼبصرفية اؼبتفاوض عنها على أس  ذبارية .من 
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ديسمرب  18اؼبأرخ يف  19-87ونصوص القانوف  :1مراجعة القانون األساسي للنظام اإلنتاجي الفالحي-
اإلستغبلالت الفبلحية اؼبتعلقة هبذا القطاع مث  و، اؼبتعلق بإعادة تنظيم القطاع الفبلحي العاـ 1987

 .تقسيمها وزبصيصها
 12اؼبأرخة يف  85 -88 حسب نصوص القانوف رقمقطاع الخاص الوطني: للمنح مكانة أكثر أىمية  -

إذل وصل ، 1982أوت  21اؼبأرخة يف  11-82فإف سقف االستثمارات اؼبثبتة بالقانوف رقم ، 1988جويلية 
واؼبتعلق بقانوف النقد والقرض  يسمح  1990أفريل  14اؼبأرخ يف  10 -90وأف القانوف  ف دج،مليو  30

يف اػبارج متعلقة بالسلع  هتماللمقيمُت بتحويل األمواؿ إذل اػبارج لضماف سبويل نشاطات مكملة لنشاط
 ر.واػبدمات يف اعبزائ

وحسب نصوص قانوف : تشجيع االستثمار األجنبي المباشر في كل القطاعات غير التابعة للدولة -
فإنو يرخص لغَت اؼبقيمُت بتحويل أمواؽبم إذل اعبزائر لتمويل كل  1990/ 14/04يف اؼبأرخ النقد والقرض 

األنشطة االقتصادية غَت ـبصصة للدولة أو ؼبأسساهتا أو ألي شصص معنوي مشار إليو صراحة دبوجب 
 .نص قانوشل

ال  سابقفي الف ،وذلن من أجل إعادة إعداد آلية لؤلسعار كأداة ضبط وصنع تأطير جديد لألسعار: -
   ولكنها  ,أستعملت كأداة ضبط، وىذه اآللية عملت عن طريق الكميات اآلية األسعار بأهن تظهر

 05اؼبأرخ يف  12 -89القانوف رقم أما اصطدمت بسياسة الدعم اؽبامة اؼبتعلقة باؼبنتجات الضرورية . 
: األسعار نبا  نظامُت كبَتيناؼبتعلق باألسعار اليت مستها اإلصبلحات االقتصادية يفرؽ بُت 1989جويلية 

القانونية اإلدارية اؼبوجهة أساسا لتدعيم القدرة الشرائية بشكل مباشر أو غَت مباشر لؤلفراد أو النشاط 
اؼبوجهة لتحسُت عرض السلع )تشجيع مباشر لئلنتاج عن طريق فبارسة سياسة اغبرة األسعار  و اإلنتاجي

   .حقيقية لؤلسعار( 
قانوف اؼبالية  -41وذلن بإعادة إنشاء وظيفة التجارة باعبملة )الفقرة  التجارة الداخلية:إعادة تنظيم  -

بوزارة االقتصاد ( وعودة اؼبنافسة )مرسـو  20/08/1990اؼبأرخ يف  63واؼبنشور رقم  1991التكميلي 
 .(القانوشل يلغي كل االحتكارات اؼبتحكمة يف االقتصاد اعبزائري وغَت اؼبأسسة عن طريق 1988سبتمرب 

عن طريق إلغاء احتكار الدولة للتجارة اػبارجية )قانوف اؼبالية التكميلي  إعادة تنظيم التجارة الخارجية: -
بدخوؿ رفع القيود اؼبتعلقة  إقباز اؼبعامبلت  مع اػبارج ومن أجل اللجوء إذل الوسطاء يسمح ب و، (1990

 (.1991بنن اعبزائر يف ماي  91-03العمبلت األجنبية، ويف ذبارة االستَتاد ) تعليمة رقم 
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إف ىذا التطهَت اؼبارل لي  مسانبة باؼباؿ اعبديد،  :1التطهير المالي للمؤسسات االقتصادية العمومية -
إعادهتا إذل و   ,اػبزينة العمومية ـأما (الديوف)إجراءات ذبميعية عن طريق التمويل باألمواؿ اػباصة  وولكن
لتكاليف اؼبالية اليت تتحملها من اؼبكشوفات البنكية بسندات أو أوراؽ مسانبة والتصفيف باسابق الوضع ال

 اؼبأسسة االقتصادية العمومية .
بواسطة اإلجراءات االقتصادية الستقرار السوؽ مكانة االقتصاد غير الرسمي أو المضاربات:  -

 .اؼبساعدات للعائبلت( وضباية اإلنتاج الوطٍت حرية األسعار وتقدصل)لضرورية لتسيَت الطلب باؼبنتجات ا
بواسطة إجراءات تعتمد أساسا على تعقيم الفوائض ورقابة متوازية  ل التدريجي للعملة الوطنية: التحوي -

وأخَتا إجراء وتشجيع القدرات على الصادرات ومستوى احتياطات الصرؼ، ، لتطور الكتلة النقدية
 االنزالؽ التدرهبي للدينار كبو قيمتو اغبقيقية.

وذلن  لتصفيف ضغط خدمة الدين و ىذه الدفعة األوذل من  إعادة ىيكلة الدين الخارجي: -
 .1991اإلصبلحات زادت حدهتا األزمة السياسية يف 

مع توقيع  1991بدأت الدفعة الثانية من اإلصبلحات يف أفريل  :0990.الدفعة الثانية من اإلصالحات 2
االتفاؽ مع صندوؽ النقد الدورل الذي اشًتط يف مقابل القروض اؼبمنوحة إجراءات تعميق اإلصبلحات 

 االقتصادية اليت مت الشروع فيها.
 :نبا إف ىذه الدفعة الثانية من اإلصبلحات توجت بإصدار نصيُت أساسُت

اؼبتعلق بًتقية االستثمارات الذي ألغى النظرة  1993اؼبأرخ يف أكتوبر  12-93 التشريعي رقماؼبرسـو  -
 وأدى إذل:االستثمار اػباص والعاـ بُت القديبة التمييزية 

 إنشاء حرية االستثمار بالشكل اؼبرغوب من صاحب اؼبشروع.* 
 وضع نظاـ تشجيعي وتوجيهي لبلستثمار.* 
 ـ بسيط لئلشهار.خضوع االستثمار إذل نظا* 
 تكري  الضمانات للمستثمر وخاصة حرية ربويل رؤوس األمواؿ اؼبستثمرة ومدا خيلها واللجوء إذل* 

يف العديد من االتفاقات الدولية من ناحية ضماف ة اعبزائر عضو  و.التحكيم الدورل يف حالة نزاع
 االستثمارات.

لق دبراجعة القانوف التجاري وخاصة توسيع عاؼبت 1993أفريل  25اؼبأرخ يف  08-93اؼبرسـو التشريعي رقم  -
والتمويل   Factoringق كذا إدخاؿ أدوات جديدة يف التجارة مثل التوري األشكاؿ القانونية للشركات و

 .Leasingاالهباري 
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تمثل يف أربعة تالداخلية  ضعية اإلختبلالت اؼبالية اػبارجية وو  تان( ك1993-1992يف الفًتة ما بُت )
 .1اؼبارل اإلعسار -4التضصم،  -3عجز اؼبيزانية،  -2اؼبالية اػبارجية ،  -1ىي :  امل ىامة وعو 
بدأت الدفعة الثالثة من اإلصبلحات : 0992-0992الدفعة الثالثة: اإلصالحات اإلقتصادية .3

حيث البفض سعر ، 1993أسعار النفط سنة  يف بسبب حدوث تدىور آخر 1994االقتصادية يف أفريل 
عباء ػبدمات الدين و مع تراكم األ، 1994والر يف د 14.19إذل  1993دوالر يف  20الربميل من 
 ها عدة ضغوط مالية وو مع مرور الزمن بدأت مبلمح األزمة اؼبالية االقتصادية تظهر وبرزت مع. اػبارجي

 د:و من بُت الضغوطات على اؼبصادر اؼبالية الداخلية قب، أخرى خارجية
 * العجز االصبارل للمالية العمومية. 

 . 1993سنة  %30و ارتفاع معدؿ التضصم إذل حوارل  % 10.3* مبو الكتلة النقدية ذباوز 
 .عدؿ النمو االقتصادي يف اؼبتوسطالبفاض م ركود النشاط االقتصادي و* 

 :أما الضغوطات اؼبالية اػبارجية
 ديوهنا. لعمومية إذل إعادة جدولةو ىو ما دفع السلطات ا % 86حوارل  93خدمات الديوف سبثل سنة  -
 . ( 93 – 91) مليار دوالر خبلؿ الفًتة  28تسديد خدمات ديوف  -
من اؼبستوى الذي  % 50حيث دل سبثل سوى  ( 93 – 92) التقليص الكبَت يف الواردات خبلؿ الفًتة  -

و البفاض اإلنتاج ، سبوين اعبهاز اإلنتاجيعك  على و ىو ما ان، سعر اعباريبال 1985كانت عليو سنة 
  1993سنة  % 2.5 -اإلصبارل بالقيم اغبقيقية بػ 

و لرفع ىذه الضغوطات  بسبب أزمة السكن و البطالة % 6.4 –البفاض يف االستهبلؾ الفردي بػ  -
ازبذت  و (95-94)قامت السلطات باالتفاؽ مع صندوؽ النقد الدورل بإبراـ برنامج لبلستقرار االقتصادي 

 عدة إجراءات ىي : 
ضبط االتفاؽ العاـ وتشديد السياسة النقدية الحتواء الطلب الكلي وربقيق التوازف الداخلي واػبارجي  -

 مع مرور الزمن.
 17زبفيف الضغوط الفورية الناذبة عن ارتفاع أعباء الدين اػبارجي و ذلن بإعادة جدولة ما يزيد عن  -

 مليار دوالر على مدى سنوات الربنامج األربع .
 إذل اقل من % 60تعديل األسعار النسبية و ربرير التجارة اػبارجية و زبفيض الرسـو اعبمركية من  -

 .% 45إذل  %50من  و 50%

                                                           
 .202و ؼبزيد من الشرح أنظر إذل مقالة مفتاح صاحل، اؼبرجع السابق، ص 1



 المتوسطة لوالية مستغانم دراسة حالة  المؤسسات الصغيرة و                الفصل الرابع            

 
164 

.و تعديل قيمة الدينار القابل للتحويل إذل 1994يف أفريل  % 40,17زبفيض قيمة العملة بنسبة  - 
  .جنبيةعمبلت أ

 .من القروض التجارية إذل اعبمهورإزالة سقوؼ أسعار الفائدة على القروض  -
 إلغاء الدعم ؼبعظم السلع وتوسيع ذلن حىت على اؼبواد األساسية. -
تثبيت كتلة أجور عماؿ الوظيف العمومي وضبط التحويبلت اغبكومية وزبلي اػبزينة عن استثمارات  -

 أماـ سبويبلت البنوؾ.القطاع العاـ ونتج اجملاؿ 
استعماؿ آليات تسمح باالنتقاؿ إذل اقتصاد السوؽ و الشروع يف إصبلحات ىيكلية للمأسسات و  -

  .إعفائها من تسديد الديوف للصزينة
ؼبواجهة اآلثار  1992إصبلح شبكة الضماف االجتماعي و إدخاؿ بعض التعديبلت عليها سنة  -

 يلي:ا االجتماعية السلبية اليت سبثلت فيم
 .دج / للشهر 210نظاـ النشاط أو اؼبنفعة العامة  -
تكفل الدولة باؼبنح العائلية وربويل تعويضات األجر الواحد إذل رب العمل وتعويضات منح التقاعد إذل  -

 الصندوؽ الوطٍت للتقاعد.
 إنشاء صندوؽ تامُت البطالة ونظاـ التقاعد اؼبسبق. -
ميشاؿ  ) النقد الدورل الربنامج إلتزاما شهد بو حىت اؼبدير العاـ لصندوؽلتزمت اعبزائر بتنفيذ ىذا إو  

 .1و خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية و اؼبيزانية و ربرير التجارة اػبارجية( كامدسي 
 ثالثا: الوضع اإلقتصادي للجزائر في األلفية الثالثة

و عودة للتوازنات اؼبالية الكلية. حيث شهد يف ىذه الفًتة عرفت اعبزائر وضعا إقتصاديا كليا حسنا     
تعززت الوضعية اؼبالية اػبارجية بفضل  2000ربسنا ملحوظا، كما أنو و منذ بداية عاـ النمو اإلقتصادي 

 2007إذل  2001ميزاف اؼبدفوعات الذي شكل قاعدة ؽبذه الوضعية. و ساىم يف تعزيزىا خبلؿ السنوات 
احمليط الدورل اؼببلئم اؼبقروف بإرتفاع أسعار النفط يف السوؽ العاؼبي. و قد ظبح ىذا التحسن يف الوضعية 
اؼبالية اػبارجية بتصفيض مأشرات الدين اػبارجي بعد اللجوء إذل الدفع اؼبسبق للدين اػبارجي منذ عاـ 

إذل ضرورة تأسي  صندوؽ  . و قد خلصت اغبكومة2008إذل حوارل أربع مليارات دوالر عاـ  2004
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ماداـ أف مصدر إيرادات اؼبيزانية العمومية يتأتى من النفط الذي سبتاز أسعاره بتقلبات  لضبط اإليرادات
 2000.1كبَتة يف السوؽ العاؼبي، و قد مت تأسيسو بالفعل سنة 

أساسيا، فبصصوص  إف السياسات اإلقتصادية الكلية اليت تدعم التنمية اؼبستدامة يبقى ىدفا            
تعزيز إطار اإلقتصاد الكلي أنعشت اعبزائر منذ أكثر من عقد من الزمن مبوىا اإلقتصادي، من خبلؿ 

و مث برامج أخرى من أجل  2004و  2001إطبلؽ لربامج لدعم اإلنعاش اإلقتصادي يغطي الفًتة ما بُت 
 2009.2و  2005دعم مستويات النمو خبلؿ الفًتة 

 525مبلغ  3خصص لربنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي :4112-4110.برنامج اإلنعاش اإلقتصادي 1
تندرج يف إطار إعتمادات الدفع للسنتُت األولتُت من تطبيق  %74مليار دينار جزائري، منها ما يفوؽ نسبة 

لتناقض الذي الربنامج، حيث يستند ىذا الربنامج إذل التشصيص الذي عرضتو اغبكومة و الذي يسجل ا
 عرفتو وضعية الببلد. 

و يهدؼ ىذا الربنامج أساسا إذل تأىيل و رفع مستوى اؼبنشآت التحتية القاعدية يف اؼبناطق اليت      
تأثرت بشكل خاص من العشرية السوداء و ـبلفات األزمة األمنية. إضافة إذل اؼبناطق اؼبتضررة بفعل 

 4اعبفاؼ.
و و برنامج الجنوب و الهضاب العليا:  4119-4112.البرنامج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادي 2

مليار دوالر، خصصت أساسا إلعادة التوازف اإلقليمي من  200قد خصص ؽبذه الربامج ميزانية بقيمة 
وارد اؼبائية، و خبلؿ تطوير شبكة الطرؽ و السكن اغبديدية و ربديثها و التصفيف من اؼبشاكل يف ؾباؿ اؼب

ربسُت الظروؼ اؼبعيشية للمواطنُت يف ؾباالت السكن و الرعاية الطبية و التعليم و كذا تطوير اػبدمات 
  5العامة و ربديثها.

 المطلب الثاني: مناخ اإلستثمار في الجزائر
 أوال: ماىية المناخ اإلستثماري

 يشَت مناخ اإلستثمار إذل ؾبموعة العوامل اػباصة دبوقع ؿبدد و اليت ربدد  تعريف المناخ اإلستثماري:.0

                                                           

اؼبتعلق بقانوف اؼبالية  2000-06-27اؼبأرخ يف  02-2000من القانوف رقم  10نشئ دبوجب اؼبادة ىو صندوؽ ينتمي إذل اغبسابات اػباصة باػبزينة أ 

تصاديات . و ؼبزيد من اؼبعلومات أنظر: بوفليح نبيل، صندوؽ ضبط اؼبوارد يف اعبزائر أداة لضبط و تعديل اؼبيزانية العامة يف اعبزائر، ؾبلة إق2000التكميلي لسنة 
 .263-237، ص ص2004بوعلي، الشلف، د األوؿ، جامعة حسيبة بن مشاؿ إفريقيا، العد

 .2009ملكة العربية السعودية، ، اؼب176ؾبلة اؼبعرفة، العدد  اإلقتصاد اعبزائري من الريع الزراعي إذل الريع النفطي،صايب إبراىيم، 1
 .نف  اؼبرجع2
 .32-31، ص ص 2003، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر، السياسات اإلقتصادية الكليةاؼبدخل إذل انظر عبد اجمليد قدي،  :حوؿ موضوع سياسة اإلنعاش3
 ، مرجع سبق ذكره.صايب إبراىيم4
 صايب إبراىيم، مرجع سبق ذكره.5
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شكل الفرص و اغبوافز اليت سبكن الشركات من اإلستثمار على كبو منتج و خلق فرص العمل و توسيع 
ى نطاؽ أعماؽبا. و يعترب مناخ اإلستثمار من اؼبفاىيم اؼبركبة ألنو يتعلق جبوانب متعددة، بعضها متعلق دبد

توفر منشآت البنية األساسية، و البعض األخر بالنظم القانونية أو األوضاع السياسية، اؼبأسسات و 
السياسات، فهذا اؼبفهـو ىو مفهـو ديناميكي دائم التطور ؼببلحقة التغَتات السياسية و التكنولوجية و 

 التنظيمية.
لصادرات:" يقصد دبناخ اإلستثمار ؾبمل و تعرفو اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف ا       

األوضاع و الظروؼ اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية، اؼبأسسية و القانونية اليت يبكن أف تأثر على قرار 
اإلستثمار و على فرص قباح اؼبشروع اإلستثماري يف دولة ما أو قطاع معُت. و تعد ىذه األوضاع و 

ر بعضها البعض و معظمها عناصر متغَتة ىبلق تفاعلها أو تداعيتها الظروؼ عناصر متداخلة تأثر و تتأث
    1أوضاعا جديدة دبعطيات ـبتلفة و تًتجم ؿبصلتها كعوامل جاذبة أو طاردة لرأس اؼباؿ".

لقد تطور مفهـو اؼبناخ اإلستثماري تدرهبيا إذل أف أصبح يشتمل على توليفة مركبة من العوامل      
، اإلجتماعية و السياسية اليت تسعى من خبلؽبا اعبهات الوصية إذل الًتويج للقطر و الفرص اإلقتصادية

اإلستثمارية، ذلن أف اؼبستثمرين الوطنيُت و األجانب ال يقرروف توطُت إستثماراهتم يف منطقة إال بعد 
جمل السياسات فحص الشروط العامة لذلن اؼبناخ، من جانب آخر يبكن ربط مفهـو اؼبناخ اإلستثماري دب

اإلقتصادية التجميعية، و ذلن من خبلؿ تعريف البيئة اإلقتصادية اؼبستقرة و احملفزة و اعباذبة لئلستثمار 
على مستوى اإلقتصاد التجميعي، بأهنا تلن اليت تتسم بعجز طفيف يف اؼبوازنة العامة و عجز ؿبتمل يف 

لعادية للمساعدات األجنبية، أو اإلقتصادية اؼبستقرة ميزاف اؼبدفوعات حبيث يبكن سبويلو بواسطة التدفقات ا
و احملفزة و اعباذبة لئلستثمار على مستوى اإلقتصاد التجميعي، بأهنا تلن اليت تتسم بعجز طفيف يف 
اؼبوازنة العامة و عجز ؿبتمل يف ميزاف اؼبدفوعات، حبيث يبكن سبويلو بواسطة التدفقات العادية للمساعدات 

قًتاض العادي من أسواؽ اؼباؿ العاؼبية، و اليت تتصل أيضا دبعدالت متدنية للتضصم، و األجنبية، أو اإل
 سعر صرؼ مستقر، و بيئة مأسسية ثابتة  و شفافة، يبكن التنبأ هبا ألغراض التصطيط اؼبارل، التجاري 

 2و اإلستثمارات بواسطة األفراد و اؼبأسسات و اؽبيئات.
كن القوؿ، بأف مفهـو مناخ اإلستثمار يشتمل على ؾبموعة القوانُت و و بناءا على ما تقدـ يب        

السياسات و اؼبأسسات و اػبصائص اؽبيكلية احمللية و اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية اليت تأثر يف 
 ثقة اؼبستثمر و تقنعو بتوجيو إستثماراتو إذل بلد دوف آخر. و تأدي العوامل اإلقتصادية دورا ؿبوريا يف
                                                           

 .15الكويت، ص  ،2011تقرير مناخ اإلستثمار يف الدوؿ العربية اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف الصادرات، 1
 جامعة فرحات عباس، سطيف، ة و علـو التسيَت،، ؾبلة العلـو اإلقتصاديواقع مناخ اإلستثمار يف اعبزائر بُت اغبوافز و العوائقوصاؼ سعيدي، قويدري ؿبمد، 2

 . 39، ص 2008 اعبزائر، العدد الثامن، 
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تكوين اؼبناخ اإلستثماري و من أىم تلن العوامل: القوانُت اإلستثمارية، مدى إستقرارىا، السياسات 
اإلقتصادية الكلية،  األنبية النسبية للقطاعُت العاـ و اػباص يف النظاـ اإلقتصادي، مدى توفر عناصر 

  1اإلنتاج و أسعارىا النسبية، حجم السوؽ احمللي و القدرة التصديرية.
 2ة:و تتمثل يف اؼببادئ التاليمبادئ المناخ اإلستثماري: .4
شبكة معلومات خاصة بًتقية االستثمارات يف وثيقة  يتطلب تقنُت نظاـ أو: شرط الشفافية والتناسق - 

إنشاء جهاز أو ىيئة شبو حكومية تتوذل . باإلضافة إذل متناسقة ذات طابع تشريعي يدعى قانوف االستثمار
وتشجيع االستثمارات وهبب على نظاـ ترقية االستثمارات أف يتضمن مبدأين أساسيُت، مبدأ مهمة ترقية 

 .حرية االستثمار ومبدأ عدـ التمييز
يتعلق أساسا برأس اؼباؿ ويستلـز مبدأين، مبدأ آلية أو تلقائية التحويل ومبدأ حرية : شرط الحركية -

  .الدخوؿ إذل سوؽ العمبلت الصعبة
دبعٌت ضماف االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والقانوشل من جهة ودواـ : شرط االستقرار -

 .الضمانات اؼبمنوحة للمستثمرين من خبلؿ نظاـ ترقية االستثمار من جهة أخرى
 :3و تتضمن العناصر التاليةت.مقومات المناخ اإلستثماري: 

 : البعد السياسي منهاويقصد هبا تلن العوامل ذات  المناخ السياسي واألمني: -

 ؛درجة اؼبشاركة الشعبية -   السياسي؛الوضع  -  
 .مدى سيطرة القطاع العاـ -  ؛درجة قدرة الدولة اؼبأسساتية -  

 االستقرار االقتصادي -  و يقصد بو: االقتصادي:المناخ -
 ىذا يتوقف على وجود العديد  من اؼبأشرات اؽبامة:  و : القدرة على إدارة االقتصاد الوطني -
 الواردات؛مستوى تغطية  *  ؛أنبية الدين اػبارجي * ؛حجم االحتياطي من العمبلت األجنبية* 
 ،نوعية اؽبياكل القاعدية -  ،تكاليف عوامل اإلنتاج -  
 ،السوؽ التمويلي اؼببلئم -    ،وفرة اؼبوارد -  
 وطريقة تنفيذىا.قوانُت الصياغة  -  
 

                                                           
ديسمرب  17-16أسبر الدورل الثالث حوؿ اإلستثمارات و إدارة اؼبعرفة، يومي مداخلة مقدمة ضمن اؼب دراسة ربليلية ؼبناخ اإلستثمار يف اعبزائر،ناجي بن حسُت، 1

 .02، جامعة الكويت، ص 2008
مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدورل حوؿ  ،-حالة اعبزائر -، دور اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف دعم اؼبناخ اإلستثماريعبد اجمليد تيماوي، مصطفى بن نوي2

 .242ص ، 2006أفريل  18و  17اعبزائر، يومي جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ، العربيةأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الدوؿ متطلبات تأىيل اؼب
 .243-242نف  اؼبرجع، ص  ص 3
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 اإلستثمار في الجزائرثانيا: واقع مناخ 
منذ أف باشرت السلطات اعبزائرية اإلصبلحات االقتصادية والتوجو كبو  نظام اإلستثمار في الجزائر:.0

يعترب قانوف ترقية االستثمار الصادر  اقتصاد السوؽ مت ازباذ العديد من القوانُت اليت تصب يف ىذا االذباه و
أحد أىم ىذه القوانُت. فقد فتح اجملاؿ للقطاع اػباص الوطٍت واألجنيب من أجل االستثمار  1993يف هناية 

وأعفاه من القيود اليت كانت يف ظل القوانُت السابقة، كما أف ىذا القانوف منح العديد من اغبوافز 
وتطوير حجم االستثمار. لقد شهد واقع االستثمار منذ ىذا التاريخ  واالمتيازات للمستثمرين قصد تشجيع

بعض اؼبشاريع األجنبية، لكن التقييم األورل لوضعية  إطبلؽ العديد من اؼبشاريع للقطاع اػباص الوطٍت و
ا ىذا م االستثمار يف اعبزائر تأكد على أف الكثَت من الصعوبات ما زالت تعيق قياـ اؼبشاريع االستثمارية و

يف ىذا الصدد مت تعديل قانوف  أدى إذل مراجعة بعض القوانُت قصد مواجهة االختبلالت السابقة و
يعرب ما جاء يف ىذا القانوف عن نظاـ االستثمار القائم حاليا  و 2001االستثمار من جديد يف شهر أوت 

 يف اعبزائر.
 إف أىم ما يبيز نظاـ االستثمار يف اعبزائر أنو يقـو على العناصر التالية:          

  اإلسًتاتيجيةاجملل  الوطٍت لبلستثمار الذي يرأسو رئي  اغبكومة وتتمثل أىم صبلحياتو يف رسم 
االستفادة من شروط  ربديد اؼبناطق ذات األولوية يف االستفادة من االمتيازات و، الوطنية لتطوير االستثمار

 اغبوافز اػباصة باالستثمار؛ 
  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارANDI متابعة عمليات  تتمثل مهمتها األساسية يف تطوير و و

 االستثمار وتسهيل اإلجراءات اػباصة بانطبلؽ اؼبشاريع؛
 لن ىذا إنشاء شباؾ وحيد ال مركزي يتم فيو ذبميع كل اإلدارات ذات العبلقة باالستثمار ويب

 الشباؾ البلمركزي كل الصبلحيات من أجل االستجابة العاجلة النشغاالت اؼبستثمرين؛
  صندوؽ دعم االستثمار الذي يعمل على سبويل األنشطة اػباصة بتحسُت مناخ االستثمار وهتيئة

اء والغاز واؼباء الشروط البلزمة النطبلؽ اؼبشاريع كتهيئة اؼبناطق الصناعية وتوصيل اؼبرافق الضرورية كالكهرب
 واؽباتف وتعبيد الطرؽ.

 فيما يتعلق باغبوافز اؼبمنوحة للمستثمرين نبلحظ وجود نظامُت للحوافز نبا: و
: يقـو ىذا النظاـ على منح االمتيازات على أساس السياسة الوطنية لبلستثمار النظام العام للحوافز*

يف ىذا النظاـ على اؼبراحل األوذل إلقباز اؼبشروع وبداية وهتيئة اإلقليم، وتقتصر اؼبزايا اؼبمنوحة للمستثمرين 
 تشغيلو؛
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: ىبص ىذا النظاـ االستثمارات اليت تتم ضمن اؼبناطق ذات األولوية النظام الخاص أو االستثنائي*
الوطنية لتطوير االستثمار كاألنشطة غَت اؼبلوثة أو األنشطة ذات القيمة اؼبضافة  اإلسًتاتيجيةواحملددة يف 

 1.عالية يف اؼبيداف التكنولوجيال
يعترب مستوى اإلستثمار األجنيب اؼبباشر مأشرا جيدا ؼبعرفة مدى  تطور اإلستثمار األجنبي في الجزائر:.2

تقدير اؼبستثمرين األجانب للمأسسات اإلقتصادية يف كل بلد، لذلن يبكن أف ندرج بعض اإلحصائيات 
 اعبزائر.حوؿ مستويات اإلستثمار األجنيب يف 

 .                                                                 4101-4111ي الجزائر خالل الفترة تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر ف(: Ⅳ-14)جدول رقم 
   .الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                            

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 2291 2761 5294 1662 1795 1081 882 634 1065 1196 438 اعبزائر

اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف الصادرات، حملة عن اإلستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف المصدر: 
 .2010الدوؿ العربية أعضاء اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمارات و إئتماف الصادرات، اعبزائر، 

 4101-4111تطور اإلستثمار األجنبي في الجزائر خالل الفترة  :(Ⅳ-10)شكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على اإلحصائيات السابقة.المصدر: 
أف اعبزائر حققت مستويات مقبولة من اإلستثمارات األجنبية خبلؿ  يظهر لنا الشكل السابق        

 َتة.السنوات األخ

                                                           
 .242مرجع سبق ذكره، ص  ،-حالة اعبزائر -، دور اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف دعم اؼبناخ اإلستثماريعبد اجمليد تيماوي، مصطفى بن نوي1
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سبيزت ىذه الفًتة بعودة اإلستثمارات األجنبية للجزائر و  :2000-الفًتة األوذل: هناية تسعينيات          
، توجهت أغلبها إذل 2000مليوف دوالر سنة  438و  1997مليوف دوالر سنة  260تراوحت قيمتها بُت 

 احملروقات. و بقيت اعبزائر غَت جاذبة لئلستثمار األجنيب يف القطاعات األخرى.قطاع 
سبيزت ىذه الفًتة بإرتفاع ملحوظ يف حجم اإلستثمار األجنيب  :2005-2001الفًتة الثانية:         

و يرجع ىذا اإلرتفاع بسبب  2005و  2002و  2001اؼبباشر، حيث ذباوزت عتبة اؼبليار دوالر سنوات 
 اإلنتعاش اؼبلحوظ يف مناخ اإلستثمار.

ىذه الفًتة بإرتفاع ملحوظ يف اإلستثمار األجنيب، حيث  :  سبيزت2010-2006الفًتة الثالثة:        
مليوف دوالر أمريكي،  5294حيث قدرت  2008ذباوزت عتبة اؼبليار و نصف دوالر و بلغت ذروهتا سنة 

 .2008بفعل آثار األزمة العاؼبية  2010و  2009إال أنو حدث تراجع يف سنيت 
ا ؼبناخ االستثمار يف اعبزائر على حساب اؼبأشر اؼبركب سنعتمد يف تقييمن .مناخ اإلستثمار في الجزائر:3

ىذا اؼبأشر الذي مت وضعو من طرؼ اؼبأسسة العربية لضماف االقتصادية ؼبناخ االستثمار،  ؼبكوف السياسات
ويشَت ىذا اؼبأشر إذل أف البيئة االقتصادية اؼبستقرة واحملفزة واعباذبة  1996االستثمار بدءا من سنة 

عجز معقوؿ يف ميزاف  تلن البيئة اليت تتميز بعدـ وجود عجز يف اؼبيزانية العامة يقابلو لبلستثمار ىي
ومعدالت متدنية للتضصم وسعر صرؼ غَت مغاذل فيو وبنية سياسية ومأسسية مستقرة وشفافة اؼبدفوعات، 
 هبا ألغراض التصطيط اؼبارل والتجاري واالستثماري .ويبكن التنبأ 
 اليت الكلية االقتصادية اؼبأشرات من العربية الدوؿ يف االستثمار ؼبناخ اؼبركب اؼبأشر يتكوف"         
 بنسبة عنو معربا الداخلي التوازف ومأشر التضصم، دبعدؿ عنو معربا النقدية السياسة مأشر على تشتمل
 أو بعجز عنو معربا اػبارجي التوازف ومأشر اإلصبارل، احمللي الناتج إذل للدولة العامة اؼبيزانية فائض أو عجز
رل. اإلصبا احمللي الناتج من كنسبة اػبارجي العادل مع الدولة مدفوعات دبيزاف اعباري اغبساب فائض

 1".اؼبقارنة ألغراض اإلصبارل احمللي الناتج يف اغبقيقي النمو معدؿ ويستصدـ
تقع اػبصائص األوذل ضمن السياسات االقتصادية وسبثل ؿبصلة نتائج لسياسات مت إتباعها خبلؿ          

فًتات زمنية ؿبددة وتشمل ثبلث ؾبموعات ىي ؾبموعة السياسة اؼبالية، ؾبموعة السياسات النقدية، 
بة للمأشرات االقتصادية وؾبموعة سياسات اؼبعامبلت اػبارجية. واعبدوؿ اؼبوارل يلصص وضع اعبزائر بالنس

 ؼبناخ االستثمار.
 
