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 داولـــجـة الــمـائـــق
 

 

 الصفحة الـــــــجــــــــــــــــدولعــــنــــــوان  رقم الجدول
 5 تكلفة إنتاج الوحدة من السلعتُت مقاسة بأياـ العمل 1ػ  1
 29 اسًتاتيجيات التنافس لبورتر واظتيزة التنافسية 2ػ  1
 66 تصنيف الياباف للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 1ػ  2
 66 تعريف االحتاد األوريب للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 2ػ  2
 67 تصنيف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف تركيا حسب عدد العماؿ 3ػ  2
 68 التعريف اظتعتمد من طرؼ اصتزائر اطتاص باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 4ػ  2
 71 خصائص اظتؤسسة التقليدية واظتؤسسة اضتديثة 5ػ  2
 75 وضعية اظتؤسسات يف ظل بيئتها 6ػ  2
 84 اظتؤسسات الفرنسيةعدد العماؿ يف  7ػ  2
 SWOT 95التحليل االسًتاتيجي لػ  8ػ  2
 SWOT 96تنافسية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ضمن حتليل  9ػ  2
 107 تطور عدد مواقع التسوؽ االلكًتوٓف يف فرنسا 10ػ  2

 136 والتطوير بفرنسا اظتؤسسات اظتستفيدة من اإلعفاء الضرييب اطتاص بقروض البحث 1ػ  3
 183 توزيع ؼتصصات برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 1ػ  4
 185 توزيع اظتخصصات اظتالية لربنامج دعم النمو االقتصادي 2ػ  4
 188 (2016-2000تطور الناتج الداخلي اطتاـ ) 3ػ  4
 190 (2016-2005تج احمللي اطتاـ حسب الفرد )تطور النا 4ػ  4
 192 (2016-2009) يف اصتزائر تدفقات االستثمارات األجنبية 5ػ  4
 194 (2016-2002شرؾ أجانب من مناطق العاَف )اظتشاريع اليت ت 6ػ  4
 195 (2016-2002ية حسب قطاع النشاط ما بُت )اظتشاريع االستثمارية األجنب 7ػ  4
 197 (2016-2000اطتارجي لبلقتصاد اصتزائري )متغَتات التوازف الداخلي و  8ػ  4
 200 (2016-2000معدالت البطالة يف اصتزائر )تطور  9ػ  4
 204 (2016-2002ف التجاري األورو اصتزائري )تطور اظتيزا 10ػ  4
 207 مؤشر التكامل العريب موزعا لسنوات ؼتتارة 11ػ  4
 208 (2015-2011ُت اصتزائر والدوؿ العربية )تطور اظتبادالت التجارية ب 12ػ  4
 211 (2016-2004العاـ للتنافسية العاظتية ) اظتؤشرموقع اصتزائر ضمن  13ػ  4
 212 (2016-2011) تطور مؤشر اظتتطلبات األساسية للجزائر 14ػ  4
 214 (2016-2011شر ػتفزات الكفاءة للجزائر )تطور مؤ  15ػ  4
 216 (2016-2011األعماؿ واالبتكار للجزائر )تطور مؤشر عوامل تطور  16ػ  4



 داولـــجـة الــمـائـــق
 

 

 219 (2016-2013مؤشر جاذبية االستثمار ) ضمناصتزائر  17ػ  4
 221 (2016-2013أداء األعماؿ )موقع اصتزائر ضمن اظتؤشر العاـ  لبيئة  18ػ  4
 224 (2017-2010من مؤشر اضترية االقتصادية )وضع اصتزائر ض 19ػ  4
 226 (2015-2010ضمن مؤشر التنمية البشرية ) اصتزائر 20ػ  4
 228 (2016-2000التجاري )تطور اظتيزاف  21ػ  4
 230 (2016-2014الًتكيب السلعي للواردات اصتزائرية ) 22ػ  4
 231 2016التوزيع اصتغرايف للواردات اصتزائرية سنة  23ػ  4
 232 (2016-2000ت وخارج احملروقات للجزائر )تطور صادرات احملروقا 24ػ  4
 234 (2016-2000احملروقات )ة للصادرات خارج تطور السلع اظتركب 25ػ  4
 236 (2016-2015التوزيع اصتغرايف للصادرات حسب اظتناطق سنة ) 26ػ  4
 238 (2014-2012شر كفاءة التجارة اطتارجية )موقع اصتزائر ضمن مؤ  27ػ  4
 241 (2014-2005وتنوع الصادرات اصتزائرية ) تطور مؤشر تركز 28ػ  4
 242 (2014-2010النسبية )تطور مؤشر اظتيزة  29ػ  4
 244 (2016-2000ت الصادرات خارج احملروقات )مؤشرا 30ػ  4
 245 (2016-1990ـ من الناتج الداخلي اطتاـ )تغَت نسبة الصادرات خ  31ػ  4
 247 (2016-1990خ ـ والناتج الداخلي اطتاـ )االرتباط بُت الصادرات  32ػ  4
 248 (2016-1990خ ـ والناتج الداخلي اطتاـ )تقدير العبلقة بُت الصادرات  33ػ  4

 257 (2016-2001ص و ـ حسب الطابع القانوٓف )تطور وتوزيع اظتؤسسات  1ػ  5
 259 2016توزيع اظتؤسسات ص و ـ حسب اضتجم لسنة  2ػ  5
 260 2016توزيع اظتؤسسات اطتاصة حسب فروع النشاطات لسنة  3ػ  5
 261 2016توزيع اظتؤسسات العمومية حسب فروع النشاطات لسنة  4 ػ 5
 263 (2016-2010ا )تطور مناصب الشغل اظتصرح هب 5ػ  5
 264 (2015 – 2010تطور القيمة اظتضافة يف اظتؤسسات ص ـ للفًتة ) 6ػ  5
 266 (2016-2015لمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة )أىم اظتنتجات اظتصدرة ل 7ػ  5
 267 (2016-2000احملروقات و اظتؤسسات ص ـ ) تطور الصادرات خارج 8ػ  5
 280 (2016-2015ل اظتودعة حسب اضتجم )توزيع ملفات التأىي 9ػ  5
 281 2016توزيع اتفاقيات التأىيل حسب قطاع النشاطات سنة  10ػ  5
 283 2016سنة  ANDIتوزيع اظتشاريع اظتصرح هبا حسب قطاعات النشاط لػ   11ػ  5
 284 2016توزيع اظتشاريع اظتصرح هبا ) ػتلية / أجنبية ( لسنة  12ػ  5
 286 2016منذ نشأهتا حىت  ANSEJاظتشاريع اظتمولة من طرؼ  13ػ  5



 داولـــجـة الــمـائـــق
 

 

 289 2016حسب طبيعة التمويل حىت  ANGEMالقروض اظتمنوحة من طرؼ  14ػ  5

 15ػ  5
ػ  2010 خبلؿ فًتة  CGCI - PMEالضمانات اظتمنوحة حسب قطاع النشاط  

2015 292 

 294 2017حىت فيفري  2004توزيع الضمانات اظتمنوحة منذ أفريل  16ػ  5
 295 2016 ديسمرب 31حىت  2004توزيع الضمانات اظتمنوحة حسب اصتهة من  17ػ  5
 304 توزيع فقرات االستبياف 18ػ  5
 305 درجة اإلجابة لفقرات االستبانة 19ػ  5
 307 عينة الدراسة حسب اظتنطقةتوزيع  20ػ  5
 307 توزيع النشاط الصناعي اظتدرج يف عينة الدراسة 21ػ  5
 309 توزيع مؤسسات العينة حسب طبعتها القانونية 22ػ  5
 310 تصنيف مؤسسات الدراسة حسب عدد العماؿ 23ػ  5
 311 متغَتات الدراسة 24ػ  5
 312 لنموذج ومتغَتات الدراسة قيم اختبار ألفا كرونباخ 25ػ  5
 313 نتائج اإلحصاء الوصفي للمتغَتات 26ػ  5
 317 نتائج اختبار الفرضية األوُف 27ػ  5
 317 نتائج اختبار الفرضية الثانية 28ػ  5
 318 نتائج اختبار الفرضية الثالثة 29ػ  5
 319 نتائج اختبار الفرضية الرابعة 30ػ  5
 319 الفرضية اطتامسةنتائج اختبار  31ػ  5
 320 نتائج اختبار الفرضية السادسة 32ػ  5
 321 نتائج اختبار الفرضية السابعة 33ػ  5
 322 معامل االرتباط لسبَتماف بُت األداء التنافسي واظتتغَتات اظتستقلة 34ػ  5
 323 تأثَت أبعاد التنافسية يف األداء التنافسي 35ػ  5

 

 

 

 



 الـــــــكــة األشـــــمـائــق
 

 

 الصفحة عــــنــــــــــوان الـــــشـــــــكـــــــل رقم الشكل
 9 مراحل دورة حياة اظتنتج لػ: فرنوف 1ػ  1
 13 القوى اطتمسة احملددة لتنافسية القطاع 2ػ  1
 16 إطار حتليل الصناعة للدوؿ النامية "فتوذج أوسنت" 3ػ  1
 18 مراحل تطور اظتيزة التنافسية 4ػ  1
 24 عبلقة التنافسية بأداء اظتؤسسة 5ػ  1
 34 آليات التنافسية التصديرية 6ػ  1
 41 عملية التحسُت اظتستمر 7ػ  1
 42 وإدارة اصتودة الشاملة 9000عبلقة التكامل بُت نظاـ االيزو  8ػ  1
 46 اعتندسة يف حتقيق اظتيزة التنافسية التوافق االسًتاتيجي بُت إدارة اصتودة وإعادة 9ػ  1
 49 العبلقة بُت إدارة اصتودة الشاملة واضتصة السوقية واألرباح 10ػ  1
 50 أقتية اصتودة الشاملة يف تطبيق االسًتاتيجيات التنافسية 11ػ  1

 73 فتوذج الدوائر الثبلثة 1ػ  2
 LGAG 93فتوذج  2ػ  2
 102 ضمن الذكاء االقتصادي موقع اليقظة اإلسًتاتيجية 3ػ  2
 104 دور الذكاء االقتصادي يف اظتؤسسة اظتتنافسة 4ػ  2
 105 أقتية الذكاء االقتصادي يف اظتؤسسة 5ػ  2
 109 مراحل عملية التدويل 6ػ  2
 115 مراحل عملية التدويل عن طريق التسويق التصديري 7ػ  2
 183 توزيع ؼتصصات برنامج اإلنعاش االقتصادي 1ػ  4
 186 توزيع اظتخصصات اظتالية لربنامج دعم النمو االقتصادي 2ػ  4
 190 (2016-2000ضافة حسب كل قطاع )نسب تركيبة القيمة اظت 3ػ  4
 193 (2016-2009باشر الوارد إُف اصتزائر) تدفقات االستثمار األجنيب اظت 4ػ  4
 194 (2016-2002)ها االستثمارات األجنبية مناطق العاَف الواردة من 5ػ  4
 196 (2016-2002ألجنبية حسب قطاع النشاط )تقسيم اظتشاريع االستثمارية ا 6ػ  4
 201 (2016-2001تطور معدؿ البطالة يف اصتزائر ) 7ػ  4
 205 (2016-2002صتزائر واالحتاد األوريب )تطور اظتبادالت التجارية بُت ا 8ػ  4
 210 يتكوف منها اظتؤشر العاـ للتنافسية اظتؤشرات الفرعية الرئيسية اليت 9ػ  4
 212 (2016-2004لعاـ للتنافسية العاظتية )ترتيب اصتزائر ضمن اظتؤشر ا 10ػ  4
 214 (2016-2011مؤشر اظتتطلبات األساسية )تطور ترتيب اصتزائر ضمن  11ػ  4
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 216 (2016-2011دعائم مؤشر ػتفزات الكفاءة )تطور ترتيب اصتزائر ضمن  12ػ  4
 217 (2016-2011تطور األعماؿ واالبتكار ) اصتزائر ضمن مؤشر عوامل 13ػ  4
 218 (2016-2012ر )اظتؤشرات الفرعية التنافسية الرئيسية للجزائ 14ػ  4
 220 (2016-2013اظتي ظتؤشر العاـ للجاذبية )مقارنة اصتزائر باظتتوسط الع 15ػ  4
 222 (2016-2013يف اصتزائر خبلؿ الفًتة ) تطور ؽتارسة األعماؿ 16ػ  4
 225 (2017-2000ة االقتصادية يف اصتزائر )تغَتات اظتؤشر االرتاِف للحري 17ػ  4
 227 (2015-2000التنمية البشرية للجزائر )تطور مؤشر  18ػ  4
 229 (2016-2000ؿ الفًتة اظتمتدة ما بُت )اظتيزاف التجاري اصتزائري خبل 19ػ  4
 233 (2016-2000احملروقات للجزائر )تطور صادرات احملروقات وخارج  20ػ  4

 258 (2016ػ  2001تطور تعداد اظتؤسسات ص و ـ ) 1ػ  5
 259 2016توزيع اظتؤسسات ص و ـ حسب اضتجم لسنة  2ػ  5
 261 2016توزيع اظتؤسسات اطتاصة حسب فروع النشاطات  لسنة  3ػ  5
 262 2016العمومية حسب فروع النشاطات لسنة توزيع اظتؤسسات  4ػ  5
 265 (2015-2010مساقتة اظتؤسسات ص ـ يف القيمة اظتضافة حسب القطاع ) 5ػ  5
 268 (2016-2000اظتقارنة بُت معدؿ فتو الصادرات خ ـ واظتؤسسات ص ـ ) 6ػ  5
 272 أثر اظتناولة يف تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة 7ػ  5
 276 ومتطلبات الربنامج الوطٍت لتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطةأىداؼ  8ػ  5
 281 (2016 - 2015توزيع ملفات التأىيل اظتودعة حسب اضتجم ) 9ػ  5
 282 2016توزيع اتفاقات التأىيل حسب قطاع النشاطات لسنة  10ػ  5
 284 2016سنة  ANDIتوزيع اظتشاريع اظتصرح هبا حسب قطاعات النشاط لػ   11ػ  5
 285 ) ػتلية / أجنبية ( 2016اظتشاريع اظتصرح هبا لسنة  12ػ  5
 287 2016منذ نشأهتا حىت هناية سنة  ANSEJ لػ:اظتشاريع اظتمولة حسب النشاط  13ػ  5
 290 2016حىت سنة  ANGEMتوزيع طبيعة القروض اظتمنوحة من طرؼ  14ػ  5

 15ػ  5
 خبلؿ فًتة  CGCI - PMEالضمانات اظتمنوحة حسب قطاع النشاط  

2010- 2015 293 

 295 2016ديسمرب  31حىت  2004توزيع الضمانات اظتمنوحة حسب اصتهة من  16ػ  5
 305 اظتخطط الفرضي للبحث 17ػ  5
 308 توزيع النشاط الصناعي اظتدرج يف عينة الدراسة 18ػ  5
 309 العينة حسب طبيعتها القانونيةتوزيع مؤسسات  19ػ  5
 310 تصنيف مؤسسات العينة حسب عدد العماؿ 20ػ  5
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 348 (2017-2016للتنافسية العاظتية ) اصتزائر ضمن اظتؤشرات الفرعية  1ػ  4
 350 فتوذج االستبياف اظتوزع على عينة الدراسة 1ػ  5
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أصبح  ىذا مفهـو مهم جدا يشهد العاَف اليـو اىتماما بالغا بالتنافسية فهي لغة العصر وموضوع الساعة، 
، حيث أصبح للتنافسية غتالس وىيئات وإدارات وعتا سياسات  بالنسبة لدوؿ العاَف وذات وقع متزايد يف عاَف اليـو
واسًتاتيجيات ومؤشرات، وتقدـ تقارير عنها لكبار اظتسؤولُت وليس لرجاؿ األعماؿ فقط. حىت أف بعض الدوؿ  

تعترب ىبوط التنافسية االقتصادية أحد العناصر اليت هتدد األمن القومي للببلد.  كالواليات اظتتحدة األمريكية مثبل
االنفتاح االقتصادي والتجاري وغتموعة استند ىذا االىتماـ مبناخ التنافس إُف رتلة من  التغَتات اضتاصلة أقتها 

البنك العاظتي  لنقد الدوِف،من اظتسببات والدوافع لعل أبرزىا ما يسمى بالثالوث االقتصادي العاظتي )صندوؽ ا
واظتنظمة العاظتية للتجارة(، الذي رفع من حدة اظتنافسة بُت اظتؤسسات على الصعيد العاظتي من جهة، ومن جهة 
أخرى فتح الطريق على مصراعيو أماـ اظتؤسسات لغزو األسواؽ األجنبية من خبلؿ السياسات اليت تنتهجها ىذه 

التغلب على ضيق األسواؽ احمللية، ألف االنفتاح االقتصادي العاظتي حوَّؿ اعتيئات، ىذا للسماح للمؤسسات ب
قوانُت اللعبة بالنسبة للمؤسسات من اظتيزة النسبية إُف اظتيزة التنافسية، وذلك بالتخلي عن األساليب اضتمائية 

دة تضمن عتا التميز عن التعريفة اصتمركية،...(، والعمل على تنمية مزايا تنافسية جدي السابقة )حصص االستَتاد،
 اظتنافسُت )التكلفة، اصتودة، اظتواصفات العاظتية، اإلبداع، البحث والتطوير، اظتوارد البشرية اظتؤىلة، التنظيم...(.

اصتزائر بصفتها من البلداف اليت طبقت سياسة اقتصاد السوؽ مع بداية التسعينيات وارتقاب انضمامها 
وتوقيعها اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب. كل ىذا  نتثل أحداث OMC رة التفاقية اظتنظمة العاظتية للتجا

اقتصادية مهمة سيًتتب عليو آثارا ػتتملة على سلع وخدمات اظتؤسسات الوطنية،  لعدـ قدرهتا على منافسة 
ومنو غلق السلع األجنبية ذات اصتودة العالية والتكلفة اظتنخفضة، ؽتا قد يؤدي إُف كساد اظتنتوج الوطٍت 

 اظتؤسسات، أي أف ىناؾ هتديد قائم بزواؿ النسيج اظتؤسسايت اصتزائري.

يف ظل ىذه اظتعطيات يستلـز على اظتؤسسات اصتزائرية عامة واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة مواجهة 
ه اظتؤسسات ىذه اظتنافسة القوية، واليت سوؼ تؤثر على حصصهم يف السوؽ الوطنية والدولية. وبالتاِف على ىذ

الراغبة يف النمو وكسب مكانة مرموقة يف السوؽ الدولية ومسايرة التغَتات البيئية بذكاء كتب عليها اكتساب 
الطرؽ العصرية وحسن استغبلؿ الفرص اليت تلوح يف األفق والتصرؼ اظتناسب يف مواجهة التحديات. خاصة أف 

من االقتصاديات ذات اظتورد الواحد من خبلؿ تركيزه على  االقتصاد اصتزائري يف ظل ىذا االنفتاح مازاؿ يعترب 
الصادرات النفطية، أما الصادرات خارج احملروقات نسبتها ضئيلة جدا إذ َف تتجاوز نسبتها يف أحسن األحواؿ 

 مليوف دوالر أمريكي من إرتاِف الصادرات اصتزائرية. 1781قرابة  2016حيث بلغت سنة   6%

سًتاتيجية نها أف تشكل القاعدة األساسية لبلاظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة نتكيف ىذا اإلطار، نرى أف 
الوطنية للتصدير ظتا تشكلو يف األسواؽ العاظتية من قوة تنافسية تتأكد من سنة بعد سنة واليت أدت بالسلطات 

 العامة يف العديد من الدوؿ االىتماـ هبا والنظر إليها كمورد احتياطي للتصدير.
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من تدعيم رؤيتنا حوؿ ىذا اظتوضوع أف كل الدراسات اليت أجريت يف كل من كندا، فرنسا وما زاد 
والواليات اظتتحدة األمريكية، وغَتىا من التجارب الدولية األوربية واألسيوية، اليت تثبت أنو ال يوجد أي عائق 

ن ىذا اعتدؼ ال يتحقق إال إذا مرتبط باضتجم نتنع اظتؤسسة الصغَتة واظتتوسطة من دخوؿ األسواؽ اطتارجية. لك
أخذنا أف التنافسية رىانا حقيقيا عتذا القطاع اظتؤسسايت الفيت، الذي يعد النموذج األكثر انتشارا يف االقتصاد 
اصتزائري و أحد القطاعات اظتهمة يف االقتصاد اصتزائري. ومن أجل فاعلية ىذا القطاع صتأت اصتزائر إُف دعم ىذا 

الربامج والتعديبلت أقتها الربنامج الوطٍت لتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، ووضع بعض القطاع بالعديد من 
االسًتاتيجيات لتشجيع االستثمار يف قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وتكريس روح اظتقاولة من خبلؿ 

خ االستثماري وهتيئة البيئة غتموعة من التسهيبلت، بداية من وضع تعديبلت على اظتستوى القانوٓف، وحتسُت اظتنا 
 اظتناسبة عتذا القطاع حىت يكوف احملرؾ الفعاؿ للتنمية وتلبية حاجات السوؽ من السلع واطتدمات اظتختلفة.

اصتزائر، نتكن أف يستنتج أف ىناؾ عددا من  إال أف اظتتتبع ألداء للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف 
وبالتاِف تؤثر مباشرة على قدرهتا التنافسية، خاصة يف ظل االنفتاح  الصعوبات تنعكس يف اـتفاض مستوى أداءىا،

اظتستمر للسوؽ اصتزائرية على اظتنتجات العاظتية عموما واألوربية خصوصا، وىذه الصعوبات تتمحور حوؿ التسويق 
يت داخل ػتيط والتسيَت واالبتكار واإلبداع واصتودة والتمويل واإلصبلحات االقتصادية، خاصة أف ىذا القطاع الف

 اقتصادي كلي غَت تنافسي. 

 تحديد اإلشكالية :أوال
 يعد موضوع تنافسية اظتؤسسات بشكل عاـ واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة بشكل خاص يف السوؽ َف

العاظتي أمرا اختياريا، بل أصبح من متطلبات العصر للتحدي أماـ التغَتات اليت ستظهر عندما تقبل جل الدوؿ 
شاملة. وسيتوقف ؾتاح اظتؤسسات على  لبلنضماـ إُف اظتنظمة العاظتية للتجارة، فتصبح ظاىرة العاظتية حقيقة واقعية

 تقدٔف منتجات تنافسية على اظتستوى العاظتي، وليس فقط احمللي. 

على ضوء ما سبق ذكره مت اختيارنا ظتوضوع البحث الذي يتمثل يف اعتبار التنافسية رىاف حقيقي 
ائرية خارج احملروقات وتنوع للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية من أجل اظتساقتة يف ترقية الصادرات اصتز 

 االقتصاد، والذي سنعاصتو من خبلؿ اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التالية:

" كيف يمكن دعم القدرة التنافسية على مستوى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 
 في ترقية الصادرات الجزائرية؟ " تكون رىانها الحقيقي

 
 



 مقدمة عامة
 

 

 ج

وإبراز أقتية دعم القدرة التنافسية على مستوى اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من لتحليل ىذه اإلشكالية، 
 أجل ترقية الصادرات اصتزائرية، نقـو بتفصيل ىذه اإلشكالية إُف األسئلة الفرعية التالية:

 ما ىي الفلسفة اليت تقـو عليها التنافسية يف تفسَت ظاىرة التبادؿ الدوِف مقارنة باظتيزة النسبية ؟ .1

اإلصبلحات اليت اختذهتا اصتزائر حملاولة االندماج يف االقتصاد العاظتي كاف عتا التأثَت على تنافسية  ىل .2
 االقتصاد اصتزائري عامة وعلى  قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة ؟

العراقيل ىل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر قادرة على اظتنافسة يف األسواؽ الدولية؟ وما ىي أىم  .3
 اليت تقف أمامها يف تنمية قدرهتا التنافسية ؟

 ما ىي طبيعة العبلقة بُت قدرة التنافسية وترقية الصادرات داخل قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة؟ .4

ما ىي أىم اإلجراءات واآلليات اليت ينبغي على الدولة اتباعها اليت دتمكِّن اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من  .5
 عم قدرهتا التنافسية ؟حتسُت ود

 الفرضيات :ثانيا
لئلجابة على التساؤالت اظتطروحة اعتمدنا وضع عدة فرضيات، واليت نراىا أقرب لئلجابات احملتملة عتذه 

 التساؤالت واليت نوجزىا فيما يلي:

اليت ركزت على لقد مشلت التنافسية رتيع اظتتغَتات يف تفسَت ظاىرة التبادؿ الدوِف مقارنة باظتيزة النسبية  .1
 تكلفة العمل فقط ؛

باشرت اصتزائر سلسلة من اإلصبلحات على اظتستوى الكلي واصتزئي َف يكن عتا األثر اإلكتايب على البيئة  .2
 التنافسية الكلية وعلى أداء التفوؽ التنافسي لقطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة؛

نبية غَت متوفر يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة متطلبات حتقيق التنافسية وفق منظور دخوؿ األسواؽ األج .3
 اصتزائرية؛

ىناؾ ارتباط وثيق بُت القدرة التنافسية داخل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وترقية صادراهتا، وىذا بإنتاج  .4
 منتجات ذات ميزات تنافسية تطرحها يف األسواؽ الدولية؛

الصغَتة واظتتوسطة التميز عن اظتنافسُت )التكلفة،  العمل على تنمية مزايا تنافسية جديدة تضمن للمؤسسات .5
اصتودة، اظتواصفات العاظتية، اإلبداع التكنولوجي، البحث والتطوير، اظتوارد البشرية اظتؤىلة، التنظيم، الشراكة 

 األجنبية والتحالفات االسًتاتيجية اعتادفة...(.
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 أىمية البحث :ثالثا
سواء يف جانبو العملي أو العلمي، فاألقتية العملية للموضوع تتمثل يف يكتسي موضوع الدراسة أقتية بالغة 

إبراز أقتية التنافسية بالنسبة للمؤسسات اصتزائرية عامة و اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة من أجل ترقية 
ت اصتزائر خارج الصادرات اصتزائرية وتنميتها يف ظل االنفتاح االقتصادي واظتتغَتات االقتصادية، خاصة أف صادرا

قطاع احملروقات ىامشية بالنسبة للمحروقات. حيث أف الشغل الشاغل للحكومة اصتزائرية خبلؿ الفًتة الراىنة 
يتمثل يف البحث عن كيفية تنويع االقتصاد الوطٍت للتقليل من التبعية اظتفرطة للمحروقات، واليت ال تكوف إال 

مل رايتها إال اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة. اليت ىي احاجة إُف بتطوير القطاعات األخرى اليت ال نتكن أف حت
 دعم قدرهتا التنافسية القتحاـ األسواؽ اطتارجية يف ظل بيئة متحركة، سريعة وجد معقدة.

أما من الناحية العلمية، فالبحث يعد مساقتة متواضعة وتكملة للبحوث اليت أؾتزت يف غتاؿ التنافسية 
 غَتة واظتتوسطة.واقتصاد اظتؤسسات الص

 الموضوعأسباب اختيار  :رابعا
 من بُت األسباب اليت جعلتنا ـتتار ىذا اظتوضوع ما يلي:

  اظتيوؿ الشخصي ظتوضوع التنافسية و رغبة منا يف التعمق أكثر يف ؼتتلف ىذا اظتوضوع، خاصة أف التنافسية
و ذلك حىت تتمكن يف البقاء و أصبحت يف الوقت الراىن ضرورة حتمية بالنسبة لكل أنواع اظتؤسسات، 

 االستمرار و حتقيق النجاح يف ظل ما تفرضو البيئة الداخلية و اطتارجية للمؤسسات؛

  ػتاولة التوصل أكثر إُف واقع وخصوصية التنافسية وسبل دعمها داخل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة
 اصتزائرية؛

 دراسات اليت تناولت موضوع اظتؤسسات الصغَتة قلة الدراسات اليت تناولت مثل ىذه اظتواضيع، فمعظم ال
واظتتوسطة ركزت على جانب التمويل، اظتشاكل، مساقتتها يف التنمية وغَتىا. لذلك اظتوضوع يعد إضافة جديدة، 

 باعتباره أىم مواضيع الساعة والذي طرح نفسو بإضتاح على مستوى اضتكومة اصتزائرية.

   أىدا  البحث :خامسا
 درة التنافسية على مستوى اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة للتوغل داخل األسواؽ الدولية ضرورة حتسُت الق

وتنمية صادراهتا، ألف أغلب اظتنتوجات اظتصدرة من طرؼ ىذا النوع من اظتؤسسات تعترب منتوجات نصف مصنعة 
 غَت تنافسية يف األسواؽ اطتارجية.
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 ساب اظتهارات والكفاءات اصتديدة واالستفادة من جتارب االستعداد ظترحلة اظتنافسة العاظتية، عن طريق اكت
بعض الدوؿ اليت تساىم يف دعم القدرة التنافسية ظتؤسساهتا وؾتاحها يف تصريف منتجاهتا خارج أسواقها احمللية، 

 وفرض وجودىا يف غتاؿ األعماؿ على الصعيد العاظتي.

 لتنافسية على مستوى ىذا القطاع الفيت، واالنتقاؿ البحث عن اآلليات والسبل اظتمكنة اليت تدعم هبا القدرة ا
 من اظتنافسة احمللية إُف اظتنافسة العاظتية.

  تقدٔف صورة وافية عن التنافسية داخل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية و مساقتتها يف ترقية الصادرات
 اصتزائرية.

 منهجية البحث :سادسا
من أجل اإلظتاـ مبختلف جوانب اظتوضوع ومن أجل دراستو جيدا وجب االعتماد على اظتنهج الصحيح، 

النظرية والتطبيقية ووضع حدود حيث يستند بدرجة أوُف على الوصف والتحليل اظتتعلق بطبيعة ىذه الدراسة 
 وث أخرى. وبناءتماد عليها يف احشكالية، هبدؼ االقًتاب من اظتوضوعية والوصوؿ إُف نتائج منطقية نتكن االعلئل

 عليو ترتكز حدود ىذه الدراسة على جانبُت:
يصنف ىذا البحث ضمن البحوث النظرية اليت هتدؼ إُف اإلطاحة جبوانب معرفية ذات ـ الجانب النظري:  1

بصفة  صلة خبصوصيات وأبعاد التنافسية وأىم مؤشراهتا و سبل دعمها بالنسبة للمؤسسات على الصعيد العاظتي 
 عامة، واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة بصفة خاصة.

يتناوؿ اختبار ؼتتلف النقاط اظتذكورة نظريا، واإلجابة على الفروض اظتطروحة للدراسة، من ـ الجانب التطبيقي:  2
 خبلؿ االستبانة كأداة مت توزيعها على غتموعة من اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.

 الدراسات السابقة :سابعا
بالنسبة للدراسات السابقة ىناؾ عدد ال بأس بو من الدراسات على مستوى أطروحات الدكتوراه ورسائل 
اظتاجستَت اليت تناولت بصفة أخص اظتيزة التنافسية واليقظة التنافسية وحتسُت القدرة التنافسية وكذلك مؤشرات 

ناؾ من الدراسات اليت أخذت منحى تنافسية اظتؤسسات االقتصادية ومت ربطها مبتغَتات أخرى متعددة، وى
 موضوعنا وأقتها:

  موسم  2ية وعلـو التسيَت، جامعة قسنطينةػ أطروحة دكتوراه يف التسيَت كلية العلـو االقتصادية والتجار  (أ 
 بعنواف:" لزىر العابد " للباحث  2012-2013

 "ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسس
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حيث قاـ الباحث بدراسة اإلشكالية التالية: كيف نتكن حتسُت القدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة 
لقدرة التنافسية، وأىم واظتتوسطة؟ إذ تناولت الدراسة أىم األساسيات حوؿ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وا

سسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر، وكذا تنمية القدرة التنافسية والدور اضتكومي لتحسُت تنافسية اظتؤ اآلليات ل
 العوامل اظتؤثرة يف تنافسيتها.

وقد توصلت ىذه الدراسة إُف نتائج عديدة، أقتها اف اظتؤسسات ص و ـ بالرغم من ما حققتو يف 
االقتصاد الوطٍت إال أهنا ال تزاؿ تعآف من بعض العراقيل كنقص اعتياكل القاعدية اطتاصة هبا كمعاىد البحث 
والتطوير ومؤسسات رأس ماؿ اظتخاطر، ونقص التعاوف الفعاؿ بُت اظتؤسسات واصتامعات ومراكز البحث وغياب 

 االسًتاتيجيات اليت تدعو إلنشاء عناقيد صناعية جتمع بُت اظتؤسسات.

 ، موسمأطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اصتزائر (ب 
 بعنواف:" فرحات غول " للباحث  2005-2006

 "حالة المؤسسات الجزائرية -"مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصادية
أو اظتهارات واظتزايا التنافسية اليت  حيث قاـ الباحث بدراسة اإلشكالية التالية: ما ىي اظتؤشرات أو العناصر

تنمية تنافسيتها ػتليا وعاظتيا ومنو ضمن البقاء واالستمرار والنمو يف سوؽ من شأهنا أف تسمح للمؤسسات من 
دتيزه اظتنافسة الشرسة على الصعيد العاظتي؟ إذ تناولت الدراسة أىم اظتفاىيم األساسية حوؿ اظتنافسة والتنافسية 

ُف  واقع اظتؤشرات األساسية وكيفيات االنتقاؿ من التنافسية احمللية إُف التنافسية العاظتية. كما تطرؽ الباحث إ
للتنافسية يف اظتؤسسات االقتصادية اصتزائرية. وقد توصلت ىذه الدراسة إُف نتائج عديدة، أقتها تنمية تنافسية 
اظتؤسسة من خبلؿ اكتساب مزايا تنافسية متنوعة تعطي للمؤسسة خصائص ومواصفات جتعل اظتنتج متفوقا 

 صل إُف أنو يتحتم على اظتؤسسة الراغبة يف تنمية تنافسينها ػتليا وعاظتيا،ومتميزا عن منتجات اظتنافسُت، كما تو 
تكييف ىياكلها التنظيمية مع اظتتغَتات البيئية اصتديدة، كما أبرز أف مقومات تنافسية اظتؤسسات يف عصر العوظتة، 

الزبائن وما يقابلها من  اظتواصفات العاظتية للجودة واستكماؿ نظم اصتودة الشاملة اظتبنية على حاجيات ورغبات
جودة يف وظائف اظتؤسسة، كما يلعب اإلبداع دورا جوىريا يف تنمية تنافسية اظتؤسسة، ذلك من خبلؿ البحث 

 والتطوير وتوفَت اإلمكانيات البلزمة لذلك من برامج وميزانيات وحتفيزات مادية ومعنوية.

" عبد الحكيم عبد للباحث   2009ردف، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد والتخطيط، جامعة تشرين، األ (ج 
 بعنواف:اهلل النسور " 

 " األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح االقتصادي "
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حيث قاـ الباحث بطرح رتلة من  التساؤالت أقتها: ما ىو أثر عوامل ظروؼ الطلب يف األداء التنافسي 
أثر عوامل ظروؼ االنتاج يف األداء التنافسي لشركات الدواء األردنية؟ ما ىو أثر لشركات الدواء األردنية؟ ما ىو 

 الدور اضتكومي الداعم للتنافسية يف األداء التنافسي لشركات الدواء األردنية؟

إذ تناولت الدراسة التعرؼ على عوامل تعزيز التنافسية وفق فتوذج بورتر يف التنافسية على األداء التنافسي 
الدواء األردنية، حيث مثلت اظتتغَتات اظتستقلة خبمس ػتاور وىي ) ظروؼ الطلب، ظروؼ االنتاج،  لشركات

االسًتاتيجيات التنافسية، الصناعات التزويدية، والدور اضتكومي الداعم للتنافسية (، وقد تبع كل متغَت مستقل 
قلة.  أما متغَتات األداء التنافسي فقد مت غتموعة من العوامل الداعمة لو واليت مت اعتمادىا أيضا كمتغَتات مست

ين، األوؿ يتعلق مبؤشرات مالية واقتصادية ) فتو القيمة اظتضافة، معدالت العائد من االستثمار، فتو أجتزئتها إُف جز 
 اضتصة السوقية، فتو اظتبيعات، ارتفاع معدالت األرباح (، والثآف تتعلق مبؤشرات بناء اظتيزة التنافسية ) اخًتاؽ
أسواؽ جديدة، ابتكار منتجات جديدة، طرح أكثر من منتج، مكانة الشركة، حتقيق براءات االخًتاع، وتنوع 

 أساليب العمل (. 

قد توصلت ىذه الدراسة إُف نتائج عديدة أقتها: وجود عبلقة اكتابية بُت السياسات التسويقية اليت تتبناىا و 
بُت ظروؼ االنتاج واالداء  ضاكما تبُت وجود عبلقة اكتابية أي،  شركات األدوية األردنية واألداء التنافسي عتا

التنافسي،  كما أبرز الباحث أف العنصر اطتاص مبحور الدور اضتكومي الداعم للتنافسية والذي يرتبط بعبلقة 
اكتابية مع األداء التنافسي لشركات األدوية األردنية، متعلق مبدى استعداد الشركات للتكييف مع اتفاقيات التجارة 

 الدولية.

 لبحث: صعوبات اثامنا
نتكن  التطرؽ إُف الصعوبات اليت واجهت الباحث من خبلؿ جانبُت: صعوبات اصتانب النظري اليت تتمثل 
يف قلة الدراسات اليت تطرقت إُف اظتوضوع مباشرة، بالرغم من اظتواضيع اظتتعددة اليت عاصتت أو تكلمت عن قطاع 

تمثل يف تضارب األرقاـ واإلحصائيات يف بعض اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة. أما صعوبات اصتانب التطبيقي ت
اظتتغَتات االقتصادية ىذا من جهة، أما من جهة أخرى عدـ تفهم بعض اظتستجوبُت لطبيعة البحث من تساؤؿ 

 عن مصَت الدراسة. وعدـ االىتماـ وإعطاء األقتية البالغة يف مؤل االستبانات.  

  ىيكل البحث تاسعا:
مشلت دراستنا ىذه قسمُت، قسم نظري احتوى على الفصوؿ الثبلثة األوُف، سعيا منا إلؾتاز ىذا البحث 

 وقسم تطبيقي تضمنو الفصل الرابع واطتامس وفق التقسيم التاِف:

  مت التسليط الضوء يف ىذا الفصل " التنافسية كإطار جديد في األسواق الدولية "الفصل األوؿ: بعنواف ،
لنسبية إُف اظتيزة التنافسية، كما مت تشخيص األبعاد النظرية طتصوصيات على كيفية االنتقاؿ من مفهـو اظتيزة ا
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ولوجي للمؤسسات ؿتو التنافسية، كما قمنا بتحليل أىم يالتنافسية من خبلؿ توضيح النظرية لؤلداء والتوجو اإليد
ة لبورتر وػتددات اظتيزة اظتقاربات النظرية اليت لتفسَت مكامن اظتيزة التنافسية، من خبلؿ حتليل قوى اظتنافسة اطتمس

 التنافسية، وإبراز أىم مؤشرات التنافسية التصديرية.

  حتمية التنافسية الندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد العالمي"الفصل الثآف: بعنواف"  ،
اتيجي الذي تلعبو يف حاولنا تسليط الضوء على مفهـو اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وإبراز أقتيتها،  والدور االسًت 

حتقيق األىداؼ التنموية للعديد من الدوؿ. لذا قمنا بطرح االشكاليات التالية يف ىذا الفصل تتعلق بدور ىذه 
اظتؤسسات وقدرهتا على اقتحاـ األسواؽ اطتارجية. ومبفهـو آخر ما ىي نقاط القوة اليت تتميز هبا ىذه اظتؤسسات 

اطتارجية ؟ وما ىي أىم العقبات اليت تعرقل توجهها إُف األسواؽ العاظتية وتنمية اليت تسمح عتا من اقتحاـ األسواؽ 
 تنافسيتها التصديرية يف ظل اظتنافسة اضتادة اليت أنتجتها العوظتة االقتصادية وحترير التجارة العاظتية؟

  استعراض يف ىذا الفصل مت ، " دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "الفصل الثالث: بعنواف
أىم اآلليات اليت كتب على اظتنظمات القائمة على ىذا القطاع أف توفرىا من أجل دعم وترقية القدرة التنافسية 
عتذا النوع من اظتؤسسات الذي أصبح عصب الدورة االقتصادية ظتختلف الدوؿ سواء كانت متقدمة أو نامية. مع 

عم واظتتمثل يف الربامج واالسًتاتيجيات اظتساعدة للنهوض هبذا التطرؽ ألىم التجارب الدولية الرائدة يف تقدٔف الد
 القطاع من أجل ضماف استمراريتو يف عاَف اقتصادي ال يعرؼ البقاء إال للقوي.

  التطرؽ  إُف تشخيص وضعية تنافسية ، قمنا ب" واقع تنافسية االقتصاد الجزائري "الفصل الرابع: بعنواف
االصبلحات االقتصادية اليت تبنتها اصتزائر، وذتار ىذه اإلصبلحات على اظتتغَتات االقتصاد اصتزائري بدءا من أىم 

االقتصادية الكلية، كما نعرض أىم اظتؤشرات التنافسية لبلقتصاد اصتزائري على اظتستوى الكلي واصتزئي، يف األخَت 
 ت.حاولنا الًتكز على اظتؤشرات التنافسية للصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقا

، قمنا ضمن ىذا " دراسة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر "الفصل اطتامس: 
الفصل بدراسة واقع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة  ومراحل تطورىا يف اصتزائر، وإبراز دورىا يف االقتصاد الوطٍت،  

ر، والربامج اليت طبقتها من أجل القياـ هبذا كما قمنا بتوضيح أىم السياسات واالسًتاتيجيات اليت انتهجتها اصتزائ
القطاع وتنمية قدراتو التنافسية، كما قمنا مبحاولة تشخيص أبعاد التنافسية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية 

ل ومدى التأثَت على أدائها وتفوقها التنافسي، من خبلؿ اعتماد االستبياف كأداة من أدوات الدراسة والقياـ بالتحلي
 الوصفي باالعتماد على مقاييس النزعة اظتركزية لنتائج الدراسة واختبار الفرضيات.
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 :الفصل تمهيد
، حىت  أصبح موضوع التنافسية من اظتواضيع  اظتهمة جدا بالنسبة لدوؿ العاَف وذات وقع متزايد يف عاَف اليـو

األمن أف بعض الدوؿ كالواليات اظتتحدة األمريكية مثبل تعترب ىبوط التنافسية االقتصادية أحد العناصر اليت هتدد 
القومي للببلد. حيث استند ىذا االىتماـ مبناخ التنافس إُف التغَتات اضتاصلة على النشاط البشري من ؼتتلف 
جوانبو، كما استند االىتماـ أيضا إُف التطورات على اظتستوى العلمي والتكنولوجي وتقاصر اظتسافة بُت العلم و 

 التقنيات اضتديثة يف اإلنتاج واالخًتاع وتطبيقو.

يف كل فروعها بكثافة رأس اظتاؿ بقدر ارتباطها باحملتوى اظتعريف  كما َف تعد الصناعة مرتبطة بالضرورة
ومهارات العاملُت واإلدارة. وإذا كاف من اظتقبوؿ أف الشركات نتكن أف تطور تنافسيتها خلف حدودىا احمللية فإف 

األسواؽ العاظتية، خاصة إنو أىم ما نتيز النشاطات االقتصادية يف االختبار اضتقيقي للتنافسية العاظتية ىو االؾتاز يف 
الوقت اضتاضر ىو وقوعها حتت ىاجس التنافس على الصعيد العاظتي، فاضتواجز التقليدية النسياب السلع 

َت واطتدمات من ضرائب رتركية وحصص كمية آخذة بالتبلشي، مع زيادة الًتكيز على اضتواجز التقنية اظتتعلقة مبعاي
اصتودة والبيئة، ؽتا أدى إُف بروز منافسُت جدد ذات درجة عالية من اظتهارة والقوة. كذلك يبلحظ يف حاالت  
كثَتة يف شىت أؿتاء العاَف، بأف اظتصادر التقليدية للمنافسة كاظتيزة النسبية اظتتمثلة باظتوارد واعتبات الطبيعية اظتتاحة، 

ديرات السابقة تضفيها عليها كأداة لتطوير اقتصاد تنافسي قوي. حيث بدأ َف تعد تتمتع باألقتية اليت كانت التق
 .االىتماـ يتجو ؿتو فتوذج اظتيزة التنافسية كنموذج اسًتشادي بديل للتنمية
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 المبحث األول: التجارة الدولية بين الميزة النسبية والميزة التنافسية
َف يظهر مفهـو اظتيزة التنافسية صدفة وإفتا ىو نتيجة التحوؿ يف مفهـو اظتيزة النسبية بسبب التحوالت اليت 
عرفها العاَف يف رتيع األصعدة، فقد كاف مفهـو اظتيزة النسبية حجر الزاوية يف حتديد مسار التجارة الدولية 

وحىت  RICARDOمنذ كتابات دافيد ريكاردو وغتاالت التخصص وتقسيم العمل بالنسبة للمؤسسات والدوؿ، و 
 1عهد قريب كاف ىذا اظتفهـو السائد بُت االقتصاد ورجاؿ اإلدارة.

يف أواخر القرف اظتاضي ظهر مفهـو جديد ىو اظتيزة التنافسية الذي يتسم بالديناميكية، كونو يعتمد على 
الرتكازه على أكثر من ػتدد وليس فقط الوفرة أو عنصر التجديد والتطوير كما أنو يتسم بالعمومية والشمولية 

الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج، فهو مبثابة امتداد وتطور لفكرة اظتيزة النسبية اليت افتقدت إُف الواقعية نتيجة تفسَتىا 
 خرى.ضتكم التجارة الدولية على أساس ػتدد التكاليف والًتكيز على عنصر العمل وإقتاؿ العوامل اإلنتاجية األ

فمن ىنا نتكننا القوؿ أنو ال نتكن أف تتم دراسة اظتيزة التنافسية مبعزؿ عن نظرية اظتيزة النسبية والتطورات 
اظتتبلحقة عتا، فكما ىو معروؼ يف أدبيات االقتصاد لقد اعتمدت سياسات اضترية االقتصادية الدولية من حيث 

ومن مث على اإلسهامات اليت قدمتها اظتدارس اضتديثة وخاصة أصوعتا النظرية على أفكار اظتدرسة الكبلسيكية أوال 
النيوكبلسيكية وتطوراهتا. جاء ىذا التوافق بسبب اظتبادئ اظتشًتكة اليت تتمحور حوؿ آلية السوؽ اضترة وحركات 

           2األسعار، والتعديل التلقائي لبلختبلالت من خبلؿ حركات األسعار أو الكميات .

 التفسير العلمي للنظرية النسبية المطلب األول: 
قبل التطرؽ إُف نظرية اظتيزة النسبية لدافيد ريكاردو البد من التأكيد على نقطة أساسية تتعلق باظتقارنة بُت 

 نظرية اظتيزة اظتطلقة ألدـ شتيث واظتيزة النسبية لدافيد ريكاردو.

  الفرع األول: الميزة المطلقة آلدم سميث

( من خبلؿ مفهـو اظتيزة اظتطلقة قّدـ آدـ شتيث شرحا للمزايا النارتة 1776من عشر )يف أواخر القرف الثا
من التجارة الدولية، وابرز أقتيتها بالنسبة للدولة واجملتمع ككل من خبلؿ فتوذج مبسط للعبلقات االقتصادية 

صص يف إنتاج السلعة اليت الدولية اليت تقـو على مبدأ حرية التجارة واظتنافسة. حيث رأى شتيث أف الدولة تتخ
تكوف عتا ميزة مطلقة يف إنتاجها، ويقصد باظتيزة اظتطلقة أقل كلفة تنفق على السلعة أو خدمة واحدة تنتجها 
دولتاف معا، وىذا يعٍت أف الفكرة العامة اليت تستند عليها النظرية ىي أف اظتيزة اظتطلقة توجد عندما تنتج إحدى 

                                                 
اظتؤدتر الدوِف للتنمية ،  " تأىيل وظيفة الموارد البشرية في ظل متغيرات العولمة، حالة المنظمات االقتصادية في الجزائر"بقة الشريف،  -1

 .09، ص2009نوفمرب  4-1عودية أياـ ، الرياض، اظتملكة العربية الساإلدارية، معهد اإلدارة العامة
  .393، ص2006، 1، دار جرير للنشر والتوزيع ، عماف ، األردف ، ط " تحليل االقتصاد الكلي"ىوشيار معروؼ،  -2
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ل تكلفة من الدولة األخرى وتتحدد نفقة إنتاج السلعة انطبلقا من كمية العمل البلزمة الدوؿ السلعة أو اطتدمة بأق
   1إلنتاجها، يعٍت أف العمل ىو عنصر اإلنتاج الوحيد.

ىذا التخصص الدوِف الذي يرجع بالنفع لكبل الدولتُت، وذلك بازدىار التجارة الدولية عن طريق تصدير 
وصوؿ إُف حالة اإلشباع والتوظيف بشكل أفضل، كما نتكن التبادؿ الدوِف الفائض اظتوجود لدى الدولتُت، وال

القائم على اظتيزة اظتطلقة، من اقتصار اظتنتجُت على إنتاج السلع اليت ال تتمتع الدوؿ األخرى مبيزة مطلقة يف 
 2إنتاجها، وىكذا يتم توجيو واستغبلؿ اإلنتاج أحسن استغبلؿ ؽتكن.

 زة النسبية لدافيد ريكاردوالفرع الثاني: نظرية المي
نظرية اظتيزة النسبية، إذ بقيت تلك النظرية تشكل جوىر اضتجة لصاٌف  1817أسس دافيد ريكاردو يف عاـ 

 3حرية التجارة الدولية، وىذا ما تضمنو معظم كتب علم االقتصاد.
لتقق اعتدؼ منو، فهل يعقل إف اظتأخذ األساسي عتذه النظرية جاء نتيجة انتقاد مبدأ اظتيزة اظتطلقة اليت َف 

مثبل أف أحد ىذين البلدين يقـو بتصدير كل شيء واآلخر يعـز باستَتاد كل شيء. ىنا جاء الرد على يد ريكاردو 
الذي طرح مبدأ اظتيزات النسبية، أشار إُف أنو من اظتمكن أف لتصل التبادؿ بُت البلدين على أساس التفوؽ النسيب 

أي نتكن ألي دولة أف تتخّصص يف إنتاج وتصدير السلعة اليت تنتجها  4وؽ اظتطلق،األعلى وليس على أساس التف
بتكلفة نسبية أقل، وتستورد السلعة اليت تنتجها بتكلفة نسبية، أي ال تتوافر فيها ميزة نسبية، واظتقصود باظتيزة 

 يف بلدين ؼتتلفُت. النسبية ىي أقل تكلفة نسبية تنفق يف سلعة واحدة مقارنة بسلعة أخرى يتم إنتاجها 

ولتوضيح ىذه الفكرة مبثاؿ عن التجارة بُت أمريكا والياباف، نفًتض أهنما ينتجاف سلعتُت قتا اصترافات 
يـو عمل بينما  25فمثبل يف أمريكا يتطلب إنتاج سيارة واحدة  (، 01)والسيارات طبقا للبيانات باصتدوؿ رقم 

يـو  300يـو عمل واصترافات  100اف يتطلب إنتاج السيارة نفسها يـو عمل، ويف الياب 50يتطلب إنتاج اصترافة 
عمل، وواضح أف أمريكا لديها ميزة يف إنتاج السلعتُت ومع ذلك نتكن أف تقـو الياباف بتصدير سلعة ما من 

 السلعتُت إُف الواليات اظتتحدة األمريكية.

 

 

 

                                                 
  .11، ص2004، دار اصتامعة اصتديدة ، اإلسكندرية، مصر  " االقتصاد الدولي "زينب حسُت عوض اهلل،  -1
  .38، ص 2007لنشر، القاىرة ، مصر، ، اظتكتبة العصرية لظرية والتطبيق "" العبلقات االقتصادية بين النرضا عبد السبلـ،  -2
  .08، ص2007، مركز دراسات الوحدة العربية، 39، غتلة احوث اقتصادية عربية، العدد "ظريات التجارة الدولية التقليديةن"، طو  يونس زتادى -3
  .47، ص2010، 1، دار إسراء للنشر والتوزيع عماف ، األردف طوالتطبيقات( "" االقتصاد الدولي )النظرية ىجَت عدناف زكي أمُت ،  -4
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 بأيام العملتكلفة إنتاج الوحدة من السلعتين مقاسة  : 1ـ  1الجدول رقم 

 الدولة
 السلعة

 اليابان أمريكا

 300 50 جرافات
 100 25 سيارات

 . 27ص 2011، دار الفكر، عماف، األردف الطبعة األوُف " االقتصاد الدولي النظرية والسياسات "السيد متوِف عبد القادر،  المصدر:

)عدـ وجود جتارة بُت الياباف وأمريكا(  من اصتدوؿ  يتبُت لنا يف حالة افًتاضنا وجود حالة االكتفاء الذايت
( ثبلثة سيارات، ومن مث فإف 03تباع اصترافة مقابل سيارتُت يف أمريكا، بينما يف الياباف  تباع اصترافة مقابل )

الواليات اظتتحدة لديها ميزة يف إنتاج اصترافات ألف سعرىا  منخفض. إذا قامت التجارة بينهما وصدرت الياباف  
مريكا وباعتها باألسعار األمريكية فإف  الياباف ستحصل على جرافة مقابل سيارتُت وىي  بأسعار السيارات أل

سيارات ؽتا يعٍت أف الياباف  لديها ميزة نسبية يف إنتاج السيارات بالرغم من أهنا  ال دتلك أي  03الياباف تكلف 
سيارات مقابل  03لياباف فإف أمريكا ستحصل على أما إذا باعت أمريكا  اصترافة إُف الياباف بأسعار ا ميزة مطلقة.

 02اصترافة الواحدة ومن مث  فإف أمريكا لديها ميزة نسبية يف إنتاج اصترافات، وباظتثل إذا كاف  اظتعدؿ يف أمريكا ىو 
سيارات لكل جرافة، نستنتج أف  الدولتُت سوؼ يكسباف من التجارة   03 سيارة  لكل جرافة ومعدؿ الياباف ىو

 هما يف ظل نظرية اظتيزة النسبية عكس اظتيزة اظتطلقة.بين

للتخصص الدوِف التجاري يف مستويات اإلنتاجية، إال أهنا ظلت عاجزة  Ricardoبالرغم من تفسَت نظرية 
 عن تفسَت أسباب ىذا التفاوت من خبلؿ رتلة من االنتقادات اظتوجهة عتذه النظرية أقتها:

 األسعار، ؽتا يؤدي إُف صعوبة حتديد معدالت التبادؿ الفعلية بُت  أهنا أقتلت عامل الطلب يف حتديد
الدولتُت، حيث أهنا افًتضت وحدة من سلعة مقابل وحدة من سلعة أخرى، وبالتاِف عدـ قدرة النموذج يف حتديد 

       1الكيفية اليت تتوزع هبا اظتكاسب من التجارة الدولية بُت الدوؿ اظتتاجرة.

  ظيف الكامل وعدـ تدخل الدولة ألف قوى السوؽ كفيلة بإصبلح أي خلل يف عدـ صحة فرضية التو
التوازف االقتصادي دوف تدخل الدولة، ولكن بعد العديد من األزمات وخاصة بعد الكساد الكبَت تأكد عدـ قدرة 

      2النظاـ االقتصادي الرأشتاِف على استعادة التوازف التلقائي دوف تدخل الدولة.

                                                 
 .53ف أمُت زكي، مرجع سبق ذكره،  صىجَت عدنا - 1
    .198، ص2010، مطبعة العشرى، مصر،  " نظريات وسياسات التجارة الدولية "ػتمد صفوت قابل،  - 2
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 لنظرية التفاوت يف مستوى النمو االقتصادي لكل من الدوؿ اظتتقدمة ودوؿ العاَف الثالث، كما تتجاىل ا
ؽتا جعل التبادؿ التجاري بُت ىذه الدوؿ غَت عادؿ وغَت متكافئ، كما ال يتحقق بالضرورة االستخداـ األمثل 

     1وؿ العاَف الثالث.ظتوارد كل طرؼ من أطراؼ التبادؿ الدوِف على حده خاصة إذا مت بُت دوؿ متقدمة ود

من خبلؿ ىذه االنتقادات نستنتج أف نظرية اظتيزة النسبية تفتقد إُف الواقعية، األمر الذي أدى إُف عدـ 
قدرهتا على تفسَت االجتاىات الفعلية للتجارة الدولية، ونظرية اظتيزة النسبية ما ىي إال حالة ساكنة تعمل على 

إنتاج السلع يف وقت ػتدد، باإلضافة إُف عدـ أخذ االعتبار باظتتغَتات  تقدٔف شرحا لكفاءة اقتصاد دولة يف
اطتارجية، حيث َف يشَت ريكاردو مباشرة إُف األسواؽ اليت تعمل يف ظل اظتنافسة اضترة أو أف ىناؾ سياسات 

العرض. تنافسية تعمل على التحكم يف األسواؽ والتأثَت يف األسعار أو أف ىناؾ سعر يتحدد وفق قوى الطلب و 
ىذا ما أسندتو بعض النظريات اليت ظهرت لتطوير وتكملة نظرية اظتيزة النسبية تأخذ بنظر االعتبار اختبلؼ 

 ظروؼ الصناعات اظتختلفة.

 الفرع الثالث: تطور النظرية النسبية
قامت  مت تطوير نظرية اظتيزة النسبية من خبلؿ السعي إُف معاصتة أوجو القصور اليت دتثلت يف الفروض اليت

 عليها النظرية وخصوصا فرض العمل أساس القيمة.

تقـو فكرة )ىابلر( على استخداـ مفهـو تكلفة : التكلفة النسبية بداللة تكلفة الفرصة البديلة (1
الفرصة البديلة بدال من تكلفة العمل يف اظتقارنة بُت تكلفة اإلنتاج لسلعتُت بُت دولتُت، فتكلفو الفرصة البديلة 

لوح واحد من الصلب ىي عدد الوحدات من القماش اليت مت التضحية هبا إلنتاج ىذه الوحدة من إلنتاج مثبل 
الصلب، والعكس فتكلفو الفرصة البديلة إلنتاج قطعة من القماش ىي عدد ألواح الصلب اليت َف يتم إنتاجها، 

  2وبذلك مت جتاوز فرض أف العمل ىو أساس القيمة.
تعود صياغة ىذه النظرية إُف مساقتة   :أولين( -اإلنتاج  )ىيكشر سبية لعوامل نظرية الميزة الن (2

، مث طورىا من بعدقتا االقتصادي "بوؿ 1933مث من بعده تلميذه "أولُت" سنة  1919كل من "ىيكشر" سنة 
 3سامويلسن".

التحليل تعتمد على العديد من الفروض اظتبسطة اليت تساعد على عرض اضتقيقة اظتراد دراستها والًتكيز على 
  4والوصوؿ إُف نظرية تعرض وجهة نظر مقبولة، حيث تتمثل ىذه الفروض فيما يلي:

 
                                                 

  33، ص2010، 1، اظتكتبة العصرية للنشر والتوزيع، اظتنصورة، مصر ط " االقتصاد الدولي "طارؽ فاروؽ اضتصري ، - 1
  27السيد متوِف عبد القادر ، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

3
- Michel Rainell , "Le commerce international", la Découverte, 7 Édition , Paris, 2000, P45.      

 .103 – 102، ص ص 2010، دار اظتسَتة للنشر، عماف، األردف،  الدولي )نظريات وسياسات( "" االقتصاد علي عبد الفتاح أبو شرار، - 4
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 وجود دولتُت وسلعتُت وعاملُت من عوامل اإلنتاج )العمل ورأس اظتاؿ(؛ 

 تشابو التكنولوجيا يف كل من البلدين؛ 

 متضع اإلنتاج لقانوف غلة اضتجم الثابت لكل من السلعتُت ويف كل من البلدين؛ 

 وجود اظتنافسة التامة يف أسواؽ السلعتُت وعناصر اإلنتاج يف البلدين؛ 

 داخل البلد وعدـ قدرهتا باالنتقاؿ دوليا؛ القدرة التامة على حركة عوامل اإلنتاج 

 ال توجد أي تكاليف تقف يف طريق تدفق التجارة الدولية؛ 

 كل من الدولتُت.السلعة األوُف كثيفة العمل والسلعة الثانية كثيفة رأس اظتاؿ يف   

أولُت" ترى أنو إذا كاف التبادؿ حرا بُت البلدين، فإف كل بلد سيخصص ويصدر  -إف نظرية "ىيكشر 
اظتنتج الذي يتطلب إنتاجو كميات أكرب من عامل اإلنتاج الوافر نسبيا، ويستورد اظتنتج الذي يستعمل يف إنتاجو  

اشرة، تبادؿ لعوامل كميات من عامل اإلنتاج نادر نسبيا، وهبذا فالتبادؿ الدوِف للمنتجات ىو بطريقة غَت مب
      1اإلنتاج اظتتوافرة يف ؼتتلف الدوؿ.

لقد طوِّرت ىذه النظرية من قبل االقتصادي "سامويلسن " حيث حاوؿ إضفاء بمعد جديد عتا اليت عرفت 
أولُت سامويلسن" إذ بُت ىذا األخَت أف ارتفاع سعر سلعة ما نتكن أف يؤدي إُف ارتفاع  -باسم نظرية "ىيكشر

نصر اإلنتاجي الذي يستخدـ بكثافة يف إنتاجها، وقد أدى ذلك إُف نظريتو حوؿ "تعادؿ أسعار عوامل سعر الع
اإلنتاج"، ووفقا عتذه النظرية القائمة على وفرة عوامل اإلنتاج فإف قياـ التجارة الدولية يؤدي إُف معادلة األسعار 

نو  إذا كاف التبادؿ حر بُت الدوؿ فإف ىذا يعمل على النسبية واظتطلقة لعوامل اإلنتاج اظتتجانسة بُت الدوؿ، أي أ
   2تقليص حد كبَت يف الفوارؽ بُت أسعار السلع، وبذلك تتعادؿ أسعار عوامل اإلنتاج اظتوظَّفة يف إنتاجها.

 رغم ذلك َف ختلو ىذه النظرية من االنتقادات اظتتمثلة كاآليت: 

 الواقع يثبت العكس؛إقتاؿ النظرية النتقاؿ عناصر اإلنتاج دوليا ألف  

 تفًتض تبادؿ السلع يف ظل شروط اظتنافسة الكاملة وبالتاِف إقتاؿ األسواؽ االحتكارية؛ 

 االىتماـ باصتانب الكمي لعناصر اإلنتاج وإقتاؿ اصتانب الفٍت، وحسن استغبلؿ عناصر اإلنتاج؛ 

 لعملية اإلنتاجية.جتاىل ىذه النظرية إُف تكاليف النقل كما أقتلت عنصر البحث والتطوير يف ا 

                                                 
  .20زينب حسُت عوض اهلل ، مرجع سبق ذكر، ص  -1
 .121-120، ص ص 2010، دار اظتنهل اللبنآف، بَتوت، لبناف،  " التجارة الدولية في عصر العولمة "ػتمد دياب ،  -2
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 المطلب الثاني: النظريات الحديثة المفسر للتجارة الدولية                    

إف ظهور النظريات اظتبنية على حرية عوامل اإلنتاج راجع إُف الضمعف الذي عرفتو النظريات السابقة يف 
 تفسَت خصوصيات التبادؿ الدوِف اضتاِف.

 لى أساس التكنولوجياالفرع األول: النظريات القائمة ع
دتثل النظرية التكنولوجية يف التجارة اطتارجية حتليبل ديناميكيا لقانوف النفقات النسبية، فهي تفسر فتط 
التجارة اطتارجية بُت الدوؿ يف ذلك النوع من اظتنتجات اليت تعترب نتيجة مباشرة للتغَتات التكنولوجية ومن أىم 

 ىذه النظريات نذكر فتوذجُت:

  نموذج الفجوة التكنولوجية: أوال:
إف االخًتاعات والتجديدات اليت تتم يف دولة معينة دتنحها ميزة نسبية  "J. POSNER"أوضح بوزنر 

حيث  ،وجيا اضتديثة إُف العاَف اطتارجيجديدة يف التجارة الدولية تستمر إُف حُت انتقاؿ استخداـ ىذه التكنول
اعترب أف ابتكار طرؽ جديدة يف إنتاج سلع جديدة، نتكن البعض من الدوؿ أف تكوف مصدرة بغض النظر عن 
نسب عوامل اإلنتاج اليت تتمتع هبا، حيث أف تفوقها التكنولوجي يسمح عتا بأف يكوف عتا احتكار التصدير يف 

أولُت، حيث يرى  -متتلف عن تفسَت نظرية ىيكشر كما كتد )بوزنر( تفسَتا للمزايا النسبية   1سلع القطاع اظتعٍت.
أف اظتزايا ال ترجع فقط للوفرة يف عوامل اإلنتاج ولكن قد تكوف للتفوؽ التكنولوجي الذي دتلكو بعض الدوؿ 

حسب ىذا النموذج فإف الدوؿ اظتتفوقة تكنولوجيا تطرح يف السوؽ   2ويعطيها ميزة نسبية يف التجارة الدولية.
أو منتجات ذات جودة أفضل أو ذات تكلفة أقل، تسمح عتا باكتساب مزايا مقارنة بغَتىا من منتجات جديدة 

 الدوؿ. 
 ثانيا: نموذج دورة حياة المنتج

من  1966على عدة تساؤالت من خبلؿ نظرية دورة حياة اظتنتج سنة  "VERNONE"لقد أجاب فرنوف 
ىي الفًتة الزمنية اليت  تقدمة قبل غَتىا من دوؿ العاَف ؟ ومابينها: ظتاذا يظهر االخًتاع واالبتكار يف بعض الدوؿ اظت

تستطيع الدولة اليت يظهر فيها االخًتاع االحتفاظ بتفوقها التكنولوجي ؟ فهي امتداد لنظرية )بوزنر(، وىذا 
حياتو يف قياـ العتمادىا على نفس اظتبدأ اظتتمثل يف الفارؽ التكنولوجي، واعتمادىا على دور اظتنتج اصتديد ودورة 

 التجارة الدولية، وعتذا فإف فرنوف قسم ىذه اظتراحل إُف أربعة مراحل والشكل يوضح ذلك:

 

                                                 
1
- Bernard Guillochom,Annie  kwaecki, "Economie  International, commerce et macroéconomie", Dundo,      

5 Édition, 2006, p62. 
   .25طارؽ فاروؽ اضتصرى، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 : مراحل دورة حياة المنتج لـ: فرنون1ـ  1الشكل رقم 

 
 مرحلة النضج    مرحلة النمو واظتنافسة     مرحلة االنطبلؽ مرحلة االـتفاض                 

 وصوؿ اظتنتج ظترحلة    وصوؿ اظتنتج للسوؽ                                                                              

 للسوؽ احملليالتصـــديـــــر                                        االســــتـــراد 
 

 
   

    
 .104ص  2007اصتامعة اصتديدة، اإلسكندرية، مصر، ، دار" االقتصاد الدولي المعاصر" غتدي ػتمود شهاب،  المصدر:

ىذه اظترحلة ينتج اظتنتج من قبل البلد اظتبتكر بكميات ػتدودو وبتكاليف مرتفعة وعتذا  مرحلة االنطبلق: -1
يوجَّو للسوؽ الداخلي، كما تتميز ىذه اظترحلة بالكثافة التكنولوجية وبالتاِف فإف فتو اظتنتج وإنتاجو يتطلب يد 

  كبَت، ؽتا كتعل استحالة تصديره.عاملة عالية اظتهارة، لذا فإف أسعار اظتنتج تكوف مرتفعة والطلب عليو غَت
يف ىذه اظترحلة يزداد الطلب على اظتنتج، وكتري إنتاجو بصفة متزايدة  مرحلة النمو وبداية التصدير: -2

وتنخفض تكاليف إنتاجو ؽتا يؤدي إُف اـتفاض أسعاره وىذا ما يؤدي إُف مضاعفة الطلب عليو داخليا وخارجيا، 
 قـو بعملية التصدير.األمر الذي كتعل البلد اظتبتكر ي

يف ىذه اظترحلة يكوف اظتنتج منمطا والتكنولوجية عادية، لذا فإف اظتنافسة تكوف سعرية، مرحلة النضج:  -3
وبالتاِف تنتقل ىذه التكنولوجيا إُف الدوؿ ذات األجور اظتنخفضة وىذا لتخفيض تكاليف اإلنتاج، فتصبح الدوؿ 

 رة.اظتبتكرة مستوردة بينما الدوؿ اظتقلدة مصدَّ 
 ةع الشركات ؽتا يصبح اظتنتج أكثر فتطيتصبح التكنولوجيا متاحة صتمي مرحلة االنخفاض )االنحدار(: -4

 وتصبح من أكثر الدوؿ اظتصدِّرة لو. وعاديا، وتتخصَّص الدوؿ النامية يف إنتاجو
وا من بعض بالرغم ما حتملو ىذه النظرية من قدرة كبَتة على تفسَت التجارة الدولية، إال أهنا ال ختل

االنتقادات حيث أف كل منتج تأخذ دورة حياتو أشكاال وطرقا ؼتتلفة، فبعض اظتنتجات يصيبها الفشل بعد 
وصوعتا إُف السوؽ، والبعض اآلخر ال يعيش سوى فًتة وجيزة إذا كاف موضة عابرة، وىناؾ منتجات تبقى خالدة 

ؾ منتجات يف األسواؽ منذ عدة سنوات مثل اظتنظفات لفًتات زمنية كبَتة جدا مثل اظتواد األساسية، كما أف ىنا
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اليت َف تفقد مكانتها وتفوقها يف السوؽ العاظتي، باإلضافة إُف ؼتتلف العوامل اليت تسمح لدولة بتحقيق ميزة نسبية 
 يف منتجات معينة دوف دولة أخرى.

 الفرع الثاني: نظرية تشابو دوال الطلب )نظرية ليندر(
ىو االعتماد على  1968اليت قدمها االقتصادي السويدي )استيفاف ليندر( سنة  إف جوىر نظرية ليندر

جانب الطلب يف تفسَته لظاىرة التبادؿ الدوِف وإثبات خطأ االعتماد على جانب العرض، حيث توصل إُف أف 
ىذه النظرية  مستويات الدخوؿ الفردية تؤثر على كثافة التجارة اطتارجية بالنسبة للمنتجات الصناعية. حيث تقـو

   1على الشرطُت التاليُت:

 أي سلعة ال بد وأف تنتج وتستهلك يف الداخل قبل أف تتحوؿ إُف سلعة تصديرية؛ 

جتاوب تكوين اظتنتج لبلد معُت مع ىيكل الطلب الداخلي، حيث تتجو األسعار النسبية عتذه اظتنتجات إُف  
 االـتفاض.

 ؽ بُت نوعُت من السلع: ويف تفسَت ليندر لقياـ التجارة الدولية يفر 

يرى أف تبادعتا يتم طبقا للميزة النسبية وأف اظتيزة تتخذ بنسب عناصر اإلنتاج، فكثرهتا   ـ المنتجات األولية: 1
 يؤدي إُف اـتفاض أذتاهنا وبالتاِف اـتفاض سعر اظتنتج.

والواردات الفعلية، وتأيت قدرة يرى أف ىناؾ غتموعة من العوامل اليت حتدد الصادرات ـ المنتجات الصناعية:  2
دولة ما على تصدير السلع للخارج من وجود طلب ػتلي على ىذه السلعة، وعلى ذلك فإف احملدد األساسي 

 للتصدير ىو وجود الطلب احمللي على السلع باعتباره شرطا ضروريا.

مضادة توضح إمكانية اإلنتاج بالرغم من جاذبية ىذا التحليل اظتتقدـ اظتبٌت على الطلب، إال أف ىناؾ أمثلة 
نبلحظ قياـ بعض  2للتصدير حىت يف حالة عدـ وجود سوؽ ػتلي للمنتجات، وأبرز ما يساؽ على ذلك مثبل:

دوؿ شرؽ آسيا اليت ال تدين باإلسبلـ إال أهنا تقـو بإنتاج مستلزمات اضتج، وسجادة الصبلة، وبوصلة حتديد 
مكاف الكعبة اظتشرفة لتحديد اجتاه القبلة، وتقـو بتصديرىا للدوؿ اإلسبلمية، على الرغم من عدـ وجود طلب 

 داخلي عليها.

 والتجارة الدولية الفرع الثالث: اقتصاديات الحجم
عن العبلقة بُت  1983سنة   KRUGMAN-HELPMONتعترب فكرة اقتصاديات اضتجم اليت قدمها  

التكلفة وحجم اإلنتاج اظتقابل عتا، حيث تنخفض تكلفة السلعة بزيادة اإلنتاج، ويمعترب " آلفرد مارشاؿ " أوؿ من 

                                                 
    .53 -52قادر، مرجع سبق ذكره، ص ص السيد متوِف عبد ال - 1
  .54، صنفسواظترجع  - 2
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ر نظرية "ىيكشر وأولُت" من خبلؿ التخلي على أحد حيث دتثل ىذه النظرية ػتاولة لتطوي 1نبَّو هبذه الفكرة،
الفروض النظرية الكبلسيكية وىو ثبات الغلة، كما دتتاز من حيث اظتنهج باعتمادىا على ديناميكية التحليل 
االقتصادي من خبلؿ عنصر الزمن وتنظر إُف وفورات اإلنتاج الكبَت باعتباره أحد اظتصادر اظتكتسبة الختبلؼ 

 ية.النفقات النسب

ؽتا سبق نتكن القوؿ بأف كافة التغَتات والتطورات السابقة لنظرية التجارة اطتارجية قد اتفقت يف أهنا ال 
نتكن اعتبارىا بديل كامل عن نظرية اظتيزة النسبية، ولكنها مبثابة نظريات مكملة عتا، وذلك ألف كل نظرية ركزت 

للميزة النسبية دوف وجود نظرية واحدة قادرة على معاصتة كافة على متغَت من اظتتغَتات اطتاصة بالنظرية التقليدية 
ىذه العناصر. لذا َف ترقى ألف تصبح نظرية قائمة بذاهتا أو نظرية بديلة للنظرية التقليدية للميزة النسبية. األمر 

اظتيزة التنافسية الذي أدى إُف التوصل إُف مفهـو جديد أكثر مشوال من مفهـو اظتيزة النسبية الذي يتمثل يف مفهـو 
 الذي يهدؼ إُف تقدٔف نظرية شاملة يف تفسَت أفتاط التخصص والتبادؿ التجاري.

 التنافسية كامتداد للميزة النسبية المطلب الثالث:
انطبلقا من الديناميكية اليت شهدهتا تطورات النظرية اضتديثة يف تفسَت التجارة الدولية عرب الزمن موجِّهة 

للنظرية النسبية، ىذا نتيجة سكوف ىذه النظرية يف تفسَتىا لقياـ التبادؿ الدوِف، ومع مرور  رتلة من االنتقادات
الزمن نتيجة لًتاكم رأس اظتاؿ اظتادي والبشري، وتعقد وتقدـ التكنولوجيا عرب الزمن ؽتا يؤدي إُف فقد الدوؿ األكثر 

داـ العمالة الغَت اظتاىرة والرخيصة، فتنتقل بدال تقدـ ظتيزهتا التنافسية يف اظتنتجات ذات الكفاءة النسبية الستخ
منها إُف إنتاج اظتنتجات اليت تتطلب اظتزيد من رأس اظتاؿ والتكنولوجيا األكثر تعقيدا وتقدما. من ىذا يتضح أف 

لوجيا اظتيزة النسبية ديناميكية وأف فتط التخصص الدوِف يتغَت وأف الوفرة النسبية للموارد تتغَت، كما تتغَت التكنو 
واحتياجات السوؽ. وعليو يتضح عدـ مبلئمة مصطلح اظتيزة النسبية واألنسب ىو مصطلح "اظتيزة النسبية 

     2"اظتيزة التنافسية ". الديناميكية" أو

 الفرع األول: التنافسية حسب نموذج بورتر
يكاردو مازاؿ عتما قدر مفهـو اظتيزة اظتطلقة آلدـ شتيث واظتيزة النسبية لدافيد ر  PORTERلقد وجد بورتر 

من األقتية يف أدبيات التجارة الدولية كما أكد أف حتليل ريكاردو كاف يف االجتاه الصحيح بسبب اعتماده على 
االختبلؼ يف اإلنتاجية. إال أف النظريات اليت جاءت بعد ذلك وخاصة نظرية ىيكشر ػػ أولُت قد غَتت ىذا 

ر اإلنتاج اظتتوفرة يف الدولة كمحدد الكتساب اظتيزة النسبية قد يعطي االجتاه، ألف االعتماد على معطيات عناص

                                                 
1
 -Michel Rainelli, "La nouvelle théorie du commerce internationale" la découverte 3 édition 2003,P27   

، أطروحة دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية  دراسة حالة مجمع صيدال الصناعة الدواء في الجزائر" -" التسويق والمزايا التنافسيةسامية ضتوؿ،  -2
  53، ص 2008والتسيَت، جامعة باتنة، اصتزائر، 
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الفرصة للدولة التأثَت على تلك اظتيزة مبا دتلكو من سلطات، فتستطيع أف تؤثر على عرض عناصر اإلنتاج سواء 
 .بإتباع سياسات حتديد األجور أو سياسات الدعم اظتختلفة، ؽتا يؤدي إُف اكتساب ميزة نسبية مصطنعة

وقد دعمت وجهة نظر بورتر ظهور تدفق كبَت من التجارة العاظتية بُت دوؿ صناعية متقدمة تتشابو من 
حيث مواردىا، بل إفَّ نسبة مرتفعة من التجارة الدولية تتم يف منتجات تستخدـ نفس عناصر اإلنتاج. فكبل 

للميزة النسبية، وأضاؼ بأف ىذه األخَتة  النوعُت من التجارة كاف من الصعب تفسَتىا يف إطار النظرية التقليدية 
كانت صاضتة يف القرنُت الثامن عشر والسابع عشر عندما كانت تكلفة عناصر اإلنتاج من اظتوارد الطبيعية وخاصة 
تكلفة العمل تشكل عنصرا ىاما يف العملية اإلنتاجية. أما عن النظريات اليت أعقبت نظرية اظتيزة النسبية، يرى 

 Avantageمنها اقتصر على تفسَت ظاىرة ػتددة دوف غَتىا. واقًتح مصطلحا أشتاه اظتيزة التنافسية "بورتر بأف كل 

Compétitive."1  بناًء عليو ؾتح يف تقدٔف منهج يساعد على فهم ػتددات التنافسية وكيفية تطويرىا. كما اعتمد
بالدرجة األوُف يف قيامو للميزة التنافسية على نصيب الدولة من السوؽ العاظتي يتمثل يف  الصادرات كثيفة اظتعرفة 

 والتكنولوجيا.

الكلي يف البحث عن النمو، استند بورتر يف  عكس أغلب الدراسات اليت ارتكزت على حتليل االقتصاد
االقتصاد اصتزئي واعترب أف اظتنظمة ىي وحدة التحليل األساسية، حيث انتقل من تنافسية   ذلك على حتليل

اظتنظمة يف صناعة ما إُف حتقيق تنافسية الدولية، فهو يرى أف إصبلح االقتصاد الكلي أمرًا ضروريا لتحقيق النمو 
ايف. وقد أكد أف اظتنظمات ىي اليت تتنافس وليس الدوؿ، يف حُت تستمد الدوؿ  تنافسيتها من إال أنو  غَت ك

 ىذه اظتنظمات والصناعات العامة هبا.

معينة للتنافس  اسًتاتيجيةالتنافسية، فعلى كل منظمة اختاذ  االسًتاتيجيةكما ركز بوتر على ما أشتاه مببادئ 
اتيجية من خبلؿ ىيكل الصناعة اليت تعمل هبا اظتنظمة يف إطاره ومن خبلؿ سًت داخليا أو خارجيا، تتحدد ىذه اال

د السوؽ الذي ستنافس فيو تلك اظتنظمة، وقد حدَّد ىذه اال سًتاتيجيات إُف اظتكاف ونطاؽ التنافس الذي لتدِّ
أف طبيعة درجة اظتنافسة  سًتاتيجية الًتكيز. حدَّد بورتراسًتاتيجية التمييز، و اسًتاتيجية قيادة التكلفة، اثبلث ىي : 

يف الصناعة يتوقف على ستس عوامل أو ػتددات ىي: هتديدات الداخلُت اصتدد، قوة اظتساومة للموردين، قوة 
لدى الزبائن، هتديدات اظتنتجات البديلة، ووجود منافس قوي ضمن اظتشاركُت يف اظتنافسة والشكل التاِف يوضح 

 ذلك:

 

 

 

                                                 
  .54، ص السابق سامية ضتوؿ، نفس اظترجع - 1
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 الخمسة المحددة لتنافسية القطاع: القوى 2ـ  1الشكل رقم 

 
Source : Michel E.Porter, "Compétitive Stratégy" First Free Press Edition New York , United 

States of America 1980,p04 

 

من خبلؿ الشكل نتكن أف نذكر غتموعة من العناصر اليت نتكن أف تدخل ضمن كل عنصر من عناصر 
يف فتوذجو القوى اطتمس للمنافسة احملددة صتاذبية الصناعة، وسنشرح كل   "Porter"قوى التنافس كما حددىا 

 1قوة من قوى اظتنافسة يف ما يلي:

إف حتليل ىيكل الصناعة حسب بورتر ال يقتصر على اظتتنافسُت اظتتواجدين  تهديد الداخلين المحتملين: .1
فعليا ضمن القطاع والسعي وراء حتقيقهم ظتيزة تنافسية، بل يتعدى األمر إُف اظتنافسُت احملتمل دخوعتم إُف السوؽ 

يف امتبلؾ حصة يف والذين ال نتكن جتاىلهم احيث نتكن أف تكوف لديهم قدرات جديدة وموارد نوعية مع الرغبة 
السوؽ، ويعتمد هتديدات الداخلُت اصتدد للقطاع على طبيعة اظتعوقات اليت حتوؿ دوف الدخوؿ إُف البيئة 

 التنافسية، وعلى رد الفعل الذي نتكن أف يتعرض لو ىؤالء الداخلوف اصتدد من قبل اظتتنافسُت اظتتواجدين.

                                                 
، اظتتلقي الدوِف حوؿ: الذكاء االقتصادي والتنافسية " الذكاء االستراتيجي واإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة االقتصادية "واضح فواز،  - 1

  .07 ، ص2012رب نوفم 7-6اظتستدامة يف منظمات األعماؿ اضتديثة، جامعة الشلف، اصتزائر، يومي

 
 المنافسون في القطاع
شدة المزاحمة بين 
 المؤسسات

 

احملتملُت الداخلُت هتديدات  

قوة التفاوض 
  لدى الزبائن

 هتديدات اظتنتجات البديلة

قوة التفاوض 
 لدى اظتوردوف
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ن أف تشكل هتديدا حقيقيا للقطاع، إذ نتكن أف تقلَّص بإمكاف قوة مساومة اظتوردي قوة مساومة الموردين: .2
من مردوديتو عن طريق الضغط الذي نتارسونو برفع األسعار أو بتدنية مستويات اصتودة للموارد اظتوردة، ىذا 

 التهديد أشد خطورة يف حاؿ عجز القطاع عن إدماج االرتفاع اضتاصل يف التكاليف.

التأثَت على طبيعة اظتنافسة يف القطاع، ذلك أف الزبوف دائما يسعى إُف نتكن للزبائن قوة مساومة الزبائن:  .3
اضتصوؿ على اظتنتج بأسعار منخفضة من جهة، ومن جهة يسعى إُف اضتصوؿ على ىذا اظتنتج مبواصفات وجودة 

تركزىم  عالية، وتتوقف قدرهتم يف التأثَت على اظتؤسسات الناشطة يف الصناعة على غتموعة من العوامل منها درجة
وكرب حجم الكميات اليت يشًتوهنا، أقتية اظتنتجات من حيث التكاليف واضتجم بالنسبة جملموع مشًتيات الزبوف، 

 معيارية اظتنتجات ومدى دتيزىا، واظتعلومات اظتتوفرة لدى الزبوف وزتاية الدولة للزبائن.

صناعة وكذلك اظتنافسُت احملتملُت، بل ال يقتصر األمر على كل اظتنافسُت يف التهديدات المنتجات البديلة:  .4
ىناؾ قوى أخرى ػتورية لتحديد جاذبية الصناعة ىي اظتنتجات البديلة، وتتمثل يف وجود مؤسسات أخرى تقدـ 
بدائل حتلم ػتل اظتنتجات أو اطتدمات اليت تقدمها اظتؤسسة، أو تقدـ بديل إلشباع ىذا الطلب، وتؤثر البدائل 

بية الصناعة، ويعتمد ىذا التأثَت على راحية الصناعة على عدد من العوامل منها مدى بطرؽ ؼتتلفة على مدى جاذ
توافر بدائل قريبة، تكلفة التبديل ظتستخدمي السلعة، مدى تشدُّد منتجي السلع البديلة، مقايضة السعر والقيمة 

 بُت اظتنتجات األصلية وبدائلها من السلع.

دتثل شدة اظتنافسة بُت اظتؤسسات اظتوجودة يف  في الصناعة:شدة المنافسة بين المؤسسات الموجودة  .5
الصناعة مرتكزا أساسيا يف فتوذج "بورتر" لتحديد جاذبية الصناعة، وشدَّة اظتنافسة تعد حالة طبيعية أو مألوفة بُت 

أيدي  اظتتنافسُت يف الصناعة، تعرب مقاييس الًتكيز عن مدى تركز اإلنتاج يف إحدى الصناعات أو األسواؽ يف
عدد ػتدود من اظتؤسسات، فالسوؽ يكوف أكثر تركيزا كلما قلَّ عدد اظتؤسسات اظتنتجة أو زاد التباين بُت أنصبتها 

 يف السوؽ.

بالرغم ما قدمو "بورتر" من إسهامات متتالية حوؿ نظرية اظتيزة التنافسية اليت دتثلت يف التحليل االسًتاتيجي 
أو على مستوى الصناعة ككل، وتقدٔف غتموعة من أدوات التحليل للمزايا  الذي يتناوؿ اظتنافسة داخل القطاع

سًتاتيجية الكربى للمؤسسة، إال النسبية للمؤسسة، واالسًتاتيجيات الشاملة اليت يتم يف إطارىا تبٌت اطتيارات اال
"بورتر" قد ؾتح يف  أنو اختلفت اآلراء حوؿ نظرية "بورتر" ما بُت مؤيد ومعارض حيث يرى الفريق اظتؤيد أف منهج

تفسَت أكثر واقعية ألفتاط وتدفقات التجارة مبا يسمح التنبؤ باظتزايا التنافسية للدوؿ يف صناعات ػتددة، بينما يرى 
الذي يعترب العمومية والشموؿ يف ىذا النموذج من أىم  Wavermanالفريق اظتعارض ظتنهج "بورتر" وعلى رأسهم 

ما أدَّعى الفريق اظتؤيد، فقد تضمَّن ىذا اظتنهج عدد كبَت من اظتتغَتات واحملددات العيوب وليست ميزة من مزاياه ك
 Harrisاليت جاءت متداخلة مع بعضها البعض واختلطت بو اضتقائق مع االستنتاجات، األمر الذي دفع دراسة 
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الدراسات اظتنهج بأنو جاء متضمنا لكل شيء وأي شيء. والنتيجة الواضحة من  لتصف ىذا 1993سنة 
  1التطبيقية اليت جاءت النتقاد نظرية "بورتر" ىي:

  "االفتقار إُف الربط بُت التنافسية على اظتستوى اصتزئي والتنافسية على اظتستوى الكلي، حيث عجز "بورتر
 عن تقدٔف حتليل  لكيفية االنتقاؿ من حتقيق اظتيزة التنافسية للمؤسسة إُف تنافسية الدولة؛

 قاطعة بُت احملددات اليت صاغها "بورتر" وبُت اظتيزة التنافسية، فاألمر يف النهاية يظل رىنا  عدـ وجود عبلقات
 مبتغَتات آنية عديدة مبا يصعب معو تقدٔف تفسَت دقيق عتذه العبلقات وحتديد اجتاه عتا؛

 إغفاؿ الطاقات الكامنة للمنظمة كمصدر؛ 

  ،فالتطوير واالبتكار قد يصلح فقد يف الدوؿ اليت حققت عدـ صبلحية تطبيق ىذا اظتنهج على الدوؿ النامية
 وقطعت شوطا من النمو.

من ىنا نستنتج أف التنافسية "لبورتر" مفهـو شامل ومتكامل إُف حد كبَت بالرغم من االنتقادات اليت 
مستقر  ومجِّهت إليو، حيث احتوى يف مضمونو كافة االسًتاتيجيات اليت دتكِّن اظتؤسسة من حتقيق وضع تنافسي

سنة  Brownومستمر يف مواجهة منافسيها، ومع ذلك شغل مفهـو التنافسية اىتماـ الكثَت من اظتفكرين مثل 
الذي اىتم باإلجابة على كيفية خلق بيئة تنافسية مبلئمة تتمكن من خبلعتا اظتؤسسة حتقيق مزايا تنافسية،   1998

ؼ ػتدد آخر قد يؤثر على تنافسية اظتؤسسة خاصة يف كذلك اىتم أوسنت مبفهـو التنافسية وػتدداهتا، حيث أضا
 الدوؿ النامية، وىو دور الدولة يف ىذه الدوؿ.

 الفرع الثاني: نموذج أوستن لتحليل الصناعة وقوى التنافس بالدول النامية
مية، لقد أضاؼ أوسنت لنموذج بورتر تأثَت العوامل البيئية اطتارجية غَت اظتباشرة، وبالذات التشريعات اضتكو 

حيث يصلح ىذا النموذج لدوؿ العاَف الثالث حيث يوجد تأثَت قوي عتذه العوامل، كما ال يستطيع فتوذج بورتر 
  2العمل إال يف السوؽ اظتنافسة اضترة.

فنموذج قوى التنافس اطتمس الذي قدمو بورتر يعتمد بدرجة كبَتة على األسواؽ والصناعات للدوؿ 
أوسنت بتعديل ىذا النموذج حىت نتمكن اعتماده يف حتليل الصناعة وظروؼ  اظتتقدمة، لذلك قاـ االقتصادي

     3التنافس بالدوؿ النامية. ويف ىذا اإلطار قاـ أوسنت بإجراء تعديلُت على النحو التاِف :

                                                 
  .56سامية ضتوؿ، مرجع سبق ذكره، ص  -1
، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ " دراسة ألىم االستراتيجيات على مستوى المؤسسة وقياس التنافسية وأىم محدداتها "منتاوي ػتمد، غراية زىَت،  -2

 ،2010نوفمرب  9-8العربية، جامعة شلف، اصتزائر يومي اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ 
     .13ص

   .74، ص 1998، مركز اإلسكندرية للكتاب ، مصر، " الميزة التنافسية في مجال األعمال "نبيل مرسي خليل،  -3
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 :إضافة عنصر آخر وىو تصرفات اضتكومة باعتبارىا قوى كربى يف الدوؿ النامية تؤثر على  التعديل األول
 ىيكل الصناعة وديناميكياهتا، وذلك باعتبارىا القوة السادسة واظتطلوب إضافتها إُف فتوذج )مايكل بورتر(.

 :وديناميكيات اظتنافسة. إضافة العوامل البيئية ظتا عتا من تأثَت يف تشكيل ىيكل الصناعة  التعديل الثاني
 فالعوامل االقتصادية، السياسية، الثقافية والدنتغرافية، تؤثر على قوى التنافس اطتمس وعبلقاهتا.

 : إطار تحليل الصناعة للدول النامية "نموذج أوستن"3ـ  1الشكل رقم 

           

                                
 هتديد الدخوؿ        

 اضتكومة                                                                

 قوة اظتساومة  قوة اظتساومة                                                   

 والتفاوض والتفاوض                                                        

 هتديد اإلحبلؿ                                                       

 

 

 
 .75، ص 1998مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر  ،" الميزة التنافسية في مجال األعمال "نبيل مرسي خليل،  المصدر :

 
 أوال: أثر الحكومة على البيئة التنافسية في الدول النامية حسب أوستن

عادة ما تؤثر تصرفات اضتكومة يف كل األطراؼ اظتشاركة يف صناعة ما وأيضا يف قوى التنافس اطتمس 
اظتذكورة من قبل. ويتم اآلف االنتقاؿ إُف معرفة كيفية تأثَت تصرفات اضتكومة على قوى التنافس اطتمس  لبورتر

 األخرى.

نظرا لقياـ اضتكومة يف الدوؿ النامية بدور حارس اظترمى للعديد من اظتوارد اعتامة مثل تبادؿ ـ شدة المزاحمة: 1
أسعار اظتدخبلت من عوامل اإلنتاج، فإف اظتعامبلت التفضيلية العمبلت األجنبية، االئتماف، تراخيص االستَتاد، و 

من جانب اضتكومة تعد أحد أشكاؿ اظتنافسة داخل الصناعة. يف ضوء ىذا تصبح اضتكومة أداة تنافسية حرجة 
ىامة. ويف ظل ىذا اظتناخ تلجأ مؤسسات الدوؿ النامية إُف فتح قنوات اتصاؿ من خبلؿ العبلقات الشخصية، 

 الداخلُت احملتملُت العوامل االقتصادية

المنافسون في 
 الصناعة     

 اظتشًتوف اظتوردوف

 البدائل
 العوامل الثقافية

 العوامل السياسية

 العوامل الديمغرافية



 التنافسية كإطار جديد في األسواق الدولية                                                               الفصل األول
 

 

17 

ع السياسيُت، أو عبلقات مع متخذي القرار الرئيسُت يف اضتكومة من أجل طلب الًتاخيص أو عبلقات م
التصاريح من اضتكومة لزيادة طاقتها اإلنتاجية أو حىت زيادة استثماراهتا، ىذا ما يؤدي إُف سيطرة وىيمنة مؤسسة 

   و اظتزازتة.                أو شركة أو عدد ػتدود من اظتؤسسات على األسواؽ، ومن مث ختفيض اظتنافسة أ
يف العديد من اضتاالت تمعد اظتوافقة الرشتية من جانب اضتكومة مطلبا وشرطا ـ حواجز الدخول إلى السوق: 2

أساسيا للدخوؿ يف صناعة من الصناعات، إذ أفَّ اضتكومة تمقيِّد عدد ونوعية اظتؤسسات اظتنافسة يف صناعة ما. 
للمستثمرين احملليُت بالدخوؿ يف صناعات معينة وزتاية السوؽ احمللية وتقييد فعلى سبيل اظتثاؿ، قد تسمح 

عمليات االستَتاد وكل ىذا من شأنو التأثَت على ديناميكيات اظتنافسة داخل الصناعة وبالتاِف على اقتصاديات  
 أو فورات اإلنتاج.

لى األسعار النسبية للمنتجات وبالتاِف تؤثر اسًتاتيجيات وسياسات اضتكومة عـ المنتجات البديلة المحتملة: 3
على اظتقدرة اإلحبللية للمنتجات. ومن أحد األمثلة اظتشهورة يف ىذا اجملاؿ  ىو قياـ حكومة إحدى الدوؿ بإنتاج 
بديل للطاقة مصنوع من السكر وذلك يف أعقاب ارتفاع أسعار البًتوؿ يف السبعينيات، ولتنفيذ ىذا البديل، 

االستثمارات البلزمة لتمويل ىذه اظتصانع وتدعيم أسعار السكر اظتورد من اظتزارعُت، وؽتا زاد قدَّمت اضتكومة كل 
من جاذبية ىذا البديل ىو اـتفاض أسعار السكر عاظتيا وارتفاع أسعار البًتوؿ يف ذلك الوقت، ويف هناية اظتطاؼ 

ة اإلبقاء على ىذا البديل وكذلك وجود اـتفضت أسعار البًتوؿ وارتفعت أسعار السكر، ؽتا أدى إُف ارتفاع تكلف
 معوقات وحواجز كبَتة يف حالة تقرير اطتروج من السوؽ.

أكثر السياسات شيوعا وأكثرىا أقتية للتأثَت يف  منـ قوة الموردين والمستثمرين على التفاوض والمساومة: 4
شر مثل اضتصص الكمية والرسـو اظتوارد ىي الرقابة على عمليات االستَتاد. وقد تكوف ىذه الرقابة بشكل مبا

اصتمركية أو بشكل غَت مباشر كما ىو اضتاؿ يف العمبلت األجنبية اظتخصصة لعمليات االستَتاد. وكلما زادت 
الرقابة على االستَتاد، كلما زادت قوة اظتوردين احملليُت على التفاوض واظتساومة حيث تصبح اظتصادر  القيود أو

 إلزاـ اظتشًتين بالشراء من السوؽ احمللي.البديلة للتوريد أقل ويتم 

ؽتا سبق يتضح أف اضتكومة تعد طرفا أساسيا يف البيئة التنافسية للصناعة بالدوؿ النامية، كما تمشكل 
تصرفاهتا قوة كربى مؤثرة يف ىيكل الصناعة وديناميكيات اظتنافسة. وإذا كاف حتليل )أوسنت( حملددات القوى 

 ا عن حتليل "بورتر"، فإنو يتميز عنو يف النقاط التالية : التنافسية َف متتلف كثَت 

  إف )أوسنت( قد صب اىتمامو يف حتليل الصناعة للدوؿ النامية، فقد اىتم بضرورة تأثَت القوى اطتمس مبحدِّد
 آخر وىو تدخل الدولة باعتبارىا القوة السادسة؛

 ية، السياسية، الثقافية والصناعية عتا تأثَت على كما اعترب أوسنت أف العوامل البيئية مثل: العوامل االقتصاد
 قوى التنافس اطتمس لبورتر.
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من خبلؿ كل ما تطرقنا إليو وكيفية بروز مفهـو اظتيزة التنافسية انطبلقا من النظرية التقليدية ظتفهـو اظتيزة 
 لتنافسية.عن مراحل تطور مفهـو اظتيزة ا النسبية نتكن أف نلخص ىذا يف الشكل التاِف الذي يعرب

 : مراحل تطور الميزة التنافسية4ـ  1الشكل رقم 
                      

 

 

                      
             

            
 

           

       

 
 

 من إعداد الطالب اعتمادا على القراءات السابقة المصدر:

 الفرع الثالث: التحليل المقارن بين الميزة النسبية والميزة التنافسية 
والتحوؿ الذي عرفتو ىذه النظرية،  (Ricardo) من خبلؿ كل ما تطرقنا إليو حوؿ اظتيزة النسبية اليت قدمها

نتيجة بروز عدة نظريات مكملة ونظريات أخرى حديثة ساقتت يف بروز مفهـو جديد يتمثل يف اظتيزة التنافسية، 
 نتكن أف نسلط الضوء على أىم عناصر اظتقارنة بُت اظتفهومُت فيما يلي:

 مبرور الزمن نتيجة لًتاكم رأس اظتاؿ اظتادي والبشري  اظتيزة النسبية ساكنة، أما اظتيزة التنافسية ديناميكية تتغَت
فاءة وتقدـ التكنولوجيا عرب الزمن، ؽتا يؤدي إُف فقداف الدوؿ األكثر تقدما ظتيزهتا التنافسية يف اظتنتجات ذات الك

زيد من رأس اظتاىرة والرخيصة، فتنتقل بدال منها إُف إنتاج اظتنتجات اليت تتطلب اظت غَتالنسبية الستخداـ العمالة 
 اظتاؿ والعمالة اظتاىرة والتكنولوجيا األكثر تعقيدا وتقدما؛

 نظرية الميزة المطلقة آلدم سميث
 نظرية الميزة النسبية لريكاردو

 النظريات المكملة للميزة النسبية
 نظرية نسب عوامل اإلنتاج نظرية الفرصة البديلة نظرية القيم الدولية

 النظريات الحديثة المساىمة في بروز الميزة التنافسية

 نظرية اقتصاديات اضتجم نظرية تشابو دواؿ الطلب فتوذج دورة حياة اظتنتج التكنولوجيةفتوذج الفجوة 

 نظرية الميزة التنافسية
 فتوذج أوسنت فتوذج بورتر
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  ركَّزت النظرية النسبية على متغَت واحد فقط إلحداث التميز عن باقي الدوؿ وىو تكلفة العمل، أما اظتيزة
تفسَت أفتاط التنافسية فاستعملت عدة متغَتات، أي كانت نظرية شاملة ومستخدمة أدوات التحليل اصتزئي يف 
 التخصص والتبادؿ التجاري، كما اىتمت بنوعية العناصر اإلنتاجية مثل العمالة اظتاىرة وبراءة االخًتاع؛

  يمعترب عنصر اظتنافسة احمللية من الدوافع اعتامة الكتساب ميزة تنافسية متطورة، يف حُت أف ىذا العنصر يعترب
 ية؛غائبا يف إطار النظرية التقليدية للميزة النسب

  يمعترب عنصر الطلب احمللي ػتددا أساسيا لتحديد اظتيزة التنافسية يف حتليلPorter  ومع ذلك َف هتتم نظرية
 اظتيزة النسبية بعنصر الطلب؛

  يعترب عنصر الصناعات اظتغذية واظترتبطة عنصرا أساسيا يف تدعيم اظتيزة التنافسية يف حُت َف يظهر ىذا العنصر
 ية.يف نظرية اظتيزة النسب

يف األخَت نتكن التفرقة بُت اظتيزة النسبية والتنافسية، حيث حصل حتوؿ يف اظتفاىيم من مفهـو اظتيزة النسبية 
اليت تتمثل تقليديا فيما دتتلكو الدولة من موارد طبيعية، اليد العاملة، اظتناخ، اظتوقع اصتغرايف اليت كانت تسمح عتا 

التنافسية اليت تعٍت من خبلؿ االعتماد على أمور أخرى كالتكنولوجيا بإنتاج رخيص تنافسي، إُف مفهـو اظتيزة 
والعنصر الفكري يف اإلنتاج ونوعية اإلنتاج وفهم رغبات اظتستهلكُت وحاجاهتم، ففي حُت تقتضي األوُف على 

ل إنتاجية اقتحاـ األسواؽ الدولية باالعتماد على الدعم واضتماية اظتقدَّماف من طرؼ الدولة وعلى استخداـ عوام
متدنية اصتودة لتخفيض التكاليف، وبالتاِف إنتاج سلع منافسة من حيث السعر إال أهنا غَت قادرة على الصمود 

 واظتنافسة من حيث اصتودة يف األسواؽ العاظتية واحمللية.

أف كما نتكننا االستنتاج ؽتا سبق أف اظتيزة التنافسية حقيقة ىي تطور حديث للميزة النسبية وال نتكن 
نعتربىا بديل عتا بالرغم ما قدَّمتو من إضافات، ومشلت رتيع اظتتغَتات من تفسَت ظاىرة التبادؿ الدوِف، ألنو 
األساس الذي كاف تمبٌت عليو نظرية اظتيزة النسبية وىو تكلفة العمل َف هتملو نظرية اظتيزة التنافسية، وإفتا قدمت 

عامل ألف التكلفة أيضا نتكن أف تلعب دورا مهما يف صنع اظتزايا غتموعة من اظتتغَتات واإلضافات جبانب ىذا ال
 التنافسية وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو بالتفصيل يف اظتباحث اآلتية.

 المبحث الثاني: اإلطار النظري لمفهوم التنافسية 
من متتلف مفهـو التنافسية باختبلؼ ػتل اضتديث فيما إذا كاف عن مؤسسة أو قطاع أو دولة، وبالرغم 

بروز مصطلح التنافسية بشكل رئيسي يف االقتصاديات اظتختلفة وخاصة يف فًتة بداية الثمانينيات من القرف اظتاضي 
نتيجة التطورات والتغَتات يف طبيعة التجارة الدولية وبروز ظاىرة العوظتة واالنفتاح بشكل كبَت، فإنو يوجد عدة 

َت هبذا اظتفهـو اصتديد يف الساحة االقتصادية من طرؼ اعتيئات تعاريف متعلقة بالتنافسية نتيجة االىتماـ الكب
الدولية والكتاب والباحثُت االقتصاديُت....، الذي أصبح لتتل صدارة قائمة االىتمامات وأولويات ؼتتلف دوؿ 
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ه العاَف وخاصة النامية منها، ويعزي ذلك إُف مواكبة متطلبات التطورات اظتتسارعة اليت يشهدىا العاَف، ىذ
 التطورات اليت جعلت من العسَت على أية دولة أف تعيش مبعزؿ عن بقية العاَف نظرا للعراقيل اليت ستواجهها.

 المطلب األول: مفهوم و مبادئ التنافسية الجديدة
نتكن الكبلـ عن التنافسية من وجهة النظر الكلية واصتزئية، فهذه اظتستويات اظتختلف من التنافسية 

قطاعات  مؤسسات ػتلية فعالة وذات قدرة تنافسية كبَتة سيظهر يف النهابة يف شكل قطاع أومتكاملة. فوجود 
 فعالة تنعكس يف النهاية على القدرة التنافسية للدولة ككل.

 الفرع األول: التنافسية من وجهة النظر الكلية
 سنتناوؿ ىنا بالتحليل تعريف التنافسية من وجهة نظر الدولة والقطاع.  

 التنافسية الدوليةأوال: 
وفقا عتذا اظتعيار يمعرِّؼ غتلس السياسة التنافسية للواليات اظتتحدة التنافسية بأهنا " القدرة على إنتاج السلع 
واطتدمات اليت جتابو اختبارات السوؽ الدوِف وتضمن فتوا متواصبل ومتصاعدا يف مستوى معيشة اظتواطنُت على 

( التنافسية الدولية ىي" الدرجة OCEDظتنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية )أما التعريف اطتاص  1مدى الطويل".
 2اليت نتكن وفقها ويف شروط السوؽ اضترة والعادلة إنتاج السلع واطتدمات اليت تواجو أذواؽ األسواؽ الدولية ".

والسياسات والعوامل كما يعرؼ اظتنتدى االقتصادي  العاظتي التنافسية الدولية بأهنا  " غتموعة اظتؤسسات 
اليت حتدد مستوى اإلنتاجية لبلد ما، و تعترب البلداف األكثر تنافسية بأهنا األقدر على  النمو يف اظتدى اظتتوسط 

 3والطويل".

أهنا: " القدرة على التحسُت اظتستمر ظتستوى اظتعيشة  2000أما التعريف اطتاص باجمللس األوريب عاـ 
 4تشغيل والتماسك االجتماعي".ظتواطنيها، وزيادة مستوى ال

أما اظتعهد العريب للتخطيط يعرؼ التنافسية الدولية بأهنا " األداء النسيب اضتاِف والكامن لبلقتصاديات يف 
القطاعات واألنشطة اظتتنافسة مع االقتصاديات األخرى. ويتناوؿ ىذا التعريف األنشطة التصديرية، ومنافسة 

 1يب اظتباشر".اظتستوردات، و االستثمار األجن

                                                 
 .25، ص2011األردف، الطبعة األوُف،، دار جرير للنشر والتوزيع، عماف، التنافسية والبدائل اإلستراتيجية " –" المنافسة زغدار أزتد،  - 1
، سلسلة دورية تعٍت بالقضايا التنمية يف األقطار العربية، اظتعهد العريب للتخطيط بالكويت " القدرة التنافسية وقياسها "ػتمد عدناف وديع،   - 2

  .2003-24العدد
، غتلة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، ل وسط وشرق أوربا "" تنافسية االقتصاد الجزائري في منطقة جنوب وشرق المتوسط ودو فريد لقرط،  -3

  .71، ص2016ػ  16، اصتزائر العدد 1جامعة سطيف 
4
 -Izabelle Kerviler, "la compétitivité  enjeu d’un nouveau modèle de développement" , conseil économique, 

social et  environnemental européen, 2011, p08.       
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كما تمعرؼ التنافسية الدولية ىي " القدرة على إنتاج السلع واطتدمات اليت تليب احتياجات األسواؽ العاظتية 
وتساعد يف ذلك الوقت على حتقيق ارتفاع يف متوسط النصيب للفرد من الدخل الوطٍت، والعمل على اضتفاظ 

  2عليها واستمرارية ىذا االرتفاع".

ص أف مفهـو التنافسية الدولية كغَته من اظتصطلحات اإلدارية واالقتصادية ال نتكن أف ؾتد ؽتا سبق نستخل
لو تعريفا شامبل وموحدا، فمعظم التعاريف  تطرح أكثر من عنصر يشتمل عليها ىذا اظتوضوع، لذلك ال نتكن 

اليت تتمكن هبا الدولة حصرىا يف تعريف واحد. لكن نلتمس من استخبلص ىذا أهنا تتفق  نوعا ما يف الكيفية 
 من استخداـ التدابَت واإلجراءات اظتختلفة اليت تسمح عتا بالتمييز عن منافسيها ومن مث التفوؽ عليهم.

