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خرية ربوالت عديدة، و من أىم ما ميز ىذه التحوالت و التغيريات زيادة وعي ونة األشهد العامل يف اآل
الدول بأمهية ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة يف التنمية و تنشيط االقتصاد داخليا و خارجيا، و ىذا راجع لتمتعها 

، ذلذا سعت العديد من ستمرارية و مسايرة التحوالت السريعةسرعة التحول اليت تساعدىا على اإلبالديناميكية و 
دعم باقي القطاعات وعيا منها بأمهيتها و دورىا يف الدول من بينها اجلزائر على تشجيع ىذا النوع من ادلؤسسات 

 خرى.االقتصادية األ

قتصادية يف حل العديد من ادلشكالت االو على غرار الدور الذي تلعبو ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة 
تجابتها للطلب، إضافة اىل دورا مهما على ادلستوى الدويل، و ذلك لسرعة التأقلم و اساجتماعية فان ذلا و إل

كبرية كرب من ادلؤسسات الأذواق و تفضيل ادلستهلكني بدرجة أسواق من السلع اليت ترتبط بتلبية إحتياجات األ
و اسلوب عملها حسب ها أصحاهبا و العمالء، فضال على قدرهتا يف تعديل نشاطنظرا لالتصال ادلباشر بني أ

 االقتصاديسواق الدولية من خالل ابتكار منتجات تستجيب للتطورات ادلستمرة الذي يفرضها النظام تقلبات األ
 احلديث.

قتصاية دبا فيها آت اإلسلتلف ادلنشلدخول و وسيلة ضرورية مر واقعي أصبحت اليوم ظاىرة التدويل أ
 الدولية، وىذا نظرا للثورة التكنولوجية اليت مست مجيع اجملاالت،ىل االسواق إادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة 

ام كل مستثمر للتوسع يف سلتلف األسواق الدولية، مو إذا كان التدويل فرصة أ ربرير التجارة الدولية، ىلإ ضافةباإل
هنا تواجو العديد إال إزايا خرية من مم ما تتمتع بو ىذه األمام ادلؤسسات اجلزائرية حيث بالرغهنا تشكل ربديا أإال أ

نتاج، نقص مصادر من ادلشاكل و العقبات اليت ربول دون تواجدىا يف السوق الدويل كارتفاع تكاليف اال
 ستفادة من بعض الفرص التسويقية....التمويل، عدم اإل

يف ظل ادلنافسة  ن تواجو ىذه الصعوبات من خالل مواكبة التطورو يتوجب على ىذه ادلؤسسات أ
 نتاج، و ذلك ما سبلكو من فرص.دولية، ربسني أداء الشركات و أساليب اإلال

 تتجلى معامل االشكالية الرئيسية على النحو التايل: ما ذكرو على ضوء 

و ما هي الفرص و التهديدات التي ،كيف يمكن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تدويل نشاطها 
 تواجهها؟
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 رلموعة من التساؤالت الفرعية:ىذا التساؤل قادنا بدوره اىل طرح 

خرية يف ربقيق ما يكمن الدور الذي تلعبو ىذه األمهية ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة، و فيما مدى أ-
 التنمية؟

ىم الفرص اليت زبدم عملية تدويل ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة اجلزائرية، و ما طبيعة ادلشاكل اليت ما ىي أ-
 تعًتض ىذه العملية؟

 ات البحث:فرضي 
 لإلجابة على إشكالية البحث مت وضع الفرضيات التالية:

  مهية بالغة و اليت تساىم بدورىا يف ربريك عجلة التنمية االقتصادية.الصغرية و ادلتوسطة أللمؤسسات 
 مام ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة اجلزائرية و برامج التأىيل ادلتبعة من قبل الفرص ادلتاحة أ بالرغم من

 تواجد ىذه ادلؤسسات يف االسواق الدولية.ل هنا غري كافية إال إالدولة، 
 هداف البحث:أ 

 مهها:يرمي ىذا البحث إىل ربقيق مجلة من األىداف أ
 من الجانب النظري:

o ؛و نفيهاإلثبات صحتها أجابة على التساؤالت الفرعية و دراسة الفرضيات ادلطروحة زلاولة اإل 
o ن بيا مع دول، ولعدة معايري، لعدة وفًقا وادلتوسطة الصغرية للمؤسسات التعاريف سلتلف إعطاء زلاولة  

 .خصائصها

o  ،عريف بالتدويل من خالل التاالدلام بأىم ادلفاىيم النظرية ادلرتبطة بتدويل ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة
 سواق الدولية؛ألىل اجيات ادلكة لتجسيد عملية الدخول إسًتاتيو دوافعو، وكذا اإل

o مام جناح عملية تدويل ادلؤسسات الصغريو و ادلتوسطة اجلزائرية، و التنقيب ربديد ادلخاطر اليت تقف أ
 اليت من شأهنا ذباوز ىذه ادلخاطر؛على الفرص ادلتاحة 

 التطبيقي) الميداني(:من الجانب 

o رض الواقع؛ادليداين، و تطبيق الدراسة على أ ري على اجلانبسقاط ما مت ربصيلو يف اجلانب النظإ 
o التعرف على التوجو الدويل للمؤسسات موضوع الدراسة؛ 
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 همية البحث:أ 
 الفكرية يف  رلال تدويل ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة.سهامات عرض أىم اإل 
 سواق الدولية.ي ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة إىل التوجو وحو األىتمام مسري التعرف على مدى إ 
 واضيعادل ىذه ثلدل تفتقر اليت كتبةادل إثراء اولةزل. 

 ختيار الموضوع:أسباب إ 
 )شخصية(: ذاتية

 الذي ندرسو. التخصصرتباطو بو إموضوع الدراسة  حداثة-

 ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة زلليا. مهيوزلاولة تسليط الضوء على أ-

 جناح ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة.زلاولة إجياد سبل كفيلة إل-

 موضوعية:

 تها البالغة يف دعم التنمية.أمهي إىل الدراسة زلل ادلتوسطة و الصغرية ادلؤسسات مسؤويل انتباه جذب-
 و ادلتوسطة.الصغرية لمؤسسات الدويل  ل تواجدالالتنويو اىل مدى امهية -

 :صعوبات البحث 
o التدويل موضوع يف خاصة ادلستعملة ادلراجع قلة 
o صعوبة اجياد مكان الًتبص الذي يتماشى مع موضوع الدراسة 

 :المنهجية المتبعة 
ستخدمنا يف حبثنا ادلقدمة، وهبدف اختبار الفرضيات ادلقًتحة أشكالية القيام بتحليل علمي و منهجي لإل بغية

 التحليلي فيما خيص اجلانبني.ادلنهج الوصفي 
 دوات اليت تساعدنا على بلوغ ىدفنا، و ىي:يل استندنا على بعض الوسائل و األو بصدد الدراسة و التحل

 الكتب) عربية و فرنسية( و اجملالت العلمية.-
 ادلذكرات، ادللتقيات و ادلقاالت.-
 بعض ادلواقع على شبكة االنًتنيت.-
 احلصول على معلومات من قبل ادلؤسسات زلل الدراسة.مقابالت شخصية من اجل -
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 :الدراسات السابقة 
" اليت تناول فيها سلتلف تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةستاذ بن محو عبد اهلل"األ دراسة

ري سلتلف البيئات سواء تأثت الصغرية و ادلتوسطة ،باإلضافة إىل تطرقو لاجلوانب ادلتعلقة بالتدويل و ادلؤسسا
جراء دراسة استكشافية لعدد من ادلؤسسات دويل ىذه ادلؤسسات ،و ختم حبثو بإو اخلارجية يف تالداخلية أ

 الصغرية و ادلتوسطة لوالية مستغاًل
 :خطة البحث 

ىل ثالثة فصول مسبوقة دلوضوع البحث عمدنا على تقسيمو إحىت يتسٌت االدلام باجلوانب ادلختلفة 
 مة.دبقدمة عامة متبوعة خباسبة عا

باإلضافة اىل  تصنيفها، سسات الصغرية و ادلتوسطة و معايريول عموميات متعلقة بادلؤ يتضمن الفصل األ
 مهيتها و خصائصها.أ

ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة ما  الفصل الثاين يتضمن  مفاىيم عامة حول التدويل و ادلشاكل اليت تواجهها أ
 ك الفرص ادلتاحة.سواق الدولية، و كذلمن أجل الدخول إىل األ

و فيما خيص الفصل الثالث فقد خصصناه للدراسة ادليدانية) دراسة استكشافية( للمؤسسات الصغرية و 
 سباب اليت تقف كعائق لتواجدىا يف السوق االجنيب.طة يف والية مستغاًل للوقوف عند أىم األادلتوس
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل االول
مدخل الى المؤسسات 

  الصغيرة و المتوسطة
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 تمهيد:

قتصاديات إىم اظتوضوعات اليت تشغل حيزا كبَتا يف أيعد موضوع اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة من 
ويرجع ذلك لتميزىا بعدد من اطتصائص و السمات دتيزىا عن غَتىا من اظتؤسسات الكبَتة. فهي  دول العادل،

تواجو غتموعة من اظتشكالت ،و مع ذلك  حيويا طتلق فرص العملفضاء نتاج الثروة و تعترب إرياديا يف دورا تلعب 
الفرص و العوامل نتكن االعتماد ن ىناك العديد من أو اظتعوقات تعرقل نشاطها و مسَتهتا ؿتو التطور ،كما  
 عليها حىت نتكن دعمها و تطويرىا لتقوم بالدور اظتنوط اليو.

و من ىنا يكون من اظتالئم الوقوف على ماىية اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة من حيث مفهومها و 
 اضافة اذل اظتشكالت اليت تعًتضها. أقتيتهاخصائصها و 
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I. وسطةماهية المؤسسات الصغيرة و المت. 
I. 1.مفهوم و معايير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 

 معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: األولالفرع 

 ىناك غتموعة من اظتعايَت نتكن االعتماد عليها :

 :و ختص ما يليالمعايير الكمية:  (1

 :العمالة حجم
 اظتستخدمة العمالة حجم على واظتتوسطة الصغَتة للمؤسسات اهتعريف يف الدول بعض تعتمد حيث  

 .هبا التقدم ظتستوى وفقا ألخرى دولة من العدد ىذا ومتتلف اظتؤسسة يف
  معيار رأس المال المستثمر:

،حبيث اذا كان حجم رأس اظتال اظتستثمر   يعتمد ىذا اظتعيار كثَتا يف حتديد حجم اظتشروعات الصناعية
مؤسسة صغَتة أو متوسطة مع األخذ بعُت االعتبار  اعتربتما اذا كان صغَتا نسبيا إ،كبَتا عدة مؤسسة كبَتة 

درجة النمو االقتصادي لكل دولة يف اطار تناول اظتعايَت الكمية جتدر االشارة اذل ان ىناك من الدول تعتمد 
 1اظتال اظتستثمر معا. اذل ىذه اظتعايَت اظتنفردة على معايَت اخرى مزدوجة مثل معيار العمالة و رأس باإلضافة

  :معا معيار العمالة ورأس المال
،وذلك باصتمع بُت اظتعيارين  يعتمد ىذا اظتعيار يف حتديد اظتشروعات الصناعية و التجارية اظتختلفة

السابقُت أي معيار العمالة و معيار رأس اظتال يف معيار واحد يعمل على وضع حد اقصى لعدد العمال جبانب 
 2االستثمارات الرأشتالية الثابتة يف اظتشروعات الصناعية الصغَتة.مبلغ معُت من 

 
 
 

                                                             
، اظتكتبة اظتصرية للنشر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في احداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائريازتد رزتوين، ازتد رزتوين،  1

 .16-15، الطبعة االوذل ، ص2011و التوزيع، مصر، 
، 1993العربية، مصر،، دار النهضة التنميةالتصنيع و اقتصاديات الصناعات الصغيرة و دورها في تحقيق صفوت عبد السالم عوض اهلل،   2

 .19ص



 الفصل األول                                        مدخل الى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 

 7 

 المعايير النوعية:  (2
 االقتصاديُتن عدم قدرة اظتعايَت الكمية لوحدىا حتديد حجم اظتؤسسة و طبيعتها جعل الباحثُت إ

،و اليت من شأهنا  بينهامور اكثر تعقيدا و تناسبا فيما أيدرجون معايَت اخرى من شأهنا االخذ بعُت االعتبار عدة 
 .اظتساقتة يف ابراز اطتصائص اظتميزة لكل نوع من اظتؤسسات االقتصادية

تقع اظتسؤولية القانونية و االدارية على عاتق اظتالك و حده الذي نتثل اظتتصرف الوحيد الذي يقوم  المسؤولية:
 باختاذ القرارات و تنظيم العمل داخل اظتؤسسة و حتديد فتوذج التموين و التسويق.

ألقتية يف ،حيث تتمثل ىذه ا و أقتيتها داخل السوق حجم اظتؤسسة باالعتماد على وزهنا نتكن حتديدالسوق: 
،ان انتاج اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة ىو  عالقة الوحدة االنتاجية و بنوع اظتنتجات اظتعروضة و نطاق السوق

،تتحدد قوة ىذه العالقة مبدى سيطرة ىذه  انتاج سلعي و العالقة بينها و بُت السوق ىي عالقة عرض و طلب
اتية كبَتة تتمتع برأس مال معترب و امكانية ضخمة االخَتة على السوق و تكون يف الغالب صناعية أو خدم

 دتكنها من التحكم يف شروط االنتاج و مسايرة متطلبات السوق.

و أشخاص أتعود ملكية غالبية اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة اذل قطاع خاص يف شكل شركات الملكية: 
اظتدير أو اظتنظم و  ب فيها اظتالك دورشركات اموال غَت ان معظمها عبارة عن مشروعات فردية او عائلية يلع

 1صاحب اختاذ القرارات....اخل

 

 

 

 

 

                                                             
، اظتلتقى الوطٍت حول: واقع و افاق النظام احملاسيب و اظتارل تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و اهميتها في الجزائررنتي رياض، رنتي عفية،  1

 .04، ص 2013ماي  06-05يف اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة يف اصتزائر، جامعة الوادي، يومي 
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 :: مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطةثانيالفرع ال

اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة حسب الدول و كذا اظتنظمات و ذلك باختالف معايَت  ختتلف تعاريف
التصنيف اظتعتمدة من كل بلد بتباين االمكانيات و اظتوارد و مستويات و ظروف التطور االقتصادي و مراحل 

تقدمة قد تقيم فبعض اظتشروعات اليت تعد صغَتة و متوسطة اضتجم يف بعض الدول اظت، النمو من دولة اذل أخرى
 .ضمن اظتشاريع كبَتة اضتجم يف دول نامية

 العالم: دول تلفخم يف المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تعاريف

 التعريف في بريطانيا:

 :يلي كما بريطانيا يف والصغَتة اظتتوسطة اظتؤسسات تعرف
 .أجَت 49 إذل 10 من :الصغَتة اظتؤسسات -
 1.أجَت 249 إذل 50 من :اظتتوسطة اظتؤسسات -

 التعريف في فرنسا:

 يف و عامل 100 إذل10 من هبا يعمل اليت اظتؤسسة تلك بأهنا اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات تعرف
 األعمال رقم أما،  ػتدد فريق بواسطة عامل تسَت 400 إذل اظتؤسسات ىذه يف العمال عدد يصل األحيان بعض

 2ك.فرن ماليُت 10 عن يقل فال
 
 
 
 
 

                                                             
1 Ammar salemmi , Petite et moyenne industrie et le développement, OPE, Alger, 1998, P36. 

، مذكرة خترج نقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اظتاجستَت، كلية العلوم اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات دتويل مصادر استغالل إشكالية،شهرزاد برجي 2
 26، ص 2011-2012عة ايب بكر بلقايد، تلمسان، االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت ،جام
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 (: تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في فرنسا حسب معيار عدد العمال1رقم)الجدول 

 عدد العمال المؤسسة

 (microمؤسسة مصغرة جدا)
 (TPEمؤسسة صغيرة جدا)

 (PEمؤسسة صغيرة)
 (PMمؤسسةمتوسطة) 

 (PMEمؤسسة صغيرة و متوسطة)

 09اذل  01من 
 19اذل  01و كذلك من  19اذل  10من 
 49اذل  01كذلك من و   49اذل  20من 
 249اذل  50من 
 249اذل  01من 

Source : Nadine Levratto, les Pme dans les société contemporaine , de 1860 à nos jours, 
université Paris, 20 et 21 janvier 2006, www.pme.gouv.fr      p04  

 : والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات األمريكية المتحدة الواليات تعريف
 فان ىذه األعمال إدارة نظم الذي 1953 لعام اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات قانون حسب

 ال حيث مستقلة بطريقة إدارهتا و امتالكها يتم اليت اظتؤسسات من النوع تلك ىي اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات
 تعريف لتحديد العاملُت وعدد اظتبيعات معياري على اعتمد وقد نطاقو يف تنشط الذي العمل غتال على تسيطر

 يلي: اظتؤسساتكما ىذه القانون حدد فقد تفصيال أكثر
 سنوية. كمبيعات دوالر مليون  5اذل 1 من بالتجزئة التجارة و اطتدمات مؤسسات
 . سنوية كمبيعات دوالر مليون 15اذل  5  من باصتملة التجارة مؤسسات
 1أقل. أو عامل 250 العمال عدد الصناعية اظتؤسسات

 التعريف في المانيا:

، و تتم ادارهتا من قبل  اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة ىي اليت تعتمد يف دتويلها على السوق اظتارل
 2 مستثمرين مستقلُت يعملون بصفة شخصية و يتحملون كل األخطار.

