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احلمد هلل فالق األنوار، وجاعل الليل والنهار على ما يسر يل يف إمتام هذا العمل املتواضع والصالة والسالم 
 لى اهلل عليه وسلم.على سيدنا حممد املختار ص

شراف على تأطري هذه األطروحة، تقدم بالشكـــر اجلزيل إىل الدكتورة مباركي مسرة لقبوهلا اإلأوعرفانا باجلميل 
، كما أهنا مل تبخل علي وطيبة نفسها ، وجلميل صربهـــا وحسن معاملتهااستنرت هباوالتوجيهات اليت  نصائحوال

 بوقتها يف تتبع بنيات هذا العمل، فجزاها اهلل عين كل خري.
العمل،  تكبدوا مشقة تقييم ومناقشة هذا كما أتوجه بالشكــر واالمتنـان إىل كل األســاتذة األجــــالء الذيــــن

 األستاذ الدكتور بن سعيد حممد. وأخص بالذكر، الدراسة طــلية سنوات اهنـــــلنا من مـــعينهــ وكذا مجيع القامات اليت
نسى أأو بعيد، دون أن  يد العون من قريب يمـــدوا لـــو  اعدوينتــقدم بالشكـــر والعرفـــان إىل كــل من ســأــا كــم

 بوشتة حيي. الدكتورالدكتور عدالة العجال و األستاذ يف هذا املقام 
فاهلل نسأل أن يزيدنا علما وأن ينفعنا مبا علمنا، إنه ويل ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

 العاملني.
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 :الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد اآلليات الكفيلة بدعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

مؤسسة تنشط على مستوى ستة واليات،  98ظل التحديات اليت تطرحها العوملة، حيث مت تصميم استبيان مشل 
 .SPSS v.24ومت معاجلة البيانات احملصلة بواسطة برنامج 

وقد توصلت الدراسة إىل أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ال تزال ترتكز يف تعزيز تنافسيتها على عوامل 
الكثافة املعرفية  على أكثر الرتكيز يستدعي ومتكامل تنافسي مؤسسايت نسيج بناء الدفع الطبيعية، كما أن

 لتأهيل احلكومية االسرتاتيجية تقومي فإن املنطلق هذا ومن واالبتكار، االبداع اجلودة، مداخل يف بقوة واالستثمار
 بعيد حد إىل ترتكز كما وإمكاناهتا، بظروفها الدقيقة املعرفة على تبىن أن هلا بد ال واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 تنافسيتها. وتطوير تعزيز دون حتول اليت املشاكل وتشخيص فهم على
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة، القدرة التنافسية، الدعم والتطويرالعوملة،  الكلمات المفتاحية:

Résumé: 

Cette étude s'adresse à identifier les mécanismes du soutien et du développement 

de la compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises (PME) face aux défis de 

la mondialisation, en utilisant un questionnaire orienté vers 89 PME qui exercent 

au niveau de six wilayas du territoire national. Les données collectées sont 

traitées par SPSS v.24. L'étude nous a permis de conclure que les PME en 

Algérie dépendent encore sur les facteurs naturels pour booster leur 

compétitivité, ainsi que la construction d'un tissu institutionnel compétitif et 

intégré nécessite une plus grande concentration sur le savoir-faire et 

l'investissement dans la qualité, créativité et l'innovation. En ce sens, l'évaluation 

de la stratégie gouvernementale pour la réhabilitation des PME doit se fonder 

sur une connaissance précise de sa situation et ses potentiels et repose largement 

sur la compréhension et le diagnostic des problèmes qui empêchent la promotion 

et le développement de sa compétitivité. 

Mots Clés: Mondialisation, PME, Compétitivité, Soutien Et Développement. 

Abstract: 

This study aims to determine the mechanisms for supporting and developing of 

competitiveness of SMEs facing the challenges of globalization. The research is 

conducted through the use of a survey including 89 SMEs from six wilaya. The 

data collected were processed by SPSS v.24. The study concluded that SMEs in 

Algeria still depend on natural factors to boost their competitiveness. 

Furthermore, the construction of a competitive and integrated institutional 

framework requires more focus on the know-how and a strong investment in 

quality, creativity and innovation. Accordingly, adjusting the government’s 

strategy of rehabilitating must be based on accurate knowledge of their 

circumstances and potentials, and largely on the understanding and diagnosis of 

problems that deter the promotion and development of their competitiveness. 

Keywords: Globalization, SMEs, Competitiveness, Support and Development. 
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 الـمـقـدمـة الـعـامــة

 2 

 :. مدخل الدراسة1
منا إ التحوالت اليت يعيش على وقعها العامل مؤخرا أنعلى اختالف توجهاهتم على  االقتصاديونجزم ألقد 

 االنفجارالسيما  ،القوميات واكتظت بالتغريات املعمقة والسريعة شىت تهي ظاهرة اخرتقت كل احلدود وتعد
عن تتبع وجماراة وفهم جممل القضايا اليت  اخرا جعل الفكر املعاصر عاجز آضفى بعدا أاملعريف والتكنولوجي الذي 

 جدا حاليا التنبؤ بالتغرياتنه من الصعب "إ Jean Claude Payeفحسب  ،ي حتكم بشريأتتدفق خارج سياق 
اليت ستحدثها التطبيقات العلمية والتكنولوجيات يف ميدان اإلعالم واالتصال، نظرا للتطور السريع الذي تعرفه 

طار إ وضعل القائمة وتضاربت احملاوالت 1،"ظاهرة العوملة والتطور املذهل للتكنولوجيات واالبداعات يف حد ذاهتا
 ظاهرة العوملة. هناأد وصفها بحدو  يف األخري تعدتومل  ،حداثألمفاهيمي دقيق هلذه ا

ىل املزيد من الرتابط إوالدول  وقد تزامن مع هذه الظاهرة بروز معامل عديدة دفعت معظم الشعوب
كما طرحت دالالت متباينة من حيث املدخل واالهتمام جتسدت يف تزايد حجم املبادالت   ،تبادلواالعتماد امل

كما عجلت   ،فضال عن كثافة تدفقات السلع واخلدمات والنظم املعلوماتية ،موالالدولية وحترر حركية رؤوس األ
، التسارع التكنولوجي والتطور اهلائل يف جمال االتصال أحدثهامناط جديدة للتبادل بفضل الثورة اليت أبظهور 

مر األ "لقد غريت تكنولوجيا املعلومات طريقة خلق الناس للقيمة االقتصادية"، Baltimore David حيث قال
سواق ظهور التجارة االلكرتونية واستحداث تقنيات جديدة الخرتاق األ عنهاثارا فعلية متخض آالذي خلف 

على هيكل التجارة الدولية  تغيريا جذريا بدورها ضفتأواليت اجلنسيات  تعددةاملشركات ال زو ر ىل بإضافة إ ،العاملية
عطى للعامل أن امتداد ظاهرة العوملة يف شقها املؤسسايت أال إ ،القومياتمفهوم  احلقيقي لتجاوز عىنوجسدت امل

خذ مالحمها املميزة دون أن تأ يكن هلا ملو  ،والتعاون الدويل قتصاديرساء معامل التحرر االإجتلى يف  اخر آ جمرى
  كاملنظمة العاملية للتجارة، صندوق النقد الدويل والبنك العاملي.سيس هيئات ومنظمات عاملية  أت

يف  ةاهلائل ةاملعلوماتي اتيف الرتاكم تبلورهم ما مييز املرحلة الراهنة هو ذلك االنفجار املعريف الذي أن إ
 واالبتكار،بداع ساليب اإلأة املنافسة وتنوع دسواق وتقلص احلواجز وتزايد حففي ظل تكامل األ ،خمتلف امليادين

السيما التفاعالت  ،وملة يزداد تعقيدافرازات العإليات للتكيف مع آسيس ضوابط و أصبح احلديث عن تأ
رورة البحث ض يف الوقت الذي أضحت فيه مستوياهتا االنتاجية، التمويلية، التسويقية واإلدارية، االقتصادية يف كافة

 مهما للوقوف على معطيات ما ارات تتوفر على مقومات التعايش مع املستجدات احلالية مطلباعن بدائل وخي

                                                           
الدورة التدريبية الدولية حول: متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات رجم نصيب، شايب فاطمة الزهراء، املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة،  1

 .1، ص2113ماي  29-25املغاربية، املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، 
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ىل هذه إميكن التوصل و  ،تعد هيكلة جديدة للخريطة االقتصادية الدولية رتيباتحصل وما سيحصل من ت
 تغريات الظرفية.قلم مع املأات الصغرية واملتوسطة سريعة التؤسسامل تعزيز موقع من خاللاخليارات 
 مرونةن اخلصائص املميزة هلذا النمط من املؤسسات جيعلها قادرة على االستجابة للفرص السوقية بفضل إ

 سواقاأل هياكلها القاعدية يتيح هلا التواجد يف شىتكما أن صغر حجم  يف تسيري نشاطاهتا، التقنيات املستخدمة
س املال املتواضع الالزم الستغالل أكثر استقطابا نظرا حلجم ر أهنا تتيح فرص استثمارية أىل إضافة إ ،احمللية والدولية

 ما يسمح هلابداع واالبتكار تقنيات اإل وتنمية اطني التكنولوجيو تفضال عن فتح اجملال واسعا لنقل و  ،املشروعات
ميكن للمؤسسات الصغرية  آخرمنظور من و  ،قل تكلفة ممكنةأقلم مع متطلبات العوملة بدون حساسية وبأالتب

 الكربى عن طريق العقود الباطنية لتصبح بذلك حلقة وصل يف النسيج االقتصادي تقوية املنشآتو واملتوسطة دعم 
والقائمة على التنسيق مع باقي املؤسسات احمليطة واملتفاعلة معها، كما أن هلا وقع مهم يف دعم ركائز التنمية يرجع 
أساسا إىل إسهاماهتا الكبرية يف ختفيض نسب البطالة وزيادة حجم العمالة املستقطبة، فضال عن تأثريها يف الناتج 

ت تؤهل املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتنفرد مبزايا تنافسية جتعلها يف اإلمجايل اخلام والقيمة املضافة، هذه امليزا
 طليعة البدائل املتاحة ملواجهة تداعيات العوملة االقتصادي.

إن فرض املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملكانتها يف ظل هذه الظروف يستدعي التحكم يف اجلزئيات اليت 
من تنافسيتها وحتسني أدائها، وذلك بتكثيف جهودها يف تؤدي بطريقة أو بأخرى إىل خلق سياسات للرفع 

البحث عن تقنيات تقلل من خالهلا تكاليف اإلنتاج، وتطوير أساليب تعظم بواسطتها رحبيتها، مع األخذ بعني 
االعتبار تنافسية أسعار املنتجات املوجهة إلشباع حاجات الزبائن وطرق االستجابة لطلبياهتم، يف حني أن 

ائم يف آليات دعم وتنمية القدرة التنافسية يستوجب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة تغيري مستمر التضارب الق
يف اسرتاتيجياهتا وسرعة أكرب يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان البقاء يف األسواق احمللية وحىت الدولية، إضافة إىل 

لداخلي خصوصا يف جانب االستثمار يف جمال االبداع وجوب تركيز اهتماماهتا على دراسة متطلبات ترقية حميطها ا
واالبتكار، وحسن استغالل وتوظيف معطيات االنفتاح التكنولوجي والتطور الرهيب لعامل التقنية والنظم املعلوماتية 
من جهة، وإدراك سبل التعايش مع ما حيمله العامل اخلارجي من قوى التفاوض مع املوردين والزبائن وحتليل حركية 

 البدائل، فضال عن تتبع سلوكيات املنافسني والبحث عن حصص سوقية أوفر، وهذا من جهة أخرى.
وكباقي الدول تدرك اجلزائر أن صياغة آليات لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير قدرهتا التنافسية 

ر تدفقات رؤوس األموال وعوملة التكتالت الدولية واإلقليمية وحتري روزيف خضم تعاظم حجم املعامالت التجارية وب
يستدعي ضرورة اإلسراع يف تكييف املؤسسات اليت تفتقد ألساسيات التنمية وعوامل  والتسارع العلمي، األسواق



 الـمـقـدمـة الـعـامــة

 4 

وسائل اإلنتاج الضرورية   وغياب وسوء التخطيط االسرتاتيجي ،برامج الدعم واخلدمات احلكومية كرتاجعالنجاح  
فقد أكدت البيانات مدى  2116،1-2115وفقا لتقرير التنافسية العاملي للفرتة ، و كالتجهيزات واملواد األولية

، ناهيك عن مخول جمال نظام املعلومات تدهور واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبصفة خاصة على مستوى
إىل حتسني بيئة العمل االبداع واالبتكار، األمر الذي دفع باجلزائر إىل اختاذ مجلة من التدابري واالجراءات اهلادفة 

وتوفري املناخ املالئم لتنمية هذا القطاع، من خالل العمل على تعديل النصوص التشريعية وإنشاء هياكل إدارية 
جزائرية بتبين احلكومة لسياسات إصالحية -كما عجلت الشراكة األورو وتقنية تشرف على تأطري املشاريع،

وتكييف منظومتها بشكل يقلل من  تنافسيتها ملتوسطة قصد تقويةوبرامج إلعادة تأهيل املؤسسات الصغرية وا
سلبيات االنفتاح الدويل من جهة، وضبط خطط لتعظيم الفرص اليت تضمن توازن املصاحل االقتصادية من جهة 

 يف ظل تراجع تدخالت الدولة وتشجيع القطاع اخلاص.أخرى، وذلك 
 . إشكالية الدراسة:1

قد حتدد  ية تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يعد أحد الرهانات اليتإن اخلوض يف مسألة دعم وتنم
نظما  تبىنتالسيما كون الدول اليت كانت  ،مصري االقتصاد عامة ومستقبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة

 هي اليوم جمربة على جماراة وحتدي معطيات وسلوكيات مؤسسات قطعت ،اقتصادية يف أحقاب زمنية ماضية
وحتظى بعناية كبرية من اجلهات املشرفة  ،وهلا خربة معتربة يف جمال نشاطاهتا ،أشواطا متقدمة يف االقتصاد الرأمسايل

 ا.إجناحهالسهر على على تسيريها وتنميتها و 
وعلى إثر التحوالت املتسارعة حنو اقتصاد املنافسة واالبداع واملعرفة وتنامي تداعيات العوملة على 

 التايل: املصاغة يف السؤال الرئيسي الدول عموما واجلزائر خصوصا تتبلور معامل اإلشكاليةاقتصاديات 
 ظل في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات القدرة التنافسية وتعزيز دعم ومداخل أسس ماهي

 المعاصرة؟ االقتصادية التحوالت
 سئلة الفرعية:األ. 1

 األسئلة الفرعية التالية: من خالل باملوضوع و ميكن اإلشارة إىل االهتمامات األخرى املتعلقة
  إىل أي مدى سامهت التدخالت احلكومية يف تكامل نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني مسامهتها

 يف االقتصاد الوطين ؟
 ما هي عوامل الدفع اليت ترتكز عليها املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تعزيز قدرهتا التنافسية ؟ 

                                                           
1 Klaus Schwab, Global Competitiveness Report, 2015-2016, World Economic Forum, Switzerland, P07. 
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 ويقود هذا السؤال بدوره إىل صياغة مجلة من األسئلة اجلزئية األخرى:
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 فيه ؟ تنشط الذي السوق وهيكل واملتوسطة الصغرية
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 عوملتها ؟ ودرجة واملتوسطة الصغرية
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 حمدداهتا ؟ وطبيعة واملتوسطة الصغرية
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 احلكومية ؟ والتأهيل الدعم واسرتاتيجيات واملتوسطة الصغرية
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 وتطويرها ؟ دعمها ومداخل واملتوسطة الصغرية
 :الدراسةفرضيات . 1

 الفرعية املنطوية حتتها تقود إىل طرح الفرضيات التالية:إن إشكالية الدراسة واألسئلة 
 لقد سامهت التدخالت احلكومية بدرجة كبرية يف تكامل نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني 

 الوطين؛ االقتصاد يف مسامهتها
 الطبيعية. ال تزال املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ترتكز يف تعزيز تنافسيتها على عوامل الدفع 

 وعلى هذا األساس ميكن صياغة الفرضيات اجلزئية التالية:
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 فيه. تنشط الذي السوق وهيكل واملتوسطة الصغرية
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 .عوملتها ودرجة واملتوسطة الصغرية
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 .حمدداهتا وطبيعة واملتوسطة الصغرية
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 .احلكومية والتأهيل الدعم واسرتاتيجيات واملتوسطة الصغرية
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 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال (1015=α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 
 .وتطويرها دعمها ودرجة توجهها حنو مداخل واملتوسطة الصغرية

  :الدراسة أهمية. 5
 األمهية النسبية للدراسة من املنظور األكادميي والتطبيقي على النحو التايل:ميكن حتديد 

  يف ظل التباين يف نتائج البحوث السابقة وتضارب أساليب التحليل والتقييم حتاول هذه الدراسة بناء
منوذج تصوري حديث، شامل ومستدام نسبيا وكذا تأسيس إطار مرجعي خبصوص آليات دعم وتطوير 

 تنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛القدرة ال
  إن التحوالت املتسارعة اليت تشهدها البيئة العاملية وصعوبة رصد حركية املتغريات يستدعي تصميم

مداخل مرنة وأكثر حداثة وابتكارا هبدف تعزيز تنافسيتها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزيادة قدرهتا 
 رات املعاصرة؛على استحداث مقومات للتعايش مع التطو 

  إن تعزيز القدرة التنافسية قد أصبح خيارا حتميا ال سيما على ضوء تنامي أثر املخلفات اليت طرحتها
العوملة من جهة، واخلصوصيات اليت تنفرد هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة من جهة أخرى، وهو ما 

 امحة يف األسواق احمللية واألجنبية؛يدعم بقوة ارتباط مصريها واستقرار كياهنا مبدى قدرهتا على املز 
  إن النتائج احملققة يف إطار تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية خالل العقدين املاضيني يقتضي

إجراء املزيد من الدراسات قصد تقومي االسرتاتيجية الوطنية واستحداث آليات أكثر كفاءة وفعالية لدعم 
 املؤسسات.وحتسني تنافسية هذا النمط من 

 . أهداف الدراسة: 2
 يسعى البحث لتحقيق مجلة من األهداف نوجز أبرزها فيما يلي:

 وسبل التعايش مع املتغريات  ؤسسات الصغرية واملتوسطةتبيان مكانة القدرة التنافسية يف حتديد مصري امل
 البيئية اجلديدة؛

  االسرتاتيجيات التنافسية؛الوقوف على دور التشخيص االسرتاتيجي حمليط املؤسسة يف تسطري 
 إبراز املداخل احلديثة لدعم وتنمية القدرة التنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ 
 االطالع على مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ودورها يف دفع وترية االقتصاد الوطين؛ 
  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية وتعزيز تبيان االجراءات، الوسائل والربامج املسطرة يف إطار تأهيل

 قدرهتا التنافسية؛
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 .حماولة تقييم برامج الدعم واستعراض انعكاساهتا على تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية 
 . حدود الدراسة:7

 وتقارير وأطروحات كتب بني تباينت مراجع على االعتماد البحث موضوع تطلب. اإلطار النظري: 1.7
 منها تعلق ما خصوصا الدراسة عجلة دفع يف مهم دور األنرتنت لشبكة كان وقد وإحصائيات، ومقاالت

باألوراق البحثية العلمية حديثة اإلصدار من قبل اجلامعات ومراكز البحث الغربية كهارفرد، وميشيغان، إضافة إىل 
 ووزارة لإلحصاء الوطين الديوان مثل احمللية احلكومية اهليئات عن وأوراق العمل الصادرة التقارير األحباث احمللية،

 االطالع كما مت واملتوسطة، الصغرية املؤسسات قطاع وترقية دعم على املشرفة الوكاالت وكذا واملناجم الصناعة
تقرير املرصد ، تقرير البنك العاملي حول ممارسة أنشطة األعمال، كتقرير التنافسية الكونية الدورية النشريات على

 العاملي للمقاوالتية وغريها.
 . اإلطار العملي:1.7
  :مشل البحث دراسة آليات دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية المجال الجغرافي

واملتوسطة عموما ويف اجلزائر خصوصا مع اإلشارة إىل بعض النماذج الدولية الرائدة يف هذا اجملال كإيطاليا 
ستة واليات  يفرض املقارنة، يف حني احنصر ذات اجملال يف إطار إعداد الدراسة امليدانية وماليزيا بغ

 )اجلزائر، وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت وغليزان(.
 مشل البحث استعراض تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة منذ فرتة ما بعد االستقالل المجال الزمني :

املرحلة اليت وافقت حتول اجلزائر إىل اقتصاد السوق مع عرض مكانة إىل غاية مطلع التسعينات وهي 
قطاع املؤسسات من مجلة االصالحات اهليكلية املسطرة، ومع حلول األلفية اجلديدة فقد مت االعتماد 

وذلك حسب متطلبات البحث. ويف إطار الدراسة امليدانية  2116إىل غاية على إحصائيات امتدت 
إىل غاية  11/13/2117استبانة مت توزيعها خالل الفرتة املمتدة من  فقد مت االعتماد على

31/12/2117. 
 مشل البحث معاجلة إشكالية تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية المجال المؤسساتي :

واملتوسطة على اختالف أحجامها، خربهتا، طبيعة نشاطها، طبيعة ملكيتها، ومنط تسيريها، كما عرفت 
 وأخرى شكلية منها وذلك ألسباب 61مؤسسة بعدما مت استبعاد  98امليدانية مشاركة الدراسة 

 موضوعية.
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 . منهج الدراسة:8
قصد اإلجابة على اإلشكالية موضوع البحث واختبار صحة الفرضيات، متت الدراسة بناء على جمموعة من 

ملفاهيم األساسية املتعلقة بالعوملة، املناهج، حيث اعتمد املنهج الوصفي يف معاجلة اإلطار النظري وطرح ا
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا القدرة التنافسية. يف حني مت استخدام املنهج النقدي يف استعراض الدراسات 
السابقة اليت تعرضت لنفس املوضوع وتفسري املبادئ اليت قامت عليها مث مقارنتها والوقوف يف األخري على أهم 

 املتناقضة أو اخلاطئة قصد استدراكها يف دراستنا. اجلوانب املهملة، 
أما املنهج التحليلي فقد مت اعتماده يف إطار احلديث عن تطور أداء قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
يف ظل الربامج والسياسات املسطرة إلعادة تأهيله، إضافة إىل حتليل مدى تأثري تطورات بيئة األعمال املعاصرة 
على ديناميكية القدرة التنافسية هلا. كما مت اعتماد املنهج اإلحصائي من خالل تناول األدوات اإلحصائية 
املخصصة لتحليل ومناقشة البيانات اليت مت جتميعها حول عينة الدراسة وتفسري العالقة بني املتغري املستقل واملتغري 

 التابع.
 . هيكل الدراسة:9

عرض مشكلة الدراسة، فرضياهتا، أمهيتها ، استهلت الدراسة بضوع وحتديد أبعاده بدقةبغرض اإلحاطة جبوانب املو 
 قد مت تصميم خطة تضمنت بابني:و  وأهدافها،

عرض وحتليل الدراسات السابقة هلذا  للدراسة، حيث تناول الفصل األول: مشل اإلطار النظري الباب األول
العوملة  على يف حني مت التعريج يف الفصل الثاين احلالية، لدراستناالقيمة املضافة املميزات و املوضوع وإبراز 

حتليل حركية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وديناميكية قدرهتا  كما تضمن أيضاوالتحوالت االقتصادية املعاصرة،  
 .يف ظل تعقد بيئة األعمال الدوليةالتنافسية 

من خالل الفصل األول معاجلة واقع وأداء املؤسسات  : مشل اإلطار العملي للدراسة، حيث متالباب الثاني
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر والوقوف على احملاور واالسرتاتيجيات احلكومية لتأهليها ودعم قدرهتا التنافسية، 

وكذا امليدانية  إضافة إىل عرض منهجية الدراسة امليدانية، بينما مت االهتمام يف الفصل الثاين بعرض نتائج الدراسة
 اختبار الفرضيات.

فقد ركز على اإلجابة على إشكالية البحث واستخالص أهم النتائج العلمية  اجلانب األخري من الدراسةأما 
باملوضوع، ومت  والعملية وحتليلها ومناقشتها، فضال عن تقدمي توصيات وحلول ملختلف اجلهات الفاعلة واملهتمة

 باقرتاح حماور وإشكاليات متثل آفاق البحوث العلمية مستقبال. الدراسة اختتام هذه
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 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنافسية القدرة تعزيز الباب األول: إشكالية
 تمهيد:

لقد أثارت العوملة انشغاالت العديد من الباحثني واخلرباء خالل الثالثني عاما املاضية، وعلى الرغم من 
حاولت معاجلة هذا املوضوع إال أهنا مل تنجح يف سد الفجوة القائمة نتيجة تباين  اتساع دائرة األدبيات اليت

 مستوى التعريفات، وتضارب مؤشرات قياسها، األسباب واآلثار والتحوالت وغريها من القضايا.
 لبداية فبالنسبة واآلليات، باألسباب تتعلق خمتلفة وتفسريات ونـُُهج نظريات على بناء   العوملة ديناميكية تتبع وميكن
 والتزايد املطرد يف حجم االستثمارات بتحرير التجارة املتعلقة الوطنية السياسات كانت للعوملة، الثالثة املوجة

العملية، غري أن التحوالت اجلانبية اليت  هذه يف البلدان ملشاركة بالنسبة حامسة املال وتسارع تدفقات رأس األجنبية
زئية عجلت بضرورة مشولية حتليل خملفات هذه الظاهرة ورصد اجتاهاهتا على مجيع مست الوحدات االقتصادية اجل

 1املستويات.
لقد أحدثت العوملة العديد من التحوالت العاملية يف حركية رأس املال واندماج األسواق وأساليب العمل واالنتاج، 

الطلب، ومرونة  حتوالت إىل القطاعي فالتوظي يف وتغري يف السياسات االقتصادية، كما انطوت أيضا هذه األمناط
العائدات، كما شجعت عمليات اخلوصصة ودفعت بالعديد من املؤسسات إىل جتاوز احلدود الوطنية واالقليمية 

 ألسواقها من خالل تدويل أنشطتها ومنتجاهتا، مما أدى إىل تغري هيكلي يف سالسل القيمة العاملية.
 تطوير على ينطوي أنه حيث اهليكلي، التغيري عملية يف حاسم عامل على أنه التقين التقدم إىل وقد أصبح يُنظر

 اإلنفاق يف أساليب دائمة وزيادة التقارب اجلغرايف والزمين لألقاليم وإحداث تغيريات التجهيزات واملهارات،
ناميكية مل يسبق واإلنتاج، كما عجل بتنامي جمال االبداع واالبتكار، وهو ما أكسب النظام االقتصادي الدويل دي

 هلا مثيل.
اليت  النامية البلدان سيما وال البلدان، أن ومبا االهتمام، من كبري قدر على تستحوذ للعوملة العريضة التأثريات إن

ورفاهية  االقتصادي النمو على املختلفة وآثارها العوملة بشأن القلق يزداد األخرية، السنوات يف انفتاحها تسارع
وخملفات اهليمنة وغريها، وبدرجة أكرب على استقرار مؤسساهتا ودميومة كياهنا نتيجة  البيئةومستقبل  الشعوب

 اشتداد حدة املنافسة، وتسارع وديناميكية متغريات البيئة االقتصادية الدولية.

                                                           
1 Silvia Marginean, Economic Globalization: From Microeconomic Foundation to National Determinants, 22nd 
International Economic Conference: “Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional 
Interdependencies”, IECS, Procedia Economics and Finance 27, 2015, P731. 
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وعلى الرغم من أن الظروف البيئية تتباين من حيث تأثريها يف الوحدات االقتصادية نتيجة اختالف أمناطها 
وتركيبتها، غري أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب من أكثر الكيانات حساسية جتاه تقلبات احمليط، ويظهر 
ذلك جليا يف سرعة استشعارها للتغريات االقتصادية مقارنة بنظرياهتا األكرب منها، وعادة ما خيلق توسع بيئة 

جتارية وقنوات جديدة لتنمية نشاطاهتا، غري أن  األعمال من خالل االندماج أكثر يف االقتصاد العاملي فرصا
التحدي األكرب الذي أصبح يواجه هذا النمط من املؤسسات هو إشكالية تنمية قدرهتا التنافسية يف ظل احلضور 
القوي للشركات املهينة وعالية اخلربة، وتزايد تأثريات قوى السوق، وهو ما استلزم تسطري آليات أكثر مرونة وجناعة 

 ز قدرهتا على املزامحة وتعزيز فرص استدامتها كمدخل لتقوية النسيج املؤسسايت لالقتصاديات احلديثة.لتعزي
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 الدراسات السابقةعرض : األولالفصل 
لقد أجريت العديد من الدراسات اليت حاولت إجياد أساليب ومناذج أكثر كفاءة وفعالية يف دعم القدرة 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ال سيما وأن هذا النمط من املؤسسات يتميز خبصوصيات جتعل التنافسية 
التدخل لتعزيز مكانتها يف األسواق وتفعيل آليات لدعمها على مزامحة املنافسني مسألة يف غاية التعقيد، إضافة 

شكلت هتديدا حقيقيا لنموها بل وحىت إىل طبيعة املتغريات اليت أصبحت تطرحها البيئة االقتصادية العاملية واليت 
استدامة كياهنا، ومن هذا املنطلق سعت الدراسات السابقة إىل معاجلة هذه اإلشكالية باالعتماد على خلفيات 

 نظرية ورؤى متباينة وباستخدام أساليب تطبيقية ومستويات حتليل خمتلفة، وهو ما سنستعرضه فيما يلي.
 . الدراسات العربية السابقة:1

 الصغرية املؤسسات كيفية إمكان متحورت الدراسة حول معاجلة، 1(1001عثمان ) . دراسة لخلف1.1
 السياسة مع خاصة العاملية، املتغريات ظل يف مكانتها وتربز هلا احلقيقي االقتصادي الدور تلعب أن واملتوسطة

هذا  تطور كيف لفهم إضافة إىل السعي. املمنوحة واألفضليات والتسهيالت واحلوافز التفضيلية باملعاملة املتعلقة
 قطاعا تصبح أن إىل التنموية االسرتاتيجية يف الثانوي القطاع من انتقلت وكيف اجلزائر، يف النمط من املؤسسات

 هذا تنمية وسياسة الدعم وأساليب وسائل على والتعرف واالجتماعية، االقتصادية التنمية أفاق عليه ترتكز حيويا
 تفرضها اليت املنافسة ظل يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تطور على وتأثريها فعاليتها مدى إدراكقصد  القطاع

 احلالية. العاملية املتغريات
كما أن  النامية، الدول يف أمهية كبرية واملتوسطة أصبحت تكتسي الصغرية املؤسسات وتوصلت الدراسة إىل أن

الذاتية، إضافة  العاملي مستمدة من خصائصها االقتصاد يعرفها اليت التحوالت يف ظل املنافسة والبقاء على قدرهتا
 االنتاج عوامل من يتوفر ما ونسب الدول هلذه واالجتماعية االقتصادية اهلياكل خبصائص تتعلق إىل اعتبارات

العمل،  كثافة بارتفاع تتميز نسبيا بسيطة إنتاجية لفنون للسكان، فضال عن مدى استخدامها املكاين والتوزيع
 من التعاقد طريق عن الكبرية املؤسسات مع والتكامل األسواق، وطبيعة التكيف على والقدرة اجلغرايف االنتشار

 .الباطن
 اجلزائر يبقى يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات وترقية تنمية سياسة جمال يف الدولة كما أكدت الدراسة أن تدخل

 املستوى على طرأت اليت العديدة والتغريات االقتصادية يف الرؤية الواضح للنقصمنه نظرا  املنتظر املستوى دون
 امللكية على احلصول اخلاصة، فضال عن صعوبة املؤسسات يف والعاملني املسريين تكوين سياسة التنظيمي، وغياب

                                                           
 .2114دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  -خللف عثمان، واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها  1
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 ذات النصوص وغموض االجتماعية، وكذا تعقيد واألعباء اجلبائي الصناعية والضغط املناطق يف خاصة العقارية
 .واملالية البنكية اآلليات والتنظيمي وجهل التشريعي الطابع
متحورت الدراسة حول حتليل مؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية ، 1(1002. دراسة فرحات غول )1.1

تتسم حبدة وتطور اهتمامات الفكر االقتصادي يف تنظيم احملاور الرئيسية لتعزيز تواجدها يف بيئة أعمال دولية 
 املنافسة وعدم اليقني، إضافة إىل ديناميكية املتغريات اليت أفرزهتا ظاهرة العوملة االقتصادية.

وتعرض الباحث من خالل دراسته إىل تطور حتديات العوملة يف شىت اجملاالت، كما أقر بضرورة مواجهتها من 
فرض وجودها باالعتماد على مدخل خالل اكتساب الكفاءات واملهارات اجلديدة اليت تسمح للمؤسسات ب

إعادة اهلندسة وتوجيه االهتمام إىل العنصر البشري من جهة وتثمني دور التشخيص البيئي ومرتكزات التحليل 
االسرتاتيجي ملتطلبات وميكانيزمات التأقلم مع املتغريات احلديثة من جهة أخرى، كما وقف الباحث على أهم 

ض ألمهية التحكم يف تكاليف االنتاج واعتماد مبدأ اجلودة الشاملة وااللتزام مؤشرات تنافسية املؤسسات بالتعر 
مبعايري اجلودة العاملية، فضال عن إبراز دور البحث والتطوير كأداة لتنمية تنافسية املؤسسات السيما منهجي 

الوطين واجلهود املبذولة االبداع واالبتكار. كما تطرق الباحث إىل أهم االصالحات اهليكلية اليت مر هبا االقتصاد 
لرتقية قطاع املؤسسات االقتصادية مع استعراض وضعية تنافسيتها وأهم املؤشرات املالية، البشرية والتكنولوجية 

 إضافة إىل مشروع برنامج إعادة التأهيل.
ستند إىل توصل الباحث من خالل الدراسة إىل مجلة من النتائج أبرزها أن حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات ي

التحكم يف عمليات التشخيص والتنفيذ الفعال لالسرتاتيجيات فضال عن حتمية اعتماد مدخل إعادة اهلندسة 
وترقية العنصر البشري واجلودة الشاملة ومعايري اجلودة واالبتكار. وقصد ضمان فعالية هذه األسس ال بد على 

عاصرة من جهة وتأهيل احمليط الذي تنشط فيه هذه املؤسسات تكييف ثقافتها التنظيمية مع تغريات البيئة امل
رية اليت مست االقتصاد الوطين وقطاع ملباشرة بالرغم من التعديالت اجلذاالخرية، مع الرتكيز على التنافسية غري ا

ل املؤسسات االقتصادية إال أن نتائج االصالحات سجلت أرقاما سلبية أكثر منها إجيابية نظرا الفتقار برامج التأهي
 للفعالية والصرامة من جهة وتعدد جوانب الضعف يف املؤسسات الوطنية من جهة أخرى.

 تنافسية تنمية يف الفاعلة األسس معاجلة حول هذه الدراسة وقد متحورت، 1(1011) عابداللزهر . دراسة 1.1
 لألداء ومواجهتها صمودها إمكانية أمام عائقا تقف اليت املتغريات حتليل خالل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات

                                                           
االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  فرحات غول، مؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية يف ظل العوملة االقتصادية )حالة املؤسسات اجلزائرية(، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم 1

2116. 
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 ومواكبة الدولية املستجدات مع للتعامل االسرتاتيجية اخليارات والعمل على إجياد األجنبية، للمؤسسات العايل
 املنافسة. ساحة يف بقائها ضمان قصد املعاصرة االقتصادية التوجهات
 احمليط تشخيص إىل اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنافسية حتسني إشكالية معاجلة الباحث وقد حاول

 اخلارجي احمليط تشخيص إىل إضافة األنشطة، وحتليل والكفاءات املوارد مدخلي طريق عن للمؤسسة الداخلي
 . االجتماعية والظروف االقتصادية البيئة يشمل الذي العام واحمليط لبورتر، اخلمس القوى لنموذج وفقا اخلاص

 وتطوير البشري العنصر تنمية على االهتمام برتكيز تنافسيتها لتعزيز املؤسسة جهود إىل الباحث تعرض كما
 ،الدولية املنافسة مستوى جملاراة أساسي كمعيار واالبتكار االبداع حلقات إىل التحول عن فضال ومهاراته كفاءاهتا

 يف اخلربة واكتساب التخصص مزايا على واحلفاظ االنشطة تطوير قصد اسرتاتيجية شراكات يف الدخول إىل إضافة
 االستحواذ اسرتاتيجية لفشل نظرا الصناعية العناقيد أسلوب على بالرتكيز التكاليف وخفض التسويق جماالت

 واملعلومات. التكنولوجيا جمال وتسارع العوملة حتديات وتنامي واالندماج
 من االستفادة إىل الدعوة خالل من املؤسسات تنافسية لتنمية احلكومي الدعم اليات باستعراض الباحث قام كما

 تفاصيل على وقوفه إىل إضافة، بفرنسا ممثال االوريب االحتاد رأسها وعلى اجملال هذا يف الرائدة الدولية التجارب
 تقييمية نظرة وأخريا وأبعاده االستفادة وشروط التنفيذ اجراءات، مرتكزاته حتليل، اجلزائر يف التأهيل اعادة برنامج

 . للربنامج
 لسنة الكونية التنافسية تقرير من املتغريات باقتباس دراسته منوذج بناء على الباحث عمل فقد امليدانية الدراسة أما

 لتنافسية احلايل الوضع مع مقارنة قياسية دراسة وإجراء العاملي، االقتصادي املنتدى عن الصادر 2112-2113
 .وترقيتها دعمها سبل على والوقوف اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 األورو متوسطية تواجه اجلزائرية ويف إطار الشراكة واملتوسطة الصغرية أن املؤسسات على الدراسة نتائج وأسفرت
 املؤسسات تنافسية ضعف أن كما وتطورا، عمالة، إنتاجا تفوقها حادة من قبل املؤسسات األوروبية واليت منافسة
 واالبتكار االبداع تراجع ،املقاوالتية الثقافة غياب تشمل األسباب من جلملة يرجع اجلزائرية واملتوسطة الصغرية
 على تقتضي اليت الفعالة االسرتاتيجيات وغياب املؤسسة حميط تدهور إىل إضافة، املتخصصة الدعم هياكل ونقص
 تنامي أن إال التصدير تنافسية حتسن من وبالرغم، الصناعية العناقيد أو تأطري الكرتونية حكومة انشاء املثال سبيل

 املبذولة كما أوضحت النتائج أن اجلهود،  العامة والتنافسية االسترياد تنافسية حتسن دون حال الذكر سابقة العوائق

                                                                                                                                                                                     
رية"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، لزهر العابد، "إشكالية حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائ 1

2113. 
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 واسرتاتيجيات احلكومي الدعم آليات تبقى فيما تنافسيتها، لتعزيز احلاسم العامل تعترب املؤسسة مستوى على
 .تكميلية عوامل التحالف

على  توسطيةم وروالدراسة حول حتليل أثر الشراكة األهذه متحورت ، 1(1011) مباركي سمرة. دراسة 1.1
تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية من خالل الرتكيز على شق التنافسية وكيفية مواجهتها للمزامحة 

الربنامج الوطين إلعادة تأهيل املؤسسات الصغرية خصوصا بعد تأسيس منطقة التبادل احلر وانطالق  ،جنبيةاأل
 واملتوسطة والعمل على حتسني قدراهتا التنافسية.

تطرقت الباحثة من خالل حماولتها معاجلة إشكالية دور برنامج إعادة التأهيل يف دعم وتعزيز القدرة التنافسية 
السيما الشراكة  ،قليمي الذي عرفته اجلزائر واإلللمؤسسات الصغرية اجلزائرية إىل إبراز خمتلف مراحل التعاون الدويل

 .جزائرية وما رافقها من تغريات هيكلية مست االقتصاد الوطين يف ظل التحول اىل اقتصاد السوق ورواأل
إقرارا بدور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية احمللية فقد وقفت الباحثة على أهم اجلهود اليت بذلتها اجلزائر و 

قدرته على تأدية دوره أعاقت يف سبيل دعم هذا القطاع وتنميته انطالقا من تشخيص املشاكل والعراقيل اليت 
 لية الرائدة يف هذا اجملال.االقتصادي واالجتماعي مع الرتكيز على التجارب الدو 

وقد تكللت هذه اجلهود بتأسيس عدة برامج لتأهيل هذا القطاع بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية 
من جهة أخرى فقد عرفت املنظومة االقتصادية يف إطارها التشريعي حتوالت جذرية  ،الصناعية واالحتاد األورويب

نني تسهل سريورة نشاط هذا القطاع والتحفيز على االستثمار وإدخال صدار نصوص تنظيمية وقواإجتسدت يف 
إصالحات على النظام اجلبائي واملصريف قصد مواكبة املستوى الدويل وخلق املرونة الكافية للتأقلم مع التغريات 

 البيئية اجلديدة وتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.
يف إطار الشراكة  قد استفادت اجلزائر أبرزها أن خالل دراستها إىل مجلة من النتائجوقد توصلت الباحثة من 

يف  ،التنموية اهلائلة افضال عن قدراهت، يف التسيري والتنمية االقتصادية اهليئات األوروبيةمن خربة  األورو متوسطية
رادات من جهة واملخلفات يجلمركية وضعف اإلاملقابل ال ميكن إخفاء التكاليف االنتقالية املرتبة عن إلغاء احلواجز ا

هذا اجلزائر بعث الروح يف من جهة أخرى. كما أعادت  اليت ترتكها حدة املنافسة األجنبية على املنتجات احمللية
هذا النمط من  برامج لدعم تسطري وحققت قفزة نوعية من خالل ،من خالل التواصل االقليمي والدويل القطاع

 .نشاطاهتا تأطريلإلشراف على ياكل تأسيس هاملؤسسات و 

                                                           
بلعباس، ة، التجارية وعلوم التسيري، جامعة سيدي مباركي مسرة، "تطور املؤسسة الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل التغريات البيئية اجلديدة"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادي 1
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مؤسسة صغرية ومتوسطة إىل أن املستوى  14كما توصلت الباحثة من خالل الدراسة امليدانية اليت أجرهتا على 
التنافسي هلذه األخرية لن ميكنها من الصمود أمام دخول املنتجات األجنبية. كما توضح أن اخنراط املؤسسات 

ضعف املوارد املالية فضال على أن هذا  سبب وجيه وهوليف برنامج إعادة التأهيل كان  الصغرية املتوسطة اجلزائرية
حديثة النشأة على عكس  الربنامج يعترب وسيلة فعالة لتحسني القدرات التنافسية للمؤسسات صغرية احلجم،

 املؤسسات املتوسطة اليت استدعت ضرورة تكيف احمليط الذي تنشط فيه . 
مكانة القطاع اخلاص يف  إبراز متحورت الدراسة حول، 1(1011محمد وجيه خربوطلي ). دراسة عامر 5.1

اجلودة  ،التنافسية واملرتكزة أساسا على حماور التكاليف تهاالقتصاد السوري وأهم العقبات اليت حتول دون تنمية قدر 
دى تأثريها على قطاع االعمال كما سعى الباحث اىل دراسة درجة توافر هذه احملددات وم  احلكومة.والنوعية ودور 

 عموما وقطاع التصدير خصوصا.
لسوق السورية اتناول يف بدايتها دراسة تنافسية ، وقصد اإلملام بالبحث فقد تطرق الباحث اىل جمموعة من احملاور

من خالل مؤشرات كفاءة أسواق العمل وتطور السوق املالية واحلجم وإنتاجية العمل، وذلك هبدف الوقوف على 
مكانة السوق السورية من السوق العاملية ومدى التزامها مبواكبة املعايري الدولية للتوصل اىل إدراك نقاط القوة 

 واستغالهلا وتفادي نقاط الضعف واستدراكها.
كما قام بتحليل الصادرات السورية ومنعكسات التنافسية عليها من خالل دراسة تكاليف اإلنتاج وإبراز أهم 

رة يف تزايدها خصوصا على مستوى النشاطات اليت تتمتع مبيزة نسبية يف اإلنتاج، فضال عن تطرقه اىل العوامل املؤث
حماوال بذلك ربط عوامل  معايري اجلودةتقييم عنصر اجلودة والنوعية وإظهار واقع املؤسسات السورية يف جماراة 

 الرتاجع جبودة التقنية املعتمدة يف النشاطات احمللية.
خر فريى الباحث أن لتدخل احلكومة يف دعم القدرة التنافسية دورا فعاال يف دفع وترية االقتصاد آب أما من جان

 وتشجيع تنافسية املؤسسات السوري، عن طريق القنوات التنظيمية والتشريعية املسامهة يف تشجيع قطاع األعمال،
 املصريف ومرونة نظام التمويل. وضمان شفافية السياسات املالية والتجارية والعمل على ترقية القطاع

ضعف أن  ومن خالل املعلومات والتحاليل اليت تقصاها الباحث فقد توصل اىل إدراك مجلة من النتائج أبرزها
التنافسية يف السوق السورية يرجع إىل اخنفاض سقف القيمة املضافة من جهة وتنامي حتديات العوائق اجلمركية 

افتقار مناخ األعمال للتدابري واإلجراءات اليت تدعم تنمية ، فضال عن ت احملليةواألعباء الضريبية على املؤسسا
 توفر املؤسسات السورية على مزايا تنافسية غري مشغلة )نسبية(.، إضافة إىل الكفاءات واستغالل الفرص

                                                           
 .2114، العدد األول، 31جمللد عامر حممد وجيه خربوطلي، العوامل املؤثرة يف القدرة التنافسية للصادرات السورية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ا 1
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أصبحت الدراسة حول التطورات املتسارعة اليت هذه متحورت ، حيث 1(1015) غزيباون علي. دراسة 2.1
فرازات اليت طرحتها ظاهرة العوملة واليت جعلت اقتصاديات الدول عموما متيز البيئة االقتصادية الدولية السيما اإل

واليت تقف أمام حتديات متعددة تباينت بني شدة  ،على وجه اخلصوص واملتوسطة الصغرية املؤسساتوقطاع 
عن أساليب جديدة لتحسني تنافسية هذا النمط من أين جتلت مسألة البحث ، املنافسة والتغري التكنولوجي

 املؤسسات أمرا حتميا.
فعالة لدعم وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية  آلياتجياد إسعيا من الباحث لإلجابة على إشكالية و 

العوملة من حترير واملتوسطة يف ظل ديناميكية البيئة العاملية وتغرياهتا السريعة، فقد تطرق إىل أهم جتليات ظاهرة 
 على الوقوف الباحث وقد حاولالتجارة ورؤوس األموال، وقيام التكتالت وتسارع ثورة املعلومات والتكنولوجيا، 

، أمهية ودور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دفع وترية التنمية وسرعة التأقلم مع مستجدات الظاهرة من جهة
التجارب الدولية ذات اخلربة املتقدمة يف هذا اجملال من جهة  استقراءع و وحتليل أهم املشاكل املرتبطة هبذا القطا 

كرب والفاعل احلقيقي يف توفري احمليط التنافسي الدور األ اأخرى، كما أوضح من خالل الدراسة أن احلكومة هل
داخلية واخلارجية خالل تشخيص البيئة ال من بتحليل اخليارات االسرتاتيجية إضافة إىل أنه قاماالمثل ملؤسساهتا، 

كزت دراسة على إبراز دور التسيري االسرتاتيجي ر كما   ،للمؤسسة كمدخل فعال إلدراك الفرص والتهديدات
 واليقظة واالبداع واالبتكار كأسس وبدائل اسرتاتيجية لتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

احللقات  توجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة حنو والتطبيقية أبرزهاأسفرت الدراسة عن مجلة من النتائج النظرية و 
، كما أن ت تشكل رهانا رئيسيا الستمرارها وبقائهاحاليت ترتكز على املعرفة والتكنولوجيا بنسبة أكرب واليت أض

يار اخليارات االسرتاتيجية ترتبط بشكل كبري باملوارد املعرفية والتنظيمية لصاحب املؤسسة ويتوقف اخت
 االسرتاتيجيات على مدى تفاعل املؤسسة مع التغريات البيئية وسلوكها اجتاه املنافسني.

دعم وحتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يستدعي بذل جهود جبارة يف جمايل  وأشارت الدراسة إىل أن
فئة  من جهة، وتعزيز حمليطالتخطيط والتنظيم وتوعية مسرييها، كما يعود الدور األكرب للدولة يف تكييف ا

 .من جهة أخرى القطاع واملؤسسات الكبريةهذا حداث التكامل بني إصعوبة  قصد تفادياملؤسسات املتوسطة 
مستويات عالية من املنافسة يف ظل  يتطلب بقاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وأضافت الدراسة أن
قد  ودات اليت بذلتها اجلزائر يف سبيل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطةاجمله، إضافة إىل أن االنفتاح االقتصادي

                                                           
دراسة حالة اجلزائر"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية،  -ت االقتصادية العاملية غزيباون علي، "أساليب تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التحديا 1

 .2115التجارية وعلوم التسيري، جامعة بومرداس، 
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كما تبقى بعيدة عن حتقيق االهداف التنموية   ،أثرا إجيابيا، إال أهنا ال تزال حباجة إىل املزيد من االهتمام تركت
يف مع املتطلبات العاملية من عدم اجلاهزية للتك تعاين عينة الدراسة أن الدراسة امليدانيةيف حني أكدت  املنشودة.

حىت التحالفات االسرتاتيجية، فضال عن غياب معامل التسيري االسرتاتيجي  سواء جمايل التصدير واالسترياد أو
اء على اسرتاتيجييت الرتكيز والقيادة نومن جهة أخرى تسعى هذه األخرية اىل خلق ميزة تنافسية ب ،واليقظة

 بالتكاليف.
 لسابقة:. الدراسات األجنبية ا1
 األعمال تشكيل إعادة منذ زمن على واهلند الصني تعمل،  United Nations (2009)1. دراسة2.1

 Lenovo مثل الدولية التنافسية املشاريع خالل من جزئيا   العاملي واملسامهة يف توجهات االقتصاد الدولية التجارية

 والصغرية الصغر متناهية احمللية املؤسسات من بكثري أكرب أعداد مع تتعايش فهي ذلك، ومع. InfoSysو
 التمويل، على احلصول يف املتمثلة الدائمة التحديات تواجه هذه األخرية أن على احلجم، وجيب واملتوسطة

 اجلديدة والتهديدات الفرص مع أيضا تتكيف السوق وأن واإلحاطة بتقلبات البشرية الكفؤة، واملوارد والتكنولوجيا،
 .العوملة تفرضها اليت

 آثار هلا اليت االنتاج األعمال من خالل عوملة بيئة تغيري على تعمل رئيسية ديناميكية على الدراسة هذه كما تركز
 احلالية العاملية االقتصادية على آفاق النمو للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف آسيا واحمليط اهلادئ. إن البيئة رئيسية

املتميزة  والنهائية تغري التكنولوجي وازدياد الطلب على املنتجات واخلدمات الوسيطةتتميز بتحرير التجارة وتسارع ال
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات وجتد. اجلودة واليت جيب أن تليب املعايري الدولية الصارمة على حنو متزايد وعالية

 النقيض، وعلى. احمللية أسواقها يف حىت الظروف، هذه مثل يف التنافسية قدرهتا على احلفاظ يف صعوبة التقليدية
 ختفف فإهنا اجلنسيات متعددة الكبرية والشركات األجانب املشرتين مع الروابط تسهيل خالل العوملة ومن فقوى
 الوصول إمكانية احمللية واملتوسطة الصغرية للمؤسسات وتتيح احمللية، واألسواق االقتصادات على املفروضة القيود

 .واألسواق األموال ورؤوس واملهارات والتكنولوجيا املعلومات ذلك يف مبا عامليا، املوزعة األصول إىل
 آسيا منطقة يف التنمية وشركاء السياسات وصناع واملتوسطة الصغرية املؤسسات إمكان وتبحث الدراسة يف كيفية

املندمج يف  االجتاه حتسني خالل من البيئة االقتصادية الدولية اليت التحديات ختفيف إىل السعي اهلادئ واحمليط
 العوملة.

                                                           
1 Globalization of Production and the Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises in Asia and the 
Pacific:Trends and Prospects, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations, New 
York, 2009. 
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 ستكون أهنا املؤلفون يعتقد اليت العملية واملبادرات السياسات حنو املوجهة التوصيات بعض ومشلت الدراسة تقدمي
( اخلارجية) التجارية التمكينية البيئات على املركزة التحسينات من عدد تنفيذ( أ: )هذه األخرية وتشمل. مفيدة

 متعددة جهود بذل( ب) اللوجستيات؛ أنظمة على خاص بوجه الرتكيز مع واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات
 ودعم تطوير( ج) واملتوسطة؛ الصغرية للمؤسسات األعمال واسرتاتيجيات( الداخلية) العمليات وترقية لتحسني

 مقرتحة عمل خطة افة إىلإض. اإلقليمية التعاونية العالقات تشجيع ومتابعة( د) عناقيد املؤسسات؛ من املزيد
 آسيا يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املزدهر اجملتمع مساعدة إىل هتدف حمددة، مكونات عدة على تشتمل
 .النتائج أفضل لتحقيق اإلنتاج عوملة اجتاه تسخري وبالتايل املنافسة، على قدرة أكثر تصبح أن على اهلادي واحمليط
حول األمهية  الدراسةهذه متحورت ، László Borbás (2010)1و György Kadocsa . دراسة1.1

اليت أصبحت حتظى هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما يف ظل االزمة االقتصادية العاملية نظرا للدور الفعال 
م يف ، األمر الذي يستدعي تكثيف املزيد من اجلهود واإلجراءات اليت تساهالذي أدته يف إعادة دفع دفة التنمية

على املستوى األورويب عموما واجملر  خلق بيئة أعمال تشجع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التطور والنمو
 خصوصا.

ح فكرة إمكانية تكيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع التحديات االقتصادية املعاصرة ر تطرق الباحثان اىل طو 
يف بيئة األعمال   األساسيةوالتعايش معها من خالل العمل على حتقيق أعلى درجة من الثقة والتوازن يف العمليات 

سطة واالهتمام بانشغاالهتا منذ كما أشار إىل انطالق األحباث اليت تعىن بدراسة موضوع املؤسسات الصغرية واملتو 
مطلع التسعينات يف اجملر "بودابست" متاشيا مع خطة تشتمل على تقدمي املؤسسات الصغرية واملتوسطة كمجال 
للبحث والدراسة، االعتماد على الدراسات السابقة، العمل على تقدمي املشورة، إجراء استقصاء وجتارب على 

تستدعي التعمق يف مفهوم ضمان  من منظور أن التنافسية تتطلب أواملؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك 
 استمرارية حياة املؤسسة.

هم، خربة املستشارين، أحباثراض عتالية: املقابالت مع الطلبة واستمت االعتماد على املصادر ال د إجراء الدراسةوقص
مؤسسة  111وطالب  411على الدراسة االستطالعية  ، واشتملتفحص سريع حول أساليب اإلدارة والتسيري

وقد قاما بتقسيم عوامل حتليل القدرة التنافسية الكلية إىل: تدفقات املعلومات، السلع،  ،صغرية ومتوسطة

                                                           
1 György Kadocsa, László Borbás, Possible ways for improving the competitiveness of SMEs. A Central-European 
approach, MEB 2010 – 8th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, June 4–5, 
2010, Budapest, Hungary. 
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ثار العوملة آعنصر العمل، الشراكة، الشبكات واملؤسسات متعددة اجلنسيات، كما حصرا  ،اخلدمات، رأس املال
 إخل.اجية، األسعار، التنافسية...يف عدة نقاط نذكر منها: األسواق، االنت

إىل بعض املؤشرات إال  ذافن صعوبة قياس القدرة التنافسية يرجع أساسا إىل تكميم )كمية( والنأويرى الباحثان 
أن ذلك مل مينع من اقرتاح بعض العناصر اليت يرتكز عليها كمرجعية يف قياس تنافسية املؤسسات الصغرية 

هذه املؤشرات هي األخرى تتأثر  إخل.اإلنتاجية... ،احلصة السوقية ،رباحاأل ،لتصديرواملتوسطة ونذكر من بينها: ا
 ة كالعوملة والعمل والتحالفات.وأخرى خارجي ،مبجموعة من العوامل الداخلية كالتسويق واالبتكار وأسلوب التسيري

ة هبدف تنمية املؤسسات الصغري وقد تناولت الدراسة متابعة وحتليل السياسات املسطرة من طرف االحتاد األورويب 
أهم مشاكل تعاين منها  عشر يعاجل" والذي Small Business Act"يف إطار  2119واملتوسطة مبطلع سنة 

هذه األخرية ويأيت يف مقدمتها ضعف العالقة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار الربنامج املفعل مسبقا 
"Think Small First". 

على ضعف التنسيق بني  توسطةمغرية و مؤسسة ص 279ج الدراسة اليت قام هبا الباحثان على لقد أسفرت نتائ
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومراكز التكوين والتعليم يف إطار نقل املعرفة وجاءت يف صدد معاجلة هذه الظاهرة 

تأسست سنة ) ERENETتأسيس تعاونية بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اجلامعية باسم 
تعمل يف نظام شبكي تشجيعا منها على توطني األساليب املعرفية والعلمية اجلديدة يف تنمية ( بسويسرا 2114

وحتسني وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والرفع من تنافسيتها وإبراز دور اإلبداع واالبتكار يف دفع وترية 
دولة  36بني على الربط  ERENETوعملت شبكة عامة، وروبية املنافسة األ، و اقتصاد املؤسسات خاصة

 .بالتعاون مع الواليات املتحدة األمريكية وفينزويال
حول تنافسية  الدراسةهذه متحورت ،  Singh & Garg & Deshmukh (2010)1. دراسة2.3

وهتدف إىل حتليل  ،االقتصاديةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التحوالت احلديثة اليت أقرهتا ظاهرة العوملة 
من اهلند والصني مع الوقوف  يف كلضافة إىل اإلحاطة بواقعها إخمتلف التحديات اليت تواجهها هذه األخرية، 

 على أهم اجلهود املبذولة يف سبل تنمية وحتسني تنافسية هذا القطاع.
 :فسية املؤسسات الصغرية واملتوسطةويعود الفضل يف حتقيق هذه النتائج إىل اعتماد سياسة ترقوية تدعم تنا

                                                           
1 Rajesh K. Singh, Suresh K. Garg, S.G. Deshmukh, The competitiveness of SMEs in a globalized economy: 
Observations from China and India, Management Research Review, Vol. 33 No. 1, 2010. 
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 SiStsإنشاء عدد من اهلياكل املشرفة على تأطري نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة مثل: مت  لهندبالنسبة ل
العاملية، التنسيق بني السياسات املالية  معايري اجلودةتسهيل احلصول على التكنولوجيا احلديثة، العمل وفق ، Ssiو

 .حتفيزات للتصدير، وتسطري خطط إنتاجية وتسويقية تقدمي، و واجلبائية
حتسني جودة اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة،  تعديل املنظومة القانونية والتشريعيةأما بالنسبة للصني فقد مت 

االبداع واحلث على  تنمية اجملال البحثي والعلمي، تسهيل عمليات التمويل واجلباية، اخلدمات العمومية
 ، تطوير اهلياكل الصناعية، ولوجياوالتكن

أما يف خصوص االسرتاتيجيات املعتمدة يف تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فيمكن 
 تلخيصها فيما يلي:

مؤسسة صغرية ومتوسطة غلب عليها طابع الصناعات البالستيكية  241لت االستبانة بالنسبة للهند فقد مش
إخل، أما ... ختفيض األعباء، تطوير الكفاءات، رضا العمالء اسرتاتيجيات رتكيز على مدى تبينواإللكرتونية مع ال

عن  الصغرية واملتوسطةسخرت جمهودات جبارة للتحول من االهتمام بالصناعات الثقيلة إىل املشاريع ف الصني
حتسني  ،رة العالقات بني املنشآتإدا ،املسؤولية االجتماعية ،طريق تبين اسرتاتيجيات توزعت على جمال االستثمار

 إخل.... اخلدمات وإزالة العقبات
 هي:كل من اهلند والصني يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطة توصلت نتائج الدراسة إىل أن التحديات اليت تواجهها 

ويف سبيل ختطي هذه العقبات جلأت الدولتني اىل عقد  ،تطوير التكنولوجياو  ختفيض االعباء ،جودة املنتجات
نشر الوعي االستثماري  شراكات أجنبية يف سبيل حتسني االستفادة من امتيازات خارجية اضافة اىل السعي حنو

هناك ارتباط ، كما أن ية لعوامل االنتاجللب العاملي وزيادة االنتاجية الكوالثقافة التنظيمية ودراسة االستجابة للط
، كما ختفيض األعباءعن طريق  وثيق بني التنافسية وتنمية املوارد البشرية وتطوير اجلودة إضافة التسيري االسرتاتيجي

 رتتب عنه ضعف التنافسية باإلبداع واالبتكار.يتراجع االهتمام مبجال البحث والتطوير أضافت الدراسة أن 
عوامل كاخنفاض التكاليف احمللية وارتفاع معدل العائدات  تعترب اهلند أقوى البلدان جاذبية لالستثمار بفضل عدة

، فيما رجحت الدراسة أن باإلنتاج السلمي الصغري )الضعيف( تتميز لصناعة الصغرية واملتوسطة يف اهلندإال أن ا
، مشرية كذلك إىل أن الدولتني رتاجع تكاليف العمالةيتعلق بجع تنافسية الصني من حيث اخنفاض التكاليف اتر 
 تدين اخلدمات.و  ،اجلودةااللتزام مبعايري حتديات تنمية األداء، عوامل االنتاج،  انواجهت
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التأسيس املفاهيمي  حول الدراسةهذه متحورت ، Andrea Némethné Gal (2010)1. دراسة 2.4
للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، والبحث يف العناصر األساسية الواجب األخذ هبا يف حتديد 
اإلطار العام هلذا املفهوم، إضافة إىل الوقوف على مؤشرات قياسها وأهم العوامل املؤثرة فيها، حيث أقرت الدراسة 

الف الرؤية واألساس حمل التنافس، مبعىن آخر هو ما إن كانت املؤسسة باختالف أبعاد التنافسية نتيجة اخت
تستهدف املزامحة من منظور املنتجات، أو التقنيات املستعملة يف االنتاج، أو اجلودة واألسعار، إضافة إىل ضرورة 

سسة من جهة االستناد إىل طبيعة النشاط الذي يؤطر امتداد القدرة التنافسية من جهة، واالعتداد حبجم املؤ 
 أخرى.

كما تطرق الباحث إىل عدة مناذج لتحليل البيئة احمليطة باملؤسسة من خالل تبويبها إىل عوامل كلية ذات طبيعة 
اجتماعية، تكنولوجية، اقتصادية، بيئية وسياسية، إضافة إىل عوامل جزئية تتعلق بالقوى اخلمس لبورتر، ومن خالل 

 لتنافسية، األداء، الوظائف والقدرة على التكيف.ذلك مت استخالص عالقة بني القدرة ا
كما يرى الباحث أن املفهوم احلديث للقدرة التنافسية ال بد له أن يأخذ يف االعتبار نطاق التنافس )حملي أو 
دويل(، والقدرة على خلق الرفاه دون االقتصار على اجملال الوظيفي فقط، فضال عن قدرة املؤسسات على تصريف 

 ىل اخلارج ومزامحة املنتجات املستوردة إلشباع السوق احمللية.منتجاهتا إ
وتوصل الباحث إىل بناء منوذج مركب للقدرة التنافسية باالستناد إىل مستويني، حيث يشمل املستوى األول على 

ارجية العناصر املؤثرة يف املدخالت واملخرجات، بينما يتعلق املستوى املقابل على عوامل البيئة الداخلية واخل
)احمليط، املشاركون واالسرتاتيجية التنافسية(، ومن خالل العالقة اليت تربط بني هذه املتغريات ميكن للمؤسسة 

 حتقيق تنافسية عالية يف التوظيف، إشباع السوق والتصدير، البحث والتطوير وزيادة رأس املال.
 طرحتها اليت الفرص كون أن استغالل  حول الدراسةهذه متحورت ،  (2013)2وآخرون P. Dürr. دراسة 2.5

على  اإلنتاجية منو على تساعد اليت العوامل أهم أحد الطلبيات تلبية عملية لدعم احلديثة املعلومات تكنولوجيا
 من كثري يف الواضح من فليس ذلك، ومع. واملتوسطة املصنعة وتعزيز قدرهتا التنافسية الصغرية املؤسسات مستوى
 يتم ما نادرا   األقل على أو الفعلي، أدائها ومدى املثبتة املعلومات تكنولوجيا أنظمة استخدام كفاءة مدى األحيان
 املنهجية إىل االفتقار هو األرجح على األهم ولكن عديدة، واألسباب. منهجية نسبية بطريقة وتطويرها تقييمها

                                                           
1 Andrea Némethné Gal, Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises: a Possible Analytical 
Framework, HEJ-ECO, January 15, 2010. 
2 P. Dürr, A. Brauna, E. Westkämper, T. Bauernhansl, M. Haagb, J. Heilala, F. Grossmann, Improving 
Manufacturing SMEs' Competitiveness Through Systimatic IT Efficiency Evaluation and Advancement, 
ScienceDirect, Procedia, CIRP 12 408, 2013. 
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 مع املعلومات، تكنولوجيا كفاءة حتسني معايري والتحليل الكفؤ لتحديد املنتظم، القياس إلجراء الالزمة واألدوات
 وحتسني وقياس وحتليل لنمذجة برجمية أداة تصميم كما أن هذه الدراسة تقرتح. والتكاليف اجلهد على احلفاظ
 واملتوسطة املصنعة. الصغرية املؤسسات هبدف تعزيز تنافسية املعلومات تكنولوجيا كفاءة

 هذا املدخل والنظر فوائد تكنولوجيا املعلومات يستدعي الرتكيز على تقييم وبينت الدراسة أن مسألة تطوير كفاءة
والنوعية، من خالل  الكمية النقدية، غري العوامل ذلك يف مبا األبعاد مقارنة بالتكاليف، متعددة املؤشرات يف

تعقيد مركباهتا حصر هذه املؤشرات يف جودة تكنولوجيات املعلومات، سرعتها، مرونتها، موثوقيتها، واحلد من 
الصغرية واملتوسطة  املعتمدة يف املؤسسات التحتية التقنية البنية يف النظر والقدرة على ختفيض تكاليفها، إضافة إىل

املعلومات اليت تساهم بقيمة أقل يف دفع وترية قدرهتا  لتكنولوجيا الفردية االستثمارات على الرتكيز من بدال  
 التنافسية.

تنامي  حول الدراسةهذه متحورت ،  Worwui-Brown & Akaba, Ocloo (2014)1. دراسة2.2
شدة املنافسة وتزايد وترية التسارع التكنولوجي الذي أصبح مييز البيئة االقتصادية العاملية ، نتيجة المتداد ظاهرة 
العوملة وتأثرياهتا املباشرة على التبادل الدويل عموما وعلى نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة خصوصا، وقد 

املزامحة ضرورة حتمية أفرزهتا عدة عوامل كالتحرر االقتصادي  سواق الدولية قصدضحى خيار الولوج إىل األأ
للتأقلم مع املتغريات الظرفية والصمود أمام  ت اسرتاتيجياريضرورة تسططرح األمر الذي  ،واندماج األسواق

 التحديات املعاصرة.
اه التحديات اليت تطرق الباحث يف اطاره النظري إىل الوقوف على أهم وجهات نظر املفكرين االقتصاديني اجتو 

طرحت العوملة واليت تباينت بني أبعاد حترير التبادالت التجارية وتوحيد األسواق، إضافة إىل أثر املعلومات 
التكنولوجية يف تغيري منحىن الصناعات الصغرية واملتوسطة، كما مت إبراز أهم العوامل املؤثرة يف ديناميكية نشاط 

مدى اغتنام املؤسسات الصغرية واملتوسطة للفرص وقدرهتا على التكيف مع األسواق وصوال يف األخري إىل أن 
املستجدات البيئية املعاصرة، يتوقف بالدرجة األوىل على اختيارها االسرتاتيجية االنسب اليت ختلق قدرة أكرب على 

 جنبية.لصمود أمام املنتجات األااملنافسة و 
ة واملتوسطة يف إفريقيا يرجع أساسا إىل صغر حجم األسواق ويرى الباحثون أن ضعف تنافسية املؤسسات الصغري 

صعوبة شروط ممارسة األعمال أن وضيق املنافذ واكتظاظها باملؤسسات األجنبية عالية التنافسية، إضافة إىل 

                                                           
1 Chosniel Elikem Ocloo, Selorm Akaba, David Kwaku Worwui-Brown, Globalization and Competitiveness: 
Challenges of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Accra-Ghana, International Journal of Business and Social 
Science, Vol. 5 No. 4 [Special Issue – March 2014]. 
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ا تقف عائقهي العوامل الرئيسية اليت التجارية وعدم مرونة األنظمة وتراجع نظام املعلومات وسوء البنية التحتية 
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة. أمام منو

مؤسسة صغرية ومتوسطة توزعت  251ـ أما الدراسة امليدانية فقد تطرق الباحثون إىل تقصي الوضعية التنافسية ل
على مخس نشاطات. وقد أسفرت النتائج يف اطار حتديد أهم التحديات املؤثرة على تنافسية املؤسسات الصغرية 

من هذه األخرية تعاين من عدم مواءمة التشريعات واألنظمة احلكومية، إضافة إىل أن  %61.2واملتوسطة إىل أن 
أيت تنامي حدة ي العينةتنافسية مستوى ألثر هذه التحديات على  امنها تعاين من سوء البنية التحتية وترتيب 72%

بعدم الدراية الكافية مبتغريات السوق  املنافسة يف الطليعة فضال عن التغري التكنولوجي وسوء البنية التحتية متبوعا
 وعدم مالءمة األنظمة والتشريعات احلكومية ملتطلبات تنمية تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف غانا.

ويعود السبب الرئيسي هلذه التحديات إىل االنفتاح الكلي لألسواق الغانية ورفع احلواجز عن دخول املؤسسات 
ضافة إىل تراجع نظام إاألساسية جملاراة التطور التكنولوجي وتوطني التقنيات العالية اجلودة  األجنبية وضعف العوامل

املعلومات الذي يسمح مبسح شامل ألوضاع السوق وعرض البيانات املتعلقة بنشاطها املايل والتجاري 
توسطة مشاكل أخرى تتعلق للمؤسسات احمللية والدولية، باإلضافة إىل هذه العوائق تواجه املؤسسات الصغرية وامل

 بضعف الكفاءات واملهارات، سوء التسيري والتخطيط، خصوصية اختاذ القرارات، ضعف اإلطار املؤسسايت.
وقد خلصت الدراسة باقرتاح جمموعة توصيات مشلت ضرورة رسم اسرتاتيجيات تتناسب مع متطلبات البيئة 

التحالفات االسرتاتيجية والعمل ضمن الشبكات ، قصد كسب ميزة االقتصادية احلديثة، إجراء نظرة شاملة حول 
 تنافسية تقلص من حجم التحديات اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف غانا.

 متثل واملتوسطة الصغرية بأن املؤسسات الدراسةهذه  تقر،  (2014)1وآخرون Daniel Sorin. دراسة 2.7
 القدرة وقصد دراسة. بالعديد من املتغريات االقتصادية واالجتماعية وأداؤها نشاطها ويتأثر أساسيا اقتصاديا عامال

 التخطيط التسويق، املؤسسة، إدارة جماالت االعتماد يف التحليل على مت واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية
 مقابالت لىع البحث واستند. الدولية السوق يف النشاط العمالة، املؤسسة، وخدمات منتجات االسرتاتيجي،

 مارس إىل فرباير من الفرتة خالل املعلومات االستبيانات، ومجعت خالل من املؤسسات مديري مع أجريت مباشرة
 وتوصلت. برومانيا Valcea مقاطعة يف ومتوسطة صغرية مؤسسة 349 من تتكون العينة وكانت ،2112
املؤسسات ذوو مستوى تعليمي جامعي، كما أهنم يتمتعون خبربة يف إىل أن أغلب مسريي هذا النمط من  الدراسة

                                                           
1 Daniel Sorin Manole, Elena Nisipeanu, Răzvan Decuseară, Study on the competitiveness of Small and Medium-
sized Enterprises (SMEs) in Vâlcea County, Theoretical and Applied Economics Volume XXI, No.4(593), 2014. 
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النشاط تزيد عن عقد من الزمن. يف حني يعترب جمال التسويق أقل األنشطة اهتماما من طرف املؤسسات الصغرية 
منها  %61واملتوسطة بدليل أن أزيد عن نصف عينة الدراسة ال ميتلك قسم خاص بالتسويق، كما أن أزيد عن 

سنوات، وأن أغلبها ال يقوم بأحباث تسويقية. من جهة أخرى فإن هذه  5فظ هبذا القسم ملدة تقل عن حتت
املؤسسات تعتمد بصفة مباشرة على املراقبة املباشرة للمبيعات قصد حتديد الثغرات يف البيئة اخلارجية، واليت تسمح 

 هلا بتتبع مستوى الطلب وتطور األسعار وكذا احلصص السوقية.
والتطوير الذي يعرف عزوفا  البحث جمال اجلودة، بعكس إدارة نظام فة إىل أن أغلب هذه املؤسسات تعتمدإضا

كما أن معظمها مييل للمشاركة يف املعارض والتظاهرات قصد البحث عن فرص . شبه مطلق لدى هذه األخرية
لق بتوظيف العمالة املهرة واليت للتحالفات، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النمط من املؤسسات يواجه صوبات تتع

انعكست سلبا على بعض األنشطة الوظيفية لديها، كما أن هذا العامل هو الدافع األول لكون أغلبها يربم دورات 
تدريبية للعمال هبدف حتسني أدائهم. ومن جهة أخرى فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تلجأ إىل التصدير قصد 

 تغطية تكاليف نشاطها.
أن الدراسة تقر بضرورة تنصيب هياكل تسهر على توفري املعلومات الدورية عن تطور عناصر السوق، فضال كما 

عن أن جناح املؤسسات الصغرية واملتوسطة مرتبط مبدى توفري بيئة أعمال ديناميكية، تنافسية وموائمة لتجسيد 
 املشاريع املبتكرة.

أتيحت لبلغاريا بعد  اليت الدراسة حول الفرصهذه متحورت ،  Sibel Ahmedova (2015)1. دراسة8.1
انضمامها لالحتاد األوريب، وضرورة تسطري خطط للتحكم يف العوامل اليت تسهم يف تنمية تنافسية املؤسسات 

 .من جهة أخرى الصغرية واملتوسطة من جهة وسبل حتقيق تنمية مستدامة يف ظل التحوالت العاملية
بني التسارع  تىل إبراز أهم مالمح البيئة االقتصادية اجلديدة واليت تباينإسة تطرق الباحث من خالل الدراو 

األسواق واملناشدة بالتحول اىل اقتصاد املعرفة، األمر الذي وضع املؤسسات الصغرية  واندماجالتكنولوجي 
 لها الباحث يف:أمجتنافسيتها واليت حتسني دراك العوامل املسامهة يف إواملتوسطة يف بلغاريا أمام إشكالية 

منها ال متتلك  %96حبيث  مشكل تعاين منه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بلغاريا، أهم التمويل مسألةمتثل 
سنة  %62املوارد املالية إلجناز استثمارات فردية، وقد تزايدت املسامهة الشخصية ملالكي املؤسسات بنسبة 

 ردور احلكومة يف تغطية هذه النفقات، وقد حص بسبب تراجع 2113مقارنة بسنة  %42مقابل  2114

                                                           
1 Sibel Ahmedova, Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) In 
Bulgaria, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (195) 2015. 
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أما  االفتقار اىل مصادر متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.و  جال الدفع على املشاريعآالباحث هذا املشكل يف 
ليات جديدة خلفض التكاليف فقط، فيما سجل ضعف كبري يف آعلى استحداث  عملت الدولة االبتكار فقد

البحث و  ؤسسات العلمية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة املندرج يف إطار تكوين الكفاءات،سياسة التواصل بني امل
اهتمت الدراسات احلديثة على غرار باقي األحباث األخرى على ضرورة حتدي فويل دالتأما يف جمال  والتطوير.

ح تدويل نشاط املؤسسات التكنولوجيا احلديثة املعاصرة وسياسات رفع القيود كأحد أهم الشروط األساسية لنجا 
الصغرية واملتوسطة وقد قامت العديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة األوربية مبزاولة نشاطات دولية إال أن 

ة أقل سبالقليل منها جنح يف جتاوز حدود السوق األوروبية ،واقتصرت عمليات التدويل على التصدير واالسترياد وبن
 يف شكل عناقيد صناعية.

امللكية الفكرية تساهم يف رفع التنافسية من خالل حفظ وتسجيل األفكار السياق يرى الباحث أن  ويف نفس
التقنية واملعارف الصناعية لدى منظمة محاية امللكية الفكرية وحرمان املنافس من استغالهلا إال بطلب اإلذن من 

ومن التسيري االسرتاتيجي، ، و املوارد البشرية، تكنولوجيا اإلعالم واالتصاللالل األمثل غاالست، إضافة إىل مالكها
تؤكد الدراسة على ضرورة ترقية نظام املعلومات وانشاء مراكز التعليم للبحث والتطوير وتدريب العنصر جهة أخرى 

يف هذا اجملال  اسو سحم االبشري، كحتمية ملحة للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي سجل تقدم
ر تقنيات للتسيري وكفاءات يف اختاذ القرارات والتخطيط طويل األجل ومراكز التدريب وأساليب على غرار ابتكا
 .اإلنتاج والتسويق

ال بد هلا لمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بلغاريا ل ليات دعم وتنمية القدرة التنافسيةآ أن حث إىلاقد توصل البو 
مرونة و شفافية األنظمة ، فضال عن التكنولوجيا احلديثة ، وتوطنياالهتمام بالعنصر البشريأن تركز على 

، وكذا العمل يف الشبكاتو  التمويل قحتسني طر هياكل الدعم واملرافقة احمللية، إضافة إىل  ، وتفعيل دورالتشريعات
 .الستثماروضبط اإلجراءات املتعلقة با البحث عن أسواق خارج أروبا

يرى الباحثان من خالل هذه الدراسة أن ، Olaf Flaka, Grzegorz Głódb (2015)1. دراسة 2.9
 أكثر وإدارة لتنمية املؤسسات جديدا   تتطلب منظورا   األخرية السنوات يف حتقيقها مت اليت االقتصاد عوملة عملية
يساهم يف استقرار   تشكل مدخال مهما التنافسية القدرة أصبحت مسألة تعزيز لذلك الوحدات، هلذه احرتافا
الدراسة  وتقدم. األعمال ومنظمات رواد املديرين، بني بانتشار كبري واهتمام واسع يتمتع الوقت نفس ويف كياهنا

                                                           
1 Olaf Flaka, Grzegorz Głódb, Verification of the relationships between the elements of an integrated model of 
competitiveness of the company, ScienceDirect, Procedia, Social and Behavioral Sciences 207, 2015. 
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 منوذج عناصر بني العالقات من والتحقق للمؤسسات التنافسية دعم وتطوير القدرة مناهج من متنوعة جمموعة
 .وسلوفاكيا التشيك ومجهورية بولندا من مؤسسة 882 من عينة باستخدام متكامل

ويفرتض الباحثان أن هذا النموذج مبين على أربع عناصر تشمل املقومات التنافسية، االسرتاتيجية التنافسية، امليزة 
 الشركات بني جتري التنافسية والوضع التنافسي. كما أن التفاعل يتم وفق هذا النموذج على أساس أن املنافسة

 املنافسة ري كال من العوامل املستقلة والتابعة، فضال على أن حميطفيه، من خالل تأث تعمل الذي القطاع داخل
واجلزئية، لإلشارة فإن عناصر البيئة الكلية تعترب ثابتة نسبيا على عكس  الكلية البيئة من كل يشمل خصائص

على  خصائص البيئة اجلزئية اليت ختتلف باختالف املؤسسات، ويضيف الباحثان أن تركيبة حميط املنافسة يعتمد
 مزيج من املؤسسات. إضافة إىل ضرورة اعتمادها على بعضها البعض، واستقاللية وضعها التنافسي، وحتديد

 .للتنافسية املتكامل النموذج عناصر جلميع املتزامن التشخيص خالل من ممكن للشركة التنافسية القدرة
 املدى على املنتهجة االسرتاتيجية يف رتؤث للمؤسسة التنافسية القدرة وخصائص وتوصلت الدراسة إىل أن أنواع

 من) للمؤسسة التنافسي وخصائص ميزهتا التنافسية، يف حني أن الوضع القصري، واليت تؤثر بدورها أيضا على أنواع
 املنافسة الطويل، كما أن منصة املدى على التنافسية مقوماهتا وخصائص أنواع يؤثر على( العكسية التغذية خالل

 .التنافسي والوضع التنافسية اإلمكانات على تؤثر ال ولكنها التنافسية، وامليزة التنافسية اإلسرتاتيجية على تؤثر
متحورت هذه الدراسة حول كيفية تأثري القوى اخلمس يف ، Michael Porter (2016)1. دراسة 2.10

املمكن رصدها يف بناء املفهوم العوامل  من خالل حتليل بورتر توجه املؤسسات لتصميم اسرتاتيجيات، ويؤكد
 واملوردين، واملشاركني ضغوط املستهلكني املباشرين، كاملصنعني بأنه ميكن جتميع العديد من الفاعلني التنافسي
البديلة، لإلشارة فإن التفاعل بني هذه العناصر يساهم بقوة  املنتجات مصنعي إىل باإلضافة السوق، يف احملتملني

 .متفاوتة وبدرجات معني نشاط جمال يف فسيةالتنا يف تشكيل القوى
والصناعة،  األعمال اسرتاتيجية بتطوير املتعلقة املنافسة مستوى لتحليل إطار هو للقوى اخلمس بورتر حتليل إن

 جاذبية وبالتايل املنافسة حدة املؤثرة يف اهلادف أيضا إىل حتديد الصناعية، املنظمات اقتصاديات إىل ويستند
 سوق يف العاملة االقتصادية الكيانات على أثر أكرب حتدث اليت احملددات أنه يقتصر على حصركما  السوق،

 التنافسية للقوى تعاوين أثر بأنه وصفه ميكن معني سوق يف التنافسي الوضع أبعاد تنافسية، ووفقا لبورتر فإن
 اخلمسة.

                                                           
1 Michael E. Porter, The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, T. Flaesch, 
2016. 
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أهنا عوامل أساسية يف التأثري على التنافسية، وتشري الدراسة إىل مفارقات يف تبين بعض املداخل اليت ينظر على 
غري أهنا وحبسب بورتر فهي جمرد عناصر جانبية وليست قوى فاعلة يف جمال املنافسة، وقد حصرها يف معدل منو 
الصناعة، التكنولوجيا واالبتكار، التدخل احلكومي، املنتجات الكمالية، ويزداد األمر تعقيدا يف حالة ما إذا اتسم 

 لصناعة بالديناميكية والتغري السريع.هيكل ا
وتوصلت الدراسة إىل أن التحليل اجليد للقوى اخلمس ال بد له أن يتم منفصال عن بعض العناصر املتعلقة بتحديد 

للغاية، وتفادي العمل وفق قوائم مسبقة بدل اجراء حتاليل دقيقة  ضيق أو واسع جدا نطاق على الصناعة إطار
الصناعة، وإيالء نفس القدر من االهتمام جلميع القوى، إضافة إىل االبتعاد عن ربط  ألوضاع السوق أو داخل

تطورات أثر األسعار باملتغريات املتعلقة باقتصاد املشرتي، وتفادي استخدام التحليل الثابت الذي يتجاهل 
ى جاذبية الصناعة وليس اجتاهات الصناعة، فضال عن تفادي اخللط بني التغريات املؤقتة واهليكلية، والرتكيز عل

 على توجيه اخليارات االسرتاتيجية.
-2115 الكونية التنافسية تقرير إطالق لقد مت، Global Competitiveness (2016)1. تقرير 2.11

 الطبيعي املعدل"اتسمت األوضاع مبا أطلق عليه بـ  حيث العاملي، لالقتصاد بالنسبة حموري وقت يف 2116
االقتصادي بفعل عوامل خارجة عن  النمو وتراجع اإلنتاجية، واخنفاض منو ارتفاع البطالةوهو ما مشل " اجلديد
 وتغريات الطاقة، وأسعار الناشئة، لألسواق املستقبلي واملسار اجليوسياسية، التوترات مثل اليقني وعدم املسار
 والطرق الرابعة الصناعية كالثورةفقد تطورت بعض املتغريات ذات األثر اإلجيايب   أخرى، ناحية ومن. العملة

 تدفع اليت اهلامة االبتكارات من أخرى موجة إىل يؤدي أن واليت ميكن التشاركي، واالقتصاد لالستهالك، اجلديدة
 وبشكل االبتكارات، أحدث فوائد جين الوقت فإن حتقيق الرفاهية أصبح يرتكز على نفس ويف. دفة النمو العاملي

 املدين اجملتمع وقادة ورواد األعمال السياسات صانعو يعمل أن التنافسية، حيث يتوجب مستويات على حاسم
 .االقتصادية للتنمية مشوال أكثر نتائج وحتقيق النمو استمرار لضمان معا  

ا، ويعتمد تقرير التنافسية الكونية يف حتليله على اثنا عشر مؤشرا رئيسيا تشمل البيئة االقتصادية الكلية واجلزئية مع
ويركز على تقييم املتغريات اليت تساهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف التأثري على القدرة التنافسية واستهداف 
حمدداهتا، كالتمويل، وجودة التعليم العايل، االبتكار والتكنولوجيا، وديناميكية األسواق وغريها. إضافة إىل 

 لضعف اليت تكتنفها اقتصاديات الدول.استقصاء مواطن القوة واقرتاح احللول ملعاجلة نقاط ا

                                                           
1 Klaus Schwab, Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum, Switzerland. 
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 فحسب، جيد بشكل تعمل أسواق ال تقتصر فقط على وجود التنافسية القدرة ويؤكد التقرير على أن مسألة تعزيز
 وتوافر التكيف، على القدرة تضمن قوية مؤسسات األخرى ال بد هلا أن تشمل النجاح حيث أقر بأن مفاتيح

 يف أمهية أكثر األساسية املكونات هذه وستصبح. االبتكار على عالية وقدرة وتطوير بيئة األعمال، املواهب،
 أفضل بشكل وجمهزة املخاطر مواجهة يف مرونة أكثر هي التنافسية بالقدرة تتسم اليت االقتصادات ألن املستقبل
  .التغري سريعة بيئة مع للتكيف

 . المميزات واإلضافة العلمية للدراسة الحالية:3
عليها، إضافة إىل حتليل  قامت اليت وكذا املبادئ املوضوع لنفس تعرضت اليت السابقة الدراسات استعراضإن 

ومقارنة نتائجها،  أساليب معاجلتها إلشكالية دعم القدرة التنافسية ملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحماولة تفسري
 .الدراسة احلالية يف واليت سيتم تداركها اخلاطئة أو املتناقضة املهملة، اجلوانب أهم على بالوقوف يسمح

 ومن هذا املنطلق سنسعى إىل إبراز أهم اإلضافات وامليزات اليت انفردت هبا الدراسة: 
حاولت الدراسة احلالية تشخيص املتغريات املتعلقة بظاهرة العوملة من خالل تبويبها يف ثالث فئات تشمل 

)تسارع عمليات العوملة، اندماج األسواق(، املتغريات املشكلة لطبيعة الظاهرة املتغريات املشكلة ألبعاد الظاهرة 
)ديناميكية نشاط العوملة، تعقد البيئة( وكذا املتغريات املشكلة لرتكيبة الظاهرة )التغري التكنولوجي، تدفق املعلومات 

 وتنامي املستوى املعريف(.
يف اإلطار النظري ملفهوم القدرة التنافسية قصد إدراك دور ومن جهة أخرى فإن الدراسة احلالية حاولت التعمق 

 قياسها وكيفية ونطاقها الظاهرة معامل حتدد املتغريات البيئية يف التأثري على تغري طبيعة وأبعاد هذا األخري، ألهنا
 بسبب السهل باألمر ليس التحديد هذا ولكن االقتصادية، للسياسة بالنسبة مغزاها وكذلك تطويرها، ومعوقات

 إىل إضافة والتنمية، كالعوملة املتعددة األوجه ذات األخرى االقتصادية املفاهيم مثل مثله التنافسية مفهوم تعقد
دقيقا، باإلضافة إىل حماولة  علميا حتديدا وحتديدها بتفسريها يسمح متماسك ومنوذج قوي نظري إطار وجود عدم

القدرة التنافسية كاالبتكار واالهتمام برأس املال البشري وذلك بالنظر إضفاء مسألة االستثمار يف مداخل استدامة 
 إىل طبيعة التحديات اليت باتت تطرحها البيئة االقتصادية املعاصرة.

كما جتدر اإلشارة إىل أن الدراسة احلالية حاولت حتليل مفهوم القدرة التنافسية كمتغري مركب يتشكل خالل 
 أنشطة من به تقوم وما وإمكانيات موارد من هلا يتوفر ما بني تفاعل حمصلة ي هوخمتلف مراحل نشاط املؤسسة، أ

 يف السائدة واملتغريات الظروف االعتبار بعني أخدا واإلمكانيات، املوارد تلك وتوظيف واستثمار حتويل إىل هتدف
 الداخلية واخلارجية. البيئة
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آلليات تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية وعلى غرار الدراسات واألحباث اليت اعتمدت يف حتليلها 
واملتوسطة على ثالث مستويات )الدولة، القطاع، املؤسسة(، فقد ارتكزت الدراسة احلالية على مستوى حتليل 
مغاير يشمل مخس مداخل مت تصميمها بغرض تشخيص تنافسية هذا النمط من املؤسسات كمرحلة أوىل، ومن 

 رحلة املوالية إدراك التوجهات اليت تسمح باستهداف آليات دعم وتطوير قدرهتا التنافسية.خالل تقييمها يتم يف امل
لإلشارة فقد مت استخالص املتغريات الفرعية هلذه املداخل )األساسية، العامة، املتقدمة، االسرتاتيجية واملستدامة( 

ال سيما تقرير التنافسية الكونية الصادر عن بعد دراسة وتنقيح العديد من األوراق العلمية واألحباث امليدانية، 
 ، والذي يتضمن مؤشرات ختص مستويات التحليل الكلي وكذا اجلزئي.2116املنتدى االقتصادي العاملي لسنة 

ويف نفس السياق تؤشر الدراسات السابقة على أهنا ركزت على آليات تنمية القدرة التنافسية اليت تنشط يف اجملال 
مت تداركه يف الدراسة احلالية وذلك العتبارات تتعلق بالتطور السريع الذي تشهده النشاطات  الصناعي، وهو ما

األخرى كاخلدمات واألشغال العمومية واليت باتت فيها املنافسة أكثر احتداما، إضافة إىل أهنا أصبحت أكثر 
 اجملاالت املستهدفة من قبل املؤسسات الناشئة.
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 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنافسية القدرة تطوير الفصل الثاني: آليات
 يف وحترير التدفقات املالية، واملزيد من الرتابط واالعتماد املتبادل التجارية األنشطة انتشار إىل العوملة أدت

، ويقر الكثريون بأهنا أصبحت ظاهرة تتعدى احلدود اإلقليمية واحمللية وتطرح العديد من الرهانات العامل أحناء مجيع
تكييف نسقها بالشكل  يف متزايدة صعوبة واملتوسطة الصغرية املؤسسات جتد التطور هذا مقابل يف. والتحديات

نظرا لألثر الذي خلفته  ، وذلكالتجاري مركزها على احلفاظ حىت أو استمرارية كياهنا واستقراره الذي يضمن
العزلة عن  اختيار يعد ومل. املنافسة احلادة يف جماالت التصنيع وجودة اخلدمات وتنامي الطفرات االبتكارية

قدرهتا تنمية أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة، األمر الذي استلزم  خيارا العاملية احلركة االقتصادية يف االندماج
، فضال عن تصميم آليات أكثر مرونة وتكامال التنافسية متطلبات البيئة مع والتكيف واالستجابة التوقععلى 

 .القصري واملتوسط املدى على تهاوكفيلة بدعم وتطوير تنافسي
 المعاصرة . العولمة والتحوالت االقتصادية1

 العولمة . ماهية1.1
 عن يوم كل تكشف مستمرة ظاهرة عمليا أهنا إذ وتفسرياهتا، العوملة تعريفات حصر مبكان الصعوبة من يكون قد

 مينع مل الدقيقة وتفاصيلها العوملة جوهر يكتنف الذي الغموض هذا لكن املتعددة، وجوهها من جديد وجه
 تعترب الصدد هذا ويف. االصطالح هبذا املرتبطة املالمح وأهم الرئيسية اخلطوط حتديد من املفهوم هذا أدبيات
 اليت والوظائف اخلصائص هلا تبعا تتغري جديد نظام حنو قيام بقوة الدافعة التطورات عن نامجة طبيعية نتيجة العوملة
 عرب واألمن النظام على احملافظة من العامل إليه يسري الذي االجتاه تغيري كما تشمل. النظام هذا عليها يقوم

 الدويل التكامل إطار وتعزيز االعتماد املتبادل يف العاملي الرفاه حتقيق مهمة إىل االقتصادية والتحالفات التنظيمات
 1.الشعوب على النمطية العاملية القيم وهيمنة
 . تعريف العولمة1.1

إن الباحث تواجهه صعوبات مجة حني حماولته تعريف العوملة. ويف احلقيقة ال يوجد تعريف واحد للعوملة، بل جند 
 التعريفات: وفيما يلي استعراض لبعض هذه. لباحثنياخللفية اإليديولوجية ل حسبتعريفات متعددة ختتلف 

 اللغوي للعولمة: . التعريف1.1.1
الفرنسية  والكلمة Globalization اإلجنليزية للكلمة طرحها جرى عربية لماتك عدة بني من واحدة هي العوملة

Mondialisation، ولفظ واحدة، لظاهرة أمساء هاـوكل مية،ـالـعـل والـدويـتـال ة،ـيـمولـالش ونية،ـكـال ة،ـبـوكـالك وهي  

                                                           
 .25ص  ،1889 ،كتبة النهضة العصرية. القاهرةعبد املطلب عبد احلميد، النظام االقتصادي العاملي، م 1
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 1.الفرتة هذه يف شيوعا   األكثر هو العوملة
هو إكساب الشيء طابع    Globalization" جند أن تعريف العوملةWebstersوبالرجوع إىل قاموس وبسرتز "

  .2العاملية وخباصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عامليا
نظرا لكون مصطلح العوملة من املصطلحات املستخدمة حديثا فإنه بالرجوع إىل كتب وقواميس اللغة  :العولمة

العربية ومعامجها املعتربة يف هذ اجملال، مثل كتاب لسان العرب البن منظور، وخمتار الصحاح أليب بكر الرازي، 
 يقابل مصطلح العوملة يف هذه الكتب.وتاج العروس للفريوز آبادي، والعني للخليل بن أمحد فإنه مل يرد ما 

وهلذا جند الدكتور عبد الصبور شاهني، يف مقاله "العوملة جرمية تذويب األصالة" يرى أن أصل الكلمة هو "عالـم"، 
وافرتض للكلمة فعال هو "عومل، يعومل"، وذلك عن طريق التوليد القياسي من املصدر الصناعي، والذي يرجحه 

 . 3وهو كلمة "عوملية"
  استعماله فّضل مصطلح وهو ،"األرض كوكب يف واحد عاملي اقتصاد بناء عملية" إىل تشري فهي: الكوكبة
 Globe من مشتق اإلجنليزي فاالسم"  العريب، اللسان يف" كوكب"  فعل إىل مشريا الّله عبد صربي إمساعيل

 البشرية، تعين العامل وكلمة)...( سطحه  على نعيش الذي الكوكب األرضية، الكرة هنا هبا واملقصود الكرة، مبعىن
 .4"الظاهرة انتشار يف مجيعا الناس مبشاركة توحي إليها والنسبة
يرجع التأصيل الفكري للعوملة إىل ظاهرة التدويل القائمة على فكرة التقسيم الدويل للعمل على أساس : التدويل

 إقليمية إىل مرحلة أو قطرية مرحلة رؤوس األموال من املزايا، من خالل حرية انتقال السلع واخلدمات، وحىت انتقال
 .5الدول( مجيع ليشمل) التدويل

 واالنتشار، العمل وحركة سريعة يف األبعاد، متعدد تقين، تطور ذي التعقيد هي توصيف جملتمع شديد العالمية:
 املتزايد التوسع" بكوهنـا العمليـة هذه وصف ، كما ميكننا6العاملية السوق يف املتاحة الفرص على كبرية ومنافسة

  االتصاالت يـف رةـمستمـال ورةــثـال عـم وازيـتـبال ،سياتـجنـال ددةـتعـم اتـركـالش لـبـق نـم اجـاإلنت دويلـت يـف ردـطـامل
 1صغيـرة. كونيـة قرية إىل حتّول قد العامل أن تصور إىل حدت اليت واملعلومات

                                                           
واالقتصادية، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية،  صالح ياسني حممد احلديثي، معتز خالد عبد العزيز، التأثريات السلبية واإلجيابية للعوملة يف القضايا االجتماعية والثقافية والسياسية 1

 .518، ص2111، 1، العدد 11اجمللد 
2 https://www.merriam-webster.com/dictionary/globalization  13/01/2016 22:35.  

القرى، اململكة العربية السعودية،  حممد بن أمحد عبده آل حيي الشهري، مدى إسهام معلم املرحلة الثانوية يف مواجهة التحديات الثقافية للعوملة، رسالة ماجستري، جامعة أم  3
 .19ص  2119

 .21 ص ،2113 سوريا، والرتمجة، والتوزيع للنشر العاملية الفداء أيب دار جمموعة ،-والعشرين الواحد القرن مطلع يف استشرافية رؤى– االقتصادية العوملة عمار، احلليم عبد غريب  4
 .47ص  ،2113، جامعة باتنة، العوملة االقتصادية واألزمات املالية: الوقاية والعالج، دراسة ألزمة الرهن العقاري، يف الواليات املتحدة األمريكية، أطروحة دكتوره ،العقون نادية  5
 .5، ص 2117، لبصرةجامعة ا جملة مآب، العدد الثالث،كاظم عبد فريح املوىل، مفاهيم من وجهة نظر قرآنية )العوملة والعاملية(،    6
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 من الستينيات عقد هناية يف "الكونية" مفهوم أطلق من أول لوهان" ماك "مارشال الكندي العامل يعترب: الكونية
 القرية يف والسالم احلرب" املشهور كتابه يف" الكونية القرية" ملفهوم صياغته معرض يف املنصرم امليالدي القرن

مث عدل العامل "برينجسكي" املصطلح  .األرض سكان جلميع واحدة قرية جمّرد العامل من ، جاعال  2"الكونية
 مستخدما "املدينة الكونية".

 حركة على هتيمن اليت" اجلنسيات املتعددة للشركات املخصّصة األدبيات يف أصله جيد" املصطلح هذا: الشمولية
 3.واخلدمات املال أسواق يف وتتحرك الدويل االقتصاد

احمللي، كما  املستوى على نفسها وفرض عامليا   للتوسع للمؤسسات حتمية على أهنا ضرورة Ritzerكما عرفها 
وله داللة تتعلق  Glocalizationوله داللة تتعلق بالنمو و Grobalizationيرى أن العوملة مصطلح مركب من 

 4باحمللية.
 االصطالحي للعولمة: . التعريف1.1.1

االقتصادية العاملية املتزايدة بسبب ارتفاع حجم يعرف صندوق النقد الدويل العوملة على أهنا تلك املبادالت 
 .5الصفقات الدولية وتنوعها من السلع واخلدمات إصافة إىل التدفقات املالية الدولية واالنتشار التكنولوجي السريع

يف شبكات  املبنية على التكامل العميق االقتصادية الظواهر من لسلسة ملتقى مبثابة العوملة  Dickenويعترب
وتسارع حركة رؤوس األموال،  عنها، القيود ورفع االنتاج  من خالل جمموعة متنوعة من اآلليات، واندماج األسواق

 .6(املباشر األجنيب االستثمار خالل من) احلدود عرب التصنيعي اإلنتاج وتوزيع التقنية، وانتشار
 إطاره يف تقع تارخييا سياقا تصف مؤقتة زمنية حقبة يعتربها اليت العوملة لظاهرة مشولية أكثر تعريفا  Higgotويضع 

 اليت األنشطة من جديدة جمموعة طياهتا يف حتمل اجتماعية تقنية ثورة بأهنا العوملة ويصف. األحداث من مجلة
 ظل ويف. الصناعية املرحلة بعد ملا االقتصادية العالقات مفهوم إىل الصناعية الرأمسالية من حاسم حتول إىل تقود
 تعتمد واحدة عاملية سوق قيام على املطاف هناية يف تستقر سوف العاملية االقتصادية العالقات فإن النشاط هذا

                                                                                                                                                                                     
 . 36، ص 1888االقليمية، مستقبل العامل العريب يف التجارة الدوليـة، القـاهرة : الـدار املصـرية اللبنانية، أسامة اجملذوب، العوملة و   1
 جرش، جامعة وعالجها، وتداعياهتا، أسباهبا املعاصرة االقتصادية األزمة حول الدويل العلمي املؤمتر الكونية، للقرية احلقيقي الوجه: األزمات عوملة-االقتصاد عوملة الطاهري، ميمون 2

 .3 ص ،2111 ديسمرب 16 –14 األردن،
 .21ص  ،2113 سوريا، والرتمجة، والتوزيع للنشر العاملية الفداء أيب دار جمموعة ،-والعشرين الواحد القرن مطلع يف استشرافية رؤى– االقتصادية العوملة عمار، احلليم عبد غريب 3

4 Ajai Prakash, V. B. Singh, Glocalization In Food Business: Strategies Of Adaptation To Local Needs And 
Demands, Asian Journal of Technology & Management Research, Vol. 01, Issue 01 (Jan - Jun 2011), P3. 
5  Marjorie Lacerf, Les Petites et moyennes entreprises face à la mondialisation, Thèse de doctorat, Université 
Panthéon, Sorbonne, Paris 1, France, 2006, P19. 
6 Wouter Moekotte & Silke Freye, The impact of Globalization on SMEs, An industry analysis of the local industry 
for travel agencies, Master Thesis, Copenhagen Business School, 2008, PP.54-56. 
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 النخبة وتقودها الشبكات عرب االقتصاد وسيادة الوطنية احلدود عرب املتالزم التقين الرتابط على عملها آلية يف
 .1العامل يف التكنوصناعية

 :2املبادئ واآلليات اليت ترتكز على ثالث سلطاتكما تعرف على أهنا جمموعة 
 احمللية والعاملية. : باعتباره اآللية األساسية للتسيري الفعال والتخصيص األمثل للموارد املتاحةسلطة السوق 
 هي التنظيم املسؤول عن التحكم يف االنتاج وحتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية.سلطة المؤسسة : 
 باعتباره احملرك األساسي للثروة وتعظيم األرباح.سلطة رأس المال : 

 3:كما مت تعريف العوملة على أهنا جمموع العمليات اليت تستند إىل بعدين أساسني مها
 وهو بعد مكاين، ويعين إقامة عالقة بني مستويات متعددة للتحليل تشمل االقتصاد البعد األول :

تنظيم اإلنتاج، وتداخل الصناعات عرب احلدود، وانتشار أسواق والسياسة والثقافة واإليديولوجيا، وإعادة 
 التمويل، ومتاثل السلع املستهلكة مبختلف الدول.