 ثانيا: تنافسية القطاع
تعٍت التنافسية لقطاع ما قدرة اظتؤسسات اظتنتمية عتذا القطاع  يف دولة ما أو يف اقتصاد ما على حتقيق ؾتاح 

 3اؽ الدولية دوف االعتماد على الدعم واضتماية.مستمر يف األسو 

كما تعرؼ التنافسية على مستوى القطاع بأهنا " قدرة القطاع على حتقيق القيمة اظتضافة العالية، ضمن بيئة 
أعماؿ ذات تشريعات مرنة، مع التطورات االقتصادية، وضمن آليات فعالة لقوى السوؽ، من ناحية اظتوردين 

 4ضافة إُف حرية الدخوؿ إُف سوؽ العمل واطتروج منها " واظتستهلكُت، باإل

ؿ( و) فَتتردج( أف مفهـو تنافسية القطاع يرتكز على ر يرى بعض االقتصاديُت أمثاؿ )اليف ىذا اإلطا
مدى قدرهتا يف حتقيق اإلنتاجية النسبية اظترتفعة بالنظر إُف القطاعات اظتنافسة عتا، ويكوف القطاع تنافسيا إذا  

ناصر اإلنتاج فيها أكرب إنتاجية منها لدى الصناعات اظتنافسة دوليا أو مساوية عتا على األقل، وكانت كانت ع
تكلفة الوحدة اظتنتجة لديها أقل من تكلفتهم أو مساوية عتا على األكثر، ىذا إُف جانب حتقيق القطاع للتفوؽ يف 

  5إرتاِف الصادرات العاظتية. التجارة كنتيجة الرتفاع نصيبها من إرتاِف صادرات الدولة ومن

نستخلص من ذلك أف القطاعات االقتصادية تتميز بأقتية بالغة بالنسبة لبلقتصاد الوطٍت وللمؤسسات 
اليت تربطها هبا عبلقة مبادالت من حيث التوريد أو التصريف، وتعترب ىذه القطاعات الرابط الذي  النشطة فيها أو

                                                                                                                                                         
 .5اظترصد الوطٍت اظتصري للتنافسية، مرجع سبق ذكره، ص -1
كلية   –اظتعرفة ذكاء  األعماؿ  واقتصاد  –، اظتؤدتر العلمي السنوي  اضتادي عشر " تدعيم التنافسية عن طريق ذكاء األعمال" الداوي الشيخ ،  -4

 .809،ص 2012أفريل 26-23االقتصاد  و العلـو اإلدارية جامعة الزيتونة األردنية ، 
احاث اقتصادية ، غتلة أدور السياسات الصناعية  المصرفية في ترقية تنافسية الجهاز المصرفي الجزائري""، زعباط عبد اضتميد، سحنوف عقبة -3

 .169، ص2012ف جوا 11سكرة، العدد و إدارية ،جامعة ب
 .4اظترصد الوطٍت اظتصري للتنافسية، نفس اظترجع السابق،  ص -4
، 2012 ، رسالة ماجستَت حتليل اقتصادي، جامعة اصتزائر،" التأىيل كآلية لتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"، مدخل خالد -5

 .52ص
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اظتنافسة من جهة وػتل تطبيق السياسات الصناعية لًتقية تنافسية االقتصاد البد منو لتنظيم األسواؽ وسياسات 
 الوطٍت من جهة أخرى.

 الفرع الثاني: التنافسية من وجهة النظر الجزئية
 أوال: القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة

خبلؿ شركة يف حقيقة األمر أف التنافسية بالنسبة للمؤسسة يرجع ظهورىا يف أواخر السبعينيات، من 
 1ماكينزي لبلستثمارات، اعتمادا على النجاح الذي حققو اليابانيوف عند غزو األسواؽ العاظتية.

حيث تعرؼ ىيئة التجارة والصناعة الربيطانية التنافسية بالنسبة للمؤسسة على أهنا " القدرة على إنتاج 
ب، وىذا يعٍت تلبية حاجات اظتستهلكُت السلع واطتدمات بالنوعية اصتيدة والسعر اظتناسب ويف الوقت اظتناس

  2بشكل أكثر كفاءة من اظتؤسسات األخرى".

د تؤخذ على مستوى اظتؤسسة أيضا، بأهنا أف التنافسية ق 1995كما أوضحت دراسة لػ األنكتاد عاـ 
 3قدرة اظتؤسسات الفردية على احملافظة أو زيادة نصيبها السوقي على أساس مستمر"."

التنافسية باظتعٌت الضيق يعرب عنها وتقاس على الفور يف األسواؽ التنافسية على النحو التاِف: "ؼ كما تعر 
تكوف أفضل من منافسيها  باظتنتجات اظتباعة بطريقة مراحة وجتسد اظتواقف اظتنشودة من قبل اظتؤسسة حىت

 4".الفعليُت

ا قادرة على التطور يف وجو منافسيها ىي مهارة اظتؤسسة اليت جتعلهما نتكن تعريف التنافسية بأهنا "ك
 5".فة اظتيزاف لصاضتهالتتمكن من ترجيح ك

أما من منظور صتنة الرئاسة األمريكية أف: " اظتؤسسة اظتتنافسة ىي اليت نتكنها أف تقدـ اظتنتجات النوعية 
سسة الربح طويل اظتدى اظتميزة وبتكلفة منخفضة مقارنة مع منافسيها احملليُت والدوليُت، ومبا يضمن حتقيق اظتؤ 

 6وقدرهتا على تعويض اظتشتغلُت هبا، وتوفَت عائد غتزى ظتالكيها ".

                                                 
، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ : اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية "تنافسية المستدامةناء المزايا الطرق ب"عبد اهلل بلوناس، بوزيدي جملد،  -1

  .03ص ،2010نوفمرب ، 09-08للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة شلف، اصتزائر يومي 
، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ الصناعة التأمينية، الواقع لميزة التنافسية للمنتج التأميني"" تنمية الكفاءات البشرية كمدخل التعزيز ا، مصنوعة أزتد -2

    .03، ص  2012ديسمرب ، 4-3وآفاؽ التطوير جتارب دولية جامعة الشلف، اصتزائر، يومي 
   .28ص ،2010مصر،  -، اإلسكندريةليم اصتامعي، دار التع" التنافسية الدولية وتأثيرىا على التجارة العربية والعالمية "، نيفُت حسُت مشت -3
جامعة اصتزائر،  ،أطروحة دكتوراه علـو اقتصادية ،"تصادية في ظل العولمة االقتصاديةمؤشرات تنافسية المؤسسات االق"، فرحات غوؿ -4

 .85ص ،2006
5
 -Philippe Mouillot, "stratégie l’entreprise" , gualino, édition paris France, 2007,  p27.  

  .249، ص2007ماي  11العدد  ،صتزائر، غتلة العلـو اإلنسانية، جامعة بسكرة، اتيجية"االميزة التنافسية ونموذج اإلدارة االستر " أزتد ببلِف، -6
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أما الباحث يستخلص أف التنافسية ىي الوسيلة األؾتع اليت دتكن اظتؤسسة من حتقيق التفوؽ على منافسيها 
جل اكتساب مكانة يف السوؽ باستخداـ األداء اظتتميز والتفاعل القوي بُت اسًتاتيجيات اظتؤسسة اظتناسبة من أ

 احمللي أو العاظتي وصد رياح اظتنافسة. 

من خبلؿ ما تطرقنا إليو نتكن االستنتاج إف العبلقة ما بُت التنافسية على األصعدة الثبلثة اظتذكورة، الدولة 
ناعة القطاع واظتؤسسة ىي عبلقة تكاملية، احيث أف أحدقتا يكمل اآلخر، وال نتكن الوصوؿ إُف قطاع أو ص

تنافسية دوف وجود شركات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع الكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد 
 الدوِف، وبالتاِف الوصوؿ إُف مستوى معيشة أفضل على صعيد الدولة.

 ثانيا: الميزة التنافسية للمؤسسة
كما ذكرنا سابقا ترجع اظتنشأة الفعلية واألكادنتية ظتفهـو اظتيزة التنافسية إُف ذتانينيات القرف اظتاضي حيث 
يعود الفضل األكرب يف تطور وانتشار ىذا اظتفهـو إُف إسهامات الباحث بورتر الذي كاف رائدا يف حتديد وحتليل 

. ويف ىذا اإلطار كتب يقوؿ: "اظتيزة التنافسية تنشأ أساسا من االسًتاتيجيات التنافسية وعبلقتها باظتيزة التنافسية
القيمة اليت استطاعت مؤسسة ما أف ختلقها لزبائنها احيث نتكن أف تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار 

كما    1اظتنافسُت مبنافع متساوية، أو بتقدٔف منافع متفردة يف اظتنتج تعوض بشكل واع  الزيادة السعرية اظتفروضة ".
كما تمعرؼ اظتيزة    2نتكن تعريفها أهنا " قدرة التميز بشكل مقبوؿ عن اظتنافسُت من وجهة نظر اظتستهلكُت".

التنافسية على أهنا " توصل اظتؤسسة إُف اكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فعالية من تلك اظتستعملة من طرؼ 
وىي أيضا " دتثل العنصر  3ا يؤدي إُف التميز"اظتنافسُت، حيث يكوف مبقدورىا جتسيد ىذا االكتشاؼ ميدانيا، ؽت

  4االسًتاتيجي اضترج الذي يقدـ فرصة جوىرية لكي حتقق اظتؤسسة راحا متواصبل باظتقارنة مع منافسيها".

خبلصة القوؿ أف اظتيزة التنافسية ىي رتلة من اطتصائص اليت دتيز اظتؤسسة عن غَتىا من اظتؤسسات 
استحواذىا على جزء معترب من السوؽ. فمن ىذه التعاريف نتكن أف فتيز بُت  وجتعلها تتفوؽ عليها من خبلؿ

ميزة التكلفة األقل ودتييز اظتنتج  ثبلث أنواع من اظتيزة التنافسية تتمثل يف ميزة التكلفة األقل، ميزة دتييز اظتنتج، أو
 معا.

                                                 
  .27أزتد زغدار،  مرجع سبق ذكره، ص  - 1
، غتلة العلـو االقتصادية والتسيَت، جامعة سطيف  التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركي "" مداخل تحقيق المزايا عظيمي دالؿ،  - 2

  .199، ص2010، 10اصتزائر، العدد 
، اظتلتقى الدوِف األوؿ حوؿ اقتصاديات اظتعرفة " اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق الميزة التنافسية "مراكشي ػتمد األمُت، ػتمد بولعسل،  - 3
   .09، ص2013أفريل  18-17ائر، يومي إلبداع، جامعة البلدية اصتز وا

، 33ذقية سورية، العدد، غتلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات، البل " دور االستراتيجيات التسويقية في خلق الميزة التنافسية "شتَت قاسم،  - 4
 .15، ص 2011
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ابقا بأهنا عبلقة متكاملة، فبل كما نتكننا أف نستخلص أف العبلقة ما بُت مستويات التنافسية اظتذكورة س
نتكن الوصوؿ إُف قطاع أو صناعة تنافسية دوف مؤسسات ذات ميزة تنافسية قادرة على قيادة القطاع الكتساب 
القدرة التنافسية على الصعيد الدوِف، باظتعٌت اآلخر أف تنافسية اظتؤسسة تستمد جذورىا من بيئة تنافسية على 

اظتقابل التنافسية الدولية مصدرىا مؤسسات قوية عتا ميزة التفوؽ التنافسي يف رتيع  الدولة، ويف مستوى القطاع أو
 اجملاالت.

 ثالثا: عبلقة التنافسية بأداء المؤسسة
إف القدرة التنافسية تنشأ من األداء اظتتميز واظتنفرد للمؤسسة باظتقارنة مع بقية اظتنافسُت، والذي يكوف نتاج 

الذي يلعب دورا كبَتا يف صناعة القدرة التنافسية، على ىذا فإف حتسُت مؤشرات األداء  االستغبلؿ األمثل للموارد 
كاإلنتاجية واالبتكار واإلبداع واصتودة يمعد تدعيم للتنافسية، واالستمرار يف حتسينها ىو مبثابة اضتفاظ عليها 

اظتؤشرات عبلقة مباشرة مع وتطويرىا، كما أف التنافسية للمؤسسة تقاس من خبلؿ مؤشرات األداء حيث لتلك 
التنافسية فهي تؤثر فيها وتتأثر هبا، ويظهر من خبلؿ الشكل التاِف العبلقة التبادلية بُت اظتيزة التنافسية ومصادرىا 

  1وأداء اظتؤسسة.

 : عبلقة التنافسية بأداء المؤسسة  5ـ  1الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 
، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ: اظتنافسة واالسًتاتيجيات " األىمية التنافسية للمناولة الصناعية وأثرىا على المنافسة "مطاي عبد القادر،  المصدر:

 .10ص  ،2010نوفمرب  09-08احملروقات يف الدوؿ العربية"، جامعة شلف، اصتزائر، يومي التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع 

السمعة واألداء التسويقي  من خبلؿ الشكل نبلحظ أف مصادر التنافسية واظتتمثلة يف اظتوارد والكفاءات،
تؤدي إُف خلق ميزة تنافسية وذلك من خبلؿ استغبلؿ ىذه األخَتة استغبلال أمثل، حيث نتكن ذلك من رفع 
القيمة للزبوف ومن جهة يرفع جودة اظتنتج ويقلل التكاليف، األمر الذي يؤدي إُف حتقيق إشباع أكرب للزبوف ويرفع 

                                                 
، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ: اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية الصناعية وأثرىا على المنافسة "" األىمية التنافسية للمناولة مطاي عبد القادر،  -1

  .10ص  ،2010نوفمرب  09-08للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية"، جامعة شلف، اصتزائر، يومي 

 

 مهارات وموارد عالية -
 عمليات مراقبة عالية -
 شتعة اظتؤسسة -
 خدمات مالية -
  اظتزيج التسويقي-

  مصادر القدرة التنافسية

 قيمة عالية للزبوف -
 تكلفة منخفضة  -
  توفَت منتج متميز-

   الميزة المتحصل عليها

 إشباع الزبائن  -
 مستويات عالية لوالء اظتستهلك  -
 فتو اضتصة السوقية -
 مستويات عالية لشبكة التوزيع -

 مرحلة األداء 

 إعادة استثمار األرباح لتقوية التنافسية
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نافسية ؽتا ينعكس إكتابيا على أرباح اظتؤسسة اليت نتكن إعادة استثمارىا من أجل والء العمبلء، كما ينمي اظتيزة الت
تدعيم وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسة من جديد، ذلك من خبلؿ تنمية وتطوير موارد اظتؤسسة ومصادر 

 التنافسية بشكل عاـ، ومن ذلك يتضح أف للتنافسية عبلقة بُت ؼتتلف مؤشرات األداء.

 حل بناء الميزة التنافسية للمؤسسةرابعا: مرا
         1اقًتح بورتر ثبلث مراحل إلعداد وبناء أي ميزة تنافسية وىي كاآليت: 

حيث تتحدد بنية القطاع من خبلؿ الضغط الذي دتارسو  تحليل بنية القطاع الذي تنتمي إليو المؤسسة: .1
وى نتكن حتديد جاذبية السوؽ يف ذلك القطاع القوى التنافسية اطتمس لنموذج بورتر، فمن خبلؿ دراسة ىذه الق

وحتديد الوضعية التنافسية للمؤسسة اليت تتأثر بازدياد ضغط ىذه القوى، ؽتا يؤدي إُف صعوبة احملافظة على ىذه 
 الوضعية وبالتاِف صعوبة حتقيق عائد مقبوؿ على االستثمار وصعوبة مواصلة النشاط.

سًتاتيجية تنافسية ػتددة من أجل حتقيق اظتيزة اكتب على اظتؤسسة اف ختتار  ستراتيجية التنافسية:إقرار اال .2
سًتاتيجية التنافسية بواسطة اظتفاضلة بُت االسًتاتيجيات العامة للتنافسية، واظتؤسسة الناجحة ىي اليت ختتار اال

 اظتناسبة وفقا لقدراهتا وإمكاناهتا.

ة اليت تنظر إُف ىذه اظترحلة على أهنا ليست مرحلة تنتهي كتب على اظتؤسس ستراتيجية التنافسية:تطبيق اال .3
سًتاتيجية اظتناسبة، بل إهنا مرحلة مستمرة عن طريق قيامها بإعادة تقييم القطاع الذي تنشط فيو بعد تطبيق اال

 ووضعها التنافسي بصفة دورية ومنتظمة.  

 الفرع الثالث: مبادئ التنافسية الجديدة للمؤسسة
يف نظاـ األعماؿ اصتديد أبعادا ؼتتلفة دتيزىا عن اظتفهـو التقليدي، حيث يوضح بعض تتخذ التنافسية 

 الكتاب أف التنافسية اصتديدة ىي العمل على خلق الفرص اصتديدة والسيطرة عليها واخًتاؽ غتاؿ تنافسي جديد.

 أوال: مفهوم التنافسية الجديدة
السلع أو العمليات اليت نتارسها اظتنافسوف، أو غترد  إف التنافسية اصتديدة ليست غترد ػتاولة التفوؽ على

احتبلؿ موقع يف السوؽ وزحزحة اظتنافسوف عنو، أو اضتصوؿ على شرلتة من السوؽ كانت تابعة للمنافسُت، 
ليست التنافسية ىذه األشكاؿ التقليدية، ولكنها إكتاد وتنمية الفرص اصتديدة من خبلؿ تكوين رؤية مستقبلية، 

فالتنافسية اصتديدة تبحث  2سبل للوصوؿ إُف تلك الفرص واستثمار تلك اجملاالت من قبل اظتنافسُت.واكتشاؼ ال

                                                 
اظتنافسة  ، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ"زة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةل المي"دور تطوير المنتجات في تفعيعبد الكرٔف شوكاؿ وآخروف،  -1

 .07ص  ،2010نوفمرب  09-08جامعة الشلف، اصتزائر،  ،"قطاع احملروقات يف الدوؿ العربيةواالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج 
اإلشتاعيلية،  اظتؤدتر السنوي الثامن حوؿ مستقبل اإلدارة العربية يف عاَف اظتعرفة والتنمية العاظتية،، " إدارة التنافسية مدخل منظومي "علي السلمي،  -2

   .02، ص 2006ديسمرب  8-6 ،مصر



 التنافسية كإطار جديد في األسواق الدولية                                                               الفصل األول
 

 

26 

عن الفرص اعتائلة، وىي تلك الفرص اظترتبطة بإمكانيات إنتاجية وتسويقية تستثمر التكنولوجيا اظتتجددة والقادرة 
 على تغيَت شكل اضتياة دتاما.

 ثانيا: مبادئ التنافسية الجديدة
 1نتكن تلخيص أىم اظتبادئ اليت يعتمد عليها اظتفهـو اصتديد للتنافسية فيما يلي:  

 إف التنافسية اصتديدة ىي ػتاولة لصنع اظتستقبل وعدـ االنتظار للبحث عن مكاف للمؤسسة؛ 

التنافسية اضتقيقية ىي البحث على الفرص أي على السوؽ الذي َف لتدث بعد، وليس على حصة من  
 اضتالية، أي تعظيم حصة اظتؤسسة يف السوؽ اظتنتظرة؛السوؽ 

تتخذ التنافسية اصتديدة شكل اظتواجهة الشاملة بُت مؤسسة وأخرى أو بُت غتموعة من اظتؤسسات، بل دتتد  
لتشمل كل اإلمكانيات والقدرات للمؤسسة اظتنتجة للسلعة لتواجو هبا كل إمكانيات وقدرات اظتؤسسة اظتنتجة 

 ة؛للسلعة اظتنافس

تعتمد التنافسية اصتديدة على التنسيق والًتابط بُت أجزاء اظتؤسسة لتكوين كتلة متكاملة من اظتوارد والقدرات  
 اليت يتم توظيفها رتيعا لتحقيق قدرة تنافسية أعلى يف مواجهة اظتنافسة؛

 الزبوف قبل حتتاج التنافسية اصتديدة ليس فقط لعامل السرعة والقدرة على ضغط الوقت لضماف الوصوؿ إُف 
اظتنافسُت، ولكنها حتتاج أيضا إُف استثمار الوقت الطويل لتكوين القدرات اصتديدة اليت يستغرؽ ابتكارىا 

 وتطويرىا ووضعها موضع التطبيق لفًتات طويلة نسبيا.

 ستراتجيات التنافسية لبورترالمطلب الثاني: اال
يف اظتستقبل. وقد  اظتؤسسة ظتا تريده أف تكوف عليوسًتاتيجية الطريق الذي يتحدد مبوجبو تصور تعد اال

Chandlerجية نذكر منها : تعريف يسًتاتيف ؼتتلفة لبلوردت عدة تعار 
جية ىي حتديد األىداؼ يسًتات: "اال2

".  تحقيق تلك األىداؼختصيص اظتوارد الضرورية لمد للمؤسسة واختيار طرؽ التصرؼ و األساسية طويلة األ
ىي عبارة عن ختطيط تقـو بو اظتؤسسة  لتحقيق غتموعة من األىداؼ على اظتستوى  ةيجياالسًتاتنستخلص أف 

 الطويل، من خبلؿ االستغبلؿ األمثل للموارد اطتاصة هبا.

التنافسية ىي األساس والفلسفة اليت تستمد اظتؤسسة منها أىدافها وحتقق يف ضوئها  تاالسًتاتيجياإف  
اإلطار الذي لتدد أىداؼ اظتؤسسة يف غتاؿ حتديد األسعار والتكاليف، والتميز  األداء األفضل، إذًا أهنا تعرب عن

واطتدمات اظتقدمة للزبوف، وبناء مركز تنافسي عتا، مع العلم أف ىناؾ عبلقة وطيدة بُت طبيعة اظتيزة التنافسية اليت 
                                                 

-18، غتلة علـو االقتصاد والتسيَت والتجارة ، جامعة اصتزائر، العدد " التنافسية في ظل المتغيرات الجديدة لعالم األعمال "فرحات غوؿ،  -1
 .90ص ،2008

 .08، ص2011، دار اطتلدونية للنشر والتوزيع، اصتزائر، " التسويق االستراتيجي "عيسى لتيو وآخروف،  -2
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اظتؤسسات  تاسًتاتيجياا اليت تتخذىا يف اضتصوؿ على قطاعات سوقية. أم ةواالسًتاتيجيتتميز هبا اظتؤسسة 
ترتكز على تبياف الطرؽ الكفيلة بتحقيق اظتؤسسة تنافسية مرموقة، حيث اعتمد بورتر ثبلثة   Porterلبورتر 
جيات رئيسية كما ذكرنا يف اظتبحث األوؿ، حيث يرى بأف ىذه االسًتاتيجيات كفيلة بتحقيق اظتؤسسات ياسًتات

 تفوؽ على منافسيها.

 ستراتيجية قيادة التكلفةاالفرع األول: 
البيئة التنافسية الراىنة يسعى اظتنافسوف إُف ختفيض التكاليف يف العملية اإلنتاجية، حيث تنافسية  يف

التكلفة ال تشمل فقط تكاليف اإلنتاج، وإفتا تتمثل يف كل ما يتعلق مبعادالت اظتؤسسة اليت تواجهها، من أجل 
 1مة والدخوؿ األسواؽ دوف حواجز.اظتواجهة يف ظل فرضيات اظتنافسة التا

سًتاتيجية ىو قدرة اظتؤسسة على توفَت سلعة أو خدمة بتكلفة أقل من منافسها. حيث إف مفاد ىذه اال
االفًتاض األساسي وراء قيادة التكاليف اظتنخفضة يتمثل يف اضتصوؿ على ميزة تكاليف جوىرية على اظتنافسُت 

ى حصر مواقع واستخداـ القوة الرافعة لكل مصدر ؽتكن من مصادر ميزة سًتاتيجية علوتؤسس ىذه اال 2اآلخرين.
التكاليف. و نتكن للمؤسسة أف حتقق ميزة التكلفة األقل من خبلؿ بعض احملددات اليت تعتمد كلها بشكل 

 3أساسي على بنية القطاع االقتصادي الذي تشتغل فيو، اليت تتمثل يف:

بسبب تضاعف اطتربة الًتاكمية لليد العاملة يف إنتاج اظتنتج تنجح مبعٌت أنو : عوامل منحنى خبرة التعلم .1
اظتؤسسات مبرور الوقت يف التحكم يف أدوات وتقنيات اإلنتاج، ؽتا يسمح عتا بتخفيض تكلفة إنتاج كل وحدة 

 إضافية منتجة.
ؤسسة اليت تدخل إف استغبلؿ عنصر الزمن نتكن أف يقود اظتؤسسة إُف ميزة التكلفة األقل، ألف اظت :التوقيت .2

 اظتنتج ألوؿ مرة للسوؽ تستغل رتيع الفرص التسويقية اظتوجودة فيو وبأقل تكلفة ؽتكنة.
الستغبلؿ الطاقة اإلنتاجية الكاملة أثر كبَت على تكلفة الوحدة اظتنتجة،  لذلك : استغبلل الطاقة اإلنتاجية .3

 على التكلفة.التغيَت يف استعماؿ طاقة اظتؤسسة لو تأثَت  ؾتد بأف التوقف أو
سًتاتيجية يف بعض نتكن أف تشًتؾ بعض وحدات األعماؿ اال :ستراتيجيةالعبلقة بين وحدات األعمال اال .4

النشاطات الوظيفية مثل احوث التسويق، البحث والتطوير، حيث نتكن اضتصوؿ على غلة اضتجم من خبلؿ ىذه 
 العبلقة و بالتاِف ختفيض التكاليف.

                                                 
1
 -  Thierry Sauvin,  "la compétitivité de l’ entreprise", Edition fllipeses, paris France,2005, P10. 

، دار الفجر للنشر، القاىرة، مصر،  بناء الميزة التنافسية " -ستراتيجية " اإلدارة  اال. ِف ، تررتة عبد اضتكم اطتزامي، ديفيد و. بًتس أ روبرت. - 2
 .302، ص2008، 1ط

، 10، اجمللة األكادنتية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية ، جامعة شلف، اصتزائر، العدد " دراسة نقدية الستراتيجيات التنافسية "، مزوغ عادؿ 3 -
 .48-47، ص ص 2013جواف 
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يطلق عليها أيضا اسم "غلة اضتجم" أو "اقتصاديات السلم" ، يتمثل ىذا احملدد يف : اقتصاديات الحجم .5
اـتفاض التكلفة الكلية كلما زاد اإلنتاج وبالتاِف فهناؾ العديد من القطاعات مثل صناعة السيارات، 

وتكلفة وحدة  الكيمياويات، صناعة أجهزة اإلعبلـ اآلِف...اٍف تتميز بعبلقة سلبية بُت حجم الوحدة اإلنتاجية
سيارة كل يـو تكوف عتا تكلفة أعبل  500اإلنتاج، فمثبل يف قطاع صناعة السيارات مؤسسة واحدة تقـو بصنع 

. 1000من تلك اليت تقـو بإنتاج  ألف التكاليف الثابتة ستتوزع على الوحدات اظتنتجة بالزيادة ؽتا  1سيارة كل يـو
 تكاليف الثابتة وبالتاِف اـتفاض التكلفة الوحدوية.يؤدي إُف اـتفاض نصيب الوحدة اظتنتجة من ال

ظهر مفهـو الوعي التكاليفي يف منتصف اطتمسينيات من القرف العشرين من أجل حتديد : الوعي التكاليفي .6
معايَت التكلفة واحملاسبة عن االؿترافات بعد حصرىا وحتليلها، فإف اظتؤسسات اليت تقـو بإنشاء نظاـ للتكاليف 

خالو إُف كافة األقساـ والنظم الفرعية يف اظتؤسسة أو بتطبيق اضتديث من اظتفاىيم التكاليفية يمعد وعيا وتطويره بإد
واعتدؼ منو ىو التقليل من الزيادة يف التكلفة اظتتغَتة ويف إرتاِف التكاليف الثابتة من فًتة ألخرى بقدر  2تكاليفيا.
 اإلمكاف.

 ستراتيجية التمييزاالفرع الثاني: 
ديد اظتؤسسة لرسالتها، واألىداؼ اليت تسعى إُف حتقيقها، إضافة إُف ما مت تشخيصو من عوامل عقب حت

اما نقاط القوة والضعف، لذا أصبح لز البيئة اطتارجية والداخلية للمؤسسة، وحتديد الفرص والتهديدات احمليطة و 
سًتاتيجية من أجل التمييز عن اظتنافسُت اآلخرين، حيث تعرؼ على اظتؤسسة بضرورة قيامها بتوليد البدائل اال

سًتاتيجية التمييز بأهنا " قدرة اظتؤسسة على إنتاج السلع واطتدمات ذات قيمة أكرب من سلع وخدمات اظتنافسُت ا
اآلخرين، وحتقيق التمييز خبصائص ومواصفات معينة للمنتج مثل: اصتودة، التصميم، شبكة البيع، صورة 

مة...اٍف، يتم تقديرىا من طرؼ الزبائن ويساعد ىذا التمييز على جذب أكرب عدد ؽتكن من الزبائن العبل
  3. واظتستهلكُت، وكسب ثقتهم ووفائهم"

سًتاتيجية التمييز ىي تقدٔف منتج من طرؼ اظتؤسسة احيث يوفر ىذا األخَت امن ىذا التعريف نستنتج أف 
 افسة األخرى. منفعة خاصة ال تتوفر يف اظتنتجات اظتن

                                                 
1
 -Dominique Jolly ,   "stratégie d’entreprises" , Edition, maxima , paris , France , 2012 , P174. 

، غتلة دراسات ستراتيجية "التكاليفي في تفعيل تقنيات إدارة التكلفة اال " دور الوعييوسف أزتد خلف، خالص حسن يوسف الناصر،  -2
    257، ص18،2012ػتاسبة ومالية، جامعة اظتوصل العراؽ اجمللد السابع، العدد 

الدوِف الرابع حوؿ ، اظتلتقى " مداخل التنافسية واستراتيجيات المؤسسات الصناعية في ظل المنافسة العالمية "وعيل ميلود، و  بلقاسم رابح -3
   .17، ص2010نوفمرب  9-8اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج احملروقات يف الدوؿ العربية ، جامعة شلف، اصتزائر أياـ 
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سًتاتيجية التمييز تسعى دائما إُف تفرد اظتؤسسة يف بعض اصتوانب اظتتعلقة باظتنتج وخصائصو، مثل التميز ا
عن طريق التسويق وشبكة توزيع اظتنتج، باإلضافة إُف التميز يف جوانب أخرى تعتمد يف األساس على طبيعة 

 1نتكن أف تعتمدىا اظتؤسسة: السوؽ، وفيما يلي ػتددات اسًتاتيجية التمييز اليت
 التميز على أساس اصتودة ؛ -

 التميز عن طريق مدة اضتياة للمنتج؛ -

 التميز عن طريق تغليف اظتنتج؛  -

 التميز عن طريق شبكة التوزيع؛  -

 التميز عن طريق صورة العبلمة. -

 ستراتيجية التركيزاالفرع الثالث: 
سًتاتيجية الًتكيز، حيث كتب على اظتؤسسة ابورتر تسمى بسًتاتيجية التنافسية الثالثة اظتقدمة من طرؼ اال

اليت تطبقها أف ترتكز رتيع غتهوداهتا على قطاع سوقي واحد، أي ترتكز على غتموعة من اظتشًتين لديهم 
حاجات متجانسة، كما نتكن للمؤسسة  أف ترتكز على منطقة جغرافية واحدة بدؿ التعامل مع السوؽ ككل، 

سًتاتيجية الًتكيز وباقي اسًتاتيجيات التنافسية ىو اقتصار اظتؤسسة على التعامل مع نسبة صغَتة من اوالفرؽ بُت 
السوؽ وليس كامل السوؽ، وذلك من خبلؿ خدمة قطاع سوقي معُت بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية من حالة 

 2استهداؼ السوؽ ككل.

 يف اصتدوؿ التاِف:                         PORTERة لػ سًتاتيجيات التنافسية األساسيكما  نتكن توضيح ؼتتلف اال

 : استراتيجيات التنافس لبورتر والميزة التنافسية 2ـ  1الجدول رقم 

 
 الميزة التنافسية

 ميزات فريدة أداة التكاليف

حجم السوق 
 المستهد 

 سًتاتيجية التمييزا سًتاتيجية قيادة التكلفةا استهداؼ واسع
 سًتاتيجية الًتكيزا استهداؼ ضيق

Source : Philipe Mouillot, Stratégie L’entreprise, édition Gualino, Paris, France, 2007, P86. 

                                                 
 .50مزوغ عادؿ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
 .51، صاظترجع نفسو - 2
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سًتاتيجيات التنافسية لبورتر عتا دور أساسي يف خلق اظتيزة التنافسية وتعمل على اضتفاظ يبُت اصتدوؿ أف اال
 سًتاتيجية اظتعتمدة من قبل اظتؤسسة.عليها، لكن ختتلف ىذه اظتيزة حسب اال

 من خبلؿ دراستنا السًتاتيجيات بورتر نستنتج ما يلي:

اسًتاتيجيات التكاليف اظتنخفضة تقـو على إنتاج السلع واطتدمات بتكاليف أقل من تلك اطتاصة  .1
 باظتنافسُت؛

، أقل العمبلء أكثر والء سًتاتيجيةاطتدمة، كما جتعل ىذه اال يؤسس التمييز على إثراء التفرد للسلعة أو .2
 حساسية للسعر، أقل استعدادا للبحث عن منتجات بديلة؛

 سًتاتيجية الًتكيز هتدؼ إُف بيع سلعة أو خدمة إُف فئة أو قسم مستهدؼ يف سوؽ ػتدد.ا .3

 المطلب الثالث: االستراتيجيات التنافسية والمركز التنافسي

ما بُت إمكانيات اظتؤسسة الداخلية وىيكل الصناعة إف اسًتاتيجيات التنافس اليت تنطلق من التوفيق 
تستهدؼ حتقيق نتائج أعلى من متوسط نتائج القطاع على مدى الطويل، أي حتقيق ميزة تنافسية مستدامة 

 الناجح ومدى مبلئمتو لتحقيق األىداؼ. سًتاتيجيواضتفاظ على اظتركز التنافسي، من ىنا تكمن أقتية اطتيار اال

 هوم المركز التنافسيالفرع األول: مف
يمعترب اظتركز التنافسي قوة تواجد اظتؤسسة يف السوؽ مقارنة باظتنافسُت، وقد تستغل رتيع الفرص اظتتاحة 
للحفاظ عليو وتقويتو يف اظتستقبل لغرض البقاء الدائم يف السوؽ. كما تنبع أقتية اظتركز التنافسي للمؤسسة من 

القدرة كبَتة كلما استطاعت يف اضتفاظ على مركزىا وموقعها الذي حتتلو من قدرهتا التنافسية، وكلما كانت ىذه 
  1السوؽ مقارنة مبواقع اظتنافسُت اآلخرين.

 الفرع الثاني: مفهوم التنافسية المستدامة
موضوع االستدامة من اظتواضيع اليت نالت وال تزاؿ تشكل حيزا واسعا من اىتماـ الباحثُت يف غتاالت  يمعد

، حيث تعترب التنافسية اظتستدامة من مبادئ التنافسية اصتديدة بالنسبة للمؤسسات اضتديثة خاصة. حيث  شىتى
تعرؼ اظتيزة التنافسية اظتستدامة على أهنا " تلبية اضتاجات اضتالية للسوؽ واألخذ بعُت االعتبار اضتاجات اظتستقبلية 

نتكن أف حتصل عليها اظتؤسسة ألبعد مدى ؽتكن واليت   كما يقصد هبا اظتنافع أو الفوائد اليت  2لؤلجياؿ القادمة ".

                                                 
، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ اظتنافسة ستراتيجية للمؤسسة "المنافسة في النظرية االقتصادية واال" تحليل محددات و مكونات طالب مرٔف،  -1

 .09، ص2010نوفمرب  19ػ  18سًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج احملروقات ، جبامعة شلف، اصتزائر، واال
، جامعة للدراسات االجتماعية واإلنسانية، غتلة األكادنتية التنافسية " ةالميز لبلستدامة و  لمفاىيميا" اإلطار ، خالد بٍت زتداف، ثامر البكري -2

 .7، ص2013 – 9الشلف، اصتزائر، العدد 
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وقد ربط بعض الباحثُت اظتيزة التنافسية اظتستدامة و  1ال نتكن تقليدىا أو استنساخها من قبل اظتؤسسات األخرى.
افظة بُت حتقيق أعلى العوائد، أي قدرة اظتؤسسة على حتقيق العوائد أعلى يف االستثمار والصناعة واالستمرار يف احمل

 .2على ىذا التقدـ

نتكن أف نستنتج من ىذه التعاريف أف استدامة اظتؤسسات واستمرارىا يف اظتنافسة مرتبط ومرىوف  باستدامة 
 ميزهتا التنافسية واحملافظة عليها.

 الفرع الثالث: االستراتيجيات التنافسية والحفاظ على المركز التنافسي
ية اظتؤسسة يف البيئة التنافسية اضتديثة اليت تسعى دائما حتت تأثَت إف اسًتاتيجيات التنافسية ػترؾ لتنافس

تقلبات احمليط ؿتو التميز مبنتجاهتا وأساليبها التسيَتية مبا يضمن عتا البقاء واالستمرار، ومن بُت أىداؼ وأقتية 
 االسًتاتيجيات التنافسية ىي اضتفاظ على اظتركز التنافسي واستدامة التنافسية كما يلي: 

  إف الوصوؿ إُف وضعية نسبية جيدة باظتقارنة مع اظتنافسُت سوؼ نتنح للمؤسسة ميزة تنافسية جتعلها مبنأى
عن اظتنافسُت وحروهبم السعرية، ألنو مهما كانت حدة الصراع على مستوى األسعار فإف اظتؤسسة بفضل ميزة 

 ى التكلفة من السوؽ؛التكاليف األدْف ستظل حتقق األرباح إُف أف مترج منافسيها على مستو 

  إف دتتع اظتؤسسة مبركز نسيب جيد على مستوى التكاليف سيجعل منها يف مركز القوة عندما يتعلق األمر
باظتساومة مع اظتوردين مبا يف ذلك األقوياء منهم، فتحقيق اظتيزة على مستوى التكاليف سيمنحها ىامشا للمناورة 

 يف مواجهة ارتفاع موارد اإلنتاج؛

 علق احظر دخوؿ منافسُت جدد للصناعة، إف اظتؤسسة اليت هتيمن بالتكاليف وخاصة باعتمادىا فيما يت
 القتصاديات اضتجم ستضع حواجز أماـ ىؤالء، وترفع من تكلفة دخوعتم وبالتاِف احملافظة اظتوقع التنافسي؛ 

  ة واظتهارة اليت دتلكها سًتاتيجية التمييز جتعل من الصعب على الداخلُت اصتدد أف يتنافسوا مع السرعاإف
  3بالفعل اظتؤسسات القائمة؛

  سًتاتيجية التمييز باحملافظة على مركزىا التنافسي بعزؿ نفسها جزئيا من اضتروب السعرية اظتدمِّرة، اتسمح
 ألهنا ختفض من حساسية السعر لدى اظتشًتين وتزيد من والئهم؛

 ة تكوف قادرة على إنشاء حصن أماف يف السوؽ يتمثل سًتاتيجية الًتكيز ىي أف اظتؤسسإف اظتيزة الكربى ال
 يف خدمة فئة معينة ضد الشركات ذات خطوط اإلنتاج األكرب واألوسع.

                                                 
رأس ، ملتقى دوِف حوؿ " رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة "زكرياء مطلك الدوري ، أبو بكر أزتد بوساَف ،  -1

 .09، ص2011ديسمرب  14-13، جامعة الشلف، اصتزائر، يومي العربية يف االقتصاديات اضتديثة لفكري يف منظمات األعماؿاظتاؿ ا
 .09، صنفسورجع اظت -2
 .338ت أ.بتنس،  مرجع سبق ذكره، ص روبر  -3
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 الفرع الرابع: الشركات العالمية واالستراتيجيات التنافسية
 في تخفيض التكاليف Dell شركة  ةأوال: استراتيجي

اظتتخصصة يف صناعة الكمبيوتر جهودىا على جتميع و توزيع أجهزة الكمبيوتر   Dell لقد ركَّزت الشركة
لكي تتفادى الكثَت من التكاليف الثابتة اظتتغَتة اظتصاحبة ألنشطة البحث والتطوير، التصنيع، وأنشطة أخرى. 

التخزين أجزاء الكمبيوتر األساسية من عدد من الشركات اظتوردة لكي حتدد من تكاليف  Dell حيث تشًتي
 تتمتع بالكفاءة واضتيوية يف منهجها اإلنتاجي، والذي جعلها أكثر راحية ورشاقة من Dellواإلنتاج. ىذا ما جعل 

HP  و IBM ،كما اجتهت الشركة إُف صناعة التلفزيونات ذات الشاشة  يف إنتاج الكمبيوتر الشخصي خاصة
بينما تصممها الشركتاف و تصنع  Samsungو  Sonyاظتسطحة بأسعار تقل كثَتا عن تلك اطتاصة بكل من 

سًتاتيجية اظتتبعة من أجزائها اظتوردة اظتختلفة، و دترر الكثَت من وفرات التكاليف إُف العمبلء، وتسمى ىذه اال
 1سًتاتيجية التكامل الرأسي لتخفيض التكاليف.اطرؼ الشركة 

كما يوجد عدة شركات عاظتية قد استخدمت بنجاح اسًتاتيجيات قيادة التكاليف اظتنخفضة لبناء ميزة 
يف صناعة الغساالت وشركة  Whirl Pod يف صناعة األقبلـ اصتافة، شركة  Bicتنافسية من بينها : شركة 

Matsushita .للصناعة الكهربائية يف الياباف...اٍف 

 من أجل التميز Canonستراتيجية شركة اثانيا: 
للكامَتات الرقمية السريعة أحد األمثلة يف صناعة التميز.  لقد مكنت مهارات  Canonيقدـ خط إنتاج 

  Canonالشركة يف البصريات الدقيقة، أشباه اظتواصبلت دقة التصنيع والًتكيز على البحوث والتطوير، كما ختتار 
اهتا داخليا لبلحتفاظ  مبيزهتا الفاصلة، حيث تستثمر الشركة أف تصنع بنفسها معظم مكونات خط إنتاج كامَت 

أيضا وتدعم خربهتا يف اعتندسة  Canonبكثافة يف أحدث التقنيات لتسريع أوقات التطوير وحتسُت اصتودة، وحتمي 
 الدقيقة والبصريات اظتتقدمة من التقليد السريع من اظتنافسُت، كما قامت الشركة باستخداـ مكونات أفضل من

يف الواليات اظتتحدة،  Xeroxحيث التصميم واصتودة ىذا ما جعلها تكتسح السوؽ األمريكي ومنافسة شركة 
إُف ميزة عتا بتقدٔف تكنولوجيا التصوير باأللواف ذات  Xerox حيث كانت قادرة بصفة خاصة على حتويل ضعف

عاظتية من خبلؿ التميز يف إنتاج آالت من تقوية مكاسب حصتها السوقية ال Canonاظتيزة الفاصلة. ولقد استمرت 
 2ومنتجات إلكًتونية أخرى. التصوير الرقمية، 

 

 

                                                 
 .309، صبد اضتكم اطتزامي: مرجع سبق ذكرهروبرت أبتنس، تررتة ع - 1
 .330ص ،اظترجع نفسو - 2
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 Patek Philippe شركةو   BMWستراتيجية التركيز من طر اثالثا: تطبيق 
حيث ترتكز على  لصناعة السيارات، BMWسًتاتيجية الًتكيز ؾتد مؤسسة ااظتؤسسات اليت تنتهج  من

الشاحنات أو  الفاخرة والرقمية وال تتعامل مع باقي األسواؽ كالسيارات الرياضية أوصناعة السيارات السياحية 
 اضتافبلت، ؽتا أكسبها صفة الًتكيز.

ذات شهرة عاظتية  1839شركة فرنسية لصناعة الساعات، تأسست عاـ  ىي Patek Philippe شركةأّما 
 3.000تبدأ أسعار ساعات ىذه الشركة من  والشراء،مات التجارية للرفاىية يف صناعة الساعات اليت حتمل العبل

تتصاعد إُف اظتبليُت حيث يقتصر حجم إنتاجها السنوي على ثبلثُت ألف ساعة فقط، ىذه الشركة ترتكز دوالر و 
 1على الزبائن ذات الدخل اظترتفع أو طبقة األثرياء فقط.

وضعية تنافسية قوية جتاه منافسيها، خبلصة القوؿ ىي أف االسًتاتيجيات التنافسية ستضع اظتؤسسة يف  
تكوف بعيدة عن هتديدات قوى اظتنافسة داخل الصناعة، حيث اكتساب اظتيزة التنافسية اظتستدامة واضتفاظ على 

 سًتاتيجية تنافسية مبلئمة.ااظتركز التنافسي للمؤسسة داخل السوؽ أو القطاع ال يأيت إالَّ من خبلؿ بناء 

 التنافسية التصديرية  المبحث الثالث:  مدخل حول
تعترب عملية التصدير منظومة مركبة ذات تشعبات وفروع، ختضع لتغَتات دائمة بسبب التفاعبلت 
والتكامبلت بُت البيئات الدولية، ىذا نظرا لبلختبلؼ القائم بُت البيئات التنافسية احمللية والبيئات التنافسية 

اظتؤسسة على إنتاج سلع وخدمات عتا قدرة التنافس يف األسواؽ  لة أوالعاظتية، فالتنافسية التصديرية ىي قدرة الدو 
اظتؤسسة يف ظل شروط السوؽ اضترة  العاظتية، كما نتكن تعريفها بأهنا " اظتدى الذي من خبللو تنتج الدولة أو

افسية من خبلؿ ىذا التعريف نتكن أف نستخلص أف التن 2والعادلة منتجات وخدمات تنافس يف السوؽ العاظتي ".
التصديرية ىي مفهـو يستند إُف أوضاع التجارة اطتارجية للدولة، كما تعرب عن قدرة القطاع أو اظتؤسسة بإنتاج 
السلع واطتدمات اليت بفضلها يكوف عتا موقع تنافسي يف السوؽ العاظتي وغتاهبة ؼتتلف اظتؤسسات العاظتية اليت تنتج 

 نفس اظتنتج أو اطتدمة. 

 آليات ومؤشرات التنافسية التصديرية المطلب األول: 
إف التنافسية التصديرية يف حد ذاهتا تعترب مؤشر للقوة االقتصادية ألي بلد، فهي مبثابة قدرة السلع 
واطتدمات ألي بلد من منافسة السلع اظتتشاهبة يف بلد آخر، ففي ىذا الصدد ؿتاوؿ يف ىذا اظتطلب التطرؽ إُف 

 التصديرية ألي بلد. آليات وأىم مؤشرات التنافسية
                                                 

 .348روبرت، نفس اظترجع السابق، ص -1
، اظتلتقى العلمي الدوِف حوؿ اظتعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومساقتتها يف تحليل بيئة األعمال وتنافسية االقتصاد الجزائري ""زيدي بلقاسم،  -2

  .04، ص 2007نوفمرب  28 -27ر يومي ، اصتزائجامعة شلف فسية للبلداف العربية،تكوين اظتزايا التنا
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 الفرع األول: آليات التنافسية التصديرية
إف البقاء والنمو والتوسع للمؤسسات داخل السوؽ التصديري يتطلب غتموعة من اآلليات اليت تتشكل 
منها التنافسية التصديرية، حيث تتمثل أقتها يف غتموعة من العمليات اليت ينبغي على اظتؤسسة القياـ هبا واليت 

 ط سواء باحمليط الداخلي للمؤسسة أو ػتيطها اطتارجي. ترتب

 الشكل التاِف يوضح لنا أىم اآلليات التنافسية التصديرية اليت تصنع النجاح يف األسواؽ العاظتية.

 التنافسية التصديرية: آليات  6ـ  1الشكل رقم 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 .111ص ،2002 والنشر، القاىرة، مصر،، دار قباء للطباعة  " تسويق الصادرات العربية "فريد النجار، المصدر : 

 الفرع الثاني: مؤشرات قياس التنافسية التصديرية
التصديرية، كوف أف سوؽ الصادرات يعد  يف ىذا اإلطار ؿتاوؿ أف نبُت أىم اظتؤشرات اليت تقيس التنافسية

 اصتزئي. أفضل معيار واختبار للقدرة التنافسية على الصعيد الكلي أو

  Revealed Comparative Advantage Indicator (R.C.A.I)ة زة النسبية الظاىر أوال: مؤشر المي

 1يقاس مؤشر اظتيزة النسبية الظاىرة  باظتعادلة اآلتية:

RCAI=



wtwj

itij

Xx

Xx



 

                                                 
 .49ص نيفُت حسُت مشت، مرجع سبق ذكره ، - 1

 خفض تكاليف التصدير البحوث والتطوير التصدير االبتكاري االتصاالت التصديرية

 الصفقات اظتتكافئة 

التحالفات 
 سًتاتيجية اال

إدارة اصتودة الشاملة 
 يف التصدير 

اإلسراع بدورة حياة 
 السلعة 

 التجارة االلكًتونية  مناطق التجارة اضترة 

اظتصدرين  تنمية مهارات
  واصتهات اظتساعدة

 الًتويج الفعاؿ 

 أساليب التنافسية
  التصديرية 
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ijx   دتثل صادرات الدولة :(i)  من السلعة(j)   إُف العاَف 

 itX تعرب عن إرتاِف الصادرات للدولة :(i)    

 wtx    دتثل صادرات العاَف من السلعة :(j)  

wtXتشَت إُف إرتاِف قيمة الصادرات العاظتية : 

داللة ىذا اظتؤشر أنو يف حالة اضتصوؿ على قيمة أكرب من الواحد الصحيح، دَّؿ ذلك على دتتع ىذا  
 النشاط أو تصدير ىذه السلعة مبيزة نسبة، والعكس صحيح، حيث لتدد اظتيزة النسبة للدولة جتاه العاَف اطتارجي.

  Export Priority Indicated (E.P.I)     ثانيا: مؤشر أولوية التصدير

      1يقاس مؤشر أولوية التصدير باظتعادلة اآلتية:

E.P.I = 

 
%1OO

X

LL xi 


 

iL .قيمة اظتستلزمات اظتستوردة : 

Lx  للتصدير.: قيمة اظتستلزمات احمللية القابلة 

X. قيمة الصادرات للسلعة : 

كلما دَّؿ ذلك على تناقص أقتية ىذه السلعة يف زيادة متحصبلت  %100وكلما ارتفعت ىذه النسبة عن 
 الدولة من النقد األجنيب، والعكس صحيح.

  Merket Penetration Indicator (M.P.I ) ثالثا: مؤشر معدل اختراق السوق
 يقيس ىذا اظتؤشر قدرة سلعة معينة على اخًتاؽ األسواؽ التصديرية و يقاس بالصيغة التالية:

M.P.I=  ijijij

ij

XMQ

M


 

ijM   واردات الدولة :(i)  من السلعة (j)   

ijQ      إنتاج السلعة :(j)   يف الدولة(i) 

ijX    صادرات السلعة :(j)  بواسطة الدولة(i)  

                                                 
 . 55نفس اظترجع، ص - 1
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كلما ارتفعت قيمة مؤشر اخًتاؽ السوؽ كلما دَّؿ ذلك على أف ىذا السوؽ أكثر قبوال للسلعة ػتل 
 االعتبار، أو أف ىذه السلعة أكثر قدرة على اخًتاؽ السوؽ ػتل االىتماـ.

 Growth Rate  (GR) رابعا: مؤشر نمو الصادرات

  1اظتؤشر فتو الصادرات خبلؿ فًتتُت ؼتتلفتُت أو خبلؿ فًتة زمنية معينة ويقاس بالصيغة التالية:يقيس ىذا  

 
1AX بداية الفًتة اظتدروسة :  

2AX هناية الفًتة اظتدروسة : 
n  عدد السنوات : 

 Export Centration (EC)   خامسا: مؤشر تركز الصادرات

 .1958سنة  (Hirschman)يقيس اظتؤشر مدى تركز الصادرات السلعية للدولة، صاحب ىذا اظتؤشر ىو 

iH =    
2

ti Xx  

ix  صادرات الدولة من السلعة :(i) 

tX .الصادرات الكلية للدولة : 

( الًتكز التاـ للصادرات، أي أف الدولة اظتصدرة 1(، حيث تعٍت القيمة )1( و)0وتنحصر قيمتو بُت ) 
 تعتمد يف صادراهتا على عدد ػتدد من السلع. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  -Walid Adlmoulah , Belkacem Laabas, "assesment of arabe  export competitiveness in international markets  

using trad indicators", journal of development and economic policies  Arab planning institute volume 15 N02. 

July 2013, P106. 
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 Intra – Inductry trad    (IIT) سادسا: مؤشر االندماج و التكامل

(، 1( و)0الدولة مع التجمعات والتكتبلت االقتصادية  تنحصر القيمة بُت )يقيس مدى اندماج صادرات 
 1(. و يقاس بالصيغة التالية:1حيث يكوف االندماج الكامل للصادرات السلعية عند القيمة )

 
iX  صادرات الدولة من السلعة :(I) .إُف األسواؽ العاظتية 

iM  واردات الدولة من السلعة :(I) .من األسواؽ العاظتية 

 سابعا: مؤشر حصة الصادرات السلعية في األسواق العالمية
( حصة صادرات الدولة من سلعة معينة يف األسواؽ من إرتاِف واردات MSاضتصة السوقية ) مؤشر يقيس

 2العاَف من نفس السلعة.

   

iX صادرات :( السلعةi) .للدولة إُف السوؽ اظتستهدؼ 

iM واردات السوؽ اإلرتالية من السلعة :(i). 

 ثامنا: مؤشر توافق الصادرات 
يقيس مدى توافق وتطابق الصادرات السلعية لدولة معينة مع الطلب العاظتي يف األسواؽ العاظتية، تنحصر 

 1.3لتاـ للصادرات السلعية عند القيمة ، ويكوف التطابق ا1إُف  0قيمتو من 






22

ikik

ikik

MX

MX
COSINE  

 إُف السوؽ اظتستهدؼ (k )وتشَت  ( i )صادرات الدولة من السلعة  ikXحيث تعٍت: 

                                                 
 .20ص  ، 2012بريل أ، ، صندوؽ النقد العريب " تنافسية الصادرات السلعية في الدول العربية"ػتمد إشتاعيل، و رتاؿ قاسم حسن  - 1
 .22مرجع سبق ذكره، صرتاؿ قاسم حسن ، ػتمد إشتاعيل،  -2
 .20نفس اظترجع: ص رتاؿ قاسم حسن، ػتمد إشتاعيل:   -3
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 ( iفهي الواردات من السوؽ اظتستهدؼ من السلعة )  ikMأما: 

 1تاسعا: مؤشر تنوع الصادرات

2

 


iij

j

HH
S  

 ijH  حصة اظتنتج( i )  ( من إرتاِف صادرات الدولة( j  أماiH حصة اظتنتج من إرتاِف صادرات العاَف 

 الفرع الثالث: قياس الوضعية التنافسية للمؤشرات
( مؤشر قياس الوضعية التنافسية لتقسيم األداء االقتصادي IMDيستخدـ اظتعهد الدوِف للتنمية واإلدارة )

للدوؿ باستخداـ أسلوب االؿتراؼ اظتعياري، حيث يتم قياس الفرؽ النسيب بُت أداء اقتصاديات الدوؿ، و بناءا 
ناءاً على ذلك فإنو يتم ترتيب الدوؿ ترتيبا تصاعديا ابتداءًا من الدولة األفضل إُف الدولة األدْف ضمن اجملموعة ب

 على قيمة اظتؤشرات الفرعية.

i

i

s

xx
STD


 

 ( ىي القيمة الفعلية ظتؤشر الدولة الفرعيxحيث أف: )

          (ixالوسط اضتسايب ظتؤشر الدولة الفرعي ) 

            (S)  االؿتراؼ اظتعياري 

أو مقاييس القدرة التنافسية التصديرية يف حتديد وتشخيص صادرات الدولة  خبلصة القوؿ نتكن ظتؤشرات 
ككل أو القطاع أو اظتؤسسة ومقارنتها مع ؼتتلف الدوؿ أو اظتؤسسات اظتنافسة ؽتا تساعد على إتباع السياسات 

  .جيات اظتناسبة من أجل تنمية و ترقية الصادراتيسًتاتاظتبلئمة إلزالة كافة اظتعوقات وتطبيق اال

 المطلب الثاني: الجودة الشاملة كمؤشر جديد للتنافسية التصديرية
يسعى اإلنساف بطبيعتو دائما إُف األفضل، ويكوف مستعدا لبذؿ اصتهد اظتطلوب للحصوؿ على اظتكانة 
اظتتميزة والرقي والتطور. من ىذا اظتنطلق برزت معاَف النموذج الفلسفي والفكري على صعيد العملية اإلدارية 

التنظيمية، وتطورت عرب اظتراحل التارمتية فبدأت مبرحلة الفحص والتفتيش مث مراقبة اصتودة، فتأكيد اصتودة، مث و 
 حلقات اصتودة، وأخَتا مرحلة إدارة اصتودة الشاملة.

                                                 
 .127ص  ،2013كتبة الكويت الوطنية، اظتعهد العريب للتخطيط، تقرير التنمية العربية ؿتو منهج ىيكلي لئلصبلح االقتصادي، م -1
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الذي كاف لو الفضل يف نشر  Demingمن خبلؿ ىذا التطور ظهر رواد اصتودة األمريكيُت مثل ادوارد 
الذي قاـ بتأسيس معهد متخصص باصتودة  Juranمفاىيم وتطبيقات نظاـ اصتودة، إضافة إُف جوزيف جوراف 

ويشمل فتوذج جوراف كيفية التخطيط للجودة، وظهر كذلك رواد اصتودة اليابانيوف أمثاؿ كاورو ايشيكاوا 
Ichikawa 1ضتلقات اصتودة. ، الذي يعدُّه اليابانيوف األب الروحي   

 الفرع األول: ماىية الجودة وإدارة الجودة الشاملة 
 أوال: مفهوم الجودة

يف الفكر اإلداري اظتعاصر وردت عدة مفاىيم للجودة حيث عمرِّفت على أهنا " القدرة على تلبية وضماف 
 2االحتياجات للزبائن".

عرَّفت اصتودة على أهنا: " مطابقة وتلبية كما يوجد تعريف آخر لشركة بوينغ لصناعة الطائرات حيث 
، كما مت تعريفها " اصتودة ىي غتموعة اظتواصفات واطتصائص ظتنتج 3احتياجات الزبائن منذ أوؿ مرة ويف كل مرة"

 4أو خدمة واليت تولد القدرة إلشباع اضتاجات اظتعلنة أو الضمنية".

ا يف تعريف اصتودة ولكن اصتميع يقولوف ذات من خبلؿ التعاريف السابقة نبلحظ أف ىناؾ اختبلفا واضح
 الشيء ولكن بتعبَتات ؼتتلفة وأف التعريفات اظتختلفة تتناوؿ أبعادا ؼتتلفة يف نفس الظاىرة.

 ثانيا: مفهوم إدارة الجودة الشاملة
سة تعترب إدارة اصتودة الشاملة فلسفة إدارية حديثة، تعتمد على عدة عناصر أساسية كتب توفَتىا يف اظتؤس

االقتصادية، من أجل حتقيق أىداؼ اصتودة اظتقررة، وال يكتفي يف تطبيقها باالعتماد على وظيفة أو نظاـ معُت أو 
    5إجراء بعض التغَتات اصتزئية.

لقد برز مفهـو إدارة اصتودة الشاملة نتيجة تطور مفهـو اصتودة الذي عرؼ عدة مراحل، حيث تطور خبلؿ 
مرحلة الفحص، اظتراقبة اإلحصائية للجودة، تأكيد اصتودة، إدارة اصتودة الشاملة أو ما  فًتات زمنية متعاقبة وىي:

                                                 
، 2011، 1، الوراؽ للنشر والتوزيع، عماف، األردف، طمدخل للتميز والريادة "" إدارة الجودة نزار عبد اجمليد الرباري، ضتسن عبد اهلل باشَتة،  -1

     .23ص
2
 -Bernard Froman ,"Du manuel qualité au manuel de management", édition afnor , France, 2010, p20.  

   .20، ص2010، 1ع، عماف ، األردف، ط، دار صفاء للنشر والتوزي " إدارة الجودة في المنظمات المتميزة "خضَت كاضم زتود،  - 3
، اظتلتقى الدوِف حوؿ: رأس اظتاؿ الفكري يف " دور نظام الجودة الشاملة في تحسين القيمة المدركة للعميل بقطاع الخدمات "منتاوي ػتمد ،  - 4

   .02، جامعة شلف، اصتزائر، ص2011 ديسمرب 14-13اظتنظمات األعماؿ العربية يف االقتصاديات اضتديثة، يومي
، اظتلتقى الوطٍت حوؿ إدارة اصتودة الشاملة وتنمية أداء اظتؤسسة جامعة سعيدة، اصتزائر،  " نموذج الجائزة األوربية للجودة "حجاج عبد الرؤوؼ،  - 5

    .04، ص 2010ديسمرب  14-13يومي 
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كما تباينت مفاىيم وأفكار وإدارة اصتودة الشاملة وفقا لزاوية النظر من قبل   1سًتاتيجية.ايطلق عليو إدارة اصتودة 
أف ىناؾ بعض التعاريف اليت الباحثُت بشكل واضح على عدـ وجود تعريف عاـ متفق عليو من قبلهم، إال 

 2حيث نتكن التطرؽ إُف التعاريف التالية: TQMأظهرت تصور عاـ ظتفهـو اصتودة الشاملة 

  :أهنا الفلسفة اإلدارية للمؤسسة اليت تدرؾ من خبلعتا حتقيق كل منظمة الجودة من جهة النظر البريطانية "
 ." من احتياجات اظتستهلك، وكذلك حتقيق أىداؼ اظتشروع معا

  :تعرؼ على أهنا اطتطوط العريضة واظتبادئ اليت تدؿ وترشد اظتؤسسة لتحقيق من وجهة النظر األمريكية "
تطور مستمر، وىي أساليب كمية باإلضافة إُف اظتوارد البشرية اليت حتسن استخداـ اظتوارد اظتتاحة، وكذلك 

 ع حاجات اظتستهلكُت اضتاليُت واظترتقبُت".اطتدمات احيث أف كافة العمليات داخل اظتؤسسة تسعى لتحقيق إشبا 
كما تعرؼ أيضا " ىي نظاـ يستخدـ بشكل أمثل غتموعة من الفلسفات الفكرية اظتتكاملة والعمليات 
التسيَتية واألدوات اإلحصائية واظتوارد اظتالية والبشرية من أجل تلبية احتياجات العميل الداخلي )العامل داخل 

        3رجي )زبوف اظتؤسسة( على حد سواء".اظتؤسسة(، والعميل اطتا

من خبلؿ التعريف األوؿ نبلحظ أنو يركز على كفاءة وفعالية اظتشروع وذلك لتمي اظتنظمة ويقودىا إُف 
التمييز من خبلؿ تلبية احتياجات اظتستهلك، أما التعريف الثآف يؤكد على أهنا مبادئ تقـو إُف تطور مستمر وأف  

لتحقيق حاجات اظتستهلكُت اضتالية واظتستقبلية، أما التعريف الثالث فهو يؤكد على أهنا  كافة العمليات تسعى
غتموعة من اظتبادئ اليت هتدؼ إُف حتسُت األداء مع كل من يتعامل مع اظتؤسسة سواء العماؿ داخل اظتؤسسة أو 

 الزبائن خارج اظتؤسسة.

سًتاتيجية تستمد طاقة حركتها من توظيف كامل امن ىذا نتكن أف نستنتج أف اظتوارد الشاملة ىي عملية 
ظتواىب أفراد العاملُت يف اظتنظمات واستثمار قدراهتم الفكرية يف ؼتتلف مستويات التنظيم على ؿتو إبداعي 
لتحقيق اصتودة والتحسُت اظتستمر للمؤسسة، أو أهنا الطريقة اليت تتمكن من خبلعتا اظتؤسسة من حتسُت األداء 

 كافة مستويات العمل التشغيلي وذلك باالستخداـ األمثل للموارد البشرية واظتالية اظتتاحة.   بشكل مستمر يف  

 أما الشكل التاِف يوضح كيفية حتسُت األداء للمؤسسة يف كافة اظتستويات. 

 

 
                                                 

، اظتلتقى الوطٍت حوؿ: إدارة اصتودة الشاملة وتنمية أداء تحسين األداء الحالي للمؤسسة "" دور إدارة الجودة الشاملة في بومدين يوسف،  - 1
    .06، ص2010ديسمرب  14-13اظتؤسسة، جامعة سعيدة يومي

   .48، ص 2011، 1، دار اضتامد، عماف، األردف ط " إدارة وصناعة الجودة "خضر مصباح الطيطي،  - 2
، جامعة ورقلة، اصتزائر 11، غتلة الباحث العدد  فاءات البشرية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة "" أىمية الكرشيد مناصرية،  - 3

   01ص 2012



 التنافسية كإطار جديد في األسواق الدولية                                                               الفصل األول
 

 

41 

 : عملية التحسين المستمر 7ـ  1الشكل رقم 

           
  

   

 

 

 

 

 
Source: Roger Ernoul ,  " Le grand livre de la qualité ", Edition Afnor, France, 2010, P162     

  ISO:1(9000)عبلقة إدارة الجودة الشاملة بأنظمة االيزو  ثالثا:

وثيقة  1986.2كانت حوؿ تسيَت وضماف اصتودة اليت صدرت سنة   ISO اظتعايَتإف السلسلة األوُف من 
وحىت اآلف. تعرب  1946رشتية ذات طابع مشوِف لكل ما أقرَّتو ىذه اظتنظمة يف غتاؿ اصتودة من تأسيسها عاـ 

ألساسية عن التوجيهات واإلرشادات الختيار معايَت االيزو وىي تصنف مفاىيم اصتودة ا 9000معايَت االيزو 
وتعرؼ اظتصطلحات وتقدـ إرشادات الختيار واستخداـ معايَت االيزو، نشَت إُف أف ىذه األخَتة تشملها أربعة 

      3وثائق ىي كالتاِف:

 : تطبق على الشركات ذات تصميم ، تطور، تنتج وختدـ اظتنتجات.9001ايزو

 : تطبق على الشركات اليت تعمل يف اإلنتاج والًتكيب.9002ايزو

 : تطبق على الشركات اطتاصة بالفحص واالختبار النهائي للمنتجات.9003ايزو
                                                 

معادلة الشيء مع اظتواصفة  اليت تعٍت التساوي، وألغراض اصتودة فتعٍت تساوي أو ISOSمن العبارة اإلغريقية  ISOعبارة  : ISOمقصود االيزو  - 1
وىي منظمة غَت    international organisation for standardisationىي اختصار السم اعتيئة الدولية للمواصفات ومقرىا جنيف  isoو

بلدا تستهدؼ رفع اظتستويات القياسية من أجل تشجيع التجارة على  130حكومية دولية متخصصة للمعايرة، مكونة من أجهزة اظتعايَت الوطنية يف 
 اظتي باستثناء اظتواصفات الفنية للمنتجات اطتاصة بالصناعة الكهربائية واعتندسة االليكًتونية اليت ىي مسؤولة عنها منظمة أخرى تأسستاظتستوى الع

ضمن ما يصطلح عليو اإلصدار  9000أصدرت غتموعة مواصفات االيزو  ISO، أما منظمة EICوىي اللجنة العاظتية لبلليكًتونيات التقنية  1906
. )نزار عبد اجمليد اضتسن عبد 2008وأخَتا اإلصدار الرابع عاـ  2000بعد تعديل اإلصدار الثالث كاف سنة  1994، مث اإلصدار الثآف عاـ األوؿ

      .(48اهلل باشيوة: مرجع سبق ذكره ص
2
 -  Bernard Froman-jean –Marc Gey, "Qualité Sécurité environnement ", édition afnor, France, 2012, P11    

 .   67، ص 2010،  1عماف ، األردف، ط ، دار صفاء للنشر والتوزيع، " إدارة الجودة الشاملة في عصر االنترنت "ؾتم عبود ؾتم،  - 3

 التحليل الفٍت للعيوب واظتعاصتة اإلحصائية للمعلومات

 معلومات حوؿ البيانات العملية ونوعية اظتنتج 

 العملية   العملية         
 

 الصناعة التحويلية 
الشراءخدمة                                         خدمة اصتودة 

 

مراقبة  اظتراقبة التشغيلية
 اظتخرجات

مراقبة 
 اظتدخبلت

 اإلجراءات الوقائية، إجراءات التعديل والتحسين 
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 : تتضمن التوجيهات واإلرشادات البلزمة حوؿ التطبيق اظتبلئم للمواصفات.9004ايزو

ىذا يعٍت أف ىذه اظتواصفات هتتم باصتودة يف التصميم والعمليات والتنفيذ واألنشطة اظترتبطة هبا، كما أف 
تطبق على كل أنواع الشركات الصناعية واطتدماتية. كما أصبحت شهادات االيزو  9000قياسية ايزواظتواصفات ال

للجودة شرطا للدخوؿ إُف األسواؽ يف الدوؿ اظتتقدمة وػتركا عاظتيا للمؤسسات من أجل بناء أنظمة دالة اصتودة 
 وفق الشكل التاِف: 9000فيها. ونتكن توضيح العبلقة بُت إدارة اصتودة الشاملة ونظاـ االيزو 

 وإدارة الجودة الشاملة 9000: عبلقة التكامل بين نظام االيزو  8ـ  1الشكل رقم
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
، ملتقى وطٍت حوؿ إدارة اصتودة الشاملة وتنمية أداء اظتؤسسة، " عبلقة أنظمة االيزو بإدارة الجودة الشاملة "عثمآف أمينة،  المصدر :

 .11ص  ،2010ديسمرب  14-13جامعة سعيدة، 

ينتهي والذي نتكن تشبيهو بعجلة تصعد من الشكل أف اصتودة الشاملة ترتبط باستمرار التحسُت الذي ال 
 يف كفاءتو مبنع ىذه العجلة من االؿتدار والًتاجع. 9000يف ارتفاع، بينما تكمن فعالية االيزو 

كما نتكن للمؤسسات اليت دتلك برنامج إدارة اصتودة الشاملة أصبح بإمكاهنا تسجيلو للحصوؿ على 
ساعد على تقييس أنظمة اصتودة يف تلك اظتؤسسات وإضفاء ، ألف تطبيق ىذه اظتواصفات ي9000شهادة االيزو 

الصفة الرشتية على أنظمة جودهتا إذ أف التطبيق الناجح إلدارة اصتودة الشاملة يتطلب بناء نظاـ جودة قائم على 
، أما بالنسبة للمؤسسات اضتاصلة على ىذه الشهادة فإف أنظمة اصتودة لديها دتثل 9000مواصفات االيزو 

القوية اليت تستطيع من خبلعتا تبٍت مدخل إدارة اصتودة الشاملة بالًتكيز على مشاركة العاملُت والتحسُت  القاعدة

 TQMنظام الجودة الشاملة                                         

 

ISO                                                                                                 

 

 

 و االنضباط   التقٌٌس     التنظٌف        الترتٌب     التصفٌة  التدرٌب        

 

 نشاطات التحسٌن المستمر                                                                                 

TQ

M 
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متوافقاف وال يوجد تعارض اظتستمر والًتكيز على الزبوف وىذا كذلك يثبت أف إدارة اصتودة الشاملة وأنظمة االيزو 
 بينهما.

 الشاملةالفرع الثاني: مبادئ ومتطلبات إدارة الجودة 
 أوال: المبادئ العامة إلدارة الجودة الشاملة

ىناؾ غتموعة من اظتبادئ تستند إليها إدارة اصتودة الشاملة، حيث ظهرت عدة دراسات وأاحاث حوعتا، إال 
     1أهنا تتفق رتيعها على مبادئ أساسية نذكر منها:

 اظتستهلك ىو من يعرؼ اصتودة ورضا الزبائن ىو األولوية؛ 

  اإلدارة العليا كتب أف تقدـ القيادة للجودة؛ 

  سًتاتيجية؛ااصتودة عبارة عن موضوع اسًتاتيجي يتطلب خطة 

 اصتودة ىي مسؤولية كل اظتوظفُت ضمن كل اظتستويات يف اظتنظمة؛ 

 كل الوظائف اليت يف الشركة كتب أف ترتكز على حتسُت اصتودة اظتستمرة؛ 

 لتعاوف ما بُت اظتوظفُت واإلدارة؛مشاكل اصتودة كتب أف حتل من خبلؿ ا 

  التدريب والتعليم لكل اظتوظفُت ىو القاعدة األساسية لتحسُت اصتودة؛ 

 2تبٌت مفهـو البلخطأ، وذلك بأداء الشيء الصحيح بشكل صحيح من أوؿ مرة؛      

 سرعة االستجابة للمتغَتات وتبسيط اإلجراءات والفعالية التشغيلية؛ 

  أساس اضتقائق؛اختاذ القرارات على 

 .3اضترص على العبلقات اظتنفعية اظتتبادلة مع اظتوردين  

نستنتج أف مبادئ إدارة اصتودة الشاملة ترتكز على حتسُت اصتودة كقوة ػتفزة يف كافة اجملاالت الوظيفية    
أىداؼ يف  وعلى كل اظتستويات يف الشركة، كما نستنتج من مبادئ إدارة اصتودة الشاملة أف ىذه األخَتة عتا

اظتؤسسات اإلنتاجية واطتدماتية، تتمثل يف خلق بيئة لدعم التطور اظتستمر، كسب ثقة العمبلء واحملافظة عليها 
باستمرار والقدرة على التنافس يف السوؽ، كما هتدؼ إُف ختفيض التكاليف بتقليل األخطاء ونسبة تكرار العمل 

عن طريق زيادة اظتبيعات وزيادة اظتشاركة يف السوؽ، ىذا كلو نتثل والعمل اإلضايف وزيادة العوائد واألرباح وذلك 
 عوامل القوة للتنافسية خاصة يف السوؽ الدوِف.

                                                 
  .53، ص2009ألردف، عماف، ا ،التوزيع، دار اليازوري للنشر و " إدارة الجودة المعاصرة "،وآخروف ػتمد عبد العاؿ النعيمي - 1
  .01مرجع سبق ذكره، ص  ،رشيدة مناصرية - 2

3
 - Secrétariat central de l’ISO,  "Principes de mangement de la qualité ", suisse, 2012,P12    
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 ثانيا: متطلبات إدارة الجودة الشاملة
إف عملية إدارة اصتودة الشاملة ترتكز على غتموعة من العوامل منها ما ىو مرتبط باصتانب اظتعريف ومنها ما 

   1باصتانب البشري واظتادي واظتاِف، ونتكن اختصارىا فيما يلي:ىو مرتبط 
  :وذلك بإعادة تشكيل ثقافتها بطريقة تؤدي إُف قبوؿ التجديد واإلنتاف من تبني ثقافة الجودة في المؤسسة

تساعد على رتيع العاملُت يف برنامج اصتودة الشاملة، حيث تطبيق ىذا اظتفهـو يقتضي توفَت البيئة اظتبلئمة اليت 
 توفَت فرص اإلبداع والتحسُت اظتستمر.

 :لضماف تقبل العاملُت اظتفهـو  نشر مفاىيم الجودة الشاملة والترويج لها قبل البدء بتطبيق المفهوم
، لكي تتم مراجعتها والتصدي  اصتديد وعدـ رفضو فضبل عن التعرؼ على اظتعوقات اليت قد تعرقل تطبيق اظتفهـو

 احملاضرات والندوات واظتؤدترات والدورات التدريبية اليت يديرىا خرباء يف اصتودة الشاملة.عتا، وذلك عن طريق 
 :لكي يتم تطبيق ىذا اظتفهـو بنجاح ال بد من إخضاع العاملُت كافة إُف دورات تعليمية  التعليم والتدريب

 وتدريبية مستمرة، لغرض مواكبة التطوير والتحسُت اظتستمرين.
 من بُت مستلزمات تطبيق برنامج إدارة اصتودة الشاملة وضع برنامج لئلشراؼ على فرؽ ة: اإلشرا  والمتابع

العمل ومتابعتها وتعديل أي مسار خاطئ، ومتابعة االؾتازات، والتنسيق بُت أفراد اظتؤسسة، ومراعاة اظتصلحة 
 العامة.
 ق الربنامج، التخطيط، وضع تتضمن اطتطوات اآلتية: اإلعداد لتطبيستراتيجية تطبيق الجودة الشاملة: ا

اظتعايَت البلزمة لقياس اصتودة، التقييم يف ضوء اظتعايَت اليت مت حتديدىا والطرؽ اإلحصائية اظتبلئمة وإدارة اظتوارد اليت 
 تتضمن كيفية حتديد اظتوارد البشرية واظتادية، ووضع األسس اعتيكلية لتطبيق الربنامج.

  وذلك بوضع اظتعايَت البلزمة لتلبية االحتياجات. واقعي:التعر  على االحتياجات بشكل دقيق و 
 :وإشعار  وضع نظام الحوافز ، إف ىذا األمر لتتل مكانة مهمة، ظتا لو دور كبَت يف تدعيم األداء اظتلتـز

العاملُت بدورىم الكبَت يف ؾتاح عمل الشركة، حيث يسهم يف خلق شعور االنتماء من العاملُت إُف اظتؤسسة اليت 
 ف هبا وترسيخ ثقتهم بأنفسهم.يعملو 
يف األخَت نتكن أف نستنتج أف ؾتاح تطبيق إدارة اصتودة الشاملة يف اظتؤسسة االقتصادية مرىوف بتوفَت وتسخَت  

رتيع اإلمكانيات واظتوارد البلزمة لذلك، واليت من أقتها اظتوارد البشرية، ألف التنافس يف ظل عاظتية السوؽ أصبح 
 االقتصادية. ظتوارد والكفاءات البشرية باعتبارىا القادرة على اإلبداع والتطور وحسن إدارة التغيَتيعتمد على تنمية ا

                                                 
  .83-82، ص ص 2011،  1اف األردف، ط، دار اظتناىج للنشر والتوزيع ، عم "  فلسفة إدارة الجودة "ىناء ػتمود القيسي،  - 1
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 الفرع الثالث: التوافق االستراتيجي بين إدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة
 أوال: مفهوم إعادة الهندسة العلمية

يمعد موضوع إعادة اعتندسة العملية من اظتواضيع اإلدارية اضتديثة اليت ظهرت يف بداية التسعينيات، وأوؿ من  
على مستوى الشركات الصناعية واطتدماتية، إال أف ىذا ال يعد   Jamesو    Hammerكتب يف ىذا اجملاؿ قتا 

تؤدي إُف رفع من مستوى جودة منتجاهتا وإرضاء  كافيا ما َف ترافقو تغَتات يف اصتوانب التنظيمية للشركة واليت
وإقناع الزبائن، عتذا على الشركات اليت تسعى ؿتو حتقيق النجاح واليت حتاوؿ أف دتيز نفسها عن اظتنافسُت ال 
تبحث فقط عن اإلجراءات التقليدية اظتتبعة لديها حملاولة حتسُت جودة منتجاهتا، إفتا تبحث عن إمكانية التغيَت يف 

ظم واإلجراءات حملاولة إعادة ىندستها والتفكَت يف طرؽ أدائها وإجراء التعديبلت عليها، وجاء مفهـو إعادة الن
ىندسة العمليات بأهنا "التفكَت األساسي أو إعادة التصميم اصتذري للعمليات اإلدارية وحتقيق التحسُت اظتستمر 

قيمة للعمليات اإلدارية والتنظيمية السياسية واعتياكل من يف األداء، وىي إعادة التصميم اصتذري والسريع وإضافة ال
              1خبلؿ الدعم األمثل لتدفق العمل واإلنتاجية"

 ثانيا: أىدا  إعادة الهندسة
 ىناؾ رتلة من األىداؼ إلعادة ىندسة العمليات وىي كاآليت: 

 الًتكيز على النتائج وليس اظتهاـ؛ 

  منطقية؛الًتكيز على النقاط األكثر 

 يتم إدتاـ العملية بشكل مرتب ومسلسل على أساس ماذا كتب أف يتبع؛ 

 .يتم إلغاء األنشطة واظتهاـ غَت الضرورية أو رتعها يف عملية واحدة 

 
 

 
 
 

 

                                                 
،  " أثر التوافق االستراتيجي بين إدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة والتحسين المستمر في تحقيق الميزة التنافسية "فائز غازي البيايت،  - 1

  06، ص 2013، سنة 11غتلة الكوت للعلـو االقتصادية واإلدارية ، جامعة واسط ، العراؽ ، العدد 
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 : التوافق االستراتيجي بين إدارة الجودة وإعادة الهندسة في تحقيق الميزة التنافسية 9ـ  1الشكل رقم 

 
 

                                
   

 11فائز غازي البيايت، مرجع سبق ذكره، ص المصدر :

إدارة اصتودة الشاملة يتضح من الشكل أف اظتيزة التنافسية تؤكد على األداء اظتتميز للتوافق االسًتاتيجي بُت 
والتحسُت وإعادة اعتندسة، عتذا فإف الشركات اليت حققت اظتيزة التنافسية تسعى إُف الوضوح يف األىداؼ والرؤية 
وااللتزاـ من قبل اإلدارة العليا جبميع مستوياهتا باصتودة الشاملة والتحسُت اظتستمر وتوافر القدرات واظتهارات لدى 

إشراكهم يف اختاذ القرارات اطتاصة بالتحسُت والتطوير واالبتكار اصتذري واصتوىري للعمليات العاملُت يف دتكينهم و 
 القائمة وإعادة تصميمها لرفع مستوى أدائها.

 الفرع الرابع: أىمية المقارنة المرجعية في تحقيق إدارة الجودة الشاملة
هت إُف اظتزيد من التعلم  ومن مث اجتهت حُت بدأت الياباف إعادة البناء بعد انتهاء اضترب العاظتية الثا نية اجتَّ

إُف التقاط األفكار من أكثر الشركات األمريكية تقدما وؾتاحا من أجل أف تستعيد قوهتا وتصبح اظتؤسسات 
 اليابانية ىي األفضل.

 أوال: مفهوم المقارنة المرجعية )القياس المقارن(
وقد تفنن الكتاب يف Benchmarking طلح االؾتليزي يعترب القياس اظتقارف مصطلح ناتج عن تررتة اظتص

 تررتتو منها: اظتقارنة اظترجعية، القياس النمطي، القياس النموذجي ، اظتقارنة البينية، والقياس اظتقارف...اٍف.

" سَتورة مستمرة لتحسُت أداء اظتنظمات من أجل اضتصوؿ على التفوؽ ظتواجهة  :يعرؼ القياس اظتقارف بأنو
ونتكن تعريفو أيضا على  1اظتنافسة، ىذا التحسُت نتكن أف نتس اظتنتجات كما نتكن أف نتس أيضا طرؽ العمل"

ستخداـ اظتعلومات أنو " قياس أداء ومقارنتو بأفضل أداء هبدؼ حتديد كيفية وصوؿ اظتنظمة ذات األداء اظتتميز وا
  2.اليت يتم معرفتها كأساس لتحديد األىداؼ واالسًتاتيجيات والتطبيق"

 من خبلؿ التعريفُت نستخلص أف القياس اظتقارف يقـو على أساس اظتقارنة باألداء اظتتميز.
                                                 

1
 -  Robert le Duff ,  "Encyclopédie de la management ", édition Dalloz, Paris, 1999, P82.   

، مذكرة ماجيسًت، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت، جامعة بومرداس "نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور القياس المقارن في"نواؿ أمينة،  -2
    .55، ص 2009-2008 ،اصتزائر

 االسًتاتيجيالتوافق 

 إعادة اعتندسة التحسُت اظتستمر إدارة اصتودة الشاملة

 اظتيزة التنافسية 
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 ثانيا: تجارب عالمية رائدة في المقارنة المرجعية
ع ظهور أسلوب اظتقارنة اظترجعية يف قاموس اظتصطلحات بدأت مع مطلع الثمانينيات من القرف اظتاضي وم

اإلدارية مئات إف َف نقل اآلالؼ من اظتؤسسات والشركات يف القطاعات السلعية واطتدمية تستخدـ اظتقارنة 
   1يلي: اظترجعية كأداة فعالة لتطوير األداء ومن بُت الشركات العاظتية ما

 1979تطبيق أسلوب اظتقارنة اظترجعية، ففي عاـ  الرائدة يف Xeroxتعترب شركة : Xeroxتجربة شركة  .1
الحظت الشركة أف الشركات اظتنافسة تقدـ منتجات ؽتاثلة ظتنتجاهتا وبأسعار أدْف، فقد شرعت منذ ذلك اضتُت 
 بتطبيق نظاـ شامل للمقارنة اظترجعية من خبلؿ التعرؼ على أسلوب األداء ظتنافسيها والعمل على تطبيق أفضل ما

 لديهم من عمليات وؽتارسات وحققت من خبلؿ ذلك النجاحات التالية:
 ؛%30زيادة رضا الزبائن مبعدالت تزيد عن  -

 ؛%30ختفيض تكاليف العمل مبعدؿ يزيد عن  -

 .%50ختفيض االستثمار يف اظتخزوف مبعدالت تزيد عن  -

الشركة بإجراء اظتقارنة اظترجعية اطتارجية، بل قامت أيضا بعمليات اظتقارنة اظترجعية الداخلية بُت  وَف تكتف
كشريك للمقارنة، ونتج  L.L.Beanشركة  Xeroxفرع يف أوربا، كما اختذت شركة  22فروع الشركة والبالغ عددىا 

أصبح لدى كل فرع من فروعها مدير متفرع عن ذلك تطوير نظاـ ؽتتاز ألسلوب جتهيز الزبائن مبنتجات الشركة، و 
 للمقارنة اظترجعية.

إف ؾتاح الشركة يف تطبيق اظتقارنة اظترجعية الداخلية واطتارجية قد حقق حتسن كبَت يف األداء احيث قفزت 
 75، يف حُت كانت حتتل اظترتبة التاسعة من بُت 1992شركة يف سنة  62الشركة لتحتل الًتتيب األوؿ بُت 

 .1989ة شركة سن

تعترب من أشهر الشركات العاظتية يف صناعة األجهزة اظتنزلية، قامت الشركة : General Electricتجربة شركة  .2
بتكليف مدير التطوير إلجراء اظتقارنة اظترجعية اليت من خبلعتا نتكن أف تطور عملياهتا وأدائها، حيث شكَّلت فريق 

 Fordا شركة من عشرة أعضاء اهنمك ظتدة سنة كاملة يف دراسة ورتع اظتعلومات عن تسع شركات من بينه

Motor Company  حيث كاف الفريق يبحث عن أجوبة للسؤاؿ )ما ىو سر ؾتاحكم؟( انطبلقا من ىذا السؤاؿ ،
 مت حتديد عوامل النجاح يف ستة عوامل ىي: 

  اإلدارة تؤكد على مبدأ ما ىو الطريق لتحقيق األفضل أكثر من تأكيدىا على مبدأ ما ىو الطريق لتحقيق
 األكثر؛

 لى تطبيق اظتقارنة اظترجعية؛التأكيد ع 
                                                 

 .336-335ضتسن عبد اهلل باشَتة، مرجع سبق ذكره، ص ص و  نزار عبد اجمليد الربواري - 1
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 التأكيد على تطبيق فلسفة التحسُت اظتستمر؛ 
 اعتبار رضا الزبوف ىو مقياس األداء الرئيسي؛ 
 إف زيادة اإلنتاجية تكوف مبنية على تقدٔف منتجات جديدة ذات جودة عالية؛ 
 .يعتربوف اظتوردين جزء من اظتنظمة 

 تطبيق أسلوب اظتقارنة اظترجعية ىو: إف أبرز النتائج احملققة يف الشركة من خبلؿ 

  مليوف دوالر؛ 200ختفيض االستثمار باظتخزوف مبقدار 
  ؛           % 8.5زيادة معدؿ العائد على اظتوجودات بنسبة       
 75 ختفيض وقت الدورة التشغيلية بنسبة .% 

 24ىي شركة ؼتتصة يف صناعة االلكًتونيات وأجهزة االتصاالت، لقد شكَّلت فريق من  : Motorolaشركة .3
عضو مهمتهم زيارة الشركات اليابانية لغرض الوصوؿ إُف مستوى ؽتاثل ظتا وصل إليو اظتنافسوف اليابانيوف، ومت 

سوب،.....اٍف. ومن االلتقاء باجملهزين، أساتذة اصتامعات، الزبائن، مصممي برامج اضتسابات، مصممي اضتا
اليابانية بأدائها الرائع يف  Hondaضمن األماكن اليت زارىا الفريق وقرر اختاذىا كشريك للمقارنة ىي شركة 

عمليات التصنيع لديها. لقد ؾتح الفريق يف بناء صورة ظتصنع اظتستقبل ولقد حققت الشركة من خبلؿ تطبيق 
 يف:    أسلوب اظتقارنة اظترجعية ؾتاحا باىرا يتمثل 

 تقليص مدة تطوير اظتنتجات؛ -

 يـو إُف يومُت فقط؛ 14تقليص مدة اؾتاز اضتسابات اطتتامية من  -

 تقليص مدة تقدٔف اظتنتج اصتديد؛ -

 تطبيق تقنيات التصنيع اظتتكاملة باستخداـ اضتاسوب؛ -

 حتسُت اظتوقع التنافسي للشركة. -

على تأثَت تطبيق اظتقارنة اظترجعية على إدارة  ؽتا تقدـ نتكن القوؿ إف جتارب ىذه اظتنظمات يعطي دالالت
 اصتودة الشاملة وعلى اظتؤشرات التالية: 

 زيادة راحية اظتنظمة من خبلؿ ختفيض التكاليف؛ -

 زيادة اإلنتاجية من خبلؿ حتسُت كفاءة استخداـ وسائل اإلنتاج؛ -

احتبلؿ مركز متقدـ يف القطاع حتسُت اظتركز التنافسي للشركة أو اظتؤسسة من خبلؿ زيادة اضتصة السوقية و  -
 الذي تعمل فيو.
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إف تلك النتائج تشَت بوضوح إُف تأثَت إدارة اصتودة الشاملة عامة وأسلوب اظتقارنة اظترجعية خاصة على 
 مؤشرات األداء ) الراحية، اإلنتاجية، اضتصة السوقية ( واليت دتثل اظتؤشرات األساسية للتنافسية.

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة على تنافسية المؤسسة الفرع الخامس: مزايا تطبيق
تمعد اصتودة أىم األسلحة التنافسية للمؤسسة، ومصدر تفوقها ودتيزىا تنافسيا، باعتبارىا عامل جذب  

 العديد من الزبائن واظتستهلكُت والوسيلة الناجحة لتلبية حاجاهتم ورغباهتم.

 احأوال: عبلقة الجودة بين الحصة السوقية واألرب
لقد أثبتت العديد من الدراسات أف حتسُت اصتودة للسلع واطتدمات، يسمح للمؤسسات بالبيع بأسعار 
مرتفعة، ورفع حصتها يف السوؽ، ؽتا يساىم يف زيادة أرباحها وتدعيم موقعها التنافسي أماـ اظتنافسُت اآلخرين، 

يل إعادة التشغيل، حتسُت استخداـ اآلالت ىذا بتخفيض تكاليف اإلنتاج اظتتمثلة يف التقليل من األخطاء، تقل
 واطتامات وكذلك آثار اضتجم اليت ينجم عن الزيادة يف اإلنتاجية.

 نتكن توضيح أقتية إدارة اصتودة يف زيادة اضتصة السوقية واألرباح من خبلؿ الشكل التاِف:

 الشاملة والحصة السوقية واألرباح: العبلقة بين إدارة الجودة  10ـ  1الشكل رقم 

 
 

 
  

      

 

 

 
 من إعداد الباحث استنادا جملموعة من األشكاؿالمصدر : 

 ثانيا: العبلقة بين الجودة واالستراتيجيات التنافسية
 PORTERتعترب اصتودة الشاملة عامل مهم لنجاح االسًتاتيجيات التنافسية األساسية الثبلث اليت اقًتحها 

 التكاليف والتميز والًتكيز. سًتاتيجية السيطرة علىاواظتتمثلة يف 

 إدارة الجودة الشاملة

 التحسُت اظتستمر للجودة 

 تخفيض تكاليف اإلنتاج  رفع األسعار
 تقليل األخطاء 
 حتسُت استخداـ اآلالت واألداء 
 تقليل إعادة التشغيل 
تقليل التأخَت  

 زيادة اإلنتاجية

 رفع اضتصة السوقية  رفع األرباح
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بالرغم من االعتقادات السائدة اليت ترى بأف اصتودة ال تلعب دور  أثر الجودة على استراتيجية التكاليف: .1
سًتاتيجية السيطرة بواسطة التكاليف، إال أف الصناعات اليابانية أثبتت عكس ذلك، حيث أثبتت أف امهم يف 

االسًتاتيجيات اليت ترتكز على إبعاد اصتودة الشاملة اظتطابقة والتقليل من األخطاء واألعطاب الوظيفية لعمليات 
تعترب اصتودة كمرادؼ لزيادة فعالية نظاـ  اإلنتاج...اٍف. تكوف أكثر فعالية من غَتىا من االسًتاتيجيات، كما

    1اإلنتاج.

سًتاتيجية التمييز، فاصتودة  اأما بالنسبة للجودة الشاملة ودورىا يف  أثر الجودة على استراتيجية التمييز: .2
سًتاتيجية التمييز، حيث ترتكز ىذه اكعامل دتيز بُت معروضات اظتؤسسات، وتعترب كبعد من األبعاد األساسية يف 

ألخَتة على بعد التصميم خاصة التصميمات االبتكارية للسلع واطتدمات اليت تضمن أحسن إشباع ضتاجات ا
 ورغبات الزبائن واظتستهلكُت مقارنة مبنتجات اظتنافسُت.

سًتاتيجية الًتكيز فهي ترتكز على البعدين السابقُت أما بالنسبة ال أثر الجودة على استراتيجية التركيز: .3
لُت يف اظتطابقة والتصميم وكذا اظتزايا اظتكتسبة يف غتاؿ اصتودة الشاملة، ىذا ما يساعد اظتؤسسة على للجودة اظتتمث

 اخًتاؽ أجزاء يف السوؽ ذات اظتردودية اصتيدة، واكتساب ثقة ووفاء زبائنها. 

 نتكن أف نوضح ذلك من خبلؿ الشكل التاِف: 

 االستراتيجيات التنافسية : أىمية الجودة الشاملة في تطبيق 11ـ  1الشكل رقم 

 
، غتلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية " تطبيق مبادئ الجودة في المنظمات لتحقيق الميزة التنافسية "مدلتة عباس،  المصدر :

 . 173، ص2011العراؽ،  28اصتامعية، العدد 

                                                 
، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ: اظتنافسة واالسًتاتيجيات  " أىمية الجودة الشاملة ومواصفات االيزو في تنافسية المؤسسة "وعيل ميلود،  - 1

  .04حامعة شلف ، اصتزائر، ص2010نوفمرب  9-8يف الدوؿ العربية، يوميالتنافسية للمؤسسات الصناعية خارج احملروقات 

 إدارة الجودة الشاملة

إدارة التطوير الشامل لتحقيق 
 رضى الزبون

 التميز في السوق

 استراتيجية التمييز

 الزيادة في حجم االنتاج

 تخفيض التكاليف

 استراتيجية التكاليف

 تحسين التنافسية

تطوير جودة المنتج عن طريق 
 المطابقة والتصميم

 استراتيجية التركيز



 التنافسية كإطار جديد في األسواق الدولية                                                               الفصل األول
 

 

51 

رة على توفَت اظتنتجات بناءا على ما سبق فإذا كانت القدرة التنافسية للمؤسسة تتمثل يف القدرة اظتستم
واطتدمات بشكل أفضل من اظتنافسُت، وأهنا مبنية على أسس تشمل عدة جوانب كاصتانب اظتاِف التجاري 
والتقٍت...اٍف. ففي ظل ػتيط تنافسي نتكننا أف نتصور أحسن وسيلة للحفاظ على ىذه القدرة تتمثل يف البحث 

ة شاملة لكل وظائف اظتؤسسة ويتم تسيَتىا من طرؼ كل أفرادىا الدائم واظتستمر عن اصتودة الشاملة، ىذه األخَت 
 بغية تكييف السلع أو اطتدمات مع رغبات الزبائن.

 المطلب الثالث: تجارب دولية حول تنمية التنافسية التصديرية 
هتدؼ سياسة التوجو للتصدير إُف الًتكيز بشكل رئيسي على تنمية التنافسية التصديرية اليت أصبحت 
اظتسعى اضتقيقي من أجل بلوغ األسواؽ اطتارجية ألي منتج ػتلي خاصة يف غتاؿ الصادرات الصناعية، من أجل 

سنوات السبعينيات إُف وضع رتلة  حتقيق ىذا اظتسعى عملت الكثَت من الدوؿ اضتديثة التصنيع واليت برزت خاصة
من اإلجراءات والسياسات لتنمية تنافسيتها التصديرية والتوجو ؿتو التصدير، ومن بُت التجارب الدولية يف ىذا 

 اجملاؿ نورد ما يلي: 

 الفرع األول: تجربة كوريا الجنوبية
لى كافة مستويات التنمية، ػتققة حققت كوريا اصتنوبية خبلؿ العقود  الثبلثة األخَتة نقلة تنموية شاملة ع

معدالت فتو صناعية عالية، وارتفاع ظتعدؿ فتو الصادرات بصورة مستمرة ؽتا أدى إُف إطبلؽ االقتصاديوف 
 الكوريوف على التجربة الكورية ما يسمى باظتعجزة االقتصادية.

ة، وإُف حجم اإلؾتاز التنموي ترجع أقتية ىذا التحوؿ التنموي إُف قصر اظتدة الزمنية اليت دتت فيو من ناحي
اظتتحقق بالرغم من تدٓف نقطة البدء يف عملية التنمية من ناحية أخرى. فقد خرجت كوريا من اضترب الكورية 

( منهكة اقتصاديا واجتماعيا، حيث كاف االقتصاد الكوري يف حالة دمار شامل بفعل اضترب، 1950-1953)
ومع بداية الستينيات بدأت كوريا عملية التحوؿ  .1960اـ وظللت الببلد تعآف من تلك اآلثار حىت ع

سًتاتيجية بناء ا( ركزت فيها على 1966-1962االقتصادي بوضع أوؿ خطة للتنمية االقتصادية اطتماسية )
القاعدة التحتية والتصنيع للتصدير وتشجيع القطاع اطتاص على الدخوؿ غتاؿ التصنيع. حيث أدَّت خطط التنمية 

ألربع األوُف إُف ظهور رأشتالية صناعية كورية يف شكل شركات عمبلقة تعرؼ باسم غتموعة تشابوؿ اطتماسية ا
chaebol .1استطاعت أف ترقى بالصناعة الكورية وخترج إُف ميداف التصدير 

 

                                                 
غتلة أاحاث  ، " دور نظرية اإلوز الطائر اآلسيوية في السياسة الصناعية الجديدة في الجزائر للتحول إلى الهيكل التصديري "كماؿ عياشي،   -1

 .221، ص 2009العدد السادس ديسمرب اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، اصتزائر، 
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 أوال: التصنيع والتحول الهيكلي في كوريا الجنوبية 
(، وكانت chaebolلصاٌف اظتؤسسات الضخمة )يف السبعينيات أتبعت اضتكومة الكورية سياسات متحيزة 

تعمل اضتكومة على تنمية الصناعات الثقيلة والصناعات الصغَتة واظتتوسطة. اضطلعت اضتكومة بدور نشط يف 
إعادة تشكيل ىيكل الصناعة، حيث أعادت تنظيم الصناعات بصورة كاملة وفق النموذج اليابآف الذي كتعل من 

اسي  يف قرارات خفض طاقات اإلنتاج )كما ىو اضتاؿ على سبيل اظتثاؿ بالنسبة اضتكومة صاحبة الدور األس
ذت اضتكومة قرارات بتقسيم أكرب ست غتموعات صناعية يف عاـ  كداللة على  1985لصناعة السفن( كذلك اختَّ

م وجود حدود لرغبة يف توزيع عبء ؼتاطرة القطاع اطتاص على اجملتمع، ومن جهة أخرى قامت اضتكومة بض
 بعض الوحدات الصناعية اطتاسرة إُف اجملموعات الصناعية الكبَتة.

نتيجة عتذه اإلجراءات اليت اختذهتا اضتكومة الكورية يف غتاؿ التحوؿ الصناعي، نبلحظ حسب 
اإلحصائيات اطتاصة مبعدالت النمو لبلقتصاد الكوري أف ىناؾ ارتفاع  يف حجم النمو يف قطاع الصناعة 

، ىذا بسبب انتقاؿ التوظيف من الزراعة إُف 1999يف   %20.9و  2000يف عاـ   %15.2لغ التحويلية الذي ب
الصناعة من جهة، واالىتماـ البالغ الذي أوَّلتو اضتكومة الكورية إلحداث حتوؿ ىيكلي يف الصناعة الكورية. ويف 
ىذا السياؽ نورد مؤشر أكثر أقتية للتغيَت اعتيكلي وىو نصيب القطاعات اظتختلفة يف التوظيف اإلرتاِف، ذلك 

من أىم األىداؼ الرئيسية لسياسة التحوؿ اعتيكلي ىو نقل العمالة من أنشطة ذات إنتاجية أقل إُف نظرًا ألنو 
أنشطة ذات إنتاجية أعلى. ومن خبلؿ بيانات البنك الدوِف مت ارتفاع نصيب الصناعة واـتفاض نصيب الزراعة يف 

 مث اـتفض إُف  1960يف عاـ   %66لغ التوظيف اإلرتاِف، فعلى سبيل اظتثاؿ فإف نصيب قوة العمل يف الزراعة ب
 1يف نفس الفًتة. % 33إُف   %09، يف حُت نصيب الصناعة ارتفع من 1977يف عاـ   45%

 ثانيا: التغييرات الهيكلية في الصناعات التصديرية     
، تليها منتجات الصناعة اطتفيفة 1962من إرتاِف الصادرات يف عاـ   %72.6دتثل اظتنتجات األولية 

أما بعد ستس سنوات فحسب، أصبحت   %7.1مث منتجات الصناعة الثقيلة والكيماوية بنسبة  %20.3بنسبة 
من إرتاِف الصادرات، يف حُت اـتفضت نسبة اظتنتجات األولية إُف   %63.9نسبة منتجات الصناعات اطتفيفة 

وقد ظلت . % 8.6، بينما ارتفعت نسبة اظتنتجات الصناعية الثقيلة والكيماوية بصورة طفيفة لتصل إُف  27.5%
يف  %50بينما ىبطت إُف  1974نسبة الصناعات اطتفيفة مستقرة عند مستوى يقدر بسبعُت يف اظتائة حىت عاـ 

يف   %21اعة الثقيلة والكيماوية من . ىذا االـتفاض اضتاد قابلو زيادة ؽتاثلة يف نسبة منتجات الصن1980عاـ 
. أما يف بداية الثمانينيات كانت أغلب سلع التصدير ىي السلع التقليدية 1980يف عاـ   %42إُف  1972عاـ 

من إرتاِف   %30مثل اظتنسوجات واألقمشة، فهي تعترب سلع كثيفة العمالة، وبلغت نسبة ىذه الصناعة ؿتو 

                                                 
 .222سابق، ص كماؿ عياشي، نفس اظترجع ال  -1
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جديدة تشق طريقها بسرعة، من بينها اآلالت االلكًتونية واضتديد والصلب الصادرات، إال أنو كانت سلع 
والسفن. عبلوة على ذلك بدأت منتجات التكنولوجيا العالية والكثيفة لرأس اظتاؿ حتتل موقعا ىاما بُت صادرات 

 الببلد.

ة الديناميكية يف  سًتاتيجية التجارة واظتيزة النسبياف التغَتات يف ىيكل الصادرات تعكس التغيَتات يف إ
، بتشجيع تصدير السلع اليت يعتمد 1962كوريا. وقد قامت اضتكومة يف اظترحلة األولية للتصنيع اليت بدأت عاـ 

إنتاجها أو جتميعها اعتمادا كبَتا على العمالة غَت اظتاىرة اظتنخفضة األجر، ومن مث حققت ميزة نسبية يف التجارة 
س اظتاؿ واظتهارات التكنولوجيا يف االقتصاد وفقدانو ظتيزة العمالة غَت اظتاىرة الدولية. ومع تراكم اظتزيد من رأ

اظتنخفضة األجر انتقلت اظتيزة النسبية لكوريا إُف اظتنتجات القائمة على العمالة اظتاىرة والكثيفة العمالة أو اظتنتجات 
 كثيفة رأس اظتاؿ.

لثبلثُت عاما األخَتة يرجع أساسا إُف قدرة من اظتبلحظ أف أىم أسباب الطفرة يف الصادرات خبلؿ ا
 1970بندا عاـ  900االقتصاد الكوري على تنويع بنوده التصديرية، حيث إف عدد البنود التصديرية َف يتعدى 

. وبالتاِف 2000ألف بندا تصديريا خبلؿ عاـ  80وقفز إُف أكثر من  1990بندا خبلؿ عاـ  2697وارتفع إُف 
فإنو عند تعرض االقتصاد الكوري ألي ىزة اقتصادية فإف األسواؽ اطتارجية تكوف قادرة على استيعاب الفائض 

ليعود  1997وعاـ  1980اإلنتاجي الكوري متأثرة باـتفاض أسعار العملة الوطنية وىو ما حدث خبلؿ أزمة عاـ 
 جية.االنتعاش االقتصادي غتددا معتمدا على التجارة اطتار 

أخَتا يبلحظ اظترونة الشديدة للواردات حيث تتقلص سريعا يف األزمة لتحل اظتنتجات احمللية كبديل للسلع 
  1اظتستورة ذات التكاليف العالية بسبب اـتفاض العملة احمللية.

    الفرع الثاني: التجربة الماليزية
حيث  1993-1987لفًتة اظتمتدة بُت يف اظتتوسط خبلؿ ا% 17دتكنت ماليزيا من ترقية صادراهتا بنسبة 

سًتاتيجية التصنيع إكتابا على صادراهتا، حيث وصلت مليار دوالر أمريكي. انعكس انتهاج ماليزيا ال 47بلغت 
. وتواصل ىذا النهج إُف غاية  منتصف العقد 1993من إرتاِف الصادرات سنة % 71مساقتة اظتنتجات الصناعية 

والعشرين،  بعد أف كانت معظم الصادرات اظتاليزية تتشكل من مادة وحيدة متمثلة يف األوؿ من القرف الواحد 
 .البًتوؿ اطتاـ، واليت كانت عماد الصادرات اظتاليزية  باإلضافة إُف اظتطاط، وزيت النخيل، خشب األشجار

يف % 60أما يف الوقت اضتاِف فتشمل الصادرات اظتاليزية على اآلالت الكهربائية اليت بلغت مساقتتها نسبة 
صادرات ماليزيا الصناعية، مث تأيت يف اظترتبة اظتوالية من حيث األقتية كل من اظتنسوجات والكيماويات والبًتوؿ 

% 17قها العاظتية، حيث تقـو بالتصدير إُف الياباف واظتعادف. كما حققت ماليزيا ؾتاحا على مستوى تنويع أسوا

                                                 
 .223كماؿ عياشي، نفس اظترجع السابق، ص - 1
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إُف   %15من صادراهتا  إُف االحتاد األوريب وما يقارب % 16من صادراهتا اإلرتالية، كما تقـو بتصدير ما نسبتو 
 1الواليات اظتتحدة األمريكية.

اليت دخلتها ماليزيا واليت كاف ىذا التطور يف ىيكل الصادرات اظتاليزية كنتيجة ظترحلة الصناعات التصديرية 
بدأت مطلع السبعينيات. حيث شجَّعت اضتكومة دخوؿ االستثمارات األجنبية يف غتاؿ االليكًتونيات وصناعة 
النسيج من خبلؿ توفَت العمالة الرخيصة وحوافز ضريبية مغرية وإصدار تراخيص منتجات أجنبية وإنشاء مناطق 

 جتارة حرة.

لدعامة األساسية لصادرات ماليزيا يف الوقت اضتاِف. وكاف األثر االكتايب يعترب االستثمار األجنيب ا
 لبلستثمار األجنيب على الصادرات من خبلؿ قياـ اظتستثمرين األجانب بتوسيع خطوط منتجاهتم سواء األمامية أو

ىا عن الصادرات اطتلفية، احيث استطاعت ماليزيا من خبلؿ االستثمار األجنيب من تنويع قائمة صادراهتا وإبعاد
النفطية والتقليدية اليت تعرؼ أسعار عاظتية شديدة التقلب. وتعترب الصادرات االلكًتونية أىم صادرات ماليزيا منذ 

 مطلع التسعينيات من القرف العشرين وحىت الوقت اضتاِف.