 

                                                             
 26برجي شهرزاد، مرجع سبق ذكره، ص 1
، ايًتاك للطباعة و النشر و التوزيع، مصر، الطبعة االوذل، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مشكالت تمويلهارابح خوين،رقية حساين،  2

 .26،27، ص 2008سنة
 

http://www.pme.gouv.fr/
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 المستخدمة في تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في المانياالمعايير الكمية  (: 2الجدول رقم)

 رقم االعمال عدد العمال  حجم اظتؤسسة  القطاعات

 مارك اظتاين اثنُتقل من أ 50اقل من  صغَتة الصناعة

 من اثنُت اذل ستسة و عشرون مارك اظتاين 499-50 متوسطة

 اظتاينقل من واحد مليون مارك أ 10 صغَتة  جتارة اصتملة

 من واحد اذل ستسة مليون مارك اظتاين 99-10 متوسطة

 ستسة  مليون مارك اظتاين 30اقل من  صغَتة  جتارة التجزئة

 من ستسة اذل عشرة مليون مارك اظتاين 99-30 متوسطة

 قل من مائة الف مارك اظتاينأ 30اقل من  صغَتة خدمات

 مارك اظتاين لف اذل اثنُت مليونأمن مائة  49-30 متوسطة

، ايًتاك للطباعة و النشر و التوزيع، مصر، الطبعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مشكالت تمويلهارابح خوين، حساين رقية،  المصدر:

 28، ص 2008االوذل، سنة

 تعريف الهند:
و عدد  كانت اعتند تعتمد يف تعريفها للمؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة على معيار رأس اظتال اظتستثمر

ة مشكلة ذل عدم اظتساعدة يف التخفيف من حد  دى اأ،ؽتا  عامال 50قصى ال يتجاوز أالعمال حبيث وضعت حد 
حبصر التعريف على رأس اظتال وحده و بالتارل اصبحت اظتؤسسات  1967البطالة و من قامت اضتكومة سنة 

دوالر  1000.000)أي ما يقارب  روبية الف 750صغَتة او متوسطة يف اعتند اذ دل يتجاوز رأس ماعتا  تعترب
 1امريكي( و بدون وضع حد اقصى لعدد العمال الذين توظفهم اظتؤسسة.

                                                             
 .22،21ص  ،مرجع سبق ذكره ازتد رزتوين ،  1
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 :اليابان
 إذل يصل العمال من عدًدا ضمت اليت الوحدات اهنبأ اليابان يف واظتتوسطة الصغَتة اظتؤسسات تعرف

 ىذا ازداد وقد .الثانية العاظتية اضترب قبل وذلك ، ماليُت 10 عن رأشتاعتا يزيد وال ، دائمة بصفة عامل 100
 اهنأ على فتعرف فأقل عامل 20 اهب يعمل اليت الوحدات أما عامل، 300 إذل الثانية العاظتية اضترب بعد العدد
 1ت.الصناعا نوعية حسب اليابان يف التعريف ومتتلف، جًدا صغَتة

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على اساس المعايير الكمية في اليابان  (3الجدول رقم )
 اظتؤسسات الصغَتة اظتؤسسات اظتتوسطة اوجو النشاط

 
اظتؤسسات الصناعية و التعدين 

 و االنشاءات 
 مؤسسات التجارة و اطتدمية

 جتارة التجزئة

 عدد العاملُت عدد العاملُت رأس اظتال 
 مليون ين فأقل 100

 
 مليون ين فأقل 30
 ماليُت ين فأقل 10

 عامل فأقل 300
 

 عامل فأقل 100
 عامال فأقل 50

 عامال فأقل  50
 
 عمال على األقل  5

اطروحة مقدمة ضمن متطلبات اضتصول على شهادة مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل العولمة،يوسف زتودي،المصدر:
 .75، ص  2008-2007 كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيَت، جامعة اصتزائر،  دكًتاه يف العلوم االقتصادية،

            
 لدول للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة(: تعريف بعض ا4رقم)الجدول                     

 
 

مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة  ،رفع اداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دور التدقيق المحاسبي و المالي فيىٍت بلقاسم، المصدر:
 .39ص ، 2013-2014ماسًت اكادنتي ،ختصص التدقيق احملاسيب و مراقبة التسيَت، جامعة مستغازل، 

 
                                                             

 نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،واقع و  افاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة  االوروجزائريةاتشي شعيب،  1
 .12، ص2007-2006التسيَت، جامعة اصتزائر، وعلوم االقتصادية العلوم االقتصادية، كلية العلوم يف ماجستَت شهادة

 المنشآت المتوسطة المنشآت الصغيرة اسم الدولة
 شخص 100اقل من  شخص 20اقل من  اسًتاليا
 شخص 500اقل من  شخص 100اقل من  فنلندا

 شخص 100- 50من  شخص 29لغاية  اليونان
 شخص 100اقل من  شخص 20اقل من  تايوان
 شخص 100اقل من  اشخاص 10اقل من  تايلندا
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 التعريف في مصر:
 1عامل و ذات حصة ػتدودة يف السوق. 100قل من أارل يعمل هبا  ىي تلك الوحدات االقتصادية

 :التعريف في الكويت

هنا تلك اظتؤسسات اليت ال تتجاوز عدد العمال فيها عشرة أالكويت اظتؤسسات الصغَتة على  تعرف
 2ربع مائة و تسعة و تسعون عامال.أما اظتؤسسات اظتتوسطة فهي ػتصورة بُت عشرة و أعامل، 

 :نتعريف األرد
-01 من تشغل اليت اظتشروعات تلك ىي الصغَتة اظتشروعات األردنية اظتلكية العلمية اصتمعية عرفت

 ،و ما جتاوز ذلك مشروعا مشروعات متوسطةعامال  90-20 نم شغلت اليت اظتشروعات تعترب بينمال عام 09
 3كبَتا.

 حسب معيار عدد العمال  آسيا شرق جنوب بلدان فيالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  (: 5رقم) جدولال
 

 

 
 
 
 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تخقيق التنمية المحلية المستدامة، مشري ػتمد الناصر، :المصدر
يَت، جامعة شهادة اظتاجستَت يف العلوم االقتصادية، ختصص اسًتاتيجية اظتؤسسة للتنمية اظتستدامة،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التس

 .07،ص 2009-2008سطيف، 
 
 

 .عامل 200توظف حىت السويد: 

 
                                                             

 19، ص 2009، الدار اصتامعية للنشر، مصر، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرةاضتميد، عبد اظتطلب عبد  1
 30رابح خوين، حساين رقية، مرجع سبق ذكره، ص  2
 علوم يف اظتاسًت شهادة متطلبات الستكمال مقدمة ،مذكرةوالمتوسطة الصغيرة المؤسسات في األداء لتحسين كآلية الحوكمةالدين، خَت دادة بن 3

 27،ص 2012-2012مرباح،غرداية، قاصدي والتسيَت،جامعة االقتصادية العلوم واظتتوسطة،كلية الصغَتة اظتؤسسات تسيَت: ختصص،التسيَت

 المعيار                                  

 الصنف

 عدد العمال

 اظتؤسسات اظتصغرة
 اظتؤسسات الصغَتة

 اظتؤسسات اظتتوسطة
 اظتؤسسات الكبَتة

 09اذل  01من 
 49اذل  10من 
 99اذل  50من 
 فأكثر 100من 
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 .1عامل 99 كندا و استراليا:

 :تعريف الجزائر
 و الصغَتة اظتؤسسات لقطاع واضح تعريف غياب ،تسجل العادل دول ؼتتلف مثل مثلها اصتزائر

 هبذا العمومية السلطات اىتمام ىامش وعلى رشتية غَت الشأن ىذا يف دتت ػتاوالت عدة كانت يثح،  اظتتوسطة
  2001 سنة ديسمرباظتؤرخ يف  01-18 رقم القانون اصتزائري اظتشرع أصدر حيث 2001 غاية ،إذل القطاع

 للجزائر فحسب والرشتي القانوين ،وىو التعريف و اظتتوسطة ةالصغَت  اظتؤسسات لًتقية التوجيهي القانون اظتتضمن
 إنتاج مؤسسة بأهنا القانونية طبيعتها كانت مهما واظتتوسطة الصغَتة اظتؤسسة تعرف القانون ىذا من الرابعة المادة
 :اليت اطتدمات أو /و السلع

  .شخص 250 إذل 1 من تشغل-
  .دج مليون 500 من اقل السنوية إيراداهتا أن أو دج مليار 2 من أقل السنوي أعماعتا رقم-
  .االستقاللية معايَت تستويف-

 ما تشغل مؤسسة بأهنا اظتتوسطة اظتؤسسة تعريف إذل القانون نفس من سةالخام المادة أشارت كما
 بُت ما إيراداهتا تكون أن أو دج مليار 2 و مليون 200 بُت ما أعماعتا رقم ويكون عامال 250 إذل 50 بُت

 2.دج مليون 500 و 100
 ورقم ، عامل 49_10 بُت تشغل اليت تلك اهنبأ الصغَتة اظتؤسسات تصنف :السادسة المادةما أ   

 .مليون100  تتجاوز ال السنوية العامة اظتيزانية أو دينار مليون 200 يتجاوز ال عماعتاأ
 تشغل ما بُت  اليت تلك إذل الصغرى أو الصغر اظتتناىية اظتؤسسات تصنف :السابعة المادة و جاء يف 

 دينار مليون 10 تتجاوز ال السنوية العامة اظتيزانية أو ، دينار مليون 20 من أقل أعمال رقم حتقق و لمعا 9_1
 3جزائري.

                                                             
، مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس يف العلوم التجارية، كلية اشكالية التمويل في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمرزوق حليمة، مسكُت خَتة،  1

 .12، ص 2011-2010االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة مستغازل،  العلوم
 واقع:حول الوطٍت اظتلتقى التشغيل، مستويات وزيادة االقتصادية التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دوربوقفة،  اضتق بنُت، عبد بغداد  2

التسيَت،  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ، كلية2013 06-05اصتزائر، يومي  يف واظتتوسطة الصغَتة اظتؤسسات يف اظتارل احملاسيب النظام وآفاق
  03، ص جامعة الوادي

 ،  العدد السادس ،، غتلة اقتصاديات مشال افريقيا، جامعة تيارتافاق و قيود-المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر،  ايت عيسى  3
 275ص
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 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرتصنيف  : معايير(  6)الجدول رقم
 اظتعايَت           

 الصنف
 اضتصيلة السنوية )اظتيزانية( رقم األعمال عدد االجراء 

 مؤسسة مصغرة
 مؤسسة صغَتة

 مؤسسة متوسطة

   1_9 
  10_49 
 50_250 

 م دج  20اصغر من 
 م دج 200اصغر من 

 2مليون دج اذل  200
 مليار دج

 مليون دج  1اصغر من 
 مليون دج 100اصغر من 

 مليون دج 100-500

 .20و  4و اظتتوسطة، اظتادتُت  الصغَتة اظتؤسسات لًتقية التوجيهي القانون تضمناظت 12/12/2001اظتؤرخ يف  08_01القانون رقم المصدر: 
 

 (: تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر1الشكل رقم)
 
 

 

   

 

   

 

 

مذكرة خترج لنيل شهادة اظتاجستَت يف التسيَت، جامعة بومرداس،  ،محددات نمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: عتواري سعيد، المصدر
 20، ص 2007_2006

 

 

 قطاع اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة 

التعريف حسب الصندوق الوطٍت 
 للضمان االجتماعي

التعريف حسي اظتعهد الوطٍت 
 لالحصائيات

التعريف حسب 
 الوزارة

حسب ىذا التنظيم ان عدد اظتال و 
 عدد اظتؤسسات ينقسم كما يلي:

 مؤسسة صغَتة جدا 9اذل  1من 
 مؤسسة صغَتة 20_10من

 250اذل  50من  
 
 

عدد العمال يف اظتؤسسات 
الصغَتة و اظتتوسطة نتكن ان 

 عامل 500يصل اذل 

تعريفها مبٍت على ميثاق 
OCDE عدد ،

العمال ػتصور بُت 
 عامل 250_1
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  تعريف بعض التكتالت و المنظمات:

 قد تناولنا تعاريف اىم التكتالت االقتصادية على اظتستويُت االورويب و العريب و نذكر منها:

 االتحاد االوروبي:

 1عامل. 100او تنظيم نتارس نشاط اقتصادي و يقل عدد العاملُت بو عن  )منشأة(كل كيان حي

 : تصنيف االتحاد االوروبي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. (7الجدول رقم)

 المعيار          
  الصنف

 الحصيلة السنوية)مليون اورو( رقم األعمال)مليون اورو( عدد االجراء

 مؤسسة مصغرة
 مؤسسة صغَتة

 متوسطة مؤسسة

 10اقل من 
 50اقل من 
 250أقل من 

/          
 مليون 7

 مليون 40ال يتجاوز

/            
 مليون 5

 مليون 27ال يتجاوز 
، مداخلة ضمن اظتلتقى الوطٍت حول اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: واقع و افاقحاكمي بوحفص، المصدر: 

 .244، ص 2004ديسمرب  15-14االقتصادية، اظتركز اصتامعي، سعيدة، يومي معهد العلوم 

 البنك الدولي:

يعترب معيارا مبدئيا"بأهنا تلك  يعرف اظتؤسسة الصغَتة و اظتتوسطة باستخدام معيار عدد العمال و الذي
ي مصنفة عامل فه 100-50، وما بُت  عامال و تعترب كمؤسسات صغَتة 50اظتؤسسات اليت توظف أقل من 

 2كمؤسسات متوسطة.

 :UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

يف تعريفها للمشروعات الصغَتة مبعيار عدد العمال فًتى ان اظتشروع الصغَت ىو الذي يعمل بو من 
 3عامل  99اذل  20عامل و اظتتوسطة بعمل هبا من  19اذل  15

                                                             
 .21-19اضتميد ،مرجع سبق ذكره،ص عبد اظتطلب عبد  1
 .61، ص 2007، دار النشر اظتغريب، مصر، دراسات و جدوى الجامعة العماليةػتمد الشيخ،  2

 .21-19،ص نفس اظترجععبد اظتطلب عبد اضتميد ،  3
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 : الدولية العمل منظمة تعريف
 اإلدارة بتخصيص تتميز ال اليت واضترفية اإلنتاجية اظتنشآت تلك ىي واظتتوسطة الصغَتة اظتشروعات

 اظتتعلق الكمي اظتعيار إذل يعود التعريف وىذا, عامال ( 250 ) إذل فيها العاملُت عدد ويصل مالكها ويديرىا
 1.العمال بعدد

 وفقا لمركز التجارة الدولية معيار العمال كأساس لتميز المشروعات (:8الجدول رقم) 
 عدد العمال اجملموعة 

 صغَتة جدا
 صغَتة 
 اظتتوسطة اذل صغَتة

 متوسطة

01-10 
11-50 
51-100 

101-250 
 37، ص 2005دار النهضة العربية، مصر، ،األعمالحاضنات : طارق ػتمود عبد السالم سالوس،المصدر               

 تعريف مجلس التعاون الخليجي:

اظتنشآت الصغَتة باالعتماد على معيار العمالة و ىي  1994منظمة اطتليج لالستثمارات عام حددت 
يتجاوز االستثمار اظتال فقد صنفت اظتنشآت اليت ال ما رأس أ، عامل 60تلك اظتنشآت اليت تزيد عمالتها عن 

دوالر ىي منشآت متوسطة  و اظتنشآت اليت ال يزيد فيها االستثمار عن ستسة مليون و نصف، فيها مليون دوالر
 2اضتجم.

II. 2. المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعاريفعوامل اختالف 

،اظتعايَت النوعية كما يراىا البعض  على معيارين يف تعريف ىذا النوع من اظتؤسساتاعتمد اظتختصون 
     ن اظتعايَت االكثر استخداما ىي الثانية و ذلك لوضوحها و سهولة أ إالمن جهة و اظتعايَت الكمية من جهة اخرى. 

و نتكن دمج اىم العوامل ،و اكثرىم استخداما معيار العمالة)عدد العمال(،  ، كرقم األعمال ،االرباح استخدامها
 فيما يلي:

 

                                                             
 .27الدين، مرجع سبق ذكره، ص  خَت دادة بن 1

 .32رابح خوين، حساين رقية، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 اختالف مستويات النمو: .1

،فاظتؤسسة الصغَتة و  بُت ؼتتلف الدول و اختالف مستويات النمو و يتمثل يف التطور الالمتكافئ
ي بلد صناعي اخر تعترب كبَتة يف بلد نامي كاصتزائر أو أاظتتوسطة يف الواليات اظتتحدة االمريكية و اظتانيا او اليابان 

 .خرىن شروط النمو االقتصادي و االجتماعي تتباين من فًتة ألأ،كما  و السنغال مثالأو سوريا أ

قد تصبح اظتؤسسة صغَتة او متوسطة يف فًتة الحقة.  ونأ الإن نسميها باظتؤسسة الكبَتة أفيما نتكن 
ويؤثر اظتستوى التكنولوجي الذي لتدد بدوره احجام اظتؤسسات االقتصادية و يعكس التفاوت يف مستوى التطور 

 االقتصادي.

 اختالف فروع النشاط االقتصادي: .2

،حيث ينقسم النشاط التجاري اذل جتارة بالتجزئة و جتارة  االقتصادي و تتنوع فروعومتتلف النشاط 
ه ينقسم دور ،و النشاط الصناعي ب جتارة داخليةيضا على مستوى االمتداد ينقسم اذل جتارة خارجية و أ،و  اصتملة

 .الكيميائية....اخل، ستخراجية،اإل الغذائية، ذل فروع عدة منها الصناعات التحويليةإ

و ختتلف كل مؤسسة حسب النشاط اظتنتمية اليو او احد فروعو و ذلك بسبب تعداد اليد العاملة و 
نية قد تكون كبَتة يف غتال ،فاظتؤسسة الصغَتة او اظتتوسطة يف غتال الصناعة التعدي رأس اظتال اظتوجو لالستثمار
 1 التجارة او الصناعة الغذائية.