 وهو بعد يعكس عمق العمليات الكونية اليت تتضمن التزايد املطرد يف مستويات التفاعل البعد الثاني :
 تمع العاملي.واالعتماد املتبادل بني الدول واجملتمعات اليت بدورها تركب اجمل

ويضيف السيد ياسني بأنه "ميكن القول إن جوهر عملية العوملة يتمثل يف سهولة حركة الناس واملعلومات والسلع 
 :4حاول صياغة تعريف شامل للعوملة، آخذا  بعني االعتبار ثالث عملياتكما بني الدول على النطاق الكوين".  

 حبيث تصبح مشاعة جلميع الناس.تتمثل يف انتشار املعلومات  :العملية األولى 
 تتعلق بتذويب احلدود بني الدول. :العملية الثانية 
 تتمثل يف زيادة معدالت التشابه بني اجلماعات واجملتمعات واملؤسسات. :العملية الثالثة 

الرأمسايل كما ميكن اعتبار العوملة على أهنا مرحلة من مراحل تطور الرأمسالية: "العوملة هي وصول منط االنتاج 
عند منتصف هذا القرن تقريبا إىل نقطة االنتقال من عاملية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إىل 
عاملية دائرة االنتاج وإعادة االنتاج ذاهتا" وهبذا املعىن فالعوملة تشري إىل رمسلة العامل على مستوى العمق بعدما كانت 

 5مط ومظاهره.ملته على مستوى سطح النـرس

                                                           
 .71، ص2116، جامعة اجلزائر، حشماوي حممد، االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري   1
 .9ص، 2116التسيري، جامعة اجلزائر،  متوسطية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم-عمورة مجال، دراسة حتليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورو  2
 .62، ص1889وت، أسامة أمني اخلويل، العرب والعوملة، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بري   3

 .7ص، 1889، فرباير 229عدد ال ، جملة املستقبل العريب، مفهوم العوملةالسيد ياسني، يف 4 
 .9ص مرجع سابق،ميمون الطاهري،   5
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 االزدياد حول تتمحور العوملة لظاهرة األساسية العناصر بأن القول ميكن السابقة التعريفات جمموعة من انطالقا    
 السلع تبادل يف سواء األمم وكذلك بني 1يف العمليات االقتصادية، الثقافية والسياسية، املتبادلة العالقات يف املطرد

 ،2والثقافات وحتركات األشخاص واألفكار املعلومات انتشار أويف األموال رؤوس بانتقال يتعلق أو فيما واخلدمات
 بعضها وسلوكيات وعادات بقيم والشعوب األمم بني املتبادل التأثري إمكانية من التفاعالت هذه كل حتمله وما

 .3البعض
العوملة دون األخذ بعني  ملصطلح ومتماسكة واضحة صياغة هناك يكون أن ميكن وآخرون أنه ال Heldويرى 

 العوملة ملفهوم األبعد املدى اختصار . كما ميكن4االعتبار أربع مؤشرات تشمل النطاق، الشدة، السرعة والتأثري
 العاملة واأليدي األموال وانتقال املباشرة واالستثمارات التجارة حقول يف العامل ألسواق الكلي باالندماج
 سيادة وتضعف القومية احلدود خترتق واحدة عاملية سوق وميكانيكية لقوة برمته العامل خضوع مث ومن والثقافات

 .ورعاياها وأولوياهتا مواردها على القومية الدولة
 رغم اجلديدة وتطبيقاهتا العوملة مفاهيم يف واألكثر حتديا األهم هو اجلانب االقتصادي البعد أن إذن يبدو جليا

 العالقات معامل رسم يف األكرب الدور العوملة اقتصاديات تلعب أن جدا املرجح من. تعريفها وتفاوت تنوعها
 العوملة خارطة تضاريس حتديد ميكن ذلك على وبناء. التقديرات أقل على السنوات القادمة خالل الدولية

 .5إدارتهوالعناصر الفاعلة يف  العاملي االقتصادي النظام شكل مها رئيسيتني زاويتني خالل من االقتصادية
 . التوجهات الحديثة لالقتصاد الدولي:1.1
ة والثورة الصناعية املعرف واقتصاد العوملةك عدة مصطلحات استخدام يتكرر املعاصر العاملي االقتصاد وصف عند

 تكنولوجيا ثورة أمهها من عوامل عدة بسبب وذلك االقتصادية ونؤ الش عوملة يشهد العامل ظل لقدالرابعة وغريها، و 
 يف:وتتجسد أبعاد العوملة ، والدويل الوطين املستويني على اللوائح من التخفيف وكذلك واالتصاالت، املعلومات

 يعتمد خمتلفة، مكونات إىل العاملية القيمة سلسلة تقسيم على تنطوي اإلنتاج عوملة أن مبا :عولمة اإلنتاج. 11.1.
  وتوافر التجميع، وشركات املكونات ملنتجي التقنية القدرة ذلك يف مبا شروط، عدة على حاسم بشكل النجاح

                                                           
1 Jim Sheffield. Andrey Korotayev and Leonid Grinin, Globalization: Yesterday, Today, and Tomorrow, Emergent 
Publications, USA, 2013, P xxiii. 

 .7، ص 2117العوملة االقتصادية، فرص أم حتديات، إدارة الدراسات االقتصادية واملالية، دائرة املالية، حكومة ديب،   2
3 Pakinee Kunkongkaphan, Impact of Globalisation on Thai Small and Medium Enterprises: A Study of the 
Clothing and Textile Industry, Ph.D Dissertation, College of Business, Victoria University, Melbourne, April 
2014, P 11. 
4
 Sandu Cuterela, Globalization: Definition, Processes and Concepts, Revista România de Statistica – Supliment 

Trim IV, 2012, P138. 
 .71ص  سابق،مرجع حشماوي حممد،   5
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 :2اجتاهني يفوتتبلور عوملة اإلنتاج  1،صارمة زمنية جلداول وفقا على اإلدارة والقدرة العالية، املهارات ذوي العمال
 :الدولية التجارة عولمة. 11.1.1.

بلغ معدل التجارة الدولية ضعفي منو  التسعينيات حيث يالحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبرية خالل عقد
م، بينما 1885عام  %8 العاملية حبوايل فعلى سبيل املثال زاد معدل التجارة اإلمجايل العاملي، الناتج احمللي

الشركات املتعددة اجلنسيات  العاملية، ويالحظ أن ، وبالطبع زاد نصيب التجارة%5الناتج العاملي بنسبة  زاد
باإلضافة إىل مشاركتها يف زيادة الناتج العاملي ويضاف  ،زيادة معدل منو التجارة العاملية بقوةاليت تقف وراء  هي

 .التحرير دخل يف جمالتالتجارة العاملية  من %81إىل ذلك أن 
نظرا  2111سنة  %23وقد سجلت صادرات التجارة اخلارجية يف آسيا أعلى مستوياهتا مبعدل منو يقارب 

مث أوروبا  %15لنشاط حركية اقتصاديات اليابان والصني والنمور اآلسيوية، تليها أمريكا مبعدل منو بلغ 
وهو ما يعكس قوة القاعدة االقتصادية هلذه الدول واندماجها الفعال يف املنظومة الدولية، يف حني  %11.5بـ

وذلك بسبب تباطؤ وترية اقتصاديات الدول املتقدمة  4211عرف التبادل التجاري تراجعا ملحوظا خالل سنة 
واليت تعترب الدافع الرئيسي لشىت املعامالت الدولية خصوصا الصني والواليات املتحدة األمريكية، إضافة إىل 
االضرابات احلادة اليت تعرفها أسعار املواد الطاقوية يف الفرتة األخرية، حيث سجلت منطقة آسيا اخنفاضا حادا يف 

، يف حني عرف الناتج %4.6إىل  %15.9وكذا أمريكا من  %3.4إىل  %19.3معدل منو الواردات من 
نظرا الرتباطه حبركية التجارة اخلارجية إضافة إىل قدرة هذه  2114-2111احمللي اخلام تراجعا نسبيا خالل الفرتة 

 3األخرية على التحكم يف الطاقة االنتاجية اخلاصة هبا.
 2114-2111اخلام يف بعض أقاليم العامل للفرتة  احمللي تطور التجارة والناتج (:1) الجدول

 األقاليم
 %الخام  المحلي الناتج %الواردات %الصادرات

1010 2014 2010 2014 2010 1011 
 2.4 2.7 4.6 15.8 4.2 9 .14 أمريكا
 1.4 2.3 2.3 9.9 1.6 11.5 أوروبا
 3.4 5.4 4.2 8.0 3.3- 6.5 افريقيا
 4.0 7.2 3.4 18.3 4.7 22.8 آسيا

Source: Speeding up trade: benefits and challenges of implementing the WTO Trade 

Facilitation Agreement, World Trade Report 2015, P21. 

                                                           
1 Rizwanul Islam, Globalization of Production, Work and Human Development: Is a Race to the Bottom 
Inevitable?, UNDP Human Development Report Office, New York, USA, 2015, P3. 

 .29، ص2116دراسة قياسية، أطروحة دكتوراه، جامعة الشلف،  -هودة عبو، انعكاسات العوملة املالية على االستثمارات العربية البينية  2
3 Speeding up trade: benefits and challenges of implementing the WTO Trade Facilitation Agreement, World 
Trade Report 2015, P21. 
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 :األجنبي المباشر االستثمار. 11.1.1.
حيث  ،زيادة معدل منو التجارة العاملية وأكرب من مبعدل أسرعاالستثمار األجنيب املباشر زاد  يالحظ أن معدل منو

ذلك  خالل عقد التسعينيات، ويرجع %12يف املتوسط إىل حوايل  كان معدل منو االستثمار املباشر مييل
على  يف إحداث املزيد من العوملة واليت تعمل بدورها إىل دور الشركات املتعددة اجلنسيات بالدرجة األوىل

العمليات يف جمال التكنولوجيا  سرتاتيجية فيما بينها إلحداث املزيد من عوملةاملزيد من التحالفات اال خوض
 .واألسواق

املباشر الوافدة إىل مجيع  األجنيب االستثمار تدفقات وعرفت الساحة االقتصادية الدولية تزايدا ملحوظا يف صايف
مليار دوالر سنة  691املتقدمة قفزة استثمارية من ، حبيث سجلت الدول 2115مناطق العامل خالل سنة 

يف حني سجلت الدول النامية معدل  %41.47مبعدل منو يساوي  2115مليار دوالر سنة  862إىل  2113
منها، كما عرفت الدول  %93تستقبل دول شرق وجنوب شرق آسيا  %15.56منو التدفقات الوافدة يقدر بـ 

مليار  1165مببلغ يقدر بـ  2115األجنبية املباشرة الصادة منها أوجه سنة  املتقدمة صايف تدفق لالستثمارات
منها على غرار الدول النامية اليت عرفت تراجعا طفيفا يقدر بـ  %54دوالر يسيطر االحتاد األورويب على 

 نتيجة تباطؤ النمو يف كل من الصني واليابان والنمور اآلسيوية. 7.57%
 2115-2113للفرتة  صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف بعض أقاليم العامل (:1الجدول )

 المـــنـــطـــقـــة
 التدفقات الصادرة التدفقات الواردة

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
 1025 801 812 921 511 280 الــــدول المـــتــقدمــــــــــــة

 576 311 321 514 316 323 االحتاد األورويب
 367 372 363 428 165 293 أمريكا الشمالية

 178 112 109 725 298 221 الـــــدول الـنـــامـــيـــــــــــــــــة
 11 15 16 54 59 52 افـــريـــقيـــــا
 332 389 358 541 469 431 آســــيــــــــــــا
 283 365 312 449 393 351 آسيا وجنوب شرق شرق

 9 12 2 51 41 36 جنوب آسيا
 31 21 45 42 43 46 غرب آسيا

 33 31 32 169 171 176 الكاريبيو أمريكا الالتينية 
 11 71 72 15 52 85 الدول المتحولة

 1.171 1.118 1.111 1.721 1.177 1.117 العالم
 : تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية، مؤشر ضمان جاذبية االستثمار، املؤسسة العربيةالمصدر

 .71، ص2116لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 
 :المالية العولمة. 11.1.

  واملؤسسات األسواق مع للبلد احمللي املايل النظام تكامل أهنا على االقتصادية العوملة من كجزء املالية العوملة تفهم
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  القطاع بتحرير احلكومات تقوم أن عادة التكامل هذا يتطلب ،والتحول إىل ما يسمى باالنفتاح املايل الدولية املالية
 2:مبؤشرين مها املاليةميكن االستدالل عن العوملة و  1.املال رأس وحساب احمللي املايل
 الصناعية؛الدول  والسندات يف واخلاص بتطور حجم املعامالت عرب احلدود يف األسهم، : المؤشر األول 
 واخلاص بدور تداول النقد األجنيب على الصعيد العاملي : المؤشر الثاني. 

مليار دوالر سنة  3891إىل  1882مليار دوالر سنة  957وعموما فقد انتقل حجم املعامالت املالية من 
 3.%365مبعدل زيادة جتاوز  2111

 (نسبة إىل الناتج احمللي االمجايلتطور حركية املعامالت املالية العاملية ) (:1) الشكل

 
Source: Tomasz Orpiszewski, Le Marché des Dettes Souveraines dans la Globalisation 

Financière, Thèses de Doctorat, Université Paris-Dauphine, 2015, P32. 
 ومع. احمللية بالعملة السندات أسواق تطوير يف الناشئة االقتصادات من العديد جنحت املاضيني العقدين خالل
حيث  الثقة، استعادة يف الدوليون املستثمرون بدأ املال، رأس تدفقات على واالنفتاح الكلي االقتصاد استقرار تقدم

الفرتة  املتوسط خالل يف٪ 21 إىل٪ 5 من احمللية بالعملة الدين أسواق يف األجانب املستثمرين مشاركة ارتفعت
 2113.4 و 1886املمتدة ما بني 

 واالبتكار: المعرفة اقتصاد. 1.1.1
 مث رأمسالية، كثافة ذي اقتصاد إىل عمالية كثافة ذي اقتصاد من الصناعية الثورة بعد العاملي االقتصاد حتول لقد

 ملن ال يعرف، ملن الغلبة أصبحت وبالتايل املعرفة، اقتصاد مرحلة إىل االقتصاد لتنقل التكنولوجية الثورة جاءت
                                                           

1 Vesna Georgieva Svrtinov, Krume Nikolovski and Vlatko Paceskovski, Positive and negative effects of financial 
globalization on developing and emerging economies, eprints, Macedonia, 2013, P2. 

 .24، ص 2117، ديسمرب 22(، أحباث اقتصادية وإدارية، العدد 2116-1887حيي سعاد، خماطر عوملة األسواق املالية: دراسة حالة سوق املال الكوييت ) 2
3 Michael R. King, Carol Osler and Dagfinn Rime, Foreign exchange market structure, players and evolution, 
Working papers, Norges Bank, August 14, 2011, P7. 
4 Tomasz Orpiszewski, Le Marché des Dettes Souveraines dans la Globalisation Financière, Thèse de Doctorat, 
Université Paris-Dauphine, 2015, P30. 
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 من والتمكني أقل طبيعية موارد استهالك مع جودة أكثر وخدمات سلع إنتاج للشركات االبتكار يتيح. ميلك
 اإلنتاج، عوامل من وعامال   اخلام، املادة هي املعرفة وأصبحت 1.كفاءة أكثر بشكل البشرية املوارد استخدام

 احملتم من وأصبح وجناحها، استمرارها يف املعرفة على كبرية بدرجة تعتمد اليوم املنظمات فكل. نفسه والناتج
 :2أمهها من عديدة بأمور املعرفة اقتصاد الزوال. وميتاز مصريها كان وإال وتتحسن تتطور أن عليها
 تكن مل متاما، جديدة معرفية وغري معرفية فكرية منتوجات وتوليد وإجياد االبتكار على القدرة امتالك 

 .للعميل وإقناعا   إشباعا   أكثر منتوجات خلق يف واملسامهة قبل، من األسواق تعرفها
 اخلام، املواد وتوجد املال، وتوفر القوة، تصنع اليت فهي املعرفة، على ترتكز املعرفة اقتصاد ظل يف املنافسة 

 .األسواق وتفتح
 وإجياد املستمر، الدائم والتحسني االبتكار، إىل تدفع جديدة، اقتصادية قوى املعرفة اقتصاد يتضمن 

 أسواق للعميل، فعالة إشباع طرق جديدة، ابتكارية تسويق نظم جديدة، إنتاج نظم جديدة، منتوجات
 .جديدة تسويقية ومناطق

 املال برأس يراد وإمنا به يعتد بشري رأمسال أنه على بشري عنصر كل يؤخذ ال املعرفة اقتصاد ظل يف 
 يف للمنظمات الوحيدة التنافسية امليزة يكون الذي املستمر االبتكار على والقادرة املفكرة العناصر البشري
 املعرفة. عمالة البشري العنصر من النوعية هذه مثل على ويطلق البقاء أجل من صراعها

  64 %عن تقل ال نسبة ميثل واالجتماعي البشري املال رأس أن دولة 192 على أجريت دراسة استخلصت لقد
 .الباقية النسبة الطبيعي املال رأس وميثل ، 16%اقدره ضئيلة نسبة املادي املال رأس ميثل حني يف النمو، أداء من
 من الفرتة يف عموما ثابتة   ملصنعةا العامل صادرات يف املعرفية الكثافة وظلت، أسِّيا   معرفيا   تكثيفا   اإلنتاج شهد لقد

 أشارت ، 1996عام منذ مبكرة، فرتة ويف مطرد، بشكل احلني ذلك منذ ازدادت ولكنها ،1977إىل 1970
 االقتصادية والتنمية التعاون منظمة دول اقتصاديات يف احمللي الناتج إمجايل من50% من أكثر أن إىل التقديرات

 .3العاملية التنمية مؤشرات بيانات قاعدة على يعتمد
 

 
                                                           

1 Knowledge Economy and Innovation, European Bank for Reconstruction and Development, London, United 
Kingdom, Without publication year, P1. 

تغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة: دراسة خملويف عبد السالم، شريفي مسعودة، التغيري يف منظمات األعمال ضرورة حتمية ملواجهة املتغريات العاملية، ملتقى دويل حول اإلبداع وال  2
 .4-3، ص 2111ماي  18و  18البليدة -وحتليل جتارب وطنية ودولية، جامعة سعد دحلب

 .26-24 صص  ،2119 اجلزائر، جامعة ،دكتوراه أطروحة العوملة، ظل يف اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات مستقبل ،محيدي يوسف  3
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 القدمي قتصاداال مع باملقارنة املعرفة قتصادا خصائص :(1الجدول ) 
 اقتصاد المعرفة االقتصاد القديم  

 الخصائص
 التنظيمية
 

 عاملية وطنية مجال المنافسة
 متقلبة مستقرة األسواق

 مرتفع منخفض/متوسط حركة األعمال

جتهيزي: البنية التحتية، السياسات  دور القطاع العام
 التجارية، الصناعات املفيدة

، التكتالت اإلقليمية، توجيهي: اخلصخصة
 الشراكة مع القطاع اخلاص

 العمالة خصائص
 والتوظيف

 تضامنية / مشرتكة تنافسية عالقات سوق العمل
 تعلم شامل مهارات حمددة حسب الوظائف المهارات المطلوبة

 باملمارسة مدى احلياةو تعلم مستمر  حمدد حسب املهام التنظيم الالزم
 األجور/ الدخول املرتفعة إحداث فرص التوظيف أهداف السياسات

 اإلنتاج خصائص
 

 االحتاد والتعاون مغامرات/ خماطر مستقلة العالقة مع المنشآت األخرى
 التجديد، اجلودة، النوعية االقتصاديةالكتل  مصادر الميزة التنافسية

 الرقمية امليكنة المصدر الرئيسي لإلنتاجية
 واملعرفة اإلخرتاع، التجديد، اإلبتكار، (املال رأس العمل،)العوامل مدخالت النمو موجهات

املؤمتر السنوي األول للجمعية  ىل:إ ةمقدم ةورق موجهات التنمية الصناعية يف االقتصاد اجلديد، صاحل، حممد عبد العايلالمصدر: 
 2115اكتوبر  3 – 2 مسقط  ة،االقتصادية العماني

 (:IRth4الثورة الصناعية الرابعة ). 1.1.1
 إىل 2114 من - الرقمية التكنولوجيا بفضل دفعة العاملي االقتصاد فيه حيقق أن جيب كان الذي الوقت يف

 النمو معدل اخنفض ، متقدما اقتصادا 31 أصل من 31 ويف. كبري بشكل العمالة إنتاجية منو تباطأ - 2114
 2114.1 سنة %1إىل معدل  1884 من الفرتة يف %2 من السنوي
 Automation of) الصناعة بأمتتة إطالقه، إىل املبادرة أملانيا كانت الذي الرابعة، الصناعية الثورة مفهوم ويرتبط

Industry)، املراقبة على الصناعة يف البشري الدور يقتصر حبيث فيها، العاملة األيدي عدد من والتقليل 
 .متطورة ورقمية تقنية بنية امتالك يف توظف عالية علمية قدرات وجود يستدعي الذي األمر والتدقيق،

 من جعل رقميا املعلومات مجع وسائل من وغريها اإلنرتنت عرب االستشعار وأجهزة احملمولة األجهزة انتشار إن
 ذلك يف مبا الرقمية، املنصات وتتيح. وتطور األسواق املشرتيات عن ودقيقة مفصلة بيانات على احلصول املمكن

  وتبادل الفوري التفاعل ،Airbnb مثل والطلب العرض مطابقة وخدمات Uber مثل االقتصاد مشاركة تطبيقات
 1واألوسع. األوثق والتعاون املعلومات

                                                           
1 Ellyn Shook. Mark Knickrehm, Harnessing Revolution: Creating the future workforce, Accenture Strategy, 
2017, P3. 
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 يف جتسدت واليت واالبتكارات التصنيع وأساليب العالقات من جديدة أمناط وقد متخض عن هذه الظاهرة
 الطاقة، وختزين املواد، وعلوم احليوية والتكنولوجيا النانو وتكنولوجيا األبعاد ثالثية والطباعة احلركة ذاتية املركبات
 .الصغر متناهية اإللكرتوميكانيكية والتجهيزات الالسلكية، النظم مزج خالل من وذلك وغريها، الكمية واحلوسبة

إىل هناك تزايد ملحوظ حلركية املنتجات عالية التقنية عرب االسواق  Bofa Merrill Lynch وقد أشار مؤشر
مليار دوالر حبلول عام  42.8إىل  2111مليار دوالر عام  7.4العاملية، حيث يتوقع أن ترتفع هذه األخرية من 

2121.2 
 .2121-2111تطور حركية املنتجات عالية التقنية خالل الفرتة  (:1الشكل )

 
Source: Emmanuel Dimitrios Hatzakis, The Fourth Industrial Revolution, 

Research Gate, 23 May 2017, P2. 
 الصناعية الثورة يف دخول بل للعوملة، امتداد جمرد متثل ال املعاصرة التحوالت بأن لالعتقاد عوامل ثالثة هناك

 . التأثري ونظم والنطاق الزمن جمال يف واضحة بصورة التطورات هذه وتتجلى الرابعة،
  3متنوعة: بطرق واالقتصاد اجملتمع على الرابعة تؤثر الصناعية ( إىل أن الثورة2116) Prisecaruوقد توصل 

 املعلومات؛ وتغيري والتعلم لالتصال االجتماعي التواصل وسائط االعتماد بشكل كبري على منصات 
 الرقمية املنصات إىل بسهولة الوصول املبتكرين واملنافسة املنتجني من متنوعة جمموعة بإمكان سيكون 

 وأسعارها؛ واخلدمات السلع جودة حتسني وبالتايل والتوزيع، واملبيعات للتسويق

                                                                                                                                                                                     
1 Mastering the Fourth Industrial Revolution, Global Agenda, World Economic Forum, Annual Meeting, Davos-
Klosters, Switzerland 20-23 January 2016, P8. 
2 Emmanuel Dimitrios Hatzakis, The Fourth Industrial Revolution, ResearchGate, 23 May 2017, P2. 
3 Min Xu. Jeanne M. David and Suk Hi Kim, The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges, 
International Journal of Financial Research, Vol. 9, No. 2, 2018, P94. 
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 على الثورة هلذه الرئيسية التأثريات كون أن والتوزيع، اإلنتاج سالسل يف فأكثر أكثر املستهلكون سيشارك 
 االبتكار حنو والتحرك املنتج، وجودة املستهلك، توقعات على سترتكه الذي التأثري تشمل األعمال بيئة

 .التنظيمية األشكال يف واالبتكارات التعاوين،
 الثورة هبا ستتسبب اليت التغيريات أن إىل التقديرات تشري (WEF) العاملي االقتصادي املنتدى لبحث وفقا

 من أكثر) العامل أحناء مجيع يف وظيفة مليون 7.1 خسارة ستعين 2121 و 2115 عامي بني الرابعة الصناعية
 الكمبيوتر وعلوم الرياضيات جماالت يف جديدة وظيفة مليون 2 إنشاء إىل ستؤدي كما( اإلدارة يف منها% 61

 االقتصادي املنتدى قام البشرية، املوارد على الرابعة الصناعية الثورة تأثري من وللتحقق .واهلندسة املعمارية واهلندسة
 8 يف شخصا مليون 13 جمموعه ما تستخدم كبرية شركة 371 يف البشرية املوارد مديري على مبسح العاملي

 1وناشئة، ومن أهم التحديات اليت تطرحها هذه الظاهرة ما يلي: متقدمة دولة 15 من صناعات
 اليت اجلديدة الوظيفية األدوار استغالل كيفية يف البشرية املوارد إدارة يواجه الذي األول التحدي يتمثل 

  الرابعة؛ الصناعية الثورة أحدثتها
 املهنية املواهب أفضل جذب بكيفية فيتعلق البشرية املوارد إدارة تواجهه الذي الثاين الرئيسي التحدي أما 

 هبا؛ واالحتفاظ
 لتحمل جديدة مهارات تعلم يف وراغب ا حمفز ا الفرق إبقاء بإشكالية الثالث التحدي يتمحور حني يف 

 جديدة. مسؤوليات
 اجملتمعات يف ملموسة وتغيريات كبري أثر هلا سيكون الرابعة الصناعية الثورة أن إال املتوقعة التحديات رغم على

 املدعومة األعمال ومناذج القطاعات يف األخرية هذه ستحدثه الذي املسبوق غري التغيري أن حيث واالقتصادات،
 القوى كفاءة من ويرفع الدول القتصاد السنوي النمو حجم سيضاعف اآلالت، تعلم وفعالية االصطناعي بالذكاء
 إنرتنت تساهم وأن دوالر، تريليونات 7 الذايت التنقل اقتصاد يبلغ أن ويتوقع ،2135 عام حبلول% 41 العاملة
 كما املقبلة، 21الـ السنوات مدى على العاملي اإلمجايل احمللي الناتج يف دوالر، تريليون 15 أي ،%11 بـ األشياء

 العاملية التجارية املنافسة وارتفاع جديدة اقتصادية قوى ظهور ويتوقع عامليا، الطاقة كفاءة زيادة يف التغيري سيساهم
 .االبتكار على والقدرة التكنولوجي التطور على املبنية التنافسية القدرة حتددها اليت

 

                                                           
1 Executive Summary: The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 
Revolution, World Economic Forum, January 2016, P1. 
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 (Glocalizationالعولمة المحلية ). 5.1.1
 املعرب وقد خلص إطاره يف العبارة التالية "العاملية 1885أول من أطلق هذا املصطلح سنة  Robertsonيعترب 
 االجتماعي التأثري يف واحمللية العاملية املنظورات دمج كما يشري إىل  1عاملي". كتخصص واحمللي احمللي، يف عنها

 2.والعاملية احمللية اجملتمعات على تؤثر اليت الظواهر جلميع والسياسي واالقتصادي
 االحتياجات وخدمة لتلبية مصممة الدولية اخلدمة أو املنتج نفس أن فكرة عن" Glocalization" مصطلح يعرب

 التفاعل عند اخلاصة وضروراهتا بتفضيالهتا دراية على تصبح املتميزة الثقافات وأن احملليني، السكان خمتلف مصاحل
 أكثر خدمة أو منتج عوملة أن على التأكيد أجل من تصميمه مت كما أن هذا املفهوم. الدولية اخلدمة أو املنتج مع

كما . هبا تسويقها يتم اليت الثقافة مع التحديد وجه على اخلدمة أو املنتج تكييف يرتبط إىل حد بعيد مبدى جناحا
 النجاح ألن العاملية، األسواق دخول عند الوطنية اهلوية مسألة االعتبار بعني تأخذ أن الدولية املنظمات على جيب

 3.وخدماهتا ملنتجاهتا" الوطين التجاوب" درجة على يعتمد الدولية املنظمات هبا تتمتع اليت والسمعة االقتصادي
 مجيع يف أنشطتها وتنشر واجملتمعية، الطبيعية احلدود املنظمات تتجاوز والنقل، االتصاالت أنظمة تطور وبسبب

 4.حمددة وتفضيالت احتياجات مع متجانس غري مجهور مع الدولية واخلدمات املنتجات وتتعامل. العامل أحناء
 وبعبارة والسمعة، االقتصادي النجاح لتحقيق اخلارجي التنوع هذا مع تتعامل أن الدولية املنظمات على يتعني

 خلصوصية وفقا   والتصرف املعرفة ومجع املعقدة، البيئات فهم أرادوا إذا االندماج يف هذه الظواهر يتوجب أخرى،
 القيم ونوعية كمية حسب االرتباط قوة حتديد يتم أنه االعتبار يف تضع أن جيب باختصار،. احمللية األسواق
 املشرتكة.
 (: Digital Economicsاالقتصاد الرقمي ). 2.1.1

إن أبرز ما مييز اقتصاد اليوم هو التوجه حنو االرتكاز أكثر فأكثر على الرقمنة، ويبدو ذلك جليا سواء يف جمال 
املعامالت املالية أو التجارة االلكرتونية وحىت اإلنتاج والتسويق وغريها، حيث ورد يف التقرير الصادر عن "أحباث 

ستفتح آفاقا متكن من تفادي سلبيات التوسع االقتصادي املاضي، البنك األملاين" أن موجة التكنولوجيا املتقدمة 
 Accenture (2117)من خالل مداخل الطاقة النظيفة وتقنيات النانو والتكنولوجيا احليوية، كما أشارت جملة 

                                                           
1 Peter Beyer, Globalization and Glocalization,P98. available on https://www.researchgate.net    23/12/2016  13:45. 
2 Fay Patel, Hayley Lynch, Glocalization as an Alternative to Internationalization in Higher Education: Embedding 
Positive Glocal Learning Perspectives, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 
Volume 25, Number 2, 2013, P223. 
3 Rusu Carmen Ramona, Glocalization Links Markets That Are Georgraphically Dispersed And Culturally 
Distinct, P183.   ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/bbu/wpaper/183-188.pdf    24/12/2016   14:20. 
4 Ajai Prakash, V. B. Singh, op. cit, P19. 
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( أن األمتتة 2117) Mckisney، كما توقع 2135حبلول سنة  %4.6أن الناتج احمللي اخلام األمريكي سيبلغ 
 2165.1حبلول سنة  1.4ppو 1.9ستضاعف النمو االقتصادي العاملي عن طريق أرباح سنوية ترتاوح بني 

( أن األنرتنت تساهم يف الناتج اإلمجايل العاملي بـ 2117) Heeks و Bukhtويف نفس السياق أشارت دراسة 
وضح أن الرقمنة تزيد من كما أ  2116.2خالل سنة  %2.5، كما قدر البنك العاملي زيادة التوظيف بـ 21%

 3تعميق العوملة وحل مشكل احلواجز اجلغرافية للتجارة.
 تطور رقمنة اقتصاديات الدول املتقدمة  مقارنة بالدول األخرى (:1الشكل )

 
Source: James Manyika, Digital Economy: Trends, Opportunities and 

Challenges, McKisney Global Institute, Celebrating 25 Years of Insight, May 
2016, P6. 

من خالل الشكل السابق يتبني أن االقتصاديات املتقدمة تبذل جمهودات ضخمة للتوجه حنو الرقمنة، حبيث 
، كما يظهر 2113-2115مرة للفرتة  4.1مث  2115-1887مرة خالل الفرتة  1.7تضاعفت مستواها بـ 

 االقتصاديات األخرى.جليا الفارق الشاسع مقارنة مع 
وموزع  وموثوق، شفاف قوي سجل رقمي إلنشاء طريقة ((Blockchainومن جهة أخرى، تعترب سلسلة الكتل 

واليت ميكن اعتبارها  البيانات تشفري قواعد على تعتمد برجمية قصد حفظ البيانات، كما تعترب مبثابة بروتوكوالت
  وجيري 1.األفراد ونقل البيانات بطريقة المركزية عرب املنصات الرقمية للربط بني اجتماعية أو مؤسسية تكنولوجيا

                                                           
1 Kevin Körner, Marc Schattenberg, Eric Heymann, Digital economics: How AI and robotics are changing our 
work and our lives, EU Monitor: Digital economy and structural change, Deutsche Bank Research, May 14, 2018, 
PP.7-8. 
2 Rumana Bukht, Richard Heeks, Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy, Working Paper 
No. 68, Centre for Development Informatics, Global Development Institute, SEED, University of Manchester, 
United of Kingdom, 2017, P18. 
3 Measuring The Digital Economy, Staff Report, International Monetary Fund, Washington, USA, February 2018, 
P15. 
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 .االقتصادية بالتنمية املتعلقة األمد الطويلة التحديات ملعاجلة Blockchain إلمكانيات االهتمام من املزيد إيالء
 الوسطاء على االعتماد تقليل خالل من والتعاون التبادل فرص ستوسع أهنا Blockchain مؤيدو وجيادل

ويف نفس السياق تطرح هذه التقنية عدة رهانات أمام الشركات خصوصا وأن بعض  2هبم، املرتبطة واالحتكاكات
. الشبكي الربط وتكلفة التحقق، ويرتبط تبين هذه التقنية بتكلفة 3الدراسات أثبتت حمدوديتها وعدم موثوقيتها.

 وتدقيقها املعامالت خصائص من التحقق على قادرين يكونوا أن املشاركني على يتعني األسواق، تزدهر ولكي
 4بكفاءة، كما أن العمل على أرضية أكثر انفتاحا سيزيد من شدة املنافسة.

كما تتسارع العديد من اجلهات إلطالق عمالت رقمية مبتكرة كأحد نواتج االبتكار املعاصر، وإقبال عدة 
(، BTCلتعامل هبا، ولعل أبرز هذه العمالت هي البيتكوين )مؤسسات على اختالف طبيعتها ونشاطاهتا على ا

( وغريها واليت تندرج يف إطار تقنية سلسلة الكتل ويتم تشفريها ويطلق عليها XRP(، والريبل )ETHاإليثرييوم )
وكان صندوق النقد الدويل قد أقر أن  5(.Cryptocurrenciesيف بعض املراجع مصطلح العمالت املشفرة )

ل هذه العمالت ال يدعو للقلق وال يشكل أي هتديد بالنسبة للعمالت التقليدية على املدى املتوسط تداول مث
والقريب، كما أوضح عدة أوجه للقصور يف النظام النقدي الرقمي كالتخوف من الفقاعات واالرتياب املفرط يف 

 6تقلبات هذه األخرية.
ن جهة أخرى فقد سامهت الرقمنة يف ظهور أمناط جديدة من التعامالت ال سيما يف ظل االقتصاد التشاركي، م

متتلك أكرب منصة رقمية لتقدمي خدمات حجز اإلقامة يف الفنادق واملرافق املخصصة اليت و  "AirBnBمثل شركة "
 اد املشاركة حيث خيتار املتعاملون مشاركة وتعترب نشاطات الشركة جزءا من اقتص 7للسياحة وكذا كراء العقارات.

 " لسيارات األجرة.Uber"إضافة إىل شركة  8ة عرب املنصات الرقمية.كأصوهلم مع مؤسسي الشر 
                                                                                                                                                                                     
1 Sinclair Davidson, Primavera De Filippi, Jason Potts, Economics of Blockchain, Archive HAL, Oct 2016, P1.  
2 Michael Pisa and Matt Juden, Blockchain and Economic Development: Hype vs. Reality, CGD Policy Paper 
107, Center for Global Development, Washington, USA, July 2017, Front Page. 
3 Eric Budish, The Economic Limits of Bitcoin and the Blockchain, Chicago Booth and the MIT Digital Currency 
Initiative, USA, June 5, 2018, PP. 15-16. 
4 Christian Catalini, Joshua S. Gans, Some Simple Economics Of The Blockchain, Work Paper No. 22952, 
National Bureau Of Economic Research, Cambridge, December 2016, P27. 
5 What is a Blockchain, Deloitte, 2016, P4. deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte 
-uk-what-is-blockchain-2016.pdf  25/02/2018. 
6 Øystein Olsen, Central bank digital currencies, NORGES BANK PAPERS, No. 1, Norway, 2018, P21. 
7 Tohmatsu, Economic effects of  Airbnb in Australia, Deloitte Access Economics, Sydney, Australia, 2017, P11. 
8 Giovanni Quattrone. Davide Proserpio. Daniele Quercia. Licia Capra & Mirco Musolesi, Who Benefits from the 
“Sharing” Economy of Airbnb?, International World Wide Web Conference Committee (IW3C2), Montréal, 
Québec, Canada, 2016, P1. 
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 االلكرتوين التسويق يف جديدا واليت تعترب أسلوبا النمو اخرتاق كما مت استحداث تقنيات متنوعة وفعالة كتقنية
 الذكي االحتفاظ اسرتاتيجيات ختدم واليت البيانات، وحتليل والتقنية االبتكار مداخل بني التفاعل على يعتمد

 منو زيادة أجل من وذلك االجتماعي التواصل وسائل مثل الثالث الطرف منصات مع الفعال والرتابط باملستخدم،
 االقتصادية البيئة تعقد ظل يف تنافسيتها وتعزيز سريع بشكل الناشئة املؤسسات أعمال
 اقتصادية:-تغير الخريطة الجيو. 1.17.

توترات فريدة من نوعها عجلت بنشوب  2119يشهد العامل حاليا ال سيما بعد األزمة االقتصادية العاملية لسنة 
صراعات جتارية بني الدول األكثر حركية اقتصاديا، فعلى سبيل املثال فرضت أمريكا نسبة ضرائب على الصادرات 

مليار  4.3يف حني فرضت أوروبا عقوبة على شركة غوغل األمريكية تقدر بـ  %21تقدر بـ  األملانية من السيارات
، فضال عن العقوبات املتبادلة بني الواليات املتحدة األمريكية وروسيا يورو بتهمة احتكار استخدام نظام أندرويد

ما يعادل  %1.5من تراجع النمو بـ والصني وإيران وتركيا وغريها، ويف هذا الصدد حذرت منظمة التجارة العاملية 
، كما صرحت املفوضية األوروبية بأن خسائر أملانيا 2119مليار يورو على مستوى االحتاد األورويب لسنة  461

 1مليون وظيفة. 15مليار يورو سنويا ما يعين هتديد بفقدان  21ستبلغ 
 One Belt, One، طريق واحد" ( أو "حزام واحدSilk Roadمن جهة أخرى يعترب مشروع طريق احلرير )

Road (OBOR)  مبادرة إلقامة تكتل إقليمي جديد مت إطالقها من قبل الرئيس الصيينXi Jinping  سنة
ويشمل  2، يهدف إىل تعزيز فرص التنمية وزيادة الرفاهية وتثمني االعتماد املتبادل بني الدول األعضاء،2113

من إمجايل السكان يف  %63مليار نسمة أي ما يعادل  4.4ها دولة يسكن 65اجتاه بري وآخر حبري مير بـ 
من التجارة الدولية ويتوقع أن يصل حجم  %65من الناتج احمللي اخلام العاملي وحتوي  %31العامل، وتنتج 

 41مت توقيع أزيد عن  2117جويلية  16وإىل غاية  3تريليون دوالر، 3املبادالت يف ظل هذا املشروع إىل حوايل 
على هذا املشروع الذي يرتكز على مخسة حماور رئيسية تشمل تعزيز االرتباط السياسي، البنية التحتية، دولة 

 عقد من قبل مؤسسات صينية يف  9159االندماج املايل، التدفق التجاري، التواصل االجتماعي، وقد مت توقيع 
 4من الناتج احمللي اخلام للصني. %25.7أي ما يعادل  2116مليار دوالر يف سنة  853دولة ومت إنفاق  61

                                                           
1 The world is on the verge of impasse. Look at the figures about the potential losses of the Trump commercial 
war, if it erupts, DW Arabic TV Share, July  25, 2018, 14:06. 
2 Ivan Diaz Campos, One Belt & One Road: Between Cooperation and Geopolitics in the Silk Road, Contacto 
Global, Vol. 6, Dec 2015, The  Autonomous  University  of Central America UACA, P20 
3 Silk Road .. New Promotion of Trade Globalization, TV Share on CNBC, July 17, 2018, 12:44. 
4 Alvin C. Chua, One Belt One Road and Opportunities, Center for Financial Stability, Guangzhou, China, July 
6, 2017, P4. 
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 ومرافق املوانئ مرافق للدول، حيث تشمل التحتية تتضمن اخلريطة اجلديدة مشاريع عديدة على مستوى البنية
 احلديدية السكك وشبكة الطاقة وشبكة الطرق وشبكة اهلاتف وشبكة والتوزيع بالتجزئة البيع وشبكة اجلوي النقل
 1املعلومات. لتكنولوجيا التحتية والبنية

 وهدفها. االقتصادي للتكامل ضخم برنامج خالل من اإلقليمية زعامتها لتأكيد" OBOR" الصني وتستخدم
واملصدر الرئيسي لصياغة  املتطور، واالبتكار للتصنيع مركز ا الصني ستكون حيث إقليمية، إنتاج سلسلة إنشاء هو

 2القرارات االقتصادية العاملية.
مصطلح  2113ومن جهة أخرى تتوجه األنظار إىل أقوى االقتصاديات الناشئة واليت أطلق عليها سنة 

BRICS  وتشمل كال من الربازيل، روسيا، اهلند، الصني وجنوب إفريقيا، فهي تتميز باتساعها اجلغرايف ومتوقعها
كما تضاعفت قيمة االستثمار يف هذه األخرية بـ   3مليار نسمة، 2.83االسرتاتيجي وكثافتها السكانية املقدرة بـ 

مرة بعدها، كما بلغت نسبة االستثمار األجنيب اخلارج من البلدان الناشئة  2.6، و2119مرة قبل أزمة  3.5
 4من هذه االستثمارات. %6على  BRICS، تسيطر دول 2113سنة  11%
 تشخيص المتغيرات المفرزة في ظل العولمة. 1.1

 المتغيرات المتعلقة بأبعاد العولمة:. 1.1.1
 عرب كافة أمناط االنتقال إمكانية ويعين: وهو متغري يعكس البعد املكاين للظاهرة اندماج األسواق 

 احلر التدفق من خالل األسواق يف حترير فإن العوملة تؤثر 5(2115) لـ "أدريان" فوفقا   دون قيود، السوق
 تكامال.  جيعل األسواق أكثر تقاربا وأكثراحلدود مما  عرب اإلنتاج لعوامل

 طويل املايل السوق إىل األجل قصرية املايل السوق من االنتقال إمكانية ويعين :الداخلي المستوى 
 أسواق ومن البنكية، اخلدمات إىل التأمني خدمات من األعمال، بنوك إىل التجارية البنوك من األجل،
 .1إخل...املالية  األسواق إىل الصرف

                                                           
1 One Belt, One Road: An Economic Roadmap, The Economist Intelligence Unit (EIU), London, March 2016, 
P4. 
2 Peter Cai, Understanding China’s Belt and Road Initiative, Lowy Institute, Australia, March 2017, P5. 
3 paul sindic, Les BRICS et leur idéologie ébauche d’une nouvelle gouvernance planétaire ou Habillage de 
nouvelles stratégies de domination?, Recherches internationales, n° 91, juillet-septembre 2011, P38. 
4 Wladimir Andreff, BRICs et émergents : les nouveaux investisseurs internationaux, La Vie des Idées, Mars 2016, 
P2. 
5 Chosniel Elikem Ocloo, Selorm Akaba, David Kwaku Worwui-Brown, Globalization and Competitiveness: 
Challenges of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Accra-Ghana, International Journal of Business and Social 
Science, Vol. 5 No. 4 [Special Issue – March 2014], P 290. 
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 للمتعاملني يتسىن حبيث األجانب، املتعاملني أمام الوطنية املالية األسواق فتح ويعين :الخارجي المستوى 
 احلكومية. املالية لألصول باإلضافة الوطنية، الشركات لكربى املالية األصول من جزء شراء األجانب

 أنه مقارنة بالعقود القليلة األخرية : وهو متغري يعكس البعد الزمين للظاهرة، ويعين تسارع عمليات العولمة
تضاعفت النشاطات الوظيفية للمؤسسات يف جمال االنتاج، التسويق وتعددت اسرتاتيجيات التحالف 
والشراكة كاملناولة واإلنشاء، فضال عن التزايد املفرط يف معدالت االستثمار األجنيب وحركية التجارة اخلارجية، 

القتصادي بني الدول وتكثيف عمليات التعاقد والتفاوض وارتفاع مستويات إضافة إىل تنامي درجة التكامل ا
 التبادل، وتنوع نشاط الشركات وأساليب التنافس وتباين وظائف األسواق ...إخل.

 المتغيرات المتعلقة بطبيعة العولمة:. 1.1.1
 النظام أن إىل اخلاصية هذه تشريوهو متغري يعكس ثبات واستقرار الظاهرة، و  :ديناميكية نشاط العولمة 

 باملقارنة والتشكيل التكوين طور يف -التسعينات عقد من الثاين النصف منذ- احلايل العاملي االقتصادي
إىل  يف سعيها  العوملة ديناميكية وتتعمق .التاريخ هذا قبل له السابقة العاملية االقتصادية األوضاع برتتيبات

 االقتصادي للنظام الديناميكية فاخلاصية االقتصادي، النشاط يف الدولة دور على بقوة والتأثري القيود إلغاء
 يف أساسها على القائم االقتصادية القوى موازين تبدل احتماالت بدليل يوم، بعد يوما تتأكد اجلديد العاملي

 .2املستقبل
 نظرا لتعدد  الدويلعناصر احمليط  تشابكولظاهرة، ويعين تداخل ا: وهو متغري يعكس بنية تعقد البيئة

األطراف الفاعلة يف سري املتغريات االقتصادية، وظهور قوى وسيطية تؤثر يف أبعاد االسرتاتيجية للعالقات 
 .3على كافة مستوياهتا السياسية، االقتصادية، واالجتماعية

 المتغيرات المتعلقة بتركيبة العولمة:. 1.1.1
 الظاهرة، حبيث سامهت الطفرات االبتكارية يف عامل التكنولوجيا  حمركوهو متغري يعكس  :التغير التكنولوجي

 املتباعدة العمليات بني تكامل إجراء اقتصاديا األوفر من جعل واالتصاالت النقل تكاليف على اخنفاض
كذلك تؤدي التغريات التكنولوجية إىل الكفاءة،   عن حبثا العامل أرجاء عرب واملكونات املنتجات ونقل جغرافيا  

 لق ختصصات جديدة ،وتغيري الطلب على املهارات القائمة، وإىل زيادة أمهية بعض األقسام، واخنفاض خ
 .1امبعضها األخر أو الوظائف، وتغيري طبيعة األعمال وامله

                                                                                                                                                                                     
1 http://bairak.yoo7.com/t3850-topic    20/07/2016    22:10. 

 .92حشماوي حممد، مرجع سابق، ص   2
 .5، ص 2118جامعة اجلزائر، عرباين عمار، أثر احمليط الدويل على اسرتاتيجية السويق يف املؤسسة اجلزائرية: حالة مؤسسيت محود بوعالم وموبيليس، أطروحة دكتوراه،   3
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 2:نظرا شىت اجملتمعات املعلوماتية هو متغري يعكس امتداد الظاهرة، حبيث اجتاحت الثورة: تدفق المعلومات 
 .معه التعامل وطبيعة االنرتنت على جدا سريع بشكل واملتنامي الكبري املعلومات حجم -
 مراحل التطور السالفة كل كثريا   تفوق بدرجة االكتشاف علميات يف والتقدم الكبرية العلمية الطفرة -

 وأوعيتها، املعلومات نشر أشكال وتعدد العلوم، جماالت مجيع يف الدقيقة املختلفة التخصصات وظهور
 .النشر لغات وتعدد

 .اإللكرتونية املعلومات نقل ونظم واملواصالت االتصاالت وتكنولوجيا وسائل يف والسريع اهلائل التقدم -
 اقتصاد يف األساسية السمات إحدى : وهو يعكس عمق الظاهرة، حبيث تتجسدتنامي المستوى المعرفي 

 واملعرفية التكنولوجية الكثافة على املعتمدة على احللقاتاملضافة  القيمة لرتكيز األسي التزايد يف اجلديد العوملة
 االقتصاد من كامل اقتصاد أو مشروع موقع بتحديد األمر يتعلق حينما ذلك، على وبناء. القيمة سلسلة يف

 التكنولوجي، والتطور واالبتكار، والتطوير البحث خالل من باالرتقاء االقتصادية العائدات ترتبط العاملي،
 املتعددة املهارات من عالية بدرجة تتمتع بشرية موارد قاعدة ووجود املنتجات، يف املستمر والتحسني
 .3الضرورية والتكنولوجية الفنية اإلمكانيات وتدعمها

 تشخيص متغريات العوملة (:1الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثالمصدر: 

                                                                                                                                                                                     
 .5، هولندا، ص 2117،  خريف 35، العدد 5انسانية، السنة جملة علوم ظل اقتصاد املعرفة،  حسني عبداملطلب األسرج، آليات دعم القدرة التنافسية للصناعة العربية يف  1
 عبد اهلل آل فرحان، الثورة املعلوماتية، متاح على الرابط:  2

http://af4phd.blogspot.com/p/blog-page_2717.html   24/10/2016  13:55 
 .5مرجع سابق، ص  املطلب األسرج، حسني عبد  3
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 الصغيرة والمتوسطة في ظل تعقد بيئة األعمال الدولية. تحليل حركية المؤسسات 1
 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .1.1

خالل فرتة طويلة من الزمن، حيث أعطيت هلا مكانة  االقتصاديساد مصطلح املؤسسات الكربى على الفكر 
 االقتصاديةلتنمية لمبثابة القاطرة  حيث اعتربتهامة يف أغلب القرارات السياسية لغاية هناية السبعينات، 

األفضل" والذي يرتكز على ثالثة عوامل  ، مما أعطاها مكانة متميزة، وساد القول "األكرب هوواالجتماعية
 .1أساسية
 حيث كان ينظر إليه كعامل أساسي لتخفيض معدل التكلفة يف اإلنتاج على املدى الطويل، أثر الحجم :

 رتفاع طاقتها اإلنتاجية.اوهذا مع توسع املؤسسة و 
 هذا العامل يقوم على منطق أن مبرور الوقت تكتسب املؤسسة الكبرية جتربة وخربة أكثر، أثر التجربة :

ستخدام عوامل اإلنتاج ارتفاع سيطرهتا وحتكمها يف اوهذا ما يساعدها على رفع إنتاجيتها، وفاعليتها ب
 املختلفة، مما يرفع يف قدرهتا التنافسية.

 فاملؤسسة الكبرية واليت تسيطر على جزء كبري من السوق، ميكنها الرفع من طاقتها لتخصصأثر ا :
التنافسية، وبالتايل احلصول على ميزات، وتتخصص يف جمال معني، وهذا نتيجة اجملهودات املبذولة من 

 جل اإلبتكار، واإلبداع يف جمال طرق اإلنتاج، أويف نوعية السلع املنتجة.أ
الظروف االقتصادية يف العقود األخرية كتنامي أثر األزمات االقتصادية وارتفاع تكاليف االنتاج غري أن تغري 

الداخلي يف املؤسسات الكربى، إضافة إىل إقبال العديد من الدول على تطبيق برامج التعديل اهليكلي عجل 
 بضرورة التحول حنو االهتمام بتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 هوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:مف. 1.1.1
مل تستقطب اهتمام الباحثني إال بعد سنوات  إن الدراسات احلديثة حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملقاوالتية

عدد الدراسات واألحباث اخلاصة  London Business Schoolالسبعينات من القرن املاضي، فقد أحصت 
، 1891حبث يف سنة  4356حبث وارتفعت إىل  2582حوايل  1871قبل  املؤسسات الصغرية واملتوسطةب

 .2حبث 13111حبوايل  1898وقدرت هذه اهليئة عدد األحباث سنة 

                                                           
1
االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة مباركي مسرة، تطور املؤسسة الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل التحوالت البيئية اجلديدة، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم   

 .55، ص 2113جياليل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر، 
2 Pierre André Julien, Trente ans de théorie en PME : de l’approche économique à la complexité, Revue 
internationale P.M.E. : économie et gestion de la petite et moyenne entreprise, vol. 21, n° 2, 2008, P.121. 
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 تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إشكالية. 1.1.1
لمس من خالل يعد حتديد تعريف شامل وموحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مسألة يف غاية التعقيد وهو ما يُ 

األحباث األكادميية ومنشورات اهليئات الدولية، ويعود ذلك إىل صعوبة حتديد مؤشر واحد لتصنيف وقياس حجم 
إضافة إىل تباين املقومات واألوضاع االقتصادية، االجتماعية والتقنية لكل بلد،  1وحىت درجة منو املؤسسات،

 واختالف اهتماماهتا هبذا القطاع، وعموما ميكن حصر أهم هذه القيود فيما يلي:
 اختالف درجة النمو:. 1.1.1.1

 وزن على وأيضا دولــة كل يف التطور النامية والدول واملتقدمة الصناعية الدول بني النمو درجة اختالف يعكس
 2.واالجتماعية والنقدية االقتصادية وضعيتها ، واختالف(اقتصادية ووحدات مؤسسات) االقتصادية اهلياكل

 3غياب تعريف موحد صاحل يف مجيع الدول. يتبنيفانطالقا من هذه النظرة 
 اختالف النشاط االقتصادي:. 1.1.1.1

 4:متارسه إىل ثالثة قطاعات رئيسيةتصنف املؤسسات حسب طبيعة النشاط الذي 
 :يضم جمموع املؤسسات اليت تستخدم كعنصر أساسي أحد عوامل الطبيعة، كالزراعة والصيد قطاع أولي 
 :يشمل املؤسسات اليت تعمل يف ميدان حتويل وإنتاج السلع. قطاع ثان 
 ميثل قطاع اخلدمات، كالنقل والتوزيع.قطاع ثالث : 

 .النشاط االقتصادياختالف فروع . 1.1.1.1
مما يؤدي إىل اختالف املؤسسات يتفرع كل نشاط اقتصادي حسب طبيعته إىل عدد كبري من الفروع االقتصادية، 

 5.الذي يتطلبه نشاطهاحسب النشاط والفرع الذي تنتمي إليه من حيث كثافة اليد العاملة وحجم االستثمارات 
 والمتوسطة:معايير تعريف المؤسسات الصغيرة . 1.1.1

 المعايير الكمية:. 1.1.1.1
 ، كما أن هذه املعايري تتناول 1إن صغر أو كرب املؤسسة يتحدد باالستناد إىل مجلة من املؤشرات احملددة للحجم

                                                           
1 Arbiana Govori, Factors Affecting the Growth and Development of SMEs: Experiences from Kosovo, 
Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing Rome-Italy, Vol 4, No 9, October 2013, P702. 

 حلوكمة كآلية التسيري مراقبة حول وطين ملتقى، اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أداء تفعيل يف التسيري مراقبة دور، سارة شهيدة بن، عثمان بوشالغم، ملني حممد مراكشي 2
 .7، ص2117أفريل  25، 2 البليدة، لونيسي علي جامعة، اإلبداع وتفعيل املؤسسات

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، محزة العرايب، رمحي عبد الرحيم، االمتيازات االستثمارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، ملتقى وطين حول إشكالية استدامة ا 3
 .7، ص2117ديسمرب  17و 16جامعة محة خلضر، الوادي، 

 .75، ص 2111واالجتماعية، جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد الثاين، ورقلة،  االقتصادية التنمية يف سطةواملتو  الصغرية املؤسسات سامية عزيز، مسامهة 4
 .25، ص2114طلحي، دور البدائل احلديثة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: مع اإلشارة حلالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة أم بواقي، مساح  5
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اجلوانب الكمية اليت تصلح لألغراض االحصائية والتنظيمية، إضافة إىل أهنا ذات صبغة حملية كوهنا توضع يف متاشيا 
 :4. وميكن تقسيمها إىل جمموعتني مها3، وختص جمموعة من الرتتيبات التقنية واالقتصادية2دولةمع ظروف ال

: تتضمن مؤشرات تقنية واقتصادية، وجند من ضمنها عدد العمال، الرتكيب العضوي لرأس المجموعة األولى
 املال، حجم االنتاج، القيمة املضافة، حجم الطاقة املستعملة.

 تتضمن مؤشرات نقدية وتشمل رأس مال املستثمر، رقم األعمال.: المجموعة الثانية
 :يعترب من أحد املعايري الكمية للتفرقة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة والكبرية، وهذا  معيار عدد العمال

 .5نتيجة لسهولة البيانات املتعلقة باملؤسسة
 :املستثمر استناد لظروف الدولة ودرجة النمو  يعتمد على هذا املعيار يف تسقيف رأس املال معيار رأس المال

 .6االقتصادي
 :يتم املزج بني املعياريني السابقني نظرا لنسبيتهما يف دقة ومشولية  معيار الجمع بين العمالة ورأس المال

 .7الفصل يف حجم املؤسسة
 :هلذا املعيار عالقة بسيطرة املؤسسة على جزء من السوق، كما يعترب معيارا مضلال يف  معيار رقم األعمال

 .8حاالت التضخم أو الركود
 :يعكس هذا املعيار الكثافة العددية للمؤسسات ونسبة انتشارها ومنط متركزها وتوزعها  معيار درجة االنتشار

 .9اجلغرايف
 الصغرية واملتوسطة بإنتاج قليل وطاقة استغاللية متواضعة : تتميز املؤسسات معيار حجم االنتاج والطاقة

 . 10مقارنة باملؤسسات الكربى
 المعايير النوعية:. 1.1.1.1

                                                                                                                                                                                     
 .16، ص 1889سعد عبد الرسول حممد، الصناعات الصغرية كمدخل لتنمية اجملتمع احمللي، املكتب العلمي للنشر والتوزيع، االسكندرية،   1
ملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، صرة، اهالة حممد لبيب عنبه، إدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب: دليل عملي لكيفية البدء مبشروع صغري وإدارته يف ظل التحديات املعا  2

 .16، ص 2114القاهرة، 
 .49، ص 2115فتحي السيد عبده السيد أمحد، الصناعات الصغرية ودورها يف التنمية احمللية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،   3
 اجلزائر بني الرهانات والفعالية، جامعة بن سعيد حممد، ضرورة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملواجهة حتديات العوملة، امللتقى الوطين األول حول: املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  4

 .3-2 ص ، ص2114سعيدة، نوفمرب 
 .73مباركي مسرة، مرجع سابق، ص   5
سسات الصغرية  تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ومتطلبات التكيف مع املستجدات العاملية، امللتقى الدويل "متطلبات تأهيل املؤ برودي نعيمة، التحديات اليت  6

 .116، ص 2116أفريل  19و17واملتوسطة يف الدول العربية"، املنظم من طرف جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي 
 .54مرجع سابق، ص  ه السيد أمحد،فتحي السيد عبد  7
القتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، عثمان خللف، واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها: دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم ا  8

 .8، ص 2114
 .51فتحي السيد عبده السيد أمحد، مرجع سابق، ص   9

 .6، ص 2114 اجلزائر، جامعة ،دكتوراه أطروحة اجلزائر، حالة دراسة - وتنميتها دعمها وسبل واملتوسطة الصغرية املؤسسات واقع عثمان، خللف  10
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إن العجز النسيب للمعايري الكمية يف حتديد حجم املؤسسة الصغرية واملتوسطة دفع بالعديد من االقتصاديني 
 :1مع املتغريات البيئية اليت حتيط باملؤسسة، ومن أبرزهاللتفكري يف اعتماد معايري نوعية أكثر مرونة وتناسقا 

 :مباشرة واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف فاملسؤولية أو حتديدها تنوعها مدى حيث من معيار المسؤولية 
 وأسلوب التنظيم طبيعة على التأثري يف دور له املؤسسة داخل القرارات هو صاحب حبيث للمالك، وهنائية

 واحد؛ آن يف وظائف عدة بني جيمع اإلدارة،
 :شركات شكل يف اخلاص القطاع إىل جمملها يف تعود واملتوسطة الصغرية املؤسسات ملكية معيار الملكية 

 وعائلية؛ فردية مشروعات عن عبارة منها الكبرية النسبة أن حيث ،(أو أموال أشخاص)
 :يبقى أن فاألفضل فعلت مهما منتجاهتا تصريف زيادة املؤسسة تستطع مل إذا معيار محدودية السوق 

 هلا واليت الصغري باحلجم صغرية أسواق هلا اليت املؤسسات تتميز ما وغالبا السوق حدود يف املؤسسة حجم
 كبريا كان فإذا الطلب، طبيعة على يتوقف املؤسسة حجم أن جند وعموما الكبري، باحلجم كبرية أسواق
 يربره؛ ما له املؤسسة حجم فإن أو ينخفض املستقبل يف يرتفع أن ويتوقع وثابتا

 :الصناعات بعض فنجد اإلنتاج يف اآلالت استخدام على املؤسسة حجم يتوقف معيار طبيعة النشاط 
 كما املال، رأس من نسبيا صغرية ووحدات العمل من نسبيا كبرية وحدات إىل سلعها إنتـاج سبيل يف حتتاج

 متاما؛ الثقيلة الصناعات يف حيدث ما عكس وهذا اخلفيفة، الصناعات يف هو احلال
 :ال مؤسسة هي املستقلة فاملؤسسة املؤسسة، حجم حتديد يف أثر املايل االستقالل لنسبة معيار االستقاللية 

 عدة بني أو مشرتكة أخرى مؤسسة حوزة يف االنتخاب أو حقوق رأمساهلا من أو أكثر% 25 نسبة تكون
 تتكون اليت فالفروع واملتوسطة، الصغرية باملؤسسات اخلاص التعريف مع ذاهتا حد يف تتطابق ال مؤسسات

 .االعتبار بعني تؤخذ ال الكبرية للمؤسسات عامل 511 من أقل من
 (: املعايري املختلفة لتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة5) الشكل

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحث باالعتماد على املعلومات السابقة: المصدر

                                                           
 .13، ص 2117حممد دوابه، دراسات يف التمويل اإلسالمي، الطبعة األوىل، مصر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة،  أشرف  1

 معايري تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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 الصغيرة والمتوسطة:تعريف المؤسسات . 1.1.1
يتحدد تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة متاشيا مع األهداف اليت وضعت من أجلها، فقد يكون الغرض 
تنظيميا أو إحصائيا أو ختطيطيا، ونظرا لصعوبة طرح تعريف موحد ومتفق عليه على الصعيد العاملي فقد اجتهت 

 وسطة يتناسق ومنظومتها احمللية:بعض الدول إىل وضع تعريف للمؤسسات الصغرية واملت
 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى بعض الدول:. 1.1.1.1

عامال، وال  1511عامال، وميكن أن يصل العدد إىل  251"هي كل مؤسسة يعمل هبا  التعريف األمريكي:أ. 
 .1ماليني دوالر" 8تزيد قيمة األموال املستثمرة فيها 

مليون دوالر أمريكي، وأن ال  14"هي كل مشروع ال يتجاوز حجم التداول السنوي  التعريف البريطاني:ب. 
 .2فردا" 251مليون دوالر أمريكي، وأن ال يفوق عدد العمال  6505تزيد قيمة رأس املال املستثمر عن 

أقل من  مليون ين، وعدد العمال 51"هي كل مؤسسة ال يتعدى فيها رأس املال املستثمر  التعريف الياباني:ج. 
 .3عامل" 311

 111عامال يف حالة استعمال آالت، وأقل من  51"هي املنشآت اليت توظف أقل من  التعريف الهندي:د. 
 .4ألف روبية" 511عامل شريطة عدم استخدام آالت وأن ال يتجاوز رأس املال املستثمر 

عامل، وال يتجاوز رقم  251إىل  1"كل مؤسسة إنتاج سلع و/أو خدمات تشغل من  التعريف الجزائري:ه. 
مليون دينار جزائري، وهي حترتم معايري  511أعماهلا ملياري دينار جزائري أوال يتعدى جمموع حصيلتها السنوية 

 .5االستقاللية"
 تعريف الهيئات الدولية واالقليمية:. 1.1.1.1

عمال، وأن يكون  11تعرف املؤسسة املصغرة على أهنا املنشأة اليت تضم أقل من  أ. تعريف االتحاد األوروبي:
مليون أورو، أما املؤسسة الصغرية فهي املنشأة  2مليون أورو أو حصيلتها السنوية أقل من  2رقم أعماهلا أقل من 

مليون أورو أو  11عامال، وأن يكون رقم أعماهلا أقل من  51و 11اليت يرتاوح فيها عدد العمال ما بني 
مليون أورو، أما املؤسسة املتوسطة فهي املنشأة اليت يرتاوح فيها عدد العمال ما بني  11حصيلتها السنوية أقل من 

                                                           
 .54فتحي السيد عبده السيد أمحد، مرجع سابق، ص   1
 .25، ص 2117جواد، إدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات للنشر والتوزيع، لبنان  نبيل  2
 .75مباركي مسرة، مرجع سابق، ص   3
 .116برودي نعيمة، مرجع سابق، ص   4

5 Loi n° 01-18 du 27 Ramadan 1422 correspondant au 12 Décembre 2001 portant la loi d'orientation sur la 
promotion de la petite et moyenne entreprise (PME). 



 : آليات تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالثانيالفصل  التنافسية..: إشكالية تعزيز القدرة الباب األول 

 55 

مليون  43مليون أورو أو حصيلتها السنوية أقل من  51عامال، وأن يكون رقم أعماهلا أقل من  251و 51
 1أورو، إضافة إىل معيار االستقاللية.

تعرف هذه اللجنة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول  ف لجنة األمم المتحد للتنمية الصناعية:ب. تعري
عامال، أما بالنسبة للدول املتقدمة، فهي كل مؤسسة تشغل  81النامية على أهنا كل مؤسسة يعمل هبا أقل من 

 .2عامال 511أقل من 
 وأن اإلدارة إستقاللية على تعتمد اليت هي املشروعات ههذ إن: األمريكية االقتصادية التنمية لجنة ج. تعريف

 املشروع أصحاب يكون حبيث ، النشأة وحملية األفراد من جمموعة من وتتشكل املشروع هو مالك املدير يكون
 .3"املشروع منطقة يف قاطنني

 احلجم صغرية وحدات" بأهنا الصغرية املشروعات الدولية العمل منظمة تعرف تعريف منظمة العمل الدولية :د. 
 يف احلضرية املناطق يف اخلاص حلساهبم يعملون مستقلني منتجني من وتتألف وخدمات، سلعا وتوزع تنتج جدا

 ومعظمهم حرفيني، أو عماال يستأجر قد وبعضها العائلة داخل من العمل على يعتمد وبعضها النامية، الدول
 غري مداخيله تكون ما وعادة منخفض، مستوى ذات كفاءات وتستخدم جدا صغري ثابت مال برأس يعمل

 بيانات عنها تتوافر وال مسجلة غري وهي الرمسي غري القطاع ضمن وتدخل مستقرة غري عمل فرص وتوفر منتظمة
 4."الرمسية اإلحصائيات يف

 تفاعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع العولمة .1.1
 االقتصاد الدولي الحديث: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل .1.1.1

إن من الباحثني األوائل الذين اهتموا بدراسة السلوكيات املباشرة وغري املباشرة اليت تسلكها أو تعتمدها املؤسسات 
( 1889، و )Pièrre A.J( 1884، و)Fuguet( 1896الصغرية واملتوسطة جتاه العوملة االقتصادية، هو حتليل )

Olivier Torres خمتلف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب مستوى درجة العوملة، واليت اعتمد ، وقد حصر
 :5فيها على حمورين

                                                           
1 La nouvelle définition des PME Guide de l’utilisateur et modèle de déclaration, Entreprises Et Industrie 
Publications, Commission européenne, 2005, P14. 

 .76مباركي مسرة، مرجع سابق، ص   2
ردن(، امللتقى الدويل حول متطلبات حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، املشروعات الصغرية : ماهيتها والتحديات الذاتية فيها )مع إشارة خاصة لدورها يف التنمية يف األ  3

 .71، ص 2116أفريل  19و17بن بوعلي، الشلف، يومي  تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة
 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ومرافقة التنظيم اسرتاتيجيات حول وطين ىملتق، واملتوسطة الصغرية املشروعات مسريي مرافقة يف التفاعلي األعمال خمطط فعالية، شوقي جباري 4

 .6، ص2112 أفريل 18-19، اجلزائر
5
 .26-24 ص ، صمرجع سابقيوسف محيدي،   
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 ولية( وهو يشمل حمور السينات؛د: يبني نوعية األسواق )حملية، جهوية، وطنية أو المحور األول 
 ور العينات.مصدر املوارد األساسية لوظائفها احمللية حىت الدولية وهو يشمل حم يبني :المحور الثاني 

" Pierre A.J"، وقد بني "الفضاء الوظيفي" وعلى احملور الثاين "فضاء السوقويطلق على احملور األول "
 خصائص ومميزات املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب درجة العوملة، وفرق بني أربع جمموعات:

 تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة (:1الجدول )
  محلي دولي 

مؤسسات صغرية ومتوسطة مصدرة ومستوردة  دولي
 من عدة أسواق دولية

مؤسسات صغرية ومتوسطة تعتمد على 
الفضاء  الواردات دون التصدير

مؤسسات صغرية ومتوسطة تعتمد على مواد  مؤسسات صغرية ومتوسطة مصدرة محلي الوظيفي
 أولية حملية

  فضاء السوق 
: يوسف محيدي، مستقبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل العوملة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية المصدر

 .25، ص2119وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

 تتعلق باملؤسسات اليت تعتمد على موارد حملية يف : المجموعة األولى: مؤسسات خارج فضاء العولمة 
 االنتاجية وتقوم بالبيع والتوزيع يف إقليم حملي ضيق وتنشط يف أسواق حممية.عملياهتا 
 وتتعلق باملؤسسات اليت تنشط على مستوى حملي، : المجموعة الثانية: مؤسسات ذات تنافسية محلية 

"، وهي Globales" مصطلح "Olivierلكن يتم متوينها جزئيا أو كليا من السوق الدويل، وقد أطلق عليها "
 دف إىل تعزيز قدرهتا التنافسية أمام االحتكاك املتزايد جراء احلرية واالنفتاح االقتصادي.هت

 على تصدير منتجاهتا إىل اخلارج املعتمدةهي تلك املؤسسات : المجموعة الثالثة: مؤسسات مصدرة. 
 يتعلق األمر بتلك املؤسسات اليت تعتمد على : المجموعة الرابعة: مؤسسات مستوردة ومصدرة 

حبيث أهنا تبدأ باالسترياد مث بالتصدير من وإىل بعض الدول  ،االسترياد من أجل إنتاج منتج يوجه إىل التصدير
 القريبة جغرافيا كي تستطيع أن توسع جمال نشاطها على مستوى دول أخرى.

 1:فئات 4 يف ظل العوملة إىل املؤسسات تقسيم ميكنVolpe (2117 )وحبسب 
 وتواجه املنافسني تبعا خلربهتا املكتسبة يف أسواقها احمللية؛ الناشئة األسواق يف تتواجد: الشركات الناشطة 

                                                           
1 Andrea Volpe, The key factors for a successful SME internationalization process, Conference Financial and 
corporate management: a strategic asset for SMEs, Belgrade, May 30th, 2017, P9. 
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 الناشئة؛ الدول خصوصا يف املنافسة ملخاطر تتعرض بشدة: المخفية الشركات 
 حالة يف األجل متوسط املنافسة خلطر تتعرض أن ميكن احملمية، األسواق يف العمل: المحمية الشركات 

 السوق؛ ظروف تغري
 األكثر وهي. الناشئة الدول يف وتتواجد. مبكر وقت يف التنافسي السلوك تكتسب: الشركات الحيوية 

 التطور إذا ما اختذت االجراءات واألساليب يف الوقت الالزم. يف حظا
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة .1.1.1

ميكن اعتبار ظاهرة العوملة على أساس أهنا جمموعة من العمليات اليت توالت على مر الزمان بشكل غري منتظم، 
حمتواة يف نظام مركب، وهلذا ال ميكن حصر معاملها وحتدياهتا يف و وتعترب أبعاد هذه الظاهرة متعددة وجد معقدة 

جتماعية، ثقافية وتكنولوجية سامهت يف تشكل التوجه االقتصادي فقط، كون أن هناك عدة عوامل سياسية، ا
اختالف ومتايز الظروف البيئية لكل إقليم، وختوفا من املخاطر اليت قد فإن  Lecerf (2116)وحبسب الظاهرة. 

تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف طريق توجهها لالندماج يف املنظومة االقتصادية العاملية، شرعت هذه 
مناهج محائية من خالل انعزاهلا عن التعامل مع العامل اخلارجي، إال أن الفرص اليت أصبحت األخرية يف تبين 

تطرحها العالقات التجارية املعاصرة من جهة، واملركبات احلديثة للبيئة الدولية من تنامي حجم االستثمارات وإزالة 
نب املعريف اادية وتزايد االهتمام باجلاحلواجز، تأسيس املنظمات الدولية، وظهور التحالفات والتكتالت االقتص

واالبتكار ...إخل، دفعت هذه املؤسسات للخروج من عزلتها ألهنا أدركت أن االندماج العاملي ضرورة حتمية ال 
( أن هناك أربع عوامل حتفيزية لعوملة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 2113) Lasserreيف حني رجح  .1مفر منها

 2مزايا التوقيت، احلصول على املعرفة، واالستفادة من التشريعات الدولية. تشمل ختفيض التكاليف،
وهبذا ظهرت أمناط جديدة لإلنتاج نتيجة التخصص وتقسيم العمل وجلأت املؤسسات إىل تدويل أنشطتها يف  

ستفادة من اخنفاض ملة املؤهلة والرخيصة واالاظل عوملة االنتاج متجاوزة احلدود الوطنية واالقليمية حبثا عن اليد الع
أسعار املواد األولية، إضافة إىل جتنب التكاليف امللحقة للنقل والتخزين واستغالل الفوارق واالمتيازات يف خمتلف 
الدول كالضرائب وحقوق امللكية، كما سامهت عوملة األسواق واندماجها يف تسريع حجم املبادالت التجارية 

 .ملباشرة، وكذا ظهور أشكال جديدة كالرتاخيص وحق االمتيازوتنامي حركية االستثمارات األجنبية ا
  اخلارجية األسواق يف األوىل اخلطوة اختاذ يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة تشرع ( أن2115) Nguyenويرى 

                                                           
1 Marjorie Lecerf, Op. cit, P86. 
2 Wouter Moekotte & Silke Freye, op. cit, P29. 
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 ما يف املؤسسات تتخذها اليت القرارات تكمن ما وعادة. ذلك بعد للعوملة تكييف نسقها التصدير، من بدء ا
االستثمار. ويرى كل من  ومناخ التكلفة، وعوامل التجارة، أمام واحلواجز السوق، عوامل يف التصدير، يتجاوز

Czinkota  وRonkainen (2111أن ) قد أصبحت احمللية األسواق يف حىت أو اجلديدة السوق املنافسة يف 
 أكثر عوامل أربعة إىل Czinkota كان قد أشار مضى نتيجة العوملة، ويف نفس السياق وقت أي من حدة أكثر
 1بالعوملة تشمل األسواق، البيئة، التكاليف واملنافسة. تأثرا

وقد كان لتكنولوجيا املعلومات دورا هاما يف نشأة التجارة االلكرتونية وإجراء التحويالت املالية وتسوية معامالت 
األخرية يف خلق أساليب جديدة يف التسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن بعد، كما ساهم االحتكاك بني 

واجلدول التايل يوضح أهم  2واإلدارة مما أدى إىل تغيري البىن الوظيفية واهليكلية هلا وكذا تغري مراكز اختاذ القرار.
 نقاط التفاعل بني العوملة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 ة واملتوسطةنقاط التفاعل بني العوملة واملؤسسات الصغري  (:5الجدول )
 التفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمليات العولمة

 ارتفاع املنافسة االبتكارية وزيادة احلاجة إىل البحث وتطوير املؤسسات ارتفاع حجم املعرفة وتنامي األحباث العلمية والتقنية
 تكنولوجيا املعلومات وتقنيات تسيري املعرفةزيادة احلاجة إىل  زيادة احلاجة إىل العمل اآليل يف جمال ختزين املعلومات

 زيادة احلاجة إىل اخلربة يف إدارة وتسيري أنشطة املؤسسة زيادة احلاجة إىل تأهيل اليد العاملة
 زيادة احلاجة إىل منافذ جديدة لتفريغ الفائض ارتفاع حجم االنتاج

 وزيادة شدة املنافسةزيادة االعتماد املتبادل  عوملة االنتاج واألسواق املالية
 ضرورة اللجوء إىل تدويل أنشطة املؤسسة تنامي عمليات التوطني هبدف زيادة األرباح

Source: Marjorie Lecerf., Les petites et moyennes entreprises face à la mondialisation, 
Université Panthéon, Sorbonne, Paris 1, France, 2006, P86. 

 العوامل المؤثرة على عولمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .1.1
 واملتوسطة تواجه عوائق اسرتاتيجية الصغرية املؤسسات عوملة أن Quinn (2116)و Hutchinsonيرى 

وعملية، وعادة ما ترتبط باملوارد الشحيحة لدى املؤسسة كاملوارد املالية واملعرفية وغريها. أما  وإعالمية وتشغيلية
العوامل املتعلقة بالكفاءة فهي ترتبط إىل حد كبري باملهارات اإلدارية والتنظيمية، والنقص يف الطلب على عروض 

 ( إىل أنه ميكن التغلب على2111) Achtenhagenاملنتجات، واالختالفات الثقافية واملهارات اللغوية، وأشار 

                                                           
1 Nguyen Doan Hoai An, How SMEs In Vietnamese Market Adapt To The Globalization, Thesis Centria 
University Of Applied Sciences, Degree Program in Business Management, December 2015, P5. 
2 Marjorie Lecerf, op. cit, P99-100. 
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 1هذه العقبات من خالل العمل يف الشبكات وتوسيع الرؤية والتعرف أكثر على املنافسني. 
 يتم الذي العيب هي الكافية غري الرتابط على القدرة ( أن2114) Procházkováو  Kubíãkováويرى 

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات ألن التمويل، على احلصولتعقد مسألة  إىل باإلضافة األحيان من كثري يف ذكره
 املال رأس إىل( األكرب باملؤسسات باملقارنة) الوصول فإن مث، ومن. للبنوك جذاب وغري خطورة أكثر قطاع ا متثل

 كبرية، إضافة إىل اكتشاف استثمارات تتطلب اليت األعمال يف املشاركة على القدرة عدم يف يظهر املقرتض
 تفتقر ألهنا تعقيدا يعترب أكثر األجنبية السوق إىل اخرتاقها أن كما. مستمرة معضلة هو املؤهلني املوظفني واستبقاء

 خدمات إىل وصوهلم إمكانية وتظل السوق، أو احملتملني والشركاء األجنبية التشريعات عن الكافية املعلومات إىل
 2.أدىن مستوى على املشورة

 املستقبلي بالنجاح للتنبؤ امللموسة وغري امللموسة النجاح ( بتلخيص أهم عوامل2112) Hee Songوقد قام 
 القدرة واالبتكار، اجلودة ونظام التقنية واإلنتاج، القدرة اإلدارة على القدرة املالية، القدرة يف: األداء، للمؤسسات

 3ثقافة التنظيمية، العناقيد الصناعية وغريها.التنافسية، االستثمار يف املعرفة، نظام التكوين، إرضاء الزبائن، ال
 4( إىل أنه ميكن تقسيم العوامل املؤثرة يف عوملة املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل:2117) Pietilaوقد أشار 

 ( العوامل االستباقيةProactive:)  يعترب العامل األكثر استهدافا من قبل املؤسسات الصغرية
واملتوسطة هو حتقيق مستوى أعلى من األرباح، ال سيما إذا كانت تتمتع مبيزة تنافسية تكنولوجية ومنتج 
وحيد وكذا قدر عايل من املعرفة ومعلومات موسعة حول تطور األسواق وحىت اخنفاض األعباء الضريبية.  

املسري وقدرته على اختاذ القرارات الصائبة احملدد األقوى ملدى عوملة املؤسسة الصغرية  كما تعترب ثقافة
 واملتوسطة.

 ( العوامل التفاعليةReactive:)  تأخذ املؤسسات الصغرية واملتوسطة أبعاد أخرى تتعلق بامتداد
ة إىل البحث عن استغالل املنافسة إىل األسواق احمللية وكذا الرغبة يف متديد دورة حياة منتوجاهتا، إضاف

 طاقاهتا االنتاجية املعطلة.
                                                           

1 Leona Achtenhagen, Internationalization competence of SMEs, Jönköping International Business School, 2011, 
PP.12-13. 
2 Lea Kubíãková, Lenka Procházková, Success Evaluation Of Small And Medium-Sized Enterprises In Terms Of 
Their Participation In The Internationalization Process, Business Administration and Management, 2, XVII, 2014, 
P132. 
3 Hee Song Ng, Development of Intangible Factors for SME Success in a Developing Country, International 
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 12, December 2012, PP.202-204. 
4 Kreetta-Maria Pietila, Internationalization of SMEs - Case KymenYrittajat ry, Bachelor's Thesis, Jyvaskylan 
Ammattikorkeakoulu, School Business Administration, Finland, November 2007, PP.12-15. 
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( أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت متيل أكثر إىل عوملة 2111وآخرون ) Merrileesيف حني يرى 
أنشطتها تفتقر إىل املوارد التسويقية خصوصا ما يتعلق بأحباث السوق وقلة التواجد يف األسواق الكبرية اليت يسهل 

ما قد حصر العوامل احملددة لعوملة هذه تجارية بالشهرة الالزمة، كها، فضال عن عدم متتع عالمتها الالولوج إلي
 1.املعرفة وتبادل التكنولوجيا، واستخدام التسويق، وقدرات املشاريع، تنظيم وكفاءة املالية، األخرية يف املوارد

 أمناط تبين أو التجارية املمارسات من عدد إتقانالعاملية  الساحة يف واملتوسطة الصغرية جناح املؤسسات يتطلب
 ببناء هلا مداخل تسمح ابتكار على القدرة جانب إىل. بقاءها هتديد يتم فقد وإال التنظيم، أو العمليات من معينة
 األخرى االسرتاتيجية القدرات إتقان أمهية األعمال رواد من العديد وشهادات أحباث وقد أدركت تنافسية، ميزة
 معادية لبيئة االستجابة على والقدرة للعمالء، االستجابة على والقدرة اآلخرين، مع للعمل الشبكية القدرات مثل

 الرئيسية املوارد توافر خالل من القدرات هذه ترمجة سيتم. البيئة نفس يف التغريات مع التكيف على والقدرة
 2يف األسواق العاملية.املؤسسة من فرض تواجدها  متكن اليت احملددة املهارات وكذلك

إمكانية زيادة  من بني أهم العوامل الداخلية للمؤسسة واليت تساهم يف تسارع عوملة املؤسسات الصغرية واملتوسطة
تفكيك ونزع ، أما العوامل اخلارجية فتشمل االبداع ونوعية البحث والتطوير، و نوعية املنتوج املعروض، املبيعات

هناك من العوامل  .االستعمال املوسع لنظام املعلومات والتكنولوجيا احلديثة ،املبادالتالقيود اجلمركية لصاحل حرية 
اليت قد حترك سريورة عوملة إن وجدت وقد تكبحها يف حالة غياهبا، وهذه العوامل بدورها قد تكون عوامل داخلية 

 3، وتشمل:أو خارجية
 يعترب سلوك املؤسسة عامل مهم من بني العوامل اليت ثقافة أو سلوك المؤسسة الصغيرة والمتوسطة : 

تساهم يف دفع عجلة العوملة أو كبحها، ومن سلوكياهتا هذه املتمثلة يف اختاذ القرارات، املعرفة والدراية، التجربة 
 درة على التكيف.املتاحة وخاصة ما يتعلق منها باملوارد البشرية، التمويل، املرونة، والق دوالقدرة على التنظيم، املوار 

 إن وضعية املؤسسة يف السوق الدويل تعتمد أساسا جتربة وسلوك ثقافة وتجربة المالك أو المسير : 
املالك أو املسري، وقد يفصل بعامل التجربة على أهنا املرور مبراحل سوقية تبدأ من السوق احمللي إىل اجلهوي مث 

 .الوطين وأخريا الدويل
                                                           

1 Khadijah Mohamad Radzi, Mohammad Nazri Mohd Nor, and Suhana Mohezar Ali, The Impact Of Internal 
Factors On Small Business Success: A Case Of Small Enterprises Under The Felda Scheme, Asian Academy of 
Management Journal, Vol. 22, No. 1, 2017, P33. 
2
 Josée St‐Pierre, Jean‐Louis Perrault, Mondialisation et PME: l'Internationalisation des Activités Comme Solution, 

Document de réflexion et compte rendu de discussions avec des dirigeants de PME manufacturières, Laboratoire de 
recherche sur la performance des entreprises, 2009, P15. 

3
 .31-ص 29يوسف محيدي، مرجع سابق، ص  
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أثبتت أن  1حول املؤسسات الناشئة يف جمال التكنولوجيا العالية 2111ية أجريت سنة بريطان-ويف دراسة أملانية
خربة املسري أو املالك تلعب دورا رئيسيا يف سرعة وفعالية الولوج إىل األسواق األجنبية، كما أكدت دراسة 

رجية مينح تصور أفضل يف أن اتساع عالقات املسري بالعامل اخلارجي واتساع معرفته لظروف البيئة اخلا 2أيسلندية
 3تبين اسرتاتيجية التدويل.

 إن ما مييز املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو قدرهتا على التكيف السريع يف حميطها الداخلي التنظيم : 
 واخلارجي وهو األمر الذي قد يعوض ويغطي ضعفها يف اجملاالت األخرى.

وجودة املنتجات، غياب مصادر التمويل، عدم التحكم يف كما تشمل املعيقات الداخلية أيضا كال من أسعار 
غياب مصادر التمويل، احلواجز ، أما اخلارجية فتتعدى إىل تسيري األنشطة وتذبذب العالقات الداخلية للمؤسسة

 4دعم احلكومي، االختالفات الثقافية، وصعوبة احلصول على املعلومات.لااجلمركية، تكاليف النقل والتوريد، 
 ة:تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطمفهوم ودوافع . 1.1

 :مفهوم التدويل. 1.1.1
 متعدد اقتصاديا مفهوما باعتباره ،التدويل موحد ملصطلح تعريف حتديد حول الباحثني بني واضح اختالف هناك

 االندماج على الرتكيز االقتصادية، التنمية على يعتمد عاملي توضيح جوانبه، وعموما يوجد خمتلف بني األبعاد
فبعض  5الشبكات، يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات عضوية مت تثمني األخرية اآلونة ويف. التدرجيي الدويل

  6احلدود الوطنية. خارج لألنشطة االقتصادية اجلغرايف التوسع هو عملية التدويل بأن يرىRuzzier  كـ الباحثني
ألعمال الذي ارائد لالتدويل هو خيار اسرتاتيجي  ( أن2116) Sapienzaا ألدبيات ريادة األعمال يرى قووف

 االسرتاتيجية. وكان من أجل التحليل التنافسي وختصيص املوارد وتطوير  هايقود احتياجات املعلومات وتوزيع

                                                           
1 More Details: Bürgel, O., Fier, Licht and Murray, Timing of International Market Entry of the UK and German 
High-Tech Start-ups (Planification de la pénétration du marché international des start-ups de haute technologie 
anglaises et allemandes) in: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (ed.): ZEW Discussion Papers, 
No. 01-51, Mannheim, 2001. 
2 More Details: Sigfusson, T., The mindset of managers in geocentric and ethnocentric firms (L'état d'esprit des 
dirigeants dans les entreprises géocentriques et ethnocentriques), in « Rannsóknir í Félagsvísindum IV », collection 
de documents de conférences de l'Université d'Islande organisées en février 2003, Reykjavik, 2003. 
3 L’internationalisation des PME, Commission Européenne, Observatoire des PME européennes, n°4, Luxemburg, 
2003, P49. 
4
 Florence Pinot et Humberto López Rizzo, L’internationalisation des PME françaises en Amérique latine: regards 

sur le Mexique, TEC de Monterrey, 2012, P18. 
5 Soulaimane Laghzaoui, SMEs’ internationalization: an analysis with the concept of resources and competencies, 
Journal of Innovation Economics & Management, n° 07, 2011, P2. 

 .65ص  2114تعددة اجلنسيات: بني املكاسب واملخاطر على الدول النامية، جملة دراسات اقتصادية، العدد األول، جامعة أم البواقي، شوقي جباري، تدويل أعمال الشركات امل 6
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McDougall  (2000) و Oviatt يف البداية على أنه مزيج من السلوك  نشاط التدويلتعريف  احددقد
 1.املبتكر والفاعل والباحث عن املخاطرة والذي يعرب احلدود الوطنية ويهدف إىل خلق قيمة يف املؤسسات

 األسواق مع متهني تدرجيي بإجناز للمؤسسة تسمح متتابعة مراحل أو عملية أنه على فيعرف املؤسسة تدويل أما
 الشبكات. بني أفضل على وضع للحصول السعي وهأن التدويل Schweizer (2111 )، كما يرى األجنبية

 تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دوافع .1.1.1
ا للبحث عن األسواق هبيف عوامل داخلية باملؤسسة تدفع تمثل العوامل التجارية ت العوامل التجارية:. 1.1.1.1

حيدث يف كثري من األحيان أن يتم تشبع السوق ملنتج ما أو خلدمة ما  كأناخلارجية وذلك ألسباب جتارية حبتة  
يف األسواق األجنبية مما يسمح هلا  حصة هلانتيجة كثرة املنتجني واملستوردين مما يدفع باملؤسسة بالتفكري إىل خلق 

من جهة بتطور املؤسسة من خالل زيادة املبيعات ومن جهة أخرى تعويض احلصص املفقودة يف السوق احمللي أو 
، إضافة إىل أن السوق احمللية قد تركد أو تكون مومسية وحمدودة يف بعض اليت سيتم فقدها مع مرور الوقت

 .2متديد دورة حياة املنتوج دولياجوات سوقية و احلاالت، فضال عن البحث خدمة ف
 : العوامل المالية. 1.1.1.1

سة الدولية، ويف هذا السياق فقد بينت درا األسواق القتحام التفكري يف باملؤسسة تدفع اليت املالية تتمايز العوامل
Abu H Ayob (2115أن احل )للمؤسسات بالنسبة صعب ولكنه حتمي أمر اخلارجي التمويل على صول 

 كما. املبكر التصدير مراحل يف األقل على كافية داخلية أصول إىل حتتاج فإهنا ولذلك. احلجم واملتوسطة الصغرية
 3املراحل. مجيع يف املتوقعة غري التحديات ملواجهة إعدادها يف سيساعد للتكاليف الواقعي التصور أن

 4عناصر أخرى مشلت ما يلي: Richard (2113)كما أضاف 
 من خالل توسيع احلصة السوقية وتباين تكاليف عوامل االنتاج. المبيعات: الرغبة في زيادة 
 تستهدف املؤسسات الفجوات السوقية رغبة منها يف حتقيق عائدات إضافية.تحسين األرباح : 
 من خالل احللفاء الذين يتيحون فرص متويل مشاريعها االنتاجية والبحثية.تنويع مصادر التمويل : 

                                                           
1 Lori Petrill Radulovich, An Empirical Examination Of The Factors Affecting The Internationalization Of 
Professional Service SMEs: The Case Of India, PhD Thesis, Cleveland State University, USA, December 2008, 
P33. 

 .111، ص 2113ة، العدد الرابع، محزة العوادي، شوقي جباري، تدويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح وخماطر الفشل، جملة أداء املؤسسات اجلزائري  2
3 Abu H Ayob, Shamshubaridah Ramlee, Aisyah Abdul-Rahman, Financial Factors and Export Behavior of SMEs 
in an Emerging Economy, Journal of International Entrepreneurship, Springer Science + Business Media, New 
York, 2015, P15. 
4 Richard P. Biggs, 10 Reasons to go International, Atlantric International Growth Consultants, Portland, OR, 
USA, 2013, PP.2-3. 
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 مما يسمح بتخفيض تكاليف االنتاج بالنسبة للمؤسسة احمللية.االستفادة من اقتصاديات الحجم : 
  :1يندرج يف هذا اإلطار العوامل التالية: العوامل اإلستراتيجية. 1.1.1.1

 تزداد شدة املنافسة يف السوق احمللية يف حني قد تكون يف السوق األجنبية  :تقسيم المخاطر بين الدول 

 التقليل من خماطر التبعية سواء من ناحية التموين أو يف قنوات التوزيع.، والعمل على دةأقل ح

 يكون ذلك يف إقامة وحدات إنتاج يف الدول اليت تتميز بـاخنفاض مستوى األجورالميزة التنافسية : ، 

  انعدام احلواجز اجلمركية والغري مجركية.، و توفر املوارد األساسية يف عملية اإلنتاج
 يرى  :اكتساب الخبرة في التعامل مع األسواق األجنبيةUppsala  أن عملية التدويل متر عرب مراحل 

تدرجيية للولوج إىل األسواق األجنبية، حبث تسمح للمسري اكتساب قدرة أكرب على اختاذ القرارات ومرونة أكرب 
 2مراقبة األنشطة وتسيري خماطر السوق. لتكييف املؤسسة مع العوامل البيئية اخلارجية، مما ينعكس مستقبال على

يف مخسة دوافع تشمل البحث عن احلصص السوقية، املوارد، الكفاءة،  Hedinو Hanssonخلصها  مافي
 3االسرتاتيجيات والشبكات.

 :بيئيةالعوامل ال. 1.1.1.1
 لفرص استغالال بل يكون مسبقا مدروس اسرتاتيجي قرار اختاذ دون أحيانا يكون أن ميكن املؤسسة تدويل 

 4:كرذ  ميكن الفرص هذه بني ومن البيئة، يف عارضة
 هناك الكثري من املؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة منها تبدأ التعامل مع السوق تلقائي: الطلب ال 

الدولية صدفة وقد يكون هذا من خالل لقاء مع ممثل ملؤسسة أجنبية أو املشاركة يف ظاهرة اقتصادية. لذلك 
 .يف اخلارج عمالءعقالنية للحصول على  هذه العملية حتث املؤسسة على إتباع طريقة أكثر Corinne حسب
 :بني االتصال سهل والتطور التكنولوجيالتجارة العاملية مع اخنفاض احلواجز  ررحت تغير المحيط الدولي  

 احلر اقليميا. تسمح بالتبادل اليت االقتصادية التكتالت شبكة االنرتنت كذلك طريق عن الدولية خاصة األسواق
  :على قدرتهمدى يتوقف قرار مسري املؤسسة بالتدويل على رغبة المسيرين في تدويل المؤسسة  

 .وحتمل املخاطر والقدرة على االبتكار والتجديد التعامل مع األسواق الدولية

                                                           
ت فرنسا، امللتقى الوطين حول اسرتاتيجية التنظيم ومرافقة املؤسسا-عبد اهلل بلوناس، دوار إبراهيم، دور اهليئات احلكومية يف تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة دراسة حالة اجلزائر 1

 2، ص  2112أفريل  18و  19الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة ورقلة، يومي 
2 Florence Pinot  et Humberto López Rizzo, op. cit, P9. 
3 Anders Hansson, Kim Hedin, Motives for internationalization: Small companies in Swedish incubators and 
science parks, Master Thesis, Department of business studies  Uppsala University, 2007, PP.6-9. 

 .214 ص ،2115 ،16 العدد والدراسات، للبحوث رماح جملة املؤسسات، لتدويل كمدخل البيئية املتغريات يف التحكم ياسني، زيدان بن عبداهلل، محو بن  4
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 الصغرية واملتوسطة: العناصر اإلجيابية والسلبية املؤثرة على تدويل املؤسسات (2) الجدول
 العناصر السلبية العناصر اإليجابية

  اخلربة املهنية للمالك أو املسري )يف نفس اجملال أو يف
 جماالت خمتلفة(

  قدرة املؤسسة على التكيف مع الثقافة الدولية
 )التكوين والرتبصات يف اخلارج( 

  ،شبكة العالقات مع العامل اخلارجي )الشركاء
 املكونني( العمالء، املراسلني،

  العضوية يف مجعيات تنشط يف البلد األصل والبلد
 املستهدف

  التعاون مع اهليئات الداعمة واملؤطرة على املستوى
 االقليمي والدويل

 األخطاء املهنية والشخصية يف فريق العمل 
  ضعف املمارسات اللغوية والتفتح الثقايف والعوائق

 النفسية
  جمال املعلوماتية تراجع مستوى االندماج والتحكم يف

 والتواصل عن بعد
  االقبال على اختاذ قرارات بشأن أبعاد مستقبلية

 جمهولة وخطرية
 التخوف من فقدان تقنيات وأسرار مهنية ذات قيمة 
 عوائق املغامرة برأس املال يف بيئة أعمال دولية 

 معقدة
Source: Gérard CAZABAT, Internationalisation de la petite entreprise (PE): Une nouvelle 

représentation organisationnelle: La facilitation d’internationalisation, Thèses de Doctorat, École 
Doctorale, Conservatoire national des arts et métiers - CNAM, France, 2014, P68. 

 أشكال تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: . 5.1
سرتاتيجيات إلدخال أبعاد عاملية يف تتعدد مداخل االنتقال إىل األسواق الدولية، و يثار التساؤل حول أفضل اال

سرتاتيجية الكلية للمؤسسة، إال أن اختيار املؤسسات ألي مدخل يتوقف على جمموعة من العوامل منها مزايا اال
 امللكية، ومزايا املكان، مزايا التدويل .

 :هي موضحة كما يلي إىل وجود مخسة آليات ميكن للمؤسسة اقتحام األسواق الدولية Kotlerلقد أشار 
 خمتلف أشكال التدويل ( :2الشكل )

 
 
 
 
 

Source: Les Strategies Des Acteurs Face A La Mondialisation 
Disponible sur le lien: doc.beechannels.com    03/09/2016 

 
 

 التراخيص حق االمتياز االستثمار األجنبي المباشر
 أشكال التدويل

 التصدير

 بالكامل مملوك فرع إنشاء
 مضيفة دولة في

٪ 10 عن يقل ال ما شراء
 أجنبية شركة مال رأس من

 مع مشترك فرع إنشاء إعادة االستثمار
 بالخارج أجنبية شركة
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 األوىل اخلطوة مبثابة يعترب التصدير Chang (1886)و  Kogut حبسب:  "Exportation"التصدير. 1.5.1
Dalli (1886 )املستقبلية، كما يعترب حبسب  الدولية للتوسعات كمنصة يعمل حيث الدولية، األسواق لدخول

 Hillاالسرتاتيجية املفضلة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة نظرا الفتقارها للموارد واملعرفة باألسواق، ويشري 

( إىل أن إحدى مزايا التصدير هي جتنب تكاليف التصنيع يف البلد املضيف، وتوسيع خربهتا، غري أنه 2117)
ويف نفس السياق يرى  1يعاب عليه خبصوص تكاليف النقل والتوزيع وكذا السياسات احلمائية يف بعض الدول.