 

                                                           
 .18، الكويت، ص 2010، مناخ اإلستثمار يف الدوؿ العربية اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف الصادرات1
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 المؤشرات اإلقتصادية لمناخ اإلستثمار في الجزائر (:Ⅳ-13)جدول رقم 

سنة  نوع اؼبأشر
2009 

سنة 
2010 

التغَت يف 
 اؼبأشر

درجة 
 اؼبأشر

مأشر السياسة اؼبالية: عجز اؼبيزانية كنسبة من 
 الناتج احمللي اإلصبارل

06.8 02.7 04.10 03 

مأشر سياسة التوازف اػبارجي: عجز اغبساب 
 اعباري كنسبة من الناتج احمللي اإلصبارل

00.3 09.4 09.40 03 

مأشر السياسة النقدية: يتم التعبَت عليو من خبلؿ 
 معدؿ التضصم.

05.70 04.30 01.40 01 

 .2010من إعداد الطالبة إستنادا للمعطيات الواردة يف تقرير مناخ اإلستثمار يف البلداف العربية  المصدر:
النتائج الواردة يف اعبدوؿ السابق سبكننا من حساب اؼبأشر اؼبركب اؼبكوف للسياسات االقتصادية يف         

 02.5=03(/01+03+03)اعبزائر الذي يساوي متوسط اؼبأشرات الثبلثة السابقة أي:
 مع العلم بأف تقييم اؼبأشر يكوف كما يلي :
 عدـ ربسن مناخ االستثمار؛ 01أقل من 
 ربسن مناخ االستثمار؛ 02إذل   01من 
 ربسن كبَت يف  مناخ االستثمار؛ 03إذل  02من 

السنتُت باالستناد ؽبذا اؼبأشر يبكن أف نأكد ربسن مناخ االستثمار يف اعبزائر خبلؿ  أي أننا و       
األخَتتُت ويرجع الفضل يف ذلن إذل ربسن مأشرات االقتصاد الكلي واستعادة التوازنات االقتصادية الكلية 

 .خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وربسن إيرادات اعبزائر خبلؿ السنوات األخَتة
ة اليت تعك  التوازف أجل ربليل مناخ اإلستثمار يف اعبزائر، سيتم الًتكيز على بعض اؼبأشرات الرئيسي و من

اإلقتصادي الكلي و اليت تتمثل أساسا يف معدؿ النمو يف الناتج الداخلي اػباـ و الذي يعك  حجم 
السوؽ و مستوى تطوره، و معدؿ التضصم و نسبة العجز يف اؼبوازنة العامة و اليت تعك  سياسة التوازف 

 عية ميزاف اؼبدفوعات.النقدي الداخلي و مأشر التوازف اػبارجي الذي يركز على وض
لقد كاف إلرتفاع أسعار النفط خبلؿ السنوات األخَتة األثر اؼبباشر على ربسُت معدالت  معدل النمو:-

النمو اإلقتصادي فبعدما سجلت معدالت النمو يف بداية التسعينات معدالت سلبية، فقد بلغ معدؿ النمو 
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و من توقعات اؼبنظمة  2010سنة  03.30و إرتفع إذل  2009سنة  02.40اغبقيقي للناتج احمللي اإلصبارل 
    03.30.1إذل  2012و يعود إذل اإلرتفاع سنة  2011سنة  02.90العربية لضماف اإلستثمار أف يًتاجع إذل 

أما فيما ىبص دبعدالت التضصم أو مستويات األسعار معربا عنها بالرقم القياسي  معدل التضخم:-
عاـ  4.30إذل  2009عاـ  05.70اؼبأشر اؼبرجح تراجعا بشكل عاـ من  ألسعار اؼبستهلن، فقد سجل

و ىذا إف دؿ على شيء فإنو يدؿ على  01.40، و ىذا حسب درجات تغَت اؼبأشر حبيث بلغ 2010
إلبفاض معدؿ التضصم، و ىو ما يعٍت إستقرار األسعار يف مستويات متقاربة مع الدوؿ اجملاورة و ما يبكن 

إهبابيا يف تأكيد اإلستقرار اإلقتصادي. مع العلم أنو تعطى الدرجات حسب تغَت اؼبأشر أف نعتربه عامبل 
 2على النحو التارل:

 معدل التضخم :الدرجات حسب تغير المؤشر(Ⅳ-12)جدول رقم 
إلبفاض معدؿ التضصم 

إذل إرتفاع  1أقل من 
 نقاط مئوية. 7أكثر من 

إلبفاض معدؿ التضصم 
نقاط  5إذل أقل من  1من 

 مئوية.

إلبفاض معدؿ التضصم 
 25إذل أقل من  5من 

 نقطة مئوية.

إلبفاض معدؿ التضصم 
نقطة  25بأكثر من 
 مئوية.

0 01 02 03 

، 2010ة اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف الصادرات، مناخ اإلستثمار يف الدوؿ العربيالمصدر: 
 .239ص  الكويت،

بعجز أو فائض يف اغبساب اعباري ؼبيزاف اؼبدفوعات كنسبة من الناتج  و ىو معرب عنوالتوازن الخارجي: -
  3احمللي اإلصبارل، و تعطى الدرجات حسب التغَت اؼبأشر على النحو التارل:

 التوازن الخارجي الدرجات حسب تغير المؤشر(:Ⅳ-12)جدول رقم 
لبفاض إ

العجز بأكثر 
 3.5من 

 نقطة مئوية

إلبفاض العجز 
إذل  2.5من 
نقطة  3.5
 مئوية

إلبفاض العجز 
إذل  1أقل من 
نقطة  2.5
 مئوية

إلبفاض العجز 
 إذل 1أقل من 

 1إرتفاع حىت 
 نقطة مئوية.

إرتفع العجز 
إذل  1أكثر من 
 5أقل من 
 نقاط مئوية

إرتفع العجز 
إذل أقل  5من 
نقاط  10من 

 مئوية

إرتفاع بأكثر 
نقاط  10من 

 مئوية

3 2 1 0 -1 -2 -3 

، 2010ة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف الصادرات، مناخ اإلستثمار يف الدوؿ العربياؼبأسسة المصدر: 
 .238 ص الكويت،

                                                           

 
 .68ص  ، الكويت،1120خ اإلستثمار يف الدوؿ العربية ، منا اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف الصادرات1
 .239ص  ، الكويت،2010ة خ اإلستثمار يف الدوؿ العربي، منا اإلستثمار و إئتماف الصادراتاؼبأسسة العربية لضماف 2
 .238ص ، الكويت،2010ة خ اإلستثمار يف الدوؿ العربي، منا اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف الصادرات3
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 ، و ىذا حسب درجات التغَت يف اؼبأشر اؼبوضح أعبله.9.40حيث شهدت اعبزائر إرتفاع العجز بنسبة   
سجل مأشر سياسة التوازف الداخلي ) عجز أو فائض اؼبيزانية العامة كنسبة من الناتج  التوازن الداخلي:-

من الناتج احمللي اإلصبارل إذل  2009سنة  6.8احمللي اإلصبارل(، حيث إلبفض عجز اؼبوازنة  يف اعبزائر من 
  1، و ىذا حسب درجات تغَت اؼبأشر على النحو التارل:2010سنة  2.7

 التوازن الداخلي الدرجات حسب تغير المؤشر(:Ⅳ-16)جدول رقم 
لبفاض إ

العجز بأكثر 
 3.5من 

 نقطة مئوية

إلبفاض العجز 
إذل  2.5من 
نقطة  3.5
 مئوية

إلبفاض العجز 
إذل  1أقل من 
نقطة  2.5
 مئوية

إلبفاض العجز 
 إذل 1أقل من 

 1إرتفاع حىت 
 نقطة مئوية.

إرتفع العجز 
إذل  1أكثر من 
 5أقل من 
 نقاط مئوية

إرتفع العجز 
إذل أقل  5من 
نقاط  10من 

 مئوية

إرتفاع بأكثر 
نقاط  10من 

 مئوية

3 2 1 0 -1 -2 -3 

، 2010ة اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف الصادرات، مناخ اإلستثمار يف الدوؿ العربيالمصدر: 
 .237 ص الكويت،
 175كما أف الدراسة اليت قاـ بإعدادىا البنن الدورل حوؿ اغبكم اعبيد يف العادل واليت مشلت          

فتوجد اعبزائر ضمن ؾبموعة الربع األخَت فيما يتعلق ، ؼبأسسات اعبزائرية تعترب ضعيفةدولة تأكد أف فعالية ا
الثلث األخَت فيما يتعلق  كما أهنا توجد ضمن ؾبموعة،  ت اإلدارية وربقق دولة القانوفبثقل اإلجراءا
ىو ما أكده أحد خرباء البنن الدورل يف ؿباضرة ألقاىا يف اعبزائر حيث أشار إذل أىم العوائق  بالفساد. و

اليت تعًتض اؼبستثمر يف اعبزائر حسب الدراسة اليت قاـ هبا البنن الدورل لعينة من اؼبأسسات العمومية 
مسَتي ىذه اؼبأسسات قد انتظر أكثر  من % 37إذل أف  مأسسة. فقد أشار 562واػباصة بلغ عددىا 

من االئتماف. أيضا  من ىذه اؼبأسسات مقصاة %70سنوات قصد اغبصوؿ على العقار كما أف  5من 
ثقل اإلجراءات اإلدارية يعترب من بُت أىم العوائق اليت تعًتض اؼبستثمر الوطٍت أو األجنيب ، فحسب نف  

 يوما يف السنة للتكفل بالوثائق اإلدارية. و 90الدراسة فإف مسَتي اؼبأسسات يف اعبزائر ىبصصوف حوارل 
يوما يف اؼبتوسط كما يبكن أف تتجاوز  12زمة لذلن حوارل فيما يتعلق جبمركة السلع فقد تستغرؽ اؼبدة البل

 أياـ. ثبلث يوما علما أنو يف اؼبغرب مثبل ال تتجاوز اؼبدة يف اؼبتوسط 44يف بعض األحياف 
من خبلؿ ىذه الدراسة اليت قاـ بوضعها البنن الدورل يبكننا القوؿ بأف اؼبأشرات اليت مت اعتمادىا تضع     

اعبزائر يف درجة متأخرة مقارنة بكثَت من الدوؿ اجملاورة ، فقد أصبح ينظر للجزائر بأنو بلد يتميز بعدـ 

                                                           
 .237ص  الكويت، ،2010ة الدوؿ العربي، مناخ اإلستثمار يف اؼبأسسة العربية لضماف اإلستثمار و إئتماف الصادرات1
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تطلعات اؼبستثمرين الذين يشكوف االستقرار السياسي وتفشي الفساد وعدـ استجابة األنظمة اإلدارية ل
 1البَتوقراطية اإلدارية وعدـ الثقة يف النظاـ القضائي يف تسوية النزاعات احملتملة.
 المطلب الثالث: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المناخ اإلستثماري

 أوال: أىمية جودة المؤسسات في تحسين مناخ اإلستثمار
قباح البلداف يف ربسُت مناخ اإلستثمار فيها يتطلب يف اؼبقاـ األوؿ ربسُت جودة اؼبأسسات  إف         

Institution) ( ربقيق اغبكم اعبيد و ذلن وفقا لعدة مبادئ من أنبها ضباية حقوؽ اؼبلكية و  فبا يعٍت
سيادة دولة القانوف و سيطرة القطاع اػباص و ربرير اؼببادالت اػبارجية و ذلن ما أطلق عليو اإلقتصادي 

J.Willianson 1990) اؼببادئ العامة إلصباع واشنطن )Consensus de Washington) و لقد ، )
( على أف توفر ىذه العوامل اؼبرتبطة بوجود مأسسات جيدة ىي األىم يف D.Rodrickراسات )أكدت د

 2تغيَت معدالت النمو و اإلستثمار.
جاء يف إحدى دراسات منظمة التعاوف اإلقتصادي و التنمية، بأف نوعية اؼبأسسات ىي احملدد  و قد

لدورىا اؼبباشر و غَت مباشر يف ربسُت معدالت  الوحيد الذي لو تأثَت إهبايب و ذا معنوية على الدخل نظرا
النمو، و ذلن من حبلؿ القياـ بوظائفها اؼبصتلفة من تشجيع اإلستثمار و ربقيق اإلستقرار السياسي و 

  3حل النزاعات اإلجتماعية اؼبصتلفة.
اإلقتصاد( ىذه ) اػببَت السابق يف البنن الدورل و اغبائز على جائزة نوبل يف   ( (STIGLITZيأكد إذ

الدراسات، إذ يأكد على ربقيق التنمية اؼبطلوبة يتطلب توفَت اؼبوارد البشرية اؼبأىلة، ىذه اؼبوارد اليت تتوقف 
بدورىا على عناصر أخرى، مثل احمليط اإلقتصادي اعبيد و مستوى عمل مرضي للمأسسات و تطور 

الفقر، و وضع نظاـ جيد لتحفيز اإلستثمار أنظمة التعليم و ربسينها و ضماف اغبماية الصحية ؼبكافحة 
     4اػباص.
على أف مناخ اإلستثمار اعبيد ال يبكن أف يتحقق إال يف ظل ربسُت نوعية فبارسة اغبكم  لذلن نأكد     

و مناخ اإلستثمار اعبيد ىو عبارة عن ؾبموعة معقدة من  ) (Institutionو جودة عمل اؼبأسسات 
العناصر أو اؼبكونات ذات طبيعة ـبتلفة، و النقص يف أحد ىذه اؼبكونات ال يبكن تعويضو بتحسن مكوف 
آخر، فتمكن بلد ما من ربقيق توازنات اإلقتصاد الكلي عن طريق تطبيق سياسة نقدية و مالية صارمة 

                                                           
 .243مرجع سبق ذكره، ص  ،-حالة اعبزائر -، دور اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف دعم اؼبناخ اإلستثماريعبد اجمليد تيماوي، مصطفى بن نوي1
 .03مرجع سبق ذكره، ص  دراسة ربليلية ؼبناخ اإلستثمار يف اعبزائر،ناجي بن حسُت، 2

3
BORNER S, BODMER F, KOBLER M, L’efficacité institutionnelle et ses déterminants : Le rôle des facteurs 

politiques dans la croissance économique, OCDE, Paris 2004, p116. 
4
OCDE, Initiative de l’OCDE pour un investissement au service du développement, réunion du conseil de 

l’OCDE au niveau ministériel, 11 Avril 2006, pp 15- 24. 
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سُت مناخ اإلستثمار إذا كانت نوعية اؼبأسسات سيئة و عدـ اإلستقرار األمٍت. و تكوف عديبة األنبية يف رب
عليو فمن األجدى للدوؿ اليت تستهدؼ ربسُت مناخ اإلستثمار فيها أف تقـو بتشصيص جيد لكل ما من 
ر، شأنو أف يأثر سلبا على اؼبناخ العاـ لئلستثمار، و وضع إسًتاتيجية واضحة و ؿبددة لًتقية اإلستثما

  1مستغلة يف ذلن الفرص اؼبتاحة ؽبا يف السوؽ الوطٍت أو العاؼبي.
 واقع قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرثانيا: 

لؤلنبية اليت تكتسيها اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة،  نظراوضعية المؤسسات في ظل التحوالت: .0
اؼبتضمن القانوف  18-01 واليت مت إدراكها من قبل السلطات العمومية يف اعبزائر، مت إصدار القانوف

التوجيهي لًتقية اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة دبا مكن من القدرة على تصنيف ىذا النوع من اؼبأسسات 
 .وإحصائػها

من الصعب ربديد تشكيلة دقيقة للمأسسات الصغَتة ة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : تشكيل-0.0
و اؼبتوسطة ،و يعود ذلن إذل مشاكل اؼبعطيات اإلحصائية إذل جانب نقائص أنظمة التسجيل واؼبتابعة 

 على اؼبستويُت القانوشل و اعببائي .
تقدـ الرقم األكثر مصداقية عن عدد ( CNASإف بطاقة الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي )   

بلغ عدد اؼبأسسات اؼبماثلة للمأسسات الصغَتة ىذه اؼبعطيات، حسب اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة. ف
ىذا  اإلشارة أفو ذبدر ، 2012 منصب شغل يف هناية سنة 1848117ومأسسة  711382ة واؼبتوسط

 (. %7.97)+بػ زيادة تقدر  أي 659309يقدر بػ  2011العدد قد كاف سنة 
 52523و اليت أفرزت عن زيادة عدد اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة بػ  2012ىذه اغبركية خبلؿ سنة     

 :نتيجة كانت 2011مقارنػة بسنة 
 مأسسة جديدة 30530إنشاء  -
 مأسسة غَتت نشاطها 5876 -
 مأسسة أوقفت نشاطها )إنسحبت(. 8482 -
، 2011 مقارنة بسنة 2012خبلؿ سنة وسطة العمومية فقد عرفت تراجعا أما اؼبأسسات الصغَتة واؼبت     

 2012سنة  557إذل  2011منصب شغل سنة  48086مأسسة و  572من  عددىا حيث تراجع
 منصب شغل. 47375و
 و يبكن توضيح تطور اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة حسب القطاع القانوشل يف اعبدوؿ اؼبوارل: 
 

                                                           
 .04مرجع سبق ذكره، ص  دراسة ربليلية ؼبناخ اإلستثمار يف اعبزائر،بن حسُت،  ناجي1
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 ( 2012–2011)الـ م.ص.م حسب القطاع القانوني : تطور ( Ⅳ-17)  الجدول رقم 

  لسنةعدد الـ.م.ص.م  طبيعة الـ.م.ص.م

4100 
عدد الـ.م.ص.م  

 4104لسنة 
 التقييم

 اإلكبراؼ العدد

 م.ص.م. الخاصة
 7.24 28356 420117 391761 الشصص اؼبعنوي

 8.58 10299 130394 120095 األفراد

 9.45 13883 160764 146881 الصناعات التقليدية

 7.98 52538 711275 658737 01اجملموع 

 م.ص.م. العامة
 2.62- 15- 557 572 الشصص اؼبعنوي

 2.62- 15- 557 572 02اجملموع 

 7.97 24243 700834 629319 المجموع

Source : Ministère de l’Industrie de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 

l’Investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME N22, 2012, p 10. 

من اجملموع اإلصبارل مث تليها الصناعات  %77.33إف اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة اػباصة سبثل نسبة *
سنة  %00.07و يف األخَت اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة العمومية بنسبة  %22.58التقليدية بنسبة 

2012. 
، يف حُت أف %2.56أجَت أي بنسبة  47375إف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة العمومية تشغل *

من العدد اإلصبارل للمستصدمُت يف  %97.44أي ما يعادؿ  أجَت 1800742اؼبأسسات اػباصة تشغل 
 .2012سنة  1848117اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و اؼبقدر بػ 

)مصغرة، صغيرة و اؼبأسسات إف توزيع : توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب الفئات-4.0
( لسنة CNASاحملصاة من طرؼ الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي )  مأسسة و 28356 متوسطة(

 يبُت أف :، حسب فئػة العماؿ 2012
  ؛% 96.03عماؿ سبثل 10اؼبأسسات اليت تشغل أقل من 
  ؛ % 3.49عامل سبثل  49و  10اؼبأسسات اليت تشغل ما بُت 
  0.48عامل سبثل  250و  50اؼبأسسات اليت تشغل ما بُت % . 
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ال تبتعد إطبلقا عن ، اؼبتوسطة اعبزائرية إف ىذه التشكيلة حسب شرائح العماؿ للمأسسات الصغَتة و     
ففي إيطاليا مثبل: اؼبأسسات اليت تشغل "اؼبتوسطة عرب العادل،  اؼبأسسات الصغَتة ونظاـ النسيج لقطاع 

األجراء أما يف الربازيل من  % 47من اجملموع العاـ للمأسسات و تستصدـ  % 95عماؿ سبثل  10أقل من 
 و سجلت ضمن فئات اؼبأسسات الصغَتة جدا % 98.7مليوف مأسسة و اليت منها  4,5فهناؾ أكثر من 

 1".منػاصب الشغػلمن  %60توفر 
 اغبركية اليت عرفها قطػاع اؼبأسسات الصغَتة وإف    ط:توزيـع الـ م.ص.م حسب قطـاع النشـا.3.0

توضح سبركز اؼبأسسات الصغَتة   %،7.97بػ  اليت أفرزت عن زيػادة قدرىا و 2012اؼبتوسطة خبلؿ سنة 
النقل واالتصاؿ وىذا راجع غبيويػة ىذه ، التجارة، األشغاؿ العموميةواؼبتوسطة أساسا يف قطاعات البناء و 

القطاعات وانتشارىا على مستوى الًتاب الوطٍت وألنبيتها يف االقتصاد  وكذا تفضيل اػبواص لبلستثمار 
فيها نظرا للربح السريع واؼبضموف، فبا يعٍت أف باقي القطاعات ما زالت غَت ؿبفزة لبلستثمار، و بالتارل 

 .الظروؼ اؼبواتية الستغبلؽبار تبقى فرص االستثمار هبا تنتظ
 72على مستوى الًتاب الوطٍت  يوجد 2:تمركز نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.4

منطقة نشػاط،  449وحاسي رمل (  منطقة صنػاعية ) دوف األخذ يف اغبسباف منطقتػا حاسي مسعود و
ىكتار  7881ىكتار بالنسبة للمناطق الصناعية و  14800حيث تًتبع على مساحة إصبالية تقدر بػ 

بالنسبة ؼبنػاطق النشػاط. كما أف قرار إنشاء منػاطق جديدة قد مت ذبميده من طرؼ اغبكومة )ؾبل  
ىذا يف انتظار إهباد اغبلػوؿ اؼبناسبة للمشاكل اليت تعًتض يف  و (، 22/04/1998اغبكومة اؼبنعقد يف 
 ملُت.اؼبتعا نف  الوقت اؼبسَتين و

على الرغم من وجود قيػود عديدة ، زبص هتيئة وتسوية عقود ملكية ىذه اؼبناطق إال المناطق الصناعية: -
إننا قبد غالبية حصص األراضي فيها مشغولة، تتمركز فيها أكرب اؼبأسسات الصناعية، حيث قبد أنو ولغاية 

 قطعة أرض من طرؼ متعاملُت سواء كانوا عموميُت أو خواص. 4079مت شغل ، 1999سنة 
اليت مت إنشاؤىا يف ظروؼ أقػل بكثَت فبا ىي عليو اؼبناطق  أما يف منػاطق النشاط و منـاطق النشـاط:-

من العدد   %60.57أي  فقط،قطعة  19199قطعة موجودة، مت اقتنػاء  31693الصناعية، حيث من بُت 
 اغبسباف اؼبساحات الكبَتة للمناطق وكذا البعد الكبَت بينها، إف ىذه النسبة الضئيلة اإلصبارل، مع األخذ يف

لبلستغبلؿ ليست مرتبطة فقط حبالة هتيئة ىذه اؼبناطق ولكن يرجع أيضا إذل عوامل أخرى منها، سبركز 
د ، أف اؼبناطق اؼبشغولة اؼبنطقة ، شبن التنازؿ اؼبطبق أثناء تسوية عقد اؼبلكية ، األمن ... اخل . كما أننا قب

                                                           
 . 245-244سبق ذكره، ص  ص مرجعبن نوي، عبد اجمليد تيماوي، مصطفى 1
 .245ص  سبق ذكره، مرجعبن نوي، عبد اجمليد تيماوي، مصطفى  2
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تتمركز يف الواليات، سعيدة، سيدي بلعباس، إليزي، اعبلفة، مستغازل، تندوؼ، بشار  %50بأقل من 
فتتمركز يف الواليات،اعبزائر،البليدة، سطيف،األغواط،  %50 والنعامة. أما اؼبناطق اؼبشغولة بأكثر من

 جباية . قسنطينة ووىراف، تيبازة، الشلف، عنابة، خنشلة، بومرداس، 
 ثالثا: مستقبل اإلستثمار في ميدان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

يظهر التطور السنوي لتصريػحات االستثمػار يف اعبدوؿ التػارل التطور السنوي للمشاريع المصرح بها: .0
 : الذي يبُت اىتمػاـ اؼبتعاملُت هبذا اعبهػاز

 (4104-4114ع االستثمار)للمؤشرات األساسية لمشاريالتطور السنوي : (Ⅳ-18)الجدول رقم 

 المبالغ التشغيل المشاريع السنوات
ليوف )م القيمة % العدد % العدد

 دج(
% 

4114 523 1.10% 30674 4.06% 104804 1.51% 

4113 1882 3.95% 37579 4.98% 403758 5.82% 

4112 903 1.90% 25007 3.31% 240847 3.47% 

4112 873 1.83% 44244 5.86% 206731 2.98% 

4116 2226 4.68% 62887 8.33% 509350 7.35% 

4117 4556 9.57% 91808 12.16% 655670 9.46% 

4118 7133 14.99% 97698 12.94% 1773545 25.58% 

4119 8024 16.86% 72440 9.59% 469205 6.77% 

4101 6759 14.20% 67594 8.95% 401348 5.79% 

4100 6999 14.71% 133824 17.72% 1352811 19.51% 

4104 7715 16.21% 91415 12.11% 815545 16.21% 

 %011 6933600 %011 722071 %011 27293 المجموع

Source : Bilan des Déclaration d’Investissement pour les années 2002 à 2012, www.andi.dz. 

و من أجل معرفة أىم اؼبراحل اليت عرفها تطور اؼبشاريع اإلستثمارية نقـو بوضع الشكل التارل الذي يظهر 
تطور اؼبشاريع اإلستثمارية اليت تقدـ هبا اؼبستثمروف لدى مصاحل الوكالة الوطنية لدعم و ترقية اإلستثمار اليت 

ية لتطوير اإلستثمار اليت تأسست دبوجب و الوكالة الوطن 1993تأسست دبوجب قانوف اإلستثمار لسنة 
 .2001قانوف اإلستثمار لسنة 

 
 

http://www.andi.dz/
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 ( 4104-4114تطور عدد المشاريع المودعة لدى الوكالة خالل الفترة ) (:Ⅳ-14)شكل رقم 

 
Source : Bilan des Déclaration d’Investissement pour les années 2002 à 2012, www.andi.dz. 

مليوف دينار جزائري كإلتزامات  6933611أكثر من  2012و  2002لقد مت تسجيل ما بُت سنيت        
و الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  ARSIإستثمار مت التصريح هبا لدى وكالة و دعم و ترقية اإلستثمار 

ANDI 755170مشروع إستثماري، و يساىم يف خلق أكثر من  47593كثر من و يبثل ىذا اؼببلغ أ 
 منصب عمل.

تبُت اإلحصائيات السابقة ) أنظر الشكل السابق( أف وتَتة تقدصل اؼبشاريع اإلستثمارية دل تعرؼ      
) أي بعد  2007إذل غاية سنة  2002إستقرارا، فقد عرفت مرحلتُت أساسيتُت: اؼبرحلة األوذل من سنة 

(، حيث شهدت ىذه اؼبرحلة إرتفاع تدرهبي يف عدد اؼبشاريع 2001إصدار القانوف اعبديد لئلستثمار سنة 
لتصل إذل  2008، لكنها إرتفعت سنة 2007مشروع سنة  4556اؼبسجلة لدى الوكالة، إذ وصلت إذل 

إمتدت اؼبرحلة الثانية من  مليوف دينار جزائري. و 1773545مشروع و تبلغ ذروهتا دببلغ يقدر بػ  7133
: حبيث بقيت ؿبافظة على ىذا النوع من اإلرتفاع و مستقرة نوعا ما، 2012إذل غاية سنة  2008سنة 

مشروع مصرح بو  7715و  8024سبيزت بإرتفاع يف عدد التصروبات اؼبقدمة للوكالة، إذ تراوحت ما بُت 
 %.19.51بنسبة  1352811غ يقدر بػ دببل 2011لدى الوكالة، و قد بلغت أعلى قيمة ؽبا سنة 

و تظهر اإلحصائيات اػباصة باإلستثمار تركز اؼبشاريع حوؿ اؼبناطق اغبضرية الكربى )واليات      
الشماؿ(، فهي تضم معظم اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة مقارنة دبنطقة اعبنوب، إذ أف تتمركز أىم 

http://www.andi.dz/
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 -تيبازة -سطيف -جباية -وىراف -تيزي وزو -ة: اعبزائراؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف الواليات التالي
 الشلف. -عنابة -باتنة -قسنطينة -بليدة -بومرداس

مأسسة و سبثل نسبة  248985حبيث يتمثل عدد اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف منطقة الشماؿ بػ 
اؽبضاب العليا بػ من إصبارل عدد اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الوطن، مث تليها منطقة % 59.27

و يف األخَت منطقة اعبنوب و اعبنوب الكبَت فقدر عدد اؼبأسسات % 30.54مأسسة بنسبة  128316
 من اإلصبارل. و الشكل التارل يوضح ذلن.% 10.19مأسسة بنسبة  42816الصغَتة و اؼبتوسطة بػ 

 توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر التراب الوطني: (Ⅳ-13) شكل رقم

 
وذة من الوكالة الوطنية لتطوير من إعداد الطالبة باإلعتماد على اإلحصائيات السابقة اؼبأخ المصدر:
 اإلستثمار.

نظرا للدور الذي أصبحت تقـو بو اؼبأسسات  تطور اإلستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:.4
( يف التنمية و خلق مناصب عمل جديدة، أصبحت اغبكومات يف صبيع PMEالصغَتة و اؼبتوسطة )

البلداف النامية منها و اؼبتقدمة تقـو بتشجيع إنشاء ىذه اؼبأسسات و تضع العديد من اآلليات من أجل 
مرافقة و دعم اؼببادرين الصغار يف اؼبراحل األوذل لبداية نشاطهم. و اعبزائر كذلن دل تتصلف عن ركب ىذا 

و، فقد شهد اإلستثمار بإنشاء مأسسات صغَتة و متوسطة تطورا مهما منذ بداية تنفيذ برامج التوج
اإلصبلح اإلقتصادي و ربرير اإلستثمار للقطاع اػباص، و لكن إرتفعت وتَتة إنشاء اؼبأسسات أكثر منذ 

 .1994إنشاء وزارة خاصة بًتقية اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و الصناعة التقليدية سنة 
 ( يف اعبزائر ندرج اعبدوؿ التارل:PMEو من أجل التعرؼ على حجم و تطور )

 (2006-0992المتوسطة خالل الفترة ): تطور المؤسسات الصغيرة و (Ⅳ-19)جدول رقم 
 4116 4112 4112 4113 4114 4110 0999 0992 السنوات

 PME 177365 159507 179893 188893 288587 312956 342788 376767عدد

Source : Direction des Systèmes d’Information et des Statistique, Ministère de l’Industrie de 

la PME et de la promotion de l’Investissement. 

59% 
31% 

8% 2% 

PME privées par région (2012) 
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Hauts-plateaux

Sud

Grand Sud
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 (4104-2007المتوسطة خالل الفترة ): تطور المؤسسات الصغيرة و (Ⅳ-01)جدول رقم 
 4104 4100 4101 4119 4118 4117 السنوات

 PME 410959 519526 625069 607297 659309 711832عدد

Source : Direction des Systèmes d’Information et des Statistique, Ministère de l’Industrie de 

la PME et de la promotion de l’Investissement. 

 (4104-0992): تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خالل الفترة (Ⅳ-12)شكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على اإلحصائيات السابقة. المصدر:
و إنطبلقا من الشكل أعبله يتضح أف عدد اؼبأسسات يف تزايد مستمر من سنة إذل أخرى، حبيث قد       

إذل أكثر  177365، إذ إنتقل عددىا من 2012 و  1995تضاعف أكثر من أربع مرات فيما بُت سنيت 
 .2012ألف عامل سنة  755ألف مأسسة يعمل هبا أكثر من  711

و من خبلؿ الشكل السابق يتبُت أف تطور عدد اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة مر بثبلث مراحل رئيسية: 
و كاف عدد اؼبأسسات يرتفع بشكل تدرهبي و كاف  2003إذل غاية  1995حبيث اؼبرحلة األوذل من سنة 
و  2004مأسسة، و سبيزت اؼبرحلة الثانية اؼبمتدة ما بُت  288587و  177365يًتاوح عددىا بُت ما بُت 

و كاف ىناؾ إرتفاع ملحوظ و ىذا بفضل دعم الدولة للمشاريع اإلستثمارية و التشجيع على إنشاء  2008
من ىذه اؼبأسسات ىي مأسسات خاصة و ىذا  %96اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة، إال أنو أكثر من 

شيء فإنو يدؿ على توجو الدولة كبو اػبوصصة و فتح اجملاؿ كبو أماـ اإلستثمار اػباص يف  إف دؿ على
 ظل اإلصبلحات اؼبتعاقبة.