 تنوع االنشطة االقتصادية: .3

 والصغَتة اظتتوسطة للمؤسسات موحد تعريف إعطاء موضوع جتعل االقتصادي النشاط طبيعة إن
  ما جتعل النشاطات بُت اظتوجود التمايز لكون جوىرىا يف معقدة جد عملية واعتيئات الدول ؼتتلف بُت واظتصغرة

  احملروقات قطاع يف صغَتا يعد ما فمثال ، آخر ونشاط قطاع يف كبَت ىو اقتصادي نشاط أو قطاع يف صغَت ىو

 

                                                             
قدمة ضمن متطلبات اضتصول على شهادة دكًتاه م، اطروحة ، مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل العولمةيوسفزتيدي  1

 66-65، ص2008-2007يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة اصتزائر، 
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 1ت.اطتدما قطاع يف اضتجم نفس من بالضرورة ليس

 تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  مشكالت( : 2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  ،واقع و افاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي الجزائر في ظل الشراكة االوروجزائريةشعيب اتشي،  المصدر:
 .04، ص 2007نيل شهادة ماجيستَتيف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة اصتزائر،

 

                                                             
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تخقيق التنمية المحلية المستدامةمشري ػتمد الناصر، 1

امعة سطيف، اظتاجستَت يف العلوم االقتصادية، ختصص اسًتاتيجية اظتؤسسة للتنمية اظتستدامة،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، ج
 12،ص 2008-2009

-1- 
 ، اظتؤسسة حجم لقياس واحد مؤشر حتديد صعوبة
 يتناول ،كل اضتجم لتقدير شراتؤ م عدة ىناك حبيث
 العاملُت، عدد ذلك ،من مؤسسة أية لوضع ؼتتلًفا جانًبا
 اضتصة األصول، أو اظتال رأس ،مبلغ اظتبيعات حجم

 اظتؤشرات ىذه بُت العالقة أن كما .اخل... التسويقية،
 للحجم كمؤشر   أحدىا اعتماد يصعب حبيث، معق دة

-2-  
 واالقتصاد اإلدارة علماء من كل ىتماما ختالفإ

 ،وىو اظتتوسطة و الصغَتة باظتؤسسات واضتكومات
 .عتا تعريفهم على ينعكس اختالف

-3- 
 دولة، كل داخل االقتصادية الظروف أو اظتوقع ختالفا
 فاظتؤسسات، هبا دتر اليت التنمية مرحلة ختالفاو 

 قد األمريكية اظتتحدة الواليات يف واظتتوسطة الصغَتة
 للنمو األوذل اظتراحل يف تزال ال دولة   يف كبَتة تكون

 .والتقدم
 

-4-  
 يف صغَتة مؤسسة  ديع مايف ، للتغَت القطاع ىذا دائمية
 .الحق وقت   يف كذلك يعد ال قد األوقات من وقت  

 

مشاكل تعريف المؤسسات 
 الصغيرة و المتوسطة
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I. 3.اهداف و اهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 

 :اوال: اهداف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  ،ىداف اظتؤسسات الكبَتةأوسطة ختتلف عن اظتؤسسات الصغَتة و اظتتىداف أن إ حسب عدة باحثُت
 ىداف ىذه اظتؤسسات تكون موافقة ألىداف اظتالك و اظتسَتين.أ بصفة عامة

 نتكن حتديد ثالثة اىداف للمؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة:

 الديمومة: 

ن تعيش ىذه اظتؤسسات أ ذلإن العديد من مالك و مسَتي اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة يهدفون إ
فراد أشراف إ،و بالتارل البد ان تبقى حتت  هنا لألسرةأليها على إ،فهذا النوع من اظتؤسسات ينظر  حتت اشرافهم

 سرة.األ

 االستقاللية:

ن العديد من اظتقاولُت يسَتون اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة للتغلب على العوائق االجتماعية و إ
 و منها اظتؤسسات الصغَتة(.) ستقاللية ىي السبب الرئيسي يف تواجد اظتؤسساتخرى اإلأ،بعبارة  االقتصادية

 النمو:

،وعدم  ن تصبح مؤسسة كبَتةأذل إو متوسطة اليت هتدف أيعترب النمو ىدف عادي ظتؤسسة صغَتة 
 1.و عوائق تنظيميةأالنمو يعرب عن صعوبة يف التسيَت 

 : المتوسطةهمية المؤسسات الصغيرة و أثانيا: 

 أقتها من واليت واجتماعية اقتصادية أدوار من تلعبو ما إذل ترجع اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة أقتية نإ
 وصمودىا االقتصادية االضطرابات مقاومة على وقدرهتا التطور االقتصادي يف اظتساقتة و البطالة حجم ختفيض

                                                             
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اظتاجستَت ختصص تسويق، كلية العلوم تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةن زتو عبد اهلل، ب 1

 24، ص 2010االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة تلمسان، 
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 من كل يلي ما يف ،وسنعرض األفراد ورغبات حاجات وإتباع الرفاىية حتقيق يف االجتماعي دورىا ،وكذا التنافسي
 .التفصيل من بشيء واالجتماعية االقتصادية األقتية
 االقتصادية األهمية : األول الفرع

 اظتستويات على هبا يقوم اليت األدوات خالل من أقتية اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة القتصادية تكمن
  :التالية

 احمللية؛ اإلطارات تكوين -
  البطالة؛ نسبة متفض مبا شغل مناصب توفَت -
 الصناعي؛ اعتيكل وتنويع الصناعة توزيع -
 ، مبتكرة وخدمات سلع بإنتاج اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة تقوم حيث،  جديدة وخدمات منتجات تقدمي -

 اصتديدة؛ لألفكار مصدر بصفتها
 اظتوزع بدور وتقوم فيها التجميع خطوط وتغذي باحتياجاهتا دتدىا ،حيث الكبَتة اظتشروعات حتياجاتإ توفَت -

  العمالقة؛ االقتصادية للكيانات مغذية كمؤسسات تعترب فهي ،إذا عتذه اظتؤسسات واظتورد
 ،النامية البلدان لظروف مالئم تقٍت وفتط بسيطة إنتاج فنون تستخدم أهنا ،أي اظتالئمة التكنولوجيات ستخدامإ -
 وتدريب؛ إعداد إذل حتتاج عمالية مهارات تتطلب وال 

 الوطٍت؛ االقتصاد وينعش ينشط ،مبا والتحسُت االبتكار خالل من اظتنافسة استمرارية على احملافظة -
 ة.االقتصادي االضطرابات مقاومة على والقدرة االقتصادي التطور حتقيق -

 االجتماعية األهمية : الثاني الفرع
 اظتستوى على أدوارا اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة تلعب االقتصادي والدور األقتية جانب إذل

 التالية: النقاط يف إرتاعتا نتكن االجتماعي
و  وطلباهتم احتياجاهتم اكتشاف على عملها خالل ،من اجملتمع يف اظتستهلكُت مع وثيقة عالقات تكوين -

 1وغَتىا؛ اظتؤسسة عتذه الوالء من كبَتة درجة متلق ؽتا ، نوعا و كما اظتناسب الوقت يف تلبيتها

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اظتاسًت يف علوم  ،واقع التخطيط االستراتيجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بوزيان جواىر 1

 .42-41،ص 2011-2010التسيَت،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة ورقلة، 
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 شغل مناصب من اظتؤسسات ىذه توفره ما خالل من ذلك ،ويتم االجتماعية اظتشكالت من التخفيف-
 الفقراء فيها مبا االجتماعية الفئات رتيع إذل موجهة وخدمات سلع من تنتجو ،وما ولغَته اظتؤسسة لصاحب

 لتل مشكلة البطالة و الفراغ و التهميش...و غَتىا.ؽتا ، احملرومُتو 
 اظتتوسطة  اظتؤسسة الصغَتة و بُت اظتستمر تصاللال راجع ،وىذا االجتماعية واألواصر العالقات تقوية -

 اظتنافع وحتقيق الطرفُت مصاحل استمرارية على والعمل والتآلف واإلخاء الود من يف جو يتم والذي،  وعمالئها
 اظتشًتكة؛

 سلطة دون القرارات ختاذإ يف واضترية باالنفراد الشعور طريق ،عن واالستقاللية باضترية األفراد إحساس زيادة -
 من الذات وحتقيق والسلطة بالتملك واإلحساس وشروط قيود دون العمل يف اظتطلقة باضترية والشعور،  وصية
 .ؾتاحو استمرارية على واضترص اظتؤسسة ىذه إدارة خالل

 للتنمية ػترك تعترب حبيث،  كبَتة أقتية ذات ان اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة  ،نستنتج ذكره سبق اؽت
 وتعمل ، سلبية اجتماعية كظاىرة البطالة على والقضاء الثروات توزيع يف تلعبو الذي الدور إذل بالنظر االقتصادية

 1للحصول على فرص العمل. اعتجرة من واضتد اظتتوازنة التنمية على
II. خصائص و معوقات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 

II. 1.خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 
ن تتصف بعدد من اطتصائص أ،فالبد  الصغَتة و اظتتوسطة نوعا مستقال من اظتؤسسات ةدتثل اظتؤسس

مهما يكن ،و  سهم العديد من الباحثُت يف حتديد ىذه اطتصائصأاليت دتيزىا عن غَتىا من اظتؤسسات و قد 
ن ذتة خصائص دتيز اظتؤسسة إ،ف و بالنسبة جملموع اظتيزانيةأ،سواء بالنسبة لرقم األعمال  حجم اظتبالغ اظتعتمدة

 ،وتتمثل اساسا يف: الصغَتة و اظتتوسطة عن الكبَتة
 ن معظم ىذه اظتؤسسات تكون ػتلية أو جهويةأذ إ، ػتدودية االنتشار اصتغرايف . 
  ومن الكفاءات البشرية اظتطلوبة. ن التقنيةو متوسط مأمستوى متدين، 
 .2ىيكل تنظيمي بسيط يعتمد على مستوى اشراف ػتدود 
 

                                                             
 .42مرجع سبق ذكره، ص،بوزيان جواىر  1
، اظتلنقى الوطٍت األول حول نظام المحاضنترقية شبكة دعم الصناعات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: حسُت رحيم،  2

افريل  09-08اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة و دورىا يف التنمية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيَت، جامعة األغواط، يومي 
 02،ص2003
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 .نظام معلومايت غَت معقد يتالءم مع نظام القرار غَت اظتعقد يف ىذه اظتؤسسات 
  الفعل أكثر من االعتماد على خطة  سًتاتيجية ردإاالعتماد على اطتربة و التقدير الشخصيُت و على
 ،رشتية و صرلتة. سًتاتيجية مستقرةإ
 .صغر اضتجم و ػتدودية التخصيص يف العمل ؽتا يساعد على اظترونة و التكيف مع األوضاع االقتصادية 
  ن صغر أ،ذلك  كرب ظتتطلباتو مقارنة باظتؤسسات الكربىأسرعة االستجابة ضتاجيات السوق كوهنا تتميز مبرونة

 طبيعتواضتجم و ػتدودية التخصص و ضآلة رأس اظتال كلها عوامل تسمح بتغيَت درجة و مستوى النشاط او 
ذواق ألنو اقل تكلفة مقارنة باظتؤسسات االخرى و اكثر استعدادا للتكيف مع اظتتغَتات السريعة أوعلى اعتبار 
 اظتستهلكُت .

 اطتدمات  نتاج متنوعة من السلع وإقتصادية و تقدمي تشكيلة تنويع االنتاج و توزيعو على ؼتتلف الفروع اال
 لتلبية حاجات السكان.

 االنتاج و اعتياكل.بعا لدرجة وفرة عناصر تم ىذه اظتؤسسات مع اطتصوصيات احمللية و اصتهوية لتأق 
 بسرعة و ،ؽتا يساعد يف صنع و اختاذ القرار  قلة التدرج الوظيفي و ذلك بسبب ػتدودية العاملُت فيها

 1سهولة.
 اظتال سأر  حجم لصغر نتيجة ،وىذا االستثمار تكاليف السًتداد اظتطلوبة الفًتة قصر وىو :االسًتداد فًتة قصر 

 2.واظتتوسطة الصغَتة للمؤسسات بالنسبة اظتستثمر

I. 2.المعوقات و المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 
 بقائها يعًتض ما ومنها بتأسيسها يتعلق ما فمنها ، اظتشروعات ىذه تواجو اليت الصعوبات تعددت لقد

 :التالية النقاط يف تواجهها اليت اظتشاكل أىم على الوقوف ونتكن .وتنميتها
 أن غَت ، البنكي االقراض طريق عن حكومي بتمويل يتم اظتؤسسات ىذه أغلب : التمويل يف صعوبة .1

  انعدام أن كما ذلك نتلكون ال األوذل راطو اال يف ىم اظتشاريع ىذه وأصحاب ذلك مقابل ضمانات تشًتط البنوك

 

                                                             
 .02حسُت رحيم، مرجع سبق ذكره، ص 1
 شهادة متطلبات ضمن مقدمة مذكرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق تنمية محلية متوازنة جغرافيا، مساهمةبن نعمان ػتمد، 2

 07، ص 2012-2011التسيَت، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة اصتزائر،  علوم يف اظتاجستَت
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 .قائم أمر اظتشاريع ىذه لتعثر البنوك تقييم جتعل اظتيدان ىذا يف والتجربة للخربة أغلبهم

 لوجود الكبَتة للمؤسسات دتنح اليت من أكرب الفائدة أسعار غالًبا: البنك من اظتقًتض اظتال رأس كلفة رتفاعإ 

 .اظتشاريع ىذه مثل يف اظتخاطرة

 .فتوىا دون لتول ؽتا اظتؤسسات ىذه حرية من تقيد اليت اضتكومية اإلجراءات .2
 .كبَت مال رأس جمحب تتمتع ال اهنأل اظتؤسسات ىذه بقاء ستمراريةا تعرقل ما غالًبا اظترتفعة الضرائب .3
 .للتجارة العاظتية اظتنظمة اتفاقية ،وإبرام االقتصادي التفتح ظل يف وخاصة اظتنافسة .4
 .ماعتا رأس حملدودية يرجع وىذا اظتنتجات تسويق صعوبة .5
 .أنفسهم اظتشاريع أصحاب لدى اطتربة وانعدام للمشروع الفنية الدراسة ضعف .6
 . ضروريتو و بأقتيتو االقتناع وعدم والتطوير البحث صتانب إقتال .7

  :إذل تصنف أن نتكن اظتؤسسات ىذه تواجو اليت اظتشاكل أن يرى من وىناك
 .التسويقية اصتهود وقصور  واألنظمة اإلدارة يف ،وقصور اإلمكانيات و اطتربة كنقص: داخلية مشكالت
 ىذه نشاط من حتد تشريعية قيود ىناك أن يفسر ما ىذا أو كاف حكومي دعم وجود كعدم :خارجية مشكالت
 .1عتا الكايف التمويل توفَت وعدم ، عتا الكربى اظتؤسسات منافسة إذل وإضافة اظتؤسسات

II. 3.عوامل نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 
 ؾتاح عوامل تعترب أن نتكن اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة فشل إذل اظتؤدية واظتشاكل العوامل غتمل إن

 : التالية واظتفردات باطتصائص األخَتة ىذه اىتمت إذا
 ومحددة واضحة أهداف وضع (1

 من األىداف ىذه ،وتتضح النشاط لذلك وصرلتة واضحة أىداف مالكها أو اظتؤسسة مدير يضع أن
 وماذا اظتنظمة وجدت ظتاذا ، للمنظمة العامة األىداف ىي ما قبل من األسئلة من العديد على اإلجابة خالل
 .ختدم

 :للسوق الجيدة المعرفة (2
  2بداية يف ظاىرة غَت ضمنية بدت ولو األسواق خلق األمر ويتطلب ، اظتستهدفُت الزبائن معرفة مبعٌت

                                                             
 .276ايت عيسى، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .45رجع سبق ذكره، ص بوزيان جواىر، م 2
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 .اظتطلوب والرضا اإلشباع حد يصل ودل بعد يتحقق دل األسواق تنتظره ما بعض أن أو األمر
  : متميزة أشياء تقديم على المنظمة قدرة (3

 عتا باظتنافسُت ومتخمة مزدزتة السوق ىذه بدت لو ،حىت للسوق جديد شيء وجتلب اظتؤسسة تقدم
 .اظتعروفة التوزيع لطرق ومتفرد خاص باستخدام أو اصتديدة ،والتكنولوجيا اظتنتج خالل من

  :التطور مع متكيفة إدارة آليات (4
 قابليات وجود على يستند فانو االستمرار لو أريد ما إذا اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة ؾتاح إن

 باطتطوة البدء على تساعد اآلليات ،وىذه اإلدارية و التنظيمية باصتوانب مرتبط للتطور جيد وفهم استيعاب
 .الصحيحة

 عليهم والمحافظة متميزة ومهارات أكفاء عاملين توفر (5
 ،لذلك العاملُت الختيار الكايف الوقت لديهم ليس اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة أصحاب نإ  

 العامُت ختيارإ حسن على إدارتو بقدرة يرتبط العمل ؾتاح لكون البالغة األقتية اصتوانب ىذه تعار أن األمر يتطلب
 .وقدرات قابليات من لديهم ما أفضل على واضتصول وتوظيفهم األكفاء

 شخصية وخصائص اإلدارة لدى متنوعة ومهارات قدرات (6
 صاحب من يتطلب  وفتوىا تطورىا استمرار بعد وخاصة اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة ؾتاح إن  

 إضافة العليا لإلدارة قيادي بدور القيام منو األمر يتطلب عندما ىذا ،ويتجسد متنوعة و متعددة مؤىالت العمل
 وإبداعية مرونة قدرات تستدعي اصتوانب ،وىذه الدنيا اظتستويات وكذلك الوسطى اإلدارة مستوى وفق العمل إذل

 بناء مث ومديرين إدارة بوجود يرتبط مؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة األعمال ؾتاح أن يظهر ىذا، كبَتة و عالية
  .الشخصية اظتعارف إذل إضافة العامة واظتعرفة واظتعلومات اصتيدة اطتربة ضوء يف لديهم القيادية الشخصية

 و خصائص من بو يتميز ظتا حيوي قطاع ىو اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة  قطاع إن وكخالصة 
 طبيعتها مع تتالءم وشروط مناسب مناخ إذل لتتاج فهو ،إذا اظتشاكل من العديد من يعاين ،وباظتقابل ؽتيزات
 1.التمويل مشكل وباألخص تطورىا تعيق اليت اظتشاكل على للتغلب
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III. دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية. 
III.1 المتوسطة و الصغيرة بالمؤسسات الدولي االهتمام: 

 تركيز و اعتامة الباطنية العالقات كنتيجة مذىال ارتفاعا اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات تعرف
 اطتدمات ظهور و، الدولية و احمللية األسواق يف التأكد عدم درجات الرتفاع أيضاو  األنشطة تعدد و اظتؤسسات

 :الدولية مكانتها ارتفاع يف أسباب عدة ىناك عموما و اصتديدةت الصناعا بتكارا لظهور و اضتديثة
 :الدولية التحوالت و االقتصادية التطورات (1

 : يلي ما يف نوجزىا اليت لألسباب يعود اظتتوسطة و الصغَتة باظتؤسسات الدورل االىتمام إن   
 قاومت ذلك رغم و الكربى اظتؤسسات من كبَت عدد إفالس إذل أدت، متكررة أزمات أوروبا غرب دول عرفت-

 عموما و،جديدة عمل فرص خلق يف أيضا ساقتت و بالعمالة االحتفاظ استطاعت و احمليط الصغَتة اظتؤسسات
 .الديناميكية و اظترونة خالل من للركود التصدي يف كبَتا إسهاما اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات أظهرت

 طهور إذل اظتطاف آخر يف أدى ؽتا الكربى الصناعات على تركيزىا بعد الثالث العادل دول اقتصاد فشل-
 مد يعت حديث قطاع ترسيخ و السوق اقتصاد بناء إذل حاليا تسعى ىي و، فيها ىيكلية و اقتصادية إصالحات

 .التنمية لتحقيق اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات تطوير إسًتاتيجية على
 : المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات الدولية المكانة ارتفاع (2