Rovio و Vähälä 2املنتج، أن عملية التصدير تتم توازيا مع دورة حياة 2115سنة 
 "Vernonدورة حياة املنتج وفقا لـ " (:7الشكل )

 
Source: Niina Rovio and Marja Uusi-Vähälä, Life cycle and internationalization of Finnish 
software product companies, Graduate thesis, University of Jyväskylä, Finland, 2005, P27. 

بالدولة املضيفة الستخدام  تعاململ الرتخيصاملؤسسة  متنحمبقتضاه هي عقد  :"Licensing" التراخيص 2.5.2.
وتساعد الرتاخيص على توفري الوقت د مادي معني. ئ مقابل عايف براءة االخرتاع أو اخلربة الفنية ونتائج األحباث

( أن 2112) Wilcoxوأفادت دراسة  3الستغالل خمرجات البحوث وجتنب انتهاك حقوق امللكية الفكرية.
 نتيجة االبتكار يف استثماراهتم على احملتمل العائد لزيادة الكثري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة تفوت الفرص

 4الرتاخيص. خالل من ضافيةاإلاألرباح  حتقيق أو املنافسني جماراة من بطرق أفكارهم محاية عدم

                                                           
1 Mohibul Islam Masum, Alejandra Fernandez, Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, 
School of Sustainable Development of Society and Technology, Västerås, Mälardalen University Sweden, June 
2008, P8. 
2 Niina Rovio and Marja Uusi-Vähälä, Life cycle and internationalization of Finnish software product companies, 
Graduate thesis, University of Jyväskylä, Finland, 2005, P27. 
3 Ralph Heinrich, Valuing IP Licenses for SMEs, UNECE Team of Specialists on Intellectual Property, Bishkek, 
11 October 2011, P6. 
4 Baroness Wilcox, From ideas to growth: Helping SMEs get value from their intellectual property, Intellectual 
Property Office, April 2012, P8. 
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ها شركة ما مبنح حق االمتياز يف بنوع من ترتيبات األعمال تتوىل مبوجهو : "Franchise" حق االمتياز. 1.5.1
ممارسة نشاط معني لصاحل مؤسسة حملية حتت امسها وعالمتها التجارية، خالل مدة زمنية حمددة ومقابل عوائد 

 قدرا أو املناسبة ةاخلرب  ميلكون ال قد الذين ألولئك اخلاصة أعماله إدارة إمكانية ومينح حق االمتياز 1مالية معينة.
 أن ميكن أطول زمنية لفرتة امتياز شبكة يف التشغيل أن على التأكيد ينبغي ذلك على وعالوة. التمويل من كبريا

 2.اخلاصة التجارية األعمال عاٍل وتطوير مبستوى بالكامل جديدة مبادرات يف للشروع األساس يصبح
يتم التحكم يف االستثمار باخلارج عرب  (:Foreign Direct Investment). االستثمار األجنبي المباشر 1.5.1

 :3عدة أشكال نذكر منها
 إنشاء فرع مملوك بالكامل يف دولة مضيفة (GreenField) 
 أجنبية شركة مال رأس من ٪11 عن يقل ما ال شراء (BrownFeild) 
 ( إنشاء فرع مشرتك مع شركة أجنبية باخلارجJointVenture) 
 إعادة االستثمار (Reinvestment) 
 العوامل المرتبطة بنجاح أو فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوليا:. 2.1

 4دوليا على عوامل داخلية وأخرى خارجية: واملتوسطة الصغرية املؤسسات فشل أو بنجاح املرتبطة العوامل وتشمل
 املنتوجات ومستوى : وميكن حصرها يف درجة التحكم يف حجم املبيعات، جودة العوامل الداخلية

اإلبداع والبحث والتطوير، كفاءة املوارد البشرية، ثقافة املؤسسة وخربة املسري، اخلصائص الريادية للمسري 
 ومنط التنظيم.

 وتشتمل على تفكيك ونزع القيود اجلمركية لصاحل حريات املبادالت االقتصادية العوامل الخارجية :
وجيا العاملية احلديثة، وفرة املوارد الطبيعية واملالية، الربامج واالندماج يف نظام املعلومات والتكنول

 والسياسات العامة للحكومة.
تشري خمتلف الدراسات واألحباث إىل تعدد العوامل املرتبطة بنجاح أو فشل املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما 
 ما يلي: ، ونوجز أمها فيدوليا

                                                           
1 Abu Bakar A Hamid, Rohaizat Baharun, Franchising As A Tool For Small Medium Enterprises: A Study On 
Critical Success Factors, P265, Electronic Publication: http://www.ums.edu.my/fpep/files/26_ENT_2003.pdf   
25/03/2017 23:05. 
2 Karolina Grzelak, Marek Matejun, Franchising as a Concept of Entrepreneurship Development in the SME 
Sector, In M. Matejun & A. Walecka (Eds.), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues, 
University of Technology Press, 2013, P51. 
3
 Les Stratégies Des Acteurs Face A La Mondialisation    Disponible sur: doc.beechannels.com    03/09/2016 

 .31-27 ص يوسف محيدي، مرجع سابق، ص 4

http://www.ums.edu.my/fpep/files/26_ENT_2003.pdf
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  ؛املؤسسةطبيعة امليزة التنافسية اليت تتمتع هبا 
 ؛إمكانات االنتاج 
 كفاءات سياسات املزيج التسويقي 

 ؛ختطيط اسرتاتيجيات التدويل 
 ؛اخلربة يف جمال التدويل 
 املشاركة يف شبكات الدعم واالتصال 

أما بالنسبة للمعوقات أو املشاكل اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة للدخول لألسواق األجنبية فيمكن 
 : 1ياختصارها كما يل

 قية، ي: وتتمثل أساسا يف درجة جودة املنتجات، املهارات االدارية والتسو المعوقات المرتبطة بالمنافسة
 شهرة العالمات التجارية، قنوات التوزيع والتحكم فيه وحجم املنظمات واملنافسة.

 مثل التأميم، املصادرة والتصفية للمشاريع، القيود املفروضة على امللكية المعوقات السياسية والقانونية :
 اجتاهات النقابات، والتعريفة اجلمركية...وغريها(.و األجنبية والتعامل يف النقد األجنيب 

 مثل التباين يف الدين واللغة والعادات.المعوقات الثقافية : 
املنافسة  ضغط يتبعها املالية، اإلملام بالتشريعات التدويل ءجرا تواجهها املؤسسات اليت املشاكل أخطر ترتبط

 Yenerكما أضافت دراسة   2العاملة. للقوى احلر امللكية الفكرية والصناعية والتداول حبقوق املتعلقة واملشاكل
 وضعف الثقة وانعدام الدولية، الساحة على الشبكات وتعزيز التسويق، حول املعرفة ( نقص2114وآخرون )

 واإلعانات والقروض املباشر ليس فقط يف التمويل احلكومي الدعم ومن هذا املنطلق تتجلى ضرورة 3التحتية البنية
  4املواتية. التكنولوجيات وتطبيق ونشر وصيانتها التحتية البنية بناء أيض ا ولكن املتدنية، الفائدة ذات

توصل إىل أنه متت هناك عوامل حقيقية وأخرى ويف دراسة أجراها خمرب البحث حول أداء املؤسسات بفرنسا 
( يلخص أهم 7تصورية تنتاب متخذي القرار يف إطار تدويل أنشطة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واجلدول )

 نقاط االختالف يف وجهات نظر املسريين.
 

 

                                                           
 2115 بومرداس، جامعة ،دكتوراه أطروحة اجلزائر، حالة دراسة - العاملية االقتصادية التحديات ظل يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة تنمية أساليب علي، غزيباون 1

 .119 -117ص  ص
2 Livia Oltean, The Internationalization Of Smes. A Synthetic Analysis Of The Decisional Factors And Process, 
Annals of the Constantin Brâncuşi, University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3, 2013, P142. 
3 Müjdelen Yener, Barış Doğruoğlu, Sinem Ergun, Challenges of Internationalization for SMEs and Overcoming 
these Challenges: A Case Study from Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 150, 15 
September 2014, P10. 
4 Shouchao He, The Influential Factors on Internationalization of the SMEs in China: on Wenzhou’s Shoe 
Industry and Policy Implications, Research in World Economy, Vol. 2, No. 1, April 2011, P51. 
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 العوامل املساعدة على تدويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة "احلقيقة والتصور" (:7الجدول )
 التعليقات للتدويل التصوريةالعوامل 

 ليست مهمة، ألنه ميكن االعتماد على فريق عمل أو شبكة تواصل ذات خربة يف هذا اجملال ألنشطة الدوليةا خربة سابقة للمدير يف
 تتعلق بعملية التدويل والقدرة على التعلم، واتساع شبكة املتعاملني احلدود احلرجة حلجم املؤسسة

 جيب اتقان لغة املنطقة املستهدفة باإلضافة إىل اللغة االجنليزية التحكم يف لغات عديدة
 من الضروري اكتساب منتجات مميزة وذات جودة وتليب رغبات العمالء معدل مرتفع من أنشطة البحث والتطوير واالبداع

يوفر جمموعة من الفرص، إال أن  النفاذ إىل سوق أجنيب معني أحيانا يفرض جمهودات كبرية مما  ادي من أجل حتقيق النجاحم
 يدفع بالبحث عن أسواق أخرى

 التصدير واالسترياد عملية مزدوجة
ليس دائما، فعندما يتطلب املنتج املصدر جمال عمل ضيق فالبد من اللجوء إىل موردين حمليني 

 قدرة على توفري االبداع يف هذا املنتج ذو
 ليس دائما، ألن هلا عالقة بنوع املنتج تكنولوجيا راقية

 ينجح التدويل بفضل االندماج يف العمل مع شراء معينني تنمية معزولة

 حتمل أخطار جمهولة
من جممل العمليات تتطلب يف غالب األمر أوقاتا طويلة من التفكري والتخطيط قصد التقليل 

 حجم األخطار اجملهولة
Source: Josée St‐Pierre, Jean‐Louis Perrault, Op. Cit, P31. 

 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنافسية البيئية على القدرة المتغيرات تطور . تأثير1
 :مفهوم القدرة التنافسية. 1.1

وكيفية قياسها وتفسريها ومعوقات تطويرها،  إن حتديد مفهوم التنافسية يساعد على حتديد معامل الظاهرة ونطاقها
وكذلك مغزاها بالنسبة للسياسة االقتصادية، ولكن هذا التحديد ليس باألمر السهل بسبب تعقد مفهوم التنافسية 
مثله مثل املفاهيم االقتصادية األخرى ذات األوجه املتعددة كالعوملة والتنمية، إضافة إىل عدم وجود إطار نظري 

متماسك يسمح بتفسريها وحتديدها حتديدا علميا دقيقا، ونتيجة لذلك ال يزال مفهوم التنافسية  قوي ومنوذج
وقياسها خاضعا ملناظرات بني الباحثني واألكادمييني متخض عنها العديد من التعاريف واملعايري، حبيث يرى بعض 

نتاجية الكلية ومستويات املعيشة والنمو االقتصاديني أن التنافسية على املستوى الوطين متثل فكرة عريضة تضم اال
 1االقتصادي، بينما يرى آخرون أن هلا مفهوما ضيقا يرتكز على تنافسية السعر والتجارة.

وبالتايل ميكن القول أن  مفهوم القدرة التنافسية مسألة يف غاية التعقيد، وذلك نظرا الختالف مستويات التحليل 
 وهو ما يؤدي كنتيجة حتمية إىل تباين أساليب دعم وتطوير القدرة التنافسيةوتعدد املتغريات املؤثرة يف فيها، 

 ويصعب إجياد تعريف موحد للتنافسية، ويصعب  2للمؤسسات تبعا ألحجامها ودرجة تكاثفها )جزئيا وقطاعيا(.
                                                           

 .22، ص 2116، جوان لعربية يف ظل العوملة االقتصادية، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد الرابع، جامعة الشلفمنري نوري، حتليل التنافسية ا  1
2
 Andrea Némethné Gal, Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises: a Possible Analytical 

Framework, HEJ-ECO, January 15, 2010, P9. 
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 أكثر تطويع هذا التعريف خلصائص بلد معني أو منطقة حمددة.
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة موضوعا كثري التداول ال سيما أمام  لقد أصبح االهتمام بالقدرة التنافسية

التحديات اليت أصبحت تطرحها البيئة االقتصادية الراهنة، حبيث ميكن التماس هذا الرتكيز من خالل ارتفاع عدد 
 2119ألف حبث سنة  266إىل  2111ألف حبث سنة  139األحباث األكادميية والدراسات امليدانية من 

 وهو ما يظهره الشكل املوايل: Google Scholarكرب موقع حبث عاملي على أ
 .2119-2111تطور عدد األحباث اخلاصة مبوضوع القدرة التنافسية خالل الفرتة  (:8الشكل )

 
 .15/11/2119* البيانات موقوفة إىل غاية 

 : من إعداد الباحثالمصدر
 تعريف القدرة التنافسية:. 1.1.1
 :التعريف اللغوي 

لنفسه، ويقال تنافسنا مبعىن  واحد كل فريغبه الناس نفوس عليه حترص الذي النفيس الشيء من أصله : التنافس
 .1حتاسدنا وتسابقنا، واملنافسة هي الرغبة يف الشيء واالنفراد به

 :التعريف االصطالحي 
 خمتلفة وغري حمددة. إن مفهوم القدرة التنافسية يستخدم على نطاق واسع ومستويات متعددة وخيضع ملعايري

 على مستوى الدولة:. 1.1.1.1

: التنافسية هي القدرة على توفري البيئة املالئمة لتحقيق معدالت منو أ. تعريف المنتدى االقتصادي العالمي
 مرتفعة ومستدامة.

 : التنافسية هي مقدرة البلد على توليد القيم املضافة، ومن مث زيادة ب. تعريف المعهد الدولي للتنمية اإلدارية
                                                           

 .692، ص1891العلي صاحل، أمينة الشيخ سليمان األمحد، املعجم الصايف يف اللغة العربية، بدون دار النشر، الرياض، السعودية، صاحل   1
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الثروة الوطنية عن طريق إدارة األصول والعمليات باجلاذبية واهلجومية، وبالعوملة واالقرتاب، وبرط هذه العالقات يف 
 منوذج اقتصادي اجتماعي قادر على حتقيق هذه األهداف.

: التنافسية هي القدرة على إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجه االقتصادية ج. تعريف منظمة التعاون والتنمية
 .1اختبار املزامحة )املنافسة( اخلارجية يف الوقت الذي حتافظ فيه على توسيع الدخل احمللي احلقيقي

  على مستوى القطاع:. 1.1.1.1
مضافة عالية، ضمن بيئة أعمال ذات التنافسية هي قدرة القطاع االنتاجي السلعي أو اخلدمي على حتقيق قيمة 

تشريعات مرنة وناظمة هلا، تتماشى مع التطورات االقتصادية، وضمن آليات فعالة لقوى السوق، من ناحية 
 .2املوردين واملستهلكني، فضال عن حرية الدخول إىل سوق العمل واخلروج منها

 قطاع شركات قدرة بأهنا اقتصادي نشاط أي يف القطاع صعيد على التنافسية رضوان حامد أمحد مصطفى وعرف
 واحلماية الدعم على االعتماد دون الدولية، األسواق يف مستمر جناح حتقيق على ما دولة يف معني صناعي

 3الصناعة. هذه يف الدولة تلك متيز وبالتايل احلكومية،
 : على مستوى المؤسسة. 1.1.1.1

أن التنافسية هي قدرة املؤسسة على جذب ودعم النشاطات اليت حتقق  Porter "1881يرى االقتصادي "
 .4التفوق والتميز على اآلخرين

أن التنافسية هي قدرة املؤسسة على توفري جتديدات وحتسينات مستمرة تعمل  Vilev "2117ويعترب االقتصادي "
 .5صادي"على خلق وتدعيم ميزة تنافسية مستدامة بناء على التفوق يف األداء االقت

، بأهنا قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف املنشودة )العائدات، احلصة Li "2111يف حني يعرفها االقتصادي "
 .6السوقية ...( فضال عن ضمان التنمية واالستمرارية على املدى البعيد

تدابري وإجراءات معينة تؤدي كما يعرفها البعض على أهنا "الكيفية اليت تستطيع هبا املنظمة أو الدولة أن تستخدم 
 ، كما تعرف القدرة التنافسية للمنظمة على أهنا 1إىل متيزها عن منافسيها وحتقق لنفسها التفوق والتميز عليهم"

                                                           
 .5، ص 2113، ديسمرب 24حممد عدنان وديع، القدرة التنافسية وقياسها، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد   1
 .11سابق، ص مرجع حسني عبداملطلب األسرج،   2
 .21ص .2111 االسكندرية، اجلامعية، الدار العامل، يف والتنمية النمو جهود دعم يف ودورها االقتصادية العوملة آليات من كآلية التنافسية حامد، أمحد مصطفى رضوان  3

4 Chosniel Elikem Ocloo, et al, Op. cit, P 290. 
5 Sibel Ahmedova, Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) In 
Bulgaria, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (195) 2015, P 1105. 
6 Ramadhilla Maghfira Utami, Donald Crestofel Lantu, Development Competitiveness Model for Small-Medium 
Enterprises among the Creative Industry in Bandung, Procedia - Social and Behavioral Sciences (115) 2014, P 309. 
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 .2"قوة دافعة أو قيمة أساسية تتمتع هبا املنظمة وتؤثر على سلوك العمالء يف إطار تعاملهم مع املنظمة"
 :3تنافسية إىل االهتمام جبوانب عديدة منهاتدفع األبعاد األساسية يف الو 

 البلد.أو املشروع أو القطاع أو مستوى املنتج  على إما التحليل مستوى التحليل 
 هي حتقيق األهداف بأقل التكاليف، والفعالية و االختيار الصحيح للغايات. الشمول : 
 تصاديات سواء كانت بلدانا أو : حيث أن التنافسية يف جوهرها تعين مقارنة نسبية بني االق النسبية

مؤسسات أو أقسام يف املؤسسة الواحدة، أو بني فرتتني زمنيتني وهو ما يثري مسألة فقدان التنافسية 
أو تعين املقارنة النسبية  ،جبانب منو التنافسية مقابل التنافسية WEFوالديناميكية، كما يفسر اهتمام تقرير 

 بالقياس إىل وضعية افرتاضية مستهدفة وتكون معرفة جيدا .
 .وتنعكس هذه القضايا على املؤشرات املنتقاة أو املتغريات وعلى تركيب أدلة التنافسية

يات من استغالل األسس واآلل املؤسسة متكن يف تتمثل وعلى أساس ما سبق ميكن تعريف القدرة التنافسية بأهنا
وهي  واملقدرة على املزامحة يف األسواق احمللية والدولية، التفوق لنفسها منافسيها، وحتقق عن متيزها إىل تؤدي اليت

 .وتأثرياهتا أمناطها يف ومتباينة متداخلة عوامل حمصلة لعدة
 النظريات المفسرة للتنافسية:. 1.1

تعترب التنافسية من املفاهيم احلديثة اليت مل ختضع لنظريات اقتصادية حمددة، حبيث ظهر ألول مرة يف سنوات 
الثمانينات، ومع ظهور العوملة والتوجه إىل اقتصاد السوق ارتبط مفهوم التنافسية بعدة مفاهيم أخرى كالتنمية 

إعطاء تعريف حمدد ودقيق ال سيما يف ظل احلركية  وغريها، وهذا ما أدى إىل صعوبةاالقتصادية وازدهار الدول 
 املستمرة اليت يشهدها هذا املصطلح.

وتشري الدراسات إىل أن التنافسية قد ارتبط يف سنوات السبعينات بالتجارة اخلارجية، مث بالسياسة الصناعية يف 
، غري أن التنافسية يف األلفية وجيسنوات الثمانينات، أما مع مطلع التسعينات فقد حتول لالرتباط بالتطور التكنول

 4االستدامة واالبتكار. القدرة على اجلديدة عرفت تركيزا على
 إجيازها فيما يلي:ومع ذلك مل مينع ذلك من ظهور بعض التوجهات املهمة واليت ميكن 

 

                                                                                                                                                                                     
لنظام احملاسيب قى الوطين حول "واقع وآفاق اعازب الشيخ أمحد، غريب العيد، دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وفق مدخل إدارة اجلودة الشاملة، امللت 1

 .14، جامعة الوادي، ص 2113ماي  6و5يف اجلزائر"، يومي  املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف 
جلديد"، ائرية وحتديات املناخ االقتصادي اكمال رزيق، مسدور فارس، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، امللتقى الدويل األول حول "املؤسسة االقتصادية اجلز   2

 .5، ص 2113أفريل  23و 22جامعة ورقلة، اجلزائر، يومي 
 ..212، ص2114، دار املعتز للنشر والتوزيع،  األردن، املتوازن األداء قياس: األعمال وتطوير وتنظيم إدارة، حممد هاين حممد 3
 .118مباركي مسرة، مرجع سابق، ص  4
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 المنافسة في الفكر المعاصر: .1.1.1

 (:1017إلى  1911)  William Baumolويليام بومول . 1.1.1.1
ركزت دراسات "بومول" على املنافسة االحتكارية، حيث أشار يف ظل حترير حواجز الدخول واخلروج من األسواق 

كما اعترب املنافسة   1أن احملتكرين يتأثرون بالتوجهات اإلجيابية للمنافسني اآلخرين مما يدفعهم للتأقلم معهم،
باإلضافة إىل أنه دعا إىل التخلي عن سعي  2الكاملة عامال رئيسيا لعد توازن العوائد على املدى الطويل.

 املؤسسات إىل حتقيق أقصى األرباح ويرجع ذلك إىل ثالث أسباب هي:
 االعتبارات الوقائية: يعين تدخل الدولة عن طريق الضرائب؛ 
 ابت من األرباح، وذلك ختوفا من دخول مؤسسات منافسة جديدة؛الرغبة يف حتقيق مقدار ث 
 .احملافظة على السياسات من قبل املؤسسات االحتادية اليت تستقل فيها اإلدارة عن امللكية 

وتوصل يف النهاية إىل أن هدف كل مؤسسة حتقيق التوازن بني االيراد احلدي والتكلفة احلدية، ومن مث زيادة 
 باألرباح القصوى. املبيعات والتضحية

 إلى غاية اليومMichael Porter (1917 :)مايكل بورتر . 1.1.1.1
 قام "بورتر" بوضع منوذج متكامل تناول فيه التحليل االسرتاتيجي القطاعي واجلزئي، وقد حدد مخسة عوامل تؤثر 

 3على شدة املنافسة بني الصناعات ومن مث اسرتاتيجيات املؤسسة ملواجهتها وهي:
  املزامحة بني املتنافسني يف الصناعة؛شدة 
 الداخلون اجلدد احملتملون؛ 
 هتديدات املنتجات البديلة؛ 
 قوة املساومة مع املوردين؛ 
 .قوة املساومة مع الزبائن 

مث قام بوضع االسرتاتيجيات اخلاصة بوضعيات املنافسة املرتكزة أساسا على اسرتاتيجية القيادة بالتكاليف، 
 واسرتاتيجية الرتكيز. اسرتاتيجية التمايز

                                                           
1 William J. Baumol, Contestable Markets: An Uprising In The Theory Of Industry Structure, The American 
Economic Review, March 1982, P14. 
2 Voxi Heinrich Amavilah, Baumol, Panzar, and Willig’s Theory of Contestable Markets and Industry Structure: A 
Summary of Reactions, Resource & Engineering Economics Publications Services, The Shameless Knowledge 
Peddlers, USA, September 16, 2012, P2. 
3 Michael E. Porter, The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, T. Flaesch, 
2016. 
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 إلى غاية اليومPaul Robin Krugman (1951 :)بول روبن كروغمان . 1.1.1.1
 لقد اشار "كروغمان" إىل أن اهلوس بالتنافسية يعترب هاجسا خطريا يهدد استقرار املؤسسات وحىت الدول، بالنظر 

بدرجة أعمق على االستحواذ على حصة  إىل أن جناح األول يقتضي فشل اآلخرين، كما يرى أن التنافسية ترتكز
 بـ التنافسية القدرة حول النقاش فيها يرتبط اليت البلدان يف مماثلة صورة تظهر. وحمدودة مشرتكة سوق أكرب يف

 والقواعد املبادئ اعتماد يتطلب وتطويرها التنافسية القدرة على فإن احلفاظ كروغمان، وحسب". الفائزين اختيار"
 وجذب التحتية وحتسني البنية والضرييب، القانوين اإلطار يف واالستقرار اإلنتاجية، وزيادة االبتكار، بتشجيع املتعلقة

ا أكثر وبشكل املنافسة، جمال يف احلديثة األحباث فإن ذلك ومع 1.االستثمار  ،Paul Krugman أعمال حتديد 
نفسه بشكل  على السيطرة يستطيع ال السوق أن حقيقة يف النقد ، ويتمثل"املثالية" السوقية املنافسة نظرية تنفي

 ذلك، على وبناء  . السوق يف االقتصادية للكيانات قياسية قواعد أي عن احلديث ميكن ال أخرى، وبعبارة تلقائي،
 االقتصادية اإلدارة مستويات من مستوى كل على تنفيذي مدير كل يواجهها اليت املشكلة على أولوية وضع يتم

التحلي بشىت  أي يف املنافسة، الفوز ، وانتهاج خمتلف األساليب قصد(والشركة ، والصناعة ، الدولة مستوى على)
السوق كأوىل االعتبارات، حىت ولو كان ذلك على حساب احملالفني،  يف اخلصائص اليت جتعل املؤسسة منافسة

 2الشركاء واملنافسني.
 المنافسة في الفكر اإلسالمي: .1.1.1

املنافسة يف الفكر االقتصادي االسالمي كموقف سلوكي حاضرة يف أدبيات الدمشقي وابن خلدون لقد كانت 
وابن تيمية، ومن خالل العديد من الشواهد التارخيية ذات الصلة باملوضوع، فاملنافسة من وجهة النظر االسالمية 

ية مستمرة مبنية على مفهوم هي جزء ال يتجزأ من نشاط الشركة والسوق حمل التعامل، كما تعترب أيضا عمل
 تكون أن إذ جيب خاصـة، صفات متاشيا مع ضوابط ذات لكن املنافسة، إىل يدعو ، فاإلسالم3السلوك واألداء

 منافسة تكون أن يوجب وتفوقهـا، كما املنتجات وإجادة العمل، إجادة يف التسابق على تنصب بناءة، منافسة
  فقه ، ويتضمن4لقول اهلل تعاىل: ﴿ويف ذلك فليتنافس املتنافسون﴾بالغري  اإلضرار عليها يرتتب فال خرية،

                                                           
1 Psofogiorgos N. Alexandros, Theodore Metaxas, Porter vs Krugman”: History, Analysis and Critique of 
Regional Competitiveness, Journal of Economics and Political Economy, Volume 3, Issue 1, March 2016, PP.74-
76 
2 Alexander Chursin, Yury Makarov, Management of Competitiveness: Theory and Practice, Springer Revue, 
Switzerland, 2015, P6. 

، 2114حدة األمريكية، الطبعة األوىل، أمحد فراس العوران، اقتصاديات األمن االجتماعي: التحدي واالستجابة، املعهد العاملي للفكر االسالمي، هرندن، فرجينيا، الواليات املت  3
 .294-278ص 

 .26سورة املطففني، اآلية   4
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 :يلي ما أمهها من املنضبطة، احلرة املنافسة عليها ترتكز اليت الضوابط من جمموعة املعامالت
  ونظيفة طاهرة حرة السوق، حترمي االحتكار، عدم إحلاق الضرر بالغري والتعامل يف احلالل وأن تكون سوق حرية

 تتحقق حيث بالباطل، الناس أموال أكل صيغ وكافة والكذب والربا واملقامرة والتدليس واجلهالة والغرر الغش من
 .1اإلسالمية الشريعة وأحكام قواعد ضوء يف والشراء بالبيع للمتعاملني احلرية

 ألن اإلسالم؛ يف جائزا والسلعية املالية األسواق يف املتعاملني بني املشروع املنافسة، فالتنافس أباح االسالم وقد
 احلرية، على التعامل مبين إن حيث األسواق يف املتداولة للسلع معني سعرٍ  بفرض التدخل عدم يف اإلسالم األصل
 الضـرر عن فضال   األسواق يف التعامل حركة الـذي يعوق للضـرر منع هذا ويف املتعاقدان، عليه يرتاضى ما وصحة
، لقول اهلل تعاىل: ﴿يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم 2واملنتجات السـلع أصـحاب لـه يتعـرض الـذي

 .3بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم﴾
 التنافسية: في المؤثرة العوامل. 1.1
 الدولة، مستوى على ذلك كان سواء التنافسية القدرة ماهية يف مهمة تغريات أعاله املبينة التطورات أحدثت لقد
 أو العاملية األسواق يف املشاركة حول تدور ال األساسية القضية أن اجلارفة العوملة تعين إذ، الفرد أو املؤسسة أو

 مايكل تصنيف ويف، الدخل يف مستداما   منوا   تضمن بطريقة بذلك القيام كيفية حول تدور بل فيها، املشاركة عدم
 إىل والعامة األساسية العوامل تؤدي ال(، 9حسب ما يوضحه لنا اجلدول رقم ) للعوامل،  "Porter"بورتر

 الفين التقدم مع خاصة بسرعة العوامل هذه يف التنافسية املزايا تتآكل أن وميكن ،4التنافسية القدرة استدامة
 .واملتخصصة املتقدمة بالعوامل مقارنة والتكنولوجي

 الدافعة للتنافسية تصنيف بورتر للعوامل(: 8الجدول )
 العوامل المتقدمة العوامل األساسية

هي عوامل ترثها الدولة وال حتتاج إىل تطويرها من خالل 
 السياسات، وتتضمن:

املوارد الطبيعية، املوقع، املناخ، العمال غري املهرة، ومتوسطو 
 املهارة.

 هي عوامل جيب أن يتم بناؤها على مراحل وتتضمن: 
  لالتصاالت معتمدة على البيانات الرقمية،بنية أساسية 
  قوة عاملة على درجة عالية من التعليم، حبوث جامعية يف

 فروع متطورة.
 العوامل المتخصصة العوامل العامة

                                                           
 حسني حسني شحاتة، معامل املنافسة املشروعة يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، ورقة حبثية متاحة على الرابط:  1

www.darelmashora.com 31/12/2016   10:05. 
 .19-17، ص2112لسطني، أمل أمحد حممود احلاج حسن، املنافسة التجارية يف الفقه االسالمي وأثرها على السوق، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ف  2
 .28سورة النساء، اآلية   3
 .18-17. ص2113تنافسية الصناعات الصغرية ودورها يف التنمية االقتصادية يف األردن، رسالة ماجستري يف االقتصاد، جامعة األردن  ،اسيحممد فايز العب  4

http://www.darelmashora.com/
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 ميكن أن تستخدم يف نطاق واسع من الصناعات وتتضمن:
 ،نظم الطرق العامة 
 ،نظام اإلمداد برأس املال املقرتض 
  املثقفني احلاصلني على شهادات جمموعة من املوظفني

 جامعية.

 تقتصر على صناعات معينة، من أمثلتها:
  موانئ متخصصة يف مناولة كميات كبرية من املواد

 الكيميائية،
 ،معاهد عالية على درجة عالية من التخصص 
 .إطار من األفراد على درجة عالية من املهارة والتخصص 

رسالة ماجستري، جامعة  ،لصناعات الصغرية ودورها يف التنمية االقتصادية يف األردن: حممد فايز العباسي، تنافسية االمصدر
 .23-21ص، 2113 ،األردن

 التنافسية، القدرة إىل موصلني أسلوبني بني التمييز ميكن أعاله، شرحها سبق اليت التطورات خالل ومن
 سعرية منافسة يف املشاركون يدخل حيث األسعار؛ يف التنافسية القدرة أو التقليدي الطريق هو األول األسلوب

 وبنية عمالة على أو الطبيعية، واملوارد العمالة كثافة على تعتمد منتجات إنتاج األسلوب هذا ويتطلب، حادة
 الطلب يف حاد اخنفاض إىل يؤدي التقدم التكنولوجي ولكن املباشر، األجنيب االستثمار جلذب رخيصتني أساسية

 .الطبيعية املوارد من والكثري املاهرة غري العمالة على
 ألنفسهم يتخذوا كي العاملي االقتصاد يف احلديث الطريق خالل من املشاركون يدخل أخرى، جهة ومن

 األسلوب هذا ويتطلب احللقات، تلك إىل بأنفسهم يرتقوا كي أو القيمة، سلسلة من العالية احللقات يف موقعا  
 تطوير وكذلك ملنتجات،ا يف املستمر والتحسني التكنولوجي، والتقدم والتطوير، والبحث االبتكار، يف املنافسة
 التنافسية القدرة لزيادة التقليدي الطريق أن من الرغم وعلى، التكنولوجية والطاقات املهارات من الالزمة القاعدة
 اجلودة، عوامل متزايد وبشكل حملها حتل أخذت فقد موجودة، زالت ما والسعر التكلفة عاملي على املعتمدة
 1.الشبكات وإقامة املنتج، على التعويل وإمكانية والتصميم، واملرونة،

 محددات القدرة التنافسية. 1.1
( على 2111) Syversonتتشكل حمددات القدرة التنافسية للمؤسسة من توليفة كبرية من العوامل، حيث ركز 

 األداء على تركز اليت الدراسات من كبري ( بنشر عدد1881)وآخرون  Caponإنتاجية املؤسسة، كما قام 
( إىل رحبية املؤسسة، من 2111) Oseghaleو  Nwachukwuاملايل، يف حني ذهبت توجهات كل من 

  2( يف دراستهما على األداء التصديري للمؤسسة.2118) Saleemو  Nazarجهة أخرى فقد اعتمد كل من 
 فريدة بطرق األنشطة تنفيذ ( أن احملددات تتوقف على طريقة2115وآخرون ) Elizabethكما توصلت دراسة 

                                                           
 .14مرجع سابق، ص حسني عبد املطلب األسرج،  1

2 Tibor Lalinsky, Firm competitiveness determinants: results of a panel data analysis, Working paper NBS, National 
Bank of Slovakia, December 2013, P4. 
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( إىل أن احملددات ترتكز 2116وآخرون ) Karabagويف نفس السياق توصلت دراسة  1.للزبون قيمة إلنشاء
فقد حصر احملددات يف   Lallأما 2والتطوير. البحث واسرتاتيجيات االبتكار إىل باإلضافة املنتجات على متايز

شكل ثالث أسواق تتعامل معها املؤسسة وهي: سوق عوامل االنتاج، سوق املؤسسات اليت تتعامل معا، سوق 
 3احلوافز اليت تشمل كال من السياسات االقتصادية الكلية والنظام التجاري والصناعي الذي تتبناه الدولة.

 4" وهي:Diaman-صطلح عليها  "املاسةفقد حصر احملددات يف أربعة عناصر ا Porterأما 
 حمددات القدرة التنافسية )منوذج املاسة(  (:9الشكل )

 
Source: Alexander Eickelpasch, et al, op. cit, P34. 

تتمثل عوامل االنتاج يف املدخالت الضرورية الالزمة لدعم القدرة التنافسية، غري أن  عوامل االنتاج:. 1.1.1
حتقيق امليزة التنافسية ال يتوقف على جمرد توفريها بكلفة منخفضة وجودة عالية، بل على كفاءة استخدام هذه  

تية، مصادر املعرفة، املناخ، املوقع العوامل )العمل، املوارد الطبيعية والبشرية، رأس املال، التقنيات، البنية التح
                                                           

1 Elizabeth M. Ojo, Charles Mbohwa, Esther T. Akinlabi, Sustainability- Competitive advantage?, Proceedings of 
the 2015 International Conference on Operations Excellence and Service Engineering, Orlando, Florida, USA, 
September 10-11, 2015, P595. 
2 Solmaz Filiz Karabag, Chi Keung Marco Lau, Farrukh Suvankulov, Determinants of firm competitiveness: case of 
the Turkish textile and apparel industry, Journal of the Textile Institute, June 2013, P23. 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة متطلبات تأهيل الة اجلزائرية، امللتقى الدويل والقدرة التنافسية يف ظل اقتصاد السوق باإلسقاط على احل املؤسسات الصغرية واملتوسطةبلوناس عبد اهلل،  3
 .132، ص 2116أفريل  19و17، املنظم من طرف جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي يف الدول العربية

4 Tayebeh Nikraftar, The Competitiveness Of Small And Medium Sized Enterprises Of Stone Industry, Journal Of 
Engineering Management And Competitiveness (JEMC), VOL. 6, No. 2, 2016, P93. 
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ومبا أن بعض عوامل االنتاج تتصف باملرونة والتجدد بسبب التقدم التكنولوجي والعلمي، فإن احملافظة  1اجلغرايف(،
 .2على القدرة التنافسية تتطلب تطوير عوامل االنتاج

لي أي احتياجات املستهلكني، ترتبط أحوال الطلب احمللي بكل من هيكل الطلب احمل الطلب المحلي:. 1.1.1
و معدل النمو يف الطلب احمللي، فإذا كان هيكل الطلب احمللي يتميز بارتفاع األمهية النسبية للسلع مرتفعة 
التكنولوجيا فهذا يعمل على تطوير املنتجات ورفع مستوى جودهتا، مع حتقيق ميزة تنافسية يف السوق الدويل، كما 

لطلب احمللي سيجعل املؤسسات ترتكز على السوق احمللي، بينما يف حالة التشبع السريع أن االرتفاع التدرجيي يف ا
. وحبسب لبورتر فإن ظروف الطلب تؤثر 3يف الطلب احمللي، غالبا ما يدفع املؤسسات للبحث عن أسواق جديدة

اجلودة واالبتكار، على التنافسية وفق ثالث آليات: اتساع وأولوية القطاع السوقي، طبيعة الطلبيات من حيث 
 4وضرورة إشباع احتياجات السوق احمللي قبل الدويل.

تعين الصناعات اليت تشرتك يف التقنيات واملدخالت وقنوات التوزيع  الصناعات الداعمة والمرتبطة:.1.1.1
كار، وغريها، كما ترتكز على بعضها البعض، وحبسب بورتر فإن هذا املدخل يعترب فرصة لتنمية اإلبداع واالبت

 اجلغرافية الرتكيزات)احمللية  ( إىل أن التجمعات2113)Obstfeld و  Krugmanالتعلم والتشغيل، كما أشار 
ندرة، فضال  األكثر املؤسسات وقدرات موارد من للكثري النهائي املصدر على املؤثرات أهم بني من هي( للصناعة
 املتخصصة، الطبيعية وعمليات التوريد استغالل املواردبالرغبة يف  تفسريها أشار إىل أنه ميكن Marshallعلى أن 
 .5املعرفة حلقات واتساع العمل سوق بتجميع والسماح

                                                           
1 Ash Genaidy, Waldemar Karwowski, Paul Succop, Young-Guk Kwon, Ahmed Alhemoud, Dev Goyal, A 
Classification System for Characterization of Physical and Non-Physical Work Factors, International Journal Of 
Occupational Safety And Ergonomics, Vol. 6, No. 4, 2000, P538. 
2 PHILIPPE Gugler, compétitivité: un concept complexe de nature microéconomique, la vie économique, revue 
de politique économique, 2008, P36. 

الصناعية، قراءات يف التجربة اإليطالية، امللتقى الدويل الرابع حول:  ، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل اسرتاتيجيات العناقيدشوقي جبار، بوديار زهية  3
 .13املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، ص 

4 Alexander Eickelpasch, Anna Lejpras, Andreas Stephan, Locational and Internal Sources of Firm Competitive 
Advantage: Applying Porter’s Diamond Model at the Firm Level,  JIBS Working Papers No. 2010-6 Jönköping 
International Business School, Jönköping University, July 2010, P6. 
5  A.J. Smit, The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond Framework a new theory that explains the 
international competitiveness of countries?, Southern African Business Review, Volume 14, Number 1, 2010, PP. 
117-118. 
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 1تعترب هذه العناصر لب احملددات السابقة، استراتيجية المؤسسة، هيكلها وسيادة المنافسة المحلية:. 1.1.1
 السوق يف االستمرار على القدرة على احمللية املنافسة به تتمتع الذي واإلجيايب القوي التأثري يعكس هذا احملدد

 اإلدارة، وممارسات واملنتجات يرتبط إىل حد بعيد جبودة التكنولوجيات التنافس فإن ذلك، على وعالوة. العاملية
 جديدة تكنولوجيات تعتمد وأن كفاءة، أكثر تصبح أن إىل املؤسسات تضطر قوية، احمللية املنافسة تكون فعندما
. فعالية أكثر بصورة عليهم وتسيطر العمال حتفز كيف وتتعلم املنتجات، تطوير وقت من وتقلل التكاليف، لتوفري

 .2وبالتايل جناح املؤسسة يف التنافس حمليا قد يؤهلها للنفاذ إىل أسواق دولية
 :3" إىل هذه احملددات األربعة السابقة حمددات أخرى ثانوية هيPorterيضيف "
  املتمثلة يف الظروف واألحداث اخلارجة عن نطاق سيطرة املؤسسة واحلكومة مثل: تغري  الصدفة:عامل

أسواق املال، أسعار الصرف ...إخل، فهذه العناصر تعمل على خلق ميزات تنافسية جديدة، كما تساهم 
 يف إجناح صناعات وإفالس صناعات أخرى.

 :ة التنافسية، فقد يكون احملفز أو املعرقل، إذ أن الدور لدور الدولة أثر كبري على امليز  سياسة الحكومة
 احملفز هلا هو السبيل الوحيد للحصول على مزايا تنافسية.

فيما يرى البعض أن القدرة التنافسية للمنتجات السلعية واخلدمية هي حمصلة لعوامل عديدة متداخلة ومتباينة يف 
 :4فيما يليأمناطها وتأثرياهتا، وميكن إجياز أبرز حمدداهتا 

 :تلعب احلكومة دورا هاما يف توفري خدمات البنية التحية واستقرار السياسات االقتصادية  دور الحكومة
 الكلية وتسهيل االجراءات االدارية فضال عن وضوح وشفافية القوانني املنظمة للبيئة االستثمارية.

 :يف االنتاج، مبعىن أن القدرة التنافسية ترتبط القدرة التنافسية ارتباطا عكسيا مع تكال تكاليف االنتاج
 للمؤسسة تزداد كلما متكنت هذه األخرية من ختفيض تكاليف إنتاجها.

 :تتعزز القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل رفع وحتسني جودة ونوعية منتجاهتا، وذلك  الجودة والنوعية
عن طريق االهتمام بنوعية وجودة مدخالت االنتاج ومستوى مهارات العاملني ومدى استيعاهبم 

 للتكنولوجيا احلديثة.
 

                                                           
1 Marianne Helvik, Maria Luisa Garrido Harnecker, The Competitive Advantage Of Nations And Choice Of 
Entry Strategies: A Three Scenario Case Study, NORGES HANDELSHØYSKOLE, Bergen, autumn 2005, P44. 
2  Dumitrescu Luigi, Development Of The Firm’s International Competitiveness, Studies in Business and 
Economics, Research Paper in Economics RePEc, without year publication , P11. 

 .9، ص 2112طارق نوير، دور احلكومة الداعم للتنافسية: حالة مصر، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،   3
 .14، مرجع سابق، ص عازب الشيخ أمحد، غريب العيد  4
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 : التنافسية للقدرة الديناميكية الطبيعة. 5.1
أهم املسائل اجلديرة بالدراسة يف اآلونة األخرية هي كيفية متكن املؤسسات ( أن 2114) Luizو  Renataيرى 

مالءمة، ويف هذا السياق كان  األكثر التنافسي الوضع على الرائدة عامليا من حتقيق هذه القفزات وكذا العثور
D'aveni (1884قد طرح هذا املوضوع حتت ما يسمى الديناميكيات التنافسية يف جمال اسرتاتيج ) .ية األعمال

 مرور بشكل مرن وخمتلف مع استجابت هلا واليت بيئية، حتديات العمر والرائدة طويلة املؤسسات واجهت لقد
اهلدف  فإن ذلك ومع ومؤسفة، ناجحة جتارية بقرارات مرت قد الشركات مجيع تكون أن احملتمل من. الوقت

 .الطويل املدى على قدرهتا التنافسيةمن  تزيد أن ميكن اليت تسطري االسرتاتيجيات هو احلقيقي
الزمن،   مر على املتفوق األداء على يف إمكانية احلفاظ D'aveni (2111)( و 2111) Powellلقد شكك 
 على احلفاظ قدرة تعرقل أن شأهنا من واملضطربة السرعة عالية األسواق أن إىل Wiggins (2115)كما أشار 

 Olszewskaومن جهة أخرى أشار  1.املؤقتة للمزايا فرصا   إال يوفر لن السوق سياق وأن التنافسي املركز

( أن البعد الديناميكي للتنافسية يتعلق بقدرة املؤسسة على استخدام إمكاناهتا والظروف 2114) Piwoniو
 2اخلارجية وكذا حتسني  وضعها جتاه املنافسني اآلخرين.

 عليها واحلفاظ االسرتاتيجية إىل فهم كيفية تعزيز القدرة التنافسيةتسعى املؤسسات حاليا السيما يف إطار اإلدارة 
 أو تكييف فشل البعض منها يف على خاص بشكل ويركز. التنافسية بيئتها يف اليقني وعدم التغيري ظروف ظل يف

 Teeceحبسبو. املبتكر للتغيري واستحداث طفرات لالستجابة التشغيلية والقدرات املوارد تكوين إعادة

 اليقني، وعدم السريع باالبتكار تتميز بطرق التنافسية البيئات تغري تكمن معامل هذا الطرح يف سبب( (2014
 هذا ملعاجلة فعالية أكثر بشكل والقدرات املوارد تكوين إلعادة الوقت مبرور املؤسسات لقدرهتا بعض تطوير وأسرار
 3.والريادة التغيري مفتاح بأهنا واملنظمات املدراء يرى اليت" الصغرية املؤسسات" حتديد مشكلة فضال عن التغيري،

 حلقات عن بعيدا   املضافة القيمة لرتكيز التزايد يف اجلديد العاملي قتصادلال األساسية السمات إحدى تتجسدو 
 سلسلة يف املعرفية الكثافة على املعتمدة التكنولوجية املراحل أو احللقات لصاحل ،العمالة كثافة على املعتمد اإلنتاج
 ترتبط العاملي، االقتصاد من كامل اقتصاد أو مشروع موقع بتحديد األمر يتعلق حينما ذلك، على وبناء، القيمة

                                                           
1 Renata Peregrino de Brito, Luiz Artur Ledur Brito, Dynamics of Competition and Survival, BAR, Rio de 
Janeiro, Vol. 11, No. 1, Art. 4, 2014, PP.66-68. 
2 Olaf Flak, Grzegorz Głód, Verification of the relationships between the elements of an integrated model of 
competitiveness of the company, Procedia - Social and Behavioral Sciences (207), 2015, P610. 
3 R. Daniel Wadhwani, Geoffrey Jones, Historical Change and the Competitive Advantage of Firms: Explicating 
the “Dynamics” in the Dynamic Capabilities Framework, Working Paper 17-052, Harvard Business School, 2016, 
P4. 
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 يف املستمر والتحسني التكنولوجي، والتطور والتجديد، والتطوير البحث خالل من باالرتقاء االقتصادية العائدات
 والتكنولوجية الفنية اإلمكانيات وتدعمها املتعددة املهارات من عالية بدرجة تتمتع بشرية موارد وقاعدة املنتجات،
 التنافسية، القدرة لزيادة احلديث الطريق تشكل العوامل هذه أصبحت وقد أخرى، عوامل ضمن من الضرورية،
 عوامل إىل املستندة التنافسية القدرة لزيادة التقليدية األساليب أن جند أخرى، جهة ومن 1القيمة، بزيادة املصحوبة

 أصبحت وقد سريع، بشكل أمهيتها تفقد بدأت البسيطة والتكنولوجيات الطبيعية، واملوارد املاهرة، غري العمالة مثل
 التنافسية، القدرة لزيادة التقليدي الطريق متثل  بسهولة التنافسية امليزة فقدان خالهلا من ميكن اليت العوامل هذه

  2.القاع حنو سباق إىل األمر هناية يف تؤدي اليت األسعار يف املنافسة يف نفسه عن يكشف الذي
 تعليمية، أساسية بنية وجود يف التنافسية القدرة لزيادة احلديث لألسلوب األساسية الدعائم إحدى وتتمثل 
 والتطوير والبحث البشرية املوارد من األعمال احتياجات من مناسبا  قدرا  تشبع وحيوية حديثة وتكنولوجية وعلمية،

 قاعدة وقدرة للمؤسسات، التجديدية اإلمكانيات تتطور لن األساس، هذا وبدون سريعة، خبطى يتطوران اللذين
 قدرة حتقيق يتسىن لن احلالة هذه ويف اجلديدة؛ التكنولوجيات وتطوير وتبين، استيعاب، على البشرية مواردها
 واملتوسطة الصغرية واملؤسساتالقتصاديات خمتلف الدول النامية مبا فيها االقتصاد اجلزائري  األجل طويلة تنافسية

 اليت واإلجراءات الربامج يف بسهولة البدء ميكن املعتقدات، أو الدعائم هذه تتوفر أن مبجرد أخرى، جهة ومن
 للمنهج وفقا   التنافسية القدرة بناء أن إىل التنبيه وجيدر عليها،احملافظة و  واملتوسطة الصغرية املؤسسات تستهدف

 ضوء يف املهمة هذه إىل النظر جيب العكس، على بل األجل؛ قصرية يسرية مهمة ليس أعاله ملوضحا الفكري
 ذلك، إىل وباإلضافة مستمرة، عملية بوصفها تقدمها، وسرعة واالقتصادية والتكنولوجية، العلمية، التغريات طبيعة

 3.ضخمة وتكاليف استثمارات إىل حيتاج األساس هذا مثل بناء فإن
 . مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة:2.1

منوذجا لقياس القدرة التنافسية على املستوى اجلزئي يستند إىل أربع مؤشرات كما يبينها  Porterوضع االقتصادي 
 :4( وهي11الشكل )

 
 
 

                                                           
 .11-8ص ، ص 2113لرابع والعشرون، ديسمربالقدرة التنافسية وقياسها، جسر التنمية سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية يف األقطار العربية، العدد ا ،عيسى حممد الغزايل  1
 .11 حسني عبد املطلب األسرج، مرجع سابق، ص  2
 77، ص2113املعرفة سنة  برنامج األمم املتحدة للتنمية، الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية، تقرير التنمية اإلنسانية العربية، حنو إقامة جمتمع  3
 .12-11حممد عدنان وديع، مرجع سابق، ص   4
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 : مؤشرات قياس تنافسية املؤسسة(10الشكل )

 
 إعداد الباحث باالعتماد على املعلومات السابقةاملصدر: من 

 :الربـحـية. 1.2.1
 إذا التنافسية على مؤشرا   السوق من احلصة تشكل وكذلك احلالية، التنافسية على كافيا   مؤشرا   الرحبية تشكل
 أن ميكن ولكن السوق، من حصتها رفع غرض جملرد الربح عن تتنازل ال أهنا أي أرباحها تعظم املؤسسة كانت
 لرحبيتها ضامنة تكون لن احلالية تنافسيتها فإن وبذلك الرتاجع، حنو ذاته هو يتجه سوق يف تنافسية تكون

 " املعرب عنه بـ:Tobin'sاملستقبلية، كما ميكن قياس تنافسية املشروع بواسطة مؤشر "
 استبدال األصول." = النسبة السوقية للدين ورؤوس األموال اخلاصة باملؤسسة/تكلفة Tobin'sمؤشر "

 :الصنع تكلفة. 3.1.2
 إنتاج ذي نشاط فرع يف التنافسية عن كافيا   مؤشر ا متثل املنافسني تكلفة إىل بالقياس املتوسطة الصنع تكلفة إن

 متثل أن العمل وحدة لتكلفة وميكن املستقبلية للمشروع، الرحبية حساب على التكلفة ضعف يكن مل ما متجانس
 التكلفة من األكرب النسبة تشكل العاملة اليد تكلفة تكون عندما املتوسطة الصنع تكلفة عن جيدا   بديال  

 .وجودها يتناقص الوضعية هذه ولكن اإلمجالية،
 :للعوامل الكلية اإلنتاجية. 1.2.1

 املؤسسة حتول اليت الفاعلية  (PTF: Productivité Totale des Facteurs)للعوامل الكلية اإلنتاجية تقيس
 كما اإلنتاج، عناصر تكلفة ومساوئ مزايا يوضح ال املفهوم هذا ولكن منتجات، إىل اإلنتاج عوامل جمموعة فيها
 اإلنتاجية فإن السيارات، من أعداد أو الورق من أطنان مثل الفيزيائية بالوحدات يقاس اإلنتاج كان إذا أنه

 .املؤسسة جانب من املعروضة املنتجات جاذبية حول شيئا   توضح ال للعوامل اإلمجالية
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 :السوق من الحصة. 1.2.1
 على تنافسية تكون أن بدون الداخلية السوق من هام جزء على وتستحوذ مرحبة تكون أن ما ملؤسسة املمكن من

 للمؤسسات ميكن كما الدولية، التجارة جتاه بعوائق حممية احمللي السوق تكون عندما هذا وحيصل الدويل، املستوى
 أفول بسبب أو التجارة حترير عند باملنافسة االحتفاظ على قادرة غري ولكنها آنية رحبية ذات تكون أن الوطنية

 .احملتملني الدوليني منافسيها تكاليف مع املؤسسة تكاليف مقارنة جيب احلدث هلذا االحتمال ولتقدير السوق،
 :1على أهناPorter (1889 ) و Wint (2113) كما أضاف

 التفضيلية؛ املعاملة دون الدول من جمموعة إىل التصدير على الشركات قدرة 
 واملهارات؛ األصول باستخدام املباشر األجنيب االستثمار يف الدخول على الشركات قدرة 
 والعمليات وجودة اخلدمة، التكلفة، حيث من دوليا املقبولة املعايري يف العمل على الشركات قدرة 

 ذلك؛ إىل وما التجارية،
 تنافسية. سوق يف العائدات متوسط فوق كسب على الشركات قدرة 

 والسرعة، احلركة، وخفة واملرونة، ديناميكية، من قدرات األعمال الراهنة، بيئة إال أن املتغريات اليت أصبحت تعرفها
 التنافسية. تأثريا على القدرة املصادر أكثر أصبحت التكيف على والقدرة

  2عدة مؤسسات وجود حزمة واسعة من املؤشرات على تنافسية املشروع، ومن هذه النتائج : اتلقد بينت دراس

  يف معظم األنشطة االقتصادية وفروع النشاط فإن التنافسية ال تتمركز ببساطة على األسعار وتكلفة عوامل
 اإلنتاج.

  اليد العاملة، رأس املال مثة عوامل عديدة ليست مرتبطة باألسعار تعطي اختالفات عن مستوى إنتاجية
 )وفورات احلجم، سلسلة العمليات، حجم املخزون، اإلدارة، عالقات العمل،... اخل(.

  ميكن للمشروعات أن حتسن أدائها من خالل التقليد واإلبداع التكنولوجي و أن الوصفة احلسنة للمشروع
 ثر رخصا .ميكن أن تعطي نتائج حسنة لدى مشروعات ذات مدخل على عوامل إنتاج أك

  من األمهية مبكان معرفة أن الرتكيز على تنافسية املشروع تعين دورا  حمدودا  للدولة وتتطلب استعمال
 تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة على النوعية والتكاليف والتطلع إىل األمد الطويل أكثر من القصري.

 ىل العامل كشريك وليس عامل إنتاج.ضرورة إعطاء أمهية أكرب إىل تكوين وإعادة التأهيل والنظر إ 

  إذا كانت تنافسية البلد تقاس بتنافسية مشروعاته فإن تنافسية املشروع تعتمد على نوعية إدارته والدولة 

                                                           
1 Sigita Balzaravien, Vaida Pilinkien, Comparison And Review Of Competitiveness Indexes: Towards The EU 
Policy, Economics And Management, N° 17, 2012, P103. 

 .13مرجع سابق، ص وديع حممد عدنان، 2
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 مدير غري ناجح للمشروعات وخصوصا  يف جماالت القطاع اخلاص.

 الل: توفري استقرار ميكن للدولة مع ذلك أن تسهم يف أجياد مناخ موات ملمارسة إدارة جيدة من خ
االقتصاد الوطين، خلق مناخ تنافسي وعلى اخلصوص بإزالة العقبات أمام التجارة الوطنية والدولية، إزالة 
احلواجز أما التعاون بني املشروعات، حتسني ثالثة أمناط من عوامل اإلنتاج هي رأس املال البشري باعتبار 

 لتنظيم وحجم القروض، واخلدمات العمومية.الدولة املكون األساسي له، التمويل لناحية ا

 :ماهية الميزة التنافسية .7.1

 تعريف الميزة التنافسية: .1.7.1
امليــزة التنافســية بأهنـا تنشــأ مبجــرد توصــل املؤسسـة إىل اكتشــاف طــرق جديــدة أكثـر فعاليــة مــن تلــك  Porterيعـرف 

االكتشــاف ميــدانيا ، ومبعــىن آخــر مبجــرد إحــداث املســتعملة مــن قبــل املنافســني، حيــث يكــون مبقــدورها جتســيد هــذا 
 1عملية إبداع مبفهومه الواسع.

أن امليــزة التنافســية هــي كــل األصــول، الكفــاءات خصــائص املؤسســة، املعلومــات واملعرفــة ...إخل،  Barneyويعــرف 
 Kunlu وأضــاف املراقبــة مــن طــرف املؤسســة واملســتغلة قصــد خلــق اســرتاتيجيات تــدعم كفــاءة املؤسســة وفعاليتهــا.

( أن امليــزة التنافســية ال تــرتبط فقــط باخلصــائص اهليكليــة للصــناعة والســوق، وإمنــا تتوقــف 2115) Soh( و 2114)
   2على املصادر الداخلية العليا.

ويعــرف علـــي الســـلمي امليـــزة التنافســية علـــى أهنـــا املهـــارة أو التقنيــة أو املـــورد املتميـــز الـــذي يتــيح للمنظمـــة إنتـــاج قـــيم 
 Dinglerويضـيف  3،للعمالء تزيد عما يقدمه هلم املنافسون، ويؤكـد متيزهـا واختالفهـا عـن هـؤالء املنافسـني ومنافع

 4.السوق يسمح باخرتاق أعلى أداء حتقيق وبالتايل املنافسة على ميزة املؤسسة يعطي الذي املورد أو أهنا القدرة
فيما يرى نبيل مرسي خليل أن امليـزة التنافسـية هـي قـدرة املؤسسـة علـى صـياغة وتطبيـق اسـرتاتيجية للتنـافس، متكنهـا 
من احلصول على مركز تنافسي أفضل مقارنة مبنافسـيها، ومـن أجـل ذلـك جيـب تـوفر معيـارين مهـا: عـدم تطبيـق هـذه 

 تملني قدرة املؤسسات املنافسة األخرى على حتقيق االسرتاتيجية من جانب أي من املنافسني سواء احلاليني احمل
 1وتتمتع امليزة التنافسية بـما يلي: 5نفس مزايا تلك االسرتاتيجية.

                                                           
1  M. Porter, "Avantage concurrentiel des Nations", Inter Edition, 1993, P48.                                                       
2 Nurul Nadia Abd Aziz, Sarminah Samad, Innovation and Competitive Advantage: Moderating Effects of Firm 
Age in Foods Manufacturing SMEs in Malaysia, Procedia Economics and Finance, No 35, 2016, P285. 

 .114، ص2111علي السلمي، إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية، دار غريب للنشر والطباعة، القاهرة،   3
4 Ulf Dingler, Approaches of data mining: characterization and assessment, Diploma thesis, University of Hamburg, 
Without Year, P42. 

 .37، ص 1889التنافسية يف جمال األعمال"، مركز االسكندرية، مصر، نبيل مرسي خليل، "امليزة   5
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 تبىن امليزة التنافسية على االختالفات والتباين بني الشركة ومنافسيها وليس على أساس التشابه؛ 
  املستقبلية؛يتم بناؤها على املدى الطويل باعتبارها ختتص بالفرص 
 .عادة ما تكون مركزة على نطاق جغرايف حمدود 

إّن التعريــف األول يركــز علــى جــوهر امليــزة التنافســية أال وهــو اإلبــداع، أمــا التعريــف الثــاين فريكــز علــى خلــق 
، يف حـــني التعريـــف الثالـــث يركـــز علـــى أحـــد مصـــادر امليـــزة التنافســـية والقـــدرة علـــى اقتحـــام األســـواق القيمـــة للعميـــل

 ، أما التعريف األخري فريكز على خصائص امليزة التنافسية.تمثل يف اسرتاتيجية التنافسوامل
 :كتساب المزايا التنافسيةا  .1.7.1

إجياد أوضاع تفوق خمتلفة ومصنوعة ميلكها مشروع يتفوق يف جماالت و "صناعة هي إن صناعة املزايا التنافسية 
ميكن أن Claudio (2111 )فبحسب " ...الكوادر البشرية وبشكل دائم ومستمر و اإلنتاج، التسويق، التمويل 

 Spronglلـ  . أما بالنسبة2اخلاصة، طاقة االستيعاب وحسن التموقع اكتساب املزايا من خالل تعزيز امللكية
 حتليل أجل من البيانات وخمازن والتقنيات التطبيقات استخدام من الشركات أعمال متّكن حتليالت (2113)

 اكتساب مزايا إىل تؤدي واليت التجارية العمليات أداء بتحسني الصلة ذات وتطوير املداخل العمل مشاكل
" والذي ينص على حتديد االسرتاتيجية املثلى للتفاعل مع الزبائن، 3Cمنوذج " Ohmaeيف حني يقرتح  3.تنافسية

لب امليزة التنافسية كالقيمة، الندرة، التقليد  الذي يركز على VRIOاملنافسني واملنظمات، إضافة إىل منوذج 
 عمليات من املزيد تطوير يف املعلومات تكنولوجيا بإمكانيات دراية على املؤسسات تكون أن وجيب 4والتنظيم.
 5والقدرات. الكفاءات لبناء املعرفة متكنيو  الداخلية، التغيريات وتسهيل االتصال، روابط وحتسني الكفاءة،
 استدامة الميزة التنافسية: .1.7.1

 ( أن امليزة التنافسية املستدامة ترتكز أساسا على االستثمار 1881و 1896) Barneyكشفت أحباث االقتصادي 
 Teece, Pisano & Shuen( و1881) Grantحني ذهبت دراسات كل من  يف املوارد البشرية، يف

 بالكفاءات وآليات تسيري األصول.( إىل االهتمام أكثر بعالقة امليزة التنافسية 1887)

                                                                                                                                                                                     
1  M. Porter, Op. Cit, P48. 
2 Claudio D. Milman, James P. D’Mello, Bülent Aybar, Harvey Arbeláez, A note using mergers and acquisitions to 
gain competitive advantage in the United States in the case of Latin American MNCs, Aggregating the world’s 
open access research papers, Ukraine, 2001, P3. 
3 Peter Sprongl, Gaining Competitive Advantage Through Business Analytics, ACTA Universitatis Agriculturae Et 
Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume LXI, No. 07, 2013, P2780. 
4 Paul Newton, 5 Tools to Gain Competitive Advantage, Free Management eBooks, Free-management-
ebooks.com    16/05/2017, PP.5-6. 
5 Jorge Gomes, Mário Romão, Gaining competitive advantage through the Balanced Scorecard, book of 
Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, Hershey, PA July 2014, P6. 



 : آليات تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالثانيالفصل  التنافسية..: إشكالية تعزيز القدرة الباب األول 

 85 

إن مفهوم امليزة التنافسية املستدامة ال تتعلق مباشرة باملنتج أو باخلدمة وإمنا ترتكز على املوارد والكفاءات اليت 
تكاثفت إليصال املخرجات إىل صورهتا النهائية، كما أن آلية دعم امليزة التنافسية هبدف االستدامة يتوقف على 

 1قدرة على تقليد هذه املزايا.الؤسسة خبصوصيات مواردها والكفاءات اليت تتمتع هبا وعدم مدى احتفاظ امل
أن املؤسسة الناجحة أن املؤسسة الناجحة هي جمموعة متماسكة من املوارد  Aitو Schoemokerويرى كل من 

القاعدة األساسية للتميز النادرة والفريدة وذات املقاومة الكبرية اليت يصعب تقليدها، ومن مث فإهنا ستشكل 
التنافسي املتواصل واألرباح املستمرة يف األجل الطويل، وبالتايل البد من االختبارات التالية ملعرفة ما إن كان املورد 

 2مصدرا اسرتاتيجيا لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة:
 لكها إال عدد قليل من املنافسني.: يفصل هذا االختبار بني املوارد الشاملة واملوارد النادرة اليت ال ميالندرة 
 يشري إىل صعوبة انتقال املورد إىل املنافسني إما عن طريق التكلفة العالية أو املعوقات االقتصاديةالتقليد :. 
 يفصل هذا االختبار بني املوارد اليت ميكن تعويضها بأخرى تؤدي نفس الدور.اإلحالل : 
 ستغالل فرصة أو بتجنب هتديد.: حيدد ما إذا كان املورد يسمح باالمالءمة 
 يبني درجة الرقابة اليت متارسها املؤسسة على املوارد االسرتاتيجية اليت متتلكها.التحويل : 

 خصائص املوارد املنشئة للميزة التنافسية املستدامة (:11الشكل )

 
-علي غزيباون، أساليب تنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التحديات االقتصادية العاملية المصدر:

 .57، ص2115دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة بومرداس، 

                                                           
1 Leonora C. Hamilton Coplin, Competitive Advantages and the SMEs: the role of distinctive competences as 
determinants of success , are there differences across gender, sector and size?, Doctoral Thesis, European Doctoral 
Program in Entrepreneurship and Small Business Management, Universitat Autonoma de Barcelona, Spain, 
November 2002, P74-75. 

 .56غزيباون علي، مرجع سابق، ص  2
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 . التوجهات الحديثة لدعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة1
تفرض على املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدم االكتفاء  اليت تتيحها البيئة االقتصادية الدولية املعاصرةالفرص إن 

وهو ما يطرح إشكالية تكييف نسقها التنافسي من بالنشاط يف السوق احمللي ال سيما يف ظل عوملة األسواق، 
 احمللي حنو العاملي.

 افسية الدوليةاالنتقال من التنافسية المحلية إلى التن. 1.1
ن فإ وبالتايلاألجنيب،  السوقبقائها تنافسية يف  ال يضمنإن تنافسية املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف سوقها احمللي 

 1االنتقال من التنافسية احمللية إىل الدولية، سيكون له انعكاس يغري من تنافسية املؤسسة على ثالث مستويات:
 :ؤسسةعلى مستوى تنافسية مزيج الم. 1.1.1

إن حتويل املؤسسة ملنتجاهتا أو خدماهتا إىل األسواق الدولية يتطلب منها ميزات تنافسية إضافية أو مغايرة لتلك 
 اليت كانت تتمتع هبا املؤسسة يف السوق احمللي، وهذا بسبب تدخل مفهومني أساسني مها:

 " مفهوم التحويل املاديPhysical Transferability" 
 " أثر عبور احلدودBorder Crossing Effect" 

ارجة عن مواصفات املنتج، مثل صورة تلك اخل هي ريومن املالحظ أن امليزات التنافسية األكثر عرضة للتشويه والتغ
ينطوي عبور احلدود أثر املؤسسة، خدمات ما بعد البيع، قنوات التوزيع ...إخل، إضافة إىل التحويل املادي فإن 

 احلدود عرب للنقل األساسية اهلياكل يف االستثمار طريق عن النقل تكاليف ختفيض من تستغل على رهانات كبرية
 3إضافة إىل العمل على ختفيض احلواجز احلدودية. 2إقليمي، تكامل من هبا يرتبط وما

 التنافسية للمؤسسة: على مستوى االستراتيجية .1.1.1
 تستهدفهالذي  سوقالتنافسية حسب شكل املنافسة يف الحتم على املؤسسة الصغرية واملتوسطة ترجيح مزاياها تي

 كالتميز يف اجلودة واخلدمة أو الرتكيز على األسعار.  والعناصر اليت تعتمد عليها يف التنافس
 على مستوى الوضعية التنافسية للمؤسسة: .1.1.1

التنافسية قد تتعرض  تهاوضعي تواجه املؤسسة نوعني من املنافسني، منافسني حمليني وآخرين أجانب، وبالتايل فإن
 كافية غري  املزايا التنافسية اليت كانت تعتمد عليها يف السوق احمللي  تصبحللتشويهات مقارنة بالسوق احمللي، وعليه 

                                                           
 .86-82ص ص ، 2116دية يف ظل العوملة االقتصادية حالة املؤسسات اجلزائرية، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، فرحات غول، مؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصا  1

2 Manabu Fujimura, Cross-Border Transport Infrastructure, Regional Integration and Development, Discussion 
Paper No.16, ADB Institute, November 2004, P18. 
3 Kei-Mu Yi, A Simple Explanation for the Border Effect, Research Paper, International Research, Federal 
Reserve Bank of New York, November 2003, P5. 
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 ملواجهة عرض املنافسني اآلخرين ما يستدعي تعديل العروض التنافسية حىت تتالءم مع متطلبات السوق اجلديد.
 االستراتيجي للمتغيرات البيئية:. التشخيص 1.1

البيئة هو رصد ما حيدث من تغريات إجيابية أي فرص ميكن استغالهلا لصاحل املؤسسة، ورصد  بتشخيصاملقصود 
 .1التغريات السلبية اليت متثل هتديدا للمؤسسة

أخرى و على املستوى الداخلي نقاط القوة والضعف وتويل املؤسسات يف مسألة تفاعلها مع بيئتها اعتبارات تتعلق ب
 2:وذلك على املستوى اخلارجي تهديداتالفرص و تتعلق بال
 على مستوى البيئة الداخلية للمؤسسة اليت من خالهلا ميكن أن تشخيصها  ويتم: نقاط القوة والضعف

املؤسسة حتليل نقاط  على كما جيبالفرص املتاحة يف السوق،   استغاللنقاط قوهتا من أجل  توظف
 .من قبل املنافسني استهدافهامعاجلتها وجتنب  قصدعف الض

 يف تغيريات عن تنتج وقد األسباب من متنوعة جملموعة الفرص حتدث أن ميكن: والتهديد الفرصة 
يف حني أن  ....إخل اجلديدة، اإلنتاج وطرق التكنولوجيا، يف والتقدم العمالء، حياة منط وتغيري السوق،

 3التهديد هو كل أمر غري مرغوب فيه يشكل خطرا للمؤسسة أو حيدث أثرا سلبيا بالنسبة هلا.
للمؤسسة فعله، أما الفرص والتهديدات فتعرب  يمكنفإن نقاط القوة والضعف تعرب عما  SWOTوحسب منوذج 

 لتشخيص كطريقة البيئية اإلدارةيف  متكرر بشكل SWOT حتليل استخدام على املؤسسة فعله. يتم يجبعما 
 4املؤسسة. مشروع فشل أو جناح على تؤثر اليت الرئيسية العوامل وحتديد

يتوقف جناح املؤسسة إىل حد كبري على مدى دراستها للعوامل البيئية املؤثرة، واالستفادة من اجتاهات هذه و 
 :يه ةع أساسيا نو ثالثة أالعوامل وبدرجة وتأثري كل منها، وميكن تقسيم البيئة احمليطة باملؤسسة إىل 

 :المحيط الداخلي تشخيص. 1.1.1
مرحلة  من خدمات أو منتجات لتقدمي املطلوبة واخلدمات األنشطة من كاملة جمموعة القيمة سلسلة تشمل 

 كل حيث 5منتجاهتا، وتدعيم والتوزيع، والتسويق، واإلنتاج، كالتخزين، النهائي، سوقها يف بيعها إىل تصميمها
 قيمة أن ذلك، من ويتضح متييزية. قاعدة وخلق التكاليف حيث من وضعيتها حتسني يف سيسهم به، تقوم نشاط

                                                           
 .2111ة، مصر، حممد أمحد عوض، اإلدارة االسرتاتيجية: األصول واألسس العلمية، الدار اجلامعية، طبع ونشر وتوزيع، االسكندري  1

2 Ahmad Reza Ommani, Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis for farming system 
businesses management: Case of wheat farmers of Shadervan District, Shoushtar Township, Iran, African Journal of 
Business Management Vol. 5(22), 30 September 2011, P9449. 
3 SWOT Analysis: Strategy Skills, Team Free Management eBooks (FME), 2013, PP. 17-19. 
4 Tasos Hovardas, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis: A template for addressing 
the social dimension in the study of socio-scientific issues, AEJES, 2015, P3. 
5 Dilip Kumar, Rajeev P. V, Value Chain: A Conceptual Framework, International Journal of Engineering and 
Management Sciences, Vol. 07, 2016, P74. 
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 خالل من تتحدد وإهنا 1.حاجاته لتلبية عليه للحصول دفعه الزبون يستطيع الذي املبلغ األقصى هي املنتوج
 ( كما يطلق عليها أيضا Value Chainالقيمة ) بسلسلة تسمى بينها، فيما تتفاعل األنشطة، من جمموعة

Global Commodity Chains, Thread 0 Value Stream.2 عرفها األخرية، هذه إنPorter  على 
 لآلليات اجليد التوضيح إىل ترمي أهنا حيث القيمة، نظام من أمشل هي القيمة، سلسلة فكرة إن: "التايل النحو

. وجتدر اإلشارة إىل أن 3"تطبيقها حالة يف املشاكل بعض تطرح أهنا إال االسرتاتيجية، بتحضري اخلاصة األساسية
 4سلسلة القيمة هلا أبعاد ثالثة:

 ؛ها )مواد، تقنيات، معرفة ...إخل(واملخرجات وطبيعت تالزم تدفقات املدخالت 
 االنتشار اجلغرايف من حيث توزع األنشطة الفرعية حمليا أو دوليا؛ 
 .تسلسل مستويات التحكم يف األنشطة الفرعية 

 5:يلي ما حتقيق خالهلا من املؤسسات تستطيع حيث االسرتاتيجي، للتحليل أداة تعترب القيمة سلسلة إن
 املؤسسة؛ ألنشطة االسرتاتيجية التجزئة 
 التكاليف؛ مكونات وتوضيح حتديد 
 للتميز املمكنة املصادر حتديد. 

 اخلاص التصنيف من انطالقا .متفاوتة بدرجات ولكن القيمة خبلق يساهم املؤسسة، به تقوم نشاط كل إن
  Porterثانوية، أما واألخرى أساسية أنشطة هناك نقول أن ميكن املادية، السلع وبني بينها والفرق باخلدمات

 6تتمثل يف: للقيمة، اخلالقة األنشطة فيعترب
 الرئيسية: األنشطة. 1.1.1.1

 عملية لسريورة األوىل املراحل من انطالقا اجلديد، املنتوج خبلق مباشرة عالقة هلا تكون اليت األنشطة يف تتمثل
 :1 هي أنشطة مخسة إىل بتصنيفها Porter قام قد .النهائية املراحل حىت اإلبداع

                                                           
1 Robert J. Dolan, John T. Gourville, Principles For Pricing, Work Paper no. 9-506-021, Harvard Business 
School, April 3, 2009, P2. 
2 Raphael Kaplinsky and Mike Morris, A Handbook For Value Chain Research, Bellagio Workshop, Italy, 
September 2000, PP. 7-8. 

 .9-7، ص2112 ايم 22 البليدة، ،الثالثة االلفية يف اجلزائري  االقتصاد حول االول الوطين امللتقىكربايل بغداد، تنافسية املؤسسات الوطنية يف ظل التحوالت اإلقتصادية،   3
4 McCormick, D and Schmitz, H, Manual for Value Chain Research on Homeworkers in the Garment Industry, 
Institute for Development Studies, 2001, PP. 17-19 
5 M. Porter, Avantage Concurrentiel, Inter-Edition, Paris, 1986, P8. 
6
 Ramadhilla Maghfira Utami and Donald Crestofel Lantu, Development Competitiveness Model for Small-

Medium Enterprises among the Creative Industry in Bandung, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No.115, 
2014, P311. 
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 إخل…ومراقبته، والتخزين واملناولة، االستقبال، أنشطة يف تتمثل :الداخلي اإلمداد. 
 مثل أنشطة من يرافقها وما خمرجات، إىل املدخالت حتويل بعملية املرتبطة باألنشطة تتعلق :اإلنتاج 

 .إخل…النوعية، ومراقبة األجهزة، صيانة
 إخل…النقل، املناولة، التخزين، املخرجات، بالتجميع تتكلف اليت األنشطة خيص :الخارجي اإلمداد. 
 واإلشهار، التوزيعية، القنوات إختيار) مادية والغري املادية التسويقية األنشطة يف يتمثل :والبيع التسويق 

 .السعر وحتديد املبيعات، وترقية العامة، والعالقات البيعية، والقوة
 :اإلصالح، الرتكيب، مثل املنتج قيمة على احلفاظ أو لتعزيز اخلدمة بتقدمي املرتبطة األنشطة الخدمات 

 .املنتج وتسوية القطع، توريد التدريب،
 :المدعمة األنشطة. 1.1.1.1

 القيام من الرئيسية األنشطة تستطيع ال بدوهنا حيث الرئيسية، األنشطة مساندة تكمن أمهية أنشطة الدعم يف
 املوارد وتسيري التكنولوجي، التطور التموين، يف تتمثل Porter حسب األنشطة هذه إن .ينبغي كما مبهامها

 2.للمؤسسة القاعدية والبنية البشرية،
 سلسلة القيمة(: 11الشكل )

 
Source: The Value Chain, Recklies Management Project GmbH, 2001, P1 

 
 

                                                                                                                                                                                     
1 Michael Porter, Competitive Advantage, people.tamu.edu/~v-buenger/466/Value_Chain.pdf, P2. 
2 Nazim U. Ahmed and Sushil K. Sharma, Porter’s value chain model for assessing the impact of the internet for 
environmental gains, International Journal of Management and Enterprise Development, Vol. 3, No. 3, 2006, 
P284. 
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 :المحيط الخارجي العامتشخيص . 1.1.1 
 القومي والناتج القـومي الدخل معدل اإلقتصادي، النمو تشمل معـدل: اإلقتصادية العوامل . 1.1.1.1
 إدارة ،والنقدية املالية السياسة واألجنبـية، احمللية اإلستثمارات هيكل املدفوعات، ميزان التجاري، وامليزان اإلمجإىل،

 1والبطالة. معدل التضخم مبعاجلـة اخلاصة السياسات إىل باإلضافة واإلدخار، اإلقرتاض فوائد، األجنيب النقد
 بعض العوامل االقتصادية املركبة للبيئة اخلارجية العامة(: 11الشكل )

 
 .447مرجع سابق، ص  فرحات غول،المصدر: 

 :2 يلي فيما وتتمثل: والثقافية اإلجتماعية العوامل. 1.1.1.1
 اإلجتماعي التـغري مشاكل، واألعراف التقاليد ومنها السائدة االجتماعية القيم أي: االجتماعية العوامل 

 اإلجتماعي(. السلوك وحوافز دوافع)
 األقاليم يف السكاين التوزيع، األعمار، اجلنس حيث من السكاين اهليكل يشمل: الديموغرافية العوامل، 

 .إخل...والوفيات الوالدات ومعدل السكاين النمو درجة
 اخلارجية، التدريب أجــهزة الرمسي، التعليم نظام األمية، مستوى أمهها من :والعلمية الثقافية العوامل 

 .املعلومات نشر يف ودورها اإلعالم أجهزة
 بعض العوامل االجتماعية والثقافية املركبة للبيئة اخلارجية العامة وفيما يلي

 عدد املواليد والوفيات   الدينية السائدةالقيم  أمهية الصحة والنظافة  النقابات واجلمعيات 
 معدل الزواج والطالق  العادات والتقاليد  املسؤولية االجتماعية  عدد دور العبادة 
 مستوى الثقافة والتعليم  توزيع السكان  طرق قضاء أوقات الفراغ  عدد مراكز التعليم 
 دور املرأة يف اجملتمع  حرية اإلعالم   للوطنالوالء  األعراق واألجناس 

 :والقانونية السياسية العوامل. 1.1.1.1
( أن للعوامل السياسية والقانونية تأثري مباشر على املؤسسات، ونتيجة لتسارع التغريات يف 2117) Doyleيرى 

 Ngaهذا اجملال فهذه األخرية مطالبة بالتأقلم معها والتمتع مبرونة كافية لالستجابة هلا، ويف هذا الصدد يؤكد 

                                                           
1 David Pollack, STEEP Analysis Cheat Sheet, Cheatography, Readability-Score, May, 2016, P1. 
2 Hadrien Szigeti, Mourad Messaadia, Anirban Majumdar, Benoit Eynard, STEEP analysis as a tool for building 
technology roadmaps, Conference: eChallenges e-2011, At Florence, Italy, October 2011, P2. 
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املثال يزيد من فرصها يف االندماج يف  ( أن مشاركة واحرتام املؤسسة لألحكام املتعلقة بالتقييس على سبيل2118)
( أن التشريع يف العقود األخرية قد لفت االنتباه إىل تزايد االهتمام 2118) Ehikioyaاملنظومة الدولية، كما يرى 

لذا جيب احلفاظ على مرونة ، 1التنمية مبفاهيم احلوكمة واملسؤولية االجتماعية واملعايري الدولية للجودة وبرامج
 اخلاصة اإلدارة قرارات وكما أن عدم االستقرار قد يضع االسرتاتيجيات تطبيق خماطر السياسية لتفادي القرارات
 2.والزوال الفشل إىل هبا تؤدي قد كبرية خماطرة ظل يف االستثمار أو باإلنتاج

 بعض العوامل السياسية والقانونية املركبة للبيئة اخلارجية العامة(: 11الشكل )

 
Source: PESTLE Analysis: Strategy Skills, op. cit, P12.  

 :التكنولوجية والمتغيرات العوامل . 1.1.1.1
 عندما مرات ثالث إىل مبرتني أسرع مبعدل تنمو واملتوسطة الصغرية املؤسسات أنKozak (2111 ) لقد أكد

 ذلك كان سواء للمؤسسات، كبري متكني عامل واالتصاالت املعلومات كما اعترب تكنولوجيا  .التكنولوجيا تتبىن
 االجتماعية الشبكات بفضل استخدام وذلك تقليدية، خدمات أو ملنتجات مزود ا أو جديدة تقنية عن عبارة

 أعماهلا نطاق توسيع واملتوسطة الصغرية للمؤسسات ميكن البيانات، وحتليالت السحاب إىل املستندة واخلدمات
وقد بينت عدة دراسات أن تبين املؤسسة الصغرية واملتوسطة للتكنولوجيا  3.جدد وعمالء أسواق إىل للوصول

 خاص بشكل مهم أن احلجم )عدد العمال(( 1885وآخرون ) Dholakiaخيضع لعدة عوامل، حيث وجد 
 هلا املتاجر االلكرتونية حيازة ( أن1889وآخرون ) Keanاملتنقلة، كما وجد  واالتصاالت اإللكرتوين الربيد ملزايا
الريفية. إضافة إىل أن األنرتنت تعد عامال حامسا  التجزئة بأعمال اخلاصة اإلسرتاتيجية اختيار على مهم تأثري

ملضاعفة التجارة االلكرتونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما تبنيها هلذا املدخل يأيت نتيجة للضغوط التنافسية 
 يف الكفاءة مستويات بلوغ مت إذا ( إىل أنه2114) Ragui و Gathogoوقد أشار  4من املوردين والعمالء.

                                                           
1 Pakinee Kunkongkaphan, Impact of Globalisation on Thai Small and Medium Enterprises: A Study of the 
Clothing and Textile Industry, Ph.D Thesis, College of Business, Victoria University, Melbourne Australia, April 
2014, P71. 
2 PESTLE Analysis: Strategy Skills, Team Free Management eBooks (FME), 2013, P12. 
3 Diabate Ardjouman, Factors Influencing Small and Medium Enterprises (SMEs) in Adoption and Use of 
Technology in Cote d’Ivoire, International Journal of Business and Management Vol. 9, No. 8; Canadian Center 
of Science and Education, 2014, P180. 
4 Ruby Roy Dholakia, Nir Kshetri, Factors Impacting the Adoption of the Internet among SMEs, Small Business 
Economics, 23(4), 2004, P3. 
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 وملواصلة بنجاح، املؤسسة الصغرية واملتوسطة اسرتاتيجيات تنفيذ متكني سيتم واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا
 احتياجات مع واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية تتواكب أن جيب املستقبلي، النمو وضمان املنافسة
( أن 2115وآخرون ) Danielكما وجد   1املتغرية. األسواق على اعتمادها يف باملرونة تتمتع وأن األعمال
 لنقل الكايف الوقت هلا يتوفر أن دون ألخرى، تقنية من بسرعة املؤسسات تغري يؤدي إىل التنافسي الضغط

 2التكنولوجيا.
 Porter التكنولوجيا املتطورة واالبتكار والتجديد وحسبإن بقاء املؤسسة مرهون مبدى قدرهتا على استعمال 

فالتكنولوجيا تعترب من أهم العوامل احملددة للكفاءة التنافسية، وذلك ملا هلا من آثار على التكاليف وعلى السعر 
 3:وعلى صورة املؤسسة. تؤثر العوامل التكنولوجية على

 التكنولوجي غالبا ما يؤدي إىل ختفيض يف التكاليف، : إذ أن التقدم الوضعية التنافسية للمؤسسة
 .)وبالتايل جيعل املؤسسة يف وضعية تنافسية جيدة بأسعارها وجودة منتجاهتا )كفاءة تنافسية

 إن ختلف بعض املؤسسات عن اكتساب تكنولوجيا جديدة قد خيرجها من السوق تركيبة قطاع النشاط :
 .وبالتايل تغيري بنية القطاع نفسها

  كل مؤسسة متلك رصيدا تكنولوجيا موظفا بكل األنشطة ومتثل مهمة املؤسسة أوال صيد التكنولوجيالر :
 .يف حصر خمتلف أنواع التكنولوجيا املوظفة

 بعض العوامل التكنولوجية املركبة للبيئة اخلارجية العامة(: 15الشكل )

 
  .447مؤشرات مرجع سابق، ص  فرحات غول،المصدر: 

 :البيئية والمغيرات العوامل. 5.1.1.1
 تركيب الصدد ظهرت اجتهادات كثرية جتسدت يف هذا ويف مع البيئة، تالؤما أكثر حنو املؤسسات مؤخرا تتجه

وابتكار مصادر لتوليد  املياه لتوفري حوافز املناهضة للتلوث، البيئية التدوير والرسكلة، احلمالت إعادة صناديق

                                                           
1 George Gathogo, Mary Ragui, Effects of Capital and Technology on the Performance of SMEs in the 
Manufacturing Sector in Kenya - Case of selected firms in Thika Municipality, European Journal of Business and 
Management, Vol.6, No.7, 2014, P309. 
2 Daniel Palacios-Marqués, Pedro Soto-Acosta, José M. Merigó, Analyzing the effects of technological, 
organizational and competition factors on Web knowledge exchange in SMEs, Telematics and Informatics Journal, 
Vol. 32, 2015, P25. 
3
 https://hrdiscussion.com/hr49388.html   :11/11/2117تاريخ االطالع  
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 ذلك، على االهتمام بالطاقات املتجددة والتحول حنو انشغاالت التنمية املستدامة. وعالوة 1الكهرباء،
 يقظة تامة اجتاه عناصر العمالء على أن فاملؤسسات املعاصرة تدرك أبعاد املنتجات الصديقة للبيئة، فضال على

 وتغري الطبيعية، الكوارث) اإليكولوجية العواقب التحتية للنقل، البنية ؛(والرتبة واهلواء املاء تلوث) املادية البيئة
وقد زادت مسألة احرتام املعايري البيئية من حدة املنافسة بني املؤسسات  (.احلراري االحتباس غازات املناخ؛ انبعاث

 البيئية اإلدارة نظام بشكل كبري على الصعيد الدويل خصوصا يف ظل استحداث منظمة التقييس الدولية لشهادة
( أنه ازداد استخدام األنرتنت ملساعدة 2116) Sushil و Nazimويف نفس السياق توصل  14111.2و آيز 

املؤسسات حلل املشاكل البيئية وحتسيس املتعاملني بضرورة احرتام املعايري البيئية ومتكينهم من التحول إىل فاعلني 
 3داعمني لالقتصاد األخضر.

 المحيط الخارجي الخاص:تشخيص .  1.1.1
تؤثر القوى املوجودة يف البيئة اخلاصة سلبا أو إجيابا على حصة املؤسسة يف السوق وعلى أرباحها ومنوها ومركزها 

 .التنافسي على جذب العمالء على قدرهتا على احملافظة على العمالة اجلديدة
 :التنافسية القوى تحليل. 1.1.1.1

 ومعرفة حتديد إىل هتدف مراجعه، معظم يف Porter إليه يشري كما صناعي قطاع يف التنافسية القوى حتليل إن
 مخسة قوى. يف Porter أمشلها حيث التنافسية، القوى حتدثه الذي التأثري على القطاع الذي يتوفق جاذبية

 أجل ومن .ذلك عن تنتج اليت للعالقات نظرا القطاع جاذبية حيدد الذي هو القوى، هذه حتدثه الذي الضغط إن
 4:يلي ما منها إجراءات عدة اإلعتبار بعني تأخذ أن عليها اجلديدة، القواعد مع املؤسسة تتكيف أن

 بدقة؛ والضغوطات التهديدات تلك أصل ومعرفة حتديد 
 تأثريها؛ حسب ترتيبها 
 القوى هذه ملواجهة إتباعها املمكن اإلسرتاتيجيات توقع. 

 
 
 
 

                                                           
1 MELBOUCI  Leila, L’environnement de l’entreprise et son analyse, Cours en Economie d’entreprise, Université 
de Tizi Ouzou, 2015, P8. 
2 www.iso.org/iso/fr/iso14000 2017/02/03:تاريخ االطالع 
3 Nazim U. Ahmed, Sushil K. Sharma, op. cit, 292. 

  .9-6، ص2119احلاج خلضر، باتنة، حـدة بوتبينة، حياة قمري، جناة صغرية، دور احلكومة يف دعم التنافسية الصناعية، ورقة حبثية، السنة األوىل، مدرسة دكتوراه، جامعة   4

http://www.iso.org/iso/fr/iso14000
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 (: قوى التنافس الخمس لبورتر12الشكل )

 
Source: Micheal Porter, The Five Competitive Forces That Shape Strategy, 

Harvard Business Review, 2016, P4. 
 :الجدد الداخلين تهديداتأ. 

عالية تعمل على اجتذاب العديد من املؤسسات اجلديدة، مما يؤدي إىل  عوائد حتقق اليت املرحبة إن األسواق
 احلصص السوقية، وتتوقف قوة هذا التهديد على حواجز الدخول واخلروج. وهناكاخنفاض الرحبية وهتديد بفقدان 

 االستثمارات، مستوى التجربة، أثر االقتصادية، الوفرات :منها الدخول هتديد لتقييم مراقبتها ميكن متغريات عدة
 1احلكومة ...إخل.سياسة  التحويل، تكاليف التوزيعية، القنوات املنتوجات، يف التكنولوجية، التميز امتالك

 2قوة الداخلني اجلدد تزداد وفقا للظروف اآلتية:أن  Porterويوضح 
 اكتساب استجابة مسبقة وقوية اجتاه املنافسني وأوضاع السوق؛ 

                                                           
1 Micheal Porter, Five Forces Model Based Upon Michael E. Porter’s Work, 
cdn2.hubspot.net/hubfs/125770/Michael_E._Porters_Five_Forces_Model_E-Book, PP. 5-6. 

2 Micheal Porter, The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, 2016, P6. 
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 امتالك موارد مالية ومادية ضخمة تسمح باخرتاق السوق؛ 
 اللجوء إىل خفض األسعار على حساب احملافظة على احلصة السوقية؛ 
  للصناعة.منو بطيء 

 : اإلحاللية المنتوجات تهديدات. ب
باإلضافة إىل هتديدات الداخلني اجلدد تعترب املنتجات البديلة إحدى املصادر الشتداد املنافسة بني املؤسسات، 

ويزداد هذا األثر  .الربح وهامش والتكلفة، والسعر، اجلودة، ناحية من املنتج سياسة على تأثري هلا من نظرا ملا
 ويتم حتليل 1حسب طبيعة سلوك الزبائن ومدى توجههم لتغطية حاجياهتم على حساب املنتجات اإلحاللية،

 2:يلي مبا القيام خالل من ذلك
 مغايرة تكنولوجيات استعمال تتطلب ولكن احلاجات نفس بإشباع تقوم اليت املنتوجات معرفة 
 السوقي القطاع ملنتوجات بالنسبة والتكاليف السعر بني املالئمة النسب خالل من العالقات حتليل 
 اإلحاللية املنتوجات حتسن على املالئمة نسب تطور بتقدير القيام. 

 : الزبائن مع التفاوض قدرة. ج
 متطلباهتم فرض خالل من السوق رحبية على يؤثرون فإهنم مرتفعة، العمالء لدى املساومة على القدرة كانت إذا
 3حالة: يف املؤسسة على سلبيا أثرا العامل هلذا ويكون ...إخل اجلودة اخلدمة، السعر، حيث من

 مشرتياهتم(؛ توحيد) الشراء عملية يف املشرتين جتمع 
 للمشرتين؛ بالنسبة املنتوج أمهية 
 الكافية؛ املعلومات على الزبائن توفر 
 بالنمطية؛ تتسم اليت وخاصة املطلوبة املنتوجات على احلصول سهولة 
 قوة. مركز يف جيعلهم مباشرة باملستهلكني ارتباطهم 

 :الموردين تفاوض قدرة. د
إن توفر املوردين يؤدي دورا حامسا يف حتديد تكاليف املدخالت )طبيعة املواد، جودهتا، خدماهتا...( من خالل 

 حالة ندرة املوارد وتركز العرض،  يف التأثري على املوردين قدرة حتكم يف األسعار، وفرضهم لشروط بيع معينة، وتزداد

                                                           
1 Ramadhilla Maghfira Utami and Donald Crestofel Lantu, Op. Cit, P309. 

 .21كربايل بغداد، مرجع سابق، ص  2
3 Porter’s 5 Forces Analysis = Suppliers, Customers, New Entrants, Substitute Products, Competitors, National 
Agency For Innovation and Research, Lux Innovation, without publication year, P2. 
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 1السياسات احلكومية، ارتفاع تكاليف التحول يف التعامل مع موردين آخرين، الوالء للعالمات التجارية الكربى.
 : المنافسين بين المنافسة حدة درجة. ه

 الفروق وعددهم ومدىاملنافسني، طبيعتهم  إجراءات فهم على قدرهتا يف املؤسسات جناح مفاتيح أحد يتمثل
 املنظمة حجم مؤشرين مها استخدام من خالل حتقيقها وميكن ضرورية املعرفة هذه تعترب. بينهم واسرتاتيجياهتم

 :3أن املنافسة تزداد عندما حيدث ما يلي Porterيؤكد و  2.السوقية والقيمة املبيعات إيرادات أو السوقية، واحلصة
  تنافسة، أو أن هذه املؤسـسات تتساوى نسبيـا يف احلجم، أو املوارد.ممؤسـسات  عدةإذا كان هنـاك 
 .عندما ينمو ذلك اجملـال ببطء 
 .حتمل املؤسـسات لتكاليف ثـابتة مرتفعة 
 .وجـود خمزون حيمل املؤسـسات تكـاليف عالية 
 .عندما جيب أن تلتزم املؤسـسات بوقف حمدد لبيع املنتـوج 
 ـاليف حتويل منخفضة.وجـود بدائل كثري للمنتـوج وتك 
  عنـدما تكــون عوائـق اخلــروج كثـرية، جنــد أن الشركـــات تسـتمر يف التنـــافس، حـىت ولــو كــانت تعتقــد أن ذلــك

 ال يدر عليها الكثيـر من الربح.
 قد. داخلها وصناعتها مكانتها على املؤسسة ترتكز اليت والظروف األنشطة هي اخلروج تعرتض اليت إن احلواجز

 مشرتي مع األجل طويلة عقود أو رأسي، تكامل أو متخصصة، أصول شكل النموذجية روجاخل حواجز تأخذ
 كلما أعلى، اخلروج حواجز كانت وكلما .أخرى مؤسسات مع تعاون وأوجه متداخلة عالقات أو املوردين،
إذا اشتدت املنافسة ومل يسمح الوضع للمؤسسة باخلروج دون حتمل خسائر   السوق، عن التخلي تكلفة ازدادت

 5ومن أمثلة احلواجز على اخلروج ما يلي: 4مسايرة اسرتاتيجيات املنافسني.كبرية عند التصفية فعندئذ تلجأ إىل 
 .القوانـني اخلـاصة بتسريـح العمـال وإغالق املصنع 
  نقضها.اتفـاقيـات العمل اليت تكلف الكثري عند 

                                                           
1 Brent Spilkin, Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors, Growing Pains: 
Business Coaching, 2014, PP. 6-7. 
2 Porter’s Five Forces, Strategy Skills, Free Management eBooks (FME), 2013, P11. 

 ،االقتصادية للمؤسسة الفعال التسيري حول الدويل العلمي امللتقى اجلزائرية، االقتصادية املؤسسة تسيري فعالية على وأثرها اخلارجية البيئة تقييم اهلـامشي، واضـح بن عمـار، عمـاري  3
 .6ص ،2115 ماي 4-2 املسيلة، جامعة

4 John McGee, Tanta Sammut Bonnici, Wiley Encyclopedia of Management, 3rd Edition, Vol 12, John Wiley & 
Sons Publisher, January 2014, P3. 

 .131غزيباون علي، نرجع سابق، ص   5
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 الروحي والعـاطفي الذي يشعر به املالك واملدراء. االرتبـاط 
 1ينبثق عن تفاعل حواجز الدخول واخلروج أربعة أشكال هي كالتايل:Trivedi (2115 )و Ramraikaووفقا 

 (: التفاعل بني حواجز الدخول وخلروج17) الشكل

 
Source: Baijnath Ramraika, Prashant Trivedi, op. cit, P5. 