يبدأ اإلرتفاع الكبَت يف عدد اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و تصل إذل ذروهتا  2008و إنطبلقا من سنة 
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 ذبعل منها بلدا وبقق نسبا جيدة من النمو االقتصادي فهي تتوفر اعبزائر على كل اؼبقومات اليت           
تتوفر على موارد طبيعية عديدة ومتنوعة وعلى طاقات بشرية متعلمة، كما أف ؽبا إمكانية ربقيق تراكم رأس 
اؼباؿ عن طريق قطاع احملروقات والذي يبكن استثماره يف القطاعات اإلنتاجية األخرى وتتميز اعبزائر بقرهبا 

على الرغم من كل اؽ الشراكة مع االرباد األوريب. ألسواؽ األوربية وانفتاحها عليها خاصة بعد إبراـ اتفمن ا
ىذا فبل يبكن للجزائر أف ربقق نتائج إهبابية ما دل تعمل على القياـ بإصبلحات جذرية وىيكلية ؼبأسساهتا 

 الرظبية. االقتصادية و
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 أىمية برامج تأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في رفع قدرتها التنافسيةالمبحث الثاني: 
يف سبيل ربسُت القدرة التنافسية للمأسسات اإلقتصادية اعبزائرية و بوجو خاص اؼبأسسات          

هتدؼ باشرت السلطات العمومية اعبزائرية بتنفيذ برامج لتأىيل اؼبأسسات اعبزائرية اليت  الصغَتة و اؼبتوسطة
إذل تعزيز موقع اؼبأسسات يف السوؽ احمللية و السوؽ اػبارجية، و خاصة أف اعبزائر على مشارؼ اإلنضماـ 
إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، األمر الذي يستدعي ترقية تنافسية اؼبأسسات اعبزائرية و عصرنتها، ألف عهد 

لتسلح بقدرات تنافسية و احملافظة عليها يف اغبماية إنتهى و السبيل الوحيد لضماف البقاء و النمو ىو ا
 و ؽبذا إرتأينا أف نتعرض يف ىذا اؼببحث للمطالب التالية:اآلجاؿ الطويلة، 

 .اؼبطلب األوؿ: ماىية تأىيل اؼبأسسات اإلقتصادية -
 اؼبطلب الثاشل: إجراءات عملية التأىيل و متطلباهتا. -
   الصغَتة و اؼبتوسطة.اؼبطلب الثالث: الربامج اؼبطبقة لتأىيل اؼبأسسات  -

 المطلب األول: ماىية تأىيل المؤسسات اإلقتصادية
  « La mise à niveau »أوال: مفهوم عملية التأىيل 

خاصة دبفهـو التأىيل زبتلف يف صياغتها من مفكر إذل آخر ومن كاتب إذل  فوردت عدة تعار ي         
آخر، ولكن تتفق صبيعا على أف التأىيل يعٌت تلن العملية اليت تقًتف دائما بتحسُت تنافسية اؼبأسسات. 
 حيث هتدؼ عملية التأىيل إذل إجراء تغيَتات على مستوى اؼبأسسة يف صبيع وظائفها اإلنتاجية، اؼبالية،

لتصبح قادرة على إنتاج منتج وبمل صبلة من اؼبواصفات ؽبا. التجارية والبشرية وعلى مستوى احمليط اؼبباشر 
 ال تقل عن اؼبواصفات اليت ينتج هبا يف الدوؿ النامية. 

يف إطار اإلجراءات اؼبرافقة اليت  1988ظهر مصطلح التأىيل إذل التجربة الربتغالية اليت مت الشروع فيها سنة 
، ربت غطاء الربنامج اإلسًتاتيجي لتحديث اإلقتصاد 1باشرهتا الربتغاؿ إلنضمامها إذل اإلرباد األورويب

 الربتغارل، و الذي كانت أىدافو األساسية:
 تسريع وتَتة ربديث البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعية؛ -
 الصناعي؛ربسُت إنتاجية و نوعية النسيج  -
 تدعيم و تعزيز قواعد التكوين اؼبهٍت؛ -
 2توجيو التمويل لئلستثمارات اؼبنتجة للمأسسات و خاصة اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة. -

                                                           
1
Hervé Bougault et Ewa Filipiak, Les Programmes de mise à niveau des entreprises Tunisie, Maroc, Sénégal, 

agence Française de développement, paris, 2005, p 11.  
2
 Ibid., p .15 
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ONUDIمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عرفتو           
  عبارة عن ؾبموعة بأنو " 1995سنة

يف مرحلة االنتقاؿ من اجل تسهيل اندماجها ضمن برامج وضعت خصيصا للدوؿ النامية اليت ىي 
 1".االقتصاد الدورل اعبديد والتكيف مع ـبتلف التغَتات

مفهـو التأىيل خبلؿ السنوات األخَتة، فأصبح يعٍت اإلجراءات اؼبتواصلة و اليت  L’ONUDIو لقد طور 
 Libre-échange.2هتدؼ لتحضَت اؼبأسسة و كذا ؿبيطها للتكيف مع متطلبات التبادؿ اغبر 

يبكن تعريف التأىيل بأنو: "تعزيز اعبهود اؼببذولة لتمكُت اؼبأسسة من منافسة ؿبيطها بعد إستجابتها       
ؼبعايَت اإلنتقاء و الشروط اؼبأىلة للحصوؿ على الدعم للمساعدة على تفعيل الوظائف و األنشطة اؼبادية و 

تصادي للمأسسة  يف إطار برامج التأىيل غَت مادية ذات األولوية للتسوية و الغَت مرتبطة بالنشاط اإلق
الذي يتضمن القياـ بتشصيص إسًتاتيجي شامل للتعبَت عن إحتياجات اؼبأسسة و إعداد ـبطط تأىيل و 

و ما يبكن إستنتاجو من خبلؿ ىذا  3خطة لتمويلو مث الشروع يف تنفيذه و متابعتو مث تقييم نتائجو".
 قدرة التنافسية للمأسسة.التعريف أف برنامج التأىيل يهدؼ لدعم ال

فبا تقدـ يبكن القوؿ بأف برنامج التأىيل عبارة عن ؾبموعة من اإلجراءات اليت تتصذىا السلطات        
هبدؼ ربسُت موقع اؼبأسسة يف السوؽ و رفع إنتاجيتها لتكوف يف مستوى اؼبأسسات اؼبنافسة ؽبا حىت 

 تضمن شروط كسب حصة يف السوؽ احمللية و الدولية.
ذبدر اإلشارة ىنا إذل أف اؼبأسسات اليت هبب أف تستفيد من عملية التأىيل ىي اؼبأسسات اليت تتوفر  و

على اغبد األدسل من القدرات التنافسية و اليت ؽبا إستعداد ؼبرحلة التصدير، ألف عملية التأىيل تعترب دبثابة 
اؼبردودية من خبلؿ تقوية العوامل  مرحلة إنتقاؿ اؼبأسسة من مستوى إذل مستوى أخر يتميز بالكفاءة و

الداخلية و اػبارجية للمأسسة و ذلن لتمكينها من مواكبة التطورات اغباصلة يف اؼبيداف اإلقتصادي و 
 لكي تصبح منافسة لنظَتاهتا يف العادل، و يبكن التعبَت عن برنامج التأىيل من خبلؿ الشكل التارل:

 
 
 

                                                           

  United Nation of Industrial Developement Organisation 

، ملتقى دورل حوؿ: متطلبات تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الدوؿ آليات و إجراءات تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف اعبزائر قوريش نصَتة،1
 .1048، ص 2006أفريل  18و  17اعبزائر، يومي العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

2
Mohamed Lamine Dhaoui, Guide Méthodologie : Restructuration, mise à niveau Compétitivité industrielle, 

L’ONUDI, Vienne, 2002, p07. 
. ؿبملة من 200، ص 2007بوابة التمويل األصغر،  اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية بُت ضرورة التأىيل و ضغوط اإلنفتاح اإلقتصادي،العياشي زرزار، 3

 .2013-09-09تاريخ اإلطبلع:   ? arabic.microfinancegateway.org/redirect.phpاؼبوقع اإللكًتوشل: 
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 برنامج التأىيل: مسار )عملية( (Ⅳ-12) شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Mohamed Lamine Dhaoui, Guide Méthodologie : Restructuration, mise à niveau 

Compétitivité industrielle, L’ONUDI, Vienne, 2002, p ⅷ. 

 مسار )عملية( برنامج التأىيل
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 التشريعاتاؼبأسسة و 
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 تشصيص إسًتاتيجي عاـ

 تمويلـبطط التأىيل و خطة ال البنية التحتية و اػبدمات

 اؼبوافقة على ـبطط التأىيل اإلصبلح اؼبارل و اؼبصريف

اغبث و التشجيع على 
 اإلستثمار

 تنفيذ و متابعة ـبطط التأىيل
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التسويق و 
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 األسواؽ

 النوعية و 

 اؼبصداقية
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 نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 اإلنتاج

 نظاـ التنظيم و 

 التسيَت

 عصرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 التجهيزات

 التنافسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالقدرة 

 التــــــــــــــــــــــصدير السوق المحلي
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نبلحظ من خبلؿ الشكل أعبله أف برنامج التأىيل يتعلق جبانبُت أساسيُت األوؿ يتعلق بتأىيل         
اؼبأسسة، و اليت تنطلق من التشصيص اإلسًتاتيجي الشامل و إعداد ـبطط التأىيل و خطة التمويل، لتصل 

ىيل احمليط الذي تنشط فيو ىذه إذل اؼبوافقة على اؼبصطط مث تنفيذه و متابعتو، و اعبانب الثاشل يتعلق بتأ
اؼبأسسة، و الذي يتضمن هتيئة اعبانب القانوشل و التشريعي احملفز على تطوير نشاطات اؼبأسسة، زيادة 
على توفَت البنية التحتية و اػبدمات البلزمة من أجل الرفع من وتَتة و أداء اؼبأسسات و التسهيل من مهاـ 

و اإلجراءات البلزمة يف إطار عملية التأىيل، ىذا مع التأكيد على اؼبأسسات على إقباز ـبتلف النشاطات 
ضرورة تأىيل القطاع اؼبارل و اؼبصريف و الذي يعترب عصب اغبياة بالنسبة للمأسسات اإلقتصادية فبدوف 
ماؿ يستحيل على اؼبأسسات التحرؾ و تنفيذ ـبططات تأىيلها، و عليو فبلبد من إصبلحات على ىذا 

تطيع اؼبأسسات العمل يف ظروؼ ؿبفزة و أكثر مبلءمة و شفافية، إذل جانب ذلن تأىيل القطاع حىت تس
احمليط اإلستثماري و احملفزات اليت قد تزيد من إقباؿ اؼبأسسات على اإلستثمار بفعل القوانُت و اإلجراءات 

 و احملفزات اؼبغرية اليت توفرىا البيئة اعبديدة لئلستثمار.
اؼبأسسة إذل ؾبموعة من التحسينات على نظاـ تسيَتىا و إنتاجها، سواء تعلق  و بناءا على ما سبق تصل

األمر بعصرنة التجهيزات، نظاـ التنظيم و التسيَت و اإلنتاج، تكوين و تأىيل اؼبوارد البشرية، العمل دبقايي  
اف اؼبأسسة اعبودة العاؼبية و البحث عن األسواؽ و إبراـ إتفاقيات الشراكة، من خبلؿ ذلن يصبح بإمك

 تنمية تنافسيتها يف السوؽ احمللي للوصوؿ إذل التصدير )السوؽ األجنيب(.
 أىداف عملية التأىيل   ثانيا: 

 :1التأىيل يف عملية تتمثل أىداؼ         
تسعى برامج التأىيل إذل رفع الكفاءة اإلنتاجية للمأسسات حىت تستطيع .تحسين تسيير المؤسسات: 0

اغبفاظ على حصتها يف السوؽ احمللي يف مرحلة أوذل والبحث عن أسواؽ خارجية يف مرحلة موالية. ويتم 
ذلن بإدخاؿ ؾبموعة من التغيَتات اؽبامة على أساليب و طرؽ التسيَت واإلنتاج بغية االستصداـ األمثل 

 تنمية الكفاءات البشرية، و التنمية والبحث يف وظيفة التسويق. وات اإلنتاجية اؼبتاحة، للقدر 
 ؛تنمية مشاريع الشراكة مع اؼبأسسات اػبارجية -
 ترقية اؼبأىبلت اؼبهنية؛ -
 ؼبارل يف تدبَت األمواؿ وتوظيفها؛استصداـ تقنيات التحليل ا -
 االتصاؿ؛ اغبديثة لئلعبلـ و تاؼبأسسات للتكنولوجيا تشجيع استعماؿ ترقية االبتكار التكنولوجي و -

                                                           
 .1051قوريش نصَتة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ـبابر البحث اؼبتصصصة على  تفعيل وظيفة البحث والعمل على إنشاء ـبابر بالتعاوف مع اعبامعات و -
 سق اؼبعموؿ بو يف الدوؿ اؼبتقدمة؛الن
 ؛اكتساب التكنولوجيا -
  .ية العاؼبية لبليزوربسُت اعبودة أو النوعية للحيازة على معايَت العامة للنوع -
ربسُت القدرة التنافسية يعترب من األىداؼ  إف ىدؼ الوصوؿ إذل تعزيز و :تحسين تنافسية المؤسسات.4

من القانوف التوجيهي لتطوير  18اؽبامة اليت يسعى القطاع إذل الوصوؿ إليها، فإذا قمنا دبراجعة اؼبادة 
اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة، سنبلحظ أف عملية التأىيل هتدؼ أساسا إذل زيادة القدرة التنافسية 
للمأسسات ألف عنصرا أو عامل التنافسية ضروري ألي مأسسة يف وقتنا اغبارل للحفاظ على مكانتها 

د أحدث الطرؽ يف ؾبارل التسيَت والتنظيم وىذا وتطويرىا. وتتم عملية ربسُت التنافسية من خبلؿ اعتما
للتحكم يف التكاليف وااللتزاـ باؼبواصفات واؼبقايي  الدولية اؼبتعلقة بالنوعية، وربسُت القدرة التسَتية لدى 

بتوفَت ؿبيط مبلئم ؽبا  ومسَتي اؼبأسسات وىذا بتزويدىم دبفهـو " ثقافة اؼبأسسة و التقاوؿ "من جهة، 
ذلن بإجراء تعديبلت يف صبيع مكوناتو. وتوفَت اؼبعلومات االقتصادية لتطوير تنافسية من جهة أخرى.و 

 اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة.
يًتتب على التأىيل زيادة درجة اؼبنافسة للمأسسات الصغَتة واؼبتوسطة، فبا يأدي إذل توليد حافز        

اءة على إدارة اؼبأسسات. ونتيجة ؽبذه على التجديد، وتساعد على ظهور منظمُت و إداريُت أكثر كف
التغَتات فإنو من اؼبتوقع نظريا أف يتولد على عميلة التأىيل زيادة الكفاءة اإلنتاجية أو القدرة التنافسية إما 
يف شكل زيادة يف اإلنتاج باستصداـ نف  القدر من اؼبورد أو تقليل كمية اؼبدخبلت البلزمة للحصوؿ على 

 أكثر أو يف شكل ربسُت نوعية اإلنتاج.نف  حجم اإلنتاج أو 
اؼبأسسة الصغَتة  ف: تعاشل اعبزائر كبقية البلداف النامية من مشاكل البطالة، وكو توفير مناصب الشغل.3

اغبكومة أف هتيئ صبيع  ؿواؼبتوسطة أثبتت قدرهتا على التصفيف من حدهتا خبلق فرصا منتجة للعمل، رباو 
يف التنمية  ةالظروؼ اؼبواتية إلنشاء ومرافقة وتأىيل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة لتساعدىا على السانب

االقتصادية واالجتماعية. فاالىتماـ اؼبعطى للمأسسة يهدؼ لي  فقط إذل اغبفاظ على مناصب التشغيل 
مادىا على اليد العاملة أكثر من اعتمادىا على يهدؼ إذل خلق وظائف جديدة وذلن العت لاغبالية، ب

 رأس اؼباؿ من جهة وأيضا لسهولة إقامتها وتوزيعها على نطاؽ واسع. 
 دوافع عملية التأىيلثالثا: 
إف األسباب والدوافع اليت أدت باعبزائر إذل حتمية تكييف وربضَت مأسساهتا لبلندماج يف االقتصاد      

 اػبارجية والعوامل الداخلية.العاؼبي تكمن يف العوامل 
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وتتمثل يف ربديات اؼبنافسة اػبارجية نتيجة للتغَتات اليت يعرفها االقتصاد الوطٍت كموجة : التحديات.0
منطقة  إذلالنضماـ اؼبناطق ذات التبادؿ اغبر خاصة االتحرر االقتصادي ،االندماج  ضمن فضاءات 
ورو متوسطية يف إطار الشراكة األ 2002 أفريل اؼبرـب يف التجارة اغبرة مع اإلرباد األوريب بعد االتفاؽ

 .1إذل االنضماـ اؼبرتقب إذل منظمة التجارة العاؼبية باإلضافة
كما تواجو اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف اعبزائر مثلها يف ذلن مثل باقي  الصعوبات و المشاكل:.4

الدوؿ النامية، بعض اؼبشاكل والصعوبات اليت ربد من قدرهتا على العمل ومسانبتها يف دفع عجلة النمو 
 االقتصادي.وتتمثل أىم ىذه الصعوبات فيما يلي:                  

 اؼبشاكل اليت تواجو اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف اغبصوؿ على من بُت :2الصعوبات التمويلية-0.4
 التمويل من البنوؾ قبد:

 ؛القروض( ارتفاع أسعار الفائدة على 1  
 ؛القروض( قصر فًتة سداد 2  
 ؛القروض( تعدد إجراءات اغبصوؿ على 3  
 ؛البنوؾ( عدـ توفر الوعي اؼبصريف لدى أصحاب اؼبأسسات وعدـ اعتيادىم على التعامل مع 4  
 ؛واؼبتوسطة( عدـ منح إعفاءات وامتيازات خاصة للمأسسات الصغَتة 5 
 .األولويات اؼبشروطية و ( ؿبدودية التمويل اؼبتعلقة باغبجم و6 

من  احملسنة يعترب اغبصوؿ على اؼبعلومات االقتصادية اؼبضبوطة و 3:المعلومةصعوبة الحصول على -4.4
ـبططاهتا التسويقية لعدـ توفر  اؼبشاكل العويصة  اليت تصطدـ هبا اؼبأسسات يف رسم سياساهتا اإلنتاجية و

 .عبة وتوزيع اؼبعلومة االقتصاديةمعا مركز ـبتص يف صبع و
تتميز اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة بعدـ إتباع أصحاهبا : العمل المؤىل التكوين وضعف -3.4

األساليب اغبديثة يف اإلدارة والتسيَت، حيث يسود يف إدارة ىذه اؼبأسسات مبط اؼبدير اؼبالن الذي هبمع 
عادة بُت وظائف اإلدارة والتمويل والتسويق وغَتىا باإلضافة إذل عدـ وجود التصصص الوظيفي باؼبعٌت 

ترتيب الوظائف واحملاسبة واالقتصاد وغَتىا، وعدـ وجود تنظيم إداري واضح اؼبعادل لسَت  اؼبعروؼ يف سجل
 .العمل يف أقساـ وإدارات اؼبأسسة

                                                           
 .1048مرجع سبق ذكره، ص   قوريش نصَتة،1
 .82،ص 2008الطبعة األوذل، إيًتاؾ للطباعة و النشر و التوزيع، القاىرة،  اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و مشكلة سبويلها،رقية حساشل، ، رابح خوشل2
 .1049قوريش نصَتة، مرجع سبق ذكره، ص 3
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رسكلة عماؽبا نتيجة للصعوبات اؼبالية.باإلضافة  نو ال تلجا اؼبأسسات إذل تدريب وتكوين وأكما       
 مبلئمة نظم التعليم والتدريب ؼبتطلبات التنمية. يف العنصر البشري وعدـإذل غياب ثقافة االستثمار 

القرارات واإلجراءات اإلدارية على مستوى جهاز التنفيذ مازالت تتسم  إفالصعوبات اإلدارية: -2.4
بالتعقيد والتباطأ وذلن بسبب تعدد مراكز القرارات، وضعف ذبسيد سياسة تقريب اإلدارة من اؼبواطن.فبل 

كثَت من اؼبشاكل ويواجهوف العديد من العوائق اإلدارية واإلجراءات البَتوقراطية، زاؿ اؼبستثمرين يعانوف ال
 30اؼبستثمر عليو أف يتصطى ، شروع على ارض الواقعفمن غبظة ميبلد فكرة االستثمار إذل أف يتجسد اؼب

تكوين مرحلة قبل اغبصوؿ على الًتخيص إلقامة اؼبشروع ، تضاؼ إليها فًتة أخرى مرتبطة بإجراءات 
 .سنواتثبلث إذل أربع  اؼبأسسة سبتد من

بُت العراقيل اليت تواجو اؼبستثمرين ىو عدـ تنظيم آليات اغبصوؿ  منبالعقار: الصعوبات الخاصة -2.4 
حيث  النشاط.على العقار الصناعي وكذلن اغبالة السيئة اليت تعيشها أغلبية اؼبناطق الصناعية ومناطق 

قطعة ارض سلمت  4211ومن ؾبموع  2001سنة  إذل و انو لتهيئة اإلقليم كشفت دراسة للوكالة الوطنية
كما تضيف الدراسة إذل أف اؼبناطق الصناعية يف ة.قطعة غَت مسوا 3233لتطوير اؼبناطق الصناعية توجد 

 منطقة الوسط فيما من ؿبيط اؼبناطق الصناعية يوجد يف وضعية سيئة يف % 20حالة مزرية حيث أف 
كما عرؼ العقار توزيعا غَت مدروس، إذ قبد الكثَت من  %.62ؽ و يف الشر  % 43 تتعدى النسبة

 القطاع.األراضي ما زالت غَت مستغلة أو استعملت للقياـ بنشاطات أخرى خارج 
خربات أصحاهبا يف  اؼبتوسطة عادة على قدرات و تعتمد اؼبأسسات الصغَتة و  الصعوبات الفنية:-6.4

معدات اقل تطورا عن تلن اؼبستصدمة يف اؼبأسسات  أهنا تستصدـ أجهزة والعمل بصفة رئيسية، كما 
األساليب اإلنتاجية اؼبتطورة اليت تساعدىا على ربسُت جودة  الكبَتة، أو ال تتبع أساليب الصيانة، و

مستلزمات  منتجاهتا دبا يتماشى مع اؼبواصفات العاؼبية يف األسواؽ الدولية.كما أف اختيار اؼبواد اػباـ و
لكنها تعتمد يف  ىندسية مدروسة و اإلنتاج البلزمة ألعماؿ ىذه اؼبأسسات قد ال ىبضع ؼبعايَت فنية و

قد تكوف ؿبدودة يف بعض اجملاالت األمر الذي قد  اليتاغلب األحياف على خربة أصحاب اؼبأسسات 
 يأدي إذل عدـ ربقيق ىذه اؼبأسسات ألىدافها يف بعض األحياف .

اؼبتوسطة يتمثل يف اقتطاع  أىم مشكل يعاشل منو قطاع اؼبأسسات الصغَتة و: بات الجبائيةالصعو -7.4
الرسـو والضرائب اؼبطبقة يف دورهتا االستغبللية العادية، باإلضافة إذل تطبيق الرسم اإلضايف اػباص الذي 

 دوف إعطاءانعك  سلبا على القطاع.كما يتميز النظاـ اعببائي بعدـ اؼبرونة األمر الذي حاؿ 
 .1استثمارية سواء وطنية أو أجنبيةفرص  

                                                           
 .1049قوريش نصَتة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 1:يلي فيما اؼبأسسات تواجهها اليت التسويقية الصعوبات أىم تتمثل  الصعوبات التسويقية:-8.4
 رهتاقد لعدـ نتيجة التسويقية الكفاءة ضعف إذل يأدي فبا اؼبأسسات ؽبذه اؼبالية اإلمكانيات لبفاضإ -

 النقل تكاليف ارتفاع مشاكل إذل باإلضافة اؼبستهلكُت وأذواؽ واػبارجي احمللي السوؽ عن معلومات لتوفَت
 .الكافية بالدرجة الوطٍت اؼبنتج دعم وعدـ اؼببيعات قيمة تسديد يف العمبلء وتأخر
 اؼبأسسات ىذه وخدمات دبنتجات واػبارجي احمللي اؼبستهلن لتعريف منتظمة تسويقية منافذ وجود عدـ-

 ونقص التسويق ؾباؿ يف اغبديث العلمي األسلوب إتباع وعدـ احمللي، السوؽ نطاؽ ضيق عن فضبل
 وأساليب األسواؽ دراسة ؾباؿ يف خاصة التسويقية البحوث بإجراء االىتماـ وعدـ التسويقية الكفاءات
 اؼبأسسات ىذه قدرة من وبد الذي األمر. اخل .... اؼبستهلكُت وأذواؽ والتغليف والتعبئة والتوزيع النقل
 هتا.منتجا تسويق على
 على العتياده أو التقليد بدافع األحياف بعض يف اؼبماثلة األجنبية للمنتجات احمللي اؼبستهلن تفضيل -
 .احمللية اؼبنتجات على الطلب حجم من وبد فبا األجنبية السلع ىذه ستصداـإ

 اؼبنتجات من هتاؼبثيبل اؼبستوردة اؼبنتجات منافسة إذل يأدي فبا احمللية للمنتجات الكافية اغبوافز توفر عدـ -
 تقل بأسعار احمللية لؤلسواؽهتا منتجا لتوفَت إغراقية سياسات بإتباع األجنبية اؼبأسسات بعض وقياـ احمللية
 ىذه يف العاملة الوطنية للمأسسات التنافسي اؼبوقف ضعف إذل يأدي فبا احمللي، اؼبنتج أسعار عن

 .الصناعات
 الثاني: إجراءات عملية التأىيل و متطلباتهاالمطلب 

 أوال:إجراءات عملية التأىيل
 2تتضمن عملية التأىيل اإلجراءات التالية:       

االىتماـ بتطوير وترقية قطاع اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة بشكل أ بدتأىيل النظام القانوني والتشريعي:.0
 واضح بصدور القوانُت التالية:

 اؼبتوسطة  تعريف اؼبأسسة الصغَتة و اؼبتضمن اؼبتوسطة و الصغَتة و لًتقية اؼبأسساتالقانوف التوجيهي *
 اؼبتوسطة حسب ىذا القانوف بأهنا  عرفت اؼبأسسة الصغَتة و تأىيلها. و سبل دعم و طرؽ إنشائها و و

 .عامل 250إذل  1و تستويف معايَت االستقبللية وتشغل من  اػبدمات مأسسات إنتاج السلع و

                                                           
  غرفة التجارة و الصناعة البحرينية، على اؼبوقع اإللكًتوشل: آفاؽ تطوير اؼبأسسات الصناعية الصغَتة و اؼبتوسطة يف فبلكة البحرين،عبد الرضبن ؿبمد السندي، 1

www.bcci.bh/content.aspx?pid=60 2013-09-08 تاريخ اإلطبلع. 
 .1052قوريش نصَتة، مرجع سبق ذكره، ص 2

http://www.bcci.bh/content.aspx?pid=60
http://www.bcci.bh/content.aspx?pid=60
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اؼبتوسطة عملت اعبزائر على    العراقيل اليت كانت تواجهها اؼبأسسات الصغَتة و لتذليل الصعوبات و و
    : واليت أسندت ؽبا اؼبهاـ التالية. إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة

 ؛واؼبتوسطةمتابعة الربنامج الوطٍت لتأىيل اؼبأسسات الصغَتة  ذبسيد و –
 ؛اؼبتوسطة ومتابعة ديبغرافية اؼبأسسات الصغَتة  تقييم فعالية وداعة تطبيق الربامج القطاعية و -
 ؛واؼبتوسطةإدماج االبتكار التكنولوجي يف تسيَت اؼبأسسات الصغَتة  ترقية و –
 ؛واؼبتوسطةاصة دبجاالت نشاط اؼبأسسة الصغَتة نشر اؼبعلومة اػب استغبلؿ و صبع و –
 ؛واؼبتوسطةالتنسيق مع اؽبيئات اؼبعنية، بُت ـبتلف برامج التأىيل لقطاع مأسسة الصغَتة  –
 ودورية حوؿ االذباىات العامة للمأسسة الصغَتة  تتوفَت معلوما إقباز دراسات حوؿ الفروع و –

 ؛اؼبتوسطة
 ؛واؼبتوسطةوتنمية اؼبأسسة الصغَتة  وضع إسًتاذبية قطاعية لتطوير –
 ؛واؼبتوسطةاؼبشاورة والنصح للمأسسات الصغَتة  ترقية اػبربة و –
 ؛لطرؽ اإلنتاجربديثها  مرافقة اؼبأسسات يف مسار تنافسيتها و –
اؼبتوسطة بعد إدماجها يف ديناميكية العصرنة لتحسُت  منح خدمات تقنية للمأسسات الصغَتة و –

 ؛التكنولوجي كذا التقٍت و ذلن عرب التأثَت اإلهبايب الفعاؿ على اعبانب التنظيمي و التنافسية و
الصعوبات اليت تواجو القطاع والعمل على وضع اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا بالتنسيق مع  حبث اؼبشكبلت و -

 ؛اؼبصتصة اعبهات
 يف ؾباالت التسويق ور ا لتطويليت سبكن أف تستفيد منهاإلحصاءات اؼبتنوعة ا توفَت قاعدة من البيانات و -

غَتىا إذل جانب اإلستعانة دبجموعة من اػبرباء اؼبتصصصُت لتقدصل  اإلدارة و اإلنتاج و القوى العاملة و
 .اؼبساعدةالنصح و 

: ويتعلق ىذا القانوف بتطوير االستثمار والذي 2001أوت  20اؼبأرخ يف  2001قانوف االستثمار لسنة *
بتحديد النظاـ الذي يطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية  12 – 93جاء ليحل ؿبل القانوف رقم 

كذا االستثمارات اليت تنجز يف إطار منح  اػبدمات و يف النشاطات االقتصادية اؼبنتجة للسلع و اؼبنجزة
 االمتياز أو الرخصة. 

عطى ىذا اؼبرسـو حرية أكرب للمستثمرين من أجل ربقيق استثماراهتم ويشًتط يف ذلن تقدصل تصريح كما أ
باالستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ىذا التصريح يشمل معلومات تقنية خاصة باؼبشروع اؼبراد 

 .الضمانات اؼبمنوحة لو إنشاءه وذلن حىت يستفيد من ـبتلف االمتيازات و



 المتوسطة لوالية مستغانم دراسة حالة  المؤسسات الصغيرة و                الفصل الرابع            

 
192 

اعبمركية  اؼبنصوص عليها يف  شبو الضريبية  و زيادة على اغبوافز الضريبية  و: تأىيل النظام الجبائي.4
 : تفيد اؼبستثمر باؼبزايا التاليةيبكن أف يس  2001القانوف العاـ لبلستثمار لسنة 

يف دخل مباشرة اليت ت و، وردةتطبيق نسبة ـبفضة يف ؾباؿ اغبقوؽ اعبمركية فيما ىبص التجهيزات اؼبست -
 ؛االستثمار إقباز
اػبدمات اليت تدخل مباشرة يف إقباز  اإلعفاء من الضريبة على القيمة اؼبضافة فيما ىبص السلع و -

 ؛االستثمار
تقييمها من طرؼ  بعد الضرورية وأو كليا باؼبصاريف اؼبتعلقة باؼبنشات األساسية  الدولة جزئياتكفل -

 ؛مارالوكالة الوطنية لتطوير االستث
الزيادات  فيما ىبص العقود التأسيسية و  % 2تطبيق حق ثابت يف ؾباؿ التسجيل بنسبة ـبفضة قدرىا -

 .يف رأس اؼباؿ
اؽبياكل اؼبالية  إقامة اعبزائر على استحداث و اؼبصريف عملتلتأىيل اعبهاز : تأىيل الجهاز المصرفي.3

 التالية:
- 273دبوجب اؼبرسـو رقم  أنشئ  Fonds de Garantie des Créditsصندوؽ ضماف  القروض:   -

 .2002 نوفمرب 11 اؼبأرخ يف 02
ماؿ يقدر  برأس 2004سنة  تأس الذي  Fonds de Capital Risque: اؼبصاطرةصندوؽ رأظباؿ  -
 مليار دج. 3.5 ػ ب

 اعبزائر  و إهبارشركة للقرض االهباري  مغرب قرض  إقامةمت   LEASING_التمويل بالقرض االهباري :
. على اف 2005 أكتوبراعتمدىا ؾبل  النقد والقرض يف ، أوريبماؿ مشًتؾ تونسي _ برأسىي مأسسة 

 .  2006من سنة  األوؿنشاطها يف هناية السداسي  تبدأ
: مت رصد عشرة مبليُت دوالر كندي قصد تكوين مسَتين يف قطاع اؼبأسسة تأىيل العنصر البشري.2 

عملية  60عملية منها  72ذلن باالستفادة من التجربة الكندية حيث مت إقباز  اؼبتوسطة و الصغَتة و
 .االقتصادي ة مع القطاع اؼبارل وخصت مسَتي اؼبأسسات العمومية اليت ؽبا عبلقة مباشر 

مبليُت مارؾ أؼباشل قصد ربسُت أعواف اؼبستشارين للمأسسات الصغَتة  03كما خصصت الوزارة الوصية 
واؼبتوسطة لتطوير  فرع االستشارة الذي يشكل أحد العناصر اعبوىرية لتأىيل مأسستنا من الناحية التنظيمية 

وموف الذين يق مكونا بأؼبانيا و 90بتكوين  1992وتتعلق ىذه العملية اليت شرع يف تنفيذىا منذ شهر أفريل 
 .عونا مستثمرا يف اعبزائر  2500 بدورىم بتأطَت ما يقارب بػ
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يف إطار تأىيل احمليط االقتصادي للمأسسات وغبل الصعوبات اليت تواجهها يف ؾباؿ : العقار الصناعي.2
قامت وزارة الصناعة وإعادة اؽبيكلة بإعداد برنامج خاص ، على األراضي لتجسيد مشاريعها اغبصوؿ

قد  و. 2005الشروع يف تنفيذه شهر أوت وقد بدأ .ؼبناطق الصناعية ومناطق النشاطاإلعادة تأىيل 
 .مليار دج 27خصص ؽبذه العملية غبلؼ مارل حبجم 

 ثانيا: متطلبات عملية التأىيل
 1تتطلب عملية التأىيل العناصر التالية:      

دوديتها. تسمح للمأسسة بتحسُت مر  اليت اإلسًتاتيجيةتتعلق العملية بتحضَت  التخطيط االستراتيجي:.0
عملية ذبديد نظامي. فهو يقدـ إذل اؼبأسسة وسيلة التحليل بنظاـ التوقعات  يعترب التصطيط االسًتاتيجي

يهدؼ التصطيط االسًتاتيجي التنافسية اليت تسمح ؽبا بعرض خطة عمل على اؼبدى الطويل.  االقتصادية و
دراسة العوامل الرئيسية الداخلية واػبارجية  يسمح ؽبا بتحديد وأخذ القرارات من طرؼ اإلدارة حبيث  إذل

اؼبأثرة على اؼبأسسة، كما يهدؼ إذل ربسُت اؼبر دودية التنظيمية ويستصدـ كأساس إلعداد أدوات التسيَت  
         زبائنها. نشاطها طبقا الحتياجات أسواقها و و تكييف خدماهتا و

ببناء أجهزة قوية لتسويق منتجاهتا وذلن بوضع سياسات تسويقية على اؼبأسسات أف هتتم : التسويق.4
 تتناسب مع ظروؼ اؼبستهلن وذلن عن طريق:

 رغبات اؼبستهلكُت. تطوير اؼبنتجات لضماف تسويقها على أس  علمية فبا يتبلءـ و - 
 اإلعبلف ؼبنتجات اؼبأسسة. االىتماـ بالدعاية و-
 .رجيةاحمللية واػبا األسواؽاؼبتوسطة يف  اؼبأسسة الصغَتة والعمل على تنشيط مبيعات منتجات -
الستصداـ الفعاؿ للموارد البشرية طريقة لتعظيم فعالية النظم ا يعد تأىيل الموارد البشرية:.3 

األخرى.ونظرا ألنبية ىذا العامل يتوجب ازباذ عدد من التدابَت واإلجراءات لتكوينو وتأىيلو وذلن على 
 على اؼبستوى الكلي. مستوى اؼبأسسة و

 فعلى مستوى اؼبأسسة هبب العمل على: 
 ،اإلنتاج، التسيَت، يف صبيع اجملاالترسكلة اؼبوظفُت الكتساب التقنيات اغبديثة  إجراء دورات تكوينية و -

 خل.إالتسيَت اؼبارل ...، التسويق
 ، البلمساواة..... القضاء على اؼبظاىر السلبية يف التعامل مع الكفاءات كاإلقصاء والتهميش -
 االحتكاؾ مع اؼبأسسات األجنبية لبلستفادة من اػبربات واؼبعارؼ. – 
 تكري  ثقافة التقاسم بُت أفرادىا وبعث فيهم روح التبادؿ اغبر للمعلومات واؼبعارؼ والكفاءات. –
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كإنشاء ىيئات وطنية ،  ة إهباد السبل الكفيلة للتأىيلأما على اؼبستوى الكلي: فيتطلب من اؽبيئات اؼبعني
 .التأىيلية لرصد ومتابعة التطورات اؼبعرفية و

حىت يتسٌت ؼبأسساتنا االقتصادية ربسُت قدراهتا التنافسية واالرتقاء   العمل بمعايير وقياسات النوعية:.2 
ة، زبص مواصفات السلع إذل مصاؼ اؼبأسسات الناجحة يتوجب عليها أف تلتـز دبواصفات قياسية ؿبدد

حيث ال يبكن اليـو ألية مأسسة أف ربقق التنافسية بغياب مواصفات اعبودة، مواصفات اؼبواد ، واػبدمات
 األولية، اؼبواد اؼبصنعة، مواد التعبئة والتغليف.