 دول يف اصتامعية للدراسات الشاغل الشغل اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات أصبحت
 لرفع مكملة و خاصة اضتكومات من العديد تبنت و، (اخل...البحث مراكز و اظتختصة كاصتامعات)الشمال
 قدراهتا لتنمية اظتستويات مبختلف السبل على اآلن تعمل وىي تواجهها اليت العقبات من اضتد و التنافسية قدراهتا

 .األسواق يف التصديرية
 ألنو ذلك، اظتتقدم العادل اقتصاديات يف و اظتتوسطة ؤسسات الصغَتةاظت مكانة تظهر اإلحصاءات بعض ومن

  منها ألسباب العمالة و الدخل أغلبية حتقق ىي و اظتؤسسات غتموع من ٪ 98 إذل 90 ٪ من تشكل أصبحت
 ثورة إذل يعود اطتدمات قطاع يف حديث الصغَتة اظتؤسسات ظهور إن :الخدمات حجم ارتفاع 

 ىامة مكانة على خصوصا الصناعية الدول يف اطتدمات قطاع حصل قد و .االتصاالت تكنولوجيا و اظتعلومات
  1.القطاعات باقي عن مبزايا اطتدمات تنفرد، الدولية و احمللية األسواق يف حديثة خدمات و ابتكارات ارتفاع جراء
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 الصغَتة اظتؤسسات أن كما،نسبيا اظتخاطرة ضعيفة كتعلها ؽتا الكثيفة اظتالية اظتوارد إذل حتتاج ال ألهنا، األخرى
 اإلداري و الفٍت الدعم توفَت و األشغال تقدمي و األمور بعض تسيَت ىا من جديدة أسواق وجدت اطتدمية

 .اصتديدة للمشروعات
 زيادة بعد خصوصا مباشرة بطرق العمل سوق طلبات كل تليب أن الدولة بإمكان ليس :السكاني النمو 

 أن كما .لألفراد اظتيدانية و العلمية اظتؤىالت ختلفتا مهما ىذا و، السوق منطق على اظتبٍت االقتصادي التحرر
 مناصب على اضتصول يف ندرة إذل يؤدي الذي األمر، العمل أسواق يف الطلب ارتفاع يف عامل ىو السكاين النمو
 أعمال إنشاء يف جديا للتفكَت اجملتمع أفراد من العديد دفع الوضع ىذا، اضتكومية اإلدارة يف أو األجهزة يف شغل

 .هبم خاصة نشاطات و
 : المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تطوير في دولية تجارب (3

  : اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات تطوير يف الرائدة الدولية التجارب أىم بعض
 االيطالية التجربة : 

 التنمية على يعتمد بكونو اظتتميزة و عاظتيا الناجحة النماذج أحد اإليطارل الصناعي النموذج نعترب
 .اإليطارل النظام ؾتاح سر يعترب الذي و الداخلية

 : مايلي نذكر اإليطالية اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات تطور و ؾتاح أسباب ومن
 بُت متداخلة عالقات ذات و مًتابطة غتموعة من جزء ولكن ، قل مست كيان الصغَتة اظتؤسسات اعتبار عدم

 .البعض بعضها
 احملددة اظتراحل من عدة إذل اإلنتاج عملية تقسيم يتم حيث ، بينهما التنسيق و التعاون من كبَتة درجة وجود
 .منها واحدة كل عن اظتسؤولة اظتؤسسات تلك من غتموعة كل تكون
 الهندية التجربة : 

 بنسبة تساىم صناعية وحدة ماليُت 3 من أكثر اعتند يف اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات قطاع يضع
 يتجاوز معدل ىو و سنويا 11,3 ٪ القطاع ىذا السنوي النمو معدل ويبلغ، اعتندية منتجاهتا حجم ٪من 35
 مليون 17 حوارل الصغَتة اظتؤسسات قطاع يف العمال عدد يبلغ حيث، الكبَتة الصناعات قطاع لتققو ما بكثَت
 1.اعتندي الوطٍت الناتج ٪من 10 ينتجون عامل
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  :  اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات تطور أسباب ومن
  الدعم طريق عن اإلفالس من اظتؤسسات ىذه كفاية التسهيالت و الدعم تقدمي خطط و اضتكومة سياسات
 .التمويلي

 .الصغَتة اظتؤسسات حتديث مشاكل تواجو اليت الوحدات مساعدة و تأىيل إعادة
 .دوليا و ػتليا منتجاهتا تسويق على اظتتوسطة و الصغَتة اظتؤسسات مساعدة
 : اليابانية التجربة

 الصغَتة اظتؤسسات على األوذل بالدرجة معتمدة الصناعية لفضها بنيت، اقتصاديا ضخمة قوة باعتبارىا
 و أفقيا تتكامل اليت اظتتوسطة و الصغَتة للمؤسسات جتمع إال ىي ما الكبَتة اظتؤسسات باعتبار، اظتتوسطة و

 ٪ 99 حوارل اظتؤسسات تتمثل و ، خدماتية وحىت، ضخمة صناعية مؤسسات بينها فيما مكونة، خلفيا و رأسيا
 ىذه تنمية و لتطوير اظتوجهة السياسات أىم ومن ، العاملة اليد من 70 ٪ تشغل ىي و اظتؤسسات عدد من

 التدريب سياسات، الضرائب من اإلعفاءات،اإلفالس من اظتؤسسات ىذه زتاية سياسات: "اليابان يف اظتؤسسات
 1.التمويل و

III.2 التنمية في الجزائر تحقيق في والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات دور 
 الجانب من المستدامة المحلية التنمية تحقيق في والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات دور (1

 .االقتصادي
 عامة االقتصاديات ؼتتلف يف اظتتزايد االىتمام غتاالت أحد واظتصغرة والصغَتة اظتتوسطة اظتؤسسات دتثل

 والصغَتة اظتتوسطة للمؤسسات والقانونية والتنظيمية واعتيكلية اظتالية الًتكيبة أن حيث خاصة اصتزائري واالقتصاد
 واظتستويات االقتصادية اظتعدالت إرل الوصول بغية اصتزائري اإلصالح أولويات ضمن تتمركز جعلتها واظتصغرة
 مضافة قيمة إحداث طريق وعن اإلرتارل احمللى الناتج زيادة يف مساقتتها خالل من ،وذلك اظترجوة اظتعيشية

 التنموي التوازن حتقيق على اهتقدر  إرل باإلضافة النسبية بالندرة تتميز اليت وتلك احملدودة اإلنتاج عناصر باستغالل
 وذلك ، األقاليم بُت االقتصادي التفاوت معدالت تقليل طريق عن(والريفية اضتضرية) اظتناطق ؼتتلف بُت األفضل

 التنمية فجوات سد على واظتساعدة منطقة لكل النسبية اظتزايا الستثمار تؤىلها اليت واظتيزات اطتصائص إذل راجع
 .الشاملة اظتتوازنة التنمية إرل الوصل وبالتارل مناسبة وسرعة ػتدودة وتكلفة بسهولة اصتزائر يف
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 يف ومستخدميهم ظتستحدثيها بالنسبة الدخل مصادر إحدى واظتصغرة والصغَتة اظتتوسطة اظتؤسسات وتشكل
 .اظتختلفة والضرائب االقتطاعات خالل من للدولة اظتارل العائد لتنمية إضافيا مصدرا تعد اهنكو ل اصتزائر

 ؽتا اهبألصحا الشخصية اظتدخرات تشغيل على تساعد واظتصغرة والصغَتة اظتتوسطة اظتؤسسات إن
 اليت البلدان يف خصوصا اظتتاحة األولية اظتوارد استخدام يف اهتبكفاء تتميز الوطٍت،كما لالقتصاد دعما يشكل

 يف والطلب العرض قوى ترشيد إرل يؤدي اظتوارد عتذه األمثل االستغالل أن حيث اظتوارد ىذه مثل فيها تتوفر
 .األسعار واـتفاض التشكيلة لتنوع نتيجة واطتدمات السلع أسواق

 اصتزائر لظروف مالئم تقٍت وفتط بسيطة إنتاج فنون تستخدم واظتصغرة والصغَتة اظتتوسطة اظتؤسسات إن 
 مقارنة الصعبة للعملة مكلفة وغَت العمل كثيفة اظتؤسسات ىذه يف اظتستخدمة فالتقنيات النامية البلدان وظروف

 عالية مهارات تتطلب وال ػتليا متوفرة التقنيات ذههب اظترتبطة اطتدمات أن حىت اظتال رأس كثيفة اظتتطورة بالتقنيات
 مردودية أكثر و ؾتاعة أكثر البسيطة التقنيات استخدام إن العمال، وتدريب إعداد تكلفة تنخفض وبذلك
 التقنيات ىذه أن من وبالرغم اإلنتاجية وحىت والصيانة والتحكم والتدريب التكلفة حيث من النامية للدول بالنسبة
 االقتصادية السياسات وضع عن ولُتؤ للمس بالنسبة اظتهم أن إال التكنولوجي التقدم عملية مع للتغَتات عرضة

 دل وإن حىت عالية إنتاجية وذات مكلفة وغَت مهنبلدا لظروف اظتالئمة التكنولوجيات على اضتصول ىو واظتخططُت
  .جديدة تكن

 الجانب من المستدامة المحلية التنمية تحقيق في والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات دور (2
 .االجتماعي

 يف مساقتتها خالل من واظتصغرة والصغَتة اظتتوسطة اظتؤسسات اكتسبتها اليت االجتماعية األقتية إن
 حتقيق يف اظتؤسسات ىذه تلعبو الذي الدور على أقتية تقل ال اصتزائر يف االجتماعية التنمية مبعدالت االرتقاء
 والتهميش البطالة مثل تمعجملا مشاكل حتواءا يف كبَتا دورا تلعب اظتؤسسات ىذه أن فنجد االقتصادية التنمية
 .جديدة عمل فرص استحداث خالل من ،وىذا اجتماعية آفات من عليو يًتتب وما والفراغ

 وذلك البشرية التنمية مبادئ حتقيق يف اسًتاتيجيا دورا تلعب واظتصغرة والصغَتة اظتتوسطة اظتؤسسات إن
 واطتدمات السلع تشكيلة أو العمل تشكيلة خالل من سواء الناس أمام واطتيارات البدائل توسيع طريق عن

 فرص خلق إذل ،باإلضافة الفقراء متناول يف مناسبة وجودة رخيصة بأسعار واطتدمات السلع ىذه توفَت إرل وتسعي
  1، األسرية اهتبواجبا اإلخالل دون األسرة أفراد مع أو لز ناظت يف العمل خالل من سواء للمراءاة أوسع عمل
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 اظتناخ توفَت طريق عن اطتارج إذل األدمغة ىجرة من اضتد غتال يف حساس جد دورا اظتؤسسات ىذه تلعب وكذلك
 ، اصتزائري الفكري باظتستوى لالرتقاء مهتوابتكارا مهتخربا من االستفادة أجل من والثقايف واظتارل اظتكاين اظتالئم

 إلدارة واظتالية والتسويقية واإلنتاجية اإلدارية اظتهارات على وتدريبهم األفراد تكوين يف اظتؤسسات ىذه تساىم كما
  .التدريب ومراكز اإلدارة معاىد إمكانيات وضعف قلة ظل يف وىذا اظتؤسسات ىذه أعمال

 تسمح اهنأ حيث مستقبال أحسن بوظائف وتأىيلهم العاملُت تدريب على اظتؤسسات ىذه وتعمل
 وبذلك اهب يقومون اليت واظتسئوليات اظتهام وتتنوع تكرب حىت قصَتة زمنية فًتات ويف متعددة مبهام بالقيام للعمال

 مهتطاقا ويعزز سيظهر ما وىذا اعتامة القرارات اختاذ موقع يف يكونوا حىت مهتخربا وتزداد ومعارفهم مداركهم تتسع
 وىذا والظهور لألسواق للدخول اصتدد للمنظمُت الفرصة اظتؤسسات ىذه تعطي ذلك إذل ،إضافة الفعالة مهتوقدرا
.التنمية عملية يف كبَت بشكل يساىم ؽتا جديدة وابتكارات متطورة أفكار لربوز أكرب فرصة يعطي
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 خاتمة الفصل:

ظهر لنا ، اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة يف عدد من بلدان العادل من خالل حتليلنا جملموعة من تعاريف
و بالرغم من ، اظتعايَت اظتتبعة لتصنيف ىذا النوع من اظتؤسسات اختالفبوضوح الغموض الذي يرجع اذل 

،و  تتميز بصغر حجمها و سهولة تأسيسها و بساطة تنظيمهاال اهنا إحسب كل بلد ،اختالف التعاريف 
 اـتفاض رأس ماعتا.... اخل.

و على غرار ذلك يتضح لنا الدور و االقتية اليت تلعبها اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة يف حتقيق التطور 
، و ذلك راجع لقدرهتا على اظتزج ما بُت النمو االقتصادي و توفَت مناصب  يف اجملالُت االقتصادي و االجتماعي

مثل ما يتعلق بالتمويل و  أدائهاة فهي تصطدم مبجموعة من العقبات اليت حتد من و بالرغم من ىذه االقتي، العمل
 التسويق و غَت ذلك.

 



 

 الفصل الثاني
تدويل المؤسسات 
 الصغيرة و المتوسطة
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 تمهيد:

نو ؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة( يف اآلونة األخَتة إدركت العديد من ادلؤسسات االقتصادية) دبا فيها ادلأ
و ىذا راجع لزيادة شدة  واحد، ألنو ال يضمن البقاء و االستمرارية واحد ببلدليس بالضرورة الًتكيز على سوق 

خول ذل عدم القدرة على احلصة السوقية ألن حواجز الدادلؤسسات القائمة فيو، باإلضافة إادلنافسة ما بُت سلتلف 
 أكرر من سوق و يف سواق و زلاولة التواجد يفتبلشت، ىذا ما وضع ادلؤسسات أمام حتمية التفكَت يف تنويع األ

،و ىذا ما يدفع ادلؤسسات اذل التفكَت على ضرورة  االستمراريةو ذلك بغرض التطوير و ضمان  كرر من بلدأ
 تدويل نشاطها من خبلل الفرص ادلتاحة و زبطي التهديدات اليت تواجهها.
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I. مدخل الى التدويل. 
I.1 مفهوم التدويل و عوامله. 

 .الفرع األول: مفهوم التدويل

 مفهوما باعتباره التدويل، لظاىرة موحد تعريف ربديد حول الباحرُت بُت واضح ختبلفا ىناك
 عملية":ىو التدويل بأن يرى " Ruzzier "أمرال الباحرُت فبعض سلتلف جوانبو، بُت األبعاد متعدد قتصادياا

 1"الوطنية احلدود خارج قتصاديةإلا لؤلنشطة اجلغرايف التوسع

كما يعرفها البعض  ،2سواق االجنبيةبإصلاز سبهُت تدرغلي مع األتدويل ادلؤسسة  ن  و يرى البعض بأ
و اليت تسيطر ادلختلفة اليت سبتلكها ادلؤسسة أ و مراحل متتابعة تقوم على مزيج من ادلهاراتاآلخر بأنو "عملية أ

 ة"الدولي األسواق يف تدرغليا اخلربة باكتساب للمؤسسة تسمح اليت و عليها،

 منالتدويل ىو عملية تتألف من رلموعة من اخلطوات اليت سبكن الشركة  ن  إ"ف Gaukemaو حسب 
 دوليا، نشاطا ادلؤسسة نشاط جعل":التدويل آخرون يعترب و ىذا ،  "اخلارجية األسواق يف بانتظام منتجاهتا تسويق

 3"الدورل السوق إذل الوطٍت السوق من االنتقال أو الوطنية، احلدود يتجاوز أو
: يعرفان التدويل على أنو تطوير ادلنتجات واخلدمات لدخول يف األسواق  Kotlerو   Duboisفحسب 

 4اخلارجية. 
 
 
 
 

                                                             
 ادلؤسسات أداء رللةالفشل،  مخاطر و النجاح فرص الجزائرية بين المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تدويلالعوادي، ، محزةيجبار  شوقي  1

 017، ص 3102، 4 البواقي ، العدد أم جامعة، التسيَت وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم اجلزائرية، كلية
2 Pasco Berto, Marketing international, 3eme édution , dunod, paris, 2000 , p 30. 