 :Porterاالنتقادات الموجهة لنموذج القوى الخمس لـ  . 1.1.1.1
( أن التطورات اليت يشهدها االقتصاد املعاصر جعلت منوذج القوى اخلمس يتأثر أكثر 2114) Dälkenيرى 

أن العوملة Markese(2112 ) و  Bangثالث متغريات جديدة مشلت العوملة، الرقمنة وإزالة القيود، وقد اقرتح
 2تؤثر على منوذج القوى اخلمس عرب ثالث أبعاد تشمل:

  :اتساع األسواق ما يعين عدد أكرب من املنتجات، الزبائن، املوردين، املنافسني، الشركاء؛الحجم 
  :يتعلق بسالسل القيمة والتوريد املتفرقة، ونشاطات التعاقد من الباطن والتخريج؛الموقع 
  :معدل التغري، مستوى التنوع، غموض الرؤية.يرتبط باألسعار، التكاليف، الضغط 

مثال "ستيوارت أيني واخلرباء االسرتاتيجيني ميتعرض منوذج بورتر للتحدي واالنتقادات من قبل العديد من األكاد
 :ن النموذج التحليلي بين على فرضيات متخلخلة، وهيأالذين ذكروا  "نييل" و"كيفني كوين" و"سومو سوبرامانيام

 ؛يتواطؤوناملنافسني، واملوردين ال يتفاعلون مع بعضهم البعض وال  ،أن املشرتين 

                                                           
1 Baijnath Ramraika, Prashant Trivedi, Evaluating Sustainable Competitive Advantages: Entry and Exit Barriers, 
Advisor Perspectives, October 2015, P5. 
2 Fabian Dälken, Are Porter’s Five Competitive Forces still Applicable? A Critical Examination concerning the 
Relevance for Today’s Business, 3rd IBA Bachelor Thesis Conference, University of Twente, Enschede, 
Netherlands, July 3rd, 2014, P4. 
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 ؛)ن مصدر القيمة املضافة هيكلي وتنظيمي )خلق حواجز أمام دخولأ 
 التخطيط واالستجابة للسلوك التنافسي فيهبلسوق يسمح للمشاركني لن الغموض املنخفض أ. 
من خالل إضافته  Intelالرئيس التنفيذي لشركة  Andrew Grove( قد أشاد بتدخل 2113) Hillوكان 

 الطلب معرفة يف التكميلية املنتجات أمهية على القوة السادسة واليت اصطلح عليها مفهوم "املكلمون" حيث أكد
 يف زيادة على يدل هذا يزيد املكمالت عدد أن فطاملا العالية، التقنية ذات الصناعات من العديد يف والرحبية
. 1881االمتدادات املهمة ألعمال بورتر وجدت يف أعمال "براندنبورغ" و"نالبوف" يف منتصف  ومن 1.الطلب

فباستخدام نظرية اللعبة، أضافوا مفهوم املكملني واعتربوها القوة السادسة، ووفقا لكثري من املراجع، القوة السادسة 
منصبه كمستشار جملموعة "بول" طور اء وجود "مارتن "ريتشارد جومز" يف نهي احلكومة أو اجلمهور. ففي أث

وذلك باالعتماد على منوذج بورتر. فكان يعترب منوذج "جونز" احلكومة احمللية والعاملية  ،ضافيةإ منوذج لقوى مخس
ات الضاغطة القوى السادسة. فكان هذا النموذج نتيجة العمل الذي قام به "جونز" كجزء عإىل اجملمو  باإلضافة

ومن جهة أخرى مت انتقاد منوذج القوى اخلمس على أساس أنه يقدم  2.لتنظيم إدارة املعلومات من اجملموعة املبادرة
نظرة ستاتيكية حول الصناعة، ويركز على النظرة املستندة إىل املوارد فقط، إضافة إىل أن التحليل يقتصر على 

 Dulčićوأضاف  3االلكرتونية. املستوى القطاعي، كما أنه ميكن إمهال حواجز الدخول واخلروج يف ظل التجارة

 Pervanكما يرى   4( أن النموذج مل يأخذ يف احلسبان العالقات التعاونية بني املؤسسات.2112وآخرون )

 االسرتاتيجيني املفكرين يساعد أن ميكن والتهديدات بالفرص اخلمس القوى تقييمات ربط ( أن2119وآخرون )
 5.األرباح وزيادة التنافسية القدرة حتسني أجل من الصناعة لضغوط قوية استجابات تطوير على
 . إشكالية تفاعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل تعقد وديناميكية البيئة:1.1

 6( عملية ضرورية العتبارين مها:2115) Primiana و Indrisيعترب حتليل البيئة احمليطة باملؤسسة وفقا لـ 
                                                           

1 Oguz Ural, Uncovering Porter’s Five Forces Framework’s status in today’s disruptive business context, 3rd IBA 
Bachelor Thesis Conference, University of Twente, Enschede, Netherlands, July 3rd, 2014, P5. 
2 http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=353829      09/09/2016   15:25. 
3 A.P. De Man, A Porter Exegesis, Scandinavian Journal of Management Vol. 10, No. 4, 1994, P1. berg-
marketing.dk/GIF/porterrev.pdf. 
4 Želimir Dulčić, Vladimir Gnjidié, Niksa Alfirevié, From five competitive forces to five collaborative forces: 
revised view on industry structure-firm interrelationship, Procedia - Social and Behavioral Sciences (58), 2012, 
P1078. 
5 Maja Pervan, Marijana Curak, Tomislava Pavic Kramaric, The Influence of Industry Characteristics and Dynamic 
Capabilities on Firms’ Profitability, International Journal of Financial Studies 6(4), 2018, P3. 
6 Sofyan Indris, Ina Primiana, Internal And External Environment Analysis On The Performance Of Small And 
Medium Industries (SMEs) In Indonesia, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4, 
Issue 04, April 2015, P192. 
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 دائمة التغري؛ البيئة من جزء مع تتفاعل بل ال تنشط وحدها الشركة أن 
 عناصر عديدة يف املؤسسة مبا يف ذلك األداء. على تؤثر أن ميكن املعقدة البيئة 
وعلى أساسها يتم حتليل املتغريات  والداخلية، اخلارجية البيئية العوامل إدارة على القدرة على املؤسسة جناح يعتمد

نصب اهتمام نظرية اسرتاتيجية املؤسسة منذ ظهورها سنة األعمال. وقد ا اسرتاتيجيات وتنفيذ وضع وكذلك
حتليل املنافسة داخل القطاع، وقد ارتكزت نظرهتا الستاتيكية على حتليل طبيعة املتغريات وليس على  على1861

ظهرت مقاربات جديدة مشلت مفهوم الديناميكية التنافسية، وقد أثبتت  1891حركيتها، إال أنه ومبطلع سنة 
جتاه البيئة يكون بدرجات متفاوتة، وذلك تبعا لطبيعة قطاع  واملتوسطة الصغرية سات أن تأثر املؤسسةبعض الدرا

" إن املؤسسات Chappazالنشاط الذي تنتمي إليه، درجة تعقد املتغريات البيئية، وأخريا احلجم. فحسب تعبري "
استغالل الفرص املتاحة هلا"، ويف نفس الصغرية واملتوسطة تتعرض بشكل قوي لتأثريات البيئة دون التمكن من 

" أن املؤسسات الصغرية احلجم والفتية أكثر عرضة Westhead" و"Birley" و"Pachéاالجتاه يرى كل من"
 1للصدمات البيئية.

 بالتغريات التنبؤ على قادرين غري القادة ( أن عدم اليقني البيئي حيدث عندما يكون1897) Millikenيرى 
 Gorzenوأشار البيئة،  مكونات بني للعالقات الكامل الفهم عجزهم عن أو البيئة مكونات يف املستقبلية

أنه ال ميكن إزالة مشكل التعقيد ومع ذلك باإلمكان التخفيض من مستوياته إىل درجة تسمح بالتحكم ( 2115)
 3( حمددات اختيار السلوك االسرتاتيجي يف:2117) Kwaneوعلى هذا األساس حصر  2فيه،

 عاجلت خمتلف الدراسات احلالة الديناميكية للبيئة على أهنا عدم استقرار السوق ديناميكية البيئة : 
(Mintzberg 1878( معدل تغري مكونات احمليط ،)Bourgeois 1895 وتغري اهليكل التنافسي ،)
(Gueguen 2111وعموما يتوجب على املؤسسات إدراك بعدين للديناميكية يشمالن طبيعة ال ،).تغري ودرجته 

 يتعلق بعدم التجانس وتشتت األنشطة، كما ربطها تعقد البيئة :Marchesney (2112 بعدم القدرة )
 على فهم الظواهر أو التحكم فيها.

 البيئة من املعلومات نقص) اليقني ( قد أضاف بعدين آخرين للبيئة، مشال عدم2111) Gueguenوكان 
 . كما اقرتح أربع (البيئية التغريات ودرجة تأثري والتجديد التداخل،السرعة، ) ، واالضطراب(التنبؤ وصعوبة

                                                           
1 G.Gueguen, op. cit,P 88. 
2 Małgorzata Okręglicka, Iwona Gorzeń-Mitka, Claudia Ogrean, Management challenges in the context of a 
complex view - SMEs perspective, Procedia Economics and Finance 34, 2015, P451. 
3 KWANE BEBEY Giscard Léon, Le Comportement Stratégique Des Pme Dans Un Environnement Incertain, 
These De Doctorat, Université d’Artois, 2017, PP. 90-93. 
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 1اسرتاتيجيات ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تبنيها يف ظل تعقد وديناميكية بيئتها:
 العالئقية؛ اإلجراءات خالل من البيئي التنظيم إىل هتدف اليت اجلماعية االستدامة اسرتاتيجية 
 واملخاطرة؛ االبتكار على قائم استباقي موقف مع تتوافق اليت األعمال ريادة اسرتاتيجية 
 الثابتة؛ مواردها على واملتوسطة استنادا الصغرية املؤسسات لتطوير هتدف اليت التموقع اسرتاتيجية 
 املرنة. قدراهتا استخدام خالل من للبيئة منتظمة كمراقبة املتوخاة التنظيمية املرونة اسرتاتيجية 

النمط من املؤسسات تعمل كفضاء من التعامالت املنفتح على  ا" أن هذMarchesnayأخرى يرى " ومن جهة
البيئة وأن مبقدورها التأثري يف احمليط واستغالله لصاحلها، حبيث أن االجتاه املتنامي لتخلي املؤسسات الكبرية عن 

اسرتاتيجية التخصص واليت يرى  نشاطات ثانوية يتيح الفرصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل تبين
"Julien بأهنا ختلق االستقرار واالستمرارية ومن مث يبقى عليها سوى إجياد شروط وقواعد جديدة للتأقلم مع "

 2البيئة احمليطة هبا، عن طريق توظيف قدراهتا اإلبداعية بشكل يتيح هلا بلوغ أهدافها االسرتاتيجية يف األمد البعيد.
 فرص وتهديدات محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: منهجية تحليل. 1.1

إن التحليل مبفهومه الواسع يتعلق بتتبع العالقات بني األسباب والنتائج، إال أنه يفرتض أن يتضمن عملية التنبؤ 
بتلك ووضع التوقعات، وتزداد أمهية التنبؤ بالفرص والتحديات بازدياد التغريات اليت تطرأ على عوامل البيئة احمليطة 

املؤسسة، كما يقيم التحليل موازنة بني ثالث جوانب أساسية على األقل وهي التكاليف، العوائد واملخاطرة اليت 
تنتج عن تلك الفرص مما يسمح باختاذ قرار كيفية التعامل معها. وعموما فإن أي منهجية لتحليل ودراسة الفرص 

 :3ا يليوالتحديات االسرتاتيجية متر بثالث مراحل متسلسلة كم
  جيب التعرف بدقة على طبيعة الفرص املتاحة وتوصيفها، قصد معرفة مدى مالءمتها مع إمكانيات

 املؤسسة الداخلية؛
 تقييم الفرص املتاحة وتقدير جدواها، ومقارنة نسبة العائد باملخاطرة اليت تكتنفها؛ 
 مة الستغالل الفرص املستهدفة.ة والبشرية الالز يإجياد احللول للمشاكل املتوقعة وتوفر املوارد املاد 

 
 

                                                           
1 Gaël GUEGUEN, Environnement et management stratégique des PME : le cas du secteur Internet, Résumé de 
la thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Montpellier 1, 2001, P4. 

 .145-141غزيباون علي، مرجع سابق، ص   2
3
 19-16املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أيام  عبد الوهاب الزغيب، حتليل الفرص والتحديات التسويقية، امللتقى العريب الثاين حول التسويق يف الوطن العريب: الفرص والتحديات،  

 .11، ص2113أكتوبر 
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 منهجية معاجلة فرص البيئة اخلارجية (:18الشكل )

 
 .12الزغيب، مرجع سابق، ص الوهاب : عبدالمصدر

 مواردها، ومراقبة هبا، اخلاصة واملزايا املنافسني وتقييم بكفاءة، اقتصادية بعمليات القيام حتليل بيئة املؤسسة يسمح
 تطبيق فإن مبتكرة، وبالتايل عمليات وتنفيذ هلا، السريعة االستجابة أجل من بفاعلية اخلارجية البيئة عوامل وتقييم
 1السرتاتيجية املؤسسة. األمثل اخليار بتشكيل يسمح اخلارجي االقتصادي النشاط لتحليل املثلى املنهجية األداة

لكوهنا خارج نطاق املؤسسة على عكس عوامل وجتدر اإلشارة إىل أن عوامل البيئة اخلارجية يصعب التأثري فيها 
البيئة الداخلية، كما أن هذه العوامل ال ميكن حصرها يف قائمة حمدودة ومعيارية، ذلك أن عوامل التنافس ختتلف 
باختالف حجم ونشاط املؤسسة وطبيعة السوق، والوضعية االسرتاتيجية للمؤسسة، لذا يستوجب اختيار عوامل 

 2 مبقدور املؤسسة قيادهتا وحتقيق أعلى درجات التنافس من خالل توظيفها.النجاح احملورية اليت
 3( أن تفاعل املؤسسة مع البيئة ال بد أن يستجيب لثالث معايري هي:2118) Gasparottiوأظهرت دراسة 

 التنافسية؛ البيئة ضغوط التمتع باملرونة الكافية للتكيف مع 
 تسطري اسرتاتيجيات ختدم مجيع املسامهني؛ 
 .القدرة على توليد االستجابة االسرتاتيجية 
 االستراتيجيات المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل بيئة تنافسية: .5.1

 ( عدة اسرتاتيجيات ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة انتهاجها قصد جماراة 2117) Kwaneطرح الباحث 
                                                           

1 Tatyana V. Shtal, Mykhailo M. Buriak, Yerzhan Amirbekuly, Galiya S. Ukubassova, Tlegen, T. Kaskin, Zukhra 
G. Toiboldinova, Methods of analysis of the external environment of business activities, Revista Espacios, 
Gerencia, Gestao, management, Vol. 39, No. 12, 2018, P8. 

2
 .141-138غزيباون علي، مرجع سابق، ص   

3 Carmen Gasparotti, The Internal And External Environment Analysis Of Romanian Naval Industry With 
SWOT Model, Management & Marketing, Vol. 4, No. 3, 2009, P97. 
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 1مباشرة على قدرهتا التنافسية، ومن أمهها ما يلي:التغريات البيئية اليت تؤثر بصفة مباشرة أو غري 
 . استراتيجية المرونة والتكيف:1.5.1

تعتمد بشكل كبري على استباق األحداث والتفاعل معها على املدى القصري، كما أهنا تعترب عامال حامسا يف 
حاالت عدم االستقرار، كون أن املرونة هي املرحلة الوسطى بني الصالبة واإلفراط يف رد الفعل، كما أشار 

Volberda وCheah (1883إىل أن املرونة هي التفاعل بني إمكانية ا ) ملراقبة والقدرة على املراقبة، وترتكز
 هذه االسرتاتيجية على قدرات املسري وتوجهاته خصوصا عامل مركزية اختاذ القرار.

 استراتيجية االبتكار: .1.5.1
متكن هذه االسرتاتيجية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من كسر حاجز االحتكار واملنافسة، والتغلب على حمدودية 

تضمن وضعا أكثر تنافسية يف السوق، وغابا ما تلجأ عند تبنيها هلذا اخليار إىل جهات تدعمها مواردها، وبذلك 
باملوارد العلمية والتكنولوجية كحاضنات األعمال، وميكن للنشاط االبتكاري أن يتجلى يف عدة نقاط كطرح منتوج 

سوق..(، واكتساب تكامالت جديد، تقدمي منط عمل جديد )إنتاج، تسويق..(، اخرتاق جمال جديد )صناعة، 
 خلفية جديدة )توريد، لوجستيك..(.

 االستراتيجيات التعاونية: .1.5.1
( فإن الروابط بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة تساعد على اندماج االبتكارات، أما 2112) Limaحبسب 

Djuatio (2111 فقد أشار إىل أنه ميكن هلا أن تعدل بنيتها وختلق وظائف جديدة وتغيري أمناط االنتاج. من )
( أن الشراكة بني هذه املؤسسات تعزز أيضا االستجابة للفرص اخلارجية 2118) Reverdyجهة أخرى يرى 

 بائن واملوردين.وامتصاص تعقيد وغموض البيئة احمليطة هبا وبناء منظومة معلوماتية حول سلوك الز 
( فإن الروابط تُنِشئ أربعة أبعاد تشمل رفع االنتاجية، ختفيض تكاليف 2111ووفقا لتقرير منظمة األمم املتحدة )

االنتاج، واملرونة الكمية والوظيفية، إضافة إىل أهنا متكن من التعرف على شركاء تكنولوجيني جدد وتطوير فرص 
 2ستكشاف الفجوات السوقية واالطالع على أساليب التسيري احلديثة.النمو وتوسيع احلقل املعريف، وكذا ا

ومتثل العناقيد الصناعية أهم أشكال التعاون بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما التعاقد من الباطن 
صدير، والتحالف االسرتاتيجي، حيث يسمح بالتقليل من تكاليف التبادل أثناء املراحل االنتاجية وحتسني فرص الت

                                                           
1 KWANE BEBEY Giscard Léon, op. cit, P38. 
2 Amélioration De La Compétitivité Des PME Par L’établissement De Liens, Réunion d'experts sur les relations 
entre les PME et les sociétés transnationales en vue de promouvoir la compétitivité des PME, Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, Nations Unies, Genève, 27-29 novembre 2000, PP. 7-10. 
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إضافة إىل تركز اخلربات الفنية والبشرية وزيادة التخصص وتقسيم العمل وحتقيق وفرات خارجية كتلك املتعلقة 
 1بظهور وكالء تسويق جدد أو موردين متخصصني.

 . االستراتيجيات التنافسية:1.5.1
املؤسسة األكثر تنافسية تقوم هذه االسرتاتيجية على أساس أن استراتيجية السيطرة بالتكاليف: . 1.1.5.1

هي اليت تستطيع حتقيق تكلفة أقل مقارنة مبنافسيها،  ومن بني أهم العوامل املساعدة على ختفيض التكلفة وفرات 
احلجم حيث أنه كلما زاد حجم االنتاج اخنفضت بذلك التكاليف، ووفرات التعلم حيث أن التعليم املستمر وذو 

قليص تكاليف االنتاج، إضافة إىل االستثمار يف تكنولوجيات االنتاج اجلودة يكسب مهارات جديدة تسمح بت
اجلديدة اليت متكن املؤسسة من حتسني كفاءة العملية االنتاجية واختصار زمن االنتاج وتقليل تكلفة العمالة 
 واستخدام الطاقة وغريها، فضال عن أن تصميم العمل يساعد على استغالل الفاقد من الوقت، وكذا مراجعة

 2تكاليف املواد األولية مرتبات العمال وأعباء قنوات التوزيع واخلدمات املقدمة للزبائن.
تتعلق هذه االسرتاتيجية بقدرة املؤسسة على اكتساب خاصية فريدة يصعب  استراتيجية التميز:. 1.1.5.1

هذه االسرتاتيجية من خالل  تقليدها أو حماكاهتا وتدفع الزبون لإلقبال على املنتج يف مجيع الظروف. ويتم تفعيل
التصاميم والعالمات التجارية والتكنولوجيا واخلصائص اليت يتضمنها املنتج كالتعليب والتغليف وحىت اخلدمات 
املقدمة بعد البيع، مما يسمح بالتحكم يف حساسية الزبائن جتاه األسعار، ونقل إشكالية ارتفاع التكاليف على 

والذي يعترب أحد أهم حواجز دخول مؤسسات جديدة وكذا تعزيز تنافسية  حساهبم، إضافة إىل كسب والئهم
 3املؤسسة. كما جتدر اإلشارة إىل أن التوجه إىل هذه االسرتاتيجية يستهدف بالدرجة األوىل حتقيق عوائد مرتفعة.

ع أفضل يف : هتدف هذه االسرتاتيجية إىل بناء ميزة تنافسية والوصول إىل موقاستراتيجية التركيز. 1.1.5.1
لسوق، من خالل الرتكيز على خدمة فئة معينة من الزبائن أو الرتكيز على قطاعات سوقية حمددة، واالفرتاض ا

 4األساسي هو إمكانية خدمة السوق الضيق بشكل أكثر كفاءة وفعالية مقارنة بالقيام خبدمة السوق ككل.
 5خفضة.وتتحقق إما عن طريق التميز يف املنتج أو تقدميه بأسعار من

 

                                                           
، 41اجلزائر، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد عبود زرقني، تواتية الطاهر، العناقيد الصناعية كاسرتاتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  1

 .164، العراق، ص 2114
 .51-51، ص ص 2117، بسكرة، نوفمرب 12داودي الطيب، حمبوب مراد، تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل حتقيق النجاح االسرتاتيجي، جملة العلوم االنسانية، العدد  2

3 Ritika Tanwar, Porter’s Generic Competitive Strategies, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-
JBM), Volume 15, Issue 1, Nov. - Dec. 2013, P13. 

 .54داودي الطيب، حمبوب مراد، مرجع سابق، ص  4
5 Ritika Tanwar, op. cit, P15. 
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 . مداخل دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:2.1
لقد حاولت الدراسة بناء منوذج تصوري مبتكر ومستدام نسبيا يشمل مخسة مداخل لدعم وتطوير القدرة التنافسية 

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل:
 دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: مداخل (19الشكل )

 
 : من إعداد الباحثالمصدر

 . المداخل األساسية:1.2.1
 . مالئمة الموقع الجغرافي:1.1.2.1

يعترب متوقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد أهم العوامل املؤثرة يف قدرهتا التنافسية، على الرغم من أن العديد 
من الدراسات ركزت على احليز املكاين ملمارسة األعمال التجارية، كما اهتمت أخرى باختيار متوقع املؤسسات 

Reijmer (1888 )و  Noortقد أشارت دراسة الناشطة يف قطاع اخلدمات بصفة خاصة. ويف هذا الصدد ف
إىل جمموعة من احملددات اليت ميكن االعتداد هبا عند اختيار موقع تنافسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث 
مشلت عامل العقار والقرب من املناطق احليوية، شبكة النقل ونقاط البيع باجلملة، التشريعات البيئية ورأس املال 

 وليس األجل قصري قرار رئيسي بشكل هو واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتخذه الذي املوقع قرار إن 1البشري.
                                                           

1 E.A. van Noort. I.J.T. Reijmer, Strategic Study: Location choice of SMEs - The most important determinants, 
EIM / Small Business Research and Consultancy, Zoetermeer, Netherlands, 1999, PP. 53-54. 
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 Jin-Li Huو  Yang Liالكبرية. وقد توصلت دراسة كل من  الشركات اسرتاتيجية، بعكس سياسة من جزء ا

 1ا.إىل أن اللغة والثقافة عاملني حامسني لنجاح املؤسسات الصغرية واملتوسطة دولي( 2112)
 تعترب كجزء للمؤسسة والكلية اجلزئية البيئة يف جتري اليت ( إىل أن العمليات2112) Marcinوتوصلت دراسة 

 تؤثر اليت التنظيمية والقدرات التنافسية نطاق بصياغة املشروع صاحب حيث يقوم املشاريع، تنظيم عمليات من
 وتطوير التنافسي املركز خلق على مباشر تأثري هلا اليت الرئيسية العوامل كما أن  .للمؤسسة النهائية اإلجنازات على

. العمالء خدمة جودة إضافة إىل األسعار وسياسة( اخلدمات) املعروضة املنتجات نوعية ترتكز على املؤسسات
 جانب من وتصورها الشركة صورة تنافسية، ميزة املؤثرة يف متوقع املؤسسة تتعلق بالقدرة على خلق العناصر أن كما

القطاع  هذا يف اخلاصة السوق ومكانة املنافسني وحول العمالء احتياجات حول املعرفة مجع إىل واحلاجة بيئةال
 2.اإلدارية واإلجراءات الضرييب وكذا بالنظام
 . كثافة اليد العاملة:1.1.2.1

( ربط عوامل اختيار املوقع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 2117وآخرون ) Adelekeلقد حاول 
خبمسة عناصر مشلت تكلفة ممارسة األنشطة، البنية التحتية، رأس املال البشري، رأس املال، احلصول على 

  3التمويل.
املؤسسة وزيادة  رحبية حتديد يف مهمان أمران مها اإلعداد، وتكلفة األجور معدل وكذلك الفنية الكفاءة مستوى إن

 تأثريات وتعوض املباشر األجنيب االستثمار جتذب التقنية جمال يف العالية اإلقليمية الكفاءة كما أن. تنافسيتها
( وآخرون أن املؤسسات الصغرية 2114) Chosnielاإلعداد. كما أقرت دراسة  وتكلفة األجور ارتفاع معدل

 4العمالة بدرجة عالية.واملتوسطة تستهدف تشغيل 
( إىل أن العمالة الرخيصة والوفرية تساعد على خلق ميزة 2116) Morrisonويف نفس السياق أشارت دراسة 

كما توصلت دراسة أجراها البنك العاملي   5الكثيفة، والعمالة املنخفضة التكلفة ذات الصناعات يف نسبية مركزة
 1الصناعات. بني لتباينا من تزيد العمالة كثافة إىل أن 2114سنة 

                                                           
1 Yang Li. Jin-Li Hu, Technical Efficiency and Location Choice of Small and Medium-Sized Enterprises, Small 
Business Economics 19(1), August 2002, P10. 
2 Marcin Piatkowski, Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises. An Example for 
Poland, Procedia - Social and Behavioral Sciences 58, 2012, PP.277-278. 
3 Adeleke Oladapo Banwo, Jianguo Du and Uchechi Onokala, The determinants of location specific choice: small 
and medium-sized enterprises in developing countries, Journal of Global Entrepreneurship Research, 2017, P2. 
4 Chosniel Elikem Ocloo. Et al, Op. cit, P289. 
5 Rajesh Kumar Singh. S G Deshmukh, The competitiveness of SMEs in a globalized economy: Observations from 
China and India, Management Research Review 33(1), December 2009, P62. 
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( إىل ختفيض تكاليف احلصول على املواد األولية، وسرعة 2111) Gurpalو   Rachnaلقد أشارت دراسة
  Sibelكما أشارت دراسة  2الوصول إليها يعترب عامال مهما يف دفع تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،

( أن هذا املدخل يعتمد بشكل كبري على قدرة املالك أو املسري على ابتكار أساليب مثلى للحصول على 2115)
 3املواد اخلام أو اليت تشكل جوهر العملية االنتاجية.

 . المداخل العامة:1.2.1
 . جودة التكنولوجيا:1.1.2.1

 الرئيسية لألنشطة املناسب الرتتيب ضمنت اليت يستدعي تبين التكنولوجيات التنافسية القدرة حتسني إن
 وحتليل ،(البشرية واملوارد الوقت مثل) املوارد استخدام تقليل العمليات، تبسيط للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،

 ال فإهنا املهام هذه مثل تؤدي ال التقنيات املستخدمة كانت فإذا مهمة، قرارات العتماد والصيانة املعلومات
 .الشركة فعالية من حتسن
واملتوسطة،  الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة حتسني يف األولوية ذات األدوار أحد املعلومات تكنولوجيا تلعب
 أنشطة أمتتة وضمان وحتسني أعماهلا، املؤسسة عمليات إدارة على تساعد تكنولوجيات مبثابة اعتبارها ينبغي حيث

التشغيلية  األنشطة جودة وحتسني صحيحة، بطريقة املوارد إدارة وترتيب كامل، أو جزئي بشكل املوظفني
 4القرارات. الختاذ اهلامة املعلومات إدارة وضمان واالسرتاتيجية

أهم فروع التكنولوجيا األكثر استهدافا من طرف املؤسسات يف الوقت احلايل، حيث  املعلومات وتعترب تكنولوجيا
 ومحايتها عليها واحلفاظ ومعاجلتها البيانات الكتساب املخصصة واألدوات األساليب من أهنا تشمل جمموعة

 وتوزيعها، وترتكز على:
 :البيانات. قواعد إدارة أنظمة املرافق، التطوير، بيئات التطبيقات، اإلدارية، املعلومات نظم الربامج 
 اخلوادم املكاتب، معدات الشبكات، حلول الكمبيوتر، أجهزة التحتية: البنية. 

ال  املعلومات تكنولوجيا اعتماد عند حاجز أكرب ( أن2114)  Sgobbiو Piscitello يرى أخرى ناحية من
 والقيمة اليت تضفيها شبكة املؤسسة داخل لتنفيذها الالزمة العمليات مبعرفة املؤسسة بقدر ما يتأثر يتأثر حبجم

                                                                                                                                                                                     
1 Kristin Hallberg, A Market-Oriented Strategy For Small and Medium-Scale Enterprises, International Finance 
Corporation, The World Bank, Washington, D.C., 2004, P3. 
2 Rachna Nath. Gurpal Singh, Creating Competitive SMEs, Confederation of Indian Industry, Price water house 
Coopers, 2010, P33. 
3 Sibel Ahmedova, Op. cit, P1109. 
4
 Kristina Puksta & Alexandru Nedelea, Using Information Technologies To Raise The Competitiveness Of 

SMES, The USV Annals of Economics and Public Administration, Volume 12, Issue 1(15), 2012, P80. 
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 تغيريات إجراء إىل حتتاج واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن كما خلصت الدراسة أيضا إىل. اإلنرتنت على نشاطها
 Heeksو  Duncombeذلك، يرى كل من  إىل باإلضافة املعلومات. تكنولوجيا تنفيذ أجل من كبرية

(2113 ،)Southwood (2114 و )Matthews (2117أنه جيب ) حتسني على التغيريات هذه تعمل أن 
 1التنظيمية. الفوائد وزيادة التكاليف خفض التنافسية، من خالل القدرة وحتسني األعمال منوذج
 هي واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة إىل تؤدي اليت التقنيات ( أن إحدى2111) Rogersويرى 
 األعمال إلدارة أداة هي املعلومات إدارة (، حيث أن أنظمةBI) األعمال وذكاء( MIS) املعلومات إدارة أنظمة
 العمالء، خدمة وإدارة املوظفني، شؤون وإدارة املشاريع، وإدارة املالية، واملوارد احملاسبة، إلدارة الدعم أنظمة تضمن
حبسب  ذكاء األعمال ويهدف. القرار صنع وعمليات االسرتاتيجي والتخطيط الوثائق، وتداول املوارد، وإدارة

Howson 2007)) نتائج على بناء   مهمة قرارات واعتماد املؤسسة وخارجها داخل املتداولة املعلومات مجع إىل 
 2.التحليل

 يزداد ( أنه من خالل تبين تكنولوجيا متقدمة2117) Matthews( و 2115) Qureshiويؤكد كل من 
 وزيادة جديدة أسواق إىل إمكانية الوصول عن فضال واملبيعات، اإلنتاجية زيادة طريق التنافسية عن القدرة معدل
 قد املعلومات تكنولوجيا أن ( إىل2113)  Duncombe & Heeksشركة خلصت املؤسسة. وباملثل كفاءة
املؤسسات  أداء من كبري بشكل حيسِّن قد مما واملوردين، والعمالء السوق معلومات احتياجات بني كوسيط تعمل

 3الصغرية واملتوسطة.
 . مستوى البنية التحتية:1.1.2.1

 تعزيز يف تساعد أن الصحي، الصرف أو املياه الطاقة، االتصاالت، كالنقل، التحتية البنية يف إن لالستثمارات
 احمللية األسواق إىل وصوهلم وتسهيل اخلاص، خصوصا القطاع واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع نشاط

 للمؤسسات التنافسية القدرة على كبري تأثري هلا التحتية البنية جودة فإن ذلك، إىل باإلضافة. والعاملية واإلقليمية
 من لعدد التحتية )كما هو موضح يف الشكل أدناه( البنية فشل تكاليف بسبب سيما ال واملتوسطة الصغرية

 .انتقالية مبرحلة متر اليت االقتصادات

                                                           
1 Gonzalo Maldonado Guzman. Gabriela Citlalli Lopez Torres. Maria del Carmen Martinez Serna & Salomon 
Montejano Garcia, Information Technology and Competitiveness: The Mexico’s SMEs Context, Proceedings of 
the International Symposium on Emerging Trends in Social Science Research, Chennai-India, 3-5 April 2015, P2. 
2 Kristina PUKSTA et al, Op. cit, P80. 
3 Gonzalo Maldonado Guzman et al, Op. cit, P3. 
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 على خاص بشكل خطري تأثري إىل حتتية متينة، بنية إىل االفتقار وحىت األساسية، اهلياكل صيانة ضعف ويؤدي
 األمساك تربية الدواجن أو مصائد أو الزراعة الريفية، كقطاع املناطق يف واملتوسطة اليت تنشطاملؤسسات الصغرية 

 1.الريفية املناطق إىل املطورة املنتجات تسويق تقويض إىل التحتية البنية ضعف وغريها، ويؤدي
 : عدد األيام املفقودة جراء فشل البنية التحتية(10) الشكل

 
Source: Renforcer la compétitivité des PME des pays en transition et en 

développement, Revue de l'OCDE sur le développement, Vol 2, No. 5, 2004. 
 تكلفة ارتفاع مع اخلارجية، العوامل يزيد من تأثري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املتاحة التحتية البنية مستوى إن

 مرافق متارسها كبرية خارجية تأثريات عن تكشف 2(2116وآخرون ) Hulten سةدرا نتائج أن اإلنتاج، كما
 الصناعات على والكهرباء، للطرقات املباشرة التأثريات الدراسة فصلت. التصنيع إنتاجية على التحتية البنية

تساهم  الكهربائية الطاقة وتوليد الطرقات ترقية أن وتوصلت إىل األخرى، الوسيطة املدخالت جانب إىل التحويلية
 التحويلية. الصناعات إنتاجية منو من %51تقريبا بـ 

 ضخمة تكلفة الكهربائي فرض التيار أن انقطاع Lawrence(2116)3 وGeoff وقد وجدت دراسة كل من 
الناشئة، نتيجة توقف النشاط، فساد املواد، والناتج املفقود واملعدات  واملتوسطة خصوصا الصغرية املؤسسات على

                                                           
1 Renforcer la compétitivité des PME des pays en transition et en développement, Revue de l'OCDE sur le 
développement, Vol 2 (no 5), 2004. 
2 Hulten, C.R., Bennathan, E. & Srinivasan, S., ‘Infrastructure, externalities, and economic development: A study 
of the Indian manufacturing industry’, The World Bank Economic Review 20(2), 2006. 
3 Lawrence O. Obokoh, Geoff Goldman, Infrastructure deficiency and the performance of small- and medium-
sized enterprises in Nigeria’s Liberalised Economy, ACTA COMMERCII, Vol 16, No 01, South Africa, 2016. 
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 وزيادة العمل، يف اليقني عدم يف الزيادة هو العام وبالتايل فإن التأثري. اخلاصة الكهرباء توفري املتضررة وتكاليف
 منو إمكانات بشدة ضعفت وقد 1.االستثمار على العائد واخنفاض التنافسية واخنفاض التشغيل، تكاليف

 وأصبحت ،2الوظيفية التحتية البنية إىل االفتقار بسبب الكبرية الشركات وحىت واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 عملياهتا وتغري مصانعها تغلق اجلنسيات متعددة الشركات بعض أن لدرجة مشكال عويصا التحتية البنية مشكلة

 .أخرى دول إىل
 . وفرة وتنوع مصادر التمويل:1.1.2.1

 لتمويل املؤسسات أساسيا   عنصرا   التجارية األعمال يف هبدف االستثمار للمخاطر والسليم الدقيق التقييم يعد
 القطاع الستثمارات املال رأس توفري ميكنها متطورة مالية أسواق االقتصادات تتطلب لذلك واملتوسطة، الصغرية
 جمازفة، أموال ورؤوس التنظيم، جيدة مالية وبورصات ، سليم مصريف قطاع من القروض مثل مصادر من اخلاص

 بالثقة جديرا   املصريف القطاع يكون أن جيب الوظائف، هذه مجيع حتقيق أجل من. متنوعة مالية ومنتجات
 الفاعلة واجلهات املستثمرين حلماية مالئم تنظيم إىل املالية األسواق حتتاج مؤخرا ، واضح هو وكما والشفافية،

 األخرى.
 األعمال متويل واالبتكار يستدعي توفري التنافسية القدرة اإلنتاجية، مكاسب إىل احلاجة تفرضه الذي التحدي إن

البنوك،  تطبقها اليت التنظيمية التغيريات تأثري معتدلة، وبالنظر إىل وبتكلفة متنوعة حلول مع وعاملية، سريعة بطريقة
واملتوسطة،  الصغرية للمؤسسات الناجحة االسرتاتيجيات أفضل خيدم التمويل أن من التأكد املهم فقد أصبح من

 3خالل:وذلك من 
 والشروع يف املعرفة لنشر اإلجيابية اخلارجية العوامل وجود إن :واالبتكار المخاطرة يعزز الذي التمويل 

الضريبية واليت يطلق  واإلعفاءات اإلعانات خالل من احلكومي التدخل يربر والتطوير البحث أعمال
 للبحوث. الضرييب عليها االئتمان

                                                           
1 For more details: Nwankwo S, Assessing the marketing environment in sub-Saharan Africa: Opportunities and 
threats analysis, Marketing Intelligence & Planning 18(3), 2000. 
2 For more details: Cissokho, L. & Seck, A., Electric power outages and the productivity of small and medium 
enterprises in Senegal, Investment Climate and Business Environment Research Fund Report No. 77/13. 
TrustAfrica, Dakar, 2013. 
3 Nicolas Dufourcq, Le Financement Des Pme : Un Enjeu De Compétitivité, Revue D’économie Financière, 
n°114, June 2014, P48. 
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 إنالدولي:  الصعيد على ونشرها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نمو في يساهم الذي التمويل 
 يعوقه أن ميكن التنافسية القدرة يف مكاسب حتقيق املؤسسات بالشكل الذي يكفل اسرتاتيجيات تنمية

 املادي. رأس املال غري أو العامل املال رأس إىل احلاجة متويل يف صعوبات
 1عالقتها مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل:لقد سعت العديد من البنوك إىل حتسني 

 طريق عن املرتفعة واملخاطر واملتوسطة الصغرية املؤسسات بني املعلومات يف التماثل عدم من احلد 
 ألصحاب للمخاطر الذايت التقييم اخلارجيني؛ املعلومات مزودي استخدام االئتمان؛ تقييم نظم استخدام
 العهود استخدام. ثالث طرف مع املخاطر تقاسم. املخاطر ملستوى تسعري واملتوسطة؛ الصغرية املشاريع
 املؤسسات مثل العالية املخاطر ذوي للعمالء خاصة دعم وحدات وإنشاء القروض؛ لضمانات كبديل

 الناشئة؛
 وكذا عملية التنظيم تبسيط املعلومات؛ تقنيات أحدث تطبيق خالل من اإلقراض تكاليف خفض 

 واملتوسطة؛ الصغرية املؤسسات احتياجات مع أفضل بشكل تتكيف منتجات اإلقراض، وتطوير
 عمالء وجتزئة املصارف موظفي تدريب خالل من واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املالية اخلدمات حتسني 

 واملتوسطة؛ الصغرية املشاريع
 تقليل أجل من اآلخرين األعمال تطوير ومقدمي واملتوسطة الصغرية املؤسسات منظمات مع التعاون 

 .املالية غري واخلدمات املالية اخلدمات بني واجلمع والتكاليف املخاطر
على أن هيكل رأس مال املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال بد له أن يأخذ بعني  2لقد أمجعت العديد من الدراسات

 إن. االستثمار سياسة على والتأثري ملعامالت،ا تكاليف ختفيض الضرييب، املأوى توفري االقرتاض، االعتبار فوائد
املؤسسة، درجة منوها وكذا  قيمة على كبري بشكل يؤثر املالية الرافعة استخدام طريقة أو املؤسسات منهجية اقرتاض

 تنافسيتها واستدامتها.
 بالنسبة للغاية الصعب من ( إىل أنه2112) Carpenter & Petersenوتوصلت نتائج الدراسة اليت أجراها 

 مما يضطرها الستخدام مقبولة، بشروط للتمويل خارجية مصادر على احلصول واملتوسطة الصغرية للمؤسسات
 .(األجل طويلة واملؤونات ، احملتجزة واألرباح التمويل الذايت،) الغالب يف داخلية مصادر

                                                           
1 Improving The Competitiveness Of SMEs In Developing Countries, The Role of Finance To Enhance 
Enterprise Development, United Nations, New York and Geneva, 2001, P5. 
2 Agency costs theory (Jensen and Meckling, 1976; Fama and Miller, 1972), theory of asymmetric information 
(Ross, 1977; Leland and Payle, 1977), corporate control theory (Harris and Raviv, 1991; Stulz, 1988 and Israel, 
1991) and theories based on market interactions of products and inputs (Brander and Lewis, 1986; Maksimovic, 
1988; Glazer, 1989). 
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 Baker (1881 ،)Uzzi (1888 ،)Mizruchi & Stearns (2111 ،)Dayالدراسات احلديثة  وجتمع

 النمو لزيادة رأس املال هيكل بأمهية من خالل االعتداد السابقة األحباث مجيع نتائج ( بني2116وآخرون )
املشاريع يف  أصحاب خصائص مع اخلارجية، أو األسواق احمللية يف سواء للمؤسسات، التنافسية والقدرة والتنمية

 مزايا هذه األخرية، كما تدعو دراسة إىل ضرورة إدراك فيها تعمل اليت البيئة مع وكذلك تسيري مالية املؤسسة،
 1للمؤسسات. التنافسية القدرة تنمية أجل من للتمويل الفردية املصادر وعيوب

 اإلدارة فريق جلودة تأثري قوي ( أن هناك2111)Kuckertz و   Kollmannمن جهة أخرى أكد كل من 
 ( أن إهناء2114وآخرون )  Capassoكما أشار. املغامرة األموال رؤوس أصحاب لدى االستثماري األداء على

 ما على يدل مما األسهم، يف خارجي مستثمر لقبول متحمسة تكون أن يقتضي من املؤسسة بنجاح االستثمار
 2املال. لرأس باالستعداد يسمى

اجلديدة لتمويل املؤسسات الصغرية ويف تقرير حديث أصدرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يعاجل املداخل 
واملتوسطة وريادة األعمال والذي عملت من خالله على توسيع نطاق األدوات املستخدمة لتفعيل هذه املداخل، 

اجلماعي،  األصول، التخصيم، التأجري، التمويل على القائم حيث طرحت عدة آليات خمتلفة مشلت اإلقراض
شكلة التمويل والقدرة على دفع اجلوانب األخرى للمؤسسات الصغرية وغريها، واليت ميكن من خالهلا حل م
 3واملتوسطة مبا يف ذلك قدرهتا التنافسية.

 . التعليم األساسي:1.1.2.1
 االقتصاد يف أمهيته يتزايد أمر وهو السكان، يتلقاه الذي األساسي التعليم ونوعية كمية يرتكز هذا املدخل على

 العمال يستطيع ال ما غالبا ذلك، على وعالوة. حدى على عامل كل كفاءة من األساسي التعليم يزيد. املعاصر
 عمليات مع التكيف يف أكرب صعوبة وجيدون فقط بسيطة يدوية مبهام القيام سوى رمسيا تعليما تلقوا الذين

 أخرى، وبعبارة. االبتكارات تنفيذ أو ابتكار يف أقل بدرجة يسامهون فإهنم وبالتايل تقدما، األكثر اإلنتاج وتقنيات
 يف صعوبة املؤسسات جتد حيث التجارية، األعمال تنمية أمام عائقا األساسي التعليم إىل االفتقار يصبح أن ميكن

                                                           
1 Anamarija Delić, Sunčica Oberman Peterka, Ivan Kurtović, Is there a relationship between financial literacy, 
capital structure and competitiveness of SMEs?, Ekonomski Vjesnik, ECONVIEWS, God. XXIX, BR. 1/2016, 
PP 41-42. 
2 Marija Šimić Šarić, SMEs Perspective On Venture Capital Investment Criteria - A Study Of Croatian SMEs, 
Management, Vol. 22, 2017, P121. 
3 New Approaches To Sme And Entrepreneurship Financing: Broadening The Range Of Instruments, OECD, 
Meeting in Istanbul, 9-10 February 2015. 
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ويؤدي مشكل تدين حجم  1عالية، قيمة ذات أو تطورا أكثر منتجات إنتاج طريق عن القيمة بسلسلة االرتقاء
وجودة التعليم األساسي ال سيما يف الدول األقل منوا إىل تنامي الفجوة يف املهارات وتصلب األجور، إضافة إىل 

 2تدهور وسكون سوق العمل.
 تطورا، أكثر ووطين ابتكار مؤسسايت نظام يف وتساهم التكنولوجيا، ونشر تبين تسهل املتعلمة العاملة القوى إن

 من الرغم وعلى .والتطوير وتطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة للبحث الالزمة ترقية القدرات يف وتساهم
وأثبتت الدراسات  جديدة، وعمليات تكنولوجيات إلدخال احلامسة العوامل من تعد اإلدارية والقدرات املواقف أن
 يف املطلوب واالنضباط واحلساب والكتابة القراءة معرفة إىل عادة حتتاج معصرنة مؤسسة يف املهرة غري العمالة أن

 إىل الوصول من وتتمكن ناجحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون ولكي واملتوسطة. االبتدائية املدارس
 .مالئمة فكرية وقدرات وماهرة متعلمة عاملة قوة إىل حتتاج فإهنا واستغالهلا، والتقنيات اجلديدة التكنولوجيا

املؤسسات الصغرية  احتياجات يليب االقتصادات من العديد يف التعليم املنطلق ال بد من أن يكون نظام ومن هذا
 والفنية املعرفية باملهارات العاملة القوى يف اجلدد الداخلني وتزويد املشاريع تنظيم ثقافة بتنمية يتعلق فيما واملتوسطة

 3املال. لرأس الكلية اإلنتاجية ارتفعت العاملة للقوى التعليم مستوى ارتفع كلما عام الالزمة، وبشكل
 الفئات متس ،%51 إىل العمل فرص تقلص أن شأهنا من الصناعة أمتتة أن االقتصاد خرباء تقديرات وتؤكد

 علمية خربات إىل حتتاج ال اليت اليدوية والبسيطة" "الوظائف أصحاب أي العاملة، األيدي من والدنيا الوسطى
 .عالية وتقنية

 . المداخل المتقدمة:1.2.1
 . درجة تقدم البحث والتطوير:1.1.2.1

وتطبيقها، كما أن  ونشرها وإنتاجها املعرفة إلنشاء جيد بشكل منظمة عملية عن عبارة والتطوير البحث نشاط إن
 وقد والتعقيد،يف غاية األمهية  مسألة واملتوسطة يعترب الصغرية املؤسسات منو على والتطوير البحث كثافة تأثري

واملتوسطة،  الصغرية املؤسسات منو على إجيايب تأثري هلا والتطوير البحث كثافة أن الدراسات من العديد وجدت
 زيادة يف تساهم والتطوير البحث ( أن نفقات2111) Baptistaو  Deloof (2113 ،)Karaozحيث يرى 

 Beise-Zeeكما وجد كل من . املنافسة على قدرة أكثر واملتوسطة الصغرية املؤسسات جيعل مما األنشطة، تنويع

                                                           
1 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2015. 
2 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2017, P18. 
3 Rajiv Kumar. Doren Chadee, International Competitiveness Of Asian Firms: An Analytical Framework, ERD 
Working Paper No. 4, Asian Development Bank, February 2002, P11. 
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 بشكل يسهم قد مما التصديرية، القدرة بزيادة يسمح والتطوير البحث على ( أن اإلنفاق2116) Rammerو 
 البحث يف ( أن االستثمار2119) Gilsingوقد أكد  خماطر احنصار احلصة السوقية. مستوى خفض يف حاسم

 عن الناشئة املعرفة استيعاب على كالقدرة االستيعابية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، القدرة من يزيد والتطوير
األداء، يف حني  لزيادة املعرفة تلك استخدام على القدرة عن فضال   الشركة، خارج وكالء مع تكونت اليت العالقات

 ورفع اإلنتاج، تكنولوجيا حتسني إىل يؤدي أن ميكن والتطوير توصلت عدة دراسات نظرية وميدانية إىل أن البحث
 1ومستوى الصناعة. املؤسسات من كل يف االستثمار على العائد ومعدالت اإلنتاجية

 والتطوير، حيث أن البحث نشاط يف هاما   دورا   تلعب واملتوسطة الصغرية الشركات أن إىل حديثة أدلة تشري
National Science Foundation (1888 )وتظهر  بشكل حمسوس، يتزايد املبتكرة األنشطة يف االستثمار

 من يقرب مبا ازداد قد واملتوسطة الصغرية املؤسسات قبل من الصناعي والتطوير البحث على اإلنفاق إمجايل أن
 حوايل الزيادة الشركات بلغت أكرب يف بينما املتحدة، الواليات يف 1885 و 1895 عامي بني مرات ثالث

 عام يف٪ 3.8 إىل 1895 عام يف٪ 3.4 من والتطوير البحث من املبيعات نسبة ارتفعت كما. فقط٪ 21
٪ 3.5 الكربى من الشركات يف هذه النسبة تراجعت حني يف واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات بالنسبة 1885

 2٪.3.1 إىل
 ميكن والتطوير البحث كثافة ( أن2118) Zimmermann و Yasuda (2115 ،)Mullerيرى  ذلك، ومع
 من عال مبستوى هذا املدخل يف االستثمار يرتبط واملتوسطة، حيث الصغرية املؤسسات يف النمو تقلل أن

 املخاطر مستوى جيعل قد الذي األمر املؤسسة، يف ملموسة غري أصول إنشاء يف مسامهته إليه تضاف املخاطر،
 التمويل على يف احلصول صعوبات ذلك حني تواجه من أعلى واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجهها اليت

 والتنوع. النمو إىل الرامية اجلهود يعيق مما اخلارجي،
 على قدرهتا على كبري حد إىل املتزايدة املستهلكني توقعات تلبية على واملتوسطة الصغرية املؤسسات قدرة وتعتمد

التنافسية، ويف  للميزة الرئيسي احملرك تنافسية، ومن هنا يصبح بأسعار جديدة منتجات وتقدمي البحث والتطوير

                                                           
1 Siti NorbayaYahaya ,Mohd Hafiz Bakar, Role of Technology Transfer through Research and Development to 
Increase Competitiveness. Do SME’s in Malaysia Take Advantages on It?, International Journal of Business and 
Management Invention (IJBMI), Volume 6 Issue 12, December. 2017, P54. 
2 Enhancing The Competitiveness Of Smes In The Global Economy: Strategies And Policies, Conference for 
Ministers responsible for SMEs and Industry Ministers, Bologna, Italy, 14-15 June 2000, P6. 
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( تعمل بشكل دائم على إجياد حلول Virtual Teamsالسياق فقد ظهرت فرق تنشط يف البيئة االفرتاضية )
 1مبتكرة واستحداث تقنيات ومهارات تسمح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من تطوير قدرهتا التنافسية.

 Mohdو Sitiباملؤسسة، وتفرتض دراسة  اخلاصة املعرفة ةقاعد على ومماثلة مستقلة بآثار والتطوير البحث يتمتع
 حمل سيحل التكنولوجيا نقل أن حيث املرتبطة على أساس بدائل، االبتكاري النشاط من نوعني ( وجود2117)

 البحث جهود على األجنبية التكنولوجيا ازدحام تأثري يف االعتقاد هذا. للشركة الداخلي والتطوير البحث جهد
األجنبية، يف حني  التكنولوجيا شراء من للحد العديد من احلكومات قبل من السابقة اجلهود حفز احمللية والتطوير

. التكنولوجيا نقل فعالية بدوره يعزز مما للمؤسسة، االستيعابية القدرة يعمل على تعزيز والتطوير البحث أن
 التقليد أنNelson (2111 )و  Kim من كل اقرتح آسيا، شرق القتصاديات احلديثة التجربة على باالعتماد

 2احمللية. التكنولوجيا أمام طريق التطوير متهد فعالة تعليمية جتربة مبثابة املوجودة التقنيات تبين خالل من
 . حقوق الملكية الفكرية والصناعية:1.1.2.1

 مما املعرفة، أصول حنو تدرجيي بشكل التنافسية املزايا مصادر من متزايد عدد يتحرك املعرفة، على قائم اقتصاد يف
 السعي لتكون من حركية يعترب هذ التغيري ،Porter لـ األعمال، فبالنسبة اسرتاتيجيات يف تغيري حدوث يستلزم

، "القيمة من فريد مزيج لتقدمي متعمد بشكل األنشطة من خمتلفة جمموعة اختيار" حنو" املنافسني من أفضل"
 3نوعها. من فريدة قدرات علمية ومعرفية املؤسسات الصغرية واملتوسطة متتلك أن جيب القيمة هذه مثل وإلنشاء

الفكرية يف إطار االستثمار يف جمال البحث  امللكية محاية وتواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة خماطر كبرية بدون
 يف التفرد من املتوسطةو  الصغرية املؤسسات الفكرية امللكية متكن كما والتطوير، متايز منتجاهتا فرص تسويقها،

 لالستثمار بقوة مناسب حافز خلق وبالتايل التجارية، وعالماهتا اإلبداعية وتصميماهتا املبتكرة، منتجاهتا استغالل
 4التنافسية. ويتجلى دور محاية امللكية الفكرية يف تعزيز التنافسية فيما يلي: قدرهتا حتسني يف

 التجارية؛ العالمة اسرتاتيجية خالل من جتارية/  مؤسسية هوية إنشاء 
 التجارية؛ واألسرار املنفعة ومناذج االخرتاع براءات خالل من االبتكار محاية 
 املؤلفني؛ وحقوق التصاميم طريق عن اإلبداع محاية 

                                                           
1 Nader Ale Ebrahim. Shamsuddin Ahmed & Zahari Taha, Virtual R&D teams and SMEs growth: A comparative 
study between Iranian and Malaysian SMEs, African Journal of Business Management, Vol. 4(11), September 2010, 
P2373. 
2 Siti NorbayaYahaya ,Mohd Hafiz Bakar, Op Cit, P53. 
3 Sibel Ahmedova, Op. cit, P1108. 
4 Guriqbal Singh Jaiya, The Importance of Intellectual Property for the Competitiveness of SMEs, WIPO, 2003, 
P10. 
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 اخلدمات؛ أو املنتجات تقليد من املنافسني منع 
 اإلسراف وجتنب الرتخيص وترتيبات الفكرية امللكية معلومات خالل من املفيدة التكنولوجيا إىل الوصول 

 والتطوير؛ البحث يف االستثمار يف
 وإدارهتا؛ الفكرية امللكية ألصول الفعال التقييم خالل من الشركة قيمة تعزيز 
 األخرى؛ التمويل ومصادر االستثماري املال رأس إىل الوصول تعزيز 
 من احلاضر الوقت يف وااللكرتونيات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مؤسسات دخل من كبري جزء وينشأ

املباشرة حلقوق امللكية الفكرية  البيع إيرادات من أقل وبدرجة األخرى التصنيع جهات إىل اخلارجي الرتخيص
 1والصناعية.
 املؤسسات على تؤثر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا صناعة يف الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة إن القضايا

 وقلة املوظفني األدىن املال رأس يف املتأصل ضعفها بسبب الكبرية، الشركات من أكثر واملتوسطة الصغرية
 .املسائل هذه مع التعامل على القادرين املتخصصني

 مت اليت احلقوق املتعلقة بتقوية واستغالل والصعوبات الفكرية، امللكية محاية تكاليف يف األساسية املعوقات وتتمثل
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات جانب من الوعي من القليل ويعقبها العملية، إلجناح الالزم والوقت عليها، احلصول

 براءات طلبات جتاه الرباءات فاحصي من(. احلقيقي أو/و املتصوَّر) والتحيز الفكرية، امللكية حقوق قضايا بشأن
 2.الكبرية مقارنة بالشركات االخرتاع

 العالي:. جودة التعليم 1.1.2.1
 وحتقيق  التكنولوجيا إنشاء عملية يف دافعة قوة تعترب املعرفة أهم عامل أدى إىل توسع نطاق العوملة، حيث أصبحت

-Salaللمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ويف هذا الصدد يرى كل من  تنافسية ميزة املستدامة، وتوفري التنمية

iMartin ( أن التعليم2114وآخرون ) ونظم تكنولوجيات وتطبيق اإلنتاج، نظم تطوير يف حامسة أمهية له العايل 
 لنظام املتغرية االحتياجات مع التكيف على القادرة املتخصصة العاملة القوى تدريب جديدة، عالوة على أن إدارة

التنافسية للمؤسسات. ومن جهة أخرى  القدرة لزيادة مهم أمر هو واملهين العايل التعليم تلقي خالل من اإلنتاج
العايل تقود  التعليم ونوعية ( أن كمية2113) Altuntepe & Güner( و 2111) Günerتربز دراسة 

                                                           
1 Radauer A., Streicher J., Ohler F, Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field 
of Intellectual and Industrial Property, on behalf of the European Commission, DG Enterprise and Industry, 2007. 
2 Intellectual Property Rights and Competitiveness: Challenges for ICT-Producing SMEs, European Commission, 
DG Enterprise and Industry, e-Business Watch, Study report, No. 08/2008, P34. 
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كما  الطويل، املدى على التكنولوجيا مع تتوافق اليت واإلدارة اإلنتاج نظم تنفيذ ودعم والتطوير، البحث أنشطة
 1وهو ما يتسبب يف تسارع املنافسة احلالية. واملؤسسات والشركات األفراد إنتاجية يف تؤثر

 التكيف أو التغيري مواكبة على املؤسسات لقدرة بالنسبة مركزيا ذات الكفاءة العلمية عامال العاملة وتعترب القوة
 لقدرة حمددا   تعد ( أن املهارات2111)  Carrèreو Woessman  (2111 ،)Cadotمعه، حيث يرى

 هام عنصر كما وجد أهنا اجلديدة اليت تفرضها العوملة االقتصادية، ابتكار حلول تتواءم مع األوضاع على األفراد
 .الصادرات تنويع من يزيد التعليم أن النمو دفع يف
 والتدريب التعليم عمالة تتمتع بدرجة عالية من إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتتاج النامية، االقتصادات يف

. املعرفة يف كثافة أكثر أنشطة يف للدخول وهتيئتها وزيادة القدرة على االبتكار األجنبية، التكنولوجيات الستيعاب
 املؤسسات قدرات حتديد املاهرة العاملة للقوى ( أنه ميكن2113)Lanz و  Jansenوجد كل من  كما

 ميكن ذلك على عالوة األجانب، ءواالستجابة لتوجهات العمال اجلودة معايري مع التعامل يف واملتوسطة الصغرية
 2اللغوية. واملهارات واالتصال العرض مهارات مثل مزيج من الكفاءات العلمية واملهارات التدويل يتطلب أن

( بينت أن املؤسسات ذات العمالة املتعلمة تكون قادرة على 2112) Mengovaو  Khalifaويف دراسة لـ 
ممارسة أنشطة أكثر تقدما وتعقيدا ال سيما اليت ترتكز على املعرفة والتقنيات احلديثة، وتكون مؤهلة للتعامل مع 

 مستويات مرتفعة من املنافسة.
إىل أن التعليم العايل يزيد من قدرة  2117كما أشارت دراسة أجرهتا منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة على االستثمار سواء يف املناطق احمللية وحىت اخلارجية وإتاحة الفرص إلقامة روابط 
مع األعمال التجارية املختلفة بفضل السعة املعرفية والفنية اليت يتمتع هبا فريقها، كما اعتربت مؤسسات التعليم 

أهم الوسائل اليت تساعد هذا النمط من املؤسسات على امتصاص حتوالت احمليط اخلارجي والقدرة على  العايل
من خالل  Europe's Search Capital"جماراة التسارع التكنولوجي، وهو ما أكدته التجربة النروجيية اليت تعد "

وعقد اتفاقيات الستغالل  Yahooو Googleهتيئة املناخ إلقامة مراكز حبث ألكرب الشركات العاملية مثل 

                                                           
1 Hilal Yildirir Keser, Effects of Higher Education on Global Competitiveness: Reviews In Relation With 
European Countries and the Middle East Countries, Annals of the Constantin Brâncuşi, University of Târgu Jiu, 
Economy Series, Issue 1, volume I/2015, P59. 
2 Connect, compete and change for inclusive growth, SME Competitiveness Outlook, International Trade Centre, 
Geneva, Switzerland, 2015, P43. 
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املخرجات العلمية يف تطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل جتربة كل من اجنلرتا وجورجيا واليت 
 1منطقة سنويا. 13مؤسسة صغرية ومتوسطة ذات كفاءات حبثية عالية يف  1111تؤسس أكثر من 

 . تبني الذكاء االقتصادي:1.1.2.1
 بشكل املنافسة تستطيع أهنا بسرعة الذكاء االقتصادي نظام تبنت اليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات أدركتلقد 
 أمناط والتحول يف عمالءها، اإلضافية اليت ختص املعلومات مع قدرة على استقصاء وفهم السوق، يف فعالية أكثر

 .كفاءة أكثر مالية األعمال التجارية يف ظل إدارة ومتطلبات
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات تزيد من متكني والربجميات ( أن التطبيقات2113وآخرون ) Guardaيرى 

 تطور بسبب متزايدة لضغوط هذا النمط من املؤسسات يتعرض حيث اجلذري يف بيئة األعمال، التغيري ملواجهة
اجليد  االقتصادي قصد االستغالل مما يستدعي تبين أنظمة جد متقدمة للذكاء والتقنيات ونظم االنتاج، األسواق

أيضا  كما يسمح وخلق مرونة أكرب يف االستجابة للمتغريات اخلارجية، املعلومات، توفرها تكنولوجيا اليت للتطورات
وحىت تزيد املؤسسات الصغرية . التجارية العمليات تصميم وإعادة واملوردين، العمالء من املعلومات تدفقات بدمج

وقادر  ومتكامال مع طبيعة نشاطاهتا، مالئما جناعة الذكاء االقتصادي فال بد أن يكون هذا األخريواملتوسطة من 
 حتديد وجيب الرئيسيني املصلحة أصحاب حتديد جيب التجارية العمليات حتديد التنافسية، ومبجرد امليزة على خلق

 2.العروض وتقدمي والتحليل لإلبالغ املطلوبة واملعلومات الوظيفية واملتطلبات أدوارهم
التشخيص،  تقارير وحتليل قوية لرصد حتوالت البيئة أدوات دمج الذكاء االقتصادي للمؤسسات اليت تتبىن ميكن

وبالتايل فهو ضروري  للمؤسسة. اهليكلية البنية البيانات مبا خيدم وتكامل خمتلفة، مبقاييس مراقبة نظام وتنصيب
 عن واالستقصاء التحليل تقنيات تكشف أن االسرتاتيجي. وميكن اإلطار يف املديرين وتوجيه األعمال إلدارة

 املبادرات مع أن تكون اتساقا اإلسرتاتيجية للتدابري ميكن سابقا، عالوة على أنه جتاهلها مت اليت التطورية البيانات
 حلظة، كل يف حتقيقها جيب صارمة وغايات أهداف وضع خالل من يف إطار الذكاء االقتصادي، التكتيكية
( أن الذكاء 2117) Marilexوزيادة فعالية تصحيح االحنرافات، كما أضاف  مبراجعة تقنيات التحكم والسماح

                                                           
1 Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged, OECD Publication, Paris, France, 
2007, P132. 
2 Teresa Guarda, Manuel Santos, Filipe Pinto, Maria Augusto, and Carlos Silva, Business Intelligence as a 
Competitive Advantage for SMEs, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 4, No. 4, August 
2013, P188. 



 : آليات تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالثانيالفصل  التنافسية..: إشكالية تعزيز القدرة الباب األول 

 118 

 لتكنولوجيا التحتية البنية تكلفة يف وفورات املعلومات، إىل واألسهل األسرع االقتصادي يساعد على الوصول
 1للزبون. أكرب ورضا املعلومات،

 ما تستخدم مؤسسة 371 يف البشرية املوارد مديري على Schwab (2116)كما تشري الدراسة اليت أجراها 
 سيكون الرابعة الصناعية الثورة أن وناشئة، إىل متقدمة دولة 15 من صناعات 8 يف شخصا مليون 13 جمموعه

 هذه ستحدثه الذي املسبوق غري التغيري أن حيث واالقتصادات، اجملتمعات يف ملموسة وتغيريات كبري أثر هلا
 النمو حجم سيضاعف اآلالت، تعلم وفعالية االصطناعي بالذكاء املدعومة األعمال ومناذج القطاعات يف األخرية
 التنقل اقتصاد يبلغ أن ويتوقع ،2135 عام حبلول% 41 العاملة القوى كفاءة من ويرفع الدول القتصاد السنوي

 اإلمجايل احمللي الناتج يف دوالر، تريليون 15 أي ،%11 بـ األشياء إنرتنت تساهم وأن دوالر، تريليونات 7 الذايت
 2املقبلة. 21الـ  السنوات مدى على العاملي

  . حوكمة المؤسسات:5.1.2.1
 طبيعة امللكية تأثري كيفية لقد أصبحت حوكمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتظى باهتمام بالغ قصد فهم

 احلديثة املؤسسات تستخدمها اليت املساءلة إضافة إىل ممارسات على القدرة التنافسية هلا، القرارات اختاذ وأساليب
إشكالية  عامة وبصفة هبا، يعملون الذين للمسامهني قيمة خلق أجل من املوارد واستغالل تطوير على قدرهتا على

يأخذ يف احلسبان تطور املتغريات  اسرتاتيجي برنامج يف وإمكانية تنمية تنافسيتها املؤسسات التوفيق بني حوكمة
 الدولية.

  Aborالشركات حبسب حوكمة فإن "،King Report III" صدور سبقت اليت الفرتة ويف 2119 عام حىت
 مشكلة غياب بسبب واملتوسطة، الصغرية املؤسسات عن بالكامل فصلها قضية مت ( هي2117) Biekpeو

 املؤسسة، داخل األخرى املهام من العديد ويتولون واملسريون املديرون هم املؤسسات هذه أصحاب ألن الوكالة
 والتأثريات الفوائد نفس هلا صغرية أو كبرية كانت سواء املنظمات أنWillan (2116 ) يرى ذلك ومع

 أن الشركات حلوكمة "ميكن أخرى بعبارة ذلك كما أكد الشركات، حوكمة بتطبيق األمر يتعلق عندما والتحديات

                                                           
1 Marilex Rea Llave, Business Intelligence and Analytics in Small and Medium-sized Enterprises: A Systematic 
Literature Review, Procedia Computer Science 121, 2017, P201. 
2 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2016. 
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 مؤسسة إىل أصحابه، قدرات جتاوز على قادر غري البقاء على قائم كيان من واملتوسطة الصغرية املؤسسات حتول
 1ودفع القيمة". واألداء التنافسية القدرة حتسني خالل من ومستدام واقعي منو ذات

خالل حتديد املسار األمثل  وتعمل احلوكمة على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من
 على السرتاتيجياهتا وتقوية أساليب الرقابة على أنشطتها، وترشيد اختاذ القرارات يف ظل إدارة كفؤة، كما يتعني

 خلق تعزيز أجل من املسؤولية االجتماعية والتآزر تعزيز على وتساعد املصاحل أصحاب حقوق تدرك أن املؤسسات
التنافسية، إضافة إىل التنسيق بني املعطيات املتواجدة  قدرهتا مبا يقوي املستثمرينالعمل واستقطاب  وفرص الثروة

على املستويني الداخلي واخلارجي، وضمان التسيري للكفاءات واالستغالل األمثل للموارد مما يؤدي إىل تثمني 
ي املخاطر االنتهازية. ويف هذا ميزاهتا التنافسية، إضافة إىل جتنيبها الصراع بني أهداف املالك واملسامهني وتفاد

إىل وضع دليل إرشادي  Eugenio Marulanda Gómezاإلطار سعت العديد من املبادرات مبا فيها مبادرة 
 2يشمل األطر األساسية للممارسات الرشيدة حلوكمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

ة لعدة اعتبارات تتعلق بتطبيق احلوكمة على ويعود ضعف تأثري احلوكمة على تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسط
املؤسسات املدرجة يف البورصات، يف املقابل فإن معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتميز بطابعها العائلي 

 األداء نتائج واسع نطاق على األحباث تناولت حني واملهين واليت تنشط يف غالب األحيان خارج هذا اإلطار، يف
 التجديد عمليات على هذه األخرية تأثري كيفية فهم لذا فإن احلوكمة، ممارسات من واسعة جملموعة والقيمة

األكادميية، كما أن  للدراسة قويا جماال ميثل وبالتايل بعد بالكامل فهمها يتم مل املؤسسات هذه يف االسرتاتيجي
ة وأمريكية وهو ما جيعل موضوع نتائج األحباث احلديثة مستنبطة من دراسات كثرية أجريت على مؤسسات أوروبي

 3تأثري احلوكمة على تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يعكس األبعاد بشكل شامل وواضح.
 . المداخل االستراتيجية:1.2.1

 . التسيير االستراتيجي:1.1.2.1
 خالل من استغالهلا يتم واملتوسطة الصغرية املؤسسات فوائد أن Kislingerová (2111) و Synek ذكر

Karami  (2113 )و Analouiالكبرية يف جمال التسيري االسرتاتيجي، حيث أشار كل من  املؤسسات مساوئ

                                                           
1 Progress Hove-Sibanda. Kin Sibanda & David Pooe, The impact of corporate governance on firm 
competitiveness and performance of small and  medium enterprises in South Africa: A case of small  and medium 
enterprises in Vanderbijlpark, Acta CommercII, South Africa, Oct. 2017, P1. 
2 Eugenio Marulanda Gómez, Framework Code of Good Corporate Governance for Small and Medium-Size 
Enterprises, CIPE – CONFECAMARAS Corporate Governance Program Message, Colombia. 
3 Corporate Governance and Competitiveness, Research Institute of Rotterdam, School of Management, 2017. 
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 متر به الذي احلايل الوضع فهم إىل أن تبين التسيري االسرتاتيجي اجليد يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يسهل
 واالستغالل األمثل والضعف، القوة نقاط يسمح بتحديدكما أنه  ورسالتها، لرؤيتها واضحة رؤية املؤسسة، ويعطي

حيوية وانتظاما،  أكثر األعمال الصحيحة وجيعل األهداف تصميم على يساعد ألنشطتها، من جهة أخرى فإنه
 إلدارة مساحة وخلق املتوقعة، وغري املتوقعة املشاكل مع التعامل على قادرة لتكون املؤسسة يساعد عالوة على أنه

غري أنه يف  .االجتماعية واملسؤولية األخالق ويسعى الحرتام البيئية القضايا ينفذ املؤسسة، كما داخل تاالتصاال
 1.وأخرى فنية زمنية ألسباب الصغرية املؤسسات يف االسرتاتيجي التسيري تطبيق يتم الواقع ال

 الفعال لإلدارة السري وتأمني االسرتاتيجي للتسيري التطوير من الفرصة ملزيد واملتوسطة الصغرية متتلك املؤسسات
 التنافسية، القدرة لزيادة األدوات إحدى الواقع يف االسرتاتيجي التسيري ويعترب. بفضل اخلصائص اليت تتمتع هبا

  السليم لتوجهات املؤسسة يستدعي مشاركة كل ضمان التغيري أن إدراك املهم من Charvát (2116،) فوفقا لـ
 للمؤسسة.  العليا اإلدارة

التسيري االسرتاتيجي يسمح للمؤسسة بزيادة قدرهتا التنافسية  أن (2111وآخرون ) Hučka من كل ذكر وقد
( إىل أن التسيري االسرتاتيجي 2113) Ruthالسوقية بشكل أفضل. كما توصل  حصتها على واحلفاظ

 التكنولوجي التطور االجتماعية، والعوامل االقتصادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يأخذ يف احلسبان الوضع
الداخلية،  املوارد والعمليات فعالة، اسرتاتيجيات تطوير على املؤكدة، كما يتأثر بقدرة املديرين غري التنافسية والبيئة

 2.وخصائصها املؤسسة سلوكيات
 حيث املشاكل، العديد من يثري ما إلدارهتا هو واحد شخص على إن ارتفاع نسبة املؤسسات املصغرة واعتمادها

 ألمهية مدركا يكون ال قد كما النشاط، إلدارة الالزمة والكفاءات املهارات لديه تكون ال قد الشخص هذا أن
 للمستقبل، التخطيط من مينعه قد للنشاط اليومية بالعمليات وانشغاله املالية، الرقابة وأنظمة حماسبية بيانات تنظيم

 قد بل منهجية، ال شخصية تكون إدارته وبالتايل واخلربة اإلداري التدريب من العالية الدرجة لديه تتوافر ال وقد
مديرها، وبالتايل تفشل  أو ومالكها املؤسسة بني ما أحيانا املالية الذمم تداخل إىل باإلضافة االرجتالية إىل تصل

 املؤسسة يف التسيري واختاذ قرارات تسمح بتعزيز قدرهتا تنافسية.

                                                           
1 Monika Švárová. Jaroslav Vrchota, Strategic Management In Micro, Small And Medium-Sized Businesses In 
Relation To Financial Success Of The Enterprise, Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae 
Brunensis, Volume LXI, Number 7, 2013, P2860. 
2 Ruth Nyanchoka Nyariki, Strategic Management Practices As a Competitive Tool In Enhancing Performance Of 
Small And Medium Enterprises In Kenya, Master Of Business Administration, School Of Business, University Of 
Nairobi, Kenya, November, 2013, PP 35-36. 
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 االستراتيجي:. التشخيص 1.1.2.1
يعترب التشخيص االسرتاتيجي عملية دائمة ودورية تسمح بتتبع ودراسة تطورات بيئة املؤسسة واليت من شأهنا أن 

 تساعد أو حتول دون مقدرهتا على النمو واملنافسة.
يسمح التشخيص االسرتاتيجي يف إطار تعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتفعيل مدخل املرجعية 

""Benchmarking أخرى منافسة مبؤسسة هبا اخلاصة األداء ومؤشرات وأعماهلا ما مؤسسة مقارنة من خالل 
 .الصناعة يف األفضل واملمارسات باملؤشرات أو الصناعة بنفس األفضل تعد

 هو ما املؤسسة تعرف هذه العملية ويف والتكلفة، والوقت اجلودة هي الثالثة الرئيسية املؤشرات تكون ما عادة
 .األهداف مع والعمليات النتائج وتقارن العمليات نفس على تقوم أخرى صناعة يف أو الصناعة يف األفضل

 أفضل مع وعالقتها عملياهتا أشكال خمتلف املؤسسات تقّيم حيث االسرتاتيجية، االدارة يف هذا املدخل ويستخدم
 بعض فيها معينة ممارسات لتطوير خطط بتصميم الحقا   هلا يسمح ما وهذا. األخرى املؤسسات يف املمارسات

إضافة إىل أن التشخيص االسرتاتيجي يعد مرحلة أساسية ومهمة للتخطيط وصنع القرارات على مستوى  .القصور
 الصغرية واملتوسطة املؤسسات يف التخطيط عملية وتطبيق املؤسسة. ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أن استخدام

هذا النمط من  ( أن2119)  Athulaو Pushpakumari يرى مستمر، حيث نقاش موضوع يزال ال
 ألهنا االسرتاتيجي للتخطيط الناجح التنفيذ استمرار لضمان الوسائل األحيان من كثري يف ميلك ال املؤسسات

 وتوسيع قاعدة واملالية البشرية املوارد إىل الوصول على حمدودة قدرة ولديها املوارد، من أقل مستويات على حتافظ
 رؤية وجود عدم القدرات، كنقص طرق بعدة الظاهرة اإلدارية ( أن املشاكل2111) Gerberالعمالء. ويرى 

أمر بالغ األمهية لتطوير أداء  األعمال وضعف تنفيذ اسرتاتيجية وبدائل األعمال خطط وجود عدم واضحة،
 1املؤسسات الصغرية واملتوسطة واستدامة تنافسيتها.

 . التحليل االستراتيجي:1.1.2.1
يهدف التحليل االسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل إدراك العالقة بني املتغريات البيئية اليت مت 

 فكل حتصيلها عن طريق عملية تشخيص احمليط الداخلي واخلارجي، هبدف حتديد البدائل االسرتاتيجية املالئمة،
 مع تتناسب مبا وكذلك وأهدافهـا، رسالتها مع تتوافق اليت االسرتاتيجيات هذه من ةتوليف عمل هلا ميكن مؤسسة

 والواقع األخرية، هذه بني باملفاضلة يقوموا أن املسريين على ويكون والوظيفي، التنافسي خاصة حميطها حتليل نتائج

                                                           
1 Zachary B. Awino, Strategic Planning and Competitive Advantage of ICT Small and Medium Enterprises in 
Kenya, Business and Management Horizons, MacroThink Institute, 2013, Vol. 1, No. 1, P193. 
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 التفكري من الكثري إىل حتتاج املثلى اإلسرتاتيجية أو االسرتاتيجيات من املمكنة للتوليفة االختيار عملية أن
 Isoherranenاالسرتاتيجي واليت عددها  التحليل أدوات يف التحكم االختيار هذا ويتطلب والتحليل،

، حتليل القوى اخلمسة، حتليل الزوايا األربع، PEST، حتليل SWOT( يف ستة أنواع مشلت حتليل 2112)
 يف لالهتمام إثارة األكثر يعد لبيئة املؤسسة االسرتاتيجي التحليل إن حتليل سلسلة القيمة وحتليل احمليط األزرق.

 مكانة كما أن حجز سريعة التنافسية يف التحوالت تكون حيث العالية، تنافسية قوية يف جمال التقنية ذات املناطق
 جديدة وماتمستحيلة يف بعض األحيان. ويسمح هذا املدخل بتوليد معل أو تبقى مسألة صعبة السوق يف رائدة

التغري، عالوة  ديناميكية وسريعة أسواق يف التنافسية لالسرتاتيجية الرئيسية النجاح عوامل وداللة عن وأكثر وضوح ا
 اسرتاتيجي موقف من الرتكيز حتول خاصة املختلفة، اإلسرتاتيجية للتوجهات املتبادلة االعتمادية حتليل يتم على أنه

 1آخر. إىل اجتاه أو
 واليت تؤثر سلبية األكثر ( أن التحليل االسرتاتيجي يسمح للمؤسسة بإدراك العوامل2115) Jureviciusويرى 

 اليت السوق بشكل قوي، مما يزيد من خطر املنافسة وجيعلها تبتعد عن ممارسة أنشطتها فيه، كما الصعوبات يف
ويف نفس السياق كان قد  2وزيادة قدرهتا التنافسية.الربح  إمكانية من كبري حد إىل تقلل معها التعامل عليها يتعني
 والتدريب البشرية املوارد سياسات ( أن التحليل االسرتاتيجي يساعد على تعديل2111وآخرون )  Wangذكر

Thuong (2117 )من جهة أخرى اعترب  3لدعم االبتكار واكتساب مرونة أكثر وميزة تنافسية أطول. والتطوير
 الرئيسيني القرار صانعي ميّكن مبا االهتمام من ملزيد وإخضاعها االسرتاتيجي التحليل استخبارات تسهيل أنه ينبغي
 التنافسية قدرهتا لتعزيز األعمال اسرتاتيجية وتقييم وتنفيذ وبناء إدارهتا على اإلجيايب للتأثري استغالله للمؤسسة
 4.وابتكاراهتا

 . اليقظة االستراتيجية:1.1.2.1
االسرتاتيجية نظاما يسمح ملدير املؤسسة الصغرية واملتوسطة من استقصاء وترصد التغريات يف البيئة تعترب اليقظة 

التجارية، التنافسية، والتكنولوجية، واليت تسمح بالتنبؤ بالتحوالت وتتبع حركية بيئة األعمال وكذا املنافسني، 

                                                           
1 Ville Isoherranen, Strategy Analysis Frameworks For Strategy Orientation and Focus, Doctorate Dissertation, 
University Of Oulu, Finland, 2012, P18. 
2 Genoveva, Rachael Liu, The Business Strategy Analysis To Gain Competitive Advantage In Logistics Industry, 
International Journal of Management and Applied Science, Volume 3, Issue 5, May 2017, P52. 
3 Wang, Wen-Cheng. Lin, Chien-Hung and Chu, Ying-Chien, Types of Competitive Advantage and Analysis, 
International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 5, May 2011, P103. 
4 Thuong Nguyen, Applying Strategic Analysis in Business strategy to enhance competition and Innovation A case 
study in a small construction company, Arcada Degree Thesis, International Business, 2017, P38. 
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ت للنمو السريع، إضافة إىل التعلم من خالل واستكشاف الفرص املتاحة لتوسيع احلصة السوقية أو استغالل طفرا
 تصحيح األخطاء وتعميق جتربتها يف ترقية تنافسيتها وتعزيز كياهنا.

يف إطار  للبحث الواعدة اجملاالت أكثر من اإلدارة هي واحدة لفريق االتصال ( شبكة2111) Joséeيعترب 
 أداة جتعلها واليت الشبكة هلذه الفريدة امليزات معرفة لالهتمام املثري من سيكون يعتقد أنه كما اليقظة االسرتاتيجية،

 وتشري. املتعلمة املنظمة منوذج االسرتاتيجية تعكس إىل حد بعيد اليقظة كما اعترب أن. قيمة جتارية استخبارات
 من واحدة نتكو  قد املعلومات استقصاء ممارسات أن إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات من مجعها مت اليت البيانات
وقد  إجيابية. تأثريات هلا سيكون املؤسسة يف التدريسية اهليئة هذه وأن التنظيمي التعلم يف تسهم اليت العوامل

 جمال يف ممارساهتا توصل الباحث إىل أن اليقظة االسرتاتيجية تساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على حتسني
 1الطويل. املدى على البقاء وآفاق التنافسية قدرهتا زيادة مث ومن التجارية األعمال

( إىل أن اليقظة يف وقتنا احلايل تعتمد بدرجة كبرية على شبكة األنرتنت 2114) Ricquierكما تشري توصيات 
( قد ذهبت حنو ضرورة تكاثف اجلهود على 2112) Kouidriيف حني كانت توجهات  2واملخرجات العلمية.

 اليت االقتصادية جمال اليقظة االسرتاتيجية من خالل تنصيب منصات االستخباراتاملستوى اإلقليمي هبدف دعم 
 3آلية. بطريقة املعلومات مصادر إىل بالوصول وتسمح حديثة معلومات توفر

 . الرؤية االستراتيجية:5.1.2.1
 حتديد يتم املستوى هذا إدارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وعلى يف أساسي عنصر هي االسرتاتيجية الرؤية

 فسيصبح بوضوح، التنظيمية والرسالة الرؤية حتديد يتم مل إذا. حتقيقها يف املنظمة ترغب اليت اإلسرتاتيجية األهداف
 4.مستحيال   نفسها لالسرتاتيجية السليم التطبيق

 تطوير ، طاقاته تركيز للمدير، الشخصية الرؤية وتعميق املستمر إن الرؤية االسرتاتيجية تعتمد على التوضيح
 معرفة هي الفردية والرؤية فردية، برؤية املشرتكة الرؤية موضوعي، حيث تبدأ بشكل الواقع والتعامل مع املهارات
 بل فحسب، القائد صنع من االسرتاتيجية الرؤية تكون أن ينبغي ال هنا ومن. احلقيقة حيمل الشخص بأن ضمنية

                                                           
1 Josée Audet, La veille stratégique chez les PME de haute technologie: une étude de cas par comparaisons inter-
sites, Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Faculté des Sciences de 
l’administration, Université Laval, Québec, 13-14-15 juin 2001, PP.19-20. 
2 Daniel RICQUIER, Veille, innovation et compétitivité scientifiques et technologiques, Institut de France, 15 
Janvier 2014, P2. 
3 Mohamed Kouidri, Intelligence économique et PME Enjeux, expériences et perspectives, Colloque National sur 
Stratégies d’organisation et d’accompagnement des PME en Algérie, Ouargla, 18 et 19 Avril 2012, P12. 
4 Katya Antonova, Organizational Competitiveness Through Strategic Knowledge Management, IZVESTIA – 
Journal of University of Economics – Varna, Econ Lit – М-530, 2015, P83. 
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 ومن مث االنتقال إىل. املنظمة أو املؤسسة يف األفراد مع التفاعل خالل من خلقه الواجب اهلدف تكون أن جيب
 التفكري ضد تتناقض تطويرها مت اليت واألدوات املعرفة من وجمموعة مفاهيمي، إطار هو الذي املنظومايت التفكري
 1حيث ال يتم تطوير هذه املهارة إال من خالل االلتزام. وامليكانيكي اخلطي
 االستمرارية عدم إىل يؤدي الذي هو احلالية األعمال بيئة يف والتذبذب اليقني عدم ( أن1882) Wilsonيرى 

 التخطيط عناصر لدمج وآلية الزاوية حجر باعتبارها للرؤيّة، أيضا حاجة املؤسسات، كما أن هناك اجتاه يف
 هذه كل ويلخص والثقافة، التنظيمي اهليكل العمل، وخطط االسرتاتيجية والغايات، األهداف االسرتاتيجي،

 واالتساق التماسك من التحقق على ويساعد املستقبلية، املؤسسة الصغرية واملتوسطة عن كاملة صورة يف العناصر
 2الداخلي هلا.

قصرية ال تتجاوز  رؤية لديها املؤسسات الصغرية واملتوسطة ( أن معظم2114وآخرون ) Waltيرى كل من 
إضافة إىل اخللط والتداخل بني الرؤية االسرتاتيجية  مكتوبة رؤية لديها ليس إضافة إىل أنه ، سنوات مخس عموم ا

 املؤسسات تقضي .سنوات مخس إىل سنة من زمين إطار ضمن املستمر التجديد ومهامها، وهو ما يدفعها إىل
 هذا يف مستمرا وقتا تقضي وال ورسالتها رؤيتها صياغة يف والكبرية املتوسطة املؤسسات من أقل وقتا الصغرية

النشاط، كما أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تدرك أن التغيري يف الرؤية االسرتاتيجية ينجم عن التغري يف البيئة 
 3اخلارجية.
 . مداخل االستدامة:5.2.1

 االبتكار: درجة. 1.5.2.1
 أكثر منافع حتقق أن ميكن واملتوسطة الصغرية املؤسسات ( أن2114) Saunilaالباحثني مبا فيهم  بعض يقرتح

 AbouMoghliتوجهها حنو االبتكار، من خالل عدة مداخل يذكر من بينها كل من طورت ما إذا
Abdallah, & Muala (2112) التنظيمي االبتكار ؛(واألفكار واخلدمات بالسلع املتعلقة) املنتجات ابتكار 

 يتعلق كما) السوق يف واالبتكار ؛(وظفنيامل وسياسة والتنظيم واإلدارة واملبيعات والشراء التسويق أساس على)
 تنفيذ ( أن2111وآخرون ) Dottore يف حني يرى(. السوق قطاعات واخرتاق اإلقليمية املناطق بتوسيع

                                                           
1 Sujata Rao. K. J. Soumya, Strategies for Enhancing Competitiveness of Firms, Industry Sectors and Country, 
Conference on Global Competition & Competitiveness of Indian Corporate, 06 January 2015, P490. 
2 Ian Wilson, Realizing the Power of Strategic Vision, Long Range Planning, Vol. 25, No.5, Great Britain, 1992, 
P20. 
3 J L van der Walt, J Kroon & B J Fourie, The Importance of a Vision and Mission for Small, Medium-Sized and 
Large Businesses, SAJEMS, Vol 7 No 2, 2004, PP.217-218. 
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 واملعرفة الرمسية غري البحث عمليات طريق عن تبنيه يتم ما غالبا   واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف االبتكار
 1امللموسة. غري وتستهدف األصول املوازيةاملستمدة من القطاعات 

 من تبتكره ما مـن خالل والتميـز النجاح عوامل على التأثري االبتكار يف إطار املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتاول
 وموقع صورة خلق أو التكاليف أو تقليل اجلودة لتحسني سواء وتنظيمية إنتاجية طرق أو تكنولوجيات أو منتجات

 إىل تطوير قدرهتا التنافسية. بـدوره وما يؤدي فعال واستحداث قنوات توزيع سريعة ختصص إجياد أو متميز
 لثالثة تبتكر أن املؤسسات على جيب أنه مماثلة، حيث يعتقد نتائج إىل توصلBrown (1884 )وقد توصل 

 استخدام يف الصناعة وقيادة هجومي موقف اختاذ خالل من ميزة على رئيسية تشمل الرغبة يف احلصول أسباب
 تفوق املؤسسات األخرى املنافسة املنافسة؛ أو إحباط للضغوط اليت تفرضها استجابة اجلديدة؛ أو التقنيات
 2.اخلاصة ألعماهلم

حيث ميكنها من  املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مستوى على االقتصادي للنجاح حامسة عوامل االبتكارات تعترب
 على تنافسية ميزة على احلصول إنتاجها عمليات وحتديث اجلديدة املنتجات تطوير يف باستمرار االستثمار خالل

 العمالة حيث من سواء بكثري أسرع بشكل كما أن املؤسسات املبتكرة تنمو. السوق يف حصتها وزيادة منافسيها
 وختاطر إنتاجيتها يف تدرجيي اخنفاض من املبتكرة واليت ستعاين غري نظرياهتا من رحبية أكثر وهي الدوران معدل أو

 3.السوق يف مركزها بفقدان
التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  القدرة تعزيز يف املعريف واالستثمار االبتكار والشكل املوايل يوضح دور

 .2114عدد من الدول املتباينة يف النمو االقتصادي خالل سنة 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Nurul Nadia Abd Aziza, Sarminah Samadb, Innovation and Competitive Advantage: Moderating Effects of Firm 
Age in Foods Manufacturing SMEs in Malaysia, Procedia Economics and Finance 35, 2016, P258. 
2 Rodney McAdam. Peter Stevenson and Gren Armstrong, Innovative change management in SMEs: beyond 
continuous improvement, Logistics Information Management, Volume 13, No 3, 2000, P141. 
3 Jennifer A. Gino d. Miguel F. Juliane G. Vivien L. Blanca N & Baptiste T, SME Investment and Innovation: 
France, Germany, Italy and Spain, KfW Bankengruppe, Oct 2015, P6. 
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 دور االبتكار واالستثمار املعريف يف تعزيز القدرة التنافسية (:11الشكل )

 
Source: Jennifer A. et al, op cit, P8.1 

يتنب من خالل الشكل أن الدول اليت هلا توجهات عالية لالستثمار يف جمال املعرفة واالبتكار تتميز مؤسساهتا 
بالنسبة للربازيل واململكة املتحدة، وهو ما يؤشر على أن الصغرية واملتوسطة بقدرة تنافسية عالية مثلما هو احلال 

 هناك عالقة طردية بني االبتكار وتنافسية املؤسسات.
 أفضل االبتكار على أن يكون ألنشطة املباشر الدعم ومن هذا املنطلق تدعو العديد من الدراسات لتفعيل برامج

 الصغرية خاصة باملؤسسات لالبتكار دورات تدريبية نظيمت ينبغي التعليمية، وبالتحديد الربامج مع توافقا   وأكثر
 كشرط باالبتكار الوعي رفع كما يستوجب. االبتكار جمال يف واملهارات املعرفة إىل عادة تفتقر اليت واملتوسطة

 2لضمان مستوى عال من التنافسية. مسبق
 . مستوى التكوين المتخصص )رأس المال البشري(:1.5.2.1

 املال لرأس فعالة بإدارة احلاالت من كثري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تعزيز قدرهتا التنافسية جناح يرتبط
 وقد أكدت عن غريها من املنافسني، خمتلفة املؤسسة احملوري القادر على جعل العامل أنه اعتبار على البشري،
 Martin (1883) فوفقا. للتنافسية التجاريةأساسية  كمحددات امللموسة غري املوارد أمهية على األدبيات

 .والتنظيم التكنولوجي، السمعة املال رأس البشري، املال رأس بقوة يف االستثمار الشركة على جيب
                                                           

 (.)حتسن كبري 5)تدهور كبري( إىل  1املقبلة، والقيم ترتاوح من  12مالحظة: احملور العمودي: التطور املتوقع للموقف التنافسي بالنسبة للمنافسني الدوليني الرئيسيني يف األشهر الـ  1
 12)زيادة كبرية(، وإدخال ابتكارات املنتج أو العملية يف األشهر الـ  5)ختفيض حاد( إىل  1املاضية، ترتاوح القيم من  12تطور حجم االستثمار يف األشهر الـ احملور األفقي: متوسط 

 اليت مشلتها الدراسة. املؤسسات الصغرية واملتوسطة)نعم(. األرقام هي مجيع املتوسطات املرجحة جلميع  4)ال( إىل  2املاضية، ترتاوح القيم من 
2 Jurgen Henke, Assessment Of Innovation And Competitiveness Support Programmes, Serbia - 
Recommendations and Proposed Corresponding Actions -, The European Union’s IPA Programme for the 
Republic of Serbia, 2010, P35. 
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 قيمة فعلية يضيفون موظفيها أن املؤسسة أدركت يف تثمني امليزة التنافسية إذا البشري املال رأس ويزيد دور
 Dazaو Cantillo يشري ويف هذا السياق. واستبداله تكراره يصعب مورد إىل وحتويلها اإلنتاج لعمليات

كونه غري متاح بشكل ميكن تقليده  للمنظمة األخرى املوارد على تتزايد البشري املال رأس أمهية أن ( إىل2111)
 1املؤسسة مرتبط إىل حد كبري هبذا العامل. فشل أو وهو ما جيعل جناح

 والدراية، التنظيمية، واملعرفة البشرية، املوارد مهارات اليت تشمل يف امللموسة غري األصول تؤكد بعض الدراسات أن
 وهو ما أكدته. للمؤسسة االبتكارية تثمل أساس اإلمكانات وغريها، والعمالء املوردين مع والعالقة التقنية، واملعرفة
 أدى إىل زيادة امللموسة غري يف األصول ماراالستث أن حقيقة تؤكد( 2111) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة
 مما هذه العاملني بني قوية صلة وجود عدة تظهر دراسات هناك املؤسسات، كما أن من العديد يف العمل إنتاجية

 2االقتصادي. للنمو كمحفز قوي امللموسة غري الكربى األصول األمهية يثبت
 األصول املعرفية بدرجة كبرية على العناصر التالية:ويظهر تركيز االجتاهات احلديثة لالستثمار يف 

 من أكثر األورويب ميثل االحتاد يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املعرفية أصبح االستثمار يف احللول 
 ؛٪(33) اإلنتاج تكاليف ختفيض يليها ،41٪

 من بدال الداخلية، التمويل مصادر تستخدم اليت باالستثمارات اهتماما أكثر املؤسسات تكون ما عادة 
 امللموسة. غري األصول من لسلسلة اخلارجية املوارد استخدام

 والتنمية للتشغيل الرئيسية اجلوانب أحد هي البشرية ( إىل أن املوارد2116لقد أشارت املفوضية األوروبية )
 للمؤسسات، البشرية املوارد لتطوير واألساساملستدامة  للفعالية احليوي املعيار املستدامني، يف حني اعتربت التعاون

 3والتحفيزات. والكفاءة املعرفة إضافة إىل
 املهام مجيع لتنفيذ الالزمة والسياسة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باملمارسة البشرية املوارد االستثمار يف ويرتبط
 ومقبولة آمنة بيئة وتوفري موظفي ومكافأة والتقييم والتعليم التوظيف وخاصة املوظفني، بقضايا املتعلقة اإلدارية
 1هلم، كما أن هذه السياسات ميكن أن تشمل: ومهنيا وعادلة أخالقيا

                                                           
1 Maria Elena Camarena Adame and Maria Luisa Garcia Saavedra, The Relationship between Human Capital and 
the Competitiveness of SMEs in Mexico City, Mexico, British Journal of Economics, Management & Trade, 
14(1): 1-13, 2016, P4. 
2 Ramona Todericiua. Alexandra Stnit, Intellectual Capital – The Key for Sustainable Competitive Advantage for 
the SME’s Sector, Procedia Economics and Finance 27, 2015, P679. 
3 Tamás MOLNÁR. , János VANCSIK, Sustainable Competitiveness Of The Sme Sector Formed By 
Collaboration: The Prominent Role Of HR, DETUROPE – The Central European Journal Of Regional 
Development And Tourism, Vol. 8 Issue 1, 2016, P120. 



 : آليات تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالثانيالفصل  التنافسية..: إشكالية تعزيز القدرة الباب األول 

 128 

 موظف( كل عمل طبيعة حتديد) العمل حتليل 
 املنصب هلذا املرشحني وتعيني العمل أماكن ختطيط 
 املنصب هلذا املرشحني اختيار 
 اجلدد املوظفني وتعليم اجتاه 
 اإلخراج/  الكفاءة تقييم 

 املوظفني رواتب إدارة 
 للموظفني والفوائد احلوافز توفري  
 املوظفني مع التواصل 
 املوظفني وحتسني التعليم 
 املوظفني يف التفاين روح خلق 

 مع التكيف على واملتوسطة الصغرية املؤسسات مساعدة يف هاما   دورا   املهارات إىل الوصول يؤدي أن ميكن
 املهارات حتسني حتديد مت وقد. مستمرة نوبات شكل تتخذ اليت التغيريات سيما ال التنافسية، البيئة يف التغريات
 من السوق، تنويع الصادرات حصص زيادة مع للتكيف هذه املؤسسات تستخدمها كاسرتاتيجية ملحوظ بشكل
 2جودة املنتجات. وترقية

 . االلتزام بالمعايير العالمية والتقييس:1.5.2.1
 خالل من العاملية، السوق واملتوسطة يف الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة دعم يف هاما دورا املعايري تلعب

. األجنبية والشركات األسواق إىل الوصول متكني خالل ومن تقدمها، اليت واخلدمات املنتجات حتسني يف املساعدة
 أمام الفنية احلواجز تقلل ألهنا هلذا النمط من املؤسسات التنافسية القدرة لتعزيز قوية وسيلة الدولية املعايري تعترب

 والطلب. العرض جانيب بني املعلومات تناسق عدم من وتقلل احلدود عرب التجارة
 أحدث إىل والوصول تنافسية ميزة توفري الصغرية واملتوسطة من خالل للمؤسسات كبرية فوائد املعايري حققت وقد

 للموارد. فعالية األكثر التخصيص حتقيق يف واملساعدة االبتكار، على القدرة وتعزيز التقنيات،
 تشجع فهي. أعماهلا على واملختربة اجملربة املمارسات أفضل بتطبيق واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املعايري تسمح

 بشكل الشركة هبا تدار اليت والطريقة اتباعها يتم اليت والعمليات تسليمها، يتم اليت املنتجات على الرتكيز على
 وحتسني كفاءة، أكثر التجاري النشاط جتعل أن وميكن املستمر، والتحسني للمراجعة عملي ا إطار ا توفر فهي. عام

وتظهر أمهية املعايري الدولية والتقييس يف دعم  .جدد عمالء على احلصول يف واملساعدة وخدماهتا، منتجاهتا جودة
 3للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل: وتطوير القدرة التنافسية

                                                                                                                                                                                     
1 Slobodan Ceranic´ and Blaženka Popovic, Human resources management in small and medium enterprises, 
Applied Studies in Agribusiness and Commerce – APSTRACT, Agroinform Publishing House, Budapest, 
(Without Year), P73. 
2 Marion Jansen and Rainer Lanz, Skills and Export Competitiveness for Small and Medium-Sized Enterprises, 
World Trade Organization, P4. 
3 Antonio Tajani. Johannes Hahn, Using standards to support growth, competitiveness and innovation, Guidebook 
Series: How to support SME Policy from Structural Funds, European Commission, 2012, PP 25-27 
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 على واملتوسطة الصغرية املؤسسات املعايري تساعد أن ميكن :المقدمة الخدمة أو المنتج جودة تحسين 
 جذب عن فضال   األعمال، وتكرار العمالء رضا من يزيد مما خدماهتا، أو منتجاهتا جودة ومراقبة حتسني
 .احلاليني العمالء على جدد واحلفاظ عمالء

 ميكن باملعايري، التزامها إثبات خالل من :الخدمات أو المنتجات جودة إثبات على القدرة زيادة 
 املستقل التأكيد طريق عن وخدماهتا منتجاهتا جودة بوضوح تثبت أن واملتوسطة الصغرية للمؤسسات

 .هبا املعرتف الشهادات إصدار هيئة من( ثالث طرف أي)
 وتضفي قدرا من  الطمأنينة املعايري : توفرخدماتها أو ومنتجاتها التجارية األعمال في الثقة زيادة

 والعاملية. والسالمة اجلودة حترتم خدماهتا أو منتجاهتا بأن املصداقية والثقة لعمالئها
 منتجاهتا تسويق يف واملتوسطة الصغرية الشركات املعايري تساعد أن : ميكنالمؤسسة صورة تحسين 

 واسع. نطاق على وحمرتمة معروفة ميزة هبا املرتبطة االعتماد عالمات كما تعد دوليا، وخدماهتا
 مشرتكة ومصطلحات تعاريف املعايري معظم تقدم مشتركة: لغة باستخدام التعاون على القدرة 

 وإنشاء التعاون على املؤسسات املعريف التدوين هذا يساعد أن ميكن الصناعة، داخل لالستخدام
 .الدولية احلدود وعرب اخلربة جماالت عرب التواصل وتبسط والشفافية، الوضوح اسرتاتيجية، وتوفر حتالفات

 واألساليب املتسقة القواعد من جمموعة املعايري توفر المختلفة: النظم بين البيني التشغيل قابلية 
 .والتوافق البيين والتشغيل الوظائف من عالٍ  مستوى خبلق تسمح اليت القياسية

 أسواق إىل الدخول على املعايري استخدام يساعد والتصدير: الحدود عبر التجارة على القدرة تحسين 
 .التداول تكاليف خفض مع املبيعات، وزيادة جديدة أعمال فرص وخلق نطاقا أوسع دولية

 واملعرفة املعلومات أحدث إىل بالوصول القياسي التوحيد يسمح المعارف: أحدث إلى الوصول تحسين 
 يف ويساعد ويعزز االبتكار، رةو املهد املوارد من ويقلل. التقنيات وأحدث التجارية املمارسات وأفضل
 العاملية. السوق يف التنافس من وميكنها جديدة وخدمات منتجات تطوير

 مع للتعامل استعداد ا أكثر املعايري تعتمد اليت األعمال والتخطيط: الداخلية المخاطر إدارة تحسين 
 على ساعدهتم املعايري ألن وذلك. التوريد سلسلة يف فشل أو املعلومات تكنولوجيا فشل مثل املشكالت،

 .منظمة بطريقة ونتائجهم تقدمهم ومراقبة املمارسات أفضل وتنفيذ التجارية عملياهتم حتسني
 العاملي والشراء الضخم اإلنتاج متكني خالل من التكاليف خفض إىل املعايري تؤدي التكاليف: خفض 

 التطوير، وتقليص مدة التكيف تكاليف وتقليل واملعلومات املعامالت تكاليف وخفض العمليات وترشيد
 .للرحبية والتنافسية هاما واليت تعترب عامال
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 العروض مبقارنة للعمالء السماح خالل من األسواق فتح على املعايري تساعد :التنافسية القدرة زيادة 
 مع الصغرية واملتوسطة ويسمح هلا بالتنافس تنافسية للمؤسسات ميزة مينح مما املختلفني، املوردين من

 عمر ا على مستوى متكافئ. واألطول حجما   األكرب الشركات
مما كانت عليه يف  م البيئة االقتصادية العاملية أكثر تعقيدا وغموضاـأصبحت معالوكخالصة القول فقد 

املعامالت التجارية واملالية وظهور عدة عوامل  العقود القليلة السابقة، وذلك نظرا لتوجه جل الدول حنو حترير
 شراكة والتحالف بني املؤسسات.سامهت يف ديناميكية البيئة املعاصرة كالتسارع التكنولوجي وتنامي  عالقات ال

لصغرية واملتوسطة بأن استقرار كياهنا واستدامته يتطلب قدرة تنافسية عالية ؤسسات ااملوأمام هذه التطورات تدرك 
على أقل تقدير يف األمد القصري تسمح بتوسيع حصصها السوقية، وزيادة رحبيتها، وبالتايل احلفاظ على مكانتها 

 واملتوسط.
وتكامال، من خالل الرتكيز  وعلى هذا األساس تتجه املؤسسات املعاصرة إىل السعي حنو تبين آليات أكثر مرونة

تنافسيتها على مستوى اسرتاتيجية املوقع اجلغرايف واملفاضلة بني على ضمان املداخل األساسية اليت تكفل تعزيز 
العمالة ووفرة وتنوع املدخالت األولية، إضافة إىل تقوية املداخل العامة كالبنية التحتية وتغطية مشاكل التمويل، 

عليها االهتمام أكثر مبجال البحث والتطوير هبدف إجياد أساليب وأمناط جديدة تقلل  ويف نفس السياق يتوجب
السعي لتوطيد بواسطتها تكاليف االنتاج وترفع أداءها التنافسي، عالوة على ضرورة تبين الذكاء االقتصادي و 

على  تهقدر للمسري ك اإلمكانات الفرديةبني األطراف املؤثرة يف منحى املؤسسة. من جهة أخرى فإن  عالقاتال
وريا يف جناح ، تعترب عامال حمتنصيب خاليا لليقظةزبائن، و رصد حتوالت احمليط وتتبع سلوكيات املنافسني وال

اجلانب االسرتاتيجي، كما أن قدرته على اختاذ القرارات الصائبة وتوليد األفكار وتصور احللول وكذا اتساع رؤيته 
بالنظر إىل تسارع تقلبات البيئة اخلارجية وديناميكيتها األوضاع التنافسية. و متكن من نقل املؤسسة إىل أفضل 

تثمني رأس تصبح املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حاجة ملحة لضبط أسس تكفل استدامة تنافسيتها عن طريق 
اح املؤسسة يف دعم ويتوقف جن عتبارات اجلودة والبيئة.مع إيالء االهتمام ال والرتكيز على االبتكاراملال البشري 

ى وتطوير قدرهتا التنافسية إىل حد بعيد على مرونة هذه املداخل وعلى درجة التكامل بينها، إضافة إىل مستو 
 بني الدولة، القطاع واملؤسسة.السياسات تنسيق 
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 خالصة:
وحترير املبادالت التجارية، القراءة األولية يف خملفات العوملة توحي بتعدد الفرص ذات العالقة باندماج األسواق إن 

واستغالل التقنيات والتطبيقات احلديثة يف أنشطة املؤسسات، كما تفتح األفق لعقد شراكات والدخول يف 
حتالفات اسرتاتيجية تقوي من خالهلا قدرهتا على املزامحة يف األسواق احمللية والدولية. إال أن التحليل املعمق هلذه 

ة واملتوسطة ومستوى التأثري فيها، ال سيما عة التهديدات اليت تواجه املؤسسات الصغري الظاهرة يؤشر بقوة على طبي
الثورة الصناعية الرابعة وتنامي ك  والقدرة على جماراة املتغريات البيئية املعاصرةعم وتطوير تنافسيتها إدراك مداخل د

اندماج املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  وهو ما جيعل مسألة الطفرات االبتكارية لالقتصاد الرقمي وغريها،
تأثري  تقلب تنافسيتها يعود العتبارات تتعلق بتقديركما أن ،  حتميامعقدا و املنظومة االقتصادية العاملية أمرا 

حتليل طبيعة وحركية اجلمع بني املنظور الستاتيكي والديناميكي من خالل  فضال عنحتديات احمليط الدويل 
 ة املؤسسة.املتغريات ودرجة عومل

وبالنظر إىل مرونة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وقدرهتا على التكيف مع حتوالت احمليط من جهة وتسارع 
املتغريات من جهة أخرى، يظهر جليا ضرورة استخدام التكتيك الذي يكفل االستجابة والتفوق على املدى 

قرتح الدراسة املراجعة املستمرة للنماذج وخمرجات القصري بدل االسرتاتيجية التنافسية، ويف نفس السياق أيضا ت
األحباث السابقة وهذا متاشيا مع ديناميكية بيئة األعمال املعاصرة كإعادة النظر يف تركيبة سالسل القيمة )إدراج 

 االبتكار واحلوكمة وغريها(.
 تواجه املؤسسة إضافة إىل إن التشخيص الدقيق للبيئة الداخلية واخلارجية يسمح بإدراك الفرص والتهديدات اليت

تقييم نقاط القوة والضعف، األمر الذي يساعد على التحكم يف الوضع التنافسي للمؤسسة والقدرة على تتبع 
 وفهم تطور املتغريات والتنبؤ بسلوكها املستقبلي.