صادرات ىناؾ أيضا عامل آخر إُف جانب االستثمار األجنيب يعود لو الفضل يف تسهيل فتو وتنوع  ال
اظتاليزية على نطاؽ واسع، ويتمثل ىذا العامل يف نظاـ تزويد الشركات باظتساعدات والتمويل لئلنتاج اظتوجو 
للصادرات، حيث عملت اضتكومة اظتاليزية على تقدٔف حوافز لكل اظتنتجُت  واظتصدرين يف اظتناطق غَت النامية، كما 

ثة وكذا اظتستثمرين يف اظتنتجات غَت التقليدية، كما أقدمت اضتكومة مشل ىذا اإلجراء اظتستوردين للتكنولوجيا اضتدي
 :اظتاليزية  على تقدٔف رتلة من اطتدمات واضتوافز للصادرات،  واليت من بينها ما يلي

 50% إعفاء من الضرائب اظترتبطة باألنشطة التصديرية؛ 

  من قيمة الصادرات؛% 05إعفاء ضرييب نتثل ما نسبتو 

 ى التكاليف اظترتبطة بالصادرات اظتتضمنة تكاليف تسويق الصادرات، والتأمُت على إعفاء مزدوج عل
 الصادرات وتأمُت اضتموالت اظتستوردة؛

  اسًتداد قيمة اصتمارؾ والرسـو على السلع الوسيطية اظتستخدمة يف الصادرات. 

 

 

                                                 
، اظتركز اصتامعي ة، مذكرة ماجستَت يف التجارة الدولي" أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في الجزائر "مصطفى بن ساحة،  -1

 .102-101، ص ص  2011 -2010بغرداية، اصتزائر، 
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 الفرع الثالث: التجربة اليابانية
اليابانية ناجتا جملوعة من اظتتغَتات االقتصادية، السياسية، كاف النمو االقتصادي وتنمية الصادرات 

 1االجتماعية، الثقافية والتعليمية وفيما يلي نذكر أىم ىذه اظتتغَتات.

، ولكن 1958رفعت الياباف شعار "التصدير أو اظتوت" يف عاـ  :توفير نظام متكامل لتنمية الصادرات (1
والرغبة يف جعلو حقيقة حىت نتكن أف يرى النور. عتذا وفرت اضتكومة اليابانية الشعار لتتاج إُف القدرة على تنفيذه 

عناصر النظاـ اظتتكامل لتنمية صادراهتا واليت تشمل العديد من اظتنتجات التصديرية، وأجهزة ترويج الصادرات 
ن بُت األنشطة اليت واالئتماف والضماف فضبل عن حوافز وإجراءات مرنة للتصدير ونظاـ فعاؿ لنقل الصادرات. وم

 يلي: قامت هبا ىيئة التجارة اطتارجية اليابانية نذكر ما

 تنظيم اظتشاركة يف اظتعارض واألسواؽ الدولية؛ 

 إعداد البحوث التسويقية للسلع واطتدمات اليابانية يف األسواؽ اظتختلفة؛ 

 توفَت اظتعلومات التجارية واالقتصادية عن األسواؽ اطتارجية؛ 

  وكتيبات عن السوؽ اليابآف واألسواؽ اطتارجية؛إصدار نشرات 

     .تنمية التعاوف الصناعي واالستثماري بُت الشركات اليابانية والعاَف اطتارجي 

شتحت اضتكومة اليابانية باإلىبلؾ السريع ظتعدات القطاعات الصناعية الواعدة : اإلىبلك السريع لآلالت (2
تزايد اإلنتاجية. كذلك شجعت ىذه السياسة رجاؿ األعماؿ على من أجل سرعة تطوير معدات اإلنتاج ومن مث 

 استَتاد اظتعدات اظتتطورة لزيادة الطاقة اإلنتاجية لشركاهتم.
أعفت السلطات اليابانية العديد من اطتامات السلع  :إعفاء السلع الوسيطية من الرسوم الجمركية (3

من سداد الرسـو اصتمركية عند دخوعتا اصتمارؾ اليابانية. ونتج عن ذلك اـتفاض تكاليف االنتاج وزيادة  الوسيطية
 القدرة التنافسية الصناعية.

يرى العديد من االقتصاديُت أف اقتصاديات السوؽ نتكن أف تعمل بشكل أفضل  : الدور اإلرشادي للدولة (4
اضتكومة اليابانية عدة منح إلنشاء منظمات صناعية تقـو بدور يف ظل دور إرشادي اكتايب للدولة، حيث قدمت 

 حيوي لتطوير الصناعة وتنميتها، كما دعمت الدولة أنشطة البحوث والتطوير.
ين مقابل الدوالر األمريكي الواحد،  90قيمة الُت أخذت يف التزايد حىت بلغت : تزايد قيمة الين الياباني (5
األمريكي يف الستينيات، وجاء ذلك نتيجة غتموعة من السياسات اظتالية  ين مقابل الدوالر 360كانت   إفبعد 

 والنقدية الفعالة اليت اتبعتها الياباف.
                                                 

 .332-331ص ص  ،2000 ،2ط، مطابع سجل العرب، القاىرة،  " التسويق والتصدير"لتي سعيد علي عيد،  - 1



 التنافسية كإطار جديد في األسواق الدولية                                                               الفصل األول
 

 

56 

بادرت الياباف خبوض جتربة اطتوصصة للعديد من الشركات العامة يف غتاؿ السكك اضتديدة : الخوصصة (6
 واالتصاالت، ومت وضع عدة معايَت لتحديد أولويات خوصصة الشركات.

مشل اظتفهـو اظتوسع اليابآف للبنية األساسية مراكز البحوث والتطوير اليت : تزايد استثمارات البنية األساسية (7
 أنشأهتا الدولة طتدمة قطاعات الصناعية اظتختلفة.

يتفق االقتصاديوف على أف اضتماية اظتستمرة للصناعات الوطنية قد : حرير التدريجي للصناعة اليابانيةالت (8
ضرر يفوؽ الفائدة منها عتذا تبنت اضتكومة اليابانية برناغتا تدركتيا لتحرير قطاعات الصناعة الذي نتج  تكوف ذات

 عنو حتسُت اإلنتاجية وفتو القدرات التنافسية.
اعتمدت الياباف على قناتُت للحصوؿ على التكنولوجيا اظتتقدمة من اطتارج. أوؿ القنوات : نقل التكنولوجيا (9

سلع الرأشتالية من الدوؿ الغربية اظتتقدمة والعمل على فكها وتقليدىا مث تطويرىا والقناة الثانية قامت باستَتاد ال
 على استَتاد التكنولوجيا وخاصة من الواليات اظتتحدة األمريكية وأظتانيا وفرنسا.

الصناعة اليابانية  تبنَّت وزاريت اظتالية والتجارة الدولية والصناعة سياسة مالية لتطوير: سياسة العون المالي (10
 وتقـو ىذه السياسة على منح القروض ؼتفضة الفوائد تستخدـ يف استثمارات ىذه الصناعات وتوسيعها.

عمدت اضتكومة اليابانية إُف تطبيق عدة سياسات هبدؼ  :دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (11
ذه اظتؤسسات، وأعطتها مبدأ األفضلية يف رتيع توفَت اطتدمات التمويلية والضريبية وخدمات تنمية القوى البشرية عت

اجملاالت، وأقامت الدولة عدة تنظيمات ألداء ىذه اطتدمات ومنظمات للبحوث والفحص ومراكز للمعلومات 
تنتشر يف رتيع احملليات اليابانية وتقدـ خدماهتا عتذه اظتؤسسات ومن ىذه اظتعامبلت التفضيلية عتذه اظتؤسسات 

 نذكر:

  حتصل الشركات الصغَتة واظتتوسطة على معاملة ضريبة ؽتيزة فمثبل تطبق عليها شرلتة ضرائب مبعدؿ
 على الشركات الكبَتة. %50مقابل  37.5%
  كذلك تسمح السلطات الضريبية للشركات الصغَتة واظتتوسطة بإىبلؾ آالهتا خبلؿ فًتات أقصر من تلك

 اظتسموح هبا للشركات الكبَتة.

 الرابع: الدروس المستفادة لدعم وتنمية التنافسية التصديريةالفرع 
من خبلؿ عرض الوضع الراىن لتنافسية الصادرات الصناعية لبعض الدوؿ كما ظهر لنا أف ىناؾ اىتماـ  
كبَت من طرؼ ىذه الدوؿ من أجل النهوض وترقية وتنويع  الصادرات من خبلؿ تطبيق معايَت التنافسية. لذا فإف 

ية الصادرات الصناعية يتطلب إعادة ىيكلية الصناعة التحويلية يف ؼتتلف الدوؿ النامية بشكل يدعم رفع تنافس
 الصادرات الصناعية ذات اظتيزة التنافسية من خبلؿ ما يلي:
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 سًتاتيجية وآليات ػتددة لتنمية الصادرات الصناعية تتضمن:اوضع رؤية  (1

  متكاملة يف صورة سياسة تصديرية تأخذ يف اعتبارىا عبلج وجوب النظر إُف منظومة التصدير بوصفها منظومة
وحل كل اظتعوقات والقيود ذات االنعكاسات السلبية على الصادرات. وكذلك كل العوامل االكتابية، وتقؤف 
اصتهات والربامج ذات الصلة بعملية التصدير، كما تأخذ يف اعتبارىا اسًتاتيجيات التطوير البلـز يف مقومات 

الصناعية، باعتبار أف القدرة التصديرية للمنتجات ذات اظتزايا التنافسية ال بد وأف تدعمها منظومة  اظتنظومة
 صناعية ذات منتجات ختضع الحتياجات األسواؽ احمللية والعاظتية.

  حتويل الصناعات ذات اظتيزة النسبية إُف صناعات ذات ميزة تنافسية من خبلؿ إجراء تكامل وتشابك سواء
 الصناعات أو بينها وبُت الصناعات األخرى. داخل ىذه

  االستفادة من وجود اظتناطق الصناعية اضترة واظتناطق االقتصادية ذات الطبيعية اطتاصة والدخوؿ يف غتاؿ إعادة
 التوطُت الدوِف للصناعات.

 .الًتكيز على الصناعات الرأشتالية اليت تعتمد على التكنولوجيا احمللية 

 ية غَت اظتستغلة يف األنشطة الصناعية اظتختلفة وػتاولة استغبلعتا هبدؼ زيادة اإلنتاجية حصر الطاقات اإلنتاج
 وختفيض التكلفة الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

  رسم سياسة خاصة بالصناعات الصغَتة واظتتوسطة وربطها بالصناعات الكبَتة، وتفيد ىذه السياسة ليس فقط
البطالة وزيادة اإلنتاج الصناعي ورمبا الصادرات، ولكن أيضا يف نشر الوعي الصناعي على يف حل مشكلة 

 اظتستوى الوطٍت، وأيضا هبدؼ توفَت التخصص الذي لتقق  اصتودة والتطوير وخفض التكلفة.

 الًتكيز على اظتزايا التنافسية إضافة إُف اظتزايا النسبية. (2

 صادرات الصناعية.إرساء منهجية مقًتحة لوضع فتط جديد لل (3

 عبلقات التشابك األمامية واطتلفية داخل قطاعات االقتصاد الوطٍت، وداخل قطاع الصناعة. تقوية (4

 نقل وتوطُت التكنولوجيا البلزمة للصناعات ذات القدرة التصديرية العالية. (5

 دراسة اظتنتجات الصناعية ذات اظتزايا التنافسية وتصنيفها قطاعيا وتكنولوجيا. (6

أسواؽ التصدير من حيث اظتواصفات اظتطلوبة واألسعار التنافسية ومراجعة اإلمكانيات التصنيعية حتليل  (7
اظتتاحة واظتطلوبة لفتح أسواؽ تصديرية جديدة، وذلك باستغبلؿ العبلقة التكاملية بُت منظومة الصناعة وتلك 

 اطتاصة مبنظومة التصدير.

ا لقيمة الصادرات والتكنولوجيا اظتستخدمة وضع أولويات تقدٔف الدعم للصناعات الواعدة طبق (8
 واإلمكانات التصنيعية اظتتاحة ومواصفات اصتودة اظتمكنة وفرص التشغيل. 
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 إعادة النظر يف سياسة اظتعارض ومستوياهتا. (9

يف األخَت نتكن القوؿ أف تنمية ودعم التنافسية التصديرية باعتبارىا أحد اسًتاتيجيات التنمية تمنفذ من 
عة من اإلجراءات والوسائل، بغرض دتكُت الصادرات ألي بلد من اضتصوؿ على القبوؿ يف األسواؽ خبلؿ غتمو 

العاظتية. ذلك من خبلؿ رفع قدرهتا التنافسية من حيث السعر واصتودة، وبالتاِف ضماف تنوع الصادرات واالبتعاد 
وؿ النامية واالختبلالت  اعتيكلية اليت عن مشكلة األحادية يف التصدير، إذاً فهي أصلح ما تكوف ظتعاصتة حاؿ الد

 تعآف منها.
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 خبلصة الفصل األول:
لقد ارتبط ظهور وتطور مفهـو اظتيزة التنافسية للصادرات مبفهـو اظتيزة النسبية، حيث نتكن القوؿ أف اظتيزة 
التنافسية حقيقة ىي تطور حديث للميزة النسبية وال نتكن أف نعتربىا بديل عتا بالرغم ما قدمتو من إضافات 

األساس الذي كاف تمبٍت عليو نظرية اظتيزة النسبية ىو  ومشلت رتيع اظتتغَتات من تفسَت ظاىرة التبادؿ الدوِف، ألنو
 تكلفة العمل َف هتملو نظرية اظتيزة التنافسية، وإفتا قدمت غتموعة من اظتتغَتات واإلضافات جبانب ىذا العامل. 

من جهة أخرى أصبحت التنافسية ػتل اضتديث فيما إذا كاف عن مؤسسة أو قطاع أو دولة، وبالرغم من 
التنافسية بشكل رئيسي يف االقتصاديات اظتختلفة وخاصة يف فًتة بداية الثمانينيات من القرف اظتاضي  بروز ظاىرة

نتيجة التطورات والتغَتات يف طبيعة التجارة الدولية وبروز ظاىرة العوظتة واالنفتاح بشكل كبَت، إالى أف التنافسية 
العاَف وخاصة النامية منها، ويعزي ذلك إُف  أصبحت حتتل صدارة قائمة االىتمامات و أولويات ؼتتلف دوؿ

مواكبة متطلبات التطورات اظتتسارعة اليت يشهدىا العاَف، ىذه التطورات اليت جعلت من العسَت على أية دولة أف 
 تعيش مبعزؿ عن بقية العاَف نظرا للمصاعب والعراقيل اليت ستواجهها وخاصة يف ميادين التصدير.
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 :الفصل تمهيد
لقد كاف سائدا يف عقود القرف العشرين أف اظتؤسسات الكبَتة ىي حجر الزاوية لبلقتصاد اضتديث، لذلك  

االقتصادية الكربى تشرؼ ىي كثَتا ما رأينا انتهاج اضتكومات ىذا الفكر، فأسِّست لبناء قطاع ىاـ من اجملمعات 
ذاهتا على تسيَتىا، وعلى ىامش ىذا القطاع الرائد، قطاع الشركات الكربى، كاف ىناؾ قطاع ينمو  وينتشر مثل 
الفطريات، قطاع فيت، َف يكن لتسب لو حساب، فقد ظل ينمو خارج أي إطار حكومي يبعثو، ىو قطاع 

 تنا.اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة الذي ىو ػتل دراس
إف دراسة موضوع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يعترب موضوعا ىاما ينبغي التحديد الدقيق ظتختلف 
جوانبو، خاصة وأف االقتصاد العاظتي أصبح يرتكز على مدى قوة وتطور مؤسسات الدوؿ ومدى مساقتة ىذه 

اضتياة االقتصادية واالجتماعية  اظتؤسسات يف االقتصاد الوطٍت لكل دولة ؽتا يؤدي إُف إحداث تغَتات عميقة يف
لغة ظتؤسساهتا الصغَتة واظتتوسطة، حيث ارتفع اىتماـ ؼتتلف عتا، كما نبلحظ أف الدوؿ اظتتقدمة تعطي أقتية با

الدوؿ العاظتية سواء كانت متقدمة أو نامية باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، نظرا للدور اضتيوي الذي يقدمو ىذا 
أظهرت ىذه اظتؤسسات قدراهتا على الصمود أماـ  و يف اظتتغَتات االقتصادية اعتامة، أينالقطاع الفيت ومساقتت

اعتزات واالضطرابات اليت عرفتها األسواؽ العاظتية بفضل مرونة ىيكلتها التنظيمية واإلنتاجية، والدور الذي لعبتو 
سلع الوسيطية واالستهبلكية إُف يف إنعاش االقتصاد العاظتي ذلك خبلق مناصب الشغل وتلبية اضتاجيات من ال

 جانب دورىا يف حتقيق التكامل الصناعي وترقية الصادرات.

رغم اتفاؽ اصتميع على الدور االسًتاتيجي الذي يلعبو قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف حتقيق 
ظتؤسسات وقدرهتا على األىداؼ التنموية للعديد من الدوؿ إالِّ أف ىناؾ إشكالية تطرح نفسها تتعلق بدور ىذه ا

اقتحاـ األسواؽ اطتارجية. ومبفهـو آخر ما ىي نقاط القوة اليت تتميز هبا اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت تسمح 
عتا من اقتحاـ األسواؽ اطتارجية ؟ وما ىي أىم العقبات اليت تعرقل توجهها إُف األسواؽ العاظتية وتنمية تنافسيتها 

 سة اضتادة اليت أنتجتها العوظتة االقتصادية وحترير التجارة العاظتية؟ التصديرية يف ظل اظتناف
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 المبحث األول: مدخل عام حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تمعد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة قضية ىامة تشغل الدوائر االقتصادية وتربز بُت اضتُت واآلخر على 
حوؿ سبل النهوض هبا وأفضل الطرؽ لدعمها نظرا ظتا نتكن أف تقدمو  الساحة االقتصادية لتثَت اصتدؿ والنقاش

لبلقتصاد الوطٍت من إضافات باعتبارىا ػتركا للتنمية االقتصادية، فالتجارب يف ؼتتلف الدوؿ تؤكد قدرة ىذه 
ر قانونية اظتؤسسات على حتقيق التنمية اظتنشودة إف ىميِّئ عتا اظتناخ اظتبلئم  وحظيت بالعناية الكافية من أط

 وتشريعية ومنحت عتا الفرصة إلثبات وجودىا.

 المطلب األول:  مفهوم المؤسسات الصغيرة المتوسطة 
متتلف مفهـو اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة من دولة ألخرى وفقًا الختبلؼ إمكانياهتا وظروفها  

الصناعات اضترفية التقليدية القائمة قبل االقتصادية واالجتماعية مثل طبيعة مكونات وعوامل اإلنتاج، ونوعية 
الصناعة اضتديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأىيلها، واظتستوى العاـ لؤلجور والدخل، 
وغَتىا من اصتوانب االقتصادية واالجتماعية اليت حتدد مبلمح وطبيعة الصناعات القائمة فيها. كما متتلف 

 لهدؼ منو، ىل ىو لؤلغراض اإلحصائية أـ لؤلغراض التمويلية أو ألية أغراض أخرى.التعريف وفقاً ل

 الفرع األول: تعريف المؤسسات الصغيرة المتوسطة
 معيار أف اعتماد إُف ويعود ذلكال يوجد تعريف متفق عليو لتدد ماىية اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة، 

 تبعا متباينة نتائج عنو سينجم ٍت،الف اظتستوى اظتستثمر أو اظتاؿ رأس أو العماؿ عدد حيث من سواء للتعريف معُت
 بتباين وذلك وأخرى دولة بُت اظتعايَت تلك وتتباين. واالجتماعي االقتصاديىيكلها  وطبيعة الدوؿ لتباين

 اضتجم متوسطةأو  صغَتة تعترب اليت فاظتشروعات بلغتها، اليت النمو ومراحل وظروفها االقتصادية وقدراهتا إمكاناهتا
 الدولة داخل اظتشروع حجم تقييم متتلف كما .نامية دولة يف اضتجم كبَتة مشروعات تعترب قد صناعية دولة يف

 .الدولة تلك اقتصاد هبا نتر النمو الذي مراحل حسب وذلك نفسها

إذا كاف الكتاب الباحثُت َف يتفقوا على تعريف موحد للمشروعات الصغَتة واظتتوسطة، فإنو يوجد بعض 
  1العناصر اليت نتكن االستناد إليها يف تصنيف اظتشروعات عموما تتمثل فيما يلي: 

  حجم العمالة؛ 

  حجم االستثمارات؛ 

  حجم اظتبيعات؛ 

                                                 
1  - ، " دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وفق مدخل الجودة الشاملة "عازب الشيخ أزتد، غريب العيد،  

   04ص 2013ماي  06-05ملتقى وطٍت حوؿ: واقع وأفاؽ النظاـ احملاسيب اظتاِف يف ـ ص ـ يف اصتزائر، جامعة الوادي ، اصتزائر أياـ 
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 التكنولوجية اظتستعملة 

كما تصنف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة حسب رتلة من اظتعايَت مثل: اظتعيار القانوٓف أومعيار التنظيم، 
 1أو حسب نشاط ىذه اظتؤسسات يف القطاعات أو أسواؽ معينة ...اٍف.

نستنتج إف السبب الرئيسي يف عدـ وجود تعريف موحد للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ىو كثرة اظتعايَت 
  2دولة. 75تعريفا ؼتتلفا يتم استخدامو يف  50ة يف تصنيف ىذه اظتؤسسات، حيث أف ىناؾ أكثر من اظتستعمل

 الفرع الثاني: خصائص التعريف الصحيح
نسػػػػػػػػػػتعرض بعػػػػػػػػػػض اصتوانػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػيت البػػػػػػػػػػد أف تتػػػػػػػػػػوافر يف التعريػػػػػػػػػػف ليكػػػػػػػػػػوف صػػػػػػػػػػحيحا وجيػػػػػػػػػػدا وقػػػػػػػػػػاببل 

 3لبلستخداـ من قبل اصتميع وبصورة واضحة وسهلة كما يلي:

 مرتبط بالمعلومات المتاحة أوال:
البػػػػػد أف يتضػػػػػمن التعريػػػػػػف قػػػػػدراى مػػػػػػن التحديػػػػػد يناسػػػػػب اظتعلومػػػػػػات اظتتاحػػػػػة وال يتعػػػػػػدى حػػػػػدود إمكانيػػػػػػة 
تواجػػػػػػػد البيانػػػػػػػات أو الطػػػػػػػرؽ اظتمكنػػػػػػػة للحصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػى اظتعلومػػػػػػػات، وينبغػػػػػػػي تقيػػػػػػػيم قػػػػػػػدر اضتاجػػػػػػػة إُف البيانػػػػػػػات 

الدقػػػػػػػة الػػػػػػػيت قػػػػػػػد تفػػػػػػػرض عبئػػػػػػػا علػػػػػػػى اظتؤسسػػػػػػػات  الدقيقػػػػػػػة والشػػػػػػػاملة عػػػػػػػن اظتؤسسػػػػػػػة مقابػػػػػػػل الوصػػػػػػػوؿ إُف تلػػػػػػػك
الصػػػػغَتة واظتتوسػػػػػطة أو علػػػػػى اصتهػػػػػات الػػػػػيت تقػػػػـو جبمػػػػػع البيانػػػػػات مػػػػػن ىػػػػػذه اظتؤسسػػػػات. وقػػػػػد تقػػػػػـو العديػػػػػد مػػػػػن 
اصتهػػػػػات جبمػػػػػع الكثػػػػػَت مػػػػػن البيانػػػػػات، ولكػػػػػن التحػػػػػدي ىنػػػػػا ىػػػػػو القػػػػػدرة علػػػػػى تنسػػػػػيق ىػػػػػذه البيانػػػػػات إلخػػػػػراج 

   معلومات مفيدة.

 االستخدام ثانيا: بسيط الفهم وسهل
البػػػػػػػد أف يكػػػػػػػوف التعريػػػػػػػف سػػػػػػػهل الفهػػػػػػػم بالنسػػػػػػػبة ألصػػػػػػػحاب األعمػػػػػػػاؿ، وكػػػػػػػذلك بالنسػػػػػػػبة لكػػػػػػػل مػػػػػػػن 

خاضػػػػػػػعاً للجػػػػػػػدؿ أو للتفسػػػػػػػَتات اظتتعػػػػػػػددة.  صػػػػػػػانعي السياسػػػػػػػات ومقػػػػػػػدمي اطتػػػػػػػدمات، وأال يكػػػػػػػوف غامضػػػػػػػاً أو
عػػػػػو شػػػػػيئاى وينبغػػػػػي أال يتضػػػػػمن التعريػػػػػف صػػػػػيغاً معقػػػػػدة، وال لتتػػػػػوي علػػػػػى صػػػػػفحات وقػػػػػوائم جتعػػػػػل مػػػػػن التعامػػػػػل م

مسػػػػػتحيبلى، وقػػػػػد يكػػػػػوف ذلػػػػػك عػػػػػامبلى مسػػػػػاعدا يف حتديػػػػػد الفئػػػػػات الػػػػػيت سػػػػػيتم التعامػػػػػل معهػػػػػا مػػػػػن خػػػػػبلؿ ىػػػػػذا 
 التعريف. 

 

                                                 
1

 -  Roger Aim, "Organisation des entreprises", éditions AFNOR-France, 2006, P56.  
 ،2011-23 العدد ،3، غتلة علـو االقتصاد والتسيَت والتجارة ، جامعة اصتزائر الجزائر"متطلبات تأىيل المؤسسات ص م في "دراجي كرنتوف،  -2

 .64ص
يف العلـو  ، أطروحة دكتوراه دولةدراسة حالة الجزائر" -رة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتو" واقع المؤسسات الصغيطتلف عثماف،  -3

 .7، ص2004ػ-2003االقتصادية، جامعة اصتزائر، 
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 ثالثا: قائم على حقائق اجتماعية واقتصادية

رمبػػػػػػا يشػػػػػػػمل التعريػػػػػػػف علػػػػػػػى عػػػػػػدة عناصػػػػػػػر متشػػػػػػػاهبة مػػػػػػػع دوؿ أخػػػػػػرى ولكػػػػػػػن البػػػػػػػد أف تكػػػػػػػوف األولويػػػػػػػة 
قػػػػػائق واألىػػػػػداؼ االقتصػػػػػادية الوطنيػػػػػة احيػػػػػث يكػػػػػوف الفيصػػػػػل ىنػػػػػا لػػػػػيس لوضػػػػػع تعريػػػػػف مناسػػػػػب ومتسػػػػػق مػػػػػع اضت

اسػػػػػتخداـ أي معيػػػػػػار مػػػػػػن معػػػػػايَت حتديػػػػػػد التعريػػػػػػف، بػػػػػػل يكػػػػػوف األسػػػػػػاس النهػػػػػػائي لوضػػػػػع التعريػػػػػػف ىػػػػػػو الوضػػػػػػع 
االقتصػػػػػادي القػػػػػائم بالفعػػػػػل ومػػػػػدى مبلءمػػػػػة التعريػػػػػف عتػػػػػذه الظػػػػػروؼ وارتبػػػػػاط قطػػػػػاع اظتؤسسػػػػػات الصػػػػػغَتة بتلػػػػػك 

 على الوضع االقتصادي. الظروؼ ومدى تأثَتىا

 رابعا: قابل للتعديل وفق التغيرات االقتصادية

قػػػػػػػػد تكػػػػػػػػوف عمليػػػػػػػػة التعػػػػػػػػديل دوريػػػػػػػػة علػػػػػػػػى التعريػػػػػػػػف حسػػػػػػػػب اظتتغػػػػػػػػَتات االقتصػػػػػػػػادية أو التغػػػػػػػػَتات الػػػػػػػػيت 
حتػػػػػػػػػدث بقطػػػػػػػػػاع اظتؤسسػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػغَتة واظتتوسػػػػػػػػػطة ذاتػػػػػػػػػو، ولػػػػػػػػػذلك البػػػػػػػػػد أف يكػػػػػػػػػوف التعريػػػػػػػػػف مرنػػػػػػػػػاى وقػػػػػػػػػاببل 

َتات االقتصػػػػػػادية مبختلػػػػػػف جوانبهػػػػػػا ومصػػػػػػادرىا إُف تغيػػػػػػَت التعريػػػػػػف بالكامػػػػػػل كلمػػػػػػا وإال سػػػػػػتدفع التغػػػػػػ للتعػػػػػػديل،
أردنػػػػا تعديلػػػػو، والبػػػػد أيضػػػػاى مػػػػن وجػػػػود آليػػػػة لتغيػػػػَت التعريػػػػف إذا أصػػػػابو أي خلػػػػل، أو تغػػػػَتت دقػػػػة ىػػػػذا التعريػػػػف 

 بتغَت الظروؼ االقتصادية.

 الفرع الثالث: التعاريف الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
كما ذكرنا سابقا إف تعريف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة أمر صعب، إالِّ أف ىذا ال ينفي وجود العديد 

 من احملاوالت، ومن بُت التعاريف اليت قمدمت للمؤسسة الصغَتة واظتتوسطة ؾتد: 

 أوال: تعاريف الهيئات والمنظمات الدولية:
الدوِف يف تعريفو للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة بُت نتيز البنك التعريف المعتمد من طر  البنك الدولي:  (1

 1ثبلثة أنواع ىي:

دوالر  100.000موظفُت، وإرتاِف أصوعتا أقل من  10ىي اليت تكوف فيها أقل من المؤسسة المصغرة:  .أ 
 دوالر أمريكي. 100.000أمريكي، وكذلك حجم اظتبيعات السنوي ال يتعدى 

من إرتاِف أصوعتا وحجم اظتبيعات السنوية ال   موظفا، وكل 50ىي اليت تضم أقل من  المؤسسة الصغيرة: .ب 
 مبليُت دوال أمريكي.   03يتعدى 

موظّف، أما كل من أصوعتا وحجم مبيعاهتا السنوية ال  300عدد موظفيها أقل من المؤسسة المتوسطة:   .ج 
 مليوف دوالر أمريكي. 15يفوؽ 

                                                 
، اظتلتقى الدوِف األوؿ ظتعهد العلـو االقتصادية التجارية بالصيغ المصرفية اإلسبلمية "" تمويل المؤسسات ص.م سليماف ناصر، عواطف ػتسن،  -1

   .03ص ،2011فيفري  24-23وعلـو التسيَت، جامعة غرداية، اصتزائر، يومي 
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يف ىذا اإلطار اعترب صندوؽ النقد الدوِف اظتؤسسة اليت  التعريف الخاص من طر  صندوق النقد الدولي: (2
( عامبل، وتعترب 19إُف  05عماؿ صغَتة، أما اظتؤسسة اظتتوسطة ىي اليت تستخدـ من ) 05تستخدـ أقل من 

  1( عامبل فأكثر.20اظتؤسسة كبَتة عندما تستخدـ )

عات الصغَتة واظتتوسطة بأهنا تلك تعرؼ مؤسسة التمويل الدولية اظتشرو تعريف مؤسسة التمويل الدولية:  (3
 2مليوف دوالر أمريكي. 2.5اظتشروعات اليت تستثمر حداِّ أقصى مقداره 

ىي غتموعة اظتشروعات اليت تقـو باإلنتاج على تعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو":  (4
  األيدي العاملة، وتتبع أساليب إنتاجيونطاؽ صغَت، وتستخدـ رؤوس أمواؿ صغَتة، وتوظف عددا ػتدودا من 

   3حديثة، ويغلب على نشاطها اآللية، وتطبق مبدأ التخصص وتقسيم العمل.

 ثانيا: تعاريف معتمدة من طر  بعض الدول المتقدمة
إف الدوؿ اظتتقدمة تعترب من الدوؿ الرائدة والسباقة يف البحث عن تعريف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة،  

 ىتماـ ىذه الدوؿ هبذا القطاع الفيت والذي اعتربتو عصب اضتياة االقتصادية.نظرا ال

لقد وضعت إدارة اظتشروعات الصغَتة األمريكية  تعريف الواليات المتحدة األمريكية للمؤسسات ص م: (1
USSBA  اضتصوؿ عددا من اظتعايَت اليت يعتمد عليها يف حتديد ماىية اظتشروع الصغَت كأساس لتقرير أولويتو يف

على التسهيبلت واظتساعدات اضتكومية، أو تقرير إعفاءه من جزء أو كل الضرائب اظتستحقة عليو، ومن أىم ىذه 
   4اظتعايَت:

  مليوف دوالر أمريكي كمبيعات سنوية. 5-1مؤسسات اطتدمات والتجارة بالتجزئة من 

  مليوف دوالر كمبيعات سنوية. 15-5مؤسسات التجارة باصتملة من 

 عامل أو أقل. 250سات الصناعية عدد العماؿ اظتؤس 

اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف الياباف حسب  1999عرؼ القانوف اظتعدؿ من عاـ تعريف اليابان:  (2
 اصتدوؿ التاِف:

 

                                                 
  .64دراجي كرنتو، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .26ص ،2013 ،دار الكتاب اضتديث، اصتزائر ،مية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل مشاكل البطالة والفقر"" دعم وتنصبلح حسن،  -2
، غتلة رؤى اقتصادية، جامعة الوادي، اصتزائر، العدد " برنامج تأىيل المؤسسات ص م في الجزائر"عبد اصتليل شليق، خليفة عزي، إبراىيم بيو،  -3

    .213، ص 2012الثالث، ديسمرب 
، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية والتسيَت، جامعة " إشكالية استغبلل مصادر تمويل المؤسسات ص م "برجي شهرزاد،  -4

  .26ص  ،2012تلمساف اصتزائر، 
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 : تصنيف اليابان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة1ـ  2الجدول رقم 

 المستثمررأس المال  عدد العمال أقل من..... النشاط االقتصادي

 مليوف ين 100 300 الصناعة
 مليوف ين 30 100 تجارة الجملة
 مليوف ين 10 50 تجارة التجزئة

 المشاريع المتناىية الصغر
  عامبل 20أقل من  الصناعة

  عماؿ 05أقل من  تجارة التجزئة
 ،2010ة االقتصاد الوطٍت لفلسطُت، وزار  ،ص م" بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية وتطوير م"شتَت زىَت الصوص،  المصدر: 

  .06ص

قاـ االحتاد األوريب بوضع أوؿ تعريف موحد تعريف االتحاد األوربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطّة:  (3
 06، وبعدىا مت تعديلو من طرؼ اللجنة األوربية بتاريخ 1996وتصنيف للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف أفريل 

 . 2005جانفي  01حيث دخل حيز التنفيذ ابتداء من  2003،1ماي 

 اصتدوؿ التاِف يوضح ذلك:

 : تعريف االتحاد األوربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة2ـ  2الجدول رقم 

 المعايير 
 نوع المؤسسة

 رقم األعمال السنوي أو مجموع الميزانية السنوية عدد العمال

 أورومليوف  2 ≥ مليوف أورو 2 ≥ [1, 9] مصغرة
 مليوف أورو 10 ≥ مليوف أورو 10 ≥ [10, 49] صغيرة
 مليوف أورو 43 ≥ مليوف أورو 50 ≥ [50, 249] متوسطة

Source, Jean- luc Marteau , Jean-Noel :"la reprise de PME Projets concrétisations et  expérience", 

la voisier, Paris, 2008, p54.    

 

 
                                                 

1
- Nadine LEVRATTO, " le PME définition, rôle économique et politiques publiques", 1

er
 éditions 

de Boeck université Brucelles, Belgique, 2009, p22.        
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 لبعض الدول الناميةثالثا: التعاريف المعتمدة 

 الدول غير العربية: (1
تعتمد اعتند يف تعريفها للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الهند:  .أ 

حجم االستثمارات وليس على عدد العماؿ حيث تعرفها كما يلي: " اظتؤسسات اظتتوسطة ىي اليت ال  على
 65ألف دوالر، أما اظتؤسسات الصغَتة اليت ال تتجاوز تكاليفها االستثمارية  750تتجاوز تكاليفها االستثمارية 

   1ألف دوالر أمريكي ".

ىناؾ غياب شبو كامل يف التوافق بُت التعاريف اظتقًتحة من قبل ؼتتلف الوكاالت  تعريف تركيا: .ب 
واظتؤسسات العامة يف تركيا، حيث يبدو أف لكل منها تعريفا خاصا هبا نأخذ مثبل: التعريف اظتعموؿ بو لدى 

ؤسسات إُف الفئات اظتؤسسة الوطنية لئلحصاء والذي طرحتو يف البداية اظتؤسسة الوطنية للتخطيط وىو يقسم اظت
 الثبلثة حسب اصتدوؿ التاِف:

 : تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تركيا حسب عدد العمال 3ـ  2الجدول رقم 

 عدد العمال نوع المؤسسة
 [0, 9] مؤسسة مصغرة
 [10, 49] مؤسسة صغَتة
 [50, 99] مؤسسة متوسطة
 عامل 100أكثر من  مؤسسة كبَتة

، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو "التأىيل كآلية لتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"مدخل خالد،  المصدر:
 .10ص ،2012 ،االقتصادية، جامعة اصتزائر

 الدول العربية: (2
للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف مصر تعريفات عدة يعتمد بعضها على عنصر رأس اظتاؿ تعريف مصر:  .أ 

العمالة، ونأخذ مثبل تعريف يعتمد على معيار رأس اظتاؿ اظتستثمر يف األصوؿ الثابتة دوف والبعض اآلخر على 
   2األرض واظتبآف كما يلي:

  مليوف جنيو. 1.4اظتؤسسات الصغَتة: ىي اليت ال يزيد حجم أصوعتا الثابتة عن 
                                                 

، اظتلتقى الدوِف حوؿ متطلبات تأىيل "بعض التجارب الدولية في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"وىيبة بن داودية،  وػتمد راتوؿ  -1
  .175ص ،2006أفريل  18-17اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف الدوؿ العربية، جامعة شلف اصتزائر، يومي 

، ورقلة نسانية واالجتماعية، جامعة، غتلة العلـو اإل"مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية "، سامية عزيز -2
 . 86ص  ،2011جواف  ،العدد الثآف اصتزائر،
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  مليوف.  3تجاوز مليوف جنيو وال ي 1.4اظتؤسسات اظتتوسطة: ىي اليت يزيد حجم أصوعتا الثابتة عن 

مت اعتماد تعريف للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف األردف حيث كاف ال  2005يف سنة تعريف األردن:  .ب 
 1بد من وجود تعريف رشتي وموحد للصناعات الصغَتة واظتتوسطة يف األردف كما يلي:

  نار فأكثر.ألف دي 30عامل، ولديها رأس ماؿ  49و 10تعترب اظتؤسسات صغَتة اليت توظف ما بُت 

  ألف دينار فأكثر. 30عامل، أما رأس اظتاؿ  249إُف  50أما اظتؤسسات اظتتوسطة العماؿ فيها ما بُت 

لقد كانت للجزائر ػتاوالت يف حتديد تعريف اظتؤسسات الصغَتة تعريف الخاص بالمشرع الجزائري: ال .ج 
واظتتوسطة لكنها تعاريف غَت رشتية ألهنا َف تعرؼ بوضوح اضتدود الفاصلة بُت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 
واظتؤسسات األخرى، لكن بعد إدراكها بأقتية ىذه اظتؤسسات يف دفع قاطرة التنمية وضعت وزارة اظتؤسسات 

 .2001ة واظتتوسطة تعريفا مفصبل رشتيا جاء بقانوف توجيهي أصدره رئيس اصتمهورية سنة الصغَت 
اظتتضمن القانوف  2001ديسمرب  12 ػاظتوافق ل 1422رمضاف  27اظتؤرخ يف  18-01فطبقا للقانوف رقم 

   2التوجيهي لًتقية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.

 يلي:  التوجيهي نذكر ماومن بُت التعاريف اليت تضمنها القانوف 

  ،تعرؼ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأهنا مؤسسة إنتاج السلع واطتدمات
 شخص. 250إُف  01وتستغل من 

   مليوف دينار،    500مليار دينار، وال يتجاوز غتموع حصيلتها السنوية  02يتجاوز رقم أعماعتا  كما ال
 الستقبللية، ونتكن تلخيص التعريف يف اصتدوؿ التاِف: كما تستويف معيار ا

 : التعريف المعتمد من طر  الجزائر الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة4ـ  2الجدول رقم 

 مجموع الميزانية السنوية رقم األعمال عدد األجراء الصنف
 دينار جزائريمليوف  10 من أقل مليوف دينار جزائري 20أقل من  9-1من  مؤسسة مصغرة
 مليوف دينار جزائري 100 من أقل مليوف دينار جزائري 200 أقل من 49-10من  مؤسسة صغيرة

 250-50من  مؤسسة متوسطة
مليوف دينار جزائري  200 ما بُت
 جزائري مليار دينار 2و

مليوف دينار  500 إُف 100 من
 جزائري

 .4، اصتزائر، ص 2001ديسمرب  15"، اصتريدة الرشتية،  والمتوسطة القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة"  المصدر:

                                                 
، «3»، كلية العلـو االقتصادية، جامعة اصتزائر " التأىيل كآلية لتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مذكرة ماجستير"مدخل خالد،  -1

 .11ص 2012
 .2001، اصتزائر،ؤسسات الصغيرة والمتوسطة "" القانون التوجيهي لترقية الم، زارة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطةو  -2
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 المطلب الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
تتميز اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة جبملة من اطتصائص واظتيزات اليت تكسبها طبيعة خاصة جتعلها  

ىذا الفرع ؿتاوؿ أف فتيز بُت نوعُت من ختتلف عن اظتؤسسات الكبَتة يف العديد من اصتوانب. من خبلؿ 
 اطتصائص تتمثل يف ميزات تقليدية وميزات حديثة تتميز هبا اظتؤسسات اظتعاصرة.

 الفرع األول: الخصائص التقليدية
  1تتمثل اطتصائص التقليدية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة فيما يلي: 

  اظتشروع غالبا ما يكوف ىو مدير اظتشروع ومن اصتمع بُت اإلدارة واظتلكية، حيث إف صاحب أو أصحاب
مث يتمتع باالستقبلؿ يف األداء وقضاء ساعات طويلة من العمل اليومي، من ىنا فإف اظتوظفُت ىم من أىل البيت 

 غالبا حىت ولو َف ينتموا إُف عائلة صاحب اظتؤسسة.

 سوؽ احمللي واظتستهلك احمللي تقدٔف اظتشروعات الصغَتة، السلع واطتدمات اليت تتناسب مع متطلبات ال
 مباشرة ؽتا يساىم يف تعميق التصنيع احمللي وتوسيع قاعدة اإلنتاج.

  اإلمعاف يف التخصص والذي يؤدي إُف ختفيض تكاليف اإلنتاج من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع مستوى
 اظتهارات للعمالة اظتشتغلة فيها.

 يا، واـتفاض معامل رأس اظتاؿ/العمل، حيث تستخدـ استخداـ فنوف إنتاج ذات كثافة عمالية كبَتة نسب
طرقا إنتاجية بسيطة نسبيا تتبلءـ مع وفرة العمل وندرة رأس اظتاؿ، وبالتاِف فهي تستوعب يد عاملة يفوؽ ما 

    2تستوعبو اظتشروعات الكبَتة.

  اعات اطتاصة القدرة الذاتية على التجديد واالبتكار، حيث ترجع الكثَت من األفكار اصتديدة واالخًت
باظتنتجات وطرؽ اإلنتاج، وغَتىا من اجملاالت إُف اظتهارات الفردية للباحثُت والعلماء. ونتكن دتثيل ىذه 
اظتشروعات بابتكارات إديسوف، جيمس وات، وابن سينا، وغَتىم. وعلى الرغم أف بعض التكنولوجيا مت تطويرىا 

لكًتونيات الدقيقة والربغتيات والتقانات اضتيوية، إال أف من قبل شركات صغَتة، وخصوصا يف غتاالت تطوير اال
زخم التطوير جاء عن طريق الشركات العمبلقة القادرة على توفَت اظتوارد الضخمة اظتطلوبة للقياـ بالبحث والتطوير، 

 وقدرهتا التمويلية وتنظيمها اإلداري.

 ويل داخلية، بسبب صعوبة حصوعتا كما تتميز اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة باعتمادىا على مصادر دت
على دتويل خارجي، ويف حالة إذا اضطرت إُف التمويل اطتارجي فهي تفضل القروض الصغَتة. كما تتميز بصعوبة 

                                                 
 ص ، ص2007، 1ط  ،لبناف -، غتد اظتؤسسة اصتامعية للدراسات والنشر، بَتوتإدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة""نبيل جواد،  -1

84-85.    
   .31، ص2010للكتاب، دمشق، سوريا،  ، اعتيئة العامة السورية "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية"رامي زيداف،  -2
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توفَت ضمانات كافية للبنوؾ خاصة يف اظتراحل األوُف من النشاط ؽتا كتعلها تعتمد على التمويل الذايت أو العائلي 
 أساسا.

 الية، على عكس اظتؤسسات الكبَتة اليت تستطيع االستفادة من اقتصاديات اضتجم، ومن تكاليف إنتاج ع
 اظتزايا االقتصادية اظتختلفة لئلنتاج الكبَت.

 .دورة حياة اظتؤسسة قصَتة إذ أهنا تتأثر بأسباب بسيطة قد تضع حدا لنهاية نشاطها 

 كما نتكن رتع ىذه اطتصائص يف:                

 والتنفيذ وسهولة تكيفها مع احمليط اطتارجي؛ سهولة اإلنشاء 

 قدرهتا على إنتاج سلع خفيفة واالندماج يف النسيج الوطٍت؛ 

 اتساع انتشارىا اصتغرايف؛ 

 القدرة على جذب اظتدخرات؛ 

 سرعة االستجابة ضتاجيات السوؽ وسرعة التكيف مع اظتتغَتات؛ 

 ولة من الباطن؛دتثل وسيلة دعم للمؤسسات الكبَتة من خبلؿ عمليات اظتقا 

 .سهولة وبساطة متطلبات التكوين 

من خبلؿ اطتصائص السالفة الذكر ؾتد أف ىناؾ عوامل مساعدة وأخرى معيقة عتذه اظتؤسسات،  
فخصائص اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة جتعلها هتتم بالًتكيز على تبسيط اإلجراءات اإلدارية معتمدة على قوة 

العاملُت والعمبلء، وتعتمد على نسبة قليلة من اظتعدات واآلالت ؽتا يقلل من تكلفة االتصاالت الشخصية بُت 
 إنتاجها اليت نتكن أف تتداركها يف اقتصاديات اضتجم.

 الفرع الثاني: الخصائص الحديثة
يف ظل ما تفرضو التغَتات االقتصادية، فإنو من الضروري على كل اظتؤسسات وخاصة منها الصغَتة 

ف تواكبها وتتنبأ بتأثَتىا باستمرار، وأف ال تبقى منغلقة يف إطارىا التقليدي، فمعظم اظتفاىيم التقليدية واظتتوسطة أ
يف اإلدارة كانت سائدة من قبل استبدلت مبفاىيم أخرى حديثة. ومنو فقد أصبح اآلف يتم التمييز بُت نوعُت من 

حديثة أو معاصرة، حيث أف ىذه  اظتؤسسات، مؤسسات ذات طابع تقليدي وأخرى ذات خصائص وميزات
األخَتة ىي اليت سوؼ تتمكن من التكيف أكثر مع الظروؼ اصتديدة وبالتاِف تتمكن من ضماف البقاء 

 واالستمرار.

   :فيما يلي جدوؿ يمظهر خصائص كل من اظتؤسسة التقليدية واظتؤسسة اضتديثة
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 ثة: خصائص المؤسسة التقليدية والمؤسسة الحدي5ـ  2الجدول رقم 

 المؤسسة الحديثة المؤسسة التقليدية
 ديناميكية احمليط ثبات احمليط
 إدارة مرنة إدارة جامدة

 الًتكيز على نوعية الوظائف الًتكيز على عدد الوظائف
 الفريق ىو احملور الفرد ىو احملور

 الًتكيز على قواعد الزبوف الًتكيز على قواعد العمل
 األفراد واظتدراء معا يصنعوف القرار اظتدراء ىم صناع القرار

 عمالة متنوعة عمالة متجانسة
 توظيف مؤقت توظيف ثابت

 عبلقات دوائر العمل عبلقات خطوط العمل
 األوقات عمل غَت ػتددة أوقات عمل ػتددة
 التسويق فور استبلـ اإلنتاج اإلنتاج والتخزين

 جتارة اظتعلومات جتارة اظتكاف
 .92، ص 2007، بَتوت، لبناف، 1، غتد اظتؤسسة اصتامعية للدراسات، ط" إدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"نبيل جواد،  المصدر:

 ستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالثالث: األساليب التنظيمية واال الفرع
 أوال: الهيكل التنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نتتاز اعتيكل التنظيمي للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة بالبساطة الشديدة وعدـ التعقيد كالذي ؾتده يف  
اظتؤسسات الكربى، وىذا راجع إُف صغر حجم ىذه اظتؤسسات، كذلك إُف تركيز اظتسؤوليات يف جهة واحدة، 

سات الصغَتة واظتتوسطة يكوف حيث يف اظتؤسوعدـ تشعب الفروع بالشكل الذي قد يمعقد من ىيكلها التنظيمي. 
اظتدير قرب اظتوظفُت والعماؿ مباشرة، حيث يتقاشتوف نفس أماكن وظروؼ العمل، كما يكوف البعد بُت ؼتتلف 
اظتصاٌف والعماؿ واظتدير يكاد يكوف منعدما، ىذا ما يولد إحساس العامل البسيط مبكانتو يف اظتؤسسة وبالتاِف 

ما يسمح اعتيكل التنظيمي للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة بالتداخل الوظيفي متلق رضا تواصل اجتماعي كبَت. ك
وقلة انفصاؿ اظتصاٌف عن بعضها البعض، وكذلك التداخل الوظيفي بُت العماؿ حيث ؾتد أف العامل الواحد يقـو 

 بالعديد من الوظائف تقريبا، وينتقل من مصلحة إُف أخرى بطريقة سلسلة دوف إجراءات وال تعقيدات.
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 ثانيا: آليات الحوكمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حوكمة الشركات واظتؤسسات إحدى أوجو اإلدارة اظتعاصرة واليت تمطبق يف ىياكل اإلدارة والشركات كما عتا 
من مزايا متعددة على اظتبلؾ واظتساقتُت، وارتبطت حوكمة الشركات يف البداية مبستوى االقتصاد اصتزئي، لتتطور 

يا فتطبق على مستويات االقتصاد الكلي والذي نتس النواحي االقتصادية السياسية واالجتماعية ألفراد تدركت
 اجملتمع من خبلؿ الوصوؿ إُف اضتكم الراشد داخل الدولة.

لقد تناوؿ العديد من اظتؤلفُت تعاريف للحوكمة أين اختلف كل معرؼ عن اآلخر يف الشكل العاـ أو يف 
   1ضموف، حيث نتكن إدراج أىم ىذه التعاريف يف النقاط التالية الذكر:بعض ما لتتويو اظت

" ىي العمل مببادئ الشفافية واظتراقبة واظتساءلة اظتالية واإلدارية داخل الشركات ما لتميها من أف تلقى ذات مصَت 
 الشركات اظتنهارة ".

وؿ أساليب رقابية دتنع أي طرؼ من " اضتوكمة نظاـ شامل يتضمن مقاييس ألداء اإلدارة اصتيد ومؤشرات ح
 األطراؼ ذات العبلقة باظتنظمة داخليا أو خارجيا من التأثَت بصفة سلبية على أنشطة اظتنظمة ".

تتضمنو  من التعاريف السابقة نتكن الوصوؿ إُف استخبلص تعريف شامل لكل ما نتكن أف تتعلق بو أو
التصاالت التعاونية بُت اظتساقتُت باظتنظمة وذوي العبلقة هبا اضتوكمة من معٌت، فهي اعتماد عدد من اظتقاييس وا

ألجل األداء اصتيد ألنشطة اظتنظمة وسعيا ضتماية ما للمساقتُت من حقوؽ وحتقيقا ألىدافهم يف نفس الوقت 
 إضافة إُف اإلظتاـ بذوي العبلقة باظتنظمة خاصة ذوي العبلقة اظتباشرة.

ة واظتتوسطة ؾتد أهنا ؼتتلفة دتاما عن خصائص الشركات الكربى بالرجوع إُف خصائص اظتؤسسات الصغَت 
اليت نتكن تطبيق مبادئ اضتوكمة فيها، من إفصاح وشفافية ومساءلة وحقوؽ زتلة األسهم، وتستطيع حتمل تكلفة 
إدراج ىذه اظتبادئ على العكس من اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وىذا راجع أف معظم ىذه اظتؤسسات عبارة عن 

 . (Famille- Entreprise-Propriété)يز آليات اضتوكمة فيها مبا يسمى:ؤسسات عائلية بالدرجة األوُف، تتمم
ونتكن دتثيل ذلك يف الشكل التاِف الذي يسمى فتوذج الدوائر الثبلث اطتاص باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 

 2وآليات حوكتها.

 

 

                                                 
، اظتؤدتر الدوِف الثامن حوؿ: دور اضتوكمة يف "حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال"بن نافلة قدور، دزتآف زنايت نبيلة،  -1

   17، ص2013نوفمرب  20-19يومي  اصتزائر، -العلـو االقتصادية، جامعة الشلف تفعيل أداء اظتؤسسات االقتصادية، كلية
، 2013 ،مصر -، دار اصتامعة اصتديدة، اإلسكندرية"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة"، خبابة عبد اهلل -2

 .66ص



 الندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد العالميحتمية التنافسية                       الفصل الثاني    
 

 

73 

 : نموذج الدوائر الثبلثة 1ـ  2الشكل رقم 

 
، دار اصتامعة اصتديدة، اإلسكندرية، "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة"خبابة عبد اهلل، المصدر: 

 66، ص 2013 مصر،

 

إذا اطتصوصية ىنا يف غتاؿ اضتوكمة، تكمن يف كيفية التوفيق بُت العناصر الثبلثة اظتوجودة، احيث يكوف 
ؤسسة وملكية ىذه األخَتة، وأف ال تنمو مصلحة طرؼ على حساب اآلخر، من ىناؾ توازف بُت العائلة واظت

خبلؿ االلتزاـ مببادئ اضتوكمة اظتعروفة من إفصاح وشفافية يف اظتعادالت واالستجابة للمساءلة من طرؼ ما يسمى 
ة بُت ؼتتلف غتلس العائلة الذي يعوض غتلس اإلدارة بالنسبة للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وػتاولة العدال

 األطراؼ ذات اظتصلحة اظتتعلقة باظتؤسسة.

 ثالثا: نظم المعلومات واالتصاالت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لقد أصبحت اظتعلومات لدى اظتؤسسات اضتديثة موردا جوىريا، فلكي حتافظ تلك اظتؤسسات والشركات 

البيانات واظتعلومات. أما إذا أرادت االزدىار فيلزمها على بقائها، يلـز أف جتمع وختزف وتستخدـ كميات كبَتة من 
ىذه الوظائف على مستوى أحسن وأفضل من اظتنافسُت. وبينما دتيزت بعض نواحي النشاط اليت تقـو هبا 
اظتؤسسات على بقية نواحي النشاط األخرى فيما مضى )اإلنتاج ، التمويل والتسويق(، فإف الوظائف اظتتعلقة 

إُف أف تصبح أىم وأخطر الوظائف التنافسية للمنشأة، ولقد أصبحت اظتعلومات فعبل من أىم  باظتعلومات أقرب
 عوامل النجاح  يف الشركات خاصة يف ظل احمليط اضتركي واظتعقد والبيئة التنافسية اصتديدة.

أداء سًتاتيجية للمؤسسة على القياـ بتلعب نظم اظتعلومات دورا ىاما وأساسيا يف مساندة اإلدارة اال
وظائفها األساسية على أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية سواء كانت ىذه الوظائف تتمثل يف القياـ بعملية 

سًتاتيجية بصفة خاصة، كما هتتم ىذه النظم التخطيط  االسًتاتيجي أو اختاذ القرارات بصفة عامة والقرارات اال
ن اظتنتجات واطتدمات واإلمكانيات اليت تعطي اظتؤسسة بإدخاؿ العديد من التحسينات التكنولوجية على العديد م

سًتاتيجية تنافسية سواء على اظتستوى احمللي أو العاظتي. من ىنا فإف الدور االسًتاتيجي لنظم اظتعلومات اميزة 

 العائلة

 الملكية المؤسسة
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اـ يتمثل يف توفَت البيانات اظتبلئمة عن األبعاد والظروؼ البيئية اظتختلفة اليت حتيط باظتؤسسة، أيضا يف استخد
تكنولوجيا اظتعلومات يف تطوير اظتنتجات واطتدمات واإلمكانيات اليت تعطي للمؤسسة تفوؽ القوى التنافسية اليت 

"، SISتواجهها يف األسواؽ اظتختلفة. وال شك أف ذلك يؤدي إُف خلق ما يسمى "بنظم اظتعلومات اإلسًتاتيجية 
         1تلك النظم اليت تدعم وتربز اظتركز التنافسي للمؤسسة.

واقع نظم اظتعلومات يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ىو نظاـ االتصاؿ الداخلي عتذه اظتؤسسات الذي 
عادة ما يكوف بسيطا وغَت منظم، فمسَتي ىذه اظتؤسسات يفضلوف وسائل االتصاؿ غَت الرشتية أكثر من الرشتية 

شفوية باالعتماد على اضتوار اظتباشر، على العكس واظتنظمة، وقد تكوف معظم اتصاالهتم مع العماؿ مثبل بطريقة 
من الشركات الكربى اليت تعتمد على وسائل اتصاؿ معقدة. والسبب الذي كتعل نظم االتصاؿ وتدفق اظتعلومات 
يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة بسيطا وغَت معقد، ىو القرب اظتادي واظتعنوي بُت ؼتتلف وظائف العماؿ 

ومن مث يكوف تدفق اظتعلومات بينهم بشكل غَت رشتي وغَت منظم وىذا السلوؾ يرتبط ارتباطا  )التداخل الوظيفي(،
مباشرا مع واحدة من أكرب اطتصائص اظتميزة للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، أال وىي أف البعد  اظترتبط بالعبلقات 

      2أكثر أقتية من البعد التنظيمي على مستوى ىذه اظتؤسسات.

م اظتعلومات اطتارجية ىي األخرى تتميز بالبساطة وذلك بسبب قرب السوؽ إما جغرافيا أو كما أف نظ
بسيكولوجيا ....، فاظتسَت يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يعمل عن طريق اضتوار واالتصاؿ اظتباشر مع األفراد 

م، كما يتمكن من شرح ؼتتلف ومع الزبائن واظتوردين، ىذا ما كتعلو على معرفة مباشرة باحتياجاهتم وأذواقه
 اصتوانب اظتتعلقة باظتنتجات اليت يقدمها.

إذف وبصفة عامة، فإف أىم ما نتيز نظم اظتعلومات يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة أهنا تبقى أقل حجما 
علومات سًتاتيجية للمعلومات، وأف إدارة اظتوتطورا، فهذه اطتاصية تفسر ضعف اىتماـ بعض اظتسَتين بالقيمة اال

  3سًتاتيجية لكثَت من اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.ال تزاؿ غَت مدغتة يف عمق اال

ولكن بالرغم من ىذه اطتصوصيات اظتذكورة، فإننا نشَت إُف أنو أصبح بإمكاف اظتؤسسات الصغَتة 
سسات الكبَتة، واظتتوسطة يف الوقت اضتاِف أف دتتلك نظم معلومات متطورة ترقي إُف مستوى مثيبلهتا يف اظتؤ 

خاصة مع االنتشار الكبَت للتكنولوجيا وتنوعها واـتفاض تكاليفها، خاصة اضتواسيب اآللية اليت تعد األساس 
الذي تقـو عليو نظم اظتعلومات اضتديثة، حيث كاف من نتائج إحدى الدراسات أف النفقات على اإلعبلـ اآلِف 

َتة واظتتوسطة كانت مرتفعة، ففي اظتؤسسات الصغَتة قدرت بػ )كنسبة مئوية من رقم األعماؿ( يف اظتؤسسات الصغ

                                                 
اظتؤدتر العلمي السنوي اضتادي ، ستراتيجية وتحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين المصرية"ر نظم المعلومات اال"دو عيد أزتد أبو بكر،  -1

     .610، ص 2012أفريل  26-23 ،جامعة الزيتونة األردنية عماف ،عشر حوؿ ذكاء األعماؿ واقتصاد اظتعرفة
  60خبابة عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص -2
العلـو يف ، مذكرة ماجستَت سطة الجزائرية"أىمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتو "مرمي مراد،  -3

 .74ص ،2010اصتزائر،  -، جامعة سطيفاالقتصادية
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  1فقط من رقم األعماؿ.  %2أما يف اظتؤسسات الكبَتة فقدرت احواِف   %4.2، اظتؤسسات اظتتوسطة بػ   5.7%
وىذا ما يؤكد أف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة كذلك تسعى إُف إقامة نظم معلومات حديثة هبدؼ استخدامها 

 يف العملية اإلدارية حىت تتمكن من مواكبة التطورات واظتنافسة إُف جانب اظتؤسسات الكبَتة.

 رابعا: السلوك االستراتيجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، و بالنظر للتعقيد وسرعة التغَت واشتداد حدة اظتنافسة اليت النظر طتصائص ب

تتصف هبا البيئة االقتصادية اليت تنشط فيها، فمن الصعب أف يكوف عتا دور فعاؿ يف ظل ىذه البيئة وغالبا ما 
وقد ساند ىذا  2د الفعل،تبقى خاضعة لسياقها، حيث تنتهج يف أحسن اضتاالت سلوؾ اسًتاتيجي مبٍت على ر 

 الطرح العديد من الباحثُت واظتهتمُت هبذا اجملاؿ، نتكن تلخيص أراء البعض منهم من خبلؿ اصتدوؿ التاِف:

 : وضعية المؤسسات في ظل بيئتها 6ـ  2الجدول رقم 
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من خبلؿ ىذه اآلراء، يتضح أف اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة نتكنها بناء اسًتاتيجيات فعالة يف إطار 
ختطيط اسًتاتيجي، فهي غالبا ما تعتمد على سلوؾ رد الفعل أكثر منو ؼتطط ومدروس، فهي تنتهج مواقف 

نياهتا احملدودة وما تتصف بو من سلبية عند التعامل مع متغَتات بيئتها، خاصة يف حالة اظتخاطر، ففي ظل إمكا
وذلك على  (H.MINTZBERG)خصائص تلجأ غالبيتها إُف تبٍت اسًتاتيجيات ناشئة وفق التصور الذي قدمو 

 اعتبار أف إمكانياهتا ال تسمح عتا بتبٍت اسًتاتيجيات ؼتططة ومقصودة، وتنفيذىا وفق التصور الذي ترغب فيو.

الكبَتة حتاوؿ فرض سيطرهتا على احمليط فاظتؤسسات الصغَتة  على ىذا األساس فإذا كانت اظتؤسسات
واظتتوسطة ختضع لو، وتسعى أساسا للحفاظ على بقائها واستمرارىا، لذلك يقًتح الكمتاب والباحثُت على 

جيات ييف إطار االسًتات (M.PORTER)سًتاتيجية الًتكيز وفقا ظتفهـو ااظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اعتماد 
التنافسية العامة اليت تطرقنا إليها سابقا، خاصة أف ىذا النوع من اظتؤسسات يتميز بأحد نقاط القوة اليت تساعدىا 

 سًتاتيجية وىي ميزة التخصص اليت سوؼ نتطرؽ إليها الحقا.يف تطبيق ىذه اال

سلبية، حيث يف األخَت نتكن القوؿ أف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة عتا خصوصيات إكتابية واألخرى 
تتميز ببساطة ىيكلها التنظيمي، وكذلك من حيث مرونة نظم اظتعلومات، ىذا ما ينعكس على الوظائف األخرى 

الصغَتة واظتتوسطة تبٌت اظتفاىيم من ختطيط وتنظيم، تنسيق ورقابة. فمن ىذا اظتنطلق كتب على مسَتي اظتؤسسات 
ئي وبالتاِف إمكانية إفبلس وقصر دورة حياة اظتؤسسة واليت إف اضتديثة يف التسيَت حىت ال تسَت األمور بشكل عشوا
 حدثت تعترب خسارة على اظتستوى الكلي لبلقتصاد.

 المطلب الثالث: مدى تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من أجل التطرؽ إُف مدى تنافسية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة فبل بد أف نتطرؽ إُف نقاط قوة وضعف 

يزتُت أساسيتُت نتكن أف تستعملهما كنقاط قوة يف  اخًتاؽ األسواؽ الدولية عن سسات، حيث تتميز مبىذه اظتؤ 
طريق تطبيق االسًتاتيجيات التنافسية وتنمية صادراهتا اظتؤسسات، كما تتصف ىذه اظتؤسسات مبجموعة من نقاط 

 ضعف نتكنها أف تكوف عائق يف تنمية وتطوير صادراهتا.

 ط قوة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفرع األول: نقا
كثَتا ما نتعرض عند دراسة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة إُف الصعوبات اليت تتعرض عتا عند اختاذ قرار 
تم علينا البحث يف اظتيزات اليت  الدخوؿ إُف األسواؽ اطتارجية، إال أف اقتحامها عتذه األسواؽ واالستمرار فيها لتم

 ؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف تسهيل ىذه العملية واليت شخصت يف اظترونة والتخصص.تتميز هبا اظت

 أوال: ميزة المرونة
تمعرؼ اظترونة بالقدرة على تكيف النظاـ اعتيكلي واإلنتاجي للمؤسسة مع تقلبات احمليط االقتصادي الدوِف 
بصفة مستمرة وبأسرع وقت ؽتكن وبالتاِف القدرة على رد الفعل يف أسرع وقت. وبصفة عامة فهي تمعترب ىيكلة 



 الندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد العالميحتمية التنافسية                       الفصل الثاني    
 

 

77 

ألىداؼ اليت سطرهتا لنفسها، ومن حسب ا تنظيمية مرنة إذا استطاعت أف تكيف نفسها حسب اظتعطيات أو
جهة أخرى ىناؾ من نتيز بُت اظترونة العملية اليت دتكن اظتؤسسة من حتقيق التكيفات على مستوى حجم النشاط 

سًتاتيجية اليت دتكن اظتؤسسة من حتقيق التكيفات اليت ختص أكثر طبيعة النشاط بأسرع وقت ؽتكن وبُت اظترونة اال
رونة اعتيكلة التنظيمية اليت دتكن اظتؤسسة من حتقيق تغَتات عميقة بأقل تكلفة ؽتكنة من حجم النشاط وبُت اظت

وبأقل خطورة. ومن جهة أخرى فوتَتة اإلبداع اليت تعرفها ؼتابر البحث والتطوير يف اظتؤسسات كتعل دورة حياة 
سوؽ والدخوؿ إُف سوؽ آخر اظتنتج قصَتة ؽتا كتعل اظتستقبل للمؤسسات اليت نتكنها حتقيق حركة اطتروج من ال

بأكثر مرونة وبأكثر مردودية، وإحداث التكيفات البلزمة بدوف خلق خلل على مستوى اعتيكلة التنظيمية أو على 
مستوى الدائرة اإلنتاجية أو التوزيع، وىو الشيء الذي تتمتع بو اظتؤسسات ذات األحجاـ الصغَتة. كما أف طبيعة 

االتصاؿ بُت اظتستويات التنظيمية، بسرعة تبادؿ اظتعلومات واختيار االستثمارات أو تسيَتىا دتتاز بدرجة عالية من 
اختيار مواقع اإلقامة اصتغرافية تتم بأسرع ؽتا تتطلبو تلك العملية لدى اظتؤسسات الكبَتة، ألف عملية اختاذ القرارات 

اجتماعية وتكوينية، حتاوؿ كل  يف ىذه اظتؤسسات يتطلب تدخل عدة جبهات حتمل كل واحدة منها قيم ثقافية،
واحدة التأثَت على حياة اظتؤسسة ؽتا متلق نوع من الصراع بُت أىداؼ اظتؤسسة كمنظمة وأىداؼ فردية جملموع 
األعواف اليت تتدخل يف اختاذ لقرار وىو الصراع الذي ال ؾتده بنفس اضتدَّة يف اظتؤسسات ذات األحجاـ الصغَتة 

           1واظتتوسطة.

العمـو إف قدرة ىياكل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة على التكييف نتكنها أف تعدِّؿ من برامج  على
إنتاجها طبقا الحتياجات األسواؽ اطتارجية، نظرا ظتا تتمتع بو من مرونة تتمثل يف تواضع رأس اظتاؿ اظتستثمر، ومن 

 ة ظتنتجاهتا.مث تكوف أقدر على تلبية احتياجات أسواؽ التصدير وكسب أسواؽ خارجي

 ثانيا: ميزة التخصص
يؤكد بعض الكتاب أف التخصص يف غتاؿ إنتاجي واحد يشكل اطتيار األفضل لدخوؿ اظتؤسسات الصغَتة 
واظتتوسطة إُف األسواؽ الدولية، حيث الدراسات اليت قاـ هبا العديد من االقتصاديُت حوؿ عوامل ؾتاح اظتؤسسات 

اظتؤسسات اليت تتمتع مبركز الريادة يف  الصغَتة واظتتوسطة على الصعيد الدوِف أثبتت وجود نقطة مشًتكة بُت كل
 COMASEXCاألسواؽ اطتارجية يف القطاع الصناعي الذي تنشط فيو، مثل ما ىو اضتاؿ بالنسبة للمؤسسة 

من رقم أعماعتا يتحقق يف اطتارج. إف  %35سوؽ دوِف وبػ:  50الرائدة يف العاَف يف إنتاج قفزات الوقاية بأكثر من 
كِّن اظتؤسسة من التعبئة العقبلنية والكلية لكل مواردىا اظتالية، البشرية، والتكنولوجيا،  التخصص يف إنتاج واحد نتم

 وتركيزىا حوؿ حرفة واحدة عوض بعثرة اصتهود واإلمكانيات حوؿ العديد من اضترؼ.

                                                 
، مذكرة ماجستَت قسم العلـو " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رىان الجزائر لترقية صادراتها خارج قطاع المحروقات"بلخَت فريد،  -1

 .35، ص2012، 3 االقتصادية، جامعة اصتزائر
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ة التكاليف بفعل ين حتقيق أحجاـ إنتاجية معتربة تؤدي إُف تدنكما أف مبدأ التخصص نتمكِّن اظتؤسسة م
 ةاقتصاديات اضتجم، وبالتاِف حتقق مردودية مالية أحسن من اليت حتققها اظتؤسسات اليت تعتمد على اسًتاتيجي

 التنويع يف اإلنتاج.

عن اظتؤسسة الكبَتة  إف اطتاصيتُت السابقتُت اليت تتميز هبما اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة جتعلها دتتاز
فإذا كانت تتميز اظتؤسسات الكبَتة من  من الوفرات يف اضتجم إُف الوفرات يف التكلفة بالوفرات يف التكلفة أي

الوفرات يف اضتجم الكبَت يسمح عتا بتخفيض تكلفة الوحدة الواحدة من إرتاِف التكلفة الكلية حيث يتم توزيعها 
ة اظتعتمدة على درجة كبَتة من التنميط الذي يعترب من متطلبات النجاح يف على عدد الكبَت من الوحدات اظتنتج

السوؽ، غَت أف قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ال يعتمد على اضتجم الكبَت كمحدد للنجاح ألف ذلك لتتاج 
ل إُف ىيكل احثي قوي ومتكامل يصعب توفَته، فيجب على اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة البحث عن بدائ

أخرى، كالنظر إُف تكامل وتداخل الوظائف من أجل الزبوف وزيادة رضاه تصبح ىي ػتور اىتماـ اظتؤسسات 
الصغَتة واظتتوسطة، فالتفكَت يف زيادة اظتنافع اليت تقدمها للزبوف وليس يف خصائص اظتنتج ىو أساس حتقيق النجاح 

 يف الصناعة اظتعينة.

ـ سلسلة القيمة اليت تقسم وظائف اظتؤسسة ونشاطاهتا إُف كما يعتمد التكامل والتداخل على مفهو 
أف سلسلة القيمة عبارة عن نظاـ مؤلف من ارتباطات متداخلة   Porterغتموعة من نشاطات إنشاء القيمة ويرى 

لؤلنشطة، وحسبو أف اضتصوؿ على ميزة تنافسية يتطلب منها القدرة على أداء نشاطات القيمة اليت تتكوف منها 
ف أقل نسبيا من تلك اليت يتحملها اظتنافسوف، أو أف تقـو بأداء تلك النشاطات بالشكل الذي يموفر بتكالي

  1لزبائنها قيمة إضافية يدركها الزبوف.

يف التكلفة نتيجة التخصص يف اإلنتاج الذي تتميز بو اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من أفضل  إف الوفرات
وأقدـ االسًتاتيجيات اظتتبعة يف اقتحاـ األسواؽ اطتارجية، ومازالت ناجحة إُف حد اآلف حيث اظتؤسسة أو اظتصدر 

بأهنا ذات تصنيف موحد عاظتيا  الدوِف يلجأ إُف كل قدراتو وخرباتو يف ختفيض تكاليف منتجاتو اليت تتصف
وبالتاِف يلعب على وتر ختفيض التكاليف اليت بدورىا تساعد على ختفيض السعر والقدرة على اظتنافسة العاظتية. 

سًتاتيجية افهذه اظتيزة اليت تتميز هبا اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة انتهجتها اظتؤسسات الكبَتة واتبعتها ك
سًتاتيجية، شركات مواد التنظيف ية، ومن بُت أكثر اظتصدرين الذين يعملوف على ىذه االلدخوؿ األسواؽ الدول

ومسوقي جنوب شرؽ آسيا الذين عتم القدرة الفائقة يف اضتصوؿ على العمالة الرخيصة والكفاءة يف صناعات 
 معينة.

                                                 
معة اصتزائر، العدد ، غتلة علـو االقتصاد والتسيَت والتجارة، جاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية " /تنافس بين"تحالفسواكري مباركة،  -1

   .75، ص14-2006
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اضتقيقة أف يف التجارة إف ؾتاح اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اقتحاـ األسواؽ اطتارجية يبُت لنا يف 
الدولية ال يوجد مؤسسات كبَتة أو صغَتة بل يوجد مؤسسات متنافسة، حيث استمدت اظتؤسسات الصغَتة و ـ 

 ىذه اظتيزة التنافسية من اظتيزات اليت تتميز هبا خاصة اظترونة والتخصص.

 الفرع الثاني: نقاط ضعف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرغم من األقتية القصوى للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة باقتصاديات أي دولة، إال من اظتسلم بو أنو على 

أهنا على مستوى الكثَت من الدوؿ النامية تتميز بضعف قدرهتا التصديرية ويعزي ىذا نظرا للعقبات اليت تؤثر على 
 1االرتقاء بأدائها التصديري، حيث أهنا تفتقر إُف:

ات اإلدارية يف نقص اظتهارات اظتتعلقة بأساسيات إدارة األعماؿ، واحملاسبة تتمثل اظتعوق: اإلدارة الماىرة (1
وإمساؾ الدفاتر وعدـ القدرة علي اضتصوؿ علي اطتدمات االستشارية واطتدمات اظتساندة، على العكس من 

ناعات اظتؤسسات الكبَتة، تفتقر إُف الوجود اظتؤسسي الذي يضمن وصوعتا إُف صانعي السياسات. فاحتادات الص
 ورتعيات األعماؿ واظتؤسسات اظتشاهبة تسيطر عليها وبشكل كبَت اظتؤسسات الكربى.

تظهر مشكلة نقص الفنيُت اظتدربُت والعماؿ ذوي التدريب اظتهٍت الكايف بشكل  :نقص العمالة الماىرة (2
اإلنتاج كثيفة العمالة، واضح يف قطاع اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة، ورغم إتباع اظتشروعات الصغَتة ألساليب 

 فإف ىناؾ حاجة ملحة إلصبلح نظم التدريب التعليمي واظتهٍت.
ال تتوافر مدخبلت اإلنتاج عالية اصتودة للمشروعات الصغَتة  :مدخبلت اإلنتاج ذات األسعار التنافسية (3

سواؽ اطتارجية واظتتوسطة، وحىت نتكن اضتصوؿ على ىذه اظتدخبلت فإنو على تلك اظتشروعات أف تتنافس يف األ
يف حالة استَتاد جزء أو كل ىذه اظتدخبلت، ومن ناحية أخرى فهي تتنافس مع اظتشروعات الكبَتة ػتليا )على 
باقي أو جزء من ىذه اظتدخبلت(، ىذا إُف جانب ارتفاع التعريفة اصتمركية اظتفروضة علي اظتدخبلت العالية اصتودة 

 .غَتة واظتتوسطة يف وضع تنافس أدْفيت جتعل اظتشروعات الصوإجراءات االستَتاد اظتعقدة والطويلة ال
باإلضافة إُف افتقار اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة إُف اظتعدات، فإهنا  :المعدات والتكنولوجيا الحديثة (4

تفتقر كذلك إُف أي مواصفات قياسية لئلنتاج والرقابة علي اصتودة، ىذا ما يتسبب يف جعل منتجات اظتشروعات 
 .ة واظتتوسطة أقل قدرة تنافسية يف األسواؽ احمللية والدوليةالصغَت 
إف أحد القيود الرئيسية اليت تواجو اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة تتمثل يف قدرهتا : رأس المال الكافي (5

س اظتاؿ احملدودة على اضتصوؿ على رأس اظتاؿ واطتدمات اظتالية البلزمة للوفاء باحتياجاهتا من رأس اظتاؿ العامل ورأ

                                                 
 . على اطتط:" تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية "حسُت عبد اظتطلب األسرج،  - 1

http://www.aljaliah.net/articles-action-show-id-1044.htm  (consulté le 27/04/2014) 

http://www.aljaliah.net/articles-action-show-id-1044.htm
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الثابت بصفة دائمة، وبصفة عامة فإف اظتؤسسات اظتالية الرشتية ) البنوؾ، أسواؽ اظتاؿ ، اٍف ..( ال تتعامل بقوة مع 
 ىذه اظتشروعات. 

يعد نقص اظتعلومات من أىم العوائق الشديدة اليت تواجهها : نقص المعلومات عن السوق الخارجي (6
يفتقد أصحاهبا إُف التعليم البلـز للوصوؿ إُف مصادر اظتعلومات عن األمور اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة، كما 

ذات الصلة )منتجات جديدة، اجتاىات اظتستهلك، التطورات التكنولوجية(. باإلضافة إُف ما تقدـ واألخذ يف 
أف تقـو االعتبار ضعف قاعدة اظتوارد عتذه اظتشروعات، فإف اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة ال يتوقع منها 

 باالستثمار يف غتاالت احوث السوؽ أو تقـو بتوظيف اطتربات التسويقية اليت تقـو اظتؤسسات الكربى بتوظيفها.

تعترب شبكات التوزيع للمشروعات الصغَتة ػتدودة للغاية، حيث تقـو  :قنوات وشبكات التسويق الدولي (7
ق الذي تقع فيو، وتعآف اظتشروعات الصغَتة معظم ىذه اظتشروعات بالتسويق يف إطار النطاؽ اصتغرايف الضي

واظتتوسطة من غياب شبكات تنافسية من جتار اصتملة والشركات التجارية اليت نتكن أف تعرض منتجاهتا يف 
وشبكات التسويق والتوزيع اظتتاحة إما أف  السوقُت احمللي واطتارجي خاصة، ودتدىا باظتعلومات البلزمة عن السوؽ

قصورة على اظتشروعات الكبَتة. كما تفتقر اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة أيضا لقناة أخرى م تكوف حكومية أو
فعلى سبيل اظتثاؿ أشارت  .وىي التجارة اإللكًتونية، وإِف فرصة استخداـ اإلنًتنت للوصوؿ إُف األسواؽ اطتارجية

صر بشأف تعزيز القدرة التنافسية التصديرية دراسة وزارة اظتالية اليت أعدهتا بالتعاوف مع وزارة التجارة اطتارجية مب
للمشروعات الصغَتة واظتتوسطة يف مصر، إُف أف ىناؾ إرتاع من جانب اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة على أف 

 أىم العقبات اليت تعوؽ أدائها التصديري تتمثل يف:

 :عربت كل الشركات عن اضتاجة إُف وجود وكالة  متخصصة يف  صعوبة الوصول إلى قنوات التصدير
التصدير ليكوف مسئوال عن اختاذ قرارات حوؿ أماكن تسويق منتجات ىذه الشركات إُف اطتارج، وكيفية تسويقها 

 ومواعيد تسويقها.

 :اتفق اظتشاركوف يف اظتناقشات اليت أجريت مع أصحاب اظتشروعات من ؼتتلف  نقص الوعي التصديري
القطاعات يف القاىرة الكربى، على أهنم غَت ملمُت باظتواصفات أو التعديبلت اظتطلوبة يف اظتنتجات حىت يتسٌت 

 تسويقها دوليا.

 :أرجع القائموف على اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة ىف بعض القطاعات )مثل  ارتفاع أسعار المدخبلت
اظتنافسة دوليا إُف االرتفاع النسيب يف أسعار مدخبلهتم صناعة اظتبلبس والنسيج( عدـ قدرهتم على التصدير أو 

 اإلنتاجية، ؽتا يفقدىم القدرة على اظتنافسة أماـ منتجات العديد من الدوؿ النامية مثل اعتند.

 :توافرت لعدد من الشركات فرص التصدير ولكنها َف تستطع أف تنتج  ندرة التمويل وصعوبة الحصول عليو
 التمويل. على نطاؽ أوسع بسبب نقص
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ختاما نتكننا أف نلخص أىم نقاط الضعف اليت تواجو اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة عند التوجو للتصدير، 
 :فيما يلي

 االفتقار إُف اظتوارد اظتالية إلطبلؽ زتبلت ترويج واسعة النطاؽ لدعم التصدير؛ 

 االفتقار إُف موارد بشرية لدعم إدارة أنشطة التصدير؛ 

  ؛يما يتعلق بإدارة عمليات التصديراظتًتاكمة فػتدودية اظتعارؼ 

 ػتدودية نطاؽ اظتنتجات؛ 

 ػتدودية كميات اظتنتجات؛ 

 تدٓف القدرة على التفاوض مع اظتشًتيُت األساسيُت؛ 

  األسواؽ األجنبية؛ التعرض لصعوبات فيما يتعلق بتحديد الشركاء التجاريُت على مستوى 

 ظتنخفضة؛ارتفاع تكاليف النقل بالنسبة للكميات ا 

 الدوِف.  تدٓف مستوى االىتماـ احمبلت التسويق 

 المطلب الرابع: أىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد العالمي
تلعب اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وخاصة الصناعية منها دوراً ىاماً يف اقتصاديات دوؿ العاَف اظتختلفة ظتا 

وقدرهتا على االبتكار والتعرؼ على أحواؿ السوؽ وقرهبا من اظتتعاملُت،   تتمتع بو ىذه اظتؤسسات من عدة مزايا
كما عتا القدرة على إنتاج سلع وخدمات تعترب مبثابة مدخبلت إلنتاج سلع وخدمات أخرى وغَت ذلك من اظتزايا، 

 .يةوتعترب الصناعات الصغَتة واظتتوسطة إحدى دعائم التنمية الصناعية يف ؼتتلف االقتصاديات العاظت

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية  الفرع األول: دور
تلعب اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة دور ىاـ يف التنمية االقتصادية على مستوى الدوؿ سواء كانت ىذه 

 الدوؿ متقدمة أو نامية ويكمن ىذا الدور فيما يلي: 

على الرغم من أف زخم : لمي والتطور التقنيدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحث الع (1
التطوير جاء عن طريق الشركات العمبلقة القادرة على توفَت اظتوارد الضخمة اظتطلوبة للقياـ بالبحث والتطوير، 
واليت تتحلى كذلك خبصائص أخرى يتطلبها التقدـ التكنولوجي غَت متوفرة يف الشركات الصغَتة واظتتوسطة، على 

الشركات تتصف باـتفاض طاقتها اإلنتاجية وقدرهتا التمويلية على ؿتو لتد من قدرهتا على البحث الرغم أف ىذه 
العلمي، إال أف صغر اضتجم واـتفاض القدرة التمويلية وما إُف ذلك، ليس مقياسا فاصبل لعملية البحث والتطوير 

لى اظتساقتة يف عملية البحث العلمي واالخًتاع، وال يعٍت أبدا أف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة غَت قادرة ع
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والتقدـ اظتعريف. فعلى سبيل اظتثاؿ كانت براءة االخًتاع يف الواليات اظتتحدة اليت أصدرىا مكتب براءة االخًتاعات 
لفًتة زمنية امتدت طتمسة وعشرين سنة يعود أكثر من ثلثها إُف األفراد وأكثر من الربع إُف الشركات التجارية 

      1جاء يف إحدى الدراسات اليت قاـ هبا أحد االقتصاديُت كما يلي: الصغَتة. وقد
 ( اخًتاعا حصلت يف 237( اخًتاعا يف االلكًتونيات وجتهيزات الكمبيوتر، كاف منها )395من بُت )

 ( اخًتاعا يف اظتؤسسات الكربى.158اظتؤسسات الصغرى، مقابل )

 ( اخًتاعا 931يف جتهيزات اظتقاييس كاف ىناؾ )( للمؤسسات 65حصل يف اظتؤسسات الصغرى، مقابل )
 ( اخًتاعا يف ىذه التجهيزات.996الكربى، وذلك من بُت )

 ( للمؤسسات 107( للمؤسسات الصغَتة، و)72( اخًتاعا منها )299جتهيزات اظتذياع والتلفاز، كاف ىناؾ )
 الكبَتة.

 ( اخًتاع منه210أما يف جتهيزات اظتواد الصيدالنية كاف ىناء )( للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، مقابل 77ا )
 ( للكبَتة.133)

 (102( اخًتاعا يف التجهيزات الطبية، منها )للكربى.66( للصغرى و )36 ) 

 (53( اخًتاعا يف اصترارات الفبلحية  واآلالت الثقيلة، منها )للمؤسسات 33( للمؤسسات الصغرى، و)20 )
 .الكبَتة

إف تكامل اظتؤسسات : الصناعي بين المؤسسات )المقاولة من الباطن(المساىمة في تحقيق التكامل  (2
الصغَتة واظتتوسطة مع اظتؤسسات الكبَتة يعترب ظاىرة صحية، ومن اظتقومات األساسية عتيكلها االقتصادي وقوة 

الكبَتة،  دافعة للتنمية االقتصادية، فنمو اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يتجلى يف تكاملها اظتباشر مع اظتؤسسات
وقد حققت الكثَت من الدوؿ اظتتقدمة مكاسب اقتصادية جد ىامة جراء إتباعها ىذا النمط يف ؼتتلف مؤسساهتا، 

،  %60فكانت نسبة رقم األعماؿ من اظتنتجات الوسيطة يف شكل مقاولة بالياباف مثبل: معدات كهربائية 
توضح درجة االعتماد على ىذه العملية يف حيث ىذه األرقاـ ، %72معدات النقل ، %75معدات النسيج 

الياباف، باعتبارىا شكبل من أشكاؿ التنظيم االستهبلكي الوسيط عن طريق الًتكيب أو التجميع، ػتققة بذلك 
   2التكامل االقتصادي بُت رتيع اظتؤسسات الكبَتة والصغَتة واظتتوسطة.

األساسية اليت جتعل اظتؤسسات الصغَتة  إف ىذا العامل ىاـ ومن اظتقومات :إضافة الفرص التصديرية (3
واظتتوسطة ذات طابع دوِف وعتا كياف ؽتيز بُت اظتصانع األخرى. حيث ىناؾ أمثلة ناجحة ومشرفة لبعض 
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت تصدِّر معظم أو كل إنتاجها للخارج خاصة اإلنتاج اظتميز والذي حتتاجو 

و  GMCللمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اظتصدِّرة يف الدوؿ العربية مؤسسات  األسواؽ اطتارجية. ومن األمثلة
                                                 

  .39رامي زيداف، مرجع سبق ذكره ، ص -1
     .08ع سبق ذكره، صجعواطف ػتسن، مر  و سليماف ناصر -2
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جولد ستار يف مصر، اليت تقـو بصناعة اظتنتجات الكهربائية وااللكًتونية واليت تصدر جزء كبَت من إنتاجها 
تقدٔف للخارج خاصة الدوؿ العربية، وبذلك تكوف ىذه الفرص التصديرية إحدى مقومات ؾتاح ىذه اظتصانع، و 

      1اإلضافة وتنويع مداخيل الدولة ككل الذي ينتج عنو حتسُت اظتيزاف التجاري.

 الفرع الثاني: تجارب دولية حول أىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تشكل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة عصب اضتياة االقتصادية سواء كانت متقدمة أو نامية ىذا ما جعل 

القطاع الفيت وفيما يلي سنعرض وزف وثقل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف بعض ىذه الدوؿ هتتم هبذا 
 اقتصاديات العاَف.

تعترب التجربة الفرنسية من التجارب الرائدة يف تنمية ودعم اظتؤسسات الصغَتة : االقتصاد الفرنسي (1
واظتتوسطة ظتا تقدمو ىذه اظتؤسسات من إضافات لبلقتصاد الفرنسي ودورىا البارز يف مساقتتها ظتختلف متغَتات 

 االقتصاد الفرنسي. 
 :مؤسسة اقتصادية حسب  3.297.000يوجد  عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا

. دتثل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة النسبة األكرب من غتموع 2009ديسمرب  31اإلحصائيات اظتقدمة حىت 
 250مؤسسة صغَتة ومتوسطة اليت تستخدـ أقل من  3.287.000اظتؤسسات الفرنسية حيث بلغ عددىا حواِف 

مؤسسة، ىذا ما  10.000امل فقد بلغت حواِف ع 249عامل، أما اظتؤسسات الكبَتة اليت تستخدـ أكثر من 
من إرتاِف  %9996كتعلنا نستنتج أف عدد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف االقتصاد الفرنسي نتثل حواِف 

      3حيث تنشط ىذه اظتؤسسات يف قطاع البناء، الصناعة ، اطتدمات، التجارة  والعقارات. 2اظتؤسسات الفرنسية.

 إف أكثر العاملُت يف فرنسا يعملوف يف  رة والمتوسطة في التشغيل في فرنسا:دور المؤسسات الصغي
عامل، واصتدوؿ التاِف يوضح عدد ونسبة العاملُت يف ؼتتلف  250مؤسسات صغَتة ومتوسطة تستخدـ أقل من 

 اظتؤسسات الفرنسية.

 
 

 
 
 

                                                 
  .80، ص 2007 ،اإلسكندرية، مصر ،اصتامعية، الدار " إدارة المشروعات الصغيرة "أنتن علي عمر،  -1

2
 -  Jean François Roubaud, "Gagner la batille de l’exportation avec le PME", les éditions journaux officiels, 

France, février 2012, P57.   
3

 -  Olivier Pastré ," Economie D’Entreprise " , Edition Economica, Paris, France, 2012, P31.    
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 : عدد العمال في المؤسسات الفرنسية 7ـ  2الجدول رقم 

 %النسبة  عدد األجراء عدد العمال %النسبة  األجراءعدد  نوع المؤسسات

 24.76 4032456 عامل 9إُف  1من 24.76 4032456 عامل 9إلى 1من 

 36.59 5959939 عامل 19إُف 1من 11.83 1927483 عامل 19إلى10من 

 53.75 8755422 عامل 49إُف  1من 17.16 2795483 عامل 49إلى  20من 

 66.16 10776417 عامل 99إُف 1من 12.41 202995 عامل 99إلى 50من

 77.47 12617845 عامل 199إُف 1من 11.31 1841428 عامل 199إلى 100من

 81.37 13253048 عامل 249إُف 1من 3.91 635203 عامل 249إلى200من 

 89.28 14541933 عامل 499إُف  1من 7.91 1288885 عامل 499إلى 250من

 100 16288000 المجموع 10.72 1746067 فأكثر 500من  
Source : Jean François Roubaud, "Gagner la batille de l’exportation avec le PME" les éditions 

journaux officiels, France, février 2012, P57.   

  

 16.288.000من اصتدوؿ أعبله يتبُت لنا أف غتموع العماؿ اظتستخدمُت يف اظتؤسسات الفرنسية ىو 
عامل، كما  250عامل، حيث أغلب العمالة ؾتدىا متمركزة يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت تشغل أقل من 

أما بقية  %81.37عامل من غتموع العماؿ أي نسبة  13.253.048قمدر عدد العماؿ يف ىذا القطاع ب: 
ظتشغلة هبذه اظتؤسسات حواِف عامل والنسبة ا 250العماؿ ؾتدىم يف اظتؤسسات الكبَتة اليت تشغل أكرب من 

ىذا ما كتعلنا نستنتج أف للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف فرنسا عتا وزف كبَت يف التشغيل والقضاء  18.73%
 على البطالة.

 :تساىم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف االقتصاد الفرنسي بالنسبة األكرب  المساىمة في القيمة المضافة
اظتؤسسات الكبَتة، حيث دتثل نسبة القيمة اظتضافة بالنسبة لقطاع اظتؤسسات الصغَتة يف القيمة اظتضافة من 

من القيمة اظتضافة  خبلؿ سنة  % 42.3بينما اظتؤسسات الكبَتة تساىم احواِف   %57.7واظتتوسطة حواِف 
2009.1 

 :يف فرنسا  2011لقد بلغ عدد اظتؤسسات اظتصدِّرة سنة  المساىمة في التجارة الدولية والتصدير
عامل، لكن مبيعاهتا دتثل  250مؤسسات صغَتة ومتوسطة تستخدـ أقل من  %95مؤسسة منها  117170

                                                 
1

 - Michel Marchesnay, Karim Messeghem, "Cas de stratégie de PME et d’entrepreneuriat", éditions EMS, 

Paris, France, 2011, P12   
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بينما كاف عدد اظتؤسسات الصغَتة  1(.2011من إرتاِف مبيعات الصادرات الفرنسية سنة ) % 44حواِف 
 مؤسسة مصدرة. 184000يطاليا مؤسسة أما يف ا 364000يف أظتانيا يبلغ  2010واظتتوسطة اظتصدِّرة  سنة 

بالرغم من ىذا نتكن القوؿ أف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف فرنسا عتا وزف حقيقي ودور ال يستهاف بو 
 يف اجملاؿ االقتصادي، حيث تمشكل عصب اضتياة االقتصادية خاصة يف قطاع التشغيل والقضاء على البطالة 

وىذا حسب  ،يف الصُتمليوف مؤسسة صغَتة ومتوسطة  3.6يوجد أكثر من : االقتصاد الصيني (2
من القيمة اظتضافة يف اجملاؿ  % 75ومن الناتج الوطٍت اطتاـ،   %56، حيث تساىم احواِف 2005إحصائيات 

من الصادرات   % 62.3الصناعي، كما تساىم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف االقتصاد الصيٍت احواِف 
يف براءة االخًتاع،   %65من نسبة التشغيل خارج القطاع الزراعي، كما تساىم  بػ   %75اإلرتالية، وتساىم بػ 

  2من اظتنتجات اصتديدة.  %80من اإلبداع التكنولوجي وحواِف   %75و
تلعب اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا بارزا يف االقتصاد : االقتصاد المصري (3

 فوفقاً لئلحصاءات الرشتية: ،اظتصري
من إرتاِف عدد  % 99عامل حواِف  50دتثل اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة اليت تقـو بتوظيف أقل من  -

 اظتنشآت اليت تعمل يف القطاع اطتاص غَت الزراعي.

 من إرتاِف القيمة اظتضافة. % 80يساىم قطاع اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة مبا ال يقل عن  -

قوة  4\3قوة العمل بالقطاع اطتاص ككل، وحواِف  3\2يعمل يف قطاع اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة حواِف  -
 العمل بالقطاع اطتاص غَت الزراعي.

الرغم من أقتية اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة يف االقتصاد اظتصري، إالَّ أف نسبة مساقتتها من إرتاِف  ىعل
يف %  60فقط )كصادرات مباشرة( مقارنة  % 4الصادرات اظتصرية ال يوازي باقي الدوؿ، كما أهنا ال تتجاوز 

عظمها صناعات مغذية للصناعات يف كوريا ألف م%  43 يف ىونج كونج و%  70يف تايواف،  % 56الصُت، 
 3الكبَتة.

لقد تبُت لنا أقتية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف التنمية االقتصادية لكل بلد سواء من خبلؿ مساقتتها 
يف التشغيل، الناتج احمللي اإلرتاِف، أو الصادرات، من ىنا نتكن أف ؿتكم على أف قطاع اظتؤسسات الصغَتة 

 .ـ يف ؼتتلف الدوؿ اظتتقدمة والنامية منهاواظتتوسطة يمعد قطاع ىا

                                                 
1
 - Jacky Litignate, Jean   François Roubaud, "Panorama de l’évolution des  PME depuis 10 ans", cahier 

préparation, France, 28 juin 2012, P14.   
2

 - Djemai Sabrina ;" les PME exportatrices ; croissance économique Hors Hydrocarbures", colloque 

international: Evaluation des effets des programmes d’investissements publics 2001-2014, Université sétif1 

Algérie, 11-12 Mars 2013, P52. 
 :" أىمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد المصري "وزارة الصناعة والتجارة اطتارجية ظتصر،  -3

http://www.mift.gov.eg/SME/index.htm (consulté le: ( 2014/02/ 11  

http://www.mift.gov.eg/SME/index.htm%20(consulté%20le:%20(%202014/02/%2011
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 المبحث الثاني: النظم المعاصرة لتنافسية المؤسسات ص و م في ظل االندماج االقتصادي

يف ظل اظتتغَتات االقتصادية واالندماج االقتصادي يف الوقت الراىن أصبح من الضرورة على اظتؤسسات 
اظتعاصرة من أجل مواجهة  التحديات اصتديدة اليت فرضتها اظتتغَتات الصغَتة واظتتوسطة تبٍت أىم السبل والنظم 

العاظتية، اليت أضحت تفرض على اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تفكَتا اسًتاتيجيا مبٍت على اظتزايا التنافسية اليت 
نقاط القوة حتوزىا اظتؤسسة، بناء على التشخيص الداخلي واطتارجي الذي تقـو بو والذي يسمح عتا باستخبلص 

والضعف للمؤسسة، فضبل عن معرفة الفرص والتهديدات اليت تلوح يف بيئة اظتؤسسة اطتارجية، من خبلؿ ذلك 
جية اليت تعتمد عليها يف اقتحاـ األسواؽ الدولية، خاصة يف ظل التحوالت يسًتاتـ نوع اال ختتار اظتؤسسات ص و

على اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تكييف نسقها اإلنتاجي اظتتسارعة ؿتو اقتصاد اظتنافسة، حيث أصبح لزَّاما 
 ومنظومتها الصناعية بشكل يقلل من سلبيات االنضماـ إُف اظتنظمة العاظتية للتجارة وانعكاسات العوظتة ومظاىرىا. 

 المطلب األول:  االندماج االقتصادي وتحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القتصاد العاظتي أمرا حتميا أماـ اظتؤسسات االقتصادية عامة واظتؤسسات إذا كاف االندماج ضمن منظومة ا

الصغَتة واظتتوسطة خاصة، فإف االستفادة من الفرص اليت يوفرىا ىذا االندماج لتحقيق النمو الدائم، ليست نتيجة 
ألفراد ومواجهة حتمية بل ختضع إُف غتموعة من قوانُت اظتنافسة اظتفتوحة على مستوى الدوؿ واظتؤسسات وحىت ا

حتديات اظتتغَتات االقتصادية، وتتمثل أبرز التحديات اليت تطرحها البيئة اصتديدة، يف تعزيز القدرة على توليد 
الدخل واستمرارية النمو يف ظل ىذه البيئة الدولية اليت أصبح شعارىا البقاء لؤلفضل. ويعترب وضع اسًتاتيجيات 

َتة واظتتوسطة الوسيلة الرئيسية لرفع التحديات واالستفادة من الفرص صحيحة وفعالة من جانب اظتؤسسات الصغ
 يف ظل احمليط االقتصادي اظتعقد.

 الفرع األول: مظاىر االندماج االقتصادي
لقد تعدَّدت مظاىر االندماج االقتصادي يف البيئة الدولية اظتعاصرة، حيث يتميز عاَف األعماؿ يف هناية 

ف الواحد والعشرين بالتغيَت السريع وعدـ االستقرار وكثرة اظتتغَتات اليت نتكنها أف تؤثر القرف العشرين وبداية القر 
على اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة مهما كاف موطنها سلبا أو إكتابا )فرص وهتديدات (. ومن بُت ىذه اظتتغَتات 

 العاظتية ما يلي: 

ىناؾ مفهـو للعوظتة يغلب عليو الطابع االقتصادي، ممؤداه أف العوظتة عبارة عن ظاىرة : العولمة االقتصادية (1
تستهدؼ إزالة اضتدود االقتصادية بُت األقاليم الدولية اظتختلفة لتكوف أشبو بسوؽ موحدة تشمل عدة أسواؽ 
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يفرضها التكامل ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية أقاليمها على جانب، باإلضافة إُف اظتتطلبات اليت 
   1يف االقتصاد العاظتي على جانب آخر.

كما يقصد بالعوظتة االقتصادية ىي حتوؿ العاَف إُف منظومة من العبلقات االقتصادية اظتتشابكة اليت تزداد 
تعقيدا لتحقيق سيادة نظاـ اقتصادي واحد يتبادؿ فيو العاَف االعتماد على بعضو يف كل من اطتدمات والسلع 

  2ات واألسواؽ ورؤوس األمواؿ والعمالة واطتربة .واظتنتج

فالعوظتة االقتصادية إذا ىي إلغاء اضتدود الدولية القومية يف اجملاؿ االقتصادي اظتاِف التجاري وترؾ األمور 
تتحرؾ يف ىذا اجملاؿ عرب نظاـ عاظتي قائم على التحرير اظتتنامي لؤلسواؽ والفضاءات االقتصادية، كل ىذا من 

قيق غتموعة من األىداؼ اليت تتمثل يف خلق الفرص للنمو االقتصادي على اظتستويُت احمللي والعاظتي أجل حت
وتزايد حجم التجارة العاظتية وإنعاش االقتصاد العاظتي وتقريب االجتاىات العاظتية ؿتو حترير األسواؽ، التجارة، ورأس 

 وصبغها بالرأس مالية. اظتاؿ، علما أف اعتدؼ يعٍت عوظتة االقتصاديات العاظتية

ىكذا يتبُت لنا أف العوظتة تعٍت بشكل عاـ من الناحية االقتصادية اندماج أسواؽ العاَف يف غتاالت التجارة 
 واالستثمار وانتقاؿ رؤوس األمواؿ وخضوع دوؿ العاَف لقوى السوؽ العاظتية.

سعت دوؿ العاَف إُف توسيع دائرة التجارة الدولية وجعلها عاظتية من أجل تعزيز االجتاه : عالمية التجارة (2
العاظتي إُف نظاـ جتاري متعدِّد األطراؼ لبناء جتارة حرة عاظتية، ومن أجل حتقيق ىذا اظتبتغى مت خلق وتأسيس 

سي لنظاـ التجارة متعددة حيث تمعرب ىذه اظتنظمة عن إطار قانوٓف ومؤس، OMCاظتنظمة العاظتية للتجارة 
األطراؼ. كما أف اظتنظمة منتدى يسعى إُف تنمية العبلقات التجارية بُت الدوؿ. حيث تأسست بعد ختاـ جولة 

تأسست رشتيا يف  1994واليت وقع بياهنا اطتتامي يف اجتماع مراكش أفريل  1993ديسمرب  15األوروغواي يف 
 يلي: . من أىدافها الرئيسية ما1995أوؿ يناير 

 إكتاد بيئة آمنة وأجواء مستقرة للتجارة الدولية. -

 استمرار حترير التجارة الدولية من القيود قصد زتاية اظتنافسة العاظتية.  -

ويف سبيل ذلك تسلك اظتنظمة سياستُت مهمتُت: األوُف اضتد من سياسات الدعم للمنتجات احمللية والثانية 
 3اضتد من سياسات الدعم اظتوجو للصادرات.

                                                 
  .71، ص 2013ي ، اإلسكندرية ، مصر ، دار الفكر اصتامع" العولمة والتكتبلت االقتصادية "ػتمود توفيق عبد اجمليد،  -1
العدد  ،، غتلة اإلدارة واالقتصاد ، اصتامعة اظتستنصرية، العراؽة""العولمة االقتصادية وتأثيراتها على الدول العربيأزتد عبد العزيز، جاسم زكريا،  - 2

  .66ص ،86-2011
 .128، ص 2010الطبعة األوُف،  مصر، ، اظتركز القومي لئلصدارات القانونية،العولمة واالقتصاد العالمي"يوسف حسن يوسف، "  - 3
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تمعد الشركات متعددة اصتنسيات من أىم مبلمح ظاىرة العوظتة أو النظاـ  :الشركات متعددة الجنسيات (3
العاظتي االقتصادي اصتديد، نظرا لضخامة حجمها وتنوع نشاطها وانتشارىا اصتغرايف، وقدرهتا على حتويل اإلنتاج 

 إُف اظتزايا االحتكارية العاظتية.سًتاتيجية، باإلضافة واالستثمار عاظتيا وإقامة التحالفات اال

لقد نشأ ىذا النوع من الشركات يف الواليات اظتتحدة األمريكية أوال، مث انتشرت يف بقية الدوؿ الصناعية 
الكربى، كأحد أىم رموز وأسس النظاـ االقتصادي العاظتي، كما تعترب أحد أىم أشكاؿ االستثمارات األجنبية 

ركات أدوارا كربى يف التجارة الدولية كمحرؾ فعاؿ يف ديناميكية التجارة واظتبادالت اظتباشرة، وقد مارست ىذه الش
سًتاتيجية اليت اعتمدهتا يف برغتة سياستها االقتصادية والتجارية اال ة اظتتطورة، وىذا من بُت األسبابالدولي

جتارهتا على الصعيد الدوِف إلضعاؼ البيئة االقتصادية والتجارية للدوؿ النامية، ؽتا جعلها تتوسع أكثر يف 
مثبل  زجنرال متور والداخلي وتركيزىا على دوؿ العاَف الثالث خاصة، كما تتميز باإلنتاج اظتتعدد واظتتنوع. فشركة 

سلعة مثل: إنتاج القاطرات للسلك اضتديدية، الثبلجات وغَتىا من السلع ذات األقتية يف  22تنتج أكثر من 
 كما تتميز ىذه الشركات بتشغيل وجذب العمالة اظتؤىلة العلمية واستخداـ التكنولوجيا العالية.   1التجارة الدولية.

يف األخَت نتكن القوؿ إذا صح وصف ىذا العصر بأنو عصر العوظتة، فمن األصح وصفو بأنو عصر 
 الشركات متعددة اصتنسيات باعتبارىا العامل األىم عتذه العوظتة.

إف من أىم خصائص النظاـ  االقتصادي : ادية على النظام االقتصادي العالميتأثير التكتبلت االقتص (4
العاظتي ىو االجتاه اظتتزايد ؿتو تكوين التكتبلت االقتصادية العمبلقة، ليكوف نطاقا تتضاءؿ فيو أقتية االقتصاد 

اَف اطتارجي، بل لتل ػتلو الذي يعمل مبفرده يف الدولة الواحدة عند رسم السياسات االقتصادية اليت تتعامل مع الع
يف ىذا اجملاؿ اإلقليم االقتصادي يف غتموعة للحصوؿ على أكرب مكاسب ؽتكنة من التجارة الدولية. وتعكس 
ىذه التكتبلت االقتصادية درجة عالية من كثافة االعتماد اظتتبادؿ وتقسيم العمل الدوِف، واالستثمارات والتجارة. 

من دوؿ العاَف وتسيطر  %75لتكتبلت االقتصادية بكل أشكاعتا تشمل حواِف إف أنظمة التكامل االقتصادي وا
ومن بُت ىذه التكتبلت، التكتل االقتصادي األوريب، التكتل االقتصادي   2من التجارة العاظتية. %85حواِف 

، باإلضافة إُف ASEAN، التكتل االقتصادي اآلسيوي مثل رابطة جنوب شرؽ آسيا NAFTAألمريكا الشمالية 
التكتل االقتصادي اإلفريقي وأمريكا البلتينية. فالتكتل األوريب مثبل يمعترب من أكرب التكتبلت االقتصادية يف العاَف 
وأكثرىا اكتماال من حيث مراحل التطور والنضج، حيث أف ىذا التكتل لتقق سنويا حجم جتارة خارجية يصل يف 

 مليار دوالر. 1150اظتتوسط إُف 
ءا على ما سبق يتضح أف التكتبلت االقتصادية القوية تقودىا الدوؿ اظتتقدمة كما ىو مبلحظ يف أوربا بنا

وأمريكا الشمالية وآسيا، لذلك سيزداد تأثَتىا على االقتصاد العاظتي مع مرور الزمن، وقد تنحصر اظتنافسة يف إطار 

                                                 
   14، ص 2013 ،1ط ،األردف ،للنشر والتوزيع، عماف دار الراية، " الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة"ػتمد مدحت غساف،  -1
  124، ص 2013 ،1ط ،األردف ،، عماف، دار وائل للنشر"النظام االقتصادي السياسي الدولي"ػتمد زتد القطاطشة،  -2
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تصادي العاظتي من حيث العبلقات ومراكز القوة ىذه التكتبلت االقتصادية واليت ستؤثر بقوة على النظاـ االق
  االقتصادية واظتكاسب.