ربتل إسًتاتيجية التجديد التكنولوجي مكاف الصدارة ضمن اسًتاتيجيات اؼبأسسة :التجديد التكنولوجي.2
خيارا  اسًتاتيجيا ال مفر منو فهو السبيل الوحيد لرفع القدرة التنافسية للمأسسة ذلن ألف التجديد أصبح 

، وانب اؼبرتبطة بإدارة اؼبأسساتوعليو هبب أف يكوف التجديد شامبل ؼبصتلف اعب، البلقتصاد ككل و
 اخل....التجديد يف اؼبوارد البشرية ، التجديد يف التنظيم، التجديد يف العمليات، التجديد يف اؼبنتجات

 :ربدد إسًتاذبية التناف  من خبلؿ ثبلثة مكونات أساسية: التنافس إستراتيجيةتطبيق .6
وتشمل إسًتاتيجية اؼبنتج إسًتاتيجية اؼبوقع إسًتاتيجية التسعَت ، إسًتاتيجية : _ طريقة التناف           

 التوزيع ، إسًتاذبية التصنيع ...اخل.
 .واؼبنافسُت وتتضمن اختيار ميداف التناف ، األسواؽ: اف حلبة التن –           
اليت تعترب أساس اؼبيزة  ويشمل األصوؿ واؼبهارات اؼبتوفرة لدى اؼبأسسة و: أساس التناف  –           

 التنافسية اؼبتواصلة.
بحث تعترب التكنولوجية عنصر ضروري للتنمية ألهنا الثروة اليت ت لتعرف على التكنولوجية الجديدة:ا.7

التطوير الداخلي للتكنولوجية عن طريق : لحصوؿ عليها ىناؾ عدة طرؽ منهاول االقتصادية.عنها اؼبأسسة 
، والتطوير عن طريق التعاوف األحباث، اؼبأسسات ذات اػبربة العاؼبية إتفاؽ الًتاخيص، التحالف مع
 عبلقات مع اؼبيداف اعبامعي...اخل.

التكنولوجي بشكل إهبايب داخل اؼبأسسة  اإلبداعلتطوير  :المؤسسةالتكنولوجي داخل  اإلبداعتطوير .8 
 أنبها:هبب أف تتوفر عدة عوامل 

اؼبالية و التسيَتية ) فرؽ تسَتية كفاءة على صبيع اؼبستويات ( وذبارية ) قنوات  اإلمكانيات الطاقات و
 ؛خربات تكنولوجية بكة توزيع ...( وتوزيع أو ش

 ؛كافية عن السوؽ أو دراستوعلومات  إمتبلؾ معارؼ وم-
 .إحداث البحث التطبيقي قدرات تسَتية كفاءة ومأىلة قادرة على -
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 و أدائهاضروريا لتمكُت اؼبأسسة من ربسُت  أمرااحمليط يشكل  تأىيل إف: محيط المؤسسة تأىيل.9
 إجراءاحمليط يف أىيل تكمن عملية تو . ربسُت تنافسيتها و اإلنتاجيةالرفع من قدراهتا  إذلالوصوؿ 

اؼبارل، التشريعي،  التعديبلت على كل اؽبيئات واألجهزة واألنظمة:كاعبهاز اإلداري، اعبهاز اعببائي و
 .تتعامل معها اؼبأسسةالتنظيمي اليت 

 المطلب الثالث: البرامج المطبقة لتأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
 اؼبأسسات تأىيل برنامج األوؿ اعبزائرية، القتصاديةا اؼبأسسات لتأىيل برامج ىناؾ ثبلث          
 وزارة إشراؼ ربت واػباصة العمومية اعبزائرية الصناعية اؼبأسسات تنافسية و تعزيز لدعم اؼبوجو الصناعية،

برنامج  يف إطار واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات لتأىيل األورويب -اعبزائري التعاوف برنامج الصناعة، و الثاشل
(MEDA)  االرباد مع بالشراكة التقليدية الصناعة و واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات وزارة إشراؼ ربت 
 وزارة عليو تشرؼ الذي واؼبتوسطة، الصغَتة اؼبأسسات لتأىيل الوطٍت الربنامج فهو الثالث األورويب، أما
 .التقليدية والصناعات واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات

 أىيل الصناعي ت  الوطني لبرنامج الأوال: 
 التعريف بالبرنامج و الهيئات المشرفة عليو.0

يسعى برنامج التأىيل الصناعي إذل دعم ومرافقة اؼبأسسات الصناعية، العمومية  :التعريف بالبرنامج-0.0
واػباصة، لًتقية التنافسية الصناعية وذلن بتحسُت كفاءات اؼبأسسات الصناعية و هتيئة احمليط اؼبباشر ؽبا 

 اجتماعية  ..  اخل .، جبائية، إدارية، مصرفية، صبيع مكوناتو ) من أنشطة ماليةف بتكيي
مأسسة عمومية وخاصة وقد انطلق  50عمليات للدعم التقٍت إذل  03 مت تطبيق الربنامج من خبلؿ     

 اؽبيكلة.إعادة  من طرؼ وزارة الصناعة و 2000الربنامج سنة 
اليت يرأسها الوزير اؼبكلف بالقطاع  عبنة وطنية للتنافسية الصناعيةمتابعة الربنامج مت تأسي   لتطبيق و و

 الصناعي وتتكوف من األعضاء اؼبمثلُت ؼبصتلف القطاعات األخرى .
لتمويل ـبططات تأىيل   ندوؽ ترقية التنافسية  الصناعيةفلقد مت إنشاء " ص، أما فيما يتعلق باعبانب اؼبارل

وضع من طرؼ وزارة الصناعة و إعادة اؽبيكلة الصناعية. تتجلى أىدافو من . 1وص عليهاالصيغ اؼبنصوفق 
 : خبلؿ النقاط األساسية التالية

  ؛عصرنة احمليط الصناعي -
  ،درة على اؼبنافسةاقال ترقية الصناعات تطوير و -
  ؛تدعيم قدرات ىيئات الدعم -

                                                           
 .1053نصَتة، مرجع سبق ذكره، ص قوريش 1
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  .الصناعيةربسُت القدرة التنافسية و تطوير اؼبأسسات  -
و  ذلن،يتم تنفيذ ىذا الربنامج من طرؼ ىيئات تشرؼ على الهيئات المشرفة على البرنامج:   -4.0
  ىي:

و ىي اؼبكلفة ، وزارة الصناعة و إعادة اؽبيكلة( تابعة ل DGRIاؼبديرية العامة إلعادة اؽبيكلة الصناعية ) *
 تتمثل مهاماه فيما يلي : . برنامج التأىيل بتسيَت
  ؛ربديد اإلجراءات و الشروط التقنية و اؼبالية و التنظيمية لربنامج التأىيل -
  ؛وضع برنامج إعبلمي ربسيسي للمأسسات و اؽبيئات اؼبعنية بالربنامج -
  ؛تطوير  و ترقية برنامج التكوين لؤلفراد اؼبعنيُت باإلشراؼ على برنامج التأىيل -
ليت تنظم اؼبأسسات و اليت ؽبا عبلقة مباشرة القانونية ا النصوصاقًتاح تعديبلت فيما ىبص  -

  ؛ بإصبلحها
مانة التقنية و اليت يقع على عاتقها دراسة ملفات التأىيل اؼبقدمة من طرؼ توجد على مستواىا األ -

  ؛اؼبأسسات الراغبة يف االستفادة من ذلن قبل إرساؽبا للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية
( : يرأسها وزير الصناعة و إعادة اؽبيكلة وتضم فبثلي عدة CNCIصناعية ) اللجنة الوطنية للتنافسية ال*

 وزارات أنبها: 
   ؛فبثل عن وزارة اؼبالية* 
  ؛فبثل عن وزارة الصناعة وإعادة اؽبيكلة* 
  ؛فبثل عن وزارة اؼبسانبة و تنسيق اإلصبلحات* 
  ؛فبثل عن وزارة التجارة* 
  .فبثل عن وزارة اػبارجية* 
مهمة تقع على عاتقها باإلضافة إذل عدة  أىم .... و لعلّ العمل.أرباب  النقابات، فبثلوزيادة على ذلن *

  .دبلفات التأىيل اؼبقدمة من طرؼ اؼبأسسات بعد دراستها النهائي اؼبتعلقمهاـ اؼبتمثلة يف إصدار القرار 
 لسنة من قانوف اؼبالية 92إنشاء ىذا الصندوؽ دبوجب اؼبادة  متّ  ( FPCI)صندوؽ ترقية التنافسية  -

 : عدات مالية ذات نوعُتلقد مت إنشاؤه لتمويل جزء من عمليات برنامج التأىيل يف شكل مسا ،2000
  ؛مساعدات للمأسسات -         
 1.مساعدات ؽبيئات الدعم كاؼبأسسات اليت هتدؼ إذل ربسُت اعبودة -        

                                                           
معة مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدورل: متطلبات تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الدوؿ العربية، جا تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة،عروب رتيبة، 1

 . 724، ص 2006أفريل  18و  17اعبزائر،  حسيبة بن بوعلي، الشلف،
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 على و النقاط، من صبلة ربقيق إذل الربنامج ىذا يهدؼ.أىداف برنامج تأىيل المؤسسات الصناعية: 4
(، و نلصص ىذه األىداؼ كما MISO( و قطاعية )MICRO(، جزئية )MACRO) كلية ـبتلفة مستويات

 يوضحها الشكل التارل.
 أىداف برنامج التأىيل: (Ⅳ-00)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Mohamed Lamine Dhaoui, Guide Méthodologie : Restructuration, mise à niveau 

Compétitivité industrielle, L’ONUDI, Vienne, 2002, p 77. 

  1و نبلحظ من خبلؿ الشكل السابق مايلي:
 تلصيص يبكن : دوليا المطلوب و يتناسب بما الصناعي المحيط عصرنة :الكلي المستوى على -0.4

 إذل دؼهت اليتو  الصناعية اؼبأسسات تأىيل برنامج إطار يف الصناعة لوزارة العامة السياسة توجهات
 : التالية الرئيسية النقاط يف الكلي، اؼبستوى على التنافسية القدرة مصادر عن البحث

 القطاعية األقساـ مع بالتعاوف طبعا ىذا و اغبث، و الدعم لربامج أساسا تكوف صناعية سياسات إعداد -
 والدولية؛ الوطنية القدرات من اؼبتاحة الفرص باغبسباف األخذ مع األخرى

 العمليات يف اػبوض اغبكومية اؽبيئات و للمأسسات تسمح وتوجيهات آليات التنفيذ قيد وضع -
 واعبزئي؛ القطاعي اؼبستوى على االقتصادية

                                                           
1
Mohamed Lamine Dhaoui, op.cit., p .78 

 

 على المستوى الكلي
 احمليط الصناعي عصرنة

 : تدعيم على المستوى القطاعي
 قدرات اؽبياكل اإلرتكازية

ترقية  :على المستوى القطاعي
 و تنمية الصناعات األكثر تنافسية

 برامج
 التأىيــــــــــــــــل

 : ربسُت و تطوير على المستوى الجزئي
 تنافسية اؼبأسسة
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 ؿبيطها؛ و اؼبأسسات لتأىيل برناؾبا التنفيذ قيد وضع -
 الصناعية اؼبأسسات تأىيل عملية تسهيل جعل أجل من إتصاليا و ربسيسيا برناؾبا التنفيذ قيد وضع -
 .للمأسسات اؼبتوفرة والوسائل اؼبمثلُت إذل بوضوح اإلشارة مع االقتصاديُت للمتعاملُت بالنسبة مفهومة جعلها و

 الذي احمليط على التغيَتات و التعديبلت من دبجموعة اؼببادرة اعبزائرية الدولة على يتوجب عامة بصفة
 تأىيل يف تساىم اليت العاؼبية واؼبنافسة اعبديدة الظروؼ مسايرة من تتمكن حىت اؼبأسسات فيها تنشط

 .التنافسية هتاقدر  رفع و اؼبأسسات
 إف: المنافسة الصناعات دفع و الدعم ىياكل قدرات تقوية و تدعيم:القطاعي المستوى على-4.4
 يف اؼبسانبة و اؼبشاركة األطراؼ ىياكل قدرة و قوة دبدى مرىونا الصناعية اؼبأسسات تأىيل برنامج قباح
 بأف قبد اؼبنطلق ىذا من قوية، تنافسية صناعة وتطوير ترقية ضماف أجل من التنفيذ عند الدعم تقدصل
 هتا وإمكانا مهامها حيث من اؼبأسسة، مع اؼبتعاملة اؽبيئات ربديد إذل يهدؼ اؼبأسسات تأىيل برنامج
 األساسي اؽبدؼ بأف نستنتج ذاهبو  ترقيتها، و للمأسسات التأىيل عملية دعم يف هتاكفاء مدى وتأكيد
 بتحسُت يسمح دبا وؿبيطها للمأسسة اؼبساعدة اؽبيئات إمكانات تدعيم يف يكمن القطاعي اؼبستوى على

  1ػ:ب أساسا األمر يتعلق و اؼبأسسات، بُت اؼبنافسة
 الصناعي؛ القطاع يف اؼبهنية واعبمعيات العمل أرباب صبعيات-
 يف التكوين ومعاىد مدارس اعبودة، يف والدراسات استشارية مكاتب تقنيُت،) عمومية شبو ىيئات-

 ( ؛اإلدارة
 التجارية؛ و التكنولوجية اؼبصادر مراكز و معاىد-
 الصناعي اؼبيداف يف وتكوينهم إطارات بإعداد مكلفة ىي و اؼبتصصصة، التكوين مراكز و منظمات-

 السوؽ؛ اقتصاد ؼبتطلبات وفقا مكونُت عبعلهم وذلن
 مرافقة و ؼبساعدة مسصرة تكوف أف هبب حيث للمأسسات، اؼبارل اؼبرافق تعترب اؼبالية، واؼبأسسات البنوؾ-

 بالتأىيل؛ اؼبعنية اؼبأسسات
 االستثمارات و اؼبشاريع لتنفيذ مكانا الصناعية اؼبناطق تعترب حيث الصناعية، اؼبناطق تسيَت ىيئات -

 .الصعوبات العراقيل من العديد تواجو انهأ و خاصة
 تنافسية ربسُت يف للمسانبة الدعم ىيئات قدرات تدعيم ىو اؼبأسسة ؿبيط تأىيل ىدؼ بأف علمنا إذا    

 2:يلي افيم منها البعض ذكر يبكن اليت و ـ هباتقو  اليت النشاطات من ؾبموعة خبلؿ من اؼبأسسات،
 اؼبشاريع؛ تقييم منهجية يف التكوين -

                                                           
1
Mohamed Lamine Dhaoui, op.cit., p 75.  

2
Ibid, p .76                     
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 التأىيل؛ ـبططات متابعة و تقييم منهجية -
 جديدة؛ ىياكل إقباز إلمكانية اعبدوى ودراسات تشصيص -
 .اعبديدة اؽبياكل تنفيذ و إنشاء يف اؼبساعدة -

 عن التأىيل برنامج يعرب :الصناعية للمؤسسات التنافسية القدرات تحسين:الجزئي المستوى على-3.2
 على التأىيل برنامج أىداؼ فإف ؽبذا االقتصادية، اؼبأسسة تنافسية ربسُت زبص اليت اإلجراءات ؾبموعة"
 و بتشصيص للمأسسة يسمح دائم ربسُت إجراء على يعمل الذي اؼبسار ذلن يف تتجسد اؼبستوى ىذا
 ىذا بأف يوضح ما وىذا اؼبأسسة، ضعف و قوة نقاط عن تعرب اليت الصعوبات أو النقائص أىم ربليل
 إذل يهدؼ طوعي إجراء عن عبارة ىو وإمبا اؼبأسسات، على الدولة تفرضو قانونيا إجراءا يعترب ال الربنامج
 ؼبساعدة اؼبدعم دور تلعب ىنا الدولة و ،الربنامج ىذا يف االلبراط إرادة ؽبا تكوف اليت اؼبأسسة مساعدة
 1."التأىيل برنامج من االستفادة لشروط تستجيب اليت اؼبأسسة تلن
 ربضَتا يستهدؼ تنافسيتها، لتطوير الصناعية اؼبأسسات تأىيل برنامج بأف القوؿ يبكن عامة بصفة     
األورو  اغبر التبادؿ فضاءات و للتجارة العاؼبية اؼبنظمة ؿبيط يف اندماجها أجل من اؼبأسسات حمليط جيدا

 وأنظمة إنتاجها أدوات عصرنة خبلؿ من للمأسسات التنافسية القدرة دعم يف ذلن يتمثل و متوسطي،
 العاؼبية للمواصفات اؼبطابقة شهادات على للحصوؿ اؼبنتجات يف اعبودة خبلؽبا من ربقق اليت تسيَتىا
 ...تصالية،واال التسويقية اؼبصططات وتطبيق اإلداري، والتكوين

 الصناعية اؼبأسسات تأىيل برنامج خبلؿ من يبلحظ :الصناعية المؤسسات تأىيل برنامج ىيكلة -2.4
 لو، اؼبسطرة لؤلىداؼ وفقا منسقة و منظمة بطريقة تنفيذه على تسهر ومأسسات ىيئات عدة ىناؾ بأف
 :يلي فيما اؽبيئات ىذه حصر يبكن
 (؛الصناعية اؽبيكلة إلعادة العامة اؼبديرية)الصناعة وزارة -
 الصناعية؛ للتنافسية الوطنية اللجنة  -
 الصناعية؛ التنافسية ترقية صندوؽ -
 اؼبالية؛ اؼبأسسات و البنوؾ -
 االستشارات و الدراسات مكاتب و اؼبتصصصة، التقنية اؼبراكز باألخص الدعم، مكاتب و مصاحل -

  ...الفنية
 

                                                           
1
Mohamed Lamine Dhaoui, op.cit., p 76 
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"األوروبي-ثانيا: برنامج التعاون الجزائري

MEDA" 

 التنافسية القدرة رفع دؼهب األورويب اإلرباد مع اتفاؽ اعبزائر بعقد قامتبالبرنامج: التعريف .0
 الصغَتة اؼبأسسات لتأىيل ميدا برنامج يف االتفاؽ ىذا ويتمثل اؼبتوسطة، و الصغَتة اعبزائرية للمأسسات
 الصناعية اػبدمات قطاع أو الصناعي القطاع يف تنشط اليت و عامل 20 من أكثر تشغل اليت واؼبتوسطة
 62,9 دببلغ الربنامج ىذا لتمويل اؼبصصصة اؼبيزانية تقدر و األجنبية، اؼبأسسات أماـ الصمود من للتمكن
 .1األوريب اإلرباد طرؼ من فبولة يورو مليوف 57 يورو، مليوف

مليوف أورو من  57مليوف أورو موزعة كما يلي )  62.9بػ  يقدر مارل بغبلؼ نامجرب ال جاء         
 أورو مليوف 2.5 التقليدية، والصناعة ـ و ص اؼبأسسات وزارة قبل من أورومليوف  3.4اؼبفوضية األوروبية، 

 ىي استغرقها اليت اؼبدة أما (، التأىيل لنشاطات الكلية  التكلفة من %20فع د)PME  طرؼ من مقدمة
 اليت و اػباصة ـ و ص اؼبأسسات جالربنام يستهدؼ، 2007 ديسمرب إذل 2000 أكتوبر من سنوات 7

 من  %03و اليت سبثل  PMEػ ب مباشرة عبلقة ؽبا اليت اػبدمات قطاع كذا و، الصناعي القطاع يف تنشط
 أف وبب كماصة،  خا صناعية مأسسة 2150 ػب يقدر ما أي( صناعية مأسسة 71577 )اإلصبارل تمعاجمل

 : التالية الشروط تستويف
 ؛ األقل على سنوات 03ة ؼبد نشاط لديها -
 ؛دائم عامل 20 األقل على تشغل -
 ؛CNASي االجتماع الضماف صندوؽ وكذا اعببائي الصعيد على منظمة تكوف أف -
 .اعبنسية جزائري معنوي أو طبيعي شصص باسم االجتماعي رأظباؽبا من 60% األقل على حفظ -

 وحدة قبل من يسَت (،أوروبيُت 4 جزائريُت، 21) خبَت 25 من مكوف دائم عمل بفريق الربنامج ينشط
 أنو كما ف(سطي وىراف، غرداية، عنابة، اعبزائر،) جهوية فروع 5 إذل باإلضافة بالعاصمة الربنامج تسيَت
 البشري، اؼبوارد تسيَت التنظيم، و اإلدارة التسويق، االسًتاتيجي، التطوير :يف تتمثل ؿباالت عدة يغطي
  2.التسيَت مراقبة احملاسبة، و اؼبالية اإلنتاج،

 : ىي أىداؼ ثبلثة ربقيق على الربنامج ىذا يرتكزأىداف البرنامج:  .4

                                                           

 Méditeranées Européen Développement Algérien. 

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ؾبلة الباحث، "،ⅡPME الًتكيز على برنامج "سياسة تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف اعبزائر مع سهاـ عبد الكرصل، 1
 .146، ص 2011 ، العدد التاسع اعبزائر، 

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، ؾبلة الباحث،  سياسة تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف اعبزائر "دراسة تقييمية لربنامج ميدا"،سليمة غدير أضبد، 2
 .136، ص 2011 د التاسع،العد
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 االسًتاتيجي التشصيص بعمليات القياـ خبلؿ من واؼبتوسطة الصغَتة للمأسسات اؼبباشر الدعم -
 اؼبأسسات؛ ىذه مسَتي تكوين دعم إذل إضافة للمأسسات،

 من اؼبالية اؼبأسسات مع الشراكة عقود وتنفيذ وضع خبلؿ من واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات سبويل دعم -
 اؼبالية اؼبأسسات دعم إذل إضافة والتطوير التأىيل نشاطات يف تدخل اليت اؼبأسسات دعم و مساندة أجل
 هتا؛نشاطا يف

 العمل أرباب صبعيات ودعم اؼبأسسايت الدعم خبلؿ من اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات ؿبيط دعم -
 التقٍت الدعم كذا و واؼبتوسطة، الصغَتة اؼبأسسات لتطوير إسًتاتيجية إعداد يف واؼبهنية اغبرفية واعبمعيات
 احمليط ربسُت أجل من واؼبلتقيات الندوات وتنظيم الدراسات واقباز التكوين أجل من اؼبتصصص
 1.اؼبأسسايت
 منها: هتيئة احمليط وسَت، إجراءات تتعلق بالتيعتمد الربنامج يف عملية التأىيل على عدة      

اؼبصزونات،  تسيَت اإلنتاج، التمويل، : تشخيص استراتيجي للمؤسسة خاص بتسيير جميع وظائفها -
التصدير، اؼبوارد البشرية، التكوين،  التوزيع والبيع، قوة التسويق، اإلجراءات التسويقية، النشاط التجاري، 

الوصوؿ إذل نقاط القوة و  ىذا هبدؼ معرفة موضع اؼبأسسة و و .واالتصاالت ....اخلتنصيب اؼبعلومات 
تأىيل يسمع بالرفع من مستواىا التنافسي وأدائها يف كل عناصر  نقاط الضعف وبالتارل وضع ـبطط

 التسيَت.
   سسة يسعى  الربنامج إذل ربسُت مستوى كفاءة وتأىيل رؤساء وعماؿ اؼبأ : تأىيل العنصر البشري - 

الصغَتة واؼبتوسطة عرب القياـ بدورات تكوينية وتقدصل الدعم لكل اإلجراءات اليت سبكن من تكوين اؼبسَتين 
 اإلستفادة من اػبربات واالبتكار . و
إف تأىيل احمليط يشكل أمرا ضروريا لتمكُت اؼبأسسة من ربسُت أدائها والوصوؿ إذل : تأىيل المحيط - 

وقد ضمن الربنامج إجراءات خاصة بتوفَت ؿبيط مبلئم  .كذا ربسُت اعبودة اجية والرفع من قدراهتا اإلنت
اؼبتوسطة يف ربقيق أىدافها وتتمثل تلن اإلجراءات يف دعم اؽبيئات العمومية  يساعد اؼبأسسات الصغَتة و
اؼبعاىد العمومية واإلدارات ثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، معاىد التكوين فبواػباصة صبعيات عمل، 

ىذا بدعم  وآليات التمويل. اؼبركزية باإلضافة إذل تكوين مأسسات مالية متصصصة من أجل توسيع 
جهزة الدعم التقٍت والتكنولوجي، اإلدارات اؼبركزية كألدعم اؼبأسسة:   األجهزة اؼبوجهة اؽبيئات و
الشراكة، اؼبناولة و  الصناعة، البورصة تجارة ويئات العمومية ػبدمة اؼبأسسات، غرؼ الاؽباإلقتصادية، 

                                                           
 .146سهاـ عبد الكرصل، مرجع سبق ذكره، ص 1
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مراكز ومعاىد التكوين فبثلي الشبكة الوطنية للمعلومات االقتصادية واؽبيئات صبعيات أرباب العمل، 
   1.اؼبالية

 ثالثا: البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
شرعت اعبزائر يف عملية تأىيل اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة بتطبيق برنامج أعد التعريف بالبرنامج: .0

بًتقية  التوجيهي اؼبتعلقمن القانوف  18خصيصا لذلن من طرؼ الوزارة اؼبكلفة بالقطاع، وفقا للمادة 
الوزارة اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة اليت تنص على أنو "... يف إطار تأىيل اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة، 

اؼبكلفة لقطاع اؼبأسسة الصغَتة واؼبتوسطة تقـو بإعداد برامج تأىيل مناسبة بغية ربسُت تنافسية اؼبأسسات، 
ىذا هبدؼ ترقية اؼبنتوج الوطٍت ليتوافق مع اؼبعايَت الدولية ". يتمثل الربنامج يف ؾبموعة من إجراءات  و

باشر ؽبا ؼبعاعبة اؼبشاكل والصعوبات اليت تواجها الدعم اؼبباشر إذل اؼبأسسات وإجراءات دعم احمليط اؼب
سواء تلن النابعة من داخلها نتيجة لضعف تسيَت وظائف اؼبأسسة لقلة الكفاءات أو تلن الناذبة عن 

 اليت تتمثل يف العراقيل اإلدارية، اؼبالية، اعببائية ، اػبداماتية ...اخل. احمليط و
 : و يشتمل على مرحلتُت نبا 2013سنة أي لغاية  12يبتد الربنامج لفًتة 

 سنوات . 5سبتد على مدى  مرحلة التكييف و -
 سنوات . 7سبتد على مدى  مرحلة الضبط و -
ذبدر اإلشارة إذل أف عملية التأىيل اليت جاء هبا الربنامج زبص اؼبأسسات اليت سبتلن إمكانيات معتربة  و

أي أف عملية التأىيل ال يتعُت أف سبنح . أو اإلقليميةيف األسواؽ احمللية تساعد على النمو واكتساب حصة 
لكل أنواع اؼبأسسات الناشئة وإمبا فقط للمأسسات اليت تتوافر ؽبا مقومات النجاح يف اؼبستقبل إذا مت 

 مساعداهتا وتأىيلها باإلضافة إذل استو فاء الشروط التالية:
 ؛تنشط منذ سنتُت ف مأسسة جزائرية وأف تكو  –
 ؛اؼبتوسطة إذل قطاع اؼبأسسة الصغَتة وف تنتمي أ –
 ؛سات اليت تتميز بوضع مارل متوازفاؼبأس –
 ؛خدماهتا رة على تصدير منتجاهتا واؼبأسسات اليت ؽبا قد –
 اؼبأسسات اليت سبتلن قدرات تنموية أو ؽبا معايَت التنمية التكنولوجية. –

 ها:ويتم تطبيق برنامج التأىيل بواسطة ؾبموعة من اؽبيئات أنب
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الصندوؽ الوطٍت للتأىيل: والذي يتشكل من فبثلي الوزارات اؼبعنية بقطاع اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة  –
زير أرباب العمل والنقابات ويكوف ربت إشراؼ و  وفبثلي غرؼ التجارة والصناعة واغبرؼ الفبلحية و

 ؛اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة
 1.ات الصغَتة واؼبتوسطةالوكالة الوطنية لتطوير وترقية اؼبأسس -
 2مكونات البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.4

إعادة  يبكن تلصيص توجهات السياسة العامة لوزارة الصناعة و : على مستوى االقتصاد الكلي -0.4
 اؽبيكلة فيما يلي :

.وتقًتح ىذه السياسات باالتفاؽ ذبسيد سياسات صناعية عامة تستغل كأساس لربامج الدعم والتحفيز  -
 دوليا؛القدرات اؼبتوفرة وطنيا أو  مع أطراؼ كل قطاع حسب الفرص اؼبتاحة و

تعيُت أداة مناسبة تسمح للمأسسات االقتصادية واؽبيئات اغبكومية دبباشرة عمليات اقتصادية  جزئية  -
 ؛ووسيطة

  ؛ؿبيطها اليت تنشط فيو وضع برنامج تأىيل اؼبأسسات و -
وضع برنامج ربسسي لدى اؼبأسسات لتسهيل قراءة السياسة الصناعية العامة ؼبصتلف اؼبتعاملُت  -

 ارد اؼبتوفرة لدى ـبتلف اؼبأسسات.االقتصاديُت وربديد اؼبو 
. يتطلب برنامج ا ؼبركز وجود عدة شركاء متموضعوف بشكل جيد:  على مستوى االقتصاد الوسطي-4.4
مواكبة تلن  التأكد و اؼبأسسات اعبزائرية جبرد ـبتلف اؼبأسسات اؼبرافقة لو ويهدؼ برنامج تأىيل  و

 :اؼبنشئات يف عملية إعادة ىيكلتها وترقيتها وذلن عرب النقاط التالية
  ؛ صبعيات أرباب العمل واعبمعيات اغبرفية للقطاع الصناعي -
  ؛منظمات شبو عمومية -
  ؛التجارية مراكز اؼبوارد التكنولوجية و معاىد و -
  ؛ىيئات التكوين اؼبتصصص -
  ؛البنوؾ واؼبأسسات اؼبالية -
 ىيئات تسيَت اؼبناطق الصناعية؛ -

 منهجية تأىيل اؼبأسسات وباألخص ؿبيطها هتدؼ أساسا إذل تقوية قدرات منظمات اإلسناد و        
 ُت التنافسية الصناعية للمأسسات.اؼبسانبة يف ربس

                                                           
 .1055قوريش نصَتة، مرجع سبق ذكره، ص 1
قدمة ضمن اؼبلتقى الدورل: ، مداخلة ماؼبغرب-تون -دور و أنبية التأىيل يف رفع القدرة التنافسية للمأسسات دراسة مقارنة اعبزائرتشاـ فاروؽ، تشاـ كماؿ، 2

 .65، ص 2006أفريل  18و  17اعبزائر، يومي  متطلبات تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الدوؿ العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،
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وترقوي  ييعترب برنامج تأىيل اؼبأسسات اعبزائرية نظاـ ربفيز : الجزئي على مستوى االقتصاد-3.4
اؼبأسسة. لذى هبب أف ندرؾ الفرؽ بُت ىذا الربنامج و السياسة العامة لًتقية االستثمارات أو لتنافسية 

يف نظر اؼبأسسة بعد برنامج التأىيل مسار أسسات اؼبتواجدة يف وضعيات حرجة. اغبفاظ أو إنقاذ اؼب
 دائم لقدراهتا التنافسية يدرج سَتورة تطور مبو وتنبأ ؼبصتلف الفرص اؼبتاحة يف السوؽ وؿباولة ربسُت

 تقليص نقاط الضعف لديها.
لكن  و لي  إجباري. هبب أف نشَت أيضا أف برنامج التأىيل برنامج اختياري من طرؼ اؼبأسسة و        

بة يف االنضماـ ؽبذا الربنامج ولكن هبب أف تتوفر يكمن دور الدولة يف االستجابة لطلب اؼبأسسات الراغ
 فيها الشروط البلزمة لذلن.