يكمن يف  هلذا النمط من املؤسسات أقرت بأن صعوبة التحكم يف القدرة التنافسية التوجهاتإضافة إىل أن معظم 
 حنو بناء منوذج جيمع عدة أبعاد وعلى هذا األساس توجهت هذه الدراسة، طبيعتها الديناميكية وحركيتها املستمرة

  األسس الواجب تعزيزها.، كما يسمح بتحديد واملرونة واالستدامةالتكامل ك
وهو ما يصعب تعدد مستويات التحليل وجتانس نشاط املؤسسات ب النموذج ترتبط يةدودحموجتدر اإلشارة إىل أن 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتصلح أصناف طبيعة النشاط االقتصادي ملختلف تصميم مداخل شاملة تتواءم مع 
 على املستوى املتوسط أو الطويل. جلميع الظروف والتطورات البيئية
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 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنافسية الباب الثاني: تحليل
 تمهيد:

اقتصاد السوق، لقد عرف االقتصاد اجلزائري يف أواخر الثمانيات مرحلة انتقالية من االقتصاد املخطط إىل 
حيث اتسمت هذه املرحلة بتغري جذري يف الرتسانة القانونية واضطرابات واسعة يف خمتلف اجملاالت السياسة، 
االقتصادية واالجتماعية، وهو ما عقد مسألة االندماج يف االقتصاد الدويل والتكيف مع متطلباته من جهة، إضافة 

 ر يف إرساء منظومة اقتصادية قوية ومعصرنة.إىل صعوبة دفع عجلة التنمية احمللية والتأخ
كما عرفت هذه املرحلة أيضا بداية االهتمام باملؤسسات الصغرية واملتوسطة واالعرتاف بدورها الفعال يف تكامل 
النسيج املؤسسايت لالقتصاد الوطين، ويف هذا السياق فقد بدأت اجلزائر بتفعيل عدة إجراءات تصب بالدرجة 

هذا القطاع واالستجابة الحتياجاته، من خالل تأسيس هياكل للدعم واملرافقة وتسخري املوارد األوىل يف تأهيل 
 احمللية واألجنبية يف إطار الشراكة قصد االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف هذا اجملال.

 التطور التارخيي هلذا وقصد اإلملام بواقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، سيتم يف هذا الفصل التطرق إىل
والربامج املسخرة  النمط من املؤسسات واستعراض املنهجية اليت اعتمدهتا اجلزائر لدعم وتأهيلها وكذا أهم اهليئات

إلجناح هذه االسرتاتيجية. كما مت تقييم حصيلة نتائج برامج التأهيل وحتليل تطور املؤشرات الدميغرافية واالقتصادية 
لى مداخل تعزيز وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مت تصميم هلا. وقصد الوقوف ع

مؤسسة تنشط على مستوى ستة واليات )اجلزائر، وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، غليزان  151استبيان وجه لـ 
"، SPSSعلوم االجتماعية "وتيارت(، حيث مت معاجلة البيانات املستقصاة بواسطة برنامج احلزم اإلحصائية لل

 والذي مسح يف األخري باختبار الفرضيات واستخراج نتائج الدراسة.
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 الـفصل األول: منهجية الدراسة الميدانية
 %84تؤدي املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف تكامل النسيج االقتصادي الوطين، حيث متثل أكثر من 

وتعزيز الناتج احمللي االمجايل، وعلى يف إطار التشغيل وترقية الصادرات  بفعاليةتساهم من جمموع املؤسسات، و 
تعزيز قدرهتا هبدف ذا قامت اجلزائر بتفعيل اسرتاتيجية وطنية لتأهيل هذا النمط من املؤسسات األساس ههذا 

 العاملية.وجماراة تطور املؤسسات األجنبية وهتيئة نسقها للتكيف مع حتوالت البيئة التنافسية 
 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. 1

، لكن من زوايا خمتلفة، حاولت العديد من الدراسات الوقوف على واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
 لوطين.تقييم أثر التدخالت احلكومية يف تكامل النسيج املؤسسايت وتعزيز مسامهته يف االقتصاد اوحياول هذا اجلزء 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر . مراحل تطور1.1
 التطور التاريخي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 1.1.1
 1:يلي مراحل أساسية ميكن تلخيصها فيما مخسةاإلطار القانوين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تطور عرف 

% من منظومة املؤسسات 89كانت حوايل لقد   :7919-1921 الخاص القطاع تهميش مرحلة .1.1.1.1
تعود إىل اجلزائريني حمدودة على   الصغرية واملتوسطة ممولة للمستوطنني الفرنسيني قبل االستقالل وكانت تلك اليت

وبعد االستقالل   وعلى املستوى االقتصادي من حيث مسامهتها يف العمالة والقيمة املضافة املستوى العددي
جعل ما ة اجلماعية للفرنسيني أصبحت معظم تلك املؤسسات متوقفة عن احلركة االقتصادية مباشرة ونتيجة للهجر 

األمالك الشاغرة  ومحاية املتعلق بتسيري 1862سبتمرب  21 الصادر يف تاريخ 62/21الدولة تصدر األمر رقم 
سسات الزراعية الشاغرة املتعلق بلجان التسيري يف املؤ  1862أكتوبر  22الصادر يف تاريخ  62/12واملرسوم رقم 
 .املتعلق بلجان التسيري يف املؤسسات الصناعية الشاغرة 1862نوفمرب  22الصادر بتاريخ  62/39واملرسوم رقم 

ويف ظل تبين اخليار االشرتاكي وإعطاء القطاع العام الدور األساسي على حساب القطاع اخلاص واعتماد 
مؤسسات كربى مرافقة يف القطاعات االقتصادية، فقد شهدت سياسات الصناعات املصنعة وما يرتبط هبا من 

هذه املرحلة ضعفا كبريا ملنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع العام وحمدودية املؤسسات اململوكة 
للقطاع اخلاص، وقد أصبحت ثغرات عدم تطورها واضحة من خالل هذه الفرتة اليت شهدت حماوالت تطبيق 

بقي القطاع اخلاص طيلة هذه الفرتة مراقبا بصرامة خاصة جبباية حتد من أي  ، وقداالشرتاكية يف اجلزائر السياسات
 .متويل ذايت وقوانني عمل قاسية حترم املؤسسات اخلاصة من التجارة اخلارجية

                                                           
 .2116، رتاتيجية والسياسية واالقتصاديةبرنو نور اهلدى، املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر مراحل تطورها ودورها يف التنمية، املركز العريب الدميقراطي للدراسات االس 1
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اتسمت هذه املرحلة  : 9198-0198 الخاص الوطني لالستثمار وتنظيمي تشريعي إطار وضع .1.1.1.1
النصوص املتعلقة صدور ( و 1898-1895( والثاين )1894-1891بتسطري املخططني اخلماسيني األول )

 (، قانون1891أكتوبر  14املؤرخ يف  91/242بإعادة اهليكلة العضوية واملالية للمؤسسات االقتصادية )املرسوم 
 والذي يهدف إىل (1892أوت  21املؤرخ يف  11/92القانون رقم ) االستثمار االقتصادي اخلاص الوطين

حتديد األدوار املنوطة باالستثمارات االقتصادية للقطاع اخلاص الوطين وكذا إطار ممارسة النشاطات النامجة عنها 
وحتقيق  توسيع القدرات اإلنتاجية الوطنية ويف إنشاء مناصب للعمل وتعبئة االدخارباإلضافة إىل  .وجماهلا وشروطها

 اكي من خالل املسامهة يف أنشطة املرحلة األخرية من التحويل الصناعي واملقاولة من التكامل مع القطاع االشرت 
 .وية املتوازنةهالباطن واملشاركة يف حتقيق سياسة التنمية اجل

 املتعلق ، كما مت إصدار القانون)OSCIP (متابعة االستثمار اخلاصو  مت إنشاء ديوان للتوجيه 1893ويف عام 
(، والقانون املتعلق 1896أوت  18املؤرخ يف  96/13)القانون رقم  1896 يف سنة املختلطة الشركات بتأسيس

( إضافة إىل مجلة من 1899جويلية  12املؤرخ يف  99/25)القانون رقم  1899بتوجيه االستثمار يف سنة 
 (.1899أكتوبر  14املؤرخ يف  99/182االجراءات املتعلقة باستقاللية املؤسسات )املرسوم 

ري أن القيود اليت ظلت حتكم سري ومنو القطاع اخلاص كتحديد سقف االستثمار اخلاص وحتديد جمال تدخله غ
 .ظلت مانعا قويا حيول دون حتقيق مستويات منو عالية أو على األقل متوسطة

حتوال جذريا  8189شهدت اجلزائر بدءا من سنة  : 1000-9198 االقتصادية اإلصالحات .1.1.1.1
يف ظل اعتماد االقتصاد اجلزائري بنسبة كبرية على قطاع احملروقات  1896نتيجة الخنفاض أسعار البرتول سنة 

وقد أصدرت مجلة من  ،ومع تفاقم األزمة تبنت اجلزائر خيار اقتصاد السوق كبديل عن النهج االشرتاكي املتبع
 : القوانني أمهها

جاء هذا القانون إلرساء مبدأ  1990:1 أفريل 11  تاريخ في المؤرخ 10-09 رقم القرض و النقد قانون أ.
توحيد العملة بني املؤسسات اخلاصة والعامة، بالنسبة إلمكانيات احلصول على االئتمان وإعادة التمويل من البنك 

وقد متخض هذا   ية،املركزي وأسعار الفائدة بينما أصبحت األوراق املالية بني القطاعني ختضع لنفس معايري األهل
 .القانون عن مجلة من التغريات اليت ما فتئت حتصل على املستوى الدويل والوطين

                                                           
 .1881أفريل  19، الصادرة يف 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1
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يعترب هذا القانون البنية األساسية يف  1991:1 أكتوبر 5 بتاريخ المؤرخ 11-91 رقم االستثمار قانون ب.
ومنحه امتيازات مالية وجبائية وتقدميه جمال االستثمار الوطين اخلاص واألجنيب يف اجلزائر بفتحه آفاقا واسعة 

التسهيالت واحلوافز والضمانات الضرورية يف كل القطاعات خاصة تلك اليت تعمل ضمنها املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة مع إمكانية احلصول على التمويالت الالزمة من طرف البنوك، وعلى إثره مت تأسيس وكالة وطنية هتدف 

 .مار حيث مت جتميع كل املصاحل يف شباك واحد مسي بوكالة ترقية االستثماراتإىل تسهيل عمليات االستث
 الدويل مت النقد صندوق مع" Stand-by اتفاقية"من خالل : 1991 منذ الخارجية التجارة تحرير مرحلة ج.

 شكل ما وهذا للتجارة، العاملية للمنظمة االنضمام إىل اجلزائر سعي إىل إضافة التجارة وحترير الديون جدولة إعادة
 حترير املتضمنة االصالحات من بالعديد القيام خالل من التجاري، االنفتاح عملية وتسريع العقبات إلزالة دافعا
 املؤسسات عديد إنشاء إىل باإلضافة الواردات، على اجلمركية الرسوم وتقليص ترشيد األجنيب، الصرف نظام

 2(.CAGEX, SAFEX, CASI, PROMEX) اخلارجية التجارة قطاع برتقية املكلفة الوطنية

  :1011-1001 وتطويره الخاص االستثمار تشجيعو  المنافسة شفافية .1.1.1.1
 المنافسة: قانون أ.

لقد عملت اجلزائر على تأسيس ترسانة قانونية قوية اشتملت على األحكام التشريعية والقانونية يف ميدان 
 للمنافسة، وتتلخص يف النصوص األساسية التالية:املمارسات التجارية واملضادة 

  ؛املعدل واملتمم املتعلق باملنافسة 2113جويلية  15املؤرخ يف  13-13األمر رقم 
  املعدل واملتمم واحملدد للقواعد املطبقة على  2114جوان  23املؤرخ يف  12-14القانون رقم

 ؛املمارسات التجارية
  املعدل واملتمم املتعلق بقواعد ممارسة األنشطة  2114أوت  14املؤرخ يف  19-14القانون رقم

 التجارية؛
  باملنافسة؛ املتعلق واملتمم املعدل 2114 جوان 25املؤرخ يف  12-19القانون رقم 
  باملنافسة. املتعلق واملتمم املعدل 2111 أوت 15املؤرخ يف  15-11القانون رقم 

ة املمارسات التجارية واملمارسات املضادة للمنافسة بالبحث واملعاينة يتكفل أعوان الرقابة املتدخلني يف جمال مراقب
 لكل خمالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا واختاذ، عند االقتضاء، كل اإلجراءات التحفظية املنصوص 

                                                           
 .1883أكتوبر  11، الصادرة يف 64اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1
، 15(، جملة الباحث، العدد 2111-1891خالل الفرتة ) عبد الغفار غطاس، حممد زوزي، عبد الوهاب دادن، أثر حترير التجارة اخلارجيـة على النمو االقتصـادي يف اجلزائر 2

 .296، ص 2115
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 1وعلى هذا فهم مكلفون بـ: .عليها يف هذا الشأن
 لقة باملمارسات التجارية، وشروط ممارسة األنشطة التجارية تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية املتع

 واملنافسة؛
 متابعة السوق، من خالل وفرة املنتوج واألسعار املطبقة، ومجع واستغالل املعطيات اإلحصائية الواردة؛ 
 .إجراء مجيع التحقيقات املتعلقة باالقتصاد 

املنتجات والعالمات التجارية األجنبية واحمللية، فعدد  كما جتدر االشارة أيضا إىل زيادة تأثري التزوير على مجيع
(، INAPIقليل من العالمات التجارية األجنبية القوية مسجلة يف املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية )

فقد عرفت طلبات تسجيل  2117وهذا يدل على سياسة الرتاخي ضد التزوير، فوفقا لبيانات البنك العاملي لسنة 
طلب تسجيل يف سنة  7158مات التجارية لغري املقيمني يف اجلزائر تذبذبا ملحوظا، حيث مت إحصاء العال

طلب على التوايل، على غرار  3.676و  3.662إىل حوايل  2114و 2113لتنخفض خالل سنيت  2112
 2116سنة  اليت شهدت ارتفاعا قويا لعدد طلبات تسجيل العالمات التجارية، لتعود لالخنفاض يف 2115سنة 

 2طلب تسجيل. 7.158إىل حوايل 
هناك عوامل أخرى تكبح املنافسة ولكن بطريقة غري مباشرة، هي باخلصوص اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب 
ونظرا للمزايا النسبية للمؤسسات األوربية، فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية سوف تواجه املزيد من 

، عضو باجمللس االستشاري الوطين لرتقية املؤسسات الصغرية Naceri Ali Beyالصعوبات، حيث أكد 
مليون دوالر سنويا،  611على تسجيل عجز مايل قدره  2119يناير 18واملتوسطة يف منتدى اجملاهد بتاريخ 

 2117.3مليارات دوالر يف عام  3وحسبه، فإن هذا العجز سوف يصل إىل 
وهو األمر الذي جاء  1001:4 أوت 10 في الصادر 01-01 رقم ماراالستث بتطوير الخاص القانون ب.

وهو القانون املتعلق بتطوير االستثمار مناخه وآلية عمله، وهذا بغرض الوصول إىل  12-83ليعدل ويتمم قانون 
استحداث نشاطات جديدة وتوسيع القدرات اإلنتاجية أو إعادة هيكلة رأس املال للمؤسسات العمومية واملسامهة 

زات أو الرخصة يف فيه، كما مشل املفهوم اجلديد اخلصخصة الكلية واجلزئية واالستثمارات املدرجة يف منح االمتيا

                                                           
 .15/13/2119: ، تاريخ االطالعwww.commerce.org.dzالرابط: بيانات حمصلة من املوقع الرمسي لوزارة التجارة، متاح على  1

2 World Bank Indicators 2017, available on: www.worldbank.org, 23/02/2018. 
 .199، ص2116، أطروحة دكتوراه، جامعة ورقلة، ميدانية دراسة - اجلزائر يف املقاوالتية دعم سياسات وحتليل دراسة حممد،قوجيل  3
 .2111أوت  22، الصادرة يف 47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  4

http://www.commerce.org.dz/
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بني القطاع  يلي : املساواة بني املستثمرين احملليني واألجانب وإلغاء التمييز ما ما مشل القانون على هذا القانون، و 
 تضم كل  )ANDI( على شكل وكالة وطنية لتطوير االستثماراتإنشاء شباك موحد ال مركزي  العام واخلاص، و

باإلضافة إلنشاء  ،وإصدار الرتاخيص وفتحت هلم فروع عرب كامل واليات الوطن اهليئات ذات العالقة باالستثمار،
تدابري وهو حتت سلطة رئيس احلكومة يكلف بإعداد إسرتاتيجية تطوير االستثمار ويقرتح  اجمللس الوطين لالستثمار

 .حتفيزية لالستثمار ومسايرة التطورات امللحوظة
 ديسمبر 11 في الصادر 18-01 رقم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون ج.

املتخذة لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث  لالسرتاتيجيةوهو القانون الذي يعطي الشرعية  1001:1
يق للمؤسسات وعلى أساسه يتم دعم هذه املؤسسات وترقيتها من قبل خمتلف حددت أحكامه املفهوم الدق

عدة تدابري أمهها: حتسني نوعية املعلومات الصناعية التجارية االقتصادية   السلطات العمومية عن طريق اختاذ
ا واملساعدة واملهنية املتعلقة بالقطاع، تسهيل الوصول إليها وتشجيع بروز مؤسسات جديدة واحلث على تنافسيته

على حتسني آرائها بتوفري املناخ االستثماري املالئم ومساعدة املؤسسات بتكوين املوارد البشرية املالئمة، وتشجيع 
روح املقاولة و اإلبداع فيها ولتحقيق هذا مت إبرام بروتوكول تعاون بني وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ووزارة 

بغرض ربط املؤسسة بالبحث العلمي بتسهيل حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة التعليم العايل والبحث العلمي 
على اخلدمات املالية الالزمة الحتياجاهتا عن طريق حتسني أداء البنوك يف معاجلة ملفات متويلها، وتسويق وتصدير 

 .الدوليةالسلع واخلدمات اليت تنتهجها املؤسسات برتقية نوعية منتجاهتا لتحسني معايري اإلنتاج 
 1002:2 جويلية 15المؤرخ في  01-01 لألمر المتمم و المعدل 08-02 رقم د. األمر

 االستثمارات "تنجز القانون: من الرابعة املادة نصت وقد االستثمارية املشاريع حترير زيادة إىل القانون هذا يهدف
 مجلة القانون قدم كما  ..."، البيئة ومحاية املقننة بالنشاطات املتعلقة والتنظيمات التشريع مراعاة مع تامة حرية يف

 والرسم اجلمركية احلقوق من باإلعفاء واملتعلقة واالستغالل االجناز طوري يف املمنوحة والتسهيالت االمتيازات من
 لاملسائ على يشرف لالستثمار الوطين اجمللس إنشاء مت كما  وغريها. امللكية نقل حقوق ودفع املضافة القيمة على

 نفس من 12 املادة يف عليها املنصوص االتفاقيات على واملوافقة الدعم سياسة االستثمارات، باسرتاتيجية املتصلة
 القانون.

                                                           
 .2111ديسمرب  15، الصادرة يف 77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1
 .2116جويلية  18، الصادرة يف 47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  2
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من  -ضرورة التنويع االقتصادي والتركيز على إنعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .5.1.1.1
 إلى يومنا هذا: 1011

اخنفاضا حادا يف أسعار البرتول، مما خلف  2114السداسي الثاين من سنة عرفت هذه املرحلة خصوصا بعد 
بدوره آثارا سلبية على منحىن التنمية االقتصادية، األمر الذي استدعى تفعيل قطاعات النشاط األخرى كالفالحة 

 والسياحة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد جتسدت هذه االنشغاالت من خالل:
 1012:1أوت  01المؤرخ في  09-12الستثمار قانون ترقية ا أ.

 لالستفادة الدنيا واملبالغ السلبية القوائم حتديد وكذا االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة تنظيم استهدف القانون إعادة
 ختصص اليت األخرى التكميلية املزايا وأيضا االستثمارات أنواع خمتلف على املزايا هذه تطبيق وكيفيات املزايا من

 .شغل منصب 111 من أكثر يستحدثون الذين للمستثمرين
 حتدد اليت تلك اجلديد، االستثمار قانون تطبيق يف للشروع جدا ضرورية تعترب اليت اجلديدة النصوص وتضمنت

 وااللتزامات عليها املنصوص بالشروط اإلخالل حال يف ستطبق اليت والعقوبات االستثمارات متابعة كيفيات 
 .االستثمار ملفات معاجلة نظري اإلتاوة مبلغ وأيضا االستثمارات تسجيل كيفيات حتديد وأيضا احملددة

 وتبسيط املستثمرين أمام املهام وتسهيل املزايا تسيري مهمة أيضا االستثمار لتطوير الوطنية للوكالة وأوكلت
 .أبعاده خمتلف يف االستثمار مناخ ترقية يف باملسامهة للوكالة يسمح ما املعنية اإلدارات مع بالتعاون اإلجراءات

 ملف واستالم املقيم غري املستثمر استقبال الالمركزي الوحيد الشباك ملدير املوكلة األساسية املهام ضمن ومن
 أربعة والية كل مستوى على املنصب الالمركزي الوحيد الشباك حيوز للوكالة اجلديد التنظيم إطار ويف .تسجيله

 .اإلقليمية والرتقية املؤسسات، إنشاء اإلجراءات، دعم املزايا، استيفاء لتسيري مركز: خمصصة مراكز
 سيضمن كما ساعة 49 يتجاوز ال ظرف يف باملزايا املعنية واخلدمات السلع بقائمة املزايا تسيري مركز وسيتكفل

 اإلعفاءات وإعداد االستثمارات وحتويل االمتيازات ملختلف والرتخيص املذكورة القوائم تعديل طلبات معاجلة
 واخلدمات السلع قائمة ضمن املدرجة واخلدمات السلع اقتناء جمال يف املضافة القيمة على الضريبة من اخلاصة

 .جبائية مزايا من تستفيد واليت
 خمتلف بتوفري وذلك املؤسسات وتطوير ودعم مساعدة على املؤسسات بإنشاء املكلف الدعم مركز ويسهر

 محلة لفائدة تكوينية دورات بتنظيم يتكفل كما املستثمر تصرف حتت وضعها و املزمع املشروع حول املعلومات
 1 اجنازه. غاية ىلإ املشروع فكرة  مرحلة من  ومرافقتهم املشاريع

                                                           
 .2111أوت  13، الصادرة يف 46اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1
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اشتمل على جمموعة من  1017:2جانفي  10 في المؤرخ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطوير قانون ب.
 التصدير على وحتفيزها تنافسيتها وترقية واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتقوية املستحدثة والرتتيبات االجراءات

 .االقتصاد الوطين يف وإسهامها أدائها تعزيز بالشكل الذي يكفل واملناولة،
 البحث جمال ملرافقتها يف وتسطري ميكانيزمات واملتوسطة الصغرية املؤسسات زيادة إنشاء القانون هذا ويستهدف

 الصغرية املؤسسات بني للتنافس العمومية الصفقات من حصة واالبتكار، كما يطرح هذا األخري والتطوير
واملتوسطة من خالل تكليفها  الصغرية املؤسسات وعصرنة لتطوير الوطنية الوكالة ويعزز صالحيات املتوسطة،

 والقدرات املؤهالت وتعزيز االبتكار وترقية النوعية حتسني املؤسسات، كما توىل مهام هذه تطوير اسرتاتيجية بتنفيذ
 عن فضال واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات واستشارة دعم مراكز بينها من للوكالة تابعة حملية هلياكل اإلدارية،
 .واحتضاهنا الناشئة املؤسسات بدعم بدورها املكلفة واملتوسطة الصغرية املؤسسات مشاتل

 للتشاور هيئة باعتباره واملتوسطة، الصغرية املؤسسات لتطوير االستشاري الوطين اجمللس يثمن هذا القانون كما
 املعنية واهليئات القطاعات عن ممثلني وكذا واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات ممثلة خمتصة ومجعيات منظمات تضم

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطوير بإنشاء
 يعمل على تغطية املصغرة املبتكرة، املؤسسات تشجيع أجل من اإلطالق صندوق كما نص القانون على تأسيس

 خالل التمويل بنقص اخلاصة العقبات جتاوز هبدف وغريها األعمال وخمطط والتصميم والتطوير البحث مصاريف
 .االستثمار مال رأس يغطيها ال واليت املؤسسة وإنشاء املشاريع إطالق من األوىل املراحل

لتنويع االقتصاد الوطين وإشباع األسواق  للمناولة، القدرات الوطنية وتكامل تقوية يف الدولة كما يربز القانون دور
  عقود ضمن الوطنية، املناولة إىل باللجوء األجانب الشركاء يلزم لبند املتعاقدة العمومية املصاحل وإدراج احمللية،

 خيص شروط دفاتر ضمن تفضيلي بند إدراج مع العمومية، التجهيزات وإنشاء ومتابعة والدراسات اخلدمات توفري
 من املقدمة للمناولة يلجؤون الذين املتعهدين لفائدة الوطنية العمومية بالصفقات املتعلقة واالستشارات املناقصات

 وعصرنة لتطوير الوطنية الوكالة دور على الصدد نفس يف القانون ينص كما. واملتوسطة الصغرية املؤسسات طرف
 ملطابقة املناولة واملتوسطة الصغرية املؤسسات لفائدة واملادي التقين الدعم تقدمي يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 وتدابري بآليات املعنية املؤسسات من القانون ويستثين .الوطنية املناولة تطوير سياسة يف إطار وذلك منتوجاهتا،

 3.االسترياد وشركات العقارية والوكاالت التأمني وشركات املالية واملؤسسات البنوك املذكورة، الدعم

                                                                                                                                                                                     
 .28/11/2117قية لقانون االستثمار اجلديد، مقال منشور على جريدة اجلزائر اليوم، تاريخ االطالع: رمي بن حممد، صدور النصوص التطبي 1
 .2117جانفي 11، الصادرة يف 12اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  2
 .17/13/2117، تاريخ االطالع: 24/11/2117حممد. ب، آليات جديدة إلطالق املؤسسات وتنمية التنافسية، مقال منشور على جريدة املساء بتاريخ  3
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 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف .1.1.1
اجلزائر منذ االستقالل إال أن حتديد حمتواها ومضموهنا مل   بالرغم من أن وجود املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

مت تعديله من املتعلق برتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والذي  19-11إال بظهور القانون  فيه يتم الفصل
 .12-17خالل القانون 

تعرف املؤسسة الصغرية " 2117سنة  جانفي 11يف  املؤرخ 12-17من القانون رقم  15 حبيث حسب املادة
 1":السلع أو اخلدماتواملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأهنا مؤسسة إنتاج 

  ؛عامال 251إىل  11تشغل من 
 ؛دج مليار 1 السنوية حصيلتها جمموع يتعدى ال أو دج مليار 4 أعماهلا رقم يتجاوز ال 
  يف مفهوم هذا القانون ما يليتستويف معايري االستقاللية ويقصد : 

 مبعىن عدد عدد األشخاص املوافق لعدد وحدات العمل السنوية  :المستخدمون األشخاص
العاملني األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل املؤقت والعمل املومسي فيعتربان أجزاء 

 .من وحدات العمل السنوي
 هي تلك املتعلقة بآخر نشاط : الحصيلة مجموع أو األعمال رقم لتحديد المعتبرة الحدود

 .( شهرا12مقفل مدة اثين عشر )
 فما أكثر من قبل مؤسسة 25مؤسسة ال ميتلك رأمساهلا مبقدار هي كل : المستقلة المؤسسة %

 .أو جمموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 معايري تعريف املشرع اجلزائري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة(: 9الجدول )

 الحصيلة السنوية رقم األعمال عدد العمال 
 مليون دج 21أقل من  مليون دج 41أقل من  8 - 1 المؤسسات المصغرة
 مليون دج 211أقل من  مليون دج 411أقل من  48 - 11 المؤسسات الصغيرة
 مليار دج 1 –مليون  211 مليار دج 4 –مليون  411 251 - 51 المؤسسات المتوسطة

 .6، ص12/2117العدد اجلريدة الرمسية اجلزائرية،  2117جانفي  11مؤرخ يف  12-17قانون رقم المصدر: 
 منهجية دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 1.1

 2بدأ االهتمام بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل:تأهيل الترسانة القانونية:  .1.1.1

                                                           
 .15، ص11/11/2117، الصادرة يف 12، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 11/11/2117املؤرخ يف  12-17قانون تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  1
لتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"، املنظم من قوريش نصرية، آليات وإجراءات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، امل 2

 .1152، ص 2116أفريل  19و17طرف جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي 
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 الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانونيهدف  ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:قوانين  .1.1.1.1
إىل حتديد سياسات وتدابري املساعدة والدعم اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، إضافة  19-11 واملتوسطة

 1إىل العمل على ترقية أدائها وتنافسيتها وتسخري مجيع الوسائل الضرورية لتأهيل هذا القطاع.
إىل بعث النمو االقتصادي من خالل حتسني بيئة  12-17 واملتوسطة الصغرية املؤسسة تطوير قانونيهدف كما 

املؤسسة الصغرية واملتوسطة وهتيئة ظروف إنشائها وكذا تطوير أدائها وحتسني تنافسيتها، باإلضافة إىل ترقية الفكر 
 2املقاواليت وحتسني معدل االندماج االقتصادي وتنمية نشاطات املناولة.

احلرية التامة  13-11مبوجب األمر رقم  2111أوت  21كرس األمر املؤرخ يف   قوانين االستثمار: .1.1.1.1
لالستثمار حسب املادة الرابعة منه، كما مت من خالله تقدمي تصحيحات مهمة لبعث الروح يف االستثمار احمللي 

من خالل األمر كما مت توسيع جمال الضمانات   12.3-83وحتسني احمليط االداري والقانوين، وقد حل حمل القانون 

حتسني  18-16، ومن جهة أخرى فقد استهدف املشرع اجلزائري من خالل قانون االستثمار 16-194
 5االمتيازات املتعلقة باإلعفاءات الضريبية خالل مرحليت االجناز واالستغالل مع تعديل التحفيزات اإلضافية.

قامت وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة بإعادة برنامج خاص إلعادة تأهيل  تهيئة المحيط االقتصادي: .1.1.1
ومت ختصيص هلذه العملية  ،2115املناطق الصناعية ومناطق النشاط، وقد بدأ هذا املشروع يف تنفيذه شهر أوت 

مداخل خمتلف  12-17من القانون التوجيهي  15مليار دينار جزائري. كما تناولت املادة  27غالف مايل حبجم 
 مساعدة ودعم ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

ىل كونه تصور آلليات مالية يف انتظار إصالح املنظومة البنكية، ومن إ مل يرق التمويـل:توفير مصادر  .1.1.1
بني آليات الدعم هو مشروع إنشاء صندوق ضمان القروض االستثمارية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

اتفاق شراكة مع البنوك العمومية واإلسالمية لرتقية القطاع اخلاص وتسهيل الوساطة املالية، والبحث على وإبرام 
 6مها: 2114كما مت انشاء صندوقني جديدين يف جانفي  التمويل اخلارجي.

 :لصاحل  2112نوفمرب  11املؤرخ يف  273/12أنشئ مبوجب املرسوم رقم  صندوق ضمان القروض
 مليار دينار جزائري. 31ة واملتوسطة، برأس مال قدره املؤسسات الصغري 

                                                           
 .15، ص77/2111ية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، اجلريدة الرمس15/12/2111املؤرخ يف  19-11من القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  12املادة  1
 .15، ص12-17من قانون تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  12املادة  2
 .15، ص47/2111، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2111أوت  22املؤرخ يف  13-11األمر رقم  3
 .17، ص47/2116ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، اجل2116جويلية  15املؤرخ يف  19-16األمر رقم  4
 .18، ص46/2116، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2116أوت  13املؤرخ يف  18-16القانون رقم  5
شروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، كساب علي، دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية وتأهيلها، الدورة التدريبية الدولية حول: متويل امل  6

 .19، ص2113ماي  29-25املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، 
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 :مليار دينار جزائري.  3.5، برأس مال قدره 2114تأسس سنة  صندوق ضمان أخطار االستثمار
إضافة اىل التمويل بالقرض االجياري، كما مت إقامة شركة للقرض اإلجياري مغرب قرض إجيار اجلزائر، ذات 

 .2115أورويب، اعتمدها جملس النقد والقرض يف أكتوبر -راس مال مشرتك تونسي
املنصوص عليها يف قانون االستثمار  زيادة على احلوافز الضريبية وشبه اجلمركيةتعزيز النظام الجبائي: . 1.1.1

، ميكن أن يستفيد املستثمر خالل مرحليت االجناز واالستغالل من املزايا 13/19/2116 يف املؤرخ 16-18
 1التالية:
 االعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار؛ 
  املضافة فيما خيص السلع واخلدمات الداخلة مباشرة يف إجناز االستثمار؛االعفاء من الرسم على القيمة 
 إعفاءات تتعلق بدفع حق نقل امللكية، حق التسجيل، الرسم على االشهار والرسم العقاري؛ 
 ختفيضات تتعلق مببلغ االتاوة االجيارية وإعفاءات خاصة بالضريبة على أرباح الشركات والنشاط املهين؛ 
 زات املوجهة للمناطق املستهدفة قصد التوسع وكذا املناطق االستثنائية؛حتسني االمتيا 

ركزت الدولة على تبسيط اإلجراءات وختفيف الطرق اليت تعرقل بعض  ترقية المحيط اإلداري: .5.1.1
التطبيقات امليدانية، وقد مت إنشاء مراكز التسهيالت اليت تساعد على القيام بإجراءات التأسيس، اإلعالم، 

كما مت إنشاء . لتوجيه، املرافقة ودعم إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل خلية مرافقة املستثمريـنا
مليار  14 هذا القطاع من غالف مايل قدره وقد استفاد، الشباك الوحيد قصد تسهيل عملية إنشاء املؤسسات

 18-16ووفقا لقانون االستثمار  2118.2-2115 دينار يف إطار الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي
 ساعة. 49 يتجاوز ال ظرف يف باملزايا املعنية واخلدمات السلع بقائمة املزايا تسيري مركز سيتكفل
 11باعتبار العنصر البشري احملور األساسي يف عملية التغيري، مت رصد  تثمين رأس المال البشري:. 2.1.1

عملية، منها  72ماليني دوالر كندي قصد تكوين مسريين يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. حيث مت اجناز 
عملية خصصت ملسريي املؤسسات العمومية. وخصصت الوزارة من خالل برنامج التعاون اجلزائري األملاين  61

""Pme/Conform  املستثمرين يف املؤسسات الصغرية ماليني مارك أملاين، قصد حتسني اعمال  3ما يقارب
 مكونا املانيا،  81بتكوين  1882واملتوسطة لتطوير فرع االستشارة. وتتعلق هذه العملية اليت انطلقت يف أفريل 

                                                           
 .21، ص 46/2116، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2116أوت  3املؤرخ يف  18-16القانون رقم من  12املادة  1
 .19، صمرجع سابقكساب علي،   2
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 1عونا مستثمرا. 2511والذين يتولون بدورهم تأطري ما يقارب 
تضع الوكالة نظاما معلوماتيا يشكل على وجه اخلصوص أداة لالستشراف  المنظومة المعلوماتية:. 7.1.1

خمتلف اهليئات املكلفة بتزويد  12-17من القانون  35واملساعدة على اختاذ القرار، كما استهدفت املادة 
 منظومة االعالم االقتصادي باملعلومات احملينة املتضمنة يف البطاقيات اليت حبوزهتا.

تقوم الوزارة بعملية حتسيس بأمهية توسيع رقعة بورصات املناولة وتعكف على  ناولة والشراكة:ترقية الم. 8.1.1
تأسيس وكالة  12-17من قانون  17كما مت مبوجب املادة   .تنفيذ مرسوم لتأسيس جملس وطين للمناولة والشراكة

 2من نفس القانون. 32و 31املادتني تطوير املناولة وتقوية تكامل القدرات الوطنية من خالل املهام املنوطة يف ل
شرعت الوزارة بإجراء لقاءات مع اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل ملناقشة  التشاور والحوار:. 9.1.1

 إنشاء اجمللس الوطين  12-17من قانون  24املشاكل اليت تعيق تنمية وترقية القطاع، كما مت مبوجب املادة 
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطةللتشاور من أجل تطوير 

مت اعتماد خمطط وطين للصيانة املستمرة للطرق واملوانئ واملطارات، تأهيل وتدعيم البنية التحتية: . 10.1.1
وجتديد احلضرية الوطنية لسكك احلديدية، باإلضافة اىل فتح جمال أمام القطاع اخلاص لفتح ورشات لقطع الغيار 

 اهتا.ومؤسسات االشهار وزيادة كفاء
اهتم هذا احملور بإعداد مشروع متعلق بالبيئة واسرتاتيجيات محايتها، مع االلتزام  ة:يالبيئــاالعتبارات . 11.1.1

 باحرتام املعايري الدولية املنظمة هلذا اجملال.
 أطلقت واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف االبتكار دعم يف احلامسة لألمهية إدراكاتشجيع االبتكار:  .11.1.1

 .2118واملتوسطة سنة  الصغرية املؤسسات لفائدة لالبتكار الوطنية للجائزة طبعتها األوىل واملناجم الصناعة وزارة
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف والتطوير البحث واستخدام االبتكار لدعم لالبتكار الوطنية اجلائزة هتدف

 اخلدمات الصناعة، قطاع يف الناشطة واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتشجع كما تكافئ  .التنافسية قدرهتا لتحسني
 حنو لتقودها التسيري يف أو االنتاج عمليات يف أو املنتوج يف ابتكارا حققت اليت واالتصال االعالم وتكنولوجيا

 3.التميز
 
 

                                                           
 .128، ص 2112، 11مىن مسغوين، حنو أداء تنافسي متميز للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جملة الباحث، العدد  1
 .9، مرجع سابق، ص12-17قانون تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  2
 منشورات الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة. 3
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 هيئات دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 1.1
 التنظيمية: الهياكل. 1.1.1

 قامت اجلزائر بإنشاء عدة هياكل تسهر على تقدمي املساعدات والدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من أمهها:

 :(MIM) وزارة الصناعة والمناجم. 1.1.1.1
صبحت وزارة أ 1883ويف سنة  1881لقد مت إنشاء وزارة منتدبة مكلفة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة سنة 

 : سسات والصناعات الصغرية واملتوسطة واليت من مهامهااملؤ 
 .محاية طاقات املؤسسات والصناعات الصغرية و املتوسطة املوجودة 

 .ترقية الدعائم لتمويل املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة 

 .تسهيل احلصول على العقار املوجه إىل نشاطات اإلنتاج واخلدمات 

املتوسط  تنمية املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة على املدى إسرتاتيجية أيضا بوضع مشروع كما بادرت
1والبعيد اشتملت على أربع حماور أساسية:

 

 :مت فيه تشخيص وضعية القطاع مبختلف أبعاده مع إعداد دراسة حتليلي. المحور األول 

 :مع األخذ بعني العملأن توسع سوق  اليت من شأهنا اآلليات تسطري األهداف ووضع المحور الثاني 
 واإلنتاجية. النوعية عامل االعتبار

 :لتحقيق األهداف املسطرة البد من وضع الوسائل الكفيلة يف خمتلف اجملاالت. المحور الثالث 

 :املربجمة يف جمال التعاون  االتفاقيات ترقية الشراكة و التعاون الدويل لالستفادة من مجيع المحور الرابع
  اخلارجية.املوارد  واستغالل

حتديد  يفوتتمثل مهامها  ،مكلفة بتسيري برنامج التأهيل (:DGRI) الهيكلة إلعادةالمديرية العامة . 1.1.1.1
وضع برنامج اعالمي حتسسي للمؤسسات واهليئات  ،اإلجراءات والشروط التقنية واملالية والتنظيمية لربنامج التأهيل

 .2من برنامج التأهيل لفات املقدمة من طرف املؤسسات الراغبة يف االستفادةاملدراسة  ، باإلضافةاملعنية بالربنامج
وزير الصناعة وإعادة اهليكلة، وتضم ممثلي  يرأسها (:CNCI)الصناعية اللجنة الوطنية للتنافسية . 1.1.1.1

بعض الوزارات أمهها ممثل عن وزارة املالية، وممثل عن وزارة املسامهة وتنسيق اإلصالحات، وممثل عن وزارة التجارة، 

                                                           
 .14 -16، ص2111جويلية  16،الصادر يف  2111جويلية  11، املؤرخ يف 13 -12، املادة 181 – 2111،املرسوم التنفيذي رقم  42اجلريدة الرمسية العدد  1
ية"، املنظم من طرف جامعة حسيبة بن بوعلي، عروبة رتيبة، تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، امللتقى الدويل "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العرب 2

 .725-724 ص ، ص2116أفريل  19و17الشلف يومي 
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صدار القرار النهائي املتعلق هتتم بإو  ،وممثل عن وزارة اخلارجية. زيادة على ذلك ممثلي النقابات وأرباب العمل
 1فات التأهيل املقدمة من طرف املؤسسات بعد دراستها.مبل

الوكالة أنشئت على شكل هيئة وطنية تتمتع  :(ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 1.1.1.1
مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع واخلدمات سواء   إنشاء املايل، تعمل على االستقالل بالشخصية املعنوية و

جديدة أو توسيع يف النشاط وضعت حتت سلطة رئيس احلكومة ويتوىل الوزير املكلف املؤسسات مصغرة  كإنشاء
2وهلا فروع جهوية ومن أهم مهامها: االجتماعي بالتشغيل والعمل والضمان

 

 بنود دفاتر الشروط اليت  احرتام املنجزة من طرف الشباب املستفيد، مع احلرص على االستثمارات متابعة
 مت التوقيع عليها.

  املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع وتطبيق خطة التمويل. عالقات مع البنوك واملؤسساتالتقيم 

  منها األمانات، التخفيضات يف نسب الفائدة.و تقوم خمصصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب  

صاية الوزير املكلف أنشئت الوكالة حتت و  :(APSIلترقية ودعم االستثمار )الوكالة الوطنية . 5.1.1.1
مع  باالتصال بالصناعات الصغرية واملتوسطة، وتتكفل هبمة ترقية وتطوير الصناعات الصغرية واملتوسطة ومساعدهتا

3اإلدارة واملؤسسات واملتعاملني املعنيني، وتوكل إليها عدة مهام منها:
 

 .القيام بدراسات لرتقية مشاريع التفاعل الصناعي 

  األجنبية االستثمارات إطار الصناعات الوطنية و الدولية عن طريق تشجيعترقية التعاون يف 

 يدان التكنولوجي واملايل للمتعاهدين دوي القوى الكامنة واخلربة املمتنوعة والسيما يف  تقدمي مساعدات
 .العاملية

 ترقية وكالة ريةاجلزائ احلكومة أنشأت 2111 سنة قبل :(ANDI) االستثمار الوكالة الوطنية لتطوير. 2.1.1.1
 2111أوت  21املؤرخ يف  13 -11مبقتضى األمر الرئاسي رقم ومبوجب  (،APSI) االستثمار ومتابعة ودعم

 هي مؤسسة عمومية ذات طابع اليت و  (ANDI) وكالةب (APSIمت استبدال وكالة )االستثمار  املتعلق بتطوير
مقرها يف اجلزائر العاصمة وهلا هياكل المركزية على املستوى إداري يف خدمة املستثمرين احملليني واألجانب، يتواجد 

1احمللي، ميكنها من إنشاء مكاتب متثيل يف اخلارج و من أهم مهامها:
 

                                                           
1 AIT Sisaid, Les Dispositifs De Mise A Niveau De La Pme Maghrebin "Tunisie, Maroc Et L’algerie", Article 
disponible sur le site d'Université Mouloud Maameri Tizi Ouzou. ummto.dz/IMG/pdf/Ait_sisaid.pdf,Date de 
consultation: 25/02/2017. 
2
 Site Officiel du Ministère: http://www.mdipi.gov.dz / 0312الوطنية-الوكالة  , 18/05/2017 
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 ضريبة مزايا منح مع تقدمها، اليت اخلدمات خالل من القطاعات خمتلف يف االستثمارات وتطوير تشجيع 
 .البطالة نسبة ختفيض يف املسامهة أجل من كله وهذا هلا، معتربة

 واملشاريع املؤسسات تأسيس إجراءات وتبسيط حتقيق. 
 2:االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة تحفيزات
 املشروع إجناز يف تدخل اليت املستوردة للتجهيزات اجلمركية احلقوق جمال يف املخفضة النسبة تطبيق. 
 املشروع إجناز يف مباشرة تدخل اليت واخلدمات للسلع املضافة القيمة على الرسم من االعفاء. 
 املشروع إجناز يف تدخل اليت العقارية لألصول امللكية نقل على الرسم من االعفاء. 
 اخلاصة للمناطق بالنسبة األساسية باملنشآت املتعلقة األشغال تكاليف من جبزء أو بكل التكفل. 
 على والرسم اجلزايف الدفع الشركات، أرباح على الضريبة االمجايل، الدخل على الضريبة من االعفاء 

 .اخلاصة للمناطق بالنسبة املشروع انطالق من سنوات عشر ملدة املهين النشاط
وهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع  :ANGEM)) الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. 7.1.1.1

3مهام منها:املالية وهلا فروع حملية مكلفة بعدة  بالشخصية املعنوية واالستقاللية
 

 .تسيري جهاز القرض املصغر وفق للتشريع و التنظيم املعمول هبا 

 و ترافقهم االستشارة تدعم املستفيدين و تقدم هلم . 
 .منح قروض بدون فوائد 

  تقييم عالقة متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع وتنفيذ خطة التمويل
  شاريع واستغالهلا.ومتابعة إجناز امل

 (:ANDPMEالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ). 8.1.1.1
هي مؤسسة عمومية ذات طابع  13/15/2115املؤرخ يف  15/165أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

ؤسسات الصغرية إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، توضع حتت وصاية وزارة الصناعة وامل
 واملتوسطة وترقية اإلستثمار.

 4تتلخص أهم مهام الوكالة يف النقاط اآلتية: :مهام الوكالة

                                                                                                                                                                                     
 .2112منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات أوت  1
 .2111 أوت 22 يف الصادرة ،47 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة، 13-11من األمر  11 -18املادة  2

3 Site Officiel de l'Agence: https://www.angem.dz/ar/article/objectifs-et-missions, 18/05/2017 
 منشورات الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 4
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 .القيام بإعادة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتابعتها 
 .تقدمي اخلربة واالستشارة ألصحاب املؤسسات 
 الضرورية.قييم جناعة تنفيذ الربامج اإلقليمية و اقرتاح التصحيحات ت 
 تغيري النشاط(-توقف-متابعة دميغرافية املؤسسات )إنشاء. 
 .القيام بدراسات متعلقة باملؤسسات 
 .التنسيق مع اهليئات املعنية لتطوير االبتكار التكنولوجي 
 مجع واستغالل وإيصال املعلومة اخلاصة بكل فروع نشاط املؤسسة. 
  املتعلقة بإعادة التأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالربامج خبصوص التنسيق مع خمتلف اهليئات. 

 مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 9.1.1.1
 وهي ،2113فيفري  25 يف املؤرخ 13/79 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب أنشئت احلاضنة أو املؤسسة مشتلة
  الصغرية املؤسسات وزارة أنشأهتا املشاريع، أصحاب ومساعدة واملرافقة واالستقبال للدعم عمومي، هيكل

 :. وتتخذ املشاتل األشكال التاليةواملتوسطة سابقا
 يف قطاع اخلدمات املشاريع حباملي يتكفل دعم هيكل هي :المحضنة. 
 يف قطاع الصناعة واملهن احلرفية املشاريع حباملي يتكفل دعم هيكل هي :الربط ورشة. 
 املنتمني إىل ميدان البحث. املشاريع حباملي يتكفل دعم هيكل هي :المؤسسات نزل 

 1وتقوم املشاتل باملهام التالية:
 .استقبال واحتضان ومرافقة املشاريع حديثة النشأة 
 .فحص خمططات األعمال للمستأجرين احملتملني احلاملني للمشاريع داخل املؤسسة 
 .دراسة خمتلف أشكال املساعدة واملتابعة وإعداد خمطط توجيه لشىت القطاعات 
 .توفري التجهيزات واقرتاح األساليب اهلادفة لدعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 مراكز تسهيل خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 10.1.1.1
 طابع ذات عمومية مؤسسة وهو 2113فيفري  25 يف املؤرخ 13/78 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب أنشئ
  الصغرية واملؤسسات الصناعة وزارة وصاية حتت توضع املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري

 1االستثمار، وتقوم باملهام التالية: وترقية  واملتوسطة

                                                           
 .14، ص26/12/2113، الصادرة يف13 ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد2113 فيفري 25 بتاريخ الصادر، 79-13 املرسوم من 14 املادة 1
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 والتسيري التكوين ميداين يف واملقاولني املشاريع أصحاب مرافقة. 
 القطاعية والدراسات االستثمار بفرص املتعلقة االتصال وسائل مبختلف املعلومة نشر تشجيع 

 .بالفروع اخلاصة والدراسات واالسرتاتيجية
 املوارد وتسيري األسواق واستهداف والتسويق التسيري وظائف يف االستشارة جمال يف خدمات تقدمي 

 . واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم سياسة يف احملددة األخرى األشكال وكل البشرية
 اجلديدة التكنولوجيات نشر على املساعدةو  التنافسية القدرة تطوير دعم  . 

 المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة:. 11.1.1.1
 تكوين بيان يتناول الذي 2113 أفريل 22 يف املؤرخ 199-13 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب تأسيسه مت

 2:يف واملتمثلة به املنوطة للمهام توضيح مع اجمللس، هذا وسري وتنظيم
 الوطين لالقتصاد احسن اندماج حتقيق شأهنا من اليت التدابري كل اقرتاح. 
 للمناولة. العاملي بالتيار الوطنية املتوسطة و الصغرية املؤسسات التحاق تشجيع 
 أجانب أو  وطنيني كانوا سواء العمل أرباب كبار مع الشراكة عمليات ترقية. 
 بينهما. فيما اجلزائرية الشراكة و املناولة بورصات نشاطات تنسيق 

 المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 11.1.1.1
يشكل هذا اجمللس فضاء للتشاور ويتكون من املنظمات واجلمعيات املهنية املتخصصة املمثلة للمؤسسات وممثلي 

 3القطاعات واهليئات املعنية بإنشاء وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 : CNIالمجلس الوطني لالستثمار . 11.1.1.1

، 2111 سبتمرب 24 يف املؤرخ 291-11 رقم التنفيذي مت تأسيسه مبوجب املرسوم لالستثمار الوطين اجمللس
 يتوىل الذي احلكومة رئيس سلطة حتت ووضعت اإلستثمار ترقية عن املسؤول الوزير طرف من أنشأت وهو هيئة

 .القرار إختاذ يف فعلية سلطة له ومينح والدراسة اإلقرتاح بوظيفة ويقوم. رئاسته
 4:الرئيسية مهامه
 : اجمللس أن نالحظ ان ميكن والدراسة اإلقرتاح وظائف بعنوان

                                                                                                                                                                                     
 .18، نفس املرجع السابق، ص78-13 املرسوم من 14 املادة 1
2
 . 8، ص23/14/2113، الصادرة يف: 28، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2113 أفريل 22 بتاريخ الصادر، 199-13 املرسوم من 13 املادة 
 .7، ص 2117جانفي  11، الصادرة يف 12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  3
 منشورات وزارة الصناعة واملناجم. 4
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 اإلستثمار لتنمية واألولويات اإلسرتاتيجيات يقرتح. 
 لإلستثمار احملفزة اإلجراءات خالل من املسجلة التغريات مع التكيف يقرتح. 
 املستثمر وتشجيع الدعم جهاز لتنفيذ الضرورية واملعايري القرارات كل احلكومة على يقرتح. 
 جديدة. مزايا وضع ختص اليت املقرتحات يف النظر 
 يف: تتمثل التكميلي للقانون تطبيقا املمنوحة للمجلس اجلديدة الصالحيات مبوجب املتخذة املقرتحات بعنوان
 التحديثات وكل التعديالت وكذا املزايا من املستثناة والسلع النشاطات قائمة على املوافقة. 
 الوطين االقتصاد هتم اليت املشاريع لتحديد املعايري على املوافقة. 
 النفقات. قائمة حتديد 
 2116 يوليو 15 مرسوم يف عليه املنصوص اإلستثناء من لإلستفادة القابلة املناطق حيدد. 
 ويشجع اإلستثمار لرتقية الوطين الربنامج لتغطية الضرورية األموال يقدر لإلستثمار الوطين اجمللس أن إىل إضافة

 املتبناة. املالية واآلليات إنشاء املؤسسات على
 :المالية الهياكل. 1.1.1

من قانون  82مت انشاء هذا الصندوق مبوجب املادة (: FPCI) الصناعية صندوق ترقية التنافسية. 1.1.1.1
هليئات و  متويل جزء من عمليات برنامج التأهيل يف شكل مساعدات مالية للمؤسسات قصد 2111،1املالية لسنة 

 اليت هتدف اىل حتسني اجلودة.كالدعم  
فإن مسامهة الصندوق ختصص للنشاطات  2113مارس  8من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  14ووفقا للمادة 

ارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املرتبطة مبحيط املؤسسات الصناعية اليت تبادر هبا وز 
 2ويساهم الصندوق يف متويل نفقات ذات العالقة بـ:

 حتسني جناعة املؤسسات الصناعية وتأهيل حميطها؛ 
 تطوير الذكاء االقتصادي واليقظة االسرتاتيجية لدى املؤسسات؛ 
 هتيئة املناطق الصناعية ومناطق األنشطة؛ 
  النظام الوطين لالبتكار؛متويل 
 تسيري نشاط اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية؛ 

                                                           
1
 .74، ص 25/12/1888 الصادرة يف ،82اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 2111من قانون املالية لسنة  82املادة  
 .26، ص 2113جوان  26، الصادرة يف 33اجلزائرية، العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية 2
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 القيام بالدراسات واملساعدة التقنية اخلاصة باالسرتاتيجية الصناعية؛ 
 .تطوير استعمال وإدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

عمومية تتمتع هي مؤسسة  :(FGAR) صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 1.1.1.1
هتدف ، و 2112 نوفمرب 11 يف املؤرخ 373-12 املرسوم مبوجب تأسست بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

1إىل ضمان قروض االستثمارات املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن أهم مهامه:
 

  استثمارات يف اجملاالتالتدخل يف منح الضمانات لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنجز 

 أخد مسامهات.و  توسيع املؤسسة ،جتديد التجهيزات ،إنشاء املؤسسات 

 .تسيري املورد املوضوعة حتت تصرفه وإقرار أهلية املشاريع و الضمانات املطلوبة 

 مليون دينار بقرار من 51مليون دينار إىل  25نسبة ضمان مشاريع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من  وقد رفعت
2جملس إدارة الصندوق.

  

بروتوكول تعاون لرتقية الوسطية املالية املشرتكة بني قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والبنوك  اتفاق إبرام كما مت
يسمح  االتفاق و املتوسطة هذا للعمل أكثر على انفتاح حميط املؤسسات الصغرية 23/12/2111العاملية يف 

3للطرفني بالعمل على:
 

 والبنوك العمومية. روط العالقة بني قطاع الصغرية واملتوسطةترقية ش 

 وقيمة مضافة ومنشأة ملناصب عمل. توجيه القروض البنكية لصاحل النشاطات املنتجة ذات قدرة كبرية 

 مع وزارة املالية والشؤون اخلارجية بالتعاون حماولة توحيد سبل تطوير موحدة وتشاورية 

 واملتوسطة املصدرة عن طريق متويل مالئم وفعال. مرافقة ودعم املؤسسات الصغرية 

 :CGCI))صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . 1.1.1.1
 الصغرية املؤسسات ومنو إنشاء لدعم العامة السلطات مببادرة االستثمارات قروض ضمان صندوق إنشاء مت

 على احلصول تسهيل خالل من 2114 أفريل 18 يف الصادر 134-14 الرئاسي واملتوسطة مبوجب املرسوم
 للمؤسسات املمنوحة االستثمارية بالقروض املرتبطة املخاطر تغطية يف الصندوق مهام البنكية. تكمن القروض
 احلد. واملتوسطة البنكي للتمويل األخرى املساعدة أجهزة ويكّمل اإلعسار خماطر يغطي هو. واملتوسطة الصغرية

                                                           
 .14-13، ص ص 13/11/2112، الصادرة يف 74جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، ا11/11/2112، املؤرخ يف 373-12، املرسوم 5املادة  1
 .127، ص 2117، 17التشريع اجلزائري، جملة جيل األحباث القانونية املعمقة، العدد قايد حفيظة، اإلطار القانوين لتمويل ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  2
 نفس املرجع السابق. 3
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 بعد إال الضمان مينح ال. دج مليون 351 القرض قيمة تتجاوز ال أن على دج مليون 251 هو للضمان األقصى
 1البنك. من املشروع متويل على إخطار املوافقة بعد إال النهائي الضمان ال مينح. الصندوق قبل من املشروع حتليل
 الصغرية  املؤسسات منو و إنشاء لتحفيز العامة السلطات خطة أو ةاسرتاتيجي ضمن الصندوق يندرج

 .اجلزائر واملتوسطة يف
 الصغرية واملتوسطة للمؤسسات للقروض املانح البنك هلا يتعرض اليت العجز خماطر يغطي. 
 الصغرية واملتوسطة املؤسسات متويل سلسلة يف هامة حلقة بصفته اجلزائري البنكي القطاع نوعيا يدعم. 

 دينار مليار 21 مببلغ لالكتتاب وخاضع جزائري دينار مليار31 قيمته اجتماعي مال برأس الصندوق تدعيم مت
 بنك اجلزائري، الوطين البنك طرف من باملائة 41 و العمومية اخلزينة طرف من منه باملائة61 ويسري جزائري،

 املبلغوصندوق التوفري واالحتياط. وحيدد الصندوق  احمللية التنمية بنك اجلزائري، الشعيب القرض اخلارجي، اجلزائر
 إال الضمان مينح وال. دينار مليون 351 القرض قيمة تتجاوز ال أن على دينار مليون 251 بـ للضمان األقصى

 2.البنك من املشروع متويل على بإخطار املوافقة متعلق كما أن الضمان. الصندوق قبل من املشروع حتليل بعد
 صندوق االنطالق:. 1.1.1.1

إىل  الصندوق ، ويهدف12-17التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة من القانون  21مبوجب املادة 
 خالل من األويل، املنتوج تصميم مصاريف لتمويل الصندوق هذا يوجه حيث ،املبتكرة املصغرة املؤسسات تشجيع

 التمويل بنقص اخلاصة العقبات جتاوز هبدف وغريها األعمال وخمطط والتصميم والتطوير البحث مصاريف تغطية
 3.االستثمار مال رأس يغطيها ال واليت املؤسسة وإنشاء املشاريع إطالق من األوىل املراحل خالل
 برامج دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 1.1

وزارة  ، حتت إشراف2111يف سنة  الربنامجانطلق تنفيذ هذا البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي: .1.1.1
إىل دعم ومرافقة املؤسسات الصناعية العمومية منها واخلاصة لرتقية أدائها الصناعي وذلك  ، ويسعىالصناعة

بتحسني كفاءات املؤسسات الصناعية وهتيئة حميطها بتكييف مجيع مكوناته من أنشطة مالية، مصرفية، إدارية، 
 4جبائية واجتماعية.

                                                           
 .وزارة الصناعة واملناجممنشورات  1
 .نفس املرجع السابق 2
 .7، ص 2117جانفي  11، الصادرة يف 12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  3
دراسة حالة اجلزائر، امللتقى الوطين حول اسرتاتيجيات املنظمات املرافقة  –رايس حدة، نوي فطيمة الزهرة، دور تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تطبيق نظام احلوكمة  4

 .11، ص 2112أفريل  18-19للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة ورقلة، يومي 
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 1اسية للربنامج يف النقاط التالية:تتجلى األهداف األس أهداف البرنامج:
 .عصرنة احمليط الصناعي مبا يتناسب مع الظروف الدولية 
 .تطوير وترقية الصناعات األكثر قدرة على املنافسة 
 .تدعيم قدرات هيئة الدعم 
 .حتسني القدرة التنافسية وتطوير املؤسسات الصناعية 

بورصات ملعاجلة املعلومات على  14مت إنشاء برنامج تنمية وتطوير بورصات معالجة المعلومات: .1.1.1
مستوى الرتاب الوطين، مهمتها توفري املعلومات الالزمة حول وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبوجب اتفاقية 

 2(.EUMEDISمن مشروع هذا الربنامج ) التعاون املربمة بني اجلزائر واللجنة األوروبية حىت تستفيد كامل بلدان
 4الصادر يف  31-81وقد مت إنشاء هذه البورصات على شكل تعاونيات طبقا ملا نص عليه القانون رقم 

فضاءات وسيطية للمعلومات ومؤشرا هاما  (BSTP) متثل بورصات معاجلة املعطيات والتعاون 1881،3ديسمرب
 :تؤدي املهام التالية لتنمية نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  إحصاء الطاقة احلقيقية للمؤسسات اجلزائرية للمناولة، وإجراء العالقات بني العروض طلبات املناولة
 .واإلشراك على املستوى الوطين والدويل

 تشجيع االستعمال األمثل للقدرات اإلنتاجية اليت متتاز هبا الصناعات املوجودة حاليا واليت سيتم إنشاءها  
 نة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتوعية خمتلف املتعاملني االقتصادينيمعاي. 
 إحصاء الصناعات املتوفرة. 
  تكوين بنك للمعلومات االقتصادية من خالل معاجلة خمتلف املعلومات املتحصل عليها من عند املؤسسة

 .الصغرية واملتوسطة
: مت والمتوسطة في ظل التعاون الدوليلتنمية المؤسسات الصغيرة  (MEDAبرنامج ميدا ).1.1.1

حىت أكتوبر  2112مليون أورو كغالف مايل، والذي بدأ تطبيقه منذ جويلية  62.8ختصيص ما ال يقل عن 

 .4سنوات 5تقدر بـ ، أي مدة صالحية 2117

                                                           
 .233، ص 2115، 11دراسة تقييمية، جملة االسرتاتيجية والتنمية، العدد  -ياسة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وأثرها على تنافسيتها عناين ساسية، س 1
ين حول اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية دادن عبد الغين، غريب هشام، املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية : من املرافقة الدولية إىل املرافقة الوطنية، ملتقى وط 2

 .11، ص 2112أفريل  21و 18واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة ورقلة، يومي 
3
 .1696ص ،14/12/1881، الصادرة يف 53اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  

4 AZOUAOU Lamia, la politique de mise à niveau des PME Algériennes: Enlisement ou nouveau départ ?, VIème 
colloque international, 21-23 juin 2010, Tunisie, P8. 
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 1:(MEDA)ميدا  أهداف برنامج
 والعلمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: وذلك من خالل تقدمي الدعم  االسرتاتيجيرقية أداء التسيري ت

والتكوين لتحسني مستوى الكفاءات وتأهيل رؤساء وعمال املؤسسات عرب دورات تدريبية والتكوينية 
 . لتمكينهم من التحكم يف كل التقنيات النوعية ونظم املعلومات، لتقوية مستواهم التنافسي

 ي، من أجل اكتساب امليزات التنافسيةدعم االبتكار التكنولوج . 
 عم حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل مرافقة اهليئات احلكومية اليت تشرف على دعم د

 .ومتويل املؤسسات وتوفري حميط مناسب من أجل منو وحتقيق استمرارية متصاعدة ملسرية حياة املؤسسة
 جلزائرية يف جمال التكوين واالستشارة واملعلومات... اخل من حتسني قـدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة ا

 .أجل حتقيق أفضل اندماج هلا يف اقتصاد السوق
  حتسني طريقة احلصول على املعلومات اخلاصة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ألصحاب املؤسسات

 .وخمتلف املتعاملني االقتصاديني يف القطاع العام واخلاص

ماليني مارك من طرف أملانيا،  3مت تسخري غالف مايل قدره  (:GTZالهيئة التقنية األلمانية )برنامج .1.1.1
مليون مارك خيص ترقية نشاط املؤسسات الصغرية  2.3هبدف ترقية اجلانب التقين والتكنولوجي باإلضافة إىل 

 2116.2إىل  2113واملتوسطة والرفع من أدائها، وقد امتد من 
 اجلزائري التعاون برنامج ضمن سجل حيث والتكوين االستشارة جمال خيص مشروع مبثابة املشروع هذا ويعترب
 مؤهلة شبكة وضع إىل أساسا املشروع هذا ويهدف الثانية، مرحلته يف اآلن هو الذي والتكنولوجي التقين األملاين

 اجلزائر. يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع على املشرفة للمصاحل املكونني من وجمموعة لالستشارة
 التالية: األهداف حتقيق إىل املشروع يهدف أهداف البرنامج:

 استغالل فرص حتسني أجل من اخلاصة واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة وتقوية تدعيم  
 اخلارجية. األسواق ودخول املستورد املنتج ومنافسة العمالية الطاقات

 والتسيري. األعمال إدارة جمال يف والتكوين االستشارة أجل من مؤهل تكويين إطار خلق 
 التأهيل. إعادة مشروع وخيص الدعم مراكز خدمات إىل للجوء واملتوسطة الصغرية املؤسسات دفع 

                                                           
 .16دادن عبد الغين، غريب هشام، مرجع سابق، ص  1
 .18ص  ،رجعامل نفس 2
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 (NAED)وذلك من خالل الربنامج "مشال إفريقيا لتنمية املؤسسات" التعاون مع البنك العالمي: .5.1.1
 5مليار دوالر خالل  21( وقد خصص يف إطار هذا الربنامج SFIوالذي تسريه املؤسسة املالية الدولية )

 1سنوات.
، 2: مت منح املساعدة املالية لتعزيز املؤسسات الصغرية واملتوسطةالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية.2.1.1

 مليون دوالر. 1.5وإنشاء ورشة ترقية التمويالت باالشرتاك مع كل من ماليزيا، اندونيسيا وتركيا، بغطاء مايل قدره 
 1888: بدأت العمل يف اجلزائر يف (ONUDIالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ) .7.1.1

مؤسسة صغرية  41ومؤسسات عمومية  9ضمن برنامج تطوير التنافسية وإعادة اهليكلة الصناعية، الذي خصص 
ومتوسطة. وتعمل على تقدمي مساعدات فنية لتأهيل هذه املؤسسات يف فرع الصناعة الغذائية، بإحداث وحدة 

 3لتسيري الربنامج واختيار مكتب دراسات إلعداد التشخيص.
 :4الثنائيالتعاون .8.1.1

 ماليني أورو، مت  3مشروع إرشاد بتكلفة إمجالية تقدر بـ  ضمن هذا التعاوني: التعاون الجزائري األلماني
مليون أورو هدفه ترقية  2.3عونا مرشدا، إضافة إىل غالف مايل يقدر بـ  251متخصص و  51تكوين 

 .احلركة اجلمعوية باملؤسسات
 قصد حتسني القطاع اإلنتاجي مت توقيع اتفاق بني ممثل اخلارجية اجلزائري التعاون الجزائري الكندي :

 .مليون دوالر ملدة سنتني 7.4والوكالة الكندية للتنمية الدولية بتكلفة إمجالية تقدر بـ 
 مت التوقيع بني وزير املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة والصناعة التعاون الجزائري اإليطالي :

من أجل إقامة عالقات بني رجال األعمال  2112والوزير اإليطايل للنشاطات اإلنتاجية يف أفريل  التقليدية
 اجلزائريني ونظرائهم اإليطاليون.

 مت االتفاق بني البنك الوطين اجلزائري والبنك املركزي النمساوي يف إطار التعاون الجزائري النمساوي :
وع حتت تصرف املتعاملني االقتصاديني واملؤسسات مليون أورو موض 31االستفادة من قرض بقيمة 

 الصغرية واملتوسطة لتمويل الواردات.

                                                           
 .79، ص 2119، 5جملة االقتصاد واجملتمع، العدد  واملتوسطة،مصادر وآليات متويل عمليات تأهيل املؤسسات الصغرية عبد احلق بوعرتوس، حممد دهان،  1
 .1157-1156قوريش نصرية، مرجع سابق، ص  2
 .131مىن مسغوين، مرجع سابق، ص  3
ات التمويل وأثرها على االقتصاديات دادن عبد الوهاب، حماولة تقييم برامج وسياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، امللتقى الدويل حول سياس قدي عبد اجمليد، 4

 .8-9، ص 2116نوفمرب  22/ 21دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، جامعة بسكرة، يومي  -واملؤسسات 
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 :ويهدف إىل تكثيف شبكة املناولة والتأهيل 2111ماي  22مت توقيعه  التعاون الجزائري الكوري ،
 التكنولوجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة و ترقية اإلبداع وأساليب االبتكار .

واالتصــال  المعلومــات بتكنولوجيــا والــتحكم والمتوســطة الصــغيرة المؤسســات دعــم برنــامج .9.1.1
(PME2) : جـاء تكملـة  والذي األورويب، االحتاد مع بالتعاون آخر برنامج مت التوقيع على تطبيق 2119يف مارس

 لتكثيـف مسـاعدهتا خـالل مـن واملتوسـطة، الصـغرية للمؤسسـات مباشـر دعـم تقـدمي تضـمن "EDPMEلربنـامج "
وقـد قـدر املبلـغ  .1املؤسسـات تلـك مسـتوى علـى نظـام للجـودة وإرسـاء واالتصـال املعلومـات تكنولوجيـا اسـتعمال

مليــون أورو مــن  4مليــون أورو ممولــة مــن قبــل املفوضــية األوروبيــة و 41مليــون أورو ) 44املخصــص هلــذا الربنــامج بـــ 
 2118.2طالقه فعليا يف ماي مؤسسة، وقد مت ان 211قبل اجلزائر( ويقوم االتفاق على تأهيل 

 3يهدف هذا الربنامج إىل حتقيق مجلة من االهداف من بينها: أهداف البرنامج:
 .إدماج تكنولوجيا االعالم واالتصال يف تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة قصد حتسني تنافسيتها 
  واملتوسطة.تعزيز الربامج واملؤسسات الوطنية املعنية بتطوير قطاع املؤسسات الصغرية 
 .دعم إنشاء اجلودة واملعايري الدولية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 .تعزيز سوق اخلدمات وإنشا املراكز التقنية والصناعية وتشجيع نقل املمارسات اجليدة 

، 2114مارس  19مت املصادقة على الربنامج يف برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .10.1.1
مليار دينار  6، وقد مت متويله بغالف مايل يقدر بـ 2113وميتد إىل غاية  2117ىل مراحله سنة وانطلقت أو 
لتحقيق تطوير نظام اإلنتاج، تطوير وحتسني كفاءات االفراد، والعمل على حتسني النوعية  الربنامج يسعىجزائري. و 

  4وتسيريها إضافة إىل االهتمام بالبحوث التسويقية وتطوير الشراكة.
 5تتجلى األهداف األساسية للربنامج يف النقاط التالية: أهداف البرنامج:

 .حتليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأهيل للواليات حبسب األولوية وتثمني االمكانات احمللية 
 .تأهيل احمليط اجملاور للمؤسسة 
 .إعداد تشخيص اسرتاتيجي عام للمؤسسة وخمطط تأهيلها 

                                                           
اصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ، جامعة ق18"، جملة الباحث، العدد PME2عبد الكرمي سهام، سياسة تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر مع الرتكيز على برنامج " 1

 .12 ص
2 Ministère de l’industrie de la pme et de la promotion de l’investissement, Programme d’appui  aux  pme/pmi  et  à  
la maîtrise  des  tic  ,Dossier de  presse, atelier de visibilité, Algérie, Le 24 février 2010, P2. 

 .239ين ساسية، مرجع سابق، ص عنا 3
 .131مىن مسغوين، مرجع سابق، ص  4
 .235عناين ساسية، مرجع سابق، ص  5
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 وسائل االنتاج واسرتاتيجيات التسويق وكذا الكفاءات واملهارات البشرية. حتسني القدرات التقنية 
 ،2111 جويلية 11 يف الوزراء جملس قبل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية جديد وطين برنامج وقد اعتمد

 وجيب. األهلية ومعايري املؤهلة والقطاعات املمنوحة، املساعدات ومستوى الربنامج، احيث مت حتديد أساسيات هذ
وقد خصص هلذا . واملتوسطة الصغرية املؤسسات واحتياجات توقعات هذه الضوابط تعكس أن على التأكيد

 أسعار على العالوات يف دج مليار 1111 من وأكثر النهائية، املسابقات يف دج مليار 396 الربنامج حوايل
، ويتم متويل الربنامج 2114-2111الفرتة مؤسسة خالل  21.111املصرفية قصد تأهيل  القروض من الفائدة

املعنون بالصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية  124-312عن طريق حساب التخصيص اخلاص رقم 
وجتدر اإلشارة إىل تركيز اهتمام احلكومة على هذا الربنامج من خالل مقارنة الغالف املايل للربنامج  واملتوسطة

 يار دج/سنة مقابل الغالف املايل للربنامج احلايل املستهدف.مل 1السابق الذي قدر حبوايل 
هذا  تنفيذ عن املسؤولة هي( ANDPME) واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتنمية الوطنية وقد اعتربت الوكالة

 2أنشطته على ثالث مراحل أساسية هي: وركزت 1.الربنامج
 ولي والتشخيص الشاملالتشخيص األ ولى:رحلة األمال

 تكون فيها مسامهة الدولة  ،دج 511.111 ـويل تقدر بالتكلفة القصوى للتشخيص األ
 .دج 111.111ومسامهة املؤسسة  دج411.111

 تكون فيها مسامهة الدولة ، دج 2.511.111ـ التكلفة القصوى للتشخيص الشامل تقدر ب
 دج. 511.111ـ أما مسامهة املؤسسة فتقدر ب، دج 2111.111

 :هيل وتتمثل يفأيتم خالهلا تنفيذ أربعة  إجراءات من برنامج الت :المرحلة الثانية
 : اجلدول املوايل يوضح تفاصيل هذه االستثمارات االستثمارات الالمادية 

 
 
 
 
 

                                                           
1 mdipi.gov.dz/IMG/pdf/mise_a_niveau_des_pme.pdf, date de consultation: 28/02/2017 

 ورقلة، جامعة دكتوراه، أطروحة ،(غرداية الوادي، ورقلة،) الشرقي اجلنوب حالة دراسة اجلزائر، يف اخلاصة الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات سليمة، أمحدغدير  2
 .147ص ،2117
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 االستثمارات الالمادية (:10الجدول )
 التكلفة القصوى مسامهة الدولة مسامهة املؤسسة قرتاضختفيضات اال
 511رقم األعمال 

 مليون دج 1.5 %6مليون، 
للمؤسسات اليت رقم أعماهلا أقل  91%

 مليون دج 111من 

 - 511رقم األعمال بني  دج 3.111.111
 %4دج،  م. 1111

 - 111اليت رقم أعماهلا بني % 51 مليون دج 2.4
 مليون دج 511

 1111رقم األعمال بني 
 %2دج ، م. 2111 -

--- --- 

تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية اخلاصة يف اجلزائر، دراسة : غدير أمحد سليمة، متطلبات المصدر
 .147، ص2117حالة اجلنوب الشرقي )ورقلة، الوادي، غرداية(، أطروحة دكتوراه، جامعة ورقلة، 

  اجلدول املوايل يوضح تفاصيل هذه االستثماراتاإلنتاج:  -االستثمارات المادية. 
 اإلنتاج –املادية : االستثمارات (11)الجدول 

 التكلفة القصوى مسامهة الدولة مسامهة املؤسسة قرتاضختفيضات اال
 %305مليون،  111رقم األعمال 

مليون  13.5
 دج

للمؤسسات  11%
اليت رقم أعماهلا أقل 

 مليون دج 111من 
 دج 15.111.111

 %3دج، م. 511 – 111رقم األعمال بني 
 %2دج، م. 1111 – 511رقم األعمال بني 
 %1دج،م. 2111 – 1111رقم األعمال بني 

 .147: غدير أمحد سليمة، مرجع سبق ذكره، صالمصدر

 :مليون دج، وتكون التكلفة  31تكون التكلفة القصوى فيها  االستمارات المادية ذات األولوية
 .%2.5 ـقرتاض فتقدر ب، أما ختفيضات اال%111 املؤسسةعلى عاتق 

 مليون دج، وتكون  15تكون التكلفة القصوى فيها ثمارات التكنولوجية ونظام المعلومات: تسالا
 .%4 ـقرتاض فتقدر بما ختفيضات االأمليون دج،  8مليون دج، واملؤسسة  6 ـفيها مسامهة الدولة ب

 :التكوين واملساعدات اخلاصة وتتمثل يف النقاط التالية المرحلة الثالثة:
 411.111 ـوتكون فيها مسامهة الدولة ب، دج 511.111التكلفة القصوى فيه تكون و  :التأطير 

 دج.111.111 دج واملؤسسة
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 تكون التكلفة القصوى فيها مليون : المرافقة والمساعدة في ميدان تكنولوجيات االعالم واالتصال
 دج. 211.111واملؤسسة ، دج 911.111ـ وتكون فيها مسامهة الدولة ب، دج

 وتكون فيها مسامهة الدولة مليون دج، مليون دج 5 تكون التكلفة القصوى فيها :بقةاالمط شهادات 
 مليون دج. 4واملؤسسة 

 تقييم التدخالت الحكومية في دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 5.1
 تقييم إنجازات هيئات دعم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 1.5.1

تقــوم وزارة الصــناعة واملنــاجم دوريــا بتقيــيم أشــغال اهليئــات املكلفــة بــدعم وترقيــة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة مــن 
 خالل تبويبها يف ثالث فئات كالتايل:

 الهيئات ذات الطابع الوطني لدعم االستثمار:. 1.1.5.1
 أ. المشاريع االستثمارية حسب قطاع النشاط:

قواعد البيانات اخلاصة بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار موقوفة إىل غاية  مت استخراج املعلومات من
. وجتدر االشارة إىل أن هذا التقييم يأخذ يف احلسبان املشاريع االستثمارية يف نشاطات إنتاج 31/12/2116

 املتعلق بتطوير االستثمار. 18-16السلع واخلدمات املسرية باألمر 
  2116 لسنة النشاط قطاع حسب االستثمارية املشاريع توزع(: 11الجدول )

 التشغيل القيمة )مليون دج( عدد المشاريع قطاع النشاط
 13.683 119.162 2.061 النقل

 15.204 92.621 912 البناء واألشغال
 94.134 1.116.955 2.509 الصناعة
 18.119 191.691 1.054 الخدمات
 15.647 203.560 298 السياحة
 3.981 47.525 142 الصحة
 3.646 67.530 209 الفالحة

 121.111 1.819.011 7.185 1012 مجمــوع
 150.211 1.171.111 7.950 1015 مجمــوع

 13.773 365.631 -765 الفرق
 8014 24091 -8062 النسبة

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°30, 2017, P10. 
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مشـــروع بقيمـــة  2.518تصـــدرت الصـــناعة قائمـــة القطاعـــات األكثـــر اســـتقطابا للمشـــاريع االســـتثمارية بعـــدد بلـــغ 
ل، متبوعــــــا بقطـــــاعي النقــــــل منصـــــب عمـــــ 84.134مليــــــون دج بإمجـــــايل اســــــتحداث  1.116.855قـــــدرت بــــــ 

 مشروع استثماري على التوايل. 1.154و  2.161واخلدمات بـ 
مقارنـــة  %8.62مبعـــدل تراجـــع قـــدر بــــ  2116مشـــروعا خـــالل ســـنة  7.195وبلـــغ إمجـــايل املشـــاريع االســـتثمارية 

ل يزيـد مليـون دج مبعـد 1.938.144، وعلى الـرغم مـن هـذا االخنفـاض إال أن التكلفـة ارتفعـت إىل 2115بسنة 
مقارنـة  %8.14منصـب عمـل أي مبـا يعـادل  164.414، كما سامهت هـذه املشـاريع يف اسـتحداث %24عن 

 .2115بسنة 
 ب. المشاريع االستثمارية حسب األصل:

بلـــغ عـــدد املشـــاريع االســـتثمارية املصـــرح هبـــا مـــن طـــرف األجانـــب إىل الوكالـــة الوطنيـــة لتطـــوير  2116خـــالل ســـنة 
، يف حـــني بلغـــت املشـــاريع االســـتثمارية احملليـــة %2.37مشـــروعا مبـــا يعـــادل  171واملتوســـطة املؤسســـات الصـــغرية 

. وهــو مــا يعــين ضــعف اجلزائــر يف اســتقطاب االســتثمار األجنــيب نتيجــة %87.63مشــروعا بنســبة بلغــت  7.115
 تدهور مناخ بيئة األعمال وتداخل العديد من املشاكل املالية، التقنية واالدارية.

  2116 لسنة األصل حسب االستثمارية املشاريع توزع(: 11الجدول )
 

 التشغيل القيمة المشاريع
 % العدد % مليون دج % العدد

 89,87 147.752 82,07 1.509.264 97,63 7.015 استثمار محلي
 10,13 16.662 17,93 329.781 2,37 170 استثمار أجنبي

 100000 121.111 100000 1.819.015 100000 7.185 المجموع
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°30, 2017, P10. 

 :العمال عدد حسب االستثمارية ج. المشاريع
مؤسســة أي ميــا  3914إنشــاء مؤسســات مصــغرة بعــدد بلــغ  2116املشــاريع االســتثمارية لســنة اســتهدفت معظــم 

، %35مشـروع إنشـاء مؤسســة صـغرية بنسـبة جتــاوزت  2521مـن إمجــايل املشـاريع، يلـي ذلــك  %53.19يعـادل 
 .%11.85مشروع إنشاء مؤسسة متوسطة مبا يعادل  797متبوعا بـ 

مليـــــون  36.61مليـــــون دج مبتوســـــط تكلفـــــة  138611غرة حـــــوايل وقـــــد بلغـــــت تكلفـــــة إنشـــــاء املؤسســـــات املصـــــ
 213.45مليـــون دج مبتوســـط تكلفـــة  512715دج/مشـــروع، بينمـــا راوحـــت تكلفـــة إنشـــاء املؤسســـات الصـــغرية 
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مليـون دج مبتوسـط تكلفـة  513174مليون دج/مشروع، يف حني قدرت تكلفة إنشاء املؤسسات املتوسطة حوايل 
 مليون دج/مشروع. 638.23

(، %42.27منصـب ) 68.514قد سامهت املؤسسات املتوسطة بنسبة أكرب يف خلـق فـرص العمـل بعـدد بلـغ ول
 21( مبعـــــــــــدل %32.57منصـــــــــــب ) 53.555منصب/مشـــــــــــروع، مث املؤسســـــــــــات الصـــــــــــغرية بــــــــــــ  99مبعـــــــــــدل 

( مبعــدل %9.11منصــب ) 13335منصب/مشـروع. فيمــا بلغـت مســامهة املؤسســات املصـغرة يف التشــغيل حـويل 
 مناصب/مشروع. 3استحداث 

  2116 حسب عدد العمال لسنة االستثمارية املشاريع توزع(: 11الجدول )
 نمط المؤسسة

 التشغيل القيمة المشاريع
 % العدد % مليون دج % العدد

 8,11 13.335 7,59 139.600 53,08 3.814 مؤسسة مصغرة
 32,57 53.555 27,88 512.715 35,07 2.520 مؤسسة صغيرة

 42027 68.514 37017 693.656 11085 797 متوسطةمؤسسة 
 17015 29.121 27036 513.174 1081 64 مؤسسة كبيرة

 100000 121.111 100000 1.819.015 100000 7.185 المجموع
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°30, 2017, P10. 

وتعــود  ،مــن النســيج املؤسســايت الــوطين عبــارة عــن مؤسســات مصــغرة %89وهــو مــا يؤكــد البيانــات املتعلقــة بكــون 
ال واخلـربة وطبيعـة دوافع االقبال على إنشاء هذا النمط من املؤسسات إىل بساطة متطلبات إجناح املشـروع كـرأس املـ

 العمالة وغريها.
 الهيئات ذات الطابع المحلي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 1.1.5.1

 أ. تقرير نشاط مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
، تركـزت النسـب 2116حامـل مشـروع خـالل السداسـي األول مـن  1144لقد سجلت مراكـز التسـهيل اسـتقبال 

(، وهـــي حركـــة حمسوســـة لتفعيـــل جمـــال %12(، اجللفـــة )%13(، بســـكرة )%19يف واليـــة النعامـــة )األعلـــى منهـــا 
املقاوالتيــة علــى مســتوى مشــال الصــحراء، يف حــني قــدرت مراكــز التســهيل عــدد حــاملي املشــاريع املتعلقــة باملرافقــة بـــ 

 (.%16(، برج بوعريريج )%19، تركزت أعلى النسب يف والية النعامة )533
مراكـــز التســـهيل جاهـــدة علـــى تيســـري إجـــراءات إنشـــاء املؤسســـات وتفعيـــل نشـــاطاهتا مـــن خـــالل إعـــداد  كمـــا تعمـــل

منهــا  %28خمطــط، قــدم مــا يزيــد عــن  146خمططــات األعمــال، ويف هــذا الصــدد فقــد أحصــت هــذه اهليئــة حــوايل 
 يف والية وهران.
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 (1)س 2116-2115تطور مؤشرات األداء ملراكز التسهيل خالل الفرتة (: 15الجدول )
 1012 1015 مؤشرات األداء

 1.144 3.158 عدد حاملي المشاريع المستقبلة
 533 1.550 عدد حاملي المشاريع المرافقة
 146 301 عدد مخططات األعمال المعدة
 101 957 عدد المؤسسات المستحدثة

 2.217 3.419 عدد مناصب العمل المستحدثة
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°30, 2017, P10. 

مؤسسة مما ساهم بشكل فعال يف توفري فرص العمل والـيت قـدرت بــ  111ولقد أسفرت هذه اجملهودات عن إنشاء 
 منصب/مؤسسة. 22صب، مبتوسط راوح من 2217

فقـــد احتــل قطـــاع الصـــناعة  2116 األول للسداســـي النشــاط قطـــاع حســـب املرافقــة أمــا فيمـــا خيــص تـــوزع املشـــاريع
مشروعا أي مـا يعـادل  137، متبوعا بـقطاع اخلدمات بعدد بلغ %29.52مشروعا وبنسبة  152املرتبة األوىل بـ 

، كــأقوى %22.51مشــروعا ونسـبة راوحـت  121لـك قطــاع الفالحـة بــ مـن إمجـايل املشــاريع، مث يلـي ذ 25.7%
 القطاعات استقطابا للمشاريع االستثمارية.

 2116توزع املشاريع املرافقة حسب قطاع النشاط للسداسي األول (: 12الجدول )
 النسبة العدد قطاع النشاط

 28,52 152 الصناعة
 25,70 137 الخدمات

 12,38 66 األشغال العمومية
 22,51 120 الفالحة
 1,31 7 التجارة

 8,07 43 الحرف التقليدية
 1051 9 أخرى

 100000 511 المجموع
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 

de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°30, 2017, P10. 
ومن اجلدول نالحظ أن هذه النتائج تتوافق مع بيانات الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسـطة، حيـث 
ميكـــن تفســـري زيـــادة حركيـــة املشـــاريع الصـــناعية بـــاملخطط الـــذي مت تســـطريه يف إطـــار إعـــادة إحيـــاء القطـــاع الصـــناعي 

، وكـــــذا القـــــانون التـــــوجيهي لتطـــــوير 18-16واالمتيـــــازات الـــــيت مشلهـــــا قـــــانون االســـــتثمار  إضـــــافة إىل والتســـــهيالت
 بصفته أهم القطاعات املولدة للثروة. 12-17املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
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 ب. تقرير نشاط مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
فقـــد عرفـــت مشـــاتل املؤسســـات تطـــورا  مشـــتلة عـــرب الـــرتاب الـــوطين، 16مـــن البيانـــات الـــيت مت جتميعهـــا مـــن خـــالل 

أي  2115مشـروعا يف سـنة  135مشروعا مقارنـة بــ  159استضافة  2116ملحوظا حيث سجلت خالل سنة 
 .%19، وتركزت أكرب نسبة منها يف والية بسكرة بـ %17مبعدل زيادة قدر بـ 

 71إىل  2115مؤسســــة خــــالل ســــنة  94علــــى غــــرار عمليــــة اســــتحداث املؤسســــات الــــيت شــــهدت تراجعــــا مــــن  
، وســجلت واليــة البــيض أعلــى نســبة إنشــاء مؤسســات بـــ %16بنســبة اخنفــاض راوحــت  2116مؤسســة يف ســنة 

 من إمجايل املؤسسات املستحدثة. %14.29مؤسسات مبا يعادل  11
 2116 - 2115واملتوسطة للفرتة  الصغرية املؤسسات تطور أداء مشاتل(: 17الجدول )

 التطورنسبة  1012 1015 السنة
 17 158 135 عدد المشاريع المستضافة

 16- 70 84 عدد المؤسسات المستحدثة
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 

de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P23. 
 منصب عمل. 576ا ساهم يف خلق ممن جمموع املشاريع املستضافة  %44.31سجلت املؤسسات املستحدثة و 

، يليهـــا قطـــاع الصـــناعة بــــ %44ومـــن جهـــة أخـــرى فقـــد تصـــدر جمـــال اخلـــدمات قائمـــة املشـــاريع املستضـــافة بنســـبة 
علـى التـوايل. يف حـني تــذيلت  %9و  %12، مث كـال مـن الصـناعات الغذائيــة والبنـاء واألشـغال العموميـة بـــ 22%

 (.%1و %2القائمة كل من قطاع الفالحة والصيد البحري والطاقة بنسب جد منخفضة )
 2116املستضافة خالل سنة  املشاريع توزع عدد(: 18الجدول )

 النسبة عدد المشاريع قطاع النشاط
 44,30 70 الخدمات
 22,15 35 الصناعة

 12,65 30 الصناعة الغذائية
 8,22 13 البناء واألشغال العمومية

 4,43 7 السياحة
 1,27 2 الطاقة
 4,43 7 البيئة

 2,53 4 الفالحة والصيد البحري
 100 158 المجموع

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°30, 2017, P10. 
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وعمومــا تعتــرب هــذه املؤشــرات ضــعيفة إذا مــا قورنــت بــاجملهودات الــيت تبــذهلا اهليئــات احلكوميــة وحبجــم االســتثمارات 
 املسخرة لتنمية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 ة والمتوسطة:ج. تقرير نشاط صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغير 
مليـار  4131.96عـدة ضـمانات غطـت مبلغـا ماليـا يقـدر بــ  2116منح الصندوق خالل السداسي األول لسنة 

دج علــى شــكل قــروض خاصــة باملؤسســات الصــغرية واملتوســطة، ومــن حيــث شــهادة الضــمان فقــد وافــق الصــندوق 
مليـون دج لكـل ضـمان ممنـوح  21.22مليـار دج. ومتثـل هـذه متوسـطات هـذه املبـالغ  1218.76على ما يعـادل 

 مليون دج لكل شهادة ضمان. 32.54إضافة إىل 
مؤسســـة 48، كمـــا دعـــم إنشـــاء %44ومـــن جهـــة أخـــرى بلـــغ متوســـط متويـــل الصـــندوق للمشـــاريع جديـــدة حـــوايل 

مؤسســـة أخـــرى بقيمـــة راوحـــت  74مليـــار دج وكـــذا املســـامهة يف توســـيع  31.64صـــغرية ومتوســـطة بقيمـــة بلغـــت 
ـــــار دج، 33.53 مـــــن  %74ارتفعـــــت التعهـــــدات املرتاكمـــــة إىل  2116وخـــــالل السداســـــي األول مـــــن ســـــنة  ملي

 1من شهادات الضمان. %75الضمانات  املمنوحة و
 2116/ السداسي األول 2114الوضعية االمجالية للملفات املعاجلة للفرتة أفريل (: 19الجدول )

 شهادة الضمان منح الضمان 
 891 1.672 عدد الضمانات الممنوحة
 63.025.393.273 144.080.836.166 التكلفة الكلية للمشاريع
 40.066.295.088 93.853.170.843 قيمة القرض المطلوب

 %64 %65 متوسط التمويل المطلوب
 21.421.148.016 46.109.733.540 قيمة الضمانات الممنوحة

 %53 %49 متوسط الضمانات الممنوحة
 24.041.692 27.577.592 القيمة المتوسطة للضمان الممنوح

 28.344 57.015 عدد المناصب المستحدثة
 2.223.589 2.527.069 أثر مناصب العمل المستحدثة

 1.413.572 1.646.114 االستثمار بواسطة مناصب العمل
 755.756 808.730 القروض بواسطة مناصب العمل
 891 1.672 الضمان بواسطة مناصب العمل

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°30, 2017, P10. 

                                                           
1 Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, de la PME et de la promotion de 
l’investissement. Bulletin d'information n°29, 2016, P25. 
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ن مليــار دج ومبتوســط يزيــد عــ 46ضــمان مببلــغ جتــاوز  1672بلــغ عــدد الضــمانات املمنوحــة  2114ومنــذ أفريــل 
مليــار دج ومبتوســط يزيــد  21شــهادة ضــمان مببلــغ جتــاوز  981مليــون دج، يف املقابــل ســجل الصــندوق تقــدمي  27
منصــب بالنســبة للضــمانات املمنوحــة  57115مليــون دج. وقــد بلغــت عــدد مناصــب العمــل املســتحدثة  24عــن 

 بالنسبة لشهادات الضمان. 29344و
ضــــمان  889( خــــاص بإنشــــاء مؤسســــة و%41مان )ضــــ 674( علــــى 1672وتوزعــــت الضــــمانات املمنوحــــة )

مـن قيمـة القـرض املطلـوب أي  %41( خاص بتوسيع مؤسسة. وقد بلغ متويـل الصـندوق بالنسـبة لإلنشـاء 61%)
مليــون دج/ضــمان، بينمــا بلــغ متويــل الصــندوق بالنســبة  21.22مليــار دج ومبتوســط جتــاوز  13.62مــا يزيــد عــن 

مليـــون  32.54مليــار دج ومبتوســط جتــاوز  32.49مــن قيمــة القـــرض املطلــوب أي مــا يزيــد عـــن  %54للتوســيع 
 دج/ضمان.

 2116/ السداسي األول 2114الوضعية االمجالية للملفات املعاجلة حسب نوع املشروع للفرتة أفريل (: 10الجدول )
 منح الضمان توسيع إنشاء 

 1.672 998 674 عدد الضمانات الممنوحة
 144.080.836.166 85.458.398.825 58.622.437.341 التكلفة الكلية للمشاريع
 93.853.170.843 59.875.363.217 33.977.807.626 قيمة القرض المطلوب

 %65 %70 %58 متوسط التمويل المطلوب
 46.109.733.540 32.481.177.362 13.628.556.178 قيمة الضمانات الممنوحة

 %49 %54 %40 الممنوحةمتوسط الضمانات 
 27.577.592 32.546.270 20.220.410 القيمة المتوسطة للضمان الممنوح

 57.015 43.248 13.767 عدد المناصب المستحدثة
 2.527.069 1.976.008 4.258.185 أثر مناصب العمل المستحدثة

 1.646.114 1.384.465 2.468.062 االستثمار بواسطة مناصب العمل
 808.730 751.045 989.944 بواسطة مناصب العملالقروض 

 1.672 998 674 الضمان بواسطة مناصب العمل
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 

de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°30, 2017, P10. 
مـــن إمجـــايل املناصـــب  %22منصـــب عمـــل أي مـــا يعـــادل  13.767وقـــد ســـامهت مشـــاريع االنشـــاء اســـتحداث 

 .%92منصب بنسبة تعادل  43.249املوفرة، فيما قدرت مسامهة مشاريع التوسيع بـ 
 د. تقرير نشاط صندوق ضمان قروض االستثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

يف خمتلـــف القطاعـــات، بإمجـــايل بلـــغ  2116نشـــاطا حمسوســـا خـــالل السداســـي األول مـــن ســـنة عـــرف الصـــندوق 
 منصب عمل. 13231مليار دج، وساهم يف خلق  39.3مشروعا استثماريا تعدت قيمته  911
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مليـار دج،  22.63(، وبقيمـة جتـاوزت %43مشـروعا ) 347وتصدر نشاط الصناعة قائمة القطاعات بعدد بلـغ 
مليــــار دج. كمــــا  9.67(، وبقيمــــة راوحـــت %31مشــــروعا ) 246ألشـــغال العموميــــة بعــــدد بلـــغ متبوعـــا بقطــــاع ا

 منصب عمل على الرتتيب. 4319و 6313ساهم هذان القطاعني باستحداث 
 ومن جهة أخرى نالحظ أن نشاط الصندوق ركز بصفة صرحية على قطاعي الصناعة واألشغال العمومية أي أن:

 73%  :لألشغال العمومية؛ 31للصناعة و %43من املشاريع 
 92%  :لألشغال العمومية؛ 23للصناعة و %58من التمويل 
 92%  :لألشغال العمومية. %33للصناعة و %49من مناصب العمل 

 2116الوضعية االمجالية للضمانات موزعة حسب قطاع النشاط للسداسي األول (: 11الجدول )

 قطاع النشاط
 التشغيل القيمة المشاريع

 % العدد % دج % العدد
 33 4.308 23 8.675.138.181 30 246 األشغال العمومية

 6 814 3 1.326.846.311 10 83 النقل
 49 6.313 58 22.636.651.844 43 347 الصناعة
 6 923 7 2.968.828.943 7 56 الصحة

 7 893 7 2.788.163.515 11 78 الخدمات
 100 11.111 100 18.107.719.781 100 811 المجموع

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°29, 2016, P27. 