 على ضوء ما سبق نتكننا أف نلخص خصائص عاَف األعماؿ اصتديد يف النقاط التالية: 

 التحوؿ من األسواؽ احمللية إُف األسواؽ العاظتية اليت أنشأهتا اظتنظمة العاظتية للتجارة والتكتبلت اإلقليمية؛ 

 تشريعات وضوابط حكومية ػتلية إُف تشريعات وضوابط تنسجم مع اتفاقيات جتارية عاظتية،  التحوؿ من
 األمر الذي لتد من سيطرة صانع القرار الوطٍت والسيادة الوطنية؛

  التحوؿ من مؤسسات متنافسة يف ساحة األعماؿ احمللية والعاظتية إُف مؤسسات متحالفة )التحالفات
 نافسية وقوة ىذه اظتؤسسات يف مواجهة ؼتاطر بيئة األعماؿ اصتديدة؛سًتاتيجية(، ؽتا يدعم تالا

  التحوؿ من تقدٔف اظتنتجات )السلع وخدمات( يقـو إنتاجها على اظتواد اطتاـ إُف منتجات يتعاظم فيها
اظتكوف اظتعريف الكامن يف عقوؿ البشر ) رأس اظتاؿ الفكري (، فضبل عن التحوؿ من نظاـ إنتاجي تقليدي إُف 

 ظاـ إنتاجي مرف؛ن

 حتوؿ الزبائن من زبوف ػتلي إُف زبوف عاظتي بفعل ثورة تكنولوجيا اظتعلومات؛ 

 لي بكل دولة إُف معايَت عاظتية حتوؿ معايَت اصتودة من معايَت ػتلية يضعها جهاز اظتواصفات واظتقاييس احمل
 اإليزو( كما تطرقنا إليها سابقا؛)

  اظتنافسة العاظتية، حيث فتحت اظتنظمة العاظتية للتجارة العديد من األسواؽ التحوؿ من اظتنافسة احمللية إُف
 هتا اظتختلفة، ؽتا فرض على اظتؤسسات التفكَت عاظتيا الستغبلؿ الفرص و مواجهة اظتنافسة؛ااألجنبية بفعل سياس

 تحدي األكرب يف اظتنافسة لبلستحواذ على األسواؽ ىي السمة الرئيسية والبحث عن اظتزايا التنافسية ىي ال
 ) عمر اظتنافسة الشرسة (؛ 21القرف 

 الًتاكم اظتاِف الكبَت و القابل للتحريك من دولة إُف دولة أخرى يف ظتح البصر؛ 

  التطور التكنولوجي الذي يسعى إُف حتقيق االـتفاض يف تكاليف اإلنتاج والتوزيع الواسع؛ 

  خلق طاقة استهبلكية على مستوى العاَف من خبلؿ إمكانية خلق أسواؽ كبَتة يف بلداف متعددة وإمكانية
 أشتاء و ماركات عاظتية.

ؽتا سبق نستنتج بأف عاَف األعماؿ يف الوقت الراىن أصبح مبثابة خريطة سياسية اقتصادية وتكنولوجية 
بتنافسية  وسوقية جديدة حتتاج إُف من لتسن قراءهتا والتفاعل معها بذكاء، ويرتبط ىذا التفاعل وؾتاحو بصفة كبَتة

 اظتؤسسة، مواردىا البشرية، منتجاهتا، اسًتاتيجياهتا، تكاليفها، تكنولوجياهتا........اٍف
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يف األخَت نتكننا القوؿ أف العنواف البارز لعاَف األعماؿ اضتاِف ىو التنافسية اليت تستدعي من اظتؤسسات 
 ُت.حيازة اظتزايا التنافسية القادرة على فرض وجودىا مقارنة باظتنافس

 الفرع الثاني: تحديات وفرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يف ظل اظتتغَتات االقتصادية واالندماج العاظتي، تواجو معظم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة سواء كانت يف 

لى الدوؿ اظتتقدمة أو النامية قدرا متزايدا من اظتنافسة والضغوط اضتادة، ذلك أف قوى االندماج والعوظتة تضغط ع
اظتؤسسات مبختلف أحجامها، مبا يف ذلك اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة كي حتسن من وضعها التنافسي، لذلك 

 وخفض الربح، ىوامش خبلؿ زتاية منتتزايد أقتية سعي ىذه اظتؤسسات ظتواجهة ىذه الضغوط والتحديات 
 تؤثر بل فردي، بشكل  عليها التنافسية ىذه الضغوط تؤثر وال التكنولوجيات، أكفأ وتبٍت والتحديث، النفقات،

 اظتناطق اإليطالية يف اظتثاؿ سبيل على القائمة، واظتتوسطة الصغَتة اظتؤسسات وشبكات على جتمعات أيضا
 ضغط وجود على متزايدة توجد أدلة واآلف احمللي، البعد على قاصرا اظتؤسسات بُت الشراكة شكل ظل الشمالية

 إيطاليا. خارج اإلنتاج تكاليف اـتفاض من اضتدود لبلستفادة عرب شراكات إقامة خبلؿ من التنافسية القدرة لزيادة
 الدوؿ يف فمثبل اظتنافسة، أماـ للصمود أفضل فرصة اضتديثة واظتتوسطة الصغَتة اظتؤسسات لدى كما يوجد

للمعايَت  وفقاً  حديثة، اعتبارىا نتكن واظتتوسطة الصغَتة األوروبية اظتؤسسات من  %20أقل من   اظتتقدمة
 من اظتنافسة لتغَت طبيعة نتيجة الدوؿ، من كثَت يف للغاية صعبة ظروفاً  تواجو اظتؤسسات تلك األوروبية، وحىت

 وال الشبكات، وإقامة اظتنتج، يف والتصميم، والثقة واظترونة، اصتودة، على معتمدة منافسة إُف سعرية، منافسة
 مثل، التقليدية الصناعية اظتنتجات إُف أيضا نتتد اظتتقدمة، بل الصناعية اظتنتجات على التغيَت ىذا يقتصر

 1الغذائية. واظتنتجات واألحذية، األنسجة،

أما فيما متص التحدي الكبَت الذي تشكلو الشركات متعددة اصتنسيات على اظتؤسسات الصغَتة 
كرب تكنولوجيا للمعلومات واالتصاؿ اليت تمعد واظتتوسطة يف سيطرهتا واحتكارىا على األسواؽ العاظتية، كما دتتلك أ

أحد ركائز االقتصاد اصتديد أو االقتصاد اظتعريف الذي يعترب اليـو أساس اظتنافسة بُت الدوؿ عامة واظتؤسسات 
خاصة، حيث تلجأ ىذه اظتؤسسات الكبَتة ذات اظتداخيل العاظتية إُف االستفادة من اظتزايا اليت توفرىا التقنيات 

وؼتتلف الشبكات االلكًتونية، ىذا ما كتعل الفجوة الرقمية مثبل ما بُت اظتؤسسات الكبَتة بصفة عامة  اضتديثة
ا  على امتبلؾ رؤوس أمواؿ ومعدات باىظة الثمن، هتاظتتوسطة تتسع، ىذا بسبب عدـ قدر واظتؤسسات الصغَتة و 

اظتسعى كتعلها تتقدـ خبطوات سريعة يف إُف غَتىا من األسباب، فهذا يشكل حتديا كبَتا عتا، فنجاحها يف ىذا 
 مضمار اظتنافسة الشرسة أماـ الشركات الكربى واظتتعددة اصتنسيات.

                                                 
 .78طتلف عثماف، مرجع سبق ذكره، ص -1
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يف اظتقابل أصبح حترير التجارة العاظتية واالنضماـ إُف اظتنظمة العاظتية للتجارة لو دور كذلك يف التأثَت على   
ماـ ىذا القطاع الفيت، خاصة يف الدوؿ النامية اليت قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وما يشكلو من حتدي أ

تتسم اقتصادياهتا بضعف التنافسية أماـ اظتنتجات األجنبية، حيث ىناؾ ؼتاطر ذات احتمالية عالية يتعُت أف 
نضعها بعُت االعتبار على الدوؿ النامية بشكل عاـ واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة بشكل خاص، ىذه اظتخاطر 

            1زىا فيما يلي:نتكن أف نوج

  عدـ قدرة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة على اظتنافسة العاظتية بسبب عدـ كفاية رأشتاعتا ونقص التكنولوجيا
 اظتستخدمة؛

   اضتاجة إُف ابتكار غتاالت جديدة من اطتدمات التسويقية والتعامل مع التكنولوجيا اضتديثة، الشك أف
 متواضعة يف ىذا اجملاؿ خاصة يف الدوؿ النامية؛ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة

  انقطاع الدعم واضتماية من طرؼ اضتكومات للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، ىذا ما يشكل عائق حوؿ
 تنمية ىذا النوع من اظتؤسسات وعدـ إمكانية تقدٔف دعم مباشر للصادرات.

واظتتغَتات االقتصادية ىي من التحديات الكربى يف األخَت نتكن القوؿ أف البيئة التنافسية يف ظل االندماج 
للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، لذا كتب على ىذا القطاع خاصة يف الدوؿ النامية استيعاب تلك التحديات 
وحتويلهاّ إُف فرص حقيقية من أجل تنمية وتطوير تنافسيتها، والبقاء يف عاَف يتصف بالتعقيد والديناميكية وتزايد 

ية العاظتية نتيجة االنفتاح العاظتي ورفع القيود أماـ التجارة اطتارجية، ؽتا يستدعي انطبلؽ روح اإلبداع حتدي التنافس
والتطوير واضتفاظ على اصتودة الشاملة للسلع واطتدمات اظتقدمة كي تستطيع الصناعات الصغَتة واظتتوسطة 

 غزو الصناعات األجنبية.باطتصوص من غزو األسواؽ العاظتية أو على األقل زتاية نفسها من 

ومن خبلؿ تطرقنا إُف التحديات اليت تواجهها اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، فهناؾ غتموعة من اظتزايا 
 والفرص اليت نتكن للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة أف تستغلها أماـ االنفتاح االقتصادي واليت نذكر منها: 

  اظتباشر خاصة بالنسبة للدوؿ اجملاورة، ومن زاوية أخرى نتكن سًتاتيجية االستثمار األجنيب االتوجو ؿتو
للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة احمللية من االستفادة من االستثمار األجنيب اظتباشر يف الدولة األـ وذلك عن طريق 

 استحداث ونقل التكنولوجيا؛

  ير رأس اظتاؿ البشري، وقوة سًتاتيجية التحديث اليت تتطلب وتتضمن درجة عالية من تطو اتطبيق وانتهاج
 عاملة ماىرة، إُف جانب وجود قوة للعلماء واظتهندسُت واستخداـ تكنولوجيا اظتعلومات؛

  حتسُت كفاءة وفعالية اظتؤسسات اإلنتاجية الوطنية يف ظل اظتنافسة األجنبية؛ 

                                                 
حتديات  ، احوث وأوراؽ عمل حوؿوتأثيرىا المحتملة على القطاع المصرفي الليبي"" االتفاقيات العامة لتجارة الخدمات علي ػتمود حسن،  -1

 .49، ص2012 التجارة العاظتية واىتمامات الدوؿ العربية، جامعة الدوؿ العربية، القاىرة ،
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  االستفادة من التطور التكنولوجي الذي تعرفو الصناعة األجنبية واكتساب اطتربات؛ 

  حتسُت اصتانب اإلعبلمي من خبلؿ الدعاية واإلشهار والًتويج؛ 

   إعفاء بعض اظتؤسسات الصناعية هنائيا من الرسـو اصتمركية سوؼ يؤدي إُف زيادة حجم حركة التبادؿ
الدوِف، ؽتا يؤدي إُف زيادة الطلب على صادرات اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وفرض وجودىا يف األسواؽ 

 العاظتية.

  SWOTمطلب الثاني: أثر االندماج على تنافسية المؤسسات ص م ضمن تحليل ال
(، SWOTنتناوؿ يف ىذا اظتطلب البعد االسًتاتيجي لتنافسية الصادرات يف ضوء التحليل االسًتاتيجي لػ )

بالبيئة اطتارجية باعتباره حتليبل شامبل يتناوؿ كل من حتليل العوامل اطتاصة بالبيئة الداخلية والعوامل اطتاصة 
للمؤسسة، خاصة أف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة جزء ال يتجزأ من العاَف االقتصادي الذي يؤثر ويتأثر 
باظتتغَتات االقتصادية يف ظل احمليط اضتركي. ىذا التحليل يمصنف ىذه العوامل يف مصفوفة رباعية حتدد العبلقة بُت 

ع ىذه العوامل يف قالب نتكن للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة يف العوامل الداخلية والعوامل اطتارجية ويض
 سًتاتيجية يف حتقيق ميزة تنافسية لصادراهتا من أجل التوغل أو البقاء يف األسواؽ اطتارجية.الحتديد توجهاهتا ا

 SWOTالفرع األول: مفهوم التحليل االستراتيجي 
سًتاتيجية، اليت تقـو على اظتواءمة يدة لتكوين البدائل االاظتف تالتحليل االسًتاتيجي أحد األدوا يمعد ىذا

بُت عناصر القوة والضعف يف اظتنظمة، والفرص والتهديدات اظتتاحة يف البيئة اطتارجية، وذلك للوصوؿ إُف 
 االسًتاتيجيات البديلة اظتختلفة.

خبلعتا إُف ذلك التحليل، يأخذ أبعادا ؼتتلفة وفق الزاوية اليت ينظر من : مفهوم التحليل االستراتيجي (1
وتكوف تلك الزوايا مرتكزة على غايات التحليل وأىدافو وأبعاده وعبلقتو بالبيئة اليت تكوف ػتط عملية التحليل 
وتعدد أدوات التحليل اليت نتكن االستعانة هبا يف تقييم وتقدير حركة ػتيط اظتؤسسة الداخلي واطتارجي يف اظتاضي 

 واضتاضر واظتستقبل.
ليل االسًتاتيجي كمفهـو يتعلق بفهم اظتوقف االسًتاتيجي للمؤسسة، ماىي اظتتغَتات اليت ستحدث فالتح

يف بيئتها ؟ وكيف ستتأثر هبا اظتؤسسة وأنشطتها ؟ ماىي مصادر القوة للمؤسسة يف ظل اظتتغَتات االقتصادية؟ 
ِف للمؤسسة يف أحداث اظتستقبل ؟ وماىي طموحات األفراد ذوي العبلقة بتلك القوة ؟ وكيف سيؤثر اظتوقف اضتا

من ىنا نتكن للتحليل االسًتاتيجي الرؤيا اظتستقبلية والشاملة للمؤسسة اليت تعترب أحد األركاف الرئيسية للخطط 
وتنفيذىا معربا  االسًتاتيجية، وأحد متغَتات فتوذج تكوين االسًتاتيجية، وأحد متغَتات فتوذج تكوين االسًتاتيجية

يئة الداخلية لتحديد قوة وقدرة الوحدة وضعفها من جانب، وتقييم البيئة اطتارجية وحتديد اظتعطيات عنو بتقييم الب



 الندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد العالميحتمية التنافسية                       الفصل الثاني    
 

 

93 

اطتارجية من فرص وهتديدات من جانب آخر، وبذلك يكوف مستجيبا لرسالة اظتؤسسة وتوجهها لوضع أىداؼ 
   1.اسًتاتيجيتها

من اظتقابلة اظتنطقية بُت الفرص والتهديدات  االسًتاتيجيةينطلق ىذا النموذج إلعداد  :SWOTتحليل  (2
وتعرؼ أيضا ىذه اآللية . البيئية من جهة، وإمكانيات اظتؤسسة اظتعرب عنها بنقاط القوة والضعف من جهة أخرى

   2.(Leonard, Christensen, Andrew, Guth)األحرؼ األوُف ألشتاء اظتؤلفُت:  LCAGباسم 

 االسًتاتيجي عتذا التحليل:تخطيط أما الشكل التاِف يوضح ال

 LGAG: نموذج  2ـ  2الشكل رقم
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Stratégor, "Politique générale de l’entreprise", Edition Dunod , Paris, France, 2005, P12   

األدوات اظتهمة من أدوات التحليل   من جانب اظتؤسسة الذي يمعد أحد swotباإلضافة إُف استخداـ 
وحتديد اطتيار االسًتاتيجي وترشيد  ةسًتاتيجياالها اظتؤسسات يف حتليل سياساهتا االسًتاتيجي اليت تستخدم
وصياغتها وفق مدخل حتليل البيئة الداخلية واطتارجية للمؤسسة، للوقوؼ  االسًتاتيجيةتوجهات تلك السياسات 

ىو  SWOTالتعرؼ على الفرص اظتتاحة والتهديدات جتاه اظتؤسسة. ومصطلح على مواطن الضعف والقوة و 
، الفرص theathsالضعف، التهديدات  Weaknessesالقوة،  Strengthsاختصار للكلمات األربعة 

opportunities.  إف ىذا التحليل يتناوؿ اصتوانب الكلية أو ما يعرؼ بالتحليل الشامل للمؤسسة مشتمبل على
                                                 

التكلفة ودعم القدرة ستراتيجية الريادة في ا( في تحقيق SWOTاستخدام مفهوم التحليل االستراتيجي )"مٌت ساَف حسُت مرعي،  -1
   .08، ص2010 ،، جامعة اضترباء ، العراؽ32-31غتلة احوث مستقبلية العدد  ،"التنافسية
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اظتتطورة كما أنو أحد  االسًتاتيجيةئة الداخلية واطتارجية، وىو نتثل أحد العناصر اظتهمة ظتفاىيم اإلدارة عناصر البي
، ويهدؼ إُف حتديد العوامل الداخلية واطتارجية لتحقيق الغايات االسًتاتيجياألدوات اليت تستخدـ يف التخطيط 

 ويعتمد على حتديد: 

 القوة ومواطن الضعف. العوامل الداخلية اظتتمثلة يف مواطن 

 .العوامل اطتارجية اظتتمثلة يف الفرص والتهديدات احمليطة 

وذلك هبدؼ االستفادة من مواطن القوة الداخلية والفرص اظتتاحة خارجيا يف بلوغ األىداؼ، والتقليل من 
اتيجيات كمدخبلت لوضع االسًت   SWOTتأثَت مواطن الضعف الداخلية والتهديدات اطتارجية، يمستخدـ حتليل 

اظتمكنة من خبلؿ اإلجابة على التساؤالت اظتتعلقة بكيفية استخداـ مواطن القوة، وكيفية اضتد من مواطن 
 الضعف، وكيفية استثمار الفرص، وكيفية غتاهبة كل التهديدات؟ 

أطروحاتو اطتاصة باظتوائمة بُت   Philip Seilznickعندما قدـ  1957إُف عاـ  SWOTوتعود فكرة حتليل 
العوامل الداخلية للمنظمة وبُت ظروؼ البيئة اطتارجية، إذ طوىر ىذه الفكرة الحقا أساتذة غتموعة اإلدارة العامة يف 

كي يصبح أداة يستند إليها فقط يف     Learned & Anderwsمدرسة ىارفاد لؤلعماؿ وعلى وجو اطتصوص 
مبقدور اظتنظمة االستفادة منها ألسباب تتعلق بعدـ حتديد اظتقدرات اظتميزة للمنظمة بل يف حتديد الفرص اليت ليس 

 امتبلؾ اظتوارد اظتناسبة للتعاطي مع ىذه الفرص.

  1كاآليت:  SWOTمت تعريف حتليل 

  ىو حتليل للعوامل الداخلية اظتتمثلة يف القوة والضعف، والعوامل اطتارجية اظتتمثلة يف الفرص والتهديدات
 البيئية.

  .ىو أداة مفيدة لتحليل الوضع العاـ للمنظمة على أساس عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات 

  .أسلوب فعاؿ ظتعرفة نقاط قوتك ونقاط ضعفك وفهمها، والنظر يف الفرص والتهديدات اليت تواجهها 

  ؤسسة االقتصادية واستخداـ إنو إجراء حتليل ظريف بنظرة أساسية للعوامل الداخلية واطتارجية اليت تؤثر يف اظت
 اظتعرفة اظتكتسبة لتحسُت وتنفيذ التخطيط.

   ىو ؽتارسة يف حتليل العوامل الرئيسية يف البيئة وجوانب القوة والضعف يف الوحدة، تساعد على تأشَت
ا االسًتاتيجيات وال نتكن ألي وحدة أف تتجاىل أقتية حتليل ىذه العوامل للمنافسُت والزبائن فضبل عن نفسه

يف ىذا التحليل أداة   Gatewoodلتحديد مركزىا بصورة تامة داخل الصناعة وتوجيو الوحدة بشكل مبلئم. وكتد 
 تعتٍت بالوحدة والبيئة مؤكدة على التوافق بينهما ومبا يساعد يف بناء االسًتاتيجيات وفق ذلك التوافق.

                                                 
 .85مٌت ساَف حسُت مرعي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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دتثيلو باظتربعات األربعة التالية كما يف  بشكل مصفوفة نتكن SWOTنتكن وضع اصتوانب اليت يتناوعتا حتليل 
 الشكل التاِف: 

 SWOT: تحليل االستراتيجي لـ 8ـ  2الجدول رقم 

 العوامل الداخلية
 العوامل الخارجية

 عوامل الضعف عوامل القوة

استعماؿ نقاط القوة واستثمار  الفرص
 SOالفرص اظتتاحة 

معاصتة نقاط الضعف واستغبلؿ 
 WOالفرص اظتتاحة 

استعماؿ نقاط القوة وتقليل  التهديدات )التحديات(
 STالتهديدات ومواجهة التحديات 

تقليل نقاط الضعف وتقليل 
 WTالتهديدات 

Source: E. Karsaklian, " Internationalisation d’entreprise ", Edition Dunod, Paris, France, 2009, 

P100. 

كتمع ما بُت حتليل عوامل البيئة الداخلية والبيئة اطتارجية  SWOTمن خبلؿ اصتدوؿ نبلحظ أف حتليل 
، وكما ناقش الفرؽ بُت االثنُت حيث " تعترب البيئة اطتارجية ىي االسًتاتيجيةبصورة ختدـ حتقيق أىداؼ اظتؤسسة 

ات العامة غتموعة العوامل احمليطة واظتؤثرة بشكل أو بآخر يف اظتؤسسة، ويقصد بالعوامل تلك االعتبارات واظتتغَت 
واطتاصة، فالعامة منها السياسية االقتصادية، واالجتماعية، الطبيعية، التكنولوجية، الثقافية ...ىذه اظتتغَتات 
يصعب على اظتؤسسة التحكم هبا والتأثر عليها احكم مشوليتها على الكل، أما اطتاصة فهي تلك العوامل اظترتبطة 

، الوسطاء، السوؽ..اٍف. ىذه العوامل نتكن للمؤسسة التأثَت هبا بنسب باظتؤسسة كاظتوردين، اظتمولُت، اظتنافسُت
متفاوتة. أما عوامل البيئة الداخلية ىي اليت تستطيع اظتؤسسة التحكم هبا والتأثَت عليها وتغَتىا وفق ما حتتاجو 

 ...". اليت من خبلعتا تتمكن اإلدارة من تسيَت مؤسساهتا بفاعلية أكرب وأدؽ اسًتاتيجيتهالصياغة 

إف ىذا التحليل يعمل على إكتاد عبلقة بُت الفرص والتهديدات ونواحي القوة والضعف وفق اظتصفوفة اليت تعمل  
على تصنيف العوامل الداخلية واطتارجية إُف عوامل ال ختضع لرقابة وحتكم اظتؤسسة وعوامل ختضع لرقابة وحتكم 

 ترغب فيها.  اظتؤسسة، ويف عوامل ترغب فيها اظتؤسسة وعوامل ال 

 SWOTالفرع الثاني: تنافسية المؤسسات الصغيرة و م ضمن التحليل االستراتيجي لـ  
مشولية جتمع ما بُت حتليل البيئة اطتارجية وحتليل  اسًتاتيجيةتمعد نظرة  SWOTإف األبعاد التحليلية لتحليل 

البيئة الداخلية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، اليت تعمل على دعم اظتوقف التنافسي واكتساب اظتؤسسة مزايا 
 اسًتاتيجيةتنمية تنافسيتها التصديرية، حيث نتكن توظيف نتائج التحليل للبيئة الداخلية لبلستفادة منها يف حتقيق 

تنمية ودعم التنافسية التصديرية، باعتبار تشخيص نقاط القوة من أجل تدعيمها، ونقاط الضعف من أجل 
إزالتها، وحتديد التهديدات لتحديد آلية غتاهبتها، وانتهاز الفرص اظتتاحة بغرض استغبلعتا يف حتقيق موقف 
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تهديدات اطتاصة باظتؤسسات الصغَتة التنافسية التصديرية. حيث تتضح أمثلة جوانب القوة والضعف والفرص وال
 واظتتوسطة من خبلؿ اصتدوؿ التاِف: 

  SWOT: تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن تحليل 9ـ  2الجدول رقم

 جوانب الضعف جوانب القوة

 اظترونة يف التسيَت و دخوؿ األسواؽ -
 التخصص يف اإلنتاج وختفيض التكاليف -

واإلدارة ونقص اظتعدات نقص اظتهارة يف اليد العاملة  -
 والتكنولوجيا

 غياب قنوات التوزيع العاظتية واسًتاتيجيات التسويق الدوِف -
 التهـــديدات الــــفــرص

 االنتقاؿ من التنافسية احمللية إُف التنافسية العاظتية -
 تدويل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة -

 واحتكار اظتؤسسات الكبَتة على األسواؽ العاظتية ةسيطر  -
 زيادة اظتنافسة الشرسة يف ظل عوظتة التجارة العاظتية -
 من إعداد الطالب المصدر:

نتكن القوؿ أف األمثلة اظتوضحة أعبله ختدـ عملية التحليل االسًتاتيجي من خبلؿ تررتتها إُف آليات و 
دد اإلدارة اال سًتاتيجية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، اليت سوؼ تنتهجها من أجل وسائل اليت من خبلعتا حتم

الوصوؿ إُف اظتزايا التنافسية التصديرية وحتسُت الوضع من أجل استغبلؿ الفرص للتوغل يف األسواؽ األجنبية وزيادة 
 فرص التصدير لدى اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.  

يف األخَت نتكن أف نستنتج أنو بالرغم من التحديات اليت تواجهها اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف ظل 
االندماج العاظتي، إال أنو ال كتب أف ينكر أحد بأنو ىناؾ عوامل وفرص متاحة يف ظل ىذا احمليط اضتركي من 

التوجو ؿتو التنافسية العاظتية عن طريق تنمية خبلؿ تشجيع واغتناـ ىذه الفرص يف االنتقاؿ من التنافسية احمللية و 
 وترقية تنافسية صادراهتا. 

 المطلب الثالث: النظم المعاصرة لتنافسية المؤسسات ص وم في ظل االندماج االقتصادي
إف التحديات اصتديدة اليت فرضتها اظتتغَتات العاظتية تفرض على اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تفكَتا 

 على اظتزايا التنافسية اليت حتوزىا اظتؤسسة، بناء على التشخيص الداخلي واطتارجي الذي تقـو بو اسًتاتيجيا مبٍت
والذي يسمح عتا باستخبلص نقاط القوة والضعف للمؤسسة، فضبل عن معرفة الفرص والتهديدات اليت تلوح يف 

اليت تعتمد عليها يف اقتحاـ  ةاالسًتاتيجيبيئة اظتؤسسة اطتارجية، من خبلؿ ذلك ختتار اظتؤسسات ص ـ نوع 
األسواؽ الدولية. ويف ظل التحوالت اظتتسارعة ؿتو اقتصاد اظتنافسة، حيث أصبح لزَّاما على اظتؤسسات الصغَتة 
واظتتوسطة تكييف نسقها اإلنتاجي ومنظومتها الصناعية بشكل يقلل من سلبيات االنضماـ إُف اظتنظمة العاظتية 

فعالة ترتكز أساسا  باالعتماد على األسواؽ احملددة يف  اسًتاتيجيةإُف ذلك إال بتبٍت للتجارة، وال نتكن التوصل 
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ظل كرب األسواؽ يف ىذه الظروؼ الراىنة، حيث توفر ىذه األسواؽ فرصا للمؤسسات ص ـ اليت دتلك مستوى 
ىذا ما يتبلءـ مع  مبلئما من التقنية إُف جانب اظترونة وسرعة التحرؾ الضرورية طتدمة أسواؽ ػتدودة نسبيا،

اليت تبنتها اظتؤسسات ص ـ األظتانية اليت ركزت على  اسًتاتيجيةالًتكيز اظتذكورة سابقا، وقد كانت ىذه  اسًتاتيجية
سوؽ ػتدودة توفرت عتا فيها ميزة تنافسية، مث ركزت على مواردىا يف احملافظة على الريادة يف ىذه األسواؽ، اليت 
تتطلب أف يتسم اإلنتاج مبستوى عاؿ من القدرة على تكييف اظتنتجات حسب احتياجات الزبائن و التفاعل 

 1معهم.

ما كتب على اظتؤسسات ص و ـ أف جتسد أىم مصادر اظتعرفة واالبتكار يف االقتصاد العاظتي اضتاِف يف ك
البحث والتطوير، تقنية اظتعلومات، إقامة الشبكات اليت تسمح ببناء عبلقات قوية مع اظتؤسسات األخرى، إقامة 

 التجمعات الصناعية، وكل ىذا سوؼ نتطرؽ لو يف اظتباحث القادمة.

 االستراتيجيةرع األول: أىمية اليقظة الف
لقد أصبح العاَف على العمـو وعاَف األعماؿ على اطتصوص يف السنوات األخَتة من القرف اظتاضي ومع 
مطلع القرف اصتديد، يتقدـ بوتَتة متسارعة حيث أصبحت اظتنافسة دتارس ضغطها على اظتؤسسات يف رتيع 

ظتؤسسة على نفسها وبطريقة تلقائية ىو: كيف تستطيع أف ترصد القطاعات. والسؤاؿ الذي كتب أف تطرحو ا
 وتراقب بيئتها بفاعلية وذكاء تنافسي حىت حتتفظ بتنافسيتها؟

اصتواب ىو اليقظة، ألف طبيعة البيئة الديناميكية وما دتتاز بو من التقلبات وعدـ االستقرار، فرضت على 
ة خاصة الدولية، ىذا األسلوب يقـو على أساس التسيَت اظتؤسسة تبٍت أسلوب تسيَتي جديد ظتواجهة اظتنافس

 الفعاؿ للمعلومة االقتصادية.

جتدر اإلشارة إُف أف مفهـو اليقظة يف أوربا مرتبط باظتعلومة التكنولوجية، يف : ستراتيجيةمفهوم اليقظة اال (1
 حُت أف اظتفهـو اآليت من الواليات اظتتحدة األمريكية فهو مرتبط باظتنافسة.

تعريف اليقظة بكوهنا  عرؼ ىذا اظتفهـو انتشارا واسعا نتيجة جهود الباحثُت يف ىذا اجملاؿ. ونتكنلقد 
، واليقظة 2 اظتراقبة الشاملة والذكية حمليط اظتؤسسة، للحصوؿ على اظتعلومات اليت تساعدىا للتنبؤ باظتستقبل""

لبيانات ومعاصتتها وفقا لغرض أو أكثر ىي عملية مستمرة تؤدي إُف اصتمع اظتخصص واظتتكرر ل االسًتاتيجية
كما تعرؼ على أهنا ىي " عملية البحث اإلداري    3باستخداـ ذات صلة باظتوضوع أو طبيعة اظتعلومات اجملمعة.

                                                 
، 33،  غتلة اظتعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد ات"" تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة: الخصائص والتحديعيسى ػتمد الغزاِف،  - 1

 .10، ص 2010ماي 
2
 -  Laurent Harmel, "Maitriser et pratiquer la veille stratégique", Edition Afnor, Paris, France, 2001, P 03.  

التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج  واالسًتاتيجيات، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ اظتنافسة " االستراتيجي" آلية اليقظة والذكاء بومدين يوسف،  -3
 12ص ، 2010نوفمرب  09-08يومي  ،يف الدوؿ العربية، جامعة شلف، اصتزائراحملروقات 
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عن اظتعلومات اطتاصة باحمليط اطتارجي بشكل مستمر، واعتدؼ من ذلك ىو حىت تتمكن اظتؤسسة من االستجابة 
  1وبصفة تبلئم الوضع التنافسي، وحسب االحتياجات"السريعة يف الوقت اظتناسب 

والقياـ  االسًتاتيجيةىي عملية مستمرة من احث ورتع ومعاصتة للمعلومات  االسًتاتيجيةنستنتج أف اليقظة 
بنشرىا من أجل استخدامها من طرؼ متخذي القرارات يف اظتؤسسة، ىذا من أجل تعزيز تنافسية اظتؤسسة، 

 عدة أشكاؿ منها: التنافسية، التكنولوجية، التجارية واحمليطية )البيئية(. االسًتاتيجيةوتظهر اليقظة 

 : االستراتيجيةمراحل اليقظة  (2
دورا مهما يف اظتؤسسة حيث تسمح بتحديد الفرص، االستجابة السريعة لواقع  االسًتاتيجيةتلعب اليقظة 

األعماؿ، تعظيم اظتنفعة يف كل عمليات اظتؤسسة، وال يأيت ذلك إال بإتباع غتموعة من اظتراحل اظتتكاملة اليت البد 
 2أف تمنجز مبهارة عالية ومنهجية دقيقة وتتمثل يف:

 رتع اظتعلومات من ؼتتلف اظتصادر؛ 

  اظتعاصتة من خبلؿ التحليل والتقييم؛ 

   نشر معلومات تساىم يف خلق قيمة مضافة من خبلؿ إيصاعتا يف الوقت اظتناسب وبالشكل اظتناسب بغية
هنا تساعد يف عملية استعماعتا يف اختاذ القرار، كما جتدر اإلشارة إُف أف نشر اظتعلومة يعترب خطوة أساسية أل

 .اختاذ القرار

 :االستراتيجية أنواع اليقظة (3
 عموما إُف األنواع التالية: االسًتاتيجيةتنقسم اليقظة 

ىي البحث، اظتعاصتة والنشر للمعلومة اظتتعلقة مبنافس اظتؤسسة، أي تتعلق مبراقبة اظتنافسُت اليقظة التنافسية:  .أ 
بارزا وفعاال يف حتقيق التكيف حيث تؤدي اليقظة التنافسية دورا  3اظتباشرين والغَت اظتباشرين، اضتاليُت واحملتملُت؟،

اظترغوب، بفضل اظتعلومات اليت توفرىا عن اظتنافسُت اضتاليُت واحملتملُت، فإذا انصب اىتماـ اظتؤسسة حوؿ العتاد 
الصناعي للمنافسُت، كانت اليقظة ىنا أقرب إُف الًتصد التكنولوجي، بينما إذا كاف اىتمامها حوؿ زبائنها فإهنا 

 رب إُف مهاـ و وظيفة التسويق.تكوف جتارية أو أق

                                                 
( العدد 03، غتلة علـو االقتصاد والتسيَت والتجارة ، جامعة اصتزائر )محرك لتنافسية المؤسسة الحديثة " االستراتيجية" اليقظة كاريش صليحة،   - 1

    86، ص 2010، 22
، اظتؤدتر العلمي "دراسة ميدانية -مال الجزائرية وذكاء األعمال في منظمات األع االستراتيجية" واقع اليقظة نعيمة غبلب، زغيب مليكة،  -2

  160، ص 2012أفريل  26 - 23السنوي اضتادي عشر حوؿ: ذكاء األعماؿ واقتصاد اظتعرفة، جامعة الزيتونة، عماف األردف، أياـ من 
 .15ومدين يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ب - 3
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هتتم اليقظة التجارية بالبحث عن اظتعلومات اطتاصة بسوؽ اظتؤسسة ومعاصتتها ونشرىا  اليقظة التجارية: .ب 
 وتتعلق بػ:

 تطور سوؽ اظتؤسسة؛ 

 سلوؾ مستهلكيها ؛ 

  اظتوزعُت؛ اسًتاتيجياتتطور 

     ػتاور اتصاؿ مستهلكيها وتطور رغباهتم؛ 

             .التنبؤ بتغَت أذواؽ اظتستهلكُت وتطور رغباهتم 

 كما تسمح اليقظة التجارية بػ:

                       اكتشاؼ أسواؽ جديدة؛ 

  اقًتاح منتجات جديدة؛ 

 تتبع تطور وعرض اظتنتجات اصتديدة يف األسواؽ 

من طرؼ اظتؤسسة والوسائل اظتسخرة  : تشَت اليقظة التكنولوجية إُف اصتهود اظتبذولةاليقظة التكنولوجية .ج 
واإلجراءات اظتتخذة هبدؼ الكشف عن كل التطورات واظتستجدات اضتاصلة يف اظتيادين التقنية والتكنولوجية اليت 

 هتم اظتؤسسة حاليا واليت حتكمها مستقببل. وتتمثل اليقظة التكنولوجية على العمـو يف:

 االخًتاع و تطور اظتعايَت؛              إجراءات 

  تطور التكنولوجيا وعمليات التصنيع؛ 

  .البحث األساسي واظتقاالت و التقرير العلمية 

ىي اظتراقبة والتيقظ للتطورات اليت تؤثر على نشاطات اظتؤسسة وختص ما تبقى من عناصر  اليقظة البيئية: .د 
بيئة اظتؤسسة اليت َف تؤخذ بعُت االعتبار يف األنواع السابقة االجتماعية، القانونية، السياسية والثقافية.....اٍف. كما 

 تسمح اليقظة البيئية بػ:

 رتبطة باألداء يف اظتؤسسة؛حتديد و مراقبة الظواىر االجتماعية اظت 

   توفَت مناخ اجتماعي سليم يساىم يف جعل اظتبادالت جيدة بُت أفراد اصتماعة وسهولة معاصتة اظتشاكل
 الداخلية. 

 تسمح بتحقيق غتموعة من اظتزايا منها: االسًتاتيجيةؽتا سبق نستنتج أف اليقظة 

  تقييم وضعية اظتؤسسة مقارنة مبثيبلهتا؛ 
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   ضعيات عدـ اليقُت يف اختاذ القرار؛ التقليل من و 

   االستفادة من الفرص للحصوؿ على حصص سوقية أكرب؛ 

  اإلبداع وخلق مزايا تنافسية؛ 

  التنبؤ بتطورات السوؽ و البيئة اطتارجية للمؤسسة؛ 

   .احملافظة على بقاء واستمرارية اظتؤسسة يف السوؽ التنافسي 

الًتصد التنافسي ودتس جوانب عديدة   إطار اليقظة التنافسية أوإذف تتنوع معلومات اظتنافسُت اجملمعة يف
منتجاهتم، اسًتاتيجياهتم التسويقية والتجارية، التكنولوجيا اظتستعملة، أسعارىم، اتصاالهتم،  1من اظتنافسُت:

 بصورة عامة. ما يؤثر على األداء التنافسي للمؤسسة، وحدهتا  نتائجهم اظتالية، دخوؿ اظتنافسُت اصتدد...اٍف. وكل

عصرية وعنصرا مهما لتنافسية اظتؤسسات يف ظل بيئة متقلبة ومتميزة  اسًتاتيجيةكما نستخلص أف اليقظة 
 باالستقرار وعدـ التأكد.

 الفرع الثاني: حتمية استراتيجية الذكاء االقتصادي والتنافسي
 :مفهوم الذكاء االقتصادي (1

فالذكاء االقتصادي لو مفهـو عاـ وشامل كتمع كل إف الذكاء االقتصادي متتلف عن مفهـو اليقظة، 
النشاطات اظتتعلقة باليقظة، وباإلضافة إُف مفاىيم أخرى كاألمن االقتصادي، االستخبار، االتصاؿ، إدارة اظتعرفة، 

الذكاء التنافسي(، وأوؿ  سوٓف من أصل كلمة )ذكاء األعماؿ أوهـو الذكاء االقتصادي ىو اؾتلوسكإف أصل مف
 Pionnier Auguilar.2الدراسات حولو كانت من طرؼ اظتفكر 

تعريف للذكاء االقتصادي يف مقالتو الصادرة يف غتلة  1997يف سنة   G.Colletis ولقد اقًتح اظتفكر
Revue d’intelligence économique  ة والقدرات حيث اعتربه بأنو: " ىو القدرة على اظتفاضلة الفعالة للمعرف

 3."واطتارجية من أجل معاصتة اظتشاكلالداخلية 

الذكاء االقتصادي ىو نشاط ىادؼ يساعد اظتؤسسة على معرفة منافسيها وما يدور يف بيئتها مع توفَت 
  4اضتماية البلزمة ظتعلوماهتا، وبذلك فهو يهدؼ الستشراؼ التغَتات وفك غموض اظتستقبل.

                                                 
  .91كاريش صليحة، نفس اظترجع السابق، ص   -1
، اظتؤدتر العلمي السنوي اضتادي ي تحسين تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية "" دور الذكاء االقتصادي فمصطفى بودرامة،  -2

 .582، ص 2012أفريل  26-23 ،عماف ،عرفة ، جامعة الزيتونة األردنيةعشر ، ذكاء األعماؿ واقتصاد اظت
  .582ص  السابق، مصطفى بودرامة، نفس اظترجع -3

4
- Levet .J, " les pratiques de l’intelligence économique: huit cas d’entreprise" Economica, Paris, France, 

2002, P18. 
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غتموعة الوسائل اليت تدخل يف نظاـ اإلدارة، حيث تنتج اظتعلومات اظتفيدة على أنو: "   Afdieكما يعرفو
 1الختاذ القرار ولتوقعات األداء الناجع وخلق قيمة لكل األجزاء اظتؤثرة "

نتكن القوؿ أف الذكاء االقتصادي ىو نظاـ يضم عمليات متواصلة صتمع وتفسَت ونشر اظتعلومات من أجل 
 خل بيئتها التنافسية.التحسن اظتستمر للمؤسسة دا

 :ستراتيجية الذكاء التنافسيا (2
إف التعرؼ على االحتياجات التنافسية ىو البداية الفعلية لدورة الذكاء التنافسي، حيث يتم حتديد أولويات 
متطلبات الذكاء للمؤسسة لقيادة مسار عملية الذكاء التنافسي من حيث رتع وحتليل اظتعلومات وتوزيعها، وتلك 

. الذكاء التنافسي 2ار اإلسًتاتيجي السليم للقراراتالدورة تقدـ اظتساندة الفعلية إلدارة اظتؤسسة يف حسن االختي
ىو عملية ىادفة ومنسقة لرصد اظتنافسُت الكتساب أكرب حصة سوقية ؽتكنة يف غتاؿ األعماؿ اطتاص باظتؤسسة،  
كما نتكنو من تقدٔف الدعم التنفيذي يف الوقت اظتناسب الختاذ القرارات اإلسًتاتيجية، كما أنو نتكن من التعرؼ 

.  كما يعرؼ 3طط وقدرات اظتنافسُت من أجل الوصوؿ إُف أفضل التحركات اظتضادة للمنافسُتعلى خ
dishman   الذكاء التنافسي على أنو تلك العملية التحليلية الدقيقة اليت يتم مبوجبها التجميع والتحليل الدائمُت

الكيفية والكمية من أجل اضتصوؿ  واظتستمرين للبيانات اطتاصة بالبيئة اطتارجية للمؤسسة من خبلؿ األساليب
    4على معلومات ذات قيمة عملية اختاذ القرار".

وبشكل موجز نتكن القوؿ أف الذكاء التنافسي ىو القراءة الذكية واظتتأنية للمعلومات اظتتوافرة واحملصلة عن 
     5افسية من خبلؿ ما يلي:البيئة التنافسية للمؤسسة، كما نتمكن الذكاء التنافسي من اظتساقتة يف خلق ميزة تن

  اظتساقتة يف حتسُت مستوى أداء اظتؤسسات عن طريق زيادة كفاءة أداء األنشطة األساسية للمؤسسة
 باالعتماد على اظتعرفة اظتنتجة يف حتسُت أداء ىذه األنشطة وبالتاِف يساىم يف خلق ميزة تنافسية؛

  طريق أنشطة آلية كمصدر للميزة التنافسية، حيث تصبح إمكانية استخداـ اظتعرفة اظتولدة يف خلق القيمة عن
 اظتعرفة منتجا يف حد ذاهتا، وىو ما تعيشو اظتؤسسات يف عاَف االقتصاد اضتديث؛

 من بيئتها اطتارجية يف تطوير اظتعروض اطتاص هبا، خصوصا ما يتعلق  إمكانية استخداـ اظتعلومات اظتستقاة
 منها بأذواؽ اظتستهلكُت وميوعتم االستهبلكي وتفضيبلهتم.

                                                 
1
 -Alain Juillet, "Modele d’intelligence économique", Edition Economica, Paris, France, 2004, P4     

الذكاء االقتصادي والتنافسية اظتستدامة يف منظمات  الدوِف السادس حوؿ، اظتلتقى الذكاء التنافسي والتحالف اإلستراتيجي ""، بلعور سليماف - 2
    .11، ص 2012نوفمرب  7-6األعماؿ اضتديثة بكلية االقتصاد، جامعة شلف اصتزائر، يومي 

  .12، ص نفسواظترجع  - 3
السادس حوؿ: الذكاء االقتصادي والتنافسية اظتستدامة يف ، اظتلتقى الدوِف " الذكاء التنافسي أداة لتحقيق الميزة التنافسية "فاتح غتاىدي،  - 4

  .03ص  ،2012نوفمرب  7-6يومي  ،اصتزائر -، جامعة شلفاألعماؿ اضتديثة بكلية االقتصاد منظمات
  .14، ص نفسواظترجع  - 5
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 :عبلقة الذكاء االقتصادي باليقظة اإلستراتيجية (3
لليقظة اإلسًتاتيجية مكانة ىامة ضمن الذكاء االقتصادي، فنجدىا تعمل للحصوؿ على اظتعلومة اليت 

 د اظتؤسسة والشكل التاِف يوضح ذلك:تساع

 :  موقع اليقظة اإلستراتيجية ضمن الذكاء االقتصادي3ـ  2الشكل رقم 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Nicolas Lesca et autres , "Veille anticipative, une autre approche de l’intelligence 

économique", Edition Lavoisier, Paris, France, 2006, P 184. 

من خبلؿ الشكل الذي يبُت أف الذكاء االقتصادي يركز تركيزا خاصا على اليقظة اإلسًتاتيجية اليت تقدـ 
سًتاتيجية يسمح عتا بالتنبؤ باألحداث اظتتوقعة ااظتؤسسة، فرصدىا للمحيط بطريقة  معلومات مهمة يف غتاالت

وقت مبكر لتفادي أي نتيجة غَت متوقعة تؤثر بشكل مباشر أو قبل حدوثها، ما يسمح بالتحرؾ والتصرؼ يف 
 غَت مباشر على أنشطة اظتؤسسة ومكانتها.

 :أىمية الذكاء االقتصادي (4
ذكاء األعماؿ يف حتسُت القدرة التنافسية للمنظمة من خبلؿ التأثَت على مؤشرات القدرة التنافسية يساعد 

واليت تتمثل يف الراحية، اضتصة السوقية، اإلنتاجية، التكاليف، حيث أف حتسُت اصتودة يؤدي إُف ختفيض اطتطأ 
صنيع السلع وتقدٔف اطتدمات بشكل ولتوؿ الفاقد يف ساعات العمل بالنسبة للعماؿ وبالنسبة لآلالت إُف ت

أحسن، ؽتا يؤدي إُف ختفيض التكاليف وبالتاِف زيادة اإلنتاجية اليت تنعكس على ختفيض األسعار، ويعمل على 

التحكم يف اظتعلومة 
البحث واظتعاصتة 
طريقة استخداـ اظتعلومة 

 تنظيم الشبكة اظتعرفية  

 ستراتيجيةايقظة 

 تطبيقات ىجومية 
لعمل على التأثَت يف بعض ا

 للتحكم يف احمليطالفاعلُت 

تطبيقات دفاعية 
تنظيم وضماف األمن اظتؤسسة / البلد 

 ستراتيجيةايقظة 

 الذكاء االقتصادي
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حتسُت اضتصة السوقية للمنظمة وكذلك الراحية وبالتاِف حتسُت القدرة التنافسية للمنظمة يف ىذا اجملاؿ، ؽتا يًتتب 
 1ايا تتمثل فيما يلي:على ذكاء األعماؿ مز 

  زيادة جودة اإلنتاج واطتدمات اليت تؤدي إُف كسب رضا العميل، و بالتاِف زيادة كمية اظتبيعات ومن مث تزداد
 الراحية؛

   ،زيادة الفعالية التنظيمية احيث يعزز ذكاء األعماؿ قدرة أكرب من العمل اصتماعي وحتسُت االتصاالت
 وظفُت؛وحتسُت العبلقة بُت اإلدارة واظت

  حتقيق رضا العامل احيث يركز ذكاء األعماؿ على احتياجات العامل، و بالتاِف معرفة ما كتب أف تقدمو لو
التقنيات واظتواصفات اليت يرغبها، ويتحقق تبعا لذلك االحتفاظ بالعمبلء وجذب عمبلء جدد، ؽتا يًتتب عليو 

 تقليل اطتسائر يف اظتبيعات؛

 فالعامل يرغب دائما يف االستعانة بكل ما ىو جديد، و يعمل ذكاء األعماؿ االستعانة بالتقنيات اضتديثة ،
 على تقدٔف اصتديد سواء كاف ذلك يف اظتواصفات أو التصميم أو اإلنتاج؛

  تقليل اطتسائر حيث أف األخذ بذكاء األعماؿ يؤدي إُف اضتد من خسائر العامل سواء دتثل ذلك يف تكلفة
 صبلح و تقليل الغرامات؛األجزاء التالفة، تكلفة اإل

 حتقيق قدرة اظتنظمة يف مواجهة اظتتغَتات اظتختلفة اليت تواجهها؛ 

 اضتصوؿ على حصة سوقية أكرب واألرباح من خبلؿ توسيع نشاطاهتا؛ 

  السعي اظتتواصل لتحسُت ؼتتلف اصتوانب التنظيمية والبشرية والتكنولوجية، ؽتا ينعكس على االرتقاء بالفعالية
 بقاء التنظيمي؛و تعزيز ال

 .مواكبة التطورات التكنولوجية اظتختلفة لبناء السمعة و الصورة اصتيدة للمنظمة 

 من أىم اظتزايا التنافسية اليت لتققها ذكاء األعماؿ يف اظتنظمة ما يلي:

 اظتعرفة اظتعمقة لؤلسواؽ؛ 

 اكتساب موقع قوة للمؤسسة من أجل طرح سلعها وخدماهتا اظتبتكرة يف السوؽ؛ 

 الزيادة من أثر التآزر يف اظتنظمة؛ 

 اضتصوؿ على مورد وافر من اظتعارؼ واطتربات؛ 

  ضماف االستجابة اصتيدة ضتاجيات الزبائن؛ 
                                                 

ظتعرفة، ادي عشر، ذكاء األعماؿ واقتصاد ا، اظتؤدتر العلمي السنوي اضت"حالة الجزائر -ء األعمال محرك تنافسية المنظمة" ذكامراد ناصر،  -1
 .745-744ص ص  ،2012أفريل  26حىت  23عماف، من  ،جامعة الزيتونة األردنية
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  التسيَت اصتيد للوقت يف كل نشاطاهتا؛ 

  التحسُت الدائم يف عبلقاهتا مع زبائنها و مورديها؛ 

  .التحسُت اظتستمر للسلع و اطتدمات 

 األعماؿ يف حتسُت تنافسية اظتنظمة كتب توفر الشروط التالية:لزيادة فعالية ذكاء 

 توفر إرادة قوية من طرؼ إدارة اظتنظمة، واعتبار الذكاء كوظيفة إدارية ىامة يف اظتنظمة؛ 

  ذلك من خبلؿ ؼتتلف قاؿ داخل اظتنظمة يف أسرع وقت، و وجود اتصاؿ داخلي جيد يسمح للمعلومة باالنت
 اظتستويات التنظيمية؛

  توفَت كافة الشروط الضرورية لًتقية ذكاء األعماؿ يف  اظتنظمة مثل تسخَت الوقت، الوسائل األساسية واظتيزانية
 اظتبلئمة؛

 .وجود تعاوف رتاعي بُت ؼتتلف اظتوظفُت ألف ذكاء األعماؿ عمل رتاعي و ليس فردي  

 : دور الذكاء االقتصادي في المؤسسة المتنافسة 4ـ  2الشكل رقم
 
   

 

  

 
 

Source : F .jakobiak, "l’intelligence économique", Edition d'Organisation, Paris, 2004, P86.    

 أقتية الذكاء االقتصادي يف اظتؤسسة:كما يوضح الشكل التاِف أيضا 

 

 

 

 

 التوقع على السوؽ اظتستقبلي

 فهم اسًتاتيجيات اظتنافسُت

 نشر صحيح للمعلومات يف الداخل

 تحسين دائم لتنافسية المؤسسة
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 : أىمية الذكاء االقتصادي في المؤسسة5ـ  2الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 
Source : Nabila Sahnoune, "Introduction la démarche d’intelligence économique dans l’entreprise", 

séminaire des sensibilisations à l’intelligence économique et à la veille stratégique Alger, Algérie, le 

23/12/2008, P03. 

 

ألمثل للمعلومة ذات اظتزايا التنافسية يتيح الذكاء االقتصادي للمؤسسة االستخداـ اإلسًتاتيجي والتكتيكي ا
يف دعم واختاذ القرارات اظترتبطة مباشرة بتحسُت اظتستويات التنافسية عتا، وتعزيز اظتوقع التنافسي يف نطاؽ السوؽ 
الذي تستهدفو من خبلؿ تطوير أساليب التوقع والتنبؤ بالتغَتات اظتتسارعة يف األسواؽ اضتاضرة واظتستقبلية مع 

 سًتاتيجيات اليت يعتمد عليها اظتتنافسوف اآلخروف وسرعة االستجابة عتا.صحيح ظتختلف االالفهم ال

 الفرع الثالث: التسويق االلكتروني
لقد ساىم التطور التكنولوجي والفٍت يف تطوير األنشطة التسويقية اليت أصبحت متغَتة عن ما كاف سائدا  

االعتماد على التسويق االلكًتوٓف الذي نتثل عملية خروج ما بُت من قبل، إف تطوير ىذه األنشطة عندما مت 
تقنيات االتصاؿ اضتديثة ومبادئ التسويق العامة اليت اعتمدت  يف الوقت اضتاضر، ألف التسويق االلكًتوٓف يشَت 

ريف عدة تعا ىناؾ إُف تطبيق مبادئ وتقنيات االتصاؿ من خبلؿ أجهزة اإلعبلـ االلكًتوٓف وخاصة االنًتنت.
    1للتسويق االلكًتوٓف منها:

" إنو مصطلح عاـ يطبق على استخداـ اضتاسب وتكنولوجيا االتصاالت لتسويق السلع واطتدمات، فهو 
مبثابة استخداـ  تكنولوجية اظتعلومات للربط بُت الوظائف اليت يوفرىا البائعوف واظتشًتوف ". كما تعرؼ التجارة 

قـو على شبكة اظتعلومات العاظتية )االنًتنت(، فتقـو الشركات واظتؤسسات بإنشاء االلكًتونية على أهنا " جتارة ت
موقعا وعنوانا عتا على شبكة االنًتنت، ويعرض ىذا اظتوقع تشكيلة منتجاهتا، أشتاءىا، صورىا وخصائصها 

 وأسعارىا ومنافذ توزيعها والتسهيبلت اظتقًتنة ببيعها صتذب العمبلء ". 

                                                 
   216، مرجع سبق ذكره، ص التسويق الدوليفرحات غوؿ،  - 1

 الذكاء االقتصادي والمؤسسة 

 زتاية اظتشروع من التهديدات

 االستيبلء على الفرص

 التكيف مع القواعد اصتديدة للسوؽ 
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فهـو التسويق االلكًتوٓف ينطوي على أي نوع من أشكاؿ التعامبلت التجارية اليت تتم نتكن استنتاج بأف م
 الكًتونيا عرب شبكة اظتعلومات الدولية )االنًتنت(.

 :عناصر التسويق االلكتروني (1
التسويق االلكًتوٓف كافة اطتطوات واإلجراءات اليت تساعد على جلب الزائرين ألف يصبحوا  اسًتاتيجيةدتثل 

التسويق  اسًتاتيجيةموقع الويب اطتاص باظتؤسسة، إال أف مكونات  اسًتاتيجية، من خبلؿ تركيز اصتاذبية يف زبائن
            1االلكًتوٓف ال بد أف تتضمن ما يلي:

 تسويق اظتوقع االلكًتوٓف للمؤسسة؛ 

 اإلعبلف  على االنًتنت؛ 

 نشرات األخبار على االنًتنت؛ 

  .غرؼ األخبار اإلعبلمية 

 ومن أجل حتقيق تسويق الكًتوٓف فعاؿ كتب أف تتوفر يف اإلسًتاتيجية ما يلي: 

  تقدٔف اطتدمة؛ 

 تقدٔف اظتعلومات يف الوقت اظتناسب؛ 

  االحتياجات الدولية مثبل تقدٔف اللغة بعدة لغات أو صفحات مًترتة؛ 

  عمق اظتعلومات؛ 

 التسويق اظتتكامل عرب االنًتنت؛ 

  .التصميم الظريف للموقع 

 :أىمية التسويق االلكتروني (2
صتميع الشركات واظتؤسسات خاصة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت  إف التسويق االلكًتوٓف مدخل ىاـ 

تتميز بقلة اإلمكانيات اظتالية وقلة قنوات التسويق عتا، حيث نتكنها عن طريق التسويق االلكًتوٓف حتقيق غتموعة 
لوصوؿ إُف األسواؽ الدولية وتنمية صادراهتا، دوف اضتاجة إُف موارد مالية من األىداؼ اليت َف حتققها خاصة ا

ضخمة قد تعيق اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ودتنعها من الوصوؿ إُف تلك األسواؽ. نظرا ألقتية ىذه الوظيفة 
تزداد من سنة إُف أخرى فعلى سبيل اظتثاؿ تمعد فرنسا من بُت أىم الدوؿ اليت تتميز هبذه اظتواقع االلكًتونية واليت 

 واصتدوؿ التاِف يوضح ذلك: 
                                                 

 .272، ص 2012، 1ط ،األردف -، دار اظتسَتة، عماف"ستراتيجية التسويق االلكترونيا"ػتمدو جاسم الصميدعي، ردينة عثماف يوسف،  -1
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 : تطور عدد مواقع التسوق االلكتروني في فرنسا10ـ  2الجدول رقم 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

 82000 64000 47000 36000 24000 15000 7500 5400 عدد المواقع

Source : Johan BOUGLET, "Stratégie d’entreprise" 2
em 

édition l’extenso, Paris, France, 2011, P72.   

من خبلؿ اصتدوؿ يتبُت لنا أف اظتؤسسات الفرنسية أعطت كل االىتماـ للتسويق االلكًتوٓف من خبلؿ 
زيادة ىذه اظتواقع من سنة إُف أخرى، نظرا ألقتيتها يف نشاط اظتؤسسات االقتصادية حيث كاف عدد اظتواقع سنة 

 موقع.       82000بلغ عدد اظتواقع  2010موقع، أما سنة  5400يقدر ب:  2003

 1ومن أىم إكتابيات التسويق االلكًتوٓف فهي كثَتة منها على سبيل اظتثاؿ ما يلي:

 قلة األعماؿ الورقية وبالتاِف تقليل تكاليف الشراء والتخزين؛ 

 لتبادؿ اظتعلومات بُت رتيع األطراؼ؛ حتسُت جودة اظتعلومات من خبلؿ اختيار األسلوب األمثل 

  إضافة عنصر السرعة والدقة والًتابط يف عمليات تشغيل البيانات واضتصوؿ على اظتعلومات والتقليل من
 الوقت يف التعرؼ على رغبات الزبائن والبيع اظتباشر؛

 لتصبح قادرة على اظتنافسة  منافسة اظتنتجات العاظتية للمنتجات احمللية ؽتا يستدعي التطور اظتستمر ظتنتجاهتا
 الدولية؛

 يفتح التسويق االلكًتوٓف أفاقا أماـ اظتؤسسات لتوغل منتجاهتا إُف كافة األسواؽ العاظتية؛ 

  تعزيز القدرة التنافسية يف األسواؽ ومنو بلوغ حصة سوقية أكرب، وؼتاطبة أسواؽ جديدة بسهولة والتعامل
تيجة خدمة أسواؽ أكرب وأوسع دوف التقيد مبسافات أو حدود جغرافية معها، وبالتاِف كفاءة وراحية أعلى، ذلك ن

 ساعة  وكل األياـ على مدار السنة. 24أو زمنية، بل ىي جتارة مفتوحة دوف انقطاع على مدى 

يف األخَت نستنتج أف ؾتاح اظتؤسسات والشركات العاظتية يف ظل التحديات واظتتغَتات االقتصادية األكثر  
يكية يعود إُف مدى إدراكها للمفهـو اضتقيقي للتسويق االلكًتوٓف. بفضل ىذه الوظيفة استطاعت تعقيدا ودينام

إيصاؿ صورهتا بطريقة جيدة إُف األسواؽ العاظتية، عن طريق االعتماد اظتستمر على الدراسات السوقية وباالعتماد 
تغبلعتا عند اضتاجة من أجل ترشيد على نظاـ معلومات تسويقي قادر على حتصيل ىذه اظتعلومات وختزينها واس

 القرارات التسويقية على الصعيد العاظتي.

                                                 
   .197، ص2011، 1ط ،مصر -اإلسكندرية ،، الدار اصتامعية " االقتصاد المعرفي والتصدير"ػتمود عبد الرزاؽ،  - 1
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من جهة أخرى يتحتم على اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة الراغبة يف تنمية صادراهتا والنجاح يف تعاملها مع 
ق مديرية التسويق األسواؽ واظتنافسة العاظتية، أف تكوف لديها تفكَت عاظتي ينطلق من إكتاد التنظيم اظتناسب وخل

الدوِف، ومهارة اظتوظفُت يف شىت اجملاالت، ألف الوقت الراىن يتميز بسيطرة اقتصاديات اظتعرفة اليت تتطلب اظتهارة 
 يف التعامل معها. 

 المبحث الثالث: حتمية التنافسية لتدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
النشاط الثانوي الذي ال يلقى االىتماـ، بل أصبح  َف يعد التدويل يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ذلك

حاليا ضرورة ملحة تفرض نفسها كشرط، وأماـ تزايد االىتماـ خبيار تدويل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف 
قصد بناء اقتصاد متوازف يستطيع الصمود يف وجو التقلبات اليت قد  -الدوؿ النامية منها خاصة-ؼتتلف الدوؿ 

 وؿ ذات اظتورد الواحد. تصيب خاصة الد

ويف ظل اشتداد اظتنافسة وتسلط اظتؤسسات الكبَتة واحثها الدؤوب على اكتساح األسواؽ ورفع حصتها 
السوقية والتطور التكنولوجي الذي بات أحد أىم شتات العصر اضتديث، أصبح من اظتلح على اظتؤسسات الصغَتة 

تعظيم قدرهتا التنافسية وتوفَت فرص حقيقية للنمو وغتاهبة واظتتوسطة مواجهة كل ىذه التحديات من خبلؿ 
رىانات متعددة مصدرىا  -اليـو أكثر من أي وقت مضى-اظتنافسة الشرسة. ويواجو ىذا النوع من اظتؤسسات 

القوى التنافسية والتحديات الناشئة عن العوظتة، انفتاح األسواؽ، اهنيار اضتواجز وموانع التجارة، وتدفقات رأس 
  اؿ، واليت أصبحت تدفعها للحصوؿ على مزايا تنافسية تؤىلها للتوجو ؿتو التدويل.اظت

 المطلب األول: تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أماـ عاظتية األسواؽ نتكن القوؿ بأف انفتاح اظتؤسسة على السوؽ األجنيب والتجارة الدولية يغَت من  

   1ُت:الوضعية التنافسية للمؤسسة من خبلؿ حالت
 من جهة السوؽ احمللي الداخلي، اظتؤسسات احمللية ستواجو اظتنافسة القادمة من بلداف أخرى. 

من جهة أخرى، األسواؽ األجنبية نتكن أف دتنح للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة احمللية فرصا جديدة  
 لتحقيق أىدافها وحثها على تدويل نشاطاهتا، اظتتمثلة خاصة يف التصدير.

 

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف العلـو " مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصادية حالة المؤسسات الجزائرية "فرحات غوؿ،  -1

 .92االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص 
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 األول: مفهوم التدويلالفرع 
ىناؾ اختبلؼ واضح بُت الباحثُت حوؿ حتديد تعريف موحد لظاىرة التدويل، باعتباره مفهوما اقتصاديا 

اظتراحل اظتتتابعة اليت تسمح للمؤسسة بالتعامل  متعدد األبعاد بُت ؼتتلف جوانبو، فهو غتموعة من العمليات أو
سسات ال تتوغل األسواؽ األجنبية صدفة، بل من خبلؿ اطتربة، ومن التدركتي مع األسواؽ األجنبية، أي أف اظتؤ 

بأف " التدويل ىو عملية التوسع اصتغرايف لؤلنشطة  Ruzziorويرى  1طرؼ الوكبلء أو الوسطاء التجاريُت.
 2االقتصادية خارج اضتدود الوطنية".

احل تسمح للمؤسسة من خبلؿ التعريفُت نستنتج أف تدويل اظتؤسسات ىو عملية مكونة من عدة مر 
بالتعامل أو التوغل يف األسواؽ األجنبية عن طريق إحدى نشاطاهتا اظتتمثلة مثبل يف التصدير أو االستثمار 

 األجنيب.

 تدويل اظتؤسسات: الشكل التاِف يوضح مراحل   

 : مراحل عملية التدويل6ـ  2الشكل رقم 
 
 

     
Source : Philip Kotler et autres, "Marketing Management", Pearsen Edication, France, 12 

ème
 Edition 

2006, P 774. 

 

 الفرع الثاني: دوافع تدويل المؤسسات االقتصادية 
عادة ما يدفع اظتؤسسة للتفكَت يف التدويل غتموعة من العوامل، واليت ختتلف باختبلؼ ػتيط وطبيعة كل 

 مؤسسة، فمنها التجارية ومنها اظتالية، باإلضافة إُف عوامل داخلية خاصة باظتؤسسة وعوامل خارجية تفرزىا البيئة.

  3وتتمثل أىم ىذه العوامل فيما يلي:

 

                                                 
1

 - Pasco Berho, " Marketing International ", Dunod, Paris, France, 3
ème

 édition, 2000, p30. 
، غتلة أداء اظتؤسسات  " تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين فرص النجاح ومخاطر الفشل"، زتزة العوادي، شوقي جباري -2
 .107ص  ،2013 ،04صتزائرية، جامعة ورقلة، العدد ا

، اجمللة األكادنتية العربية، الدفتارؾ، "دراسة استشرافية -ت الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" تدويل المؤسساشوقي جباري، زتزة العوادي،  -3
 .157،158، ص ص 2014 عدد

اختاذ القرار 
 بالتدويل

اختيار األسواؽ 
 اظتستهدفة

اختيار طرؽ 
 الدخوؿ

اؾتاز ؼتطط 
 للتسويق الدوِف

اختيار طرؽ 
 التنظيم
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  يةر لتجاا العواملأوال: 
تتمثل العوامل التجارية يف عوامل داخلية باظتؤسسة تدفع هبا للبحث عن األسواؽ اطتارجية، وذلك ألسباب 

 جتارية احتة، نذكر منها:

 القرب من األسواؽ الدولية؛ 

 تشبع السوؽ احمللي؛ 

 موشتية السوؽ احمللية؛ 

 ختصص اظتؤسسة يف السوؽ احمللي؛ 

 .دتديد دورة حياة اظتنتج دوليا  
 ثانيا: العوامل المالية

تتمثل العوامل اظتالية اليت تدفع باظتؤسسة للتفكَت يف اقتحاـ األسواؽ الدولية يف ختفيض تكاليف اإلنتاج 
 والبحث عن وفورات اضتجم، باإلضافة إُف إىبلؾ استثمارات البحث والتطوير.

تدويل نشاط اظتؤسسة ختفيض : باالنتقاؿ إُف السوؽ الدولية، يكوف اعتدؼ من ختفيض تكاليف اإلنتاج 
، من خبلؿ االستفادة من اظتزايا اليت دتنح للمستثمرين يف البلداف تكاليف اإلنتاج نظرا الرتفاعها يف السوؽ احمللي

 اظتستقبلة لبلستثمارات، باإلضافة إُف اليد العاملة منخفضة التكلفة.

السوؽ احمللية أحيانا غَت كاؼ لكي تكوف يكوف البقاء يف "، Boronad: بالنسبة لػ "اسًتجاع االستثمارات 
اآلالت  مثل استثمارات اظتؤسسة ذات مردودية معتربة، وىذا لبعض النشاطات اليت تتطلب استثمارات كبَتة

الصناعية والبحث والتطوير، ؽتا لتتم على اظتؤسسة التفكَت يف األسواؽ الدولية السًتجاع ما مت استثماره من خبلؿ 
  توسيع مبيعاهتا إُف األسواؽ الدولية.

إف تدويل نشاط اظتؤسسة يسمح بتخفيض اظتخاطر االقتصادية، اسياسية، القانونية واظتالية،  :ختفيض اظتخاطر 
 طريق تواجد جغرايف مدروس يف عدة أسواؽ ؼتتلفة. وذلك عن

 ثالثا: العوامل البيئية
تدويل اظتؤسسة نتكن أف يكوف أحيانا دوف ختطيط اسًتاتيجي مدروس مسبقا، بل يكوف استغبلال لفرص 

 عارضة يف البيئة، ومن بُت ىذه الفرص نتكن أف نذكر:

تبدأ التعامل مع السوؽ  -خاصة الصغَتة واظتتوسطة منها –: ىناؾ الكثَت من اظتؤسسات الطلب التلقائي 
الدولية صدفة أو بشكل عشوائي، ويكوف ىذا من خبلؿ لقاء مع ؽتثل ظتؤسسة أجنبية أو اظتشاركة يف تظاىرة 
اقتصادية، ؽتا يسمح للمؤسسة باكتشاؼ وجود طلب على سلعها أو خدماهتا يف اطتارج، لذلك فحسب 
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"Corinne جتعل اظتؤسسة تفكر يف اقتحاـ األسواؽ الدولية من خبلؿ اتباع طريقة أكثر عقبلنية " ىذه العملية
 للحصوؿ على زبائن يف اطتارج.

مع تطور التجارة العاظتية واـتفاض اضتواجز الناجتة عن التطور اضتاصل يف االتفاقيات  :تغَت احمليط الدوِف 
واظتنظمة العاظتية للتجارة، باإلضافة إُف فتح العديد من القطاعات اليت كانت حكرا  GATTالعاظتية كاتفاقيات 

على القطاع العاـ يف عدة دوؿ؛ كالنقل اصتوي واالتصاالت والبنوؾ، األمر الذي سّهل االتصاؿ بُت األسواؽ 
إُف التفكَت  -منهاخاصة الصغَتة  -الدولية خاصة عن طريق شبكة االنًتنت، ؽتا يشجع الكثَت من اظتؤسسات 

 يف التدويل.

قد تتوفر لدى اظتؤسسة كم ىائل من اظتعلومات عن سوؽ معُت أو أسواؽ معينة، اليت قد ال  :توفر اظتعلومات 
تتوافر لغَتىا من اظتؤسسات، ىذا من خبلؿ االعتماد على دراسات معينة، أو من خبلؿ خربة وزيارات أفراد منها 

   عتذه األسواؽ

 ل الداخليةرابعا: العوام
" عن العوامل اطتاصة بالشركة، اليت تفسر سلوؾ Cavusgil" و "Nevinيف ىذا السياؽ كشف كل من "

انفتاحها على األسواؽ الدولية، وىي: توقعات إدارة الشركة حوؿ تأثَت الصادرات على فتوىا، اظتزايا التفضيلية 
قد تبدأ  األماف للشركة. ولتبياف ذلك أوضح الباحثاف أّف الشركةاظتتاحة للشركة وآماؿ اإلدارة ومدى ارتباطها بتوفَت 

  صّدر أجنيب،ػتلي ظت مبمارسة نشاط التدويل نتيجة لتسلمها نشاط االستَتاد من مشًتي أو موزع خارجي أو وكيل
 كذلك قد يكوف الدافع الىتماـ الشركة بالتدويل ىو أحد اصتهات اليت تتعامل معها كالبنوؾ ورجاؿ األعماؿ

والوسطاء. وعادة ال تتوافر أىداؼ طويلة األجل لنشاط التدويل، ولكن واقع األمر أّف الربح قصَت األجل ىو 
 القوة الدافعة وراء القياـ بالتدويل.

كما قد يضاؼ إُف ذلك عامل آخر ال يقل أقتية عن العوامل السابقة، وىو رغبة اظتسَتين يف نشاط تدويل 
سلوؾ اظتسَتين باظتؤسسة دور يف التدويل، خاصة من ناحية مدى حتفيز اظتسَت اظتؤسسة، حيث يكوف أحيانا ل

الرئيسي للمؤسسة على اقتحاـ السوؽ الدولية، وىذا يتوقف بدوره على مدى خربتو يف التصدير وحتمل اظتخاطر 
يتطلب كذلك توفر  "Grouteوالقدرة على االبتكار والتجديد. لكن طموحات وحتفيز اظتسَتين حسب "

  إلمكانيات اظتادية لغزو أي سوؽ دولية.ا

يضاؼ ظتا سبق أّف عملية اختاذ قرار التدويل تتأثر بعوامل أخرى رئيسية حاشتة كتب الًتكيز عليها، ونتكن 
تصنيف ىذه العوامل إُف ثبلث غتموعات: اجملموعة األوُف تضم العوامل الشرطية اليت تشمل خصائص اظتنتج أو 

ظتوارد وتكاليف اإلنتاج والعبلقات الدولية مع السلعة )حداثتها مثبل(، واطتصائص اظتميزة للدولة اظتضيفة مثل ا
الدوؿ األخرى. أما اجملموعة الثانية فتشمل العوامل الدافعة واليت من أقتها اطتصائص اظتميزة للشركة واظتركز 
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اضتاكمة كسياسات االستثمار، نظم اإلدارة، اطتصائص اظتميزة للدولة التنافسي. بينما تضم اجملموعة الثالثة العوامل 
 .ل الدولية، باإلضافة إُف العوام(سياسات تشجيعها لتصدير رأس اظتاؿ والضمانات اليت تقدمها الدولةألـ )ا

 الفرع الثالث: تهديدات عملية تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  1ؾتد بعض اظتشاكل على اظتستوى اصتزئي وبعضها على اظتستوى الكلي أقتها:

  واضحة ومعلنة من طرؼ كل الدوائر واظتستويات؛غياب سياسة ػتددة األىداؼ و 

  عدـ توفر نظاـ للمعلومات يتضمن كافة البيانات اإلحصائية اليت ترتبط بالعملية اإلنتاجية وموقع السلعة يف
 السوؽ؛

 غياب التحفيز اظتادي واظتعنوي داخل اظتؤسسة الذي قضى على كل فرص اإلبداع واالبتكار؛ 

 تستجيب للتغَتات اضتالية اليت حتدث خارج حدود اظتؤسسة؛ىياكل تنظيمية ميكانيكية ال  

  سًتاتيجية ػتددة اظتعاَف للتصدير وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية عموما واظتؤسسات اغياب
 الصغَتة واظتتوسطة خصوصا؛

 غياب ثقافة التصدير لدى اظتتعاملُت االقتصاديُت؛ 

  جيا باإلضافة إُف غياب االبتكار التقٍت والتكنولوجي بسبب التمويل عدـ القدرة على استخداـ التكنولو
 وضعف البحث والتطوير.

 الفرع الرابع: قراءة التجربة الفرنسية في تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اؿ بالنظر لؤلقتية البالغة اليت تكتسبها التجارب السابقة، كاف البد من اإلشارة إُف التجربة الفرنسية يف غت 

تدويل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، باعتبارىا أبرز التجارب الدولية الرائدة يف ىذا اجملاؿ، حيث أف أغلب 
،  2010اظتؤسسات اظتصدِّرة يف فرنسا ىي مؤسسات صغَتة ومتوسطة، حيث بلغت عدد ىذه األخَتة سنة 

، %11.1رة أي بزيادة قدرىا مؤسسة مصدِّ  166.323لقد بلغت  2011مؤسسة مصدِّرة أما سنة  110.650
ىذا وتتوزع صادرات اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة على عدة مناطق جغرافية منها دوؿ االحتاد األوريب بػ 

، كما يتنوع ىيكل صادراهتا الذي 2011ىذا كلو سنة ، %7.9أفريقيا ، %9.4آسيا ، %6.3، أمريكا 66.5%

                                                 
قراءات في بعض المقاالت  -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين تهديدات وفرص التدويلتنافسية " مراد حطاب،و علي سدي  -1

ػ اظتلتقى الدوِف حوؿ اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع يف الدوؿ العربية، جامعة "،األكاديمية والمعطيات العملية
  .12ص  ،2010نوفمرب  11و10شلف، يومي 
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سلع استهبلكية، منتجات نفطية مكررة، معدات ميكانيكية يتكوف من منتجات فبلحيو، الطاقة والكهرباء، 
 1والكًتونية، وسائل النقل، منتجات صناعية أخرى مثل األدوية مثبل ...اٍف .

إف ؾتاح تدويل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة الفرنسية راجع إُف غتموعة من العوامل اليت نتكن إكتاز أقتها 
 يف النقاط التالية:

  الصغَتة واظتتوسطة الفرنسية يف شكل عناقيد صناعية؛ترابط اظتؤسسات 

 الفرنسية؛ اظتتوسطةفتاح تنافسية اظتؤسسات الصغَتة و اإلعفاءات الضريبية على االبتكار الذي ىو م 

 .دور اعتيئات الداعمة لتدويل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة الفرنسية 

ات الصغَتة واظتتوسطة يف ظل االندماج على العمـو أف ظاىرة التدويل مآال منطقيا أماـ اظتؤسس 
االقتصادي، فهي تعترب فرصا أفضل للتوسع والتوغل يف األسواؽ الدولية، واكتساب مردودية أعلى مقارنة بالسوؽ 

 احمللي.

 المطلب الثاني: ضرورة التسويق التصديري لتدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
سًتاتيجيات اظتتاحة للمؤسسات من أجل التوغل داخل األسواؽ جية التسويق الدوِف من أىم االيسًتاتاإف 

األجنبية هبدؼ القياـ بوظيفة التصدير قصد تنمية التنافسية التصديرية، خاصة إف ىذه اإلسًتاتيجية تعترب من أىم 
 نقاط الضعف اليت تتميز هبا اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة حسب ما تطرقنا إليو سابقا.

 ختبل  بين التسويق الدولي والتسويق التصديريالفرع األول: اال
تقـو اظتؤسسة اظتنتهجة ظتفهـو تسويق التصدير بإعداد يف كل سوؽ أجنيب سياسات تسويقية ؼتتلفة وخاصة 
بتلك األسواؽ، ىذا ما يعٍت دتايز سياسات اظتزيج التسويقي من سوؽ آلخر هبدؼ التكييف الدوري يف كل سوؽ 

ر التسويق الدوِف يصبح متغَت جتاري لتسيَت الصادرات، علما أف اظتتغَتات األخرى تصديري، ومن ىذا اظتنظو 
تتمثل يف اظتتغَت اظتاِف )دتويل، ضماف اظتخاطر( متغَت اإلمداد )تأمُت نقل(، ومتغَت إداري )رتارؾ، قوانُت 

قيقي ووظائفو اظتتعددة، وإجراءات(، وعليو فإف ىذا اظتفهـو يقلص الكثَت من أقتية التسويق الدوِف ومفهومو اضت
ىو الشكل البسيط للدخوؿ إُف األسواؽ اطتارجية ألنو  2ألنو لتصره يف عملية اظتتاجرة فقط عن طريق التصدير.

يتضمن أقل نسبة من اظتخاطر باظتقارنة مع البدائل األخرى )الًتخيص األجنيب، االستثمار اظتشًتؾ، االستثمار 
 اظتباشر(.

                                                 
 .110 -109لعوادي، مرجع سبق ذكره صشوقي جباري، زتزة ا -1
 .24فرحات غوؿ، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 التصديري وعملية التدويل الفرع الثاني: التسويق
يلعب التسويق التصديري أقتية بالغة يف تدويل أي مؤسسة اقتصادية ترغب يف دخوؿ األسواؽ الدولية، 

  1حيث دتر ىذه العملية بعدة مراحل ىي كاآليت:
يف ىذه اظترحلة ليس ىناؾ أي رغبة أو اىتماـ من جانب إدارة إدارة المؤسسة غير مهتمة بالتصدير:  .1

اظتؤسسة يف بيع منتجاهتا خارج بيئتها احمللية، إما ألف اظتؤسسة غَت قادرة على تغطية سوقها احمللية أو قدراهتا 
اظتختلفة، وإما أىم سبب فهو ناتج من عدـ رغبة اإلدارة العليا للتوجو ؿتو بيئة غَت بيئتها احمللية، رغم توفر كل 

 الشروط اليت تساعد على ؾتاح تصدير منتجاهتا.

لتدث أف تتلقى اظتؤسسة طلبيو خارجية عابرة ليس ضمن برنامج اظتؤسسة، تقبل طلبية خارجية عابرة:  .2
عرض خدماهتا بصورة  فتقبل بتلبيتها دوف قيامها بأي غتهود، سواء يف حتفيز اضتصوؿ على طلبيات أخرى أو

 مقصودة وينتهي تصدير منتجاهتا مع انتهاء توفَت الطلبية.

يف ىذه اظترحلة يبدأ نوع من الفضوؿ لدى إدارة اظتؤسسة يف الحتماالت التصدير: االستكشا  السريع  .3
استكشاؼ التصدير، لكن بطريقة غَت احًتافية، حيث تبلحظ بعض احتماالت توجيو منتجاهتا للسوؽ اطتارجي، 

ليت قد دوف الذىاب إُف توفَت كل السبل من أجل إؾتاح عملية التوجو، وىذا أيضا مببلحظات االستحساف ا
 تتلقاىا من اظتستهلك الدوِف.

حيث تصدِّر اظتؤسسة منتجاهتا، باالعتماد على حالة جتريبية دوف تصدير يعتمد على قاعدة تجريبية:  .4
االعتماد أكثر على معرفة مدى ؾتاح التجربة، حيث تضع احتماِف النجاح والفشل يف نفس الصف، وتكوف 

االندماج يف حالة تأكد النجاح، ولكي تكوف درجة اظتخاطرة أقل فهي العملية مبثابة جتربة حبس نبض الحتماؿ 
 تقـو هبذه العملية لدوؿ متقاربة ثقافيا.

بعد تكرار عمليات التصدير ؿتو بلد ما، تصبح تحول المؤسسة إلى مصدر خبير نحو ىذا البلد:  .5
وجتنب ؼتاطره وأيضا معرفة أفضل  اظتؤسسة خبَتة يف تصدير منتجاهتا عتذا البلد، وتكوف قادرة على التوغل فيو،

 الفرص اظتتاحة والتهديدات احملتملة.

يف ىذه اظترحلة تصل اظتؤسسة إُف الرغبة يف التصدير إُف التصدير لدول أقل تقارب ثقافي من البلد األم:  .6
البيئية اليت دوؿ أخرى متباعدة ثقافيا من البلد األـ، ظتا عتذا البلد من حوافز تغري اظتؤسسة على ختطي العقبات 

 تعيق الوصوؿ إُف التصدير يف ىذا البلد.

يف ىذه اظترحلة تصل اظتؤسسة إُف أف حتمل صفة الشركة الدولية، على مستوى التوجو نحو دولية الطابع:  .7
 الًتويج والتوزيع حيث تصبح عتا معايَت تكوف مقبولة دوليا ويتحدى هبا من قبل اظتؤسسات األخرى.

                                                 
1
Corinne Pasco-Berko, "Marketing International ", Dunod, Paris, France, 3 ـ 

ème
 édition, 2000, P 30.  
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تصل اظتؤسسة يف مرحلة الدولية يف كثَت من األحياف إُف تبٍت تعزيز إجراءات التكامل الجهوي:  .8
اسًتاتيجيات جهوية، لتكتل معُت والعمل فيو دوف تصويب نظرهتا إُف سواه من األسواؽ وىذا سواء طتصائص 

كي تسيطر على ىذا السوؽ الشركة أو خصائص منتجاهتا، أو الرغبة يف عدـ تشتيت مواردىا إُف أكثر من جهة،  
 وتواجو اظتنافسة مثل االحتاد األوريب، سوؽ اطتليج العريب.

عند ىذا اظتستوى، تصبح اظتؤسسة يف موقع أين يكوف تعزيز إجراءات الشمولية وتوحيد السوق العالمي:  .9
ا الشمولية أكرب جزء من رقم أعماعتا يتحقق عرب األسواؽ العاظتية، وتصل إُف حد تبحث عن معايَت تدعم هب

 وتوحيد اطتصائص واظتعايَت يف غتاؿ اصتودة ودتييز اظتنتج. والشكل التاِف يوضح ىذه اظتراحل:

 : مراحل عملية التدويل عن طريق التسويق التصديري 7ـ  2الشكل رقم 

 
 

                                             
       

  

   

 

 

 

    

        

 

    

 
Source : Corinne Pasco-Berko, "Marketing International ", Dunod, Paris, France, 

3
ème

 édition, 2000,p31 

 إدارة اظتؤسسة غَت مهتمة بالتصدير

 إدارة اظتؤسسة تقبل طلبية خارجية عابرة 

 سريعا احتماالت التصدير  اظتؤسسة تستكشف 

 اظتؤسسة تصدر اعتمادا على قاعدة جتريبية فقط

 اظتؤسسة تصبح مصدر خبَت عتذا البلد 

اظتؤسسة تتجو لتصبح دولية الطابع الذي 
 االندماج التجاري  -يسخر أكثر: 
 االندماج الصناعي  -               

اظتؤسسة تصدر لدوؿ أقل تقارب 
 البلد األـثقايف من 

اظتؤسسة تتبٌت إجراءات تكامل جهوية: حيث تقًتب إُف إقليم كما لو كاف وحدة 
 واحدة وليس كمجموعة من األسواؽ اظتنفصلة باحتياجات ػتددة    

اظتؤسسة تتبٌت إجراءات الشمولية )العاظتية(: توجو إُف السوؽ العاظتي كما لو كاف سوؽ 
 واحدة غَت ػتددة      

 و/ أو
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 المطلب الثالث: التحالفات العالمية كضرورة لتدويل المؤسسات ص م 
تعقيدات بيئة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة احمللية والعاظتية يهدد يف أي ضتظة أمن ىذه  إف تضاعف

غتتمعة يف شكل  اظتؤسسات، خاصة مع انتشار ظاىرة العوظتة اليت تعجل هبذه اظتؤسسات ؿتو العاظتية إما منفردة أو
طوير، التسويق...اٍف( من أجل مواجهة سًتاتيجية يف غتاالت متعددة )التكنولوجيا، اإلنتاج، البحث والتاحتالفات 

التحديات واظتتغَتات االقتصادية، وعليو فإف التساؤالت اليت تطرح يف ىذا السياؽ، ىل التحالفات اإلسًتاتيجية 
ىي الطريقة الفعالة للمنافسة يف األسواؽ العاظتية؟ وما أقتية التحالفات اإلسًتاتيجية يف اضتصوؿ على اظتيزة 

 ل التوغل يف األسواؽ األجنبية من أجل التصدير؟ التنافسية من أج

 الفرع األول: مفهوم التحالفات اإلستراتيجية
من الصعب إعطاء تعريف ػتدد للتحالفات اإلسًتاتيجية، إالَّ أنو نتكن القوؿ بأنو ينطوي على أهنا " 

  1لفة لتحقيق ىدؼ معُت"غتموعة واسعة من العبلقات التعاقدية اليت تنشأ من مؤسسات متنافسة يف أقطار ؼتت
كما يشَت مصطلح التحالفات اإلسًتاتيجية إُف أنو " التحالف الذي يؤدي إُف التعاوف والسيطرة على اظتخاطر 

كما تعرؼ أيضا أهنا "    2والتهديدات، وتشارؾ التحالفات يف األرباح واظتنافع واظتكاسب اظتلموسة وغَت اظتلموسة".
. كما تعرؼ أيضا أهنا 3عبارة عن مشروع مشًتؾ يف شكل شراكة بُت شركة عاظتية ومنشأة أخرى يف دولة مضيفة "

 4" التحالف يتحقق بُت وحدتُت على األقل اليت تقرر العمل سويا يف مشروع مشًتؾ "

 بعد التعرؼ على غتموعة من التعاريف نستطيع أف نقرر أف األسس العامة للتحالفات  اإلسًتاتيجية ىي: 

  إف التحالفات عبارة عن اتفاقات أو عقود ترـب اختيارا بُت الشركات أو اظتؤسسات مبعٌت أهنا غَت مفروضة
 على طرؼ من قبل طرؼ آخر؛

 كونوا شركتُت أو أكثر؛إف الشركات اليت يربموف ىذه التحالفات قد ي 

  سًتاتيجية اأهنا قد تتم هبدؼ إؾتاز عمل ػتدد يف فًتة معينة كما أف اضتافز عليها قد يكوف اكتساب ميزة
 تنافسية يف األجل الطويل؛

                                                 
، غتلة العلـو االقتصادية والتسيَت والتجارة، جامعة العالمية أداة للتنافس في القرن الواحد والعشرين" "التحالفات اإلستراتيجيةفرحات غوؿ،  - 1

   .48، ص2011، 23العدد  ،اصتزائر
 .299، ص 2008 ،مصر -الدار اصتامعية، اإلسكندرية "التصدير المعاصر والتحالفات اإلستراتيجية "فريد النجار،  - 2
، اظتلتقى الدوِف "التحالفات اإلستراتيجية كضرورة لمواجهة المؤسسة االقتصادية للمنافسة في األسواق الدولية"مرقاش شتَتة، خلوؼ زىرة،  - 3

نوفمرب  9-8سًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة الشلف، اصتزائر يومي الرابع حوؿ: اظتنافسة اال
     .03، ص 2010

  .49فرحات غوؿ، نفس اظترجع السابق، ص  - 4
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  إف اعتدؼ منها قد يكوف حتقيق أرباح مشًتكة مباشرة أو تنمية منتج أو دخوؿ السوؽ أو اكتساب اظتعارؼ
 ربات أو جتنب بعض اظتخاطر أو غَت ذلك من اضتوافز.وتبادعتا وتبادؿ اطت

 الفرع الثاني: أنواع التحالفات اإلستراتيجية
  1ىناؾ عدة أنواع للتحالفات اإلسًتاتيجية  نذكر منها: 

من أجل خفض وتغطية اظتخاطر اظترتبطة بتطوير التكنولوجيا اصتديدة تحالفات التنمية التكنولوجيا:  .1
 مقابل الدخوؿ إُف األسواؽ. واكتساب التكنولوجيات

هتدؼ إُف تطوير الصناعات وعمليات اإلنتاج عن طريق اضتجم تحالفات في اإلنتاج والعمليات:  .2
 االقتصادي مثبل وتطبيق اقتصاديات التشغيل وتبادؿ اطتربات.

من نظاـ لقد تصاعدت أقتية ىذا النوع من التحالفات اظتركز على االستفادة تحالفات التسويق والمبيعات:  .3
 التوزيع اطتاص بالطرؼ اآلخر، من خبلؿ التعاوف يف تكاليف التسويق والتخزين.

تكوف مع مؤسسة أو مكتب دراسات لتطوير مشروع أو احث التحالفات في ميدان البحث والتطوير:  .4
 معُت.

ق مردودية تسمح ىذه التحالفات بتطوير رقم األعماؿ وختفيض تكلفة االستثمار وحتقيالتحالفات التجارية:  .5
 أسرع بفضل أسواؽ أخرى جديدة، وقد تكوف يف شكل عقود منح االمتياز، اتفاقيات ترخيص، اتفاقيات دتوين.

 تكوف من خبلؿ مساقتة مؤسسة يف رأشتاؿ مؤسسة أخرى أو أكثر.التحالفات في ميدان المالية:  .6

    2وىناؾ من يقسم التحالفات اإلسًتاتيجية إُف ثبلثة أفتاط كبَتة:
  التحالفات اظتكملة(Complémentaire)؛ 

 ( حتالفات التكامل الزوجيintégration conjointe؛) 

 ( التحالفات اإلضافيةadditives). 

حيث يتعلق األمر يف التحالفات اظتكملة بتجميع اظتؤسسات اليت تتميز بكفاءات ومساقتات متكاملة 
 األخرى(.مثبل: )أحد اظتؤسسات تسوؽ منتج مطور من قبل اظتؤسسة 

أما فيما متص حتالف التكامل الزوجي فتتعلق باظتؤسسات اليت تشًتؾ من أجل حتقيق اقتصاديات اضتجم 
 يف جزء من اظتنتج أو مرحلة من مراحل اإلنتاج اظتنعزلة.

                                                 
، غتلة كلية بغداد " التحالفات اإلستراتيجية بين المؤسسات االقتصادية كآلية لتحقيق الميزة التنافسية في ظل العولمة"بن عزة ػتمد أمُت،  - 1

  .107-106ص  ، ص2011-26، العدد العراؽ ،للعلـو االقتصادية
 .54فرحات غوؿ، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 يف حُت التحالفات اإلضافية تقـو من خبلعتا اظتؤسسات بتطوير، إنتاج وتوزيع منتجات مشًتكة.

 فع وتبريرات بناء التحالفات اإلستراتيجيةالفرع الثالث: دوا
   1التدابَت التالية: بناء التحالف اإلسًتاتيجي يسمح باستغبلؿ اإلجراءات أو 

 حتقيق تكامل تكنولوجي مريح يتم فيو نقل التكنولوجيا؛ 

 يسمح بدخوؿ أسواؽ جديدة؛ 

 تقليص وقت االبتكار واإلبداع؛ 

  لتحسُت جودة اظتنتجات، وتسهيل عملية اظتواصفات.خلق ظروؼ كإبراز أفكار ومنتجات جديدة 

 يسمح بفتح أفاؽ جتارية جديدة، ككسب قنوات جتارية جديدة وتغطية أفضل للسوؽ؛ 

 تدعيم اظتصداقية وختفيض التكاليف وتقليل اظتخاطر؛ 

 الذي يساعد على حتقيق التوازف بُت األىداؼ ومصاٌف اصتماعات ذات  التعاوف يف التخطيط اإلسًتاتيجي
 التأثَت اإلسًتاتيجي كما يؤدي إُف وضوح الرؤية اظتستقبلية لكافة العناصر اظتتعلقة باألنشطة.

 الفرع الرابع: معايير اختيار شركاء التحالف اإلستراتيجي العالمي وعوامل نجاحو     
 :معايير اختيار الحليف (1

 خذ اظتؤسسات الدولية عدة معايَت بعُت االعتبار عند اختيارىا لشركائها يف التحالف من بينها: تأ 

 أف يكوف لدى كل طرؼ ميزة تنافسية إنتاجية أو تكنولوجية أو تسويقية؛ 

 أف تكوف مساقتات كل طرؼ متوازنة، أي كل طرؼ يف التحالف يساىم مبيزة تنافسية معينة؛ 

 سًتاتيجية العاظتية اظتزمع إتباعها؛أف يتفق الطرفاف على اإل 

 أف يكوف احتماؿ حتوؿ أحد األطراؼ إُف منافس قوي يف اظتستقبل احتماال ضعيفا؛ 

 أف يكوف من األفضل التعاوف مع الطرؼ اآلخر بدال من منافستو؛ 

 أف يكوف ىناؾ توافق بُت اظتؤسستُت على مستوى اإلدارة العليا لكل منهما؛ 

  والتشابو بُت ثقافة اظتؤسسات وىذا لتجنب اظتخاطر؛دراسة نقاط االختبلؼ 

 دراسة اظتتغَتات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئة اطتاصة بكل شريك؛ 

                                                 
 .10خلوؼ زىرة ، مرجع سبق ذكره، ص مرقاش شتَتة،  - 1
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 فهم نقاط الضعف اضتقيقية للشريك كما كتب فهم نقاط قوتو؛ 

  بالطرؼ اآلخر.معرفة كل متغَتات التسيَت للشريك ظتقارنة درجة كفاءهتا مع تلك اطتاصة 

 :عوامل نجاح التحالف االستراتيجي العالمي (2
      1من أىم ضمانات ؾتاح التحالفات اإلسًتاتيجية  العاظتية ضرورة ما يلي: 

 توفر رسالة للتحالف واستخراج فكرة واضحة على التحالف؛ 

  سًتاتيجيات يتفق عليها الشركاء؛اتوفر 

 أقتية تكافؤ وتبادؿ األدوار؛ 

  جديدة للتحالفات يوافق عليها األطراؼ؛بناء ثقافة 

 بناء تنظيم جديد لتقق األىداؼ ويضمن النجاح؛ 

 اختيار فتط جديد لؤلدوار العاظتية يضمن االستمرار والتوسع؛ 

  كتب أف تكوف رؤى وغتهودات الشركاء اإلسًتاتيجية عاظتية وتفوؽ غتهود اطتربة احمللية للمؤسسة للتعرؼ
 على الغرض يف العاَف؛

 التعرؼ احرية منفصلة يف األسواؽ واظتناطق اطتارجة عن اضتدود؛ كتب 

 يعترب اضتوار والتفاىم أساس التعامل واظتساواة بُت اظتؤسسات اظتتحالفة، وتوفر الثقة بينهم؛ 

 بناء تنظيم قوى يتناسب مع اإلدارة العاظتية للهيكل اصتديد؛ 

  ا الظروؼ اليت يكوف لكل حليف فيها سًتاتيجية واضحة للخروج من التحالف لتدد فيهاكتب وضع
 االنسحاب من التحالف.

ؽتا سبق نستنتج بأف ؾتاح التحالفات اإلسًتاتيجية ينطلق من وضوح الغرض اإلسًتاتيجي ووضوح 
األىداؼ وترتيبات اظتؤسسات اظتتحالفة، كما ينطلق ىذا النجاح من التساوي يف تقسيم اظتهاـ والتصرؼ، من 

ىتماـ اظتتبادؿ لتحقيق الفائدة لكل األطراؼ، وعكس ذلك حتما يؤدي إُف فشل خبلؿ روح التعاوف واال
 التحالف.

                                                 
 .309يد النجار، مرجع سبق ذكره، ص فر  - 1
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 الفرع الخامس: أىمية التحالفات اإلستراتيجية العالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يف ظل الظروؼ االقتصادية الدولية اظتتميزة بالتقلب وعدـ االستقرار وظهور اظتخاطر اليت هتدد الشركات 

ضطر اظتتدخلوف يف األسواؽ الدولية إُف البحث عن حتالفات تضعهم مبنأى عن ؼتاطر اظتنافسة القاتلة. ىذه ي
 التحالفات تسمح لؤلطراؼ اظتتحالفة، أو على األقل لبعض أطراؼ التحالف من حتقيق مكاسب.

 ة يف النقاط التالية:  عموما نتكن حصر أقتية التحالفات اإلسًتاتيجية بالنسبة للمؤسسات الصغَتة واظتتوسط

 :االستفادة من التحالف في دخول األسواق الدولية (1
إف التحالفات اإلسًتاتيجية تشكل فرص حقيقية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من دخوؿ األسواؽ 
الدولية، حيث ترى الكثَت من اظتؤسسات بأف التحالفات اإلسًتاتيجية وسيلة أفضل من االتفاقيات التعاقدية 

رى لدخوؿ األسواؽ األجنبية وبتكلفة منخفضة ألف الدخوؿ إُف األسواؽ األجنبية أو إطبلؽ منتج جديدة األخ
قد يتطلب تكاليف معتربة، قد ال يستطيع أحد الطرفُت مبفرده حتملها، كما أف الزيادة يف اإلنتاج بالدخوؿ يف 

على حاعتا، ؽتا متفض تكلفة الوحدة  األسواؽ الدولية يقلل من التكاليف من خبلؿ بقاء التكاليف الثابتة
الواحدة، كما يفيد الشريك يف رتع اظتعلومات التسويقية اظتفيدة عن اظتستهلكُت، وشبكة التوزيع وغَته من األمور 

 اليت تستفيد منها اظتؤسسة اظتتعاقدة األخرى.

 :الحد من المنافسة الشرسة بين المتنافسين (2
بيئة أكثر توافقية بُت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة والتقليل من حدة  توفر التحالفات اإلسًتاتيجية

اظتنافسة، باعتبار أف التحالف يقـو على الثقة اظتتبادلة بُت األطراؼ اظتتحالفة فإف ذلك يؤدي ال ػتالة إُف 
 1التخفيف من حدة اظتنافسة بُت ذلك اظتؤسسات.

 ثالثا: تقليل درجة المخاطرة (3
يف اضتقيقة إف اعتدؼ األساسي من التحالفات اإلسًتاتيجية ىو تقليل درجة اظتخاطرة اظترتبطة بتطوير 
تكنولوجيا جديدة أو حتقيق وفورات اضتجم يف اإلنتاج أو دخوؿ سوؽ جديدة بتكلفة منخفضة، ألف التحالف 

تبة عن اظتنافسة واظتغامرة  يف يشًتط أف يكوف لكل طرؼ شيء ذو قيمة للطرؼ اآلخر. وعليو تقل اظتخاطر اظتًت 
 نفراد.ااألسواؽ العاظتية على 

 رابعا: أىمية التحالفات اإلستراتيجية على المزايا التنافسية (4
           2تؤدي التحالفات اإلسًتاتيجية إُف حتقيق العديد من اظتزايا منها:

                                                 
1
 - Manuel cartier et autres, "Maxi Fiches de Stratégie", Edition Dunod, Paris, France, 2010, P71.    

  .304ذكره ، ص فريد النجار، مرجع سبق  - 2



 الندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد العالميحتمية التنافسية                       الفصل الثاني    
 

 

121 

ين مثاؿ ذلك امتبلؾ تكنولوجيا اليت ترتبط بتوفَت عوامل اقتصادية نادرة لدى اآلخر المزايا المطلقة:  .أ 
 سًتاتيجي خاص، أو توفَت الطاقة احملركة والعمالة اظتتخصصة اظتاىرة.امتفوقة، أو مواد خاـ نادرة، أو موقع 

 اليت تتوفر لدى أطراؼ التحالف ولكن بدرجات ؼتتلفة.المزايا النسبية:  .ب 

متفوقة من اظتديرين أو ما نتكن تسميتو  تكوف اظتزايا التنافسية مرتبطة بتوفَت طبقةالمزايا التنافسية:  .ج 
باظتنافسة  اإلدارية، أو توفر موارد بشرية ماىرة جدا واليت تسمى باظتنافسة البشرية، ويًتتب على التحالف حتقيق 
مزايا تنافسية تكاملية من خبلؿ التفاعل والًتاكم اظتعريف الذي يسمح للمؤسسة باظتنافسة يف السوؽ العاظتية، من 

 عناصر التالية: خبلؿ ال

 إضافة قيمة جديدة للمنتج من خبلؿ النمو اإلسًتاتيجي وربط اظتوارد باألسواؽ واظتستهلكُت؛ 

 حتقيق اظتكاسب يف الوقت اظتناسب وفق ؼتططات مستقبلية؛ 

 خلق معدالت أداء جيدة بعد تنفيذ التحالف؛ 

  التسويق؛تسويق خطوط منتجات جديدة أقوى من اظتنتجات أو اطتدمات اظتنفردة 

 يؤدي التحالف إُف حتقيق قبوؿ أفضل للسلعة أو اطتدمة لدى اظتشًتين؛ 

 التحوؿ من فتط وحيد من اظتنتجات يف األسواؽ احمللية والعاظتية؛ 

 حتسُت الصورة الذىنية للمؤسسة بعد التحالف عن طريق اإلعبلنات اظتشًتكة والتنسيق يف الربامج مثبل؛ 

 ا التنافسية فمثبل مؤسسة عتا ميزة ختفيض التكلفة واألخرى عتا ميزة التميز يسمح التحالف من جتميع اظتزاي
فيمكن جتميع ىاتُت اظتيزتُت يف منتج واحد. كذلك حتالف ميزتُت تنافسيتُت مثل تفوؽ مؤسسة ما يف غتاؿ اليد 

ميزة تنافسية العاملة، وتفوؽ مؤسسة أخرى يف غتاؿ التكنولوجيا اظتتاحة، سيسمح عتما ال ػتالة من اكتساب 
تراكمية تظهر يف حتكمهما يف التكنولوجيا اظتتطورة، وامتبلكهما يدا عاملة مؤىلة ذلك أف عمل ىاتُت اظتؤسستُت 

 بشكل منعزؿ عن بعضهما سيجعل اظتزايا التنافسية لكل طرؼ ػتدودة.

َتة واظتتوسطة يف ؽتا سبق نتكننا أف نستخلص أف التحالفات اإلسًتاتيجية بديبل واختيارا للمؤسسات الصغ
ؼتتلف وظائفها، وإدراج ىذا التفكَت اإلسًتاتيجي ضمن ختطيطها اظتستقبلي ذلك باالستفادة من اآلخرين يف ظل 
عاَف كثرت فيو األزمات واظتخاطر وظهرت فيو مؤسسات عمبلقة يف ثوب شركات متعددة اصتنسيات اليت هتدؼ 

دراهتا التنافسية اعتائلة. كما نتكن القوؿ أف التحالفات تسمح إُف ابتبلع أكرب قدر ؽتكن من السوؽ العاظتية بق
للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من حتقيق رتلة من األىداؼ ذات الطابع اإلسًتاتيجي اليت تعجز عن حتقيقها 

 مبفردىا ويساعد يف تقارب مستوى األىداؼ من أجل الوصوؿ إُف جتسيد عبلقات التعاوف  يف اظتدى الطويل.
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 خبلصة الفصل الثاني:
إف مشروع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة لتمل من األقتية ما يعادؿ أقتية أي نشاط اقتصادي، كوف أف 

ىذا الوعي اظتتزايد بأقتية ىذا القطاع يف من وطٍت، بالرغم اقتصاد  أي ىذا النسيج يشكل جزءا فعاؿ داخل
ية التنمية الصناعية واالقتصادية، من خبلؿ ما تساىم بو اقتصاديات الدوؿ سواء كانت متقدمة أو نامية يف عمل

 .من القيمة اظتضافة واستيعاب العمالة

وؽتا سبق يتضح أف التنافسية عنصر أساسي ورىاف حقيقي من أجل دخوؿ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 
ظتعقدة، حيث أصبح ىذا العنصر األسواؽ اطتارجية والقياـ بوظيفة التصدير يف ظل ديناميكية اظتتغَتات االقتصادية ا

من أىم اظتيزات اليت  تتصف هبا اظتؤسسة اضتديثة، ألف اكتساب وبناء اظتزايا التنافسية عن طريق انتهاج 
االسًتاتيجيات العاظتية يف عملية اإلنتاج والتسويق جتعل التصدير ليس حكرا على اظتؤسسات العمبلقة بل حىت 

يع أف حتتل مكانا عتا يف السوؽ اطتارجي، وتزاحم اظتؤسسات الكربى، ألف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تستط
التطور الكبَت يف وسائل اإلنتاج واالتصاؿ واظتواصبلت وضع اظتؤسسة الصغَتة واظتتوسطة يف مركز اظتنافس القوى 

 للمؤسسات الكربى.
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 :الفصل تمهيد

بالنظر للدور الذي تلعبو اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف 
 ؼتتلف الدوؿ، ؾتد أف ىذا القطاع ما زاؿ لتقق اظتساقتة اظتتوقعة منو كقطاع اقتصادي فعاؿ وعنصر حيوي وػتفز

 لدفع عجلة التنمية االقتصادية يف الدوؿ اظتتقدمة والنامية، بالرغم من تعرضو لبعض العقبات والصعوبات.