 .017صالعوادي، نفس ادلرجع،  ، محزةيجبار  شوقي 3
4 - Philip Kotler, bernard dubois, Marketing Managemnent, 13 édition, nouveau horisons, 
paris, 2006-p776. 
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 .الفرع الثاني: عوامل التدويل

 طبيعة و زليط باختبلف زبتلف اليت و العوامل من رلموعة التدويل يف للتفكَت ادلؤسسة يدفع ما عادة
 اليت اخلارجية العوامل و بادلؤسسة اخلاصة الداخلية العوامل إذل باإلضافة ادلالية منها و التجارية فمنها مؤسسة كل

  .البيئة تفرزىا
  :التجارية العوامل .0

 ذلك و اخلارجية األسواق عن للبحث هبا تدفع بادلؤسسة داخلية عوامل يف التجارية العوامل تتمرل
 :منها نذكر حبتة اريةذب ألسباب

 عبور منطقة يف تكون كأن الدولية، السوق من قريب موقع يف الشركة تكون فقد :الدولية األسواق من القرب-
 و الدورل، التسويق ضلو للتوجو إضافيا حافزا الشركة ذلذه تعطي حرة سوق يف نشاطها مقر يقع أو دورل، تقاطع أو
 مشكلة ؽلرل البعد عائق يعد دل لدرجة نسبيا قريبة األسواق كل أصبحت النقل، و االتصاالت وسائل تطور مع

 .الدولية األسواق ضلو التوجو قرار ازباذ عند كربى
 و ادلنتجُت كررة نتيجة ما خلدمة أو ما دلنتج السوق تشبع األحيان من كرَت يف ػلدث :المحلية السوق تشبع-

 جهة من ذلا يسمح شلا األجنبية األسواق يف آخر سوق عن البحث إذل بالتفكَت بادلؤسسة يدفع شلا ادلستوردين
 اليت أو احمللي السوق يف ادلفقودة احلصص تعويض أخرى جهة من و ادلبيعات زيادة خبلل من ادلؤسسة بتطوير

 .الوقت مرور مع ستفقدىا
 البحث على ادلؤسسة غلرب شلا مومسيا عليها الطلب يكون اخلدمات و ادلنتجات بعض :المحلية السوق موسمية-

 1.ادلومسية التذبذبات لتعديل دولية أسواق عن
 كل و رئيسية مراحل بأربعة حياتو دورة يف ؽلر ادلنتوج أن عليو ادلتعارف من :دوليا المنتوج حياة دورة تمديد-

 ادلؤسسة التقدمي مرحلة ففي ادلراحل، ىذه يتبع ادلؤسسة لتدويل بالنسبة كذلك معينة، اسًتاتيجية تتطلب مرحلة
 يبدأ حيث ريالتطو  و للبحث ادلسخرة اجملهودات عن الناتج التكنولوجي التقدم على تستحوذ اليت و ادلبتكرة

 و ادلوالية ادلرحلة يف و باخلارج، اإلنتاج إذل نتقالإلا يتم النضج مرحلة يف و االبتكار هبا مت الذي البلد من التصدير
 البلد إذل التصدير إعادة مث الضرائب و العاملة اليد كاطلفاض زلفزات هبا اليت الدول يف اإلنتاج تبدأ التدىور ىي

 .عالية تكنولوجيا تتطلب اليت ادلنتجات كرَتا يناسب ىذا فإن " Nathalie "حسب و ،األصل

                                                             
 017العوادي، مرجع سبق ذكره، ص جباري، محزة شوقي1
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 :المالية العوامل .3
 تكاليف زبفيض يف الدولية األسواق اقتحام يف التفكَت يف بادلؤسسة تدفع اليت ادلالية العوامل لسبر

 .التطوير و البحث استرمارات إىبلك إذل باإلضافة احلجم وفورات عن البحث و اإلنتاج
 : مجحال غلة عن البحث 3-0

 يف تفكَتال ؤسسةادل علغل ما ىذا و نتاجاال زيادة لخبل من ينخفض مؤسسة يأل للوحدة التكلفة سعر
 بالتارل و الوحدة تكلفة فاضاطل إل يؤدي ما نتاجاال زيادة فرصة اذل تعطي ةخَت اال ىذه نال الدولية السوق
 1. الدولية سواقاال غزو من كنهاسب تنافسية أسعار بإعطاء للمؤسسة يسمح
 :ستثماراتاال استرجاع 2-2

 خاصة مردودية ذات ؤسسةادل استرمارات تكون لكي كاف غَت يكون ليةاحمل السوق يف البقاء أحيانا
 تتطلب اليت النشاطات لبعض2 ءهوزمبل  Boronad حسب وىذا ريالتطو  و البحث سترماراتال بالنسبة

 الدولية السوق يف التفكَت ؤسسةادل على تمػل اشل ريالتطو  و البحث و الصناعية تلآلال بالنسبة ةكبَت  استرمارات
 . الدولية سواقألا إذل امبيعاهت توسيع لخبل من استرماره مت ما بسرعة سًتجاعال
 :نتاجاال تكاليف فيضخت2-3

 لخبل من نتاجإلا تكاليف فيضزب ؤسسةادل تدويل من دفاذل يكون الدولية السوق إذل نتقالباال
 نخفضةادل العاملة اليد إذل ضافةإلبا سترماراتئلل ستقبلةادل البلدان يف للمسترمرين نحسب اليت زاياادل من ستفادةإلا

 التكلفة.
 :التدويل لخال من طرخال فيضخت2-4

 بأكرر ؤسسةادل عرض تواجد لخبل من الرئيسية خطاراال بتخفيض يسمح التسويقية النشاطات تدويل

 عدة يف مدروس جغرايف تواجد طريق عن ذلك و ارلادل و القانوين و السياسي طراخل بتوزيع يسمح ما بلد من

 3.تلفةسل بلدان

                                                             
، ترمجة عبد احلميد خزامي، دار الفجر، العالمية و ديناميكيات قوى التفاعل من الممارسات الى النظريةالمنافسة روالند كالوري و اخرون،  1

 039، ص3112القاىرة، 

2 Valerie Boronad et autres, Commerce International Marketing et Négociation, breal, Paris ,2001, 
p151 

 العريب لتقىادل ،الدولية سواقاال غزو إستراتيجية ديدحت يف ودورها ارجيةخال البيئة ليلحت و ؤسسةمبال التصدير تشخيص ، عمر ويلعبل  3
 15 ص ، 2007 ماي تونس، ،الدورل لتسويق ايف امساخل
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 :بيئية عوامل .3
 الاستغبل يكون بل مسبقا مدروس اسًتاتيجي قرار اذازب دون أحيانا يكون أن كنؽل ؤسسةادل تدويل

 : ذكر كنؽل الفرص ىذه بُت ومن البيئة، يف عارضة صلفر 

 : تلقائي طلب 3-1
 وقد صدفة الدولية السوق مع التعامل تبدأ منها توسطةادل و ةالصغَت  خاصة ؤسساتادل من الكرَت ىناك

 باكتشاف للمؤسسة يسمح اشل اقتصادية تظاىرة يف شاركةادل أو أجنبية ؤسسةدل رلشل مع لقاء لخبل من ىذا يكون
 إتباع على ؤسسةادل ىذه العملية ربث Corinneحسب لذلك باحاألر  يف اخدماهت أو سلعها على طلب يوجد أنو

 1.الدولية سواقاال اقتحام يف تفكر علهاذب و ارجاخل يف زبائن على للحصول نيةعقبل أكرر طريقة
 : يالدول يطمحال يرتغي 3-2

   كاتفاقيات يةالعادل تفاقياتاال يف اصلاحل التطور عن ةالناذب واجزاحل فاضاطل مع يةالعادل التجارة تطور
GATT  للتجارة يةالعادل نظمةادلوL’OMC، حكرا كانت القطاعات من العديد فتح و التطور ىذا مواصلة يف 

 عدة بدخول زائراجل يف نبلحظو ما ىذا و ،البنوك و ت،تصاالاال وي،اجل كالنقل دول عدة يف العام القطاع على
 مرل استمرار، الفرنسية و العربية كالبنوك البنوك و تيليكوم أوراسكوم و كالوطنية تتصاالإلا قطاعي يف شركات

 يشجع ما الصحة و التعليم و كالكهرباء ، أخرى تاالرل يف زائريةاجل السوق فتح إذل يؤدي سوف التطور ىذا
 .زائريةاجل السوق اقتحام على جنبيةألا ؤسساتادل

 عن خاصة الدولية سواقألا بُت تصالاال سهلي ما للتواصا طرق تطور كنؽل سبق ما إذل ضافةباإل
  تظهر قد واليت راحل بالتبادل تسمح اليت قتصاديةاال التجمعات بُت تالتكتبل كذلك،Internetطريق شبكة 

 2.التدويل يف التفكَت يف منها ةالصغَت  خاصة ؤسساتادل من الكرَت سيشجع ما العربية الدول بُت مستقببل
 :ؤسسةمال تدويل يف ينير سمال رغبة 3-3

 الرئيسي سَتادل فزرب مدى ناحية من خاصة التدويل قرار على كبَت أثر ؤسسةبادل ينسَت ادل لسلوك تكون أحيانا
 القدرةو  خاطرادل ملعت و التصدير يف توخرب  مدى على بدوره يتوقف ىذا و الدولية، السوق اقتحام على للمؤسسة

                                                             
1 Corinne Pasco-Berto, Marketing International, Dunod, Paris 4 Edition, 2002, p 51 

 .053،مرجع سبق ذكره، ص  عمر ويلعبل 2
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 مكانياتاال توفر كذلك يتطلب  CROUE حسب ينسَت ادل فزرب و طموحات لكن، التجديد و بتكارإلا على
 1. دولية سوق أي لغزو اديةادل

 ؤسسةادل تدويل يف كبَت دور ليةدو ال بالسوق اكتفاءه عدم و دولية سوق على ورحب و سَتادل زفرب يلعب
 إذل ؤسسةبادل تؤدي أن كنؽل كانياتمإلا وجود ظل يف خاصة رادةإلا نأل مسَت كل يف يتوفر أن بغل ما وىذا

2الدولية السوق يف حصة على ستحواذإلا
 .  

 العوامل الداخلية: .4

اخلاصة بادلؤسسة اليت تفسر عن العوامل الداخلية  Cavusgil و  Nevinىذا اجملال كشف كل من يف 
يا الصادرات على ظلوىا، ادلزادارة الشركة حول تأثَت سلوك إنفتاحها على األسواق الدولية و ىي: توقعات إ

 3مان للشركة.التفصيلية ادلتاحة للشركة، و أمال اإلدارة و مدى إرتباطها بتوفر األ

 .(: مداخل التدويل 9جدول رقم) 

 المضمون المدخل

 المدخل االقتصادي

 

 قرار ذاإزب يف الادل رأس ونظرية النتج، حياة ودورة ، شروعادل نظرية ليلرب على ويعتمد
 .الدولية سواقاال غزو

المدخل السلوكي و 
 االجتماعي

 والدولة ضيفةادل الدول تنحها اليت تتسهيبلتال و تيازاتماال ليلرب و دراسة أن إل يشَت
 رئيسية دداتزل رلسب أو موضوعية راتمرب  تقدم أن كنؽل الشركة دوافع إذل ضافةإلبا ماال
 .الدولية سواقاال وغزو جنبيةاال سترماراتلبل

 وسائل يف بالتقدم نشاطها تدويل إل الشركات اهواذب جنبيةاال سترماراتاال يربط المدخل التاريخي
 .التقدمة للدول الدفاع و منباأل اصةاخل سًتاتيجيةواإل النقل، و تصالإلا

                                                             
1 . Charle Croue, Marketing International, DE Boeck, 4 e Edition, Bruxelles, 2003, P.135 

2 Barrelier .A et autres , Exporter pratique du commerce international, les edition foucher, 
2002,p125 

 .039روالند كالوري، مرجع سبق ذكره،ص  3
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مدخل المنظمات 
 الصناعية

 سترماراتاال وظل و النشاط تدويل وضل اهذباال أن الصناعية نظماتادل اءخرب  يرى حيث
 حتكاراال)حتكاراتاال و خر،ال بلد من يزىاسب و نتجاتادل فاختبل إذل ترجع جنبيةاال
 التسويقية نشطةاال و العوامل و السلع إنتاج تاالرل يف (القلة احتكار أو طلقادل
 .ختلفةادل

 الادل يتعلق بسوق فيما الكاملة نافسةادل غياب على الدورل التمويل خباء يركز حيث مدخل نظرية رأس المال
 التسويقي و  سترمارياال النشاط تدويل أو جنبيةاال سترماراتلبل جوىري كسبب

 .عنيةادل كاتر للش
 حجم وظل إل أساسو يف يرجع جنبيةاال سترماراتاال وظل و ظهور أن اؤهخرب  يرى المدخل االداري

 أنشطتها واتساع تعدد و نظماتادل
 93.،ص3116،الدار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية،ادرة االعمال الدولية،عبد السبلم ابو قحفالمصدر: 

I.2 مخاطر التدويل. 
 سيكون الدولية للسوق الدخول أن معناه ليس الدولية للسوق حاجتها أو ؤسسةادل تدويل شروط توفر

 تنتظرىا، كانت اليت نافعادل بدل ؤسسةادل على بالضرر تعود قد اليت خاطرادل من الكرَت ىناك بالعكس ،بل بسهولة
 تكون قد و جيدا، تدرس دل إن اطرسل ظةحل أي يف تفرز أن كنهاؽل الفرص تفرز كما الدولية التسويق بيئة نال

 : يلي ما عتباراال بعُت أخدىا بغل اليت خاطرادل بُت من ،وخيمة عواقبها
 :التجارية خاطرمال- 1

 دفعال عدم خطر تلفؼل و شًتياتو،دل الزبون دفع عدم مرل يف أساسا التجارية خاطرادل مصادر تتمرل
 دول بعض و تينيةالبل أمريكا بدول مرتفع الدفع عدم فخطر ، نطقةادل حسب كذلك و القطاعات حسب
 وروبا الشرقية.أ يف و إفريقيا صحراء

 : التالية حلار ادل تتبع أن صدرةادل ؤسسةادل على بغل الدفع عدم خطر من للحد و
 د.جدي زبون يكون عندما خاصة الزبون عن تتحرى أن-
  CAGEXتأمُت الصادرات  شركة مرل العمومية التأمُت شركات إذل التصدير قرض خطر لتحويل بالتأمُت القيام-

  يف اجلزائر.
 .Crédit  Documentair القرض مستند مرل ذلك إذل تؤدي اليت الدفع وسيلة ختيارإ لخبل من طراخل تغطية- 

 



تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة                           الفصل الثاني                    
 

 39 

 : للتكاليف يدجال التقدير عدم خطر 2-
 لعملية ةيقيقاحل التكاليف تقدير على اقدرهت عدم نتيجة مأزق يف أحيانا تقع ؤسساتادل من الكرَت ىناك

 من كرَت يف يصعب نوأل مؤكدة معلومات عمج على القدرة عدم إذل حياناال من الكرَت يف ىذا يعود ،و التصدير
 : من التكلفة خطر ينشأ وقد، مراقبتها و الدولية البيئة من علوماتادل عمج حياناال
  .الدولية السوق لدخول ظاىرة غَت تكاليف وجود-
 1.الًتويج و النقل صاريفدل سيئ تقدير-

 :القانونية و السياسية المخاطر3-
 جديدة تشريعات و قوانُت صدور حال يف بادلنظمة تلحق أن ؽلكن اليت اخلسائر يف ادلخاطر ىذه تتمرل

 التصفية و ،ادلصادرة التأميم ادلخاطر ىذه بُت من نذكر ،و ادلؤسسة أىداف كل أو بعض مع تتعاكس
 على ادلوضوعة الشروط و األجنيب النقد يف التعامل و األجنبية ادللكية على ادلفروضة القيود ،و للمشروعات

 .غَتىا و اجلمركية التعريفة ،و النقابات اذباىات ،و احمللي ادلكون استخدام
 :الثقافية المخاطر-4

 بُت ادلعرفة و الرقايف التباين و ادلستهلكُت أذواق يف االختبلف و التباين عن النامجة ادلخاطر ىي و
 2.الدولية ادلعامبلت يف القرار صنع و ادلعلومات تدفق على تؤثر اليت و األجنيب، و احمللي السوق

 عدم يستحسن خطاراال ىذه من للحد و الدولية، السوق إل التوغل طريقة حسب خطاراال تلفزب و
القريبة  سواقؤلل بالنسبة علومات،ادل على للحصول متعددة مصادر على عتماداال و الدخول قرار اذازب يف التسرع

 سيعطي ىذا  ،مؤىلُت أشخاص مقابلة و أيام لعدة اهب البقاء و إليها السفر يستحسن بأنو Fontagallandيرى 
  3.أخرى جهة من وجودةادل الفرص و جهة من كنةمادل واجزاحل حول ينللمسَت  جيدة فكرة
 
 
 
 

                                                             
 018-017  ، صمرجع سبق ذكره بن محو عبد اهلل،  1

 008-006، مرجع سبق ذكره، صيشوقي جبار  2

 018 ص،نفس ادلرجع بن محو عبد اهلل،  3
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 .(: معوقات التدويل 3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة بناء على ادلرجع التارل:المصدر: 

 .20،21، ص 3110األعمال الدولية) دراسات و حبوث ميدانية(، الدار اجلامعية للنشر و التوزيع، مصر،  ادارةعبد السبلم ابو قحف،

I.3 مراحل التدويل. 

 .مراحل التدويل (4رقم)الشكل 

 

  
  

 اليةحال ردوديةمال و خاطرةمال الذولية، عمالاال يف الذخول درجة      
Source Philip Kotler et autres, Marketing Management, Pearson Education, 12 édition, France 
2006,p774 

 

 معوقات التدويل

 جودة ادلنتجات

 ادلهارات االدارية و التسويقية

 شهرة العبلمة التجارية

 قنوات التوزيع

 حجم ادلنظمات ادلنافسة

 

 التأميم و ادلصادرة

 التصفية للمشروعات

القيود ادلفروضة على ادللكية 
 االجنبية

 التعريفة اجلمركية....

 التباين يف اللغة

 الدين 

 العادات

 معوقات ثقافية      معوقات سياسية وقانونية معوقات مرتبطة بادلنافسة 

ازباذ القرار 
 بالتدويل

اخيار السوق 
 ادلستهدفة

اختيار طريقة 
الدخول اذل السوق 

 االجنبية

اصلاز سلطط 
 تسويق دورل

اختيار طريقة 
 التنظيم
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 اتخاذ القرار بالتدويل: (0

و حىت 1،سًتاتيجية ادلتبعة بصورة مسبقةو اإلو ىنا تقرر ادلؤسسة تدويل نشاطها مع ربديد األىداف 
ليس ألنو ا ان تغَت من طريقة التسيَت ذلك البد ذلتنجح ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة يف عملية تدويل نشاطها 

سلتلفة و لكن ختبلف يف القواعد  تسيَت اإل العمل على ادلستوى الدورل يدعو اذل طرق و قواعد تسيَت سلتلفة لكن
من الضروري عادة النظر يف افكارىا اذ ؤسسة إن يفرض على ادلُت معطيات الدول و ادلناطق ؽلكن أختبلف باإل

مناسبة دون ة اليت تسمح باصلاز سياسة ذبارية ،بالطريق دراسة سلوك مستهلك السوق ادلستهدف، معرفة ثقافتو
 .2ن تواجهها ادلؤسسةأضافية اليت ؽلكن ة للسوق ادلستهدف و التكاليف اإلاعلال القواعد احمللي

 اختيار السوق المستهدفة: (3
،البد من اختيار  سواق العادلية و تسويق منتجاهتا فيهانظرا الستحالة قيام أي شركة بدراسة كافة األ

الشركة و بعضها حبسب أعليتها من ناحية الرحبية و قدرهتا ادلالية على الدفع و قلة ادلخاطر و مبلئمتها لنشاط 
سواق اخلارجية ىناك ثبلثة معايَت و ىي: النشاط ادلرتقب، ادلعايَت ادلستخدمة يف انتقاء األىم منتجاهتا و من بُت أ

 3خاطر ادلواجهة.ذل السوق و ادلالدخول إية السوق للمؤسسة قابلية مردود

 اختيار طريقة الدخول الى السوق االجنبي: (3

 إذل دخوذلا طريقة ىو نشاطها بتدويل القرار ازباذىا عند ادلتوسطة و الصغَتة اتادلؤسس يواجو مشكل أول إن  
 كانت ، فإذا4إليها للوصول طريقة أحسن ربدد أن ادلؤسسة على األسواق ختيارإ فبعد ادلستهدف، السوق

 أن ؤسسةادل فعلى دودة،زل جد ستهدفادل السوق يف توفرةادل الفرص كانت إذا أو ضعيفة، ؤسسةادل إمكانيات
 :مرل اقتصادية دخول طريقة تارزب

 ستهدفادل بالسوق ليزل بوسيط ستعانةباال التصدير. 
 إذا و مهمة، مالية موارد تلكسب ؤسسةادل كانت إذا أما .ستهدفادل بالسوق ليزل نتجدل رخصة تقدمي أو 

 مكلفة، ما نوعا دخول طريقة يف تفكر أن للمؤسسة فيمكن للمؤسسة، مهمة فرص رلؽل ستهدفادل السوق كان
                                                             

 .74، ص3116، دار زىران للنشر و التوزيع، االردن، التجارة الدوليةجاسم زلمد،  1
2 Philip Kotler et autres, Marketing Management, prarson education , 2eme édition , France, 2006, 
p774  

 .075،074، ص 3116، دار وائل للنشر و التوزيع، االردن، التسويق الدوليىاين حامد الضمور،  3
 .018شوقي جباري، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 الطريقة ىذه، ستهدفادل بالسوق ليزل شريك مع شاركةبادل أو لوحدىا ةستهدفادل بالدولة اذل فرعا تنشأ كأن
 1.السوق ىذا يف وظائفها على أكرب بصفة بالسيطرة للمؤسسة تسمح

 (: اشكال الدخول الى االسواق الدولية5الشكل رقم)
    

                                 

Source: Philip Kotler et autres, Marketing Management,pearson edution, 12 édition, France, 2006 ,p 
779 . 