الوســط أكــرب إقبــال علــى الصــندوق بعــدد بلــغ أمــا بالنســبة لتوزيــع الضــمانات حبســب املنطقــة فقــد ســجلت منطقــة 
(، مــع تركيــز مهــم علــى مســتوى واليــة تيبــازة واجلزائــر العاصــمة، يلــي ذلــك منطقــة الشــرق بعــدد %41ملـف ) 331

( مشــل اجلــزء األكــرب منهــا واليــيت ســطيف وقســنطينة. فيمــا احتلــت منطقــة الغــرب املركــز %35ملــف ) 291قــدر بـــ 
 (.%11ملف ) 91كز األخري ملنطقة اجلنوب ب ـ ( واملر %15ملف ) 121الثالث بـ 

 2116الوضعية االمجالية للضمانات موزعة حسب املنطقة للسداسي األول (: 11الجدول )
 النسبة عدد الملفات المنطقة
 41 330 الوسط
 35 281 الشرق

 15 120 غربال
 10 80 الجنوب
 100 811 المجموع

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°29, 2016, P27. 
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 الهيئات ذات الطابع االجتماعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 1.1.5.1
 عم تشغيل الشباب:أ. تقييم نشاط الوكالة الوطنية لد

، تركزت 2116شهادة مع هناية سنة  685616بلغ عدد شهادات التأهيل واملطابقة املقدمة من طرف الوكالة 
مؤسسة يف  229475شهادة من بينها  228816منها كأعلى نسبة يف قطاع اخلدمات بعدد بلغ  33.15%

، كما سجل  %19.71مؤسسة يف إطار التوسيع، يليها بعد ذلك قطاع الفالحة بنسبة  1431وإطار اإلنشاء 
على التوايل كأحسن القطاعات  %11.56و  %11.35كل من قطاع احلرف التقليدية ونقل السلع نسبة 

 %9.76فيما سجلت الصناعة واألشغال العمومية نسبا متدنية مل تتجاوز  النشطة على املستوى الوطين.
 على الرتتيب. %6.78و

 2116 لسنة: شهادات التأهيل واملطابقة موزعة حسب القطاعات (11الجدول )

 القطاعات
عدد شهادات التأهيل 

 والمطابقة المقدمة
 عدد شهادات المطابقة عدد شهادات التأهيل

 النسبة المئوية
 مرحلة التوسيع مرحلة اإلنشاء

 19.71 224 128811 131124 الفالحة
 11.35 224 79712 79856 التقليديةالحرف 

 6.78 713 46511 47213 البناء واألشغال العمومية
 1.21 26 1468 1485 الموارد المائية

 9.76 517 61411 61819 الصناعة
 1.11 33 6897 7121 الصيانة

 1.31 5 2254 2258 الصيد البحري
 1.71 412 11397 11788 الحرف الحرة

 33.15 1431 229475 228816 الخدمات
 3.35 135 23161 23285 النقل والتبريد
 11.56 561 72972 73432 نقل السلع

 4.21 1361 27939 28188 نقل المسافرين
 100 5211 289955 295202 اإلجمالي

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°29, 2016, P29. 

مشروع يف قطاع اخلدمات  115754مشروع من بينها  369191وخالل نفس الفرتة سجلت الوكالة متويل 
منصب شغل ومبعدل استحداث  979264كما سامهت هذه املشاريع يف خلق   ،%29.71وبنسبة تقدر بـ 

منصبني لكل مشروع، وهي من الناحية العملية نتائج ضعيفة خصوصا إذا ما قورنت باالستثمارات اليت جتاوز 
مليار دينار جزائري، يف الوقت الذي قدر فيه متوسط كلفة إنشاء أو توسيع املؤسسة املصغرة ومائة حجمها ألف 

 دج. مليون 3.54بـ 
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 جمليون د :  الوحدة – 2116لسنة : املشاريع املمولة موزعة حسب القطاعات (11الجدول )
 القطاعات

المشاريع 
 الممولة

 التشغيل النسبة
النسبة 
 النسوية

 مبلغ االستثمار
الكلفة المتوسطة 

 للتشغيل
الكلفة المتوسطة 
 للمؤسسة المصغرة

 3.61 1.52 183248.46 5 126479 14.51 53499 الفالحة
 2.56 1.97 118526.11 17 125521 11.61 42621 التقليديةالحرف 

 3.77 1.29 127727.71 2 84457 9.91 32294 عموميةشغال أ
 5.96 1.57 3181.91 4 2121 1.11 544 الموارد المائية

 4.52 1.55 111195.15 14 71442 6.71 24547 الصناعة
 2.55 1.11 23651.77 2 21474 2.51 8358 الصيانة

 6.62 1.34 7467.87 1 5536 1.31 1127 الصيد البحري
 2.34 1.14 22214.71 44 21331 2.61 8456 الحرف الحرة

 3.21 1.37 339511.31 16 245858 29.71 115754 الخدمات
 2.52 1.38 33761.56 3 24132 3.61 13395 النقل والتبريد
 2.57 1.51 145557.15 1 86237 15.41 56531 نقل السلع

 2.45 1.16 46624.68 3 43678 5.21 19895 نقل المسافرين
 3,54 1,31 1162666,37 10 878264 100 368080 اإلجمالي

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P25. 

 37.198مقاول مقابل  331.781يف إطار مرافقة املشاريع االستثمارية  2116سجلت الوكالة مع هناية سنة 
، حيث ارتفع تركيز هذه األخرية يف النشاطات احلرة بنسبة %11مقاولة، وقد قدرت املشاركة النسوية اإلمجالية بـ 

44%. 
 الوطنية لتسيير القرض المصغر: ب. تقييم نشاط الوكالة

عمليــــة منهــــا  768649متويــــل  2116ســـجلت الوكالــــة منــــذ نشــــأهتا وإىل غايــــة هنايــــة السداســـي األول مــــن ســــنة 
مــن إمجــايل عمليــات التمويــل، إضــافة إىل  %81.43عمليــة متويــل لشــراء املــواد األوليــة أي مــا يعــادل  685888

 .%8.57صاحب املشروع( بنسبة تعادل -البنك-كالةعملية تدخل ضمن التمويل الثالثي )الو  73648
خاصـة بشـراء املـواد الوليـة  %81.43وقد سامهت الوكالة يف استحداث أكثر من مليون ومائـة منصـب عمـل منهـا 

 تتعلق بالتمويل الثالثي. %8.57و
 (31/16/2116القروض املقدمة حسب نوع التمويل )الرتاكم حىت (: 15الجدول )

 المناصب المستحدثة النسبة العدد نوع التمويل
 1043998 90.43 695999 تمويل لشراء المواد األولية

 110473 9.57 73649 التمويل الثالثي
 1154472 100 769648 المجموع

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°29, 2016, P31. 
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ويف نفــس الســياق فقــد تصــدر نشــاط الصــناعة املصــغرة قائمــة القطاعــات األحســن حركيــة واحتياجــا للتمويــل، وقــد 
 161392، كمــا اســتفاد قطــاع اخلــدمات أيضــا مــن %39قرضــا ممنوحــا بنســبة جتــاوزت  285713اســتفاد مــن 

 من إمجايل عدد القروض املمنوحة. %21.87ضا ممنوحا أي ما يعادل قر 
 %9.46و %14.26و  %17.44مث يلي ذلك كل من قطاع احلرف التقليدية والفالحة واألشـغال العموميـة بــ 

 على التوايل، بينما مل تسجل الوكالة إقباال مهما بالنسبة لقطاع التجارة والصيد البحري.
 (31/16/2116ملقدمة حسب قطاع النشاط )الرتاكم حىت القروض ا(: 12الجدول )

 دج مليون -القيمة  النسبة القروض الممنوحة قطاع النشاط
 6473.59 14.26 109779 الفالحة

 13807.00 38.42 295703 الصناعة المصغرة
 4872.05 8.46 65146 األشغال العمومية

 14354.67 20.97 161382 الخدمات
 6946.88 17.44 134195 الحرف التقليدية

 667.60 0.36 2741 التجارة
 77.86 0.09 702 الصيد البحري

 47199.66 100 769648 المجموع
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°29, 2016, P31. 

 %31.41مــــن قيمــــة العمليــــات التمويليــــة علــــى قطــــاعي اخلــــدمات والصــــناعة املصــــغرة ) %61وتوزعــــت حــــوايل 
ـــة والفالحـــة واألشـــغال  بينمـــا تراوحـــت نســـب متويـــل، علـــى الرتتيـــب( %28.25و كـــل مـــن قطـــاع احلـــرف التقليدي

 .على التوايل %11.32و %13.71و  %14.71العمومية بـ 
 ج. تقييم نشاط الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة:

مشـــروعا  2116مشـــروعا فالحيـــا و 3325، منهـــا 2116مشـــروعا خـــالل ســـنة  9812ســـجلت الوكالـــة متويـــل 
مقارنــة  %16.11مشــروعا خــدماتيا. وقــد ارتفعــت نســبة مشــاركة املــرأة بـــ  1958ينــدرج ضــمن احلــرف التقليديــة و

منهـــا يف احلـــف احلـــرة  %42.51(، حيـــث ارتكـــزت %8.91ل يف تراكمـــات املبينـــة يف اجلـــدول )باملتوســـط املســـج
 يف احلرف التقليدية. %21.83يف الصناعة و %21.71و

منصــــب عمـــل، منهــــا  21951ومـــن جهـــة أخــــرى فقـــد ســـامهت املشــــاريع املمولـــة مـــن طــــر الوكالـــة يف اســـتحداث 
( يف احلـــــرف التقليديـــــة، بينمـــــا %23.5) مـــــنص ب 5144( يف قطـــــاع الفالحـــــة، و%35.7منصـــــب ) 7911

 .%19.9منصب عمل أي ما يعادل  4114سجل قطاع اخلدمات استحداث 
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 جمليون د :  الوحدة – (31/12/2116)الرتاكم حىت : املشاريع املمولة موزعة حسب القطاعات (17الجدول )
 11/11/1012التراكم حتى  1012 

 قطاع النشاط
عدد المشاريع 

 الممولة
مشاركة نسبة 

 المرأة
 التشغيل

عدد المشاريع 
 الممولة

نسبة مشاركة 
 المرأة

 التشغيل
قيمة التمويل 

 االجمالية
 69611.97 42322 11.82 17513 7911 12.21 3325 الفالحة

 37128.45 31222 22.12 11996 5144 21.83 2116 الحرف التقليدية
 32164.17 25882 2.33 9191 1424 3.53 491 عموميةشغال أ

 2261.61 1119 4.67 321 43 1.11 14 الموارد المائية
 47863.17 31317 21.67 11741 2664 21.71 818 الصناعة
 2248.56 1811 2.26 785 131 1.11 59 الصيانة

 2794.58 1462 1.51 414 168 1.11 48 الصيد البحري
 2871.57 1913 43.69 931 272 42.51 121 الحرف الحرة

 116551.81 63431 17.15 31111 4114 17.71 1958 الخدمات
 119366.73 68662 1.52 45944 65 1.11 51 نقل السلع

 29944.19 19493 1.23 12181 24 1.11 11 نقل المسافرين
 119792.20 188711 9.81 118712 11850 12.01 8901 اإلجمالي

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P25. 

عمليــة،  139716وكنتيجـة لرتاكمــات عمليــات التمويــل ملختلــف قطاعــات االقتصـاد الــوطين فقــد أحصــت الوكالــة 
 299721خاصــــة بقطــــاع الفالحــــة. إضــــافة إىل اســــتحداث  %12منهــــا خاصــــة بنشــــاط نقــــل الســــلع و 33%

مــن خــالل قطــاع اخلــدمات.  كمــا جتــاوزت قيمــة  %22منهــا بواســطة نشــاط نقــل الســلع و %24منصــب عمــل، 
 بقطاع اخلدمات. %24تتعلق بنشاط نقل السلع و %26مليار دج. منها  448.78املشاريع املمولة 

ملفـا  391887إيـداع  31/12/2116لصدد فقد سجلت الوكالـة جـراء الرتاكمـات املوقوفـة إىل غايـة ويف نفس ا
 251349املقدمــة حــوايل  والتمويــل التأهيــل شــهادات ، بينمــا قــدرت عــدد2116ملفــا خــالل ســنة  3891منهـا 

 .2116شهادة قدمت خالل سنة  3468شهادة منها 
 (31/12/2116اكم حىت )الرت  عرض اجملاميع األساسية: (18الجدول )

نتائج التراكم إلى غاية  1012نتائج سنة  المجاميع األساسية
11/11/1012 

 391887 3891 عدد الملفات المودعة
 251349 3468 عدد شهادات التأهيل والتمويل المقدمة

 159468 6776 عدد الموافقات البنكية
 9525 74 عدد الرفض البنكي

 139716 9812 عدد المشاريع الممولة
 299721 21951 التشغيل

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P25. 
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مشــــروعا خــــالل ســــنة  9812مشــــروعا منهــــا  139716الوكالــــة كمــــا بلغــــت عــــدد املشــــاريع املمولــــة مــــن طــــرف 
 .2116منصب خالل سنة  21951منصب عمل منه  299721. فضال عن استحداث 2116
 . تقييم نتائج برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:1.5.1

 هتدف واليت املتوسطة، و الصغرية باملؤسسات اخلاصة التأهيل برامج من العديد 2111 سنة منذ اجلزائر تبنت
 املنافسة مواجهة من لتتمكن وذلك املؤسسات، من النوع هذا تنافسية من للرفع املؤسسات  مساعدة إىل كلها
 التأهيل برامج أهم حصيلة نتناول سوف وهلذا املرتقب، االقتصادي واالنفتاح اجلمركية، رفع جراء املرتقبة احلادة

 نفذ الذي واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربنامج مث الصناعي، التأهيل برنامج انطالقا من املتبناة،
 الصغرية املؤسسات لتأهيل ميدا برنامج إىل لننتقل(. 2114-2111) مث ،(2111-2117: )مرحلتني عرب

 يف والتحكم واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم بربنامج ليتمم ،(2117-2112) اجلزائرية واملتوسطة
 .(2112-2118) واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

 : الصناعي التأهيل برنامج . حصيلة1.1.5.1
 ،2116 ديسمرب غاية إىل 2112 جانفي للربنامج الفعلي االنطالق ومنذ اهليكلة إعادة و الصناعة وزارة حسب
 1:كاآليت التأهيل مراحل حسب اإلجناز قيد هي واليت املنجزة األعمال كانت

 الربنامج إىل االنضمام بطلبات( خاصة 171و عمومية 235 منها)  مؤسسة 416 تقدمت. 
 290 للتنافسية الوطنية اللجنة طرف من قبوهلا مت( خاصة 135و عمومية 155 منها) مؤسسة 

 .الصناعية
 للقطاع تابعة منها% 42و العام، للقطاع تابعة صناعية مؤسسات% 59 اللجنة، لدى املودعة امللفات أن يتبني

 .  السوق اقتصاد ومتطلبات لتتوافق العام القطاع مؤسسات وعصرنة تطوير يف الدولة نية يفسر ما وهو اخلاص،
 مؤسسة اتفاقيات مع وزارة الصناعة منها: 137وقد وقعت 
 117  مؤسسة استفادت من اإلعانات املرصودة للدراسة التشخيصية وتنفيذ خمتلف عمليات التأهيل

 عملية لكل مؤسسة. 16عملية مبعدل يناهز  1944املادية، بعدد إمجايل يبلغ املادية و غري 
 21 .مؤسسة استفادت من إعانة اقتصرت فقط على الدراسة التشخيصية 
  عملية غري مادية. 1112عملية منها  1964يبلغ العدد اإلمجايل لعمليات التأهيل 
  غري مادية.  االستثماراتكانت   % 11مليار دج، منها  41الكلية  االستثماراتوقد كان إمجايل 

                                                           
 .149صمرجع سابق، غدير أمحد سليمة،  1
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 1. حصيلة برنامج ميدا:1.1.5.1
  مؤسسة صغرية ومتوسطة بطلب االنضمام إىل برنامج  716تقدمت  2117ماي  11بتاريخ

، بعدما كان عدد %33.3مؤسسة صغرية و متوسطة أي بنسبة  2151التأهيل ميدا من جمموع 
مؤسسة صغرية ومتوسطة  669هو  2116لبت االستفادة من الربنامج يف سنة املؤسسات اليت ط

 مؤسسة. 2147من جمموع  %31بنسبة 
 256  مؤسسة صغرية ومتوسطة ختلت عن الربنامج بعد القيام بالتشخيص )قد يكون أوليا يف بعض

 األحيان(.
 442 ( أمتت على األقل املرحلة األوىل من برنامج التأهيل.%61.7مؤسسة ) 
 2119  مشلت: 2112هو عدد العمليات اليت أجنزها املؤسسات الصغرية واملتوسطة منذ سبتمرب ،

 7عملية للتأهيل،  947شخصت بصفة هنائية،  471مؤسسة قامت بالتشخيص األويل،  552
 عملية ملغاة. 133عمليات أخرى متفرقة، 

 2والمتوسطة:. حصيلة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة 1.1.5.1
 (:1010 – 1007أ. المرحلة األولى )

 فقط مت تسجيل النتائج التالية :  2111منذ بداية الربنامج وإىل غاية ماي 
  528مؤسسة صغرية ومتوسطة رغبتها يف االخنراط يف الربنامج، وتقدمت منها  1711أبدت 

 دفق 351للدراسة، أما ملف جاهز  216مؤسسة بطلب االخنراط، ومن بني هذه املؤسسات جنذ 
مؤسسة استفادت من عمليات التشخيص القبلي أو  278انطلقت يف التأهيل، فنجد منها 

 مؤسسة من كافة أعمال التأهيل. 32االسرتاتيجي، بينما استفادت 
  يوم إعالمي وحتسيسي حول الربنامج، باإلضافة  13عملية تكوين، وتنظيم  21كما قام الربنامج بـ

 دقائق. 9م حتسيسي ملدة إىل إجناز فيل
  ،إعداد دليل ملخطط األعمال، موجه للبنوك و املؤسسات تنظيم العديد من امللتقيات حول : اجلودة

 اإلبداع، املوارد البشرية، االستثمار الالمادي و اإلنتاجية.
 .التعاون مع إيطاليا إلعداد دراسة حول قطاع الصناعات الغذائية 

                                                           
 .149صمرجع سابق، غدير أمحد سليمة،  1
 .148نفس املرجع السابق، ص 2



 : منهجية الدراسة امليدانيةاألولالفصل   : حتليل تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرالثانيالباب 

 173 

 تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة شراكة مع الوكالة الوطنية لANDPME  وهيئة التعاون التقين
 إلجناز عمليات مرتبطة بالتسيري االسرتاتيجي.   GTZاألملاين 
 (:1011 - 1010ب. المرحلة الثانية )

مؤسسة صغرية ومتوسطة، أي بأقل  21.111 ترقية حوايل على 2114-2111 اخلماسي الربنامج لقد نص
 شكل يف الربنامج هلذا يورو مليار 3.5 حوايل ختصيص ومت من احلظرية اإلمجالية للمؤسسات، %3من 

 وتطوير واملتوسطة الصغرية واملؤسسات الصناعة وزارة وقامت. الفائدة أسعار وإعانات مباشرة مساعدات
مع وزارة  الصناعة وزارة دمج كما مسح. العملية هلذه التنفيذ اجليد للسهر على وطنية جلنة بتشكيل االستثمار
 حد ووضع وضبط خمتلف الربامج السابق يف واجهتها اليت التنسيق مشاكل حبل واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 .الوزارتني بني املتداخلة للصالحيات
وتقوم حاليا الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالسهر على تطبيق برنامج التأهيل الوطين 

 بالتنسيق مع عشرة هياكل دعم حكومية.
مؤسسة   4.111وقد صرحت الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة أنه باإلمكان االهتمام بـ 

كمتوسط سنوي إلجناح هذا الربنامج. ونظرا للتأخر يف صدور النصوص التشريعية والتنظيمية اخلاصة هبذا األخري 
 ضائعتني متاما. 2111و 2111فيمكن اعتبار سنيت 

السياحة  الصيد البحري، البناء واألشغال العمومية، الصناعة، قطاع رئيسي ويستهدف هذا الربنامج بشكل
 واالتصاالت. كما أن هذا األخري يستهدف أيضا حتديث املعلومات وتكنولوجيا والنقل اخلدمات والفندقة،
 وأحباث التسويق والشهادات، اجلودة والتطوير، التدريب واإلنتاج، واإلدارة مستوى التنظيم وحتسني املعدات
 1.والشراكة التحالف وأخريا السوق،

، و املوجودة على موقع الوكالة كانت  28/12/2112املعلومات املتوفرة حول حصيلة الربنامج إىل غاية تاريخ 
 كما يلي:
 747  االنضمام إىل الربنامج.مؤسسة صغرية و متوسطة / مؤسسة جد صغرية أعربوا عن رغبتهم يف 
 422  مؤسسة صغرية و متوسطة / مؤسسة جد صغرية قدمت طلبات للحصول على العضوية يف

 الربنامج.

                                                           
1 Amine Mokhefi, Ali Khaldi et Mohamed Lazreg, La mise à niveau des PME algériennes : Un levier de 
compétitivité des entreprises, Revue du Performance des Entreprises Algériennes, N°6, Ouargla,  2014, P72. 
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 341 .طلبا مت معاجلتها إما عن طريق عمليات التشخيص األويل، أو إجراءات التأهيل 
 (:1017 - 1011ج. المرحلة الثالثة )

( واليت 21ؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ال يتعدى عدد عماهلا العشرين )سيتم الرتكيز يف اخلطة املوالية على امل
من نسيج هذه األخرية، إضافة إىل توسيع حيز التأهيل ليشمل خمتلف املؤسسات املنتجة  %87متثل أزيد عن 

 .2117وهذا حبلول عام 
 عدد أن 2114أكتوبر  15 يف ريراتق أرسل الذي مدير الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وقال

 ملفا، 2475بـ  األوىل املرتبة احتل قطاع البناء واألشغال العمومية. ملف ا 4123 كان استالمها مت اليت امللفات
  .٪11 بنسبة اخلدمات تليها فقط،٪ 16 ـب الثانية املرتبة الصناعة العضوية، فيما احتلت إمجايل من٪ 62 أي

 الصغرية املؤسسات تشجع ال واليت متواضعة، تزال ال اليت املالية املعونة هي الوكالة مدير أثارها اليت القيود ومن
 عناصر أحد اليوم يعد والذي للوكالة األساسي النظام مراجعة إىل دعا كما. الربنامج إىل االنضمام على واملتوسطة

 2117.1 حبلول مؤسسة 4111 سنويا أي شركة 1111 ترقية إىل يهدف الذي الربنامج هذا فشل
مؤسســة صــغرية واملتوســطة قامــت بعمليــة التســجيل يف الربنــامج الــوطين للتأهيــل خــالل ســنة  4827وقــد مت إحصــاء 

فيمــا بلــغ عــدد املؤسســات  %54.91مؤسســة أي مــا يعــادل  2711، وقــد قــدرت املؤسســات املؤهلــة بـــ 2116
املؤسسـات الـيت مت تأجيـل النظـر يف ملفهـا فقـد قـدر بــ ، أمـا %32.13مؤسسة وبنسـبة تعـادل  1593غري املؤهلة 

 .%13.17مؤسسة بنسبة بلغت  644
 2116 سنة خالل التأهيل ملفات توزع: (19الجدول )

 النسبة العدد 
 54.91 2711 المؤهلة

 32.13 1593 غير المؤهلة
 13.17 644 المؤجلة
 --- 2691 القرارات

 100 1917 إجمالي االنخراط
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P25. 

مقابـل  ( ضـمن الربنـامج الـوطين للتأهيـل%39مؤسسـة مصـغرة ) 1951ومن جهة أخـرى فقـد مت إحصـاء تسـجيل 
 (.%21مؤسسة متوسطة ) 1115( و%42مؤسسة صغرية ) 2172

 
                                                           

1 Nassima Benarab, Programme national de mise à niveau: 2008 entreprises adhérées depuis 2010, L'ECOnews, 
Article publié le 21 Oct 2014, sur leconews.com. 
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 2116توزع ملفات التأهيل حسب حجم املؤسسة خالل سنة : (10الجدول )
 العدد نمط المؤسسة

 1951 المؤسسات المصغرة
 2172 المؤسسات الصغيرة
 1115 المؤسسات المتوسطة

 1917 المجموع
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P25. 

 أ. توزيع ملفات التأهيل:
الـوطين للتأهيـل خـالل سـنة احتل قطاع األشغال العمومية املركز األول ضمن قطاعات النشاط املسجلة يف الربنـامج 

 129، 212اتفاقيـــة، متبوعـــا بقطـــاع الصـــناعة واخلـــدمات والصـــناعة الغذائيـــة بعـــدد بلـــغ  797بعـــدد بلـــغ  2116
 اتفاقية على الرتتيب، على غرار باقي القطاعات اليت سجلت نسبا جد متدنية. 111و

 2116توزع االتفاقيات حسب قطاع النشاط خالل سنة : (11الجدول )
 العدد النشاطقطاع 

 797 األشغال العمومية
 212 الصناعة

 111 الصناعة الغذائية
 129 الخدمات
 22 السياحة
 34 النقل

 14 الصيد البحري
 1177 المجموع

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P25. 

احتلت املنطقة اجلهوية التابعة لسطيف املركز األول من حيث ديناميكية طلب االخنـراط يف الربنـامج الـوطين للتأهيـل 
(، مث %25ملفــا ) 1215بعنابــة بعــدد بلــغ (، متبوعــة باملنطقــة اجلهويــة اخلاصــة %34ملــف ) 1683بعــدد راوح 

ـــ  مــن عمليــات التســجيل اقتصــرت  %92(. وجتــدر اإلشــارة إىل أكثــر مــن %23ملفــا ) 1137اجلزائــر العاصــمة ب
 .2116على مشال وشرق اجلزائر خالل سنة 

 2116توزع ملفات التأهيل حسب املندوبيات اجلهوية خالل سنة : (11الجدول )
 العدد المندوبية
 1683 سطيف
 1215 عنابة

 1137 الجزائر
 617 وهران
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 265 غرداية
 1917 المجموع

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P25. 

 تقارير التشخيص المستلمة:ب. 
تقريرا مت تقييمه من قبل جلنة  958تقريرا تشخيصيا منها  969استقبلت األقسام املكلفة بالدراسات والتقييم 

 تقارير هي يف طور الدراسة. 8التقييم واملصادقة على التقارير، و
 1تقرير كما يلي: 958وتوزعت الـ 

 734 .تقريرا مت املصادقة عليه 
 125 تقارير  9تقريرا غري مكتمل،  119تقارير مقبولة مع التعديل،  8مل تتم املصادقة عليه:  تقريرا

 مرفوضة.
 2116توزع التقارير املستلمة حسب حجم املؤسسة خالل سنة : (11الجدول )

 النسبة العدد المندوبية
 59.97 511 المؤسسة المصغرة
 25.82 225 المؤسسة الصغيرة
 15.21 132 المؤسسة المتوسطة

 100 828 المجموع
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P29. 

 والمتوسطة: التطور الديمغرافي واالقتصادي للمؤسسات الصغيرة. 2.1
 :1012-1011مبررات اختيار فترة الدراسة  .1.2.1

لتقييم التطور الدميغرايف واالقتصادي للمؤسسات  2116إىل غاية  2112تعود مربرات اختيار الفرتة املمتدة من 
 الصغرية واملتوسطة باجلزائر إىل عدة عوامل نذكر منها:

 (:1019-1015( و )1011-1010التزامن مع آخر مخططين خماسيين ) .1.1.2.1
 ،"برنامج االستثمارات العمومية" اسم الربنامج هذا على أطلق 1011:2-1010 الخماسي التنمية أ. برنامج

بربنامج دعم اإلنعاش  يندرج هذا الربنامج ضمن ديناميكية إعادة اإلعمار الوطين اليت انطلقت قبل عشر سنوات

                                                           
1 Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, de la PME et de la promotion de 
l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P29. 

 .2114-2111برنامج التنمية اخلماسي للجمهورية اجلزائرية  2
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 احلكومة له ورصدت آنذاك، كانت متاحة قدر املوارد اليتعلى  2111 االقتصادي الذي متت مباشرته سنة
 أساسيني: قسمني الربنامج هذا ويشمل دينار، مليار 21.214 ماليا غالفا
  استكمال املشاريع الكربى اجلاري إجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية والطرق واملياه

 .مليار دوالر 131مليار دج ما يعادل  8.711مببلغ 
 مليار دوالر 156أي ما يعادل حوايل  دينار؛ مليار 11.534 وإطالق مشاريع جديدة مببلغ. 

 :خالل من االقتصادية التنمية لدعم دينار مليار 1.511 مبلغ يزيد عن الربنامج هذا وخصص
 1.000 السابقة؛ الربامج منذ فيه الشروع مت الذي والريفية الفالحية التنمية لدعم رصُدها مت دينار مليار 
 150 وتسيري وتأهيل صناعية مناطق   إنشاء خالل من واملتوسطة؛ الصغرية املؤّسسات لدعم مليار 

 نفسه؛ للغرض مليار 311 إىل تصل قد اليت البنكية القروض
 350 آليات ومتويل املصغرة املؤسسات إنشاء دعم خالل من العمل؛ مناصب توفري لتشجيع دينار مليار 

 املهين؛ التكوين ومراكز اجلامعات خلرجيي املهين لإلدماج املرافقة إنشاء
 251 اإلعالم وسيلة واستعمال العلمي، البحث دعم) خالل من املعرفة؛ اقتصاد لتطوير دينار مليار 

 .العمومية واملرافق للتعلم الوطنية املنظومة داخل( اآليلّ 
  :1019-1015 الخماسي ب. البرنامج

 النمو) مسرية دعم لزيادة 2118-2115 خالل اجلزائرية احلكومة أقرهتا اليت اجلديدةتشجع اخلطة اخلماسية 
واليت ترمي بشكل خاص إىل  الرئيسة، القطاعات يف االستثمار على سبقت اليت العشرية منذ بدأت اليت( والتنمية

وتطوير فروع االقتصاد األخضر، وتعزيز األمن الطاقوي، ومحاية البيئة،  األعمال، مناخ وحتسني االقتصاد، تنويع
 291 أي دينار؛ مليار 22.111 بـ تقدر ميزانية اخلماسي الربنامج هلذا وخصص. والنهوض باجملاالت الرتابية

 جديد جمال وإجياد الزراعي اإلنتاج تعزيز خالل من الغذائية الصناعات كما مشلت أيضا تنمية دوالر، مليار
 املساحات من هكتار 172.111 بتهيئة خاص خمطط تنفيذ سيتم كما افة،املض القيمة ذات املنتجات لتصدير
 1.فاكهة شجرة 111.111 منها األشجار من هكتار 341.111 لسقي برنامج وختصيص الغابية،

 
 

                                                           
، جملة االقتصاد االسالمي العاملية، عدد أوت 2115-2115لشريف، تقييم حصيلة برامج وخمططات التنمية يف اجلزائر: دراسة اقتصادية خالل الفرتة مشري حممد الناصر، بقة ا 1

2119. 
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 1 تعزيز المشاريع التنموية: .1.1.2.1
 ما إنشاء خالل البشرية من التنمية لتحسني املالية موارده من %41 من أكثر 2114-2111برنامج  خصص
سكنية،  وحدة مليون 12صحية، و قاعدية منشأة 1.511 من الوطنية، وأكثر للرتبية منشأة 5111 يقارب

 الكهربائية، إضافة إىل إنشاء بالطاقة منزل 221.111 وتزويد الطبيعي الغاز بشبكة بيت مليون 12 وتوصيل
 قاعدية منشأة 5.111 من املياه، وأكثر بتحلية اخلاصة احملطات جبميع املياه لتحويل منظومة 25و سدا 35

 وحتسني األساسية القاعدية املنشآت تطوير ملواصلة املوارد من %41 والرياضة، وكذا ختصيص للشبيبة موجهة
  العمومية لألشغال مليار 3.111 العمومية، وختصيص اخلدمة

 2يف: تلخيصها ميكن العموم وعلى اجملاالت من جمموعة 2118-2115اخلماسي  املخطط يف حني مشل
 111و ألف 15 مببلغ ،2114 هناية قبل ستستكمل واليت اإلجناز طور يف هي اليت املشاريع استكمال اقرتاح مت

  سكن مليون 202 من أكثر بإجناز اخلاصة االستثمار مشاريع دعم يف جمملها يصب دينار، مليار
 من كل تزويد قررت املدى، طويل الطاقوي وأمنها العاملي السوق يف موقعها احلكومة تضمن أن أجل ومن

 مصاف 16 لتحقيق برنامج إطالق إىل باإلضافة والغاز، النفط لنقل أنبوب خط 14 بـ وجانات متنراست
 مليون 105 فضال عن تزويد .2119 حبلول وهذا طن مليون 61 بـ الوقود ختزين طاقة زيادة بغية وهذا جديدة،
 الرياح لطاقة وحمطة ضوئية حمطة 23 إىل باإلضافة الطبيعي، بالغاز مشرتك مليون 12و بالكهرباء جديد مشرتك
فيما خيص  مشاريعها الربنامج هذا خالل من احلكومة وتواصل .سياحي منتجع 15و سرير 51.111 وإنشاء

 وتعزيز واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا استخدام تعزيز احلكومة تعتزم توسيع شبكة النقل الربي والبحري، كما
 الثالث والرابع املمنوحة اجليل تراخيص إىل واخلربة، باإلضافة املعرفة على قائم اقتصاد يف اجملتمع بني التكامل
 االتصاالت. لشركات

 النهوض بالمناولة الصناعية: .1.1.2.1
 بلغت والذي بوالية غليزانلقد أطلقت اجلزائر العديد من املشاريع الصناعية مشل أبرزها إنشاء مركب للنسيج 

  أعمال رقم ،"تايال" للمالبس اجلزائرية اسم حتمل اليت الشركة حتقق أن دج، وينتظر مليار 155 إنشائه تكلفة
 3سنويا. دينار مليار 2303 بـ يقدر

                                                           
 .2114-2111برنامج التنمية اخلماسي للجمهورية اجلزائرية  1
2
 ، مرجع سابق.مشري حممد الناصر، بقة الشريف 

على املوقع:  13/14/2116ليندة بلجياليل، مشروع مركب مهن النسيج باملنطقة الصناعية لسيدي خطاب بغليزان، مقال صحفي نشر يف اجلمهورية يوم   3
http://www.djazairess.com/eldjoumhouria/68706   :11/16/2117تاريخ االطالع. 
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 باستثمار سنويا سيارة ألف 111يعتزم مصنع سوفاك األملاين بنقل التكنولوجيا وصناعة ما يقرب ومن جهة أخرى 
 السيارات أصناف خمتلف بإنتاج يقوم أن املرتقب من حيث ،(أورو مليون 171) جزائري دينار مليار 21 يفوق

 1".سيات" و"  سكودا" عالمة غرار على االملاين للمجمع التابعة العالمات وكذا والنفعية السياحية
 الكوري العمالق مع بالشراكة املركبات لتجميع (للتصنيع طحكوت شركة) TMCكما مت إطالق مشروع آخر 

 أنواع مثانية من سيارة ألف 61 األوىل السنة يف تيارت، وسينتج حيث مت تأسيس املصنع بوالية هيونداي، اجلنويب
 الطاقة اآلن تصل حيث سيارة، ألف 111 إىل املقبلة السنة يف الشركة إنتاج لريتفع الدفع رباعية 4 منها خمتلفة

 منخفضة تنافسية ستكون األسعار أن كما اخلامسة، السنة يف% 42 حدود إىل لرتتفع% 15 إىل اإلنتاجية
 2.املستوردة تلك على% 31 بنسبة

 شراكة إطار يف بوادي تليالت والية وهران، والذي يندرج عالوة على إطالق مشروع تصنيع سيارات "رونو"
 باملائة، 42 بـ تقدر وطين إدماج نسبة وحتقيق باجلزائر السيارات لصناعة شعبة إنشاء إىل ترمي فرنسية-جزائرية

 سيارة 25111 بـ تقدر إنتاج بطاقة الرتكيب مصنع بإجناز األوىل تتعلق حيث مرحلتني، يتضمن املشروع كما أن
 خلق يف للمسامهة وطنيني مناولني إىل اللجوء املرحلة هذه يف وسيتم .مباشر شغل منصب 351 توفري مع سنويا
 وتوسيع املصنع باستكمال األمر ويتعلق ،2118 سنة الثانية املرحلة وستنطلق .السيارات لصناعة حملية شعبة

 3السنة. يف مركبة 75111 إنتاج بلوغ والطالء، كما سيتم املعدين اهليكل أعمال املكان بعني لضمان أنشطته
 إطالق المشاريع المقاوالتية:  .1.1.2.1

 للقطاعات الشباب تشغيل لدعم الوطنية للوكالة اإلمجايل التمويل من %41 حوايل وجهت ،2111 هناية يف
 والبناء البحري والصيد الزراعة جماالت يف السيما الثروات، لتوفري مصدرا و املستدامة للتنمية حمركا تعترب اليت احلية

 هذه انتقلت اجلارية السنة خالل. التقليدية الصناعة إىل باإلضافة والصيانة، والصناعة والري العمومية األشغال و
 .%74 إىل النسبة

 أي 2115 -2111 فرتة خالل 216.215 متويل مت الوكالة قبل من ممول مشروع 363.577 أصل ومن
 من املقررة اجلديدة اإلجراءات تطبيق اثر 2112 سنة الذروة تسجيل مت الوكالة مسؤويل . وحسب%58 نسبة

                                                           
على املوقع:  25/11/2116مقال نشر يف مدونة التوظيف يوم شغل مباشر،  منصب 1411مصنع فولكس فاجن يف غليزان يرتقب أن يوظف  1

http://www.dzemploi.org/2016/11/volkswagen-relizane.html  :12/16/2117تاريخ االطالع. 
2 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161030/92445.html, Date de consultation: 08/07/2017 

 14/17/2117، تاريخ االطالع: auto-utilitaire.comعلى املوقع:  25/18/2113مصنع رونو اجلزائر للسيارات، مقال منشور بتاريخ محيد عباسن،  3
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 املقدم الدعم ومستوى لشروط احملدد التنفيذي املرسوم وتعديل 2111 فرباير 22 يف املشرتك الوزاري اجمللس قبل
 1.املقاولني للشباب

 االضطرابات االقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار البترول: .5.1.2.1
 من فتضاعفت كبريا ، ارتفاعا   اجلزائرية النفطية الصادرات شهدت 2112 إىل 2112 عام من الفرتة خالل

 يف املستمر والتطور لالرتفاع ، نتيجة2112 عام دوالر مليار 71.57 إىل 2112 عام دوالر مليار 19.1
 .2112 عام دوالر 45.118 إىل 2112 عام للربميل دوالر 24.36 السعر من انتقل حيث النفط، أسعار

دوالر،  مليار 59.45 بـ قدرت حيث احملروقات من اجلزائر صادرات قيمة اخنفضت 2114 عام وخالل
دوالر  مليار 61.26 إىل 2113 عام دوالر مليار 65.48 من اإلمجالية الصادرات قيمة لذلك تبعا   واخنفضت

 86.2 إىل 2113 عام للربميل دوالر 115.97 من النفط أسعار متوسط اخنفاض بسبب ، وهذا2114 عام
رية التنمية يف اجلزائر كما وهو ما شكل اضطرابات اقتصادية كبرية أدت إىل تراجع وت 2114 عام للربميل دوالر

 2عجلت بضرورة البحث عن آليات جديدة لتمويل االقتصاد الوطين.
 التطور العددي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 1.2.1

تطورا ملحوظا، حيث مت إحصـاء أكثـر من  2116عرف عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة مع هناية سنة 
مؤسسة،  511 550والبالغ  2112مقارنة بالعدد املسجل سنة  %43مؤسسـة، مبعدل منو يقدر بـ  796 898

إىل  2112مؤسسة سنة  557وخالف ذلك فقد شهد قطـاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية اخنفاضا من 
، أما املؤسسـات احلرفية فقد ارتفع %23مؤسسة أي ما يعادل  167بفارق يقدر بـ  2116مؤسسة سنة  381

مبعدل يزيد عن  2116يف هناية مؤسسة  235242ليصل إىل  2112مؤسسة خالل سنة  161 764عددها من 
 وهو ما يوضحه اجلدول اآليت: 43%

   2012 – 2016 تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة (: 11الجدول )
 2016 2015 2014 2013 2012 مؤسسـات
 989 786 895 716 949 656 586 578 511 550 خاصـــة
 390 532 542 547 557 عموميــة
 242 235 142 217 562 194 801 168 764 160 حـــرفية

 621 022 1 569 934 053 852 934 747 832 711 المجمــوع
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30,28,26,23,22 

                                                           
1 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160708/82865.html, Date de consultation: 09/07/2017 
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 توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 1.1.2.1
 حسب الحجم:أ. 

مؤسسة مصغرة  883.171من  31/12/2116تركبت احلصيلة النهائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 
عمال( ما  48إىل  11مؤسسة صغرية )من  26.291، متبوعة بـ %87012عمال( ما يعادل  11)أقل من 

عامل( نسبة ضعيفة جدا قدرت بـ  251إىل  51، يف حني سجلت املؤسسات املتوسطة )من %2057يعادل 
 .%1031مؤسسة أي ما يعادل  3.171

   2116حسب احلجم لسنة تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر (: 15الجدول )
 النسبة المئوية عدد المؤسسات ةمؤسسـحجم ال

 97,12 993.170 مؤسسات مصغرة
 2,57 26.281 مؤسسات صغيرة
 0,31 3.170 مؤسسات متوسطة

 100,00 1.022.621 المجمــوع
SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 

de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n°30, 2017, P9. 

 حسب الطبيعة القانونية:ب. 
والبناء واألشغال  سجلت املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات الشخصية املعنوية حضورا قويا يف قطاعي اخلدمات

على التوايل. كما سجل قطاع الصناعة نسبة معتربة بلغت  %31034و  %52052العمومية بنسبة تقدر بـ 
، يف حني عرفت قطاعات الفالحة، الطاقة، احملروقات، املناجم مستويات متدنية جدا مل تتعدى 15056%

 على التوايل. %1049و  1011%
   2116 لسنة احلجم حسب اجلزائر يف املعنوية الشخصية ذات واملتوسطة الصغرية املؤسسات توزع(: 12الجدول )

 النسبة المجموع مؤسسات عمومية مؤسسات خاصة قطاع النشاط
 1,10 6.311 181 6.130 الفالحة

 0,48 2.770 3 2.767 الطاقة، المحروقات، المناجم...
 30,34 174.876 28 174.848 البناء واألشغال العمومية

 15,56 89.694 97 89.597 الصناعة
 52,52 302.645 81 302.564 الخدمات
 100000 572.192 190 575.902 المجمــوع

SOURCE: Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Bulletin d'information n n°30, 2017, P10. 
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مؤسسة، منها  452.325بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات الشخصية الطبيعية 2116مع هناية سنة 
 مؤسسة صناعات تقليدية. 235.242مهن حرة و 211.193

الفالحة )الفالحون( ومن جهة أخرى بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات الشخصية الطبيعية يف قطاع 
مؤسسة  43.196، متبوعا بقطاع الصحة )األطباء، العيادات( بـ %69056مؤسسة بسنبة تعادل  144.722

، يف حني سجل قطاع العدالة )احملامون، الكتاب العموميني، حمضرو القضاء( %21041أي ما يعادل 
 .%11013مؤسسة بنسبة قدرت بـ  23.275

مؤسسة،  19.111الضمان االجتماعي للعمال غري األجراء استحداث  وخالل نفس السنة سجلت صندوق
 مؤسسة. 235.242مدرجة يف العدد االمجايل املقدر بـ 

   2116حسب قطاع النشاط لسنة يف اجلزائر  املهن احلرة توزع(: 17الجدول )
 المجموع الفالحة القضاء الصحة 

 211.083 144.722 23.275 43.196 عدد المؤسسات
 100 68,56 11,03 20,41 النسبة المئوية

SOURCE: SOURCE: Bulletin d'information n°30, op. cit, p10. 

 حسب قطاع النشاط:ج. 
مؤسسة  352مقابل  2116مؤسسة خالل سنة  381بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية 

 هذا الرتاجع خصوصا قطاع الصناعة. ، وقد مشل%26068، مبعدل اخنفاض قدر بـ 2115سجلت خالل سنة 
عامال سنة  281.24إىل  2115عامال سنة  43.727كما اخنفض عدد العمال هبذه املؤسسات من 

2116. 
 2116املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية حسب قطاع النشاط لسنة  توزع(: 18الجدول )

 القطاع
العدد  المؤسسة المتوسطة المؤسسة الصغيرة المؤسسة المصغرة

 االجمالي
 النسبة عدد العمال النسبة

 العمال العدد العمال العدد العمال العدد
 36 11.572 25 87 11.144 92 429 15 --- --- الصناعة
 27 7.731 21 91 7.181 54 513 23 29 4 الخدمات
 21 6.214 46 191 2.979 32 3.213 115 123 34 الفالحة
 14 4.168 7 29 4.146 24 123 4 --- --- البناء

 1 349 1 3 315 2 43 1 --- --- المناجم
 100 19.011 100 190 11.521 191 1.110 158 151 18 المجموع

SOURCE: Bulletin d'information n°30, op. cit, p11. 
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قطاع وتتواجد املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية يف خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين، حبيث سجلت يف 
، يف حني مثلت يف قطاع اخلدمات أزيد %25، ويف قطاع الصناعة بنسبة قاربت %46الفالحة نسبة جتاوزت 

 %36. أما بالنسبة للعمالة فاملؤسسات الصناعية تغل أكرب نسبة من استقطاب اليد العاملة تعدت %21عن 
 على التوايل. %21و  %27متبوعة قطاعي اخلدمات والفالحة بسنبة 

 513.647مؤسسة، منها  1.122.231حوايل  2116ايل املؤسسات الصغرية واملتوسطة هناية سنة بلغ إمج
، متبوعا بقطاع احلرف التقليدية الذي سجل %51025مؤسسة يف قطاع اخلدمات )خصوصا النقل( مبا يعادل 

)خصوصا تشييد ، مث قطاع البناء واألشغال العمومية %23011مؤسسة أي بنسبة تقدر بـ  235.242بدوره 
 .%17011مؤسسة مبا يعادل  174.949العمارات( بعدد بلغ 

 2116املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب قطاع النشاط لسنة  توزع(: 19الجدول )
 النسبة االجمالي العدد القطاع
 1061 6.131 الفالحة

 1027 2.767 ...المناجم المحروقات، الطاقة،
 17011 174.949 العمومية واألشغال البناء

 9076 98.587 الصناعة
 51025 513.647 الخدمات

 23011 235.242 الحرف التقليدية
 100000 1.011.111 المجمــوع

SOURCE: Bulletin d'information n°30, op. cit, p12. 

 حسب المناطق الجغرافية:د. 
 ترتكز يف واملتوسطة الصغرية فإن أغلب املؤسسات (SNAT)لصيانة االقليم  الوطين للمخطط املكاين للتوزيع وفقا

املرتفعات بعدد بلغ  يف أقل حد وإىل ،%68056مؤسسة وبنسبة تقدر بـ  411.615الشمال بعدد بلغ 
مؤسسة  48.585، وبنسبة أضعف يف اجلنوب بعدد بلغ  ،%21093مؤسسة وبنسبة تقدر بـ  125.686

 .%9061وبنسبة تقدر بـ 
 2116املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب املناطق اجلغرافية لسنة  توزع(: 10الجدول )

 %نسبة التركيز  عدد م.ص.م )شخصية معنوية( المنطقة
 68056 411.615 شمال

 21093 125.686 هضاب عليا
 9061 48.585 جنوب

 100000 575.902 المجمــوع
SOURCE: Bulletin d'information n°30, op. cit, p12. 
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 الكثافة العددية:ه. 
مليون نسمة خالل سنة  41.4بلغ إمجايل عدد سكان اجلزائر حبسب إحصائيات الديوان الوطين لإلحصاء 

نسمة مع العلم أن املعدل املتعلق  1111مؤسسة لكل  25، وهبذا أصبح املعدل الوطين االمجايل ميثل 2116
نسمة متباين يف التوزيع على املناطق  1111مؤسسة لكل  17باملؤسسات اخلاصة ذات الشخصية املعنوية بلغ 

 1اجلغرافية للوطن على النحو التايل:
 18  نسمة يف مشال البالد؛ 1111مؤسسة خاصة لكل 
 13  نسمة يف اهلضاب العليا؛ 1111مؤسسة خاصة لكل 
 15  نسمة يف اجلنوب. 1111مؤسسة خاصة لكل 

  2116واملتوسطة حسب املنطقة خالل سنة كثافة املؤسسات الصغرية (: 11الجدول )
 الكثافة السكان حسب الواليات عدد م.ص.م المنطقة
 19 21.075.874 400.615 شمال

 13 9.765.202 125.696 هضاب عليا
 15 3.238.954 49.595 جنوب

 17 11.080.010 575.902 المجمــوع
SOURCE: Bulletin d'information n°30, op. cit, p14. 

 تطور حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .1.1.2.1

 2ميكن تسجيل التطورات التالية: 2116من خالل حتليل حركية تعداد هذا النمط من املؤسسات خالل سنة 
 مؤسسة  99184أي ما يعادل  %7.82: بلغ معدل منو املؤسسات اخلاصة عدد المؤسسات النامية

د االمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة إىل مستحدثة، وهو ما ساهم يف ارتفاع العد
 مؤسسة.  1122231

 مؤسسة ذات  41635مؤسسة خاصة منها  119539: بلغ عددها عدد المؤسسات المستحدثة
 مؤسسة ذات شخصية طبيعية. 66813شخصية معنوية و

 سة مؤس 9156مؤسسة خاصة موزعة على  14127: بلغ عددها عدد المؤسسات المعاد تفعيلها
مؤسسة خاصة مصرح هبا من  6171مصرح عنها من قبل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية وكذا 

 قبل الصندوق الوطين للعمال غري األجراء.

                                                           
1 Bulletin d'information Statistique n°30, Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la Veille 
Stratégique, des Etudes et des Systèmes d’Information, Mai 2017, P12. 
2 Ibid, P14. 
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 مؤسسة خاصة منها 34471: بلغ عددها عدد المؤسسات المتوقفة عن النشاط: 
 11282 31)منها  %55: مشات تراجع قطاع اخلدمات بـ مؤسسة ذات شخصية معنوية% 

)منها  %49خدمات التجارة(، وكذا قطاع الصناعة بـ  %31خدمات مقدمة إىل املؤسسات و 
صناعة اخلشب والورق(، إضافة إىل قطاعي البناء واألشغال  %19صناعات غذائية و  34%

 على التوايل. %29و  %31العمومية والفالحة بـ 
 11785 59طاع الصناعات التقليدية بـ مشلت على تراجع ق :مؤسسة ذات شخصية طبيعية% ،

 على التوايل. %2و  %11، مث قطاعي الصحة والعدالة بـ %28متبوعا بقطاع الفالحة بـ 
 2116 - 2115حركية املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل (: 11الجدول )

 2015 النمط
 1012حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل سنة 

2016 
 نمو تنشيط وفاة إنشاء

 575.906 38.005 8.056 11.686 41.623 537.901 أشخاص معنويين
 446.325 50.189 6.071 22.785 66.903 396.136 أشخاص طبيعيين

 1.011.111 88.191 11.117 11.171 108.518 911.017 المجموع
SOURCE: Bulletin d'information n°30, op. cit, p14. 

 تطور المساهمة االقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .1.2.1
 تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل:. 1.1.2.1

(، أن 43يتضح أن تطور عدد العمال الذي يشغل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة املوضح يف اجلدول )
عامل بزيادة تقدر  2511674سجل  2116، ففي سنة تشغيل اليد العاملة يف القطاع اخلاص يف ارتفاع مستمر

 47375، بينما اخنفضت اليد العاملة يف القطاع العام من 2112عامال عن العدد املسجل سنة  711832بـ 
ارتفعت نسبة املسامهة االمجالية يف التشغيل من  ، يف املقابل2116سنة  28124إىل  2112عامال سنة 

 .2116سنة  %23043إىل  2112سنة  16019%
 2116-2112 تطور عدد العمال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة(: 11الجدول )

عدد السكان  السنوات
نسبة مساهمة  المجموع القطاع العام  القطاع الخاص  المشتغلين

 في التشغيلم.ص.م 
1011 11423000 1800742 47375 1848117 % 16,18 
1011 10788000 1953636 48256 2001892 % 18,56 
1011 11238111 2110665 46567 2157232 % 21,07 
2015 10594000 2327293 43727 2371020 % 22,38 
1012 11945111 2511674 28124 2540698 % 23,43 

Source : Bulletin des PME, n°22,23,26,28,30. ONS, Activité, Emploi & Chômage n°653,683. 
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ارتفاع نسبة املسامهة يف التشغيل إىل زيادة معدل استحداث املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة ويعود 
وحتسن ظروف استقطاب العمالة، وعلى الرغم من ذلك تشري الدراسات إىل أن هناك خلل يف  2112-2116

ى العمالة غري األجرية، عدد العمال املصرح هبم، نظرا العتماد هذا النمط من املؤسسات بدرجة ملحوظة عل
حيث يزاول صاحب املنشأة العمل بنفسه مع االستعانة بأفراد أسرته وبعض األقارب. ويربز ذلك بوضوح يف جمال 
جتارة التجزئة واخلدمات البسيطة املتنّوعة، كما يكثر االعتماد على العمالة املومسية واملؤقتة، وكذا تشغيل الصبية 

رى تشغيل العمالة دون ارتباطات تعاقدية ملزمة للطرفني ودون االلتزام بإبالغ املؤسسات وصغار السن. وكثريا  ما جي
 احلكومية املعنية كصندوق التأمينات االجتماعية.

 تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام:. 1.1.2.1

( 44كما يتضح من خالل اجلدول )  1احمللي االمجايل،% من الناتج 5.98بلغت نسبة املسامهة خارج احملروقات 
مليار  7825، لريتفع إىل 2112مليار دج سنة  5913أن مسامهة القطاع اخلاص يف تزايد مستمر حيث سجل 

مليار دج سنة  783، أما مسامهة القطاع العام فقد عرف أيضا ارتفاعا حمسوسا حيث سجل 2115دج سنة 
. وانعكست حصيلة هذه التغريات بارتفاع يف 2115يار دج مع هناية عام مل 1313ليصل بعدها إىل  2112

 5مليار دج خالل  8552املسامهة االمجالية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج اخلام تعدى إىل 
ادي األمر الذي يكشف لنا مدى األمهية اليت اكتسبها القطاع اخلاص يف حتقيق النمو االقتص سنوات األخرية،

وذلك يف ظل تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والدور احليوي الذي تلعبه، كما إن توسيع عدد االستثمارات 
 اخلاصة يعد أمرا ضروريا من أجل حتقيق النمو االقتصادي بتوفري الدعم الالزم والتمويل.

 خارج قطاع احملروقاتمسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج الداخلي اخلام (: 11الجدول )
 الوحدة: مليار دينار جزائري  --- 2116-2112 خالل الفرتة 

 سنوات/قطاع
 (1)ث 1012 1015 1011 1011 1011

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة
 --- --- 14,21 1313 13081 1199 11071 983 12011 783 القطاع العام

 --- --- 85,79 7925 96011 7339 99031 6741 97088 5913 القطاع الخاص
 100 9552 100 9238 100 8512 100 7211 100 2202 المجمــوع

Source: Bulletins d'information statistique des PME, n°30, Mai 2017, P42. 
 

                                                           
1 Statistique Du Commerce Extérieur De L’Algérie, Ministère des Finances, Direction Générale des Douanes, 
Centre National de  l’Informatique et  des Statistiques, Janvier 2017, P7. 
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 %12.11من ومن منظور نسب املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام، فنالحظ ارتفاع نسبة مسامهة القطاع العام 
مقابل اخنفاض نسبة مسامهة القطاع اخلاص خالل نفس الفرتة من  2115هناية  %14.21إىل  2112سنة 

، وتعود أسباب التغري إىل املخلفات اليت تركتها االضرابات احلادة يف اإليرادات %95.78إىل  97.88%
ختفيض نسبة النشاط ملعظم املشاريع ، حيث جلأت اجلزائر إىل 2114النفطية منذ بداية السداسي الثاين لسنة 

التنموية وتوقيف متويل بعضها مؤقتا، وذلك توازيا مع إطالق محلة استعجالية لتدارك الوضع من خالل تفعيل 
 بدائل اسرتاتيجية أخرى وترشيد النفقات احلكومية.

 تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة:.  1.1.2.1
( حصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من القيمة املضافة. ويتبني من معطيات هذا اجلدول 45جلدول )يوضح لنا ا

إىل  2112مليار دج سنة  599أن مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع العام قد ارتفعت من 
ص يساهم بنسبة كبرية يف ، كما أن القطاع اخلا%51مبعدل منو جتاوز  2115مليار دج مع هناية سنة  983

مليار  5553 سجلت حيث 2112مقارنة بسنة  2115مليار دج سنة  7589حتقيق القيمة املضافة وصلت إىل 
، وهذا يعود إىل خصخصة املؤسسات العمومية، ودخول القطاع اخلاص %36.93 دج مبا يعادل نسبة منو تقدر بـ

بشكل عام ليجعل منه املتعامل األكرب يف االقتصاد الوطين يف ظل تعميم سياسات اقتصاد السوق. وبشكل عام 
إىل  2112مليار دج سنة  6142تطورت مسامهة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القيمة املضافة من 

 .2115ليار دج سنة م 9481
 تطور القيمة املضافة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قطاعات االقتصاد اجلزائري(: 45الجدول )

 : مليار دينار جزائريالوحدة   --- 2115-2112خالل الفرتة 

 سنوات/قطاع 
1011 1011 1011 1015 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة
 11052 983 11025 914 8046 675 8052 599 القطاع العمومي
 98049 7589 98075 7142 81054 6463 81049 5553 القطاع الخاص

 100 8191 100 7812 100 7118 100 2111 المجموع
Source: Bulletin d'information statistique des PME, n°30, Mai 2017, P 43. 

نسبة مسامهة القطاعني العام واخلاص يف القيمة املضافة ومن خالل البيانات السابقة نالحظ أيضا استقرار يف 
، ومن خالل تتبع تطور القيمة املضافة يف القطاعات االقتصادية املختلفة يالحظ 2115-2112خالل الفرتة 

أن القطاع اخلاص بدأ يكون قاعدة اقتصادية مهمة جيب دعمها بشكل ملموس، خاصة فيما يتعلق بتطوير 
سويق، وغلق األبواب تدرجييا على االقتصاد املوازي الذي ميثل القوة املهمة اليت تدمر األسواق وجماالت الت
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القطاعات االقتصادية الناشئة، لذا فإن اجلزائر حباجة ماسة لتقوية القطاع اخلاص ووضع قواعد محاية دقيقة هبدف 
 امتصاص الفراغات اليت تركها القطاع العمومي خالل العقود املاضية.

 :الميزان التجاريدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية  .1.1.2.1
 ميكن تسجيل ما يلي: 2116-2112 لفرتةلمن خالل قراءة بيانات تطور امليزان التجاري لالقتصاد اجلزائري 

 29993إىل  2112مليون دوالر سنة  71966: تراجع إمجايل الصادرات من بالنسبة للصادرات 
، متأثرا بتقلبات أسعار البرتول األمر الذي %61مبعدل اخنفاض يقدر بـ ، 2116مليون دوالر سنة 

مليون دوالر هناية  27112مليون دوالر إىل  68914تسبب يف تراجع صادرات احملروقات من 
سنة مليون دوالر  2162، وبنفس السياق فقد اخنفضت الصادرات خارج قطاع احملروقات من 2116
، مبا يف ذلك قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وتعود 2116اية هنمليون دوالر  1791إىل  2112

 أسباب هذا االخنفاض إىل التذبذب يف وترية النشاط االقتصادي ومخول القطاعات االنتاجية احلساسة.
 مليون دوالر  51376من  2114-2112: سجلت الواردات ارتفاعا خالل الفرتة بالنسبة للواردات

وذلك  %16.28مليون دوالر أي مبعدل منو يقدر بـ  9214بزيادة قدرها  مليون دوالر 59591إىل 
توازيا مع حتسن الظروف املعيشية لألفراد والطلب املتزايد لتحريك نشاط املشاريع االستثمارية، إال أنه 
ومع تدهور أسعار النفط فقد عملت اجلزائر جاهدة على ختفيض مستوى االسترياد من خالل زيادة 

مركية واجلبائية على بعض املنتجات املستوردة، إضافة إىل ترشيد سلوك املستهلكني مبا يتوافق مع القيود اجل
القدرات احمللية. ومن جهة أخرى فقد ساهم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتسني االنتاج احمللي 

حمللية خصوصا على نوعا وكما والذي كان له الفضل يف إحالل بعض املنتجات األجنبية باملنتجات ا
 مستوى الصناعات الغذائية والنسيجية.

 2116-2112: سجل رصيد امليزان التجاري تراجعا حمسوسا خالل الفرتة رصيد الميزان التجاري ،
سنة  4316مليون دوالر لينخفض بعدها إىل  21481رصيدا موجبا بلغ  2112حيث سجل سنة 

مليون دوالر خالل سنيت  17944دوالر و مليون 17134مث سجل رصيدا سالبا يقدر بـ  2114
 15، وهي املرة األوىل منذ أكثر من %193على التوايل، مبعدل اخنفاض يقدر بـ  2116و 2115

من  %84.11سنة، وتعود األسباب إىل اهنيار أسعار النفط علما أن امليزان التجاري يرتبط بنسبة 
 %5.98 النفطية سوى مسامهة اإليرادات النفطية يف حني متثل االيرادات غري
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 واستمر يف اهلبوط إىل  2112سنة  %143: بلغ معدل تغطية الصادرات للواردات معدل التغطية
 5مسجال أقوى اهنيار له خالل  2116مع هناية سنة  %62، إىل أن وصل إىل 2114سنة  117%

درات من ، للعلم أن معدل التغطية املعرب عنه يف اجلدول يشمل الصا%56سنوات بنسبة بلغت 
-2112خالل الفرتة  %4احملروقات، أما معدل التغطية احلقيقي خارج قطاع احملروقات فهو ال يتعدى 

2116. 
 دوالر مليون: الوحدة 2116-2112تطور امليزان التجاري لالقتصاد اجلزائري خالل الفرتة (: 12الجدول )

 1012 1015 1011 1011 1011 سنوات/قطاع
 1791 1868 2592 2165 2162 المحروقاتالصادرات خارج 

 27112 32688 61314 63752 68914 صادرات المحروقات
 29993 34669 62996 65817 71966 إجمالي الصادرات
 46727 51712 59591 54952 51376 إجمالي الواردات
 -17811 -17011 1102 11025 11190 الميزان التجاري

 62 67 107 120 143 %معدل التغطية 
 .إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالمصدر: 
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 . منهجية وأدوات الدراسة1
 . أدوات جمع البيانات1.1

تعترب أدوات مجع البيانات من أكثر العوامل املؤثرة يف داللة النتائج احملصل عليها، األمر الذي يقتضي إيالء أمهية 
لبلوغ أهداف الدراسة واإلملام جبوانبها. ويف هذا الصدد ميكن تقسيم أدوات مجع بالغة النتقاء األداة املناسبة 

 البيانات إىل نوعني:
 . أدوات جمع البيانات الثانوية:1.1.1

تتشكل البيانات الثانوية يف هذا اجلزء من اإلحصائيات اليت مت استقصاؤها من خالل التقارير الدورية الصادرة عن 
م وخمتلف اهليئات واألجهزة احلكومية، واليت توفر معلومات حمّينة ومفصلة حول وضعية قطاع وزارة الصناعة واملناج

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد سامهت هذه البيانات يف توضيح اإلطار العام للدراسة امليدانية.
 . أدوات جمع البيانات األولية:1.1.1

دعم وتطوير القدرة التنافسية لعينة الدراسة، ومتاشيا مع متطلبات قصد مجع املعلومات األولية اخلاصة حتليل آليات 
 وطبيعة املوضوع فقد مت االعتماد يف الدراسة امليدانية بشكل أساسي على ما يلي:

 :يعترب األداة الرئيسية جلمع املعلومات، ال سيما يف ظل تنوع مركبات عينة الدراسة وتفاوت  االستبيان
 ين يف منط وأسلوب تعاملها مع الظاهرة.نشاطها، مما يؤدي إىل تبا

 :مت اللجوء يف بعض احلاالت إىل مقابلة مسؤولني وإطارات ذوي خربة يف جمال تسيري املؤسسات  المقابلة
الصغرية واملتوسطة ومناقشتهم قصد حتليل وجهة نظرهم ملوضوع الدراسة ومدى تعايشهم مع إشكالية 

 الظاهرة.
 ستبيان:. منهجية ومراحل إعداد اال1.1

يف إطار إعداد استبيان الدراسة مت االعتماد على جمموعة . الدراسات المعتمدة في إعداد االستبيان: 1.1.1
من الدراسات السابقة اليت تنوعت بني أطروحات دكتوراه ومقاالت علمية وتقارير سنوية للهيئات الدولية املختصة 

ك االستبيانات أعطى فكرة موسعة حول العناصر املمكن يف جمال التنافسية، كما أن تباين منهجية إعداد تل
 استهدافها. وهو ما يوضحه اجلدول اآليت:
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 (: الدراسات املعتمدة يف إعداد االستبيان47) الجدول
 السنة طبيعة الدراسة عنوان الدراسة الباحث

Klaus Schwab The Global Competitiveness Report 2116–2115  2116 تقرير سنوي 
 2116 أطروحة دكتوراه دراسة ميدانية -دراسة وحتليل سياسات دعم املقاوالتية يف اجلزائر  قوجيل حممد

 يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة تنمية أساليب علي غزيباون
 2115 أطروحة دكتوراه اجلزائر حالة دراسة-العاملية االقتصادية التحديات ظل

Chosniel Elikem 
Ocloo, Et al. 

Globalization and Competitiveness: Challenges 
of Small and Medium Enterprises (SMEs) in 

Accra, Ghana 
 2114 مقال علمي

 البيئية التغريات ظل يف اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسة تطور مباركي مسرة
 اجلديدة

 2113 أطروحة دكتوراه

Andrea 
Némethné Gal 

Competitiveness of small and medium sized 
enterprises - a possible analytical framework 

دراسة مقدمة يف 
 2111 مؤمتر دويل

 من إعداد الباحثالمصدر: 
 . مراحل إعداد االستبيان:1.1.1
  خالل وضع بعد التعمق يف موضوع الدراسة وتصميم املنحىن العام هلا مت صياغة استبيان مبدئي من

 احملاور الكربى اليت تشمل متغريات الدراسة؛
  مت اللجوء يف املرحلة املوالية إىل مقارنة استبيان الدراسة بنماذج أخرى الستبيانات األحباث سابقة الذكر

 قصد تدارك مواطن اخللل أو إضافة بعض اجلزئيات؛
 م يف جمال التخصص إضافة إىل عرض االستبيان على بعض احملكمني األكادمييني وتنقيحه حبكم خربهت

أساتذة االقتصاد القياسي هبدف دراسة االستبيان من حيث مشوله كافة املتطلبات اليت تسمح مبعاجلته 
 عرب برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية؛

  كما مت مترير االستبيان أيضا على بعض اإلطارات السامية يف املؤسسات العمومية كمديرية الصناعة
 واملناجم وغرفيت التجارة والصناعة قصد إبداء وجهة نظرهم وإعطاء مضمون االستبيان بعدا ميدانيا دقيقا؛

  مت صياغة االستبيان يف شكله األخري، وحتريره على لغتني )العربية والفرنسية(، إضافة إىل عرضه على
 مدقق لغوي قصد تفادي تداخل التصورات اليت تغري منحى اإلجابة؛

 ستبيان على عدة نسخ ورقية باإلضافة إىل إعداد نسخة رقمية مت نشرها عرب تطبيق طبع االGoogle 

Forms .قصد تسريع اإلجابة عنها عرب شبكة األنرتنت 
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 . محاور االستبيان: 1.1
يضم القسم األول من االستبيان مقدمة خمتصرة تتضمن التعريف بالباحث، واجلهة املشرفة على االستبيان، وكذا 

إشكالية البحث، أمهيته وأهدافه، مع اإلشارة إىل معلومات التواصل )رقم اهلاتف واإلمييل( وأن املعلومات وصف 
سوف تكون سرية وخمصصة فقط لغرض البحث العلمي، كما تضمن بعض اإلرشادات والتوجيهات املتعلقة 

 بطريقة اإلجابة على األسئلة.
ضياهتا، ووفقا ملتطلبات املوضوع فقد صمم االستبيان على مخسة وهبدف معاجلة إشكالية الدراسة واختبار صحة فر 

 سؤاال موزعة كاآليت: 123حماور أساسية اشتملت على 
 11 سؤاال مفتوحا؛ 
 17 .سؤاال متعدد اخليارات 
 15 ال(؛-سؤاال منطقيا )نعم 
 111 سؤاال تقييميا وفق تدرج سلم ليكرت اخلماسي؛ 

وعني من املتغريات، حيث خيتص املتغري األول )التابع( بتحليل القدرة وقد مت بناء منوذج الدراسة بناء على ن
التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف حني خيتص املتغري الثاين )املستقل( بتحديد مداخل دعم وتطوير 

 تنافسية هذه األخرية. وميكن توضيح منوذج الدراسة من خالل الشكل املوايل:
 الدراسة امليدانية(: منوذج 11) الشكل

 
 
 
 
 
 

 
 

  من إعداد الباحثالمصدر: 
 . المحور األول: عموميات حول المؤسسة والسوق1.1.1

 يتعلق الفرع األول هلذا احملور خبصائص املؤسسة ذات الصلة بتاريخ نشأهتا، عدد العمال، طبيعة النشاط، طبيعة 

 هيكل وخصائص السوق

 تحديات العولمة

 التدخالت الحكومية ومتطلبات الدعم

 مداخل تعزيز وتطوير التنافسية

تحليل القدرة التنافسية 
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 محددات القدرة التنافسية 
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 امللكية وصفة مدير املؤسسة. أما الفرع الثاين من احملور فقد تناول هيكل السوق وخصائصه، والذي تضمن بدوره:
 وقد تضمن حتليل املركبات األساسية املتعلقة بعالقة التعاون بني العامل والرئيس، مرونةالعمل سوق : 

 العمال بالنسبة لإلنتاجية. العمل وأجور قوانني
 اخلدمات تكاليف حتمل على املالية، القدرة اخلدمات : اشتمل هذا الفرع على توافرالسوق المالية 

املخاطر،  املال رأس القروض، توفر على احلصول اخلارجي، سهولة التمويل إىل الذايت التمويل املالية، نسبة
 املصريف. النظام مرونة

 بالسوق، تأثري التحكم استقصاء آراء املبحوثني خبصوص : مت التطرق إىلسوق السلع والخدمات 
 العمالء. طلبيات تلبية واالسترياد، فضال عن درجة التصدير الضريبية ورخص املعدالت

 السوق استقرار احمللية، درجة االسواق : مت الرتكيز من خالل هذا الفرع على حجمخصائص السوق 
املوازية على  األسواق املنافسة وتأثري املؤسسة، ومعدل منوه، باإلضافة إىل حجم فيه تنشط الذي

 نشاطاهتا.
 . المحور الثاني: العولمة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة1.1.1

هذا احملور إىل تدويل املؤسسات عن طريق معاجلة عناصر ترتبط بتصنيف املؤسسات يف ظل العوملة،  مت التطرق يف 
كما مت البحث يف دوافع وأبعاد التوجه إىل اخلارج يف حالة إذا ما رغبت يف اقتحام أسواق أجنبية، وذلك من 

 املعرفة على املعطلة، احلصول االنتاجية الطاقة احمللي، تصريف السوق مالئمة خالل عدة نقاط مرتبطة بعدم
 مؤهلة. عاملة يد على التمويل، البحث على والتكنولوجيا، احلصول

تلى ذلك معاجلة مدى خربة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التعامل مع حتوالت األسواق ال يسما ما يتعلق 
وكذا اخلربة يف إنشاء وحدة إنتاجية أو باخلربة يف االسترياد والتصدير، اخلربة يف القيام بالتحالفات والشراكات، 

 توزيع باخلارج.
كما تناول هذا احملور أيضا حتليل وجهة نظر املبحوثني جتاه التحديات اليت تطرحها العوملة أمام املؤسسات الصغرية 

فة، إضافة املعر  مستوى املعلومات وتنامي على التكنولوجي، احلصول التغري واملتوسطة واليت مت التعبري عنها يف شدة
 الدولية واندماج األسواق. املتغريات حركية األعمال، تزايد بيئة املؤسسات، تعقد نشاط إىل تسارع
 . المحور الثالث: تحليل القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة1.1.1

ل الكثري من املفكرين واخلرباء دتعترب مؤشرات قياس القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل ج
 االقتصاديني، ونظرا لتعدد معايري القياس الكمية والكيفية فقد مت الرتكيز يف هذا احملور على استقصاء آراء املسريين 
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 حصر املؤشرات الكمية يف العناصر التالية: كما متخبصوص تقييم الوضعية التنافسية لعينة الدراسة كمؤشر كيفي،  
 ة؛رحبية املؤسس 
 اإلنتاجية الكلية؛ 
 احلصة السوقية؛ 
 .تكاليف النشاط 

 . المحور الرابع: العوامل المحددة للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة1.1.1
استهدف هذا احملور حتليل طبيعة امليزة التنافسية لعينة الدراسة باعتبارها أحد احملددات األساسية لتطوير قدرهتا 

 تبلورت عموما يف:التنافسية واليت 
 واخلدمة؛/ أو املنتوج جودة 
 واألسعار؛ التكاليف يف التحكم 
 واالبتكار؛ اإلبداع مستوى 
 السوق؛ تغريات مع التكيف يف املرونة 
 العمالء. لطلبيات االستجابة سرعة 

خيارات، حيث  3كما مت استجواب عينة الدراسة حول أساليب احملافظة على امليزة التنافسية من خالل اقرتاح 
متحور اخليار األول حول اعتماد طريقة التجديد الدوري، على غرار اخليار الثاين الذي مشل طريقة التحسني 

 املستمر، يف حني مت خيار مفتوح للتعبري عن أي أسلوب آخر.
ائصها كما مت التعريج أيضا على االختبارات األساسية الستدامة امليزة التنافسية من خالل التعرف على خص

 املرتبطة مبدى قيمتها، ندرهتا، قابليتها للتقليد، التحويل واالحالل.
كما مشل احملور الثالث االسرتاتيجيات التنافسية بغية فهم الدوافع احلقيقة النتهاج أساليب التعاون أو النزاع من 

 ة تطورهم.خالل حتليل طبيعة املنافسني )حملني، أجانب ..(، تعدادهم، حصصهم السوقية وكذا درج
كما تضمن هذا احملور استقصاء آراء املبحوثني حول العوامل املؤثرة يف القدرة التنافسية، حيث مت توزيع عوامل 
البيئة الداخلية للمؤسسة على جمال اإلدارة والتنظيم، جمال اإلنتاج والعمليات، جمال املوارد البشرية، جمال املالية 

 املخاطرة والقدرة الريادة، درجة عن التعليمي، البحث ومستواه املسري ثقافةواجملال االسرتاتيجي الذي ركز على 
األفكار، يف حني توزعت عوامل البيئة اخلارجية اخلاصة وفقا لنموذج القوى اخلمس لبورتر، واملعرب عنها  توليد على

 املنتجات إضافة إىل هتديداتاجلدد،  الداخليني للعمالء، هتديدات التفاوضية للموردين، القوة التفاوضية يف القوة
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السوق، على غرار العوامل العامة اليت تباينت بني القوى السياسية، االقتصادية،  يف املنافسة البديلة وحدة
 االجتماعية والتكنولوجية.

 . المحور الخامس: استراتيجيات تأهيل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة5.1.1
احملور حتليل رؤية املبحوثني خبصوص اآلليات احلكومية لدعم تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة استهدف هذا 

 واليت توافقت مع اسرتاتيجية احلكومة يف تأهيل حميط هذه األخرية عن طريق قياس مدى رضا املسريين حول:
 والقوانني؛ التشريعات مالئمة 
 اجلبائي؛ النظام حتفيزات 
 املصريف؛ النظام كفاءة رفع 
 البشرية؛ املوارد لدى املعرفة مستوى حتسني 
 االدارية؛ االجراءات وبساطة نزاهة 
 االقتصادية؛ البيئة استقرار 
 التحتية. البنية وتدعيم حتديث 

وقد مت الوقوف أيضا على أهم املشاكل واملعيقات اليت تقف حجر عثرة أمام منوها وتعزيز قدرهتا على املزامحة، 
إىل حماولة تقييم فعالية برامج وهياكل الدعم احلكومية، وقد خلص هذا احملور باستجواب فضال عن التطرق 

 مسريي عينة الدراسة حول إمكانية تأسيس أقطاب تنافسية يف املستقبل.
 . المحور السادس: مداخل دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة2.1.1

اسية ملوضوع البحث، كونه يعىن بتحليل مقومات دعم وتطوير القدرة التنافسية يشكل هذا احملور الركيزة األس
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب مخس مداخل:

 اشتملت على مدى مالئمة املوقع اجلغرايف، كثافة اليد العاملة ووفرة املواد األولية؛المداخل األساسية : 
 التكنولوجيا، مستوى البنية التحتية، وفرة وتنوع  : احتوت على متغريات تتعلق جبودةالمداخل العامة

 مصادر التمويل وكذا حجم التعليم األساسي؛
 تضمنت متغريات تتعلق بدرجة تقدم البحث والتطوير، حقوق امللكية الصناعية المداخل المتقدمة :

 وجودة التعليم العايل، باإلضافة إىل تبين الذكاء االقتصادي وحوكمة نشاطات املؤسسة؛
 مشلت متغريات تتعلق مبستوى التسيري، التشخيص والتحليل االسرتاتيجي، فضال مداخل االستراتيجيةال :

 عن درجة توسع رؤية املسري وتنصيب خاليا لليقظة االسرتاتيجية؛
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 مت التطرق حجم االبداع واالبتكار، مستوى التكوين املتخصص، مع األخذ بعني مداخل االستدامة :
 م مبعايري اجلودة والبيئة.االعتبار مدى االلتزا

 وذلك هبدف حتديد األسس الواجب استهدافها لرتقية وتعزيز تنافسية عينة الدراسة على خمتلف املستويات.
 . قياس صدق وثبات أداة الدراسة:1.1

تأثري تعد مرحلة اختبار الثقة من أهم املراحل اليت تظهر أبعاد ودالالت االستبانة حمل التصميم، نظرا ملا هلا من 
 على قياس متغريات الدراسة، وهبدف التأكد من موثوقية هذه األداة من حيث الشكل والثبات مت اللجوء إىل:

 :الصدق الظاهري 
مت التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة عن طريق توزيع االستبيان على جمموعة من اخلرباء واألكادمييني 

خمتلفة، إضافة إىل بعض اإلطارات السامية يف املؤسسات العمومية، املتخصصني يف موضوع البحث عرب جامعات 
 (.11وهذا بغية اختبار اتساق عناصر األداة ومدى تناسبها مع أهداف الدراسة )أنظر امللحق رقم 

مؤسسات صغرية ومتوسطة متباينة اخلصائص ملعرفة  17كما مت توزيع االستبيان على عينة استطالعية مشلت 
 األسئلة، دقتها ومشوهلا، إضافة إىل قدرة املستجوبني على استيعاهبا.مدى وضوح 

 )الصدق الذاتي: )الثبات 
مت اللجوء إىل مقياس "ألفا كرونباخ" للتأكد من ثبات أداة الدراسة عرب برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

SPSS  ألداة بالنسبة لكل حمور على حدى، ، وبعد التحليل سجلت النتائج معدال عاليا لثبات ا24إصدار
 1082( كأعلى حد، كما قدرت القيمة الكلية للثبات بـ 1095( كأدىن حد و)1051حيث تراوحت قيمته بني )

 .1086وهي قيمة مقبولة وجد مطمئنة إلجراء الدراسة، كما بلغت قيمة صدق االستبيان 
 : نتائج اختبار ألفا كرونباخ حملاور الدراسة(18الجدول )

 الصدق الثبات عدد األسئلة محاور الدراسة
 1095 1073 23 السوق وخصائص هيكل

 1094 1071 17 العوملة حتديات
 1099 1079 15 حتليل القدرة التنافسية

 1081 1093 42 العوامل احملددة للقدرة التنافسية
 1071 1051 16 اسرتاتيجيات التأهيل احلكومية
 1082 1095 21 مداخل تعزيز وتطوير التنافسية

 0092 0091 111 المجموع
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
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 . طريقة توزيع االستبيان:5.1
يعترب توزيع االستبيان من أصعب مراحل إجراء الدراسة امليدانية، حيث يتطلب الكثري من اجلهد والوقت، كما 

الشرحية املستهدفة، فضال عن التمتع باألساليب واملهارات اليت متكن يستدعي تعدد الوسائط الالزمة للوصول إىل 
 من استقطاب املبحوثني للتجاوب والتفاعل مع األسئلة.

وقصد ضبط هذه املرحلة مت تصميم خطة مشلت حتديد فرتة توزيع االستبيان، التقنيات، الوسائل واهلياكل 
 ة اسرتجاع االستبيان.املساعدة، وخريطة احملطات الواجب استهدافها، وطريق

 :فترة توزيع االستبيان 
إن حتديد فرتة توزيع االستبيان بدقة هو أحد مقومات جناح استقصاء البيانات، حبيث يتم تفادي أيام العطل 
)عطل رأس السنة، عطلة الصيف ...(، األعياد واملناسبات، وفرتات اخنفاض أو ارتفاع مستوى النشاط )أعمال 

إىل  11/13/2117ويف هذا الصدد فقد مت توزيع استبيان الدراسة خالل الفرتة املمتدة من هناية السنة...(. 
 ، ومت توسيع هذه الفرتة رغبة يف احلصول على أعلى قدر من الردود.31/12/2117غاية 
 ،المسخرة: والهياكل الوسائل التقنيات 

ناجم لوالية غليزان إلجراء تربص ميداين ملدة قبل الشروع يف توزيع االستبيان مت اللجوء إىل مديرية الصناعة وامل
شهر، حيث مسحت هذه الفرصة من التعرف أكثر على اجلوانب امليدانية ذات الصلة مبوضوع البحث، كما مت 
احلصول على خمتلف بيانات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط على مستوى الوالية. كما سامهت غرف 

 وكذا الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب يف تذليل عقبات الوصول إىل عينة الدراسة.  التجارة، الصناعة والفالحة
ومن جهة أخرى فقد أسهم خمرب تسيري املؤسسات جلامعة جياليل ليابس بسيدي بلعباس بشكل واضح يف توجيه 

 االستبيان حنو مناطق النشاط األكثر تالؤما مع خصوصيات الدراسة.
دارات العمومية فقد متكنت من خالل العالقات الوظيفية واالجتماعية من إيصال وحبكم جتربيت كموظف يف اإل

 االستبيان إىل أكرب عدد ممكن من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما على مستوى والية غليزان.
وين وقد استهلت فرتة توزيع االستبيان عن طريق اهلاتف وإرسال االستبيان عرب الفاكس وكذا الربيد االلكرت 

للمؤسسات، إال أن النتائج األولية مل تسجل جتاوبا مع العملية إطالقا، األمر الذي اقتضى التواصل املباشر مع 
(، إضافة إىل حترير نسخة LinkedIn, Twitter, Facebookجمتمع الدراسة عرب املواقع االجتماعية )

هولة اإلجابة وتنوع خيارات إدارهتا، غري أن هذه ، كونه يتمتع بسGoogle Formsالكرتونية من االستبيان على موقع 

 االنتقال إىل مواقع نشاط كل مؤسسة.التقنيات مل ختلف أثرا إجيابيا للدراسة، مما استلزم 
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كما جتدر اإلشارة إىل أنه مت يف أغلب احلاالت االتصال باملبحوثني بشكل غري رمسي من خالل استغالل فرص 
 واأليام التحسيسية، وكذا هيئات الدعم احلكومية.التواجد يف التظاهرات العلمية 

 :محطات الدراسة الميدانية 
لقد سهل عامل اإلقامة يف والية غليزان إجراء سلسلة من الزيارات امليدانية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت 

االنتقال يف احملطة املوالية إىل تنشط على مستوى الوالية مع الرتكيز على املناطق الصناعية ومناطق النشاط، مث مت 
 اجلزائر العاصمة مث باقي الواليات اجملاورة كتيارت، وهران، تلمسان وأخريا سيدي بلعباس.

 :طريقة استرجاع االستبيان 
لقد مت تسخري مجيع الوسائل املادية والبشرية قصد تفعيل عملية اسرتجاع االستبيانات، حيث أن بعضها كان 

بلة مباشرة، كما مت استالم البعض اآلخر بعد تركه فرتة زمنية معينة لدى املبحوثني، أو عن طريق يسرتجع أثناء املقا
 إيداعه لدى املؤسسات العمومية وهيئات الدعم، أو إرساله عرب خمتلف الوسائط.

 . صعوبات الدراسة:2.1
 يما يلي:لقد واجهتنا عدة معوقات وعراقيل أثناء إجراء الدراسة امليدانية نوجز أمهها ف

  عدم جتاوب العديد من املبحوثني مع االستبيان والتهرب من اإلجابة على األسئلة، وذلك العتبارات
 ة عن املؤسسة وكشف اسرتاتيجياهتا؛تتعلق بالتخوف من اإلدالء مبعلومات سري

  دون مت رفض عدد كبري من االستبيانات نظرا لعد مصداقية تصرحيات املبحوثني، وترك عدد من الفقرات
 إجابة، كما أن بعضها مل يتوافق مع خصوصيات وأهداف الدراسة؛

  ،عدم اسرتجاع الكثري من االستبيانات بالرغم من االتصاالت والزيارات املتكررة للمؤسسات املستهدفة
 حبجة انشغال مسرييها، أو عدم تواجدهم باملقر )السفر، تكليف بأداء مهمة، العطل املرضية(؛

 ة وتعدد حماور االستبيان دفع ببعض املبحوثني للتخلي عن اإلجابة، مما استلزم تعقد مضمون الدراس
 التدخل لتوضيح املغزى من األسئلة وحتديد توجهاهتم وتصوراهتم، وكذا تبيان إسهامهم يف تقدم الدراسة؛

  الكثري من الوقت، اجلهد والتكلفة.إن التوزع اجلغرايف املتشتت لعينة الدراسة استنزف 
 وات وطرق معالجة االستبيان:. أد7.1

 . برامج المعالجة االحصائية:1.7.1

 من أجل حتقيق أهداف البحث وحتليل البيانات اجملمعة عن طريق االستبيان، مت االعتماد على الربامج التالية:
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، كما مت اللجوء يف بعض احلاالت إىل برنامج اجملدول SPSS v.24برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
Microsoft EXCEL 2013 .قصد  معاجلة واستخراج بعض البيانات 

 . أدوات وأساليب المعالجة اإلحصائية:1.7.1
لإلجابة على إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات، وبغية حتديد العالقة بني متغريات البحث، فقد مت 

 لة من األدوات اإلحصائية اليت تتوافق مع متطلبات الدراسة، واليت نوجزها فيما يلي:االعتماد على مج
 . معايير القياس:1.1.7.1

بغرض التحليل اجليد لتوجهات املستجوبني مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي الذي يشمل مخس اختيارات 
 4من خالل قسمة عدد املسافات أي وفقا لصيغ خمتلفة، كما مت حساب املدى لكل فئة  5إىل  1موزعة من 

وهو ما ميثل طول الفئة، وعليه  1091، وبالتايل حنصل على حاصل قسمة يساوي 5على عدد اخليارات أي 
 أصبح توزيع الرتجيحات معادال للقيم املوضحة يف اجلدول املوايل:

 : معايري القياس املستعملة يف سلم ليكرت اخلماسي(19الجدول )
 الدرجة المدى

1000 - 1079 
 -غري موجود إطالقا  -غري موافق إطالقا  -قصري جدا  -صغري جدا  -ضعيف جدا  -منخفض جدا 

 غري فعال إطالقا -غري راض إطالقا  -غري مطبق إطالقا  -غري مرتبط إطالقا 

1080 - 1059 
غري  -يا غري مرتبط نسب -غري موجود غالبا  -غري موافق نسبيا  -قصري  -صغري  -ضعيف  -منخفض 

 غري فعال نسبيا -غري راض غالبا -مطبق غالبا 
 راض أحيانا -موجود أحيانا  -مطبق أحيانا  -حمايد  -متوسط  1019 - 1020

1010 - 1019 
 -مطبق غالبا  -مرتبط نسبيا  -موجود غالبا  -موافق نسبيا  -طويل  -كبري   -قوي  -جيد  -عايل 

 نسبيافعال  -راض غالبا  -مؤثر نسبيا 

1010 - 5000 
مرتبط  -موجود متاما  -موافق متاما  -طويل جدا  -كبري جدا   -قوي جدا  -جيد جدا  -عايل جدا 

 فعال متاما -راض متاما  -مطبق متاما  -متاما 
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . أدوات اإلحصاء الوصفي:1.1.7.1
 حلادثة : التكرارالتكرارات (i) املرات عدد هو (ni) الدراسة أو التجربة قيد احلادثة فيها وقعت اليت. 
 وهي متثل قيمة عنصر معني بالنسبة للقيمة الكلية للعناصر املكونة لفئة الدراسة إىل مئة.النسب المئوية : 

عماهلا، طبيعة وقد مت اللجوء إىل هاتني األداتني بغية التعرف على خصائص املؤسسة كمدة حياهتا، عدد 
 نشاطها، طبيعة ملكيتها ...إخل.
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 ميثل مركز الثقل ألي جمموعة من البيانات، والغرض من استخدامه هو االستغناء المتوسط الحسابي :
عن استقراء مفردات اجملموعة كلها. وحيسب بإجياد جمموع قيم املفردات أو احلاالت وقسمته على 

 عددها. ويعرب عنه بالعالقة: 

 ̅  
∑   

     

 
 

 : جمموع قيم املشاهدات.  ∑ : املتوسط احلسايب،̅ 
 يتعلق بتشتت القيم عن متوسطها احلسايب، وميثل أيضا اجلذر الرتبيعي للتباين. وقد االنحراف المعياري :

 مت اللجوء إىل هذه األداة لقياس درجة تقارب وجهات نظر املبحوثني. ويعرب عنه بالعالقة:

   √   √
∑    

       ̅  

   
 

δ،االحنراف املعياري : δ
 : التباين. 

 . أدوات االحصاء االستداللي:1.1.7.1
  اختبار مربع كاي لالستقالليةChi-Square : مت استخدام هذه األداة قصد اختبار استقاللية بعض

 .املتغريات املدرجة يف الدراسة
 ( اختبارTللعينة الواحدة )One sample T-test  :اختبار يستخدم (T) حالة يف واحدة لعينة 

 اجملتمع. ومتوسط عينة متوسط بني مقارنة إجراء
  تحليل التباين األحاديOne way ANOVA :متوسطات كانت إذا ما بيان إىل يهدف 

 خمتلفة املتوسطات أن أم توقعها وميكن للصدفة تعزى بينهما اختالفات أية وأن تقريبا   متساوية اجملتمعات
 .داللة ذات أو جوهرية بينها والفروق( متساوية غري)
  معامل االرتباط الخطي بيرسونPearson : يستخدم لقياس التغري الذي يطرأ على املتغري التابع

 عندما تتغري قيم املتغري املستقل.
 . طبيعة وخصائص عينة الدراسة8.1

 . طريقة اختيار عينة الدراسة: 1.8.1
 يري ومؤشرات متكن من حتديد اإلطار العام للدراسة امليدانية نذكر منها:لقد مت اختيار عينة الدراسة وفقا ملعا
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  مت االعتماد على عنصر عدد العمال يف حتديد عينة الدراسة وحجم املؤسسة نظرا ملا ميتاز به من ثبات
 نسيب وسهولة يف توفري املعلومات؛

  ى ستة واليات قصد تكوين مشلت الدراسة جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنشط على مستو
 عينة أكثر تباينا من حيث اخلصائص، مقومات النشاط، هيكل السوق ...إخل؛

  تأثري العوامل االسرتاتيجية واللوجيستيكية مثل املوانئ والسكك احلديدية والطريق السيار على القدرة
 التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

  االقتصادية لعينة الدراسة خصوصا وأهنا تنشط يف مناطق النشاط األكثر أبعاد وآفاق االسرتاتيجيات
 حركية وأكرب املناطق الصناعية على املستوى الوطين؛

  مت اختيار الواليات املستهدفة بناء على ارتفاع عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة هبا وكذا معدل الرتكيز
وقع اجلغرايف وتوفر الوسائل املساعدة على الوصول لكل ألف نسمة، إضافة إىل اعتبارات تتعلق بالتم

 إليها.
  مت استهداف املؤسسات الصغرية واملتوسطة الرائدة وذات اخلربة حبسب املناطق مع جتنب املؤسسات اليت

 تنشط يف ميادين منخفضة أو منعدمة التنافسية؛
 القدرة التنافسية لعينة  ركزت الدراسة على مجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بغرض حماولة تشخيص

 الدراسة حسب حجمها، خربهتا، طبيعة نشاطها وطبيعة ملكيتها وحتليل أهم العوامل املؤثرة فيها؛
 تركيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة )شخصية معنوية( حسب الواليات املستهدفة(: 50الجدول )

 عدد م.ص.م الوالية
 (1012)سنة 

 عدد السكان
 (1008)إحصائيات 

 التركيز معدل
 )لكل ألف نسمة(

 22 2.899.145 64.679 اجلزائر
 19 1.454.179 26.699 وهران

 22 614.744 13.496 تلمسان
 11 848.135 8.679 سيدي بلعباس

 8 946.923 7.971 تيارت
 21 371.238 7.649 غليزان

Source: Bulletin d'information statistique PME n°30, Mai 2017, P56. 
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 . طبيعة عينة الدراسة:1.8.1
استمارة على ستة واليات هي اجلزائر العاصمة، وهران، تلمسان، سيدي  151عرفت الدراسة امليدانية توزيع 

، غري أنه مت %75استمارة مبعدل جتاوز  113بلعباس، غليزان وتيارت، وقد أسفرت العملية على اسرتجاع 
 98رى موضوعية، وبذلك أصبحت عينة الدراسة ترتكب من استمارة ألسباب شكلية وأخ 24استبعاد منها 

 مؤسسة صغرية ومتوسطة. واجلدول املوايل يوضح نتائج توزيع استمارة االستبيان على عينة الدراسة.
 نتائج توزيع استمارة االستبيان(: 51الجدول )

 التوزع الجغرافي
عدد االستمارات 

 الموزعة
عدد االستمارات 

 المسترجعة
االستمارات عدد 

 الملغاة
عدد االستمارات 

 المقبولة
 7 1 9 11 اجلزائر
 6 2 9 21 وهران

 9 2 11 12 تلمسان
 13 1 14 15 سيدي بلعباس

 51 19 68 93 غليزان
 4 1 4 11 تيارت

 89 11 111 150 المجموع
 من إعداد الباحثالمصدر: 

 .  خصائص عينة الدراسة: 1.8.1
 الدراسة حسب تاريخ النشأة:. توزيع عينة 1.1.8.1

حضورا بعدد  األكثر هي سنوات 11اليت تتعدى مدة نشأهتا  (، نالحظ أن املؤسسات52من خالل اجلدول )
 11-5) اخلربة متوسطة باملؤسسات من إمجايل عينة الدراسة، مقارنة% 5308مؤسسة أي ما يعادل  49بلغ 

 5الناشئة )أقل من  يف حني بلغ عدد املؤسسات ،%3206 وبنسبة تقدر بـ مؤسسة 28راوح عدد  سنوات( اليت
 %.1305مؤسسة وهو ما يعادل  12 سنوات(

وتوحي هذه النتائج إىل أن معظم املؤسسات املكونة لعينة الدراسة تتمتع برؤية موسعة حول هيكل السوق ودرجة 
املنافسني وكذا إدراك حمددات منوه أو استقراره، إضافة إىل أهنا عايشت ظروف وعوامل تسمح هلا بضبط حركية 
 تنافسيتها ومدى تأثري حتوالت البيئة الداخلية واخلارجية على اسرتاتيجياهتا التنافسية.
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 توزيع عينة الدراسة حسب تاريخ النشأة(: 51الجدول )
 المجموع سنوات 10أكثر من  سنوات 10-5 سنوات 5أقل من  
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 %100 89 %5308 49 %3206 28 %1305 12 عينة الدراسة
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . توزيع عينة الدراسة حسب عدد العمال:1.1.8.1
، أما %3307مؤسسة بنسبة تعادل  31عمال  8إىل  1بلغ عدد املؤسسات املصغرة اليت يرتاوح عدد عماهلا من 

مؤسسة أي  31عامل فقد بلغ عددها  48إىل  11ما خيص املؤسسات الصغرية اليت يرتاوح عدد عماهلا من يف 
 29عامل  251إىل  51، بينما بلغ عدد املؤسسات املتوسطة اليت يرتاوح عدد عماهلا من %3409ما يعادل 

 من إمجايل عينة الدراسة. %3105مؤسسة وبنسبة تقدر بـ 
أن العينة املختارة متوازنة من حيث حجم املؤسسات، وهو ما يساعد على إجراء حتليل  وتؤشر هذه النتائج على

متكافئ لتأثري حتديات البيئة االقتصادية الراهنة على تنمية القدرة التنافسية لعينة الدراسة، وإعطاء تشخيص أكثر 
من إمجايل  %87ات املصغرة تتجاوز األخرية، على الرغم من أن نسبة املؤسس هدقة وواقعية للوضعية التنافسية هلذ

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.
 توزيع عينة الدراسة حسب حجم املؤسسة(: 51الجدول )

 المجموع عامل 150-50 عامل 19-10 عامل 1-9 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 %100 89 %3105 29 %3409 31 %3307 31 عينة الدراسة
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة النشاط:1.1.8.1
 إىل إضافة ،%(3105) خدماتية مؤسسة 29و ،%(5209) صناعية مؤسسة 47 على الدراسة عينة اشتملت

املؤسسات الناشطة يف جمال ، فيما سجلت %(1103) تنشط يف قطاع األشغال العمومية مؤسسات 11
  :التايل اجلدول يوضحه ما وهو. لكل منهما %202الفالحة والطاقة واملناجم نسبا ضعيفة قدرت بـ 
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 النشاط توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة(: 51الجدول )
 النسبة العدد طبيعة النشاط

 % 202 2 الفالحة
 %5209 47 الصناعة
 %3105 29 اخلدمات

 %1103 11 العمومية األشغال
 % 202 2 واملناجم الطاقة

 %100 89 المجموع
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

( تظهر 23) الشكلومن حيث توزيع املؤسسات الصناعية املركبة لعينة الدراسة حسب منط نشاطها، فإن بيانات 
مؤسسة وبنسبة قدرت  29احتلت املركز األول بعدد بلغ  أن املؤسسات الناشطة يف جمال الصناعات الغذائية قد

 5، تليها يف املركز الثاين كل من صناعة احلديد والصلب وصناعة النسيج واجللود بعدد راوح %5806بـ 
على الرتتيب، يف حني جاءت صناعة مواد البناء يف املركز  %1106مؤسسات لكل منهما، وبسنبة عادلت 

، بينما احتلت كل من الصناعات الكيميائية والبالستيكية، %905ا يعادل مؤسسات أي م 4الثالث بـ 
 %403الصناعات امليكانيكية والكهربائية وكذا صناعة الورق واخلشب مراكز متأخرة بنسب تراوحت بني 

 من إمجايل املؤسسات الصناعية على الرتتيب. %201و
 توزيع عينة الدراسة حسب النشاط الصناعي(: 11الشكل )

 
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة الملكية:1.1.8.1
 14، يف حني بلغ عدد املؤسسات العمومية %94مؤسسة أي ما يعادل  75بلغ عدد املؤسسات اخلاصة 

 ، على غرار احلرف التقليدية اليت مل تسجل أي مشاركة.%16مؤسسة بنسبة تقدر بـ 
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وتتوافق هذه النتائج مع زيادة االهتمام بالقطاع اخلاص والذي عرف منوا حمسوسا منذ اقتحام اجلزائر القتصاد 
السوق وتسخري مجلة من اهلياكل لتسهيل عمليات متويل ومرافقة املؤسسات الناشئة ال سيما ذات امللكية اخلاصة، 

الصادرة عن وزارة الصناعة واملناجم تبني مدى الرتاجع  فضال عن أن اإلحصائيات املصرح هبا يف التقارير األخرية
 .%4حوايل  2116املسجل يف عدد املؤسسات العمومية، حيث راوحت نسبتها مع هناية سنة 

 توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة امللكية(: 55الجدول )
 المجموع حرف تقليدية خاصة عمومية 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 %100 88 %1 1 %94 75 %16 14 عينة الدراسة
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . توزيع عينة الدراسة حسب صفة مدير المؤسسة:5.1.8.1
( أن أغلب املؤسسات املركبة لعينة الدراسة يتم إدارهتا من طرف مالكيها وهو ما ميثل 24) الشكلتظهر نتائج 

، يف حني عربت ما نسبته %2205، بينما قدرت نسبة املؤسسات املدارة من طرف أجراء حوايل %7108نسبة 
 من إمجايل عينة الدراسة أهنا تدار بطرق أخرى اشتملت على تدخل املسامهني. 506%

معظم وتؤشر هذه البيانات على أن كل املؤسسات العمومية يتم تعيني مسري أجري قصد إدارهتا، كما أن 
املؤسسات اخلاصة يشرف مالكوها على إدارهتا شخصيا، وذلك العتبارات تتعلق بالتخوف على مصاحلها 
ورعايتها، إضافة إىل السهر على تطبيق االسرتاتيجيات اليت تتوافق مع رؤى وتصورات وثقافة مالكها هذا من 

 من جهة أخرى. جهة، وجتنب املصاريف اإلضافية املرتتبة عن توظيف مسري أجري وتأمينه
 توزيع عينة الدراسة حسب صفة مدير املؤسسة(: 11الشكل )

 
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسةالفصل الثاني: 
اإلحصائية للعلوم االجتماعية اخلاصة بالبيانات  سنحاول من خالل هذا الفصل استعراض خمرجات برنامج احلزم

واليت تسمح بالوقوف يف األخري على واقع تنافسية عينة الدراسة وتفسري العوامل املؤثرة  ،اجملمعة حول عينة الدراسة
 املداخل املعتمدة يف دعمها وتطويرها. تقييم ، إضافة إىلفيها
 . عرض وتحليل نتائج الدراسة1

 مسحت األدوات اإلحصائية  من خالل برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية من الوصول إىل النتائج التالية:
 . هيكل وخصائص السوق:1.1

 . سوق العمل:1.1.1
أن عالقة التعاون بني العامل والرئيس تصدرت مركبات ( على 56لقد عربت عينة الدراسة من خالل اجلدول )

، 3075، يليها يف املركز الثاين مرونة قوانني العمل مبتوسط حسايب راوح 3079سوق العمل مبتوسط حسايب راوح 
للعلم فإن هاذين العنصرين حققا درجة تقييم عالية، على غرار أجور العمال إىل االنتاجية اليت سجلت متوسطا 

وبدرجة متوسطة، كما نالحظ التوافق بني إجابات عينة الدراسة نظرا للقيم املتدنية اليت  3031بلغ حسابيا 
 سجلها االحنراف املعياري ملركبات هذا السوق.