وللنهوض باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ودعم قدرهتا التنافسية، فبل بد أف تتوفر اضتوافز واآلليات اظتقدمة 
تماشى ىذه اضتوافر مع متطلبات اظتتغَتات عتذا القطاع الفيت يف ظل االقتصاد العاظتي اصتديد، وكتب أف ت

االقتصادية اظتعاصرة، وذلك باطتروج من اضتوافز الكمية إُف التأىيل لتلبية متطلبات السوؽ اضتر اظتنفتح، ذلك عرب 
إكتاد ؽتيزات نوعية تدخل هبا اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة سوؽ التنافس العاظتي، لكن ال يتحقق ذلك إال من 

لقدرة التنافسية عتذا القطاع اليت أصبحت الرىاف اضتقيقي ألي شركة كبَت كانت أو صغَتة من أجل خبلؿ دعم ا
دخوؿ األسواؽ العاظتية والقدرة على اظتنافسة، وبالتاِف كسب حصص سوقية خارج السوؽ احمللى، لكن ىذا ال 

تعزيز وسائل االتصاؿ اضتديثة بينها وبُت  يأيت إال إذا تظارفت اصتهود وتوفرت اآلليات اظتناسبة اليت تتمثل أقتها يف
اظتستهلكُت داخل االقتصاد الوطٍت واطتارجي، وبشكل خاص االرتباط بشبكات اظتعلومات الدولية، واالنًتنت 
بشكل خاص، وتطوير القدرات الفنية، وإنشاء مراكز البحث والتطوير اإلنتاجي مبا يتناسب مع أوضاع اظتؤسسات 

 طبيق مبدأ األفضلية عتذا القطاع، وتطبيق االسًتاتيجيات الفعالة يف دعم قدرتو التنافسية.الصغَتة واظتتوسطة وت

ؽتا تقدمنا بو سنحاوؿ يف ىذا الفصل استعراض أىم اآلليات اليت كتب على اظتنظمات القائمة على ىذا 
أصبح عصب الدورة  القطاع أف توفرىا من أجل دعم وترقية القدرة التنافسية عتذا النوع من اظتؤسسات الذي

االقتصادية ظتختلف الدوؿ سواء كانت متقدمة أو نامية. مع التطرؽ ألىم التجارب الدولية الرائدة يف تقدٔف الدعم 
واظتتمثل يف الربامج واالسًتاتيجيات اظتساعدة للنهوض هبذا القطاع من أجل ضماف استمراريتو يف عاَف اقتصادي ال 

  يعرؼ البقاء إال للقوي.   
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 المبحث األول: اإلبداع التكنولوجي كخيار للتنافسية  في ظل اقتصاد المعرفة 
ونسمع عن اظتستجدات يف اظتيداف التكنولوجي اظتتعلق باضتياة االقتصادية بصفة  ال يكاد نتر يـو واحد إال

عامة وعاَف الصناعة واإلنتاج بصفة خاصة، إنو اإلبداع التكنولوجي أو الصناعي، الذي أصبح يعترب اظتقياس 
لعوظتة من آثار اضتقيقي لنمو االقتصاديات وازدىارىا يف حياة اظتؤسسات الصناعية، خاصة يف ظل ما خلَّفتو ا

وضعت اظتؤسسات خاصة اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة أماـ خيار صعب يتمثل يف ضرورة اللجوء إُف اإلبداع 
التكنولوجي يف ظل اقتصاديات اظتعرفة، لكن ىذا اطتيار ليس باألمر السهل أماـ ىذه اظتؤسسات الفتية يف ظل 

 إمكاناهتا احملدودة. 

يف نتكن للحكومات دعم ىذه اظتؤسسات من أجل التوجو ؿتو اإلبداع عتذا نطرح السؤاؿ التاِف: ك
 التكنولوجي؟

 المطلب األول: األسس النظرية لئلبداع التكنولوجي 
ػتاكاهتا،  إف حصوؿ اظتؤسسة على ميزة تنافسية، كتعل اظتنافسُت يعملوف من أجل اضتصوؿ عليها أو

ويرىا من خبلؿ إكتاد طرؽ مناسبة، ولذلك وباألخص إُف كيفية وبالتاِف فاظتؤسسة مطالبة بالعمل على تنميتها وتط
ودور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق اظتيزة التنافسية للمؤسسة وتنميتها وتطويرىا وتعزيزىا من أجل تكوين فرص 

 النجاح داخل مناخ األعماؿ.

 الفرع األول: مفهوم وخصائص اإلبداع التكنولوجي
 :مفهوم اإلبداع التكنولوجي (1

قبل اضتديث عن اإلبداع التكنولوجي البد من اإلشارة إُف أف اإلبداع قد يتطلب إحداث تغيَتات جذرية 
داخل اظتؤسسة الواجب القياـ هبا من أجل تطوير اظتنتجات اصتديدة بشكل ناجح يف السوؽ، وأحسن مثاؿ على 

حديثة ال حتتاج إُف فيلم عندما طورت كامَتا  Polaraid’s instamatic camera شركةذلك ما قامت بو 
 1بداخلها، حىت تواكب الشركة عملية تطوير ىذه الكامَتا قامت بإجراء تغيَت جوىري يف وظائفها الرئيسية مثل:

 التصنيع، التسويق ......اٍف 

يعرؼ اإلبداع التكنولوجي على أنو " العملية اليت تتعلق باظتستجدات االكتابية اليت ختص اظتنتجات مبختلف 
، كما يعرؼ أنو " ىو كل جديد على اإلطبلؽ أو كل حتسُت فردي أو رتاعي،  2عها وكذلك أساليب اإلنتاج"أنوا

                                                 
دراسة حالة مجمع  -سية للمؤسسة الصناعيةاإلبداع التكنولوجي كأداة للمساىمة في تحقيق القوة التناف"خليفي عيسى، فرحات شتَتة،  -1

 .149، ص 2011ػ-2، العدد 3جامعة اصتزائر  اجمللة اصتزائرية للعوظتة والسياسات االقتصادية،صيدال لصناعة األدوية في الجزائر "، 
  .150، ص نفسواظترجع  -2
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، كما يعرؼ أنو " ىو تلك العملية  1الذي يثبت ؾتاحو من الناحية الفنية التكنولوجية، ومن الناحية االقتصادية "
ستخداـ وتبٍت أفكار جديدة مع التطورات واألنشطة اظتتداخلة يف اظتؤسسة اليت تتطلب التعاوف من أجل ا

التكنولوجية، باعتماد أساليب علمية نظامية لغرض تقدٔف خدمة أو سلعة جديدة بالنسبة للمؤسسة، أو حتسينها 
 Melissa)، كما عرفو كل من 2لغرض حتقيق أىدافها من أجل البقاء والنمو وجعلها أكثر قدرة على اظتنافسة"

Schilling et François Thérin)  على أنو " اإلطبلؽ الفعلي ألسلوب جديد أو مادة جديدة، من أجل تلبية
 .3رغبات الزبائن وحتقيق أىداؼ جتارية "

من ىذه التعاريف نستنتج ىناؾ دتيز بُت اإلبداع التكنولوجي للمنتج واإلبداع التكنولوجي ألسلوب  
فاتو أو خصائصو كي يليب بعض الرغبات، أو تشبع اإلنتاج، فاإلبداع يف اظتنتج يقصد بو إحداث تغيَت يف مواص

بعض اضتاجات بكيفية أحسن، بينما اعتدؼ من اإلبداع التكنولوجي يف األسلوب الفٍت لئلنتاج ىو حتسُت أدائو 
 من الناحيتُت الفنية واالقتصادية، ؽتا يًتتب عنو نتائج اكتابية يف اظتردودية أو كمية اظتخرجات واـتفاض التكلفة.

 :اإلبداع التكنولوجي خصائص (2
 4استنادا إُف التعاريف السابقة لئلبداع التكنولوجي نتكن دتييز النقاط األساسية التالية:  

 اإلبداع ىو عملية جتميع ثنائية " األفكار اصتديدة تقنيا و اظتقبولة يف السوؽ "؛ 

  اإلبداع ىو عملية اجتماعية فَتتبط باألسواؽ من خبلؿ ) اظتدخبلت واظتخرجات ( كما يرتبط باألنظمة
 التقنية أي التكنولوجيا؛ 

  ىو عملية تفاعل مركبة يف اظتستوى األوؿ ىي داخلية، أما اظتستوى الثآف ىو عملية تربط اظتؤسسة باحمليط
 اظتوردين، كذلك مراكز إنتاج العلم والتكنولوجيا؛اطتارجي مع اظتنافسُت اظتوجودين، الزبائن و 

  اإلبداع التكنولوجي عملية مطولة تستغرؽ منذ والدة الفكر إُف غاية ظهور اظتنتج يف السوؽ؛ 

  إف اإلبداع مشروع غَت منتهي حىت ولو حقق ؾتاح يف السوؽ فهو لتتاج إُف صيانة وحتسينات حىت يصل إُف
 طاقتو القصوى؛ 

  التكنولوجي توفَت موارد معتربة سواء موارد مالية لتتاجها يف ؼتابر البحث والتطوير، كذلك يتطلب اإلبداع
 اظتوارد البشرية اليت تتميز بالكفاءة اظتتخصصة من حيث التكوين واظتعرفة الفنية.

                                                 
 ، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿاإلبداع التكنولوجي كخيار استراتيجي لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية الجزائرية""زايدي عبد السبلـ،  -1

، 2010نوفمرب  9-8اصتزائر، يومي  شلف،اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة 
 5ص

 .5، صنفسواظترجع  -2
3
- Méllissa Schilling et François Therin , "Gestoin de l’innovation technologique", Edition Maxima, Paris, 

France, 2006, p11. 
  .150خليفي عيسى، فرحات شتَتة، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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 الفرع الثاني: أثر اإلبداع التكنولوجي على االستراتيجيات التنافسية
اع التكنولوجي على اظتؤسسة االقتصادية يف حتسُت اظتنتجات، زيادة تتمثل اآلثار االقتصادية لئلبد

اإلنتاجية، حتقيق وفرات يف اإلنتاج، إرتاال نتكن أف ترتبط آثاره االقتصادية بعدة جوانب، وفيما يلي سنتطرؽ 
الًتكيز،  بشكل مفصل لتأثَت اإلبداع التكنولوجي على االسًتاتيجيات التنافسية من خبلؿ: التكاليف، التمييز، 

 1كما يلي:

 :التأثير على استراتيجية التكاليف (1
إف اإلبداع التكنولوجي الناجح لتدث ثورة يف ىيكل اظتنافسة، والعقد األخَت شهد أشهر نتائج تلك   

العملية أال وىو خفض التكاليف الثابتة لئلنتاج، ومن مث ختفيض عوائق الدخوؿ وهتيئة الفرصة ظتؤسسات جديدة 
لى اظتؤسسة أف تركز جهودىا على أصغر لدخوؿ غتاؿ اظتنافسة مع مؤسسات أخرى كبَتة. يف ىذه اضتالة كتب ع

غتاؿ البحث والتطوير من أجل تطوير اظتنتجات وتطوير العمليات بغية ختفيض التكاليف، بدال من الًتكيز على 
إبداع منتج ذو تكاليف عالية الذي ال يضمن حتقيق النجاح. إذف نتكن القوؿ بأف البعد اضتقيقي والفعلي لعملية 

خفيض يف التكاليف بصفة عامة والتكلفة الوحدوية بصفة خاصة. ألنو يف ظل اظتنافسة اإلبداع التكنولوجي ىو الت
بتقليل عدد   الشرسة واضترة لتدث تسابق بُت اظتؤسسات على تصميم منتجات، احيث يسهل تصنيعها وذلك

تاجية العامل األجزاء اظتكونة للمنتج والتخفيض من الوقت البلـز لتجميع األجزاء مبا يساعد على رفع مستوى إن
" أعادت تصميم جهاز شركة تكساس انستر ومنتوختفيض تكلفة إنتاجية الوحدة. فعلى سبيل اظتثاؿ فإف " 

جزء  47جزء بدال من  12الرؤية باألشعة حتت اضتمراء الذي كانت تورده للبنتاجوف األمريكي ليصبح مكوف من 
يض الوقت اظتستغرؽ يف صنع اصتهاز من خطوة ومن مث ختف 13خطوة إُف  56وخفضت خطوات التجميع من 

دقيقة فقط والنتيجة بالطبع ىي حدوث اـتفاض جوىري يف تكاليف اإلنتاج، من ىنا ؾتد  219دقيقة إُف  757
من الضروري وجود تنسيق مستمر بُت جهاز اإلنتاج ووحدة البحوث والتطوير لضماف رفع كفاءة التصميم 

 وختفيض التكاليف.

 :يجية التمييزالتأثير على استرات (2
سًتاتيجية التمييز تطوير الكفاءة اظتتميزة خصوصا يف غتاؿ البحث ايتعُت على اظتؤسسة لكي تتبٌت  

والتطوير وذلك من أجل إنتاج تشكيلة واسعة من اظتنتجات ختدـ شرائح أكثر من السوؽ، أين دتثل اطتصائص 
دٔف والتصاميم اإلبداعية واألساليب الفنية اصتديدة مصدرا لتمييز اظتنتجات و إنتاج سلع ؽتيزة جبودة عالية وتق

خدمات ؽتيزة وسريعة ختتلف عما يقدمو اظتنافسُت، ىاتو العوامل تعطي مربرا يدفع العمبلء ) الزبائن( لدفع أسعار 
 عالية وؽتيزة عتذه السلع أو اطتدمات تغطي التكاليف اليت تتكبدىا اظتؤسسة لتثبت ىذه الصورة.

                                                 
اإلبداع والتغيَت التنظيمي يف  ، اظتلتقى الدوِف حوؿاإلبداع التكنولوجي كأداة لتحسين التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة""بلحسن اعتواري،  -1

 .12-11، ص ص 2011ماي  19-18اصتزائر، يومي  اظتنظمات اضتديثة، جامعة البليدة، 
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 :التأثير على استراتيجية التركيز (3
ن اظتؤسسات من تركيز جهودىا على شرلتة معينة من اظتستهلكُت وىذا من إف اإلبداع التكنولوجي نتكِّ  

خبلؿ الًتكيز على اإلبداع يف خطوط اإلنتاج، أو اإلبداع يف اظتنتجات أو يف سوؽ ػتددة من أجل تلبية حاجتهم 
 ورغباهتم على أكمل وجو.

ت جودة متميزة بنجاح وذلك كما ؾتد اظتؤسسات اليت تتبٌت مفهـو الًتكيز دتيل إُف تطوير منتجات ذا
راجع ظتعرفتها وخربهتا باجملاؿ اظتستهدؼ. باإلضافة إُف ذلك نتكن القوؿ بأف اظتؤسسة اليت تركز على نطاؽ ػتدود 

سًتاتيجية ا ؽتا يستطيع اظتنتج الذي يتبٌت من اظتنتجات فإف عملية قيامها باإلبداع التكنولوجي تكوف أسرع بكثَت
 نتجات اليت تقدمها ىذه اظتؤسسة ىي موجهة إُف شرلتة معينة يف السوؽ.التمييز، إالَّ أف اظت

  1لو تأثَتات أخرى تتمثل أقتها يف: ،إضافة إُف تأثَت اإلبداع التكنولوجي على االسًتاتيجيات التنافسية

 :ىذه اآلثار تتعلق باظتنتجات أكثر من أساليب اإلنتاج، فالتجديد  اآلثار على االستهبلك واالستعمال
والتحسُت يف السلع كتب أف يضمن سبلمة االستهبلؾ واالستعماؿ بالنسبة لؤلفراد واألعواف االقتصاديُت على 

الصيانة، حد سواء، فاصتودة ترتبط مبجموعة من اظتعايَت اليت عتا عبلقة احاجات اظتستهلك، كالضماف، فًتة اضتياة، 
األداء، سهولة االستعماؿ وغَتىا من معايَت اصتودة، كما أف اإلبداع التكنولوجي يساعد على تنشيط االستهبلؾ، 
ومثاؿ ذلك التوحيد يف اظتقاييس الذي يساىم يف حل مشكبلت تعدد مواصفات ومصادر اظتنتج، ذلك باالعتماد 

 عد على توسيع نطاؽ اطتدمات اظتقدمة للمستهلكُت.على مواصفات قياسية عاظتية ظتعايَت اصتودة، ؽتا يسا

 :إف إحداث تغيَتات إكتابية على اظتنتجات وأساليب اإلنتاج يؤدي إُف ختفيض يف  اآلثار على التصدير
التكاليف النهائية للمنتجات وحتسُت يف نوعية اظتنتجات وزيادة يف مبيعات اظتؤسسة ؽتا يؤدي بدوره إُف جعل 

ر قدرة على اظتنافسة يف السوؽ اطتارجي، ويف اضتقيقة فإف أثر اإلبداع التكنولوجي ال يقتصر منتجات اظتؤسسة أكث
على تصدير أكرب كمية فحسب، بل ويف تصدير أكرب قيمة من اظتنتجات اليت تتميز مبواصفات تكنولوجية 

 متقدمة.

نسبة للمؤسسات عامة نتكن القوؿ أف اإلبداع التكنولوجي يمعد خيارا اسًتاتيجيا األكثر ضمانا بال
كما يعترب األكثر فاعلية يف  واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة، ظتواجهة ؼتتلف التهديدات احملتملة يف بيئتها،

 قتصادية.الحتقيق ميزة تنافسية عتا ظتواجهة اظتنافسة الشديدة اليت فرضتها العوظتة ا

                                                 
اظتنافسة  اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ ،التنافسية للمؤسسة الصناعية الجزائرية"" اإلبداع التكنولوجي كخيار استراتيجي لدعم القدرة مقراف يزيد،  -1

 .11، ص2010نوفمرب  7-6واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة شلف، اصتزائر، يومي 
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 ية المطلب الثاني :اقتصاد المعرفة و تعزيز القدرة التنافس
من اظتمكن أف ؾتـز يف عصرنا ىذا أف ىنالك قناعة تامة لدى إدارة اظتؤسسات سواء على اظتستوى الدوِف 
أو احمللي، يف دولة متقدمة أو نامية، بأقتية اظتعرفة واظتعلومات يف زتاية اظتؤسسات من االهنيار واإلفبلس يف ظل 

باظتعارؼ، تكنولوجيا اظتعلومات، البحث والتطوير،  شدة وشراسة اظتنافسة، لذا أصبح من الضروري االىتماـ 
حملاولة االستفادة منها يف حتقيق رغبة اظتؤسسة يف تنبؤ مكانة مرموقة بُت نظرياهتا يف القطاع الذي تعمل فيو و ظتا 

 ال يف جل القطاعات.

 الفرع األول: مفهوم وخصائص اقتصاد المعرفة
قتصاد الرقمي، االقتصاد االلكًتوٓف، اقتصاد اظتعلومات، كل يوجد عدة تسميات القتصاد اظتعرفة مثل اال 

 ىذه التسميات تعرب عن اقتصاد اظتعرفة ويف الغالب تستخدـ بصفة متبادلة.
 :مفهوم اقتصاد المعرفة (1

اقتصاد اظتعرفة فرع من العلـو األساسية، يهدؼ إُف حتسُت رفاىية األفراد، واظتؤسسات، واجملتمع عن طريق 
إنتاج وتصميم اظتعرفة مث إجراء تنفيذ التدخبلت الضرورية لتطوير ىذه النظم، ومن جهة أوُف يولد ىذا دراسة نظم 

الفرع فتاذج نظرية من خبلؿ البحث العلمي، ومن جهة ثانية فهو يطور األدوات االقتصادية اضتديثة دائما ميبل 
يق ميزات تنافسية أكثر من اظتؤسسات األخرى، متزايدا ؿتو اظتعرفة التكنولوجية والعلمية اليت تساعدىا على حتق

 1ذلك بإمكانية تكوين تقنيات جديدة تولدىا مهارات وسلع وخدمات جديدة.

 :خصائص اقتصاد المعرفة (2
يتميز اقتصاد اظتعرفة بالعمل على نشر اظتعرفة ومن مث تشجيع بناء اضتكومة االلكًتونية، اظتؤسسات االلكًتونية، 

 2واإلدارة االلكًتونية. وفيما يلي أىم خصائص اقتصاد اظتعرفة:البنوؾ االلكًتونية، 
  يتسم اقتصاد اظتعرفة بكونو اقتصاد وفرة أكثر من كونو اقتصاد ندرة، فعلى عكس اظتوارد األخرى اليت تنفذ

 من جراء االستهبلؾ، تزداد اظتعرفة باظتمارسة واالستخداـ و تنتشر باظتشاركة.
 ئمة خبلق أسواؽ ومنشآت افًتاضية تلغي فيها حدود اظتكاف والزماف، ومثاؿ على يسمح استخداـ التقنية اظتبل

ذلك التجارة االلكًتونية اليت توفر الكثَت من اظتزايا منها ختفيض التكلفة ورفع الكفاءة والسرعة يف إؾتاز اظتعامبلت 

                                                 
 .237، ص 2008، دار صفاء، الطبعة األوُف، عماف، األردف، رفة "" اتجاىات معاصرة في إدارة المعػتمود عواد الزيادات،  -1
 ، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ"مع إشارة لحالة الجزائر -المعرفة وتعزيز تنافسية المؤسسةاقتصاد "عبد الرزتاف بن عنًت، عبد الرزاؽ زتيدي،  -2

ص ، ص 2010نوفمرب  7-6اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة شلف، اصتزائر، 
4-5.  
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األسواؽ والشراكة والتحالفات على مدار الساعة وعلى نطاؽ العاَف، نتيجة لذلك ينصب الًتكيز أوال على تطوير 
 االسًتاتيجية مع أطراؼ خارجية قبل الًتكيز على تطوير اظتنتجات.

  من الصعوبة يف اقتصاد اظتعرفة تطبيق القوانُت والقيود والضرائب على أساس قومي احث، فطاظتا أف اظتعرفة
ف ذلك يعٍت أف ىنالك اقتصادا متاحة يف أي مكاف من اظتعمورة وأهنا باتت تشكل عنصر اإلنتاج األساسي، فإ

 عاظتيا يهيمن على االقتصاد الوطٍت.
  ،إف عماؿ اظتعرفة ىم أولئك الذي يمسىِخرموف الرموز أكثر من اآلالت، كاظتصممُت، عماؿ البنوؾ، الباحثُت

تصبح  واظتعلمُت، فيما  نتكن اعتبار اظتعرفة سلعة عامة )خبلفا للعمل ورأس اظتاؿ( إذ عند اكتشافها وتعميمها
مشاركتها مع مزيد من اظتشاركُت وتمؤمن بعض الوسائل مثل براءات االخًتاع وحقوؽ اظتلكية والعبلمات التجارية 

 زتاية ظتنتج اظتعرفة.
  التحوؿ من اإلدارة الورقية إُف اإلدارة االلكًتونية أو اإلدارة بدوف أوراؽ كآلية جديدة للتسجيل والتخزين

أي استخداـ اسطوانات الليزر واألقراص اظتدغتة والذاكرة االلكًتونية ػتل اظتلفات  واالسًتجاع ونقل اظتعلومات،
 التقليدية لتقليل التكلفة وتسهيل وتسريع عملية اختاذ القرار.

  حتوؿ اظتنتجات ػتل اظتنافسة من منتجات يقـو إنتاجها على مواد اطتاـ إُف منتجات يتعاظم فيها اظتكوف
 لبشر.اظتعريف الكامن يف عقوؿ ا

 .) سرعة تقادـ السلع واطتدمات ) تقليص دور حياة اظتنتج 
  .االىتماـ بالبلملموس، كاألفكار والعبلمات التجارية وبراءات االخًتاع 

 الفرع الثاني: عناصر ومستلزمات االقتصاد المعرفي
االقتصاديات لبلقتصاد اظتعريف عدة عناصر ومستلزمات تدعمو وتثبت وجوده كاقتصاد قوي ضمن تصنيف 

 اظتتقدمة.

 :عناصر االقتصاد المعرفي (1
  1يرتكز االقتصاد اظتعريف على رتلة من العناصر يتمثل أقتها يف:

  بنية حتتية غتتمعية داعمة تتمثل بالكوادر البشرية اظتدربة ذات اظتستوى العاِف من التأىيل اليت مبقتضى وجودىا
 اظتعريف؛تعترب  مبثابة الدعامة القوية لبلقتصاد 

                                                 
إلبداع والتغيَت ا ، اظتلتقى الدوِف حوؿ"اع التكنولوجي في منظمات األعمال" االقتصاد المعرفي كآلية لتفعيل اإلبدأزتد طرطار، سارة حليمي،  -1

 .7، ص 2011ماي  19-18اصتزائر، يومي  ظتنظمات اضتديثة، جامعة البليدة،التنظيمي يف ا
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 والعمل على تدعيم التأىيل والتعليم اظتستمر،  غتتمع متعلم، وىذا يستوجب الًتكيز على مستوى التعليم
وإقامة اظتراكز واظتعاىد اظتؤىلة للنهوض مبستوى الكوادر اظتوجودة وزيادة اطتربة لدى الطلبة اظتتخرجُت من أجل 

 تنهض باالقتصاد يف ظل  التغَتات التكنولوجية اظتتبلحقة؛ ضماف جيل من العاملُت من ذوى اطتربات العالية اليت

  عماؿ وصناع اظتعرفة لديهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا اضتديثة بكل تفاصيلها، أي الربط بُت البنية
اجملتمعية الداعمة واجملتمع اظتتعلم للحصوؿ على أفضل نتيجة ؽتكنة من العماؿ اظتهرة من ذوى اإلمكانيات 

 رات اعتائلة؛ والقد

  وجود خدمة تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ، اليت تتيح اجملاؿ من خبلؿ اطتدمات اليت تقدمها للعاملُت من
 سرعة اضتصوؿ على اظتعلومات وكمها اعتائل الذي نتكن أف توفره؛ 

  تقي باالقتصاد من منظومة البحث والتطوير والعلم وتكنولوجيا اإلبداع واالبتكار فاعلة، ىذه اظتنظومة اليت تر
خبلؿ ما تقدمو من معطيات علمية حتتل دور الريادة يف رفع اظتستوى االقتصادي واظتعريف يف آف واحد ظتنظمات 

 األعماؿ.

 :مستلزمات اقتصاد المعرفة (2
 1أبرزىا:، كتب توافرىاغتموعة من اظتستلزمات  يف وجوديستمر عطاء االقتصاد اصتديد ويستمر بالنهوض 

  اظتستلزمات اليت عتا أقتية كبَتة ىي إعادة ىيكلة اإلنفاؽ العاـ وترشيده و إجراء زيادة حاشتة يف من أوؿ
اإلنفاؽ اظتخصص لتعزيز اظتعرفة، فمن خبلؿ ىذا اإلنفاؽ نتكن إقامة اظتراكز اطتاصة بالبحث والتطوير ورفع 

أف الربط بُت اصتامعات ومراكز البحث مستوى اإلنتاج للمنظمات وجعلو يضاىي اظتواصفات العاظتية، إضافة إُف 
يؤدي إُف نتائج مثمرة مع االرتقاء باظتستوى العلمي والبحثي للطلبة وختريج أجياؿ ذات مهارات وقدرات على 

 استيعاب التغيَتات اضتديثة يف غتمل االقتصاد.

 ناسب للمعرفة، فاظتعرفة العمل على خلق و تطوير رأس اظتاؿ البشري بنوعية عالية، وعلى الدوؿ خلق اظتناخ اظت
 اليـو أصبحت أىم عناصر اإلنتاج. 

  إدراؾ اظتستثمرين ومنظمات األعماؿ أقتية اقتصاد اظتعرفة، واظتبلحظ أف منظمات األعماؿ العاظتية الكربى
تساىم يف دتويل جزء من تعليم العاملُت لديها، ورفع مستوى تدريبهم وكفاءهتم، وختصص جزءا مهما من 

 للبحث العلمي واإلبداع التكنولوجي. استثماراهتا

                                                 
  8أزتد طرطار، سارة حليمي، نفس اظترجع السابق، ص  -1
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 الفرع الثالث: تكنولوجيا المعلومات كأحد الركائز األساسية القتصاد المعرفة
تشَت الكتابات األخَتة يف أنظمة اظتعلومات إُف أقتية حتويل األنظار إُف دور قدرات تكنولوجيا اظتعلومات 

اإلبداع واألداء اظتتفوؽ للمنظمة، ؽتا استدعى زيادة الًتكيز على بوصفها األداة األكثر حداثة واستخدامًا لتحقيق 
الدور االسًتاتيجي لتكنولوجيا اظتعلومات والعوامل اليت توجو قدرات تلك التكنولوجيا والبحث عن وسائل 
لقياسها. يف ىذا الصدد فقد اختذت مفاىيم قدرات تكنولوجيا اظتعلومات وجهات نظر متنوعة، وعدة تعاريف 

 1ر منها:نذك

القدرة على هتيئة وحتشيد اظتوارد اظترتكزة على تكنولوجيا اظتعلومات "بأهنا تعّرؼ قدرات تكنولوجيا اظتعلومات 
يت بالتوافق اظتشًتؾ مع القدرات واظتوارد األخرى، أو أهنا القدرات الفريدة اليت تتأتى بفعل تكنولوجيا اظتعلومات وال

القدرة على االستخداـ الفاعل ألدوات تكنولوجيا بأهنا " Benzi حُت يعرفها "، يفتشكل األساس للميزة التنافسية
اظتعلومات ومصادر اظتعلومات لتحليل ومعاصتة ودتثيل اظتعلومات، وكذلك لنمذجة وقياس والرقابة على األحداث 

 ".  رجيةاطتا

 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستخدام تكنولوجيا المعلومات (1
ىناؾ العديد من اظتؤشرات اليت تدؿ على التوجو التدركتي العاظتي الستخداـ تكنولوجيا اظتعلومات على غرار 
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، ىذا نتيجة بروز قطاع تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ كقطاع إنتاجي وخدمايت مهم 

طاعات وىي الزراعة، الصناعة واطتدمات فهذا إذ كاف االقتصاديوف يقسِّموف النشاط االقتصادي إُف ثبلث ق
التقسيم أصبح تقليدي احيث أضاؼ علماء االقتصاد ىذا القطاع الرابع واحملدد يف غتموعة من األنشطة سواء  
كانت خدمات أو سلع وىذا ما أدى باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اظتنتشرة عرب العاَف الستخداـ ىذه 

خاصة يف الدوؿ اظتتطورة وعلى مستويات ؼتتلفة من الكثافة. من خبلؿ الدراسة التكنولوجيا مبختلف أشكاعتا 
حوؿ نسبة استخداـ تكنولوجيا اظتعلومات يف اظتؤسسات  BNP PARISBASاإلحصائية اليت قامت هبا غتموعة 

اظتتوسطة ص ـ طتمس دوؿ ىي أظتانيا، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، واظتلكة اظتتحدة. وجد أف اظتؤسسات الصغَتة و 
تليها ايطاليا واظتملكة اظتتحدة %  82األظتانية تًتأس القائمة حيث يصل نسبة امتبلكها للموقع االلكًتوٓف نسبة 

 2. % 52أما اظترتبة األخَتة فتحتلها فرنسا بنسبة %  65، مث تأيت اسبانيا بنسبة %  77بنسبة 
التكنولوجيا واضتلوؿ التقنية النطبلؽ يف العاَف نستنتج من ىذا أف اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة دتتلك 

 الرقمي أين تربىن أف امتبلؾ تكنولوجيا اظتعلومات ال يقتصر على اظتؤسسات الكبَتة فقط.

                                                 
، اظتلتقى االقتصادية"االستعداد للتغيير االستراتيجي من خبلل تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة  "نوي طو حسُت، ضيف أزتد،  -1

   .4، ص 2011ماي  19-18اصتزائر، يومي  الدوِف حوؿ: اإلبداع والتغيَت التنظيمي يف اظتنظمات اضتديثة، جامعة البليدة، 
جامعة ورقلة،  ، غتلة الباحث،أثر حجم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في درجة تبنيها لتكنولوجيا المعلومات واالتصال""شادِف شوقي،  -2

 .263، ص 2010-07اصتزائر، العدد 
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 :األىمية االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات (2
إذا كاف علم االقتصاد قد عرفو آدـ شتيث أنو علم الثروة، فإف اظتعلومات تعترب أحد اظتكونات األساسية 

إف الثورة  The third wave)يف كتابو اظتوجة الثالثة ) 1980عاـ  Alvin Tofflerلتلك الثروة، وقد ذكر اظتفكر 
تعد حضارة ىذا العصر، كما كانت الزراعة موجة اضتضارة األوُف والصناعة موجة اضتضارة  العلمية التكنولوجية م

الذي صدر يف بداية التسعينيات إُف قوة اظتعرفة   The power shift كتابو يف  Tofflerالثانية، كذلك نبَّو 
ىذا االجتاه يعكس دور  1والذكاء اإلنسآف والثورة اظتعلوماتية باعتبارىم أساس التقدـ يف القرف اضتادي والعشرين.

اظتعلومات يف تشكيل جذور البناء االقتصادي، من ىنا نتكن القوؿ وتأكيدا ظتا سبق إف ىناؾ قطاع جديد نتكن 
أف يضاؼ إُف القطاعات االقتصادية وىو قطاع اظتعلومات، جنبا إُف جنب مع القطاعات األخرى: الزراعة، 

قتية االقتصادية للمعلومات الدور الذي نتكن أف تلعبو يف رفع  الصناعة واطتدمات، ومن العناصر اليت تربز األ
كفاءة وأداء التجارة اطتارجية وذلك من خبلؿ ختفيض تكلفة اإلجراءات اظترتبطة بالتجارة وتنفيذىا عرب الوسائل 

من قيمتها  % 10تكلفة السلعة اظتصدرة واظتستوردة بنسبة  UNCTAD))اإللكًتونية والذي ختفض حسب 
ية، ؽتا يشكل عنصرا من عناصر دعم اظتيزة التنافسية للسلع اظتصدرة يف األسواؽ العاظتية، ومن مث زيادة دور البيع

التجارة اطتارجية يف حتقيق النمو االقتصادي. ونظرا لؤلقتية اظتتزايدة لتكنولوجيا اظتعلومات، اىتمت الكثَت من 
 دة األمريكية. الدوؿ خاصة اظتتقدمة منها وعلى رأسها الواليات اظتتح

يف األخَت نتكن القوؿ أف اقتصاد اظتعرفة ىو ػتصلة التفاعل بُت اجتاىات تقدـ تكنولوجيا اظتعلومات وبُت  
اظتنظومة االقتصادية، حيث اظتعرفة وتكنولوجيا اظتعلومات سبلح فعاؿ بيد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، إذا 

د، لذا أصبحت دتثل أحد أىم ركائز قوة اظتؤسسات االقتصادية أحسنت استعماعتا حققت التطور والتميز اظتنشو 
اضتديثة، وتمعد مبثابة العامل الرئيسي الذي يعزز من تنافسية اظتؤسسة الذي نتنحها اظتكانة اظترموقة يف السوؽ احمللي 

 أو حىت الدوِف.  

 المطلب الثالث: التكامل بين اقتصاد المعرفة واإلبداع التكنولوجي 

سابقا يعترب اقتصاد اظتعرفة من النظم االقتصادية اظتعاصرة اليت دتثل فيها اظتعرفة الكيفية و النوعية  كما ذكرنا
عنصر اإلنتاج األساسي والقوة الرئيسية الدافعة لتكوين الثروة، ونتتلك ىذا االقتصاد رتلة من اآلليات واظتقومات 

االقتصادية والسؤاؿ اظتطروح ىو: ما ىي مقومات و اليت تعمل تفعيل نشاط اإلبداع التكنولوجي يف اظتؤسسات 
 آليات االقتصاد اظتعريف طتلق اإلبداع التكنولوجي ؟ و ما ىي سبل تدعيم ىذه اآلليات ؟

                                                 
  .96ػتمود عبد الرزاؽ، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 الفرع األول: االىتمام بالبحث والتطوير
لقد وضعت العوظتة االقتصادية منظمات األعماؿ أماـ حتديات تنافسية ال نتكن مواجهتها إال بعمل 

، وىو ما يعٌت ضرورة استعداد ىذه إب ة ىذه اظتنافسة تزداد يوما بعد يـو داعي وجتديدي مستمر، واظتبلحظ أف حدَّ
اظتنظمات للتنافس يف ىذا الفضاء اصتديد قبل زواعتا، ىذا لن يتم إال من خبلؿ نشاط البحث والتطوير، ىذا 

إلنتاج والعمليات واإلدارة، ونتيز عادة بُت نوعُت األخَت الذي يهدؼ إُف إضافة معرفة أو تقنية جديدة يف غتاؿ ا
من البحث، احث أساسي واحث تطبيقي، أما التطوير فهو استخداـ لنتائج البحث األساسي منو والتطبيقي من 
أجل إدخاؿ حتسينات سواء يف اظتنتجات أو يف العمليات اإلنتاجية واإلدارية، حيث أف ؼترجات البحث والتطوير 

ية اإلبداع التكنولوجي، ىذه األخَتة اليت ترمي إُف دعم القدرة التنافسية للمنظمات يف ظل ىي مدخبلت عمل
االقتصاد اظتعاصر اظتبٌت على اظتعرفة والتنافسية، وبالتاِف أصبح نشاط البحث والتطوير القطب االسًتاتيجي الرئيسي 

سة أصبحت معرفية بالدرجة األوِف، يف ؼتطط التنمية سواء على اظتستوى الكلي أو اصتزئي، ذلك أف اظتناف
فالتحكم يف التكاليف وجودة اظتنتجات يتوقف على درجة التحكم يف اظتعرفة العلمية واظتهارات الفنية اظتبنية على 
ذلك، ىذه اظتهارات ما ىي سوى نتاج الكفاءات اليت يتوفر عليها ىذا االقتصاد و مدى قدرتو على توليد 

إف سبل االىتماـ بالبحث والتطوير لو عدة آليات ظتا يكتسبو ىذا  1نولوجيا احملولة.التكنولوجيا أو تطوير التك
 :اظتوضوع من أقتية كما رأينا سابقا أقتها

 :اإلنفاق على البحث العلمي (1
نتكن حتديد مفهـو البحث العلمي بأنو القياـ بعملية فكرية منظمة من أجل تقصي اضتقائق اظتتعلقة مبسألة 

ع البحث، بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث، وذلك للوصوؿ إُف حلوؿ مبلئمة معينة تسمى موضو 
 2للمشكلة، أو إُف نتائج صاضتة للتعميم على اظتشاكل اظتماثلة تسمى نتائج البحث.

لتظى البحث العلمي يف دوؿ العاَف مبستويات ؼتتلفة من الدعم الذي يقدـ من مصادر متعددة، ويأيت 
ظرا ظتا ينتجو ىذا البحث من معارؼ مفيدة تسهم يف تنمية غتتمعات تلك الدوؿ على مدى القريب ىذا الدعم ن

من جهة، ونظرا ظتا يعطيو من أفاؽ معرفية جديدة تثري رصيد مستقبل حضارة اإلنساف يف كل مكاف على اظتدى 
 األبعد من جهة أخرى. 

للبحث والتطوير يف ؼتتلف الدوؿ، حيث تظهر يعترب اإلنفاؽ على البحث العلمي من اظتؤشرات الرئيسية 
بيانات معهد اليونسكو لئلحصاء أف البلداف يف رتيع مستويات التنمية والشركات اطتاصة الكبَتة منها والصغَتة 

 %2.5إُف  %1.5تقـو باستثمارات ىائلة يف غتاؿ البحث والتطوير، حيث ختصص البلداف الصناعية ما يعادؿ 

                                                 
 .16أزتد طرطار، سارة حليمي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .07، ص 2012 ،" واقع اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير في المملكة العربية السعودية"وزارة التعليم العاِف للمملكة العربية السعودية،  -2

www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/...for.../555.pdf 
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 % 4من الناتج احمللي اإلرتاِف للبحث والتطوير، لكن يتجاوز استثمار دوؿ مثل كوريا اصتنوبية ذلك اظتعدؿ ليفوؽ 
من الناتج احمللي اإلرتاِف   %1يف اظتقابل ال يتجاوز متوسط االستثمار يف غتاؿ البحث والتطوير يف البلداف النامية 

من الناتج احمللي اإلرتاِف على البحث   %3عموما. فعلى سبيل اظتثاؿ وضع االحتاد األوريب ىدفا يتمثل يف 
، لكن تشَت البيانات إُف ضرورة بذؿ  %1حتاد اإلفريقي إُف استثمار نسبتو لتطوير التجرييب، يف حُت يهدؼ االوا

من الناتج احمللي   %1.97ألىداؼ فاالحتاد األوريب مثبل استثمر ما يعادؿ اظتزيد من اصتهود لتحقيق ىذه ا
  1حتاد اإلفريقي.ث تقديرات االحسب أحد  %0.41، يف حُت اـتفضت النسبة إُف 2012اإلرتاِف سنة 

 :دور الجامعات في البحث والتطوير (2
أساسيا يف منظومة البحث  يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه اصتامعات ومؤسسات التعليم العاِف دورا

والتطوير يف أي بلد من البلداف اليت تنشد الرقي والتقدـ، ؽتا يتطلب تعاونا  وثيقا بُت اصتامعات واظتؤسسات 
اظتختلفة للوقوؼ على قدرات اصتامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرؼ على حاجات اجملتمع اظتختلفة عامة  

جهة أخرى، هبدؼ حتديد مسارات احثية واضحة نتكن أف تسهم برقي وتقدـ واظتؤسسات اإلنتاجية خاصة من و 
غتتمعاهتا والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات  وأىداؼ مشًتكة، تعود بالفائدة واظتنفعة على رتيع األطراؼ ذات 

خاصا، ذلك بتوفَت  العبلقة. من ىذا اظتنطلق قد أوَّلت اصتامعات يف الدوؿ اظتتقدمة برامج البحث والتطوير اىتماما
لتوفَت  البيئة العلمية اظتناسبة اليت نتكن أف تنمو فيها البحوث العلمية وتزدىر ورصدت عتذا الغرض األمواؿ البلزمة

اظتعدات العلمية اليت لتتاجها الباحثوف بتخصصاهتم اظتختلفة، فالبحث العلمي يعد إحدى أىم الوظائف األجهزة و 
احث علمي تصبح اصتامعة غترد مدرسة تعليمية لعلـو ومعارؼ ينتجها اآلخروف،  يف اصتامعات األساسية، فبدوف

وليس مركزا لئلبداع العلمي وإفتاء اظتعرفة ونشرىا والسعي لتوظيفها من أجل التنمية العامة. وعلى سبيل اظتثاؿ 
يف كل من اظتملكة   %28حتاد الروسي و يف اال  %7تًتاوح نسبة إسهاـ التعليم العاِف يف البحث العلمي بُت 

 2. %27اظتتحدة و اظتكسيك، سنغافورة 

 :دور السياسة المالية والضريبة (3
نتكن للدولة أف تؤثر إكتابيا على نشاطات البحث والتطوير، اإلبداع التكنولوجي، وذلك من خبلؿ تبٍت 
غتموعة من السياسات اظتالية والضريبة اظتتمثلة يف التخفيض أو اإلعفاء الضرييب، ؽتا يسمح للمؤسسات باالعتماد 

مدفوعة إما يف تغطية التكاليف اظترتفعة أو تغطية  على قدرة دتويلها الذاتية بإعادة استثمار مبالغ الضرائب الغَت
األخطار واطتسائر، فعلى سبيل اظتثاؿ ومن النماذج والتجارب الرائدة يف اإلعفاء الضرييب على قروض البحث 
والتطوير لدينا النموذج الفرنسي. حيث اضتكومة الفرنسية قدَّمت إعفاءا ضريبيا على قروض البحث والتطوير، 

                                                 
 .3-2، ص ص 2014"، كندا، بيانات البحث والتطوير التجريبيمعهد اليونيسكو لئلحصاء، "  -1

www.uis.unesco.org/.../UNESCO-RD_Brochure-8.5x 
، نفس اظترجع السابق، على البحث العلمي والتطوير في المملكة العربية السعودية"واقع اإلنفاق "وزارة التعليم العاِف للمملكة العربية السعودية،  -2

 .15ص 
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، حيث 2011، 2008، 2004يف قانوف اظتالية واظتعدؿ بالقوانُت الصادرة يف عاـ  1983من عاـ وذلك بداية 
ترمي اضتكومة من خبلؿ اعتماد ىذا النوع من إعفاءات الضريبية إُف حتفيز وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات 

اصتدوؿ التاِف  1والتطوير.من اإلنفاؽ على البحث %  30اظتبتكرة عن طريق السماح بتخفيض الضرائب بنسبة 
 يوضح ذلك:

 : المؤسسات المستفيدة من اإلعفاء الضريبي الخاص بقروض البحث والتطوير بفرنسا 1ـ  3الجدول رقم 

 2009 2005 نوع المؤسسات 

عدد المؤسسات 
المستفيدة من 
 اإلعفاء

 9982 4407 مؤسسات صغَتة ومتوسطة

 75 56 مؤسسات كبَتة

 مبلغ اإلعفاءات
 ) مليون أورو ( 

 1407 445 مؤسسات صغَتة ومتوسطة

 1493 143 مؤسسات كبَتة

 .242شوقي جباري، زتزة العوادي، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

من خبلؿ قراءة البيانات يتبُت أف عدد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اظتستفيدة من اإلعفاء الضرييب اطتاص 
، أما اظتبلغ اإلرتاِف اظتخصص 2009و  2005بُت   %10593بالقروض اظتوجهة للبحث والتطوير تزايدت بنسبة 
سنتُت، ىذا ما يؤكد على اىتماـ ودعم بُت نفس ال %12095صتميع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تزايد بنسبة 

اضتكومة الفرنسية لئلبداع داخل ىذا القطاع الفيت من أجل مواكبة التطورات اضتاصلة يف االقتصاد العاظتي، ونتيجة 
حسب اظتكتب األوريب الفرنسي  2009و  2000ىذا الدعم تزايدت براءات االخًتاع خبلؿ الفًتة ما بُت سنيت 

 348للمملكة اظتتحدة،  1646براءة اخًتاع مقابل  4031بػ:  2009، حيث بلغ عددىا سنة  %9197بػ: 
    2إلسبانيا.

 الفرع الثاني: إقامة الحاضنات التكنولوجية
اضتاضنات التكنولوجية ىي عبارة عن وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي، واليت تقاـ بالتعاوف مع 

االستفادة من األاحاث العلمية واالبتكارات التكنولوجية، وحتويلها إُف  اصتامعات ومراكز األاحاث، وهتدؼ إُف
مشروعات ناجحة من خبلؿ االعتماد على البنية األساسية عتذه اصتامعات، من معامل وورش وأجهزة احوث، 

تسويق العلم باإلضافة إُف أعضاء ىيئة التدريس والباحثُت والعاملُت، واطترباء يف غتاالهتم، وىي هتدؼ أساسًا إُف 

                                                 
 .241شوقي جباري، زتزة العوادي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .243ة العوادي، مرجع سبق ذكره، ص شوقي جباري، زتز  -2
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والتكنولوجيا من خبلؿ التعاقدات واالتفاقات اليت تتم بُت غتتمع اظتاؿ واألعماؿ وتطبيقات البحث العلمي، فهي 
سًتاتيجية للتنمية االقتصادية. فالتقدـ التكنولوجي الذي يرتكز على القدرة اكة والتعاوف كإذف ترتكز على الشرا 

للتنسيق بُت مبادرات القطاعات البحثية أو اليت تعمل على تطوير على اإلبداع والتجديد يولد كنتيجة 
التكنولوجيات واإلبداع من جهة وموارد الدولة والقطاع اطتاص من جهة أخرى وذلك من خبلؿ وداخل اإلطار 
احمللي، والقومي للنمو االقتصادي، لذلك فإف اضتاضنات التكنولوجية تستطيع دعم غتهودات اجملتمع يف إقامة 

نمية تكنولوجية حقيقية، وتنشيط البحث العلمي من خبلؿ رعاية التعاوف بُت أصحاب األفكار اإلبداعية وت
 1والباحثُت واألكادنتيُت من جهة، وغتتمع االستثمار واصتهات التمويلية من جهة أخرى.

امعات و من غتموع اضتاضنات بالواليات اظتتحدة األمريكية ترتبط باصت%  27حيث تذكر اإلحصائيات أف 
،  فاضتاضنة تلعب من خبلعتا الدور % 95اظتعاىد التعليمية، بينما تصل ىذه النسبة يف الصُت إُف أكثر من 

 2احملوري كقناة ربط بُت الصناعة والبحث العلمي.

كمثاؿ على قدرة اضتاضنات يف التنمية التكنولوجية، فقد قامت أمريكا بتطوير قطاع التطبيقات واألاحاث 
وجيا العالية يف غتاالت التكنولوجيا اضتيوية عن طريق اضتاضنات واضتدائق الصناعية، وارتفعت صادراهتا من والتكنول

اليت دتثل ثلث صادراهتا. ، و 2000بليوف دوالر عاـ  9إُف  1990بليوف دوالر عاـ  0.5اظتنتجات التكنولوجية من 
  3ونتكن تلخيص دور اضتاضنات التكنولوجية فيما يلي:

 اصتامعات مثل والتعليم البحث مبؤسسات ترتبط ،فهي التكنولوجيا ونقل بتسويق التكنولوجية تقـو اضتاضنات 
 التكنولوجيا؛ وبعض قواعد

  تركز اضتاضنات التكنولوجية على دعم ورعاية وتفعيل نتائج البحوث التكنولوجية وحتويلها إُف مشروعات
 لتطوير التكنولوجي؛صغَتة، فهي أداة فعالة من أدوات التنمية وا

 والتقنية للصناعة الكفاءة العلمية ورفع علمي بشكل الصناعة بدعم يتصل عاـ توجو ذات اضتاضنات ىذه إف 
 ودعم من الًتاجع احمللية الصناعة حتصُت ىو األوؿ اظتقاـ يف لتحقيقو تسعى الذي اعتدؼ أف يعٍت ؽتا احمللية،
 الصناعة وتطويرىا؛ ىذه طتدمة والتكنولوجية العلمية القدرات وحشد التنافسية قدراهتا

  ىذه اضتاضنات ختلق تواصل بُت اصتامعات ومراكز التدريب ومراكز البحث العلمي وؼتتلف األنشطة
االقتصادية تساعد يف تسويق االخًتاعات وتسويقها للمستثمرين، وختلق لطبلب الدراسات العليا والباحثُت 

 وتشجيع مبادراهتم؛استخداـ أمثل لكفاءهتم  وقدراهتم 

                                                 
، اظتلتقى الدوِف حوؿ: اإلبداع في المؤسسات الصغيرة الرائدة "" حاضنات األعمال التكنولوجية كآلية لدعم عبد الرحيم ليلى، لدرع خدكتة،  -1

  4، ص 2011ماي  19ػ  18اصتزائر، يومي  اإلبداع والتغيَت التنظيمي يف اظتنظمات اضتديثة، جامعة البليدة، 
  230ص ، 2010، دار اظتعارؼ، اإلسكندرية، مصر، " الصناعات الصغيرة ـ مدخل تطبيقي معاصر ـ "أنتن على عمر،  -2
   6عبد الرحيم ليلى، لدرع خدكتة، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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  يمنظر إُف حاضنات األعماؿ واالبتكارات ليس فقط من حيث دورىا االقتصادي، بل وأيضاً من حيث كوهنا
فعالية عتا أقتيتها يف مواجهة اظتشاكل االجتماعية كالبطالة والفقر والتفكك االجتماعي وغَتىا من اظتشاكل 

 والسلوكيات االجتماعية اظتنحرفة؛ 

 األقتية  ذات احمللية التكنولوجية التحتية والبٌت القدرات تطوير على التكنولوجية األعماؿ ضتاضنات نتكن
 األاحاث الناجحة وحتويل التكنولوجيا، على اضتصوؿ تسهيل قي اظتساقتة خبلؿ من االقتصادية التنمية يف الكبَتة

 تسويقية؛ فرص إُف

 وتقدٔف الدعم الفٍت من خبلؿ باحثُت وتقنيُت وأدوات  تقدٔف اظتشورة يف اإلدارة والتخطيط والتدريب والتسويق
.  تقنية مساعدة، كما تمسهل ىذه اضتاضنات يف اضتصوؿ على التمويل البلـز

 اضتكومة من األمثلة العاظتية الرائدة حوؿ االىتماـ باضتاضنات التكنولوجيا التجربة اظتاليزية، حيث وضعت
 ىذه اظتؤسسات أقتها آلية الدعم التكنولوجي اليت تتمثل يف إقامة شركةاظتاليزية غتموعة من اآلليات لدعم وتنمية 

 اصتامعات خبلؿ من تأسيسها مت اصتديدة، الصغَتة اظتشروعات احتضاف مركز اظتاليزية دتثل التكنولوجيا تطوير
 مشًتؾ تعاوف إطار يف تعمل اصتديدة أف اإلنتاجية واطتدمية القطاعات يف اظتتخصصة الصناعية للشركات لتسمح

 مراكز بتنمية حديثًا اظتاليزية التكنولوجيا تطوير شركة قامت باصتامعات والعلماء. وقد التدريس ىيئة أعضاء مع
ماليزيا،  كيباكتساف جامعة ماليزيا، بيًتا جامعة ماِف، ىي: جامعة ماليزية جامعات أربع يف التكنولوجيا تطوير
 1اظتاليزية ىي: التكنولوجيا تطوير شركة أقامتها اليت ماليزيا. ومن األمثلة تكنولوجيا جامعة

 التكنولوجية؛ اضتاضنة 

 التكنولوجي؛ اإلبداع مركز 

 الذكية. التكنولوجيا مركز  

 الفرع الثالث: تهيئة المناخ المحفز لئلبداع التكنولوجي في المؤسسة
يقصد باظتناخ احملفز لعملية اإلبداع التكنولوجي البيئة احمليطة باظتؤسسة، اليت تعمل على تنشيط اظتعارؼ 
واألفكار اصتديدة من جهة، وخلق اصتو اظتناسب لئلبداع والتجديد من جهة أخرى، حيث تلعب ىذه العوامل 

اقتصاد مبٍت على عملية توليد اظتعرفة الدور األساسي يف التأثَت على أداء اظتؤسسة وفاعليتها خاصة يف ظل 
وحتويلها ونشرىا، وىذا ال نتكن أف يتحقق إال من خبلؿ تقدٔف الدعم واظتساندة لتوليد اظتعرفة وتقاشتها بُت ؼتتلف 
مستويات اظتؤسسة، خاصة مبا  تتسم بيئة اليـو بالديناميكية والتغيَت اظتستمر يف ؼتتلف اجملاالت، حيث تتأثر 

صغَتة واظتتوسطة باعتبارىا نظاما هبذه التغَتات، األمر الذي لتتم عليها التكيف والتوازف مع ىذه اظتؤسسات ال
                                                 

، " دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية وتنمية قدرتها التصديرية "مصطفى بن عامر، بلخَت فريد،  -1
  .19 ، ص2013ديسمرب  3-2برج بوعريريج، اصتزائر، يومي يقو، جامعة دعم اظتنتج الوطٍت وتفعيل آليات زتايتو وتسو  :اظتلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ
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البيئة، ودتثل رؤية اظتؤسسة أحد اظتكونات اعتامة للثقافة التنظيمية حيث تعمل على إعطاء دفع لتفعيل عملية 
فة اظتطلوبة واظترتبطة باألىداؼ اليت تسعى اإلبداع التكنولوجي، فضبل عن ذلك فإف نظاـ القيم لتدد أفتاط اظتعر 

 اظتؤسسة إُف جتسيدىا، ودتثل الثقة والشفافية أىم القيم اليت تدعم التدفق الفعاؿ للمعرفة داخل اظتؤسسة.

كما يؤثر كذلك اعتيكل التنظيمي بصورة مباشرة على عملية توليد ونقل اظتعرفة ونشرىا حيث أف اعتيكل 
بَتوقراطية يتسم بعدـ اظترونة يف توليد ونقل اظتعارؼ وتقاشتها والتشارؾ فيها وىذا  يعد  التنظيمي القائم على أسس

عائقا لعمليات اظتؤسسة االقتصادية، على العكس من ذلك فاف اعتيكل التنظيمي اظترف الذي يتسم بالبعد عن 
مة، فضبل عن ذلك فإف القيادة اإلطار اعترمي الساكن يعمل على تشجيع التعاوف والتشارؾ يف اظتعرفة داخل اظتنظ

التنظيمية يف اظتؤسسة تلعب دورا بالغا يف عملية توليد ونقل اظتعارؼ اصتديدة اليت تساىم يف تفعيل عملية اإلبداع 
التكنولوجي، فالقائد ىو النموذج الذي يسَت على منوالو عاملي اظتؤسسة وىو اظتسئوؿ عن بنائها واستمرارىا، 

م اسًتاتيجيات توليد و حتويل و نقل اظتعرفة ونشرىا يف اظتؤسسة، وكذا حتديد الدور حيث يقع عليو عبء تصمي
اظتنوط بكل عامل، ومن مث يتعُت عليو أف يكوف مبدعا ومبتكرا يف إكتاد طرؽ وأساليب جديدة من شأهنا زيادة و 

 1تطوير قاعدة اظتعرفة لدى اظتؤسسة مبا يضمن تعزيز قدراهتا التنافسية.

 عوامل اليت توفر اظتناخ احملفز لئلبداع التكنولوجي يف اظتؤسسة االقتصادية ىي:ومن بُت ال

  إنشاء مراكز للبحث التطبيقي؛ 

  توفَت اضتماية القانونية لبلخًتاعات؛ 

  سياسات اضتوافز للمؤسسات اظتبدعة؛ 

  اظتساندة يف التعليم والتدريب؛ 

  سسات الكبَتة يف عمليات اإلبداع؛تقوية التعاوف بُت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة واظتؤ 

  منح األفضلية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وسهولة اللجوء إُف اظتؤسسات واعتيئات الفكرية؛ 

  ؛  إصدار قوانُت ومراسيم خاصة بتنمية وترقية الكفاءات واإلبداع يف اظتؤسسات الصغَتة ـو

 اإلبداع التكنولوجي.  ػتاولة تقييم تدابَت الدعم باظتقارنة مع الدوؿ الرائدة يف 

انطبلقا ؽتا سبق يتضح أف مقومات اقتصاد اظتعرفة تعمل على تفعيل نشاط اإلبداع التكنولوجي يف  
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من خبلؿ نشاط البحث والتطوير، باعتباره النشاط اظتخطط لو إلضافة معارؼ و 

ومن أجل تنشيط وظيفة البحث والتطوير يف تقنيات جديدة على مستوى كافة غتاالت اظتؤسسة ككل، 
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ال بد أف تلعب  اظتؤسسات اصتامعية الدور احملوري واألساسي لتحقيق ىذا اعتدؼ 

                                                 
 .21أزتد طرطار، سارة حليمي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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عن طريق اظتساقتة يف البحث العلمي، من أجل البقاء واالستمرار ودعم القدرة التنافسية لقطاع اظتؤسسات الصغَتة 
 واظتتوسطة.

  بحث الثاني: آليات دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالم
إف آلية دعم وتنمية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف أي دولة كانت نتكنها أف تشكل القاعدة األساسية 

سًتاتيجية الوطنية لتحسُت القدرة التنافسية وتنمية القدرة التصديرية، حيث أصبح من الضروري وجود منهج لبل
وأىداؼ ػتددة لتنمية ىذه اظتؤسسات، وأف يتم وضع سياسات وبرامج تأىيل عتا يف اإلطار الشامل   واضح

اطتاص بالسياسات االقتصادية للدولة. يف ىذا اطتصوص ىناؾ بعض اظتتطلبات والسبل، السيما فيما يتصل 
 لتنافسية عتا.بالبناء اظتؤسسي لوضع سياسات واسًتاتيجيات عتذه اظتؤسسات من أجل دعم القدرة ا

 المطلب األول: تأىيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
إف الظروؼ الراىنة اليت تتميز هبا البيئة احمليطة باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يستلـز على اضتكومات 

ولية، وىو ما واعتيئات الغَت اضتكومية بتدعيم وتأىيل ىذا القطاع الفيت، من أجل تنمية وتعزيز التنافسية احمللية والد
 يتطلب بصفة ؼتتصرة عملية تأىيل للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة والبيئة اليت تنشط فيها.

 الفرع األول: مفهوم التأىيل
يف إطار إجراءات اظترافقة لتكامل  1988ظهر مصطلح التأىيل أوال من خبلؿ التجربة الربتغالية سنة 

االسًتاتيجي لتنشيط وحتديث االقتصاد الربتغاِف، مث أصبح مفهـو التأىيل الربتغاؿ مع أوربا، وكاف يسمى بالربنامج 
خاص بدوؿ العاَف الثالث خاصة الدوؿ اليت كانت تنتهج النظاـ االشًتاكي، وغَتت وجهتها ؿتو اقتصاد السوؽ، 

التنافسي يف فهي احاجة إُف تطوير وتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ذات اطتربة القليلة للرفع من أدائها 
خاصة يف ظل التحوالت االقتصادية العاظتية، من ىنا مت تعريف التأىيل كالتاِف: " ىو عبارة عن  1األسواؽ،

غتموعة من اإلجراءات والتدابَت اليت هتدؼ إُف حتسُت وتطوير فعالية أداء اظتؤسسة على مستوى منافسيها الرائدين 
تعزيز اصتهود اظتبذولة لتمكُت اظتؤسسة من منافسة ػتيطها بعد  ، كما نتكن تعريف التأىيل بأنو "2يف السوؽ"

استجابتها ظتعايَت االنتقاء والشروط اظتؤىلة للحصوؿ على الدعم، للمساعدة على تفعيل الوظائف واألنشطة اظتادية 
لتأىيل الذي وغَت اظتادية ذات األولوية للتسويق والغَت اظترتبطة بالنشاط االقتصادي للمؤسسة يف إطار برنامج ا

                                                 
 .133، ص2011-09امعة ورقلة، اصتزائر، العدد ، غتلة الباحث، ج"ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتأىيل المؤسس"سليمة غدير أزتد،  -1

2
- Abdelhak Lamari , "La mise a niveau  " , Revue des science commerciales et de gestion, l’école de commerce, 

Algérie, N°2, 2003, p42.  
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يتضمن التشخيص االسًتاتيجي الشامل للتعبَت عن احتياجات اظتؤسسة وإعداد ؼتطط تأىيل وخطة لتمويلو، مث 
 1.الشروع يف التنفيذ واظتتابعة، مث تقييم النتائج"

 الفرع الثاني: أىدا  عملية التأىيل
 2تتمثل أىداؼ عملية التأىيل فيما يلي:

إف احمليط ىو  الوسط الذي دتارس فيو اظتؤسسات ص و ـ : ص متحسين و تطوير محيط المؤسسات  (1
نشاطها، من خبللو تسعى للتأقلم مع رتيع متغَتاتو وتأثَتاتو، فهو يمعرب عن اظتؤشر األساسي الذي يبُت الوضعية 
اليت تعمل فيها ىذه اظتؤسسات، لذلك وجب العمل على تأىيلو وترقيتو بالشكل الذي يساعدىا على  حتقيق 

 افها والنجاح يف استمرارىا وبقائها.أىد

تسعى برامج التأىيل إُف مساندة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من أجل : تحسين تسيير المؤسسات (2
اضتفاظ على حصتها يف السوؽ يف مرحلة أوُف، والبحث عن أسواؽ خارجية يف مرحلة ثانية، وذلك بإدخاؿ 

واإلنتاجية بغية االستخداـ األمثل للقدرات اإلنتاجية اظتتاحة، غتموعة من اظتتغَتات يف طرؽ وأساليب التسيَت 
 والتنمية والبحث والتطوير.

ي برنامج للتأىيل مرتبط مبؤسسات الدعم مبدى قدرهتا وفاعليتها، فهذا أ: تعزيز وتدعيم مؤسسات الدعم (3
هامها، باإلضافة إُف الربنامج يهدؼ إُف حتديد أىم اظتتعاملُت مع اظتؤسسات ص و ـ من حيث إمكانياهتا وم

 تطويرىا حسب متطلبات العاظتية اصتديدة. 
إف الوصوؿ إُف تعزيز وحتسُت القدرة التنافسية يعترب من األىداؼ اعتامة : تحسين تنافسية المؤسسات (4

اليت يسعى إليها قطاع ـ ص ـ، لذا تسعى عملية التأىيل أساسا إُف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات ألف عنصر 
 نافسية ضروري ألي مؤسسة يف وقتنا اضتاِف للحفاظ على مكانتها وتطويرىا.الت
هتدؼ برامج التأىيل إُف اإلظتاـ جبميع الظروؼ اظتواتية إلنشاء ومرافقة وتأىيل ـ : توفير مناصب الشغل (5

   ص ـ لتساعدىا على خلق فرص عملية منتجة يستخدـ فيها الفرد العامل رتيع قدراتو و مهاراتو.
  

                                                 
 . على اطتط:199، ص " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين ضرورة التأىيل وضغوط االنفتاح االقتصادي"العياشي زرزار،  -1

www.microfinancegateway.org /ar/library    07/01/2015 
  .134سليمة غدير أزتد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 رع الثالث: متطلبات عملية التأىيل لدعم القدرة التنافسيةالف
من أجل حتقيق األىداؼ اظتسطرة من برامج دعم وتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت تتمثل يف 

وذلك من  ،حتسُت وتطوير تنافسيتها، البد من توفَت وهتيئة اظتناخ اظتناسب عتذا الربنامج من أجل حتقيق اظتبتغى
 1:العناصر اآلتية خبلؿ

 :تطوير محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسط (1
، لكي ينجح برنامج دعم وتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، كتب النظر يف تأىيل ػتيطها اظتاِف

 علومايت، والثقايف.اظتاصتبائي، 

 :التخلص من الصعوبات واظتعوقات اليت تقف عائقا يف دتويل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة،  المحيط المالي
 وبالتاِف تسهيل قياـ ىذه األخَتة مبا كتب االلتزاـ بربامج التأىيل.

 :يشكل اصتانب اصتبائي عبئا كبَتا عتذا القطاع اظتؤسسايت، ؽتا كتعل الكثَت منها يعمل  المحيط الجبائي
خارج االقتصاد الرشتي وبالتاِف ػترومة من برامج التأىيل. إذا ختفيف العبء اصتبائي وتقدٔف االمتيازات الضريبية 

 ىيل.يعد احملفز األساسي للعمل يف االقتصاد الرشتي و االستفادة من برامج التأ

 :يتم بإنشاء نظاـ وطٍت للمعلومات، متتص بإتاحة كافة اظتعلومات للمؤسسات الصغَتة  المحيط ألمعلوماتي
  واظتتوسطة، دتكنها من مواكبة التطورات اضتديثة يف األسواؽ احمللية والعاظتية.

 :بدؿ التسيَت اعتاوي، قد تطوير ثقافة التكوين والتعلم، وكذا ثقافة التسيَت العلمي احملًتؼ،  المحيط الثقافي
 يساىم بشكل فعاؿ يف تطوير حجم اظتساقتة يف برامج التأىيل.

  :2عملية تأىيل احمليط القانوٓف و اإلداري تتطلب ما يلي:المحيط القانوني واإلداري  

  مراجعة النصوص القانونية و تبسيط اإلجراءات؛ 

 ية؛ اعتماد الشفافية يف معاصتة اظتلفات و ػتاربة البَتوقراط 

 .تكوين و إعادة تأىيل أعواف اإلدارة من أجل حتسسيهم بالتحديات الراىنة 

 :تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حد ذاتها (2
إف ؾتاح برامج التأىيل مرتبطة بعدة عوامل داخل اظتؤسسة، تتمثل أقتها يف شخصية اظتسَت أف يكوف ذو 
بعد إبداعي وتطويري من شأنو أف يشكل دافعا مهما للبحث عن أدوات للتطوير، كذلك وجود برامج تدريبية يف 

من أنواع التغيَتات اليت قد تفضي إليها اظتؤسسة حىت تكوف اظتؤسسة يف ىذه اضتالة مهيأة ومعتادة لتقبل أي نوع 
                                                 

 .10مصطفى بن عامر، بلخَت فريد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .105خبابة عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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نتائج برامج التأىيل. كما يتوجب على اظتؤسسة االىتماـ بأنظمة الرقابة على جودة اظتنتج، وعليو فإف وجود أنظمة 
 أصيلة من ىذا النوع جتعل نتائج برامج التشخيص أو التأىيل وتوصياتو حتمل بعدا دائما، وليس ظرفيا.  

تج أنو من أجل النهوض بدعم القدرة التنافسية للصناعات الصغَتة  واظتتوسطة، ال أخَتا نتكن أف نستن
يقتصر على ىذه الصناعات فقط وإفتا يشمل أيضا ػتيطها اطتارجي الذي تتعامل معو، حيث توفَت بيئة أعماؿ 

ها مع ػتيطها كية تساىم يف تنافسية اظتؤسسات ص و ـ وتنمية قدراهتا الذاتية وحتسُت تفاعليمبلئمة ودينام
 اطتارجي وتسهيل نفاذىا إُف األسواؽ احمللية والدولية.

 االستثمار في الرأس المال البشري  المطلب الثاني:
إف الظروؼ واظتبلبسات اصتديدة تدفعنا إُف التأكيد على ضرورة االعتناء بالكفاءات واالستثمار يف رأس 

خاصة الصناعات الصغَتة  اليت تعًتض اظتؤسسات،اظتاؿ البشري كأحد اضتلوؿ ظتواجهة ؼتتلف التحديات 
واظتتوسطة، وجتاوز اظتخاطر اليت هتددىا، السيما وأف الظروؼ اضتالية اظتتسمة بالسَت اضتثيث ؿتو االندماج العاظتي 
يف نظاـ جديد دتسك خيوطو وحتدد قواعد قوى اقتصادية عظمى، ىذه الظروؼ اليت أفرزت قواعد اللعبة التنافسية 

دة اليت دتارس على صعيد كوٓف ولصاٌف األقوياء واألكفاء بطبيعة اضتاؿ، تفرض على الصناعات الصغَتة اصتدي
واظتتوسطة أف ترتقى مبستوياهتا وتنمية قدراهتا يف االبتكار حىت يتسٌت عتا ضماف بقائها وزتاية مواقعها التنافسية، 

 اعتا البشري و تنميتو.لكن ىذا ال يتحقق إال إذا استثمرت ىذه الصناعات يف رأس م

 الفرع األول: مفهوم رأس المال البشري
يف منتصف الستينيات، حيث    Gary Becherإف مفهـو الرأس اظتاؿ البشري يشَت إُف النظرية اليت وضعها 

كانت االنطبلقة من األاحاث اليت درست أسباب النمو القوي، حيث أرجعت نسبة كبَتة من النجاحات احملققة 
 1اضتقبة  إُف التقدـ اضتاصل آنذاؾ،  لكن أيضا إُف تراكم اظتهارات اصتماعية و الفردية.يف تلك 

فالرأس اظتاؿ البشري يتمثل يف ؼتزوف اظتعارؼ واظتعلومات واظتؤىبلت واظتهارات اظتروجة يف فكر األفراد، 
ماؿ بإنتاج أكثر حىت مع ثبات باطتصوص كفاءة وفعالية اليد العاملة اظتوظفة، ألف التعليم والتكوين يسمحاف للع

حجم عوامل اإلنتاج األخرى. كذلك رأس اظتاؿ البشري ىو تلك األفكار واظتؤىبلت العلمية اليت كاف لتملها 
Samuel Slater   لتعليم األمريكيُت كيفية صناعة اآلالت اليت تنسج  1789الذي ذىب إُف أمريكا يف عاـ

يف رأسو، وما التطور الصناعي الكبَت الذي حققتو الواليات اظتتحدة القطن، وَف لتمل معو إال رأس ماؿ بشري 
ونظرية الرأس اظتاؿ البشري تقـو على  2البشري وغَته الذين جاؤوا من بعده. Slaterاألمريكية إال نتيجة لرأس ماؿ 

                                                 
 ، اظتلتقى الدوؿ حوؿاألعمال واندماجها في اقتصاد المعرفة "االستثمار البشري و إدارة الكفاءات كعامل لتأىيل منظمات "طواىرية الشيخ،  -1

     .02، ص 2011ديسمرب  14-13ة شلف، اصتزائر،  يومي رأس اظتاؿ الفكري يف منظمات األعماؿ العربية يف االقتصاديات اضتديثة ػ جامع
، اجمللة "2010-1964ة في الفترة ما بين قياسيدراسة  -في النمو االقتصادي في الجزائر دور رأس المال البشري"شريفي براىيم،  -2

   .34، ص 2012 -8األكادنتية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جامعة شلف، اصتزائر، العدد 
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اضتصوؿ على  من أجل تنمية فرضية مؤداىا أف الفرد ىو الذي يقـو باالستثمار يف ىذا الرأس اظتاؿ و تراكمو،
  .اإليرادات

 الفرع الثاني: االستثمار في تنمية الموارد البشرية 
 :مفهوم تنمية الموارد البشرية (1

 1لقد عمرفت تنمية اظتوارد البشرية مبجموعة من التعاريف نذكر منها:

يف دتثل أحد اظتقومات األساسية يف حتريك وصقل وصيانة وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، أهنا: "
جوانبها العلمية والعملية والفنية والسلوكية، من مث فهي وسيلة تعليمية دتد اإلنساف مبعارؼ أو معلومات ونظريات، 
أو مبادئ وقيم، أو فلسفات، تزيد من طاقتو على العمل واإلنتاج، وىي أيضا وسيلة تدريبية تعطي الطرؽ العلمية 

ظتتباينة يف األداء األمثل يف العمل واإلنتاج، وىي كذلك وسيلة فنية واألساليب الفنية اظتتطورة واظتسالك ا اضتديثة
دتنح اإلنساف خربات إضافية ومهارات ذاتية تعيد صقل قدراتو و مهاراتو العقلية أو اليدوية، وىي آخر وسيلة 

يف العمل سلوكية، تعيد تشكيل سلوكو وتصرفاتو اظتادية واألدبية، كما دتنحو الفرصة إلعادة النظر يف مسلكو 
وتصرفاتو يف الوظيفة وعبلقتو مع زمبلئو ورؤسائو ومرؤوسيو". كما تعرؼ تنمية اظتوارد البشرية كذلك: " بزيادة 
عملية اظتعرفة واظتهارات والقدرات للقوى العاملة القادرة على العمل يف رتيع اجملاالت، واليت يتم انتقاؤىا واختيارىا 

 .ة بغية رفع اظتستوى كفاءهتم اإلنتاجية ألقصى حد ؽتكن"يف ضوء ما أجري من اختبارات ؼتتلف

كما هتدؼ تنمية اظتوارد البشرية إُف مساعدة العاملُت على مواجهة التحديات اليت ختلقها التطورات 
التكنولوجية وغَتىا من أنواع التطور يف بيئة العمل، وتستهدؼ أيضا معاونتهم على التكيف إزاء اظتتطلبات 

ق مستويات األداء اظتطلوبة للبقاء واضتفاظ على القدرة التنافسية. وبالتاِف زيادة عملية اظتعرفة و اصتديدة لتحقي
القدرات واظتهارات للقوى العاملة القادرة على العمل يف رتيع  اجملاالت، اليت يتم انتقاؤىا واختيارىا يف ضوء ما 

 كتري من اختبارات ؼتتلفة.

 :المؤسسة المعاصرة خصائص تنمية الموارد البشرية في (2
تتمتع تنمية اظتوارد البشرية يف اظتؤسسات اظتعاصرة مبجموعة من اطتصائص و اظتتمثلة يف أهنا عملية 

أكرب ىي  واسًتاتيجيةتأخذ شكل نظاـ فرعي مكوف من أجزاء متكاملة، وتعمل ضمن نظاـ  اسًتاتيجية
تنمية اظتوارد البشرية من  اسًتاتيجيةاظتؤسسة ضمن إطار ودور تسيَت اظتوارد البشرية فيها، وتتكوف  اسًتاتيجية

غتموعة ؼتططة من برامج التدريب والتنمية اظتستمرة اليت هتدؼ وتسعى إُف تطوير وحتسُت أداء كل من يعمل يف 
قيق مكاسب وظيفية ومستقبل اظتؤسسة وتعليمو كل جديد بشكل مستمر من أجل مساعدة اصتميع على حت

                                                 
للدراسات ، اجمللة األكادنتية "يق رأس المال الفكري في الجزائرتنمية الموارد البشرية في ظل اقتصاد المعرفة كأداة لتحق"نعيمة بارؾ،  -1

 .36، ص2014جواف ، 12االجتماعية واإلنسانية، جامعة شلف، اصتزائر، العدد 
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وظيفي جيد،  يف الوقت نفسو تسعى ىذه اإلسًتاتيجية إُف تشكيل بنية حتتية من اظتهارات البشرية اليت حتتاجها 
اظتؤسسة يف اضتاضر واظتستقبل لرفع كفاءهتا اإلنتاجية وفاعليتها التنظيمية باستمرار لتحقيق الرضا لدى زبائنها، 

ذا الرضا وكذلك التأقلم  والتكيف مع اظتتغَتات اليت حتدث يف البيئة وينعكس أثرىا الذي يتوقف وجودىا على ى
على نشاط اظتؤسسة يف اظتدى القصَت والبعيد، حيث حتتاج ىذه التغَتات إُف تعليم وإكساب مواردىا البشرية 

لقها التنمية تساعد إُف حد  اظتهارات اصتديدة واظتتنوعة الحتوائها والتعايش معها، فهذه اظتهارات اصتديدة اليت خت
 1كبَت على ختفيف الضغوط اليت تشكلها التغيَتات على اظتوارد البشرية.

مليار  45مبلغ  1994فيها أكثر من مائة فرد سنة  لقد أنفقت اظتؤسسات األمريكية اليت يبلغ عدد العاملُت
ردىا البشرية على أهنا مسألة دوالر على برامج التدريب، حيث تنظر ىذه اظتؤسسات إُف مسألة تنمية موا

 ختدـ مصاضتها البعيدة األجل. اسًتاتيجية

وعملية منتظمة تعتمد على التعلم، وهتدؼ إُف بناء معارؼ ومهارات  كاسًتاتيجيةإف تنمية اظتوارد البشرية  
ف مع تغَتات واجتاىات وسلوكيات لدى اظتوارد البشرية، من أجل تطوير وحتسُت أدائها اضتاِف واظتستقبلي، والتكي

البيئة الدراماتيكية، وىي مساعي حثيثة وجادة إلحداث اظتطابقة واظتواءمة  بُت خصائص اظتوارد البشرية من جهة، 
 وخصائص أعماعتا اضتالية واظتستقبلة من جهة ثانية، وجعل أدائها يف حالة حتسن دائم ومستمر.

 الفرع الثالث: الموارد البشرية والميزة التنافسية
 :الموارد البشرية الجديدة ومتطلبات التنافسيةخصائص  (1

إف التنافسية اظتعاصرة تتطلب غتموعة من اظتيزات اليت كتب أف تتوفر يف اظتورد البشري حىت يكوف قادراً  
  2على غتاهبة التغَتات اضتاصلة يف عاَف األعماؿ، من بُت ىذه اطتصائص ىي:

 والفجائية؛ القدرة على التعامل يف سوؽ مفتوح يتصف بالتقلب 

 ة ظتواكبة حركة اظترونة والقدرة على التخلص من األساليب العمل النمطية إُف أساليب متغَتة وغَت جامد
 خارج اظتؤسسة؛اظتتغَتات داخل و 

  التحرر من أسر اطتربات اظتاضية وحدود التخصص اظتهٍت والعملي الدقيق، والقدرة على االنطبلؽ ؿتو
 رائح متعاملُت متغَتة باستمرار؛ غتاالت عمل وختصصات وأسواؽ وش

  االىتماـ باكتساب اظتعرفة اصتديدة وجتديد الرصيد اظتعريف ومواصلة التنمية الذاتية يف فروع اظتعرفة واطتربة
 األكثر توافقا مع متطلبات العمل، مع إتاحة مساحة مرنة من اطتربات واظتعارؼ اظتساندة؛

                                                 
  .36نعيمة بارؾ، نفس اظترجع السابق، ص  -1
  . على اطتط: "اتها على إدارة الموارد البشرية" التنافسية وتأثير األكادنتية العربية الربيطانية للتعليم العاِف،  -2

www.abahe.co.uk   02 /02/2015 

http://www.abahe.co.uk/
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 مل يف غتاالت أو مناطق جديدة؛قبوؿ التغيَت واالستعداد لتحمل ؼتاطر الع 

   القدرة على حتمل اظتسؤولية وؽتارسة الصبلحيات وتوفر درجة كافية من االستقبللية وعدـ االعتماد على الغَت
 كمصادرة توجيو وإرشاد طوؿ الوقت ويف كل الظروؼ؛

 غتاالت العمل قبوؿ التنوع وحتمل أعباءه سواء كاف التنوع يف أعضاء فرؽ العمل اليت يتعاوف معها أو يف 
 واظتسؤوليات؛

  القدرة العالية على العمل يف فرؽ ليس بالضرورة أف تكوف على أساس اظتواجهة الشخصية ولكن بالدرجة
 األوُف إدراؾ قيمة العمل اظتشًتؾ والتعاوف مبنطق الفريق حىت يف حاالت تباعد األفراد يف مواقع متباعدة؛

 ار الطاقات الذىنية يف تقدٔف األفكار واظتقًتحات واضتلوؿ القدرات االبتكارية واإلبداعية، واستثم
 للمشكبلت، وابتداع الطرؽ واألساليب اصتديدة، والنظر إُف األمور من زوايا متجددة.

 القدرة على التفكَت اضتر واظتتحرر من قوالب الصيغ واظتفاىيم التقليدية؛ 

 النظر إليو على أنو كارثة؛  ؼ أوالقدرة على التحمل وقبوؿ الفشل ليس باعتباره هناية اظتطا 

  الطموح والتطلع إُف اظتستقبل أفضل باستمرار، وعدـ الركوف إُف قبوؿ ما حققو الفرد من ؾتاح، بل السعي
 باستمرار إُف ما ىو أفضل وأحسن سواء لشخصو أو للمؤسسة اليت يعمل هبا؛ 

 وحتقيق التفوؽ والتميز؛ قبوؿ التحديات الصعبة واعتبارىا فرصا قد ال تتكرر إلثبات الذات 

  التعامل مع اظتواقف اظتختلفة باظترونة اظتناسبة، والقدرة على تعديل أفتاط التعامل مبا يتفق ومتطلبات كل
 موقف.

 :من أجل أف تسهم اظتوارد البشرية يف ؾتاح اظتؤسسة، كتب أف تتوفر فيها الصفات التالية 

  أف تكوف نادرة مبعٌت أهنا غَت متاحة للمنافسُتRare ؛ 

  أف تكوف اظتوارد البشرية قادرة على إنتاج القيمValues ؛ 

 .أف يصعب على اظتنافسُت تقليد اظتوارد البشرية اظتتميزة سواء بالتدريب أو التأىيل 

 :دور المورد البشري في تحقيق الميزة التنافسية (2
تمركز الدراسات اضتديثة يف غتاؿ اإلسًتاتيجية والتنافس على مصادر تنافسية اظتؤسسات،  وحتصرىا 
باألساس يف اظتوارد البشرية الكفيلة باستغبلؿ الفرص اظتتاحة، وجتنب التهديدات احملتملة. ىذه اظتوارد اليت يشبهها 

لة من اظتؤسسات ذات اظتيزة التنافسية القوية. وللمورد بالعملة النادرة، اليت ال دتلكها إالى غتموعة قلي بيتر دوكر
البشري دور كبَت يف خلق القيمة، حيث يكوف ذلك بالقدرة على بناء كفاءات اظتوارد البشرية جبذب ودمج 
األشخاص اظتتميزين، بتنمية اطتربات وتسهيل انتشار الكفاءات اصتديدة كالتعلم الفردي واصتماعي، كما يتعلق 
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ى إدارة ىذه الكفاءات يف إطار تنظيمي ػتدد و بطريقة مبلئمة. كما أف حتقيق ميزة تنافسية مستمرة بالقدرة عل
للمؤسسات من خبلؿ العنصر البشري، يتضمن بشكل أساسي ػتاولة تغيَت طريقة التفكَت يف العنصر البشري، 

 1تنافسية. اسًتاتيجيةمن كونو غترد تكاليف على اظتؤسسة إُف كونو ميزة 
 :تثمار البشري عامل أساسي لتنافسية الصادراتاالس (3

فيما متص عبلقة رأس اظتاؿ البشري  بقطاع  1947أجريت دراسات على االقتصاد األمريكي يف عاـ  
الصادرات، حيث بينت الصناعات اعتادفة إلحبلؿ الواردات كانت ذات استخداـ واسع لرأس اظتاؿ من صادرات 

ا ما يعٍت أف أمريكا تصدِّر سلع كثيفة العمل و تستورد سلع كثيفة رأس اظتاؿ ، ىذ %30الواليات اظتتحدة بنسبة 
 2على الرغم من أف الدولة األمريكية تتصف بوفرة عنصر رأس اظتاؿ.

كما ظهرت دراسات أخرى تبحث يف دور التعليم والتدريب، وأثرقتا من خبلؿ تراكم رأس اظتاؿ البشري 
على فتط وتركيبة الصادرات، اليت بينت أف دتيز أمريكا بوفرة رأس اظتاؿ البشري قد جعلها تتخصص يف الصادرات 

 ذات االستخداـ الكثيف لرأس اظتاؿ البشري. 

أسباب حدوث التجارة اطتارجية كنظرية دورة اظتنتج، اليت أشارت إُف أف  وبرزت نظريات أخرى لتفسَت
الدولة اظتتقدمة اليت تبتكر منتجا جديدا أو تطوره، فإهنا ما تلبث أف تفقد قدراهتا على تصدير ىذا اظتنتج و تتحوؿ 

نتاج ىذه السلعة إُف مستورد، كوف دوؿ أخرى عملت على تنمية و تطوير مواردىا البشرية أصبحت قادرة على إ
اعتمادا على قدراهتا يف ختفيض تكلفة اإلنتاج، وىذا بالتاِف يدىم الرأي القائل بأف ال تكنولوجيا تعترب متحيزة 
باجتاه اظتوارد البشرية اظتؤىلة، ونتكن أف تنتقل من الدوؿ اظتتطورة إُف الدوؿ األقل تطورا لتوفَته اظتوارد البشرية اظتؤىلة 

 قل، كما ال ننسى اظتؤثرات األخرى والتطوير و اإلنفاؽ على الدعاية.بكلفة اقتصادية أ

ىذا ما يؤكد إمكانية بناء عبلقة بُت فتو الصادرات واالستثمارات البشرية، فتزايد الًتاكم يف رأس اظتاؿ 
البشري من خبلؿ زيادة حجم االستثمار فيو سيؤدي إُف حتقيق فتو اقتصادي من خبلؿ حتسُت الكفاءة و 

 نتاجية والقدرة على استيعاب التكنولوجيا اضتديثة.اإل

إذا العبلقة بُت تراكم رأس اظتاؿ البشري والصادرات نتكن القوؿ بأهنا عبلقة تكاملية، فالصادرات ىي 
السلع واطتدمات اليت تأيت تلبية لطلب خارجي وختضع لشروط الطلب يف السوؽ العلمي، وبافًتاض وجود 

بُت الدوؿ، فإف االحتفاظ أو زيادة حجم السوؽ تعٍت احملافظة على ميزة نسبية،  عبلقات اقتصادية تنافسية

                                                 
، اظتؤدتر "ية العمومية والخاصة الجزائريةحالة المنظمات االقتصاد -البشرية في ظل متغيرات العولمة تأىيل وظيفة الموارد"بقة الشريف،  -1

 .10، ص 2009نوفمرب  4-1لكة العربية السعودية، الدوِف للتنمية اإلدارية، اظتم
رأس اظتاؿ الفكري يف  :، اظتلتقى الدوِف اطتامس حوؿ"عامل أساسي لنمو القطاع التصديرياالستثمار البشري ك"جلوِف سهاـ، بونويرة موسى،  -2

 .9، ص 2011ديسمرب  14-13ة، جامعة شلف، اصتزائر، يومي منظمات األعماؿ العربية يف ظل االقتصاديات اضتديث
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واالحتفاظ مبيزة نسبية لصناعة ما البد من توفر القدرة على التطوير واإلبداع واستيعاب أسباب اإلنتاج اضتديث، 
 التدريب.واليت حتتاج حىت تظهر إُف الكفاءة واطتربة اليت ال تتأتى إالَّ من خبلؿ التعليم و 

أما تكامل الصادرات مع االستثمارات البشرية فقد تنشأ من خبلؿ استفادة قطاع التجارة اطتارجية من ميزة 
العمالة اظتدربة، فهي قادرة على استيعاب التكنولوجيا اضتديثة وتطويرىا مبا يتبلءـ و حاجة اإلنتاج احمللي. و بالتاِف 

ل أكثر كفاءة من القطاعات االقتصادية األخرى، ؽتا يعٍت أف فتو فإف القطاع التجاري قادر على تبنيها بشك
الصادرات يرتبط بتوفَت العمالة اظتدربة، ويف نفس الوقت فإف توفر قطاع تصديري قد يعترب متطلبا لنمو وتراكم 

 االستثمارات البشرية اظتؤىلة.

فالقوى العاملة ذات اصتودة العالية يف األخَت نتكن القوؿ أف العنصر البشري يمعد أداة أساسية وتنافسية، 
توفر للمؤسسة ميزة تنافسية تزيد من قدرهتا على اظتنافسة، وإدراكها ظتتطلبات البيئة متقدمة التكنولوجيا، فاألقتية 
التنافسية اليـو تكمن يف االىتماـ باظتوارد البشرية وتنميتها، ىذا عن طريق االستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري من 

 لتدريب، التعليم والتكوين.خبلؿ ا

 المطلب الثالث: تشجيع االستثمار والشراكة األجنبية
إف موضوع هتيئة مناخ االستثمارات األجنبية من اظتوضوعات اعتامة اظترتبطة بالقدرة التنافسية ألي مؤسسة 

اإلنتاجية واطتدماتية عامة، أو شركة اقتصادية، حيث تعترب من أىم اظتصادر األساسية يف دتويل ودعم القطاعات 
وانعكاسو على قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة، من حيث زيادة وحتسُت اإلنتاج احمللي يف ظل سياسة 
تنوع قاعدة اإلنتاج واإلحبلؿ ػتل الواردات، والتوسيع يف حجم الصادرات، ومن مث زيادة القدرة التنافسية 

 سواؽ احمللية والدولية.للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف األ

 الفرع األول: مفاىيم حول االستثمارات والشراكة األجنبية
تتجلى األقتية االقتصادية لبلستثمارات األجنبية من خبلؿ الدور لذي تلعبو يف مسار النشاط االقتصادي 

غَتات االقتصادية  وتطوره حركيا وال سيما وأنو وثيق االرتباط والصلة بصورة مباشرة أو غَت مباشرة بأىم اظتت
  كالبطالة، االدخار، االستهبلؾ، معدؿ النمو، والتنمية االقتصادية.

 :االستثمار األجنبي المباشر (1
يعرىؼ االستثمار األجنيب اظتباشر دوليا، وفقا لدليل إعداد إحصاءات ميزاف اظتدفوعات الصادر عن صندوؽ 

" ذلك النوع من أنواع االستثمار الدوِف الذي يعكس حصوؿ كياف مقيم  :، على أنو1993النقد الدوِف منذ عاـ 
) اظتستثمر اظتباشر ( يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة ) مؤسسة االستثمار اظتباشر ( يف اقتصاد 

فة إُف دتتع آخر. وتنطوي اظتصلحة الدائمة على وجود عبلقة طويلة األجل بُت اظتستثمر اظتباشر واظتؤسسة، إضا
اظتستثمر بدرجة كبَتة من النفوذ يف إدارة اظتؤسسة. وال يقتصر االستثمار اظتباشر على اظتعاملة اظتبدئية أو األصلية 
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اليت أدت إُف قياـ العبلقة اظتذكورة بُت اظتستثمر واظتؤسسة، بل يشمل رتيع اظتعامبلت البلحقة بينهما، ورتيع 
تسبة، سواء كانت مساقتة أو غَت مساقتة". يتفق ىذا التعريف مع تعريف مؤدتر اظتعامبلت فيما بُت اظتؤسسة اظتن

كما أصدر صندوؽ   1األمم اظتتحدة للتجارة والتنمية واظتفهـو الصادر عن منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية.
فهـو الدوِف مسودة الطبعة السادسة لدليل إحصائيات ميزاف اظتدفوعات ورد فيها اظت 2007النقد الدوِف يف 

  . 1993لبلستثمار األجنيب اظتباشر الوارد مطابق لذلك، لتحل ػتل الطبعة اطتامسة الصادرة عاـ 
 :الشراكة األجنبية (2

لقد مت استعماؿ كلمة شراكة كثَتا من طرؼ الباحثُت دوف إعطائها مفهوما دقيقا ويف ىذا اإلطار يعرفها 
B.Ponson تتم بُت مؤسسات أو منظمات ظتدة معينة، هتدؼ إُف تقوية كل أشكاؿ التعاوف اليت " :على أهنا

"، فمفهـو الشراكة هبذا الشكل يشمل التحالف يدىافعالية اظتتعاملُت من أجل حتقيق األىداؼ اليت مت حتد
 B.Garrette etدماج واالقتناء والشراكة، فيعترباإلسًتاتيجي، لكن ينبغي أف نفرؽ بُت التحالف واالن

P.Dussage ندماج واالقتناء ىو زواؿ اظتؤسسة اظتعنية ظتيبلد وحدة أو مؤسسة جديدة، أما يف التحالف أف اال
والشراكة فتبقى اظتؤسسة ػتافظة على استقبلليتها من حيث األىداؼ واظتصاٌف اطتاصة وتقيم عبلقات مشاركة 

  2لتحقيق بعض األىداؼ اظتشًتكة.
  3األجنبية من كما يلي:كذلك يوجد بعض االقتصاديُت من عرؼ الشراكة  
  حسبB. Dubois et Kotler ،الشراكة ىي اإلسًتاتيجية األكثر انتشارا من طرؼ اظتستثمرين األجانب " :

 أي يشًتكوف مع شركاء ػتليُت من أجل إؾتاز مشروع معُت يف أحسن الظروؼ".

  حسبTerpestra أجنبية، ويكوف أحد : " الشراكة تنطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دوؿ
أطراؼ االستثمار فيها شركة دولية دتارس حقا كافيا يف إدارة اظتشروع أو العملية اإلنتاجية دوف السيطرة الكاملة 

 عليها".

ىذه التعاريف نتكن أف نستنتج أف الشراكة األجنبية ىي اتفاؽ بُت طرفُت استثمارين أو أكثر،  من خبلؿ
سة نشاط معُت داخل دولة البلد اظتضيف، قد يكوف الطرؼ الوطٍت شخصية أحدقتا وطٍت واآلخر أجنيب ظتمار 

 معنوية تابعة للقطاع العاـ أو اطتاص.

                                                 
 .20، ص 2014، الكويت، ""مناخ االستثمار في الدول العربيةة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات، اظتؤسس -1
في بعض " الشراكة األجنبية رىان المؤسسات االقتصادية لبناء التحالفات اإلستراتيجية العالميةـ  قراءة مقراف عبد الكرٔف، بلخَت فريد،  -2

 14-13، جامعة معسكر، اصتزائر، يومي ملتقى وطٍت حوؿ: التجارب اطتاصة بالشراكة بُت القطاع العاـ واطتاص، "تجارب المؤسسات الجزائرية
 .3، ص 2015أفريل 

  .3خَت فريد، نفس اظترجع السابق، ص مقراف عبد الكرٔف، بل -3
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 الفرع الثاني: دور االستثمار األجنبي والشراكة األجنبية على المؤسسات ص و م
غَتة تسعى الدوؿ إُف تقوية العبلقات اليت تربط بُت الشركات اظتتعددة اصتنسيات واظتؤسسات الص

واظتتوسطة، هبدؼ نقل التكنولوجيا وحتسُت اصتودة، ػتاولة صتعل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة موردا لبعض 
 .يت حتتاجها ىذه الشركات األجنبيةاظتنتجات ال

 :تعزيز التفاعل بين االستثمار األجنبي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (1
 1يتم ذلك من خبلؿ تسطَت برامج هتدؼ إُف: 

 سبل تبادؿ اظتعلومات اليت ختص الشركات اظتتعددة اصتنسيات واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة على  حتسُت
 حد السواء، من خبلؿ وضع مواقع الكًتونية وأنظمة معلومات.

   تنظيم التظاىرات اليت تشجع تبادؿ اظتعلومات والعناوين بُت اظتشًتين احملتملُت )الشركات متعددة
حملتملُت ) اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة(، وكذا اظتلتقيات واظتعارض اليت تعمل فيها الشركات اصتنسيات( واظتوردين ا

اظتتعددة اصتنسيات الطرؽ اليت مكنتها من اظترور والتوغل إُف األسواؽ العاظتية كتجربة تستفيد منها اظتؤسسات 
 الصغَتة واظتتوسطة.

من قبل منظمة األمم اظتتحدة للتنمية  (BSTP)لقد أنشئت بورصات اظتقاولة من الباطن والشراكة 
هبدؼ جعل الدوؿ النامية واالنتقالية أكثر قدرة على استحداث مناصب  1970يف سنة  (ONUDI)والتعاوف 

عمل، وحتسُت من مستواىا التكنولوجي، وقدرهتا على اظتنافسة الدولية. لتشكل فيما بعد أداة لًتقية التفاعل بُت 
باشر واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، حيث تعمل ىذه البورصات على مساعدة اظتؤسسات االستثمار األجنيب اظت

من خبلؿ إعداد بطاقات اظتقاولة من الباطن، وبطاقات حوؿ اظتوردين تنتهي بإعداد دليل للبورصات اظتقاولة من 
األساسية يف توفَت  الباطن والشراكة، الذي يوضع على مستوى كل دولة مساقتة يف الربنامج، أي تكمن مهمتو

معلومات تقنية مفصلة تصدر عن اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة )نوع التجهيزات واآلالت اليت تصنعها، النموذج، 
القدرة، القوة.....(، واليت تشفر فيما بعد ليتم إدخاعتا إُف قاعدة اظتعلومات، وتتم ىذه العملية باالستعانة 

دث من جهة الشركات متعددة اصتنسيات اليت دتثل الزبوف ظتنتجات ىذه مبهندسُت ؼتتصُت. نفس الشيء الذي لت
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، حيث تقـو بإصدار معلومات حوؿ نوعية طلبياهتا وتشفرىا وحتوعتا إُف قاعدة 

القاعدة، اظتعلومات، لتكوف ىذه القاعدة حلقة الربط بُت كل من اظتورد والزبوف. ونظرا لؤلقتية اليت تلعبها ىذه 
ينبغي السهر على حتيُت اظتعلومات اليت تشملها حىت يتم الوصوؿ لؤلىداؼ اظترجوة من إنشائها. ونشَت ىنا إُف 

 األقتية البالغة اليت تلعبها اظتلتقيات واظتعارض وؼتتلف التظاىرات يف تغذية قاعدة اظتعلومات.

                                                 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علـو التسيَت، ستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"ا"المقاولية و صندرة ساييب،  -1
  .190، ص2014-2013، اصتزائر، 2امعة قسنطينة ج
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 :لصغيرة والمتوسطةاالستثمار األجنبي والقدرة التنافسية التصديرية للمؤسسات ا (2
أدى النجاح االقتصادي الذي شهدتو االقتصاديات الصناعية اآلسيوية اصتديدة خبلؿ السبعينات 
والثمانينات وكذا النمو االقتصادي الباىر الذي حققتو الصُت، إُف إعطاء األقتية القصوى للكفاءة التصديرية 

األجنيب اظتباشر على القدرة التصديرية للدوؿ النامية ضمن مسار العملية التنموية. والختبار تأثَت االستثمار 
 اظتضيفة ينبغي أوال التفرقة بُت األثر اظتباشر وغَت اظتباشر.

بسبب امتبلؾ الشركات األجنبية آلخر األجياؿ اظتتطورة من التكنولوجيا اإلنتاجية نتيجة  األثر المباشر: .أ 
إلنفاقها الضخم على مشاريع البحث والتطوير ؽتا نتنحها ميزة تنافسية مقارنة مبثيبلهتا احمللية، لذا فإهنا تقـو بإنتاج 

بايا السوؽ الدولية وامتبلكها لقنوات تسويقية منتجات موجهة للتصدير. حيث تزيد من صادراهتا نتيجة ظتعرفتها خب
دولية دتكنها من تسهيل إبراـ عقود تصديرية إُف اطتارج، وىو ما يعود باإلكتاب على الدوؿ اظتضيفة بفوائد رتة 
خاصة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت تفتقر إُف ىذه االسًتاتيجيات والتكنولوجيا اظتتطورة، حيث تتمثل ىذه 

يف انتشار التكنولوجيا اضتديثة إُف اعتياكل اإلنتاجية واظتنافسُت احملليُت، باإلضافة إُف تعزيز القدرة التصديرية  الفوائد
 1عتا، وإحبلؿ الواردات وسد العجز التمويلي الذي تتميز بو الدوؿ النامية خصوصا ودعم النمو االقتصادي عتا.

األجنيب اظتباشر إُف الدوؿ النامية يصاحبو عدة مزايا تقـو إف تدفق االستثمار األثر الغير المباشر:  .ب 
 الشركات واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة احمللية باالستفادة منها:

  نقل اظتهارات اإلدارية إُف الدوؿ اظتضيفة، ونقل التكنولوجيا اضتديثة يف اجملاؿ التصديري إُف الشركات
 حتسُت وتغيَت اطتصائص التكنولوجية احمللية وعناصر اإلنتاج.واظتؤسسات احمللية، وبالشكل الذي يساعد على 

   تقـو الشركات واظتؤسسات احمللية باستغبلؿ حلقات االتصاؿ مع شبكات التوزيع العاظتية اليت دتتلكها
الشركات األجنبية يف األسواؽ العاظتية يف إطار اظتشروعات اظتشًتكة لتوجيو أنشطتها اإلنتاجية ؿتو خلق سلع 

 ات موجهة للتصدير. وخدم

بصفة عامة تتميز فروع الشركات األجنبية اظتتوطنة يف الدوؿ النامية وعلى عكس نظَتاهتا احمللية بتدويل 
نشاطها واندماجو يف شبكة التبادالت والعبلقات االقتصادية الدولية، ىذا راجع بنسبة كبَتة إُف غزارة اظتوارد اظتالية 

ضتديثة والكفاءات من اظتهارات التسويقية، عتذا تعتمد  الشركات األجنبية وفروعها إُف اظتتاحة وامتبلؾ التكنولوجيا ا
لعب دور " ػتفز للتصدير" وتسهيل اندماج اظتؤسسات احمللية من اضتصوؿ على اظتعلومات بأقل التكاليف فيما 

 متص السلع األكثر طلبا يف األسواؽ الدولية.

                                                 
دراسة  -تدامة في االقتصاديات المغاربيةتقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المس"بيوض ػتمد العيد،  -1

  .128، ص2011-2010َت، جامعة سطيف، اصتزائر، مذكرة ماجست "،مقارنة: تونس، الجزائر، المغرب 
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حوؿ عبلقة االستثمار األجنيب اظتباشر باظتبادالت اطتارجية منها كما جتدر اإلشارة إُف أف ىناؾ دراسة 
اظتبٍت على أساليب اظتزايا النسبية للدوؿ، حيث يبُت يف دراستو لبلستثمارات األجنبية اظتباشرة  kojimaاقًتاب  

اظتبادالت الدولية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف الياباف خبلؿ السبعينات، أف االستثمار األجنيب اظتباشر يدعم 
  1عندما يتم يف صناعات يتمتع فيها البلد اظتضيف مبيزة نسبية مقارنة ببلد اظتنشأ.

عموما ومن ناحية أخرى تلعب الشراكة األجنبية دورا مهما وأساسيا يتمثل يف توفَت مصادر جديدة لتمويل 
ويلة األجل وما يًتتب عنها من اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، ؽتا كتعلها يف غٌت عن طلب قروض دتويل ط

مديونية، حيث يمعترب ىذا من أىم العوائق اليت تتعرض عتا اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة يف الدوؿ النامية،  
كما تسمح وتوفر الشراكة األجنبية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة االستفادة من التسهيبلت اليت دتنحها 

واالستفادة من برامج التدريب والتنمية اإلدارية واألساليب اضتديثة يف العملية اإلنتاجية الدولة للشركاء األجانب، 
ؽتا يؤدي إُف خلق وتنمية القدرات اضتالية للعنصر البشري، وختفيض األخطار اليت حتيط باظتؤسسات الصغَتة 

اظتتوسطة لبلستفادة من خربة واظتتوسطة. كما نتكن اعتبار الشراكة األجنبية فرصة متاحة للمؤسسات الصغَتة و 
 وتقنيات الشريك األجنيب، فهي إذف وسيلة لتعلم الشريك شيء جديد من شريكو.

خبلصة القوؿ جتدر اإلشارة إُف أف االستثمار والشراكة األجنبية نتكنهما حتقيق ىذه اآلثار للدوؿ اظتضيفة 
بَتة على مدى مرونة الدولة وفعاليتها يف عامة واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة، لكن ىذا يتوقف بدرجة ك

تطوير ىذه االسًتاتيجيات عن طريق توفَت غتموعة من احملددات واآلليات اظتشجعة صتذب االستثمارات وؾتاح 
 الشراكة األجنبية مع اظتؤسسات احمللية اليت تتمثل أقتها يف:

 توفَت واطتدمات األساسية مع االىتماـ الطاقة  اضتوافز، االىتماـ بتنمية اظتوارد البشرية وتوفَت وحتسُت اظترافق
الضمانات البلزمة للمستثمر األجنيب من حيث استقرار السياسات اضتكومية وسياسات االستثمار على وجو 

 اطتصوص، والتشريعات اظتالية والضريبة وقوانُت زتاية الرباءات واالخًتاعات؛

 تمثل خصوصا يف الرسـو اصتمركية على مستلزمات العمل على ختفيض تكلفة االستثمار األجنيب، اليت ت
 اإلنتاج مثبل؛

   تطوير األداء اظتؤسسي وػتاربة كل ما يعيق ىذه االستثمارات األجنبية، مثل ػتاربة الروتُت والبَتوقراطية وإزالة
 كافة القيود واإلجراءات اإلدارية اظتعقدة اليت تؤدي إُف خلق النزاعات؛

  اظتعلومات السليمة عن فرص االستثمار اظتوجودة بالدولة وتقييم جدواىا توفَت البيانات اضتكومية و
 بالتكلفة اظتناسبة؛االقتصادية، تقدٔف 

                                                 
 .254، ص 2005، ديواف اظتطبوعات اصتزائرية، الطبعة الثانية، "" مدخل إلى السياسات االقتصاديةقدي عبد اجمليد،  - 1



 الفصل الثالث                                                           دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 

 

153 

  الًتكيز على اظتشروعات اعتامة اليت تسود االجتاىات يف اطتطة االستثمارية، باإلضافة إُف الًتكيز على
      لًتسيخ قاعدة اإلنتاج الصناعي. اظتشروعات الصغَتة واظتتوسطة باعتبارىا صناعات مغذية وأساسا

 العناقيد الصناعية استراتيجيةالمطلب الرابع: تفعيل 
( بل التحدي ىو يف  إف التحدي يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، ليس اضتجم )الذي قد يكوف ميزة

 من ىنا كانت فكرةىيكل متكامل، يواجو تفتت عمليات اإلنتاج والتسويق والشراء،  التفكك وعدـ ارتباطها يف
اظتزايا على مستوى  العناقيد الصناعية، من أجل دعم ىذه الشرلتة من اظتؤسسات يف أسواقها احمللية والعاظتية وحتقيق

وتقسيم العمل، وتقليل نفقات التبادؿ  اظتنشآت وعلى مستوى االقتصاد ككل، إضافة إُف زيادة فرص التخصص
اإلنتاج بصورة عامة، أيضاً رفع مزايا التنافسية بُت اظتنتجات وحتسُت  تكاليف أثناء اظتراحل اإلنتاجية ومن مث تقليل

العناقيد الصناعية يف  اسًتاتيجيةفلقد تبنت العديد من الدوؿ  .ينعكس على االقتصاد بالكامل فرص التصدير ما
اعية اطتيار االسًتاتيجي سياساهتا االقتصادية لرفع معدالت فتوىا وحتقيق أىداؼ ػتددة، كما تعترب العناقيد الصن

 لتحالف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وردـ أي فجوة من فجوات التفكك والتشتت عتذا القطاع الفيت.

 الفرع األول: األسس النظرية للعناقيد الصناعية
منذ األزؿ كاف كل جتمع بشري يتميز بصناعة أو حرفة معينة للكسب، ويتميز سكاف ىذا التجمع عن 

لتمكن من ىذه الصناعة والقدرة على االستفادة منها. فهناؾ التجمعات الزراعية اليت يعمل معظم غَتىم يف ا
سكاهنا يف الزراعة نظراً ظتا تتميز بو منطقتهم من مزايا نسبية للزراعة ولوجود اظتزارعُت اظتهرة الذين تراكمت لديهم 

 أعماؿ ختدـ ىذا النشاط. وىناؾ جتمعات القرى اظتعرفة واطتربات، أما بقية السكاف غَت اظتزارعُت فيعملوف يف
واظتدف البحرية اليت يعمل معظم سكاهنا يف صيد السمك، يف حُت ختصصت غتموعات منهم يف صناعة السفن 
وغتموعات أخرى يف صناعة وسائل الصيد، وىكذا فكل من يف ىذه اظتدينة يعمل بشكل أو بآخر يف أعماؿ عتا 

 عبلقة بالبحر..
 :اإليديولوجية التاريخية للتجمعات الصناعية (1

ىي  األوربية الدوؿ ساعدهتا يف اليت والعوامل الصناعية الثورة التجمعات الصناعية كانت ظاىرة بعد مبلمح
 وأمريكا، حيث صاحبتها عدة نظريات أقتها نظرية أوربا يف الصناعي النمو واكبت عتا واليت التخطيطية احملاوالت

الذي حاوؿ فيها أف يدرس العوامل اظتؤثرة يف التوزيع اصتغرايف  1909الصناعي لؤلظتآف ألفرد فيرب سنة  اظتوقع
 1للصناعة.