 :التصدير غير المباشر 
،و اليت تتميز يف الغالب بأقل  ستَتاد و التصديرباستعمال الوسطاء أو شركات متخصصة يف اإلتتم  

و قل سلاطرة بفعل مساعلة معرفة الوسيط ع و ال اتصاالت مع اخلارج( ،كما أهنا أسترمار )عدم احلاجة اذل قوة بيإ
 قل رحبية من الطريقة ادلباشرة.أنو يف ادلقابل تعترب أ الإ، خطاءخدماتو اليت تسمح بتجنب بعض األ

  :التصدير المباشر 
سترمار و ادلخاطرة و مفًتضة عملية التصدير مع ربملها كلف اإل ىو دخول الشركة بصورة مباشرة يف

عطاء حصة من السترمار فضبل عن رغبتها يف عدم إمن وراء دخوذلا ادلباشر يغطي كلف ا بأن العوائد ادلتحققة
 2عوائدىا احملققة اذل الوسطاء.

 :الترخيص  
من  ...جنيب )ادلرخص لو( حلقوق تصنيع ادلنتوج و العبلمة التجارية..يقصد بالًتخيص شراء طرف أ

 3الطرفُت و عادة ما تكون يف شكل مدفوعات نقدية. تعاب متفق علها من قبلادلؤسسة ادلرخصة و ذلك مقابل أ
 تفاقات:اإل  

 و بناء نظم  باإلنتاجو تتمرل يف دخول الشركات يف شراكة و تعاون مشًتك من خبلل االسترمار 
 

                                                             
1 Denis Lindon, Frédéric Jallat, Le Marketing, Dunod, 4édition, Paris 2004, P380 

 .381، ص 3116،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، االردن،  -اسس و مفاهيم معاصرة-التسويق ،ثامر البكري  2
، ص 3118،الطبعة االوذل، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، مصرمفاهيم و اسس النجاح في االسواق العالمية، -التسويق الدولي غول فرحات،  3

 ،) بالتصرف(.090-092

االسترمار االجنيب  االتفاقات الًتخيص التصدير ادلباشر التصدير غَت ادلباشر
 ادلباشر
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 1سواق اخلارجية.تستطيع أن تنتهي بالوصول إذل األتسويقية 
 المباشر: جنبياإلستثمار األ  

أو التسويق أو أي نوع آخر من  لئلنتاجفروع  بإنشاءجنبية يف قيام الشركة األ تتمرل ىذه اإلسترمارات
 2،تكون شللوكة ذلا بالكامل. و اخلدمي بالدولة ادلضيفةالنشاط اإلنتاجي أ

  :دولي تسويق مخطط انجاز (4
 األمر يتعلق ،و ستصدرىا اليت ادلنتجات بشأن خيارات عدة أمام ادلصدرة ادلؤسسة تقف ىنا و

 3.ادلنتجات سبييز قرار،  ادلنتج تعديل أو تنميط قرار، ادلنتجات تبسيط أو تنويع قرار : اآلتية بالقرارات
  :التنظيم طريقة اختيار (5

 ،و رئيسيتُت طريقتُت وفق الدورل ادلستوى على عملها تنظم أن ادلتوسطة أو الصغَتة للمؤسسة ؽلكن
 بالنشاط خاص قسم إنشاء يف فتتمرل الرانية ،أما بالتصدير خاصة إدارية وحدة إنشاء األوذل الطريقة تتضمن
 4.الدورل
 بالتصدير خاصة إدارية وحدة إنشاء: 

 الطلبيات لبعض ستجابةباال غالبا الدورل ستوىادل على تبدأ نشاطها تدويل تستهدف مؤسسة أي
 تكون، التصدير بعملية خاصة إدارية وحدة بإنشاء تقوم ،الدورل ستوىادل على مبيعاهتا حجم زاد فإذا، نفردةادل

 على ةكبَت  بصفة امبيعاهت حجم ارتفاع حالة يف داريةاإل عمالباأل كلفُتادل العمال بعض و مسؤول من متكونة
 بعمق بالعمل اذل تسمح تسويقية وظائف عدة لتشمل الوحدة ىذه بتوسيع ؤسسةادل ىذه ،تقوم الدورل ستوىادل

 أبرمت أو جنبيةاأل سواقباأل باشرادل سترماراإل مرحلة يف ؤسسةادل دخلت إذا ما حالة يف و جنبيةاأل سواقباأل
 بدال بالتارل ،و الدورل ستوىادل على لنشاطها مناسب غَت يصبح التنظيم ىذا فإن ارجباخل شركاء مع شراكة عقود

 ر.آخ تنظيم يف تفكر أن اذل
 
 

                                                             
 66ص ،3110، مكتبة االشعاع الفنية، االسكندرية،مقدمة في ادارة االعمال الدوليةعبد السبلم ابو قحف،  1

 305فرحات غول، مرجع سبق ذكره،ص  2
 .018، محزة العوادي، مرجع سبق ذكره، ص يشوقي جبار   3
، رللة اقتصاديات مشال افريقيا، كلية مقاربة التسويق الدوليدفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات باستخدام زلمد براق، زلمد عبيلة،   4

 .051 ، ص3116، جوان 4العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة شلف، العدد 
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 يالدول بالنشاط خاص قسم نشاءإ: 
 لدولة تصدر أن واحدة ؤسسةدل كنؽل ،أجنبية أسواق عدة مستوى على متواجدة تكونعدة مؤسسات 

 من اذل بدال يكون بالتارل و ثالرة، بدولة شريك اذل يكون الوقت نفس يف و أخرى بدولة فرع اذل يكون و ما،
 منظم يكون أن كنؽل القسم ىذا ،الدورل ستوىادل على أنشطتها تلفسل بتنظيم مكلف يكون دورل قسم إنشاء
  1.....اخل. طيطزب مالية، وث،حب ،إنتاج تسويق، مسؤول من متكون يكون عامة بصفة،  طرق بعدة

II.  متطلبات تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 
II.1  المؤثرة في اختيار مدخل االنتقالالعوامل. 

 مزايا الملكية: .0

 ؤكدةادل التنافسية يزةادل كمتبلإل تستخدمها نافسةادل سياق لخبل من الشركة لكهاسب اليت واردادل اهب نعٍت و
 ةمالعبل، التجاري سماال مرل اديةادل نظورةادل أو لموسةادل واردادل ىي ىنا قصودةادل واردوادل، صناعتها قطاع يف

 .اخل. . . التسويقية والقوة التكنولوجية هارةادل، التنظيمية ،القدرات التجارية
 خرىاال صولاال ويلسب أداة ،وىي الرروة خلق أساس اهنأل بالغة يةأعل الشركة لكهاسب اليت اديةادل غَت واردادل تلورب

  لكي الضخمة للموارد ملكيتها ميزة تلكسب أن سواقاال إل الدخول تريد اليت جنبيةاال الشركات تاجرب و، للشركة
  ةالوطني الشركات عادة اهب تتميز اليت ليةاحمل السوق عن الضرورية علوماتوادل عرفةادل توفر الرل يف النقص تسد

 ق.السو  هذى يف وجودةدل
 : كانمال مزايا .2

 بصفة تقارن الشركات، صلياأل البلد من بدل ضيفادل البلد يف نتاجاال مزايا على تؤثر عوامل وىي
 مع قارنةبادل ضيفادل البلد لسوق ىاغَت  و التكنولوجية و جتماعيةاإل و قتصاديةاال صائصاخل بُت روتينية و مستمرة
 أفضل اذل ققػل الذي نتاجيةاإل تالتسهيبل اختيار مكان لتحديد ،أو النظر إعادة دفهب ذلك و لياحمل سوقها
 2.رباحاأل قيقرب و نافسةادل فرص

                                                             
 .065لعبلوي عمر، مرجع سبق ذكره، ص  1

 .26-35 ص ، 2007 عمان اليازوري، دار ،الدولية االدارة ياسُت، غالب سعد 2
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 حجم ،كانادل زايهادب يتصل فيما منها عوامل عدة على يعتمد اختياره و جنيباأل السوق جاذبية إن
 الرابتة، صولاال و راضياال شراء تكاليف، جوراأل ،معدل قتصادياإل ستقرار،اإل الشرائية ،القدرة السوق

 .تالتسهيبل ىذه قامةإل منها بدال اليت ضافيةاال تالتسهيبل
 مزايا التدويل: 
 عتماداإل من أكرر بنفسها اخدماهت أو امنتجاهت تصنيع على الشركة رغبة يف تؤثر اليت العوامل ىي و

 تكاليف منها و الكلية التكاليف حجم إن، ضيفادل البلد يف ليةزل شركات مع الشراكة أو شاركةادل عقود على
 قد، الشأن ذاهب القرار اذازب يف حيوي عامل سيكون نفاقاإل و الدخول تكاليف و السيطرة تكاليف ، التفاوض

 ،يف الًتخيص طريقة على واسعة بصورة تعتمد الدولية دويةاأل شركات ،فمرل القرار ىذا على الصناعة طبيعة تؤثر
.الدولية واقساأل إذل دخوللل كإسًتاتيجية شًتكةادل شاريعادل أسلوب تويوتا اختارت حُت

1
 

II.2 استراتيجيات تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 
 :يف ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تدويل أمام ادلتاحة اإلسًتاتيجية اخليارات أىم إمجال ؽلكن
  :التركيز إستراتيجية (0

 من واحدا نوعا ،فتنتج فيو تتخصص زلدد رلال يف ادلؤسسة إمكانيات تركيز إذل اإلسًتاتيجية ىذه تشَت
 بعُت األخذ ينبغي ،و معُت سوق إذل منتجاهتا تقدم ،أو العمبلء من معُت نوع خدمة يف تتخصص ،أو ادلنتجات

 :يلي ما اإلسًتاتيجية ىذه تطبيق عند عتباراإل
 ىذا يكون أن مراعاة غلب  التميز عنصر ختيارإ عند، األساسية وظيفتو إذل باإلضافة ادلنتج من الزبائن وقعاتت 

 عوامل بتحديد ذلك و ينتظر كان شلا أكرر ادلستهلك سيجدىا اليت القيمة، بسرعة للتقليد قابل غَت التميز
 .منافسيو عند متوفرة غَت تكون ،و الدورل ادلسوق يوفرىا اليت و ادلشًتي جلذب احملتملة التحفيز

  :التنويع إستراتيجية (3
 أو سباما سلتلف األعمال من جديد ميدان يف الدخول ادلؤسسة إدارة زبتار أن اإلسًتاتيجية ىذه تعٍت

 كان ،إذا التنويع إسًتاتيجية إذل ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تلجأ و هبا، تقوم كانت اليت باألعمال مرتبط
 ىذا ،و ادلردودية أو النمو فرص من القليل يقدم أو الكرَت يقدم ال ادلؤسسة إليو تنتمي الذي الصناعي اجملال

 مراحلو إذل وصل ككل السوق يف ادلنتوج على الطلب أن دبعٌت السوق، تدىور أو ادلنافسة شدة بسبب إما ػلدث

                                                             
 .26-35 ص ، مرجع سبق ذكره ياسُت، غالب سعد   1
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 امتدادا يكون قد فالتنويع األوذل، مراحلو يف عليو كان مرلما إليو حاجة يف يعد دل ادلستهلك أن و األخَتة،
 1 .عنو خروجا أو األصلي للنشاط

III. الجزائرية الفرص و التهديدات التي تواجه تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 
III.1 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تدويل عملية وتهديدات مشاكل: 

 مشاكل من تعاين مازالت أهنا إال األخَتة اآلونة يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات بو حظيت الذي ىتماماإل رغم
  :بينها من ظلوىا تعًتض

 : المستوردة للسلع الفوضوي التدفق من الوطني المنتوج حماية عدم :األول الفرع
 ستطعت دل اليت احمللية ادلنتجات على سلبا أثر فهذا السلع كل عرفتو اليت العشوائي ستَتاداإل حلركة نظرا

 صلد ستَتاداإل ىذا مظاىر ،ومن عالية تنافسية بقدرات األجنبية للمنتجات احلر الدخول أمام وجودىا فرض بذلك
 :يلي ما

 .احمللية مريبلهتا سعر من أقل بأسعار زلليا وبيعها سلع ستَتادإ يف ادلتمرل اإلغراق-
 ىذه أن مع( اجلات) شروط الستيفاء التهيؤ إطار يف التجارة ربرير وشروط االقتصادية باحلرية التذرع-

 للصناعات وتأىيبل تشجيعا حدىا و اجلمركية الرسوم طريق عن احمللي ادلنتج محاية مبدأ وتقبل تكرس األخَتة
 . ستَتاداإل يهددىا اليت أو الناشئة

 قتصاديةإ خريطة وضع من ؽلكن الذي الشيء احمللية ادلنتجات أنواع ػلدد فعال معلومات جهاز غياب-
 .احلماية سياسات من يلزم ما وضع مث ومن وادلنتجات ادلؤسسات لتوطن

 : منها إجراءات عدة تبٍت العليا السلطات على غلب الوطٍت ادلنتج محاية ضوء وعلى
 االستَتاد يهددىا اليت وخاصة الناشئة الصناعات محاية. 
 ادلدفوعات ميزان توازن على احلفاظ . 
 ادلطبقة األسعار من أقل بأسعار ادلستوردة ادلنتجات بيع منع. 

 

 

 
                                                             

 .019،018العوادي، مرجع سبق ذكره، ص  ، محزةىجبار  شوقي 1
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 .المحيط من المعاناة :الثاني الفرع
 :اإلداري المحيط .أ

 سلبا أثر فإنو اإلداري الفساد و احملسوبية و كالبَتوقراطية اجلزائرية اإلدارة يف ادلتواجدة للتجاوزات نظرا
 التعفن نتائج من تعاين أصبحت اليت و ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات ذلك يف دبا االقتصادية ادلؤسسات على

 :يلي دلا نظرا اإلداري
 . األخرى ادلؤسسات ضمن معادلو ربديد لعدم نظرا االقتصاد يف مكانة لو غلد دل ادلؤسسات من النوع ىذا

 لذلك ادلناسبة البيئة هتيئة لعدم حقها، يف الصادرة القوانُت دلختلف الفعلي التطبيق عدم. 
 فهي التجاري بالسجل ادلتعلقة اإلجراءات عن التحدث عند فمربل اإلجراءات على احلصول صعوبة 

 وادلدة أشهر ثبلثة عن تزيد مشروع إلقامة البلزمة ادلدة أما وثيقة، 18 تتطلب حيث طويلة و معقدة
 .5 سنوات 0 إذل تصل التشغيل مرحلة يف ادلشروع النطبلق ادلتوسطة
 :المعلومات نظام .ب
 على تساعد ال وبالتارل وضيقة زلدودة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات فيها تعيش اليت ادلعلوماتية البيئة إن  

 .ظلوىا و تطورىا
 .الصناعي بالعقار المتعلقة الصعوبات :الثالث الفرع
 : يلي فيما الصعوبات ىذه تتمرل حيث
 لبلسترمار؛ ادلخصصة األراضي منح مدة طول 
 ؛ للطلبات أحيانا ادلربر غَت الرفض 
 التنازل؛ أسعار بسبب قائمة تزال ال اختبلفات 
 خواص؛ أو دولة األصليُت ادلالكُت بتعويض خاصة احمللية اجلماعات لدى ادلالية ادلوارد يف نقص 
 1.األراضي لبعض شائكة مازلت اليت ادللكية عقود مشكلة

 

 
 

 
                                                             

 يف شهادة ادلاجستَت نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرةدور التسويق في زيادة تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، عرماين عياشة،  1
 .052-050 ص،3100-3101،  سطيف – عباس فرحات االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعةاالقتصادية، كلية العلوم  العلوم
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 .الكلي ادلستوى على وبعضها اجلزئي ادلستوى على ادلشاكل بعض ذل وجود إ باإلضافة
 : الجزئي المستوى على
 واألفراد؛ وادلصاحل وادلستويات الدوائر كل طرف من ومعروفة ومعلنة وواضحة األىداف زلددة سياسة غياب -
 يف السلعة وموقع اإلنتاجية بالعملية تربط اليت واإلحصائيات البيانات كافة يتضمن للمعلومات نظام توفر عدم -

 كأسلوب واالبتكار اإلبداع فرص كل على قضى الذي ادلؤسسة داخل وادلعنوي ادلادي التحفيز غياب السوق؛
 ميكانيكية تنظيمية ىياكل احلارل؛ الوضع ومتطلبات يتبلءم الذي ادلنتوج ربضَت من اجلزائرية ادلؤسسة ؽلكن عملي

 التجارية بادالتادل ربرير منها) اخلارجية البيئة (ادلؤسسة حدود خارج ربدث اليت احلالية للتغَتات تستجيب ال
 اليت القوية اذلزات مواجهة  على اجلزائرية ادلؤسسات صناعة ضعف إذل أدى واالتصال واإلعبلم التكنولوجي التطور

 ة.للتجار   العادلية ادلنظمة سليلة منظمات من وبدعم دبباركة العادلية االقتصادية ادلؤسسات سبارسها
 :منها  االقتصادي الكلي بالمحيط مرتبطة مشاكل صلد كما

 وادلؤسسات عموما االقتصادية للمؤسسات التنافسية القدرة وزيادة للتصدير ادلعادل زلددة إسًتاتيجية غياب -
 ا.خصوص وادلتوسطة الصغَتة