 هيكل سوق العمل الذي تنشط فيه عينة الدراسة(: 52الجدول )
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مركبات سوق العمل

 عايل 0,88 3,78 التعاون بني العامل والرئيسعالقة 
 عايل 0,91 3,75 قوانني العمل مرونة

 متوسطة 0,76 3,31 إىل االنتاجية أجور العمال
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 المالي:و  النقدي . السوق1.1.1
التمويل اخلارجي احتلت املرتبة األوىل ضمن عناصر ( أن نسبة التمويل الذايت إىل 57نالحظ من خالل اجلدول )

وبدرجة عالية، يف حني سجلت كل من العناصر املرتبطة بتوافر  3047السوق املايل مبتوسط حسايب قدر بـ 
املصريف  النظام القروض ومرونة على احلصول املالية، سهولة اخلدمات تكاليف حتمل على اخلدمات املالية، القدرة

. بينما جاء عنصر توفر اخلدمات 3035و 2073متوسطة حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني درجات تقييم 
 وبدرجة ضعيف. 2017املالية يف املركز األخري مبتوسط حسايب بلغ 
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 هيكل السوق املايل الذي تنشط فيه عينة الدراسة(: 57الجدول )
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مركبات السوق المالي

 متوسط 0,97 3,35 توافر اخلدمات املالية
 متوسط 0,91 3,31 القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات املالية
 عايل 1,16 3,47 نسبة التمويل الذايت إىل التمويل اخلارجي

 متوسط 1,16 2,80 سهولة احلصول على القروض
 ضعيف 1,24 2,17 توفر رأس املال املخاطر

 متوسط 1,05 2,73 املصريفمرونة النظام 
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . سوق السلع والخدمات:1.1.1
يتبني من خالل اجلدول املوايل أن مركبات سوق السلع واخلدمات قد سجلت درجات متوسطة إىل عالية، حيث 

يليها أثر املعدالت الضريبية  3081قدر بـ تصدرت درجة تلبية طلبيات العمالء املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 
، على غرار عنصر التحكم يف السوق ورخص التصدير واالسترياد الذين حققا متوسطني 3051مبتوسط حسايب 

 على التوايل. 3028و 3035حسابيني بلغا 
 هيكل سوق السلع واخلدمات الذي تنشط فيه عينة الدراسة(:58الجدول )

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي والخدمات السلع سوق
 متوسط 0,93 3,35 مدى التحكم بالسوق
 عايل 1,00 3,51 أثر املعدالت الضريبية

 متوسط 1,17 3,29 رخص التصدير واالسترياد
 عايل 0,91 3,90 درجة تلبية طلبيات العمالء

 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
 خصائص السوق:. 1.1.1

 عينة فيها تنشط اليت لألسواق متييزا األكثر اخلاصية هي املنافسة حدة اشتداد أن نالحظ املوايل اجلدول من
 مبتوسط احمللية األسواق حجم اتساع يليها ،4018 بـ يقدر حسايب مبتوسط األول املركز احتلت حبيث الدراسة
 إىل متوسطة استقراره ودرجة فيه تنشط الذي السوق منو أن الدراسة عينة اعتربت بينما ،3066 بـ يقدر حسايب

 على املوازية األسواق تأثري درجة إىل باإلضافة التوايل، على 3017 و 3028 بلغ حسايب مبتوسط وذلك ما حد
 املعيارية االحنرافات أن نالحظ كما. 2064 بـ يقدر حسايب ومبتوسط منخفض مبستوى عنه عربت والذي نشاطها

 .الدراسة حمل املؤسسات مسريي نظر وجهة يف التقارب يعكس ما وهو ضعيفة قيما سجلت قد
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 خصائص السوق الذي تنشط فيه عينة الدراسة(:59الجدول )
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي السوق خصائص

 عايل 0,99 3,66 حجم االسواق احمللية
 متوسط 0,92 3,07 درجة استقرار السوق الذي تنشط فيه املؤسسة
 متوسط 0,86 3,29 درجة منو السوق الذي تنشط فيه املؤسسة

 عايل 0,86 4,09 حجم املنافسة
 منخفض 1,13 2,64 تأثري األسواق املوازية
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . العولمة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة1.1
 امتداد النشاط:. تصنيف المؤسسة حسب 1.1.1

 ،%73 بـ تقدر بنسبة الوطن بداخل ناشطة مؤسسة 65 من ترتكب الدراسة عينة أن نالحظ املوايل الشكل من
 األسواق إىل مصدرة مؤسسات 6 إىل باإلضافة ،%17 بـ تقدر بنسبة اخلارج من مستوردة مؤسسة 15 وكذا

 .التوايل على% 3 و% 7 يعادل ما أي باخلارج فروع هلا مؤسسات 3و األجنبية
 تصنيف عينة الدراسة حسب امتدادات نشاطها(: 15الشكل )

 
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 أجنبية: أسواق . دوافع وأبعاد توجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القتحام1.1.1
 اخلارج حنو للتوجه الدراسة عينة يدفع عامل أول هو التمويل على احلصول أن نالحظ املوايل اجلدول خالل من

متبوعا بالرغبة يف احلصول على يد عاملة مؤهلة مبتوسط  نسبيا، موافق وبدرجة 3076 احلسايب متوسطه بلغ حيث
 والتكنولوجيا املعرفة على احلصول يف الرغبة من وبدرجة موافق نسبيا أيضا، يلي ذلك كل 3043حسايب يقدر بـ 

 يف حمايد، وبدرجة الرتتيب على 2087و 3031 بلغا حسابيني مبتوسطني املعطلة نتاجيةاال الطاقة تصريف وعامل
 .نسبيا موافق غري وبدرجة 2053 حسايب مبتوسط األخري املركز احمللي السوق مالئمة عدم عامل احتل حني
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 للخارج توجه عينة الدراسة وأبعاد دوافع(:20الجدول )
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي دوافع وأبعاد التوجه للخارج

 غري موافق نسبيا 1,09 2,53 عدم مالئمة السوق احمللي
 حمايد 1,25 2,97 تصريف الطاقة االنتاجية املعطلة
 حمايد 1,22 3,31 احلصول على املعرفة والتكنولوجيا

 موافق نسبيا 1,19 3,76 احلصول على التمويل
 موافق نسبيا 1,25 3,43 مؤهلةاحلصول على يد عاملة 

 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . خبرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع األسواق:1.1.1
 حمل واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسريي إلجابات املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط يوضح املوايل اجلدول
 .األجنبية األسواق مع التعامل يف اخلربة املتعلقة العبارات على الدراسة

 األسواق مع التعامل يف خربة عينة الدراسة(: 21الجدول )
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الخبرة في التعامل مع األسواق

 غري موجودة غالبا 1,29 1,81 اخلربة يف جمال االسترياد
 غري موجودة إطالقا 1,01 1,44 اخلربة يف جمال التصدير

 غري موجودة غالبا 1,25 1,80 اخلربة يف القيام بالتحالفات والشراكات
 غري موجودة إطالقا 1,05 1,52 اخلربة يف إنشاء وحدة إنتاجية أو توزيع باخلارج

 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
 1091 بـ قدر حسايب مبتوسط االسترياد قد جاءت يف املركز األول يف اخلربة أن نالحظ السابقة البيانات ومن

 العامل على للتعرف للمؤسسة خطوة أول هو االسترياد جمال أن على يؤشر ما وهو 1028 معياري واحنراف
 1091 بـ قدر حسايب مبتوسط الثاين املركز والشراكات، حيث احتلت بالتحالفات القيام يف تليها اخلربة اخلارجي،
 واسرتاتيجيات املنافسة مقومات متتلك شريكة مبؤسسة باالستعانة الرغبة يفسر ما وهو ،1025 معياري واحنراف
 بيئة متغريات مع التعامل يف واخلربة والتكنولوجية املالية مواردها من لالستفادة والسعي األجنيب السوق يف التموقع

 .األعمال
 واحنراف 1052 بلغ حسايب مبتوسط الثالث املركز يف باخلارج توزيع أو إنتاجية وحدة إنشاء يف اخلربة تأيت حني يف

 ميكن كما قبل، من التجربة هذه مثل خاضت أن هلا يسبق مل الدراسة عينة أن على للداللة 1015 معياري
 .الدراسة حمل املؤسسات إمجايل من% 86 اهتمامات عن خارج اهلدف هذا اعتبار
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 يدل ما وهو ،1011 معياري واحنراف 1044 بلغ حسايب مبتوسط األخري املركز التصدير جمال يف اخلربة واحتلت
 عالية، وتقنية سعرية وتنافسية العاملية اجلودة ملعايري باالمتثال تتعلق مقومات يتطلب اجملال هذا اقتحام  أن على

 .الدراسة عينة إليه تفتقر ما وهو قوية وفنية اسرتاتيجية إمكانات إىل باإلضافة
 باخلربة تتمتع ال الدراسة عينة أن يعين ما وهو 1091 من أقل احلسابية املتوسطات مجيع أن إىل اإلشارة جتدر كما

 استعدادها بعدم املتعلقة السابقة للنتيجة تدعيما ذلك اعتبار وميكن األجنبية، األسواق إىل للدخول الكافية
 .أنشطتها أو منتجاهتا لتدويل

 التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار العولمة:. 1.1.1
للمؤسسات  التنافسية القدرة على العوملة إفرازات بتأثري اخلاصة الفقرات كل أن نالحظ املوايل اجلدول خالل من

 املركز األسواق اندماج عامل احتل حيث متفاوتة، بنسب لكن تأثري عالقة وجود سجلت الصغرية واملتوسطة قد
 يقدر حسايب مبتوسط الثاين املركز تعقد بيئة األعمال يف عامل ذلك يلي مث 3091 بـ يقدر حسايب مبتوسط األول

، إضافة إىل عامل تسارع نشاط 3052 بـ يقدر حسايب مبتوسط التكنولوجي التغري شدة بعامل متبوعا 3074 بـ
 تأثري قوي درجة على حتصلت قد العوامل هذه أن إىل اإلشارة ، وجتدر3046 بـ يقدر حسايب مبتوسط املؤسسات

 حمل املؤسسات مسريي نظر وجهة يف التقارب تعكس ضعيفة قيما سجلت اليت املعيارية االحنرافات تؤكده ما وهو
 .تأثري متوسط وبدرجة 3022 و 3011 بني األخرى للعوامل احلسابية املتوسطات احنصرت حني يف. الدراسة

 التحديات اليت تواجه عينة الدراسة يف ظل العوملة(: 21الجدول )
 التأثير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي تحديات العولمة

 قوي 1,09 3,52 شدة التغري التكنولوجي
 متوسط 1,08 3,18 احلصول على املعلومات

 متوسط 1,15 3,22 تنامي مستوى املعرفة
 قوي 1,19 3,46 تسارع نشاط املؤسسات

 قوي 1,07 3,74 بيئة األعمال تعقد
 متوسط 1,15 3,10 تزايد حركية املتغريات الدولية

 قوي 1,22 3,80 اندماج األسواق
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . مؤشرات قياس القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:1.1
الدراسة مت االعتماد على املؤشرات املبينة يف اجلدول أدناه، حيث جاء مؤشر رؤية بغية قياس القدرة التنافسية لعينة 

وبدرجة جيدة، متبوعا مبؤشر  3044املسري للوضعية التنافسية للمؤسسة يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدر بـ 
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 2081رات بني وبدرجة متوسطة، يف حني احنصرت باقي املؤش 3028رحبية املؤسسة مبتوسط حسايب قدر بـ 
. كما تظهر البيانات أيضا تدين قيم االحنراف املعياري مما يدل على مدى تقارب آراء املستجوبني 3018و

 خبصوص قياس القدرة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة.
 مؤشرات القدرة التنافسية لعينة الدراسة(: 21الجدول )

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المؤشرات
 جيدة 1,01 3,44 التنافسية الوضعية

 متوسطة 1,05 3,29 رحبية املؤسسة
 متوسطة 1,02 2,90 تكاليف النشاط
 متوسطة 1,04 3,09 احلصة السوقية
 متوسطة 1,08 3,02 االنتاجية الكلية

 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
 التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. العوامل المحددة للقدرة 1.1

 . تحليل طبيعة الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:1.1.1
 يف العمالء لطلبيات االستجابة سرعة جمال تستهدف الدراسة عينة أغلبية أن نالحظ املوايل اجلدول خالل من

 توافق حول( 1011) املعياري االحنراف يثبته ما وهو 4018 بـ يقدر حسايب مبتوسط التنافسية ميزهتا تعزيز
 بـ يقدر حسايب مبتوسط الثاين املركز اجلودة جمال احتل كما التنافس، جمال اختيار يف الدراسة عينة توجهات

حسايب  مبتوسط الثالث املركز يف واألسعار التكاليف يف التحكم مبجال متبوعا ،1012 معياري واحنراف 4011
 مبتوسطني استهدافا اجملاالت أقل السوق تغريات مع والتكيف واالبتكار اإلبداع جمال يبقى حني يف ،3056

 .التوايل على 3012و 3039 بـ يقدران حسابيني
 طبيعة امليزة التنافسية لعينة الدراسة(: 21الجدول )

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي طبيعة الميزة التنافسية
 مرتبطة نسبيا 1,02 4,00 واخلدمةجودة املنتوج أو/ 

 مرتبطة نسبيا 1,07 3,56 التحكم يف التكاليف واألسعار
 حمايد 1,09 3,38 مستوى اإلبداع واالبتكار

 حمايد 1,05 3,02 املرونة يف التكيف مع تغريات السوق
 مرتبطة نسبيا 1,10 4,09 سرعة االستجابة لطلبيات العمالء

 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
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 . مدة حياة الميزة التنافسية للمؤسسة:1.1.1
 أهنا منهم% 38 اعترب فقد التنافسية، ميزهتا حياة مدة حول الدراسة مؤسسات مسريي نظر وجهة خيص فيما أما

 ،"جدا طويلة" العبارات على اآلراء باقي توزعت حني يف ،طويلة وكذا بنفس النسبة عرب آخرون على أهنا متوسطة
 .الرتتيب على% 4و% 8 ،%8 بنسب" جدا قصرية"و" قصرية"

 إجابات عينة الدراسة حول مدة حياة ميزاهتا التنافسية(:12الشكل )

 
 Excel: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . المحافظة على الميزة التنافسية للمؤسسة:1.1.1
من عينة الدراسة تعتمد على أسلوب التحسني املستمر مليزهتا  %62الشكل املوايل نالحظ أن من خالل 

 منها على أهنا تقوم بالتجديد الدوري هلا. %39التنافسية، يف حني عربت 
وتؤشر هذه النتائج على أن عينة الدراسة ال متتلك القدرات املالية والفنية الالزمة البتكار منتجات أو خدمات 

 جديدة ختلق دفعة قوية أو تزيد من توسعة احلصة السوقية للمؤسسة.
 إجابات عينة الدراسة حول طريقة احملافظة على ميزاهتا التنافسية (:17الشكل )

 
 Excel: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . اختبار الميزة التنافسية للمؤسسة:1.1.1
 عربت كما قيمة، ذات التنافسية ميزهتا أن اعتربت الدراسة عينة من% 87 أن نالحظ املوايل اجلدول خالل من

 قابلة التنافسية ميزهتا أن ترى اليت املؤسسات نسبة بلغت حني يف نادرة، التنافسية ميزهتا أن على فقط منها% 21
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% 56 و% 67 بـ واإلحالل للتحويل التنافسية امليزة بقابلية املتعلقة اإلجابات نسبة قدرت فيما ،%91 للتقليد
 .التوايل على

 إجابات عينة الدراسة حول خصائص ميزاهتا التنافسية (:18الجدول )

 
 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

 . االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:5.1.1
 االسرتاتيجيات ضمن األول املركز احتلت املؤسسات بني الروابط اسرتاتيجية أن املوايل اجلدول بيانات تظهر

 باقي غرار على ،"أحيانا مطبقة" وبدرجة 1029 معياري واحنراف 2072 بـ يقدر حسايب مبتوسط التعاونية
 غري" وبدرجة 2041و 1081 بني احلسابية متوسطاهتا احنصرت حيث واسع بشكل تطبق ال اليت االسرتاتيجيات

 ."غالبا مطبقة
 بنسب لكن تطبيق وجود مجيعها سجلت قد النزاعية باالسرتاتيجيات اخلاصة الفقرات أن نالحظ أخرى جهة ومن

 3084 بـ يقدر حسايب مبتوسط األول املركز املنتج وخصائص جودة يف التمييز اسرتاتيجية احتلت حيث متفاوتة،
، باإلضافة إىل 3083 بـ يقدر حسايب مبتوسط الثاين املركز يف املنتج على واحملافظة البناء على بالرتكيز متبوعا
 .3043العمل مبتوسط حسايب بلغ  وتقنيات طرق يف التمييز
 خالل من القيادة ذلك يلي مث ،"غالبا مطبقة" درجة على حتصلت قد االسرتاتيجيات هاته أن إىل اإلشارة وجتدر

 الرتتيب، على 3021و 3026 بـ تقدر حسابية مبتوسطات سوقي قطاع على والرتكيز التكاليف، على الضغط
 ".أحيانا مطبقة" وبدرجة
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 إجابات عينة الدراسة حول االسرتاتيجيات املنتهجة  (:25الجدول )
 مستوى التطبيق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة

 --- 1018 1011 االستراتيجيات التعاونية
 غري مطبقة غالبا 1,16 1,90 التحالف االسرتاتيجي

 غري مطبقة غالبا 1,35 2,40 الشراكة مع مؤسسات أخرى
 مطبقة أحيانا 1,28 2,72 الروابط بني املؤسسات

 غري مطبقة غالبا 1,13 1,93 العناقيد الصناعية
 --- 1015 1055 االستراتيجيات النزاعية

 مطبقة غالبا 1,00 3,94 التمييز يف جودة وخصائص املنتج
 مطبقة غالبا 1,19 3,43 العملالتمييز يف طرق وتقنيات 
 مطبقة أحيانا 1,11 3,20 الرتكيز على قطاع سوقي

 مطبقة غالبا 1,10 3,93 الرتكيز على البناء واحملافظة على املنتج
 مطبقة أحيانا 1,15 3,26 القيادة من خالل الضغط على التكاليف

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:
 :المنافسين طبيعة تحليل. 2.1.1

 منها% 42 بينما وأجانب، حملني منافسني تواجه الدراسة عينة من% 59 أن نالحظ املوايل الشكل خالل من
فقط، مما يدل على أغلب منتجات عينة الدراسة تواجه منافسة حادة من طرف املؤسسات  حمليني منافسني تواجه

 على العامل اخلارجي. األجنبية وذلك نتيجة انفتاح األسواق احمللية
 حتليل طبيعة املنافسني حول الدراسة عينة إجابات(:19الشكل )

 
 Excelمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:

 على املساعدة العناصر خمتلف فإن التنافسية، الوضعية حول الدراسة عينة بإجابات اخلاص السياق نفس ويف
 املتوسطات احنصرت حيث عايل، تنافس مستوى سجلت قد وتوجهاهتم، متوقعهم وإدراك املنافسني تشخيص
 إجابات توافق على داللة املعيارية االحنرافات قيمة تدين يؤكده ما إىل إضافة ،3099 و 3034 بني احلسابية
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 التقدم مستوى عن فضال السوقية، وحصصهم املنافسني عدد ارتفاع حول الدراسة لعينة املكونة املؤسسات مسريي
 .به يتمتعون الذي والتطور

 إجابات عينة الدراسة حول طبيعة املنافسني (:22الجدول )

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:
 . العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:7.1.1

 يف تأثريا الداخلية البيئة عوامل كأكثر األول املركز احتل قد االنتاج جمال أن نالحظ املوايل اجلدول خالل من
 مبتوسطني البشرية واملوارد املالية مبجايل ، متبوعا4029 بـ يقدر حسايب مبتوسط الدراسة لعينة التنافسية القدرة

 تأثري درجة على حتصلت قد العوامل هذه أن إىل اإلشارة وجتدر الرتتيب، على 3062و 4012 بلغا حسابيني
 نظر وجهة يف التقارب تعكس ضعيفة قيما سجلت اليت املعيارية االحنرافات تؤكده ما وهو عالية وعالية جدا،

 .الدراسة حمل املؤسسات مسريي
، وقد تصدرت 3049 بـ قدر عام حسايب مبتوسط متوسطا تأثريا االسرتاتيجي اجملال سجل فقد السياق نفس ويف

التعليمي مبتوسطني حسابيني  عناصر هذا اجملال واملتعلقة بقدرة املسري على توليد األفكار وكذا ثقافته ومستواه
وبدرجة تأثري عالية، غري أن االحنراف املعياري عرف قيما مرتفعة نسبيا نتيجة تشتت . 3066و 3099يقدران بـ 

 ومستوى 2084 بـ يقدر حسايب مبتوسط األخري املركز والتنظيم اإلدارة جمال احتل حني إجابات املبحوثني. يف
 .متوسط تأثري

 قدرهتا التنافسية : آراء عينة الدراسة حول تأثري عوامل البيئة الداخلية على(27الجدول )
 التأثير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الـفــقــــــــــــــــرة

 متوسط 1,18 2,94  املعلومات القرارات، الرقابة، التخطيط،: والتنظيم االدارة جمال
 عايل جدا 0,87 4,28 التسويق واالنتاج، التوزيع، التوريد: والعمليات االنتاج جمال
 عايل 1,11 3,62 التكوين، التحفيز الكفاءات، املهارات،: البشرية املوارد جمال
 عايل 0,86 4,12 االستدانة التكاليف، األرباح، املايل، اهليكل: املالية جمال
  :االسرتاتيجي اجملال
 التعليمي ومستواه املسري ثقافة 

3049 
3,66 

1037 
1,38 

 
 عايل

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة
 عايل 0,93 3,88 عدد منافسيكم

 متوسط 0,89 3,34 احلصة السوقية ملنافسيكم
 عايل 0,95 3,51 درجة تطور منافسيكم
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 الريادة عن البحث 
 املخاطرة درجة 
 األفكار توليد على القدرة 

3,39 
3,00 
3,88 

1043 
1025 
1029 

 متوسط
 متوسط
 عايل

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:
( يتبني أن عينة الدراسة تعترب حدة املنافسة يف السوق أكثر عوامل البيئة اخلارجية 69من خالل اجلدول رقم )

، متبوعا بقوة هتديدات املنتجات البديلة مبتوسط 4036اخلاصة تأثريا يف قدرهتا التنافسية مبتوسط حسايب قدر بـ 
التفاوضية للعمالء املركز  وبدرجة تأثري عالية، يف حني احتلت هتديدات الداخلني اجلدد والقوة 3093حسايب 

على التوايل. بينما اعتربت عينة الدراسة القوة  3056و 3072املواليني مبتوسطني حسابيني متقاربني بلغا 
وبدرجة متوسطة. لإلشارة فإن معظم  3038التفاوضية للموردين كأقل هذه العوامل تأثريا مبتوسط حسايب 

داللة على مدى توافق وجهات نظر مسريي عينة الدراسة حول  االحنرافات املعيارية سجلت قيما ضعيفة وهي
 التنافسية. قدرهتا على اخلاصة اخلارجية البيئة مدى تأثري عوامل

 : آراء عينة الدراسة حول تأثري عوامل البيئة اخلارجية اخلاصة على قدرهتا التنافسية(28الجدول )
 التأثير المعياري االنحراف المتوسط الحسابي الـفــقــــــــــــــــرة

 متوسط 1,32 3,39 القوة التفاوضية للموردين
 عايل 1,06 3,56 القوة التفاوضية للعمالء

 عايل 1,09 3,72 هتديدات الداخليني اجلدد
 عايل 1,05 3,83 هتديدات املنتجات البديلة
 عايل جدا 0,71 4,36 حدة املنافسة يف السوق

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:
 حيث الدراسة، لعينة التنافسية القدرة على عاليا تأثريا سجلت الفقرات أغلب أن نالحظ املوايل اجلدول خالل من

 معياري واحنراف 4026 بـ يقدر حسايب مبتوسط العامة اخلارجية البيئة عوامل خمتلف التكنولوجية القوى تصدرت
 غرار على التوايل، على 3078و 4015 بلغا حسابيني مبتوسطني واالجتماعية االقتصادية العوامل تليها ،1091
 كأقل ،1011 بلغ معياري واحنراف 3093 بـ احلسايب للمتوسط قيمة أضعف سجلت اليت السياسية العوامل
 .الدراسة لعينة املكونة املؤسسات تنافسية يف تأثريا العوامل
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 آراء عينة الدراسة حول تأثري عوامل البيئة اخلارجية العامة على قدرهتا التنافسية :(29الجدول )
 التأثير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الـفــقــــــــــــــــرة

 متوسط 1,10 2,83 الدولية العالقات التحالفات، االستقرار،: السياسية العوامل
 عايل 0,82 4,15 التضخم الصرف، سعر الشرائية، القوة: االقتصادية العوامل
 عايل 0,95 3,79 املستهلك الوعي، الثقافة، سلوك مستوى: االجتماعية العوامل
 عايل جدا 0,80 4,26 التكنولوجي التغري التكنولوجيا، مستوى: التكنولوجية العوامل

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:
 االستراتيجيات الحكومية لتأهيل محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 5.1

 تنافسية عينة الدراسة: لدعم الحكومية المنتهجة اآلليات . تقييم1.5.1
 ( أن عينة الدراسة قد عربت عن مستوى رضا متوسط )راض أحيانا( عن اآلليات71تظهر بيانات اجلدول )

 البشرية، مالئمة املوارد لدى املعرفة مستوى ما تؤشر عليه عبارات حتسني تنافسيتها، وهو لدعم املنتهجة احلكومية
االقتصادية من خالل  البيئة اجلبائي واستقرار النظام املصريف، حتفيزات النظام كفاءة والقوانني، رفع التشريعات

االدارية  اتاالجراء . على غرار عاملي نزاهة وبساطة3021و 2065متوسطاهتا احلسابية اليت احنصرت بني 
التحتية الذين سجال مستوى رضا منخفض نسبيا )غري راض غالبا( ومبتوسطني حسابيني  البنية وتدعيم وحتديث

 على التوايل. 1087و 2016بلغا 
 تنافسيتها لدعم احلكومية املنتهجة : آراء عينة الدراسة حول مدى الرضا عن اآلليات(70الجدول )

 مستوى الرضا االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الـفــقــــــــــــــــرة
 راض أحيانا 1,09 3,17 مالئمة التشريعات والقوانني

 راض أحيانا 1,11 3,06 حتفيزات النظام اجلبائي
 راض أحيانا 1,14 3,12 املصريف النظام رفع كفاءة

 راض أحيانا 1,12 3,21 البشرية املوارد حتسني مستوى املعرفة لدى
 غري راض غالبا 1,25 1,97 االدارية االجراءات وبساطةنزاهة 

 راض أحيانا 1,01 2,65 االقتصادية البيئة استقرار
 غري راض غالبا 1,26 2,16 التحتية البنية وتدعيم حتديث

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:
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 الصغيرة والمتوسطة:. المشاكل والمعيقات التي تواجه المؤسسات 1.5.1
املؤسسات الصغرية  تواجهها اليت واملعيقات اخلاصة باملشاكل الفقرات كل أن نالحظ املوايل اجلدول خالل من

 األول املركز تعقد اإلجراءات اإلدارية عامل احتل حيث متفاوتة، بنسب لكن تواجدا سجلت واملتوسطة قد
 بـ يقدر حسايب مبتوسط الثاين املركز ضعف البنية التحتية يف عامل ذلك يلي مث 4015 بـ يقدر حسايب مبتوسط
، إضافة إىل مشكل ضعف اخلدمات 3093 بـ يقدر حسايب مبتوسط نقص مصادر التمويل مبشكل متبوعا 3086

على التوايل، يف حني احتل مشكل  3042و 3053 بـ يقدران احلكومية ومشكل العقار مبتوسطني حسابيني
 .1017واحنراف معياري  3012تكنولوجيا املركز األخري مبتوسط حسايب بلغ صعوبة احلصول على ال

 تواجهها اليت واملعيقات : آراء عينة الدراسة حول املشاكل(71الجدول )
 اإلدراك االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الـفــقــــــــــــــــرة

 موجودة غالبا 1,20 3,83 نقص مصادر التمويل
 موجودة غالبا 1,06 3,96 التحتيةضعف البنية 

 موجودة أحيانا 1,07 3,03 صعوبة احلصول على التكنولوجيا
 موجودة غالبا 1,26 3,42 مشاكل العقار

 موجودة غالبا 1,02 3,53 ضعف اخلدمات احلكومية
 موجودة غالبا 1,13 4,15 تعقد اإلجراءات اإلدارية

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:
 . تقييم برامج وهياكل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:1.5.1

نالحظ من خالل اجلدول املوايل أن عينة الدراسة قد اعتربت هياكل الدعم اليت سخرهتا احلكومة يف سبيل دعم 
يف حني عربت  3041متوسطا حسابيا قدر بـ ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة فعالة نسبيا حيث سجلت 

من عينة الدراسة( وهو ما يظهره  %91عن برامج الدعم احلكومية برآي حمايد وبتوافق كبري بني اإلجابات )
 .1056االحنراف املعياري املقدر بـ 

 : آراء عينة الدراسة حول فعالية برامج وهياكل الدعم احلكومية(71الجدول )
 الفعالية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الـفــقــــــــــــــــرة

 ميدا الصناعي، برنامج التأهيل برامج الدعم: برنامج
(MEDA)األملانية التقنية اهليئة ، برنامج (GTZ)... 2,87 0,56 حمايد 

 – ANSEJ- ANJEM-ANDI هياكل الدعم:
APSI –CALPI –FGAR ... 

 نسبيافعالة  1,10 3,40

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:
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 . األقطاب التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:1.5.1
مستقبلية بنسبة  تنافسية يظهر الشكل املوايل رغبة عالية إىل عالية جدا من قبل عينة الدراسة يف إنشاء أقطاب

اليت عربت برغبة متوسطة، يف حني بلغت نسبة املؤسسات اليت عربت برغبة  %28، مقابل %48راوحت 
 .%22ضعيفة إىل ضعيفة جدا بـإمجايل 
 : آراء عينة الدراسة حول إنشاء أقطاب تنافسية مستقبلية (10الشكل )

 
 Excelمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . مداخل دعم وتطوير القدرة التنافسية2.1
 . المداخل األساسية:1.2.1
 ومن واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة على تؤثر اليت األساسية العناصر على املداخل هذه تشتمل

 .األولية واملواد العاملة اليد اجلغرايف، املوقع العوامل هذه أهم بني
 لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملداخل األساسية (: 71الجدول )

 التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المداخل األساسية
 جيد 0,89 4,11 مالئمة املوقع اجلغرايف

 جيد 0,99 3,99 كثافة اليد العاملة
 جيد 0,98 3,97 وفرة املوارد األولية

 SPSSمن إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج المصدر: 
 املداخل إطار يف تندرج اليت للعوامل عايل مبستوى تتمتع الدراسة عينة أن يتضح( 73) اجلدول خالل من

 األوىل اجلغرايف املرتبة املوقع مالئمة واحتل عامل ،3087 قيمة احلسابية املتوسطات كل جتاوزت حبيث األساسية
كثافة اليد العاملة  عامل ذلك يلي مث جيد، وبدرجة 1098 قدره معياري واحنراف 4011 بـ يقدر حسايب مبتوسط
 فقد األولية املواد وفرة عامل أما عايل، وبدرجة 1088 قدره معياري واحنراف 3.88 بـ يقدر حسايب مبتوسط

 عالية. وبدرجة 1089 قدره معياري واحنراف 3.87 بـ يقدر حسايب مبتوسط الثالثة املرتبة احتل
 . المداخل العامة:1.2.1
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 اليت وجيد للعوامل متوسط يتأرجح بني ضعيف، مبستوى تتمتع الدراسة عينة أن يتضح( 74) اجلدول خالل من
 مبتوسط األوىل املرتبة يف حجم التعليم األساسي عن املؤسسات عربت حبيث العامة، املداخل إطار يف تندرج

كل من توفر وتنوع  الثانية املرتبة يف يليها جيد، وبدرجة 1011 قدره معياري واحنراف 3043 بـ يقدر حسايب
( 1099و 1086) معياري واحنراف( 2064و 2091) حسايب مبتوسط مصادر التمويل وكذا جودة التكنولوجيا

 2039مستوى البنية التحتية مركزا متأخرا مبتوسط حسايب بلغ  احتل حني يف التوايل، على متوسط وبدرجة
 بدرجة ضعيف.و 

 املداخل العامة لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: (74)الجدول 
 التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العامةالمداخل 

 متوسط 0,96 2,80 توفر وتنوع مصادر التمويل
 متوسط 0,88 2,64 جودة التكنولوجيا

 ضعيف 0,95 2,38 مستوى البنية التحتية
 جيد 1,01 3,43 التعليم األساسي حجم

 SPSSمن إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج المصدر: 
 . المداخل المتقدمة:1.2.1

 إطار يف تندرج اليت للعوامل ضعيف إىل متوسط مبستوى تتمتع الدراسة عينة أن يتضح( 75) اجلدول خالل من
 معياري واحنراف( 2088) حسايب مبتوسط العايل التعليم جودة عن األوىل املرتبة يف عربت املتقدمة، حبيث املداخل

 حني يف ،(1014) معياري واحنراف( 2091) حسايب مبتوسط املؤسسة نشاطات حوكمة ذلك يلي ،(1015)
وقد  ،(1015) معياري واحنراف( 2061) حسايب مبتوسط احتلت درجة تقدم البحث والتطوير املركز الثالث

ا متوسطا، بينما جاءت العناصر املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية وتبين الذكاء سجلت هذه العناصر تقييم
 وبدرجة ضعيف. 2036و 2043االقتصادي يف مؤخرة الرتتيب مبتوسطني حسابني قدرا بـ 

 املداخل املتقدمة لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة(: 75الجدول )
 التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المداخل المتقدمة

 متوسط 1,05 2,60 درجة تقدم البحث والتطوير
 ضعيف 1,07 2,43 حقوق امللكية الصناعية

 متوسط 1,05 2,99 جودة التعليم العايل
 ضعيف 1,14 2,36 االقتصاديتبين الذكاء 

 متوسط 1,04 2,81 حوكمة نشاطات املؤسسة
 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
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 . المداخل االستراتيجية:1.2.1
( 76) اجلدول خالل ومن واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات االسرتاتيجي السلوك مسألة حول الدراسات اختلف

 بـ يقدر حسابيا متوسطا االسرتاتيجي التسيري سجل وقد ضعيفة، مستويات تعرف االسرتاتيجية املداخل فإن
 2037 بـ يقدر حسايب االسرتاتيجي مبتوسط التشخيص ذلك يلي مث ، 1084 قدره معياريا واحنرافا 2056
التحليل االسرتاتيجي املركز الثالث مبتوسط حسايب بلغ  احتل فقد السياق نفس ويف 1015 قدره معياري واحنراف
االسرتاتيجية واليقظة االسرتاتيجية  ، بينما اعترب املستجوبون مدخلي الرؤية 1011واحنراف معياري  2019

 كأضعف املداخل تطورا على مستوى عينة الدراسة.
 املداخل االسرتاتيجية لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة(: 72الجدول )
 التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االستراتيجيةالمداخل 

 ضعيف 0,94 2,56 التسيري االسرتاتيجي
 ضعيف 1,05 2,37 التشخيص االسرتاتيجي
 ضعيف 1,00 2,18 التحليل االسرتاتيجي
 ضعيف 1,09 2,02 الرؤية االسرتاتيجية
 ضعيف 1,22 2,01 اليقظة االسرتاتيجية

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
 . مداخل االستدامة:5.2.1

كل  فإن الدراسة لعينة املكونة واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسريي آراء وحبسب( 77) اجلدول خالل من يتبني
العوامل املندرجة يف إطار مداخل االستدامة قد سجلت مستويات ضعيفة، بويف هذا الصدد فقد تصدر كل من 

( 2031) مبتوسط حسايب األوىل املرتبة اجلودة والبيئة وكذا مستوى التكوين املتخصص مبعايري االلتزام عامل
 كأضعف األخري املركز احتل فقط واالبتكار االبداع حجم أما على التوايل، (1012و 1031) احنراف معياريو 

 (.1021) معياري واحنراف( 2014) حسايب مبتوسط العوامل هذه
 مداخل االستدامة لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة(: 77الجدول )

 التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مداخل االستدامة
 ضعيف 1,21 2,04 حجم اإلبداع واإلبتكار

 ضعيف 1,12 2,31 مستوى التكوين املتخصص
 ضعيف 1,31 2,31 والبيئة االلتزام مبعايري اجلودة

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
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 . تفسير ومناقشة نتائج الدراسة:1
 السوق الذي تنشط فيه عينة الدراسة: وخصائص . هيكل1.1

 . سوق العمل:1.1.1
إن تداخل احملددات املتعلقة بسوق العمل كزيادة الضغط على الوظيفة العمومية من أجل استيعاب الكتلة العمالية 
الفائضة، واختالل التوازن بني عرض العمل والطلب عليه، إضافة إىل تزايد فرص التشغيل بالسوق املوازي، قد 

ب مسألة حتديد إطار دقيق ملفهوم سوق العمل يف اجلزائر، ومن جهة أخرى فإن عينة الدراسة ومن خالل صع
 صاحب يزاول حيث األجرية، غري العمالة على ملحوظة املقابلة مع بعض مسؤوليها، تبني أهنا تعتمد بدرجة

 التجزئة جتارة جمال يف بوضوح ذلك ويربز. األقارب وبعض أسرته بأفراد االستعانة مع بنفسه العمل املؤسسة
. السن وصغار الصبية تشغيل وكذا واملؤقتة، املومسية العمالة على االعتماد يكثر كما املتنّوعة، البسيطة واخلدمات

 احلكومية املؤسسات بإبالغ االلتزام ودون للطرفني ملزمة تعاقدية ارتباطات دون العمالة تشغيل جيرى ما وكثريا  
 .االجتماعية التأمينات كصندوق املعنية

كما يتبني أيضا أن عينة الدراسة اعتربت أن كال من عالقة التعاون بني الرئيس والعامل وكذا مرونة قوانني العمل 
جيدة، وقد تؤشر هذه النتائج مبدئيا على عاملني، أوهلما هو أن املمارسات املعتمدة من ِقب ل عينة الدراسة تأخذ 

 أكثر منه حتفيزي، أما العامل الثاين فريتبط بطيعة عالقة القرابة اليت جتمع بني العامل يف احلسبان البعد القانوين
والرئيس. إال أن التحليل احلقيقي هلذا اجلانب من خالل استقصاء املعلومات من شرحية العمال العاديني، فيتضح 

النفسية أو الصحية للعامل، أن ظروف العمل يف بعض املؤسسات قاسية وال تراعي يف أغلب احلاالت الظروف 
 إضافة إىل غياب احلوافز املادية واملعنوية وكذا االبتزاز الذي يتعرضون له من طرف أرباب العمل.

كما توضح البيانات أن أجور العمال إىل االنتاجية تعترب متوسطة وهو ما يفسر ضعف عينة الدراسة يف حتمل 
ي العادي هلا، ومن املفرتض أن تغلب هذه الظاهرة لدى املؤسسات اليت التكاليف املالية املرتتبة عن النشاط الوظيف

من عينة  %97هي يف مرحلة االنطالق أو مصغرة احلجم، إال أنه وبالنظر إىل املعطيات السابقة فإن حوايل 
منها صغرية ومتوسطة احلجم، وهو ما يؤشر على أن هذا  %66الدراسة تفوق مدة حياهتا اخلمس سنوات، و

ل ينتشر عرب املؤسسات على اختالف أحجامها ومدة حياهتا، األمر الذي ال يعترب حمفزا قويا لتعزيز قدرهتا املشك
 التنافسية.
 . السوق النقدي والمالي:1.1.1

 مايل يدفعها بقوة للبحث عن مصادر متويل ـا الـانبهـاصة يف جــمتوسطة خـرية والـغـمؤسسات الصـية الـنـعف بـإن ض
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وتعترب البنوك السبيل الوحيد حلل هذا اإلشكال وقدرهتا على تغطية متطلبات عينة الدراسة على األمد خارجية، 
 الضمانات البعيد، إال أهنا سرعان ما تصطدم بعدة عوائق كتعقد إجراءات االستفادة من القروض، مستوى

عينة الدراسة باملدخرات الشخصية، أو املطلوبة وارتفاع معدالت الفائدة، وهو ما يفسر توجه املسؤولني إىل متويل 
البحث عن مصادر أخرى غري رمسية،  إضافة إىل أن معظم هيئات الدعم تركز على جانب املرافقة واالستشارة 
وكذا متويل املؤسسات يف مرحلة االنطالق، وهو ما تبني من خالل املقابلة أن معظم عينة الدراسة نشأت بدفعة 

 الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر.من األجهزة احلكومية كالوك
كما أن هناك داللة واضحة عن سوء العالقة بني املؤسسات املالية وعينة الدراسة )كما صرح مسؤولوها(، حيث 

عام على حساب أهنا متيل لتمويل العمليات التجارية املرتبطة بالتصدير واالسترياد، فضال عن متييزها للقطاع ال
القطاع اخلاص، كما تعزف يف الكثري من األحيان عن تقدمي القروض العتبارات تتعلق بإمكانياهتا املالية احملدودة، 
وبارتفاع نسبة املخاطر احملتملة وضعف التأمينات املقدمة من طرف عينة الدراسة، كما تشري يف نفس السياق إىل 

وحىت النقص يف ختصيص داخل البنوك أقساما خاصة بالتعامل مع هذا  غياب لشركات متويل رأس املال املخاطر
 الصنف من املؤسسات.

ومن جهة أخرى فإن حمدودية مؤهالت أرباب العمل تساهم بشكل سليب يف دراسة اجلدوى االقتصادية 
ة قدرهتا على حتمل للمشاريع، وهو ما ميليه الطابع العائلي للملكية واملركزية يف التسيري، عالوة أيضا على حمدودي

تكاليف اخلدمات املالية كتأمني املمتلكات والعمال، وخدمات املشورة املالية، واإلدخار، وضعف الثقة يف الدفع 
 االلكرتوين ونقص واضح يف خدمة االئتمان.

 . سوق السلع والخدمات:1.1.1
استقبال الطلبيات والسرعة يف إعداد إن املرونة اليت تتميز هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما يف جمال 

املنتجات وطرق االستجابة لتغريات السوق، جعلتها تعرب عن درجة عالية خبصوص مدى تلبية طلبيات العمالء،  
من املؤسسات  %5806كما يتعلق هذا العامل أيضا بطبيعة نشاط املؤسسة حيث أن عينة الدراسة ترتكب من 

أيضا تنشط يف جمال اخلدمات، وهو ما يفسر ارتفاع حجم  %3105ة وكذا الناشطة يف جمال الصناعات الغذائي
الطلب على املنتجات أو اخلدمات ذات االستهالك الواسع، كما أن تعدد فرص العرض بالنسبة للعمالء تدفع 

 عينة الدراسة للعمل بقوة قصد الوفاء مبتطلبات الزبائن يف أدىن مدة وبأعلى جودة ممكنة.
ن ارتفاع معدل الضرائب والرسوم املطبقة على أنشطة عينة الدراسة وما صاحبه من ضغوطات ومن جهة أخرى فإ

جبائية ساهم بشكل سليب يف تزايد األعباء املالية عليها، ويف هذا الصدد فإن أغلبها حتاول معاجلة هذا اإلشكال 
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 الضريبية احلوافز أن ت، كمامن خالل تسريح العمال، أو تضييق خطوط االنتاج أو حىت اإلفالس يف بعض احلاال
 الكيانات وختدم معقدة، تكون ما عادة لفرتات الضرييب اإلعفاء تتضمن واليت احمللية، التنمية لتشجيع املقدمة

الكبرية خصوصا، األمر الذي أدى إىل تزايد إقبال عينة الدراسة على ممارسة أنشطتها التجارية يف األسواق املوازية 
 الضرييب. وتفاقم ظاهرة التهرب

كما جتدر اإلشارة يف هذا املقام أيضا إىل الضغط احلكومي على عمليات التجارة اخلارجية من خالل إصدار 
رخص التصدير واالسترياد واليت حتد من حرية التبادل وحتصر تعامالت عينة الدراسة مع العامل اخلارجي، إضافة إىل 

صف املصنعة اليت تدخل يف العملية االنتاجية للمؤسسة، زيادة تضييق اخلناق على توريد بعض املواد واملنتجات ن
 مع بعد تتكيف مل اليت اجلمركية اإلدارة طرف من املتخذة اإلجراءات نتيجة مجركية عراقيل على ذلك، وجود

الدولية، فضال عن انتشار الفساد، احملسوبية  واألعراف التطبيقات عن والبعد اجلمركية واآلليات القوانني
 ريوقراطية اليت زادت من تدهور القدرة التنافسية للمؤسسات حمل الدراسة.والب

ويف نفس السياق فإن عينة الدراسة تعرف حمدودية يف التحكم يف السوق نظرا لتعدد املتغريات املؤثرة فيه، وكذا 
احلضور القوي  الطبيعة الديناميكية اليت تفرضها العوملة االقتصادية وعمليات اندماج األسواق وهو ما يفسر

للمنتجات البديلة، ارتفاع عدد املنافسني وتذبذب احلصص السوقية، فضال عن تسارع املبادالت التجارية والتغري 
 املستمر يف سلوكيات الزبائن.

 خصائص السوق:. 1.1.1
كبري من عينة الدراسة تنشط يف أسواق شديدة املنافسة نتيجة تواجد عدد  من خالل النتائج السابقة يتضح أن 

املتعاملني احملليني واألجانب، إال أن ذلك ال يعترب هتديدا من منظور احنصار فرص توسيع احلصة السوقية كون أن 
 .عينة الدراسة تدرك مدى اتساع حجم رقعة املعامالت احمللية

وترية منو  ومن جهة أخرى فقد عربت عينة الدراسة على أن السوق الذي تنشط فيه مستقر نوعا ما كما أنه يعرف
متوسطة، وذلك العتبارات تعود إىل حركية حواجز الدخول واخلروج وهو ما يؤثر يف تطور عدد املنافسني، املوردين 
وحىت اسرتاتيجيات استقطاب العمالء مما يؤدي إىل تذبذب احلصص السوقية نتيجة املزامحة على قنوات التوزيع، 

 .ف تشكيلة وتركيبة األسعارباإلضافة إىل ديناميكية خطوط االنتاج واختال
ال سيما يف ظل  كما جتدر اإلشارة إىل أن هناك تأثري نسيب لألسواق املوازية على نشاط املؤسسات حمل الدراسة

تسارع ظاهرة تزوير العالمات التجارية، والتنامي املطرد يف مساحات النشاط الفوضوي، باإلضافة إىل احنصار 
 .ق األسواق نتيجة ارتفاع الواردات اآلسيويةتنافسية عينة الدراسة بسبب إغرا
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 . العولمة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة1.1
 أجنبية: أسواق . دوافع وأبعاد توجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القتحام1.1.1

 قتحامواملتعلقة بدوافع وأبعاد التوجه الالبيانات السابقة خالل حتليل من إن أهم الدالالت اليت ميكن استقصاؤها 
من غياب مصادر التمويل اليت تغطي تكاليف  تعاين بالدرجة األوىل املؤسسات حمل الدراسةأجنبية هي أن  أسواق

، انطالق النشاط، إضافة إىل ضعف عالقتها بالبنوك والصناديق احمللية نتيجة ارتفاع خماطرها وهشاشة هيكلها املايل
واالفتقار إىل  للمورد البشري املة نتيجة نقص التكوين األساسيتواجه ضعف يف مهارات اليد العإضافة إىل أهنا 

 .اخلربة والفكر االسرتاتيجي لتسيري املشاريع
كما أن مسريو املؤسسات حمل الدراسة ال يدركون قيمة وطبيعة املعلومات املكتسبة جراء التوجه إىل األسواق 

احمليط واالطالع على التقنيات التكنولوجية احلديثة يف اخلارجية واليت تتعلق بتتبع حركية املنافسني ورصد تطورات 
، وكذا البحث عن الشركاء املناسبني يف اليت ختلق ميزات تنافسية نادرة، وختفض أعباء النشاطاالنتاج والتسويق و 

جنبية حمايد جتاه الرغبة يف اقتحام أسواق أ فقمبو ظل التحول التدرجيي حنو اقتصاد املعرفة، وهو ما جعلهم يعربون 
 بغرض احلصول على التكنولوجيا واملعرفة.

إن تذبذب الطاقة االنتاجية لعينة الدراسة نتيجة ضعف التكامل اخللفي يف متوين أنشطتها ومن جهة أخرى ف
، فضال جتاه التفكري يف اقتحام أسواق أجنبية حمايد موقفونقص اخلربة يف رصد متطلبات السوق جعلها تعرب عن 

األسواق احمللية يسمح بتعدد الفرص وخلق قنوات توزيع خمتلفة باإلضافة إىل أن التعامل مع شرحية  ن اتساع عن أ
كبرية من املوردين والعمالء ال يولد دافعا لدى عينة الدراسة للبحث عن اخرتاق أسواق خارجية من منظور حجم 

عدم استعدادها للخوض يف اسرتاتيجيات و التباين النسيب يف إجابات عينة الدراسة ، وهو ما يفسر رقعة املعامالت
 تدويل منتجاهتا، كما يدل أيضا على حمدودية مواردها وحملية مزاولة أنشطتها.

تبقى توجهات عينة الدراسة حنو تدويل منتجاهتا أو أنشطتها بعيدة نسبيا عن األهداف واالنشغاالت  وعموما
اف بعض األسواق األجنبية، وميكن تفسري هذه النتيجة األولية هلا وهو ما عربت عنه من خالل عزوفها عن استهد

بعدم امتالك هذه املؤسسات للمقومات األساسية للتدويل، كما أن ضعف بنيتها وحساسيتها جتاه تقلبات بيئة 
األعمال الدولية جيعلها تفضل البحث عن استقرار واستدامة كياهنا عوض حتمل املخاطرة الغتنام االمتيازات اليت 

 اء تدويل منتجاهتا أو أنشطتها.تنتج جر 
 :الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة التحديات التي تواجه المؤسسات. 1.1.1

 أكثر الرتكيبات هي من املؤسسات الصغرية واملتوسطة العوملة بأن  تطرحها اليت تؤشر البيانات املتعلقة بالتحديات
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التنظيمي وهشاشة رأمساهلا وافتقارها ملقومات مواجهة حتوالت تأثرا حبركية املتغريات البيئية نظرا حلساسية هيكلها 
يف ظل اندماج األسواق حتمية انتقال آثار املنافسة نتيجة  تواجه عينة الدراسة، كما جتدر اإلشارة إىل أن احمليط

ز حصص لتدويل وحجا ملواجهة آثارالتدفق احلر لعوامل اإلنتاج عرب احلدود مما جيعل مسألة صياغة اسرتاتيجية 
ال سيما يف ظل تعدد املتعاملني واحتدام االسرتاتيجيات التنافسية، ناهيك عن احلضور القوي  ،سوقية أمرا صعبا

 .تاالخمتلف اجملللشركات املتعددة اجلنسيات واملؤسسات ذات اخلربة يف 
ة األعمال وتداخل تعقد بيئ كبرية جتاه  بدرجة ومن خالل إجابات املسؤولني فقد تبني أن عينة الدراسة تتأثر

تشابكها نظرا لتعدد األطراف الفاعلة يف سري املتغريات االقتصادية، وظهور قوى وسيطية وعناصر احمليط الدويل 
تؤثر يف النشاط الوظيفي للمؤسسة، مما يفرض عليها كفاءة أكرب يف تشخيص ورصد تقلبات البيئة ومن مث اختيار 

ألطول مدة وفرض كياهنا وقدرهتا على املنافسة ل املنتجات واألنشطة السلوك األمثل الذي يكفل هلا جناح تدوي
 .ممكنة

بشدة تسارع التغري التكنولوجي خصوصا وأهنا تستخدم تكنولوجيا  تتأثر عينة الدراسة ويف نفس السياق فإن
ب عليها، ومن متقادمة نسبيا، كما أن ضعف هيكلها املايل جيعلها غري قادرة على جماراة التقنيات احلديثة والطل

جهة أخرى فإن زيادة مضاعفات هذا العامل تعود إىل ضعف عينة الدراسة يف تنصيب خاليا لليقظة التكنولوجية، 
مما يؤدي إىل عجز يف تغيري طبيعة خلق القيمة وإجراء التكامل بني عملياهتا، فضال عن استحداث ختصصات 

 دفة للتوجيه إىل األسواق اخلارجية.جديدة، وتغيري الطلب على املدخالت واملخرجات املسته
 . مؤشرات قياس القدرة التنافسية1.1

يعترب حتديد مؤشرات مثلى لقياس القدرة التنافسية للمؤسسات لصغرية واملتوسطة مسألة يف غاية الصعوبة، وذلك 
بيانات العتبارات تتعلق باختالف مفهوم التنافسية من جهة وتعدد مستوياهتا من جهة أخرى، حيث تظهر ال

 املستقاة من إجابات املبحوثني أن الوضعية التنافسية لعينة الدراسة تعترب جيدة، على غرار املؤشرات املتعلقة برحبية
املؤسسة، تكاليف نشاطها، حصتها السوقية واالنتاجية الكلية واليت سجلت كلها درجات متوسطة، وهو ما يطرح 

ل املؤشرات الكيفية اليت تعطي دالالت اسرتاتيجية نسبية واملؤشرات مفارقة يف وجهة نظر مسؤويل عينة الدراسة حو 
 الكمية اليت غالبا ما تعطي قيما أكثر دقة وواقعية.

الكثري من الدراسات تعترب الرحبية واحلصة السوقية مؤشران معربان عن تنافسية املؤسسات، شريطة أال يكون توسيع 
األرباح، كما أن درجة منو السوق ومدى استقراره ميكن أن يؤشر احلصة السوقية على حساب التنازل عن تعظيم 

 على حتسن تنافسية املؤسسة على املدى القصري واملتوسط.



 الدراسة نتائج ومناقشة عرض :الثاني الفصل : حتليل تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرالثانيالباب  

 
227 

وترتكز العوائد املستقبلية للمؤسسة على مستوى إنتاجيتها، وعلى الرغم من أن عينة الدراسة قد عربت عن درجة 
حلصة السوقية ومستوى نشاط السوق أدى إىل حمدودية إنتاج هذه عالية يف تلبية طلبيات العمالء إال أن احنصار ا

 األخرية. إضافة إىل اعتبارات ترتبط مبدى كفاءة وفعالية حتويل املدخالت إىل خمرجات.
ومن جهة أخرى فإن تكلفة النشاط هي األخرى مؤشر يتأثر بعدة عوامل، حيث ومن خالل البيانات السابقة فإن 

الدراسة تعود الرتفاع نسبة التمويل الذايت إىل التمويل اخلارجي وهو ما جيعلها تساير  اعتدال تكلفة نشاط عينة
أنشطتها وفقا لقدراهتا املالية، كما جتدر اإلشارة إىل أن بساطة تركيبة هذا النمط من املؤسسات يؤدي إىل اخنفاض 

العديد من األحباث احلديثة خبصوص وحدة تكلفة العمل، وكذا تكاليف جودة التكنولوجيا، على الرغم مما أكدته 
تغري العناصر املركبة لعوامل االنتاج ومدى انفصال العالقة بني تكلفتها والعوائد اليت تدريها، ويظهر هذا األثر يف 

 املؤسسات اليت تنشط على وجه اخلصوص يف جمال التقنية واملعلوماتية.
 يرة والمتوسطة:. العوامل المحددة للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغ1.1

 للقدرة احملددة بالعوامل واملتعلقة السابقة البيانات حتليل خالل من استقصاؤها ميكن اليت الدالالت أهم إن
 واملتوسطة حمل الدراسة هي: الصغرية للمؤسسات التنافسية
 أسس التنافس:. 1.1.1

السيطرة على ندرة خصائص ميزهتا إن تنامي مستوى املعرفة وانتشار املعلومات لـم ميكن عينة الدراسة من 
التنافسية، كما أن احلضور القوي للشركات الكربى ومتعددة اجلنسيات يف األسواق مسح بتجاوز عقبة التكلفة 
العالية لتوفري ظروف التقليد، إضافة إىل تعدد أساليب البحث والتطوير كاهلندسة العكسية اليت خلقت نقلة نوعية 

 ،صناعيةيف جتاوز حقوق امللكية ال
ن األثر الذي خلفته العوملة يف إطار حترير انتقال عوامل االنتاج مل يسمح لعينة الدراسة من احلفاظ على كما أ

خاصية عدم قابلية حتويل ميزهتا التنافسية نتيجة ضعف درجة الرقابة اليت متارسها هاته األخرية على املوارد اليت 
س واندماج األسواق أدى إىل تعدد اخليارات والبدائل املطروحة تباين أساليب التناف، فضال عن أن متتلكها

للعمالء، مما سهل هلم عملية املفاضلة على أساس األسعار أو النوعية، األمر الذي جعل امليزة التنافسية لعينة 
 ،الدراسة تواجه خطر اإلحالل بدرجات مرتفعة

طور جمال االبتكار والضعف الذي مييز معظم عينة إن شدة املنافسة وتعدد مداخل اإلبداع وتويف نفس السياق ف
الدراسة جيعلها تنتهج االسرتاتيجيات اليت جتنبها خطر زوال مكانتها يف األسواق بالدرجة األوىل، وهو ما يؤدي هبا 
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إىل الرتكيز على ميزة تنافسية واحدة دون حماولة البحث الكتشاف مزايا أخرى أو املخاطرة هبدف تعزيز عائداهتا 
 السوقية.و توسيع حصتها أ

 ميدان التنافس:. 1.1.1
أصبحت متطلبات اجلودة يف ظل االحتكاك العاملي أكرب العوائق أمام حجز املؤسسات الصغرية واملتوسطة حلصة 
سوقية وفرض ميزهتا التنافسية، وهو األمر الذي دفع بعينة الدراسة للتواجد يف هذه احللقات وتركيز كامل 

تقدمي أفضل املنتجات من حيث القيمة، اخلصائص وخدمات ما بعد البيع، ال سيما يف ظل موجة انشغاالهتا على 
 .التحول يف سلوكيات العمالء واملنافسة احلادة اليت تفرضها املؤسسات العمالقة

 إن استهداف عينة الدراسة التنافس يف جمال االستجابة للطلب اخلارجي يتوقف على أبعاد ذات عالقة برتكيبتها
واليت تؤثر على مدة االستجابة للعميل وكذا حتديد أفضل الطرق لالستقطاب مث تفعيل  ،الوظيفية )السرعة واملرونة(

، لإلشارة الطلبيات من خالل اختصار مدة حتويل العمليات، وااللتزام جبداول زمنية لتسليم املنتجات واخلدمات
سياسات اليت تنتهجها عينة الدراسة، وذلك نتيجة ارتفاع للزبون تأثري واضح وأكيد على القرارات والفقد أصبح 

مستويات التعليم وزيادة الوعي، لذا تسعى هذه األخرية إىل تطوير عالقاهتا مع العمالء وحتسيسهم وتقريب الصورة 
 .الذهنية هلم حول متايز منتجاهتا مقارنة مبنافسيها

جعلها تكتسب أسبقية يف عمليات التموين واخلدمات إن التموقع االسرتاتيجي لعينة الدراسة ومن جهة أخرى ف
اللوجيستية وهو ما انعكس على خلق سيطرة أكرب يف خفض التكاليف وبالتايل استهداف جمال األسعار ال سيما 

عن موقف عينة الدراسة  ، كما عربتوأهنا تنشط يف األسواق احمللية وأكثر دراية بوضعية املستهلكني وسلوكهم
بصعوبة تتعلق  ، بالرغم من أن هذا املدخل يوفر ميزاتلتنافس يف جمال االبداع واالبتكارهها لحمايد جتاه توج

االستحواذ على املعارف الفنية واحتكار التقنيات املتطورة واخلربات التكنولوجية باعتبارها أهم العوامل املفتاحية يف 
 استدامة امليزة التنافسية.

تحديات التقليد، التحويل واالحالل يستدعي االستثمار بقوة يف جمال البحث إن مواجهة عينة الدراسة لوعموما ف
والتطوير قصد استحداث طفرات ابتكارية حتقق هلا التفوق على منافسيها وتساهم يف استغالل ميزهتا التنافسية 

 ألطول مدة ممكنة.
 طريقة التنافس:. 1.1.1

على الرغم من الرتكيز اجلغرايف للمؤسسات املركبة لعينة الدراسة ووجود مقومات االستقطاب بينها إال أن عدم 
تخفيض التكاليف واستغالل اخلربة والتكنولوجيا وكذا معاجلة كإدراكها ملزايا اخلوض يف اسرتاتيجيات تعاونية  
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ها، كما أن تفعيل أنشطتها على أشكال منفردة حساسية تركيبتها هو أكرب عامل لضعف التنسيق والرتابط بين
يرجع إىل عزلتها عن حميطها الصناعي والعلمي، فضال عن أن أغلب احملاوالت تبوء بالفشل نظرا لتعقد عمليات 

 .التفاوض وصعوبة التوفيق بني األهداف، وكذا تفكك روابط الثقة بينها
نة الدراسة هلذا النمط من االسرتاتيجيات كشدة التأثر حبركية وجتدر اإلشارة إىل املخلفات اليت ترتتب عن افتقار عي

املتغريات البيئية، وصعوبة حتقيق التوازن بني مقومات دعم تنافسيتها، فضال عن فشل االسرتاتيجيات املستهدفة ما 
 .التنافسية هتاميز مكانتها السوقية أو زوال فقدان تفاقم هتديدات يعين بعبارة أو أخرى 

أخرى جند أن عينة الدراسة تركز كثريا على خلق التمايز بينها من منظور التنافس السليب الذي حيقق ومن جهة 
مصلحة على حساب أخرى، كما أن طبيعة املنافسة السائدة يف السوق تستهدف اخلصائص الشكلية والفنية 

يف تغطية كامل السوق للمنتجات، وبدرجة أقل املنافسة السعرية، ومن جهة أخرى فإن ضعف عينة الدراسة 
 جيعلها تركز جمهوداهتا على أقسام سوقية معينة قصد خدمتها بأقصى فعالية.

 تحديد المنافسين:. 1.1.1
إن حترير حركية املتعاملني االقتصاديني واندماج األسواق مسح بتواجد عدد هائل من املنافسني يف األسواق، وهو ما 

تنافس، زيادة هتديدات الداخلني اجلدد، تعدد املنتوجات اإلحاللية، يطرح متغريات متباينة من حيث أساليب ال
وتساهم هذه العوامل بدرجة كبرية يف ارتفاع حدة املنافسة وتقلب احلصص السوقية للمؤسسات املكونة لعينة 
 الدراسة، ومن جهة أخرى فإن هذه األخرية تفتقر إىل عدة مقومات لتعزيز خطوط االنتاج، ومتويل نشاطاهتا،

باإلضافة إىل ضعف قدرة مسرييها على توليد األفكار وتأهيل فريق العمل وغريها، وهو ما جيعل عينة الدراسة أقل 
 .حضورا وتنافسية مقارنة باملؤسسات املتواجدة بالسوق

وجتدر االشارة إىل أن عملية حتديد املنافسني تسمح برصد حركيتهم واستباق التحوالت اليت تفرضها عوملة 
لوضعية لق، كما أن هذه املبادرات تتطلب يقظة اسرتاتيجية متالزمة مع رؤية تسمح خبلق أفضل التصورات األسوا

 على أبعد احلدود. لعينة الدراسة التنافسية
 . العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:5.1.1

ن أهم املداخل اليت تعطي فكرة أوسع عن القدرة التنافسية يعترب إدراك وحتليل عوامل احمليط الداخلي واخلارجي م
 لعينة الدراسة، ومن خالل البيانات السابقة ميكن تفسري أبعاد وخلفيات تأثري هذه العوامل على النحو التايل:
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 تأثير عوامل البيئة الداخلية:. 1.5.1.1
يات املتعلقة بسرعة وحجم التوريد، إضافة إىل درجة تتأثر تنافسية عينة الدراسة بالدرجة األوىل بتباين مستوى العمل

التكامل الرأسي وكذا إجراءات الرقابة على عمليات التشغيل، كما تعود دوافع استهداف هذا املدخل إىل حماولة 
استغالل مرونتها الوظيفية لرفع معدل االنتاجية وحتسني خصائص املنتج وقيمته، إضافة إىل مضاعفة قنوات التوزيع 

 .عيل تقنيات التسويقوتف
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بضعف هيكلها املايل، فضال عن ارتفاع تكلفة اخلدمة املالية وزيادة التمويل و 

الذايت نسبة إىل التمويل اخلارجي، وهو ما جعل عينة الدراسة أكثر تأثرا هبذا اجملال السيما ما تعلق بالقدرة على 
واالعتبارات اخلاصة بالضريبة، كما أن ضعف درجة رقابتها على التكاليف خيلق أوضاعا متأزمة زيادة رأس املال، 

 .يف إطار املنافسة السعرية واليت غالبا ما يتم معاجلتها بطرق تقليدية تكون على حساب تدنية جودة املنتجات
ظرا لدورها الفعال يف خلق أفضل أمهية تثمني املوارد البشرية وتنمية كفاءاهتا نتدرك عينة الدراسة كما أن 

التصورات ملواجهة تغريات احمليط، غري أن تركيبتها الوظيفية تفرض بقوة واقعا أكثر تعقيدا، وذلك ألسباب وجيهة 
تتعلق بارتكاز هذا النمط من املؤسسات بدرجة كبرية على العمالة املؤقتة واملومسية وذات القرابة، فضال عن العمل 

الضوابط القانونية كالعقود، ودون االلتزام بإبالغ املؤسسات احلكومية املعنية كصندوق  يف ظروف بعيدة عن
التأمينات االجتماعية، كما أن املسري يلجأ يف كثري من األحيان إىل التدخل قصد مزاولة األنشطة احلساسة وهو ما 

 .يؤدي إىل تراجع تنافسيتها
ضعف مؤشرات اجملال االسرتاتيجي نظرا لتدين ثقافة املسري وعجزه من  تعاين عينة الدراسةوجتدر اإلشارة إىل أن 

عن تتبع حتقق األهداف والعمل على حتديد البدائل املستقبلية، إضافة إىل اعتماده على خربته املاضية واحلدس 
 .ةوالتجربة يف التسيري وضعف القدرة على توليد األفكار يف ظل البحث عن االستقرار واالبتعاد عن املخاطر 

ببساطة هيكلها التنظيمي ومرونة نظام االتصال وكذا متركز مصدر القرارات لدى مالكها، كما  فضال عن أهنا تتميز
أن ضعف الرؤية املستقبلية يرجع إىل حمدوديتها يف التخطيط والرقابة على نشاطاهتا، وهو ما يفسر التأثر النسيب 

 لعينة الدراسة مبجال اإلدارة.
 امل البيئة الخارجية الخاصة:تأثير عو . 1.5.1.1

يعود تأثر عينة الدراسة حبدة املنافسة يف السوق إىل عدة اعتبارات تتعلق باحلضور القوي للمؤسسات العمالقة، 
تعدد املزامحني، وعدم إمكانية تغطيتها ألجزاء معتربة من السوق نظرا حملدودية مواردها، وهذا ما يزيد من شدة 

 تراجع هوامش األرباح.و ت السوقية غري املستغلة وارتفاع معدل تقلب احلصص السوقية الصراع حول تغطية الفجوا
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هو ما و تطرح عينة الدراسة منتجات متجانسة حتقق نفس األغراض على الرغم من اختالف قيمتها وخصائصها، 
ناشطة يف الصناعات يؤدي إىل زيادة قوة املفاضلة بني هذه املنتجات، ويغلب تركيز هذا التجانس بني املؤسسات ال

يف أسواق كثيفة العمالء )ذوي  تنشط عينة الدراسة، كما جتدر اإلشارة إىل أن الغذائية والتحويلية بدرجة كبرية
مستوى معيشي حمدود( تؤثر بشكل سليب على ارتفاع الطلب املقيد، كما أن االنتشار النسيب للمعلومات وتشتت 

 توجهات الزبائن نتيجة تعدد البدائل تزيد من تأثري الضغط على تدنية األسعار وإحالل شروط املساومة.
ة باختالف هتديدات الداخلني اجلدد، كما أن مرونة حركيتهم ترتبط بقلة ختتلف درجة تأثر تنافسية عينة الدراس

حواجز الدخول واخلروج من السوق، فضال عن تباين املزايا التنافسية وتأثرها بوفرات احلجم، وغالبا ما تلجأ 
 .املؤسسات إىل تبين اسرتاتيجية العناقيد ملواجهة مثل هذه التهديدات

تعدد فرص التنويع يف السوق اخللفي، إضافة إىل وفرة املواد األولية واخلدمات تعرف عينة الدراسة لإلشارة فإن 
اللوجستية، مما جيعل عمليات التموين تتوزع بني فئات متنوعة من املوردين وهو ما يؤدي إىل اخنفاض تأثري قوهتم 

 التفاوضية حول األسعار، اجلودة، مواعيد التوريد وغريها.
 البيئة الخارجية العامة: تأثير عوامل. 1.5.1.1

ال سيما وأن  ،تدرك عينة الدراسة أن التفوق يف اجملال التكنولوجي هو أحد العوامل املفتاحية لتعزيز تنافسيتها
أغلبها يستخدم تكنولوجيا متقادمة )جتهيزية وبرجمية( وأمناط تصنيع بطيئة وغري فعالة مقارنة مبنافسيها األجانب، 

وارق يف نشاطات االنتاج والتسويق، فضال عن تسارع معدل التغري التكنولوجي والذي وهو ما يؤدي إىل خلق ف
 .يتطلب اليقظة ورأس مال ضخم قصد جماراته

تزداد درجة تأثر عينة الدراسة بازدياد تغري العوامل االقتصادية كتقلب معدالت الفائدة يف السوق احمللي، وتعقد و 
سترياد، فضال عن ارتفاع املعدالت الضريبية وضعف سعر صرف إجراءات احلصول على رخص التصدير واال

الدينار مقابل العمالت األجنبية، إضافة إىل تدخالت الدولة يف حتديد أسعار بعض املنتجات، وكذا ارتفاع معدل 
 .التضخم، وبالتايل فتنافسية عينة الدراسة تتوقف على مدى التفاعل مع حركية هذه املتغريات وديناميكيتها

بشدة تأثري العوامل االجتماعية خصوصا وأهنا تنشط يف بيئة ذات  تتأثر تنافسية عينة الدراسة  ن جهة أخرى فإنوم
وهو ما يؤدي إىل صعوبة رصد تطور سلوكيات العمالء وإدراك األذواق نظرا لتعددها  ،كثافة سكانية عالية نسبيا

الستقطاب واالستهداف، فضال عن تدين مستوى ومتايزها، إضافة إىل مواجهة عراقيل تتعلق باسرتاتيجيات ا
 .الدخل الفردي وارتفاع نسبة البطالة وما يرتتب على ذلك من تراجع الطلب وضعف القدرة الشرائية
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 تتأثر كثريا بالعوامل السياسية نظرا لالستقرار العام الذي تتمتع به اجلزائر عموما ال عينة الدراسةإضافة إىل أن 
، ال سيما وأن أغلبية عينة الدراسة تنشط على مستوى األسواق احمللية، إضافة إىل خصوصا والواليات املستهدفة

 مخول نشاط مجاعات الضغط كالنقابات واألحزاب السياسية.
 . االستراتيجيات الحكومية لتأهيل محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:5.1

 عينة الدراسة:تنافسية  لدعم الحكومية المنتهجة اآلليات . تقييم1.5.1
من خالل البيانات السابقة يظهر مسؤويل املؤسسات حمل الدراسة أن اجملهودات اليت بذلتها احلكومة يف سبيل 
تأهيل احمليط اإلداري مل جتد نفعا خبصوص دفع وترية القدرة التنافسية بالرغم من التعديالت اليت أضفتها بعض 

ب من خالل تقليص حجم الوثائق املطلوبة وكذا جلان دراسة امللفات اهلياكل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا
وإجراءات معاجلتها، وتتوافق هذه احلقائق مع املعطيات الواردة يف تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك 

املتعلقة بدعم  اإلجراءات لغالبية بالنسبة متيزا أقل اجلزائر العاملي خالل اخلمس سنوات األخرية، حيث يكشف أن
إجراء، أما معاجلة امللفات  13جديدة  مؤسسة لتسجيل اإلدارية اإلجراءات ومرافقة املؤسسات، حيث بلغ عدد

 للفرد اإلمجايل الوطين الناتج إىل بالنسبة التجارية األعمال تسجيل يوما، يف حني بلغت تكلفة 25فتدوم تقريبا 
(PBN  /للفرد )السيء للمناصب وظاهرة الفساد اليت تكتنف اإلدارة اجلزائرية.. عالوة على االستغالل %12 

وعلى الرغم من حجم االستثمارات احملققة يف جمال البنية التحتية إال أن ذلك مل يسمح لعينة الدراسة باالستفادة 
مدة من املزايا اليت يوفرها هذا املدخل، وجيمع معظم املبحوثني على أن القصور يكمن يف جودة املشاريع و 

غرب، ومشروع الرتامواي، وخط السكة احلديدية اجلديد، إىل جانب تدين -جتسيدها كالطريق سيار شرق
 اخلدمات احلكومية.

فيما عربت عينة الدراسة عن درجة رضا متوسطة خبصوص مالئمة التشريعات والقوانني وذلك توافقا مع سلسلة 
انون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، قوانني التحديثات الدورية اليت تطلقها السلطات الوصية كالق

االستثمار، واملنافسة، وقد أمجعت على أن العلة تكمن يف جتسيد مضامني هذه األخرية، أما فيما خيص حتفيزات 
 يف املؤرخ 18-16 االستثمار قانون يف عليها املنصوص اجلمركية وشبه الضريبية ففي إطار احلوافز النظام اجلبائي

عدة مزايا تشمل اإلعفاء من  من واالستغالل االجناز مرحليت خالل املستثمر يستفيد أن ميكن ،13/19/2116
الرسوم اجلمركية والرسم على القيمة املضافة وحق نقل امللكية وغريها، يف املقابل فقد مت رفع معدل الضريبة مبوجب 

، وهو ما اعتربه املبحوثون زيادة يف %18إىل  %17وكذا من  %8إىل  %7من  2117قانون املالية لسنة 
 تسرب التدفقات املالية خلدمة األعباء اخلارجية.



 الدراسة نتائج ومناقشة عرض :الثاني الفصل : حتليل تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرالثانيالباب  

 
233 

كما عملت أيضا التدخالت احلكومية على تشجيع عمليات املناولة يف اجملال الصناعي على وجه اخلصوص من 
يزان، تيارت ووهران، يف املقابل خالل إطالق مشاريع تصنيع وتركيب السيارات يف العديد من املناطق الصناعية كغل

منتج أجنيب  811سامهت إجراءات أخرى يف تقويض نشاط عينة الدراسة من خالل إصدار تعليمة مبنع استرياد 
 .2119بداية من سنة 

 . المشاكل والمعيقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:1.5.1
تواجه بشدة عدد من املعوقات والعراقيل اليت حالت دون منوها يتبني من خالل البيانات السابقة أن عينة الدراسة 

وتعزيز قدرهتا على املنافسة يف األسواق احمللية، وبغية معاجلة هذه األخرية فالبد من األخذ بعني االعتبار املشاكل 
من جهة،  اليت هي وليدة املؤسسات، يعين تلك اخلصائص واملميزات اهلشة اليت تصاحب املؤسسة أثناء انطالقها

وكذا املشاكل والتحديات اليت تطرحها البيئة اخلارجية يف مراحل معينة من نشاطها، ومن هذا املنطلق ميكن اعتبار 
 أن ميكانيزمات ترقية هذا النمط من املؤسسات يعتمد إىل حد ما على تشخيص طبيعة املشاكل.

ت اإلدارية، ضعف البنية التحتية، ونقص مصادر ويف نفس السياق فإن عينة الدراسة تعاين بقوة من تعقد اإلجراءا
 التمويل بالدرجة األوىل، إضافة إىل ضعف اخلدمات احلكومية ومشاكل العقار وذلك بدرجة أقل.

 . تقييم برامج وهياكل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:1.5.1
الدعم احلكومية، وميكن تفسري من عينة الدراسة عن موقف حمايد جتاه فعالية برامج  %91لقد عربت ما نسبته 

أو  GTZهذه النتائج إما بعدم ترشحها لالستفادة من املزايا اليت يوفرها مثال برنامج التأهيل الصناعي أو برنامج 
نظرا لرفض ملفها نتيجة ضعف يف التشخيص وضعف األبعاد املستهدفة، وتتوافق هذه املعطيات مع النتائج 

لوطين للتأهيل استنادا إىل ما مت ختطيطه مسبقا، حيث برمج لتأهيل ما ال يزيد عن الضعيفة اليت سجلها الربنامج ا
، 2114-2111من احلظرية الوطنية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للفرتة  %3ألف مؤسسة أي ما يعادل  21

ينظر من  من العدد املستهدف، ومهما تعددت الزوايا اليت %21ملفا فقط أي ما يعادل  4123فيما مت استالم 
إىل هذه األرقام فهي تبقى يف األخري جمرد نتائج جد ضعيفة، وذلك العتبارين مهمني، يشمل أوهلما  اخالهل

ضعف ثقة املؤسسات يف برامج التأهيل، أما الثاين فيشمل تعقد إجراءات االستفادة من هذه األخرية، كما قد  
امج هو احلصول على التمويل مع كشفت أغلب الدراسات السابقة أن الغرض األساسي من االندماج يف هذه الرب 

 جتاهل باقي األهداف األخرى كإدارة اجلودة، االنتاج والتسيري مثال.
أما خبصوص هياكل الدعم فتبقى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اجلهاز األكثر استقطابا حلاملي املشاريع، 

واملرافقة أثناء جتسيد املشروع، ويف األساس فإن  نظرا لالمتيازات اليت متنحها إضافة إىل عمليات التكوين، اإلشراف
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أغلب هذه اهلياكل ذات أولويات تتعلق بدرجة كبرية بانطالق )إنشاء( املؤسسات يف مرحلة امليالد، كما أهنا تعىن 
باالهتمام بانشغاالت املؤسسات املصغرة على وجه اخلصوص، ما يعين أهنا ال تستهدف تعزيز القدرة التنافسية 

ات الصغرية واملتوسطة. كما تبني من خالل املقابلة الشفوية مع مسؤويل عينة الدراسة أن معظمهم ال للمؤسس
 يدركون األجهزة املخصصة لدعم وتطوير القضايا املرتبطة هبذا النمط من املؤسسات.

 . مداخل دعم وتطوير القدرة التنافسية:2.1
 المداخل األساسية:. 1.2.1
مينحها فيما بعد سيطرة  فإن ذلك راسة تنشط يف سوق عمل ممتاز من حيث الكثافةاملؤسسات حمل الدمبا أن 

، مع ذلك تبقى اإلشكالية أكرب على معايري انتقاء كفاءة العمالة املراد توظيفها والتحكم أكثر يف ظروف العمل
 ا.مطروحة خبصوص جودة العمالة وقدرهتا على خلق القيمة املضافة يف املؤسسة مقارنة بتعداده

، وتتباين من حيث اخلصائص، يف ظروف جد مالئمة تتعلق بالقرب من األسواق املستهدفة عينة الدراسةتنشط 
شبكات النقل  إضافة إىل قرهبا من ،مقومات النشاط واملوارد الطبيعية اليت تتوفر عليها كل والية على حدى

سيار، كما أهنا تنشط يف مناطق النشاط األكثر مثل املوانئ والسكك احلديدية والطريق الواخلدمات اللوجيستيكية 
مما يسمح هلا بالتحكم أكثر يف ظروف املنافسة ومراقبة حركية وأكرب املناطق الصناعية على املستوى الوطين، 

ال بالتموين،  ةتعلقاملشاكل املعينة الدراسة ، كما يساعد ذلك على جتنيب املنافسني ورصد سلوكيات العمالء
وهو ما يكسب املؤسسات ميزة  ،سمح بالضغط أكثر على تكاليف املدخالتتاملواد األولية أن وفرة و  سيما

 على مستوى األسعار.خصوصا تنافسية 
 المداخل العامة:. 1.2.1

تكنولوجيا متقادمة نسبيا نظرا الرتفاع تكلفة التقنيات املتقدمة وأساليب التصنيع  حمل الدراسة تستخدم املؤسسات
من خالل محاية حقوق امللكية الفكرية والصناعية  املؤسسات األجنبية الكربىواحتكارها لدى  ،احلديثة من جهة
وهو ما يطرح إلزامية انتهاج آليات أكثر مرونة ترتكز على البحث والتطوير، االبتكار واهلندسة  من جهة أخرى،

ا إىل زيادة قدرهتا على استيعاب العمل نسبيا مما يؤدي هب/العكسية، كما أهنا تتميز باخنفاض معامل رأس املال
 فائض العمالة.

من حيث مستويات التعليم فإن عينة الدراسة تنشط يف بيئة اجتماعية ذات مكتسبات علمية قاعدية مما جيعلها 
مستعدة لتلقي دورات تدريبية وتكوينات متخصصة حسب اجملال املستهدف من قبل املؤسسة، إضافة إىل أن 
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يف بعض احلاالت كثافة عمالية أكثر منها معرفية. لإلشارة فإن أغلبية هذه الشرحية تتابع طبيعة نشاطها تستلزم 
 تكوينا مهنيا يف املراكز واملعاهد املخصصة لتسهيل االندماج يف سوق العمل.

أن املؤسسات تعاين بشدة من ضعف مصادر التمويل الالزمة لتنشيط حركية املشاريع االستثمارية نظرا لغياب 
ويظهر ذلك جليا من خالل تصريح مسؤوليها خبصوص  رأس املال املخاطر وارتفاع معدالت الفائدة، شركات

ارتفاع التمويل الذايت وضعف القدرة على حتمل التكاليف، وكذا اعتبار هذا املدخل من أكرب معوقات منوها 
البريوقراطية وكذا ارتفاع املخاطر واستدامتها. إضافة إىل صعوبة الشروط املوضوعة لالستفادة من التمويل ومشاكل 

 تغطيتها حيد من مسألة الوصول إىل مصادر متويل فعالة ومستدامة. ميكانيزمات هذا النمط من املؤسسات وغياب
كما ميكن تفسري ذلك أيضا من خالل اإلقبال املتزايد على هياكل دعم ومرافقة إنشاء املؤسسات ما يعين بعبارة 

ق النشاط تعترب من التحدي األكثر تأثريا بالدرجة األوىل على عينة الدراسة، ويف السياق أو أخرى فإن موارد انطال
فإن البيانات السابقة تتوافق مع املعطيات املدىل هبا يف تقارير البنك العاملي وكذا املرصد العاملي للمقاوالتية بشأن 

كان املنتدى االقتصادي العاملي قد عرب عن   تزايد نسبة الوفيات، تقطع نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما
 هذا املدخل ضمن املؤشرات األسوء أداء  يف اجلزائر خالل السنة املاضية.

وهو ما يصعب  ،والطاقة االتصاالت الصحي، الصرفالنقل،  كةشبك هيكل البنية التحتية إضافة إىل تدهور
مع ارتفاع خماطر التأخر يف التسليم، الضياع  ،بية واحملليةعمليات التموين والتوزيع، وكذا الوصول إىل األسواق األجن

وقد تسببت هذه اجلزئيات يف تدهور القدرة التنافسية ، أو فساد السلع، إضافة إىل ارتفاع تكاليف التخزين
 األساسية يؤدي إىل إعاقة تطور اهلياكل صيانة ضعف للمؤسسات حمل الدراسة، كما ميكن اإلشارة أيضا إىل أن

إليها، فضال عن نقص يف اخلدمات  املطورة املنتجات تسويق الريفية، وتقويض املناطق يف املشاريع تنظيم نشاط
العقار الذي يؤثر مباشرة يف استقرار ودميومة عينة الدراسة  مشكل احلكومية كاخلدمات املصرفية املعاصرة، وتفاقم

التحتية تؤدي إىل هروب استثمارات املؤسسات  ال سيما منها الصناعية، ومن جهة أخرى فإن تدين جودة البنية
 األجنبية وعدم االستفادة من مواردها، وهو ما يزيد من معضلة االندماج يف االقتصاد العاملي.

 المداخل المتقدمة:. 1.2.1
أن هذه املؤسسات قد استفادت نسبيا من خمرجات التعليم العايل من خالل توظيف خرجيي اجلامعات وإبرام عدة 

، كما تسعى يف هذا اإلطار إىل ما قبل العمل بالتعاون مع أجهزة مساعدة اإلدماج كالوكالة الوطنية للشغل عقود
استغالل هذه الشرحية نظرا ملؤهالهتا العلمية والفنية وقدرهتا على تصميم اخلطط ومواكبة املستجدات وكذا تقدمي 

لك فإن املبحوثني يرون أن جمال التعليم العايل ال حلول للمشكالت اليت تعرتض عينة الدراسة، وعلى الرغم من ذ
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يزال يكتنفه العديد من النقائص، خصوصا إذا ما مت االعتداد بالتقارير الدولية املفصلة هلذا املدخل، إضافة إىل 
ألعمال املفارقة القائمة بني التكوين النظري للطلبة والتأسيس امليداين القائم على كيفية التعايش مع متطلبات بيئة ا

 املعاصرة.
 تدفع التحديات اليت مواجهة على بالقدرة الكافية البيانات السابقة أهنا ال تتمتع خالل من عينة الدراسة تربز كما

 حتقيق عن النظر بغض والبيئية االجتماعية األبعاد احلسبان يف تأخذ اليت السليمة القرارات لضبط أكثر باالجتهاد
املشاركة يف حتديد االسرتاتيجية العتبارات تتعلق بتمركز عملية صنع القرار لدى فقط، فضال عن صعوبة  األرباح

تتحكم نسبيا يف عوامل اإلفصاح بالقوائم املالية وااللتزام الدراسة ن عينة مالك املؤسسة فقط، عالوة على ذلك فإ
بني جمالس اإلدارة  العالقةكما يصعب ضبط  ،وذلك نظرا لصغر حجمها وبساطة تركيبتها ،بضوابط املسؤولية

 من عينة الدراسة تسري عن طريق مالكيها أو أجراء. %85كون أن   واملسامهني
ن املؤسسات ال تبذل جمهودات يف إطار البحث العلمي وتطوير أساليب االنتاج والتصنيع ومن جهة أخرى فإ

كما تبني من خالل املقابلة الشفوية مع املبحوثني   والتوسع يف دراسة األسواق واليت تتطلب مواردا مالية ضخمة،
األمر الذي يدفع هبا إىل تقليد مناذج متقادمة  أن معظم عينة الدراسة ال متتلك أقسام خاصة بالبحث والتطوير،

 .لتفعيل أنشطة االنتاج، التوزيع وحىت التسويق االقتصاديمن الذكاء 
تفاقم التزوير يف العالمات التجارية، خصوصا املنتجات القادمة من كما عجل االنتشار الواسع لألسواق املوازية ب

وهو ما زاد من تراجع نشاط أجهزة املراقبة وعدم التطبيق الصارم لإلجراءات الردعية  جنوب وشرق آسيا يف ظل
رتاع والعالمات  لإلشارة فإن عدد براءات االخ وإقباهلا للمتاجرة يف األسواق املوازية، ،احنصار تنافسية عينة الدراسة

سترياد أغلب التقنيات من اخلارج يعترب ضعيفا جدا نظرا ال التجارية املسجلة يف املعهد الوطين للملكية الصناعية
 االبتكار الصناعي احمللي. ومخول

 المداخل االستراتيجية:. 1.2.1
يرجع إما دائل املستقبلية، على حتديد البضعف عينة الدراسة على تتبع حتقق أهدافها االسرتاتيجية والعمل إن 

العتماد املؤسسة على خربهتا املاضية واحلدس والتجربة يف التسيري أو لعدم وجود نظام معلومات متكامل وضعف 
، ويصعب احلديث أكثر عن املفهوم االسرتاتيجي وتطويعه يف هذا النمط من املوارد املالية ونقص الكفاءات

 التخطيط، وكذا انفراد املالك بسلطة اختاذ القرار.املؤسسات نظرا لغياب جمال اإلدارة و 
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وبالتايل  ،هذه املؤسسات عاجزة عن خلق تصور جديد حلالتها املستقبلية اليت تسعى لبلوغهامن جهة أخرى فإن 
القدرة على جتاوز األمناط التقليدية للرتاكيب واألنشطة اليت ال ختدم مصلحتها، كما أهنا تعتمد يف املقابل على 

 واليت تتطلب مرونة أكرب جملاراة التطورات البيئية احلديثة. نظيم والتحليلاألساليب التقليدية يف الت
ت البيئة الداخلية واخلارجية احمليطة هبا وال حىت التنبؤ بالتحوالت ال تتمتع بالقدرة على رصد تغريا اأهنإضافة إىل 

ذات العالقة بدرجة استقرار أو منو األسواق، ضبط سلوكيات العمالء وحتديد حركية املنافسني وحصصهم 
ة ليقظة االسرتاتيجية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وضعف أنظما ياغياب خالكما جتدر اإلشارة إىل   السوقية.

، ما يعين بعبارة أو أخرى افتقار عينة الدراسة للفكر املعلومات وكذا افتقار العمال للكفاءات واملهارات الالزمة
 االسرتاتيجي.

 مداخل االستدامة:. 5.2.1
ألقسام البحث والتطوير نتيجة هشاشة هيكلها، تقادم التكنولوجيا املستخدمة  عدم ختصيص عينة الدراسةن إ

سوى وفقا للمعايري احمللية، وهي املفارقة  ال هتتم جبودة املنتج فعة، والعديد من املتغريات اليت جعلتهاوالتكاليف املرت
 للعلم أيضا فإن، اليت تطرح نفسها خصوصا وأهنا صرحت باعتمادها على هذا املدخل يف تعزيز ميزهتا التنافسية

 العاملية إال قلة من املؤسسات املتوسطة، كما أهناعينة الدراسة من خالل املقابلة ال متتلك شهادة اجلودة  أغلب
 نشط على مستوى األسواق احمللية فقط وبالتايل فهي جتاري سلوكيات املستهلكني )االهتمام بالكمية واألسعار(.ت

ودة غري أن اجلدير باالنتباه هو أنه يف حالة امتداد نشاطها خارج النطاق احمللي فإهنا إشكالية مراعاهتا ملعايري اجل
 العاملية ستكون أول أسباب فشلها يف تدويل أنشطتها أو منتجاهتا.

غياب مراكز التدريب والتكوين ذات االختصاصات العالية واليت تسمح ويف نفس السياق فقد عرب املبحوثون عن 
هور تدللعمال باكتساب مهارات وظيفية وتسيريية تزيد من أداء املؤسسة وتقوي مكانتها يف السوق، فضال عن 

العالقة بني املؤسسات ومراكز البحث قصد استغالل خمرجات البحث العلمي وانعزال املؤسسات اجلامعية عن 
ومن جهة أخرى فإن ارتفاع تكاليف الدورات التكوينية باخلارج  .االندماج يف ميادين التجارة والصناعة واملقاوالتية

عينة الدراسة بالتعاقد قصد حتسني كفاءة وجودة املورد  أو حىت املنظمة من قبل القطاع اخلاص حتول دون مغامرة
لعدة مقومات كثقافة االبداع وضعف القدرة على توليد ها افتقار البشري وترقية مهاراته املهنية والعلمية. زيادة عن 

اليت األفكار اجلديدة وعدم تثمني رأس املال البشري الذي يعترب أساس ابتكار التقنيات واألساليب التصنيعية 
 تساهم يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة واستدامة ميزاهتا التنافسية.

 :ومما سبق ميكن استخالص الشكل التايل املعرب عن واقع تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
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 القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرعوامل دفع واقع  (:11الشكل )

 
 من إعداد الباحث المصدر:

 :اختبار فرضيات الدراسة .1
بني القدرة  (α=  1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) . اختبار الفرضية األولى:1.1

 التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وهيكل السوق الذي تنشط فيه.
 حتليلها إىل أربع فرضيات جزئية وهي كاآليت:وقصد إجراء اختبار دقيق هلذه الفرضية فقد مت 

 الفرضية الجزئية األولى:

0H : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وسوق العمل الذي
 تنشط فيه.

 الفرضية الجزئية الثانية:

0H : للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والسوق النقدي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية
 واملايل الذي تنشط فيه.
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 الفرضية الجزئية الثالثة:

0H : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وسوق السلع
 واخلدمات الذي تنشط فيه.

 الفرضية الجزئية الرابعة:

0H : داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وخصائص السوق ال توجد فروق ذات
 الذي تنشط فيه.

 الفرضية الجزئية األولى:
(، 20141اجلدولية ) F( أكرب من قيمة 20113احملسوبة ) Fوقيمة  (sig=0,039)الداللة  مبا أن مستوى

تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة  إذن نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت
 التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وسوق العمل الذي تنشط فيه.

 الفرضية الجزئية الثانية:
(، 10936اجلدولية ) F( أكرب من قيمة 30861احملسوبة ) Fوقيمة  (sig=0,000)الداللة  مبا أن مستوى

ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة إذن نرفض الفرضية الصفرية 
 التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والسوق املايل والنقدي الذي تنشط فيه.

 الفرضية الجزئية الثالثة:
(، 10882اجلدولية ) F( أكرب من قيمة 20646احملسوبة ) Fوقيمة  (sig=0,006)الداللة  مبا أن مستوى

إذن نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة 
 الذي تنشط فيه. السلع واخلدماتالتنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وسوق 

 الفرضية الجزئية الرابعة:
(، 10882اجلدولية ) F( أكرب من قيمة 20918احملسوبة ) F وقيمة (sig=0,005)الداللة  مبا أن مستوى

إذن نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة 
 الذي تنشط فيه. وخصائص السوقالتنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
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 حتليل التباين األحادي للقدرة التنافسية لعينة الدراسة تبعا هليكل وخصائص السوق (:78الجدول )
 حتليل التباين للسوق املايل  حتليل التباين لسوق العمل املتغري

 F Sig درجة احلرية  F Sig درجة احلرية 
 10111 30861 (17---71)  10138 20113 (8---78) القدرة التنافسية

        
 حتليل التباين ملميزات السوق  حتليل التباين لسوق السلع املتغري

 F Sig درجة احلرية  F Sig درجة احلرية 
 10115 2.809 (11---78)  10116 2.646 (11---77) القدرة التنافسية

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
بني القدرة  (α=  1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) . اختبار الفرضية الثانية:1.1

 التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ودرجة عوملتها.
 الفرضية الجزئية األولى:

0H : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وأبعاد توجهها
 واق اخلارجية.القتحام األس

 الفرضية الجزئية الثانية:

0H : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والتحديات اليت
 تطرحها العوملة.

 الفرضية الجزئية الثالثة:

0H : واملتوسطة وخربهتا يف التعامل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية
 مع األسواق.

من خالل استخدام كال من اختبار  SPSS v.24والختبار صحة هذه الفرضيات مت االعتماد على برنامج 
T-test :للعينة الواحدة ومقياس حتليل التباين األحادي، حيث مت احلصول على النتائج التالية 

 الفرضية الجزئية األولى:
اجلدول املوايل أن أبعاد توجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل اخلارج تؤثر على القدرة نالحظ من خالل 

، وهو ما يقود لرفض 1015التنافسية هلا كون أن أغلب عناصر هذه الفقرة سجلت مستوى معنوية أقل من 
ة بني القدرة التنافسية الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائي
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للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وأبعاد توجهها إىل اقتحام األسواق اخلارجية، باستثناء تصريف الطاقة االنتاجية 
 (.sig=0.799املعطلة اليت سجلت )
 للعالقة بني القدرة التنافسية لعينة الدراسة وأبعاد توجهها للخارج Tاختبار  (:79الجدول )

 لخارجأبعاد التوجه ل
 T=3قيمة االختبار 

T درجة احلرية احملسوبة 
مستوى 

 sigالداللة 
املتوسط 

 احلسايب العام
الفرق بني 
 املتوسطني

 النتيجة

 رفض 0,472- 2,53 0001, 99 4,092- احمللي السوق مالئمة عدم
 قبول 0,034- 2,97 0,799 99 0,255- املعطلة االنتاجية الطاقة تصريف
 رفض 0,315 3,31 0,017 99 2,431 والتكنولوجيا املعرفة على احلصول

 رفض 0,764 3,76 0,000 99 6,023 التمويل على احلصول
 رفض 0,427 3,43 0,002 99 3,219 مؤهلة الةمع على احلصول

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
 الفرضية الجزئية الثانية:

املوايل أن حتديات العوملة تؤثر فعال على القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  نالحظ من خالل اجلدول 
، وهو ما يقود لرفض الفرضية الصفرية 1015كون أن أغلب عناصر هذه الفقرة سجلت مستوى معنوية أقل من 

التنافسية للمؤسسات وقبول الفرضية البديلة واليت تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة 
الصغرية واملتوسطة والتحديات اليت تطرحها العوملة، باستثناء صعوبة احلصول على املعلومات وتزايد حركية املتغريات 

 على الرتتيب. 10419و 10121الدولية الذين سجال مستوى معنوية قدر بـ 
 لعينة الدراسة لتأثري حتديات العوملة على القدرة التنافسية Tاختبار  (:80الجدول )

 حتديات العوملة
 T=3قيمة االختبار 

T درجة احلرية احملسوبة 
مستوى 

 sigالداللة 
املتوسط 

 احلسايب العام
الفرق بني 
 املتوسطني

 النتيجة

 رفض 0,52 3,52 0,000 88 4,480 شدة التغري التكنولوجي
 قبول 0,18 3,18 0,121 88 1,567 احلصول على املعلومات

 رفض 0,22 3,22 0,068 88 1,850 مستوى املعرفةتنامي 
 رفض 0,46 3,46 0,000 88 3,660 تسارع نشاط املؤسسات

 رفض 0,74 3,74 0,000 88 6,528 تعقد بيئة األعمال
 قبول 0,10 3,10 0,408 88 0,831 تزايد حركية املتغريات الدولية

 رفض 0,80 3,80 0,000 88 6,183 اندماج األسواق

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
 



 الدراسة نتائج ومناقشة عرض :الثاني الفصل : حتليل تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرالثانيالباب  

 
242 

 الفرضية الجزئية الثالثة:
كل العناصر املتعلقة باخلربة يف جمال االسترياد، التصدير، القيام بالتحالفات   1015الداللة أقل من  مبا أن مستوى

اجلدولية،  Fاحملسوبة بـ  Fوالشراكات وكذا اخلربة يف إنشاء وحدة إنتاج أو توزيع باخلارج، ومن خالل مقارنة قيمة 
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القدرة 

 التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واخلربة يف التعامل مع األسواق.
 سة تبعا خلربهتا يف التعامل مع األسواقحتليل التباين األحادي للقدرة التنافسية لعينة الدرا (:81الجدول )

 اخلربة يف جمال التصدير  اخلربة يف جمال االسترياد املتغري

 القدرة التنافسية
 F Sig درجة احلرية  F Sig درجة احلرية

(94---4) 110123 10111  (94---4) 40195 10114 
        

 يف إنشاء وحدة باخلارج اخلربة  اخلربة يف القيام بالتحالف والشراكة املتغري

 القدرة التنافسية
 F Sig درجة احلرية  F Sig درجة احلرية

(94---4) 60987 10111  (84---4) 5.599 10111 
 

 F Sig درجة احلرية املتغري
 0,000 3,459 (26---62) القدرة التنافسية

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
بني القدرة  (α=  1015ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرضية الثالثة:. اختبار 1.1

 التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وطبيعة حمدداهتا.
 الفرضية الجزئية األولى:

0H :ميزهتا  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وطبيعة
 التنافسية.