                                                 
  اطتط:. على " التجمعات الصناعية البديل القادم لبرامج التنمية االقتصادية التقليدية"مقاؿ بعنواف،  -1

com/2007/11/21/article_117720.html   .aleqt.www://http 
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االنتباه ألقتية التجمعات الصناعية والفوائد اليت نتكن أف جتنيها  1920كما لفت ألفرد مارشاؿ يف عاـ 
فة واظتعلومة بُت الشركات وقرب موردي اظتواد اطتاـ منها اظتؤسسات، ومن ىذه الفوائد اليت ذكرىا انتشار اظتعر 

وسهولة اضتصوؿ على اظتدخبلت الوسيطة والعمالة اظتدربة واستقطاب العمبلء. وأكد أف حصوؿ اظتؤسسات على 
 1ىذه الفوائد مرىوف بتجمع عدد من اظتؤسسات الصغَتة اليت تعمل يف اجملاؿ نفسو يف مكاف ػتدد.

 لصناعيةثانيا: مفهوم العناقيد ا (2
االقتصادي مايكل بورتر بإصدار كتابو  العاَف قاـ عندما 1990عاـ  يف تتبلور اظتفهـو ىذا معاَف بدأت

 حيث التجمعات الصناعية،  نظريات يف الثورة يشبو ما أحدث الكتاب الذي الشهَت ػ اظتيزة التنافسية لؤلمم ػ ىذا
 من شبكة والحظ وجود صناعية دوؿ الصناعية يف عشر اظتؤسسات من فتاذج ودراسة بتحليل الكاتب قاـ

تعرؼ العناقيد  حيث  Industrial clusterوصف  عليها اظتؤسسات أطلق ىذه والرأسية بُت األفقية العبلقات
" جتمعات جغرافية قد تكوف ػتلية، إقليمية، أو عاظتية للشركات واظتؤسسات اظترتبطة فيما  :الصناعية على أهنا

بينها يف منظومة من األنشطة الصناعية واليت تصب يف صاٌف ودعم التنافسية للمؤسسات اظتكونة عتذه العناقيد،  
مثل مؤسسات البحث العلمي كما تتسع لتشمل العديد من اعتيئات التمويلية، واضتكومية والغَت اضتكومية، 

 والتطوير، واظتؤسسات اليت تقـو بالتدريب والدعم الفٍت ... ؽتا يؤشر على وجود ترابط  بُت وحدات العنقود ".

ونتثل العنقود السلسلة الكاملة للقيمة اظتضافة، وختتلف العناقيد من حيث العمق ودرجة التعقيد لذا نتكن 
 2وىي: ،بط يف العنقود الواحدالتميز بُت نوعُت من عبلقات الًتا

 .عبلقات ترابط أفقية: ىي اليت تنشأ بُت اظتؤسسات يف نفس اظترحلة اإلنتاجية 

 رأسية: ىي اليت تنشأ بُت اظتؤسسات يف مراحل ؼتتلفة من العملية اإلنتاجية. عبلقات ترابط 

 :خصائص العناقيد الصناعية (3
 :الصناعية العناقيد ؽتيزات أىم بُت من

 ى عل اكتابيا سيؤثر ؽتا نسبيا من استَتادىا، وبتكاليف أقل اإلنتاج ظتدخبلت ػتليُت موردين كتاد إ على قدرهتا
ؿتو  واظترتبطة اظتدعمة الصناعات اجتاه كاف وكلما .والعاظتية احمللية مستوى األسواؽ على للصناعة التنافسية القدرة
 الصناعة مساعدة يف اكرب عتا دور كاف كلما  اإلنتاج، مدخبلت من واظتتخصصة احملددة األجزاء بعض إنتاج

 .عاظتيا واظتنافسة التطور على الرئيسية

                                                 
  .48، ص2010، جامعة حلب، سوريا، محاضرات في الجغرافيا الصناعية""عبد الرؤوؼ رىباف،  -1
الصناعة، العدد الطاقة و  ، غتلة تصدر عن وزارة"العناقيد الصناعية و دورىا في التنمية الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"ؼتتار مسعد،  -2
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  رأسية  رابطة وعبلقات القيمة اظتضاعفة سلسلة يف عبلقات تربطها ظتؤسسات جغرايف جتمع عن عبارة ىي 
 وسلوكية اجتماعية خلفية توافر كذلك البشرية، واظتوارد واطتربات تبادؿ السلع على وأفقية مبنية  )أمامية وخلفية(

 تساعد اليت العامة واطتاصة واظتعاىد اظتؤسسات من شبكة أيضا االقتصادية، اظتؤسسات بُت تدعم الًتابط
 أعضاء تعزيز تنافسية على تساعد اليت العوامل من أىم وجودىا واليت يعترب اظتختلفة، االقتصادية الكيانات
 .التعليمية واظتعاىد العنقودية، كاصتامعات السلسلة

 حتقيق اظتتواصل، كتب والتطور واالستقرار النمو على ومساعدهتا الصناعية العناقيد ؾتاح ضماف أجل من 
بصورة  اجملتمع من أخرى جهات مع الًتابط ىذا حتقيق إُف إضافة يف العنقود، اظتوجودة اظتؤسسات بُت الًتابط
تكنولوجيا  من عالية ما يتطلب مستويات وىو التسويقية، وفرصها اإلنتاجية كفاءهتا من وترفع العناقيد ختدـ

 العناقيد نشاط تنمية يف دور عتا اليت واعتيئات اظتؤسسات بُت كافة الًتابط ىذا لتحقيق واالتصاالت اظتعلومات
  .اظتتكونة

 ىذا لتدث أف فيمكن إُف آخر، عنقود من متتلف فإنو للعناقيد الصناعية، اصتغرايف الًتكيز ناحية من أما 
 يف اعتائل التطور ضوء بأكملها. وعلى دولة يف أو اظتدف غتموعة من يف أو واحدة مدينة مستوى على الًتكيز
 1اظتتجاورة. من الدوؿ غتموعة العنقود يشمل أف نتكن التكنولوجي التطور وكذلك النقل واالتصاالت وسائل

 الصناعية الفرع الثاني: مقومات نجاح التعاقد من الباطن داخل العناقيد
سًتاتيجية العناقيد انتثل مفهـو التعاقد من الباطن أحد أشكاؿ العبلقات األساسية بُت اظتؤسسات يف إطار 

الصناعية، مبا نتثل يف ذلك االعتماد اظتتبادؿ بُت الوحدات اإلنتاجية حيث تقـو أحد الوحدات بإنتاج اظتنتج 
ىذا التعاقد من الباطن بُت وحدات اإلنتاج داخل العنقود النهائي لصاٌف وحدة أخرى، ومن بُت مقومات ؾتاح 

 2نذكر:

 التخطيط السليم لؤلدوار واظتسؤوليات لكل طرؼ من األطراؼ اظتشًتكة يف اإلنتاج؛ 

 اختيار الشركات اليت يتم التعاقد معها من الباطن من خبلؿ عملية انتقاء عادلة؛ 

 أف تكوف اإلدارة من خبلؿ نظاـ إداري كفء؛ 

 در ؽتكن من التعاوف والتنسيق بُت األطراؼ اظتختلفة إلدتاـ عملية اإلنتاج؛وجود ق 

 .رغبة اظتتعاملُت من الباطن يف التطوير اظتستمر لؤلداء 

                                                 
علـو التسيَت، ، غتلة العلـو االقتصادية و ستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"ا"العناقيد الصناعية كزايري بلقاسم،  -1

  .173، ص 2007جامعة فرحات عباس، سطيف، اصتزائر، العدد السابع، 
  .252، ص 2010، دار اظتعارؼ، اإلسكندرية، مصر، "مدخل تطبيقي معاصر -" الصناعات والمشروعات الصغيرةأنتن علي عمر،  -2
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 الفرع الثالث: السياسات البلزمة لخلق وتنمية العناقيد الصناعية
ات الصغَتة واظتتوسطة سًتاتيجية العناقيد يتطلب العمل على جذب اىتماـ الشركات واظتؤسساإف تفعيل 

إُف أقتية العنقود واظتزايا اليت تعود من العمل يف ىذا اإلطار....ويف ىذا اجملاؿ نتكن تقسيم السياسات واطتطوات 
 1اليت كتب إتباعها من أجل خلق ودتكُت العناقيد الصناعية من أداء دورىا يف االقتصاد الوطٍت إُف غتموعتُت:

تتعلق مبجموعة السياسات اليت كتب إتباعها لتنمية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت نتكن  المجموعة األولى:
أف يتكوف منها العنقود، فبل نتكن تنمية العنقود دوف تنمية ومساندة الوحدات األساسية الداخلية فيو وىي 

 اظتؤسسات. 

تتعلق باظتساعدة على خلق ىذه العناقيد وتأىيلها للقياـ بدورىا... وىنا يقع على الدولة  المجموعة الثانية:
مسئولية اظتساعدة يف نضوج العنقود من خبلؿ تصميم الربامج اليت تشجع على إرساء فتط شبكي من العبلقات 

ة. كذلك يقع على الدولة مثل تشجيع التعاقد من الباطن، وتشجيع تبادؿ اظتعلومات، إنشاء مراكز تدريب مشًتك
مسئولية إقامة الربط بُت العنقود الصناعي والتطوير الوطٍت، وىو النظاـ الذي يضم ثالوث نظم التعليم، التدريب 
ونظم اإلنتاج، ومؤسسات البحث العلمي واصتامعات، فإنو على الدولة أف حتدد األنواع اظتختلفة من العناقيد 

على مرحلة التطور اليت وصل إليها كل منها، حىت ال يضر تعميم السياسة  الصناعية داخل اقتصادىا، وتتعرؼ
 االقتصادية على اظتستوى الكلي بأحد العناقيد اعتامة.

 الفرع الرابع: أىمية العناقيد الصناعية لدعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
عية، وىو أحد أىم وأحدث أساليب يعترب أسلوب التجمعات الصناعية إحدى أفضل وسائل التنمية الصنا

رفع معدالت النمو االقتصادية واالجتماعية الكلية، إذ يسهم بشكل كبَت يف فتو وازدىار اظتشاريع الصغَتة 
واظتتوسطة وخفض معدالت البطالة والقضاء على الفقر وجذب االستثمارات األجنبية والتطوير التكنولوجي وزيادة 

من عدد اظتشاريع الصغَتة  %77جتمعاً صناعياً حتتضن  388اظتثاؿ يوجد أكثر من  الصادرات. يف اعتند على سبيل
من حجم االستثمارات، وتشَت بعض التقديرات إُف أف ىذه العناقيد  % 61من فرص العمل و % 72واظتتوسطة و

ر التجمعات  % 60تساىم بنحو  ناعية من صادرات إيطاليا الص % 57من صادرات اعتند. ويف إيطاليا تصدِّ
من العاملُت يف القطاع الصناعي. ويوجد يف قاعدة بيانات معهد التنافسية وحدىا معلومات  % 65وتوظف ؿتو 

بلدًا حوؿ العاَف. ويتعدى األثر اإلكتايب للتجمعات الصناعية تطوير تنافسية  52جتمع صناعي يف  800عن 
التجمع إُف الوصوؿ مبوارد الدولة احملدودة إُف طاقاهتا القصوى، نتيجة التخصص وتركيز اصتهود يف النشاطات 

لتأثر األنشطة مرتفعة القيمة اظتضافة بداًل من توزيعها على عدد من األنشطة االقتصادية. كما أنو نتيجة 

                                                 
 130، ص 2011، دار الكتاب اضتديث، اصتزائر، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل مشكل البطالة والفقر""صبلح حسن،  -1
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االقتصادية ببعضها بعضا فإف أثر اظتضاعف الرتفاع القيمة اظتضافة عتذا القطاع على القطاعات األخرى يكوف 
 1أكرب ؽتا لو استهدفت رتيعها معاً.

ع بكفاءة وتنافسية تقد أثبتت العديد من الدراسات أف اظتؤسسات اليت تعمل ضمن جتمع صناعي تتم
 ولة، ويوفر العمل ضمن التجمعات الصناعية العديد من اظتزايا للشركات، من أقتها:أعلى مقارنة بتلك اظتعز 

  خفض ملموس يف تكاليف اإلنتاج بصفة عامة ورفع الكفاءة اإلنتاجية، نتيجة لقرب ورخص مدخبلت
 اإلنتاج الرئيسية )كاظتواد اطتاـ والعمالة(؛

 وارد اظتالية البلزمة، نتيجة لوجود أسواؽ مالية تتفهم توفَت البنية التحتية اظتناسبة للصناعة وتسهيل وصوؿ اظت
 ىذه الصناعة؛

 زيادة فرص التخصص وىو ما يسمح بإعادة ىيكلة الصناعة وظهور منتجات جديدة؛ 

 التكامل مع الشركات األخرى للحصوؿ على مزايا اضتجم واظتقدرة على دخوؿ أسواؽ جديدة؛ 

  اء كميات كبَتة من اظتواد اطتاـ؛إمكانية اضتصوؿ على األسعار التفضيلية لشر 

 تسهيل تبادؿ اظتعلومات واكتساب اظتعرفة، ومنها سرعة االستجابة للتغَتات يف الصناعة؛ 

 .ومن أبرز إكتابيات ىذه التجمعات زيادة القدرة االبتكارية اليت تؤدي إُف زيادة اإلنتاجية والتطوير اظتستمر 

رات اإلسًتاتيجية لتحالف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة مع كما تعترب العناقيد الصناعية من أىم اطتيا
بعضها البعض. حيث يتّم مبوجب ىذا التحالف االستفادة من القدرات الذاتية لكل مؤسسة، بشكل يسمح 
لؤلطراؼ اظتتحالفة بتحسُت قدراهتا الّتنافسية يف غتاؿ عملهما بتفادي أوجو القصور الذي نتيز عملها بشكل 

يسمح عتا بزيادة فعاليتها، بشكل يسمح عتا بتخفيض تكاليفها اإلنتاجية أو زيادة حصتها داخل  منفرد، وىو ما
السوؽ اليت تعمل فيها. مع العلم أّف التحالف يقتضي تقييما دوريا قصد تفادي األخطاء من أجل حتسُت 

 2األداء.

إف زيادة القدرة التنافسية وتنميتها للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة داخل العناقيد الصناعية مرىوف بنجاح 
حتالفها والتعاوف فيما بينها، خاصة يف ظل الظروؼ االقتصادية الدولية اظتتميزة بالتقلب وعدـ االستقرار وظهور 

اح التحالف يسمح للمؤسسات بتحقيق اظتكاسب اظتخاطر اليت هتدد اظتؤسسات الكبَتة والصغَتة منها. حيث ؾت
اليت تدعم قدرهتا التنافسية ومواجهة اظتنافسة اظتفروضة عليهم. ىذه اظتكاسب تغّطي غتاال واسعا من غتاالت عمل 

                                                 
 "، مرجع سبق ذكرهالتجمعات الصناعية البديل القادم لبرامج التنمية االقتصادية التقليدية " مقاؿ بعنواف،  -1

com/2007/11/21/article_117720.html   .aleqt.www://http  
جامعة اصتزائر، أطروحة دكتوراه، "، سة حالة مؤسسة التبغ و الكبريتدرا -راتيجي كخيار للمؤسسة الجزائريةالتحالف االست"أزتد زغدار،  -2
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اظتؤسسة. فقد ختص اظتكاسب اظتهارات، التموين، اإلنتاج واالبتكار، التسويق، التسيَت اظتاِف، وحتسُت طرؽ 
 االتصاؿ...

لتوضيح أكثر نأخذ على سبيل اظتثاؿ العبلقة بُت صناعات األحذية اصتلدية وصناعة الدباغة والكيمياويات ل
يف بلداف مثل إيطاليا والربازيل لديها صناعات األحذية كبَتة ومراحة، ألف الشركات اظتنتجة يف ىذه البلداف نتكنها 

دباغة اظتستقرة منذ وقت طويل. حيث تعتمد اصتودة شراء كميات اصتلود اظتصنعة ذات جودة عالية من شركات ال
واظتخرجات العاظتية لؤلحذية الربازيلية واإليطالية ليس فقط على اقتصاديات اضتجم وتأثَتات اطتربة اليت قد أنشأهتا 
شركات األحذية القائمة، ولكن أيضا على العبلقات الوثيقة اليت قد طورهتا مع شركات الدباغة. من احملتمل أف 
االبتكارات يف دباغة اصتلود قد مت نقلها إُف منتجي األحذية، ومن احملتمل أيضا أف منتجي األحذية يتقدموف 
باقًتاحات لتطوير عملية الدباغة. ومع ذلك، لو أنو كاف على إحدى الشركات الكيميائية أف تطور مادة بديلة 

أكثر راحة، ومن مث، فإف االستخداـ اظتتناىي عتذه أرخص كثَتا واليت نتكن استخدامها لصنع أحذية أكثر تعمَتا و 
 1اظتادة اصتديدة نتكن أف يغَت جذريا التنافسية يف صناعة األحذية يف الربازيل و يف إيطاليا.

 الفرع الخامس: تجارب عالمية حول العناقيد الصناعية الرائدة 
 :عنقود وادي السيليكون بالواليات المتحد األمريكية (1

 Siliconليكوفالسي وادي الصناعية يف أمريكا، مشروع العناقيد مفهـو تطبيق على النماذج أىم من
Valley  ىو السيليكوف وادي مشروع اطترباء حيث يعترب 2األمريكية. اظتتحدة كاليفورنيا بالواليات يقع جنوب 

 عشرين من أكثر مدى على أساسياً  دوراً  اظتشروع ىذا لعب العاَف، حيث يف التكنولوجية للصناعات عنقود أوؿ
 االقتصاد األمريكي، وقد قوة تعاظم يف األوؿ واظتساىم األرضية، الكرة اجتاحت اليت الرقمية الثورة يف قيادة عاماً 
 هبذا العاملُت دخل ومتوسط السابقة سنوات العشر عمل خبلؿ فرصة ألف 275حواِف  اظتشروع ىذا خلق

 يف أستاذ استطاع عندما 1938 عاـ يف اظتشروع بداية كانت  أمريكا. الدخوؿ يف متوسطات أعلى من اظتشروع
 الساحل إُف السفر بعدـ تبلميذه من اثناف إقناع Fred Termanيدعى   جبامعة  ستانفورد الكهربائية اعتندسة

   " David Packardقتا   التلميذاف وىذاف هبما، خاصة شركة تكوين يف عمل، والبدء فرصة عن الشرقي للبحث
الشركة  استطاعت 1950 عاـ قياس إلكًتونية، ويف أجهزة بإنتاج األمر أوؿ يف الشركة وبدأت "Bill  Hewlettو 

 منطقة تكوين جامعة ستانفورد من وبدعم اظتنطقة إُف  Fred Termanاألستاذ   جذهبا شركات بضعة ومعها
اظتوردين  من وشبكة الصغَتة من الشركات العديد HPشركة  ؾتاح جذب . وقد Industrial Parkصناعية  

                                                 
  431عبد اضتكم اطتزامي، مرجع سبق ذكره، ص  برت بتس و ديفيد ِف، الًترتةرو  -1
ض بعض التجارب عر  -لف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالعناقيد الصناعية كخيار استراتيجي لتحا"بن عامر مصطفى، بلخَت فريد،  -2

 .10، ص2014سبتمرب  25-23اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ: االبتكار، اصتامعة واإلقليم، جامعة برج بوعريريح، اصتزائر، أياـ "، الدولية الناجحة 
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 حىت بطيئاً  كاف النمو أف الزماف، إال من عقدين مدى على واستمر النمو اظتنطقة إُف اظتغامرين وبعض اظتتخصصُت
شرائح  إُف نسبة السيليكوف وادي اسم 1971عاـ  صحفي ابتكر أف إُف القرف اظتاضي، من السبعينيات
 اىبل اآلِف اخًتاع اضتاسب مت التاريخ ىذا من سنوات ستس وبعداظتنطقة،  يف تصنع كانت اليت السيليكوف

     .اآلف حىت تتوقف الرقمية وَف الثورة وانطلقت الشخصي اضتاسب اخًتاع مت ماكنتوش، وبعدىا

 شىت من اظتبتكرة العقوؿ باستمرار اظتشروع كتذب عامل، حيث مليوف حواِف السيليكوف وادي مشروع يضم
 6حواِف ستة  1999عاـ  االستثمارات حجم وبلغ شركة 77حواِف  بو  العاملة الشركات عدد األرض ويبلغ أؿتاء

 بليوف دوالر أمريكي.

 :عنقود وادي التغليف بإيطاليا (2
يطاِف أو ما يطلق عليها مبصطلح ايطاليا الثالثة مشاؿ شرؽ ايطاليا إتقع معظم العناقيد الصناعية يف 
الذي شهدتو ىذه اظتنطقة من خبلؿ ارتفاع معدالت التشغيل وزيادة ووسطها، وقد جتلى النمو االقتصادي 

 االستهبلؾ، تراجع اجتاىات اعتجرة.

وقد حققت اظتؤسسات الصغَتة ومتوسطة اضتجم االيطالية ؾتاحا خاصا يف إنتاج السلع التقليدية  
كاألحذية، حقائب اليد اصتلدية، اظتبلبس احملبوكة واألثاث، القرميد، اآلالت اظتوسيقية، واألغذية اجملهزة فضبل عن 

كيانا متجانسا، فالتكتبلت اظتوجودة يف   الصناعات اليت تزود ىذه القطاعات باآلالت. وايطاليا الثالثة ليست
 اظتناطق الشمالية ػ الشرقية ختتلف من وجوه كثَتة، اختبلفا ملحوظا عن تلك اظتوجودة يف اظتناطق الوسطى. 

عامل يف القطاع  2.200.000عنقود يعمل احواِف  200كما قمدِّرت عدد العناقيد الصناعية يف ايطاليا بػ 
مؤسسة  90.000من اليد العاملة يف ايطاليا، ويبلغ عدد اظتؤسسات هبا  % 42.5الصناعي، ىؤالء نتثلوف نسبة 

 1مليار دوالر. 90 ىمليار اورو واحجم صادرات يتعد 67برقم أعماؿ يقدر بػ 

 Packagingف يعترب التجمع الصناعي اظتتخصص يف تصنيع ماكينات التغليف واظتسمى بوادي التغلي

vally  ا ي مقاطعة بولونيفوالذي يتمركزBologna  مشاؿ ايطاليا من أشهر التجمعات الصناعية يف العاَف اظتتخصصة
يف ىذا النوع من الصناعات، ويعترب أيضا من أؾتح التجمعات الصناعية يف ايطاليا، حيث يتمركز هبذا التجمع 

من  %85أكرب مصنعي ماكينات التغليف وموردي قطع الغيار يف ايطاليا، ويقـو ىذا التجمع بتصدير نسبة 
 و خارج ايطاليا، وىو ما جعل إيطاليا حتتل اظتركز الثآف عاظتيا بعد أظتانيا يف تصدير ماكنات التغليف.مبيعات

من بُت أىم العوامل اليت ساعدت يف ؾتاح عنقود وادي التغليف، التميز الصناعي إليطاليا يف صناعة 
يف مدينة بولوجنا لتصنيع ماكنات التغليف، كما ساىم  ACMAمت تأسيس مصنع  1924اظتاكنات، حيث يف عاـ 

                                                 
قراءات في  -ستراتيجية العناقيد الصناعيةا" تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خبلل شوقي جباري و بوديار زىية،  -1

، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جبامعة "اإليطاليةالتجربة 
   .19-18 ، ص ص2010نوفمرب 09-08بن بوعلي، الشلف، اصتزائر،  حسيبة
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الطلب احمللي يف لعب دورا كبَتا يف تنمية وادي التغليف يف مراحل فتوه األوُف، من بُت عوامل النجاح أيضا توفر 
، ا ستسة مصانع كبَتة اضتجم متخصصة يف الصناعات اظتيكانيكيةياحمللية، حيث كاف يف مدينة بولوناطتربات الفنية 

احملاط هبا العديد من الورش اظتتخصصة يف األعماؿ اظتعدنية، وقد قدمت ىذه الصناعات العديد من اطتربات 
للعمالة احمللية. كما ساىم الدور اضتكومي من خبلؿ إنشاء مؤسسات خدمات ألعضاء التجمع الصناعي، تقدـ 

اظتعهد الصناعي اظتوجود يف عادة ىيكلة معلومات األسواؽ والتكنولوجيا ونظم اظتعلومات وخدمات التدريب، وإ
 1ا ليتوافق مع متطلبات التجمع الصناعي ومت االىتماـ بالربط بُت برامج التعليم واحتياجات اظتصانع.يبولون

نستنتج إف ؾتاح العناقيد الصناعية يف ايطاليا ليس وليد الصدفة وإفتا ىو نتاج توفَت رتلة من اظتتطلبات 
 داعمة عتذه العناقيد الصناعي.والسياسات اضتكومية ال

 :عنقود وادي سينوس بالبرازيل (3
تعترب جتمعات صناعة اصتلود من أىم التجمعات الصناعية الناجحة يف الربازيل، واليت مكنت الربازيل من 
احتبلؿ اظتركز الثالث عاظتيا يف تصدير األحذية اصتلدية، حيث ارتفعت حصتها يف السوؽ العاظتي لتحتل حاليا 

. %64و سنوي عتذه الصادرات بلغ اظتركز السادس يف التصدير، وقد ساعدت ىذه التجمعات على حتقيق فت
اإلقليم األكثر شهرة داخل الربازيل يف إنتاج اظتنتجات اصتلدية  Rio grand de sulويعترب إقليم ريو دكتراند سوؿ 

 من صادراهتا، ويوجد داخل ىذا %80من إنتاج األحذية يف الربازيل كما يساىم  %30حيث ساىم بنحو 
والذي يعترب اظتركز الرئيسي  Sinos Vallyاإلقليم أشهر جتمع لصناعة اصتلود يف العاَف وىو جتمع وادي سينوس 

  2لتصدير األحذية.

ألف عامل،  150منشأة، يعمل هبا ما يزيد عن  1821كما يوجد يف التجمع لوادي سينوس ما يزيد عن 
من انتاج ىذا التجمع  %70دوالر سنويا حيث يتم تصدير  ويبلغ ىذا العائد السنوي للتصدير ما يزيد عن ملياري

سنويا تتوجو النسبة األكرب منها إُف السوؽ األمريكي وىو ما يؤكد على اصتودة العالية واـتفاض أسعار منتجات 
ىذا التجمع اليت دتكنت من النفاذ لؤلسواؽ العاظتية ومنافسة اظتنتجات الصينية. وأىم العوامل لنجاح التجمع 

 كر:نذ 

 سياسة اضتكومة اطتاصة بإحبلؿ الواردات؛ 

  برامج حتفيز الصادرات؛ 

  .دور اظتؤسسات احمللية مثل ىيئة معارض األحذية ووكبلء التصدير يف زيادة الصادرات 

                                                 
" أفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيرىا على التوطين الصناعي في الغرفة الشرقية، قطاع الشؤوف االقتصادية باظتملكة العربية السعودية،  -1

 28، ص2013، عاـ المملكة العربية السعودية "
www.chamber.org.sa    

  30ودية، نفس اظترجع السابق، صالغرفة الشرقية، قطاع الشؤوف االقتصادية باظتملكة العربية السعػ 2
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  إعادة تنظيم اإلنتاج لتحقيق سرعة يف التسليم؛ 

  .التوافق مع متطلبات واظتواصفات العاظتية 

العناقيد  اسًتاتيجيةيعد موضوع تنمية تنافسية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ضمن أخَتا نتكننا القوؿ أنو َف 
الصناعية أمرا اختياريا، بل أصبح من متطلبات العصر للتحدي أماـ التغَتات اليت ستظهر عندما تقبل رتيع الدوؿ 
لبلنضماـ إُف اظتنظمة العاظتية للتجارة، فتصبح ظاىرة األسواؽ العاظتية حقيقة واقعية شاملة، وسيتوقف ؾتاح 

خاصة على منتجات تنافسية على اظتستوى العاظتي، وليس فقط اظتؤسسات عامة واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 
اظتستوى احمللي. من ىنا تأيت العناقيد الصناعية كقوة وميزة تسمح عتذه اظتؤسسات بالتكيف مع كل اظتتغَتات 
والصدمات اظتختلفة، خاصة أف اظتيزات اليت تتميز هبا ىذه الشرلتة من اظتؤسسات اظتتمثلة يف اظترونة والتخصص 
جتعلها قادرة على ػتاكاة ؾتاح حتالفها ضمن العناقيد الصناعية، اليت حتتاج إُف مناخ استثماري مناسب لنشأهتا، 

أوسع لتطوير بيئة العمل على اظتستوى  اسًتاتيجيةومبادرات تنمية العناقيد تكوف أكثر ؾتاحا حينما تكوف ضمن 
 فسية الدولة.رفع مستوى تنا اسًتاتيجيةاصتزئي، وحينما تكوف جزء من 

 المبحث الثالث: التجارب العالمية حول دعم تنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
رغم أف معظم التجارب الدولية يف غتاؿ تنمية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تلتقي من حيث اظتبدأ يف  

ىذه اظتشاريع ذاهتا إُف الرعاية وتوفَت اإلقرار بدور ىذه اظتشاريع يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحاجة 
البيئة اظتبلئمة لنموىا، كما تلتقي أيضا بكوهنا جتارب ؾتحت يف حتقيق أىدافها يف ظل الظروؼ اطتاصة بكل 

 دولة، ومع ذلك فلكل دولة جتربة دتيزىا عن جتارب الدوؿ األخرى.

افسية اظتؤسسات والصناعات الصغَتة فيما يلي نستعرض بعض التجارب الدولية الرائدة يف تنمية ودعم تن
واظتتوسطة، من أجل االستفادة وكيف استطاعت ىذه الدوؿ تنمية وتطويره ىذه اظتشاريع اظتهمة يف اضتياة 

 االقتصادية.

 المطلب األول: تجارب الدول المتقدمة
توسطة من تعد جتارب الدوؿ اظتتقدمة يف غتاؿ تنمية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة واظت

التجارب العاظتية الرائدة، اليت أكدت أف حتقيق التنمية االقتصادية ليس بالضرورة من خبلؿ الشركات الضخمة، 
فاقتصاديات الدوؿ اظتتقدمة من أىم وأقوى االقتصاديات يف العاَف، كانت تعتمد يف األساس على الصناعات 

شركات العاظتية واظتصدرة للعديد من السلع ذات اصتودة الصغَتة واظتتوسطة اليت استطاعت أف تصبح من كربى ال
 العالية. 
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 الفرع األول: السياسات التي اتبعتها انجلترا 
ترى اؾتلًتا أف تقدٔف معاملة تفضيلية للصناعات الصغَتة واظتتوسطة يعمل على خلق اختبلؿ يف اقتصاديات 

الذي تعمل بو ىذه اظتؤسسات من أسواؽ ماؿ السوؽ اضتر. لذلك عمدت إُف التأثَت على اظتناخ االقتصادي 
وخدمات استشارية، وقاعدة ىندسية وتكنولوجية. حيث كاف اعتدؼ الرئيسي للدولة يف اؾتلًتا ىو زيادة تنافسية 
ىذه اظتؤسسات من خبلؿ تعديل وإصبلح النظاـ اظتاِف بصفة عامة من خبلؿ تعديل ضريبة الدخل ونظاـ ضريبة 

تقع سياسة اؾتلًتا لدعم الصناعات  من خبلؿ تعديل التشريعات اطتاصة باحملاسبة واظتراجعة. القيمة اظتضافة، وأيضا
 1الصغَتة واظتتوسطة يف ػتيط دائرتُت رئيسيتُت وقتا:

 إزالة كافة العقبات التنظيمية اليت تواجو اظتؤسسات الصغَتة ـو والتقليل من النفقات القانونية. ـ  1

غتاؿ اظتعلومات واطتدمات االستشارية ؽتا يساعد على حتسُت أداء الصادرات واالبتكار تقدٔف اظتبادرات يف ـ  2
والتكنولوجيا. كما تقع مسؤولية تطوير وإدارة ىذه السياسات على قسم التجارة والصناعة، وقسم التنمية 

 اإلقليمية، واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.

الذي يعمل على تقدٔف اطتدمات   Business Linkنامجمن أىم الربامج اليت نتجت عن ىذه السياسة بر 
غَت التمويلية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وذلك بأسلوب ميسر...ومن خبلؿ ىذا الربنامج مت تقدٔف خدمة 

Benchmarking Index UK  الذي يوفر قاعدة بيانات ألكثر من ستُت مؤشر من مؤشرات األداء اظتاِف
ضتواِف  Benchmarkواإلداري واليت مت جتميعها على اظتستوى الوطٍت، وكاف اعتدؼ من ىذا الربنامج ىو عمل 

قطاعية ( آالؼ مشروع صغَت ومتوسط سنويا، من خبلؿ مقارنة مستوى أداء اظتشروعات  باظتعايَت الوطنية وال10)
 واإلقليمية، حىت يتسٌت تقدٔف خدمات استشارية مدعمة ظتساعدهتا على حتسُت أدائها.

 Small Firm Loanكما مت تطوير برامج أخرى مثل مشروع ضماف قروض اظتنشآت الصغَتة 
Guarantee   وبرنامج مبادرات التدريب للمنشآت الصغَتةSmall Firm Training Initiatives  وبرنامج

اليت هتدؼ إُف حصوؿ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة   Regional Selective Assistanceاإلقليمي اظتنتقى  العوف
على قروض من البنوؾ التجارية ومساعدهتا على اكتساب اظتهارات البلزمة من خبلؿ برامج لتدريب العماؿ. كما 

 مثل يف:قامت اؾتلًتا بتقدٔف خدمات للمشروعات ذات القاعدة التكنولوجية تت

  النظاـ الذكيThe Smart Scheme   الذي يقدـ منح للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ظتساعدهتا يف إعداد
 دراسات جدوى يف غتاؿ تطوير التكنولوجيا.

  برنامج االستشارات االبتكارية والتكنولوجيةInnovation and Technology Counselor  الذي يضم
 غتموعة من اظتستشارين الذين يعملوف على تقدٔف الدعم الفٍت واالستشاري للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة. 

                                                 
  .137صبلح حسن، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 الفرع الثاني: التجربة األمريكية
لقد انتهجت الواليات اظتتحدة سياسة قومية منذ مطلع اطتمسينيات تستهدؼ تشجيع اظتؤسسات الصغَتة 

التنمية االقتصادية وتشجيع أصحاب اظتدخرات الصغَتة على استثمارىا يف ؼتتلف  واظتتوسطة، لتلعب دورا أكرب يف
األنشطة االقتصادية ظتواجهة مشكبلت البطالة والوصوؿ إُف التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاج. حيث اعتمدت 

 1ىذه السياسة القومية على عدد من احملاور نوجز أقتها فيما يلي:

 يعرؼ باسم اإلدارة االحتادية للمنشآت الصغَتة، ليكوف مبثابة  1953 إنشاء جهاز حكومي مركزي سنة
 اصتهة اظتختصة لتنفيذ السياسة القومية إلقامة وتنمية وزتاية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اضتجم؛

   ابتكار ما يعرؼ احاضنات األعماؿ اظتشروعات الصغَتة والذي يعود إُف السبعينيات، وكاف أقدمها يف
، مث كاف الدعم اضتقيقي ونشر اضتاضنات من قبل إدارة اظتشروعات الصغَتة األمريكية اليت 1959يف عاـ نيويورؾ 

مث  1987إُف أكثر من سبعُت حاضنة يف عاـ  1984عملت على زيادة عدد اضتاضنات من عشرين يف عاـ 
قتصادي هبا و أخَتا انتقلت إُف دوؿ جنوب شرؽ أسيا حيث اعتربت ىذه اضتاضنات من أىم آليات النمو اال

 الدوؿ النامية؛ 

  قياـ اإلدارة االحتادية للمؤسسات الصغَتة بوضع برامج تدريب و تقدٔف االستشارات البلزمة؛ 

   .وضع نظاـ دتويلي يناسب خصوصية اظتؤسسات الصغَتة، مع منحها إعفاءات ضريبية 

سات الصغَتة يف االقتصاد األمريكي، يف ظل ىذا اظتناخ تعددت اظتساقتات االكتابية اليت تقدمها اظتؤس
خاصة مواجهة مشكلة البطالة، فقد أثبتت اإلحصائيات أف اظتؤسسات الصغَتة ىي اظتولد األوؿ للوظائف يف 

فرص  9وفرت اظتؤسسات الصغَتة  1990الواليات اظتتحدة األمريكية وحىت يف أوقات البطء االقتصادي عاـ 
تطور االقتصاد يف الواليات اظتتحدة األمريكية بشكل كبَت عن جهود فرص جديدة، ولقد نتج  10عمل من كل 

اظتؤسسات الصغَتة، إذ أف معظم الشركات الكربى اظتتواجدة يف الوقت اضتاضر، كانت عبارة عن مؤسسات صغَتة 
 اضتجم.

 

 

 

                                                 
  .227خبابة عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 الفرع الثالث: التجربة اليابانية
الدقة وااللتزاـ يف وضع خطط العمل، األمر الذي يشتهر اجملتمع اليابآف بتقديسو للعمل باإلضافة إُف 

انعكس على ؾتاح اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسط. الياباف باعتبارىا قوة اقتصادية ضخمة، بنت هنضتها الصناعية 
معتمدة بالدرجة األوُف على اظتؤسسات الصغَتة، معتمدة يف ذلك على غتموعة من السياسات اضتكومية لدعم 

   1سسات واليت تتمثل يف:ىذا النوع من اظتؤ 

 :تسهيل الحصول على التمويل (1
 حيث تعددت مصادر التمويل، ونتكن ذكرىا فيما يلي:

 :تقـو بتمويل جزء كبَت من القروض البلزمة للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة. البنوك التجارية 

 :دتنح القروض عتذا النوع من اظتؤسسات ولديها فروع منتشرة يف ؼتتلف مناطق  ىيئات التمويل الحكومية
 الببلد.

 :تقـو بو  نظام القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةCredit gurantee corporation، 
 فرع منتشرة يف أؿتاء متفرقة من الياباف. 52وىي دتتلك 

اظتؤسسات الصغَتة منها ىيئة التمويل الشعبية و ىيئة كما يوجد مؤسسات أخرى دتويلية ؼتصصة طتدمة 
دتويل الصناعات والبنك اظتركزي للجمعيات التعاونية والتجارية والصناعية، حيث اعتيئتاف األوُف و الثانية بتنفيذ 
سياسات اإلقراض للمؤسسات الصغَتة، كما تقـو ىيئة التمويل الشعبية بتقدٔف قروض يف اضتاالت الطارئة وعند 

 الضرورة لتمكنها من مواجهة التقلبات مثل حاالت الكساد واإلفبلس. 

 :التسيير والتسويق (2
ىناؾ برامج إدارية هتدؼ إُف إكتاد مناخ صحي لنمو اظتؤسسات الصغَتة عن طريق حتسُت غتاالت التسيَت 

التمويل، الضرائب وقوانُت هبا وتقدٔف التكنولوجيا اضتديثة يف ىذا اجملاؿ وتقدٔف خدمات إرشادية تتعلق باإلدارة، 
 العمل.

 :توافر البنيان المؤسس بأشكالو التنظيمية المختلفة (3
أثناء إعادة بناء االقتصاد اليابآف أعطيت األولوية للصناعات األساسية يف اظترحلة األوُف، وعندما مت حتقيق 

عات الصغَتة يف حتقيق التنمية، النمو اظتستهدؼ يف ىذه الصناعات برزت أقتية الدور الذي نتكن أف تلعبو الصنا

                                                 
، اظتلتقى الوطٍت حوؿ: واقع وأفاؽ النظاـ احملاسيب اظتاِف " التجارب الدولية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ضو نصر، علي العبسي،  -1

   .5-4، ص ص 2013ماي  06-05امعة الوادي، اصتزائر، يومي الصغَتة واظتتوسطة، جيف اظتؤسسات 
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وحتقيقا عتذا الغرض قامت اضتكومة اليابانية بإنشاء العديد من اظتؤسسات واعتيئات من شأهنا تنمية الصناعات 
 الصغَتة منها:

  وىي ىيئة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الدولية، ختتص بتخطيط  1948إنشاء ىيئة اظتؤسسات الصغَتة عاـ
ت البلزمة لتنمية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، تعمل اعتيئة مع الوزارات األخرى، كما تعمل على وتنفيذ السياسا

 توفَت مصادر التمويل؛

  تقـو باظتساعدة على حتديث اظتنشآت الصغَتة وتقـو  1967إنشاء وكالة تنمية اظتؤسسات الصغَتة يف عاـ
ولوجيا، كما تعمل ىذه اظتؤسسات طبقا ظتا تستهدفو خدماهتا يف غتاؿ التمويل وأنشطة التدريب وتطوير التكن

سياسة تنمية اظتؤسسات الصغَتة يف حتديث وحتسُت ىيكل االقتصاد، حتديث النظاـ الضرييب، وتصحيح األوضاع 
 السيئة يف األنشطة التجارية من خبلؿ عمليات التعاقد من الباطن؛

 و اعتدؼ من إنشائها ىو القياـ 1999مهما سنة اعتيئة اليابانية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة بدأ مها ،
 1بدور اعتيئة التنفيذية لسياسات الدولة اطتاصة باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ضمن احملاور التالية:

 .دعم اظتشروعات الناشئة اليت تعتربىا الياباف اكتشافا آلفاؽ جديدة و منبع  لصناعات رائدة 

  خػػبلؿ تػػوفَت اظتسػػاعدات اظتاليػػة  حتػػديث أسػػاليب العمػػل واإلنتػػاج مػػنتوجيػػو ودتويػػل اظتؤسسػػات مػػن أجػػل
 اطتدمات االستشارية؛و 

 إنشاء نظاـ خاص من أجل التأمُت عن حاالت التعثر والتخلف يف سداد القرض وأقساطو؛ 

  تأىيلها؛توفَت عدد من الربامج التدريبية اظتختلفة  يف تسع مواقع جبميع أؿتاء الياباف لتنمية اظتوارد البشرية و 

 توفَت خدمات اظتعلومات والدعم الفٍت البلـز لتحديث اظتؤسسات من أجل الوصوؿ مبنتجاهتا ؿتو العاظتية؛ 

 و اظتؤسسػػػات الصػػػغَتة واظتتوسػػػطة، تػػوفَت بػػػرامج وأنظمػػػة خاصػػػة للحمايػػة مػػػن اإلفػػػبلس الػػػذي قػػػد تتعػػرض لػػػ
 ألف مؤسسة.  400يقـو ىذا النظاـ بتغطية ما يقارب و 

 :من الضرائبسياسة اإلعفاء  (4
تستعمل الياباف إجراءات متعددة تتعلق باإلعفاء من الضرائب وذلك لتشجيع اظتؤسسات الصغَتة 

 واظتتوسطة، من بُت ىذه االجراءات ما يلي:

 اإلعفاء من ضريبة العمل، وضريبة العقارات؛ 

 ختفيضات على ضريبة الدخل، والضرائب على األرباح غَت اظتوزعة؛ 
                                                 

حوؿ:  ، ملتقى دوِف" إضاءات على بعض التجارب الدولية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "بوقمقـو ػتمد، معيزي جزيرة،  -1
  .8، ص 2006، 18-17ائر، يومي ، جامعة شلف، اصتز متطلبات تأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة
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 االستثمار يف إدخاؿ التكنولوجيا اضتديثة يف اظتؤسسات الصغَتة؛ نظاـ ضرييب يشجع على 

 .نظاـ ضرييب يشجع إقامة الصناعات الصغَتة يف اظتناطق النائية 

 :توفير األدوات البلزمة لمواكبة التطور التكنولوجي (5
: من الصعوبات اليت تواجهها اظتؤسسات الصغَتة  واظتتوسطة ىو اضتصوؿ على اظتوارد الضرورية مثل

التكنولوجيا اظتتطورة، التمويل، اظتعلومات، باإلضافة إُف العمالة اظتدربة، ومن أجل التغلب على ذلك تقـو الدولة 
 بتوفَت العديد من صور الدعم اظتتمثلة يف:

 دعم اجملهودات الذاتية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من أجل انطبلقة صحيحة عتا؛ 

 من معلومات وموارد بشرية وتكنولوجيا حديثة تساعد على تطوير ودعم  تسهيل اضتصوؿ على اظتوارد البلزمة
 نشاط اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة؛

  زيادة مشاركة اضتكومة واعتيئات الصناعية واألكادنتية يف العمل من أجل تطوير عمل اظتؤسسات الصغَتة
 ب تلك اظتؤسسات.واظتتوسطة والتنسيق بينهم مبا يفيد يف تطوير الربامج التدريبية ألصحا

 :الحماية من اإلفبلس (6
إف سياسة اضتماية من اإلفبلس إحدى السياسات اعتامة اظتوجهة لتشجيع اظتؤسسات الصغَتة، حيث تقـو 
بتطبيق ىذه السياسة غتموعة من اظتؤسسات اظتالية والتأمينية، ونتكن للمؤسسات الصغَتة االنضماـ عتذه اطتدمة 

  JASMEC يدفع شهريا، تقـو مبوجبو شركة التمويل اليابآف للمؤسسات الفتية عن طريق مساقتتها بقسط تأميٍت
بسداد ديوف اظتؤسسة الصغَتة اظتتعثرة اجتاه اظتؤسسات الصغَتة األخرى اليت تتعامل معها حىت ال يكوف إفبلس 

 مؤسسات أخرى. اظتؤسسة سببا يف إفبلس

 :اإلطار التشريعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (7
لعل صدور التشريعات والقوانُت اظتنظمة ألنشطة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة أكرب دليل على مدى  

، 1963الصادر يف عاـ  145اىتماـ الياباف باظتؤسسات الصغَتة، ومن أىم القوانُت ىو القانوف األساسي رقم 
ختفيف القيود اإلنتاجية اليت تواجو الذي صيغت يف ظلو السياسات اليت أعطت األولوية ضتل اظتشكبلت اظتالية و 

اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وقد وضع ىذا القانوف تعريفا قوميا موحدا متفق عليو للصناعات الصغَتة سواء 
اضتريف، ذلك من حيث قيم رأس اظتاؿ اظتستثمر وحجم القوى العاملة فيها. ويتكوف  ظتؤسسات اإلنتاج السلعي أو

 أقتها: ىذا القانوف من عدة بنود

 دور اضتكومة واعتيئات احمللية يف دعم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة؛ 

 دعم االبتكار من خبلؿ دعم البحث العلمي والتشجيع على ابتكار منتجات وخدمات جديدة؛ 
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 العمل على تشجيع األفراد إلنشاء شركات جديدة وتوفَت التدريب البلـز لبداية صحيحة؛ 

  للعملية اإلنتاجية؛توفَت اظتوارد البلزمة 

  توفَت التدريب البلـز ودعم العبلقات بُت اصتامعات واظتراكز البحثية وأصحاب تلك الشركات من أجل زيادة
 معرفتهم بالبحث العلمي؛

 دعم العمالة وزتاية حقوقهم باإلضافة إُف توفَت التدريب البلـز عتم؛ 

 ت الصغَتة واظتتوسطة، وذلك حتت إشراؼ إنشاء غتلس خاص يعمل على وضع السياسات اطتاصة باظتؤسسا
 وزارات االقتصاد والصناعة والتجارة.

تعترب اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف الياباف ذات أقتية كبَتة، حيث اعتمدت عليها الدولة يف إعادة  
حيث تعدد  إحياء االقتصاد، وما نتيز التجربة اليابانية أيضا ىو التنظيم الشديد للهيكل اظتؤسسي للعمل، من

اصتهات اليت تعمل من أجل دعم ىذا القطاع وتوزيع األدوار مبنتهى الدقة. باإلضافة إُف ذلك تتميز التجربة 
اليابانية بالعمل اظتنظم من أجل دعم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ليس فقط داخل الياباف ولكن خارجها أيضا، 

، واليت تعمل على توفَت اظتعلومات البلزمة ألصحاب تلك حيث أنشأت اضتكومة العديد من اظتكاتب حوؿ العاَف
 اظتؤسسات عن األسواؽ اطتارجية والفرص اظتتاحة هبا.

 الفرع الرابع: التجربة األلمانية 
عامل وحتقق رقم أعماؿ أقل من  500تعترب أظتانيا اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة كل مؤسسة تشغل أقل من 

مليوف مؤسسة صغَتة ومتوسطة. تشتغل يف  3.4مليوف أورو، حسب ىذا التعريف توجد يف أظتانيا حواِف  50
من غتموع اظتؤسسات يف 99.7 % ودتثل غتاالت عدة كاضترؼ، التجارة، الصناعة، اطتدمات، السياحة وغَتىا، 

من غتمل اليد العاملة   %70من رقم األعماؿ اإلرتاِف يف البلد، و 43.2 %أظتانيا، وحتقق رقم أعماؿ يعادؿ 
من اظتمتهنُت يعملوف يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة. كما تنتج   %80مليوف عامل(، وما يقارب  20)حواِف 

  1من غتموع االستثمارات اظتنجزة يف أظتانيا.  %46ودتثل ،  %57قيمة مضافة تقدر بػ 
لقد استخدمت اضتكومة األظتانية عدة سياسات من أجل تطوير قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 
واضتفاظ على اظتكانة اليت حتتلها يف االقتصاد األظتآف، منها السياسة اصتبائية والضريبية اليت من خبلعتا حتصل 

على  2001صغَتة واظتتوسطة سنة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة على ختفيض جبائي، حيث حصلت اظتؤسسات ال

                                                 
ة، جامعة االقتصادي ـ، رسالة ماجستَت يف العلو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية في الجزائر" "رمضاف مربوكي،  -1

   54، ص 2011 ،3اصتزائر 
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مبليُت أورو. ومن أىم االجراءات اظتعموؿ هبا يف أظتانيا من أجل تنمية ودعم تنافسية اظتؤسسات  8ختفيض احدود 
 1الصغَتة واظتتوسطة ما يلي:

 حرص اضتكومة الفدرالية على اضتد من العوائق البَتوقراطية اليت تقف يف وجو اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ،
غتموعة مكلفة بدراسة كيفية حتسُت فعالية اإلجراءات والنظم اظتعموؿ هبا  1999حيث وضعت اضتكومة هناية 

 وتقدٔف االقًتاحات البلزمة. 

  أما بالنسبة للتمويل عمدت السلطات األظتانية إُف تقدٔف الدعم للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من خبلؿ
مليار أورو  5.6مبلغ   2001تلبية احتياجاهتا التمويلية، فنجد مثبل يف توفَت غتموعة من اإلجراءات اظتساعدة ل

 la deutsche) خصص ليمنح على شكل قروض مبعدؿ فائدة تفضيلي، إضافة إُف ىذا فإف البنكُت:

ausgleichsbank et le kreditanstalt fÜr wiederaufbau)   قاما بإنشاء آليات مساعدة نتكن صتميع
على منح قروض  2001اظتؤسسات اظتبتدئة والقائمة على حد السواء من االستفادة منها، حيث مت اظتوافقة سنة 

مليار أورو للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، إف اعتماد برنامج دتويل من أجل خلق  10تصل يف غتملها إُف 
 50.000بية االحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغَتة الناشئة  يصل إُف اظتؤسسات وضع خصيصا من أجل تل

إضافة إُف ىذا من أجل مساعدة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ،  %80أورو، والذي يضمن للبنوؾ تغطية بنسبة 
، فإف السلطات وضعت عدة نظم من أجل ضماف القروض اظتمنوحة  واظتقاولُت للحصوؿ على التمويل البلـز

 مؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.لل

  أما فيما متص غتاالت التكنولوجيا، البحث والتنمية واالبتكار، فإف اضتكومة األظتانية وضعت عدة إجراءات
 (PRO.INNO)من أجل حتسُت القاعدة التكنولوجية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، حيث ؾتد الربنامج اصتديد 

)برنامج حتسُت قدرات االبتكار يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة( الذي يهدؼ إُف تكثيف التعاوف بُت 
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وكذلك التعاوف بينها وبُت اجملتمع العلمي، إضافة إُف ىذا ؾتد الربنامج حوؿ 

، 1999الشبكات اظتبتكرة واللذاف انطلقا سنة التقنيات اظتستقبلية يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وبرنامج ترقية 
ويهدفاف إُف دعم مشاريع التعاوف بُت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة )مبا يف ذلك قطاع اضترؼ( من جهة، 
وىيئات البحث واظتؤسسات اصتامعية من جهة أخرى، إضافة إُف ىذا هتدؼ ىذه الربامج إُف تنمية اظتوارد البشرية 

 التطوير يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.ودعم برامج البحث و 

  يف غتاؿ التكوين واإلرشاد، عملت اضتكومة األظتانية ؽتثلة يف الفرؽ التجارية تقدـ خدمات متعلقة بالتكوين
مليوف أورو على التكوين وتقدٔف  30أنفقت وزارة االقتصاد والتكنولوجيا قرابة  2000واإلرشاد، حيث يف سنة 

مؤسسة صغَتة ومقاوؿ شاب استفادوا  200.000ات للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة )حواِف اإلرشادات والتوجيه
 من ىذه اضتصة(.

                                                 
  .55رمضاف مربوكي، نفس اظترجع السابق، ص  -1
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  من أجل دعم وترقية الصادرات اعتمدت السلطات األظتانية على ثبلث ركائز أساسية من أجل غزو األسواؽ
على الفرص وإنشاء أو وضع نقاط األجنبية الركيزة األوُف ىي الغرؼ التجارية األظتانية من خبلؿ دعم اضتصوؿ 

إنتاج يف اطتارج، أما ثآف ىذه الركائز ىي الوكالة الفدرالية لئلعبلـ حوؿ التجارة اطتارجية من خبلؿ تقدٔف 
معلومات دقيقة عن األسواؽ واظتنتجات األجنبية، وكذلك عن الشركاء األجانب احملتملُت، ومن جهة أخرى تمقدـ 

عاـ يف اطتارج ) كاضتواجز اصتمركية، إجراءات االستَتاد وغَتىا(، أما الركيزة الثالثة فهي نظاـ معلومات عن النظاـ ال
اظتصاٌف االقتصادية والتجارية على مستوى السفارات األظتانية يف اطتارج، حيث وبدعم من الوزارة الفدرالية 

إنشاء بوابة على االنًتنيت تسمى  2001لبلقتصاد والتكنولوجيا وؼتتلف العاملُت يف ىذا اجملاؿ مت يف بداية عاـ 
(IXPOS)  وىذا يف إطار التعاوف بُت ؼتتلف العاملُت يف قطاع العبلقات االقتصادية اطتارجية، حيث يقدـ اظتوقع

غتموعة من اطتدمات اظتهمة اليت تساعد على سَت النشاطات التجارية يف اطتارج إضافة إُف إجراءات الدعم اليت 
ة واظتتوسطة اضتصوؿ عليها. إضافة إُف كل ىذا فإف اضتكومة الفدرالية تساعد اظتؤسسات نتكن للمؤسسات الصغَت 

الصغَتة واظتتوسطة من خبلؿ وضع ميكانيزمات وأنظمة لتغطية اظتخاطر السياسية بالنسبة للمؤسسات اظتستثمرة يف 
 اطتارج، وتقدٔف مساعدات من أجل اظتشاركة يف اظتعارض الدولية.

 تجربة كورية الجنوبيةالفرع الخامس: 
أعدت حكومة كوريا اصتنوبية مشروعا لتطوير اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، اعتمد اظتشروع على تقدٔف 
اظتساعدات الفنية لتطوير الصناعات الصغَتة واظتتوسطة بإنشاء اظتؤسسات الفنية واظتالية اليت تقدـ الدعم عتذا النوع 

 1ر وإعفاءات ضريبية لنشر الصناعات الصغَتة واظتتوسطة دتثلت فيما يلي:من الصناعات. وقد منحت الدولة حواف

  إعفاءات ضريبية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من الضرائب ظتدة أربع سنوات بعد تكوينها،  وإعفائها من
 من الضرائب ظتدة سنتُت بعد ذلك؛ % 50

  الدخوؿ ال تدخل ضمن الوعاء الضرييب ختفيض قيمة الدخل اطتاضع للضريبة، حيث وجد أنواع معينة من
 منها الدخل العائد من نقل التكنولوجيا واطتدمات الفنية؛

  االئتماف الضرييب، حيث يتم خصم نسبة مئوية ػتددة من تكلفة االستثمارات أو نفقات معينة من الوعاء
نولوجيا اصتديدة وخدمات البحوث الضرييب. ومن أمثلة ذلك االستثمار يف التكنولوجيا وتنمية اظتوارد، وإدخاؿ التك

 والتطوير؛

                                                 
 133صبلح حسن، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 ينظر إُف ؼتتلف االحتياطات على أهنا حسابات مصروفات بالنسبة للضرائب. ومن  االحتياطات، حيث
أمثلة ذلك، احتياطي االستثمار للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، تطوير التكنولوجيا، و تغطية خسائر التصدير 

 االستثمار األجنيب. وتوسيع األسواؽ اطتارجية، وخسائر

 كما أنشأت كوريا " ىيئة لتطوير الصناعات الصغَتة واظتتوسطة " لتقـو بعدد من اظتهاـ لعل أقتها:

 توفَت معلومات حديثة عن التكنولوجيا احمللية واألجنبية عن طريق اظتطبوعات وشبكات اظتعلومات؛ 

  واألجهزة اظتستوردة ظتعاىد البحوث وتعاونيات صتميع اظتعدات %  80اإلعفاء اصتمركي التاـ أو نسبة
 التكنولوجيا الصناعية، أو إلدارات البحوث والتطوير يف اظتنشآت الصناعية؛

  .إعفاء العينات اظتستوردة لبلستعماؿ يف تصنيع منتج أو تكنولوجيا جديدة من ضريبة االستهبلؾ 

إنشاء بنك  1961الوطٍت الكوري، مت يف عاـ نظرا ألقتية دور الصناعات الصغَتة واظتتوسطة يف االقتصاد 
متخصص لتمويل الصناعات الصغَتة واظتتوسطة، يهدؼ إُف دعم األنشطة االقتصادية للمنشآت الصغَتة 
واظتتوسطة عن طريق تقدٔف القروض والتسهيبلت االئتمانية بالعمبلت احمللية واألجنبية، وقبوؿ الودائع واظتشاركة يف 

ت وتقدٔف اطتدمات االستشارية يف األعماؿ اإلدارية والفنية عتذا القطاع ... كما مت يف عاـ رؤوس أمواؿ اظتشروعا
إنشاء ىيئة تدعيم الصناعات الصغَتة واظتتوسطة هبدؼ مساعدة اضتكومة يف وضع السياسة العامة لتنمية  1989

ج، االجتاه إُف الصناعات ىذه اظتؤسسات، وتًتكز اطتطوط األساسية عتذه السياسة يف: حتديث وسائل اإلنتا 
التصديرية، تشجيع اإلدماج وتقوية األنشطة التعاونية، إنشاء مراكز اإلرشاد واظتدارس الصناعية، تقدٔف اطتدمات 

 الفنية واإلدارية.

 المطلب الثاني: تجارب الدول النامية
والدوؿ السائرة يف طريق حتتل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة مكانة كبَتة يف اقتصاديات الدوؿ النامية 

 النمو، ىذا ما جعلها مصدرا ىاما للتنمية يف معظم ىذه الدوؿ.

 غير العربيةالفرع األول: الدول الناشئة 
 :التجربة الهنديــة (1

تعترب اعتند من الدوؿ الرائدة يف العاَف من حيث تنمية وتطوير اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من رتيع 
بيئة اظتبلئمة عتذا النوع من اظتؤسسات الذي لتتاج إُف الرعاية واظتساندة، ىذا ما سعت النواحي، وذلك بتوفَت ال

إلية اضتكومة اعتندية عن طريق مد جسور التعاوف عتا وتوفَت اآلليات والعوامل اظتناسبة لًتقية تنافسية اظتؤسسات 
   1الصغَتة واظتتوسطة. ومن بُت أىم ىذه اآلليات ما يلي:

                                                 
  .287، ص 2010، منشأة اظتعارؼ، اإلسكندرية، مصر، " الصناعات والمشروعات الصغيرة "أنتن علي عمر،  -1
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وفقا ظتا تذكره البيانات واألرقاـ يف ىذا عناصر طبيعية و بشرية وراء نجاح المشروعات الصغيرة الهندية:  .أ 
مليوف نسمة  250الشأف فإف عدد سكاف اعتند يقًتب حاليا من اظتليار نسمة، و يتسم االقتصاد اعتندي بأف ؿتو 

سط، ويلعب ىذا العامل عنصرا فاعبل يف تقريبا من إرتاِف السكاف يدرجوف ضمن فئة الدخل اظتتو  % 25أي 
اتساع السوؽ ؽتثبل يف شرلتة من السكاف تتمتع بقوة شرائية عالية، و تشَت التقديرات الدولية يف ىذا الصدد إُف 
أنو من اظتتوقع أف تتجاوز حجم السوؽ اعتندي حجم السوؽ الصينية خبلؿ العقود الثبلثة القادمة لتصبح اعتند 

 يف العاَف. أكرب سوؽ اقتصادي
من ناحية أخرى تعترب اعتند معمبل طتلق اظتهارات واطتربات البشرية اإلدارية والفنية، حيث تنخفض هبا 

عنها يف الواليات اظتتحدة األمريكية %  10( بنحو التدريب لفرصة العمالة الواحدة )وبنفس اصتودةتكلفة التعليم و 
نة اضتديثة واظتعرفة اظتستندة على درجة عالية من التعليم تنخفض يف بعض نكالياباف، كما أف تكلفة إدخاؿ اظتو 

وفوؽ ىذا وذاؾ فإف االقتصاد اعتندي ينمو %،  15مناطق اعتند الغربية عن مثيلتها يف الواليات اظتتحدة بنحو 
التصديري، وىو معدؿ يعتمد أساسا على النمو يف القطاع الصناعي و %  7.5و %  4.8مبعدؿ يًتاوح سنويا بُت 

 ؽتا كاف لو أثره اظتلموس يف حتسن موقف ميزاف اظتدفوعات وزيادة االحتياطات الدولية من العمبلت األجنبية.

نتكن القوؿ إف قطاع الصناعات الصغَتة واظتتوسطة  الصناعات الصغيرة االبن المدلل للحكومة الهندية:  .ب 
ختبلؼ أنواعها وتوجهاهتا، ويبدو أف ىنالك نوعا من كاف وما زاؿ مبثابة االبن اظتدلل للحكومة اعتندية على ا

اظتصاٌف أو الفوائد اظتتبادلة بُت الطرفُت حالت دوف االنفصاـ بينهما، فمن ناحية ال تستطيع تلك الصناعات 
الصغَتة واظتتوسطة التخلي عن الدعم اضتكومي يف ظل التطورات العاظتية وسيادة مبادئ اظتنافسة وآليات السوؽ 

ومن ناحية أخرى وجدت اضتكومة يف ذلك القطاع ضالتها اظتنشودة لتوفَت فرص العمل البلزمة ظتواجهة اضترة، 
البطالة، وىو بعد اجتماعي يف غاية األقتية خاصة يف ظل استخداـ الصناعات الثقيلة للتكنولوجيا قليلة العمالة، 

التصدير أيضا، ومن ىنا جاء االىتماـ و  ية الطلب احمللي على اظتنتجات، وتوفَت العملة الصعبةفضبل عن تغط
 اضتكومي بذلك القطاع.

تتعدد أشكاؿ الدعم اضتكومي أربعة أشكال للدعم الحكومي لقطاع المشروعات الصغيرة في الهند:  .ج 
 لقطاع الصناعات الصغَتة واظتتوسطة يف اعتند لتشمل أربع قنوات رئيسية تتمثل:

 :سلعة استهبلكية تقـو بإنتاجها الصناعات الصغَتة واظتتوسطة  80أصدرت اضتكومة قرارا بتخصيص  الحماية
 فقط،  وضمنت عتا عدـ اظتنافسة من كيانات أكرب منها وبالتاِف اضتماية واالستقرار.

 :مبعٌت السماح لتلك اظتشروعات باضتصوؿ على قروض ائتماف بنسب فائدة منخفضة للغاية، لتلبية  التمويل
 السيولة البلزمة عتا و بآجاؿ ؼتتلفة.احتياجاهتا التمويلية وتوفَت 

  توفَت البنية األساسية لتلك اظتشروعات يف مقدمتها التدريب، تطوير مهارات اإلدارة، التكنولوجيا، وإقامة
اجملمعات الصناعية، فضبل عن اظتساعدة يف عنصر التسويق، والربط بُت أصحاب الصناعات الصغَتة مع بعضهم 
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كونوا صناعات مغذية للمشروعات الكربى، بتوفَت البيانات واظتعلومات والفرص البعض، ومساعدهتم على أف ي
 اظتتاحة من خبلؿ قاعدة بيانات متكاملة.

  من منتجاهتا  % 50السماح للصناعات الكبَتة بتصنيع السلع اظتخصصة للصناعات الصغَتة بشرط تصدير
التجاري، و توفَت العملة الصعبة والتواجد يف للخارج، ؽتا يساىم يف حتسُت موقف ميزاف اظتدفوعات واظتيزاف 

 األسواؽ العاظتية مثلما لتدث يف صناعة الربغتيات.

تتوُف اضتكومة اعتندية اإلشراؼ على ىذا القطاع ومتابعتو من جهاز مستقل للصناعات الصغيرة بالهند:  .د 
حكومي إال أنو يتبٌت وجهة خبلؿ جهاز خاص يسمى " إدارة الصناعات الصغَتة ". على الرغم من أنو جهاز 

نظر أصحاب الصناعات الصغَتة، ويعاًف مشاكلهم من خبلؿ إعادة صياغة القوانُت لصاٌف تلك الصناعات 
وتقدٔف الدعم اظتادي والفٍت عتا، كما يقـو ىذا اصتهاز بإنشاء اظتعاىد اطتدمية لتوفَت اطتدمات عتا والقياـ بعمليات 

تبار اصتودة ومراكز البحث والتطوير لتوفَت التكنولوجيا البلزمة ودراسات التدريب فضبل عن إنشاء ػتطات اخ
كما يقـو ىذا اصتهاز أيضا بصياغة السياسات اطتاصة بالصناعات الصغَتة واظتتوسطة،  اصتدوى اظتتخصصة.

 خاصة وأف اظتنتجات َف تعد تقتصر على السلع الصغَتة فقط بل مشلت أيضا السلع األساسية والتكنولوجية
 اظتتطورة.

إذا كاف ىناؾ البعض يشعر أحيانا يف دوؿ أخرى بأف قطاع الصناعات الصغَتة ينتج اظتنتجات الرخيصة، 
ناؾ سلعا من منتجات الصناعات الصغَتة ى%  35فإف ىذا غَت صحيح دتاما يف التجربة اعتندية حيث دتثل نسبة 

على فكرة أساسية تتمثل يف فتح السوؽ أماـ اظتنافسة  تقـو الفلسفة اعتندية يف ىذا الصددىندسية فائقة اصتودة، و 
ظتنح ىذه الصناعة فرصة االحتكاؾ مع اظتنتجات العاظتية، ومن مث تطوير نفسها باستمرار خاصة أف اضتكومة ال 
تستطيع زتايتها يف ظل مبادئ حترر التجارة العاظتية. ومن مث فإف فلسفة اضتكومة يف ىذا الصدد تقـو على فتح 

يف حتقيق أىدافها قدمت عتا دعما من خبلؿ ميزانية   أماـ تلك الصناعات كي تنتج ما تريد، فإذا فشلتغتاؿ 
مليوف دوالر هبدؼ تصحيح ىياكل تلك الصناعات اظتتعثرة وحتديث أساليب  125أعدت عتذا الغرض قوامها 

 إنتاجها واألخذ بيدىا إُف الطريق الصحيح.

يف الوقت نفسو أنشأت اضتكومة اعتندية صندوقا آخر ا بالهند: وضع صندوق خاص لتطوير التكنولوجي .ه 
مليوف دوالر،  50للمساعدة يف تطوير تكنولوجيا اظتشروعات الصغَتة، و حتسُت مستوى العمالة هبا ورصدت لو 

وبذلك استبدلت اضتكومة اضتماية من فرض رسـو وضرائب على اظتنتجات اظتستوردة إُف تقدٔف الدعم اظتادي 
 لتطوير اظتنتجات، وىذا ببل شك أكثر جدوى بالنسبة لبلقتصاد القومي يف األجلُت القصَت والطويل. والفٍت

كما تقـو اضتكومة اعتندية بتوفَت البنية األساسية للمشروعات الصغَتة من خبلؿ إقامة اجملمعات الصناعية 
الطرؽ والبنوؾ واظتواد والتلوث، و  الضخمة اليت تشمل شبكات توزيع اظتياه واالتصاالت ومعامل مراقبة الصرؼ

اطتاـ، ومنافذ التسويق واطتدمات التكنولوجية... ويف ىذا الصدد تقرر مؤخرا إنشاء غتمع صناعي ضخم تصل 



 الفصل الثالث                                                           دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 

 

173 

تتحمل تكاليفو اضتكومة معهدا فرعيا للصناعات الصغَتة، و  50مليار دوالر يضم  19250تكاليفو االستثمارية إُف 
 ناعات الصغَتة ىناؾ.بالتعاوف مع بنك تنمية الص

يتضح جليا من سياسة اضتكومة يف ىذا اجملاؿ عدـ حتديد مواقع بعينها للصناعات الصغَتة، ولكن  
اضتكومة تقدـ مزايا وإعفاءات وخدمات معينة يف مناطق ػتددة لتشجيع القطاع اطتاص على تنميتها، وحتقيق 

 التوازف يف التنمية بُت كافة أقاليم الدولة.

 :لماليزيةالتجربة ا (2
على الرغم من قصر عمر التجربة اظتاليزية نسبيا يف غتاؿ تنمية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، إال أهنا أثبتت 
دتيزا ملفتا بُت الدوؿ الناجحة يف غتاؿ تنميتها، بسبب إدراكها أقتية ىذه اظتشروعات يف التنمية الشاملة  ودورىا 

( من إرتاِف اظتشاريع % 90ليزية، حيث تشكل ىذه اظتؤسسات أكثر من )يف تعزيز النهوض بالصناعة الوطنية اظتا
. كما دتيزت ىذه التجربة احجم اظتساندة والدعم الكبَتين اللذين تقدمهما اضتكومة 2005الصناعية اظتاليزية لعاـ 

لكثَت من اظتاليزية يف سبيل تنمية ىذه اظتشروعات، عرب سلسلة من اإلجراءات والسياسات الداعمة وتقدٔف ا
هبدؼ دعم الصناعة %  60التسهيبلت واظتزايا، كما تشًتط يف رتيع التسهيبلت أال تقل نسبة اظتلكية اظتاليزية عن 

 1الوطنية احمللية و لعل من أقتها:

، تسعى من خبلعتا خلق 1996تأسيس ىيئة متخصصة بتنمية ىذه اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة عاـ  .أ 
تتمتع بالكفاءة واظترونة والقدرة على اظتنافسة يف سوؽ حرة، وصتعلها متكاملة يف مؤسسات صغَتة ومتوسطة 

 التنمية الصناعية اظتاليزية و قادرة على انتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

إنشاء بنك متخصص لتقدٔف قروض ميسرة للمنشآت الصغَتة واظتتوسطة القائمة واصتديدة، وبشروط  .ب 
وفًتة سداد % 4مليوف رينجت، ومعدالت فائدة متدينة احد أعلى  5الية تصل إُف مشجعة من سقوؼ دتويل ع

سنة لؤلصوؿ الثابتة مبا فيها فًتة شتاح حىت سنتُت وحىت ثبلث سنوات بالنسبة لرأس اظتاؿ  15إُف  10من 
 العامل.

تقدٔف التسهيبلت اظتالية والضريبية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تأخذ شكل إعفاءات ضريبية،  .ج 
من كلفة اظتشروع %  50والتسهيبلت اظتالية غالبا ما تكوف على شكل منح من اضتكومة اظتاليزية مبا ال تقل عن 

 تقدمها عن طريق ىيئة تنمية اظتشروعات، وىذه اظتنح تقدـ إما:

  لتطوير اظتنتج وصناعتو؛ 

  للحصوؿ على شهادات وأنظمة ادارة  اصتودة؛ 

  .ظتساعدة رواد األعماؿ النساء 
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مثل برامج  (NPC)تقدٔف برامج تدريبية داعمة ألداء ىذه اظتنشآت تنفذ من قبل اظتؤسسة اإلنتاجية الوطنية  .د 
 غَتىا.إدارة اصتودة، وبرامج إدارة اإلنتاجية، وبرامج اإلدارة اظتتميزة و 

تكنولوجيا اظتعلومات تقدٔف اظتنح واضتوافر النوعية لبعض األنشطة اظتستهدفة هبدؼ دعم قطاعات معينة ) .ه 
التسويق، التعبئة، التغليف...( سواء من قبل ىيئة وير أنشطة معينة خاصة باظتنشآت )أو هبدؼ تط واالتصاالت(

العبلقات الًتابطية الصناعية،  كنولوجيا، حوافر تعزيزالتنمية الصناعية اظتاليزية كحوافر االستثمار لشركات الت
اظتاليزية كمنحة تنمية أو من قبل ىيئة تنمية التجارة اطتارجية  ،ت واظتعدات اظتتخصصة وغَتىاحوافر إنتاج اآلالو 

 منحة ترويج االسم التجاري.األسواؽ و 

 الفرع الثاني: تجارب الدول العربية
ا مثل الدوؿ النامية من العديد من اظتشاكل االقتصادية واالجتماعية، ؽتا عانت وتعآف الدوؿ العربية مثله

أدى  مبعظمها إُف البحث عن حلوؿ خترجها من حالة التخلف الذي تعيش فيو، ونظرا كوف اظتؤسسات الصغَتة 
عسى أف  واظتتوسطة لعبت دورا ىاما يف اقتصاديات الدوؿ اظتتقدمة، فقد قررت الدوؿ العربية خوض ىذه التجربة

 تكوف اضتل يف عبلج مشاكلها بعد أف عوىلت من قبل ىذا على اظتؤسسات الكبَتة والعمبلقة.

 :التجربة التونسية (1
عد التجربة التونسية يف غتاؿ تنمية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من التجارب اعتامة والرائدة على اظتستوى ت

جهود كثَتة لتنفيذه، من أجل تنمية قطاعات اقتصادية ؼتتلفة الوطن العريب، إذ تعترب مشروع وطٍت كبَت تضافرت 
من جهة، ومن جهة أخرى لتوفَت فرص عمل مستدنتة بغية توطُت العمالة، ذلك عرب آليات كثَتة وأدوات دتت 

 1عن طريقها عملية التنفيذ واظتتابعة نستعرض من أقتها:
كبنك ؼتتص يف دتويل اظتؤسسات الصغَتة يف ؼتتلف القطاعات  1997إنشاء البنك التونسي للتضامن عاـ  .أ 

 : يتاآلاالقتصادية برأس ماؿ مساىم حيث طرحت أسهمو لبلكتتاب على الشكل 

 46 % لدى القطاع اطتاص واظتواطنُت عامة 

 54  % بعض اظتؤسسات اضتكومية 

وذلك كأحد سبل اظتساقتة يف معاصتة إشكالية البطالة واضتد من العمالة اظتهاجرة ألصحاب اظتبادرات الذين 
ينقصهم التمويل ظتشروعاهتم الصغَتة، من أصحاب اظتهن واضترؼ وحاملي شهادات التعليم اظتهٍت والتعليم العاِف 

وض قصَتة أو متوسطة اظتدى، بشروط ميسرة بغية إدماجهم يف النسيج االقتصادي الوطٍت عن طريق منحهم قر 
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( دينار للجامعيُت وبفائدة بسيطة ال تتجاوز 33.000) ( دينار للعاديُت و10.000يصل اضتد األقصى للقرض )
 سنويا، و بفًتات اسًتداد بُت ستة أشهر وسبع سنوات، ومدة إمهاؿ تًتاوح بُت ثبلثة أشهر وسنة.%  5

مهمتو تكوين )تدريب وتأىيل ( الراغبُت يف إنشاء  2000سنة إحداث الصندوؽ الوطٍت للتشغيل  .ب 
مشاريعهم اطتاصة أو أولئك الباحثُت عن العمل، من خبلؿ دتويلو لدورات تدريبية ختصصية موجهة لرفع مستوى 

 مؤىبلهتم وقدراهتم يف غتاالت تتبلءـ مع احتياجاهتم التدريبية.

مهمتو ضماف األشخاص الغَت القادرين على تأمُت  2003إنشاء الصندوؽ الوطٍت لضماف اإلقراض عاـ  .ج 
 ضمانة لقروضهم عند دتويل مشاريعهم.

إنشاء حاضنات اظتشاريع مهمتها استضافة أصحاب اظتشاريع الصغَتة، بغية مساعدهتم يف تأمُت اظتكاف و  .د 
بعد انتهاء الفًتة احملددة اظتستلزمات واطتدمات لفًتة معينة لديها، من أجل دتكينهم من متابعة مشروعاهتم مبفردىم 

 عتم.

االعتماد على جهات رديفة من اجملتمع اظتدٓف سواء أفراد عتم شتعتهم االجتماعية أو صتاف استشارية معتمدة  .ه 
 يف الوالية أو رتعيات أىلية مهمتها اظتساندة والدعم يف تنفيذ ىذا اظتشروع الوطٍت.

من قبل بنك التونسي للتضامن، لعرض منتجات تقدٔف اطتدمات التسويقية كإقامة اظتعارض السنوية  .و 
 اظتشروعات الصغَتة اظتمولة من قبلو بصورة غتانية، حيث يتحمل على عاتقو كافة األتعاب والنفقات.

اعتماد نظاـ وشبكة معلوماتية متطورة وذكية تساعد يف اختاذ القرارات وتبسط عملية اإلقراض أقرب ما  .ز 
 ئج بأقل األخطاء.نتكن، بغية اضتصوؿ على أفضل النتا

من أجل دعم اظتشاريع الصناعية والتكنولوجية  2006إنشاء بنك دتويل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة عاـ  .ح 
الرائدة واظتشاريع اليت تعمل يف غتاؿ الطاقة والطاقة اظتتجددة، تلك اليت حتتاج لرؤوس أمواؿ تفوؽ سقوؼ ما يقدمو 

 البنك التونسي للتضامن.

ىذه التجربة ىو تضافر اصتهود رتيعا والعمل التضامٍت اظتميز والشراكة اضتقيقية اليت تبلحظ  لعل أىم ما نتيز
بُت كافة القطاعات، سواء العاـ  واطتاص أو األىلي من أجل حتقيق التنمية والنهوض باالقتصاد الوطٍت عموما،  

ات، إضافة إُف االىتماـ البالغ بالعنصر كما تتميز احيويتها وتطورىا الدائم مبا يبلئم تطور االحتياجات واظتتطلب
 البشري من خبلؿ األقتية الكبَتة اظتوالة للتدريب والتأىيل.

 :التجربة المصرية (2
تمعد التجربة اظتصرية يف غتاؿ تطوير الصناعات الصغَتة واظتتوسطة من أؾتح التجارب العربية بالرغم من  

 اضتكومة اظتصرية لبلىتماـ باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة إُف سنةحداثتها نسبيا، وترجع نقطة البداية يف برنامج 
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ووضع حزمة من الربامج واظتساعدات اظتقدمة للمؤسسات  حينما أنشأ الصندوؽ االجتماعي للتنمية، 1991
 1الصغَتة واظتتوسطة يف مصر على النحو التاِف:

تقدـ بعض اعتيئات ذات الصلة باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة عددا من   المساعدات في مجال التمويل: .أ 
 اظتساعدات يف غتاؿ التمويل منها:

 بنك التنمية الصناعية؛ 

  09مبسػػاقتة  1989شػػركة ضػػماف ؼتػػاطر االئتمػػاف اظتصػػريف للمؤسسػػات الصػػغَتة واظتتوسػػطة الػػيت أنشػػأت سػػنة 
من االئتماف اظتصريف اظتمنػوح للمؤسسػات %  50ة ضماف نسبة بنوؾ جتارية وشركة تأمُت مصرية، وظيفة ىذه الشرك

 الصغَتة واظتتوسطة يف كافة األنشطة االقتصادية؛

 رتعية تشجيع الصناعات الصغَتة للخركتُت؛ 

  بغػػرض تعبئػػة تنميػػة اظتػػوارد البشػػرية ودفػػع عجلػػة التنميػػة  1991الصػػندوؽ االجتمػػاعي للتنميػػة الػػذي أنشػػأ سػػنة
ره كشػػبكة أمػػاف اجتماعيػػة تعمػػل علػػى ختفيػػف اآلثػػار السػػلبية لػػربامج اإلصػػبلح االقتصػػادي االقتصػػادية، إضػػافة لػػدو 

اظتصري واضتد من مشػكلة البطالػة. كمػا يقػدـ الصػندوؽ غتموعػة مػن اآلليػات اظتؤسسػية اصتديػدة لتفعيػل دوره الػدائم 
 للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من أقتها: 

  األعمػػاؿ، ويعمػػل علػػى تػػوفَت اظتنػػاخ اظتبلئػػم لقيػػاـ نشػػاط صػػناعي برنػػامج اضتاضػػنات الصػػناعية، وحاضػػنات
 وتقدٔف رعاية و التأىيل؛

  برنػػػامج مركػػػز لتنميػػػة األعمػػػاؿ الصػػػغَتة، برنػػػامج مراكػػػز التقنيػػػة النوعيػػػة يف غتػػػاالت اقتصػػػادية متنوعػػػة، مثػػػل
 صناعة األثاث والتعبئة والتغليف واصتلود وغَتىا؛ 

 االتفاؽ مع وزارة الصناعة وبنك االستثمار القومي؛برنامج اجملمعات الصناعية وذلك ب 

  برنػػامج تنميػػة الصػػناعات اظتغذيػػة لتػػوفَت اظتعلومػػات الفنيػػة واالقتصػػادية الصػػحيحة، إضػػافة إُف برنػػامج تنميػػة
 حقوؽ االمتياز التجاري.              

  اللجنػة يف تنميػة وتطػوير رتعية رجاؿ األعماؿ ) اللجنة االقتصػادية لرجػاؿ األعمػاؿ ( حيػث تػتلخص أىػداؼ
ها، ومسػػػػاندهتا يف التحػػػػوؿ مػػػػن القطػػػػاع غػػػػَت النظػػػػامي  إُف القطػػػػاع لياظتؤسسػػػػات الصػػػػغَتة واظتتوسػػػػطة وزيػػػػادة مػػػػداخ

النظػػػامي  واظتسػػػاقتة يف حػػػل مشػػػاكل البطالػػػة ، إضػػػافة إُف تقػػػدٔف التسػػػهيبلت اظتاليػػػة ومػػػنح القػػػروض قصػػػَتة وطويلػػػة 
حجمػػو متوافقػػا مػػع نوعيػػة العمػػل، وأف يػػتم منحػػو يف الوقػػت اظتناسػػب  األجػػل، ويراعػػى يف مػػنح القػػروض أف يكػػوف

ألػػف مشػػروع، وقػػد قػػدر إرتػػاِف  60خػػدمات ضتػػواِف  2000وبفائػػدة مناسػػبة، وقػػد قػػدمت ىػػذه اللجنػػة حػػىت عػػاـ 
 مليوف دوالر أمريكي. 125القروض اظتقدمة حواِف 

                                                 
 .13-12جزيرة، مرجع سبق ذكره، ص ص  بوقمقـو ػتمد، معيزي -1
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ة الصناعية والصندوؽ االجتماعي يلعب بنك التنمي المساعدات المقدمة في مجال التسويق  والعمالة: .ب 
للتنمية دورا بارزا يف غتاؿ التسويق للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، حيث يشًتكاف جبناح خاص يف اظتعارض 
واألسواؽ الدولية واحمللية لعرض منتجات اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة  اليت  يقرضها البنك لتسويقها وفتح 

ة الفرصة ألصحاهبا ضتضور ىذه اظتعارض وتبادؿ اطتربات واظتعلومات واإلحاطة األسواؽ اطتارجية أمامها، وإتاح
بأحدث ما يقدمو العلم من تكنولوجيا، ويقـو الصندوؽ االجتماعي  للتنمية بتقدٔف العوف للمصدرين اصتدد فيما 

إُف جانب ما سبق  متص اإلجراءات اظتطلوبة، وتعريفهم بالقواعد والتدريب على أساليب العرض والبيع والتصدير،
 ذكره يتوُف الصندوؽ تدريب وتأىيل وإعداد الكوادر البشرية يف ثبلثة ػتاور ىي: 

  أصحاب اظتؤسسات الصغَتة والعاملوف فيها واظتروجوف؛ 

 اطتربات الفنية اظتسؤولة عن دعم اظتؤسسات ص و ـ يف اظتؤسسات العامة واطتاصة؛ 

 وكالػة منفػذة  120ات الصغَتة، إذ يتعامل الصندوؽ مػع أكثػر مػن اظتشرفوف واظتنظموف واظتسؤولوف عن اظتشروع
 وجهة وسيطة لتنفيذ مشروعاتو. 

اصتدير بالذكر أف اظتساعدات اظتقدمة للعمالة يف مصر ال تقتصر على التدريس فقط، وإفتا تتعدى ذلك 
سسات الصغَتة لتشمل اظتساعدات يف غتاؿ التأمُت االجتماعي الذي يغطي رتيع األحجاـ اظتختلفة للمؤ 

 واظتتوسطة.

 :التجربة السعودية لدعم القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة (3
اقتصادا عاظتيا، وإف كانت اظتملكة قد حققت تطورا ملحوظا  89من بُت  53لقد وصل ترتيب اظتملكة إُف 

يف العقدين اظتاضيُت إال أهنا الزالت يف الربع الثالث من التوزيع العاظتي لقيم مؤشر التنافسية الصناعية، واستطاعت 
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من االستفادة من صغر حجمها للتكيف مع متغَتات األسواؽ ومع تقنيات 

نتاج. ىذا نتيجة احملاور اليت ركزت عليها اإلسًتاتيجية الوطنية للصناعة، اليت بدورىا تبنت غتموعة من الربامج اإل
 1لدعم وتنمية القدرة التنافسية للصناعات الصغَتة واظتتوسطة القائمة وحتسُت إنتاجيتها وىي:

غتموعة من اضتاضنات التقنية  الذي يهدؼ إُف إنشاءبرنامج الحاضنات للصناعات الصغيرة والمتوسطة:  .أ 
بأنواعها وحاضنات األعماؿ لتدريب رجاؿ وسيدات األعماؿ على مهارات األعماؿ وإنتاج جيل جديد سعودي 
من الصناعيُت الشباب، كما يهدؼ إُف إنشاء حاضنات تقنية خاصة مرتبطة من الشركات الكبَتة، أي إنشاء 

 طيف متنوع من اضتاضنات بأنواعها اظتختلفة.

                                                 
مع إشارة إلى تجربة  -ستراتيجية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعوديةا"ثائر ػتمود رشيد، إيناس ػتمد رشيد،  -1

  .145ص  ،2013-10 العدد ،5، غتلة جامعة األنبار للعلـو االقتصادية واإلدارية، العراؽ، اجمللد العراق"
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يسعى إُف إنشاء مراكز أعماؿ رئيسية وفروع عتا حتقق االنتشار اصتغرايف  برنامج مراكز موارد األعمال: .ب 
اظتتوازف، احيث تقدـ برامج تدريب للعمالة على مهارات اإلنتاج واإلدارة واحملاسبة وتطوير اظتوارد البشرية، كما تقدـ 

وفرص التشارؾ مع رؤوس األمواؿ األجنبية وفرص أيضا خدمات اظتعلومات وفرص التسويق احمللي واطتارجي 
التعاقد على اظتناولة مع الشركات الكبَتة ونوعية بالفرص اظتتاحة للتنمية التقنية من خبلؿ الربامج يف ػتور شبكة 

 العبلقات بُت االبتكار والتطوير واإلنتاج الصناعي.

بإنشاء مركز حتديث يعمل على رفع القدرة يتمثل برنامج مركز تنمية التنافسية والتحديث الصناعي:  .ج 
التنافسية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة القائمة يف القطاع الصناعي من أجل تأىيلها لئلنتاج الصناعي اضتديث، 
ورفع كفاءة عملياهتا، ووصلها باظتنظومة الصناعية اضتديثة سواء اليت يضمها الربنامج التنفيذي اضتاِف أو اظتشروعات 

يف الربامج التنفيذية األخرى، وباألخص شبكة االبتكار الصناعي فضبل عن توفَت فرص االستثمار من  الواقعة
 تسويق براءات االخًتاع وتطوير اظتبتكرات بالتعاوف مع الشركات الكبَتة.

اعتدؼ من ىذا الربنامج ىو إنشاء آليات دتويل جديدة لتحفيز برنامج آليات التمويل الصناعي:  .د 
لصناعية الصغَتة على دتويل استثماراهتا والتحديث الصناعي والتنمية التقنية، ذلك من خبلؿ آلية مع اظتشروعات ا

صندوؽ التنمية الصناعية السعودي ومع البنوؾ الوطنية، فضبل عن حتفيز اظتشروعات الصناعية الكبَتة على إنشاء 
  بادرات الوطنية اضتالية مثل تيسَت/ كفالة.صندوؽ دعم اظتشروعات الصغَتة ذات العبلقة، ويضم ىذا اظتشروع اظت

يف األخَت نتكن القوؿ لقد أدركت معظم الدوؿ اظتتقدمة منها أو النامية بأقتية اظتؤسسات الصغَتة 
واظتتوسطة، فبادرت الختاذ اإلجراءات ووضع السياسات اظتبلئمة من أجل النهوض هبذه اظتؤسسات وجعلها قطاعا 

صاد الوطٍت، كما رأينا أيضا أف الدوؿ العربية من خبلؿ بعض التجارب )مصر، تونس لتتل مركزا ىاما يف االقت
والسعودية( هتتم أيضا هبذه اظتؤسسات من خبلؿ الربامج والسياسات، كما رأينا أيضا بأف السياسات اطتاصة 

 بدعم القطاع ختتلف من دولة ألخرى باختبلؼ اإلمكانيات اظتتاحة واختبلؼ درجة التطور.
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 خبلصة الفصل الثالث: 
لقد أصبح من اظتسلم بو اليـو أف التقدـ واالبتكار يف اجملاؿ التكنولوجي قتا ػتركا النمو االقتصادي على 
اظتدى البعيد. ففي سياؽ اقتصاد اظتعرفة العاظتي الذي حتركو الوتَتة السريعة لبلبتكار التكنولوجي، كتدر باظتؤسسات 

ستفادة من أسس متينة لبناء قدرهتا على اكتساب وإكتاد معارؼ وتكنولوجيا من أجل االالصغَتة واظتتوسطة إرساء 
الفرص اليت تتيحها العوظتة ويف الوقت نفسو ظتواجهة التحديات العاظتية اظتستجدة، وبالتاِف يكمن التحدي يف 

فضبل عن نشرىا  تسخَت اظتعارؼ ألغراض التنمية، ذلك بتهيئة مناخ مناسب الستحداث أفكار وابتكارات،
 واستخدامها من قبل ؼتتلف األطراؼ الفاعلة اظتشاركة بصورة مباشرة أو غَت مباشرة يف عملية االستحداث ىذه.

كما أف اظتيزة التنافسية اليت تستند على وفورات اضتجم واالنتشار الواسع يف األسواؽ، تًتاجع لتفسح اجملاؿ 
واظترونة، حيث تصبح اظتؤسسات اليت عتا قدرة عالية على تلبية الطلب للميزات التنافسية اليت تستند على السرعة 

يف الوقت اظتناسب وبالشكل اظتطلوب ىي اظتؤىلة الحتبلؿ موقع الريادة يف االقتصاد الرقمي، وعلى ىذا فاف 
تقنيات  اعتياكل القائمة بالقيادة والتحكم وعمليات صنع القرار يضيق غتاعتا باستمرار مع زيادة االعتماد على

ووسائل ىذا االقتصاد الزاحف، ولن يستطيع أي اقتصاد أف لتتل مكانة متميزة يف بيئة األعماؿ التنافسية العاظتية 
إال مبواكبة أحدث التطورات والتغيَتات اليت تطرأ على الساحة العاظتية،  لذا كتب على اعتيئات اضتكومية والغَت 

اسات تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة عن طريق اضتكومية خاصة يف الدوؿ النامية بوضع سي
التأىيل، االسًتاتيجيات الفعالة اليت تتماشى مع اقتصاد السوؽ، هبدؼ تنمية القدرات التنافسية التصديرية عتذا 

 . القطاع

دعم القدرة كما كتب ضرورة دراسة التجارب الدولية الرائدة وأفضل اظتمارسات يف غتاالت ؽتاثلة يف 
التنافسية للصناعات الصغَتة واظتتوسطة، بغية التعرؼ على إمكانية تطبيق ىذه السياسات، وجتسيد ؼتتلف 
اآلليات اليت طبقتها ىذه الدوؿ، ووضع خطط طويلة األجل خاصة يف الدوؿ العربية مبا يضمن تكاملها ولتقق 

 ات االقتصادية واللحاؽ بركب الدوؿ اظتتقدمة.الًتابط بُت ىذه اظتؤسسات، حىت يسمح عتا مبسايرة اظتتغَت 
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 الفصل: تمهيد

التحوالت والتطورات التنافسية من اظتوضوعات اظتهمة صتميع دوؿ العاَف وال سيما يف ظل  لقد أصبحت
االقتصادية العاظتية، كالعوظتة واالنفتاح االقتصادي، حيث أصبح من القناعات الراسخة أف التنافسية وسيلة رئيسية 
لتطوير قدرة أي اقتصاد متقدـ أو نامي، فضبل عن ذلك أف التنافسية تشجع على توفَت البيئة اظتبلئمة، تشجيع 

ى اظتعيشي للفرد، كما تساعد على اكتشاؼ أسواؽ جديدة واطتروج من األسواؽ االبداع واالبتكار، حتسُت اظتستو 
احمللية جتاه األسواؽ الدولية. باعتبار أف التنافسية اإلطار اصتامع ظتختلف التدابَت البلزمة لقطف ذتار االندماج يف 

التسعينيات، سياسات  االقتصاد العاظتي، فاصتزائر اعتمدت سياسات االنفتاح االقتصادي والسيما يف بداية
اطتصخصة، تشجيع االستثمارات احمللية واألجنبية وإعادة ىيكلة وتأىيل اظتؤسسات االقتصادية بغية حتسُت األداء 

 ودعم القدرات التنافسية عتا.

يف ىذا الفصل ؿتاوؿ التطرؽ  إُف تشخيص وضعية تنافسية االقتصاد اصتزائري من خبلؿ أىم االصبلحات 
 تبنتها اصتزائر، وذتار ىذه اإلصبلحات االقتصادية، كما نعرض أىم اظتؤشرات التنافسية لبلقتصاد االقتصادية اليت

اصتزائري على اظتستوى الكلي واصتزئي، يف األخَت ؿتاوؿ الًتكز على اظتؤشرات التنافسية للصادرات اصتزائرية خارج 
 قطاع احملروقات.
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 الجزائريالمبحث األول: تشخيص واقع االقتصادي 

من أجل السعي وراء االندماج العاظتي لقد عرؼ االقتصاد اصتزائري غتموعة من اإلصبلحات االقتصادية، 
خاصة بعد تعرضو جملموعة من اعتزات العميقة النارتة عن االعتماد اظتفرط على النفط واالختبلؿ اعتيكلي العميق 

د اصتزائري إُف مستويات متباينة من الفعالية نتيجة ذلك. حيث أسفرت ىذه اإلصبلحات إُف وصوؿ االقتصا
حسب طبيعة اظتتغَتات االقتصادية. ومن خبلؿ ىذا اظتبحث سوؼ ؿتاوؿ فهم وضعية وأداء االقتصاد اصتزائري من 

 خبلؿ أىم اظتتغَتات االقتصادية خبلؿ الفًتة األخَت.

 المطلب األول: البرامج االستثمارية العامة في الجزائر
 17997إذ انتقلت من  2000لحوظ يف أسعار احملروقات يف األسواؽ الدولية مع بداية سنة إف التطور اظت
شتح للجزائر بانتهاج وتطبيق رتلة من السياسات  2004دوالر سنة  38927إُف  1999دوالر أمريكي سنة 

قصد حتقيق غتموعة من التوسعية والربامج االستثمارية الشاملة اليت ترتكز على التوسع يف اإلنفاؽ العاـ، ىذا 
األىداؼ الرئيسية اظتراد حتقيقها، حيث عمدت اصتزائر على تصميم برنامج لبلستثمارات العامة يقـو على احملاور 

 الرئيسية التالية:

   ( 2004-2001الفرع األول: برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ) 
اصتزائر من أجل حتقيق التوازنات  يدخل ىذا الربنامج ضمن برامج اإلصبلح الذاتية اليت اعتمدهتا

االقتصادية الكربى، يقـو الربنامج أساسا حوؿ غتموعة من األنشطة الرئيسية اليت تتمثل يف حتسُت مستويات 
اظتعيشة وختفيض معدالت البطالة، إكتاد اضتلوؿ ظتشكلة السكن، إعادة تأىيل اظترافق االجتماعية، النهوض بقطاع 

 نمية اظتوارد البشرية، ودعم متغَتات التنمية احمللية........الزراعة، الري، النقل، ت

 :مخصصات برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي (1
مبليَت دوالر( قبل أف يصبح  7مليار دج أي ) حوِف  525خصص عتذا الربنامج مبلغ ماِف أوؿ قمِدر بػ 

نتيجة إضافة اظتشاريع اصتديدة، وإجراء مليار دوالر(،  16مليار دينار أي )  1216غبلفو اظتاِف النهائي احواِف 
  1وتقييم بعض اظتشاريع اظتربغتة يف الربنامج.

 

 

 

                                                 
  147، ص 2012-10العدد  ، غتلة الباحث، جامعة ورقلة، اصتزائر،االقتصادي في الجزائر وأثرىا على النمو"سياسة اإلنعاش "ػتمد مسعي،  -1
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 : توزيع مخصصات برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي1ـ  4الجدول رقم 
 مليار دج الوحدة:

دعم اإلصبلحات  أنشطة البرنامج
 االقتصادية

دعم النشاط 
 الموارد البشرية األشغال الكبرى التنمية المحلية الزراعي

المخصصات 
 90 210 113 65 47 المالية

 17,14 40 21,52 12,38 8,95 %النسبة 

"، ديواف حالة الجزائر -شغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي" البطالة وإشكالية التناصر دادي عدوف،  المصدر:
 289، ص 2010اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائر، 

حسب اصتدوؿ نبلحظ أنو ىناؾ تفاوت يف اظتبالغ اظتالية اظتخصصة ألىم القطاعات االقتصادية يف ىذا  
الربنامج االستثماري، حيث استحوذت األشغاؿ الكربى والتنمية احمللية على مبالغ مالية ىامة، قدرت احواِف 

للتنمية احمللية.  % 21952و للقطاع األوؿ  % 40مليار دج على التواِف أي بنسبة  113مليار دج،  210
ىذا ما يفسر لنا أف السياسة االقتصادية للدولة يف ىذه الفًتة كانت منصبة ومهتمة أكثر مبجاؿ األشغاؿ الكربى 
والتنمية احمللية من أجل إعطاء الدفعة القوية عتما، ألهنما يعترباف القاعدة األساسية ألي اقتصاد، ومكملُت 

 االقتصادية الرئيسية خاصة القطاع الصناعي والزراعي.     رئيسيُت ظتختلف القطاعات 

 

 : توزيع مخصصات برنامج اإلنعاش االقتصادي1ـ  4الشكل رقم 

 
 انطبلقا من معطيات اصتدوؿ السابق من إعداد الباحث المصدر:

 

 

9% 

12% 

22% 

40% 

17% 
 دعم اإلصبلحات االقتصادية

 دعم النشاط الزراعي
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 :أىدا  برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي (2
 1أقتها فيما يلي:يرمي ىذا الربنامج إُف حتقيق رتلة من األىداؼ نوجز 

  تعزيز اظتصلحة اظتشًتكة يف اظتيداف النقل، الري، اظتنشآت، حتسُت اظتستوى اظتعيشي، التنمية احمللية وتنمية
 اظتوارد البشرية؛

 دفع األنشطة االقتصادية عرب الًتاب الوطن وعلى وجو اطتصوص يف اظتناطق األكثر حرمانا؛ 

  الشرائية للمواطن اصتزائري، ويف إطار مكافحة الفقر يعمل الربنامج خلق مناصب الشغل، وحتسُت القدرة
 على التقليص من عدـ التوازف الداخلي وما بُت اصتهات؛

 إعادة االعتبار للبٌت التحتية وصيانتها؛ 

 توفَت الوسائل والقدرات اإلنتاجية وال سيما الوطنية منها؛ 

 .توفَت تقنيات قياس مستوى نضج اظتشاريع 

حققو ىذا الربنامج ألىم اظتتغَتات االقتصادية الكلية، والتوازنات االقتصادية الداخلية واطتارجية   بالرغم ما
كزيادة معدالت النمو نتيجة ارتفاع معدالت االستثمارات احمللية واألجنبية، والتحكم يف التضخم، ارتفاع 

فاض معدالت البطالة، ىذا ما سوؼ احتياطات الصرؼ، واـتفاض اظتديونية الداخلية واطتارجية للدولة، واـت
 نتطرؽ إليو يف اظتطلب الثآف من ىذا اظتبحث بالتفصيل. 

إذ نتكن القوؿ إف ىذا الربنامج َف لتل كل اظتشاكل اليت يعآف منها االقتصاد اصتزائري اظتسجلة يف اظتختلف 
اظتشاريع والربامج اليت هتدؼ اجملاالت، لكن حاوؿ التخفيف منها، وخلق ظروؼ ؽتهدة لوضع واستكماؿ ومواصلة 

 إُف تنمية حقيقية مستدامة.

 ( 2009 - 2005الفرع الثاني: البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ) 
يعترب ىذا الربنامج كامتداد للربنامج السابق، ومن بُت األىداؼ اظتنتظرة منو ىو تثبيت االؾتازات احملققة  

(. لقد اىتم دعم برنامج النمو االقتصادي بالبطالة وجعلها أولوية مطلقة،  2004 - 2001خبلؿ الفًتة األوُف ) 
إضافة إُف الصحة وترقية قطاع األشغاؿ العمومية وحتديثو، كما مت وضع مشروع تأىيل الطرقات عرب كافة الًتاب 

                                                 
، أاحاث اظتؤدتر " تقييم آثار برامج االستثمارات العامة على استراتيجيات تنمية الصادرات غير النفطية في الجزائر"، وآخروف خلويف عائشة -1

، جامعة 2014-2001لنمو االقتصادي خبلؿ الفًتة تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار وا الدوِف حوؿ:
 .4، ص2013مارس  12ػ-11يومي  سطيف، اصتزائر،
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بلحية واستصبلح األراضي الوطٍت ليتماشى وفق اظتعايَت الدولية مع تبٍت سياسة بناء السدود وتدعيم األنشطة الف
 1والبحث عن مداخيل جديدة خارج قطاع احملروقات........اٍف. عموما نتكن حصر أىدافو يف:

 حتسُت التنمية البشرية والتنمية االقتصادية؛ 

 مواصلة تطوير اظتنشآت القاعدية األساسية وحتسُت اطتدمة العمومية؛ 

  .دعم وتنمية االقتصاد الوطٍت وتطوير اقتصاد اظتعرفة 

 :توزيع مخصصات برنامج دعم النمو االقتصادي (1
مليار دوالر (، ومشلت ؼتصصات  55مليار دج أي ما يعادؿ )  420297خصص عتذا الربنامج حواِف  

 ىذا الربنامج ستس ػتاور رئيسية كما ىي مبينة يف اصتدوؿ التاِف:

 : توزيع المخصصات المالية لبرنامج دعم النمو االقتصادي 2ـ  4الجدول رقم 
 المبالغ والنسب

 %النسب المئوية  المبلغ ) مليار دج ( مجاالت االستثمارات

 45,5 1908,5 تحسين ظرو  المعيشة

 40,5 1703,1 تطوير المنشآت األساسية

 8 337,2 دعم التنمية االقتصادية

 4,8 203,9 تطوير الخدمات العمومية

 1,1 50 تطوير تكنولوجيا االتصال

 100 4202,7 المجموع

 2009 - 2005الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي للفًتة المصدر: 
http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/Prog

Croissance.pdf 

 

 
 

 
                                                 

دراسة تحليلية  2011-2001لفترة ت الصغيرة والمتوسطة لتقييم آثار البرامج االستثمارية العامة على منظومة المؤسسا"بالرقي تيجآف،  -1
  .52، ص 2013-13، جامعة سطيف، اصتزائر، العدد ، غتلة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَتتقييمية"

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
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 توزيع المخصصات المالية لبرنامج دعم النمو االقتصادي : 2ـ  4الشكل رقم 

 
 اعتمادا على معطيات اصتدوؿ السابق من إعداد الباحث المصدر:

..( .،لصحة، اظتاء، الغاز والكهرباءالسكن، ااصتدوؿ أف حتسُت ظروؼ اظتعيشة ) ما يبلحظ من خبلؿ 
واالتصاؿ وتطوير اظتنشآت األساسية قد حظيت بالنصيب األوفر، يف حُت يبقى قطاع التكنولوجيا اصتديدة 

 تطوير اطتدمات العمومية وحتديثها يف اعتامش.و 

 :النمو نتائج البرنامج التكميلي لدعم (2
 1شتح ىذا الربنامج بتجسيد رتلة من اإلؾتازات أقتها:

  كم، متمثلة يف الطريق السيار شرؽ ػ غرب، إضافة  1920تطوير الطرؽ اإلسًتاتيجية وذلك عرب اؾتاز حواِف
كم من  41000إُف استكماؿ الطريق العابر للصحراء إُف غاية اضتدود مع النيجر إضافة إُف صيانة أكثر من 

 الوطنية.الطرؽ 

  2393مليار دوالر، حيث شهدت ىذه األخَتة اـتفاضا من  18تسديد مسبق للديوف اطتارجية احواِف 
 .2006مليار دوالر يف سنة  596إُف حواِف  2003مليار دوالر يف سنة 

  سنة  % 499لَتتفع إُف  2005سنة  % 199سجل قطاع الفبلحة فتوا متزايدا خبلؿ ىذه الفًتة حيث بلغ
، وىذا ما يوضح أقتية برامج الدعم 2009خبلؿ سنة  % 20إُف أف وصل إُف أعلى مستوى بنسبة  2006

(يف حتقيق األمن الغذائي ودعم  2009 - 2005( واظتعتمدة خبلؿ الفًتة )  FNDRA ; PNDA الفبلحي )
 النمو االقتصادي خارج احملروقات. 

                                                 
  .54بالرقي تيجآف، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  194بػ تقدر 2003بعد ما كانت نسبة النمو سنة  2004سنة  % 296ارتفاع اإلنتاج الصناعي احواِف % 

 ( 2014 - 2010الث: برنامج توطيد النمو ) الفرع الث
ينطلق ىذا الربنامج ضمن ديناميكية إعادة اإلعمار الوطٍت اليت انطلقت قبل عشر سنوات، ويعد من أىم 

نامي يسعى لدعم ىندسة التنمية االسًتاتيجيات االتفاقية الطويلة اظتدى اليت تتخذىا اصتزائر بصفتها بلد 
مليار دج أي ما يعادؿ )  219214االقتصادية واالجتماعية، ويقدر الغبلؼ اظتاِف اظتخصص عتذا الربنامج احواِف 

 1مليار دوالر ( يشمل شقُت قتا: 286

  مليار دوالر( 130مليار دج أي ما يعادؿ ) 99700استكماؿ اظتشاريع الكربى اصتاري اؾتازىا مببلغ. 

  مليار دوالر ( 156مليار دج أي ما يعادؿ حواِف )  119534إطبلؽ مشاريع جديدة مببلغ. 

 2يهدؼ ىذا الربنامج بصفة رئيسية إُف:

 استكماؿ اظتشاريع الكربى اصتاري اؾتازىا يف قطاعات السكة اضتديدية، الطرؽ واظتياه؛ 

 إطبلؽ مشاريع جديدة غَت اليت يتم اؾتازىا يف الربنامج السابق؛ 

 إنشاء ثبلثة مبليُت منصب شغل خبلؿ اطتمس سنوات؛ 

 ،وتعميم استعماؿ اإلعبلـ اآلِف داخل  تطوير اقتصاد اظتعرفة من خبلؿ دعم البحث العلمي وتعميم التعليم
 اظتنظومة الوطنية للتعليم، ويف اظترافق العمومية.

اجتماعية شاملة، من خبلؿ الرفع عموما يبقى اعتدؼ الرئيسي من ىذا الربنامج ىو حتقيق تنمية اقتصادية و 
من اظتستوى اظتعيشي، تشجيع اإلنتاج احمللي، الرفع من نسبة االكتفاء الذايت، إنعاش الفبلحة، خفض فاتورة 

 الواردات الغذائية والدوائية........