  1ىي: ىناؾ ثبلثة مبادئ و  :مبادئ برنامج تأىيل المؤسسات الجزائرية.3
ذلن فيما ىبص  إعادة اؽبيكلة و يهدؼ إذل توجيو السياسات العامة لوزارة الصناعة و المبدأ األول:-0.3

 ويكوف ىذا عن طريق النقاط التالية:ىيكلة القطاع الصناعي 
  ؛وضع برنامج تأىيل للمأسسات واحمليط الذي تنشط فيو -
  ؛وضع برنامج ربسسي وإعبلمي لتوضيح السياسة الصناعية العامة ؼبصتلف اؼبتعاملُت -
 اإلسناد.وضع سياسة صناعية الستصدامها كعامل مدعم ومساعد لربامج  -

تتمثل مهمة برنامج تأىيل اؼبأسسات يف إبراز اؽبيئات اؼبرافقة للمأسسة يف إطار  المبدأ الثاني:-4.3
 : ؾبوداهتا إلعادة ىيكلة مصاغبها ويكوف ذلن عن طريق

  ؛ تنظيم الدورات التكوينية اؼبتصصصة -
  ؛تنظيم تسيَت اؼبناطق اغبرة -
  .اؼبأسسات اؼبالية إشراؾ البنوؾ و -

طرؽ  مج التأىيل مسار ربسُت قدرات اؼبأسسة عن طريق إدخاؿ مناىج ويعد برنا المبدأ الثالث:-3.3
 جديدة لدى اؼبأسسات. 

تقدصل  كما سبق واف اشرنا أف برنامج التأىيل لي  إجباري وإمبا على اؼبأسسة اخذ زماـ اؼببادرة و     
 طلبها لبلنضماـ يف ىذا الربنامج حيث تتمثل العمليات اؼبستهدفة يف:

  ؛رسم ـبطط التأىيل االسًتاتيجية والتشصيص الذايت أو خارجي والدراسات  -
 الشحن، اؼبصابر...إخل(. و ناآلرل، التصزي ـاالستثمارات يف اؼبوارد اؼبادية )ذبهيزات اإلنتاج، اإلعبل -

                                                           
 .66تشاـ فاروؽ، تشاـ كماؿ، مرجع سبق ذكره، ص  1
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يتطلب برنامج تأىيل اؼبأسسات اعبزائرية تدخل عدة ىيكلة برنامج تأىيل المؤسسات الجزائرية:  .2
ا:اؼبديرية العامة للهيكلة الصناعية، اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، البنوؾ و مصاحل اإلسناد ىيئات منه

 تُتىيئ علىو اؼبرافقة متمثلة يف اؼبراكز التقنية اؼبتصصصة و مكاتب الدراسات، ولكن سيتم الًتكيز 
 : يف لتُتمتمث
 أسساتاؼب لتطوير الوطنية الوكالة تعرؼ: والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة -0.2

 االستقبلؿ و اؼبعنوية بالشصصية تعتتم إداري طابع ذات عمومية مأسسةهنا "أ على واؼبتوسطة الصغَتة
 1.اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات وزير وصاية ربت ىي و اؼبارل،
  2:التالية اؼبهاـ الوكالة ىذه تتورل و

 ؛ وتطويرىا واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات ترقية ؾباؿ يف القطاعية اإلسًتاتيجية تنفيذ -
 ؛ومتابعتو واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات لتأىيل الوطٍت الربنامج تنفيذ -
 ؛واؼبتوسطة الصغَتة للمأسسات اؼبوجهة واالستشارة اػبربة ترقية -
 ؛ةالضروري التصحيحات واقًتاح قباعتها و القطاعية الربامج تطبيق فعالية تقييم -
 ؛وتغيَته وتوقيفو النشاط إنشاء ؾباؿ يف اؼبأسسات ديبوغرافية متابعة -
 الصغَتة اؼبأسسات العامة التوجهات حوؿ الدورية الظرفية اؼبذكرات كذا و الفروع حوؿ الدراسات إقباز -
 ؛اؼبتوسطة و

 االتصاؿ و اإلعبلـ لتكنولوجيا اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات ستعماؿإ و التكنولوجي االبتكار ترقية -
 ؛اؼبعنية واؽبيئات اؼبأسسات مع بالتعاوف ذلن و اغبديثة

 ا؛نشرى و استغبلؽبا و اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات نشاط ؾباؿ حوؿ اؼبعلومات صبع -
 .اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات لقطاع اؼبوجهة التأىيل برامج ـبتلف بُت اؼبعنية اؽبياكل مع التنسيق -

 2006لسنة  اؼبالية قانوف رإطا يف: والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأىيل الوطني الصندوق-4.2
 عنوانو الذي اػبزينة مستوي علي 302- 124م رق اػباص التصصيص حساب فتح مت 71 مادتو دبوجب
 لتنفيذ األساسية اؼبالية اآللية الصندوؽ يعد و ،3واؼبتوسطة الصغَتة اؼبأسسات لتأىيل الوطٍت الصندوؽ
مليار  01 قيمتو ما اعبزائرية اغبكومة خصصت و واؼبتوسطة، الصغَتة اؼبأسسات لتأىيل الوطٍت الربنامج

                                                           
اؼبتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة  2005ماي  03اؼبوافق لػ  1426ربيع األوؿ  24اؼبأرخ يف  165-05اؼبرسـو التنفيذي رقم 1

 . 28، ص 2005ماي  04الصادرة يف  32و تنظيمها و سَتىا، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد 
 .29-28ص نف  اؼبرجع السابق، ص2
الصادرة بتاريخ  45، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد 2006جويلية  04اؼبوافق لػ  1427صبادى الثاشل  08اؼبأرخ يف  240-06اؼبرسـو التنفيذي رقم 3
 . 17، ص 2006جويلية  09
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 الرئيسي، بالصرؼ اآلمر اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات وزير يعترب و الوطٍت، الربنامج ىذا لتنفيذ سنويا
 لو و ؿبيطها، و اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات بتأىيل اؼبتعلقة التأىيل نشاطات الصندوؽ نفقات وتغطي
  1و ىي: أساسية كمهاـ

 التكوين؛ نوعية بتحسُت اؼبتعلقة العمليات سبويل يف اؼبسانبة -
 القطاعية؛ الدراسات سبويل -
 التقنية؛ للمراكز الدعم تقدصل -
 .اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات تنافسية تطوير إذل دؼهت اليت العمليات كل يف اؼبسانبة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قدمة ضمن اؼبلتقى الدورل حوؿ سياسات التمويل و أثرىا على مداخلة م ، سبويل عمليات تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة،عبد اغبق بوعًتوس، ؿبمد دىاف1

 .12، ص 2006نوفمرب  22و  21اعبزائر، يومي  اإلقتصاديات و اؼبأسسات دراسة حالة اعبزائر و الدوؿ النامية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة،
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 المبحث الثالث: تقديم الدراسة الميدانية
لقد أملى علينا موضوع البحث إتباع منهج معُت دوف غَته من اؼبناىج من أجل تقصي اؼبعلومات من      

اؼبيداف، حيث أصبح منهج دراسة اغبالة أكثر اؼبناىج مبلئمة ؽبذا الغرض، بسبب توافقو مع ىدؼ الدراسة 
اعبزائرية على اؼبنافسة و  و اؼبتمثل يف تقصي اؼبعلومات حوؿ مدى قدرة اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة

تدويل ) دولنة( أنشطتها، خاصة يف ظل اإلنفتاح على السوؽ الدولية و سعي اعبزائر لئلنضماـ إذل اؼبنظمة 
 العاؼبية للتجارة. لذلن مت إختيار عينة من اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة لوالية مستغازل.

نيات اؼبستصدمة يف الدراسة اؼبيدانية، و من مث يتم و على ىذا األساس سيتضمن ىذا اؼببحث اؼبنهج و التق
التطرؽ إذل ؿبددات الدراسة اؼبيدانية و اؼبتضمنة ؾبتمع الدراسة، عينتها، حدودىا و مشاكلها، و أخَتا 

 إرتأينا أف يكوف حوؿ عرض إستمارة اإلستبياف.
 تقنياتها الدراسة الميدانية و منهج: األول المطلب

دراسة اغبالة إلقباز الدراسة اؼبيدانية، أما فيما ىبص التقنيات اؼبستصدمة فقد مت  مت اإلعتماد على منهج
 إستعماؿ تقنيتُت و نبا: اؼبقابلة الشصصية و اإلستبياف.

 أوال: منهج الدراسة الميدانية
ت البحوث اليت تنفذ عن طريق صبع اؼبعلومات من مواقع اؼبأسسا تعرؼ البحوث )الدراسة( اؼبيدانية " بأهنا

و الوحدات اإلدارية و التجمعات البشرية اؼبعينة بالدراسة، و يكوف صبع اؼبعلومات عادة بشكل مباشر من 
ىذه اعبهات، و عن طريق اإلستبياف و اإلستقصاء أو اؼبقابلة و اؼبواجهة أو اؼببلحظة اؼبباشرة، و ىناؾ 

 عدد من اؼبناىج اؼبتبعة ؽبذا النوع من البحوث و أنبها:
 ؛"Survey"البحوث اليت تتبع منهج اؼبسحي  -
 "؛Case Study"البحوث اليت تتبع منهج دراسة اغبالة  -
 .Description"1البحوث الوصفية األخرى  -

"الطريق اؼبأدي و يف ىذا البحث فإف دراستنا مبنية على منهج دراسة اغبالة، و ؽبذا نعرؼ اؼبنهج بأنو ىو 
اليت تسيطر على القواعد العامة، صتلفة، و ذلن عن طريق صبلة من اؼب إذل الكشف عن اغبقيقة يف العلـو

اؼبنهج اؼبستصدـ يف ىذا و ؽبذا فإف  ،2"و مقبولة العقل و ربدد عملياتو حىت يصل إذل نتيجة معلومةسَت 
البحث ىو منهج دراسة اغبالة و ىذا لتوافقو مع أىداؼ و مراحل الدراسة، و يطلق على منهج دراسة 

                                                           
–وزيع، عماف ، الطبعة األوذل، دار اليازوري العلمية للنشر و التالبحث العلمي و إستصداـ مصادر اؼبعلومات التقليدية و اإللكًتونيةعامر قنديلجي، 1

 .52 ، ص2002، -األردف
 .34نف  اؼبرجع، ص 2
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 ، و اؼبونوغرافيا تعٍت وصفLa méthode monographiqueاللغة الفرنسية باؼبنهج اؼبونوغرايف اغبالة يف 
على  --Case Studyموضوع منفرد. و يعرؼ منهج دراسة اغبالة كاآليت: " يقـو منهج دراسة اغبالة 

و صفاهتا، أساس إختبار وحدة إدارية أو إجتماعية، و صبع اؼبعلومات التفصيلية عن كل جوانب أنشطتها 
و عليو يبكن أف تستصدـ دراسة اغبالة كوسيلة عبمع البيانات و اؼبعلومات يف دراسة وصفية و كذلن يبكن 
تعميم نتائجها على اغباالت األخرى اؼبشاهبة، شرط أف تكوف اغبالة فبثلة للمجتمع الذي يراد تعميم 

     .1"اغبكم عليو و حبيث تستصدـ أدوات قياس موضوعية
ا األساس مت إعتماد منهج دراسة اغبالة يف سبيل تقصي معلومات عن واقع بعض اؼبأسسات و على ىذ

الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية ذباه اؼبنافسة و مدى قدرهتا على التوجو كبو األسواؽ اػبارجية، و إستطبلع  
 آراء بعض األشصاص يف ىذا اجملاؿ.

 :2تكمن أنبية دراسة اغبالة من جوانب عدة أنبها
سبكن الباحث من إستعاب اؼبوضوع بشكل واضح ) أكثر وضوحا من اؼبنهج اؼبسحي( من خبلؿ تناولو  -

 بشكل متكامل و متعمق تتضح فيو كل األسباب و اؼبشاكل؛
 هتتم دراسة اغبالة يف إظهار اغبالة اؼببحوثة يف زمنها اغبارل، و كذلن التنبأات اؼبستقبلية ؽبا؛ -
البشري يف اؼبأسسة اؼبعينة بالبحث، و تعمل على معاعبة مشاكلو و تقوصل  تركز على دراسة السلوؾ -

 إكبرافاتو، من خبلؿ النتائج اليت يتوصل إليها الباحث و التوصيات و تطبيق اإلصبلحات اليت يراىا مطلوبة؛
سبكن اعبهة اؼببحوثة، و األشصاص القائمُت عليها من ذباوز القلق و اؼبصاوؼ على مأسستكم، من  -

 خبلؿ تشصيص و إستعاب عناصر الضعف اؼبوجودة و اؼبأثرة على مسَتة العمل.
 ثانيا: تقنيات الدراسة الميدانية

 إنطبلقا من طبيعة البحث الذي يستهدؼ دراسة مدى قدرة اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة على اؼبنافسة و 
النظرية على اؼبستوى التطبيقي اؼبتمثل يف تدويل نشاطها، حبيث تطلبت الدراسة اؼبيدانية إسقاط اؼبفاىيم 

 اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية.
 و على ىذا األساس فإف ىذه الدراسة سًتكز على ثبلث نقاط أساسية و ىي تتمثل يف:

 التعريف باؼبأسسة و مستوى النشاط؛ .1
 بنية )وضعية( السوؽ، و القدرة التنافسية للمأسسة؛ .2
 ؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة.اإلطار العاـ لتدويل ا .3

                                                           
 / بالتصرؼ.118عامر قنديلجي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .119نف  اؼبرجع، ص 2
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و إستنادا ؼبتطلبات البحث اؼبيداشل، إرتأينا أف أكثر التقنيات مبلئمة لطبيعة اؼبوضوع و ىدفو، و اليت  
ظبحت لنا بالنزوؿ إذل الواقع و صبع اؼبعطيات البلزمة لئلجابة على اإلشكالية اؼبطروحة يف مقدمة البحث و 

 اببلت الشصصية.ىي اإلستبياف و تتصللها بعض اؼبق
Ⅰ:مباشرة تستعمل من أجل مساءلة األفراد بكيفية منعزلة، تسمح  تقنيةو ىي  . المقابالت الشخصية

بأخذ معلومات كافية هبدؼ التعرؼ العميق على األشصاص اؼببحوثُت، و ىي أفضل التقنيات من أجل 
، و من خبلؿ خصوصية كل حالةإكتشاؼ اغبوافز العميقة لؤلفراد و إكتشاؼ األسباب اؼبشًتكة لسلوكهم 

ؿبادثة أو حوار موجهة بُت الباحث من جهة و شصص أو أشصاص آخرين من جهة، بغرض  "تعرؼ بأهنا 
 .1"الوصوؿ إذل معلومات تعك  حقائق أو مواقف ؿبددة وبتاج الباحث الوصوؿ إليها

مصدر من اؼبصادر الرئيسية للمعلومات اليت تتطلبها الدراسة و إنطبلقا من أنبية اؼبقابلة الشصصية ك       
اؼبيدانية، مت إستصدامها من أجل تقصي معلومات حوؿ مدى إمكانية اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف 
ظل اإلنفتاح الدورل و العوؼبة، و قد دار اغبوار حوؿ اؼبتطلبات الضرورية للمأسسات اعبزائرية للرفع من 

فسية و ربسُت أدائها، و مدى تأثرىا بالتغَتات اغباصلة على اؼبستوى الدورل، و كانت ىذه قدرهتا التنا
لوالية مستغازل، و كاف  CNASاؼبقابلة مع بعض اؼبسأولُت لدى صندوؽ الضماف اإلجتماعي لؤلجراء 

رة اؽبدؼ من ىذه اؼبقابلة ىو اغبصوؿ على معلومات تساعد الباحث على إعداد اإلستبياف و أخذ فك
 واضحة حوؿ ميداف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و مدى إىتماـ الدولة هبذا القطاع.

Ⅱ:يف ىذا البحث بعد اؼبقابلة الشصصية، و ىو تقنية  يعترب اإلستبياف ثاشل تقنية مستصدمة .اإلستبيان
ؿبددة مسبقا، األفراد بطريقة موجهة، ذلن ألف اإلجابات مباشرة عبمع اؼبعطيات من خبلؿ أسئلة على 

رقمية، و يعرؼ  ىذا ما يسمح بالقياـ دبعاعبات كمية هبدؼ إكتشاؼ عبلقات رياضية و القياـ دبقارنات
بأنو " ؾبموعة من األسئلة و اإلستفسارات اؼبتنوعة، و اؼبرتبطة بعضها بالبعض اآلخر بشكل وبقق اؽبدؼ، 

 . 2ة اليت إختارىا لبحثو"أو األىداؼ، اليت يسعى إليها الباحث بضوء موضوعو و اؼبشكل
سيتم تناوؿ فيما يلي ؿبددات الدراسة اؼبيدانية اؼبتعلقة بتقنية اإلستبياف و نظرا ألنبية ىذا األخَت يف   

 البحث سيتم الحقا عرض اإلستمارة اؼبستصدمة و عرض النتائج اليت مت التوصل إليها بعد ربليل اإلستبياف. 
 ميدانية المتعلقة بتقنية اإلستبيانالمطلب الثاني: محددات الدراسة ال

و تقنياهتا نقـو اآلف بالتقرب أكثر من الواقع، و ذلن  بعد ما قمنا بتحديد منهج الدراسة اؼبيدانية    
 بتقدصل اجملتمع اؼبتعلق بتقنية اإلستبياف، عينتها و اؼبشاكل اليت واجهاتنا خبلؿ إجرائها.

                                                           
 .181عامر قنديلجي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .180نف  اؼبرجع، ص 2
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 أوال: مجتمع الدراسة و عينتها 
اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة ) القطاع الصناعي( اليت سبارس نشاطها يف والية  ؾبتمع الدراسةيضم     

( مأسسة صغَتة و متوسطة على مستوى والية 30مستغازل، حبيث مت إجراء الدراسة اؼبيدانية على ثبلثُت )
يار العينة دل يكن ، إخت1( مأسسة تنشط يف القطاع العاـ و اػباص88مستغازل، من أصل شباف و شبانوف )

 بطريق عشوائية، لقد مت إختيار اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اليت تنشط يف القطاع الصناعي ) اإلنتاجي(.
أما فيما ىبص عينة الدراسة فقد مت ربديد حجمها بشكل مسبق قبل توزيع اإلستمارة، حبيث مت توزيع       

نا عشروف مأسسة فقط من أصل ثبلثوف مأسسة، و مّت ثبلثيوف إستمارة على ثبلثوف مأسسة، فتجاوبت مع
مؤل اإلستمارة بطريقة اؼبؤل الذايت أي عن طريق التسليم و اإلستبلـ الحقا، إال بعض اؼبأسسات حبيث مت 
مؤل اإلستبياف بطريقة مباشرة حيث سبكنا من اغبضور غبظة مؤل اإلستمارة من قبل اؼببحوث و مقابلتو و ىو 

ة باؼبقابلة، و يف ىذه اغبالة سبكنا من اغبصوؿ على معلومات أكثر تتعلق بإجابات ما يعرؼ باإلستمار 
اؼببحوث يف حالة وجود أي غموض قد يكتنف إجابتو، يف حُت عشر مأسسات رفضت التجاوب معنا 
لعدة أسباب و من بينها أف ىذه اؼبعلومات قد تأثر على تنافسية اؼبأسسة أماـ منافسيها و أف ىذه األسئلة 

 تعد ضمن اإلطار اػباص للمأسسة و على ىذا األساس مت الرفض النهائي للتجاوب معنا.
و بعد عملية الفرز، التبويب و التنظيم تقرر اإلبقاء على صبيع اإلستمارات اليت مت مؤلىا بطريقة إستمارة 

 اؼبؤل الذايت و إستمارة باؼبقابلة. و اعبدوؿ التارل يوضح ذلن.
 مجتمع الدراسة و عينة البحث  :(Ⅳ-00)جدول رقم 

 النسبة اؼبئوية العدد البياف
 %100 30 عدد اإلستمارات اإلصبارل

 %66.66 20 عدد اإلستمارات اؼبستلمة و اؼبقبولة

 %33.33 10 عدد اإلستمارات اؼبستبعدة

 : من إعداد الطالبة إستنادا إذل عدد اإلستمارات اإلستبياف. المصدر
 الميدانية ثانيا: حدود الدراسة

 مت إجراء ىذه الدراسة ضمن حدود مكانية، زمنية و بشرية و أخرى موضوعية. لقد
اغبدود اؼبكانية: تلقي ىذه الدراسة الضوء على القدرة التنافسية للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة  -

اعبزائرية ) دراسة حالة عينة من الػ ـ ص ـ لوالية مستغازل( و قدرهتا على تدويل نشاطها يف ظل 

                                                           
1
 Diréction de L’Industrie, de la PME et de la Promotion de L’Investissement –Mostaganem- 
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ذه إنفتاح السوؽ و اإلىتماـ الكبَت من طرؼ الدولة هبذا النوع من اؼبأسسات، و إختصت ى
الدراسة على مأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة لوالية مستغازل و مشلت مأسسات يف القطاع العاـ و 
القطاع اػباص على حد السواء، و ذلن لعدة أسباب و من بينها وجود مناطق صناعية تساعد على 

 إعداد البحث، و كذلن وجود مأسسات تطمح لتكوف متوسطة و تسعى للنمو.
اغبدود الزمنية: إرتبطت الدراسية اؼبيدانية دبجاؿ زمٍت حيث إمتدت لثبلثة أشهر ) يف الفًتة اؼبمتدة  -

 (.  2013بُت شهر أكتوبر و شهر ديسمرب من سنة 
اغبدود البشرية: تستند ىذه الدراسة إذل إجابات و آراء و توقعات األفراد العاملُت يف ؾباؿ اؼبوارد  -

دمُت أو أرباب ىذه اؼبأسسات و ىنا لبتص بالذكر اؼبأسسات الصغَتة البشرية أو مصلحة اؼبستص
يف بعض األحياف، و مرات فرض علينا لئلجابة عن األسئلة اليت تضمنتها اإلستمارة اللجوء إذل أفراد 

 عاملُت يف إدارات أخرى يف اؼبأسسة.
يف التعريف اغبدود اؼبوضوعية: ركزت ىذه الدراسة على ثبلث جوانب أساسية و ىي تتمثل  -

باؼبأسسة و مستوى النشاط، بنية السوؽ و القدرة التنافسية للمأسسة و اإلطار العاـ لتدويل 
اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة، دوف غَتىا من اؼبواضيع األخرى سواءا كاف ؽبا عبلقة باؼبنافسة و 

 التدويل أـ ال.
 ثالثا: مشاكل الدراسة الميدانية

من بعض اؼبشاكل و القيود الشكلية و اؼبوضوعية، إال أهنا دل تأثر على قابلية  دانيةدل زبلوا الدراسة اؼبي   
إستصداـ اؼبعطيات الواردة ضمن اإلستمارات يف التحليل و اؼبعاعبة وفق بعض األساليب اإلحصائية 

 اؼببلئمة، و تتمثل أىم ىذه اؼبشاكل و القيود فيما يلي:
اء من خبلؿ الرفض النهائي ؼبؤل اإلستمارة أو ؿباولة التضليل التجاوب السليب لبعض أفراد العينة سو  -

 يف تقدصل اإلجابات؛
 إنشار أفراد العينة يف مناطق بعيدة نوعا ما عن موقع الباحث؛ -
سباطل بعض أفراد العينة يف إرجاع اإلستمارات، ذلن ما أجربنا على العودة إذل مقر اؼبأسسة عدة  -

 مرات من أجل إسًتجاع اإلستمارة؛
قص اػبربة و أحيانا اؼبعرفة اليت وبوزىا اؼبستجوب و اليت سبكنو من التعامل مع اإلستمارة بشكل ن -

 يف اؼبأسسة الواحدة. مفيد، ذلن ما إستدعى اؼبرور بأكثر من فرد
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 المطلب الثالث: عرض إستمارة اإلستبيان
يف إطار ىذه الدراسة اؼبيدانية، و قد مت إعداد اإلستمارة اليت  ثاشل التقنيات اؼبستصدمة يعترب اإلستبياف    

سبثل قاعدة الدراسة اإلحصائية و أداة صبع البيانات اؼبرتبطة بتقنية اإلستبياف، بشكل ـبطط و مهيكل من 
أجل تفادي األخطاء الناصبة عن الصياغة أو عن ؿبتوى اإلجابات اؼبقًتحة، مع األخذ بعُت اإلعتبار 

 العاـ لؤلسئلة ضمن اإلستمارة و تداخلها و كذا طريقة عرضها من أجل ضماف صبلحيتها. الًتتيب
من جهة أخرى سبت مراعاة عملية تقدصل اإلستمارة ضمن ىيكل يضمن تناسق وضع األسئلة من أجل 
تسهيل عملية ربليل و معاعبة البيانات يف وقت الحق، حيث مت إدراج األسئلة اؼبرتبطة ببعضها البعض 

 كيفية متتالية و يف نف  الوقت سبكن اؼببحوث من اإلجابة بسهولة.ب
و على ىذا األساس مت تقسيم األسئلة الواردة يف اإلستبياف إذل ثبلثة أقساـ رئيسية، حبيث يتضمن القسم 
األوؿ أسئلة خاصة بتقدصل اؼبأسسات اؼبشكلة للعينة، دبعٌت ىي أسئلة عامة حوؿ اؼبأسسة كالشكل 

ا ، اؼبدة الزمنية إلنشائها، عدد العماؿ و ؾباؿ النشاط و باإلضافة إذل اؼبنصب الذي يشغلو القانوشل ؽب
 مسَت اؼبأسسة و اؼبستوى العلمي ؼبالئ اإلستمارة.

القسم الثاشل من اإلستبياف من اإلستبياف يسمح بإعطاء صورة واضحة عن مستوى اؼبنافسة و مدى إىتماـ 
 دة أسئلة سيتم التعرض ؽبا الحقا.اؼبأسسات الصغَتة هبا من خبلؿ ع

أما فيما ىبص القسم الثالث فقد خصص لؤلسئلة اؼبتعلقة بنشاط التدويل و مدى طموح و سعي 
 اؼبأسسات للتوجو لؤلسواؽ اػبارجية.

 أوال: مراحل إعداد اإلستمارة
اؼبطلوبة، سيتم  مت إعداد اإلستمارة حسب مراحل متتالية ساعدنا إحًتاـ ترتيبها على تسهيل بناء األداة

 التعرض فيما يلي إذل ىذه اؼبراحل و اإلجراءات اليت إزبذناىا يف كل واحدة منها.
Ⅰ:مرحلة ربضَت اإلستمارة يف ربديد اإلحتياجات من  تتمثل أوؿ خطوة يف . بناء إستمارة اإلستبيان

البيانات، أي ربديد نوع البيانات الواجب ذبميعها و اؼببلئمة ؼبتطلبات البحث، و على ىذا األساس رجعنا 
إذل تساؤالت الدراسة و أىدافها من أجل إستصراج اؼبعطيات اؼبطلوب ذبميعها و اليت ستساعدنا يف 

طروحة يف إشكالية البحث إضافة إذل ربديد اؼبستهدفُت من الدراسة و اؼبتمثلة اإلجابة على التساؤالت اؼب
 يف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اليت تنشط يف القطاع الصناعي.

بعد ما حددنا ما كبتاجو من اؼبعطيات، حاولنا يف ىذه اؼبرحلة ربديد ىيكل قائمة األسئلة اؼبوجهة 
 ات ؿبددة مسبقا من خبلؿ إحًتاـ صبلة من اؼببادئ و ىي:للمبحوثُت، و اليت وبتوي على إجاب

 البساطة، الدقة، اغبيادية و اإلختصار؛ -
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 مشولية اػبيارات لكل األجوبة اؼبمكنة؛ -
 الدقة يف توزيع خيارات اإلجابات لضماف مبلئمتها لعملية اؼبعاعبة اإلحصائية. -

 سئلة اؼبستصدمة تنّوعت إذل:أما مباذج األ
: " و الذي تكوف أسئلتو ؿبددة اإلجابات كأف يكوف اعبواب بنعم بدائل ؿبددة(أسئلة مغلقة )ذات  -

من ، حبيث تتكوف اإلستمارة أساسا من أسئلة مغلقة، حيث يفرض ىذا النوع 1أو ال، قليبل أو كثَتا"
األسئلة على اؼببحوث أف يقـو بإختيار جواب من بُت عدد معُت من اإلجابات اؼبقًتحة دوف اػبروج 

 الّ إذا ترؾ لو اجملاؿ لذلن؛عنها إ
أسئلة مفتوحة: "و تكوف أسئلتو غَت ؿبددة اإلجابات، أي أف اإلجابة مًتوكة بشكل مفتوح و مرف  -

، يًتؾ ىذا النوع من األسئلة كامل اغبرية للمبحوث لصياغة إجابتو، و قد كانت ىذه 2إلبداء الرأي"
لشصصية، و من مّث تسٌت لنا تقدصل توضيحات األسئلة ذات مغزى خاصة األسئلة اؼبتعلقة باؼبقابلة ا
 فيما يتعلق دبصتلف اإلستفهامات اليت طرحها اؼببحوث.

إف جودة نتائج الدراسة اؼبيدانية ) التطبيقية( تعتمد على اإلعداد اعبيد للتقنيات اؼبستصدمة يف إقبازىا، و 
و ذبدر اإلشارة أنو مت ربميل تعترب عملية تصميم و صياغة األسئلة من أىم خطوات إعداد اإلستمارة، 

( سأاال 25اإلستمارة على ورؽ عادي، أعدت باللغتُت العربية و الفرنسية و تضمنت طبسة و عشروف )
 اؿؾبزأة على ثبلثة أجزاء رئيسية، حيث يتضمن اعبزء األوؿ سبعة أسئلة ربت عنواف التعريف باؼبأسسة و ؾب

اف بنية السوؽ و القدرة التنافسية للمأسسة و اعبزء الثالث النشاط، اعبزء الثاشل يتضمن عشرة أسئلة بعنو 
 وبوي شباشل أسئلة بعنواف اإلطار العاـ لتدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة.

Ⅱ.قبل إستصداـ قائمة األسئلة يف صبع البيانات قمنا إستمارة اإلستبيان و نشرىا على العينة إختبار :
ظروؼ مشاهبة لظروؼ صبع البيانات من اؼبيداف من أجل التأكد من بعملية إختبار أولية ؽبا، سبت يف 

إمكانية اإلجابة على األسئلة اليت تضمنتها اإلستمارة بشكل عملي و مبلئم، و ذبنب أي ملل قد يلحق 
باؼبستجوب، و قمنا بإختبار مأسسة عمومية و ىي مأسسة إنتاج و تسويق اغبليب و مشتقاتو و مأسسة 

ب مستغازل، حبيث مت إببلغهما أهنا ؾبرد إختبار لئلستمارة و ىذا ما ساعدنا فعبل على خاصة مأسسة أنابي
التصميم النهائي لقائمة األسئلة، و ىذا بعد اإلطبلع على مبلحظات اؼببحوثُت و تعليقاهتم حوؿ بعض 

 األسئلة و ربكيمها من قبل األستاذة اؼبشرفة سبكنا من ربسُت شكل و مضموف اإلستمارة.