 ارتفاع بسبب االستَتاد عملية دلمارسة ،وميلهم اجلزائريُت االقتصاديُت ادلتعاملُت لدى التصدير ثقافة غياب -
 ر.التصدي عن النامجة ادلخاطر من والتقليل الربح نسبة
 .أطول دلدة األجنبية األسواق يف سبوقعهم دون ربول واليت اجلزائريُت ادلصدرين لدى اخلربة انعدام -
 حيث من سواء الدولية للمواصفات مطابقة منتجات تقدمي دون حال التكنولوجيا استخدام على القدرة عدم -

 .تغليف،  التصميم
 1.الدولية ادلعايَت مع للتصدير ادلوجهة الوطنية ادلنتجات توافق عدم -
 
 
 
 

                                                             
، قراءات يف بعض ادلقاالت تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بين تهديدات و فرص التدويل، مراد حطاب، علي سدي  1

ادلنافسة و االسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، االكادؽلية و ادلعطيات العملية، ادللتقى الدورل حول 
 .03، ص 3101نوفمرب  00-01جامعة شلف، يومي 
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III.2 الجزائر في سات الصغيرة و المتوسطةفرص نجاح المؤس. 
 فريقية:ربية و اإلعسواق الالقرب من األ .1

فريقية فرصة ىامة لتدويل ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة و ذلك راجع ربية و اإلالعسواق تشكل األ
،شلا يزيد من تنافسية السلع ادلصدرة،  وفورات يف تكاليف عملية التصديرؽلكن من ربقيق دلوقعها اجلغرايف و الذي 

مع ادلتطلبات و و تكييفها مح بتنميط منتجاهتا بدل تعديلها أوىذا فضبل عن التقارب الرقايف الذي يس
فريقية تعد سوقا واعدة لصادرات ادلؤسسات الصغَتة و السوق اإلن ،كما إ حتياجات ادلختلفة لكل سوقاإل

سواق تتميز باحلجم الكبَت ،حيث إن ىذه األ خرىة اجلزائرية و ؽلكن دخوذلا بشكل أيسر من أي سوق أادلتوسط
 1هنا تتوفر على حوافز مجركية و اليت تتبناىا الكرَت من التكتبلت االفريقية.،كما إ من الزبائن ادلرتقبُت

 برامج التأهيل: .3
على اصلاحها مت طرح رلموعة من الربامج زائرية و العمل تفاقية الشراكة االوروبية اجلتفعيل إطار يف إ

ستمرارية منظومة ىذا النوع من ادلؤسسات و َتة و ادلتوسطة اجلزائرية لضمان إاخلاصة بتأىيل ادلؤسسات الصغ
قتصاد السوق و على مكانتها يف السوق الوطنية و إكساهبا مسعة جيدة من أجل تكييفها مع متطلبات إ زلافظتها
 و من بُت ىذه الربامج نذكر: 2، ،و ذلك من خبلل رفع قدرهتا التنافسية حصة يف السوق الدوليةضمان 

 برنامج اللجنة االوروبية "ميدا":.1.2
ورومتوسطية و تدعيم التعاون االقتصادي مت توسيع نطاق التعاون خبلق قصد اصلاح مسار الشراكة األ 

االوروبية و قد جاء ىذا يف اطار اتفاقية الشراكة 3االورويب متمرلة يف برنامج "ميدا"، الية جديدة من قبل االرباد 
ادلؤسسات الصغَتة و ورويب لتنمية ربت إسم الربنامج األ 3115ئرية اليت دخلت حيز التنفيذ يف سبتمرب جزا

ربسُت تنافسية قطاع و  ذل تأىيلٍت البلزم، و يهدف ىذا الربنامج إادلتوسطة اجلزائرية و منحها الدعم التق

                                                             
، جامعة ، اطروحة دكًتاه يف العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَتاستراتيجية التصدير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمجعي عماري،   1

 ، )بالتصرف(.306، ص 3100-3101باتنة، 
،ادللتقى الدورل حول تأىيل و التحديات الرئيسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الوطن العربي المشاكلزلمد فرحي، سلمى صاحلي،   2

، ص 3116افريل  08-07لتسيَت، جامعة شلف، يومي ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ا
748. 

 .040، ص 3118-3117اتشي شعيب، مرجع سبق ذكره،     3
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استفادت ولقد 1،ليساىم جبزء كبَت و مهم يف النمو االقتصادي و االجتماعي. ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة
،  ،الصناعات الغذائية ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة اجلزائرية من الربنامج الذي ؽلس قطاعات ادلنتجات الفبلحية

 كما يرتكز،...،صناعة اجللود و االحذية. الصناعة ادليكانيكية ،مواد البناء، ةصناعة االدويةـ الصناعات الكيميائي
،و تأىيل  ،يتضمن احملور األول الرفع من مستوى الكفاءة يف عناصر التسيَت ةيالربنامج على ثبلثة زلاور رئيس

يقوم ،و  ةادلتوسط و الصغَتة ادلؤسسات لتمويل اجلديدة الوسائل وترقية االبتكار دعمعلى ،اما احملور الراين فَتتكز  افرادىا
 تأىيل بعملية ادلكلف ذكر فقد احملق قة للنتائج وبالنسبة،  احملور الرالث على دعم و ربسُت زليط ىذه ادلؤسسات

 للمؤسسات العامة الوضعية ،أن للجزائر ادلوجهة األوروبية للمفوضية التنموي الدعم برنامج يف اخلاصة ادلؤسسات
 2.عام بوجو حسنة تعترب الربنامج مسها واليت اجلزائر يف اخلاص للقطاع التابعة الصناعية وادلتوسطة الصغَتة
 البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: .3.3

ىم الربامج ادلوجهة ة و ادلتوسطة يف اجلزائر من بُت أيعترب الربنامج الوطٍت لتأىيل ادلؤسسات الصغَت 
 القطاع. لتنمية و تطوير
 :اهداف البرنامج 
ذل ،بل يتعداه إ و تسيَت ادلواردفقط باجلانب اخلاص بادلؤسسة من إدارة أ برنامج التأىيل ال يتعلق ن  إ

، ،و تأىيل احمليط يشمل اجلانب القانوين التنظيمي يطة و ادلتعاملة مع ادلؤسسةرلموعة اذليئات ادلؤسساتية احمل
 . 3،ادلناطق الصناعية و النشاط.....اخل  شبكة االتصاالت ،تطوير صبلح ادلنظومة ادلصرفيةإ

 :الواعدة للقطاعات النسبية المزايا .3
 ما إذا تنافسية مزايا إذل تتحول قد اليت و،  العادلي ادلستوى على النسبية ادلزايا بعض اجلزائر سبتلك حيث

 ، ،الفوسفاط كالتمور دوليا ادلطلوبة السلع بعض إنتاج يف، ادلؤسسات تلك طرف من أمرل بشكل استغبلذلا مت
 إذل تصديرىا درجة يف بعد ترقى دل اليت و احلصر ال ادلرال سبيل على ،األمونياك األبيض ،االمسنت ادلطاط

 حبيسة زالت ال اليت ادلنتجات بعض إذل ،إضافة لبلقتصاد احلقيقية اإلمكانيات يعكس الذي و ادلطلوب ادلستوى

                                                             
، ادللتقى الدورل الرابع متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل التحوالت االقتصادية الراهنةمجال بلخباط مجيلة،   1

افريل  08-07حول متطلبات ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت جامعة شلف، يومي 
 .627، ص 3116

 )بالتصرف( 042،046،040اتشي شعيب، مرجع سبق ذكره، ص   2
رللة العلوم االقتصادية و علوم التسيَت، جامعة فرحات عباس، واقع مؤسساتنا الصغيرة و المتوسطة و افاقها المستقبلية، عبد الرمحن بن عنًت،    3

 .067، ص 3113، 10، العدد -احلزائر-سطيف
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 اجللود الفلُت، ذلك مرال و الدولية باألسواق مكانة احتبلل يف النجاح مقومات جل امتبلكها رغم احمللي السوق
 .التقليدية احلرفية ادلنتجات و البحرية ،ادلنتجات ،العجائن ،الزيتون ادلعاجلة

 :الدولية األسواق في القوى موازين تغير
 الدول انشغال إثر اجلنسيات ادلتعددة الشركات حساب على الناشئة االقتصاديات أسواق لصاحل ىذا و

 من العديد على سلبا أثرت اليت ،و السيادية الديون أزمة و الراىنة العادلية ادلالية األزمة أسباب دبعاجلة ادلتقدمة
 ىذا ،و الدولية ادلنتجات بعض على ادلنافسة اطلفاض و العادلي االقتصاد ركود إذل أدت و متفاوتة بنسب الدول
 من ادلرحلة ىذه تشهده ما ظل يف اجلزائرية ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تدويل أمام واسعة آفاقا يفتح الوضع

 و اجلزائري االقتصاد طبيعة عن ،ناىيك احملروقات أسعار الرتفاع نتيجة الصرف الحتياطات مسبوق غَت ظلاء
 أن ،إذ األخرى باالقتصاديات مقارنة األزمة من تضررا أقل نسبيا ذبعلو اليت الدورل االقتصاد يف اندماجو درجة

 زلرك فعال مارل سوق غياب إذل إضافة بدائية، تزال ال الداخلي ادلستوى على ادلالية االقتصادية العبلقات
 1.االقتصادية لؤلنشطة
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 خالصة الفصل:
ن ىذه الظاىرة اصبحت أ،توصلنا إذل  ادلفاىيم ادلتعلقة بالتدويل و عوامل التفكَت فيو ألىمالتطرق مع 

نسب طريقة للتوغل يف ،باإلضافة إذل اعتباره أ مآل منطقي ألي مؤسسة دبا فيها ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة
 السوق الدورل.

ذلك حال دون تواجدىا يف ن إ إال  مام ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة و بالرغم من وجود فرص عدة أ
علها ادلنافسة و ىذا ما يعيق مسارىا العديد من ادلشاكل و التهديدات أ فتها،و ىذا راجع دلصاد جنيبالسوق األ

 الدورل.
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 تمهيد:
سنحاول يف ىذا الفصل اسقاط ما مت التوصل اليو من دراسة موضوع تدويل ادلؤسسات الصغرية و 

، و ذلك بأخد عينة من ادلؤسسات الصغرية و  موجود يف ادليدانادلتوسطة من اجلانب النظري على ما ىو 
 على ىذا النوع من ادلؤسسة.جراء دراسة استكشافية إمن خالل ، توسطة على مستوى والية مستغازلادل

ىذا التحديات ادلستقبلية اليت تنتظر  اذليئات الداعمة ذلذا النوع من ادلؤسسات و اضافة اذل التطرق اذل اىم
 ادلؤسسات مستقبال.النوع من 
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I. توسطةموال ةر الصغي ؤسساتمال دعم يف تخصصةمال ؤسساتمال و كوميةحال يئاتهال. 
 : (ANSEJ) الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة .1

 توفر عند ادلؤسسة توسيع أجل من أو متوسطة أو صغرية مؤسسة إنشاء أجل من دتويال الوكالة تقدم
 :صيغ ثالث يف ذلك ويتم، زلددة شروط
 طريق عن يتم الوكالة ودعم للمستثمر الذاتية ادلسامهة من يتشكل ادلال سأر  احلالة ىذه يف، الذايت التمويل-

 .رافقةادل و اجلبائية اإلعانات
 إضافة اإلستثمار قيمة من % 16 إذل يصل الوكالة من ودتويل ادلستثمر من ذايت دتويل يضم الثنائي التمويل-
 .اجلبائية اإلعانات إذل
 .% 20 ب بنكي ودتويل % 16 إذل يصل الوكالة من ودتويل ذايت دتويل يضم الثالثي التمويل-
 :((FRAG: والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات القروض ضمان صندوق .2

 ادلؤسسات قروض الصندوق يضمن حيث اجلزائرية ادلالية ادلؤسسات من عدد مع الصندوق يتعامل
  : يلي كما االستفادة ميكنها اليت ادلؤسسات الصندوق وحيدد، ادلتوسطة و الصغرية
 . اجلزائر يف موجودة غري خدمات تقدم اليت ،أو باإلنتاج تساىم اليت ادلؤسسات-
 . ادلصنعة توجاتنللم معتربة مضافة قيمة تعطي اليت ادلؤسسات -
 . الواردات ختفيض يف تساىم اليت ادلؤسسات-
 . الصادرات رفع يف تساىم اليت ادلؤسسات-
 . اجلزائر يف ادلوجودة األولية ادلواد باستخدام تسمح اليت ادلشاريع-
 . ستخلقها اليت الشغل مناصب بعدد بادلقارنة قليل دتويل إذل حتتاج اليت ادلشاريع-
 . مؤىلة عاملة يد توظف اليت ادلشاريع -
 .كبرية بطالة نسبة هبا مناطق يف تنشأ اليت ادلشاريع -
 . احلديثة التكنولوجية بتطوير تسمح اليت ادلشاريع-

 : 1ىي الصندوق ضمانات من االستفادة ميكنها ال اليت ادلؤسسات أما
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 للمؤسسات التوجيهي القانون حسب وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تعريف عليها ينطبق ال اليت ادلؤسسات -
  . ادلتوسطة و الصغرية

 .. الدولة من مارل دعم من استفادت اليت ادلؤسسات -
 . التأمني شركات -
 . العقارية الوكاالت -
 1. فقط التجارة رلال يف تنشط اليت الشركات-

 التقليدية والصناعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة .3
 وادلتوسطة الصغرية بادلؤسسات ادلكلفة ادلنتدبة الوزارة األمر بادئ يف 1991 سنة اجلزائر أنشئت لقد

 122-49 رقم التنفيذي ادلرسوم وفق وادلتوسطة الصغرية والصناعات ادلؤسسات وزارة إرل بدورىا حتولت واليت
 وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة والصناعات ادلؤسسات على اإلشراف أجل من 1994  جويلية 18 يف ادلؤرخ

توسعت  1000جويلية  22ادلؤرخ يف  240-00 رقم التنفيذي ادلرسوم ،ومبوجب اإلمنائية اهتقدرا وتدعيم
  :ليشمل إشرافها ورلاالت الوزارة ىذه صالحيات

 وتطويرىا؛ ادلوجودة وادلصغرة والصغرية ادلتوسطة والصناعات ادلؤسسات طاقات محاية -
 وادلصغرة؛ والصغرية ادلتوسطة والصناعات ادلؤسسات قطاع ضمن واالستثمارات الشراكة ترقية -
 وادلتوسطة؛ الصغرية والصناعات ادلؤسسات لتمويل الدعائم ترقية -
 وادلصغرة؛ والصغرية ادلتوسطة والصناعات ادلؤسسات رلال يف اجلهوي و واإلقليمي الدورل التعاون -
 واخلدمات؛ اإلنتاج لنشاطات ادلوجو الّعقار من االستفادة فرص حتسني -
 القطاع؛ تنظيمو  القانونية الدراسات إعداد -
 القطاع؛ ىذا برتقية ادلتعلقة االقتصادية الدراسات إعداد -
 وادلصغرة؛ والصغرية ادلتوسطة والصناعات للمؤسسات التنافسية القدرة حتسني-
 االقتصادية، ادلعلومات ونشر القطاع ىذا نشاطات دلتابعة اإلعالمية ادلنظومات جتهيز -
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 APSI): ) االستثمارات ودعم ترقية وكالة .4
  يف ادلؤرخ 21-43 ادلرسوم على بناء حكومية ىيئة وىي االستثمار ودعم لرتقية الوكالة ىذه أنشئت 

 إجراءات تسهيل خالل من االستثمارية ادلشاريع أصحاب مبساعدة اذليئة ىذه تقوم ،حيث 1993 أكتوبر 3
 وتوفري مشاريعهم إلقامة واإلدارية القانونية اإلجراءات اءهنإل يوما 60 ىيتعد ال بأجل حدد حيث اهتمد وتقليص

، ،القانوين ،التشريعي االقتصادي الطابع ذات التوجيهات ،وكذلك اإلحصائيات و وادلعلومات البيانات مجيع
 :التالية بادلهام الوكالة ىذه تمهتو  اخل....االجتماعي

 االستثمارات؛ ومتابعة ترقية-
 االمتيازات؛ رفض أو مبنح ادلتعلقة القرارات وتقدمي االستثمارات تقييم-
 جزئية؛ بصفة أو كلية بصفة كانت سواء باالستثمارات ادلتعلقة بالنفقات التكفل- 
 األولية؛ وادلواد اإلنتاج بوسائل اخلاصة اجلمركية التسهيالت تقدمي-
 االستثمارات؛ حول اإلحصائيات إعداد -
 االستثمارات؛ برتقية ادلتعلقة االمتيازات منح -
 .االستثمارات عمل سري مراقبة -

 ANDI رلالستثما الوطنية بالوكالة استبداذلا مت الوكالة عمل واجهت اليت والعراقيل للصعوبات ونتيجة
 .10021سنة

 :(ANDI)االستثمار لتنمية الوطنية الوكالة .5
 اولةزل و جتاوزىا أجل من و االستثمارية ادلشاريع أصحاب تعرتض ليتا الصعوبات لبعض نظرا

 سنة االستثمارات لتنمية الوطنية الوكالة الدولة أنشأت فقد األجنبية و الوطنية االستثمارات توطني و الستقطاب
 بالشخصية تتمتع عمومية مؤسسة وىي ، االستثمارادلتعلق بتنمية   03/ 02 رقم ادلرسوم مبوجب 2001

 يف يوما 60 من بدال، يوما 30 إذل الالزمة الرتاخيص منح آجال لتقليص هتدف و ادلارل االستقالل و ادلعنوية
 .زللها حلت اليت السابقة الوكالة

 : منها الوكالة ذلذه ادلهام من العديد أوكلت قدو  
 .االستثمارات متابعة و تنمية و ترقية ضمان-
 .األجانب و الوطنيني ادلستثمرين مساعدة و إعالم و ستقبالا-
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 . االستثمار دعم صندوق تسيري-
 (:ANJEM) المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة 

 القرض لتسيري الوطنية الوكالة تسمية حتت2004، سنة مطلع مع جديدة منظومة استحداث مت 
 ادلكلف الوزير يتوذل و احلكومة رئيس سلطة حتت تقع، ادلارل االستقالل و ادلعنوية بالشخصية تتمتع واليت، ادلصغر

 : التالية بادلهام تقوم و ادلارل االستقالل و ادلعنوية بالشخصية تتمتع ىي و أنشطتها متابعة بالتشغيل
 : التالية بادلهام ادلعنية ادلؤسسات مع باالتصال الوكالة تتكفل-
 . ادلصغر القرض جهاز تسيري-
 . مشاريعهم تنفيذ يف مرافقتهم و االستشارة تقدمي و ادلستفيدين تدعيم-
 . فائدة بدون قروض منح-
 .ذلم دتنح اليت اإلعانات مبختلف ادلؤىلة ادلشاريع أصحاب تبليغ-
 .الوكالة من ادلستفيدين و األنشطة حول للمعطيات قاعدة إنشاء-
 1.ادلناسب التمويل لتوفري البنوك مع اتفاقيات إقامة-

  

                                                             
 .902ص ،مرجع سبق ذكرهرزاد، برجي شهر 1
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II. مستغانم بوالية المتوسطة و الصغيرة المؤسسات من عينة حول استكشافية دراسة. 