 الفرضية الجزئية الثانية:

0H : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وطبيعة
 االسرتاتيجيات اليت تنتهجها.

 الفرضية الجزئية الثالثة:

0H :صغرية واملتوسطة وعوامل البيئة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات ال
 احمليطة هبا.
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الختبار الفرضية اجلزئية األوىل مت اللجوء إىل استخدام مقياس كاي مربع الستقاللية املتغريات املرتبطة بطبيعة امليزة 
 التنافسية عن القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 سية لعينة الدراسة عن طبيعة ميزهتا التنافسيةاختبار استقاللية القدرة التناف (:81الجدول )

 القدرة التنافسية
 جودة املنتج
 أو اخلدمة

التحكم يف 
 التكاليف واألسعار

مستوى اإلبداع 
 واالبتكار

مرونة التكيف مع 
 تغريات السوق

سرعة االستجابة 
 لطلبيات العمالء

khi-deux 
de Pearson 

 62,570a 61,839a 56,830a 71,138a 83,575a القيمة
 10151 10252 10726 0.553 0.527 املعنوية

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
ومن نتائج اجلدول السابق يتبني أن مجيع العناصر املركبة للميزة التنافسية لعينة الدراسة سجلت مستوى معنوية 

التنافسية هلا، مما يقودنا لرفض فرضية العدم وقبول ، ما يعين عدم حتقق استقالليتها عن القدرة 1015أعلى من 
الفرضية البديلة اليت مفادها أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة وطبيعة ميزهتا التنافسية.
مت االعتماد على معامل االرتباط لـ ولقياس مدى االرتباط بني القدرة التنافسية وامليزة التنافسية لعينة الدراسة 

 "بريسون"، حيث حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل:
 اختبار ارتباط القدرة التنافسية لعينة الدراسة بطبيعة ميزهتا التنافسية (:81الجدول )

 املتوسط احلسايب للقدرة التنافسية معامل ارتباط طبيعة امليزة التنافسية

 املنتج أو اخلدمةجودة 
 1**412, معامل ارتباط بريسون

 0,000 مستوى املعنوية

 التحكم يف التكاليف واألسعار
 0,189 معامل ارتباط بريسون

 0,077 مستوى املعنوية

 مستوى اإلبداع واالبتكار
 **0,360 معامل ارتباط بريسون

 0,001 مستوى املعنوية

 مرونة التكيف مع تغريات السوق
 **0,497 معامل ارتباط بريسون

 0,000 مستوى املعنوية

 سرعة االستجابة لطلبيات العمالء
 **0,447 معامل ارتباط بريسون

 0,000 مستوى املعنوية

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
"بريسون" لقياس مدى تأثري  الختبار الفرضية اجلزئية الثانية مت اللجوء إىل استخدام معامل االرتباط لـ

االسرتاتيجيات التنافسية املنتهجة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة على تعزيز قدرهتا التنافسية، وقد أسفر هذا 
 (:94االختبار على النتائج املبينة يف اجلدول )
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 املنتهجةاختبار ارتباط القدرة التنافسية لعينة الدراسة باخليارات االسرتاتيجية  (:81الجدول )

املتوسط احلسايب  معامل ارتباط اسرتاتيجيات تعاونية
 للقدرة التنافسية

املتوسط احلسايب  معامل ارتباط اسرتاتيجيات نزاعية
 للقدرة التنافسية

 التحالف االسرتاتيجي
التميز يف جودة  *0,257 معامل ارتباط بريسون

 وخصائص املنتج
 **0,478 معامل ارتباط بريسون

 0,000 مستوى املعنوية 0,015 املعنويةمستوى 
الشراكة مع مؤسسات 

 أخرى
التميز يف طرق  **0,429 معامل ارتباط بريسون

 وتقنيات العمل
 **0,414 معامل ارتباط بريسون

 0,000 مستوى املعنوية 0,000 مستوى املعنوية
الروابط بني 
 املؤسسات

 الرتكيز على قطاع **0,389 معامل ارتباط بريسون
 سوقي معني

 0,002 معامل ارتباط بريسون
 0,987 مستوى املعنوية 0,000 مستوى املعنوية

 العناقيد الصناعية
الرتكيز على البناء  **0,425 معامل ارتباط بريسون

 واحملافظة على املنتج
 **0,358 معامل ارتباط بريسون

 0,001 مستوى املعنوية 0,000 مستوى املعنوية
الضغط على    

 التكاليف
 0,106 معامل ارتباط بريسون

 0,323 مستوى املعنوية   

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
فيما خيص الفرضية اجلزئية الثانية تظهر نتائج اجلدول السابق أن هناك ارتباط متفاوت بني القدرة التنافسية للعينة 

إطار االسرتاتيجيات التعاونية، حيث تصدرت كل من الشراكة مع الدراسة ومنط اخليارات اليت تندرج يف 
، متبوعتني باسرتاتيجية الروابط بني %42مؤسسات أخرى والعناقيد الصناعية مبعامل ارتباط قوي جتاوز نسبة 

 .%2507، يف حني مل يسجل التحالف االسرتاتيجي سوى %38املؤسسات بنسبة تقارب 
طوي يف إطار االسرتاتيجيات النزاعية، فقد حققت اسرتاتيجية التميز سواء يف جودة أما فيما خيص اخليارات اليت تن

على التوايل، يلي ذلك  %4104و  %4709وخصائص املنتج أو طرق وتقنيات العمل معامل ارتباط قوي بلغ 
الرتكيز على قطاع ، على غرار اسرتاتيجية %3509املنتج بنسبة ارتباط تقدر بـ  على واحملافظة البناء على الرتكيز

سوقي معني وكذا القيادة من خالل الضغط على التكاليف اللتني مل تسجال أي ارتباط مع القدرة التنافسية لعينة 
 الدراسة.

للعينة الواحدة، والذي جاءت  T-testأما خبصوص اختبار الفرضية اجلزئية الثالثة فقد مت االعتماد على مقياس 
 نتائجه على النحو التايل:
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 لتأثري عوامل البيئة على القدرة التنافسية لعينة الدراسة Tاختبار  (:85الجدول )

 عوامل البيئة
 T=3قيمة االختبار 

T درجة احلرية احملسوبة 
مستوى 

 sigالداللة 
املتوسط 

 احلسايب العام
الفرق بني 
 املتوسطني

 النتيجة

 رفض 740, 3,74 0000, 88 10,418 عوامل البيئة الداخلية
 قبول 0,06- 2,94 6551, 88 0,449- واالتصال والتنظيم االدارة جمال

 رفض 1,28 4,28 0,000 88 13,749 والعمليات االنتاج جمال
 رفض 621, 3,62 0,000 88 5,238 البشرية املوارد جمال

 رفض 1,12 4,12 0,000 88 12,273 املالية جمال
 رفض 480, 3,48 0000, 88 3,789 عوامل البيئة االستراتيجية

 رفض 0,66 3,66 0,000 88 4,501 التعليمي ومستواه املسري ثقافة
 رفض 0,39 3,39 0,011 88 2,585 الريادة عن البحث
 قبول 0,00 3,00 1,000 88 0,000 املخاطرة درجة

 رفض 0,87 3,88 0,000 88 6,427 األفكار توليد على القدرة
 رفض 0,77 3,77 0,000 88 10,534 عوامل البيئة الخاصة

 رفض 0,39 3,39 0,006 88 2,793 للموردين التفاوضية القوة
 رفض 0,56 3,56 0,000 88 4,974 للعمالء التفاوضية القوة

 رفض 0,71 3,72 0,000 88 6,182 اجلدد الداخليني هتديدات
 رفض 0,83 3,83 0,000 88 7,415 البديلة املنتجات هتديدات

 رفض 1,36 4,36 0,000 88 18,038 السوق يف املنافسة حدة
 رفض 750, 3,75 0000, 88 13,982 عوامل البيئة العامة

 قبول 0,17- 2,83 0,152 88 1,446- السياسية القوى
 رفض 1,14 4,15 0,000 88 13,193 االقتصادية القوى
 رفض 0,78 3,79 0,000 88 7,737 االجتماعية القوى
 رفض 1,25 4,26 0,000 88 14,744 التكنولوجية القوى

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر: 
( فإن القدرة التنافسية لعينة الدراسة تتأثر فعال بشدة تأثري عوامل البيئة احمليطة هبا، 95حبسب نتائج اجلدول )

احملسوبة أكرب  Tإضافة إىل كون قيمة  %5وذلك نظرا لكون أن أغلب املؤشرات سجلت مستوى معنوية أقل من 
اجلدولية باستثناء جمال اإلدارة والتنظيم اخلاص بعينة الدراسة ومدى تأثري وجهة نظر املسريين لتحمل  Tمن قيمة 

املخاطر، وكذا تأثري القوى السياسية على القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت سجلت مستوى 
 .%5معنوية يفوق 
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 للموردين، القوة التفاوضية كما جتدر اإلشارة إىل أن مجيع العوامل املركبة للبيئة اخلارجية اخلاصة واليت تشمل القوة
البديلة وحدة املنافسة يف السوق فقد سجلت  املنتجات اجلدد، هتديدات الداخليني للعمالء، هتديدات التفاوضية

 مجيعها تأثريا على تنافسية عينة الدراسة.
السوق،  يف املنافسة جهة أخرى ووفقا لقيمة املتوسطات احلسابية لعوامل البيئة فقد سجلت كل من حدة ومن
 التكنولوجية تأثريا عاليا جدا على تنافسية عينة الدراسة. والعمليات والقوى االنتاج جمال
بني القدرة  (α=  1015ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) . اختبار الفرضية الرابعة:1.1

 التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واسرتاتيجيات الدعم والتأهيل احلكومية.
 الفرضية الجزئية األولى:

0H : آليات التأهيل ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة و
 احلكومية.

 الفرضية الجزئية الثانية:

0H : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وطبيعة املشاكل
 اليت تواجهها.

 الفرضية الجزئية الثالثة:

0H : الصغرية واملتوسطة وفعالية هياكل ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات
 وبرامج الدعم احلكومية.

سعيا الختبار الفرضية اجلزئية األوىل مت اللجوء إىل حتليل التباين األحادي ملعرفة مدى تباين القدرة التنافسية لعينة 
 الدراسة تبعا لتباين آليات التأهيل احلكومية، حيث جاءت نتائج هذا االختبار على النحو التايل:

 حتليل التباين األحادي للقدرة التنافسية لعينة الدراسة تبعا آليات التأهيل احلكومية(:82الجدول )

 املتغري
 آليات التأهيل احلكومية

 F Sig درجة احلرية
 10111 20188 (19---71) القدرة التنافسية

 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
 قيمة من أكرب( 20188) احملسوبة F وقيمة( sig=0,010) الداللة ( على أن مستوى96تؤشر نتائج اجلدول )

F اليت البديلة الفرضية ونقبل الصفرية الفرضية نرفض إذن (،19---71عند درجة حرية ) (10936) اجلدولية 



 الدراسة نتائج ومناقشة عرض :الثاني الفصل : حتليل تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرالثانيالباب  

 
247 

وآليات التأهيل  واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة بني إحصائية داللة ذات فروق توجد تفيد بأنه
 .احلكومية

للعينة الواحدة ملعرفة مدى انعكاس املشاكل  Tأما خبصوص الفرضية اجلزئية الثانية فقد مت االعتماد على اختبار 
 اليت تواجهها عينة الدراسة على تفاوت القدرة التنافسية بينها، وقد أسفرت نتائج هذا االختبار على ما يلي:

 لتأثري املشاكل اليت تواجهها عينة الدراسة على تفاوت قدارهتا التنافسية Tاختبار (:87الجدول )

 املشاكل واملعيقات
 T=3قيمة االختبار 

T درجة احلرية احملسوبة 
مستوى 

 sigالداللة 
املتوسط 

 احلسايب العام
الفرق بني 
 النتيجة املتوسطني

 رفض 8311, 3,83 0001, 88 6,492 نقص مصادر التمويل
 رفض 9551, 3,96 0001, 88 8,460 البنية التحتيةضعف 

 قبول 0341, 3,03 7671, 88 2971, صعوبة احلصول على التكنولوجيا
 رفض 4161, 3,42 0021, 88 3,114 مشاكل العقار

 رفض 5281, 3,53 0001, 88 4,868 ضعف اخلدمات احلكومية
 رفض 1,146 4,15 0001, 88 9,537 تعقد اإلجراءات اإلدارية

 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
، كما أن قيمة 1015من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح أن معظم املعوقات سجلت مستوى داللة أقل من 

T  احملسوبة أكرب من قيمةT ( واملتوسط احلسايب العام أكرب من املتوسط الفرضي لالختبار 10881اجلدولية )
ل املتعلق بصعوبة احلصول على التكنولوجيا، إذن نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت باستثناء املشك

تنص على أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وطبيعة 
 املشاكل اليت تواجهها.

قصد اختبار صحة الفرضية اجلزئية الثالثة، والتعرف على مدى  للعينة الواحدة Tكما مت اللجوء أيضا إىل مقياس 
 فعالية برامج وهياكل الدعم يف تعزيز القدرة التنافسية لعينة الدراسة، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار:

 ةملدى فعالية برامج وهياكل الدعم يف تعزيز القدرة التنافسية لعينة الدراس Tاختبار  (:88الجدول )

 الدعم وهياكل برامج
 T=3قيمة االختبار 

T مستوى  درجة احلرية احملسوبة
 sigالداللة 

املتوسط 
 احلسايب العام

الفرق بني 
 املتوسطني

 النتيجة

 قبول 0,135- 2,87 0281, 88 2,240- برامج الدعم
 رفض 4041, 3,40 0011, 88 3,454 هياكل الدعم

 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
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 Tاحملسوبة أقل من قيمة  T( على أن قيمة 99بالنسبة لفعالية برامج دعم القدرة التنافسية، تؤشر نتائج اجلدول )
(، كما أن املتوسط احلسايب العام أقل من املتوسط الفرضي لالختبار، وبذلك نقبل 99اجلدولية عند درجة حرية )

الفرضية الصفرية اليت مفادها أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني برامج الدعم احلكومية والقدرة التنافسية 
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

احملسوبة أكرب  Tهياكل دعم القدرة التنافسية، فنتائج اجلدول السابق تؤشر على أن قيمة  أما فيما خيص فعالية
(، كما أن املتوسط احلسايب العام أكرب من املتوسط الفرضي لالختبار، 99اجلدولية عند درجة حرية ) Tمن قيمة 

د عالقة ذات داللة إحصائية بني وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه ال توج
 هياكل الدعم احلكومية والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

بني  (α=  1015ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) . اختبار الفرضية الخامسة:5.1
 القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومداخل دعمها وتطويرها.

 الفرضية الجزئية األولى:

0H : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومداخل الدعم
 األساسية.

 الفرضية الجزئية الثانية:

0H : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومداخل الدعم
 عامة.ال

 الفرضية الجزئية الثالثة:

0H : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومداخل الدعم
 املتقدمة.

 الفرضية الجزئية الرابعة:

0H :دعم ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومداخل ال
 االسرتاتيجية.

 الفرضية الجزئية الخامسة:

0H : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومداخل الدعم
 املستدامة.
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قصد اختبار صحة هذه الفرضيات مت اللجوء إىل معامل االرتباط لـ "بريسون" بغية معرفة مدى االرتباط بني توجه 
ة الدراسة حنو مداخل الدعم والتطوير املختلفة ومستوى قدرهتا التنافسية. مبعىن آخر حماولة تشخيص القدرة عين

 التنافسية لعينة الدراسة من خالل حتليل توجهها حنو مداخل الدعم والتطوير.
التنافسية لعينة الدراسة ( عدم وجود ارتباط بني القدرة 98بالنسبة للفرضية اجلزئية األوىل، تظهر نتائج اجلدول )

كما أن   10172و 10177ومدى توجهها حنو مداخل الدعم األساسية، حيث احنصرت معامالت االرتباط بني 
، وبذلك نقبل الفرضية الصفرية اليت تفيد بعدم وجود عالقة ذات داللة 1015مستوى الداللة سجل قيما تتعدى 

 ة واملتوسطة ومداخل الدعم األساسية.إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغري 
( وجود ارتباط متفاوت بني القدرة التنافسية لعينة الدراسة 98بالنسبة للفرضية اجلزئية الثانية، تظهر نتائج اجلدول )

ومدى توجهها حنو مداخل الدعم العامة، ال سيما ما يتعلق بالتمويل والبنية التحية وكذا جودة التكنولوجيا، حيث 
كما أن مستوى الداللة سجل قيما أقل من   10338و 10242معامالت االرتباط هذا املدخل بني احنصرت 

، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تفيد بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 1015
 القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومداخل الدعم العامة.

( وجود ارتباط متفاوت أيضا بني القدرة التنافسية لعينة 98فرضية اجلزئية الثالث، تظهر نتائج اجلدول )بالنسبة لل
العايل، تبين الذكاء  التعليم الدراسة ومدى توجهها حنو مداخل الدعم املتقدمة، ال سيما ما يتعلق جودة

طوير، حيث احنصرت معامالت االرتباط االقتصادي، محاية حقوق امللكية الصناعية وكذا درجة تقدم البحث والت
باستثناء حوكمة  1015كما أن مستوى الداللة سجل قيما أقل من   10341و 10275هذه املداخل بني 

نشاطات املؤسسة، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تفيد بوجود عالقة ذات داللة 
 لصغرية واملتوسطة ومداخل الدعم املتقدمة.إحصائية بني القدرة التنافسية للمؤسسات ا

( وجود ارتباط قوي بني القدرة التنافسية لعينة الدراسة 98بالنسبة للفرضية اجلزئية الرابعة، تظهر نتائج اجلدول )
 10284ومدى توجهها حنو مداخل الدعم االسرتاتيجية، حيث احنصرت معامالت االرتباط هذا املدخل بني 

، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية 1015ى الداللة سجل قيما أقل من كما أن مستو   10464و
 البديلة اليت تفيد بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني القدرة التنافسية ومداخل الدعم االسرتاتيجية.

لتنافسية لعينة ( وجود ارتباط متفاوت بني القدرة ا98بالنسبة للفرضية اجلزئية اخلامسة، تظهر نتائج اجلدول )
 10247الدراسة ومدى توجهها حنو مداخل االستدامة، حيث احنصرت معامالت االرتباط هذا املدخل بني 

 ، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية 1015كما أن مستوى الداللة سجل قيما أقل من   10344و
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 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومداخل االستدامة.البديلة اليت تفيد بوجود عالقة إحصائية بني القدرة التنافسية 
 اختبار االرتباط بني القدرة التنافسية لعينة الدراسة ومدى توجهها حنو مداخل الدعم والتطوير (:89الجدول )

املتوسط احلسايب  معامل ارتباط المداخل األساسية
املتوسط احلسايب  معامل ارتباط المداخل العامة للقدرة التنافسية

 للقدرة التنافسية
مالئمة املوقع 

 اجلغرايف
 1721, معامل ارتباط بريسون

 جودة التكنولوجيا
 1**273, معامل ارتباط بريسون

 0,010 مستوى املعنوية 0,108 مستوى املعنوية

 كثافة اليد العاملة
مستوى البنية  0,077 معامل ارتباط بريسون

 التحتية
 **0,311 معامل ارتباط بريسون

 0,003 مستوى املعنوية 0,471 مستوى املعنوية

 وفرة املوارد األولية
وفرة وتنوع  0,077 معامل ارتباط بريسون

 مصادر التمويل
 **0,339 معامل ارتباط بريسون

 0,001 مستوى املعنوية 0,475 مستوى املعنوية

--- 
حجم التعليم  --- ---

 األساسي
 *0,242 معامل ارتباط بريسون

 0,022 مستوى املعنوية --- ---
 

 معامل ارتباط المداخل المتقدمة
املتوسط احلسايب 
 للقدرة التنافسية

المداخل 
 االستراتيجية

 معامل ارتباط
املتوسط احلسايب 
 للقدرة التنافسية

درجة تقدم البحث 
 والتطوير

التسيري  1**275, معامل ارتباط بريسون
 االسرتاتيجي

 1**374, معامل ارتباط بريسون
 0,000 مستوى املعنوية 0,009 مستوى املعنوية

حقوق امللكية 
 الصناعية

التشخيص  **0,308 معامل ارتباط بريسون
 االسرتاتيجي

 **0,464 معامل ارتباط بريسون
 0,000 مستوى املعنوية 0,003 مستوى املعنوية

 جودة التعليم العايل
التحليل  **0,341 معامل ارتباط بريسون

 االسرتاتيجي
 **0,294 معامل ارتباط بريسون

 0,005 مستوى املعنوية 0,001 مستوى املعنوية
تبين الذكاء 
 االقتصادي

الرؤية  **0,323 معامل ارتباط بريسون
 االسرتاتيجية

 **0,451 معامل ارتباط بريسون
 0,000 مستوى املعنوية 0,002 مستوى املعنوية

حوكمة نشاطات 
 املؤسسة

اليقظة  0,171 ارتباط بريسون معامل
 االسرتاتيجية

 **0,392 معامل ارتباط بريسون
 0,000 مستوى املعنوية 0,110 مستوى املعنوية

 

املتوسط احلسايب  معامل ارتباط مداخل االستدامة
 للقدرة التنافسية

 حجم اإلبداع واإلبتكار
 **0,344 معامل ارتباط بريسون

 0011, مستوى املعنوية

 مستوى التكوين املتخصص
 **0,320 معامل ارتباط بريسون

 0020, مستوى املعنوية

 االلتزام مبعايري اجلودة والبيئة
 *0,247 معامل ارتباط بريسون

 0,020 مستوى املعنوية

 SPSS: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
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 خالصة:
املتوسطة يف اجلزائر مل تشهد اهتماما بالغا يف مراحل مبكرة بعد على الرغم من أن املؤسسات الصغرية و 

يف التنمية االقتصادية، خصوصا وأن احلكومة قد سطرت االستقالل، غري أهنا حتولت بالتدريج إىل عامل دفع قوي 
 عددا من برامج التأهيل ودعم تنافسية هذا القطاع، وترقيته هبدف مواكبة التطورات وضمان أحسن استجابة

سندت إليها مهام تأسيس عدة هياكل دعم وتطوير أ عملت علىكما   ،للفرص اليت تتيحها البيئة احمللية والدولية
تغطية مشاكل التمويل، واملرافقة وهتيئة الظروف اليت تشجع على تنمية النشاط املقاواليت وتعزيز تكامل النسيج 

، شراكات مع هيئات دوليةالتعاون الثنائي وال يف إطار املقومات املسخرة استغالل املؤسسايت الوطين، إضافة إىل
 قصد االحتكاك واقتباس اخلربة يف جماالت التسيري، اجلودة، االنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.

لإلشارة فإن هذه اجلهود مل حترز تقدما حمسوسا يف شق تنافسية هذا النمط من املؤسسات، وبات معظمها مهددا 
تتجه لالرتكاز أكثر فأكثر على احللقات اتسعت مستويات املقارنة مع املؤسسات األجنبية اليت  بالزوال بعدما

ذات الكثافة املعرفية واملهارات الفنية والتقنية على حساب املؤسسات احمللية املرتكزة على األمناط التقليدية كوفرة 
 اليد العاملة واملواد األولية واملوقع اجلغرايف.

هيكل السوق الذي تنشط االختالل الذي ميس احملصلة حول عينة الدراسة باالطالع أكثر حول مسحت النتائج و 
 ،السيما عامل اندماج األسواق الذي خلف أثرا قويا النتقال املنافسة األجنبية ومدى تأثرها بإفرازات العوملةفيه، 

طبيعة حمددات القدرة كما مت الوقوف على   وغموض وتعقد بيئة األعمال الدولية وشدة التغري التكنولوجي،
حيث اتضح شدة ، اجملاالت األكثر استهدافا، خالل حتليل أسس التنافس، االسرتاتيجيات املعتمدة التنافسية من

ة. عالوة على ذلك تعاين عينة االسرتاتيجي قوماتالتأثر بعوامل البيئة اخلارجية اخلاصة، ونطاق االنتاج، املالية وامل
الدراسة من عدد كبري من املعوقات اليت حالت دون استقرارها كغياب مصادر التمويل وانتشار الفساد 

أهنا أقرت بالفعالية النسبية لدور هياكل الدعم احمللية يف  غريوضعف اخلدمات احلكومية وغريها،  والبريوقراطية،
من  تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرتبني أن  دفع عمليات انطالق املؤسسات يف مرحلة النشأة. كما

.املداخل املشكلة لعوامل الدفع العامة، املتقدمة وباألخص االسرتاتيجية واملستدامة يف تدهور
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 :خالصة الدراسة. 1
 مع التكيف على قادرة جعلتها منوها درجة اختالف على واملتوسطة الصغرية املؤسسات هبا تتميز اليت السمات إن

الدويل، وتتعلق هذه اخلاصية بدرجة كبرية ببساطة هيكلها  لالقتصاد احلديثة االجتاهات تطرحها اليت املستجدات
ومرونة أنشطتها واليت تتيح هلا فرص االستجابة ملتطلبات السوق والتحكم األمثل يف قدراهتا االنتاجية والقدرة على 

كما أصبح  يئة األعمال وهو ما جيعلها أكثر مقاومة لفرتات الرواج أو االضرابات االقتصادية،جماراة التحوالت يف ب
 تكامل االقتصاديات احلديثة يقاس بدرجة تركيبة هذا النمط من املؤسسات للنسيج املؤسسايت للدول.

 الصناعية الدول يف العامل امتداد على حاليا هبا املعرتف األمور من واملتوسطة الصغرية املؤسسات دور أصبح لقد
االقتصادية، وتربز أهيمتها بشكل  للديناميكية رئيسيا مصدرا لتشكل النامية االقتصاديات يف وكذلك املتقدمة،

 وتليب التكامل يف تساهم حيث التطور، من خمتلفة مراحل يف االقتصادي النمو يف الفعال واضح يف دورها
 واليت الدولية القيمة سالسل من عدة نقاط يف تستثمر أن هلا ميكن كما العمل، فرص وتوفر االجتماعية األهداف

والدولية. وبغض النظر عن مسامهتها يف الناتج الداخلي  االقليمية احمللية، األقطار كامل عرب بالتواجد هلا تسمح
الطلبات والتمايز يف اخلام والقيمة املضافة فهي تؤدي دورا أساسيا يف سد الثغرات السوقية نتيجة التباين يف 

 االعتبارات، واليت ال ميكن للمؤسسات الكربى االستجابة هلا وتغطيتها بفاعلية.
 املنافسة حدة كاشتداد التحديات من العديد تواجه أصبحت العوملة ظاهرة إفرازات تزايد ومع األخرية هذه غري أن
تعاين ذاتيا من ضعف مصادر متويلها وارتباط درجة املعرفة، ال سيما وأهنا  دور وتنامي التكنولوجي التطور وتسارع

كما أن هذه املضاعفات ال سيما يف ظل . استقرارها بالتوجهات االسرتاتيجية ملالكها وقدرته على توليد األفكار
الرتكيز على الفرص السوقية احلالية يولد احنصار خمرجاهتا وجوارية أنشطتها وحمدودية قدرهتا على جتاوز احلدود 

نية العتبارات تتعلق بتفضيلها لالستقرار على املخاطرة الغتنام الفرص املتاحة يف األسواق اخلارجية أو حىت الوط
 تبين اسرتاتيجيات هيكلية خللق أمناط إنتاجية جديد ومبتكرة.

 إن تشابك وتداخل عناصر البيئة احمليطة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يسمح ببلورة فكرة موضوعية حول درجة
تأثرها مبتغريات املستوى الداخلي كاجملال اإلداري العمليايت وبدرجة أقوى باجملال املايل واالسرتاتيجي، إضافة إىل 
عناصر البيئة اخلارجية اخلاصة واليت تشمل هتديدات املنتجات البديلة والقوى التفاوضية للموردين والعمالء وغريها، 

 ل البيئة اخلارجية العامة تأثريا يف هذا النمط من املؤسسات.فضال عن املداخل التكنولوجية كأكثر عوام
إن النتائج الفعلية ملخلفات العوملة وبغض النظر عن تباين أساليب حتليلها وتفسريها، فهي تؤشر بقوة على أن 

وة اشتداد حدة املنافسة أصبح ميثل التحدي األكثر هتديدا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ويزداد هذا األخري ق
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بازدياد معوقات منوها واستقرارها، كما جتدر اإلشارة إىل أن افتقار هذه املؤسسات خلاليا يقظة قد جعل مهمة 
رصد وتتبع تطورات املتغريات البيئية املعاصرة مسألة يف غاية التعقيد، كمل عجل من جهة أخرى بتفاقم إشكالية 

 ه تقلبات البيئة االقتصادية.التداخل بني مفهومي التموقع والسلوك االسرتاتيجي جتا
ويف نفس السياق فإن املعامل اجلديدة لالقتصاد العاملي استوجبت على خمتلف الدول تسطري اسرتاتيجيات تتمايز 
بتمايز خصوصيات اقتصاداهتا، وتستجيب ملتطلبات دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

ة واختالف مستويات حتليلها وتعدد العوامل املؤثرة فيها فقد سعت الدراسة إىل اقرتاح وبالنظر إىل تعقد هذه األخري 
مخسة مداخل متكاملة ميكن تبنيها هبدف تشخيص واستهداف آليات تعزيزها بأكثر دقة وجناعة، على أن يتم 

 قطاعي واجلزئي.تفعيل هذه املداخل بالتنسيق والتعاون بني مجيع العناصر الفاعلة على املستوى الكلي، ال
 واإلداري القانوين احمليط تأهيل مشلت اليت اهليكلية اإلجراءات من عددا الدول من كغريها اجلزائر انتهجت وقد

 وزيادة التمويل تفعيل هبدف واجلبائية املصرفية األجهزة وتسخري املشاريع وتأطري دعم على تشرف هيئات وإنشاء
 املؤسسات تنافسية تعزيز يف األوىل بالدرجة تصب اليت الشراكة اتفاقيات من مجلة عقد عن فضال التحفيزات

من حيث مسامهاهتا  نسبيا إجيابيا أثرا خلفت اجملهودات هذه أن من وبالرغم. أدائها من والرفع واملتوسطة الصغرية
 أهنا ارة اخلارجية إاليف الناتج الداخلي اخلام، القيمة املضافة وتوفري مناصب الشغل، وكذا دورها يف تنشيط التج

 .حتقيق األهداف التنموية املنشودة عن بعيدة تبقى
مؤسسة صغرية ومتوسطة تنشط على مستوى ستة واليات خبلق  98وقد مسحت الدراسة امليدانية اليت مشلت 

تيجية، تصور أكثر تعبريا ومشوال عن واقع هذا القطاع يف اجلزائر، كما أعطت دالالت واضحة عن توجهاهتا االسرتا
ودرجة تأثرها بتحديات البيئة املعاصرة وحركية متغرياهتا، كما مسحت الدراسة من جهة أخرى بتقييم التدخالت 
احلكومية يف إطار تأهيل ودعم اجلانب التنافسي هلذه املؤسسات، وإدراك العوامل املفسرة لتدين قدرهتا التنافسية 

 دفع والتوجهات العامة الالزمة لدعمها وتطويرها.وهشاشة تركيبتها، وخلق تصور نسيب حول عوامل ال
 . نتائج اختبار الفرضيات:1

 بناء على النتائج السابقة للدراسة وبعد اختبار الفرضيات الرئيسية واجلزئية فقد تبني ما يلي:
 يف مسامهتها لقد سامهت التدخالت احلكومية يف تكامل نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني 

يف  جم اجملهودات املبذولةالوطين مقارنة بالسنوات املاضية، غري أهنا تبقى ضعيفة إذا ما قورنت حب االقتصاد
 هذا اجملال، وبالتايل ميكن إثبات صحة الفرضية األوىل للدراسة لكن بشكل نسيب.
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 الطبيعية واملرتكزة  الدفع عوامل على تنافسيتها تعزيز يف ترتكز اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تزال ال
 ة اليد العاملة واملوقع اجلغرايف.أساسا على وفرة املواد األولية، كثاف

 كما جاءت نتائج اختبار الفرضيات اجلزئية على النحو التايل:
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد (1015  =α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 فيه، وبالتايل ننفي صحة الفرضية األوىل للدراسة. تنشط الذي السوق يكلوه واملتوسطة الصغرية
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد (1015  =α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 عوملتها، وبالتايل ننفي صحة الفرضية الثانية للدراسة. ودرجة واملتوسطة الصغرية
  توجد عالقة ذات داللة( 1015إحصائية عند مستوى معنوية  =α)  بني القدرة التنافسية للمؤسسات

 الصغرية واملتوسطة وطبيعة حمدداهتا، وبالتايل ننفي صحة الفرضية الثالثة للدراسة.
 ( 1015توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  =α)  بني القدرة التنافسية للمؤسسات

 الصغرية واملتوسطة واسرتاتيجيات الدعم والتأهيل احلكومية، وبالتايل ننفي صحة الفرضية الرابعة للدراسة.
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد (1015  =α )للمؤسسات التنافسية القدرة بني 

 وتطويرها، وبالتايل ننفي صحة الفرضية اخلامسة للدراسة. دعمها ومداخل واملتوسطة الصغرية
 . نتائج الدراسة:1

إن الدراسة النظرية وامليدانية آلليات دعم وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل حتديات 
 هذه النتائج فيما يلي: العوملة أسفرت على مجلة من النتائج ذات األبعاد النظرية وأخرى تطبيقية، وميكن تلخيص

  تعترب العوملة ظاهرة معقدة تتشابك فيها متغريات البيئة االقتصادية الكلية واجلزئية، مشكلة بذلك إطارا
عامليا يتجاوز كل احلدود الوطنية واإلقليمية، من خالل حترير حركة عوامل االنتاج، العمالة، املعلومات، 

عتماد املتبادل بني األمم والشركات وذلك من خالل تدخل والتكنولوجيا، وترتكز يف أساسها على اال
 عدة عناصر فاعلة تعترب مبثابة احملرك الرئيسي هلذه الظاهرة؛

  تتشكل العوملة من ثالث أمناط من املتغريات، يرتكز أوهلا على أبعاد الظاهرة ويشمل البعد الزمين املعرب
املعرب عنه باندماج األسواق، بينما يرتكز النمط الثاين عنه بتسارع عمليات العوملة، وكذا البعد املكاين و 

العوملة، فضال عن تعقد البيئة  نشاط واستقرار على طبيعة الظاهرة حيث يسعى إىل حتليل ثبات
االقتصادية الدولية كمتغري يعكس بنية الظاهرة، يف حني يرتكز النمط الثالث على تركيبة العوملة حيث 
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محرك للظاهرة عالوة على تدفق املعلومات باعتباره متغري يعكس امتداد يشمل التغري التكنولوجي ك
 الظاهرة وأخريا تنامي مستوى املعرفة كمتغري يعكس عمق الظاهرة؛

  تتميز التوجهات االقتصادية احلديثة بتضاعف النشاط التجاري وكذا حجم التدفقات املالية يف إطار
طة واملنتجات، إضافة إىل التحول لالرتكاز بدرجة عالية على االستثمار، وتزايد االجتاه حنو تدويل األنش

احللقات ذات الكثافة املعرفية يف خلق القيمة على غرار احللقات املعتمدة على الكثافة العمالية أو 
الرأمسالية، وبالتايل أصبحت املنافسة تأخذ اعتبارات أكثر لالستثمار يف جمال البحث والتطوير، وتشجيع 

بتكار، إضافة إىل استغالل وتطوير مهارات رأس املال البشري ودعم اإلمكانيات الفنية االبداع واال
 والتكنولوجية، وعلى هذا األساس أضحت هذه العوامل تشكل مقياسا جديدا للتنافسية املعاصرة.

  اليت كانت إن معامل البيئة العاملية احلالية غريت معايري النظر إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة والعوامل
ترتكز عليها يف خلق القيمة، كما أهنا أصبحت ملزمة أكثر بضبط آليات أكثر مرونة وتقدما للتكيف مع 
متطلبات التنافسية احلديثة والقدرة على جماراة املتغريات من حيث التسارع ومستوى التعقيد ونطاق 

فهم التغري يف البيئة وشكل االنتشار. فتموقع املؤسسة وحتديد سلوكياهتا مل يعد يقتصر فقط على 
الصناعات وطرق االنتاج، بل امتد إىل تنامي ضرورة املشاركة واالعتماد املتبادل وتعزيز املنظور املعريف 

 للمؤسسة.
  لقد حاولت النظريات االقتصادية طرح عدة مقاربات ميكن من خالهلا تفسري ظروف قيام املنافسة ودوافع

املعتقدات يف الفكر الكالسيكي والنيوكالسيكي على سيادة املنافسة  التباين يف األسواق، حيث ارتكزت
التامة بني املتعاملني، غري أن هذا التحليل بدأ يف الزوال مع ظهور الفكر االشرتاكي والكالسيكي 
احلديث، حيث اتسم بظهور مقاربات تؤشر على إمكانية انتشار املنافسة االحتكارية يف األسواق، ومع 

لعوملة يف اجملال االقتصادي فقد برزت توجهات حديثة لتفسري املعامالت يف إطار املنافسة تنامي أثر ا
احملدودة واليت اعتربت أن األسواق هي تركيبات جتمع بني املنافسة واالحتكار، وكنتيجة لتضارب القوى 

 املؤثرة يف املعامالت وديناميكيتها فإنه ال ميكن تصور وجود سوق مثالية.
  القدرة التنافسية للمؤسسة مفهوما معقدا يتشكل بتداخل عدة تنافسيات جزئية على مستوى كامل تعترب

أنشطتها وهو ما جيعل السعي للبحث عن آليات لدعمها وتطويرها يستدعي اإلملام والفهم اجليد للعوامل 
ترتبط بالعوامل املمكن  املؤثرة يف مركبات املؤسسة، غري أن املفارقات املطروحة يف هذا اجملال هي تلك اليت

التحكم فيها ال سيما الداخلية منها كمجال اإلدارة والتنظيم واجملال العمليايت، ومن جهة أخرى القدرة 
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على التكيف وجماراة العوامل املستقلة كقوى السوق والظروف االجتماعية والتكنولوجية وغريها، ويتوقف 
ل والتنسيق بني العناصر الفاعلة على مستوى الدولة، جناح تعزيز القدرة التنافسية على درجة التكام

 القطاع واملؤسسة.
  تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتمركز سلطة اختاذ القرار لدى مالكها، كما أن إدارهتا ترتكز يف

املقام األول على أفكار واجتهادات مالكها وتتأثر بالطابع العائلي، ومن هذا املنطلق تربز إشكالية 
ودية اخليارات االسرتاتيجية للمؤسسة الصغرية واملتوسطة ال سيما على ضوء افتقار مالكها للكفاءات حمد

واملهارات الالزمة إلدارة النشاط وعدم إدراكه لتنظيم البيانات املالية واحملاسبية واحنصار رؤيته وقدرته على 
صص وتقسيم العمل والظفر بالفرص خلق األفكار، وهو ما يؤدي إىل ضعف استغالل مزايا املرونة، التخ

 السوقية املتاحة.
  إن سعي املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتدويل منتجاهتا أو أنشطتها يتطلب بنية مالية، وظيفية

واسرتاتيجية قوية تسمح بتصميم مداخل كفيلة باستغالل الفرص اليت تطرحها بيئة األعمال اخلارجية،  
وارد، ومرونة أكرب يف التعامل مع املخاطر اليت هتدد استقرار كما تضمن أداء متميز يف توظيف امل

واستدامة كياهنا، ومن هذا املنطلق كان البد عليها تنصيب خاليا لليقظة تعمل على رصد حتوالت 
 احمليط، وتتبع وحتليل حركية مركبات األسواق املستهدفة )املنافسني، املنتجات، العمالء، املوردين ...(.

 ت الصغرية واملتوسطة جزءا ال يتجزأ من املنظومة االقتصادية الدولية، ال سيما يف ظل أصبحت املؤسسا
و ما أدى إىل حترير املعامالت واندماج األسواق، وزيادة تفاعل عناصر احمليط وديناميكية املتغريات وه

أساليبه  لى تصميم منهجيات مرتكزة أساسا على اختبار أسس التنافس، جماالته،عإقبال هذه األخرية 
 وطبيعة املنافسني هبدف تفعيل اسرتاتيجيات تضمن استدامة امليزة التنافسية على أطول فرتة ممكنة.

  إن التحوالت اليت طرحتها البيئة املعاصرة فرضت على املؤسسات الصغرية واملتوسطة تصميم منهجية
الضعف وكذا الفرص دقيقة لتتبع ورصد حركية عناصر احمليط، واليت تسمح بإدراك نقاط القوة و 

والتهديدات ومن مث حتديد درجة االستجابة، شكل التفاعل، والسلوك األمثل الذي يضمن تعزيز القدرة 
 التنافسية وخلق أفضل التصورات للوضعية املستقبلية للمؤسسة.

  ن يعترب االسترياد أول خطوة تنتهجها املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتعرف على األسواق اخلارجية، كو
أن هذه العملية ال تتطلب استنزاف جهود ضخمة ومكلفة يف إطار التنافس على طلب املواد اخلام أو 
املنتجات نصف املصنعة اليت تدخل يف نشاطها اليومي، بعكس ما تفرضه عمليات التصدير اليت 
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وزيع وحىت تستدعي األخذ يف احلسبان مجيع القوى املؤثرة يف املنتجات كاجلودة واألسعار وقنوات الت
 اسرتاتيجيات وإجراءات النفاذ إىل األسواق األجنبية؛

  إن بناء نسيج مؤسسايت تنافسي ومتكامل يف اجلزائر يف ظل التحديات اليت تطرحها البيئة االقتصادية
الدولية يستدعي الرتكيز أكثر على تنمية روح املقاوالتية، تشجيع املناولة والتكامل بني األجهزة 

افة إىل االستثمار بقوة يف مداخل اجلودة، االبداع واالبتكار، ومن هذا املنطلق فإن تقومي والقطاعات، إض
املنهجية احلكومية لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال بد هلا أن تبىن على املعرفة الدقيقة بظروف هذا 

ل دون تعزيز وتطوير القطاع وإمكاناته، كما ترتكز إىل حد بعيد على فهم وتشخيص املشاكل اليت حتو 
 تنافسية هذا األخري؛

  سجلت برامج التأهيل يف اجلزائر نتائج جد ضعيفة، وذلك العتبارين مهمني، يشمل أوهلما ضعف ثقة
 املؤسسات يف برامج التأهيل، أما الثاين فيشمل تعقد إجراءات االستفادة من هذه األخرية كما أن أغلب

 أهنا كما امليالد، مرحلة يف املؤسسات( إنشاء) بانطالق كبرية بدرجة تتعلق أولويات ذات هياكل الدعم
 تعزيز تستهدف ال أهنا يعين ما اخلصوص، وجه على املصغرة املؤسسات بانشغاالت باالهتمام تعىن

 واملتوسطة، مع ضعف احتضان املؤسسات املبتكرة؛ الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة
  اإلجراءات الالزمة إلنشاء مؤسسة وطول فرتة املعاجلة وارتفاع تكاليف تعترب اجلزائر أقل متيزا من حيث

 اإلصالحات ببطء يفسر ما للفرد، وهو اإلمجايل الوطين الناتج إىل بالنسبة التجارية تسجيل األعمال
مقارنة بالدول األخرى، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة اإلقبال  اجلزائر وتعقد بيئة األعمال يف االقتصادية

ى إنشاء مؤسسات إال أن تواجد معظمها يف مرحلة االنطالق وتقطع النشاط املقاواليت جعل عل
 استمرارية واستدامة هذا النمط من املؤسسات مسألة يف غاية التعقيد؛

  إن توجه اهلياكل احلكومية لدعم إنشاء املؤسسات املصغرة والصغرية يف اجلزائر يستهدف بالدرجة األوىل
ية ذات العالقة خبلق فرص العمل وامتصاص البطالة، وهو ما يطرح مفارقات واضحة األبعاد االجتماع

 أم للتشغيل آلية تعترب السياسات هذه أن حيث بني األهداف املعلن عنها والبعد الفعلي للموضوع من
 تضعف اليت الثانية السلبية النقطة أن كما لتنمية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مدروسة منهجية

 احلكومية فاملصاحل املؤسسات، إلنشاء احلكومية اجملهودات أهداف ووضوح دقة عدم هي السياسة هذه
 تبني وال زمنيا، جدوال تعطي وال الدولة، دعم بواسطة املؤسسات من خلقه املرجو العدد تذكر ال املعنية
 .جديدة مبؤسسات لتدعيمها املستهدفة القطاعات أي حىت
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امليدانية اليت أجريت على عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة هبدف حتديد آليات دعم  ومن خالل الدراسة
 وتطوير قدرهتا التنافسية مت التوصل إىل مجلة من النتائج نوجزها فيما يلي:

  يعاين سوق السلع واخلدمات يف اجلزائر من تشوهات تتعلق بتصويب سياسات الدعم احلكومي
 لى حركية التجارة من خالل رخص التصدير واالسترياد؛لألسعار، وزيادة الضغط ع

  يعرف سوق العمل اختالالت بنيوية تتعلق بتوزيع اليد العاملة يف النشاطات األقل توليدا للثروة إضافة إىل
 احنراف االجتاه العام للطلب على العمل حنو القطاع املوازي؛

 تعامل مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما أن تفتقر تركيبة السوق النقدي إىل األجهزة املختصة يف ال
 تعقد بيئته التمكينية عجل مبحدودية فرص االستفادة من مصادر التمويل؛

  يعترب مخول النشاط املايل وعدم جاهزية املؤسسات الصغرية واملتوسطة أهم املؤشرات املفسرة للتأخر
 النسيب يف اندماجها يف السوق املايل؛

  تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل تنامي تأثري ظاهرة إغراق السوق، تزوير تعود أسباب احنصار
 املوازية. النشاطات دائرة املنتجات وتوسع

  إن عدم امتالك املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر للمقومات املالية، الوظيفية واالسرتاتيجية جعلها
ستدامة واستقرار كياهنا سعيها الن ، كما أأو أنشطتهاغري مستعدة للخوض يف عملية تدويل منتجاهتا 

 ا الرئيسية؛تماماهتهاوجوارية نشاطها جعل مسألة التدويل تبقى خارج  تهابني نتيجة ضعف
  تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من غياب خاليا يقظة لرصد حتوالت بيئة األعمال الدولية، إضافة

أهم يعترب من نقص املوارد املالية ، عالوة على أن األسواق األجنبية إىل افتقارها للخربة يف التعامل مع
 ؛لتفكري يف التوجه للخارجل هاالعوامل اليت تدفع

  تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية حتديات تتعلق بتعقد بيئة األعمال، اندماج األسواق وشدة
حتديد نقاط قوة  يشكل عامال حموريا يفحتليل نتائج اختبار االستدامة ، كما أن التغري التكنولوجي

 وضعف امليزة التنافسية واستهداف املغزى التنافسي األمثل للتموقع يف األسواق؛
  إن استدامة امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تتطلب موارد ذات حلقات عالية غري قابلة

 ؛اإلحاللللتقليد، التحويل أو 
 إضافة إىل اعتبارات  ،تتميز جماالت التنافس احلديث بالرتكيز أكثر على مداخل االبداع واالبتكار واجلودة

 ؛أخرى تتعلق بسرعة االستجابة لطلبيات العمالء والتحكم يف األسعار
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 سات تساهم االسرتاتيجيات التعاونية بدرجة كبرية يف خلق مقومات استدامة امليزة التنافسية للمؤس
 املوارد والكفاءات وتقليل املخاطر؛استغالل ، الصغرية واملتوسطة كتخفيض التكاليف

  تسمح عملية حتديد املنافسني برصد حركيتهم واستباق التحوالت اليت تفرضها عوملة األسواق، كما أن
التنافسية وضعية لهذه املبادرات تتطلب يقظة اسرتاتيجية متالزمة مع رؤية تسمح خبلق أفضل التصورات ل

 على أبعد احلدود.للمؤسسة 
  ترتبط القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مبدى إدراكها حلركية املتغريات البيئية وشكل

 التفاعل معها، فضال عن درجة االستجابة، سلوك املؤسسة ومتوقعها يف السوق؛
 وسطة باخــتـالف شــدة تـأثيـر عوامـل االنتاج ختتلـف درجـة تـأثـر تـنـافسـية املـؤسسـات الـصغيـرة والـمت

 وظروف سري األنشطة الوظيفية إضافة إىل املركبات املتعلقة مبجال املالية؛
  تعاين املؤسسات الصغيـرة والـمتوسطة من حسـاسية قوية جتـاه تقـلبات احمليط نتيجـة لضعف هيكلها

 السرتاتيجي؛التنظيمي، حمدودية مصادر التمويل، وافتقارها للفكر ا
  تسمح عمـلية رصد تغيـرات عـوامل البيئة اخلـارجية اخلـاصة من تصميم اسرتاتيجـيات تساعـد على

امتصاص حدة املنافسة وجتنب االضطرابات النامجة عن دخول منافسني جدد والتهديدات املتعلقة بطرح 
 منتجات بديلة وما يرتتب عن ذلك من تعزيز قوة مساومة العمالء؛

  تنافسية الـمؤسسات الصغيـرة والـمتوسطة بشدة تطور اجملال التـكنولوجي ومعدل تنامي االبتكارات تتأثر
 التقنية، إضافة إىل مدى اندماجها يف املنظومة االقتصادية وكذا طبيعة وخصائص اجملتمع املستهدف؛

 ية ككثافة اليد العاملة ال تزال املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ترتكز على عوامل الدفع التقليد
واملوارد الطبيعية بدرجة عالية وهو ما جعلها تعجز عن منافسة املنتجات األجنبية املعتمدة على كثافة 

 املعرفة وعالية التقنية؛
  تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر املداخل األساسية لتعزيز تنافسيتها ذات درجة عالية من

 اجلغرايف، كثافة اليد العاملة ووفرة املواد األولية.حيث مالئمة املوقع 
  تعاين املؤسسات من ضعف املداخل العامة كتقادم تكنولوجيا التصنيع نتيجة قلة مصادر التمويل إضافة

شبكات النقل، شبكات الصرف الصحي، خدمات االتصاالت والكهرباء البنية التحتية كإىل تدهور 
 وتفاقم مشاكل العقار.
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  املؤسسات تذبذبا حمسوسا يف العوامل املتقدمة حيث أبدت حتكما نسبيا يف حوكمة العالقات تعرف
واالستفادة من خمرجات التعليم العايل، بينما تبقى عوامل الذكاء الصناعي ودرجة تقدم البحث والتطوير 

 دون املستوى األمثل.
 عدم قدرتهصار رؤية املسري و احنبضعف الفكر االسرتاتيجي و مشكال عويصا يتعلق  املؤسسات تواجه 

غياب خاليا لليقظة االعتماد على األمناط التقليدية يف التسيري و  إضافة إىل واحللول، على توليد األفكار
 يت تسمح برصد تطورات احمليط والتنبؤ بسلوك املنافسني.وال االسرتاتيجية

  بداع وضعف القدرة على توليد التنافسية كثقافة اال قدرهتاتفتقر املؤسسات لعدة مقومات استدامة
األفكار اجلديدة وعدم تثمني رأس املال البشري، فضال عن عدم االلتزام مبعايري اجلودة وغياب نظام 

 تكوين متخصص.
 :الدراسة مقترحات. 1

 واليت ميكن تلخيصها فيما يلي: املقرتحاتمجلة من  ضوء النتائج املتوصل إليها نطرح على
  على املمارسات التجارية وكذا املمارسات املنافية للمنافسة، مبا يف ذلك تزوير تعزيز عمليات الرقابة

 العالمات التجارية واالحتكار والعمل على تأسيس جلان خمتصة يف ضبط بيانات القطاع املوازي؛
  توجيه القطاع املصريف لالهتمام بتمويل القطاع اخلاص، واستحداث مؤسسات خاصة للتعامل مع

رية واملتوسطة، وترقية السياسات، األجهزة والتطبيقات الوطنية مبا يتوافق مع متطلبات املؤسسات الصغ
 البيئة االقتصادية املعاصرة؛

  تصويب السياسات احلكومية لدعم األسعار وتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل
حفيزات الستقطاب هذا استثناءات ختص نشاط التصدير واالسترياد، إضافة إىل العمل على زيادة الت

 النمط من املؤسسات لالندماج يف السوق املايل.
  تسطري املؤسسات الصغرية واملتوسطة السرتاتيجيات تستقطب اهتمام املنافسني قصد الدخول يف

 جوانب النقص لديها؛األوىل حتالفات وشراكات تغطي بالدرجة 
  دعم وتعزيز مقومات املدخل املايل، الوظيفي واالسرتاتيجي قصد ضمان مستويات عليا من التنافسية يف

 األسواق األجنبية؛ 
  غرس ثقافة التسويق الدويل لدى مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة قصد حتفيزهم على اقتحام العامل

 اخلارجي؛
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  التجارية لبيئة األعمال الدولية وحتليل سلوك األسواق تنصيب خاليا يقظة لرصد التطورات التكنولوجية و
 وتوجهات املنافسني؛

  رفع أداء اإلدارة مبا يسمح بتصميم سياسات تكفل أحسن متوقع وأفضل استجابة ملتطلبات تدويل
 منتجات وأنشطة املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

 مصداقية لدى شرحية واسعة من العمالء؛ تعزيز االمتثال للمعايري الدولية قصد زيادة تنافسيتها واكتساب 
  تفعيل دور الرقابة يف إدراك وقياس حجم املنافع وكذا املخاطر احملتملة جراء تدويل املؤسسات الصغرية

 واملتوسطة.
  ضرورة تكاثف اجلهود على املستوى اجلزئي، القطاعي والكلي قصد خلق مناخ يسمح بدعم وتطوير امليزة

 ستدامة؛التنافسية من منظور اال
  ،البد عند تصميم املزايا التنافسية األخذ بعني االعتبار ترتيب وتناسق أبعاد اجلودة، االعتمادية، االبتكار

 التكاليف واملرونة لضمان مدى تنافسي مستدام؛
  ضرورة استغالل الرتكيز اجلغرايف للوحدات الصناعية وتشكيل العناقيد والعمل ضمن الشبكات وتدعيم

 ملؤسسات الصغرية واملتوسطة هبدف تقوية بنيتها اهليكلية والوظيفية؛الروابط بني ا
  ضرورة االستثمار يف احللقات املعتمدة على الكثافة املعرفية وتثمني رأس املال البشري بصفته مصدرا

 ؛إلحداث الطفرات االبتكارية سواء عن طريق التحسني املستمر أو التجديد الدوري
  ترقية اجلانب االسرتاتيجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة قصد تنمية القدرة ضرورة بناء أنظمة لليقظة و

 على توليد أفضل مرونة وفعالية يف جماراة تطورات البيئة االقتصادية الدولية.
  ضرورة تركيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة على العمل ضمن التجمعات قصد ضمان أحسن استجابة

 تصاص تقلبات مركبات احمليط؛ملتطلبات البيئة والقدرة على ام
  تنصيب خاليا لرصد حتوالت احمليط على ثالث مستويات )املستوى الداخلي، املستوى اخلارجي العام

 واملستوى اخلارجي اخلاص(، وكذا استغالل املرونة اليت تتميز هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
  رفع كفاءة العمال وتطوير مهاراهتم على تتبع وفهم تنمية القدرات الداخلية يف جمال اليقظة االسرتاتيجية و

تشابك العالقات وقياس درجة تأثريها على تنافسية املؤسسة الصغرية واملتوسطة وكذا تفسري سلوكيات 
 وتوجهات املنافسني؛
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  التشخيص اجليد لتطورات احمليط يسمح باالستهداف الدقيق للموارد والكفاءات اليت تساعد على رفع
كما يسمح أيضا بتحديد السلوك االسرتاتيجي وأمناط ،  نافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالقدرة الت

 التكيف اإلجيايب مع عناصر البيئة؛
  إن إرساء منهجية فعالة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يستدعي تسطري

على مستوى التمويل، التكنولوجيا وحتسني البنية اسرتاتيجية تتضمن تكامل عوامل الدعم والتطوير 
التحتية كأهم املداخل العامة، وكذا العمل على رفع جودة التعليم العايل وتشجيع البحث العلمي، 
باإلضافة إىل ضمان حوكمة عالقات املؤسسة والقدرة على توليد أساليب تصنيع أكثر جناعة يف إطار 

 املداخل املتقدمة.
 التنافسية للمؤسسة يف ظل ارتفاع حدة التغريات البيئية، فالبد من تنمية  القدرةة قصد ضمان استدام

االستثمار يف احللقات املعتمدة على االبداع واالبتكار فضال عن االلتزام مبعايري اجلودة وترسيخ نظام 
تكوين متخصص، كما أن رصد حتوالت احمليط وتتبع حركية املؤسسة مها من أهم العوامل املؤثرة على 

ق تصور جديد لوضعيتها االسرتاتيجية يف املستقبل، على ضوء تفاعل جمموعة واسعة من الشرائح خل
 واجلهات الفاعلة يف جتسيد هذه املنهجية.

 . آفاق البحث:5
من خالل التعمق يف األحباث النظرية والتطبيقية ملوضوع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تتجلى 

بات اليت حالت دون القدرة على تصميم إطار متكامل ودقيق آلليات دعم وتطوير هذه العديد من الصعو 
األخرية، وتعود أسباب حمدودية الدراسة إىل التعقيد والغموض الذي ال يزال يكتنف اإلطار التصوري ملركبات 

اس ميكن طرح الدراسة من جهة وإىل تشابك وديناميكية املتغريات املعتمدة من جهة أخرى، وعلى هذا األس
جمموعة من األحباث اليت تزيد من جناعة هذه الدراسة وتعطي قدرة أكرب على تفعيل النتائج املتوصل إليها سابقا، 

 وميكن إجياز هذه األحباث فيما يلي:
 إشكالية استدامة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التحوالت االقتصادية املعاصرة؛ 
  التصوري اجلديد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل الثورة الصناعية الرابعة.اإلطار 
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 .2114، العدد األول، 31والقانونية، اجمللد 
  ،جملة االقتصاد  مصادر وآليات متويل عمليات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة،عبد احلق بوعرتوس، حممد دهان

 .2119، 5واجملتمع، العدد 
 بد الوهاب دادن، أثر حترير التجارة اخلارجيـة على النمو االقتصـادي يف اجلزائر خالل عبد الغفار غطاس، حممد زوزي، ع

 .2115، 15(، جملة الباحث، العدد 2111-1891الفرتة )
 " عبد الكرمي سهام، سياسة تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر مع الرتكيز على برنامجPME2 جملة ،"

 .قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر ، جامعة18الباحث، العدد 
  عبود زرقني، تواتية الطاهر، العناقيد الصناعية كاسرتاتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

 .2114العراق،  ،41اجلزائر، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 
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  2111وأثرها يف التنمية االقتصادية: قراءة نظرية حتليلية يف حالة اجلزائر للفرتة علة مراد، دراسة تقلبات أسعار النفط-
 .2117، رؤى اسرتاتيجية، جانفي 2114

  دراسة تقييمية، جملة  -عناين ساسية، سياسة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وأثرها على تنافسيتها
 .2115، 11االسرتاتيجية والتنمية، العدد 

 القدرة التنافسية وقياسها، جسر التنمية سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية يف األقطار العربية، العدد  ،عيسى حممد الغزايل
 .2113الرابع والعشرون، ديسمرب

  فرحات غول، التنافسية يف ظل املتغريات اجلديدة لعامل األعمال، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، كلية العلوم
 .2119، 19القتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، العدد ا
  قايد حفيظة، اإلطار القانوين لتمويل ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشريع اجلزائري، جملة جيل األحباث

 .2117، 17القانونية املعمقة، العدد 
 جامعة البصرة جملة مآب، العدد الثالث،عاملية(، كاظم عبد فريح املوىل، مفاهيم من وجهة نظر قرآنية )العوملة وال ،

2117. 
  2113، ديسمرب 24حممد عدنان وديع، القدرة التنافسية وقياسها، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد. 
  ،2112طارق نوير، دور احلكومة الداعم للتنافسية: حالة مصر، املعهد العريب للتخطيط، الكويت. 
 الفرتة خالل اقتصادية دراسة: اجلزائر يف التنمية وخمططات برامج حصيلة تقييم الشريف، بقة الناصر، حممد مشري 

 .2119 أوت عدد العاملية، االسالمي االقتصاد جملة ،2115-2115
  2112، 11مىن مسغوين، حنو أداء تنافسي متميز للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جملة الباحث، العدد. 
  ،حتليل التنافسية العربية يف ظل العوملة االقتصادية، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد الرابع، جامعة منري نوري

 .2116جوان ، الشلف
 ( أحباث اقتصادية وإدارية، 2116-1887حيي سعاد، خماطر عوملة األسواق املالية: دراسة حالة سوق املال الكوييت ،)

 .2117، ديسمرب 22العدد 
 لعلمية:التظاهرات ا

  برودي نعيمة، التحديات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ومتطلبات التكيف مع املستجدات
العاملية، امللتقى الدويل "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"، املنظم من طرف جامعة 

 .2116أفريل  19و17حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي 
  ،بلوناس عبد اهلل، املؤسسات الصغرية واملتوسطة والقدرة التنافسية يف ظل اقتصاد السوق باإلسقاط على احلالة اجلزائرية

امللتقى الدويل متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، املنظم من طرف جامعة حسيبة بن 
 .2116 أفريل 19و17بوعلي، الشلف يومي 

  بن سعيد حممد، ضرورة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملواجهة حتديات العوملة، امللتقى الوطين األول حول: املؤسسات
 .2114الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بني الرهانات والفعالية، جامعة سعيدة، نوفمرب 

  الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، ملتقى وطين حول محزة العرايب، رمحي عبد الرحيم، االمتيازات االستثمارية للمؤسسات
 .2117ديسمرب  17و 16إشكالية استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة محة خلضر، الوادي، 
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 ى دادن عبد الغين، غريب هشام، املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية : من املرافقة الدولية إىل املرافقة الوطنية، ملتق
أفريل  21و 18وطين حول اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة ورقلة، يومي 

2112. 
  دراسة حالة اجلزائر،  –رايس حدة، نوي فطيمة الزهرة، دور تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تطبيق نظام احلوكمة

-19ملنظمات املرافقة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة ورقلة، يومي امللتقى الوطين حول اسرتاتيجيات ا
 .2112أفريل  18

 متويل: حول الدولية التدريبية الدورة العوملة، ظل يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات الزهراء، فاطمة شايب نصيب، رجم 
 29-25 والتدريب، للبحوث االسالمي املعهد املغاربية، االقتصاديات يف دورها وتطوير واملتوسطة الصغرية املشروعات

 .2113 ماي
  شوقي جبار، بوديار زهية، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل اسرتاتيجيات العناقيد

نافسية للمؤسسات الصناعية، قراءات يف التجربة اإليطالية، امللتقى الدويل الرابع حول: املنافسة واالسرتاتيجيات الت
 الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية.

 حول وطين واملتوسطة، ملتقى الصغرية املشروعات مسريي مرافقة يف التفاعلي األعمال خمطط ، فعاليةشوقي جباري 
 .2112 أفريل 18-19اجلزائر،  يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ومرافقة التنظيم اسرتاتيجيات

  الشيخ أمحد، غريب العيد، دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وفق مدخل إدارة عازب
اجلودة الشاملة، امللتقى الوطين حول "واقع وآفاق النظام احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"، يومي 

 ، جامعة الوادي.2113ماي  6و5
 وار إبراهيم، دور اهليئات احلكومية يف تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة دراسة حالة اجلزائرعبد اهلل بلوناس، د-

 19فرنسا، امللتقى الوطين حول اسرتاتيجية التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة ورقلة، يومي 
 .2112أفريل  18و 

 ديات التسويقية، امللتقى العريب الثاين حول التسويق يف الوطن العريب: الفرص عبد الوهاب الزغيب، حتليل الفرص والتح
 .11، ص2113أكتوبر  19-16والتحديات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أيام 

 أفكار ومناهج، امللتقى الدويل: : عجـيلة حممـد، بن نوي مصطفى، دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق امليزة التنافسية
 .2111ماي  13و  12إلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة البليدة، يومي ا
  عروبة رتيبة، تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، امللتقى الدويل "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

 .2116أفريل  19و17الدول العربية"، املنظم من طرف جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي 
 امللتقى اجلزائرية، االقتصادية املؤسسة تسيري فعالية على وأثرها اخلارجية البيئة تقييم اهلـامشي، واضـح بن عمـار، عمـاري 

 .2115 ماي 4-2 املسيلة، جامعة االقتصادية، للمؤسسة الفعال التسيري حول الدويل العلمي
 ،تقييم برامج وسياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، امللتقى دادن عبد الوهاب، حماولة  قدي عبد اجمليد

دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، جامعة  -الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات 
 .2116 نوفمرب  22-21بسكرة، يومي 
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 واملتوسطة يف اجلزائر، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل  قوريش نصرية، آليات وإجراءات تأهيل املؤسسات الصغرية
 19-17املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"، املنظم من طرف جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي 

 .2116أفريل 
  ،اجلزائري  االقتصاد لحو  االول الوطين امللتقىكربايل بغداد، تنافسية املؤسسات الوطنية يف ظل التحوالت اإلقتصادية 

 .2112 ماي 22 البليدة، الثالثة، االلفية يف
  كساب علي، دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية وتأهيلها، الدورة التدريبية الدولية حول: متويل املشروعات

ماي  29-25والتدريب، الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، املعهد االسالمي للبحوث 
2113. 

 ،الدويل األول حول "املؤسسة  امللتقى كمال رزيق، مسدور فارس، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية
 .2113أفريل  23و 22االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد"، جامعة ورقلة، اجلزائر، يومي 

  ،حسني حممد مسحان، املشروعات الصغرية : ماهيتها والتحديات الذاتية فيها )مع إشارة خاصة حممود حسني الوادي
لدورها يف التنمية يف األردن(، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، 

 .2116أفريل  19و17جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
 لسالم، شريفي مسعودة، التغيري يف منظمات األعمال ضرورة حتمية ملواجهة املتغريات العاملية، ملتقى دويل خملويف عبد ا

 -حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة: دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية، جامعة سعد دحلب
 .2111ماي  18و  18البليدة

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات أداء تفعيل يف التسيري مراقبة سارة، دور شهيدة بنعثمان،  ملني، بوشالغم حممد مراكشي 
، 2لونيسي، البليدة  علي اإلبداع، جامعة وتفعيل املؤسسات حلوكمة كآلية التسيري حول مراقبة وطين اجلزائر، ملتقى يف

 .2117أفريل  25
 األزمة حول الدويل العلمي املؤمتر الكونية، للقرية احلقيقي الوجه: األزمات عوملة-االقتصاد عوملة الطاهري، ميمون 

 .2111 ديسمرب 16 –14 األردن، جرش، جامعة وعالجها، وتداعياهتا، أسباهبا املعاصرة االقتصادية
 والمنشورات:التقارير 
 اإلنسانية العربية، حنو إقامة  برنامج األمم املتحدة للتنمية، الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية، تقرير التنمية

 .2113جمتمع املعرفة سنة 
 2114-2111 اجلزائرية للجمهورية اخلماسي التنمية برنامج. 
 .منشورات الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة 
 منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات. 
 .منشورات الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 شورات وزارة الصناعة واملناجم.من 

 الجرائد الرسمية:
 1881ديسمرب  14 يف الصادرة ،53 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة، 
  1881أفريل  19، الصادرة يف 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد. 
  1883أكتوبر  11، الصادرة يف 64اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد. 
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 1888ديسمرب  25 يف الصادرة ،82 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة 
 2111جويلية  16يف  ةالصادر  ،42العدد  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. 
  2111أوت  13، الصادرة يف 46اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد. 
 2111أوت  22، الصادرة يف 47اجلزائرية، العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية. 
  2111ديسمرب  15، الصادرة يف 77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد. 
 2112نوفمرب  13 يف الصادرة ،74 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة 
  2116جويلية  18، الصادرة يف 47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد. 
  2113جوان  26، الصادرة يف 33اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد. 
  2116 أوت 13الصادرة يف ، 46اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
  2117جانفي  11، الصادرة يف 12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد. 

 مراجع أخرى:
  التجارة الدولية، موسوعة التجارة الدولية و التسويق العاملي، األكادميية الربيطانية العربية، متاح على تطورات مهمة يف

  abahe.co.uk/b/international-marketing/international-marketing-021.pdf الرابط:
  حـدة بوتبينة، حياة قمري، جناة صغرية، دور احلكومة يف دعم التنافسية الصناعية، ورقة حبثية، السنة األوىل، مدرسة

 . 2119دكتوراه، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
 :حسني حسني شحاتة، معامل املنافسة املشروعة يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، ورقة حبثية متاحة على الرابط 

www.darelmashora.com 
  ،على املوقع:  25/18/2113مصنع رونو اجلزائر للسيارات، مقال منشور بتاريخ محيد عباسنauto-

utilitaire.com ، 
  اليومرمي بن حممد، صدور النصوص التطبيقية لقانون االستثمار اجلديد، مقال منشور على جريدة اجلزائر. 
 :عبد اهلل آل فرحان، الثورة املعلوماتية، متاح على الرابطhttp://af4phd.blogspot.com/p/blog-

page_2717.html 
  ،2117العوملة االقتصادية، فرص أم حتديات، إدارة الدراسات االقتصادية واملالية، دائرة املالية، حكومة ديب. 
 نطقة الصناعية لسيدي خطاب بغليزان، مقال صحفي نشر يف اجلمهورية ليندة بلجياليل، مشروع مركب مهن النسيج بامل

 http://www.djazairess.com/eldjoumhouria/68706على املوقع:  13/14/2116يوم 
 بتاريخ  ،حممد. ب، آليات جديدة إلطالق املؤسسات وتنمية التنافسية، مقال منشور على جريدة املساء

24/11/2117. 
  مقال نشر يف مدونة التوظيف يوم منصب شغل مباشر،  1411غليزان يرتقب أن يوظف مصنع فولكس فاجن يف

 http://www.dzemploi.org/2016/11/volkswagen-relizane.htmlعلى املوقع:  25/11/2116
 . باللغة الفرنسية:1

Ouvrages: 
 M. Porter, Avantage concurrentiel des Nations, Inter Edition, 1993. 
 M. Porter, Avantage Concurrentiel, Inter-Edition, Paris, 1986. 

http://www.darelmashora.com/
http://www.darelmashora.com/
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Thèses et Mémoires: 
 Gaël Gueguen, Environnement et management stratégique des PME : le cas du secteur 

Internet, Résumé de la thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Montpellier 
1, 2001. 

 Gérard Cazabat, Internationalisation de la petite entreprise (PE): Une nouvelle 
représentation organisationnelle: La facilitation d’internationalisation, Thèses du 
Doctorat, École Doctorale, Abbé Grégoire (ED 546), Conservatoire national des arts et 
métiers - CNAM, France, 2014. 

 Kwane Bebey Giscard Léon, Le Comportement Stratégique Des Pme Dans Un 
Environnement Incertain, These De Doctorat, Université d’Artois, 2017. 

 Marjorie Lecerf., Les petites et moyennes entreprises face à la mondialisation, Thèse de 
doctorat, Université Panthéon, Sorbonne, Paris 1, France, 2006. 

 Tomasz Orpiszewski, Le Marché des Dettes Souveraines dans la Globalisation 
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 أداة القياسمعامل ثبات  .1

Echelle : ALL VARIABLES 

 

 

Récapitulatif de traitement des 
observations 

 N % 

Observations Valide 89 100,0 

Exclu
a

 0 ,0 

Total 89 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 
de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 
Globales 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,918 123 

Axe 1 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,732 23 
 

Axe 2 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,702 17 
 

Axe 3 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,783 5 
 

Axe 4 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,828 42 
 

Axe 5 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,511 16 
 

Axe 6 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,845 20 
 

 تحليل التباين لسوق العمل .1
ANOVA 

 متوسط_التنافسية

 
Somme des 

carrés 
ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 9,842 9 1,094 2,103 ,039 

Intragroupes 41,081 79 ,520   

Total 50,922 88    

 

 تحليل التباين للسوق المالي .1
ANOVA 

 متوسط_التنافسية

 
Somme des 

carrés 
ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 24,785 17 1,458 3,960 ,000 

Intragroupes 26,137 71 ,368   

Total 50,922 88    

 

 التباين لسوق السلع والخدماتتحليل  .1
ANOVA 

 متوسط_التنافسية

 
Somme des 

carrés 
ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 13,967 11 1,270 2,646 ,006 

Intragroupes 36,955 77 ,480   

Total 50,922 88    
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 تحليل التباين لخصائص السوق .5
ANOVA 

 متوسط_التنافسية

 
Somme des 

carrés 
Ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 13,481 10 1,348 2,809 ,005 

Intragroupes 37,441 78 ,480   

Total 50,922 88    

 

 للخارج توجهها وأبعاد الدراسة لعينة التنافسية القدرة بين للعالقة Tاختبار  .2

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 24,- 70,- 472,- 000, 88 4,092- عدم_مالئمة_السوق_المحلي

 23, 30,- 034,- 799, 88 255,- تصريف_الطاقة_االنتاجية_المعطلة

 57, 06, 315, 017, 88 2,431 الحصول_على_المعرفة_والتكنولوجيا

 1,02 51, 764, 000, 88 6,023 الحصول_على_التمويل

 69, 16, 427, 002, 88 3,219 الحصول_على_يد_عاملة_مؤهلة

 

 الدراسة لعينة التنافسية القدرة على العولمة تحديات لتأثير T اختبار .7

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 75, 29, 517, 000, 88 4,480 شدة_التغير_التكنولوجي

 41, 05,- 180, 121, 88 1,567 الحصول_على_المعلومات

 47, 02,- 225, 068, 88 1,850 تنامي_مستوى_المعرفة

 71, 21, 461, 000, 88 3,660 تسارع_نشاط_المؤسسات

 97, 52, 742, 000, 88 6,528 تعقد_بيئة_األعمال

 34, 14,- 101, 408, 88 831, تزايد_حركية_المتغيرات_الدولية

 1,05 54, 798, 000, 88 6,183 اندماج_األسواق

 تحليل التباين للخبرة في مجال االستيراد .8
ANOVA 

 متوسط_التنافسية

 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 17,633 4 4,408 11,123 ,000 

Intragroupes 33,289 84 ,396   

Total 50,922 88    

 تحليل التباين للخبرة في مجال التصدير .9
ANOVA 

 متوسط_التنافسية

 
Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 8,462 4 2,116 4,185 ,004 

Intragroupes 42,460 84 ,505   
Total 50,922 88    

 والشراكة بالتحالف تحليل التباين للخبرة في مجال القيام .10
ANOVA 

 متوسط_التنافسية

 
Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 12,590 4 3,147 6,897 ,000 

Intragroupes 38,333 84 ,456   

Total 50,922 88    
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 بالخارج وحدة تحليل التباين للخبرة في إنشاء .11
ANOVA 

 متوسط_التنافسية

 
Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 10,719 4 2,680 5,599 ,000 

Intragroupes 40,203 84 ,479   
Total 50,922 88    

 اختبار استقاللية القدرة التنافسية عن جودة المنتوج .11
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification 

asymptotique (bilatérale) 

khi-deux de Pearson 62,570
a

 64 ,527 

Rapport de vraisemblance 59,090 64 ,650 

Association linéaire par linéaire 14,938 1 ,000 

N d'observations valides 89   

a. 84 cellules (98,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 
minimum est de ,03. 

 اختبار استقاللية القدرة التنافسية عن التحكم في األسعار .11
Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 
Signification 

asymptotique (bilatérale) 

khi-deux de Pearson 61,839
a

 64 ,553 

Rapport de vraisemblance 67,260 64 ,366 

Association linéaire par linéaire 3,129 1 ,077 

N d'observations valides 89   

a. 84 cellules (98,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 
minimum est de ,04. 

 اختبار استقاللية القدرة التنافسية عن مستوى االبداع واالبتكار .11
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification 

asymptotique (bilatérale) 

khi-deux de Pearson 56,830
a

 64 ,726 

Rapport de vraisemblance 62,267 64 ,538 

Association linéaire par linéaire 11,433 1 ,001 

N d'observations valides 89   

a. 85 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 
minimum est de ,03. 

 اختبار استقاللية القدرة التنافسية عن مرونة التكيف عن متغيرات السوق .15
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification 

asymptotique (bilatérale) 

khi-deux de Pearson 71,138
a

 64 ,252 

Rapport de vraisemblance 72,278 64 ,223 

Association linéaire par linéaire 21,739 1 ,000 

N d'observations valides 89   

a. 85 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 
minimum est de ,06. 

 اختبار استقاللية القدرة التنافسية عن سرعة االستجابة لطلبيات العمالء .12
Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 
Signification 

asymptotique (bilatérale) 

khi-deux de Pearson 83,575
a

 64 ,051 

Rapport de vraisemblance 67,754 64 ,350 

Association linéaire par linéaire 17,556 1 ,000 

N d'observations valides 89   

a. 84 cellules (98,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 
minimum est de ,04. 
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اختبار ارتباط القدرة التنافسية لعينة الدراسة باالستراتيجيات المنتهجة .17
الضغط على 

 التكاليف
التركيز على 

 بناء المنتج
التركيز على 
 قطاع سوقي

التميز في 
 تقنيات العمل

 تم خصائص
 المنتج

العناقيد 
 الصناعية

الروابط بين 
 المؤسسات

الشراكة مع 
 المؤسسات

التحالف 
 االستراتيجي

متوسط 
 التنافسية

  

,106 ,358
**

 ,002 ,414
**

 ,478
**

 ,425
**

 ,389
**

 ,429
**

 ,257
*

 1 Corrélation de Pearson متوسط_التنافسية 

,323 ,001 ,987 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,015  Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  

,036 -,102 -,054 ,194 -,121 ,269
*

 ,494
**

 ,443
**

 1 ,257
*

 Corrélation de Pearson التحالف_االستراتيجي 

,734 ,341 ,614 ,069 ,258 ,011 ,000 ,000  ,015 Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  

,056 -,035 -,032 ,061 ,126 ,439
**

 ,502
**

 1 ,443
**

 ,429
**

 Corrélation de Pearson الشراكة_مع_مؤسسات_أخرى 

,602 ,747 ,763 ,573 ,241 ,000 ,000  ,000 ,000 Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  

,065 ,066 ,247
*

 ,337
**

 ,102 ,538
**

 1 ,502
**

 ,494
**

 ,389
**

 Corrélation de Pearson الروابط_بين_المؤسسات 

,547 ,537 ,020 ,001 ,342 ,000  ,000 ,000 ,000 Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  

,118 ,114 ,119 ,456
**

 ,166 1 ,538
**

 ,439
**

 ,269
*

 ,425
**

 Corrélation de Pearson العناقيد_الصناعية 

,273 ,288 ,266 ,000 ,120  ,000 ,000 ,011 ,000 Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  

-,066 ,549
**

 ,112 ,323
**

 1 ,166 ,102 ,126 -,121 ,478
**

 Corrélation de Pearson 
التمييز_في_جودة_وخصائص_ال

 منتج

,540 ,000 ,295 ,002  ,120 ,342 ,241 ,258 ,000 Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  

,109 ,297
**

 ,294
**

 1 ,323
**

 ,456
**

 ,337
**

 ,061 ,194 ,414
**

 Corrélation de Pearson التمييز_في_طرق_وتقنيات_العمل 

,311 ,005 ,005  ,002 ,000 ,001 ,573 ,069 ,000 Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  

,225
*

 ,058 1 ,294
**

 ,112 ,119 ,247
*

 -,032 -,054 ,002 Corrélation de Pearson التركيز_على_قطاع_سوقي 

,034 ,592  ,005 ,295 ,266 ,020 ,763 ,614 ,987 Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  

,076 1 ,058 ,297
**

 ,549
**

 ,114 ,066 -,035 -,102 ,358
**

 Corrélation de Pearson التركيز_على_بناء_المنتج 

,478  ,592 ,005 ,000 ,288 ,537 ,747 ,341 ,001 Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  

1 ,076 ,225
*

 ,109 -,066 ,118 ,065 ,056 ,036 ,106 Corrélation de Pearson 
القيادة_من_خالل_الضغط_على_

 التكاليف

 ,478 ,034 ,311 ,540 ,273 ,547 ,602 ,734 ,323 Sig. (bilatérale)  

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 N  
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 التنافسية ميزتها بطبيعة الدراسة لعينة التنافسية القدرة ارتباط اختبار .18

 
 

 لتأثير عوامل البيئة الداخلية والخارجية على القدرة التنافسية لعينة الدراسة Tاختبار  .19

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 19, 30,- 056,- 655, 88 449,- مجال_االدارة_والتنظيمت_واالتصال

 1,47 1,10 1,281 000, 88 13,749 مجال_االنتاج_والعمليات

 85, 38, 618, 000, 88 5,238 مجال_الموارد_البشرية

 1,31 94, 1,124 000, 88 12,273 مجال_المالية

 96, 37, 663, 000, 88 4,501 ثقافة_المسير_ومستواه_التعليمي

 70, 09, 393, 011, 88 2,585 البحث_عن_الريادة

 26, 26,- 000, 1,000 88 000, درجة_المخاطرة

 1,15 61, 876, 000, 88 6,427 القدرة_على_توليد_األفكار

 67, 11, 393, 006, 88 2,793 القوة_التفاوضية_للموردين

 79, 34, 562, 000, 88 4,974 القوة_التفاوضية_للعمالء

 95, 49, 719, 000, 88 6,182 تهديدات_الداخليين_الجدد

 1,05 61, 831, 000, 88 7,415 تهديدات_المنتجات_البديلة

 1,51 1,21 1,360 000, 88 18,038 حدة_المنافسة_في_السوق

 06, 40,- 169,- 152, 88 1,446- القوى_السياسية

 1,32 97, 1,146 000, 88 13,193 القوى_االقتصادية

 99, 58, 787, 000, 88 7,737 القوى_االجتماعية

 1,43 1,09 1,258 000, 88 14,744 القوى_التكنولوجية

 

 الحكومية  التأهيل آلليات تبعا الدراسة لعينة التنافسية للقدرة األحادي التباين تحليل .10
ANOVA 

 متوسط_التنافسية

 
Somme des 

carrés 
ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 18,392 18 1,022 2,199 ,010 

Intragroupes 32,530 70 ,465   

Total 50,922 88    

 
 
 

جودةال التنافسية    السرعة التكيف اإلبداع التكاليف 
Corrélation de Pearson 1 ,412 متوسط_التنافسية

**
 ,189 ,360

**
 ,497

**
 ,447

**
 

 Sig. (bilatérale)  ,000 ,077 ,001 ,000 ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 

Corrélation de Pearson ,412 جودة_المنتوج_والخدمة
**

 1 ,248
*

 ,326
**

 ,274
**

 ,262
*

 

 Sig. (bilatérale) ,000  ,019 ,002 ,009 ,013 

 N 89 89 89 89 89 89 

Corrélation de Pearson ,189 ,248 التحكم_في_التكاليف_واألسعار
*

 1 ,299
**

 ,469
**

 ,234
*

 

 Sig. (bilatérale) ,077 ,019  ,004 ,000 ,027 

 N 89 89 89 89 89 89 

Corrélation de Pearson ,360 مستوى_اإلبداع_واالبتكار
**

 ,326
**

 ,299
**

 1 ,347
**

 ,113 

 Sig. (bilatérale) ,001 ,002 ,004  ,001 ,294 

 N 89 89 89 89 89 89 

Corrélation de Pearson ,497 التكيف_مع_تغيرات_السوق
**

 ,274
**

 ,469
**

 ,347
**

 1 ,437
**

 

 Sig. (bilatérale) ,000 ,009 ,000 ,001  ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 

Corrélation de Pearson ,447 سرعة_االستجابة_للطلبيات
**

 ,262
*

 ,234
*

 ,113 ,437
**

 1 

 Sig. (bilatérale) ,000 ,013 ,027 ,294 ,000  
 N 89 89 89 89 89 89 
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 التنافسية قدارتها تفاوت على الدراسة عينة تواجهها التي المشاكل لتأثير T اختبار .11

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 1,09 58, 831, 000, 88 6,492 نقص_مصادر_التمويل

 1,18 73, 955, 000, 88 8,460 ضعف_البنية_التحتية

 26, 19,- 034, 767, 88 297, صعوبة_الحصول_على_التكنولوجيا

 68, 15, 416, 002, 88 3,114 مشاكل_العقار

 74, 31, 528, 000, 88 4,868 ضعف_الخدمات_الحكومية

 1,38 91, 1,146 000, 88 9,537 تعقد_اإلجراءات_اإلدارية

 
 

 الدراسة لعينة التنافسية القدرة تعزيز في الدعم وهياكل برامج فعالية لمدى T اختبار .11

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 02,- 25,- 135,- 028, 88 2,240- برامج_الدعم

 64, 17, 404, 001, 88 3,454 هياكل_الدعم
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 والتطوير الدعم مداخل نحو توجهها ومدى الدراسة لعينة التنافسية القدرة بين االرتباط اختبار .11

 التنافسية متوسط  
 الموقع مالئمة

 الجغرافي
 العاملة اليد كثافة

 الموارد وفرة
 األولية

 التكنولوجيا جودة
 البنية مستوى

 التحتية
 مصادر وفرة

 التمويل
 التعليم حجم

 األساسي
 البحث درجة

 والتطوير
 الملكية حقوق

 الصناعية
Co Pearson 1 ,172 ,077 ,077 ,273 متوسط_التنافسية

**
 ,311

**
 ,339

**
 ,242

*
 ,275

**
 ,308

**
 

 Sig. (bila)  ,108 ,471 ,475 ,010 ,003 ,001 ,022 ,009 ,003 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
مالئمة_الموقع_الجغرا

 في
Co Pearson ,172 1 ,409

**
 ,507

**
 ,210

*
 -,035 ,121 ,210

*
 -,084 -,003 

 Sig. (bila) ,108  ,000 ,000 ,049 ,748 ,258 ,049 ,436 ,976 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
Co Pearson ,077 ,409 كثافة_اليد_العاملة

**
 1 ,291

**
 -,050 -,121 ,314

**
 ,322

**
 -,146 -,091 

 Sig. (bila) ,471 ,000  ,006 ,644 ,258 ,003 ,002 ,173 ,396 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
Co Pearson ,077 ,507 وفرة_الموارد_األولية

**
 ,291

**
 1 ,112 -,080 ,062 ,209

*
 -,167 -,148 

 Sig. (bila) ,475 ,000 ,006  ,295 ,458 ,563 ,049 ,117 ,168 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
Co Pearson ,273 جودة_التكنولوجيا

**
 ,210

*
 -,050 ,112 1 ,153 ,317

**
 ,159 ,354

**
 ,259

*
 

 Sig. (bila) ,010 ,049 ,644 ,295  ,151 ,002 ,136 ,001 ,014 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
Co Pearson ,311 مستوى_البنية_التحتية

**
 -,035 -,121 -,080 ,153 1 ,110 ,085 ,209

*
 ,032 

 Sig. (bila) ,003 ,748 ,258 ,458 ,151  ,303 ,429 ,050 ,767 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
وفرة_وتنوع_مصادر

 _التمويل
Co Pearson ,339

**
 ,121 ,314

**
 ,062 ,317

**
 ,110 1 ,228

*
 ,200 ,171 

 Sig. (bila) ,001 ,258 ,003 ,563 ,002 ,303  ,031 ,060 ,110 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
Co Pearson ,242 حجم_التعليم_األساسي

*
 ,210

*
 ,322

**
 ,209

*
 ,159 ,085 ,228

*
 1 ,015 -,002 

 Sig. (bila) ,022 ,049 ,002 ,049 ,136 ,429 ,031  ,892 ,983 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
درجة_تقدم_البحث_وا

 لتطوير
Co Pearson ,275

**
 -,084 -,146 -,167 ,354

**
 ,209

*
 ,200 ,015 1 ,305

**
 

 Sig. (bila) ,009 ,436 ,173 ,117 ,001 ,050 ,060 ,892  ,004 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

حقوق_الملكية_الصناع
 ية

Co Pearson ,308
**

 -,003 -,091 -,148 ,259
*

 ,032 ,171 -,002 ,305
**

 1 

 Sig. (bila) ,003 ,976 ,396 ,168 ,014 ,767 ,110 ,983 ,004  
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,341 جودة_التعليم_العالي
**

 ,267
*

 ,207 ,275
**

 ,255
*

 ,180 ,422
**

 ,401
**

 ,191 ,165 
 Sig. (bila) ,001 ,012 ,052 ,009 ,016 ,092 ,000 ,000 ,073 ,122 
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 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
تبني_الذكاء_االقتصاد

 ي
Co Pearson ,323

**
 ,004 -,167 ,112 ,242

*
 ,254

*
 ,039 -,016 ,274

**
 ,429

**
 

 Sig. (bila) ,002 ,967 ,118 ,294 ,022 ,016 ,715 ,879 ,009 ,000 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

حوكمة_نشاطات_المؤ
 سسة

Co Pearson ,171 -,062 ,097 -,084 ,018 ,048 ,142 ,132 ,312
**

 ,286
**

 

 Sig. (bila) ,110 ,565 ,368 ,434 ,870 ,655 ,185 ,217 ,003 ,007 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,374 التسيير_االستراتيجي
**

 -,143 -,151 -,201 ,401
**

 ,246
*

 ,288
**

 ,020 ,393
**

 ,311
**

 
 Sig. (bila) ,000 ,182 ,158 ,059 ,000 ,020 ,006 ,854 ,000 ,003 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

التشخيص_االستراتيج
 ي

Co Pearson ,464
**

 -,020 -,093 ,012 ,418
**

 ,193 ,362
**

 ,233
*

 ,442
**

 ,308
**

 

 Sig. (bila) ,000 ,849 ,386 ,910 ,000 ,070 ,000 ,028 ,000 ,003 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,294 التحليل_االستراتيجي
**

 -,060 -,202 -,051 ,400
**

 ,163 ,140 ,192 ,413
**

 ,390
**

 
 Sig. (bila) ,005 ,574 ,057 ,633 ,000 ,126 ,191 ,072 ,000 ,000 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,451 الرؤية_االستراتيجية
**

 -,153 -,239
*

 -,231
*

 ,347
**

 ,361
**

 ,229
*

 ,032 ,392
**

 ,444
**

 
 Sig. (bila) ,000 ,153 ,024 ,029 ,001 ,001 ,031 ,764 ,000 ,000 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,392 اليقظة_االستراتيجية
**

 -,271
*

 -,234
*

 -,170 ,300
**

 ,321
**

 ,074 ,042 ,411
**

 ,377
**

 
 Sig. (bila) ,000 ,010 ,027 ,110 ,004 ,002 ,491 ,695 ,000 ,000 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

حجم_اإلبداع_واإلبتكا
 ر

Co Pearson ,344
**

 -,359
**

 -,216
*

 -,313
**

 ,250
*

 ,270
*

 ,190 -,081 ,379
**

 ,377
**

 

 Sig. (bila) ,001 ,001 ,042 ,003 ,018 ,011 ,075 ,452 ,000 ,000 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

مستوى_التكوين_المتخ
 صص

Co Pearson ,320
**

 -,283
**

 -,119 -,206 ,258
*

 ,150 ,098 -,040 ,416
**

 ,358
**

 

 Sig. (bila) ,002 ,007 ,267 ,052 ,015 ,161 ,361 ,713 ,000 ,001 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

االلتزام_بمعايير_الجو
 دة_والبيئة

Co Pearson ,247
*

 -,224
*

 -,250
*

 -,301
**

 ,212
*

 ,256
*

 -,115 -,111 ,390
**

 ,315
**

 

 Sig. (bila) ,020 ,035 ,018 ,004 ,046 ,015 ,284 ,300 ,000 ,003 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

 

  
 التعليم جودة

 العالي
 الذكاء تبني

 االقتصادي
 نشاطات حوكمة

 المؤسسة
 التسيير

 االستراتيجي
 التشخيص

 االستراتيجي
 التحليل

 الستراتيجيا
 الرؤية

 االستراتيجية
 اليقظة

 االستراتيجية
 اإلبداع حجم

 واإلبتكار
 التكوين

 المتخصص
Co Pearson ,341 متوسط_التنافسية

**
 ,323

**
 ,171 ,374

**
 ,464

**
 ,294

**
 ,451

**
 ,392

**
 ,344

**
 ,320

**
 

 Sig. (bila) ,001 ,002 ,110 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,001 ,002 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
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مالئمة_الموقع_الجغرا
 في

Co Pearson ,267
*

 ,004 -,062 -,143 -,020 -,060 -,153 -,271
*

 -,359
**

 -,283
**

 

 Sig. (bila) ,012 ,967 ,565 ,182 ,849 ,574 ,153 ,010 ,001 ,007 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,207 -,167 ,097 -,151 -,093 -,202 -,239 كثافة_اليد_العاملة
*

 -,234
*

 -,216
*

 -,119 
 Sig. (bila) ,052 ,118 ,368 ,158 ,386 ,057 ,024 ,027 ,042 ,267 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,275 وفرة_الموارد_األولية
**

 ,112 -,084 -,201 ,012 -,051 -,231
*

 -,170 -,313
**

 -,206 
 Sig. (bila) ,009 ,294 ,434 ,059 ,910 ,633 ,029 ,110 ,003 ,052 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,255 جودة_التكنولوجيا
*

 ,242
*

 ,018 ,401
**

 ,418
**

 ,400
**

 ,347
**

 ,300
**

 ,250
*

 ,258
*

 
 Sig. (bila) ,016 ,022 ,870 ,000 ,000 ,000 ,001 ,004 ,018 ,015 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,180 ,254 مستوى_البنية_التحتية
*

 ,048 ,246
*

 ,193 ,163 ,361
**

 ,321
**

 ,270
*

 ,150 
 Sig. (bila) ,092 ,016 ,655 ,020 ,070 ,126 ,001 ,002 ,011 ,161 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

وفرة_وتنوع_مصادر
 _التمويل

Co Pearson ,422
**

 ,039 ,142 ,288
**

 ,362
**

 ,140 ,229
*

 ,074 ,190 ,098 

 Sig. (bila) ,000 ,715 ,185 ,006 ,000 ,191 ,031 ,491 ,075 ,361 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,401 حجم_التعليم_األساسي
**

 -,016 ,132 ,020 ,233
*

 ,192 ,032 ,042 -,081 -,040 
 Sig. (bila) ,000 ,879 ,217 ,854 ,028 ,072 ,764 ,695 ,452 ,713 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

درجة_تقدم_البحث_وا
 لتطوير

Co Pearson ,191 ,274
**

 ,312
**

 ,393
**

 ,442
**

 ,413
**

 ,392
**

 ,411
**

 ,379
**

 ,416
**

 

 Sig. (bila) ,073 ,009 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

حقوق_الملكية_الصناع
 ية

Co Pearson ,165 ,429
**

 ,286
**

 ,311
**

 ,308
**

 ,390
**

 ,444
**

 ,377
**

 ,377
**

 ,358
**

 

 Sig. (bila) ,122 ,000 ,007 ,003 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 
 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson 1 ,193 ,071 -,040 ,300 جودة_التعليم_العالي
**

 ,217
*

 ,247
*

 ,089 ,152 ,080 

 Sig. (bila)  ,070 ,511 ,713 ,004 ,041 ,020 ,408 ,155 ,456 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
تبني_الذكاء_االقتصاد

 ي
Co Pearson ,193 1 ,326

**
 ,371

**
 ,302

**
 ,299

**
 ,438

**
 ,512

**
 ,324

**
 ,389

**
 

 Sig. (bila) ,070  ,002 ,000 ,004 ,004 ,000 ,000 ,002 ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
حوكمة_نشاطات_المؤ

 سسة
Co Pearson ,071 ,326

**
 1 ,296

**
 ,229

*
 ,174 ,133 ,279

**
 ,132 ,188 

 Sig. (bila) ,511 ,002  ,005 ,031 ,103 ,215 ,008 ,216 ,078 
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 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson -,040 ,371 التسيير_االستراتيجي
**

 ,296
**

 1 ,564
**

 ,624
**

 ,582
**

 ,588
**

 ,455
**

 ,486
**

 

 Sig. (bila) ,713 ,000 ,005  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

التشخيص_االستراتيج
 ي

Co Pearson ,300
**

 ,302
**

 ,229
*

 ,564
**

 1 ,640
**

 ,560
**

 ,586
**

 ,349
**

 ,464
**

 

 Sig. (bila) ,004 ,004 ,031 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,217 التحليل_االستراتيجي
*

 ,299
**

 ,174 ,624
**

 ,640
**

 1 ,706
**

 ,637
**

 ,467
**

 ,542
**

 

 Sig. (bila) ,041 ,004 ,103 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,247 الرؤية_االستراتيجية
*

 ,438
**

 ,133 ,582
**

 ,560
**

 ,706
**

 1 ,670
**

 ,639
**

 ,584
**

 

 Sig. (bila) ,020 ,000 ,215 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Co Pearson ,089 ,512 اليقظة_االستراتيجية
**

 ,279
**

 ,588
**

 ,586
**

 ,637
**

 ,670
**

 1 ,667
**

 ,718
**

 

 Sig. (bila) ,408 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

حجم_اإلبداع_واإلبتكا
 ر

Co Pearson ,152 ,324
**

 ,132 ,455
**

 ,349
**

 ,467
**

 ,639
**

 ,667
**

 1 ,597
**

 

 Sig. (bila) ,155 ,002 ,216 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

مستوى_التكوين_المتخ
 صص

Co Pearson ,080 ,389
**

 ,188 ,486
**

 ,464
**

 ,542
**

 ,584
**

 ,718
**

 ,597
**

 1 

 Sig. (bila) ,456 ,000 ,078 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
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االلتزام_بمعايير_الجو
 دة_والبيئة

Co Pearson ,102 ,448
**

 ,219
*

 ,436
**

 ,332
**

 ,430
**

 ,548
**

 ,644
**

 ,583
**

 ,665
**

 

 Sig. (bila) ,343 ,000 ,039 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

 
Co Pearson ,341 متوسط_التنافسية

**
 

 Sig. (bila) ,001 
 N 89 

Co Pearson ,267 مالئمة_الموقع_الجغرافي
*

 
 Sig. (bila) ,012 
 N 89 

 Co Pearson ,207 كثافة_اليد_العاملة
 Sig. (bila) ,052 
 N 89 

Co Pearson ,275 وفرة_الموارد_األولية
**

 
 Sig. (bila) ,009 
 N 89 

Co Pearson ,255 جودة_التكنولوجيا
*

 
 Sig. (bila) ,016 
 N 89 

 Co Pearson ,180 مستوى_البنية_التحتية
 Sig. (bila) ,092 
 N 89 

Co Pearson ,422 وفرة_وتنوع_مصادر_التمويل
**

 
 Sig. (bila) ,000 
 N 89 

 

Co Pearson ,401 حجم_التعليم_األساسي
**

 
 Sig. (bila) ,000 
 N 89 

 Co Pearson ,191 درجة_تقدم_البحث_والتطوير
 Sig. (bila) ,073 
 N 89 

 Co Pearson ,165 حقوق_الملكية_الصناعية
 Sig. (bila) ,122 
 N 89 

 Co Pearson 1 جودة_التعليم_العالي

 Sig. (bila)  
 N 89 

 Co Pearson ,193 تبني_الذكاء_االقتصادي
 Sig. (bila) ,070 
 N 89 

 Co Pearson ,071 حوكمة_نشاطات_المؤسسة
 Sig. (bila) ,511 
 N 89 

 Co Pearson -,040 التسيير_االستراتيجي
 Sig. (bila) ,713 
 N 89 

 

Co Pearson ,300 التشخيص_االستراتيجي
**

 
 Sig. (bila) ,004 
 N 89 

Co Pearson ,217 التحليل_االستراتيجي
*

 
 Sig. (bila) ,041 
 N 89 

Co Pearson ,247 الرؤية_االستراتيجية
*

 
 Sig. (bila) ,020 
 N 89 

 Co Pearson ,089 اليقظة_االستراتيجية
 Sig. (bila) ,408 
 N 89 

 Co Pearson ,152 حجم_اإلبداع_واإلبتكار
 Sig. (bila) ,155 
 N 89 

 Co Pearson ,080 مستوى_التكوين_المتخصص
 Sig. (bila) ,456 
 N 89 

 Co Pearson ,102 االلتزام_بمعايير_الجودة_والبيئة
 Sig. (bila) ,343 
 N 89 

 

 
 
 

 