                                                           
 .180عامر قنديلجي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .180نف  اؼبرجع، ص 2
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التصميم النهائي لقائمة األسئلة، باشرنا أىم مرحلة من مراحل اإلستبياف، و ىي اػبروج الفعلي بعد 
للميداف و إجراء اؼبقاببلت الشصصية يف حالة ظباح اؼببحوث بذلن، و يف حالة عدـ ظباحو بإستقبالنا 

 إكتفينا بتسليمها مث إسًتجاعها يف وقت الحق بعد ما يتم مؤلىا من طرفو.
اإلشارة إذل أف ىناؾ مأسسات رفضت إستقبالنا، كما رفضت بشكل هنائي التعاوف معنا يف ىذا لكن هبب 

 البحث لعدة أسباب.
 و عموما مت اإلعتماد على طريقة واحدة يف توزيع إستمارة اإلستبياف و ىي:

 التسليم اؼبباشر: و ذلن بتسليم أفراد العينة اإلستمارة مباشرة. -
 ستمارة فقد سبت كما يلي:أما بالنسبة للردود على اإل

 اغبصوؿ على اإلجابة يف نف  وقت تسليم اإلستمارة؛ -
إعادة الرجوع إذل اؼبأسسة مرة ثانية إلستبلـ اإلجابة بعد تسليم اإلستمارة لو إذ أف اؼبدة ال تتجاوز  -

 ثبلثة أياـ.
Ⅲ :ات اليت تضمنتها تضم ىذه اؼبرحلة عمليات فرز و ربليل ؿبتوى اإلجاب. معالجة إستمارة اإلستبيان

إستمارات اإلستبياف، حيث ذبمع لدينا من خبلؿ مراحل سابقة كافة اإلستمارات الصاغبة لئلستصداـ و  
كذلن بعد إستبعاد اإلستمارات اؼبلغاة، سبهيدا لبناء قاعدة اإلستبياف اليت تتضمن اؼبعطيات اؼبستصلصة من 

 إستمارات اإلستبياف.
طيات اؼبتحصل عليها من إجابات اؼببحوثُت على شكلها اػباـ، كما صبعت يف بداية ىذه اؼبرحلة تكوف اؼبع

من مصادرىا، و ذلن ما هبعلها غَت قابلة للتحليل، لذلن هبب ترتيبها و تنظيمها بإستعماؿ طرؽ للًتميز 
و مراجعتها مث ربميلها على حامل مناسب هبدؼ جعلها قابلة للتحليل و ذلن ما قمنا بو فعبل حيث مت 

 أسلوب الًتميز العددي حبيث: إتباع
 "؛Aيرمز للجواب "ال" حبرؼ " -
 "؛Bيرمز للجواب "نعم" حبرؼ " -
 (.............3( و اػبيار الثالث بالعدد )2(، اػبيار الثاشل بالعدد )1يرمز للصيار األوؿ بالعدد ) -
( 17السأاؿ رقم )بالنسبة لؤلسئلة اليت ربمل أكثر من جواب فقد مت ترميزىا بالشكل التارل، مثبل  -

 و ىكذا. 17/1وبمل ثبلث إجابات فاػبيار األوؿ يرمز بػ 
فيما ىبص السأاؿ اؼبفتوح قمنا بتحليل ؿبتوى اإلجابات النثرية اليت أدذل هبا اؼببحوث، مث ػبصنا  -

أنبها ىي عبارات أساسية و أفكار ؿبددة، بعد ذلن إخًتنا ترميز لئلجابات اؼبستصرجة حسب 
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( و اعبواب الثالث بالعدد 2(، اعبواب الثاشل بالعدد )1)يرمز للجواب األوؿ بالعدد )الًتميز السابق 
(3.)....) 

قمنا بتفريغ ؿبتوى اإلجابات و ربميلها يف جدوؿ، حيث خصصت األعمدة لؤلسئلة مع مراعاة زبصيص 
ر فقد خانة لكل جواب رئيسي أو فرعي و ذلن إذا تضمن السأاؿ الرئيسي أسئلة فرعية، أما األسط

خصصت لئلستمارات اؼبقبولة حيث لكل إستمارة سطر، و سيتم عرض نتائج ربليل اؼبعطيات اؼبتحصل 
 عليها يف اؼببحث اؼبوارل.

 فرضياتو و اإلستمارة ىيكل: ثانيا
و لقد مت  ( سأاال بوبت يف ثبلث مراحل رئيسية،25تضمنت إستمارة اإلستبياف طبسة و عشرين )     

إعداد األسئلة طبقا لؤلنواع اؼبتعارؼ عليها يف ؾباؿ منهجية اإلستبياف، حيث أخذت األسئلة ذات النوع 
اؼبغلق اليت ربمل إجابة ؿبددة حصة معتربة من األسئلة، لكي تتيح لنا آراء أفراد العينة بشكل دقيق فيما 

ا تسهل لنا عملية تفريغها ضمن قاعدة اؼبعطيات. يرتبط بأىم اؼبواضيع اليت تناولتها أسئلة اإلستبياف، كم
إضافة إذل ذلن مت اإلعتماد على طريقة األسئلة اؼبفتوحة بالنسبة لبعض القضايا اليت ربمل ؾبموعة من 
اإلجابات، و ذلن بوضع ؾبموعة من اإلختيارات اؼبوافقة ؽبذا النوع من اؼبسائل مع ترؾ اجملاؿ مفتوحا 

 للوقوؼ على آراء أفراد العينة بشكل صحيح. -بوضع عبارة أخرى –دائما 
 و لقد مت تبويب أسئلة اإلستبياف كمايلي:

احملور األوؿ: يتضمن أسئلة عامة حوؿ التعريف باؼبأسسة و ؾباؿ نشاطها، يضم ىذا القسم ؾبموعة  -
ختياري(، من األسئلة العامة اؼبتعلقة بالبيانات النوعية عن أفراد العينة من حيث العنواف و اؽباتف )إ

الشكل القانوشل ؽبا، حجمها ) مت إستصداـ عدد العاملُت كمعيار(، اجملاؿ الذي تنشط فيو، اؼبدة 
الزمنية لتأسيسها إضافة إذل تضمُت سأاؿ خاص باؼبستوى التعليمي للفرد الذي يقـو دبؤل اإلستمارة 

يبها إبتداءا من السأاؿ و اؼبنصب الذي يشغلو مسَت اؼبأسسة و قد تضمن سبعة أسئلة رئيسية، و ترت
 (؛07( حىت السأاؿ رقم سبعة )01رقم واحد )

احملور الثاشل: و تتمحور أسئلتو حوؿ وضعية السوؽ و مستوى اؼبنافسة للمأسسات الصغَتة و  -
( إذل غاية السأاؿ رقم سبعة 08اؼبتوسطة و يتضمن عشرة أسئلة، إنطبلقا من السأاؿ رقم شبانية )

 (؛17عشر ) 
احملور الثالث: تتضمن أسئلة ىذا احملور التدويل أي التفكَت يف دخوؿ األسواؽ اػبارجية، و أسئلتو  -

       (.    25( إذل غاية السأاؿ رقم طبسة و عشرين )18من السأاؿ رقم شبانية عشر ) 
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زائرية على و عموما رباوؿ ؾبمل ىذه احملاور و األسئلة اليت تضمنتها معرفة مدى إمكانية الصناعة اعب  
اؼبنافسة و مدى قدرهتا على ربمل اؼبنافسة األجنبية يف السوؽ احمللية و مدى جهوزيتها للتوجو للسوؽ 

 الدولية.
اؼبوافقة لفرضيات  –جاء التقسيم أعبله متماشيا للفرضيات اليت مت صياغتها دبناسبة بناء ىذا اإلستبياف 

و ربليل إجاباتو، إختبار مدى ربققها من عدمو و تتمثل الذي كباوؿ من خبلل -اؼبقدمة يف اعبانب النظري
 ىذه الفرضيات فيما يلي:

 إف اإلنفتاح اغبارل للحدود يتطلب قدرة تنافسية و تدويل للمأسسات الصغَتة و الفرضية الرئيسية:* 
 اؼبتوسطة اعبزائرية ألجل ضماف بقائها و زيادة مبوىا يف البيئة اغبالية الكثَتة التعقيد و شديدة اؼبنافسة.   

 و ىي: الفرضيات اعبزئية:*
اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة مهمة يف النظاـ اإلقتصادي اعبزائري و تساىم يف ربسُت القدرة التنافسية  -
 ؛ميز هبان نظرا للصصوصيات اليت تتو ذل
للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة ميزة تنافسية إذا ما استصدمت يف اإلذباه الصحيح سبكنها من إقتحاـ  -

 ؛يةاألسواؽ العاؼب
إف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية غَت قادرة على تدويل نشاطها ألف عوامل و متطلبات  -
 .ها ال تتحقق بصفة مثلىقباح

 ثالثا: ىدف الدراسة
يًتكز اؽبدؼ الرئيسي ؽبذا اعبزء من الدراسة التطبيقية يف القياـ بتحليل الواقع العملي يف اعبزائر، بغرض      

مطابقتو ؼبا مّت التعرض إليو يف اعبانب النظري، و ذلن من خبلؿ الوقوؼ على واقع  القدرة التنافسية 
جهة أخرى معرفة التحديات اؼبرفوعة و للمأسسات اعبزائرية و الدوافع اليت دعت إليها من جهة، و من 

 اآلفاؽ اؼبنتظرة من جراء عملية التدويل يف حالة ما إذا أزبذ القرار هبذا.    
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 الرابع: معالجة و تحليل نتائج اإلستبيان المبحث
لدينا كافة اؼبعطيات األساسية بصورة مرتبة و منظمة تسمح لنا باستصدامها كمدخبلت يف  لقد ذبمع      

عمليات اؼبعاعبة و التحليل، و ذلن باستصداـ الطرؽ اإلحصائية اؼببلئمة، و تنتهي عمليات اؼبعاعبة و 
وحة يف التحليل بإعطاء معٌت للنتائج اؼبتحصل عليها من خبلؿ تأويلها على ضوء التساؤالت اؼبطر 

 اإلشكالية.
على ىذا األساس سوؼ نقـو يف ىذا اؼببحث دبعاعبة و ربليل اؼبعطيات اليت سبق لنا صبعها من اؼبيداف، 
نستهّلها بإستعراض خصائص العينة اليت مّت إخضاعها للدراسة، مث نقـو بتقدصل النتائج اليت توصلت إليها 

للمأسسات و يف األخَت نعرض نتائج ربليل اإلستبياف فيما  الدراسة فيما يتعلق باؼبنافسة و القدرة التنافسية
  ىبص التدويل و العوائق اليت وبتمل أف تواجهها اؼبأسسات يف ىذا اإلطار.

 المطلب األول: خصائص العينة
اليت أخضعناىا للدراسة، دبعرفة ىذه  يتطلب عرض نتائج الدراسة اؼبيدانية يف البداية تقدصل خصائص العينة

يبكننا إجراء التحليبلت البلزمة يف اؼبراحل البلحقة و اؼبتعلقة باؼبواضيع اليت مّت التطرؽ إليها يف اػبصائص 
 اإلستمارة. 

ىذا السأاؿ يتضمن ثبلثة أسئلة فرعية حبيث يتضمن العنواف و اؽباتف و ىو التعريف بالمؤسسة: .0
ة، أما الشكل القانوشل فهذا ىو إختياري و وضع ىذا العنصر ؼبساعدة الباحث على إجراء ىذه الدراس

 السأاؿ الفرعي الذي سيتم معاعبتو كاأليت:
 : الشكل القانوني(Ⅳ-04)جدول رقم 

 التكرار النسيب التكرار اؼبطلق الشكل القانوشل
 09 45% (SPA)شركة مسانبة 

 SARL)) 05 25%شركة ذات اؼبسأولية احملدودة 

 EURL)) 06 30%شركة ذات الشصص الوحيد و اؼبسأولية احملدودة 

 %00 00 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى

 %100 20 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

الفرعي األوؿ التابع للسأاؿ الرئيسي األوؿ من من إعداد الطالبة بناءا على معطيات السأاؿ المصدر: 
 احملور األوؿ من إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها.

 



 المتوسطة لوالية مستغانم دراسة حالة  المؤسسات الصغيرة و                الفصل الرابع            

 
218 

 (: الشكل القانونيⅣ- 17)شكل رقم 

 
 : من إعداد الطالبة إستنادا إذل اؼبعطيات السابقة.المصدر

" SPAو سبثل مأسسات ذات الشكل القانوشل" %45يتضح لنا من الشكل أعبله أف النسبة األكرب كانت 
(Société par action" شركة مسانبة، أما اؼبأسسات من الشكل )SARL( "Société à 

responsabilité limitée و اؼبأسسات من  %25( شركة ذات اؼبسأولية احملدودة فقد بلغت نسبتها
وحيد و اؼبسأولية احملدودة فقد (  شركة ذات الشصص الEntreprise individuelle" )EURLالشكل "

 %.30شكلت ما نسبتو 
 : اعبدوؿ اؼبوارل يظهر لنا مايلي:مجال نشاط المؤسسات.4

 (: مجال نشاط المؤسسةⅣ-03)جدول رقم 
 التكرار النسيب التكرار اؼبطلق ؾباؿ النشاط
 %10 02 اؼبواد الغذائية

 %15 03 مواد كيميائية و ببلستين

 %25 05 مشروبات غازية

 %05 01 ياووغت

 %30 06 اغبليب و مشتقاتو

 %10 02 مواد البناء و العمراف

 %05 01 أخرى

 %100 20 اجملموع

من إعداد الطالبة بناءا على معطيات السأاؿ الرئيسي الثاشل من احملور األوؿ من إستمارات  :المصدر
 اإلستبياف بعد تبويبها.

45% 

25% 

30% 
SPA

SARL

EURL
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 %30أغلب اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اؼبستجوبة تنشط ضمن نشاط إنتاج اغبليب و مشتقاتو بنسبة 
مث باقي اجملاالت بنسب متفاوتة  %25مث تليها مباشرة اؼبأسسات اليت تنشط يف ؾباؿ مواد كيميائية بنسبة 

  و ذلن حسب ما يظهره الشكل أدناه.
 (: مجال نشاط المؤسساتⅣ-18شكل رقم )

   
 : من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقة.المصدر

قمنا بإختيار اؼبعيار اؼبستصدـ عادة لتصنيف اؼبأسسات حسب اغبجم و ىو عدد  القوى العاملة:.3
 77اؼبعتمد يف اعبزائر ) حسب اعبريدة الرظبية رقم  الفئات  على أساس التقسيمالعماؿ و مت تصنيف 

( و اؼبقسمة إذل ثبلث فئات كما ىو يف التعريف اعبزائري ؽباتو اؼبأسسات، 2001 ديسمرب  15الصادرة يف 
من الفئة اليت تنتمي إذل اؼبأسسات اليت تشغل % 55.55قبد أغلب اؼبأسسات اؼبستجوبة و اليت تقدر بػ 

من اؼبأسسات توظف عددا من  %36.11أقل عشرة عماؿ و ىي اؼبأسسات اؼبصغرة، يف حُت أف نسبة 
ؿ يًتاوح ما بُت عشرة إذل تسعة و أربعوف عامبل و ىي مأسسات اؼبتوسطة، أما اؼبأسسات اليت العما

 من النسبة الكلية للمأسسات اؼبستجوبة.% 08.33توظف فهي تقدر بنسبة بسيطة تبلغ 
و يتضح لنا اف معظم اؼبأسسات اػباصة يكوف عدد العماؿ فيها ؿبدود، خبلؼ اؼبأسسات العمومية اليت 

 ؽبا القدرة على توظيف عدد كبَت من العماؿ.تكوف 
 (: القوى العاملةⅣ-19)شكل رقم 

 

0
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 مؤسسة متوسطة



 المتوسطة لوالية مستغانم دراسة حالة  المؤسسات الصغيرة و                الفصل الرابع            

 
220 

من إعداد الطالبة بناءا على معطيات السأاؿ الرئيسي الرابع من احملور األوؿ من إستمارات  :المصدر
 اإلستبياف بعد تبويبها.

% 48.57: لقد تنوعت مناصب اؼبستجوبُت يف اؼبأسسات اؼبشكلة للعينة، حيث أف المنصب الشاغل.2

 %22.86منها منصب مسأوؿ إداري و % 28.57، -مدير عاـ–من اؼبسأولُت يشغلوف منصب مسَت 
 منصب ؿباسب.

 ( المنصب الشاغلⅣ- 01)شكل رقم 

 
اػبام  من احملور األوؿ من إستمارات من إعداد الطالبة بناءا على معطيات السأاؿ الرئيسي  :المصدر

 اإلستبياف بعد تبويبها.
لقد أظهرت نتائج اإلستبياف أف أغلبية اؼببحوثُت ىم ذو مستوى المستوى العلمي للمستجوب: .2

مسَتي  ثانوي و إف دؿ ىذا على شيء فإنو يدؿ على أف %30و ما نسبتو  %،70جامعي بنسبة 
 الشهادات.اؼبسأسسات ؽبم إىتماـ واضح حباملي 

  (: المستوى العلمي للمستجوبⅣ-00)شكل رقم 

 
من إعداد الطالبة بناءا على معطيات السأاؿ الرئيسي السادس من احملور األوؿ من إستمارات  :المصدر

 اإلستبياف بعد تبويبها. 
: أغلب اؼبأسسات أجابت بأف لديها خربة مهنية يف ؾباؿ نشاطها و بلغت نسبتها الخبرة المهنية.6

 من اؼبأسسات صرحت بأهنا ال سبتلن خربة مهنية و غالبيتها جديدة النشأة.  %20، يف حُت أف 80%

48% 

29% 

23% 

 مسٌر، مدٌر عام

 مسؤول إداري

 محاسب

30% 

70% 

 ثانوي

 جامعً
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 (: الخبرة المهنيةⅣ-04)شكل رقم 

 
من احملور األوؿ من إستمارات  من إعداد الطالبة بناءا على معطيات السأاؿ الرئيسي السابع :المصدر

 اإلستبياف بعد تبويبها.
 المطلب الثاني: القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية

من اؼبأسسات تعمل يف نشاط  %40إذل الشكل أدناه يتبُت لنا بأف نسبة  بالنظر عدد المنتجات:.0
من اؼبأسسات فهي تقـو بإنتاج عدة منتجات يف نشاط واحد  %50واحد و ذلن بإنتاج منتج واحد، أما 

 من اؼبأسسات تعمل يف عدد من اجملاالت. %10يف حُت 
 : عدد المنتجات(Ⅳ- 03)شكل رقم 

 
من احملور الثاشل من إستمارات يانات السأاؿ الرئيسي الثامن من إعداد الطالبة إعتمادا على ب المصدر:

 اإلستبياف بعد تبويبها
و كاف اؽبدؼ من ىذا السأاؿ و ىو معرفة عدد اؼبنافسُت، و اعبدوؿ التارل يظهر لنا عدد المنافسين: .4

 ىذه النتائج كمايلي:
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

 ال نعم

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 عدد من المجاالت عدة منتجات فً نشاط واحد منتج واحد، فً نشاط واحد



 المتوسطة لوالية مستغانم دراسة حالة  المؤسسات الصغيرة و                الفصل الرابع            

 
222 

 (: عدد المنافسينⅣ-02)جدول رقم 
 التكرار النسيب التكرار اؼبطلق 

 %00 00 ال يوجد

 %2.70 01 مناف  واحد

 %2.7 01 منافسُت

 %54.05 20 عدد من اؼبنافسُت

 %40.54 15 ال أعلم

 %100 37 اجملموع

من إعداد الطالبة بناءا على معطيات السأاؿ الرئيسي التاسع من احملور الثاشل من إستمارات  المصدر:
 اإلستبياف بعد تبويبها

إذا ال حظنا يف عدد اؼبنافسُت فإننا قبد أف أغلب اؼبأسسات أدلت بإجابة أف لديها عدد من       
و قد يكوف مرّد ذلن إذل % 40.54مث تلتها إجابة ال أعلم بنسبة %  54.05اؼبنافسُت و بلغت نسبتها

إعتبار ىذه اؼبعلومة سرية و ال هبب اإلدالء هبا أو حىت اإلطبلع عليها، أما فيما ىبص إختيارات؛ ال 
يب. و الشكل على الًتت %2.70و  %2.70%، 00يوجد، مناف  واحد و منافسُت فقد بلغت نسبتها: 

 التارل يوضح ذلن.
 (: عدد المنافسين Ⅳ-02)شكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة إعتمادا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 

و كاف اؽبدؼ من ىذا السأاؿ و ىو معرفة أىم اؼبنافسُت يف ؾباؿ  .أىم المنافسين في ىذا المجال:3
 نشاط أغلب اؼبأسسات، ؼبعرفة ما إذا كانت ىناؾ منافسة حقيقية أـ ال.
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 (: أىم المنافسين في المجالⅣ-02)جدول رقم 
 التكرار النسيب التكرار اؼبطلق 

 %14.70 10 مأسسات صغَتة و متوسطة ؿبلية

 %11.76 08 العموميةكبار اؼبأسسات 

 %14.70 10 مأسسات مستوردة

 %22.05 15 مأسسات مصدرة

 %29.41 20 مأسسات يف القطاع

 %07.35 05 أخرى

 %100 68 اجملموع

من إعداد الطالبة بناءا على معطيات السأاؿ الرئيسي العاشر من احملور الثاشل من إستمارات  المصدر:
 اإلستبياف بعد تبويبها

إذا ال حظنا يف عدد اؼبنافسُت فإف أغلب اؼبأسسات صرحت بإجابة أف أغلب منافسيها ىم       
أما باقي اػبيارات % 22.05مث تليها مباشرة مأسسات مصدرة بنسبة % 29.41منافسيها يف القطاع بنسبة 

ية فكانت ذات نسب متفاوتة الًتتيب، فقد بلغت نسبة منافسة اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة احملل
 . و الشكل التارل يوضح ىذا.%11.76و كبار اؼبأسسات العمومية بػ  14.70%

 : أىم المنافسين في ىذا المجال(Ⅳ-02)شكل رقم 

 
  من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 
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 :بعد أف مّت صبع البيانات و تفريغها يف اعبدوؿ اؼبوارل
 اإلستمارات الخاصة  بالسؤال العاشر من المحور الثاني  (: تفريغⅣ-06)جدول رقم 

 ni xi Xi*ni   

 3.61 10 01 10 اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة احمللية

 3.61 16 02 08 كبار اؼبأسسات العمومية

 3.61 30 03 10 اؼبأسسات اؼبستوردة

 3.61 60 04 15 اؼبأسسات اؼبصدرة

 3.61 100 05 20 مأسسات يف القطاع

 3.61 30 06 05 أخرى

 / N=06 246 68 اجملموع

 من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقة المصدر:
     ∑ =:غبساب اؼبتوسط اغبسايب نعتمد على القانوف الرياضي التارل

∑  
    

 اغبسايباؼبتوسط :  : التكرار اؼبطلق           و  ni: اؼبتغَت          و       xiحبيث سبثل:    
، و 3.61قمنا حبساب اؼبتوسط اغبسايب وفق القانوف السابق، فكانت قيمة اؼبتوسط اغبسايب مساوية لػ 

 حوؿ اإلجابة الثالثة و ىي تقابل يف اعبدوؿ اؼبأسسات اؼبستوردة. بالتارل كانت متمركزة معظم اإلجابات
يف حالتنا ىذه فهو يبثل قيمة اعبواب رقم مث نقـو حبساب اؼبنواؿ و ىو القيمة اليت تقابل أكرب تكرار، و 

طبسة، و بالتارل نعترب يف ىذه اغبالة أف اإلجابات كلها متمركزة حوؿ مأسسات يف القطاع كأىم 
 اؼبنافسُت.

و  %30ىذا السأاؿ يعترب أكرب سأاؿ ذبنب اؼببحوثُت اإلجابة عنو بنسبة .مزايا منتجات المؤسسات: 4
قد يكوف مرد ذلن إذل إعتبار ىذه اؼبعلومة سرية و ال هبب على اؼبنافسُت اإلطبلع عليها، و الشكل 

 اؼبوارل يوضح لنا نسب اػبيارات اليت مت إقًتاحها يف اإلستبياف.
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 (: مزايا منتجات المؤسسات Ⅳ-06)شكل رقم 

 
من إعداد الطالبة إعتمادا على إحصائيات السأاؿ الرئيسي اغبادي عشر من احملور الثاشل من  المصدر:

 إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها
كانت اعبودة العالية أبرزىا بنسبة   حبيث ،و تنوعت إجابات اؼبأسساتبالنظر إذل الشكل أعبله قبد أن

 % 30و  %10 %،20دي فقد كانت نسبتها أما منتج متجدد، منتج فريد من نوعو و منتج عا %،40
 على التوارل.

و كاف اؽبدؼ من ىذا السأاؿ و ىو مدى إىتماـ مسَتي اؼبأسسات بذوؽ اؼبستهلن  .الصورة الذىنية:2
و سلوكو إذباه منتجات ىذه اؼبأسسات، و مدى معرفة مسَت اؼبأسسة بالصورة الذىنية للمستهلن اليت 

و دبعٌت ىل يبلن اؼبستهلن اعبزائري فكرة عن اؼبنتجات الوطنية أـ أنو ال يعرفها أساسا. وبملها عن اؼبنتج. 
 الشكل التارل يوضح لنا اآليت:

 الصورة الذىنية (: Ⅳ-07)شكل رقم 

 
من إعداد الطالبة إعتمادا على إحصائيات السأاؿ الرئيسي الثاشل عشر من احملور الثاشل من  المصدر:

 إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها
، أما جيدة جدا، من اؼبأسسات كانت إجاباهتا جيدة %70بالنظر إذل الشكل أعبله قبد أف ما نسبة 

 على التوارل. %05و  %15، %10متوسطة و ضعيفة فقد كانت نسبتها 
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يبُت الشكل أدناه سعي اؼبأسسة إلبتكار طرؽ  .سعي المؤسسة إلبتكار منتجات و طرق جديدة:6
من  %50من اؼبأسسات ال تسعى أبدا، أما  %40جديدة أو منتجات جديدة، حيث نبلحظ أف نسبة 

السوؽ أو من  اؼبأسسات فهي تقـو أحيانا بإبتكار طرؽ أو منتجات جديدة كوسيلة ؼبواصلة وجودىا يف
أجل كسر الروتُت، و ذبدر اإلشارة ىنا إذل أف أحد اؼببحوثُت أشارة إذل أف إهباد طرؽ جديدة للعمل ىو 

 فقط من اؼبأسسات تسعى دائما للتطوير و التحسُت. %10من أىم أدوار اؼبدير. يف حُت قبد 
   المؤسسات إلبتكار منتجات و طرق جديدة : سعي(Ⅳ-08)شكل رقم 

 
من إعداد الطالبة إعتمادا على إحصائيات السأاؿ الرئيسي الثالث عشر من احملور الثاشل من  المصدر:

 إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها
 يوضح لنا الشكل التارل:المهارات و القدرات التي تمتلكها المؤسسات: .7

 : المهارات و القدرات التي تمتلكها المؤسسات(Ⅳ- 09)شكل رقم 

 
من إعداد الطالبة إعتمادا على إحصائيات السأاؿ الرئيسي الرابع عشر من احملور الثاشل من  المصدر:

 إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها
و سبثل إمتبلؾ اؼبأسسات لبعض القدرات فقط، و قد  %50يبُت الشكل أعبله أف النسبة األكرب كانت 

يرجع ىذا لعدـ إدراؾ اؼببحوثُت إذل ما يبلكو اؼبنافسُت أو احمليط اػبارجي ضنا منهم أهنا سبتلن عدد من 
و ىي  %40القدرات على األقل. أما اؼبأسسات اليت أجابت بعدـ إمتبلكها ألي قدرات بلغت نسبتها 

 %10اطها روتيٍت ال وبتاج ألي قدرات أو مهارات خاصة. يف حُت أف نسبة اؼبأسسات اليت ترى أف نش
 فقط من اؼبأسسات أجابت بأهنا سبتلن الكثَت من اؼبهارات و القدرات.
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 : الشكل التارل يوضح لنا نتائج معطيات اإلستبياف.سعر المنتجات مقارنة بالمنافسين.8
 بالمنافسين(: سعر المنتجات مقارنة Ⅳ- 41)شكل رقم 

 
من إعداد الطالبة إعتمادا على إحصائيات السأاؿ الرئيسي اػبام  عشر من احملور الثاشل من : المصدر 

 .إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها
من اؼبأسسات اليت ترى أف سعر منتجاهتا أقل من سعر منافسيها، كما نرى نسبة  %40لقد كانت نسبة 

اليت ترى أف سعر منتجاهتا مساوي لسعر منتجات منافسيها و نبلحظ كذلن ما  من اؼبأسسات 40%
كما هبب اإلشارة إذل  من اؼبأسسات اليت سعر منتجاهتا أكرب من سعر منتجات منافسيها. %10نسبتو 
    من اؼبأسسات دل هبيبوا على ىذا السأاؿ. %10أنو 

أفراد العينة أجابوا بأف حصتهم يف السوؽ تقارب حصص اؼبنافسُت و  من %50 إف :الحصة السوقية.9
من اؼببحوثُت فإهنم يروف أف  %40ذلن راجع إذل تقارب قدراهتم اؼبالية و اؼبادية مع اؼبنافسُت، أما 

منهم فإف حصصهم يف السوؽ أقل من  %10حصصهم السوقية أكرب من اؼبنافسُت ؼبعايَت ـبتلفة، أما 
 طرة منتجات اؼبنافسُت يف السوؽ.اؼبنافسُت لسي
 الحصة السوقية :(Ⅳ- 40)شكل رقم 

 
من إعداد الطالبة إعتمادا على إحصائيات السأاؿ الرئيسي السادس عشر من احملور الثاشل من : المصدر 

 .إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها
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و حسب ىذا السأاؿ كانت أغلبية اإلجابات العوامل المساعدة على تحسين القدرة التنافسية: .01
لكلى  %80متمركزة حوؿ ربسُت فرص اغبصوؿ على سيولة و تسويق ذو فعالية و كانت بنسبة 

و حسب رأيهم أف توفر السيولة يأدي إذل  %60اإلختياريُت، مث تلتها مباشرة منتجات ذات جودة بنسبة 
 تستطيع ىذه اؼبأسسات اؼبنافسة. إمكانية إنتاج منتجات ذات جودة و بالتسويق الفعاؿ

من اؼبأسسات تعتقد بأف إلبفاض األسعار يساعد على ربسُت القدرة التنافسية  %20يف حُت أف نسبة 
 للمأسسة.
من اؼبأسسات إختار اؼببحوثُت أف ربسُت القدرة التنافسية مبٍت على تكلفة اإلنتاج أقل  %10يف حُت أف 

 ره الشكل اؼبوارل:مع شبكة توزيع جيدة، و ىذا ما يظه
 : العوامل المساعدة على تحسين القدرة التنافسية(Ⅳ- 44)شكل رقم 

 
من إعداد الطالبة إعتمادا على إحصائيات السأاؿ الرئيسي السابع عشر من احملور الثاشل من : المصدر

   إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها
 المطلب الثالث: اإلطار العام لتدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

طرح ىذا السأاؿ كسأاؿ أوؿ  مت :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تفكر في تدويل نشاطها.0
هبدؼ معرفة ما إذا كانت ىذه اؼبأسسات تفكر مستقببل يف تدويل نشاطها يف ظل إقتصاد السوؽ و 

 اإلنفتاح على األسواؽ اػبارجية، و كانت النتائج كما يلي:
 : المؤسسات التي تفكر في تدويل نشاطها(Ⅳ-07)رقم  جدول

 التكرار النسيب التكرار اؼبطلق 
 %40 08 نعم

 %60 12 ال

 %100 20 اجملموع
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 نتائج السأاؿ الرئيسي رقم شبانية عشر من احملور الثالث من إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها. المصدر:
 المؤسسات التي تفكر في تدويل نشاطها (:Ⅳ - 43)شكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة إعتمادا على اإلحصائيات السابقة المصدر:

من اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة تفكر يف تدويل نشاطها يف اؼبستقبل، يف حُت  %40من الواضح أف 
 من اؼبأسسات تستبعد فكرة الدخوؿ إذل األسواؽ الدولية. 60%
و بناءا على ىذا مت طرح سأاؿ فرعي آذل و ىو فيما تتمثل أسباب عدـ تدويل نشاطكم ليشمل  -

وىو معرفة األسباب اليت يتصذىا أرباب اؼبأسسات   األسواؽ اػبارجية و كاف اؽبدؼ من ىذا السأاؿ
 كذريعة لتربير فكرة عدـ التوجو إذل األسواؽ الدولية، و كانت النتائج كمايلي:

 : أسباب عدم التدويل(Ⅳ-08)جدول رقم 
 التكرار النسيب التكرار اؼبطلق 

 %10 02 ؿبيط مارل معقد

 %10 02 عدـ اؼبعرفة اعبيدة باألسواؽ

 %05 01 اللغات األجنبيةعدـ إتقاف 

 %10 02 عدـ تواجد مساعدة جيدة من طرؼ الدولة و اؽبيئات اغبكومية 

 %60 12 معوقات قانونية

 %00 00 التصوؼ من تذبذب ظبعة اؼبأسسة باػبارج

 %05 01 أسباب أخرى

 %100 20 اجملموع

: نتائج السأاؿ الفرعي التابع للسأاؿ شبانية عشر من احملور الثالث من إستمارات اإلستبياف بعد المصدر
  تبويبها 
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إذا الحظنا يف األسباب اليت جعلت ىذه اؼبأسسات تستبعد التفكَت يف تدويل نشاطها فإننا قبد أف 
ة الثانية يأيت احمليط اؼبارل و عدـ اؼبعوقات القانونية ىي اليت تأخذ حصة األسد يف ىذا السأاؿ و يف اؼبرتب

 اؼبعرفة اعبيدة بالسوؽ، و الشكل يوضحها أكثر.
 : أسباب عدم التدويل(Ⅳ- 42)شكل رقم 

  
 .: من إعداد الطالبة إستنادا إذل اؼبعطيات السابقةالمصدر

 بعد أف مّت ذبميع البيانات، مّت تفريغها يف اعبدوؿ اؼبوارل:
 ر السؤال الفرعي التابع للسؤال الثامن عشب الخاصة إستمارات(: تفريغ Ⅳ-09)جدول رقم 
 ni xi Xi*ni   xi-  xi- )

2
) xi- )

2
*ni 

 
) 

 20.84 10.24 3.2- 4.2 02 01 02 ؿبيط مارل معقد

 09.68 04.84 2.2- 4.2 04 02 02 عدـ اؼبعرفة اعبيدة بالسوؽ

 1.44 01.44 1.2- 4.2 03 03 01 عدـ إتقاف اللغات األجنبية

 0.08 0.04 0.2- 4.2 08 04 02 عدـ تواجد مساعدة جيدة

 7.68 0.64 0.8 4.2 60 05 12 معوقات قانونية

 00 3.24 1.8 4.2 00 06 00 التصوؼ من تذبذب ظبعة اؼبأسسة 

 7.84 7.84 2.8 4.2 07 07 01 أسباب أخرى

 N=7 84 / / / 47.2 20 اجملموع

  .إعتمادا على اؼبعطيات السابقةمن إعداد الطالبة : المصدر
     ∑ =:غبساب اؼبتوسط اغبسايب نعتمد على القانوف الرياضي التارل

∑  
    

 : اؼبتوسط اغبسايب : التكرار اؼبطلق           و  ni: اؼبتغَت          و       xiحبيث سبثل:    
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، و بالتارل كانت 4.2مّت حساب اؼبتوسط اغبسايب وفق القانوف السابق، فكانت قيمة اؼبتوسط اغبسايب 
معظم اإلجابات متمركزة حوؿ اإلجابة الرابعة و اليت تقابل يف اعبدوؿ عدـ تواجد مساعدة جيدة من طرؼ 

 الدولة و اؽبيئات اغبكومية.
 حساب اإلكبراؼ اؼبعياري وفق القانوف التارل: و هبدؼ معرفة مدى توزع اإلجابات األخرى سيتمّ 

√
∑            

∑  
  =  D 

ىذه القيمة تعترب كبَتة، فإذا ما أخذت  1.53بعد إجراء اغبسابات كانت قيمة اإلكبراؼ اؼبعياري تساوي 
بعُت اإلعتبار فإف اإلجابات اليت مت ذبميعها تكوف موزعة حوؿ معظم اإلقًتاحات، و بالتارل سيتم 

 إستصداـ أخرى من مقايي  النزعة اؼبركزية و اؼبتمثلة يف اؼبنواؿ.
قيمة اعبواب رقم طبسة، و بالتارل نعترب اؼبنواؿ ىو القيمة اليت تقابل أكرب تكرار، و يف حالتنا ىذه فهو يبثل 

يف ىذه اغبالة أف كل اإلجابات سبركزت حوؿ اإلجابة اػبامسة واليت سبثل اؼبعوقات القانونية كسبب رئيسي 
 لعدـ تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة ؿبل الدراسة.