على مستوى والية  صغرية و متوسطة مؤسسة 10دراسة ميدانية على  بإجراءثراء دراستنا قمنا إهبدف 
 10،مع العلم ان كل ادلؤسسات اليت ىي موضوع الدراسة ىي مؤسسات انتاجية يفوق عدد عماذلا  مستغازل
 عامل.
 منهجية الدراسة: .1

 مستغازل يةوال مستوى على توسطةادل و ةالصغري  ؤسساتادل من موعةرل على قرتحادل ستبياناال توزيع مت
 مؤسسة. 10 عددىا بلغ اليت و

 أنو ،ذلك مصدرة غري مؤسسات ىي الدراسة ىذه عليها أجريت اليت ؤسساتادل ،كل أخرى جهة من
مثل  ؤسساتادل أحد باستثناء ،مستغازل يةوال مستوى على مصدرة متوسطة أو ةصغري  مؤسسة ال و يوجد ال

    مؤسسة متيجي.
 تحليل نتائج الدراسة: .2

 :نشاطها تدويل في مستقبال تفكر التي المتوسطة و الصغيرة المؤسسات 1.2
و كانت النتائج كما  اذا ما كانت ذلذه ادلؤسسات نية يف التدويل مستقبالقمنا بطرح أول سؤال حول 

 يوضحو الشكل التارل:
 مستقبال: التدويل في تفكر التي المؤسسات نسب(:  6الشكل رقم)          
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من ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة ذلا نية  %53،حيث  ن معظم ادلؤسسات تفكر يف التدويلأيتضح 
فهي تكتفي بالسوق احمللي و ىدفها ىو حتقيق  األجنبية لألسواقتستبعد فكرة الدخول  %33،و  يف التدويل

  الريادة على ادلستوى الوطين ال غري.
 اسباب عدم تدويل:   2.2

انو  إال،كانت النتيجة بنسبة اكرب مع فكرة التدويل فبالرغم من ىذه النتيجة  حسب النتيجة السابقة
،و ىذا ما يوضحو الشكل  ىناك بعض االسباب حسب اراء مسريي ادلؤسسات  دتنعهم من تدويل نشاطهم

 التارل:
 سباب عدم التدويلأ:  (7الشكل رقم)                 

 
 

 %60نسبة الدارسة  مام ادلؤسسات ىو عدم تشبع السوق احمللي اليت كانتأكرب سبب يقف أيالحظ 
 ذا ما يفسر عدم دتكن ىذه ادلؤسسات من حتقيق الكفاية احمللية.ىو 

جنيب يعد كذلك سبب رئيسي لعدم التدويل حيث يتطلب خرى عدم ادلعرفة للسوق األأو من جهة 
 اخلربة و الوقت.ذلك 

 خرى ليست بالعائق الرئيسي يف عدم التواجد دوليا.سباب األاأل ذل ذلك ان إضف 
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 معوقات التدويل:  3.2
ن تكون ذلا عالقة باخلارج توجد أسباب دتنع ىذه ادلؤسسات من اذل وجود مجلة من األ باإلضافة

 رلموعة من العوائق و التحديات تقف يف طريق ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة زلل الدراسة.
 لوالية مستغانم  : معوقات تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (8الشكل رقم)

 
كرب عائق تواجهو و ىذا لعدم توافق ادلنتجات مع أن معظم ادلؤسسات تعترب ادلنافسة أمن الواضح 

 لعائق اخلربة و ىذا راجع لغياب ثقافة التصدير و التسويق لدى ادلسريين اجلزائريني. باإلضافة، ادلعايري الدولية

ذل إكما تتخوف ىذه ادلؤسسات من عائق التكنولوجيا اليت الزالت ادلؤسسات اجلزائرية دل تصل 
 البحث  والتطوير. اإلبداع وكغياب خرى  أو عوائق  ةيضافة اذل عوائق قانونإ، ادلستوى الدورل

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 اخرى.م تكنولوجية.م  حدة المنافسة افتقار للخبرة قانونية و سياسية



  دراسة حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة                                     الفصل الثالث:

 

 62 

 الى االسواق االجنبية: طريقة الدخول 4.2

 الدخول الى السوق االجنبي طرق:  (9الشكل رقم)

 
غلبة للمشروعات اذل السوق الدورل فكانت األجل الدخول أبعد طرح سؤال عن الطريقة ادلختارة من 

ن هبذه أير ادلباشر ظنا منهم من معرفة الشريك بظروف السوق تليها طريقة التصد لالستفادةادلشرتكة و ىذا 
و ىنا يالحظ التناقض حيث حسب سبق ان من بني اسباب عدم  االستثمارالطريقة تستطيع تغطية تكاليف 

 جل التصدير.أالتصدير ىي افتقارىم اخلربة الكافية من 

ن ىذه فرع يعود ملكيتو بالكامل للدولة ادلضيفة أل إلنشاءو تعود لعدم تأييد الكثري من ادلؤسسات 
االسرتاتيجية تتحمل ادلؤسسة التكاليف و ،ففي ظل ىذه  ذل السوق اخلارجيإكثر تكلفة للوصول أاالسرتاتيجية 

 خارج حدود الدولة. بأدائهاادلخاطر ادلرتتبة 
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 استراتيجية تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 3.1

 مام ادلؤسسات خيارين يف حالة التدويل و كانت النتائج كما يلي:أوضعنا 

 استراتيجية تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (:11الشكل رقم )

 
مكانيات ادلؤسسة إكانت معظم اختيارات ادلؤسسة ىو اسرتاتيجية الرتكيز حيث كان رأيهم تسخري كل 

 .جل انتاج عنصر متميز على عكس اسرتاتيجية التنويع اليت قد حتمل ادلخاطرةأمن 
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III. بوضعيتها النهوض أجل من الصغيرة و المتوسطة مؤسساتال تنتظر التي المستقبلية التحديات. 
 أن جيب مستقبلية حتديات تنتظرىا فإنوؤسسات الصغرية و ادلتوسطة ادل مسار تعرتض اليت ادلشاكل رغم

 :يلي ما صلد التحديات ىذه بني ،من ستمراريتهاإ ضمان أجل من تتبناىا
 :االقتصادي اإلصالح تحدي

 روح خلق إذل يؤدي األجنيب وخاصة الوطين االستثمار تشجيع و سليم اقتصادي إصالح مسار تبين إن
 تتكيف أنؤسسات الصغرية و ادلتوسطة ادل فعلى لذا ادلعروضة للسلع عالية جودة وبالتارل ادلؤسسات بني ادلنافسة

 .فعاليتها إظهار وحتاول األوضاع ىذه مع
 :المعلوماتية التكنولوجيا تحدي

 يف خاصة ادلتواجدة التكنولوجية التطورات سلتلف تواكب أن الصغرية و ادلتوسطة ؤسساتادل على جيب
 .األنشطة ىذه سري يف ادلعلوماتية على االعتماد وأيضا التسويق اإلنتاج :مثل عدة رلاالت
 :البشرية و اإلدارية الكفاءة تحدي

 التقنيات مبختلف وتزويدىا اإلنتاج عملية سري على فعالية من ذلا دلا البشرية بادلوارد االىتمام جيب
 أن م.ص.ادل على جيب التحديات ىذه تبين إذل الوصول أجل من .للتدريب فعالية تكون أن جيب أي احلديثة
 ما صلد االسرتاتيجيات أىم ،من الكربى ادلؤسسات أمام والصمود البقاء على تساعدىا إسرتاتيجياتبعدة  تأخذ
  :يلي

 :التنافسية الميزة استغالل و تحديد إستراتيجية
 :ادلشاريع من نوعني طريق عن اإلسرتاتيجية ىذه تتحقق

 تغطيها؛ اليت األسواق رقعة ،واتساع مؤىلة عاملة ،يد موارد من دتلكو ما بكل الكبرية ادلشاريع: األول
ادلؤسسات  عمل رلال لذا متخصصة و زلددة خدمات و سلع تقدمي على تعمل اليت ادلتخصصة ادلشاريع :الثاني

من  تستطيع اليت يةالتنافس ميزة حتديد وحتاول التخصص تبين حتاول فهي الثاين اخليار يف ،ىو الصغرية و ادلتوسطة
 1.االستمرار خالذلا

 
 

                                                             
 .219-215ص ،  مرجع سبق ذكره، عثماين عياشة 1
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 :تنميتها و الكبيرة المشروعات خدمة إستراتيجية
 بإنتاج ادلتوسطةادلؤسسات الصغرية و  تقوم حيث الباطن من التعاقد عمليات خالل من ذلك ويتحقق

 ومن، الكبرية ادلؤسسات على التكاليف يقلل شلا الكبرية ادلؤسسات منتجات إنتاج يف تدخل اليت األجزاء بعض
  :يلي ما توفر جيب الكربى ادلصانع مع ؤسسات الصغرية و ادلتوسطة ادل لتعاقد الفضلى ادليزة حتقيق أجل

 ىذه تتطلبو ما كل الكبرية للمصانع األجزاء ىذه تصنيع على الصغرية ادلصانع قدرة مدى تعين اليت ادلهارة- 
 .ادلناسب والوقت والدقة اجلودة احرتام من العملية

 1.الطرفني مصاحل يضمن الباطن من التعاقد ذلذا زلددة قانونية صيغة وضع -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .219عثماين عياشة، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 : الفصل خالصة

 ؤسساتادل دعم يف تخصصةادل ؤسساتادل و كوميةاحل يئاتاذلنو يوجد العديد من أاتضح من الدراسة 
للمؤسسات  اذليئات الداعمة بعض تطرقنا حيثيف بداية الدراسة  و ىذا ما حاولنا التطرق اليو توسطةوادل ةالصغري 

 الصغرية و ادلتوسطة يف اجلزائر.

سئلة موجهة اذل عينة من ادلؤسسات حيث كانت االسئلة ذات طبيعة رلموعة من األكما استعرضنا 
 مباشرة و اجابات زلددة.

و لكن ذلك حال  األجنيبو قد اتضح من الدراسة انو اغلبية ادلؤسسات تطمح اذل الوصول اذل السوق 
حيث دل يصل ، األجنبيةدون تواجدىم يف اخلارج و يرجعون  سبب ذلك اذل عدة اسباب امهها شدة ادلنافسة 

 ذل ادلستوى الدورل.إادلنتوج احمللي 

فنا عند مجلة من التحديات اليت تواجو ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة و اليت جيب يف االخري توق و
  ليها مستقبال.إالتفطن 
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ملا حيملو ىذا صبح موضوع الساعة ، وذلك وع املؤسسات الصغرية و املتوسطة أموض ن  أديكننا القول 
نشطة يف هلا القدرة على استيعاب مجيع األ لتميزىا باملرونة و ضافةباإلجتماعية، القطاع من أفاق إقتصادية و إ

 خمتلف اجملاالت.

ة على الصعيدين الحمل  و الدو،ي، و حتديات كبري  اجلزائرية لكن تواجو املؤسسات الصغرية و املتوسطة
خاصة مع قتصادي، العامل اليوم يف ظل العوملة و اإلنفتاح اإلقتصادية اليت يشهدىا نتيجة التحوالت اإلذلك 

و ى  اليوم ىل املنظمة العاملية للتجارة ،زائر ملنطقة التبادل ارحر مع اإلحتاد األورو،ي، والسع  لنانممام إدخول اجل
ىل لتوسع يف خمتلف نشاطاهتا للوصول إقتصاد السوق، و املواجهة متطلبات إعادة تأىيل نفسها جمربة على إ

 السوق الدو،ي.

 سة فيما يل :ليها بعد الدراصل إستنتاجات املتو و جنمل اإل

 و دول العامل سواء املتقدمة منها أ حتظى  املؤسسات الصغرية و املتوسطة باىتمام خاص  يف مجيع
ىذا النوع من املؤسسات تتمتع  ن  يف التنمية، حيث أو الدور الذي تلعبو  ألمهيتهادراكا منها إالنامية 

 مكانية توجيهها بسهولة.للدولة إخيول ، فصغر حجمها خبصوصيات متيزىا عن املؤسسات الكبرية
  على بعض املشاكل يعترب قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة قطاع اسًتاتيج  يساىم يف القماء

 جتماعية كالبطالة و غري ذلك.اإلقتصادية و اإل
 كثر من الدور الذي تؤديو رية و املتوسطة دورا حيويا يف اإلقتصاد اجلزائري أتؤدي املؤسسات الصغ

 سات الكبرية.املؤس
  .ولىالفرضية األثر ىذه املناحظات و النتائج نؤكد صحة على إ

 صحاب املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية، و ىذا الفتقارىم للخربة غياب ثقافة التصدير لدى أ
 ما يعترب سبب رئيس  يف عدم تواجدىم يف السوق الدو،ي.

 ية و األسواق الحملية ، حيث تتميز األوىل بالكفاءة جنباألسواق األ وجود منافسة غري متكافئة بني
على عكس ،دارية درة التنافسية و التكنولوجية باإلضافة إىل اخلربات التسويقية و اإلنتاجية و القاإل

 مكانات.اليت تتميز مبحدودية اإلاملؤسسات الحملية 
 طة حمل الدراسة متكنا من سطناع على واقع املؤسسات الصغرية و املتو بعد الدراسة امليدانية و اإل     

هنا تواجو جمموعة من العراقيل و املشاكل متنعها من لرغم من تأييدىا لظاىرة التدويل إال أنو باالوصول إىل أ



خاتمة عامة    

 

 68 

مهها املنافسة االجنبية، عدم تشبع السوق ملستوى الدو،ي و ىذا لتواجد عدة أسباب أالتواجد على ا
 االستفادة من الفرص املتاحة.الحمل .... و ىذا راجع لصعوبة 

  الفرضية الثانيةو بناءا على ىذه النتائج تثبت صحة 
ي مؤسسة اقتصادية و مبا فيها املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ىذا كنتيجة أصبح من التدويل أمر واقع  أل

سلطات االقتصادية يف ملا يعيشو العامل من تطورات مست مجيع اجملاالت، فبالرغم من اجملهودات املبذولة من ال
 مال.النتائج تبقى دون مستوى اآل ن  إ ال  قة املؤسسات اجلزائرية بالسوق األجنيب إعناتفعيل 

عديدة تساعدىا على  ذا كانت ظاىرة التدويل تقدم للمؤسسات الصغرية و املتوسطة فرصاحيث إ
من املخاطر و التحديات يتوجب عليها مام ىذه املؤسسات مجنا ا تمع أهن  التوغل يف األسواق الدولية، إال إ
 مواجهتها و حماولة التغلب عليها.

جل تفعيل و بناءا على النتائج املتوصل إليها، ديكن طرح جمموعة من اإلقًتاحات و التوصيات من أ
سواق تصل إىل األكثر تنافسية و توسيع نشاطها لصغرية و املتوسطة من خنال جعلها أقطاع املؤسسات ال

 .الدولية
 االقتراحات و التوصيات:

 لك فيما خيص التقنيات ارحديثة مهية، و ذالتكنولوج  وىذا ملا حيظى بو من أىتمام باجلانب اإل
 تصال لتمكن املؤسسة من التفوق خاصة فيما يتعلق بالتسويق االلكًتوين.لإلعنام و اإل

  ي ىذه املؤسسات بوضع التنسيق بني الوزارة الوصية بقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و مسري
 خطة تنموية للتحكم يف مقومات املنافسة الدولية.

 ستغنال املزايا اليت تتميز هبا املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية حىت تتواجد على املستوى إ
 ىل مزايا تنافسية.ث بزيادة اإلىتمام هبا ديكن أن تتحول إ،التمور...، حي رفيةكالصناعة ارح الدو،ي،

 ىم عامل الذي يوجو املؤسسة حنو التدويل، و،ي باعتباره الذي ديكن اعتباره أثقافة التسويق الد غرس
 و ذلك عن طريق دورات تدريبية و تكوينية.

 . تسخري اجلهود يف وضع برامج تأىيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة  و توفري ارحماية للمنتوج الحمل 
ن موضوع تدويل املؤسسات الصغرية و الصغرية و املتوسطة موضوع واسع و يف األخري ديكن القول أ

،و قد أثار انتباىنا وحنن بصدد ختم موضوعنا عدة و حيتاج للمزيد من البحث من خمتلف النواح  
 موضوعات لتكون حمل الدراسة منها:
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 سًتاتيج  يف تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة.دور التسيري اإل-
 ظام املعلومايت يف تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة.مسامهة الن-
 اسًتاتيجيات تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة.-
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 :ملخص    
 يف إال االىتمام يلقى ال الذي الثانوي النشاط ذلك املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف التدويل يعد مل

 و، االستمرار و للبقاء كشرط نفسو يفرض حاليا أصبح ،بل احمللي السوق يف حادة منافسة وجود أو تشبع حال
 متوازن اقتصاد لبناء اسرتاتيجي كخيار اجلزائرية املتوسطة و الصغرية املؤسسات تدويل بضرورة االىتمام تزايد أمام

 األعمال بيئة تشهده الذي امللحوظ للتغري نظرا احملروقات، قطاع تصيب قد اليت التقلبات وجو يف الصمود يستطيع
 األسواق، تشهده الذي التحرير و االقتصادي لالنفتاح كنتيجة املنافسة حدة تزايد خالل من رصده ميكن الذي و

 بالنسبة التدويل عملية ختدم أن ميكن اليت الفرص أىم على الضوء تسليط حماولة إىل الدراسة ىذه هتدف لذلك
 . العملية ىذه تعرتض اليت املخاطر إىل باإلضافة اجلزائر، يف املؤسسات من النوع هلذا

 .التصدير التدويل، املتوسطة، و الصغرية املؤسسات :المفتاحية الكلمات
 

Abstract: 

 Recently, internationalization of SMEs is no longer a secondary activity that does not 
receive attention only in case of saturation or severe competition in domestic markets, but it has 
become a survival and continuity condition. The Algerian SMEs were aware of this growing 
interest of internationalization as a strategic choice to build a balanced economy that can 
withstand the fluctuations that may affect the hydrocarbon sector due to the changes in the 
business environment, which can be observed through the increased competition as a result of 
economic openness and liberalization of markets. This study aims to highlight the main 
opportunities that can serve the internationalization process of the Algerian SMEs, in addition to 
the risks that may face this process. Key words: small and medium-sized enterprises, 
internationalization, export 
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