 

 

                                                 
، أاحاث " 2009-2001الجزائري للفترة لبلقتصاد أثر برنامج االستثمارات العمومية على متغيرات مربع كالدور "بوىزة ػتمد، براج صباح،  -1

، 2014-2001ة تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خبلؿ الفًت اظتؤدتر الدوِف حوؿ: 
  .6، ص 2013مارس  12ػ-11يومي  جامعة سطيف، اصتزائر،

   .7، مرجع سبق ذكره، ص وآخروف خلويف عائشة -2
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 المطلب الثاني: وضعية متغيرات االقتصاد الجزائري
من أجل فهم وضعية واجتاىات االقتصاد اصتزائري سنتطرؽ من خبلؿ ىذا اظتطلب إُف أىم اظتتغَتات 
االقتصادية: الناتج الداخلي اطتاـ، تدفق االستثمارات األجنبية، معدالت التشغيل والبطالة، وأىم التوازنات 

 الداخلية واطتارجية لبلقتصاد اصتزائري .....  

 تج الداخلي الخامالفرع األول: تطور النا
 نتكن حتليل تطور الناتج الداخلي اطتاـ من خبلؿ اصتدوؿ التاِف:

 2016 - 2000: تطور الناتج الداخلي الخام  3ـ  4الجدول رقم 
 مليوف دينار جزائريالوحدة: 

 السنة
الناتج الداخلي 

 الخام

 %نسب تركيبة القيمة المضافة حسب القطاعات النشيطة 
الصناعة 

% 
 % الفبلحة

البناء 
 %واألشغال

 %المحروقات %الخدمات

2000 4 123 514 7,5 9 8,7 32,9 41,9 

2001 4 227 113 8 10,5 9,1 35,5 36,7 

2002 4 522 773 8,1 10,1 9,9 36,2 35,7 

2003 5 252 321 7,3 10,6 9,2 34,3 38,6 

2004 6 149 117 6,8 10,2 8,9 33,5 40,7 

2005 7 561 984 5,9 8,2 8 30,4 47,4 

2006 8 501 636 5,6 8 8,4 29,6 48,4 

2007 9 352 886 5,4 8 9,3 30,9 46,3 

2008 11 043 703 5 7 9,2 30,9 47,9 

2009 9 968 025 6,2 10 11,8 38,5 33,5 

2010 11 991 564 5,5 9 11,1 37,4 37 

2011 14 588 532 4,9 8,6 9,8 38,4 38,3 

2012 16 208 698 5 9,7 10,1 40,1 35,5 

2013 16 643 834 4,59 9,85 9,77 23,12 29,84 

2014 17 242 545 4,86 10,29 10,42 24,37 27,07 

2015 16 591 875 5,29 11,98 11,30 27,10 19,24 

2016 17 081 836 5,69 11,91 12,12 29,23 15,52 

Source : Les comptes économiques de 2000 à 2016 ; www.ons.dz 

  

http://www.ons.dz/
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لكن ىذا االرتفاع َف يستمر،  2000االقتصاد اصتزائري بارتفاع الناتج الداخلي اطتاـ اظتستمر منذ سنة دتيز 
، ليعود 2014حىت سنة  2010ليعود مرة أخرى إُف االرتفاع  بداية من سنة  ،2009حيث اـتفضت قيمتو سنة 

، ىذا نتيجة الًتاجع الكبَت يف مساقتة احملروقات خبلؿ ىذه السنة نتيجة 2015مرة أخرى لبلـتفاض سنة 
 مليار دينار.  17081836حواِف  2016اـتفاض أسعار ىذه األخَتة. وقد بلغت قيمة الناتج سنة 

مساقتة أكرب القطاعات  لتسليط الضوء أكثر على األداء االقتصادي يبُت اصتدوؿ كذلك نسب تركيبة أو
 النشيطة يف الناتج الداخلي اطتاـ واليت كانت ىذه النسب كالتاِف:

يتبُت من خبلؿ حتليل اصتدوؿ الدور الذي يلعبو قطاع احملروقات يف تكوين الناتج الداخلي اطتاـ، حيث  
كحد أقصى، ىذا ما يدؿ على ىيمنة ىذا القطاع على تطور  %4894و  % 3395يساىم بنسبة تًتاوح ما بُت 

إُف  2000الناتج الداخلي اطتاـ يف اصتزائر واالعتماد الشبو الكلي عليو كما يوضحو اصتدوؿ ىذا كلو من سنة 
لتبلغ أدْف نسبة  2013، إال أف نسبة اظتساقتة لقطاع احملروقات بدأت تًتاجع تدركتا ابتداء من سنة 2012سنة 
، ىذا كلو نتيجة تراجع اـتفاض أسعار البًتوؿ يف األسواؽ العاظتية، ىذا ما أثر على  %15952: ػػب 2016سنة 

 قيمة الناتج الداخلي اطتاـ ككل.

أما بالنسبة لقطاع اطتدمات يعترب القطاع الثآف من حيث مساقتتو يف الناتج الداخلي اطتاـ إذ يساىم بأكثر  
ىذا ما يدؿ على أقتية ىذا  ، %4091بػ  2012أعلى نسبة مساقتة سنة  يف أغلب السنوات، وكانت %30من 

بػ:  2016و  2015القطاع بعد قطاع احملروقات. لكن كانت نسبة مساقتتو أكرب من قطاع احملروقات سنيت  
 على التواِف.  %29923و  % 27,10

والفبلحة اللذاف يعترباف قاطرة النمو ألي اقتصاد يف العاَف إال أهنما مازاال  أما بالنسبة لقطاع الصناعة 
يعتمداف على أداء قطاع احملروقات، إذ تصل مساقتتهما يف الناتج الداخلي اطتاـ جد متدنية حيث ال تتعدى ىذه 

لناتج الداخلي اطتاـ بالنسبة لقطاع الفبلحة، بالرغم من االرتفاع اظتستمر يف ا %12النسبة يف أغلب األحواؿ 
 الناتج الداخلي اطتاـ أما الصناعة فظلت مساقتتو يف ،% 12912: ػبػ 2016حيث بلغت نسبة مساقتتها سنة 

 يف أحسن األحواؿ رغم أقتية ىذا القطاع. % 8 ال تتعدى

ؽتا سبق يتضح أف االقتصاد اصتزائري أحادي اظتنتج أي يعتمد بشكل حصري  أو شبو كلي على قطاع 
احملروقات الذي يعتمد على أسعار األسواؽ الدولية، وال يعتمد أكثر بالنسبة للقطاعات األخرى ذات األقتية مثل 

ل االقتصاد الوطٍت يتميز بالتبعية االقتصادية الصناعة والزراعة يف تكوين الناتج وتنويع الثروة الوطنية، ىذا ما كتع
 نتيجة االعتماد الشبو الكلي على مورد واحد. للتوضيح أكثر لدينا الشكل التاِف:     
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 2016 - 2000: نسب تركيبة القيمة المضافة حسب كل قطاع  3ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث المصدر:

 الناتج احمللي اطتاـ للفرد: أما فيما متص اصتدوؿ التاِف يوضح تطور

 2016-2005: تطور الناتج المحلي الخام حسب الفرد  4ـ  4الجدول رقم 

 بالدوالر األمريكيالوحدة: 

 
عدد السكان  

 ×310 
  الناتج للفرد

عدد السكان  
 ×310 

 الناتج للفرد

2005 32906 3132.6 2011 36717 5427.8 

2006 33481 3495.3 2012 37495 5449.6 

2007 34096 3954 2013 38297 5508.3 

2008 34591 4943.5 2014 39114 5531.8 

2009 35268 3891.2 2015 39967 4741.5 

2010 35978 4480.4 2016 40263 4382.6 

Source : les comptes économiques de 2005 à 2016 ; www.ons.dz 
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من اصتدوؿ يتنب أنو ىناؾ تطور ملحوظ بشكل كبَت يف الناتج الداخلي اطتاـ للفرد حيث كاف ال يتعدى 
دوالر أمريكي، ىذا إف دؿ  553198حواِف بػ  2014دوالر أمريكي للفرد الواحد، ليبلغ سنة  313296سوى 

للناتج الكلي الذي يبقى مرتبطا  على شيء فإنو يدؿ على حتسُت اظتستوى اظتعيشي للفرد نتيجة االرتفاع اظتستمر
شهدت اـتفاض ػتسوس يف الناتج الداخلي للفرد حيث قدر بػ :   2015بأسعار السوؽ اطتارجي، لكن يف سنة 

ليبلغ  2016دوالر وىذا كلو نتيجة االـتفاض الكبَت يف أسعار البًتوؿ، ليتواصل ىذا االـتفاض  يف  474295
 دوالر أمريكي. 4382.6حواِف 

 بقى رىينة األسعار الدولية للمحروقات. يعيشة للفرد اصتزائري إذا نتكن القوؿ إف مستوى اظت 

 الفرع الثاني: االستثمار األجنبي في الجزائر
ضمن التوجو الرامي إُف تشجيع االستثمارات واستقطاب اظتزيد من رأس اظتاؿ األجنيب، اعتمدت اصتهات 

التسعينيات سلسلة من التدابَت واإلجراءات، مستهدفة حترير وتشجيع النشاط الوصية يف اصتزائر منذ مطلع 
 االقتصادي واظتتمثل يف تأىيل اظتؤسسات االقتصادية وحتديث اإلطار التشريعي اطتاص باالستثمار.

 :مناخ االستثمار في الجزائر (1
تحتية اصتيدة فهي دتلك شبكة واسعة بالنظر إُف اظتقدرات اظتعتربة اليت دتلكها اصتزائر  اظتتمثلة يف البنية ال

من القطر الوطٍت وشبكة اتصاالت يف تطور جد سريع،    %22لتوزيع الكهرباء، حيث تقدر نسبة التكهرب هبا 
كلم، أما فيما متص   4700كلم وشبكة سكك حديدية تفوؽ   107000كما حتتوي على شبكة طرقات تفوؽ 

مطار مفتوح للطَتاف  31 ميناء متعدد اطتدمات من بينها ميناءين للنفط و 11اظتوانئ واظتطارات فإهنا حتتوي على 
ؼتصصة للطَتاف الدوِف وناىيك عن توفرىا على اظتوارد الطبيعية الوفَتة، إذ حتتل اصتزائر اظترتبة  13اظتدٓف من بينها 

رة للبًتوؿ والسابعة عاظتيا يف مصد 12يف إنتاج البًتوؿ و 18يف غتاؿ االحتياطات العاظتية البًتولية واظترتبة  15
غتاؿ اظتوارد اظتؤكدة من الغاز واظترتبة اطتامسة كمنتج للغاز والثالثة كمصدر للغاز، وأوؿ منتج ومصدر للبًتوؿ 
والغاز الطبيعي يف البحر األبيض اظتتوسط، وثالث ؽتوف لبلحتاد األوريب بالغاز الطبيعي ورابع ؽتوف للطاقة لبلحتاد 

.األوريب، إضاف أما من ناحية أخرى فتعترب اصتزائر ثآف  1ة إُف موارد أخرى كالفوسفات والزنك، اضتديد واألورانيـو
، بعد ما  2015مليار دوالر سنة  136دولة عربية من حيث االحتياطات الدولية بعد السعودية حيث قدرت بػ 

 مليار دوالر. 178بػ:  2014كانت تقدر سنة 

                                                 
 -" تقييم التجربة الجزائرية في مجال جذب االستثمار األجنبي المباشر في ظل تداعيات األزمة المالية العالميةرايس حدة، كرامة مروة،  -1

  72ص  ،2012 -12، غتلة أاحاث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، اصتزائر، العدد دراسة تحليلية ـ"
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من جهة أخرى انضمت اصتزائر إُف ؼتتلف االتفاقيات الدولية يف غتاؿ ضماف وزتاية االستثمارات 
 24اتفاقية تشجيع وزتاية االستثمارات و  41واالتفاقيات اظتتعلقة باالستثمارات األجنبية اظتباشرة، من بينها 

 فة.   اتفاقية لتجنب االزدواج الضرييب، وسهرىا على سياسة تنموية واضحة وىاد

 :تطور تدفقات االستثمارات (2
خطت اصتزائر يف غتاؿ جذب االستثمارات األجنبية اظتباشرة خطوات مهمة بقطعها أشواط كبَتة يف طريق 
هتيئة اظتناخ االستثماري اظتبلئم، ؽتا جعلها من ضمن العشر دوؿ  بالنسبة للدوؿ العربية يف غتاؿ تدفقات رؤوس 

 (.2016-2009)اِف يوضح تدفق االستثمار األجنيب خبلؿ الفًتة ما بُت األمواؿ األجنبية. واصتدوؿ الت

 2016 - 2009 : تدفقات االستثمارات األجنبية في الجزائر 5ـ  4الجدول رقم 

 مليوف دوالرالوحدة: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

االستثمار األجنبي 
 1546 584 - 1507 1684 1499 2580 2300 2746 المباشر الوارد

 364,7 -138,7 -10,51 3,12 -41,8 12 -16 ـــــ %معدل التطور 

Source : UNCTAD ; WORLD INVETMENT REPORT 2017, p 222 

 http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=937 

من خبلؿ اصتدوؿ أعبله، يبقى مسار االستثمار يف اصتزائر مرىقا وصعبا وغَت واضح اظتعاَف. حيث كشف  
 587إُف ناقص  2014مليار دوالر سنة  1.507تقرير اظتنظمة عن تراجع قيمة االستثمار األجنيب اظتباشر من 

أما يف سنة  .2012مليار دوالر سنة  1.499و 2013مليار دوالر سنة  1.684مليوف دوالر، فيما مت تسجيل 
مليوف دوالر. وتظل اصتزائر من بُت  1546ارتفعت قيمة االستثمارات األجنبية  اظتباشرة حيث سجلت  2016

، بل إهنا جاءت يف مؤخرة دوؿ مشاؿ 2015أقل البلداف استقطابا لبلستثمارات األجنبية اظتباشرة يف اظتنطقة سنة 
مليار دوالر للمغرب  3.162مليار دوالر استثمارات، مقابل  6.885إفريقيا، إذ ؾتحت مصر يف استقطاب 

مليوف دوالر  726الظروؼ الصعبة الذي مرت هبا، بل إف ليبيا سجلت  مليار دوالر لتونس رغم 1.002و
مليار دوالر استثمارات عاـ  1.737واستقطبت السوداف  .استثمارات وىي بلد يعيش حالة عدـ استقرار

مليار دوالر لنيجَتيا  3.064مليار دوالر، مقابل  3.192، فيما بلغت قيمة االستثمارات يف غانا 2015
 مليار دوالر ظتوزمبيق.  3.711ر دوالر إلثيوبيا ومليا 2.168و

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=937
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عموما نتكن القوؿ أنو شهدت االستثمارات األجنبية اظتباشرة يف اصتزائر نوعا من التفاوت بُت االرتفاع 
واالـتفاض، بالرغم من السياسات اظتتبعة من طرؼ الدولة واالستثمارات الضخمة اليت خصصت من أجل إنشاء 

، وكذا التحفيزات واالمتيازات اليت أصبحت اصتزائر دتنحها 2014إُف غاية  2001اعدية من وترميم اعتياكل الق
 للمستثمر األجنيب.

 2016ـ  2009: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر  4ـ  4الشكل رقم 

 مليوف دوالر الوحدة:

 
 من إعداد الباحث المصدر:

 :المباشرة الواردة من أىم المناطقاالستثمارات األجنبية  (3
لقد تعددت مصادر االستثمارات األجنبية اظتباشرة إُف اصتزائر من ؼتتلف اظتناطق يف العاَف واصتدوؿ التاِف  

 يوضح ذلك حسب بيانات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات.
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 2016ـ  2002: المشاريع التي تشرك أجانب من مناطق العالم  6ـ  4الجدول رقم 

 
Source : Agence Nationale de développement de l’investissement, www.andi.dz 

األجنيب اظتباشر واطتاصة بالفًتة اظتمتدة تكشف بيانات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اظتتعلقة باالستثمار 
، عن تنوع مصادر اظتشروعات االستثمارية األجنبية اظتنجزة، حيث تشارؾ دوؿ كثَتة يف 2016-2002بُت  ما

توجيو استثماراهتا باصتزائر. حيث تأيت الدوؿ العربية يف اظترتبة األوُف من حيث قيمة اظتشاريع، بينما قدرت عدد 
مليوف دج، حيث توفر ىذه  2.216.699 مشروع بقيمة تساوي 822من أصل  236 العربية بػريع اظتشا

  منصب شغل، يف حُت حتتل الدوؿ األوربية مبا فيها دوؿ االحتاد األوريب اظترتبة الثانية 119.525اظتشاريع حواِف 
 مشرع بقيمة 98مليوف دج، مث تأيت يف اظترتبة الثالثة الدوؿ اآلسيوية بػ  955.161 مشروع بقيمة 437 ػػبػ

 مليوف دج.   163.102

 2016 - 2002: مناطق العالم الواردة منها االستثمارات األجنبية  5ـ  4الشكل رقم 

 
Source : Agence Nationale de développement de l’investissement, www.andi.dz 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 :تقسيم المشاريع االستثمارية األجنبية حسب قطاع النشاط (4
تتوزع االستثمارات األجنبية اظتباشرة يف اصتزائر على غتموعة من قطاعات االقتصاد الوطٍت، حث حتتل   

استقطاب رؤوس األمواؿ األجنيب، كما يوضحو كل من الصناعة، اطتدمات والبناء واألشغاؿ العمومية الصدارة يف 
 اصتدوؿ التاِف:

2016 -2002: المشاريع االستثمارية األجنبية حسب قطاع النشاط ما بين  7ـ  4الجدول رقم 

 
www.andi.dzAgence Nationale de développement de l’investissement,  : Source 

       2016حىت  2002قدرت عدد اظتشاريع األجنبية حسب الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من سنة 
 مشروع أجنيب خارج قطاع احملروقات موزعة إُف غتموعة من القطاعات كالتاِف: 822 بػ

  مليوف دج،  1.783.922بقيمة تقدر بػ   60,22 %مشروع بنسبة 495قطاع الصناعة يف اظترتبة األوُف بػ
 منصب شغل. 70.793حيث يوفر حواِف 

  مليوف دج، حيث  77.611بقيمة تقدر بػ  16,67%مشروع بنسبة  137قطاع البناء يف اظترتبة الثانية بػ
 منصب شغل. 23.040يوفر حواِف 

  مليوف دج،  119.139بقيمة تقدر بػ  % 15,82 مشروع بنسبة 130قطاع اطتدمات يف اظترتبة الثالثة بػ
 منصب شغل. 13.342حيث يوفر حواِف 

 مليوف دج، حيث  14.820بقيمة تقدر بػ  %  3,04مشروع بنسبة  25 قطاع النقل يف اظترتبة الرابعة بػ
 منصب شغل. 1.727يوفر حواِف 

http://www.andi.dz/
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 ا قبل قطاع الصحة يف اظترتبة ممشروع لكل قطاع، مث يأيت  14والزراعة يف اظترتبة اطتامسة بػ   قطاع السياحة
 خَتة بػستة مشاريع، مث قطاع االتصاالت مبشروع واحد فقط.األ

 2016-2002: تقسيم المشاريع االستثمارية األجنبية حسب قطاع النشاط  6ـ  4الشكل رقم 

   
Source : Agence Nationale de développement de l’investissement, www.andi.dz 

 

 الفرع الثالث: متغيرات التوازن الداخلي والخارجي لبلقتصاد الجزائري 
يتميز االقتصاد اصتزائري مبجموعة من اظتتغَتات االقتصادية كباقي االقتصاديات العاظتية اليت من خبلعتا 

داخلية  ومتغَتات خارجية نتكننا اضتكم على اجتاىات ووضعية أي اقتصاد، وتنقسم ىذه اظتتغَتات إُف متغَتات 
فكبلقتا تعرباف على اجتاه معُت من الناحية االقتصادية. وعليو ؿتاوؿ يف ىذا الفرع  أف نعرض أىم ىذه اظتتغَتات 
 لبلقتصاد اصتزائري اليت مبوجبها نتعرؼ على التوازنات الكلية الداخلية واطتارجية يف اصتزائر خبلؿ الفًتة اظتمتدة ما

 اصتدوؿ التاِف:     يف 2016-2000بُت 

 

 

 

 

 

 

http://www.andi.dz/
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 2016-2000ي لبلقتصاد الجزائري الخارجخلي و متغيرات التوازن الدا :8ـ  4الجدول رقم 
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2000 4 123 513.9  0.3 400.00 7.57 25.26 75.25 13.55 

2001 4 227 113.1 3.3 4.2 184.50 6.19 22.57 77.26 19.62 

2002 4 522 773.3 4.7 1.4 52.6 3.66 22.64 79.68 25.15 

2003 5 252 321.1 6.9 4.3 284.2 7.47 23.35 77.39 35.45 

2004 6 149 116.7 5.2 4 337.9 9.25 21.82 72.06 45.69 

2005 7 561 984.3 5.1 1.4 1095.8 16.94 17.19 73.35 59.16 

2006 8 501 635.8 2 2.3 1186.8 17.73 5.61 72.64 81.46 

2007 9 352 886.4 3 3.7 579.3 29.55 5.60 69.37 114.97 

2008 11 043 703.5 2.4 4.9 999.5 36.99 5.58 64.58 148.09 

2009 9 968 025.3 1.4 5.7 - 570.3 3.86 5.41 72.63 155.11 

2010 11 991 563.9 3.6 3.91 - 74.0 15.33 5.45 74.39 170.46 

2011 14 526 608.3 2.4 4.52 28.0- 20.06 4.40 76,05 188.8 

 190,7 77,55 3,67 12,06 3254,14ـ  8,89 3.9 429.5 115 16 2012

 194 79,38 3,39 0,13 2128,81ـ  3,26 2.8 270.8 569 16 2013

 190,2 80,56 3,37 5,88ــ  3071,89ـ  2008 3.6 000.0 731 17 2014

 144,1 107,13 3,02 27,54ــ  -4173,4 4.8 3.9 875 591 16 2015

2016 17 081 836 3,5 6,4 -3236,8 - 21,42 3,84 110,52 114 

      2016إُف  2000اصتزائر،  بنك تقارير على من إعداد الطالب باالعتماد المصدر:
       www.bank-of-algeria.dz 

 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 من اصتدوؿ أعبله نتكننا أف نبلحظ ما يلي:

 مليار  000.0 731 17حواِف  2014سنة  حيث سجل اظتستمر دتيز بالنمو للجزائر الداخلي اطتاـ الناتج
الوطٍت اإلرتاِف  الدخل طبعا لسيطرة عائدات احملروقات على من قبل، ىذا اصتزائر حتققها َف دج وىي قيمة

حملروقات، مليار دج، نتيجة الًتاجع الكبَت يف قطاع ا 214 799 16اـتفض الناتج إُف  2015للجزائر. لكن يف 
موجبة،  فتو معدالت مليار دج، ىذا ما أدى إُف حتقيق 836 081 17بػ   2016ليعود غتددا إُف االرتفاع سنة 

  نتيجة االرتفاع اظتستمر يف الناتج الداخلي اطتاـ خارج قطاع احملروقات.

  عادت  أهنا ولو األوُف من فًتة الدراسة، السنوات خبلؿ خاصة كبَتا عرفت تراجعا التضخم معدالت
 2000سنة  لو مستوى إُف أدْف التضخم معدؿ فيها منها، حيث اـتفض يف السنوات األخَتة لًتتفع غتددا

 إُف االرتفاع الدولية ليعود النقد مؤسسات االقتصادي مع ذلك نتيجة لتطبيق برنامج اإلصبلح ،% 0.3بنسبة 
بسبب الزيادة   %2499و مرد ذلك الرتفاع فتو الكتلة النقدية بنسبة  ، %4.2 حيث بلغ 2001 سنة مباشرة

، ؽتا أدى إُف 2001يف األرصدة النقدية الصافية اطتارجية باإلضافة إُف إطبلؽ برنامج اإلنعاش االقتصادي سنة 
َتتفع إُف ل %،1.4بلغ  2002تزايد نفقات اظتوازنة اليت ترتب عنها ارتفاع معدؿ التضخم، ليسجل اـتفاضا سنة 

 %، 1.4أين بلغ  2005، ليعود إُف االـتفاض مرة أخرى سنة 2004سنة  % 4مث  2003سنة  % 4.3
ويعزي ىذا التحسن إُف االنعكاس اإلكتايب الستقرار االقتصاد الكلي على الوضع اظتاِف والنقدي خبلؿ سنوات 

 إطبلؽ بعد االرتفاع يف التضخم معدالتأخذت   2006سنة  تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي. و ابتداء  من
 حيث األوؿ، للربنامج أقرتو اضتكومة استكماال الذي النمو االقتصادي لدعم الربنامج التكميلي وىو ثآف برنامج

 ؿتو االرتفاع معدؿ التضخم واستمر العامة، اظتوازنة من عجز ضاعفت اليت العامة حجم النفقات زيادة عنو ؾتم
مسجبل   2011لَتتفع غتددا سنة  2010سنة  % 3.9، يف حُت سجل ما يقارب 2009سنة  % 5.7ليسجل
وىذا نتيجة االرتفاع   %8989 ػػػليبلغ أقصى معدؿ خبلؿ ىذه الفًتة ب 2012، وارتفع أكثر سنة % 4.5بذلك 

ليبلغ  2014و 2013يف كتلة األجور يف ىذه السنة خاصة وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنُت، لكن اـتفض سنة 
سنة 6,4 %  ، مث  %498ارتفع معدؿ التضخم غتددا ليبلغ  2015على التواِف، أما سنة   %298و   3926%
2016. 

  لتسجل  2009 سنة عدا ما الفًتة ػتل الدراسة، طوؿ على موجبا كاف رصيدىا للدولة العامة أما اظتيزانية
 البًتولية، اصتباية تراجع الصعوبات نتيجة بعض اصتزائرفيهما  عرفت مليار دج واليت 570.3 -عجزا قدر بػ 

على التواِف. لكن وبداية من سنة  2011و  2010خبلؿ سنيت  ما تراجع نوعا ىذا العجز قد أف ونبلحظ
مليار دج، مث اـتفض ىذا العجز  4173,4 -إُف  2015بدأت اظتيزانية تشهد عجزا كبَتا ليصل سنة  2012

مليار دج. ىذا نتيجة اإلجراءات اليت اتبعتها اصتزائر ضمن سياستها  323698 -ليبلغ حواِف  2016يف سنة 
 اظتالية اليت تتضمن البحث عن مصادر جديدة لئليرادات وترشيد النفقات.  
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  2000 سنيت خبلؿ دوالر مليار 6.19 و 7.57بلغ  ومتزايدا مستمرا حقق فائضا ميزاف اظتدفوعات 
 الصادرات إيرادات حصيلة عنها زيادة ترتب واليت السوؽ الدولية، يف البًتوؿ الرتفاع أسعار التواِف،على  2001و

 دعم الرصيد ؽتا للواردات، بالنسبة دوالر مليار 9.35 مقابل 2000دوالر سنة  مليار 21.65بلغت  اليت
 اظتدفوعات ميزاف يف الفائض واستمر .السنة نفس خبلؿ دوالر مليار 12.3بػ  قدر التجاري الذي للميزاف اإلكتايب
 أسعار حتسن بسبب التواِف، على2006 و 2005  خبلؿ سنيت دوالر مليار17.73 و  16.94إُف ليصل
 للجزائر الصافية تعززت الوضعية اظتالية اطتارجية األساس ىذا الدولية خبلؿ تلك الفًتة. على السوؽ يف البًتوؿ
 تقريبا ضعف اظتستوى نتثل دوالر مليار 29.55ظتيزاف اظتدفوعات قدر بػ  إرتاِف برصيد 2007 خاص يف بشكل
دوالر  مليار 15.33 إُف ارتفاعو ليصل اظتدفوعات واصل رصيد ميزاف ،2006وكذا سنة  2005 يف احملقق

 يف من حتقيق استقرارا اصتزائر دتكنت على التواِف. ىكذا 2011و  2010مليار دوالر خبلؿ سنيت  20.06و
 أساسية تتمثل يف حجم معايَت ثبلثة حتكمو والذي ظتيزاف اظتدفوعات، الرصيد اإلكتايب بفضل اطتارجية توازناهتا

اطتارجية، لكن سرعاف ما عرؼ  اظتديونية يف التحكم السوؽ الدوِف و يف البًتوؿ تقلبات أسعار احتياطي الصرؼ،
مليار دوالر على التواِف، وألوؿ مرة  0913و  12906حيث بلغ  2013و 2012اـتفاض شديد بداية من سنة 

مليار دوالر خبلؿ ىذه الفًتة وىذا نتيجة  5988-قدر بػ  2014يشهد ميزاف اظتدفوعات رصيد سالب سنة 
االـتفاض الشديد يف أسعار البًتوؿ ؽتا أدى إُف عجز اظتيزاف التجاري، وكذلك االـتفاض احملسوس يف تدفقات 

 مليار دوالر.  21942-ليبلغ  2016رؤوس األمواؿ األجنبية كما رأينا سابقا. واستمر االـتفاض حىت سنة 

  بػ  2013ة للجزائر عرفت ارتفاع مستمر  منذ بداية الفًتة اظتدروسة حيث قدرت سنة أما االحتياطات الدولي
 مليار دوالر  114لتصبح  2016مليار دوالر، لكن ىذه القيمة اـتفضت سنة  194

اعتمادا على ما سبق نتكننا استنتاج أف اصتزائر ؾتحت إُف حد بعيد يف حتقيق توازنات كلية لبلقتصاد، حيث 
نتكن  وما اطتارجي، أو الداخلي اظتستوى على سواء اقتصاديا استقرارا  2011و  2000ما بُت سنة  عرفت الفًتة

الدولية، ؽتا يدؿ  األسواؽ يف النفط بارتفاع أسعار األوُف بالدرجة االستقرار كاف مرتبطا ىذا أف التأكيد عليو ىو
النفط، وفعبل حتقق ىذا خاصة يف السنوات األخَتة من  سعر مبجرد تراجع ىشة وستتبلشى توازنات كلية على أهنا

ىذه الفًتة نتيجة الًتاجع الرىيب يف أسعار البًتوؿ ؽتا أدى إُف حدوث بداية االضطرابات يف االقتصاد الوطٍت و 
والعجز كذلك يف ميزاف اظتدفوعات  2016و  2014خَت دليل على ذلك العجز الكبَت يف اظتيزانية العامة لسنة 

 نفس السنة األخَتة.خبلؿ 
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  الفرع الرابع: البطالة في الجزائر
لطاظتا كانت اصتزائر إحدى دوؿ العاَف اليت تعآف وتشتكي من مشكلة البطالة، منذ سنوات طويلة وأعداد 
العاطلُت عن العمل لديها يف تزايد مستمر، حىت وصلت نسبة البطالة يف اصتزائر يف آخر إحصاء رشتي من قبل 

بة مرتفعة جدًا يف بلد صغَت سكانياً تقريبا، وىي نس % 1095إُف  2016الديواف الوطٍت لئلحصائيات يف عاـ 
نوعًا ما كاصتزائر، إذا قورف ببلداف أخرى كمصر مثبًل، رغم اإلجراءات العبلجية واطتطوات االحًتازية اليت اختذهتا 
الدولة يف سبيل تقليص أعداد العاطلُت، وإيقاؼ التزايد السنوي الًتاكمي يف أعداد العاطلُت، وػتاولة إبقاء البطالة 

  .دودىا الطبيعيةيف ح

 :2016-2000اصتدوؿ التاِف يوضح أىم تطور ظتعدالت البطالة يف اصتزائر خبلؿ الفًتة 

 2016-2001: تطور معدالت البطالة في الجزائر 9ـ  4الجدول رقم 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

معدل البطالة 
% 

27.3 25.9 23.7 17.7 15.3 12.3 13.8 11.3 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

معدل البطالة 
% 

10.2 10 10 11 9.8 9.8 11.2 10.5 

Source: ONS ; activité, emploi & chômage au 4
ème

 trimestre 2016 ; N° 763 ; p 11  

www.ons.dz 

 يف تقليص مستويات البطالة،  2014-2001نا أقتية الربامج التنموية من خبلؿ اصتدوؿ أعبله يتضح ل

. كاف  %1999أي بنسبة اـتفاض  2014سنة   %998إُف  2000سنة   %2997حيث عرفت اـتفاضا من 
ىذا االـتفاض نتيجة الربامج االستثمارية الضخمة اليت أطلقتها اصتزائر يف إطار اإلصبلحات االقتصادية، خاصة 

منصب دائم  477500منصب شغل منها  728500وأف برنامج اإلنعاش االقتصادي مكن من استحداث 
لسلطات العمومية لًتقية التشغيل منصب مؤقت. كما نتكننا أف نشَت إُف اصتهود اظتبذولة من طرؼ ا 271000و

مليوف منصب دائم  19865مليوف منصب شغل،  39166من خبلؿ برنامج دعم النمو، حيث مت استحداث 
لتنخفض ىذه النسبة    %10ىذا ما أدى إُف تراجع نسبة البطالة إُف حدود  ،1 2009و  2005بُت سنيت 

،  %1192ارتفاع يف معدالت البطالة لتبلغ حواِف  2015لكن شهدت سنة  . %998لتبلغ تقريبا  2014سنة 
ىذا نتيجة سياسة الدولة ابتداء من ىذه السنة اليت اعتمدت على سياسة التقشف، اليت كاف جتميد التوظيف يف 

 .% 1095اـتفضت النسبة إُف  2016مؤسسات الدولة أحد أدوات ىذه السياسة االنكماشية. أما يف سنة 

                                                 
 66ص  مرجع سبق ذكره، ػ بالرقي تيجاف، 1

http://www.ons.dz/


 واقع تنافسية االقتصاد الجزائري                                                                        الفصل الرابع 
 

 

201 

 :2016 - 2001الشكل اظتواِف يوضح أكثر االـتفاض يف معدالت البطالة يف اصتزائر ما بُت  

 2016 - 2001: تطور معدل البطالة في الجزائر  7ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 المطلب الثالث: انفتاح االقتصاد الجزائري
كسائر الدوؿ لقد سارعت إُف الدخوؿ يف تكتبلت وحتالفات مبختلف األنواع للتبادؿ التجاري  إف اصتزائر

وتعظيم اظتكاسب االقتصادية وإكتاد مكانا عتا يف ظل التحوالت االقتصادية العاظتية، لكن ىذا يعترب من التحديات 
 لعاظتي الذي دتيزه اظتنافسة والبقاء لؤلقوى.الكربى اليت يواجهها االقتصاد اصتزائري يف سعيو لبلندماج يف االقتصاد ا

 الفرع األول: محاولة االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
جواف  3( عن طريق طلب تقدمت بو يـو إُف اظتنظمة العاظتية للتجارة )اصتات أبدت اصتزائر نيتها باالنضماـ

وعقد أوؿ اجتماع لو يف أفريل  1987اف جو  17، حيث تأسس فوج العمل اظتكلف بانضماـ اصتزائر يـو 1987
، ومن بُت األىداؼ الرئيسية 20131أفريل  5، كما مت انعقاد االجتماع اضتادي عشر لفوج العمل يـو 1998

 2اليت تسعى إليها اصتزائر لبلوغها من خبلؿ االنضماـ إُف اظتنظمة العاظتية للتجارة ىي:

 د الوطٍت، عن طريق جتاوز وضعية اظتصدر اضتصري للمنتجات تنويع اظتبادالت التجارية، وبالتاِف االقتصا
 النفطية.

                                                 
1
- Khayreddine Belaaz , Rabah Khouni, "L’Algérie et les défis du commerce mondial", Khazar journal of 

humanities and social sciences, Khazar university, Azerbaijan, Volume 17, Number 4, 2014, p 50. 
  14، ص2013نشرية وزارة التجارة اصتزائرية، العدد السادس، ، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة"" -2

http://www.mincommerce.gov.dz   
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  رفع اظتستوى العاـ للقدرة التنافسية للقطاع الصناعي، إلعداده ظتواجهة أفضل آلثار اظتنافسة األجنبية، سواء
 على مستوى السوؽ احمللية أو يف السوؽ اطتارجية. 

ائرية أماـ اظتنتجات األجنبية وتكييف قوانُت اصتزائر مع كما يقتضي انضماـ اصتزائر إُف فتح األسواؽ اصتز 
من التجارة العاظتية تتم بُت دوؿ تنتمي للمنظمة. لذا يطرح   %95أحكاـ ومبادئ اظتنظمة. خاصة أنو أكثر من 

 1انضماـ اصتزائر رتلة من الرىانات أقتها:

من صادراهتا من احملروقات، يف   %97ضعف مساقتة اصتزائر يف التجارة العاظتية على أساس أف ما يزيد عن  
 حُت أف احملروقات الزالت بعيدة عن مفاوضات اظتنظمة؛

التنافس بُت الدوؿ الراغبة يف االنضماـ إُف اظتنظمة، خاصة تلك اليت ترغب يف تعجيل مفاوضاهتا قصد  
 االنضماـ، وىو ما يطرح أماـ اصتزائر مشكلة التنازالت الكثَتة يف اظتفاوضات؛

العوائد من الضرائب على التجارة اطتارجية، وىي مورد أساسي من موارد اظتيزانية العمومية يف ظل  اـتفاض 
 ضعف الضرائب العادية الداخلية خارج احملروقات؛

مشكلة حتديد األسعار الداخلية للطاقة ) غاز، بًتوؿ ( اليت تعتربىا بعض دوؿ اظتنظمة دعما خفيا للمنتجات  
 اصتزائرية؛

اظتؤسسات اصتزائرية على التعامل يف ػتيط تنافسي نتيجة سنوات االقتصاد اظتخطط اليت عاشتها  عدـ اعتياد 
 قبل االنفتاح خبلؿ السبعينيات والثمانينيات من القرف العشرين.

لعل ىذه االعتبارات ىي اليت جعلت اظتوقف السياسي للجزائر من اظتنظمة يتميز بالًتدد، ففي فًتات تنشط 
 نظمة ويف فًتات أخرى تتباطأ أو تنقطع.االتصاالت باظت

بالرغم من التحديات والرىانات اليت تواجهها اصتزائر جراء انضمامها للمنظمة العاظتية للتجارة، إال أف 
  2االنضماـ لو إكتابيات على االقتصاد الوطٍت كذلك تتمثل يف:

 ألجنبية؛حتسُت كفاءة وفعالية اظتؤسسات اإلنتاجية الوطنية يف ظل اظتنافسة ا 

  االستفادة من التطور التكنولوجي الذي تعرفو الصناعة األجنبية؛ 

 اكتساب اطتربات من خبلؿ االحتكاؾ باألجانب؛ 

 حتسُت اصتانب اإلعبلمي من خبلؿ الدعاية واإلشهار والًتويج؛ 

                                                 
، 3االقتصادية، جامعة اصتزائر ، اجمللة اصتزائرية للعوظتة والسياسات " التجربة الجزائرية في دعم القدرة التنافسية"قادة أقاسم، عبد اجمليد قدي،  -1

  .18، ص 2010-1العدد 
   .145، مرجع سبق ذكره، ص " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رىان الجزائر لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات"بلخَت فريد،  -2
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     انفتاح االقتصاد اصتزائري يسمح بإنشاء مشاريع بفتح اجملاؿ أماـ اظتستثمر األجنيب؛ 

 حتسُت مستوى تسيَت اظتؤسسات، وكذا تعزيز دور اصتمعيات اظتهنية يف ؼتتلف الشعب؛ 

  إعفاء بعض اظتؤسسات الصناعية هنائيا من الرسـو اصتمركية سوؼ يؤدي إُف زيادة حجم حركة التبادؿ
 الدوِف، ومن مث زيادة وانتعاش حركة وحجم اإلنتاج؛

  ،وفرض وجودىا يف األسواؽ العاظتية؛زيادة الطلب على صادرات اظتؤسسات ص و ـ 

  يًتتب على االنضماـ عتذه اظتنظمة اكتساب اضتق يف اظتعاملة اظتتميزة أو أكثر تفضيبل، ذلك ألف اصتزائر دولة
نامية، كما دتنح فرصة زتاية الصناعات الناشئة من خبلؿ التمتع بفًتات أطوؿ لتنفيذ التزامات أحق ؽتا ىو 

 ات الصغَتة واظتتوسطة.مطلوب على صادرات اظتؤسس

 الفرع الثاني: اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوربي
والذي يهدؼ إُف  1995يندرج اتفاؽ الشراكة بُت اصتزائر واالحتاد األوريب ضمن إعبلف برشلونة لسنة 

تفاؽ ىو إقامة منطقة تبادؿ حر بُت االحتاد األوريب ودوؿ البحر األبيض اظتتوسط. كاف اعتدؼ من وراء ىذا اال
ترقية اظتبادالت بُت اصتزائر والسوؽ األوربية ورفع حجم فتو التجارة اطتارجية وحتسُت دخوؿ السلع اصتزائرية إُف 

 السوؽ األوربية.

ال تنحصر على إنشاء  2002( بتاريخ أفريل سبانياإمت اإلمضاء عليها يف فالنسيا ) تلك االتفاقية اليت
اقتصادي وماِف، تدفقات كذلك جوانب اقتصادية )فرع جتاري، تعاوف منطقة التبادؿ اضتر فحسب بل تشمل  

 ( وجوانب سياسية واجتماعية وثقافية ضرورية لتنمية مستدامة.استثمارية

وذلك بعد سلسلة من اظتفاوضات، حيث  2005سبتمرب  01ودخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ يف 
سنة من تاريخ اظتصادقة عليها من قبل الطرؼ اصتزائري  إُف غاية يكوف جتسيد ىذه االتفاقية الفعلي بعد اثٍت عشر 

ىذا التجسيد الفعلي يتم اإللغاء التدركتي لكل القيود والرسـو اصتمركية أماـ حركة تنقل السلع واطتدمات، لتصبح 
  1سوقا مفتوحة لكل بلداف حوض البحر األبيض اظتتوسط اظتوقعة عليها.

 

 

 

 

                                                 
 :موقع وزارة التجارة اصتزائرية -1

http://www.mincommerce.gov.dz/ 

http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/
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 :المبادالت التجاريةآثار االتفاقية على  (1
من نتائج ىذه االتفاقية على اظتبادالت التجارية يعترب االحتاد األورويب من أىم شركاء اصتزائر، بنسب  
من حيث الصادرات من بُت التبادالت التجارية بالنسبة للمناطق  ٪64.36 من حيث الواردات و 50.56٪

، ٪2.68ارتفعت الواردات من االحتاد األورويب بنسبة  2013. وباظتقارنة مع عاـ 2014االقتصادية األخرى سنة 
. باظتقابل اـتفضت الصادرات 20141مليار دوالر سنة  29.49إُف  2013مليار دوالر سنة  28.58جتاوزت 

 .%1.83مليوف دوالر أمريكي أي اـتفاض قدر بػ  757من اصتزائر إُف ىذه البلداف بػ

 2016 - 2002: تطور الميزان التجاري األورو الجزائري 10ـ  4الجدول رقم 
 مليوف دوالر أمريكيالوحدة: 

 الميزان التجاري الواردات الصادرات السنوات
2002 12100 6732 5368 

2003 14503 7954 6549 

2004 17396 10097 7299 

2005 25593 11255 14338 

2006 28750 11729 17021 

2007 26833 14427 12406 

2008 41246 20985 20261 

2009 23186 20772 2414 

2010 28009 20704 7305 

2011 37307 24616 12691 

2012 39797 26333 13464 

2013 42773 28582 14191 

2014 40520 29494 11026 

2015 22976 25485 - 2509     

2016 16739 17922 - 1183   

Source:  www.ons.dz 

                                                 
 :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1

http://www.andi.dz/ 

http://www.ons.dz/
http://www.andi.dz/
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يبلحظ أف حجم اظتبادالت التجارية عرؼ ارتفاعا متسارعا بُت اصتانبُت، حيث كانت الواردات اصتزائرية 
، أما 2014مليوف دوالر سنة  29494وارتفعت إُف  2002مليوف دوالر أمريكي يف سنة  6732تقدر بػ 

بينما ارتفعت ىذه القيمة  2002مليوف سنة  12100الصادرات اصتزائرية اجتاه دوؿ االحتاد األوريب فقد قدرت بػ 
مليوف دوالر أمريكي، أما بالنسبة للميزاف التجاري خبلؿ ىذه الفًتة كاف يتميز  40520وقدرت بػ  2014سنة 

شهد اظتيزاف التجاري  2016حىت سنة  2015ة من سنة بالفائض بُت اصتزائر ودوؿ االحتاد األوريب. لكن بداي
عجزا نظرا لبلـتفاض الشديد يف قيمة الصادرات اصتزائرية إُف دوؿ االحتاد األوريب مقارنة باـتفاض الواردات من 
نفس اظتنطقة، ألف أغلب الصادرات اصتزائرية ظلت تطغى عليها صادرات احملروقات اجتاه دوؿ االحتاد األوريب، 

ا أدى إُف ظهور ىذا العجز ونتيجة الـتفاض أسعار ىذه اظتادة يف األسواؽ العاظتية. عموما تبقى دوؿ ىذا م
 االحتاد األوريب الشريك الرئيسي للجزائر ضمن اظتبادالت التجارية.  أما الشكل التاِف يوضح لنا ذلك أكثر: 

 2016 - 2002األوربي : تطور المبادالت التجارية بين الجزائر واالتحاد 8ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث المصدر:

أما من حيث االستثمارات األجنبية كما تطرقنا عتا سابقا حسب الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار فقد 
مشروع بقيمة  437بػ  2016 - 2002بلغ عدد اظتشاريع االستثمارية من قبل دوؿ االحتاد األوريب منذ سنة 

مليوف دج. حيث حتتل استثمارات دوؿ االحتاد األوريب يف اصتزائر اظترتبة الثانية بعد  955161تقدر بػ 
 االستثمارات العربية.
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 :مراجعة الجزائر بنود اتفاقية الشراكة (2
تأخذ اضتكومة اصتزائرية على االحتاد األوريب أنو يتعامل مع اصتزائر كسوؽ بدؿ شريك اقتصادي ػتل ثقة، 

بربوكسل من أجل  2010جواف  15عتذا سعى الطرؼ اصتزائري يف اجتماع غتلس الشراكة مع االحتاد األوريب يـو 
               1إقناع الطرؼ األوريب مبجموعة من االقًتاحات أساسها ما يلي:

  أقتية نقل رؤوس األمواؿ الستثمارىا باصتزائر وضرورهتا إلنعاش آلة االقتصاد اظتعطلة، وىو أبرز اظتطالب زيادة
 على موضوع نقل التكنولوجيا الذي يبقى بطيئا ويسجل تأخرا.

  األسواؽ األوربية، كوف اظتقاييس اظتفروضة على تصدير اظتنتجات ليست اظتطالبة بتسهيل وصوؿ اظتنتج احمللي إُف
 يف متناوؿ اظتصدرين اصتزائريُت.

 .إزالة العقبات اليت حتوؿ دوف انضماـ اصتزائر إُف اظتنظمة العاظتية للتجارة، واليت تفرضها بعض دوؿ االحتاد 

  بُت إنشاء منطقة للتبادؿ اضتر حىت تضمن عدـ الربط بُت إلزامية حتقيق معدؿ عاؿ يف النمو االقتصادي، و
 حتقيق التوازف يف مبادالهتا التجارية.

 حيث حسب تقديرات اللجاف اظتشًتكة اصتزائرية األوربية، 1اظتطالبة بتعزيز حصة اصتزائر من برنامج "ميدا ، "
األمر سجل ، ونفس  % 18سوى  1999إُف  1995" اظتمتد من 1فإف اصتزائر َف تستوعب من برنامج "ميدا 

مليوف أورو استهلكت  437حواِف  2006إُف  1995" إذ خصص اصتانب األوريب ما بُت 2يف برنامج "ميدا 
 % 25مقابل  %4وقدرت حصة اصتزائر من الربنامج بػ  ،%32.9مليوف أورو أي بنسبة  144اصتزائر منها 

 مليار أورو. 5.35لتونس . علما أف أوربا خصصت يف الربنامج الثآف  % 18ظتصر و  % 20وللمغرب 

لقد توصبل أخَتا بعد مشاورات دامت أكثر من سنتُت إُف اتفاؽ حوؿ مراجعة رزنامة التفكيك اصتمركي 
أماـ أصناؼ  2020اطتاص باتفاؽ الشراكة، حيث تنص الرزنامة على تأجيل رفع اضتواجز اصتمركية حىت سنة 

واسعة من اظتنتجات اظتصنعة اليت تستوردىا اصتزائر. ىذا االتفاؽ يشكل اؾتازا جديدا كتب استثماره من طرؼ 
 اظتؤسسات العامة واطتاصة واليت ىي مدعوة لدخوؿ ميداف اظتنافسة.

ألمواؿ يف األخَت نتكن أف نعترب الرىاف وحده على الشراكة يظهر أنو صعب بدوف دخوؿ معترب لرؤوس ا
األجنبية اظترتبطة مباشرة باإلعبلف عن التوقيع على اتفاؽ الشراكة ولكنو يبقى غَت مؤكد، ولتفادي ؼتلفات 

 وانعكاسات ىذه اإلسًتاتيجية كتب علينا استغبلؿ الفضاء العريب واظتغاريب لتشكيل تكتبلت اقتصادية.

                                                 
 .149، مرجع سبق ذكره، ص " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رىان الجزائر لترقية الصادات خارج قطاع المحروقات"بلخَت فريد،  - 1
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 كبرىالفرع الثالث: االنضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية ال
سعت الدوؿ العربية إُف ترسيخ مفهـو التجارة اضترة وكانت بداية العمل العريب اظتشًتؾ يف ىذا اجملاؿ، عاـ  
عندما مت وضع غتموعة من األسس جرى تضمينها يف إعبلف الربنامج التنفيذي ظتنطقة التجارة اضترة العربية  1996

التجارة البينية من خبلؿ إلغاء اضتواجز اصتمركية وإجراء الذي منح كل دولة عربية فرصا متكافئة للمساقتة يف 
. باإلضافة إُف غتموعة من 1998التخفيض التدركتي للحواجز اصتمركية، اليت جرى تنفيذ أوؿ شرائحها عاـ 
. وعلى ذلك أصبحت كل دولة 1االتفاقيات اليت حددت حقوؽ والتزامات األطراؼ اظتساقتة يف التجارة البينية

يف منطقة التجارة اضترة العربية الكربى مرىونة بقدراهتا التنافسية يف النفاذ إُف أسواؽ الدوؿ العربية عربية عضو 
 األخرى. 

 ولتسليط الضوء أكثر على درجة التكامل بُت الدوؿ العربية اصتدوؿ التاِف يوضح مؤشر التكامل العريب:

 مختارة: مؤشر التكامل العربي موزعا لسنوات 11ـ  4الجدول رقم 

 مؤشر التكامل االقتصادي العريب السنة
1998 4,8 

2003 5,3 

2009 6,5 

2013 5,2 

2014 5,8 

 . 221، ص2015 ،التقرير االقتصادي العريب اظتوحد، الفصل الثامن، " التجارة الخارجية للدول العربية "صندوؽ النقد العريب،  المصدر:
http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf 

كما ىو مبُت يف اصتدوؿ السابق فقد ارتفع مؤشر التكامل االقتصادي العريب والذي يقيس نسبة الصادرات 
وىو العاـ الذي انطلقت فيو منطقة التجارة اضترة  1998عاـ  % 498العربية البينية إُف إرتاِف التجارة العربية من 

بعد بلوغ الرسـو اصتمركية القيمة الصفرية بُت الدوؿ األعضاء عاـ  2009 عاـ % 695العربية الكربى ليصل إُف 
يف عاـ  % 598، وقد تزامن يف تلك السنة انضماـ اصتزائر إُف اظتنطقة ليبلغ التكامل االقتصادي العريب 2005
 . 2013عاـ  % 592مقارنة بنسبة  2014

 
                                                 

 186، ص2013، صندوؽ النقد العريب، " التجارة الخارجية للدول العربية" التقرير االقتصادي العريب اظتوحد حوؿ:  -1
www.amf.org.ae  

http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf
http://www.amf.org.ae/
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 :انضمام الجزائر (1
لقد صادقت اصتزائر على اتفاقية تسهيل وتنمية اظتبادالت التجارية بُت الدوؿ العربية اظتوقعة بتونس يف  

، إال أهنا َف تدخل حيز التطبيق إال يف 2004أوت  03مبوجب اظترسـو الرئاسي الصادر يف  1981فيفري  27
 1تعترب اصتزائر من بُت آخر الدوؿ انضماما إُف منطقة التجارة اضترة العربية الكربى. . وهبذا2009سنة 

 :التبادل التجاري للجزائر مع الدول العربية (2
 الصادرات والواردات اصتزائرية من الدوؿ العربية: اصتدوؿ التاِف يوضح لنا قيمة 

  2015-2011والدول العربية : تطور المبادالت التجارية بين الجزائر 12ـ  4الجدول رقم 

 مليار دوالر أمريكي الوحدة:

2015 2014 2013 2012 2011 بيانات أولية: (*)
*

 

 108,089 118,82 114,227 110,712 103,854 الصادرات العربية البينية

 111,91 121,19 116,67 110,46 100,056 الواردات العربية  البينية

للجزائر في مساىمة الصادرات البينية 
 2,7 2,8 2,6 2,7 2,3 %  جمالي الصادرات البينية العربيةإ

جمالي مساىمة الواردات البينية للجزائر في إ
 2,2 2,3 2,8 2,0 2,4 %  الواردات البينية العربية

 www.amf.org.ae       اعتمادا على غتموعة من التقارير االقتصادية العربية اظتوحدة، صندوؽ النقد العريبالمصدر: 
  

إف حصة الصادرات البينية اصتزائرية اجتاه الدوؿ العربية بالنسبة للصادرات البينية االرتالية العربية قد ارتفعت 
بينية ، أما بالنسبة ظتساقتة الواردات اصتزائرية بالنسبة للواردات ال2015سنة  % 297 إُف 2011سنة  % 293من 

. تبقى 2011سنة  % 294بعد ما كانت   2015سنة  % 292العربية االرتالية ىناؾ اـتفاض حيث بلغت 
مساقتة الصادرات البينية اصتزائرية بالنسبة للدوؿ العربية ضعيفة جدا إذا ما قورف ببعض الدوؿ العربية مثل 

، مث دولة 2015سنة   %30السعودية اليت تبلغ قيمة مساقتة صادراهتا البينية من إرتاِف الصادرات العربية حوِف 
ا دتثل احملروقات النسبة األكرب من الصادرات اصتزائرية. ويعود خبلؿ نفس السنة. كم % 2291اإلمارات العربية بػ 

ىذا التأخر بالنسبة للصادرات اصتزائرية نتيجة دخوؿ االتفاؽ اظتتأخر  لبلنضماـ ظتنطقة التجارة اضترة العربية ونظرا 

                                                 
   على اطتط: ." انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية الحرة "وزارة التجارة اطتارجية اصتزائرية،  -1

http://www.mincommerce.gov.dz/arab 

http://www.amf.org.ae/
http://www.mincommerce.gov.dz/arab
http://www.mincommerce.gov.dz/arab
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ص اظتعلومات، التمييز يف لوجود بعض العواقب اليت تواجو التجارة البينية العربية اليت تتمثل يف انعداـ الشفافية ونق
 اظتعاملة الضريبية، والقيود الغَت اصتمركية اظتتمثلة يف القيود واالشًتاطات الفنية والكمية واإلدارية...

مشروع من سنة  236أما بالنسبة لبلستثمارات العربية يف اصتزائر كما تطرقنا إليها سابقا فقد بلغت 
 منصب شغل. 30199مليوف دينار وتوفر قرابة  997528بقيمة تقدر بػ:  2016حىت  2002

يف األخَت نتكن القوؿ من خبلؿ ما تطرقنا إليو يف ىذا اظتبحث الذي تضمن أىم اجتاىات االقتصاد 
اصتزائري وبالرغم ما حققو من تطور يف ؼتتلف اظتتغَتات االقتصادية، ىذا نتيجة اإلصبلحات االقتصادية، إال أنو 

حديات اليت تواجو االقتصاد اصتزائري خاصة أماـ االنفتاح االقتصادي الذي كتعل مازاؿ ىناؾ رتلة من الت
التنافسية رىانا ليس من السهولة حتقيقو وليس من اليسَت احملافظة عليو. ىذا ما يتطلب اظتزيد من اإلصبلح الدائم 

 والتحسُت اظتستمر ألداء السياسة االقتصادية.   

 االقتصاد الجزائريالمبحث الثاني: مؤشرات تنافسية 

بالرغم من ظهور العديد من اظتؤشرات االقتصادية اليت تنشرىا اظتؤسسات واظتنظمات العاظتية، واليت هتدؼ 
إُف تقييم بيئات األعماؿ ومناخ االستثمار وتنافسية الدوؿ، إال أهنا يشوهبا العديد من أوجو القصور فيما يتعلق 

عدادىا أو عدد الدوؿ اليت تغطيها، لكن عتا أقتية وفائدة كبَتة ظتتخذي بالفروض اليت تستند إليها أو منهجية إ
القرارات وراشتي السياسات ورجاؿ األعماؿ واظتستثمرين، فهي تساعد على التعرؼ على األوضاع اظتقارنة للدولة 

 موضع التحليل. مبا نتكن من اظتفاضلة بينهم، والتعرؼ على نقاط القوة والضعف لكل دولة يف عبلقاهتا باظتؤشرات

بحث نعرض أىم اظتؤشرات الدولية اليت تنشرىا بعض اظتنظمات الدولية واإلقليمية من من خبلؿ ىذا اظت
 أجل معرفة موقع اصتزائر منها. وىل ؾتحت يف حتسُت موقعها التنافسي من خبلؿ مقارنتها ألىم الدوؿ؟

 المطلب األول: موقع الجزائر ضمن مؤشر التنافسية العالمي

سعت العديد من اصتهات إُف بناء مؤشرات اقتصادية لقياس تنافسية األمم من بينها اظتنتدى  لقد
االقتصادي العاظتي، الذي يعترب منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العاظتي عرب دتكُت تفاعل قطاعات 

ت عاظتية وإقليمية وأجندات األعماؿ، والسياسة، والقطاع األكادنتي، واظتفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندا
، يقع مقره الرئيسي يف مدينة جنيف 1971للقطاعات الصناعية. تأسس اظتنتدى كمنظمة غَت راحية يف عاـ 

كاف اظتنتدى يقـو ببناء   2000حيث عرؼ ىذا اظتؤشر تطورا يف منهجية وفلسفة بنائو ففي سنة  1السويسرية.
على نظرية النمو االقتصادي والثآف مؤشر تنافسية األعماؿ اعتمادا مؤشرين. األوؿ مؤشر تنافسية النمو اعتمادا 

                                                 
1
 www.weforum.org ـ 

 

http://www.weforum.org/
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مت تطوير اظتؤشر اإلرتاِف للتنافسية العاظتية باالستناد إُف العوامل  2004على عوامل االقتصاد اصتزئي، ويف سنة 
 سية على اظتستوى الكلي واصتزئي.االقتصادية ذات العبلقة بالتناف

 الفرعية الرئيسية التي يتكون منها المؤشر العام للتنافسية: المؤشرات 9ـ  4الشكل رقم 

 

 
Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports 2015 - 2016, p 05 

www.weforum.org 

 

 الفرع األول: الجزائر ضمن المؤشر العام للتنافسية العالمية
تعترب اصتزائر من الدوؿ اظتنظمة للمنتدى االقتصادي العاظتي الذي يسعى كما قلنا سابقا إُف قياس تنافسية 

الدوؿ  كانت عدد  2017-2016الدوؿ عن طريق اظتؤشر اإلرتاِف لتنافسية الدوؿ، وحسب ىذا اظتؤشر لسنة 
يا. اصتدوؿ التاِف ينب لنا تطور موقع ترتيب ( عاظت87( دولة، احتلت اصتزائر اظترتبة )140اظتشاركة والبالغ عددىا )

 :2016إُف  2004اصتزائر ضمن ىذا اظتؤشر من سنة 

 

 

 

 

 

 المؤشر العام للتنافسية العالمية

 مؤشر تطور األعمال

 
 تطور األعمال التجارية•
 االبتكار•

 مؤشر محفزات الكفاءة

 التعليم العالي والتدريب•
 كفاءة سوق السلع•
 تطور سوق العمل•
 تطور السوق المالي•
 الجاىزية التكنولوجية•
 حجم السوق•

 مؤشر المتطلبات األساسية

 
 أداء المؤسسات•
 البنية التحتية•
 بنية االقتصاد الكلي•
 الصحة والتعليم•
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 2016 -2004: موقع الجزائر ضمن المؤشر العام للتنافسية العالمية 13ـ  4الجدول رقم 

 السنة
الرتبة من 
 أصل

قيمة المؤشر 
 (7ـ1اإلجمالي )

 السنة
الرتبة من 
 أصل

قيمة المؤشر 
 (7ـ1اإلجمالي )

2004 71 / 104 3,67 2011 87 / 142 3,96 

2005 78 / 117 3,46 2012 110 / 144 3,72 

2006 76 / 125 3,90 2013 100 / 148 3,79 

2007 81 / 133 3,91 2014 79 / 144 4,08 

2008 99 / 134 3,71 2015 87 / 140 3,97 

2009 83 / 133 3,95 2016 87 / 140 3,98 

2010 86 / 139 3,96    
Source : World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports 2004 – 2016 

www.weforum.org 

بالرغم  2005 سنة 78إُف اظترتبة  2004سنة  71نبلحظ أف موقع اصتزائر يف اظتؤشر قد ارتفع من اظترتبة 
من دخوؿ ثبلثة عشر دولة جديدة، عموما وبعد ىذه السنة بدأ موقع اصتزائر يتدىور تدركتيا حيث بلغت اصتزائر 

دولة حيث بلغت قيمة اظتؤشر يف ىذه السنة  144من بُت  110وذلك باحتبلعتا اظترتبة  2012أسوء مرتبة سنة 
مراكز، أما يف السنة اظتوالية زادت اصتزائر  10قاء قدر بػ ارت 100احتلت اصتزائر اظترتبة  2013، أما يف سنة 3972

دولة يف العاَف وىذا  144مركز من بُت  21مستفيدة من ارتفاع قدر ب  79من حتسُت موقعها لتحتل اظترتبة 
نتيجة حتسن بعض اظتؤشرات الفرعية اظتكونة للمؤشر اإلرتاِف اليت سوؼ نتطرؽ إليها يف الفرع اآليت، لكن يف سنة 

دولة،  140من أصل  87تراجعت اصتزائر من جديد يف اظتؤشر العاظتي للتنافسية، حيث صنفت يف اظترتبة  2015
 .3998بارتفاع طفيف قدر بػ  2016ليستقر موقع اصتزائر سنة 

 أما الشكل التاِف يوضح لنا أكثر تفسَت اصتدوؿ السابق: 

 

 

 

 

 

http://www.weforum.org/
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  2016 - 2004: ترتيب الجزائر ضمن المؤشر العام للتنافسية العالمية 10ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث استنادا إُف اظتعطيات السابقةالمصدر: 

 

 الفرع الثاني: موقع الجزائر ضمن المكونات األساسية للمؤشر العام للتنافسية العالمية
 مؤشر المتطلبات األساسية (1

يتضمن ىذا اظتؤشر، الذي ىو أحد اظتؤشرات األساسية اظتكونة واظتركبة للمؤشر العاـ للتنافسية العاظتية على 
 مؤشر الصحة والتعليم. التحتية، بنية االقتصاد الكلي، و أربع مؤشرات فرعية: مؤشر أداء اظتؤسسات، البنية 

 2016 – 2011: تطور مؤشر المتطلبات األساسية للجزائر 14ـ  4الجدول رقم 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  

 4,33 4,37 4,64 4,27 4,22 4,44 مؤشر المتطلبات األساسية 

 88/140 82/140 144/  65  148/  92 144/ 89 142 /75 الرتبة

ؤشر
 الم
ائم
دع

 

 99 99 101 135 141 127 أداء المؤسسات

 100 105 106 106 100 93 البنية التحتية

 63 38 11 34 23 19 بنية االقتصاد الكلي

 73 81 81 92 93 82 الصحة والتعليم

Source : World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports 2011 – 2016 

www.weforum.org 
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بعد  65حيث كانت  يف اظترتبة  2014مركزا سنة  27من اصتدوؿ نبلحظ أف اصتزائر سجلت ارتفاعا قدره 
دولة  140من أصل  88احتلت اظترتبة  2016، لكن يف 2013السنة اليت قبلها  92ما كانت حتتل اظترتبة 

 والسبب يعود إُف الًتاجع يف أغلب اظتؤشرات الفرعية اظتكونة عتذه اجملموعة واليت نربزىا فيما يلي:

حسب ىذا اظتؤشر فإف أداء اصتزائر قد سجل  (مؤشر جزئي 21)يتكوف من مؤشر أداء المؤسسات:  .أ 
دولة، عموما خبلؿ الفًتة  140من أصل  99مقارنة بالسنة السابقة حيث جاءت يف اظترتبة  2016استقرار سنة 

مؤشر  211اظتدروسة شهد ىذا اظتؤشر ارتفاعا نوعا ما، والسبب يعود إُف ارتفاع أغلب اظتؤشرات اظتكونة لو بػ 
 (  1ػ4انظر اظتلحق رقم (. )0/21من كل ىذه اظتؤشرات الفرعية أي )جزئي، إال أف اصتزائر ال دتلك ميزة تنافسية ض

، بعد ما كانت حتتل 2016اظتؤشر يف تقرير  ىذا حسب 100 اظترتبة اصتزائر احتلت مؤشر البنية التحتية: .ب 
ؤشرات جزئية رئيسي إُف التحسُت اظتسجل يف عدة ميعزى ىذا االرتقاء بشكل و  .2015يف تقرير  100اظترتبة 

التحتية  البٌت الفرعي صتودة ، واظتؤشر للموانئ مؤشرات( من بينها مؤشر جودة البنية التحتية 9مكونة عتذا اظتؤشر )
 (.9/ 0للطرقات واظتواصبلت. لكن ال دتتلك اصتزائر أي ميزة تنافسية  من بُت مؤشراتو اصتزئية أي )

من اظتبلحظ أف ىناؾ تراجع كبَت وػتسوس يف مؤشر االقتصاد الكلي من اظترتبة  اد الكلي:مؤشر االقتص .ج 
 2016مراتب، مث تراجع شديد سنة  27ليسجل تراجعا قدر بػ  2015سنة  38إُف اظترتبة  2014خبلؿ  11

(. ويعود مؤشرات 5) اظتؤشر عتذا يف بقية اظتؤشرات الفرعية إُف الًتاجع والسبب يعود 63لتحتل اصتزائر اظترتبة 
السبب الرئيسي إُف جتميد اصتزائر ظتختلف اظتشاريع االقتصادية اليت تدخل يف إطار التنمية االقتصادية، ىذا كلو 
بسبب الًتاجع الكبَت يف أسعار احملروقات ونقص التمويل عتذه اظتشاريع الضخمة. حيث دتتلك اصتزائر  ثبلث 

 (.5 /3)ي ظتؤشراتو اصتزئية أي ميزات تنافسية  من بُت اجملموع الكل

فيما متص مؤشر الصحة والتعليم األساسي ضمن غتموعة اظتتطلبات  مؤشر الصحة والتعليم األساسي: .د 
 ا  والسببظيف السنة األخَتة، ػتققا حتسنا ملحو  اظتؤشر ىذا حسب 73 اظترتبة األساسية، فقد احتلت اصتزائر

جودة التعليم  مؤشر اصتزئي يف (، كاظتؤشرمؤشرات 10اصتزئية اظتكونة لو )إُف االرتفاع اظتسجل لبقية اظتؤشرات  يعود
. (10 /2)األساسي. حيث دتتلك اصتزائر ميزتُت تنافسيتُت فقط من بُت اجملموع الكلي ظتؤشراتو اصتزئية أي 

 :2016 - 2011الشكل التاِف يوضح أكثر ترتيب اصتزائر ضمن مؤشر اظتتطلبات األساسية ما بُت 

 

 

 
                                                 

   1ػ  4لبلطبلع على اظتؤشرات الفرعية بالتفصيل اليت ختص اصتزائر انظر اظتلحق رقم  1
  2016 ; p p 106 - 107  World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports: 
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 2016 -2011: تطور ترتيب الجزائر ضمن مؤشر المتطلبات األساسية 11ـ  4الشكل رقم 

 من إعداد الباحث استنادا إُف اظتعطيات السابقةالمصدر: 

 :مؤشر محفزات الكفاءة (2
يتضمن ىذا اظتؤشر، الذي ىو أحد اظتؤشرات األساسية اظتكونة واظتركبة للمؤشر العاـ للتنافسية العاظتية على 
ستة مؤشرات فرعية: التعليم العاِف والتدريب، كفاءة سوؽ السلع، كفاءة سوؽ العمل، تطور السوؽ اظتاِف، 

 اصتاىزية التكنولوجية وحجم السوؽ. اصتدوؿ التاِف يوضح ذلك:

 2016 – 2011: تطور مؤشر محفزات الكفاءة للجزائر 15ـ  4الجدول رقم 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  

 3,6 3,44 3,34 3,18 3,08 3,35 مؤشر مقدرات الكفاءة 

 110/140 117/140 144/  125 148/  133  144/  136 142/  122 الرتبة

ؤشر
 الم
ائم
دع

 

 96 99 98 101 108 101 التعليم العالي والتدريب

 133 134 136 142 143 134 كفاءة سوق السلع

 132 135 139 147 144 137 كفاءة سوق العمل

 132 135 137 143 142 137 السوق المالي 

 108 126 129 136 133 120 الجاىزية التكنولوجية

 36 37 47 48 49 47 حجم السوق

Source : World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports 2011 – 2016 

www.weforum.org 
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العاـ   خبلؿ 117اظترتبة  كانت ضمن مركزا حيث 7اجملموعة بػ  ىذه حسب ارتفع ترتيب اصتزائر
دولة، ىذا نتيجة ارتفاع مؤشر  140من أصل  2016 خبلؿ 110 إُف اظترتبة لًتتفع دولة 140من أصل  2015

االقتصاد اصتزائري أصبحت ذلك ألف تنافسية  خبلؿ الفًتة األخَتة، 396إُف  3944ػتفزات الكفاءة للجزائر من 
تعتمد كليا على الكفاءة والفعالية يف استخداـ اظتوارد وليس فقط على مدى توافر اظتوارد الطبيعية والبنية التحتية 

 :يلي اصتيدة، حيث سجلت جل مؤشرات ىذه اجملموعة ارتفاعا ملحوظا كما

 2016يف  96مؤشرات فرعية(، احتلت يف اصتزائر اظترتبة  8يتضمن ىذا اظتؤشر )التعليم العالي والتدريب:  .أ 
يف السنة السابقة، ودتتلك اصتزائر ميزة تنافسية واحدة فقط من بُت اجملموع الكلي  99بعد ما كانت حتتل اظترتبة 

 (. 1/8ظتؤشراتو الفرعية أي )

 2016يف  133مؤشرات فرعية(، احتلت يف اصتزائر اظترتبة  16يتضمن ىذا اظتؤشر )كفاءة سوق السلع:  .ب 
يف السنة السابقة، بارتفاع قدره مركز واحد، ال دتتلك اصتزائر أي ميزة تنافسية يف  134بعد ما كانت حتتل اظترتبة 

 (.0/16ىذا اظتؤشر الفرعي )

 2016يف  132اظترتبة مؤشرات فرعية(، احتلت يف اصتزائر  10يتضمن ىذا اظتؤشر ) كفاءة سوق العمل: .ج 
مراكز، ال دتتلك اصتزائر أي ميزة تنافسية من  3يف السنة السابقة، بارتفاع قدره  135بعد ما كانت حتتل اظترتبة 

 (.0/10اجملموع الكلي ظتؤشراتو الفرعية أي )

 2016يف  132مؤشرات فرعية(، احتلت يف اصتزائر اظترتبة  8يتضمن ىذا اظتؤشر ) تطور السوق المالي:  .د 
مراكز، ال دتتلك اصتزائر أي ميز تنافسية من  3يف السنة السابقة، بارتفاع قدره  135بعد ما كانت حتتل اظترتبة 

  (.0/8اجملموع الكلي ظتؤشراتو الفرعية أي )
 2016يف  108مؤشرات فرعية(، احتلت يف اصتزائر اظترتبة  7يتضمن ىذا اظتؤشر )الجاىزية التكنولوجية:  .ه 

مركز، ال دتتلك اصتزائر أي ميزة تنافسية من  18يف السنة السابقة، بارتفاع قدره  126بعد ما كانت حتتل اظترتبة 
 (.0/7بُت اجملموع الكلي ظتؤشراتو الفرعية أي )

بعد ما   2016يف  36مؤشرات فرعية(، احتلت فيو اصتزائر اظترتبة  4يتضمن ىذا اظتؤشر )حجم السوق:  .و 
يف السنة السابقة، بارتفاع قدره مركز واحد، دتتلك اصتزائر ثبلث ميزات تنافسية من بُت  35بة كانت حتتل اظترت

(. الشكل اظتواِف يوضح أكثر حوؿ تطورات وتغَتات ترتيب اصتزائر ضمن 3/4اجملموع الكلي ظتؤشراتو الفرعية أي )
  مؤشر الكفاءة للجزائر:
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 2016 -2011دعائم مؤشر محفزات الكفاءة  : تطور ترتيب الجزائر ضمن12ـ  4الشكل رقم 

 

 السابقة اظتعطياتمن إعداد الباحث استنادا إُف المصدر: 

 :مؤشر تطور األعمال واالبتكار (3
يتضمن ىذا اظتؤشر، الذي ىو أحد اظتؤشرات األساسية اظتكونة واظتركبة للمؤشر العاـ للتنافسية العاظتية على 
مؤشرين فرعيُت: تطور األعماؿ التجارية ومؤشر االبتكار.  اصتدوؿ التاِف يوضح أىم تطورات ترتيب اصتزائر ضمن 

 :2016إُف  2011ىذا اظتؤشر من 

 2016 - 2011مؤشر عوامل تطور األعمال واالبتكار للجزائر : تطور 16ـ  4الجدول رقم 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016 

 3,1 3,02 2,91 2,63 2,31 2,65 قيمة مؤشر عوامل االبتكار

 119/140 124/140 144/  133 148/  143 144/  144 142/  136 الرتبة

ؤشر
 الم
ائم
دع

 

 121 128 131 144 144 135 تطور األعمال التجارية

 112 119 128 141 141 132 االبتكار

Source : World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports 2011 – 2016 

www.weforum.org 

من  2015 خبلؿ 124اظترتبة  كانت ضمن مركزا حيث 7ىذا اظتؤشر بػ  حسب ارتفع ترتيب اصتزائر 
دولة، حيث سجلت جل مؤشرات ىذه  140من أصل  2016  خبلؿ 119 إُف اظترتبة لًتتقي دولة 140أصل 

 يلي: اجملموعة ارتفاعا ملحوظا كما
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يف  121مؤشرات جزئية(، احتلت فيها اصتزائر اظترتبة  9اظتؤشر مكوف من )تطور األعمال التجارية:  .أ 
مراكز، وبالرغم من ىذا التحسن يف  7يف السنة السابقة، بارتفاع قدره  128بعد ما كانت حتتل اظترتبة  2016

  (.0/9الًتتيب إال أنو ال دتتلك اصتزائر أي ميز تنافسية من اجملموع الكلي ظتؤشراتو  أي )
بعد ما   2016 يف 112مؤشرات جزئية(، احتلت فيها اصتزائر اظترتبة  7يتضمن ىذا اظتؤشر )االبتكار:  .ب 

مراكز، كما ال دتتلك اصتزائر أيضا أي ميز تنافسية من  7يف السنة السابقة، بارتفاع قدره  119اظترتبة كانت حتتل 
  ( بالرغم من االرتفاع اظتلحوظ يف اظتؤشر. الشكل التاِف يوضح ذلك أكثر:0/7اجملموع الكلي ظتؤشراتو أي )

 2016 - 2011: ترتيب الجزائر ضمن مؤشر عوامل تطور األعمال واالبتكار 13ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث استنادا إُف اظتعطيات السابقةالمصدر: 

خبلصة القوؿ يف ىذا الفرع ومن خبلؿ حتليلنا لواقع التنافسية لبلقتصاد اصتزائري عن طريق أىم اظتؤشرات 
الفرعية التنافسية العاظتية  نبلحظ من خبلؿ اجملموع اإلرتاِف عتذه اظتؤشرات الفرعية اصتزئية اليت تطرقنا عتا وىي يف 

 % 9961( بنسبة 104/  10مؤشرات فقط أي ) 10 مؤشر أف اصتزائر دتلك ميزة تنافسية يف 104اجملموع 
وىي نسبة ضعيفة جدا،  2017-2016وىذا يعترب بعيد كل البعد عن اظتعدؿ اظتتوسط ، يف التقرير السنوي لػ: 

 ىذا ما يدؿ عل ضعف تنافسية االقتصاد الوطٍت.
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 2016 - 2012: المؤشرات الفرعية التنافسية الرئيسية للجزائر 14ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب استنادا من اظتعطيات السابقةالمصدر: 

 المطلب الثاني: المؤشرات األساسية لتنافسية االقتصاد الجزائري
باإلضافة إُف أقتية اظتؤشر العاـ للتنافسية العاظتية الذي يتم إعداده كل سنة من طرؼ اظتنتدى االقتصادي 
العاظتي، الذي يهدؼ إُف قياس تنافسية االقتصاديات الدولية، ىناؾ مؤشرات أخرى مساعدة ال تقل أقتية ىدفها 

 ا اظتطلب. ترتيب الدوؿ وفق أداؤىا االقتصادي ؿتاوؿ التطرؽ إليها يف ىذ

 الفرع األول: الجزائر ضمن مؤشر ضمان جاذبية االستثمار
يستند بناء مؤشر ضماف صتاذبية االستثمار إُف تعريف مت تبنيو بعد استقراء األدبيات اليت تناولت اظتوضوع، 

ة الفرص حيث ينظر للجاذبية الدولية على أهنا قدرة البلد يف فًتة زمنية ػتددة على جذب اظتشاريع االستثماري
 االقتصادية اجملدية يف غتاالت متعددة.

وعليو يتكوف مؤشر ضماف صتاذبية االستثمار من ثبلثة غتموعات رئيسية ) غتموعة اظتتطلبات األساسية، 
مؤشرا فرعيا تتفرع بدورىا  11غتموعة العوامل الكامنة، وغتموعة العوامل اطتارجية اإلكتابية (، حيث يندرج حتتها 

ا كميا، مت جتميعها من مصادر وقواعد بيانات دولية وإقليمية وػتلية، تقيس يف غتموعها قدرة الدوؿ متغَت  58إُف 
 على جذب االستثمار األجنيب. 
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تعترب اصتزائر من بُت غتموع الدوؿ اليت يتم على أساسها قياس مؤشر ضماف صتاذبية االستثمار، حيث مشل 
من إرتاِف أرصدة   %95دولة يف العاَف دتثل  109تعلقة بأداء ىذا اظتؤشر على نسبة كبَتة من البيانات اظت

 دولة عربية.  16االستثمارات األجنبية اظتباشرة الواردة يف العاَف، ومن بُت تلك الدوؿ توجد 

 2016 - 2013:  الجزائر ضمن مؤشر جاذبية االستثمار 17ـ  4الجدول رقم 

 2013 2014 2015 2016 

 الـعــــــــامالـــمـؤشــر 
 34,2 33,9 32,2 24,1 قيمة المؤشر

 45,6 45,8 42,8 33,9 المتوسط العالمي

 87 87 85 82 الترتيب العالمي

األداء في 
المجموعات 
 الثبلثة

المتطلبات 
 األساسية

 45,1 45,8 46,6 41,6 قيمة المؤشر: الجزائر

 57,0 57,4 57,3 53,6 المتوسط العالمي

العوامل 
 الكامنة

 38,3 37,7 37,5 35,9 قيمة المؤشر: الجزائر

 51,0 50,9 50,0 41,6 المتوسط العالمي

العوامل 
 الخارجية

 19,4 18,6 15,0 6,0 قيمة المؤشر: الجزائر

 28,7 29,7 23,6 14,3 المتوسط العالمي

 ،                                         مناخ االستثمار يف الدوؿ العربية اظتؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات، تقارير حوؿالمصدر:  
 http://www.iaigc.net                 2016ػ  2013ويت، من ، الكمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار ""

من خبلؿ اظتقارنة يف اصتدوؿ أعبله ؾتد أف اصتزائر سجلت حتسنا يف اظتؤشر العاـ صتاذبية االستثمار،  
دوؿ  110من أصل  82فقد سجلت اصتزائر تأخرا يف مؤشر جاذبية االستثمار بًتتيب  2013وحسب تقرير 

من أصل  85ل ترتيب مقاب  3292ارتفع اظتؤشر ليبلغ   2014، أما يف سنة 2491حيث بلغت قيمة اظتؤشر 
دوؿ، ويف  109من أصل  87بًتتيب  3399ارتفع اظتؤشر العاـ حيث قدر بػ:  2015دولة، أما يف سنة  111
واظتبلحظ يف  3492استقر ترتيب اصتزائر عاظتيا بالرغم من ارتفاع طفيف يف قيمة اظتؤشر الذي قدر بػ  2016سنة 

لعاـ خبلؿ الفًتة اظتدروسة لكن ترتيب اصتزائر يشهد تراجع اصتدوؿ أنو ىناؾ حتسُت مستمر يف قيمة اظتؤشر ا
بالنسبة جملموعة الدوؿ. ىذا ال نتكن تفسَته إال عن طريق اتساع فجوة اصتاذبية لبلستثمار بُت اظتؤشر العاـ 

 2013للجزائر واظتؤشر العاـ العاظتي، حيث كاف التحسن أكرب يف اظتؤشر العاظتي بالنسبة للجزائر، حيث بلغ سنة 
، أما 2014سنة  %24976فقد بلغت الفجوة بُت اظتؤشرين . %4591 قدر بػ:  2016أما يف سنة  %3399بػ:

، أما بالنسبة ظتؤشر األداء يف اجملموعات الثبلثة ىناؾ حتسن غالبا  %25اتسعت ىذه الفجوة لتصبح  2016يف 
، لكن قيمة اظتؤشرات أقل من القيم اظتتوسطة 2016إُف  2013يف كل اظتؤشرات خبلؿ الفًتة اظتدروسة من 

http://www.iaigc.net/
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العاظتية يف كل اجملموعات، ىذا ما يفسر لنا سبب وجود واتساع الفجوة بُت اظتؤشر العاـ للجزائر والعاظتي صتاذبية 
 االستثمار. 

%100



I

AI

VI

VIVI
  

Π العاظتي: فجوة اصتاذبية لبلستثمار بُت اظتؤشر العاـ للجزائر واظتؤشر العاـ 

VI Iقيمة اظتؤشر العاـ العاظتي صتاذبية االستثمار : 

VI Aقيمة اظتؤشر العاـ صتاذبية االستثمار يف اصتزائر : 

 2016-2013: مقارنة الجزائر بالمتوسط العالمي لمؤشر العام للجاذبية 15ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب استنادا إُف اظتعطيات السابقةالمصدر: 

التوضيح وتفسَت أكثر ظتبلحظات اصتدوؿ السابق ؿتاوؿ تسليط الضوء على مؤشر بيئة أداء من أجل 
األعماؿ الذي يعترب أحد وأىم اظتؤشرات الفرعية الرابع ضمن اجملموعة األوُف اليت دتثل اظتتطلبات األساسية من 

 مار.ث جاذبية االستثأجل التقرب أكثر إُف أىم أسباب اتساع الفجوة بُت اصتزائر ودوؿ العاَف من حي
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  2016 - 2013: موقع الجزائر ضمن المؤشر العام  لبيئة أداء األعمال 18ـ  4الجدول رقم 

 2016 2015 2014 2013 المؤشر العام/ المؤشرات الفرعية /السنوات

 163 161 147 152 الترتيب في المؤشر العام ألداء األعمال

 145 141 139 156 مرحلة بدأ اظتشروع

 122 127 122 138 استخراج تراخيص البناء

 130 147 150 165 اضتصوؿ على الكهرباء

 163 157 156 172 تسجيل اظتمتلكات

 174 171 169 123 اضتصوؿ على االئتماف

 174 132 123 82 زتاية اظتستثمرين

 169 176 174 170 دفع الضرائب

 176 131 131 129 التجارة عرب اضتدود

 106 120 120 126 العقودتنفيذ 

 73 97 94 62 تسوية حاالت اإلعسار ) إغبلؽ اظتشروع (

البنك اظتؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات، تقارير حوؿ بيئة أداء األعماؿ يف الدوؿ العربية،  باالعتماد على قاعدة بيانات المصدر: 
 .nethttp://www.iaigc                                 2016ػ  2013العاظتي، الكويت 

من خبلؿ تفحص بيانات اصتدوؿ أعبله يتبُت لنا الوضعية السيئة والسلبية اليت يتوفر عليها اظتناخ  
اظتستثمرين احملليُت واألجانب  االستثماري يف اصتزائر من مناخ األعماؿ والظروؼ احمليطة بو، ما أدى إُف عزوؼ

 عن االستثمار يف اصتزائر.

دولة، يف حُت  185عاظتيا من بُت اقتصاديات  152على اظترتبة  2013حيث حتصلت اصتزائر خبلؿ سنة 
، وىي بالتاِف من البلداف اليت َف حتقق 2015دولة مشلها الًتتيب سنة  189من بُت  163تراجعت إُف اظتركز 

 مؤشرات البنك اظتعتمدة خبلؿ ىذه اظترحلة رغم اإلصبلحات االقتصادية اظتتخذة. حيث سجل تغيَتا كبَتا يف
 145مناخا جذابا لبلستثمار بالنظر إُف عوامل عديدة؛ حيث جاءت اصتزائر يف اظترتبة  التقرير أف اصتزائر ال توفر

. أما فيما متص 2016شروع سنة فيما متص مؤشر تأسيس الكياف القانوٓف للمشروع أو كما يسمى مؤشر بدء اظت
جانب آخر صنف التقرير  كذلك يف نفس السنة، من 122البناء صنفت اصتزائر يف اظترتبة  اضتصوؿ على رخص

يف مؤشر االستفادة من القروض  174يف الرتبة  يف تسوية اظتلكية، كما جاءت اصتزائر 163اصتزائر يف اظترتبة 
 لقوانُت يف ىذا اجملاؿ، ؽتا جعل البنك يضع اصتزائر ضمن أسوء البلداف يف ىذاا البنكية، مع اإلشارة إُف عدـ ليونة

، رغم إقداـ  .اظتؤشر اصتزائر على ختفيض  كما يواجو اظتستثمروف مشاكل عديدة يف غتاؿ تسوية الضرائب والرسـو

http://www.iaigc.net/
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التجارة اطتارجية  يف غتاؿ 176يف غتاؿ الضرائب والرسـو و 169الضغط اصتبائي، فقد حلت اصتزائر يف اظترتبة 
ويتعلق األمر بغلق اظتشروع  73اصتزائر ىو  فيما متص تنفيذ العقود، فيما كاف أفضل ترتيب حصلت عليو 106و

  .أف مرحلة التصفية تأخذ بعدىا وقتا طويبل جدا ودتتد لسنوات عدة الذي يتم بسرعة ويف وقت قصَت، رغم

جل حتسنا ملحوظا وىو ما تعكسو اظتعطيات السابقة إرتاال نبلحظ أف بيئة األعماؿ يف اصتزائر َف تس 
لكن رغم ىذا تبقى بعض اظتؤشرات إكتابية لبلد مثل اصتزائر حيث ؾتد أهنا يف مؤشري إغبلؽ الشركات وزتاية 

 االستثمارات تعترب مقبولة مقارنة بعدد الدوؿ اظتوجودة.

 2016 - 2013ة ممارسة األعمال في الجزائر خبلل الفتر  : تطور16ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 

 الفرع الثاني: مؤشر الحرية االقتصادية
كل  عن تصدر اليت البحثية األنشطة أىم أحد يعد التقرير السنوي للحرية االقتصادية العاظتي والذي يعترب

هبدؼ قياس مدى التجانس بُت  1995منذ عاـ  Wall Street و صحيفة  Foundation Héritageمعهد  من
العريض، زتاية  السياسات اظتتبعة لدى الدوؿ ومؤسساهتا اظتختلفة الرامية إُف دعم اضترية االقتصادية مبفهومها

اظتبادرة واإلبداع، كما  وتعزيز روح لؤلفراد، االقتصادي ضترية االختيار غتاالت لؤلصوؿ وتوفَت حقوؽ اظتلكية اطتاصة
البلد، لكونو يأخذ باالعتبار  يف االستثمار مناخ عامة حوؿ صورة إعطاء يف  االقتصادي مؤشر اضترية يساىم

سيادة القانوف وقوانُت العمالة،  ومدى للتجارة و وجود عوائق اإلدارية والبَتوقراطية، باظتعوقات التطورات اظتتعلقة
القرار و  األوُف، كذلك أصحاب الدرجةب قبل اظتستثمرين من وتتبعو االقتصادية اضترية أقتية مؤشر حيث ازدادت
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 لبلستثمار الستقطاب حصة متزايدة من عمليات الًتويج يدعم و البلد، اكتايب عن انطباع خلق صتهة اظتسؤولُت
 .اظتباشر األجنيب االستثمار

 مؤشرات فرعية مكونة للمؤشر العاـ للحرية االقتصادية اظتتمثلة يف: 10يعتمد ىذا اظتؤشر على  

  قطاع األعماؿ؛حرية 

 حرية التجارة ) معدؿ التعريفة اصتمركية و اضتواجز اصتمركية (؛ 

 اضترية الضريبية؛ 

  اإلنفاؽ اضتكومي؛ 

 اضترية النقدية؛ 

 حرية االستثمارات؛ 

 حرية اظتالية؛ 

  حقوؽ اظتلكية؛ 

 التحرر من الفساد ) التشريعات و اإلجراءات اإلدارية و البَتوقراطية (؛ 

 ة السوؽ السوداء.حرية العمل وأنشط 

ويتم حساب قيمة اظتؤشر العاـ للحرية االقتصادية بأخذ اظتتوسط عتذه اظتؤشرات الفرعية، حيث نتكن 
 توضيح داللة قيمتو كما يلي:

  (80 - 100 نقطة مئوية:  داللة على حرية اقتصادية كاملة؛ ) 

  (70 - 7999 نقطة مئوية:  داللة على حرية اقتصادية شبو كاملة؛ ) 

  (60 - 6999 نقطة مئوية:  داللة على حرية اقتصادية معتدلة؛ ) 

  (50 - 5999 نقطة مئوية: داللة على حرية اقتصادية ضعيفة؛ ) 

  (40 - 4999 .نقطة مئوية: داللة على حرية اقتصادية جد ضعيفة ) 
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 2017 - 2010: وضع الجزائر ضمن مؤشر الحرية االقتصادية 19ـ  4الجدول رقم 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الســـــنوات

 157 146 145 140 132 105 دولة 186الترتيب العالمي / 

 

154 

 

172 

 46,5 50,1 48,9 50,8 49,6 51.0 52.4 56.9 التنقيط في المؤشر العام

عية
لفر
ت ا
شرا
مؤ
ال

 

 62,1 62,1 66,6 66,3 65,2 66,3 69,4 71,2 حرية قطاع األعمال

 63,3 60,8 60,8 60,8 67,8 72.8 72,8 70,7 حرية التجارة

 81,1 81,0 80,0 80,5 80,4 82,9 83,5 83,5 أعباء الضريبية

 51,0 59,4 38,7 51,0 44,1 47,9 62,4 73,4 اإلنفاق الحكومي

 67,0 68,1 71,2 67,8 76,6 76,3 75,4 77,8 الحرية النقدية

 35,0 30,0 25,0 45,0 20,0 20,0 20,0 45,0 حرية االستثمارات

 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 30,0 30,0 حرية القطاع المالي

 38,2 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 حقوق الملكية الفردية

 31,7 36,0 36,0 28,7 29,0 29,0 28,0 32,0 التحرر من الفساد

 49,5 48,2 50,5 48,3 52,6 54,4 52,9 56,4 حرية العمل وأنشطة السوق 

Source :The Heritage foundation & wall street journal, index of economic freedom 

http://www.heritage.org/index 

، إذ 2017من معطيات اصتدوؿ أعبله تقع اصتزائر يف منطقة اضترية االقتصادية اصتد الضعيفة يف سنة  
نقطة مئوية،  4695دولة عاظتيا يف مؤشر اضترية االقتصادية احصوعتا على  186من أصل  172احتلت اظترتبة 

الذي يشمل على رتلة من اظتعايَت الرئيسية اليت يتم أخذىا بعُت االعتبار، على غرار حرية األعماؿ، أين حصلت 
، 8191نقطة مئوية، اعتيكل الضرييب لؤلفراد والشركات  6393نقطة مئوية، حرية التجارة   6291 اصتزائر على

نقطة  3590و كذا حرية االستثمار  نقطة مئوية، 6790نقدية السياسة ال نقطة مئوية، 5190اإلنفاؽ اضتكومي 
نقطة مئوية، باإلضافة إُف معايَت أخرى مت قياسها كاظتلكية  30.0مئوية، فيما بلغت نسبة حرية القطاع اظتاِف 

نقطة  4995العماؿ واألنشطة السوقية  نقطة مئوية  وحرية 3197نقطة مئوية، وػتدودية الفساد  3892الفكرية 
وية. وباظتقارنة مع مؤشرات السنوات السابقة نبلحظ أنو ىناؾ تراجع أو اـتفاض يف اظتؤشر العاـ للحرية مئ

، 2012عاظتيا سنة  105نقطة مئوية  إذ كانت حتتل اظترتبة  5699االقتصادية حيث كانت اصتزائر حتصل على 
للحرية االقتصادية بالنسبة للجزائر من سنة  ىذا نتيجة الًتاجع  يف أغلب اظتؤشرات الفرعية اظتكونة للمؤشر العاـ

، ىذا ما كتعلنا نستنتج أف السبب الرئيسي يف تراجع تدفقات االستثمار األجنيب يف اصتزائر 2017إُف  2012

http://www.heritage.org/index
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(، كما أثرت اإلجراءات األخَت اليت اختذهتا اصتزائر يف ات األخَتة كما رأينا سابقا يف )اظتبحث األوؿخبلؿ السنو 
رة اطتارجية، وكذلك سياسات االنفاؽ اظتتبعة، ىذا كلو أدى إُف اـتفاض اظتؤشر العاـ للحرية االقتصادية غتاؿ التجا

 مناخ يف ضرورة إعادة النظر على للجزائر يؤكد بالنسبة الوضع للجزائر وتراجعها بالنسبة للًتتيب العاظتي. ىذا
والبَتوقراطية. حيث  اإلدارية  واإلجراءات التشريعات  جانب إُف وأدوات السياسة التجارية والنقدية، االستثمار،

ظلت اصتزائر يف أغلب الفًتة اظتدروسة تتميز وتقع يف منطقة اضترية االقتصادية الضعيفة اليت يًتاوح معدعتا بُت 
 ( نقطة مئوية. 50-5999)

 انظر الشكل التاِف: 

 2017 - 2000االقتصادية في الجزائر : تغيرات المؤشر االجمالي للحرية 17ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب استنادا من اظتعطيات السابقةالمصدر : 

 الفرع الثالث: مؤشر التنمية البشرية
ىو مؤشر ابتكرتو ىيئة األمم اظتتحدة يشَت إُف رفاىية الشعوب يف العاَف. وتصدر لو تقريرا سنويا منذ عاـ 

بغرض تنمية الدوؿ وحتسُت أوضاع اظتواطنُت يف الدوؿ اظتختلفة. ىو أداة مركبة هتدؼ إُف قياس التنمية  1990
مستوى التنمية االجتماعية، باستخداـ سلم يًتاوح البشرية عن طريق دراسة العبلقة بُت مستوى النمو االقتصادي و 

وعات تتعلق أقتها م( وذلك من خبلؿ حتديد اإلمكانيات اليت وفرهتا الدوؿ يف ثبلث غت1 - 0بُت القيمة )
بػاصتانب الصحي وذلك باالعتماد على حتديد األمل يف اضتياة، وجانب آخر يتعلق  مبستوى التمدرس وتلقي 

معدؿ القراءة والكتابة بُت البالغُت، أما اصتانب الثالث يتعلق بنصيب الفرد من الناتج احمللي اظتعارؼ اعتمادا على 
اطتاـ. يتعلق مؤشر التنمية البشرية بقياس متوسط العمر للمواطن ومستوى التعليم واألمية واظتستوى اظتعيشي يف 

 قيمة اظتؤشر كما يلي:ؼتتلف أؿتاء العاَف. كما يصنف التقرير الدوؿ إُف أربع غتموعات حسب 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

56,8 المؤشز 57,3 61 57,7 58,1 53,2 55,7 55,4 56,2 56,6 56,9 52,4 51 49,6 50,8 48,9 50,1 46,5
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  0.90دوؿ ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا˂IDH 

 0.70   دوؿ ذات تنمية بشرية مرتفعة˂IDH˂0.90 

  0.50دوؿ ذات تنمية بشرية متوسطة˂IDH˂0.70 

  دوؿ ذات تنمية بشرية منخفضةIDH˂0.50 

" تنمية بشرية ىامة "  ػػػبلقد صنف برنامج األمم اظتتحدة من أجل التنمية اصتزائر ضمن البلداف اليت تتمتع 
 2015على أساس عدة مقاييس اجتماعية واقتصادية تشكل مؤشر للتنمية البشرية، ففي التقرير الصادر يف 

أشارت ىذه اظتنظمة األؽتية إُف التقدـ اظتسجل يف أىم اصتوانب اظتتعلقة بالتنمية البشرية للجزائر، وكذا الوتَتة اليت 
ن أجل حتسُت الظروؼ االجتماعية للبلد، ومن أجل التوضيح أكثر ومعرفة موقع اصتزائر مت هبا حتقيق ىذا التقدـ م

أو اجملموعة اليت تنتمي إليها من خبلؿ اظتؤشر العاـ للتنمية البشرية  نعرض اصتدوؿ التاِف الذي يبُت لنا قيمة 
 : 2015 - 2010اظتؤشر وترتيب اصتزائر من سنة 

 2015 - 2010مؤشر التنمية البشرية  : الجزائر ضمن20ـ  4الجدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ترتيب الجزائر

 بالنسبة لدول العالم
84 
/ 
169 

96 
/ 
187 

93 
/ 
187 

93 
/ 
187 

83 
/ 
188 

83 
/ 
188 

 8 9 11 9 10 9 بالنسبة للدول العربية
 09745 09736 09717 09715 09698 09677 قيمة المؤشر

Source : United Nation Dévelopment Programm , " Human Development Reports 2010 – 2015"      

                     http://www.arabstates.undp.org  

، 2015إُف  2010نة يوضح اصتدوؿ أف اصتزائر شهدت حتسنا نوعا ما يف دليل التنمية البشرية من س
 169من أصل  84وذلك باحتبلعتا اظترتبة  2010من قيمة اظتؤشر سنة  09677حيث كانت اصتزائر حتصل على 

لكن ىذه اظترة من  96رغم تدحرج ترتيب اصتزائر إُف اظترتبة  2011دولة حوؿ العاَف، حيث ارتفع  اظتؤشر يف سنة 
 09745نتيجة التحسن يف اظتؤشر إذ قدر بػ:   2015يف سنة  83دولة، وقد ارتقت اصتزائر يف اظترتبة  187أصل 

 وىي أعلى قيمة خبلؿ الفًتة اظتدروسة.

فقد احتلت اظترتبة الثامنة  2015أما ترتيب اصتزائر بالنسبة للدوؿ العربية شهد حتسنا نوعا ما يف سنة 
(، حيث جاءت بعد كل من قطر، اظتملكة 11فيها اظترتبة اضتادية عشر ) اليت احتلت 2013( مقارنة بسنة 08)

 العربية السعودية، اإلمارات العربية اظتتحدة، البحرين، الكويت، عماف، لبناف، واألردف.

http://www.arabstates.undp.org/
http://www.arabstates.undp.org/
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وكاف التحسن يف دليل التنمية البشرية بالنسبة للجزائر نتيجة سياسات اإلصبلحات اليت قامت هبا اصتزائر 
ُت ما ىو اقتصادي وما ىو غَت ذلك، أي عدـ االعتماد على منطق النمو االقتصادي وحده. وعدـ الفصل ب

حيث اىتمت بتحسُت بعض اصتوانب مثل اصتانب الصحي، اصتانب التعليمي، وحتسن اظتستوى اظتعيشي ورفاىية 
 تتميز مبستوى تنمية الفرد بصفة عامة. ىذا ما جعل موقع اصتزائر ضمن دليل التنمية البشرية من بُت الدوؿ اليت

. أما الشكل التاِف يوضح أكثر موقع اصتزائر خبلؿ الفًتة اظتمتدة 2015إُف  2012بشرية مرتفعة ابتداء من سنة 
 نتيجة التطور يف مؤشر التنمية البشرية اطتاص هبا:        2015 - 2000ما بُت 

 2015 - 2000: تطور مؤشر التنمية البشرية للجزائر 18ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب استنادا إُف اظتعطيات السابقةالمصدر: 

عموما وما تطرقنا إليو يف ىذا اظتبحث وعرض أىم اظتتغَتات االقتصادية الكلية اطتاصة باالقتصاد اصتزائري، 
زائري لظريف أف ىناؾ حتسن تدركتي فيما متص بعض مؤشرات االقتصاد الكلي، إال أف االقتصاد اصتايشَت التحليل 

ال يزاؿ يعتمد على قطاع احملروقات ؽتا أدى إُف انكماش حقيقي يف النمو االقتصادي خبلؿ السنوات األخَتة، 
 وىو ما أدى إُف التأثَت سلبا على مستويات التنمية االقتصادية عامة،  والتشغيل خاصة.

ازالت بعيدة كل البعد يف معظم أما بالنسبة ظتوقع اصتزائر بالنسبة لدوؿ العاَف ضمن اظتؤشرات التنافسية م
 اجملاالت عن الدوؿ اظتتقدمة والدوؿ الناشئة والسائرة يف طريق النمو. 

لذا على اصتزائر أف تصمم رؤية شاملة النبعاث حركة اقتصادية جديدة تعتمد على استكماؿ حتقيق 
لتنافسية تعترب رىانا ليس من األىداؼ الطموحة فيما متص االستغبلؿ العقبلٓف ظتا ىو متاح من اظتوارد. ألف ا

السهولة حتقيقو وليس من اليسَت احملافظة عليو. وىذا ما يتطلب اإلصبلح الدائم والتحسن اظتستمر ألداء السياسة 
 االقتصادية. 
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 المبحث الثالث: تنافسية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات
يف ىذا اظتبحث ؿتاوؿ تسليط الضوء على واقع الصادرات اصتزائرية بشكل عاـ، والصادرات خارج 
احملروقات بشكل خاص، من خبلؿ الًتكيز على قيم ونسب ىذه األخَتة من إرتاِف الصادرات اصتزائرية، والًتكيز 

ت خارج قطاع احملروقات والناتج على أىم اظتؤشرات التنافسية، وصوال إُف دراسة حتليلية احصائية بُت الصادرا
 . 2016إُف  1990الداخلي اطتاـ  خبلؿ الفًتة اظتمتدة من 

 كل الصادرات خارج قطاع المحروقاتالمطلب األول: ىي
من خبلؿ ىذا اظتطلب سنحاوؿ حتليل وإبراز تطور التجارة اطتارجية اصتزائرية عامة، وباإلضافة إُف توضيح 

 غرايف للصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقات.الًتكيب السلعي والتوزيع اصت

 الفرع األول: ىيكل الميزان التجاري للجزائر
، حيث نتكن حساب معدؿ 2016 -2000اصتدوؿ اظتواِف تطورات اظتيزاف التجاري للجزائر للفًتة  يبُت

 %100× معدل التغطية = ) الصادرات/الواردات ( التغطية من اظتعادلة التالية:    

 2016ـ  2000: تطور الميزان التجاري 21ـ  4الجدول رقم 
 مليوف دوالرالوحدة:    

 %  معدل التغطية رصيد الميزان التجاري الواردات الصادرات السنوات

2000 22 031 9 173 12 858 240 

2001 19 132 9 940 9 192 192 

2002 18 825 12 009 6 816 157 

2003 24 612 13 534 11 078 182 

2004 32 083 18 308 13 755 175 

2005 46 001 20 357 25 644 226 

2006 54 613 21 456 33 157 255 

2007 60 163 27 631 32 532 218 

2008 79 298 39 479 39 819 201 

2009 45 194 39 294 5 900 115 

2010 57 053 40 473 16 580 141 
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2011 73 489 47 247 26 242 156 

2012 71 866 50 376 21 490 143 

2013 65 917 54 852 11 065 120 

2014 62 886 58 580 4 306 107 

2015 34 668 51 702 - 17 034 67 

2016 28 883 46 115 - 17 232 62 

 CNIS(  .gov.dz/applications/stathttp://www.douane (اظتركز الوطٍت إلعبلـ واإلحصاء التابع للجمارؾ المصدر: 

توضح لنا بيانات اصتدوؿ أف اظتيزاف التجاري سجل خبلؿ الفًتة اظتدروسة فائضا لكن بقيم متذبذبة،  
مليوف دوالر، أما أدْف قيمة لفائض اظتيزاف التجاري كانت  39819بلغ  2008حيث  كاف أكرب فائض يف سنة 

تبادالت  مليوف دوالر، كما تشَت النتائج العامة احملققة من حيث إؾتازات  4306حيث بلغت  2014سنة 
حيث  مليوف دوالر، 17034 إُف العجز اظتسجل يف اظتيزاف التجاري بػ:  2015اطتارجية اصتزائر خبلؿ سنة 

حيث يفسر ىذا العجز نتيجة تراجع قيمة  .مليوف دوالر أمريكي 17232احواِف  2016سنة  زادت قيمة العجز
الصادرات اصتزائرية اليت تعتمد يف غالبيتها على الصادرات النفطية اليت شهدت ىذه األخَت تراجع كبَت يف األسعار 

  %73  ػتل الدراسة، تبعث نسبالنتائج  يف األسواؽ الدولية. أما من حيث نسبة تغطية الواردات بالصادرات، 
 . 2016يف سنة   %63و   ،2014 اظتسجلة سنة107 % مقابل 2015سنة 

 2016 - 2000: تطور الميزان التجاري الجزائري خبلل الفترة الممتدة ما بين 19ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:
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 الجزائريةالفرع الثاني: التركيب السلعي والجغرافي  للواردات 
 :التركيب السلعي للواردات الجزائرية (1

من أجل التوضيح أكثر لطبيعة وتركيب الواردات اصتزائرية، نبُت تقسيم ىذه اجملموعة والفئات السلعية اليت 
 تتكوف منها ومساقتة كل منها يف اجملموع العاـ عتذه الواردات كما يف اصتدوؿ التاِف:

 2016 - 2014 السلعي للواردات الجزائرية: التركيب 22ـ  4رقم  الجدول
 مليوف دوالرالوحدة: 

 2016 2015 2014 مجموعة المواد

 %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة
 17.60 224 8 18.02 316 9 18.79 005 11 السلع الغذائية

 30.67 333 14 30.89 970 15 30.08 622 17 السلع الموجهة لئلنتاج

 34.02 895 15 34.31 740 17 33.49 619 19 المعداتسلع 

 17.71 275 8 16.78 676 8 17.64 334 10 سلع االستهبلك غير الغذائية

 100 727 46 100 702 51 100 580 58 مجموع الواردات

 http://www.douane.gov.dz/applications/stat    ( cnis ) اظتركز الوطٍت لئلعبلـ واإلحصاء التابع للجمارؾ المصدر:

مقارنة مع سنة   %11974بنسبة  2015اصتدوؿ يوضح لنا تراجع الواردات اصتزائرية اإلرتالية سنة 
مليار دوالر، مث تواصل االـتفاض  سنة  519702مليار دوالر إُف  589580، حيث اـتفضت من 2014
 مليار دوالر.  469727يف الواردات لتبلغ حواِف  2016

، فيتبُت من اصتدوؿ اـتفاض كل من: غتموعة سلع 2016أما التوزيع حسب غتموعة اظتنتجات خبلؿ عاـ 
. 2015و 2014ارنة بسنة اظتعدات، السلع اظتوجهة لئلنتاج، السلع الغذائية، وسلع االستهبلؾ الغَت الغذائية مق

ىذا االـتفاض كاف نتيجة سياسة اضتكومة اظتتبعة خبلؿ ىذه السنة اليت هتدؼ إُف تقليص فاتورة االستَتاد من 
 أجل ختفيض العجز يف اظتيزاف التجاري.