اطها لي  فقط بسبب إف رفض اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة تدويل نشمشاكل و معوقات التدويل: .4
األسباب السابقة الذكر و إمبا كذلن سببو التصوؼ من الوقوع يف مشاكل و صعوبات يبكن أف تواجو ىذا 
النوع من اؼبأسسات يف حالة تدويل، و كاف اؽبدؼ من ىذا السأاؿ و ىو معرفة الصعوبات اليت من 

 تائج كاأليت:اؼبمكن أف تواجهها يف حالة التدويل. و اعبدوؿ التارل يظهر الن
 (: مشاكل و معوقات التدويلⅣ-41)جدول رقم 

 التكرار النسيب التكرار اؼبطلق 
 %10 02 معوقات مالية

 %20 04 معوقات قانونية

 %100 20 اؼبنافسة

 %50 10 معوقات أخرى

 تبويبها.نتائج السأاؿ الرئيسي رقم تسعة عشر من احملور الثالث من إستمارات اإلستبياف بعد المصدر: 
ما سبت مبلحظتو يف ىذا السأاؿ و ىو أف كل اؼبأسسات اليت أجريت عليها الدراسة أهنا تتصوؼ من 

 اؼبنافسة و بالتحديد اؼبنافسة األجنبية و يتعلق األمر باعبودة و السعر.
ؽبذه  مث تليها اؼبعوقات القانونية، كذلن التصوؼ من الوقوع يف اؼبشاكل اؼبالية حبيث الوضعية اؼبالية

 اؼبأسسات ال تسمح ؽبا بتدويل نشاطها.



 المتوسطة لوالية مستغانم دراسة حالة  المؤسسات الصغيرة و                الفصل الرابع            

 
232 

-كذلن من بُت اؼبعوقات اليت يبكن أف تواجو ىذا النوع من اؼبأسسات و اليت أدرجت ربت عبارة 
و ما عرفناه من اؼببحوثُت أثناء اؼبقابلة الشصصية و ىو عدـ توفر التكنولوجيا اليت يبكن  -معوقات أخرى

 د باألسواؽ الدولية.إستصدامها مقارنة مع ما ىو متواج
 معوقات التدويل : مشاكل و(Ⅳ- 42)شكل رقم 

 
 إعداد الطالبة إستنادا إذل البيانات السابقة المصدر: من
         :تفريغ المعطيات الخاصة بالسؤال التاسع عشر(Ⅳ-40)جدول رقم 
 ni xi Xi*ni   xi-  xi- )

2
) xi- )

2
*ni 

 
) 

 8.4 4.20 2.05- 3.05 02 01 02 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليةمعوقات 

 4.4 1.10 1.05- 3.05 08 02 04 معوقات قانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونية

 0.05 0.0025 0.05- 3.05 60 03 20 اؼبنافسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 9.025 0.9025 0.95 3.05 40 04 10 معوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أخرى

 N=4 110 / / / 21.875 36 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 من إعداد الطالبة إعتمادا على اإلحصائيات السابقةالمصدر: 
إذ ىو مقابل لئلجابة الثالثة و اؼبتمثلة يف التصوؼ  3.05ف اؼبتوسط اغبسايب يف ىذه اغبالة مساوي للقيمة إ

، و ىذا إف دّؿ على شيء فإنو يدؿ 0.60من اؼبنافسة ، حساب اإلكبراؼ اؼبعياري أصبح مساوي للقيمة 
 على تباعد اإلجابات بُت العناصر اؼبقًتحة.

الذي يقابل أكرب تكرار و ىو يقابل اإلجابة رقم ثبلثة أي التصوؼ من شدة مث نقـو حبساب اؼبنواؿ 
 اؼبنافسة يف األسواؽ اػبارجية.
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زّباذىا القرار كل اؼبأسسات اليت أجريت عليها الدراسة أكدت أنو يف حالة إ إستراتيجية التدويل:.3
أف ىذا الشرين يكوف لو علم بالتدويل فإهنا تقـو باإلشًتاؾ مع شرين بالسوؽ اؼبستهدؼ. و السبب ىو 
 %.100أحسن هبذا السوؽ مقارنة باؼبأسسة اليت تنوي التصدير و كانت النسبة 

من اؼبأسسات اليت أجريت عليها الدراسة ذكرت تفضيلها إلسًتاتيجية التصدير  %40كذلن أف نسبة 
دير اؼبباشر، و ىذا إف من ىذه اؼبأسسات وقع إختيارىا على إسًتاتيجييت الشراكة و التص %20اؼبباشر و 

دّؿ على شيء فإمبا يدؿ على وضوح رؤية ىذه اؼبأسسات فيما ىبص قضية التدويل. و اعبدوؿ التارل 
 يوضح البيانات كاأليت:

 : إستراتيجية التدويل(Ⅳ-44)جدول رقم 
 النسب اؼبئوية 
 %100 الشراكة

 %40 التصدير اؼبباشر

 %20 إنشاء فرع بالسوؽ اؼبستهدؼ

 %40 الشراكة و التصدير اؼبباشر

 %20 اإلسًتاتيجيات الثبلث

 نتائج السأاؿ الرئيسي رقم عشروف من احملور الثالث من إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها. المصدر:
 : إستراتيجية التدويل(Ⅳ- 46) شكل رقم

 
  .من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقة المصدر:

يف ىذا السأاؿ غالبية اؼبأسسات قامت بإختيار اعبواب : المعتمد إلختيار السوق المستهدفالمعيار .2
رقم أربعة الذي يبثل البلداف اليت ذبمعنا هبا عقود الشراكة قصد اإلستفادة من ىذه الشراكة، مث يليها البعد 

 اعبغرايف.
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 (: المعيار المعتمد إلختيار السوق المستهدفⅣ- 47)شكل رقم 

 
نتائج السأاؿ الرئيسي رقم الواحد و العشرين من احملور الثالث من  من إعداد الطالبة إعتمادا على المصدر:

  إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها.
يف ىذا السأاؿ أغلبية اؼبأسسات صرحت بتكوين عماؽبا يف اػبارج و حىت و إف كانت  تكوين العمال:.2

ال تفكر أساسا يف عملية التدويل، و أىم تكوين يعَتونو أنبية و ىو إستصداـ التكنولوجيا و معداهتا و 
 ذلن حسب نشاط كل مأسسة.

 : تكوين العمال(Ⅳ- 48)شكل رقم 

 
نتائج السأاؿ الرئيسي رقم الثاشل و العشرين من احملور الثالث من  من إعداد الطالبة إعتمادا على المصدر:

 إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها
أما فيما ىبص األسئلة اؼبتعلقة بأف النجاح  األسواق المحلية، األسواق الدولية و جودة المنتج:.6

ألسواؽ احمللية يعٍت النجاح بالضرورة يف السوؽ الدولية و بالسوؽ احمللي ؿبفز للتصدير، و أف النجاح با
 جودة اؼبنتجات تسمح باؼبنافسة فكانت النتائج حسب الشكل التارل:
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 : األسواق المحلية، األسواق الدولية و جودة المنتج(Ⅳ- 49)شكل رقم 

 
و العشرين، أربعة و عشرين و  نتائج األسئلة الرئيسية: رقم الثبلثة من إعداد الطالبة إعتمادا على المصدر:

 .اػبام  و العشرين من احملور الثالث من إستمارات اإلستبياف بعد تبويبها
من اؼبأسسات اليت أجريت عليها الدراسة ترى بأف النجاح بالسوؽ احمللي ىو  %50ما يبلحظ أف        

سواؽ احمللية يعٍت النجاح من ىذه اؼبأسسات ترى بأف النجاح باأل %40احملفز لدفع اؼبأسسة للتصدير، 
 من اؼبأسسات ترى بأف جودة اؼبنتج تسمح باؼبنافسة يف السوؽ الدولية. %60باألسواؽ الدولية و 

 %50من اؼبأسسات ترى بأف قباحها يف السوؽ احمللي لي  ؿبفز كاؼ لعملية التدويل،  %30يف حُت أف 
ترى  %40النجاح يف السوؽ الدولية يف حُت أف  منها تعتقد بأف النجاح بالسوؽ احمللي ال يعٍت بالضرورة

 بأف جودة اؼبنتج لوحدىا ليست كافية للمنافسة يف السوؽ الدولية. 
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 الخالصة
بداية الدراسة اؼبيدانية كانت باستعراض خلفية عن اإلقتصاد اعبزائري، و التعرض بالتحديد إذل الوضع       

اإلقتصادي منذ اإلستقبلؿ إذل غاية ىذه األلفية، و من مثى التعرض للمناخ اإلستثماري يف اعبزائر، مث متى التطرؽ 
وضع إطار منهجي و مرجعية للدراسة اؼبيدانية اليت قمنا هبا لربامج التأىيل للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة هبدؼ 

 بعد ذلن، ىذه األخَتة بعد قيامنا هبا توصلنا إذل بعض النتائج و اؼببلحظات اليت قبملها يف النقاط التالية:
  يف بداية ىذه الدراسة قمنا باقًتاح إستبياف يتضمن ؾبموعة من األسئلة اليت ىي موجهة جملموعة من

ت الصغَتة و اؼبتوسطة، ىذه األسئلة كانت أسئلة مغلقة ) أي اإلجابات كانت ؿبددة من طرفنا( و اؼبأسسا
تتصللها بعض األسئلة اؼبفتوحة و ذلن هبدؼ تسهيل ربليل النتائج، و لكن عند ما بدأنا باإلتصاؿ مع ىذه 

اء بعض التعديبلت اليت تتماشى و اؼبأسسات تبُت لنا وجود بعض النقائص يف األجوبة اؼبقًتحة و بالتارل مّت إجر 
 أىداؼ البحث؛

  إكتفاء بعض مسيَتي اؼبأسسات بإعطاء اإلجابات وفق اإلقًتاحات اؼبقدمة من طرفنا، حىت أف البعض
 دل يقدـ اإلجابة إال بعد إطبلعو على صبيع اإلقًتاحات؛

 ذه اؼبأسسة تفكر يف قمنا بطرح بعض األسئلة و ىي تتضمن يف طيها سأالُت، كأف نسأؿ ما إذا كانت ى
عملية التدويل أـ ال، مث نقًتح ؾبموعة من اإلقًتاحات حوؿ معوقات التدويل يف حالة ما إذا كانت اإلجابة " ال" 
فمن اؼبفًتض يف ىذه اغبالة عدـ إكماؿ اإلجابة على باقي األسئلة، و كاف اؽبدؼ ىو الوقوؼ عل مصداقية 

 ؿبل الدراسة؛ األجوبة اؼبقدمة من طرؼ مسيَتي اؼبأسسات
 و من صبلة النتائج اليت مت التوصل إليها من دراسة اغبالة ىذه ىي:

 ( أغلب اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة تتبع الشكل القانوشلSPA شركة مسانبة، باعتبارىا النموذج )
 األمثل لتجميع األمواؿ و إستثمارىا بشكل بطرؽ عقبلنية؛

 اصة؛ؿبدودية توظيف العماؿ لدى اؼبأسسات اػب 
  إىتماـ مسيَتي اؼبأسسات حباملي الشهادات اعبامعية؛ 
 عدـ سعي اؼبأسسات للبحث و التطوير حبجة أنو يكلف أمواؿ باىضة؛ 
 اغبصة السوقية تعتمد إعتمادا كبَتا على زبفيض التكلفة بإعتبار الطلب مرتبط ارتباطا وثيقا بالسعر؛ 
  القدرة على الصمود أماـ اؼبنافسة الدولية؛زبوؼ أغلب اؼبأسسات من عملية التدويل بسبب عدـ 
  تفضيل أغلب اؼبأسسات إسًتاتيجية التصدير اؼبباشر يف حالة القياـ بعملية التدويل بإعتبارىا الوسيلة

 األمن و األخف ضررا مقارنة باإلسًتاتيجيات األخرى.
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شكلت التغَتات العاؼبية اؼبتعددة و اؼبتسارعة منذ أواخر القرف اؼباضي مبطا إقتصاديا عاؼبيا جديدا،        
رية التجارة و إلغاء كافة القيود اؼبفروضة عليها، و ىو ما أدى إذل إشتداد اؼبنافسة يقـو يف أساسو على ح

بُت الدوؿ و النشاطات اإلقتصادية اؼبصتلفة يف شىت أكباء العادل، و تعتمد ىذه اؼبنافسة إذل حد كبَت على 
إضافة إذل ما سبلكو  إستعداد الدوؿ و اؼبأسسات اإلقتصادية على تكيفها و تفاعلها مع اؼبتغَتات اعبديدة

 من مقومات اؼبنافسة العاؼبية.
و بذلن تغَتت اؼبصادر التقليدية للمنافسة، و دل تعد اؼبيزة النسبية اليت صاغها "دافيد ريكاردو" كأساس 
للتصصص و تقسيم العمل و التبادؿ الدورل، تتمتع باألنبية اليت كانت تضفيها عليها التقديرات السابقة  

 طوير اإلقتصاد.كأداة فعالة لت
و أصبحت الدوؿ تفكر و تبحث عن طرؽ بديلة تعوض فيها إعتمادىا السابق على اؼبوارد و اؽببات 
الطبيعية اؼبتاحة و التكلفة و السعر يف إكتساب حصص دائمة يف األسواؽ الدولية، و منو صار اإلىتماـ 

دبجموعة من السياسات و اآلليات اليت تسمح باؼبيزة أو القدرة التنافسية مبوذجا بديبل، فبا يعٍت اإلىتماـ 
للدولة تنمية و إستغبلؿ إمكانياهتا و التميز عن منافسيها يف األسواؽ الدولية، من خبلؿ تقدصل منتجات 

 جديدة بأشكاؿ تكنولوجية متطورة، و أسعار تنافسية مقبولة.
ل  و ىيأت تعٌت هبا، و أصبحت و نتيجة لذلن أصبحت التنافسية أمرا حتميا ال مفر منو، و صار ؽبا ؾبا

تأثر على حد سواء يف اؼبأسسات اليت ربتاجها للنمو، أو الدوؿ اليت ترغب يف إستدامة مستويات اؼبعيشة 
ألفرادىا و زيادهتا عرب الزمن، كما أف مأشرات التنافسية صارت مهمة إذل اغبد الذي تأثر فيو على قرارات 

سات اإلقتصادية للدوؿ و ىو ما جعل الدوؿ تسعى لتحسُت اإلستثمار العاؼبي و على تشكيل السيا
 مكانتها الدولية من خبلؿ ربسُت وضعيتها يف ىذه اؼبأشرات.

حبيث تلعب اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة دورا مهما و أساسيا يف النهوض بإقتصاديات الدوؿ،        
إذل ذلن عدد العمالة الذي يشغل ذلن نظرا للعدد اؽبائل من ىذه اؼبأسسات بإقتصاد أي دولة، ضف 

هبذا النوع من اؼبأسسات، و نظرا للصصوصيات اليت تتميز هبا من مرونة و عدـ تأثرىا بشكل كبَت 
 بالتغَتات اإلقتصادية الكربى و أيضا سهولة تسيَتىا.

ا لديو من و تعترب ىذه األخَتة نظاما حيا معقدا و متغَتا يف ؿبيط متغَت و غَت أكيد يأثر و يتأثر بكل م
 الداخل و بكل ما وبيط بو من أنواع التدفقات الناذبة عن ؿبيطو اػبارجي.

كما أنو وجب على ىذه اؼبأسسات أف تكوف بإستمرار ؽبا اإلرادة يف ربسُت ميزهتا ) قدرهتا( التنافسية و 
دهتا الشاملة اليت اليت ال تعترب نتيجة فقط، لكن ىي إجراء طويل يبدأ من األعلى و بالتارل تبدأ بتحسُت جو 

ىي األخرى تتحسن بدورىا ال ؿباؿ من اإلنتاجية الكلية للمأسسة، اليت ال تأيت ىي األخرى إاّل بنوع من 
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اؼبرونة يف التنظيم و اإلنتاج احملكم، كذلن حبث اؼبأسسة عن اعبودة يف ربسُت منتِجها و خدماهتا يدفع هبا 
بالنسبة للمأسسة يف ؿبيط شديد التناف ، يسمح ؽبا بالتميز  إذل اإلبداع، الذي أصبح ضرورة بالغة األنبية

و بربح الوقت على اؼبنافسة و بالبقاء، ما ينتج عنو مستويات مرتفعة من اؼبردودية، و بالتارل ربسُت 
 وضعيتها التنافسية  و اغبصوؿ على حصص أكرب يف السوؽ و الرفع أو اغبفاظ على اؼبيزة التنافسية.

تغَتات اإلقتصادية اعبارية يف العادل، و يف ظل إبراـ اعبزائر عقد الشراكة مع اإلرباد و يف ظل ال      
األورويب و سعيها لئلنضماـ للمنظمة العاؼبية للتجارة فهذا األمر يعٍت ربرير التجارة و إلغاء الرسـو اعبمركية 

رويب، أصبح أماـ ىذه اؼبأسسات ؼبأسسات الدوؿ األعضاء يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة و لدوؿ اإلرباد األو 
صبلة من التحديات على الصعيد احمللي و الدورل، و لعل أىم ىذه التحديات ىو اؼبنافسة اليت سوؼ 
تشكلها مأسسات ىذه الدوؿ، و منو فبل بد على اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية أف ذبهز نفسها 

توسع ؾباؿ أعماؽبا ليشمل األسواؽ الدولية، و كما للوقوؼ يف وجو ىذه التهديدات، و هبب عليها أف 
."  يقاؿ " أفضل طريقة للدفاع ىي اؽبجـو

 أوال: نتائج البحث
 و مّت التوصل إذل النتائج التالية:  

بالرغم من تأكيد ـبتلف اعبهات اؼبهتمة باؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة بأف ىذا القطاع متواجد  -
يف النشاط اإلقتصادي و تأديتو لدور كبَت يف عملية التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية إال أف وجود 

الدوؿ و بُت تعريف موحد يعترب من الصعب بلوغو، و ىذا سببو كثرة التباينات اؼبوجودة بُت ىذه 
عدة ؾباالت كإختبلؼ درجة النمو و تنوع األنشطة اإلقتصادية باإلضافة إذل تعدد معايَت 
التصنيف من دولة إذل أخرى، إال أف ىذا دل يبنع من وجود بعض التجارب و اليت سعت جاىدة 
 إلهباد تصور يعطي صورة واضحة نسبيا حوؿ مفهـو اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة، أما فيما
ىبص اعبزائر فقد أقرت بأف ىذا القطاع ىو قطاع قائم بذاتو من خبلؿ وضعها تعريف رظبي 
دبوجب القانوف التوجيهي للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة، علما بأنو يستمد عناصره من القانوف 

 اؼبعتمد من قبل اإلرباد األورويب.
يف إقتصاديات الدوؿ النامية و لقد أصبحت اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة تلعب دورا ؿبوريا   -

اؼبتطورة على حد السواء، و ذلن بالنظر إذل مسانبتها الفاعلة يف إقتصاديات الدوؿ اؼبتطورة و 
 مسانبتها يف دفع عجلة التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية الذي إنعك  على مستوى تطورىا.
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انات، حبيث فرضت عليها صبلة تواجو اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة صبلة من التحديات و الرى -
ـباطر جديدة تنبع أساسا من الطبيعة و اػبصوصية اليت تتميز هبا ىذه اؼبأسسات، الشئ الذي 
 أوجب عليها إعداد العدة و اإلستعداد اعبيد ؼبواجهة اؼبنافسة من خبلؿ ربسُت قدرهتا التنافسية.

البقاء يف ظل اؼبتغَتات اإلقتصادية  تستمد اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة قدرهتا على اؼبنافسة و -
 اعبديدة من خبلؿ خصائصها الذاتية و اؼبتمثلة يف:

 *إستصداـ وسائل إنتاجية بسيطة نسبيا و سبيزىا بارتفاع كثافة العمل؛
 *تتميز باإلنتشار اعبغرايف و القدرة على التكييف مع طبيعة األسواؽ؛

 *توفَتىا للسلع و اػبدمات الواسعة اإلستهبلؾ؛
 *قدرهتا على التكامل مع اؼبأسسات الكبَتة.

معظم اؼبزايا التنافسية اليت سبتلكها اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة ىي مزايا مكتسبة كاؼبزايا اليت  -
تكتسبها بسب اؼبوقع، و من ىنا نصل إذل نتيجة أنو من اؼبمكن أف تكوف ؼبأسسة ما ميزة تنافسية 

 ت تنافسية تساعدىا على مواجهة اؼبنافسة.يف ؿبيط تنافسي دوف إمتبلكها لقدرا
ما زالت مأسسات اؼبنطقة دوف اؼبستوى اؼبطلوب و بعيدة كل البعد على مواجهة اؼبنافسة الدولية،  -

و خاصة أف اعبزائر تسعى جاىدة لئلنضماـ للمنظمة العاؼبية للتجارة فبا يأدي إذل فتح األسواؽ و 
 ل كبَت.تنوع اؼبنتجات و زيادة حدة اؼبنافسة بشك

تستطيع الدولة من خبلؿ ؾبموعة من السياسات و اآلليات التأثَت يف القدرة التنافسية  -
للمأسسات، من خبلؿ سياسة اػبوصصة، لكن أىم الدعائم و اآلليات فهي تعتمد على بناء 
إقتصاد قائم على اؼبعرفة و البعد البشري، القياـ بالتكامل اإلقتصادي و خاصة يف جانبو اإلنتاجي 
بالنسبة لبلداف العادل النامي إضافة إذل إدخاؿ ؾبموعة من األنشطة اإلنتاجية يف القطاعات 

 الصناعية.
من خبلؿ دراستنا للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة ال حظنا أنو بالنسبة لؤلطر التشريعية اػباصة  -

يدؿ على وجود باإلستثمار و النمو على اؼبستوى الدورل، فإف اعبزائر أحرزت تقدما ملحوظا فبا 
إرادة سياسية لتطوير و تنمية قطاع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة من أف تلعب ىذه األخَتة دورا 
فعاال يف اإلقتصاد الوطٍت، غَت أننا ال حظنا وجود الكثَت من اؼبعوقات اليت ربوؿ دوف مبو و تطور 

غم وجود الكثَت من اؽبيئات ىذا القطاع على الصعيد احمللي و الصعيد الدورل على حّد السواء، ر 
 اليت رباوؿ توفَت الدعم البلـز إال أهنا مازالت غَت كافية.
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ال بّد على أي مأسسة كانت دبا فيها اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة أف تفكر يف عملية تدويلها و  -
ذلن من خبلؿ ربدد نقاط ضعفها و نقاط قوهتا، و أف تدرس احمليط احمللي و احمليط اػبارجي 

 لوقوؼ على الفرص و التهديدات اليت قد تكوف مساعدة أو معوقة لعملية تدويلها.ل
إف عملية تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة سبر بعدة مراحل إنطبلقا من إزباذ القرار بالتدويل،  -

وصوال إذل إهباد تنظيم ؿبكم يسمح بالسَت اغبسن للمأسسة على اؼبستوى الدورل، و يتصلل ىذه 
 ل إختيار الطريقة و اإلسًتاتيجية اليت تتبعها اؼبأسسة لتدويل نشاطها.اؼبراح

من خبلؿ تطرقنا إذل توزيع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية على ؾببلت نشاطها، ال حظنا  -
أف طبيعة ىذا التوزيع و طبيعة النشاطات اليت تشغل هبا ىذه اؼبأسسات يستبعد فكرة تدويلها 

ن جهة متطلبات السوؽ احمللي غَت مشبعة بالكامل إضافة إذل أف اؼبأسسات اليت لنشاطها، ألنو م
 تشغل بنف  القطاع باألسواؽ األجنبية تعترب جد منافسة و متقدمة مقارنة باؼبأسسات اعبزائرية.

اغبارل  على ما مّت التعرض إليو سابقا من نتائج، و التغَتات اإلقتصادية العاؼبية اغبالية و اإلنفتاح و بناءا
للحدود فإنو يتطلب إرباد متغَتين و نبا متغَت القدرة التنافسية و التدويل، لتتمكن الصناعة اعبزائرية من 
إكتساب ميزة تنافسية سبكنها من الدخوؿ لؤلسواؽ العاؼبية و بإعتبار أف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة ىي 

صادية و اإلجتماعية، فإف عليها أف تعمل على العنصر اغبي و اليت تساىم يف دفع عجلة التنمية اإلقت
ربسُت من قدرهتا التنافسية و تطمح لتدويل نشاطها حىت تضمن بقاءىا و زيادة مبوىا يف بيئة شديدة 

 اؼبنافسة.
 ثانيا: التوصيات

من أجل جعل قطاع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة قطاعا أكثر تنافسية و من جعل نسبة كبَتة من ىذه 
 ت توسع نشاطها ليشمل احمليط الدورل، فإننا نقدـ اإلقًتاحات التالية:اؼبأسسا
العمل على جعل األساليب اغبكومية ػبلق بيئة مساندة للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة أكثر  -

فعالية، سواء تعلق األمر بالسياسة اؼبناسبة لؤلعماؿ حىت يبكن ربقيق معادلة متكافئة يف ؾباالت 
فراغ يف ؾباالت التمويل و تنمية اؼبهارات و خدمات اؼبعلومات و التكنولوجيا و اؼبنافسة، و ملئ ال
 تنمية األسواؽ؛

اإلستمرار يف تشجيع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و توفَت البنية التحتية البلزمة ؽبا يف ـبتلف  -
 مناطق الوطن؛

اعبوانب اإلقتصادية و اؼبالية و  العمل على تعزيز الشراكة و التعاوف اعبهوي ، اإلقليمي و الدورل يف -
 التقنية، من خبلؿ توطيد العبلقة مع اؼبنظمات الدولية الداعمة للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة
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 OCDE ، منظمة التعاوف و التنمية اإلقتصاديةONUDIكمنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية 
 و اإلرباد األورويب؛

مسَتي اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و الوزارة الوصية لتأىيل العمل على وجود تنسيق ؿبكم بُت  -
ىذا القطاع بعد أف أصبح اآلف وبتل مكانة متنامية يف اإلقتصاد العاؼبي و يشكل العنصر األساسي 

 يف إقتصاديات الكثَت من الدوؿ النامية؛
دورل هبب وضع حىت يكلل مشروع تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة بالنجاح على اؼبستوى ال -

خطة تنموية من أجل التحكم اعبيد يف ؾبموعة مقومات اؼبنافسة العاؼبية اؼبتمثلة يف اإلدارة و 
 التكنولوجيا و جودة اؼبنتجات؛

و اعبامعة ) التعليم العارل و قطاع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة  العمل على توطيد العبلقة بُت -
َت مصدر من اؼبصادر اؼبهمة إلستقطاب األفكار و بإعتبار ىذه األخـبابر البحث العلمي( 
 اإلبداعات التكنولوجية.

 ثالثا: آفاق البحث 
إشكالية البحث و دراسة ـبتلف اعبوانب اليت ترتبط دبوضوع القدرة التنافسية و  بعد اإلنتهاء من معاعبة    

رة بالبحث فيها و نذكر تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة، ظهرت لنا جوانب و إشكاليات أخرى جدي
 منها:
 دراسة أثر اإلنفتاح اإلقتصادي على القدرة التنافسية للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة؛ -
 أثر إلبفاض الواردات على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية؛ -
 تطبيق إسًتاتيجيات التدويل لتحسُت التموقع التنافسي للمأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة. -
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 .2002 أكتوبر ،العدد التاسع عشر القاىرة، جامعة ة،السياسي

نسرين بركات عادؿ العلي، مفهـو التنافسية والتجارب الناجحة يف النفاذ إذل األسواؽ الدولية،  .89
 .2003، اؼبعهد العريب للتصطيط، الكويت، عمل أوراق سلسلة

 العلوم مجلةوصاؼ سعيد، قويدري ؿبمد، واقع مناخ اإلستثمار يف اعبزائر بُت اغبوافز و العوائق،  .91
 .2008العدد الثامن،   ، جامعة فرحات عباس، سطيف،اإلقتصادية و علوم التسيير

 مجلةوصاؼ سعيدي، تنمية الصادرات و النمو اإلقتصادي يف اعبزائر )الواقع و التحديات(،  .90
 .2002العدد األوؿ،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، ،الباحث

 ث.وقائع التظاىرات العلمية ) المؤتمرات، الملتقيات و األيام الدراسية(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراجع  قائمة

 
251 

توسطة و تطويرىا يف العادل، الدورة التدريبية حوؿ: إظباعيل شعباشل، ماىية اؼبأسسات الصغَتة و اؼب .94
 -25اؼبتوسطة و تطوير و دورىا يف االقتصاديات اؼبغاربية، سطيف، اعبزائر،  سبويل اؼبأسسات الصغَتة و

 .2003ماي  28

برودي نعيمة، التحديات اليت تواجو اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة و متطلبات التكيف مع  .93
و  ضمن ملتقى دولي حول متطلبات تأىيل المؤسسات الصغيرة مقدمة مداخلة اؼبستجدات العاؼبية،

 .2006أفريل  18و 17يومي جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، ، المتوسطة في الدول العربية

 و اؼبتوسطة، الصغَتة اؼبأسسات على جزائرية-األورو الشراكة اتفاؽ الطاىر، آثار يعقوب بن .92
 اإلقتصاد على الشراكة اتفاق و انعكاسات حول آثار الدولي الملتقى ضمن مقدمة مداخلة

باس، سطيف، اعبزائر، ع جامعة فرحات ،و المتوسطة الصغيرة المؤسسات منظومة و على الجزائري
 .2006نوفمرب  14و  13يومي 

تشاـ فاروؽ، تشاـ كماؿ، دور و أنبية التأىيل يف رفع القدرة التنافسية للمأسسات دراسة مقارنة  .92
دولي حول متطلبات تأىيل المؤسسات مداخلة مقدمة ضمن الملتقى التون  و اؼبغرب،  -اعبزائر

 18 و 17، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، يومي الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية
 .2006أفريل 

 مداخلةزعباط عبد اغبميد، دور اؼبوارد البشرية يف ربسُت القدرة التنافسية للمأسسة اإلقتصادية،  .96
الدولي األول حول التنمية البشرية و فرص اإلندماج في إقتصاد المعرفة و  الملتقى ضمن مقدمة

 .2004مارس  10و  09، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، يومي الكفاءات البشرية

اؼبتوسطة اعبزائرية بُت هتديدات و فرص  سيدي علي، حطاب مراد، تنافسية اؼبأسسات الصغَتة و .97
الملتقى الوطني  ضمن مقدمة مداخلةالتدويل: قراءة يف بعض اؼبقاالت األكاديبية و اؼبعطيات العلمية، 

جامعة ابن ، اإلقتصاد العالميالثاني حول المؤسسة اإلقتصادية بين رىانات اإلصالحات و تحديات 
 .2009فري في 17و  16خلدوف، تيارت، اعبزائر، يومي 

 مقدمة مداخلةاؼبتوسطة يف اعبزائر،  ترقية اؼبأسسات الصغَتة و شبايكي سعداف، معوقات تنمية و .98
، جامعة عمار حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورىا في التنمية ضمن الملتقى الدولي

 .2002أفريل  09و  08 األغواط، اعبزائر، يوميثلجي، 

 ضمن مقدمة مداخلة العوؼبة، ظل يف الصغَتة اؼبأسسات قباح فرص ، زكرياء وليد صياـ .99
 14و  13 ، سكيكدة، اعبزائر، يوميالعربية البلدان على وانعكاساتها العولمة حول: الدولي الملتقى
 .2001ماي 
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مداخلة عبد اغبق بوعًتوس، ؿبمد دىاف، سبويل عمليات تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة،  .011
 مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول سياسات التمويل و أثرىا على اإلقتصاديات و المؤسسات دراسة

 .2006نوفمرب  22و  21، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اعبزائر، يومي الجزائر و الدول النامية حالة

مشكبلت اؼبأسسات الصغَتة واؼبتوسطة و أساليب تطوير عبد الرضبن بن عنًت، عبد اهلل بلوناس،  .010
، التدريبية حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دورىا في التنمية الدورةقدرهتا التنافسية، 
 .2002أفريل،  09و  08األغواط، اعبزائر، 

اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف دعم اؼبناخ عبد اجمليد تيماوي، مصطفى بن نوي، دور  .014
دولي حول متطلبات تأىيل المؤسسات مداخلة مقدمة ضمن الملتقى ال، -حالة اعبزائر–اإلستثماري 

 18و  17، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، يومي الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية
 .2006أفريل 

  الملتقىاؼبناخ االستثماري، ؾبمع األعماؿ،  اؼبتوسطة و الصغَتة وعبد اجمليد قدي، اؼبأسسات  .013
أفريل  09و  08، األغواط، اعبزائر، الوطني حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورىا في التنمية

2002. 

دولي حول مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العروب رتيبة، تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة،  .012
، جامعة حسيبة بن بوعلي، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية متطلبات تأىيل

 .2006أفريل  18و  17الشلف، اعبزائر، يومي 

 مداخلةعمار طهرات، اإلسًتاتيجيات التسويقية و تنافسية اؼبأسسة اإلقتصادية "حالة اعبزائر"،  .012
واإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية الدولي الرابع حول: المنافسة  الملتقى ضمن مقدمة

 10و  09مي يو جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، ، خارج قطاع المحروقات في الدول العربية
 .2010نوفمرب 

 مداخلةعميش عائشة، حدادو علي، مأشرات قياس التنافسية و وضعيتها يف الدوؿ العربية،  .016
الدولي الرابع حول: المنافسة و اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية  الملتقى ضمن مقدمة

 10و  09مي يو جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، ، خارج قطاع المحروقات في الدول العربية
 .2010نوفمرب 

 التطبيق )مع الصناعي القطاع على األوروبية اعبزائرية الشراكة شريف، عمر ، كماؿ عياشي .017
 انعكاسات و حول آثار الدولي الملتقىمداخلة مقدمة ضمن  (،اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبأسسات على
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 جامعة ،و المتوسطة الصغيرة المؤسسات منظومة و على الجزائري االقتصاد على الشراكة اتفاق
 .2006نوفمرب  14و  13يومي  اعبزائر، سطيف، عباس، فرحات

الملتقى الدولي الرابع حول:  ضمن مقدمة مداخلةاؼبيزة التنافسية،  عيسى دراجي، البيئة و .018
 المنافسة و اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول

 .2010 نوفمرب 10و  09جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، يومي ، العربية

 اتفاؽ آثار الوطٍت، اإلقتصاد على الشراكة اتفاؽ و انعكاسات سليمة، آثار رزيقة، رقاد غراب .019
 الدولي الملتقى مداخلة مقدمة ضمن ،الصغَتة و اؼبتوسطة و مأسساتو الصناعي القطاع على الشراكة

و  الصغيرة المؤسسات منظومة الجزائر و على اإلقتصاد على الشراكة و انعكاسات آثار حول
 .2006نوفمرب  14و  13سطيف، اعبزائر، يومي  عباس، فرحات جامعة ،المتوسطة

ناعية )اإلشارة فاتح ؾباىدي، شراؼ براىيمي، اإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق تنافسية اؼبأسسة الص .001
الملتقى الدولي الرابع حول: المنافسة  ضمن مقدمة مداخلة(، IBMو SONYإذل حاليت مأسسة 

جامعة ، التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية واإلستراتيجيات
 .2010نوفمرب  10و  09مي يو حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، 

مداخلة مقدمة قوريش نصَتة، آليات و إجراءات تأىيل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف اعبزائر،  .000
، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربيةدولي حول متطلبات تأىيل ضمن الملتقى ال

 .2006أفريل  18و  17جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، يومي 

 مداخلةاؼبتوسطة يف اعبزائر،  تطوير اؼبأسسات الصغَتة و ، تنمية وكتوش عاشور، طرشي ؿبمد .004
المتوسطة في الدول متطلبات تأىيل المؤسسات الصغيرة و  حول مقدمة ضمن الملتقى الدولي

 .2006أفريل  18و 17 يوميجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، ، العربية

 مقدمة مداخلةكماؿ رزيق، فارس مسدور، تعزيز القدرة التنافسية للمأسسة اإلقتصادية اعبزائرية،  .003
اإلقتصادي األول حول: المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ  الوطني الملتقى ضمن

 .2003أفريل  23و  22مي يو جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، ، الجديد

ؿبمد بزيرية و كماؿ العقريب، اإلبداع كمدخل لنمو و زيادة القدرة التنافسية للشركات العائلية يف  .002
دية و علـو ، معهد العلـو اإلقتصاالندوة الدولية حول المقاولة واإلبداع في الدول الناميةظل العوؼبة، 

 التسيَت، اؼبركز اعبامعي خبمي  مليانة، اعبزائر.
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أنبيتها االقتصادية، ندوة اؼبشروعات  اؼبتوسطة و واقع اؼبشروعات الصغَتة و ،ؿبمد فتحي صقر .002
يومي  آفاؽ التنمية، القاىرة، صبهورية مصر العربية، اؼبتوسطة يف الوطن العريب: اإلشكاليات و الصغَتة و

 .2004يناير  19و  18

 مقدمة مداخلةاؼبتوسطة يف الدوؿ العربية،  ؿبمد يعقويب، مكانة و واقع اؼبأسسات الصغَتة و .006
 ،الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية متطلبات تأىيل المؤسسات حول ضمن الملتقى الدولي

 .2006أفريل  18و  17يومي  اعبزائر، الشلف، حسيبة بن بوعلي، جامعة

ورشة العمل بعنواف -اؼبشروعات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الوطن العريب، اإلشكاليات و آفاؽ التنمية  .007
القاىرة، ، أنبيتها االقتصادية اؼبشروعات الصغَتة و اؼبتوسطة و واقع -)تقييم اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة(

 .2004يناير  22و18يومي 

مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي ناجي بن حسُت، دراسة ربليلية ؼبناخ اإلستثمار يف اعبزائر،  .008
 .2008ديسمرب  17و  16، الكويت، يومي الثالث حول اإلستثمارات و إدارة المعرفة

 العلمي الدولي حول األداء المتميز المؤتمريوسف مسعداوي، القدرة التنافسية و مأشراتو،  .009
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 كلية العلـو اإلقتصادية و علـو التسيَت و العلـو التجارية
 قسم العلـو التجارية

 زبصص: ذبارة و مناصبنت دورل
 
 
 
 

يف إطار التحضَت لرسالة اؼباجستَت ربت عنواف: "القدرة التنافسية و تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة 
 لوالية مستغازل". اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة دراسة حالة

 
نود منكم اؼبشاركة يف ىذه الدراسة و ىذا باإلجابة على ىذا اإلستبياف، حبيث يهدؼ ىذا        

صبع البيانات البلزمة لدراسة مدى قدرة اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة اعبزائرية على اؼبنافسة  اإلستبياف إذل
و تدويل أنشطتها، و قد مت إختيار مأسستكم ضمن عينة البحث لئلجابة على أسئلة اإلستبانة، و عليو 

يف اإلجابة على ىذه  يرجى التعاوف معنا و التكـر باإلجابة عنها دبوضوعية، علما بأف مسانبتكم الكريبة
 األسئلة ستساعد الباحث يف التوصل إذل النتائج العلمية اؼبرجوة.

كما نعلمكم بأف ىذه البيانات سوؼ تستصدـ ألغراض البحث العلمي فقط و ستعامل بسرية تامة،      
 شاكرين لكم سلفا حسن تعاونكم مع التقدير.

 و ؽبذا نرجوا من سيادتكم:
 قراءة األسئلة جيدا؛ -
 ( اؼبقابل.على اإلجابة اليت ترى أهنا مناسبة يف اؼبربع ))×( عبلمة  ضع -
  
  إشراؼ الربوفسور                                                             الطالبة إعداد   
 سلطانة بوزادي                                  سليمة ـبلوؼ                               
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 كلية العلـو اإلقتصادية و علـو التسيَت و العلـو التجارية
 قسم العلـو التجارية

 زبصص: ذبارة و مناصبنت دورل
 
 
 
 
 

لرسالة اؼباجستَت ربت عنواف: "القدرة التنافسية و تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف إطار التحضَت 
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 شاكرين لكم سلفا حسن تعاونكم مع التقدير.
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 الجزء األول: التعريف بالمؤسسة و مستوى النشاط
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                                               عامل " مأسسة مصغرة"؛                                                            09إذل  01 (1



 

 

 عامل " مأسسة صغَتة"؛  49إذل   10من  (2
                                           عامل " مأسسة متوسطة"؛                                               250إذل   50من   (3

 ما ىو اؼبنصب الشاغل لدى مأسستكم؟ .5
 مسَت، مدير عاـ؛                                                                    (1
 مسأوؿ إداري؛                                                                       (2
 مارل، ؿباسب؛                                                                       (3
 تاجر؛                                                                                  (4

 ما ىو اؼبستوى اؼبعريف ) العلمي( لدى مأسستكم؟ .6
                                                    إبتدائي؛                                  (1
 ثانوي؛                                                                              (2
 جامعي؛                                                                             (3

 ىل لديكم خربة مهنية يف ىذا اؼبيداف؟ .7
 عم؛                                                                               ن (1
 ال؛                                                                                  (2

                                                                                          الجزء الثاني: بنية )وضعية( السوق، و القدرة التنافسية للمؤسسة
  نشاطكم يكوف ؿبصور على:  ىل .8

 منتج واحد؛ يف نشاط واحد؛                                                      (1
 عدة منتجات؛ يف نشاط واحد؛                                                   (2
 عدت ؾباالت؛        (3

 اؼبنتج الرئيسي لديكم أو اػبدمة؟ تقريبا، كم يًتاوح عدد منافسيكم يف .9
 ال يوجد؛                                                                          (1
 (؛                                                             01مناف  واحد ) (2
 (؛                                                                  02منافسُت ) (3
 عدد من اؼبنافسُت؛                                                                (4
                                                                                     ال أعلم؛                                  (5



 

 

 أىم اؼبنافسُت لديكم يف ىذا اجملاؿ؟ .01
 اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة احمللية؛                                             (1
 كبار اؼبأسسات العمومية؛                                                        (2
 اؼبأسسات اؼبستوردة؛                                                                 (3
                                اؼبصدرة؛                            اؼبأسسات (4
 مأسسات يف القطاع؛                                                          (5
 أخرى أذكرىا؛                                                                 (6

 حسب رأيكم دباذا تتميز منتجات مأسستكم؟  .00
           جودة عالية؛                                                       (1
 منتج متجدد؛                                                                (2
 منتج فريد من نوعو؛                                                         (3
                                                                                                عادي؛                   (4

 حسب رأيكم ما ىي الصورة الذىنية اليت وبملها اؼبستهلن عن منتجكم؟ .04
 جيدة جدا؛                                                               (1
 جيدة؛                                                                    (2
                                                 متوسطة؛                  (3
                                                          ضعيفة؛           (4

 ىل تسعى اؼبأسسة إلبتكار منتجات و طرؽ جديدة زبتلف عن اؼبنافسُت؟ .03
 دائما؛ (1
 أحيانا؛ (2
  تسعى أبدا؛ال  (3

 اؼبنافسة؟ ىل لدى مأسستكم قدرات ال سبتلكها اؼبأسسات .02
 الكثَت منها؛    (1
 البعض منها؛  (2
 سبتلن أبدا؛      ال (3

 مقارنة باؼبنافسُت ماذا تعتربوف سعر منتجاتكم؟ .02
                                                                         



 

 

 أقل من سعر اؼبنافسُت؛                                                (1
 مساوية لسعر اؼبنافسُت؛                                                (2
 أكرب من سعر اؼبنافسُت؛                                               (3

 ما ىو تقييمكم غبصة اؼبأسسة يف السوؽ؟ .06
 حصة كبَتة مقارنة باؼبنافسُت؛                                                         (1
 حصة تقارب حصص اؼبنافسُت؛                                                      (2
 حصة أقل من حصص اؼبنافسُت؛                                                     (3

 كن للمأسسة أف ربسن قدرهتا التنافسية ىل من خبلؿ:حسب رأيكم كيف يب .07
 أسعار منصفضة؛                                                                     (1
 تكلفة اإلنتاج أقل؛                                                                 (2
                                     منتجات ذات جودة؛                           (3
 شبكة توزيع جيدة؛                                                                  (4
 ربسُت فرص اغبصوؿ على السيولة؛                                                 (5
                      تسويق ) إعبلف، ترويج ( ذو فعالية؛                           (6

 الجزء الثالث: اإلطار العام لتدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 ىل تفكروف مستقببل يف توسيع نشاطكم ليشمل األسواؽ اػبارجية؟ .08

 نعم؛                                                                               (1
                                                      ال؛                             (2

 يف حالة اإلجابة بػ "ال" فما ىي أسباب عدـ توسيع )تدويل( نشاطكم ليشمل األسواؽ اػبارجية؟
 ؿبيط مارل معقد؛   (1
 عدـ اؼبعرفة اعبيدة باألسواؽ؛ (2
    عدـ إتقاف اللغات األجنبية؛ (3
 اؽبيئات اغبكومية؛عدـ تواجد مساعدة جيدة من طرؼ الدولة و  (4
 معوقات قانونية؛                                                                              (5
 التصوؼ من تذبذب ظبعة اؼبأسسة باػبارج؛                                                  (6
 أسباب أخرى؛    (7

                                                                             ة على باقي األسئلة.عند اإلجابة بػ " ال"؛ ال داعي إلكماؿ اإلجاب



 

 

 إذا قررمت تدويل نشاطكم؛ فما ىي اؼبشاكل و اؼبعوقات اليت تتوقعوهنا؟ .09
 معوقات مالية؛                                                                     (1
 معوقات قانونية؛                                                                   (2
 اؼبنافسة؛                                                                           (3
 خرى؛                                                                  معوقات أ (4

 ما ىي اإلسًتاتيجية اليت تروهنا مناسبة لعملية التدويل؟ .41
 الشراكة؛                                                                           (1
 التصدير اؼبباشر؛                                                                   (2
 إنشاء فرع بالسوؽ اؼبستهدؼ؛                                                     (3

 ما ىو اؼبعيار الذي ستعتمدوف عليو إلختيار السوؽ اؼبستهدؼ؟ .40
                                                البعد اعبغرايف؛                       (1
 البعد الثقايف؛                                                                       (2
 البعد اؼبأسسي؛                                                                     (3
 إلرباد األورويب مثبل(؛                    البلداف اليت ذبمعنا هبم عقود الشراكة ) ا (4

 يف حالة التدويل؛ ىل تقـو اؼبأسسة بتكوين عماؽبا؟ .44
 نعم؛                                                                                (1
    ال؛                                                                               (2

 و ما ىو نوع التكوين الذي تعَتونو أنبية؟
 ىل تعتقدوف أف قباحكم باألسواؽ احمللية ؿبفز لدفع مأسستكم للتصدير؟ .43

 نعم؛  (1
 ال؛ (2

 ىل قباحكم باألسواؽ احمللية يعٍت بالضرورة قباحكم باألسواؽ الدولية؟ .42
 نعم؛    (1
 ال؛ (2

 اػبارجية؟ىل تعتقدوف أف جودة منتجاتكم تسمح باؼبنافسة يف األسواؽ  .42
 ( ال؛ 2                                  نعم؛      (1

 شكرا على تعاونكم



 

 

 (: إستمارة اإلستبيان باللغة الفرنسية03ملحق رقم)           
 

 

 

Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan du questionnaire 
 

 

 

 

1. L’identification de l’entreprise et niveau d’activité. 

2. Structure du marché, et compétitivité de l’entreprise. 

3.  Cadre d’internationalisation des PME (s) 

 

 

 



 

 

 

1
ere 

partie : L’identification de l’entreprise et niveau d’activité. 

1. Identité de l’entreprise : 

-Forme juridique de l’entreprise : 

1) Société par action (SPA) ;                                                                      

2) Société à responsabilité limitée (SARL)   

3) Entreprise individuelle (EURL) ;                                                           

4) Autre précisez                                                                                     

-Adresse :…. .............................................................................................  

-Téléphone :…………………………………………………………… 

2. Branche d’activité : 

1) Agro-alimentaire ;                                                                          

2) Textile, cuirs ;                                                                                 

3)  Bois et papiers ;                                                                             

4) Chimie et plastique ;                                                                       

5) Matériaux de construction ;                                                            

6) Boissons gazeuses ;                                                                        

7) Yaourt ;                                                                                           

8) Lait  Dérivé ;                                                                                

9) Produits rouges « Brique » ;                                                            

10) Autres.                                                                                   

3. Depuis combien de temps votre entreprise a-t-elle été crée ? 

1) Moins de 05 ans  

2) De 05 ans à 10 ans ;                                                                         

3) De 10 ans à 15 ans  

4) Plus de 15 ans  

 

 

 

 

 



 

 

4. Quel est l’effectif de votre entreprise ? 

J’aie utilise la typologie du JORA 
Type d'entreprise Nombre d'employés 

Très Petite 1-9  

Petite 10-49  

Moyenne 50-250  

Source : le Journal Officiel de la République Algérienne n° 77 du 15 décembre 2001. 

5. Quelle est la fonction que vous occuper dans l’entreprise ? 

1) Dirigeant, Directeur Général ;                                                          

2) Responsable administratif ;                                                              

3) Financier ;                                                                                         

4) Commercial ;                                                                                    

6. Quel est votre niveau d’instruction ? 

1) Primaire ;                                                                                          

2) Secondaire ;                                                                                      

3) Universitaire ;                                                                                   

7. Avez –vous une expérience professionnelle dans ce secteur d’activité ? 

1) Oui ;                                                                                                   

2) Non ;                                                                                                  

2
eme 

partie : Structure du marché, et Compétitivité de l’entreprise. 

8. Votre activité s’exerce sur : 

1) Un seul produit, une seule activité ;                                                     

2) Plusieurs produits, une seule activité ;                                                 

3) Plusieurs domaines d’activités ;            

9.  Approximativement, combien avez – vous de concurrents dans l’exercice 

de votre principal produit ou service ? 

1) Aucun ;                                                          

2) Un(01)concurrent ;  

3) Deux(02)concurrents 

4) Plusieurs concurrents ;    

10. Je ne sais pas Les importants concurrents sont : 

1) Des PME locales ;   

2) Grandes entreprises publiques  



 

 

3) Entreprises importatrices                                                                

4) Entreprises exportatrices     

5) Entreprises dans le secteur  

6) Autre précisez                                                       

11.  A votre Avis quels sont les avantage de votre produit ?                                                        

1) Bon Qualité                                                                                       

2) Produit renouvelé                                                                               

3) Un produit Unique                                                                            

4) Normal ;   

12.  Quelle est l’image de vos produits auprès des consommateurs ? 

1) Très bonne ;   

2)  Bonne ;    

3) Moyenne ;    

4)  Mauvaise                                                     

13. Cherchez-vous à innover dans vos produits en utilisant de nouveaux 

moyens différents de vos concurrents ?                                                                                                     

1) Toujours  

2) Parfois  

3) Ne chercher jamais  

14.  Est-ce que votre entreprise à la capacité de faire face à ses concurrents ? 

1) Beaucoup ;   

2) Un peu N’a pas de capacités ;                                                                        

15. Par rapport à ses concurrents qu’est –ce que vous considérez le prix de 

vos produits ? 

1) Un Prix moins à celui des concurrents  

2) Egal au Prix des concurrents  

3) Un Prix élevé à celui des concurrents  

16. Quelle est votre appréciation de votre part du marché ? 

1) Une part importante par rapport aux concurrents  

2) Une part égal  

3) Une part moin par rapport aux concurrents ;      

17. comment pensez-vous améliorer la compétitivité de votre entreprise, 

1) Des prix plus bas ;   

2) Des coûts de production plus bas ;  

3)   Des produits de meilleure qualité ; 

4) Meilleure réseau de distribution ; 

5) Meilleure accès au crédit ;   



 

 

6) Marketing efficace ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3
eme

 partie : Cadre d’Internationalisation des PME (s) 

18. Songez – vous à l’avenir de développer votre activité sur les marchés 

étrangers ?  

1) Qui ;                                                                                                    

2) Non ;                                                                                                   

Pour réponse « non », quelles sont les raison de ne pas internationaliser votre 

activité ? 

1) Environnement financier complexe ;                                                

2) Le manque de connaissances sur les marchés étrangers ;                 

3) Le manque de maîtrise des langues étrangères ;                                

4) Le manque d’appui des pouvoirs publics à la promotion des 

Exportations ; 

5) Les obstacles juridiques ;                                                                   

6)  la crainte de perdre l’image de l’entreprise ;                                     

7) Autres raisons ;      

           Lorsque la réponse est « non », il n’est pas nécessaire de compléter la 

réponse aux questions restantes. 

19. Si vous décidez d’internationaliser votre activité, quels sont les problèmes 

et les obstacles que vous attendez ? 

1) Les contraintes financières ;   

2) Les obstacles juridiques ;    

3)  Concurrence ;      

20. Autres obstacles ;    Quelle stratégie selon vous est appropriée au 

processus d’internationalisation ? 

1) Association (partenariat) ;   

2)  L’exportation directe ;    

3) La création d’une succursale dans le marché cible  

21. Quel est le critère retenu pour choisir le marché cible ? 

1) Dimension géographique ;   

2) La dimension culturelle ;     

3) La dimension institutionnelle              

22.  Dans le cas de l’internationalisation, pouvez-vous former vos 

travailleurs ? 



 

 

1) Oui ;                                                                                                       

2) Non ;                                                                                                      

              -Quel type de formation ? 

23. Pensez- vous que votre succès dans les marchés locaux peut pousser votre 

entreprise à exporter ? 

1) Ouis ;       

2) Non ;    

24. Est- ce que votre succès sur les marchés locaux signifie nécessairement le 

succès sur les marchés internationaux ?   

1) Ouis ; 

2) Non ; 

Pensez- vous que la qualité de vos produits vous permettra de faire face à 

la concurrence étrangère sur les marchés étrangers ? 

Oui ;                                                                                                      

Non ;                                                                                                                    

 

 

 

Merci de votre collaboration



 ا
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 الصفحة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافالعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رقم اعبدوؿ
 26 اؼبعايَت الكمية اؼبستصدمة يف ربديد أحجاـ اؼبأسسات (Ⅰ- 01) جدوؿ رقم

 30 تصنيف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة حسب البنن الدورل (Ⅰ-02) جدوؿ رقم

 31 تصنيف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة لدى اإلرباد األورويب (Ⅰ-03)جدوؿ رقم 

 34 تعريف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف اعبزائر (Ⅰ-04)جدوؿ رقم 

 60 اؼبتوسطة يف اإلقتصاديات الصناعيةدور اؼبأسسات الصغَتة و  (Ⅰ-05)جدوؿ رقم 

عوامل فشل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة من وجهة نظر  (Ⅰ-06)جدوؿ رقم 
 بعض الكتاب

64 

 126 ػػر التدويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـباطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (Ⅲ-01)جدوؿ رقم 

 127 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل التدويل/ العوؼبةمداخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (Ⅲ-02)جدوؿ رقم 

 129 نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التدويل/ العوؼبة (Ⅲ-03)جدوؿ رقم 

 158 (1966-1962الربامج اإلستثمارية اؼبنفذة للفًتة ) (Ⅳ-01)جدوؿ رقم 

تدفقات اإلستثمار األجنيب اؼبباشر يف اعبزائر خبلؿ الفًتة  (Ⅳ-02)جدوؿ رقم 
(2000-2010 ) 

169 

 171 اؼبأشرات اإلقتصادية ؼبناخ اإلستثمار يف اعبزائر (Ⅳ-03)جدوؿ رقم 

 172 الدرجات حسب تغَت مأشر معدؿ التضصم (Ⅳ-04)جدوؿ رقم 

 172 الدرجات حسب تغَت مأشر التوازف اػبارجي (Ⅳ-05)جدوؿ رقم 

 173 التوازف الداخلي الدرجات حسب تغَت مأشر (Ⅳ-06)جدوؿ رقم 

 176 (2012-2011تطور الػ ـ.ص.ـ حسب القطاع القانوشل ) (Ⅳ-07)جدوؿ رقم 

-2002) التطور السنوي للمأشرات األساسية ؼبشاريع اإلستثمار (Ⅳ-08)جدوؿ رقم 

2012) 
178 

 180 (2006-1995اؼبتوسطة خبلؿ الفًتة )تطور اؼبأسسات الصغَتة و  (Ⅳ-09)جدوؿ رقم 

 181 (2012-2007تطور اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة خبلؿ الفًتة ) (Ⅳ-10)جدوؿ رقم 
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 210 ؾبتمع الدراسة و عينتها (Ⅳ-11جدوؿ رقم )

 217 الشكل القانوشل (Ⅳ-12)جدوؿ رقم 

 219 ؾباؿ نشاط اؼبأسسة (Ⅳ-13)جدوؿ رقم 

 222 اؼبنافسُتعدد  (Ⅳ-14)جدوؿ رقم 

 223 أىم اؼبنافسُت يف اجملاؿ (Ⅳ-15)جدوؿ رقم 

 224 تفريغ اإلستمارات اػباصة بالسأاؿ العاشر من احملور الثاشل (Ⅳ-16)جدوؿ رقم 

 231 اؼبأسسات اليت تفكر يف تدويل نشاطها (Ⅳ-17)جدوؿ رقم 

 229 أسباب عدـ التدويل (Ⅳ-18)جدوؿ رقم 

اإلستمارات اػباصة بالسأاؿ الفرعي التابع للسأاؿ تفريغ  (Ⅳ-19)جدوؿ رقم 
 الثامن عشر

230 

 231 مشاكل و معوقات التدويل (Ⅳ-20)جدوؿ رقم 

 232 تفريغ اؼبعطيات اػباصة بالسأاؿ التاسع عشر  (Ⅳ-21)جدوؿ رقم 

 233 إسًتاتيجية التدويل (Ⅳ-22)جدوؿ رقم 
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 الصفحة العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف رقم الشكل
 41 تصنيف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة حسب الشكل القانوشل (Ⅰ-01)شكل رقم 

 50 أركاف اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة (Ⅰ-02)شكل رقم 

 51 كيفية قياس قباح اؼبأسسة الصغَتة و اؼبتوسطة (Ⅰ-03)شكل رقم 

 79 دورة حياة اؼبيزة التنافسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية (Ⅱ-01)شكل رقم 

 86 النظاـ اؼبتكامل حملددات القدرة التنافسية (Ⅱ-02)شكل رقم 

 110 اإلثٍت عشر للقدرة التنافسية األركاف (Ⅱ-03)شكل رقم 

 120 الفرؽ بُت التدويل، العاؼبية و العوؼبة (Ⅲ-01)شكل رقم 

 135 خصائص اؼبدارس الثبلث اػباصة بنظرية التدويل (Ⅲ-02)شكل رقم 
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مراحل تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة حسب مبوذج  (Ⅲ-03)شكل رقم 
 أوبساال

137 

 139 التدويل: اعبوانب الديناميكية و الساكنةعملية  (Ⅲ-04)شكل رقم 

مراحل تدويل اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة حسب مبوذج  (Ⅲ-05)شكل رقم 
 اإلبداع

140 

 142 عملية التدويل حسب نظرية الشبكة  (Ⅲ-06)شكل رقم 

 143 اػبصائص اؼبميزة لنظاـ الشبكات الصناعي (Ⅲ-07)شكل رقم 

 145 تفسَت نظرية اؼبوارد اإلقتصادية لعملية التدويل  (Ⅲ-08)شكل رقم 

مراحل تدويل اؼبأسسة الصغَتة و اؼبتوسطة حسب نظرية اؼبوارد  (Ⅲ-09)شكل رقم 
 اإلقتصادية

146 

 147 مراحل التدويل (Ⅲ-10)شكل رقم 

 169 (2010-2000) تطور اإلستثمار األجنيب يف اعبزائر خبلؿ الفًتة (Ⅳ-01)شكل رقم 

-2002) تطور عدد اؼبشاريع اؼبودعة لدى الوكالة خبلؿ الفًتة (Ⅳ-02)شكل رقم 

2012) 
179 

 180 توزيع اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة عرب الًتاب الوطٍت (Ⅳ-03)شكل رقم 

تطور عدد اؼبأسسات الصغَتة و اؼبتوسطة خبلؿ الفًتة  (Ⅳ-04)شكل رقم 
(1995-2010) 

181 

 185 مسار )عملية( التأىيل  (Ⅳ-05)شكل رقم 

 217 الشكل القانوشل (Ⅳ-06)شكل رقم 

 219 ؾباؿ نشاط اؼبأسسة (Ⅳ-07)شكل رقم 

 219 القوى العاملة (Ⅳ-08)شكل رقم 

 220 اؼبنصب الشاغل (Ⅳ-09)شكل رقم 

 220 اؼبستوى العلمي للمستجوب (Ⅳ-10)شكل رقم 

 221 اػبربة اؼبهنية (Ⅳ-11)شكل رقم 

 221 عدد اؼبنتجات (Ⅳ-12)شكل رقم 
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 222 عدد اؼبنافسُت (Ⅳ-13)شكل رقم 

 223 أىم اؼبنافسُت يف ىذا اجملاؿ (Ⅳ-14)شكل رقم 

 225 مزايا منتجات اؼبأسسات (Ⅳ-15)شكل رقم 

 225 الصورة الذىنية (Ⅳ-16)شكل رقم 

 226 سعي اؼبأسسات إلبتكار منتجات و طرؽ جديدة (Ⅳ-17)شكل رقم 

 226 اؼبهارات و القدرات اليت سبتلكها اؼبأسسات (Ⅳ-18)شكل رقم 

 227 سعر اؼبنتجات مقارنة باؼبنافسُت (Ⅳ-19)شكل رقم 

 227 اغبصة السوقية (Ⅳ-20)شكل رقم 

 228 العوامل اؼبساعدة على ربسُت القدرة التنافسية (Ⅳ-21)شكل رقم 

 229 اؼبأسسات اليت تفكر يف تدويل نشاطها (Ⅳ-22)شكل رقم 

 230 أسباب عدـ التدويل (Ⅳ-23)شكل رقم 

 232 مشاكل و معوقات التدويل (Ⅳ-24)شكل رقم 

 233 إسًتاتيجية التدويل (Ⅳ-25)شكل رقم 

 234 اؼبعيار اؼبعتمد إلختيار السوؽ اؼبستهدؼ (Ⅳ-26)شكل رقم 

 234 تكوين العماؿ (Ⅳ-27)شكل رقم 

 236 الدولية و جودة اؼبنتجاألسواؽ احمللية، األسواؽ  (Ⅳ- 28)شكل رقم 
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