 :التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية (2
اظترافق يبُت بوضوح أف معظم مبادالتنا ، اصتدوؿ 2016فيما يتعلق بالتوزيع حسب أىم الدوؿ خبلؿ عاـ 

 اطتارجية تبقى دائما مستقطبة من طرؼ شركائنا التقليديُت كما يبينو اصتدوؿ التاِف:
 

http://www.douane.gov.dz/applications/stat
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 2016: التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية سنة 23ـ  4الجدول رقم 
 مليوف دوالرالوحدة: 

 2016لسنة   الشركاء األكثر أىمية % النسبة القيمة الدول
 17.97 396 8 الصين

 

 10.15 744 4 فرنسا
 9.93 642 4 إيطاليا
 7.69 595 3 إسبانيا
 6.44 009 3 ألمانيا
 5.01 342 2 أمريكا
 4.14 933 1 تركيا
 2.86 335 1 األرجنتين
 2.59 209 1 البرازيل

 2.21 033 1 كوريا الجنوبية
 1.97 920 الهند
 1.64 765 بريطانيا
 1.49 694 ىولندا
 1.38 646 السعودية
 1.31 612 برتغال

 76.78 875 35 المجموع الفرعي
 100 727 46 المجموع

 .cnis( douane.gov.dz/applications/stathttp://www( اظتركز الوطٍت لئلعبلـ واإلحصاء التابع للجمارؾالمصدر: 

تليها فرنسا وإيطاليا   %17997بالنسبة للممولُت الرئيسيُت للجزائر، احتلت الصُت اظتركز األوؿ بنسبة 
، مث تأيت كل من إسبانيا، 2016من إرتاِف واردات اصتزائر خبلؿ  %9993و  %10915 بنسب على التواِف

أظتانيا، أمريكا، تركيا، األرجنتُت، كوريا اصتنوبية، الربازيل، اعتند، ىولندا، بريطانيا، روسيا، وبلجيكا، حيث بلغت 
من إرتاِف الواردات اصتزائرية،  %76978مليوف دوالر أمريكي، أي بنسبة  35875قيمة الواردات من ىذه الدوؿ 

 من دوؿ أخرى منها الدوؿ العربية والدوؿ اإلفريقية.  أما بقية حجم الواردات

http://www.douane.gov.dz/applications/stat
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 الفرع الثالث: التركيب السلعي والجغرافي  للصادرات الجزائرية 
تتشكل الصادرات اصتزائرية من غتموعتُت رئيسيتُت صادرات نفطية وصادرات غَت نفطية، حيث دتثل 

ية بالرغم من ػتاوالت اصتزائر يف ترقية الصادرات الصادرات النفطية اصتزء األكرب اظتهيمن على الصادرات اإلرتال
من الصادرات اإلرتالية   %7الغَت النفطية إُف يومنا ىذا، حيث ال تتعدى ىذه األخَت يف أحسن األحواؿ نسبة 

 للجزائر، واصتدوؿ التاِف يوضح تطور الصادرات الكلية للجزائر: 

 2016 - 2000:  تطور صادرات المحروقات وخارج المحروقات للجزائر 24ـ  4الجدول رقم 
  مليوف دوالرالوحدة: 

 السنوات
 الصادرات خارج المحروقات صادرات المحروقات

 الصادرات الكلية
 %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة

2000 21 419 97.23 612 2.77 22 031 

2001 18 484 96.62 648 3.38 19 132 

2002 18 091 96.11 734 3.89 18 825 

2003 23 939 97.27 673 2.73 24 612 

2004 31 302 97.57 781 2.43 32 083 

2005 45 094 98.03 907 1.97 46 001 

2006 53 429 97.84 1184 2.16 54 613 

2007 58 891 97.89 1272 2.11 60 163 

2008 77 361 97.56 1937 2.44 79 298 

2009 44 128 97.65 1066 2.35 45 194 

2010 55 527 97.33 1526 2.67 57 053 

2011 71 427 97.20 2062 2.80 73 489 

2012 69 804 97.14 2062 2.86 71 866 

2013 63 752 96.72 2165 3.28 65 917 

2014 60 304 95.90 2582 4.10 62 886 

2015 32 699 94.33 1 969 5.67 34 668 

2016 27 102 93.83 1 781 6.16 28 883 

 cnis( http://www.douane.gov.dz/applications/stat(اظتركز الوطٍت لئلعبلـ واإلحصاء للجمارؾ اصتزائرية المصدر: 

http://www.douane.gov.dz/applications/stat
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إف اظتبلحظ يف بيانات اصتدوؿ اعتيمنة الكلية للصادرات الطاقوية، يف حُت تبقى نسبة الصادرات خارج  
حيث كانت ىذه النسبة احملققة سنة  ،% 6احملروقات ضعيفة جدا، إذ َف تتجاوز نسبتها يف أحسن األحواؿ 

اؽ العاظتية حيث اـتفضت إُف أقل ىذا راجع إُف تراجع عائدات البًتوؿ نتيجة االـتفاض الكبَت يف األسو  2016
دوالر للربميل. عموما تبُت البيانات أف ىناؾ تطور يف الصادرات بنوعيها خبلؿ الفًتة اظتدروسة لكن  40من 

 غَت الطاقوية. من الصادرات تطور قيمة صادرات احملروقات كاف أكرب 

للعمل، فهي ؼتتصة بشكل رئيسي يف  ىذه اظتعطيات جتعلنا نستنتج أف اصتزائر ختضع لنظاـ التقسيم الدوِف
إنتاج وتصدير احملروقات بأنواعها وبذلك يعترب ىذا األخَت اظتموؿ األساسي للنفقات التنموية يف اصتزائر ظتا يوفره 

 من ريع نفطي معترب.

وأماـ ىذا الوضع عملت اصتزائر يف إطار اإلصبلحات على مستوى التجارة اطتارجية وذلك بتدعيم 
وطنية باألسواؽ الدولية، وخلق امتيازات ضريبية للمؤسسات اظتصدرة وإنشاء عدة مؤسسات تقـو اظتؤسسات ال

هبذا الدور. لكن َف تنجح اصتزائر جراء ىذه اإلسًتاتيجية اليت انتهجتها اصتزائر قصد ترقية الصادرات اصتزائرية خارج 
يف أحسن أحواعتا،   %6و   %2تًتاوح بُت  قطاع احملروقات بالرغم من التطور الضعيف يف قيمتها إال أهنا ظلت

ىذا نتيجة رتلة من اظتشاكل والعراقيل اليت مازاؿ يعآف منها االقتصاد على اظتستوى الكلي واصتزئي، واليت سوؼ 
 نتطرؽ إليها يف الفصل اطتامس. 

 

 2016 - 2000مقارنة تطور صادرات المحروقات وخارج المحروقات للجزائر  :20ـ  4الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبالمصدر: 
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 :التركيب السلعي للصادرات خارج قطاع المحروقات (1
تراوحا بُت النمو  2016و  2000لقد سجلت الصادرات خارج قطاع احملروقات خبلؿ الفًتة ما بُت  

 1781مليوف دوالر، لكن ىذه القيمة ارتفعت لتبلغ  612بػ:  2000اظتتذبذب، حيث كانت تبلغ قيمتها سنة 
، حيث تعترب الصادرات الغَت النفطية 2014مليوف دوالر سنة  2582بعدما كانت  2016مليوف دوالر سنة 

ىامشية يف كل الفًتات بالنسبة للصادرات النفطية. أما بالنسبة للتوزيع السلعي للصادرات اصتزائرية خارج احملروقات 
 فهي تتكوف من اجملموعات التالية:

 2016 - 2000: تطور السلع المركبة للصادرات خارج المحروقات 25ـ  4الجدول رقم 
  مليوف دوالرالوحدة: 
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2000 32 47 465 11 47 12 612 
2001 28 37 504 22 45 13 648 
2002 35 51 551 20 50 27 734 
2003 48 50 509 1 30 35 673 
2004 59 90 571 - 47 14 781 
2005 67 134 651 - 36 19 907 
2006 73 195 828 1 44 43 1184 
2007 88 169 993 1 46 35 1272 
2008 119 334 1 384 1 67 32 1937 
2009 113 170 692 - 42 49 1066 
2010 315 94 1 056 1 30 30 1526 
2011 355 161 1 496 - 35 15 2062 
2012 315 168 1 527 1 32 19 2062 
2013 402 109 1 610 - 27 17 2165 
2014 323 109 2 121 2 16 11 2582 
2015 235 106 1 597 1 19 11 1 969 
2016 327 84 1 299 - 53 18 1 781 

 cnis( http://www.douane.gov.dz/applications/stat) الوطٍت لئلعبلـ واإلحصاء للجمارؾ اصتزائريةاظتركز المصدر: 

http://www.douane.gov.dz/applications/stat
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حسب بيانات اصتدوؿ يتبُت لنا أف التوزيع السلعي للصادرات اصتزائرية خارج احملروقات يتحدد من  
 ية:اجملموعات التال

مليوف دوالر وبدأت يف االرتفاع حىت بلغت أعلى قيمة  32بػ  2000تراوحت قيمتها سنة  المواد غذائية: .أ 
مليوف دوالر، مث عادت لبلرتفاع غتددا  323بػ  2014مليوف دوالر. لتعود لبلـتفاض سنة  402بػ:  2013سنة 

 التواِف.مليوف دوالر على  327و 235لتبلغ حواِف  2016و  2015بداية من سنة 

مليوف دوالر وبدأت يف االرتفاع حىت بلغت أعلى قيمة سنة  32بػ  2000بلغت قيمتها سنة  مواد الخام: .ب 
حىت بلغت قيمتها الدنيا سنة  2009مليوف دوالر. لتعود لبلـتفاض اظتستمر بداية من سنة  334بػ:  2008
 مليوف دوالر. 84بػ:  2016

مليوف دوالر وبدأت يف االرتفاع حىت بلغت  465بػ  2000بلغت قيمتها سنة  منتجات نصف مصنعة: .ج 
 2016و  2015مليوف دوالر. لتعود لبلـتفاض اظتستمر بداية من سنة  2121بػ:  2014أعلى قيمة سنة 

 مليوف دوالر على التواِف. 1299و  1597حيث بلغت قيمتها بػ: 

بػ:  2001مليوف دوالر، حيث بلغت أعلى قيمة سنة  11بػ  2000بلغت قيمتها سنة  تجهيزات فبلحية: .د 
 مليوف. 1بػ:  2015حيث بلغت قيمتها سنة  2002مليوف دوالر. لتعود لبلـتفاض بداية من سنة  22

بػ:  2008مليوف دوالر، حيث بلغت أعلى قيمة سنة  47بػ  2000بلغت قيمتها سنة تجهيزات صناعية:  .ه 
 مليوف. 53بػ:  2016، وقد سجلت أعلى قيمة  سنة 2009مليوف. لتعود لبلـتفاض بداية من سنة  67

بػ:  2009مليوف دوالر، حيث بلغت أعلى قيمة سنة  12بػ  2000بلغت قيمتها سنة مواد استهبلكية:  .و 
 ليوف.م 18بػ:  2016، حيث بلغت قيمتها سنة 2010مليوف دوالر. لتعود لبلـتفاض بداية من سنة  49

 عموما نتكن أف نركز من خبلؿ بيانات اصتدوؿ على مبلحظتُت أساسيتُت:  

ػػػ أوعتا أف الصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقات ىي صادات غَت تنافسية بالدرجة األوُف حيث أغلبها تتكوف 
 من ) اظتواد اطتاـ، منتجات نصف مصنعة (. 

ػػػ أما اظتبلحظة الثانية كل اجملموعات اظتكونة للصادرات خارج قطاع احملروقات تراجعت بشكل كبَت يف سنة  
، ىذا نتيجة انكماش الطلب يف األسواؽ العاظتية على الصادرات اإلرتالية العاظتية واصتزائرية 2016و  2015
 خاصة.
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 :االقتصاديةالتوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية حسب المناطق  (2
تتميز صادرات اصتزائر بتوزيعها اصتغرايف اظتتنوع، حيث عتا عدة زبائن من ؼتتلف اظتناطق االقتصادية كما  

 يوضحو اصتدوؿ التاِف:

 2016 - 2015: التوزيع الجغرافي للصادرات حسب المناطق سنة 26ـ  4الجدول رقم 
 مليوف دوالرالوحدة: 

 المناطق االقتصادية
 السنة

 %التطور 
2015 2016 

 27915 - 739 16 976 22 دول االتحاد األوربي
 18921 251 6 288 5 دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 116922 80 37 الدول األوربية األخرى
 0930 - 678 1 683 1 دول أمريكا الجنوبية

 3924 - 331 2 409 2 آسيا
 ػػػػػ --- 71 أوقيانوسيا
 32969 - 385 572 العربيةالدول 

 11974 - 368 1 550 1 الدول المغاربية
 37980 - 51 82 الدول اإلفريقية
 16,69 - 883 28 668 34 المجموع

 cnis(  http://www.douane.gov.dz/applications/stat (  اظتركز الوطٍت لئلعبلـ واإلحصاء للجمارؾ اصتزائريةالمصدر: 
، يبُت اصتدوؿ اظترفق بوضوح أف معظم 2016فيما يتعلق بالتوزيع حسب اظتناطق االقتصادية خبلؿ عاـ  

 الصادرات اصتزائرية ما زالت مستقطبة من طرؼ شركائنا التقليديُت كما يلي:

  %57995تبقى دوؿ االحتاد األوريب دائما الشريك الرئيسي للجزائر، بنسبة  دول االتحاد األوربي: .أ 
 . %27915ت قيمة صادرات اصتزائر إُف ىذه البلداف بقيمة بنسبة ض، لكن اـتف2016صادرات سنة 

تأيت ىذه الدوؿ يف اظترتبة الثانية  (:ة التعاون والتنمية االقتصادية )خارج االتحاد األوربيدول منظم .ب 
فإنو ينبغي إُف الزيادة يف  2015من صادرات اصتزائر إُف ىذه البلداف. وباظتقارنة مع عاـ   %21964احصة 

مليار دوالر يف  6925إُف  2015مليار دوال عاـ  5929الصادرات احملققة مع ىذه الدوؿ حيث اجتازت من 
 . %18921، أي ما يعادؿ زيادة نسبية قدرىا 2016عاـ 

http://www.douane.gov.dz/applications/stat
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 دالت التجارية بُت اصتزائر واظتناطق األخرى ال تزاؿ تتسم بنسب منخفضة:إف اظتبا باقي المناطق: .ج 

  مليار دوالر سنة  293إُف  2015سنة  دوالرمليار  294غتتازة من   %3924دوؿ آسيا تظهر اـتفاضا يقرب
2016. 

  1967إُف  2015مليار دوالر  سنة  1968غتتازة من   %0930دوؿ أمريكا اصتنوبية تظهر اـتفاضا يقرب 
 .2016مليار دوالر سنة 

  إُف  2015مليار دوالر  سنة  1955غتتازة من   %11974دوؿ اظتغرب العريب كذلك تظهر اـتفاضا يقرب
 .2016مليار دوالر سنة  1936

  09385إُف  2015مليار دوالر  سنة  09572غتتازة من   %32969الدوؿ العربية تظهر اـتفاضا يقرب 
 .2016مليار دوالر سنة 

  09051إُف  2015مليار دوالر  سنة  09082غتتازة من   %37980الدوؿ االفريقية تظهر اـتفاضا يقرب 
 .2016مليار دوالر سنة 

نستنتج أف اصتزائر تسعى وما زالت تسعى جاىدة إُف استقطاب أسواؽ أخرى يف إطار توسيع أسواقها 
ؽ الدوؿ األمريكية وكذا استقباعتا من طرؼ األسواؽ اطتارجية وتنويع زبائنها ودليل ذلك وصوؿ منتجاهتا إُف أسوا

اآلسيوية خاصة منها الصُت واليت َف تفتح أبواهبا إال بعد مد جسور التعاوف والشراكة يف عدة غتاالت ولعل أىم 
 واليت جاءت يف إطار تعزيز التعاوف االقتصادي بُت البلدين. 2006اتفاقية شراكة مع الصُت سنة 

 مؤشرات تنافسية الصادرات الجزائريةالمطلب الثاني: 
يف ىذا اظتطلب سوؼ ؿتاوؿ التطرؽ إُف أىم اظتؤشرات التنافسية يف ضوء البيانات اظتتاحة إلجراء اظتقارنة 

 الدولية لتنافسية الصادرات اصتزائرية.

 (Trade Performance Indexالفرع األول: مؤشر كفاءة التجارة )
من اظتؤشرات الفرعية لتنافسية الصادرات الوطنية يف األسواؽ العاظتية،  ىو مؤشر يرتكز احتسابو على عدد

مثل متوسط اضتصة السوقية، تنوع اظتنتجات اظتصدرة وأسواؽ التصدير العاظتية. ويؤدي احتساب مؤشر كفاءة 
دولة، وكذلك ترتيب فرعي للدوؿ حسب  150التجارة إُف ترتيب عاـ ظتوقع الدولة اظتصدرة ضمن أكثر من 

 غتموعة سلعية رئيسية. 14السلع اظتصدرة، وذلك بالنسبة لػ 

 

 



 واقع تنافسية االقتصاد الجزائري                                                                        الفصل الرابع 
 

 

238 

 2014 - 2012: موقع الجزائر ضمن مؤشر كفاءة التجارة الخارجية 27ـ  4الجدول رقم 

 2014 2013 2012 المجموعة السلعية

 المنتجات الزراعية

 64 68 49.576 (قيمة الصادرات )مليون دوالر

 0,01 0.01 0.01 (%الحصة من صادرات العالم )

 148 145 151 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 األغذية المصنعة

 262 337 270.57 (قيمة الصادرات )مليون دوالر

 0,03 0.04 0.04 (%الحصة من صادرات العالم )

 100 90 93 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 المنتجات الخشبية

 19 19 113.9 (قيمة الصادرات )مليون دوالر

 0,01 0.01 0 (%الحصة من صادرات العالم )

 114 113 118 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 المنتجات الكيماوية

 1099 452 517.8 (قيمة الصادرات )مليون دوالر

 0,05 0.02 0.03 (%الحصة من صادرات العالم )

 68 83 78 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 المنتجات الجلدية

 29 26 24.3 ()مليون دوالرقيمة الصادرات 

 0,01 0.01 0.01 (%الحصة من صادرات العالم )

 90 87 90 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 الصناعات األساسية

 53 70 88.252 (قيمة الصادرات )مليون دوالر

 0 0.01 0.01 (%الحصة من صادرات العالم )

 120 120 108 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 الكترونيةمعدات غير 

 6 6 10 (ة الصادرات )مليون دوالرقيم

 0 0.1 0 (%الحصة من صادرات العالم )

 136 135 129 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 4 2 2 (قيمة الصادرات )مليون دوالر معدات الكترونية
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 0 0 0 (%الحصة من صادرات العالم )

 124 138 133 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 المتنوعةالصناعات 

 0 7 8 (قيمة الصادرات )مليون دوالر

 0 0 0 (%الحصة من صادرات العالم )

 150 140 133 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 المنتجات المعدنية

 61,680 65 70.878 (قيمة الصادرات )مليون دوالر

 1,84 1.96 1.91 (%الحصة من صادرات العالم )

 19 18 18 ترتيب مؤشر كفاءة التجارة

 http://www.amf.org.ae          "  2015ػ  2014" التقارير االقتصادية العربية اظتوحدة المصدر: صندوق النقد العربي، 

الصادرات تشَت بيانات اصتدوؿ بالنسبة ظتؤشر كفاءة التجارة الذي يعترب أكثر مشولية يف تقييم أداء وكفاءة 
 اصتزائرية خارج قطاع احملروقات إُف األسواؽ العاظتية إُف ما يلي:

سنة  151بعد ما كانت يف اظترتبة  2014سنة  148احتلت اصتزائر اظترتبة  ـ بالنسبة للمنتجات الزراعية: 1
تبقى ىذه  من إرتاِف الصادرات العاظتية، حيث  %0901، حيث دتثل حصة اصتزائر من اظتنتجات الزراعية 2012

عاـ  55و 46النسبة جد ضعيفة مقارنة ببعض الدوؿ العربية على غرار مصر واظتغرب اللتاف احتلتا اظتراتب 
 على التواِف يف ىذه اجملموعة السلعية.   2014

سنة  93بعد ما كانت يف اظترتبة  2014سنة  83احتلت اصتزائر اظترتبة  ـ المنتجات األغذية المصنعة: 2
من إرتاِف الصادرات العاظتية، حيث   %0906ثل حصة اصتزائر من اظتنتجات األغذية اظتصنعة ، حيث دت2012

 44تبقى ىذه النسبة جد ضعيفة مقارنة ببعض الدوؿ العربية على غرار مصر اليت احتلت اظترتبة األوُف عربيا و 
 . 2014عاظتيا يف سنة 

، 2012سنة  118بعد ما كانت يف اظترتبة  2014سنة  114احتلت اصتزائر اظترتبة ـ المنتجات الخشبية:  3
من إرتاِف الصادرات العاظتية، حيث تبقى  2014سنة   %0901حيث دتثل حصة اصتزائر من اظتنتجات اطتشبية 

ىذه النسبة جد ضعيفة مقارنة ببعض الدوؿ العربية على غرار السعودية اليت احتلت اظترتبة األوُف يف نفس السنة 
 عاظتيا. 51و

سنة  68لقد تقدـ ترتيب اصتزائر ضمن ىذه اجملموعة السلعية حيث احتلت اظترتبة  ـ المنتجات الكيماوية: 4
من   %0905، حيث دتثل حصة اصتزائر من اظتنتجات الكيماوية 2012سنة  78بعد ما كانت يف اظترتبة  2014

http://www.amf.org.ae/
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إرتاِف الصادرات العاظتية، كما تبقى ىذه النسبة جد ضعيفة مقارنة ببعض الدوؿ العربية على غرار  السعودية و 
 عاظتيا. 45و 17مصر اللتاف احتلتا اظتراتب األوُف وثانيا عربيا على الًتتيب، بينما احتلتا اظتراتب 

، حيث 2012سنة  87ما كانت يف اظترتبة  بعد 2014سنة  90احتلت اصتزائر اظترتبة ـ المنتجات الجلدية:  5
من إرتاِف الصادرات العاظتية، حيث تبقى ىذه النسبة جد   %0901دتثل حصة اصتزائر من اظتنتجات اصتلدية 

 عاظتيا. 31ضعيفة مقارنة ببعض الدوؿ العربية على غرار  تونس  اليت احتلت اظترتبة األوُف عربيا واظترتبة 

، 2012سنة  108بعد ما كانت يف اظترتبة  2014سنة  120احتلت اصتزائر اظترتبة ـ الصناعات األساسية:  6
من إرتاِف الصادرات العاظتية، حيث تبقى ىذه النسبة   %090حيث دتثل حصة اصتزائر من الصناعات األساسية 

جد ضعيفة مقارنة ببعض الدوؿ العربية على غرار البحرين اليت تتصدر قائمة الدوؿ العربية اظتصدرة عتا، وحتتل 
 عاظتيا. 47اظترتبة 

سنة  129 بعد ما كانت يف اظترتبة 2014سنة  136احتلت اصتزائر اظترتبة  ـ المعدات غير االلكترونية: 7
من إرتاِف الصادرات العاظتية، حيث تبقى   %090، حيث دتثل حصة اصتزائر من اظتعدات غَت االلكًتونية 2012

ىذه النسبة جد ضعيفة مقارنة ببعض الدوؿ العربية على غرار تونس اليت تتصدر قائمة الدوؿ العربية اظتصدرة عتا، 
   عاظتيا. 54وحتتل اظترتبة 

، 2012سنة  133بعد ما كانت يف اظترتبة  2014سنة  124احتلت اصتزائر اظترتبة ـ معدات االلكترونية:  8
 من إرتاِف الصادرات العاظتية.   %0900حيث دتثل حصة اصتزائر من اظتعدات االلكًتونية 

، 2012سنة  133بعد ما كانت يف اظترتبة  2014سنة  150احتلت اصتزائر اظترتبة  ـ الصناعة المتنوعة: 9
 من إرتاِف الصادرات العاظتية.  %0900حيث دتثل حصة اصتزائر من اظتنتجات اظتتنوعة 

، 2013سنة  18بعد ما كانت حتتل اظترتبة  2014سنة  19احتلت اصتزائر اظترتبة  ـ المنتجات المعدنية: 10
العاظتية، بينما تصدرت السعودية الدوؿ من إرتاِف الصادرات   %1984ودتثل حصة اصتزائر من اظتنتجات اظتعدنية 

 العربية والثانية عاظتيا مث تليها قطر يف اظترتبة الثانية عربيا والسادسة عاظتيا.

عموما ما نتكن استنتاجو من خبلؿ مبلحظة بيانات مؤشر كفاءة التجارة للصادرات اصتزائرية، يعآف  
دي إُف اـتفاض القدرة التنافسية للصادرات اصتزائرية خارج قطاع التصدير يف اصتزائر من اختبلالت ىيكلية، ما يؤ 

قطاع احملروقات حيث تبقى جد ىامشية ويف بعض اجملموعات السلعية منعدمة دتاما بالنسبة إلرتاِف الصادرات 
 العاظتية.
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 الفرع الثاني: مؤشر التركز والتنوع السلعي للصادرات الجزائرية
 (  Diversification Indexمؤشر التنوع  ) (1

يقيس اؿتراؼ حصة صادرات السلع الرئيسية لدولة معينة يف إرتاِف صادراهتا، عن حصة الصادرات الوطنية 
، احيث كلما اقًتب اظتؤشر من الصفر  1و 0لتلك السلع الرئيسية يف الصادرات العاظتية. ويًتاوح ىذا اظتؤشر بُت 

إُف الصفر يتطابق ىيكل الصادرات الوطنية مع  كلما كانت درجة تنوع الصادرات أعلى، وعندما يصل اظتؤشر
 ىيكل الصادرات العاظتية.

 (  Concentration Indexثانيا: مؤشر التركز  )  (2
(، ويقيس مستوى الًتكز السوقي ضتصة الدولة من الصادرات / الواردات  يعرؼ مبؤشر ) ىَتفنداؿ ػ ىَتمشاف

العاظتية يف سلعة أو غتموعة سلعية ػتددة أو تنوعها بُت أكثر من سلعة وغتموعة سلعية. وتًتاوح قيمة اظتؤشر ما 
شَت القيم ، وتشَت القيم الدنيا للمؤشر إُف درجات تركز أقل لكل من الصادرات والواردات فيما ت1و 0بُت 

 األعلى إُف درجات تركز أكرب.

 2014 - 2005:  تطور مؤشر تركز وتنوع الصادرات الجزائرية 28ـ  4الجدول رقم 

 2014 2013 2012 2008 2007 2006 2005 المؤشر

 0.743 0.733 0.728 0.761 0.802 0.804 0.810 مؤشر التنوع

 0.490 0.541 0.540 0.580 0.598 0.606 0.588 مؤشر التركز

عدد السلع 
 99 95 98 119 --- 108 108 المصدرة

 http://www.amf.org.ae          ة اظتوحدة "          " التقارير االقتصادية العربيالمصدر: صندوق النقد العربي، 

 2014البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ تشَت إُف أنو ىناؾ اـتفاض يف مؤشر التنوع للصادرات اصتزائرية عاـ 
(، حيث كانت  098حىت  097، حيث تراوح مؤشر التنوع خبلؿ الفًتة اظتدروسة ) من 2005مقارنة بعاـ 

رية َف تصل بعد إُف التنوع اظتقبوؿ قيمتو تقًتب من الواحد طوؿ ىذه الفًتة، ىذا ما يدؿ على أف الصادرات اصتزائ
 وتتصف بتدٓف درجة التنوع يف صادراهتا خبلؿ ىذه الفًتة.

، عموما 09606بػ  2006أما بالنسبة ظتؤشر الًتكز للصادرات اصتزائرية لقد بلغ أعلى قيمة يف سنة 
( ما 095وسط العاـ )(، وىي قيم تفوؽ قيمة اظتؤشر اظتت 096و 094تراوحت قيمتو خبلؿ ىذه الفًتة ما بُت ) 

 ، ؽتا يدؿ على وجود تركز سلعي يف الصادرات اصتزائرية.2014عدا سنة 

http://www.amf.org.ae/
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 الفرع الثالث: مؤشر الميزة النسبية للصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات
يعرب مؤشر اظتيزة النسبية أنو يف حالة اضتصوؿ على قيمة أكرب من الواحد الصحيح، دؿ ذلك على دتتع ىذا 

اط أو تصدير ىذه السلعة مبيزة نسبة، و العكس صحيح، حيث لتدد اظتيزة النسبة للدولة جتاه العاَف النش
 اطتارجي، واصتدوؿ التاِف يوضح مؤشر اظتيزة النسبية ألىم السلع اظتصدرة خارج قطاع احملروقات للجزائر.

 2014 - 2010: تطور مؤشر الميزة النسبية 29ـ  4الجدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 السلعيةالمجموعات 

 0,00 0,000 0,002 0,000 0,000 الحيوانات الحية

 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 اللحوم وبقايا اللحوم الصالحة لؤلكل

 0,020 0,016 0,015 0,017 0,019 األسماك والمنتجات المائية

 0,012 0,014 0,007 0,003 0,004 العسل، األلبان.... منتجات حيوانية كالبيض،

 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 المنتجات ذات المنشأ الحيواني الغير المصنفة

 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 األشجار الحية والنباتات األخرى

 0.013 0,087 0,043 0,022 0,024 النباتات الصالحة لؤلكل وبعض الجذور

 0,111 0,085 0,072 0,071 0,079 الفواكو والمكسرات

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 الحبوب

 0,010 0,003 0,004 0,000 0,000 منتجات المطاحن، النشا، الشعير، األنسولين، غراء القمح

 0,018 0,015 0,013 0,011 0,021 البذور والفواكو الزيتية والحبوب المتنوعة

 0,001 0,010 0,027 0,026 0,031 ومشتقاتهاالدىون الحيوانية والنباتية والزيوت 

 1,474 1,474 1,030 1,226 1,386 السكر والحلويات

 0,044 0,085 0,077 0,066 0,087 المشروبات والكحوليات والخل

 0,637 0,595 0,841 0,750 0,376 الملح، التربة واألحجار، الكلس 

 6,055 5,507 5,327 5,501 6,367 الوقود المعدني، الزيوت ومنتجاتها

 0,004 0,003 0,001 0,003 0,001 سلع كيماوية متنوعة

 0,230 0,221 0,190 0,241 0,168 الجلود الخام

 1,521 0,783 0,886 0,725 0,553 المواد الكيماوية الغير العضوية والمركبات العضوية

 0,077 0,088 0,074 0,093 0,113 الزجاج واألواني الزجاجية
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 0,009 0,015 0,021 0,030 0,053 والصلبالحديد 

 0,116 0,183 0,260 0,561 1,166 الزنك والمواد المصنوعة

 1,349 0,164 0,032 0,031 0,012 األسمدة

 4 2 2 2 3 عدد السلع ذات الميزة النسبية

 .71، ص 2015والبينية "، العدد الرابع، إحصائيات تنافسية التجارة اطتارجية العربية اإلرتالية المصدر: صندوق النقد العربي، 
http://www.amf.org.ae 

من خبلؿ البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ، تتمتع اصتزائر مبيزة نسبية  جد ضعيفة ألغلبية السلع اظتصدرة  
خارج قطاع احملروقات، حيث يوجد سلعتُت فقط عتا ميزة نسبية خبلؿ السنوات األخَتة قتا: السكر واضتلويات 

، أما 19386يقدر بػ:  2010نة بعدما كاف س 2013سنة  19474حيث بلغ اظتؤشر يف ىذه اجملموعة قرابة 
اجملموعة األخرى اليت تتميز مبيزة عالية ىي غتموعة الوقود اظتعدٓف، الزيوت ومنتجاهتا، حيث بلغ اظتؤشر سنة 

. ولتفسَت ارتفاع مؤشر ىذه اجملموعة السلعية ألهنا 2010سنة  69367، بعدما كاف يقدر بػ: 59507بػ:  2013
تُت ذات ميزة تنافسية تتمثبل يف األشتدة واظتواد إضافة سلع 2014ات. وعاـ تعترب سلع اظتشتقة من احملروق

 الكيماوية الغَت العضوية واظتركبات العضوية والغَت العضوية.   

خبلصة القوؿ إف مؤشر اظتيزة النسبية يؤكد إُف ما تطرقنا إليو سابقا، حوؿ ىامشية الصادرات اصتزائرية 
 لضعيفة من إرتاِف الصادرات اصتزائرية.خارج قطاع احملروقات ونسبتها ا

 الفرع الرابع: مؤشرات أداء الصادرات خارج المحروقات
من أجل التعرؼ أكثر على أداء الصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقات ؿتاوؿ التطرؽ أكثر إُف بعض 

 وأىم اظتؤشرات التالية:

قدرة الدولة على التصدير خارج احملروقات وىو يفسر مدى  ــ مؤشر القدرة على التصدير خارج المحروقات:1
 عبارة عن نصيب الصادرات خارج احملروقات من إرتاِف الناتج احمللي اطتاـ.

 
يفسر عن مدى انفتاح الدولة على العاَف اطترجي بالنسبة للصادرات خارج  ـ مؤشر االنفتاح التجاري:2

 احملروقات.

 
 

100× ( الناتج المحلً الخام / الصادرات خارج المحروقات= ) مؤشر قدرة التصدٌر خارج المحروقات  

100× ( الناتج المحلً الخام /الواردات + الصادرات خارج المحروقات = ) مؤشر االنفتاح التجاري  

http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
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 يفسر نسبة تغطية الواردات بالصادرات خارج احملروقات.  ـ معدل التغطية خارج المحروقات:3

 
 

 2016ـ  2000: مؤشرات الصادرات خارج المحروقات 30ـ  4الجدول رقم 

 %معدل التغطية خ م % مؤشر االنفتاح التجاري %مؤشر القدرة على التصدير خ م  السنوات

2000 1.09 17.88 2.76 

2001 1.27 19.37 3.64 

2002 1.23 22.35 3.72 

2003 0.88 20.76 2.43 

2004 0.93 22.39 2.49 

2005 0.48 20.27 1.08 

2006 0.94 19.31 2.01 

2007 0.96 21.43 2.14 

2008 1.11 24.21 2.39 

2009 0.72 29.51 2.20 

2010 0.93 26.05 2.62 

2011 1.05 24.72 2.84 

2012 1.05 23.58 3.02 

2013 0.95 27.31 3.05 

2014 1.21 28.71 4.40 

2015 0.93 24.23 4.00 

2016 1.07 29.22 3.8 

 من إعداد الطالب استنادا من اظتعطيات السابقةالمصدر: 

 

100× ( الواردات الكلٌة / الصادرات خارج المحروقات= ) معدل التغطٌة خارج المحروقات  
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من خبلؿ البيانات اظتتوصل إليها يف اصتدوؿ أعبله، سجلت أعلى نسبة ظتؤشر القدرة على التصدير قدرت 
، عموما  خبلؿ الفًتة اظتدروسة من  %0948بػ:  2003 ، وسجلت أدْف نسبة لو سنة2002سنة   %1923بػ: 

كاف اظتؤشر يعرب عن مستويات جد منخفضة للقدرة على التصدير، ىذا بسبب تدٓف  2016 - 2000سنة 
 الصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقات بالنسبة للناتج الداخلي اطتاـ. 

كأدْف  %17988و  2009كأعلى نسبة سنة   % 29951أما مؤشر االنفتاح التجاري يًتاوح ما بُت 
نتيجة االـتفاض الكبَت على ، %24923حيث بلغ  2015، لكن عاد لبلـتفاض سنة  2000نسبة سنة 

 مستوى الواردات اصتزائرية.  

  %4940، بعد ما كاف يبلغ  %398ليبلغ  2016أما بالنسبة ظتعدؿ التغطية، عرؼ اـتفاض يف سنة  
 الصادرات خارج قطاع احملروقات.، بسبب تراجع 2014سنة 

يف األخَت نتكن القوؿ بأف اظتؤشرات التنافسية اليت تطرقنا إليها يف ىذا احملور تدؿ وتعكس على أف 
الصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقات ما زالت تعترب ىامشية بالنسبة للصادرات النفطية، رغم االصبلحات 

تها، لذا نتكن اعتبار االقتصاد اصتزائري مازاؿ من بُت االقتصادات اليت تتميز اليت قامت هبا اصتزائر من أجل ترقي
 بذات اظتورد الواحد. واعتمادىا الكلي على الصادرات النفطية.

 المطلب الثالث: تحليل وقياس العبلقة بين الصادرات خ م والناتج الداخلي الخام
وقات والناتج الداخلي اطتاـ لبلقتصاد اصتزائري، هبدؼ قياس قوة العبلقة بُت الصادرات خارج قطاع احملر 

، 2016-1990ؿتاوؿ تسليط الضوء على ىذين اظتتغَتين من خبلؿ تتبع تطور قيمهما خبلؿ الفًتة اظتمتدة من 
 هبدؼ حتليل وقياس قوة العبلقة بُت  ىذين اظتتغَتين. 

 خلي الخام الفرع األول: تطور الصادرات خارج المحروقات من إجمالي الناتج الدا
 اصتدوؿ التاِف يوضح لنا تطور الناتج الداخلي اطتاـ والصادرات خارج احملروقات كما يلي:  

 2016 - 1990: تغير نسبة الصادرات خ م من الناتج الداخلي الخام 31ـ  4الجدول رقم 
 مليار دوالرالوحدة: 

 (%)  XOH/ PIB الصادرات خ م الناتج الداخلي الخام السنوات

1990 62.045 0.369 0.59 

1991 45.715 0.250 0.54 

1992 48.003 0.321 0.66 
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1993 49.946 0.480 0.96 

1994 42.542 0.297 0.69 

1995 41.764 0.355 0.85 

1996 46.941 0.784 1.67 

1997 48.177 0.398 0.82 

1998 48.187 0.294 0.61 

1999 48.640 0.357 0.73 

2000 54.790 0.612 1.11 

2001 54.744 0.648 1.18 

2002 56.760 0.734 1.29 

2003 67.863 0.673 0.99 

2004 85.324 0.781 0.91 

2005 103.198 0.907 0.87 

2006 117.027 1.184 1.01 

2007 134.977 1.272 0.94 

2008 171.001 1.937 1.13 

2009 137.211 1.066 0.77 

2010 161.207 1.526 0.94 

2011 200.013 2.062 1.03 

2012 209.047 2.062 0.98 

2013 209.704 2.165 1.03 

2014 213.518 2.582 1.20 

2015 172.300 1.969 1.14 

2016 166.000 1.781 1.07 

Source: http://www.ons.dz/ 

Université de Sherbrook: http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays 

http://www.ons.dz/
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays
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يتنب لنا أف ىناؾ تطور وتزايد ملحوظ يف الناتج الداخلي اطتاـ خبلؿ الفًتة من  من خبلؿ بيانات اصتدوؿ 
مليار دوالر، لكن  629045بػ  1990، حيث بلغت قيمة الناتج الداخلي سنة 2016إُف سنة  1990

نتيجة التدىور االقتصادي الذي عرفتو اصتزائر خبلؿ ىذه الفًتة، وقد بدأ  1991اـتفضت قيمت الناتج سنة 
ف اـتفاض نتيجة مليار دوالر، ليستمر يف االرتفاع دو  679863حيث بلغ  2003الناتج يرتفع أكثر خبلؿ سنة 

بداية التحسن اظتستمر والتعايف الذي عرفو االقتصاد الوطٍت خبلؿ ىذه السنة، نتيجة اإلصبلحات االقتصادية اليت 
بػ:  2015اـتفض، ليعود غتددا  لبلرتفاع حىت بلغت قيمتو سنة  2007انطلقت يف ىذه اظترحلة، إال أنو سنة 

جَتيا، يبة الرابعة إفريقيا من حيث الناتج الداخلي اطتاـ بعد كل من نمليار دوالر، لتحتل اصتزائر اظترت 2139518
سجل الناتج اـتفاضا مقارنة بالسنة السابقة مسجبل بذلك  2016جنوب افريقيا ومصر على التواِف، أما يف سنة 

  %1967مليار دوالر أمريكي. أما بالنسبة لنسب الصادرات من الناتج الداخلي اطتاـ تًتاوح بُت  166حواِف 
، حيث تبقى ىذه النسب جد ضعيفة طوؿ 1991كأدْف نسبة سنة   %0954و  1996كأعلى نسبة سنة 

 .2015سنة  %1914بعد ما كانت  2016سنة   % 1907ىذه الفًتة اظتدروسة، حيث قدرت بػ 

 الفرع الثاني: تحليل االرتباط بين الصادرات خ م والناتج الداخلي الخام ) معامل بيرسون (
من أجل دراسة العبلقة الصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقات والناتج الداخلي اطتاـ، مت االعتماد على 

إُف  (1-)بُت متغَتين كميُت، ويأخذ قيم من  ، حيث يستخدـ يف قياس درجة االرتباطلبيرسونمعامل االرتباط 
(، أما إشارة اظتعامل فتدؿ على 1طلقة للمعامل إُف )(، وتكوف العبلقة قوية بُت اظتتغَتين كلما اقًتبت القيمة اظت1)

 اجتاه العبلقة بُت اظتتغَتين. ويكتب على الشكل التاِف:

r =







22 )()(

))((

yyxx

yyxx

ii

ii

 

 2016 - 1990:  االرتباط بين الصادرات خ م والناتج الداخلي الخام 32ـ  4الجدول رقم 

 االختبار
القرار 
 اإلحصائي

(t) 
 الجدولية

(t) 
 المحسوبة

معامل 
 بيرسون

حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 α  =0,05 25 27 0,974 21,497 2,06 دال إحصائيا بذيلين

 من إعداد الطالبالمصدر: 
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يتضح من النتائج الواردة يف اصتدوؿ، وجود عبلقة ارتباط موجبة قوية جدا وذات دالالت إحصائية بُت  
عند مستوى  2016-1990اـ خبلؿ الفًتة اظتمتدة من الصادرات خارج قطاع احملروقات والناتج الداخلي اطت

ىذا ما يدؿ على العبلقة  09974بُت اظتتغَتين بػ:  لبيرسون(، إذ قدرت قيمة معامل االرتباط   %5معنوية )
احملسوبة اليت تساوي  (t)القوية اظتوجبة، وما يدعم ذلك أف القرار اإلحصائي كاف لو داللة إحصائية، أي قيمة 

( ونقبل الفرضية البديلة H0(، ىذا ما كتعلنا نرفض فرضية العدـ )2906اصتدولية ) (t)( أكرب من قيمة 219497)
(H1ؽتا يعٍت وجود عبلق ،) ة ارتباط موجبة قوية بُت الصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقات والناتج الداخلي

 اطتاـ خبلؿ الفًتة اظتدروسة.

 الفرع الثالث: تقدير العبلقة بين الصادرات خ م و نمو الناتج الداخلي الخام
أعطى لنا النتائج  (، 33ػ  4من خبلؿ ادخاؿ اظتعطيات ) اصتدوؿ رقم  Eviews اعتمادا على برنامج   

 اظتوضحة يف اصتدوؿ التاِف: 

 2016  -1990: تقدير العبلقة بين الصادرات خ م والناتج الداخلي الخام 33ـ  4الجدول رقم 
Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 27/08/17   Time: 14:03   

Sample: 1990 2016   

Included observations: 26   

     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C 13.90724 5.302354 2.622842 0.0149 

EXP 88.53492 4.312662 20.52906 0.0000 

     

     

R-squared 0.946121     Mean dependent var 103.0517 

Adjusted R-squared 0.943876     S.D. dependent var 65.49268 

S.E. of regression 15.51554     Akaike info criterion 8.395365 

Sum squared resid 5777.569     Schwarz criterion 8.492142 

Log likelihood -107.1397     Hannan-Quinn criter. 8.423233 

F-statistic 421.4425     Durbin-Watson stat 1.820403 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

 Eviewsنتائج برنامج  المصدر: 



 واقع تنافسية االقتصاد الجزائري                                                                        الفصل الرابع 
 

 

249 

 دوؿ نتكن تلخيص العبلقة كما يلي:من خبلؿ معطيات اصت

 
 أوال: تقييم النموذج

(، ىذا ما يفسر أف العبلقة طردية  β  =88,53نبلحظ أف معلمة الصادرات موجبة: )ـ التقييم االقتصادي: 1
، وىو ما يتعلق 2016ػ  1990بُت الصادرات خارج قطاع احملروقات والناتج الداخلي اطتاـ خبلؿ الفًتة ما بُت 

 بالنظرية االقتصادية، ومنو نستنتج أف النموذج مقبوؿ اقتصاديا.

 : ـ التقييم االحصائي 2

  ( معامل التحديدR
2 

 94%يفسر اظتتغَت التابع بنسبة  EXPغَت اظتستقل ( يعٍت أف اظتت 0.94 =

 إذف اظتتغَت التابع مفسر جيدا من قبل اظتتغَت اظتستقل.

  إحصائية ستودنت:  من خبلؿ اظتعطيات نبلحظ أف كبل من قيميتProp  بالنسبة لػ  0905أقل منC1  

 ، إذف اظتعلمتُت مقبولتُت من الناحية االحصائية. EXPو 

  احصائية فيشر: كذلك نبلحظ من اصتدوؿ أفProp ( f – statistic )  وبالتاِف 0905أقل من ،
 النموذج مقبوؿ من الناحية االقتصادية.

حيث تعترب من أىم  (، DW )يف التقييم القياسي نعتمد على إحصائية داربن واتسن ـ التقييم القياسي:  3
 االختبارات الشائعة اظتستخدمة يف اكتشاؼ االرتباط الذايت، ومتترب الفرضية كما يلي:









0:

0:

1

0

PH

PH
  

20   ( فإف: 2، حيث انطبلقا من اظتعادلة )  4إُف  0وتأخذ قيمة من   DWP 
 

P ˂ 0 
? P = 0 P = 0 

1982 
? P ˃ 0 

      

4 4- d1 4- d2 2 d2 d1 0 

PIB = 13.90 + 88.53 EXP 
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 P = 0وعندىا ال يوجد االرتباط الذايت، أي:  2الوسطى تساوي  dنبلحظ أف قيمة  

 حسب اضتاالت التالية: H0ويتم  قبوؿ  ورفض 

 0 ˂ d ˂ d1  .وجود ارتباط ذايت موجب 

 d1 ˂ d ˂ d2  .منطقة شك حوؿ جود أو عدـ وجود ارتباط ذايت 

 d2 ˂ d ˂ 4 - d2 .عدـ وجود ارتباط ذايت 

 d2 ˂ d ˂ 4 – d1 4 - .منطقة شك حوؿ جود أو عدـ وجود ارتباط ذايت 

  - d1 ˂ d ˂ 4 4  .وجود ارتباط ذايت سالب 

حيث وعلى أساس  ( d2 ˂ d ˂ 4 - d2 تقع يف اجملاؿ: )  1982قيمة داربن واتسن احملسوبة  
(  d2 = 1,55و   d1 = 1,22فإف: )  DWاظتعطيات السابقة وحسب جدوؿ االحصائي ؿ: داربن واتسن 

 أي عدـ وجود ارتباط ذايت.،  H0إذف نقبل فرضية العدـ 

من ما توصلنا إليو من خبلؿ التقييم، نستنتج أف النموذج مقبوؿ من رتيع النواحي االقتصادية النتيجة: 
 واإلحصائية والقياسية، إذف العبلقة بُت الصادرات خارج احملروقات وفتو الناتج الداخلي اطتاـ ىي عبلقة صحيحة.

نتكن القوؿ أف رغم ىامشية الصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقات بالنسبة للصادرات اإلرتالية، إال أهنا 
نمو االقتصادي أي فتو الناتج الداخلي اطتاـ، أما تطور عرفت فتوا خبلؿ الفًتة اظتدروسة، كما تؤثر على حجم ال

معدالت الصادرات خارج احملروقات بالنسبة للناتج تبقى جد ضعيفة، ىذا دليل على أنو ىناؾ فتو يف الناتج من 
طؤ يف الناحية الكمية، أما بالنسبة لتنافسية الناتج الوطٍت مازالت بعيدة عن اظتستوى العاظتي، ىذا ما أدى إُف التبا

 فتو الصادرات اصتزائرية خارج قطاع احملروقات.  
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 خبلصة الفصل الرابع: 
أخَتا نتكن القوؿ من خبلؿ ما تطرقنا إليو يف ىذا الفصل الذي تضمن أىم اجتاىات ومؤشرات االقتصاد 

االقتصادية، إال أنو اصتزائري، وبالرغم ما حققو من تطور يف ؼتتلف اظتتغَتات االقتصادية وىذا نتيجة اإلصبلحات 
مازاؿ ىناؾ رتلة من التحديات اليت تواجو االقتصاد اصتزائري خاصة أماـ االنفتاح االقتصادي الذي كتعل 
التنافسية رىانا ليس من السهولة حتقيقو وليس من اليسَت احملافظة عليو. وىذا ما يتطلب اظتزيد من اإلصبلح الدائم 

 قتصادية.والتحسُت اظتستمر ألداء السياسة اال

أما بالنسبة ظتوقع اصتزائر بالنسبة لدوؿ العاَف ضمن اظتؤشرات التنافسية مازالت بعيدة كل البعد يف أغلبية 
 اجملاالت عن الدوؿ اظتتقدمة والدوؿ الناشئة والسائرة يف طريق النمو. 

استكماؿ حتقيق وبالتاِف على اصتزائر أف تصمم رؤية شاملة النبعاث حركة اقتصادية جديدة تعتمد على 
األىداؼ الطموحة فيما متص االستغبلؿ العقبلٓف ظتا ىو متاح من اظتوارد. كما كتب حتسُت بيئة األعماؿ اليت 

مازالت احاجة إُف العمل واصتهد لتحسُت صورهتا يف رتيع القطاعات االقتصادية. وذلك بتوفَت بيئة أعماؿ 
مة بغية تدعيم تنافسية اظتؤسسات اإلنتاجية، من أجل التوجو مبلئمة، وتطبيق سياسات اقتصادية كلية وجزئية سلي

ؿتو تنويع االقتصاد الوطٍت الذي أصبح أمرا ضروريا وحتميا بغية التخلص من التبعية واطتروج من قوقعة احملروقات 
 واالعتماد الشبو الكلي على أسواؽ احملروقات.
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 الفصل: تمهيد
عند اضتديث عن اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر، ال بد من األخذ باضتسباف عدة اعتبارات 
والوقوؼ عند ػتطات جّد ىامة، تأيت يف مقدمتها خصوصية االقتصاد واجملتمع اصتزائري ككل اللذاف عاشا حقبة 

القادرة على صنع النمو والتطور، من الزمن، كانت تعد فيو اظتنظمات واظتؤسسات الكبَتة اضتجم ىي الوحيدة 
بينما اعتياكل ذات اضتجم الصغَت كانت مهمشة قليبل ما يسمح عتا مبمارسة أنشطة بسيطة، وكثَتا ما فسرت ىذه 

اقتصادية على أهنا من ؼتلفات ؼتططات النمو يف عهد االقتصاد اإلداري اظتخطط، مث  -الذىنية والثقافة السوسيو
نينات يتوجو االقتصاد اصتزائري ظتسار االنفتاح وتبٍت ميكانيزمات اقتصاد السوؽ ػتدثا بعد ذلك ويف هناية الثما

نقلة نوعية شهدت ضمنو اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تطورا ملحوظا رغم العراقيل اليت واجهتها لبلندماج الفعلي 
 ،شارا يف االقتصاد اصتزائريالتاـ يف النسيج االقتصادي، حيث أصبحت تعد ىذه اظتؤسسات النموذج األكثر انت

خاصة بعد تسارع خطى التطورات االقتصادية العاظتية أدى باصتزائر إُف دعم وتنمية تنافسية اظتؤسسات الصغَتة 
واظتتوسطة، باعتبارىا أحد القطاعات اظتهمة يف االقتصاد اصتزائري، حيث أدت تلك التطورات العاظتية وػتاولة 

ية الشراكة اظتربمة مع االحتاد األوريب، ؽتا يوجب دعم ىذه اصتزائر االنضماـ إُف اظتنظمة العاظتية للتجارة، واتفاق
الصناعات ظتساعدهتا يف الصمود أماـ اظتنافسة احمللية والدولية ومواجهة التحديات اليت تتعرض عتا، خاصة أف ىذا 

 .القطاع الفيت داخل ػتيط اقتصادي كلي غَت تنافسي كما رأينا سابقا ومناخ أعماؿ ضعيف

اع صتأت اصتزائر إُف دعم ىذا القطاع بالعديد من الربامج والتعديبلت أقتها الربنامج نتيجة ىذه األوض
الوطٍت لتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، ووضع بعض االسًتاتيجيات لتشجيع االستثمار يف قطاع اظتؤسسات 

وضع تعديبلت على الصغَتة واظتتوسطة، وتكريس روح اظتقاولة من خبلؿ غتموعة من التسهيبلت، بداية من 
اظتستوى القانوٓف، وحتسُت اظتناخ االستثماري وهتيئة البيئة اظتناسبة عتذا القطاع حىت يكوف احملرؾ الفعاؿ للتنمية 

 وتلبية حاجات السوؽ من السلع واطتدمات اظتختلفة.
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 المبحث األول: أىمية المؤسسات ص وم في االقتصاد الجزائري 
ري ظتسار االنفتاح وتبٍت ميكانيزمات اقتصاد السوؽ أحدث نقلة نوعية شهدت إف توجو االقتصاد اصتزائ

ضمنو اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تطورا ملحوظا رغم العراقيل اليت واجهتها لبلندماج الفعلي والتاـ يف النسيج 
ىذا بفضل وضع االقتصادي، حيث أصبحت تعد ىذه اظتؤسسات النموذج األكثر انتشارا يف االقتصاد اصتزائري و 

بعض االسًتاتيجيات اليت قامت هبا اصتزائر لتشجيع االستثمار يف قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وتكريس 
روح اظتقاولة من خبلؿ غتموعة من التسهيبلت، بداية من وضع تعديبلت على اظتستوى القانوٓف، وحتسُت اظتناخ 

ع حىت يكوف احملرؾ الفعاؿ للتنمية وتلبية حاجات السوؽ من السلع االستثماري وهتيئة البيئة اظتناسبة عتذا القطا 
 واطتدمات اظتختلفة.

 المطلب األول: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اظتؤسسة الصغَتة واظتتوسطة قاطرة النمو، تلك ىي الثقافة السائدة يف بلداف العاَف برمتو واليت تبنتها اصتزائر 

ؿ والذي لعب الدور األساسي بتسخَت مالو وكفاءتو احملدودة إلنشاء مؤسسة صغَتة بفسحها اجملاؿ أماـ اظتقاو 
 ومتوسطة ساعيا لنموىا وتوسع حقل نشاطها.

لقد شهد ىذا القطاع منعرجا ىاما بصدور مرسـو توجيهي حامل لقانوف ترقية اظتؤسسات الصغَتة 
طاع اعًتافا بأقتيتو، مربزا دور السلطات العمومية واظتتوسطة معززا مبواد تفصيلية تدؿ على جتند للنهوض هبذا الق

واحمللية لتشجيع عملية خلق مؤسسات من ىذا اضتجم من طرؼ اظتبادرين حاملي األفكار االستثمارية واالستفادة 
 من التجارب السابقة واطتربات األجنبية غاية يف بعث وإرساء ثقافة وروح اظتبادر يف اجملتمع.

 يخية عن تطور المؤسسات ص وم في الجزائرالفرع األول: نبذة تار 
تعود نشأة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر إُف فًتة االستعمار، حيث أدت دورا فرعيا ملحقا 

 بػػ ، ويف إطار اظتخطط االسًتاتيجي االستعماري اظتعروؼ1958للشركات االستعمارية الكربى، وابتداء من العاـ 
اعتدؼ اظتقصود من وراء ىذه اظتؤسسات والوحدات ىو وضع سياسة لتطوير صناعة ، كاف "مخطط قسنطينة"

 1ػتلية تعود باالمتيازات والفوائد القتصاديات البلد اظتستعمر، ومنها:

 اضتصوؿ على أرباح ىامة، بسبب اـتفاض اليد العاملة؛ 

 توفَت بعض السلع واظتنتجات ػتليا بأقل تكلفة؛ 

 اصتزائري لبلقتصاد الفرنسي. اإلبقاء على تبعية االقتصاد 

                                                 
ختصص حتليل  -ـ االقتصاديةو ، أطروحة دكتوراه يف العل" مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمة "يوسف زتيدي،  -1

 .77 ، ص2008 - 2007اقتصادي، جامعة اصتزائر، 
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من منظومة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ؽتلوكة للمستوطنُت الفرنسيُت قبيل  98حيث كانت حواِف 
 1االستقبلؿ، وكانت تلك اليت تعود للجزائريُت ػتدودة على اظتستوى العددي.

جية، ومن فروع صناعات وغداة االستقبلؿ ورثت اصتزائر قطاعا مهمبل، مكونا أساسو يف صناعات استخرا
استهبلكية صغَتة ومتوسطة تتمركز يف اظتدف الكربى واظتناطق العمرانية. وقد كاف ظتغادرة مبلؾ ىذه الوحدات 
الصناعية أثرا كبَتا على االقتصاد الوطٍت عشية االستقبلؿ، حيث أحدث ذلك فراغا كبَتا، فما كاف للعماؿ إال أف 

اظتتعلقة بنظاـ التسيَت الذايت، وىو اظتظهر األوؿ  لتدخل  1963ر قرارات مارس يف إعادة تشغيلها يف إطا ايبادرو 
الدولة اظتباشر يف إعادة تنظيم القطاع الصناعي. أما اظتظهر الثآف عتذا التدخل فيتمثل يف تدعيم إنشاء اظتؤسسات 

رامج التنمية. ىذا من جهة، ومن الصناعية الكبَتة اظتنتجة لوسائل اإلنتاج وذلك يف إطار عمليات التأميم وكذلك ب
جهة ثانية مت الًتكيز على االستثمار يف الصناعات الصغَتة واظتتوسطة اليت اعتمدت بشأهنا سياسة البلمركزية 

حيث كاف يبلغ عدد اظتؤسسات الصغَتة  2ووضعها حتت إشراؼ اجملموعات احمللية سواء كانت الوالية أو البلدية.
مؤسسة، وقد سلمت ىذه اظتؤسسات إُف صتاف التسيَت الذايت بعد رحيل  1120حواِف  1964واظتتوسطة سنة 

ضمن أمبلؾ اظتؤسسة الوطنية، كما صدرت عدة قوانُت متعلقة  1967مالكيها األجانب، مث أدغتت يف سنة 
 ، وقانوف1963باالستثمار كاف عتا األثر يف تطور اظتؤسسات ص و ـ، كالقانوف األوؿ اطتاص باالستثمار سنة 

 3التسيَت االشًتاكي الذي كرس التسيَت االشًتاكي للمؤسسات.

، فقد 1980إُف  1963وبصفة عامة، َف تكن ىناؾ أي سياسة واضحة اجتاه ىذا القطاع طيلة الفًتة من 
مت هتميش اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، والًتكيز على بناء قاعدة صناعية ضخمة تتدخل الدولة مباشرة يف 

 تسيَتىا، ؽتا أدى إُف نتائج سلبية كلفت خزينة الدولة أمواال باىضة.

داث أما مع بداية الثمانينيات، بدأت اصتزائر يف انتهاج سياسات اقتصادية جديدة حاولت من خبلعتا إح
إصبلحات ىيكلية يف االقتصاد الوطٍت قصد التخفيف من حدة األزمات والتقليل من التبعية، فقد مت إصدار 
العديد من القوانُت اليت أثرت على منظومة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، من بينها: القانوف اظتتعلق بإعادة اعتيكلة 

حيث مت  4اظتتعلق بتسيَت اظتؤسسات العمومية. 88/01م العضوية واظتالية للمؤسسات االقتصادية، القانوف رق
لبلستثمارات اطتاصة  1989إُف  1980ختصيص مبلغ قدره تسعة مليار دينار جزائري خبلؿ الفًتة اظتمتدة من 

                                                 
واقع وآفاؽ النظاـ احملاسيب اظتاِف يف اظتؤسسات  ، اظتلتقى وطٍت حوؿالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر "" رنتي رياض، رنتي عقبة،  -1

  7، ص 2013ماي  6 - 5جامعة الوادي، اصتزائر، يومي  الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر،
  77يوسف زتيدي، نفس اظترجع السابق، ص  -2
، يف غتلة العلـو االقتصادية وعلم "حالة الجزائر  -واقع والمعوقاتصغيرة والمتوسطة في التنمية، الدور المؤسسات ال "الطيب داودي،  -3

  71، ص 2011لسنة  11التسيَت، جامعة سطيف، اصتزائر، العدد 
   73الطيب داودي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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( مليار دج، 03( بػ )1984-1980وزعة بُت ؼتططُت ستاسيُت األوؿ )م 1بقطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.
 ( مليار دج. 06( بػ ) 1989 - 1985ماسي الثآف من ) أما اظتخطط اطت

، 10-90أىم ما ميز ىذه الفًتة ىو قانوف النقد والقرض رقم الثمانينيات وبداية التسعينيات  أما مع هناية 
بعدما ؾتم عن النظاـ اظتاِف  خبلؿ السنوات السابقة العديد  من االختبلالت اظتالية، كارتفاع معدالت التضخم، 

وقراطية وفتو السوؽ اظتوازية. حيث مكن القوؿ بأنو اظترحلة الفاصلة اليت فرقت بُت مرحلتُت مر هبا االقتصاد البَت 
 1992اصتزائري، إذ كاف نقطة االنطبلؽ ؿتو اقتصاد يعتمد على أدوات االقتصاد اضتر. كما قامت اصتزائر يف سنة 

كريس االستثمار الوطٍت واألجنيب باظتصادقة على بإصبلحات ضريبية معمقة، وقد أدى مسار اإلصبلحات إُف ت
واظتتعلق بًتقية االستثمار ) قانوف االستثمار (، وقد صدر ىذا  1993أكتوبر  05اظترسـو التشريعي الصادر يف 

لكن يف الواقع، اصطدـ تطبيق نصوص  2القانوف لتدعيم إدارة حترير االقتصاد والسياسة اصتديدة لًتقية االستثمار.
جبمود احمليط العاـ، حيث تدىورت األوضاع االقتصادية بسبب تراجع فتو االقتصاد الوطٍت، ارتفاع  1993سنة 

معدالت التضخم ومعدالت البطالة بشكل كبَت، واستمرار تدىور ميزاف اظتدفوعات، واالـتفاض الكبَت يف 
س اصتهود لبلنتقاؿ من اقتصاد احتياطات اصتزائر من العملة الصعبة، كل ىذه األوضاع دفعت السلطات إُف تكري

موجو إداريا إُف اقتصاد موجو بآليات السوؽ، وتكريسا عتذا التوجو باشرت اصتزائر إُف اظتؤسسات الدولية كصندوؽ 
النقد الدوِف، والقياـ بربامج التعديل اعتيكلي اظتربمة مع الصندوؽ النقد الدوِف. برنامج التعديل اعتيكلي األوؿ 

(. كما باشرت اصتزائر بالقياـ وتبٍت الشراكة 1998-1995(، ) برنامج التعديل اعتيكلي الثآف 1994-1995)
 مع االحتاد األوريب ومساعي اصتزائر لبلنضماـ إُف اظتنظمة العاظتية للتجارة. 

عموما وأماـ كل ىذه التطورات لبلقتصاد اصتزائري والصعوبات اليت مر هبا خبلؿ ىذه الفًتة، إال أنو 
 26212حواِف  1994دت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تطورا من حيث التعداد، حيث بلغ عددىا سنة شه

 .1999مؤسسة سنة  159507مؤسسة ليصل إُف  

  2016 - 2001طور وتوزيع المؤسسات ص و م الفرع الثاني: ت
من طرؼ الدولة  عرؼ االقتصاد اصتزائري حركية ملحوظة يف السنوات األخَتة نتيجة الربامج اظتوضوعة

نتيجة االصبلحات االقتصادية اليت باشرهتا اصتزائر، لتحقيق النمو والتوازف االقتصاديُت، حيث تكمن ىذه الربامج 
-2005لدعم النمو االقتصادي  والربنامج التكميلي 2004-2001خاصة يف ؼتطط اإلنعاش االقتصادي 

القتصادي،  لقد عملت ىذه األخَتة على حتسُت ( لتوطيد النمو ا2014-2010، والربنامج اطتماسي )2009
اظتناخ االستثماري وعرؼ تعداد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تطورا ملحوظا، نتيجة توسع نطاؽ االستثمار 

ماـ اصتزائر ضوزارة مكلفة هبذا القطاع، ومع انواالىتماـ هبذا القطاع الفيت، فكانت بداية االىتماـ الفعلي بإنشاء 
                                                 

  .85يوسف زتيدي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
   .74داودي، نفس اظترجع السابق، ص  الطيب -2
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 "ميثاق بولونيا العالمي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"متوسطي، وكذا توقيعات  -ع األوروإُف اظتشرو 
على إصدار القانوف التوجيهي لًتقية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة  ، كما سعت الوزارة الوصية"2000يف جواف 

 .2001ديسمرب  12يف  18-01رقم 

 كما يلي:  2016 -2001واصتدوؿ يوضح تطور تعداد اظتؤسسات ص و ـ يف اصتزائر خبلؿ  

 2016 - 2001: تطور وتوزيع المؤسسات ص و م حسب الطابع القانوني 1ـ  5الجدول رقم 

 السنوات
 المؤسسات العامة المؤسسات الخاصة

 المجموع
  % النسبة العدد  % النسبة العدد

2001 179893 99,56 778 0,44 180 671 

2002 189552 99,59 778 0,41 190 330 

2003 207949 99,62 778 0,38 208 727 

2004 225449 99,65 778 0,35 226 227 

2005 245842 99,64 874 0,36 246 716 

2006 269806 99,72 739 0,28 270 545 

2007 293946 99,66 666 0,34 294 612 

2008 392013 99,84 626 0,16 392 639 

2009 455398 99,87 591 0,13 455989 

2010 471634 99,88 557 0,12 472191 

2011 511856 99,88 572 0,12 512428 

2012 550511 99,89 557 0,11 551068 

2013 601583 99,90 557 0,10 602140 

2014 656949 99,91 542 0,09 657491 

2015 716895 99,92 532 0,08 717427 

2016 786989 99,96 390 0,04 787379 

 ، اصتزائر.2017 -2001" ، نشريات المعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزارة الصناعة و اظتناجم، "  المصدر:

اصتدوؿ نبلحظ أف ىناؾ تطور كبَت يف عدد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، حيث قدر عدد اظتؤسسات  من
: تقدر بػ 2015مؤسسة يف كل من القطاع اطتاص والعاـ، ىذا بعد ما كانت سنة  787379بػ  2016يف سنة 
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مؤسسة  180671حيث كاف يبلغ العدد اإلرتاِف  ، %09975مؤسسة أي مبعدؿ تطور يقدر بػ :  717427
، ىذا التطور راجع إُف االىتماـ اصتاد من طرؼ الدولة باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، إُف جانب 2001سنة 

 التحوالت اليت دتر هبا اصتزائر منذ انطبلؽ برنامج اإلنعاش االقتصادي اليت ركز على جوانب التنمية الدائمة.

أما بالنسبة للمؤسسات اطتاصة، كذلك ىناؾ استمرار يف ارتفاع ىذا النوع دوف االـتفاض خبلؿ الفًتة 
بػ:  2016مؤسسة لتبلغ سنة  179893يقدر بػ: 2001اظتدروسة، حيث قدر عدد اظتؤسسات اطتاصة سنة 

ليل على حتفيز . إف ىذه الزيادة د2001مؤسسة مقارنة بسنة  607079مؤسسة، بزيادة تقدر بػ:  786989
 القطاع اطتاص من طرؼ الدولة يف إنشاء وخلق مؤسسات صغَتة ومتوسطة.

حىت  2001مؤسسة منذ سنة  778أما اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف القطاع العاـ استقر عددىا عند 
ة بالنسبة وىي زيادة ضئيلة إذا ما قورنت بالزياد 2005مؤسسة سنة  874، مث ارتفع ىذا العدد إُف 2004سنة 

اـتفض عدد مؤسسات القطاع العاـ ليبلغ  2006للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف القطاع اطتاص، ويف سنة 
مؤسسة. ونتكن تفسَت ىذا الًتاجع  390ليبلغ عددىا  2016مؤسسة، ليستمر ىذا االـتفاض حىت سنة  739

ؾ اظتبادرات اطتاصة للشباب ودتكينهم من إُف التخلي على ىذا النوع من اظتؤسسات يف القطاع العاـ نتيجة لًت 
اطتوض يف غتاؿ االستثمار. كما نتكن تفسَته أيضا إُف عمليات اطتوصصة اليت شهدهتا اصتزائر منذ برامج 
اإلصبلح والتعديل اعتيكلي بتحويل اظتلكية للمؤسسات العمومية إُف اطتواص. حيث كانت ىذه التحوالت نتيجة 

 تصاد اظتوجو إُف االقتصاد اضتر.االنتقاؿ التدركتي من االق

 2016 – 2001: تطور تعداد المؤسسات ص و م 1ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

179893 

189552 

207949 

225449 

245842 

269806 

293946 

392013 

455398 

471634 

511856 

550511 

601583 

656949 

716895 

786989 

778 

778 

778 

778 

874 

739 

666 

626 

591 

557 

572 

557 

557 

542 

532 

390 

99% 99% 100% 100% 100%

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 المؤسسات العامة المؤسسات الخاصة



 دراسة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر                                            الفصل الخامس
 

 

259 

اليت بلغ عددىا  2016أما اصتدوؿ التاِف يوضح توزيع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة حسب اضتجم لسنة  
نشاط  235242مؤسسة باإلضافة إُف غتموع النشاطات اضترفية البالغ عددىا يف نفس السنة بػ:     787379

 مؤسسة ونشاط حريف، كما يلي: 1022621حريف، أي اجملموع الكلي يعادؿ 

 2016: توزيع المؤسسات ص و م حسب الحجم 2ـ  5الجدول رقم 

 %النسبة  عدد المؤسسات حسب العمالحجم المؤسسة  
 97.12 993170 عمال 10من  أقل

 2.57 26281 عامل 49إلى  10من 

 0.31 3170 عامل 249إلى  50من 

 100 1022621 المجموع

 .09، اصتزائر، ص2017-30عدد ، نشرية المعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ""اظتناجم، وزارة الصناعة و المصدر: 

عماؿ تسيطر على أغلب  10من اصتدوؿ والشكل نبلحظ أف اظتؤسسات اظتصغرة اليت تشغل أقل من 
 49إُف  10،من إرتاِف اظتؤسسات، أما اظتؤسسات اليت تشغل من   %97912الفئات األخرى  بنسبة تقدر بػ: 

اظتؤسسات من إرتاِف اظتؤسسات، أما   %2957مؤسسة أي بػ:  26281بػ:  2016عامل بلغ عددىا سنة 
من إرتاِف اظتؤسسات. والسبب   %0931بػ:  3170عامبل بلغ عددىا  249إُف  50اظتتوسطة اليت تشغل من 

راجع إُف سهولة انشاء وخلق اظتؤسسات اظتصغرة من اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت تتطلب دتويبل أكرب من 
ظتصغرة. ىذا  ما يؤدي إُف االنتشار والتطور جهة، و من جهة أخرى تتطلب مساحة عقارية أكرب من اظتؤسسات ا

 السريع عتذا النوع من اظتؤسسات.

 2016: توزيع المؤسسات ص و م حسب الحجم 2ـ  5الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالبالمصدر: 

97,12% 

2,57% 0,31% 

عمال 10أقل من  عامل 49إلى  10من   عامل 249إلى  50من    
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 2016الفرع الثالث: توزيع المؤسسات ص و م حسب قطاع النشاطات لسنة 
 :المؤسسات الخاصة (1

بلغ  اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اإلرتالية مبا فيها النشاطات اضترفيةكما ذكرنا سابقا أف عدد 
حيث يستحوذ القطاع اطتاص على النسبة األكرب من إرتاِف اظتؤسسات والبقية  ،2016سنة  1022621

اليت دتثل النسبة األكرب من  أشخاص معنويةللقطاع العاـ، إال أف القطاع اطتاص يتكوف من غتموعتُت أساسيتُت: 
وىم  ألشخاص طبيعيةمؤسسة خاصة معنوية، ومؤسسات خاصة تابعة  575906اظتؤسسات اطتاصة،  بػ 

 أصحاب اضترؼ أو اظتهن اضترة وأصحاب نشاطات الصناعة التقليدية. 

ص من ىذه اإلحصائيات نتطرؽ إُف توزيع اظتؤسسات اطتاصة حسب فروع النشاطات اطتاصة باألشخا
 اظتعنوية واصتدوؿ التاِف يوضح ذلك:

 2016: توزيع المؤسسات الخاصة ) أشخاص معنوية ( حسب فروع النشاطات 3ـ  5الجدول رقم 

  %النسبة  عدد المؤسسات فروع النشاطات
 52,53 302564 الخدمات

 30.36 174848 البناء واألشغال

 15.55 89597 الصناعة

 1.06 6130 الفبلحة والصيد البحري

 0.48 2767 خدمات متعلقة بالصناعة

 100 575906 المجموع

 10، ص 2017، 30، العدد " نشرية المعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "وزارة الصناعة و اظتناجم،  المصدر:

اطتدمات حيث بلغ يظهر جليا من خبلؿ اصتدوؿ والشكل أعبله مدى أكرب اضتصة اليت لتظى هبا قطاع 
. مث يليو قطاع البناء %52953مؤسسة، أي بنسبة  302564 عدد اظتؤسسات الناشطة يف ىذا القطاع بػ:

ة بنسبة ثمؤسسة، مث يأيت قطاع الصناعة يف اظترتبة الثال 174848 ، بػ:%30936واألشغاؿ العمومية بنسبة 
 .%0.48ويف األخَت يأيت قطاع لو صلة بالصناعة بنسبة  %1.06، مث الفبلحة والصيد البحري % 15955

واحتل قطاع اطتدمات اظتركز األوؿ من بُت فروع النشاط نظرا ضتساسية ىذا القطاع يف االقتصاد الوطٍت 
والذي ما يزاؿ لتتاج الدعم والًتقية .كما يظل قطاع البناء واألشغاؿ العمومية يف غتاؿ اظتؤسسات الصغَتة 

ظى بنسبة كبَتة وىذا نظرا ضتتمية التعمَت والبناء والتشييد اليت عرفتها اصتزائر منذ االستقبلؿ وخاصة واظتتوسطة لت
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سسات صغَتة ومتوسطة يف العشرية األخَتة وما زاؿ ىذا القطاع يستقطب مقاولُت جدد شاىدا لعمليات خلق مؤ 
 بصفة مستمرة.

 2016نشاطات توزيع المؤسسات الخاصة حسب فروع ال :3ـ  5الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالبالمصدر: 

 
 :المؤسسات العامة (2

بنسبة تقدر بػ  2016مؤسسة سنة  390إف عدد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف القطاع العاـ بلغ 
 من إرتاِف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، حيث توزع حسب فروع النشاطات كما يف اصتدوؿ التاِف:   0904%

 2016توزيع المؤسسات العمومية حسب فروع النشاطات  :4ـ  5الجدول رقم 

  %النسبة  عدد المؤسسات فروع النشاطات
 20.76 81 الخدمات

 7.17 28 البناء واألشغال

 24.87 97 الصناعة

 46.41 181 الفبلحة والصيد البحري

 0.76 3 خدمات متعلقة بالصناعة

 100 390 المجموع

 10، ص 2017، 30، العدد " نشرية المعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "وزارة الصناعة و اظتناجم،  المصدر:

52,53; الخدمات  
30,36; البناء واألشغال  

15,55; الصناعة  

; الفالحة والصٌد البحري
1,06 

خدمات متعلقة 
0,48; بالصناعة  
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أوؿ أمر يلفت االنتباه من خبلؿ اصتدوؿ والشكل أعبله مبجرد النظر إليهم يبلحظ أف ىناؾ اختبلؼ يف 
فرع النشاط مقارنة بالقطاع اطتاص، حيث لتتل قطاع نسب توزيع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة العمومية حسب 

نظرا ألقتية ىذا القطاع وتوليو أقتية كبَتة من طرؼ الدولة، مث يأيت قطاع   %46941الفبلحة الصدارة بنسبة 
نظرا للجهود اظتبذولة من طرؼ القطاع العمومي وتكييف السياسات الصناعية يف   %24987الصناعة بنسبة 

بعد ما كاف لتتل الصدراة يف القطاع   %20976اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، مث يأيت نشاط اطتدمات بػ:
ىذا ما يدؿ على  ، بعد ما كاف لتتل اظترتبة الثانية يف القطاع اطتاص %7917اطتاص، مث قطاع البناء واألشغاؿ بػ: 

 .%0976ترؾ الدولة للمبادرين اطتواص يف ىذا اجملاؿ، ويف األخَت يأيت نشاط اطتدمات اليت عتا صلة بالصناعة بػ: 

 2016توزيع المؤسسات العمومية حسب فروع النشاطات  :4ـ  5الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالبالمصدر: 

 والمتوسطة في االقتصاد الجزائريالمطلب الثاني: مساىمة المؤسسات الصغيرة 

إف االىتماـ اظتتزايد واظتتنامي على اظتستويُت النظري والتطبيقي، باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر، 
يأيت من خبلؿ ما تقدمو ىذه اظتؤسسات من خدمات الدعم للمؤسسات الكربى يف إطار التكامل ما بُت 

ا حتققو يف حد ذاهتا من مزايا تدفع مسار التنمية االقتصادية إُف األماـ قطاعات النشاط االقتصادي أوال، ومب
حيث يف أغلب الدوؿ كما يف اصتزائر أصبحت ىذه اظتؤسسات ػتركا حقيقيا قوي لتنمية البلد وقدراتو وجتنب 

 " بقولو "اظتؤسسة الصغَتةREAL JACOB"مشاكل اجتماعية حلت بفضل ىذه اظتؤسسات، وىذا ما عرب عليو 
ومن ىذا اظتنطلق أصبح موضوع اظتؤسسات ،  1واظتتوسطة ىي حاليا أىم ػترؾ للنمو والتجديد يف االقتصاد"

الصغَتة واظتتوسطة يف السنوات األخَتة يف اصتزائر لتتل موقعا مهما يف االقتصاد الوطٍت، ويتزايد دور اظتؤسسات 
يوما بعد يـو ولقد مت تأكيد ىذا الدور للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة إُف ؼتتلف الدراسات والبحوث اظتهتمة 

                                                 
1
 Real Jacob, "La PME « apprenant » information, connaissance, interaction intelligence", Institut deـ 

recherche sur les PME, Quebec, 2000, p20.  

20,76; الخدمات  

;  البناء واألشغال
7,17 

24,87; الصناعة  

; الفالحة والصٌد البحري
46,41 

خدمات متعلقة 
0,76; بالصناعة  
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دية، وىو ما جعلها أداة الستيعاب العمالة وحتقيق اإلنتاج وخلق القيمة اظتضافة ومساقتتها يف بالتنمية االقتصا
 الربط بُت اصتانب االقتصادي واصتانب االجتماعي.

 الفرع األول: المؤسسات ص و م وسوق العمل
واظتتوسطة  كما رأينا يف اظتطلب األوؿ، فقد سجلت اصتزائر ارتفاعا ملحوظا يف عدد اظتؤسسات الصغَتة

 اصتديدة، وىذا ما تبعو زيادة يف عدد مناصب الشغل اظتنشأة كما سنوضحو يف اصتدوؿ التاِف:

 2016 - 2010: تطور مناصب الشغل المصرح بها 5ـ  5الجدول رقم 

 السنوات
المؤسسات  المؤسسات الخاصة

 العمومية
مساىمة م ص وم  العمالة االجمالية المجموع

 أرباب العمل األجراء % في العمالة

2010 958 515 618 515 48 656 1 625 686 9 735 000 16.69 

2011 1 017 374 658 737 48 086 1 724 197 9 599 000 17.96 

2012 1 089 467 711 275 47 375 1 848 117 10 170 000 18.17 

2013 1 176 377 777 259 48 256 2 001 892 10 788 000 18.55 

2014 1 259 154 851 511 46 567 2 157 232 10 239 000 21.57 

2015 1 393 256 934 037 43 727 2 371 020 10 594 000 22.38 

2016 1 489 443 1 022 231 29 024 2 540 698 10 845 000 23.42 

 الخاصة بالمعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الجزائرية". " النشرياتوزارة الصناعة واظتناجم،  المصدر:
ONS ; activité, emploi & chômage au 4

ème
 trimestre 2016 ; N° 763 ; p 11     www.ons.dz 

نبلحظ من خبلؿ اصتدوؿ اظتوضح أعبله، لقد استطاعت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية أف   
يقدر بػ:  2010، بعد ما كاف عدد العماؿ يف ىذا القطاع سنة 2016منصب شغل سنة  2540698ختلق 

البطالة  ، ىذا تطور ىاـ جدا ولكن غَت كاؼ نظرا لدرجة %56.28عامل، أي بنسبة تطور تعادؿ  1625686
اليت ىي عليها اصتزائر، حيث كانت الزيادة يف اظتؤسسات اطتاصة عتا الفضل يف ىذا التطور، ال شك أف زيادة 
خلق اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اطتاصة وتطويرىا يزيد يف خلق مناصب الشغل والتقليل من البطالة، خاصة 

وال رأس ماؿ كبَت وىذا ما يفسر تطور مناصب الشغل وأف مثل ىذه اظتؤسسات ال تعتمد على تكنولوجيا كبَتة، 
 من سنة ألخرى باإلضافة إُف عوامل إضافية نتكن تلخيصها فيما يلي: 

 زيادة األنشطة للمؤسسات من سنة ألخرى كتعلها حتتاج إُف أيدي عاملة أكثر. -

 زيادة األنشطة التجارية مع زيادة حترير االقتصاد. -

http://www.ons.dz/
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يكها إُف مؤسسات صغَتة ومتوسطة منها، لصاٌف العماؿ وأخرى طتواص خوصصة اظتؤسسات العمومية وتفك -
 وطنيُت وأجانب، شتحت بإعادة إدماج العماؿ اظتسرحُت وتشغيل عدد آخر من األجراء.

أما بالنسبة ظتساقتة قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف العمالة االرتالية خبلؿ الفًتة اظتدروسة تًتاوح ما 
، ىذه النسب تعترب جيدة إذا ما قارناىا بوضعية 2016سنة   %23.42و بػ:  2010سنة   %16969بُت 

واجتاىات االقتصاد اصتزائري، أما إذا قارناىا بنسب مساقتة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسط يف التشغيل لبعض الدوؿ 
 ، فتعترب جد ضعيفة. %70اظتتقدمة اليت جتاوزت حصة ىذا القطاع يف التشغيل 

 ة في القيمة المضافةمالثاني: المساىالفرع 
 :2015-2010اصتدوؿ التاِف يوضح تطور القيمة اظتضافة يف كبل القطاعُت للفًتة ما بُت  

 2015-2010: تطور القيمة المضافة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة 6ـ  5الجدول رقم 
  مليار دينار جزائريالوحدة : 

الطابع 
 القانوني

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة
القطاع 
 86 924.51 7 86 338.65 7 88 741.19 6 88 813.02 5 85 137.46 5 85 681.68 4 الخاص

القطاع 
 14 313.36 1 14 187.93 1 12 893.24 12 793.38 15 923.34 15 827.53 العام

 100 237.87 9 100 527 8 100 634 7 100 606 6 100 061 6 100 509 5 المجموع

 42، ص 2017، 30، العدد " نشرية المعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "وزارة الصناعة و اظتناجم،  المصدر:

اظتبلحظ من اصتدوؿ أف تطور القيمة اظتضافة كاف يف كل من القطاع اطتاص والقطاع العاـ للمؤسسات 
 3242983بػ:  2015إُف  2010الصغَتة واظتتوسطة، حيث تطور القيمة اظتضافة يف القطاع اطتاص منذ سنة 

اء اظتؤسسات وتوسعها يف ، ىذا التطور نتيجة زيادة خلق وإنش%69926مليار دينار ؽتثل مبعدؿ تطور يعادؿ 
االقتصاد الوطٍت، كما شهد أيضا التطور يف القيمة اظتضافة بالنسبة القطاع العاـ  رغم تراجع تعداد اظتؤسسات 

 .%58970مليار دينار خبلؿ الفًتة اظتدروسة أي بنسبة  485903العامة يف ىذه السنوات حيث تطو بػ: 

الفًتة لتتل اظتركز األوؿ من حيث اظتساقتة يف القيمة اظتضافة من جهة أخرى ظل القطاع اطتاص يف ىذه 
خبلؿ كل الفًتة اظتدروسة، ىذا راجع إُف تزايد وتطور تعداد اظتؤسسات اطتاصة. وىذا ما يوضحو أكثر الشكل 

 التاِف:
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 2015 - 2010: مساىمة المؤسسات ص و م في القيمة المضافة حسب القطاع 5ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 الفرع الثالث: المساىمة في الصادرات خارج المحروقات 
كما ذكرنا سابقا حوؿ الدور الرئيسي للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة الذي تلعبو يف دفع عجلة  التنمية 

ىذا الدور ال االقتصادية، من خبلؿ اظتساقتة يف التشغيل، القيمة اظتضافة، الناتج الداخلي خارج احملروقات، إال أف 
 ينحصر فقط يف ىذه اجملبلت، بل عتذه اظتؤسسات إسهاـ كبَت يف غتاؿ التجارة اطتارجية عامة والتصدير خاصة.

حيث دتكنت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من دخوؿ األسواؽ اطتارجية من خبلؿ اقتحاـ غتاؿ التصدير، 
غَت أف ىذه اطتطوة ما تزاؿ ػتتشمة، بسبب عجز غالبية اظتؤسسات القياـ بوظيفة التصدير، وبسبب عدـ حتكمها 

 شرطُت أساسُت وقتا االستمرارية يف االستمرارية واالنتظاـ، ألف التصدير يعد نشاطا جد حساس يتطلب توفَت
 واالنتظاـ.  

ظتعرفة أىم أنواع الصادرات اليت تساىم فيها اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خارج احملروقات، نعرض اصتدوؿ 
 التاِف:
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 2016 - 2015: أىم المنتجات المصدرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 7ـ  5الجدول رقم 
 مليوف دوالرالوحدة: 

 المنتوج
2015 2016 

 %معدل التطور 
 %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة

 26.04 - 21.80 388.18 26.66 524.88 الزيوت والمواد المشتقة من النفط

 32.10 - 18.19 323.92 24.23 477.02 األمونياك ) محلول النشادر (

 6.73 26,82 477.68 21.30 419.44 األسمدة المعدنية

 54.59 13.01 231.65 7.61 149.85 أو الشمندر قصب السكر

 30.22 - 2.04 36.32 2.64 52.05 الهيدروجين الحلقي

 18.16 - 4.38 77.99 4.84 95.29 فوسفات الكالسيوم

 9.90 - 1.48 26.38 1.49 29.28 الكحول غير الحلقية

 10.59 - 1.37 24.39 1.39 27.28 الهيدروجين والغاز النادر

 8.13 2.11 37.52 1.76 34.7 التمور

 972.07 1.08 19.19 0.09 1.79 األسبلك والكاببلت العازلة

 9.29 - 92.26 643.22 1 92.01 811.58 1 المجموع الجزئي

 9.55 - 100 781 1 100 969 1 المجموع الكلي

 53، ص2017، المعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ، "نشريةوزارة الصناعة واظتناجمالمصدر: 

بيانات اصتدوؿ يتنب لنا أف ىناؾ عدة أنواع تساىم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف تصديرىا خارج  من
 رمليوف دوال 1781حيث بلغت ىذه القيمة  2016قطاع احملروقات، إال أف الصادرات الكلية اـتفضت سنة 

، أما بالنسبة ألىم أنواع  اظتنتجات اظتصدرة مثل )الزيوت، 2015مليوف دوالر سنة  1969ما كانت تقدر بػ: بعد
، اعتيدروجُت اضتلقياألمونياؾ، األشتدة اظتعدنية، قصب السكر، فوسف فهي دتثل النسبة األكرب  ،(ات الكالسيـو

 من اظتنتجات ليس عتا ميزة تنافسية عالية.من الصادرات الكلية خارج احملروقات. حيث تعترب ىذه األنواع 

عموما ما نتكن استنتاجو ىو أف أىم وغالبية اظتنتجات اظتصدرة خارج قطاع احملروقات اليت تساىم فيها 
 اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تعترب منتجات غَت تنافسية. 
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 ص و مالفرع الرابع: عبلقة تطور الصادرات الغير النفطية بمعدل تطور المؤسسات 
من خبلؿ ما رأينا سابقا، بالتحديد يف ما متص تطور عدد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة سواء يف القطاع 
العاـ أو اطتاص، كاف لو األثر الكبَت يف تغيَت بعض اظتؤشرات وأبعاد التنمية االقتصادية، من بينها زيادة الناتج 

وكذلك زيادة مناصب الشغل وحجم االستثمارات. ومن ىذا  الداخلي اطتاـ والقيمة اظتضافة خارج قطاع احملروقات
نتكن أف نطرح التساؤؿ أو اإلشكالية التالية: ىل تطور عدد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة لو أثر على زيادة معدؿ 

 الصادرات خارج قطاع احملروقات؟

 لئلجابة على ىذه اإلشكالية نتكن أف نوضح ذلك انطبلقا من اصتدوؿ التاِف:
 2016 -2000: تطور الصادرات خارج المحروقات وعدد المؤسسات ص و م 8ـ  5الجدول رقم 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الصادرات االجمالية خارج المحروقات السنوات
 %معدل التطور  العدد %معدل التطور  (مليون دوالر) القيمة

2000 612 --- 179 893 --- 

2001 648 5,88 180 671 0,43 

2002 734 13,27 190 330 5,34 

2003 673 -8,31  208 727 9,66 

2004 781 16,04 226 227 8,38 

2005 907 16,13 246 716 9,05 

2006 1184 30,54 270 545 9,65 

2007 1272 7,43 294 612 8,89 

2008 1937 52,27 392 639 33,27 

2009 1066 - 44,96  455989 16,13 

2010 1526 43,15 472191 3,55 

2011 2062 35,12 512428 8,52 

2012 2062 00 551068 16,70 

2013 2165 4,99 602140 9,26 

2014 2582 19,26 657491 9,19 

2015 1969 - 23,74 717427 9,11 

2016 1781 - 9,54 787379 9,75 

 2017ػ  2001اظتعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة " ،  وزارة الصناعة و اظتناجم " نشريات المصدر:
ONS ; Les comptes nationaux trimestriels -  4

ème
 trimestre 201 5 - ; N° 739 ; p 8 - 10 www.ons.dz 

http://www.ons.dz/
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من خبلؿ البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ، أنو حقيقة ىناؾ ارتفاع يف قيمة الصادرات خارج قطاع احملروقات 
مليوف دوالر، أما يف سنة  612تقدر بػ:  2000خبلؿ الفًتة اظتدروسة، حيث كانت قيمة ىذه الصادرات سنة 

ت تطور ىذا اظتتغَت االقتصادي اعتاـ  مليوف دوالر، أما الشيء اظتلفت لبلنتباه أف معدال 1781قدرت بػ:  2016
، أما بالنسبة 2015إُف  2014كاف يتميز باالرتفاع واالـتفاض، ويف بعض الفًتات يكوف سالبا مثبل من سنة 

، 2016حىت  2001لتطور عدد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة كاف ىناؾ ارتفاع دوف اـتفاض ابتداء من سنة 
ىذا ما يتبُت لنا أف زيادة معدالت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة مبعدالت  أي كل معدالت التطور كانت موجبة.

ألف فتو  ،ت اصتزائرية خارج قطاع احملروقاتموجبة ليس بالضرورة يصاحبو زيادة موجبة يف معدالت الصادرا
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة راجع إُف غتموعة من العوامل االقتصادية أكثرىا داخلية أي داخل االقتصاد الوطٍت، 

 من ىذه اظتعطيات نتكننا أف نستنتج ما يلي: لية.ن الداخأما بالنسبة للصادرات تتأثر بالعوامل اطتارجية أكثر م

 س لو األثر الكبَت على معدؿ فتو الصادرات  خارج احملروقات؛تطور معدؿ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة لي 

 الصادرات اصتزائرية خارج احملروقات تؤثر عليها عوامل خارجية تتعلق باألسواؽ اطتارجية واألزمات العاظتية؛ 

  تتطلب ترقية الصادرات خارج احملروقات عن طريق اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة هتيئة البيئة الداخلية
سة وتطور احمليط اطتارجي عتا، وىذا بتضافر اصتهود نظرا ضتساسية التصدير، ويعترب ىذا حتد ينبغي رفعو، للمؤس

 فإؾتاح ىذا القطاع وتطويره من ناحية ترقية الصادرات كتب خلق ظروؼ مواتية لتنمية اقتصادية قوية ودائمة.

اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة  أما الشكل التاِف يوضح لنا أكثر الفرؽ بُت تطورات معدالت فتو  
 :2016ػ  2000والصادرات خارج قطاع احملروقات اصتزائرية خبلؿ 

 2016 - 2000: المقارنة بين معدل نمو الصادرات خ م والمؤسسات ص م 6ـ  5الشكل رقم 
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أي نشاط اقتصادي، كوف أف  ف مشروع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة لتمل من األقتية ما يعادؿ أقتيةإ
ىذا النسيج يشكل جزء فعاؿ داخل االقتصاد الوطٍت. وبالرغم من ىذا الوعي اظتتزايد بأقتية ىذا القطاع يف 
اقتصاديات الدوؿ سواء كانت متقدمة أو نامية بصفة عامة واصتزائر بصفة خاصة يف عملية التنمية الصناعية 

القيمة اظتضافة واستيعاب العمالة وتعظيم االستفادة من اظتوارد اظتتاحة، واالقتصادية، من خبلؿ ما يساىم بو من 
 واظتساقتة يف ترقية الصادرات اصتزائرية خارج احملروقات.

 معوقات تطور وتنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب الثالث: 

متعددة ومتنوعة، وتتمثل خاصة يف غياب إف العراقيل اليت تواجو تطور شبكة الصناعات الصغَتة واظتتوسطة 
األشكاؿ اظتبلئمة للدعم اظتاِف سواء عند اإلنشاء أو عند االستغبلؿ والتوسع باإلضافة إُف البَتوقراطية ومشكل 
العقار الصناعي ومستوى التأىيل وضعف وسائل اإلنتاج كما أف التجارة غَت الرشتية واظتضاربة يشكبلف عامبل 

مهددا لوجود الصناعات الصغَتة واظتتوسطة ونتكن حتديد  ىذه اظتعوقات فيما ىو متعلق  ليس فقط معرقبل بل
 1ئة اطتارجية ومنو ما ىو متعلق بالبيئة الداخلية كالتاِف:يبالب

 الفرع األول: معوقات البيئة الخارجية
 التمويل واالئتمان (1

وعدـ  من حيث شروط االقًتاض الصعبةيعترب من أىم العراقيل اليت تعًتض اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 
ىذه اظتؤسسات، كما أف  البنوؾ لضمانات عينية ذات قيمة عالية نادرا ما تتوفر لدى القدرة على التسديد، وطلب

وتفضل دتويل  ترب أف عملية إقراض ىذه اظتؤسسات ػتفوفة باظتخاطر لذا ال تظهر زتاسا لتمويلها،البنوؾ تع
على حساب األنشطة االنتاجية، ويزيد االمر تعقيدا غياب ميكانيزمات  ،واالستَتاد( األنشطة التجارية )التصدير

تغطية اظتخاطر اطتاصة بالقروض اظتمنوحة للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وقد بينت دراسة البنك العاظتي خاصة 
وىو ما   %100بة من ىذا النوع من اظتؤسسات قد مت إنشاؤىا بأمواؿ خاصة بنس  %80يف الدوؿ النامية أف 

يوضح صعوبة اضتصوؿ على قروض من اصتهاز اظتصريف بسبب شروط االقًتاض الصعبة ومستوى الضمانات 
 اظتطلوبة.

 اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية (2
إذا كاف نشاط اظتؤسسة يتطلب االستجابة اإلدارية السريعة من حيث التنظيم والتنفيذ فإف اإلدارة اصتزائرية 

عن تقدٔف خدمات بأسرع  ما نتكن وبكفاءة عالية، إذ يغلب عليها روح الروتُت اظتمل، ؽتا جعل  ال تزاؿ بعيدة
معاصتة اظتلفات واعتماد اظتشاريع تتم ببطء كبَت لدرجة أف الكثَت منها عطل وَف لتصل على اظتوافقة يف أوانو، ؽتا 

                                                 
واقع وآفاؽ  ، اظتلتقى الوطٍت بعنوافالجزائر وسبل تطويرىا "" معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خضر بن عمر، علي باللموشي، األ -1

  .13-12، ص ص 2013 ماي 6 -5جامعة الوادي، اصتزائر، يومي:  ،ت الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائرالنظاـ احملاسيب اظتاِف يف اظتؤسسا
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ض، فعلى سبيل اظتثاؿ تستغرؽ مدة قيد ضيع على أصحابو وعلى االقتصاد الوطٍت فرصا اقتصادية جديدة ال تعو 
 وثيقة. 18اظتؤسسة يف السجل التجاري وقتا طويبل، كما أف عدد الوثائق اظتطلوبة إلجراء ىذا القيد قد يتعدى 

 :ضعف نظام المعلومات (3
إف غياب نظاـ اظتعلومات وسوء التحكم يف تقنيات وآليات التسيَت كتعل ىذا النوع من اظتؤسسات ىشة 

قادرة على اظتنافسة، خاصة يف بداياهتا األوُف فمن اظتؤكد أف تواجد ىذه اظتؤسسات يف ػتيط معلومايت وغَت 
ضعيف ال يساعد على تنميتها وتطويرىا، ففي غياب بطاقة صحيحة ودقيقة للمعلومة، أو بعبارة أدؽ غياب 

الدراسات اصتادة يف معرفة خصائص  اظتعرفة الكافية عن ىذه اظتؤسسات كتعل قيامها يتم يف فوضى عارمة النعداـ
وقدرات ىذه اظتؤسسات بصورة جيدة، وشح اظتعلومة عن اظتهتمُت هبذا القطاع وىو ما يتطلب تشخيصا دقيقا 

 للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.

 :ضعف استخدام التكنولوجيا (4
كنولوجيا، ويرجع من بُت الصعوبات اليت تواجهها اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة مسألة اضتصوؿ على الت

ذلك إُف قلة وضعف مواردىا اظتالية من جهة، وضعف تأىيل مستخدميها من جهة أخرى، وىو ما كتعل حصوعتا 
على التكنولوجيا أمر صعب اظتناؿ، حىت أف ما يتوفر لديها من معارؼ تقنية معرضة للتجاوز بفعل االبتكارات  

 واالخًتاعات اصتديدة.

 المعوقات التسويقية (5
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة غتموعة من اظتعوقات حتوؿ دوف تسويق منتجاهتا، واليت نتكن إرتاعتا تواجو 

 يف:

  نقص اظتعلومات فيما يتعلق بالتعرؼ على األسواؽ وطبيعة اظتنافسة فيها واظتواصفات اظتطلوبة، الناتج عن
 عدـ القياـ بالبحوث التسويقية وحتديد معلومات اظتؤسسة عن أسواقها؛

 دـ وجود أسواؽ جديدة وضيق األسواؽ القدنتة بسبب التدفق غَت اظتنتظم للسلع اظتستوردة؛ع 

  عدـ االىتماـ بتطوير منتجات جديدة مبا يتناسب مع أذواؽ اظتستهلكُت، حيث يظل اظتنتج ينتج بنفس
 اظتواصفات لفًتة طويلة دوف إجراء أي تعديل أو تطوير؛

 عاية واإلعبلف الكافية ظتنتجات اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اطتارج عدـ القدرة على القياـ بعمليات الد
 نتيجة ارتفاع تكاليف تلك العمليات؛

 عدـ وجود مؤسسات متخصصة يف تسويق منتجات اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة؛ 
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 حيث اد للمنتجات األجنبية وعدـ مقدرة اظتنتجات احمللية على منافستها من َت سياسة فتح باب االست
 اصتودة والنوعية العالية، ؽتا يشكل عقبة أما تسويق منتجات ىذه اظتؤسسات.

 :مشاكل النظام الضريبي (6
فما ، بالرغم من االجراءات اليت اختذت من أجل ختفيف األعباء اصتبائية على اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة

األرباح ومن االشًتاكات اظتفروضة على أرباب زاؿ اظتستثمر يف ىذا القطاع يعآف من ارتفاع نسبة الضرائب على 
 العمل، إضافة إُف قلة اضتوافز الضريبية اظتوجهة لتشجيع إنشاء مثل ىذا النوع من اظتؤسسات.

 :مشكل التموين (7
نظرا ظتا يعانيو السوؽ احمللي من نقص يف اظتواد األولية وقطع الغيار شهدت الصناعات مبختلف أنواعها 

اد رغم تكاليفو اظترتفعة َت دة بسبب االنقطاعات يف اظتخزونات، وىذا ما أدى هبا إُف االستتعطيبلت وتوقفات عدي
 أو البحث عن شريك ولو كاف ذلك مكلفا.

 :غياب الفضاءات الوسيطية (8

إف البورصة سواء كانت مالية أو جتارية فإهنا تشكل واحد من األدوات الناجعة لتطوير وتنمية البورصة:  .أ 
إعبلميا وتنشيطيا وتشاوريا ىاما، من شأهنا أف تعمل على  واظتتوسطة باعتبارىا تشكل فضاءة اظتؤسسات الصغَت 

اجية، إضافة إُف ذلك نسج عبلقات أجل حتسُت استعماؿ الطاقة االنت إحصاء القدرات التقنية للمؤسسات من
 أحسن للجهاز االنتاجي.

اظتشًتكة اليت تضمن الربط بُت العديد من إف غرؼ التجارة والصناعة بصفتها الواجهة غر  التجارة:  .ب 
اظتتعاملُت االقتصاديُت والسلطات العمومية دتثل حلقات ضرورية لتنظيم االقتصاد وتوليد انسجاـ بُت اظتصاٌف 
اظتختلفة، ىذه الغرؼ موجودة إداريا ولكن عملها ػتدود احيث ال تلعب الدور اظتتمثل أساسا يف ختفيف 

 للتفرغ لعملية االنتاج. الضغوطات على اظتتعاملُت

تتمثل يف تنظيم وحضور التظاىرات االقتصادية والعاظتية باعتبارىا أوال التظاىرات المحلية والدولية:  .ج 
أسواؽ لتقسيم اظتنتجات وباعتبارىا فضاء للمعلومات االقتصادية واظتالية، وىنا نبلحظ أف الًتكيز على ىذه النقطة 

ائرية عموما والصغَتة خصوصا يف التظاىرات االقتصادية رمزي، اما ضعيف، ذلك أف حضور اظتؤسسات اصتز 
 التظاىرات احمللية فليست دورية وغَت منتظمة.

 :ضعف استراتيجية المناولة الصناعية (9
لقد ساقتت حركة التصنيع اضتديثة يف تطور وتنوع النشاط الصناعي، من خبلؿ إدخاؿ  فروع صناعية 

نتجات الوسيطية، كما كانت دافعا لظهور نشاطات جديدة انتشرت معها جديدة شجعت الطلب على السلع واظت
النشاطات التكاملية والتعاوف بُت اظتؤسسات عن طريق الصناعات الصغَتة واظتتوسطة واليت كاف عتا دورا بارزا 
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ة بالتحفيز مبساقتتها الفاعلة يف تغطية الطلب اظتتزايد على ؼتتلف أجزاء ومكونات اظتنتجات، كما مصدر اظتبادر 
على انتشار شرلتة من اظتقاولُت الصغار اظتستقلُت. ويف ظل النظاـ العاظتي اصتديد الذي يتجو ؿتو عوظتة االقتصاد 
وانفتاح جل االقتصاديات على بعضها البعض، يربز الدور اظتهم الذي تلعبو اظتناولة الصناعية، كعامل ديناميكي يف 

ظتؤسسات االنتاجية الكبَتة والصناعات الصغَتة واظتتوسطة، يف تطوير نظم تعزيز عبلقة الشراكة الصناعية بُت ا
االنتاج وحتسُت كفاءهتا، باإلضافة إُف رفع قدراهتا االنتاجية والتنافسية، الكتساب القدرة على مواجهة اظتنافسة 

 اطتارجية والداخلية على حد سواء. الشكل التاِف يوضح أقتية اظتناولة الصناعية كما يلي:

 : أثر المناولة في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة7ـ  5الشكل رقم 

 

، غتلة " المناولة الصناعية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات "صيد ماجد، رقايقية فاطمة الزىراء،  المصدر:
 332، ص 2017اظتركز اصتامعي ميلة، اصتزائر، العدد الثآف، جواف  اظتاؿ واألعماؿ، اقتصاديات

 التخصص والتركيز

 المناولة الصناعية تحقق
 

زيادة المرونة االنتاجية 
 والتنظيمية

تحسين جودة 
 العمليات واالنتاج

 زيادة سرعة األداء

زيادة العبلقات 
 الصناعية مع الغير

تخفيض زمن دورة 
 العميل

 االستغبلل األمثل للطاقات تخفيض التكاليف

 االستفادة من خبرة الغير
االستفادة من التكنولوجيا 

 المتطورة

 تدعيم رضا ووالء العمبلء تعظيم القيمة المدركة لدى العميل تخفيض زمن االنتظار للعميل

 تحقيق التطور والتفوق
والسرعة لبلستجابة لتغيرات زيادة القدرة 

 والتطورات في حاجيات ورغبات العمبلء
تحسين جودة خدمة 

 العميل

 زيادة القدرة التنافسية
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 الفرع الثاني: معوقات البيئة الداخلية
إف توافر القدرات اإلدارية والتنظيمية ىي حجر األساس لنجاح أي مؤسسة كما أف غياب ىذه القدرات 

اسيب لدى أصحاب ىذه اظتؤسسات إما لعدـ معرفتهم سبب فشل أي مؤسسة، ذلك بسبب غياب الوعي احمل
للقواعد واألصوؿ احملاسبية أو لعدـ خربهتم يف ىذا اجملاؿ ؽتا يؤدي مبعظمهم إُف اللجوء إُف مكاتب احملاسبة 
اطتارجية وىذا ما يؤدي إُف زيادة النفقات، إضافة إُف عدـ الفصل بُت اظتلكية واإلدارة وعدـ الربط بُت السلطة 

 ؤولية.واظتس

من اظتشكبلت األساسية اليت ال نتكن للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة  مشكلة العمالة الفنية واظتدربةعترب وي
 جتاوزىا بسهولة فنقص العمالة اظتاىرة يعترب من أىم العقبات اليت تواجو تلك اظتؤسسات، وذلك نظرا ظتا يلي:

 لصناعية؛عدـ مبلئمة نظم التعليم والتدريب ظتتطلبات التنمية ا 

 تفضيل العمالة اظتدربة للعمل يف اظتؤسسات الكبَتة لقدرهتا على دفع اجور أعلى؛ 

  زيادة الطلب على اظتؤسسات اصتديدة قد أدى إُف انتقاؿ العمالة من اجملاالت اليت يعمل هبا إُف اجملاالت اليت
من العمالة اظتؤىلة اليت لديها اظتهارة  تعرض عتا أجور أعلى، ؽتا أدى إُف حرماف قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة

 والقدرة؛

  عدـ توفر اظتساعدات الفنية اظتقدمة للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف غتاالت تكسب اظتهارة ومقومات
 العمل اطتاص سواء ألصحاهبا أو للعاملُت هبا.

   1نتكن تلخيصها فيما يلي:تقل أقتية وخطورة  باإلضافة إُف اظتشاكل السالفة الذكر تقابل مشاكل أخرى ال

 نقص اطتدمات العامة والبنية األساسية ووسائل النقل واظتواصبلت؛ 

    كثَتا ما كتهل أصحاب اظتشاريع الصغَتة كيفية التوسع يف عمليات تسويق منتجاهتم وسبل البحث عن
فكيف سيكوف اضتاؿ  خارجية، وإذا كاف اضتاؿ كذلك للمرحلة الراىنة وداخل سوؽ ػتلي أسواؽ داخلية أخرى أو

 يف مراحل قادمة وداخل سوؽ دولية حتكمها شروط تنافسية قاسية؛

وأخَتا نتكن ذكر مشكل آخر وىو اظتنافسة غَت الشرعية للقطاع غَت الرشتي وىو مشكل آخر تعانيو 
     اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر.

                                                 
  .203نادية قويقح، مرجع سبق ذكره ص  - 1
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المبحث الثاني: التجربة الجزائرية في تنمية تنافسية
إف نتيجة تسارع خطى التطورات االقتصادية العاظتية أدى باصتزائر إُف دعم وتنمية تنافسية اظتؤسسات 
الصغَتة واظتتوسطة، باعتبارىا أحد القطاعات اظتهمة يف االقتصاد اصتزائري، خاصة مع تلك التطورات العاظتية 

اظتنظمة العاظتية للتجارة، واتفاقية الشراكة اظتربمة مع االحتاد األوريب، ؽتا يوجب دعم وػتاولة اصتزائر االنضماـ إُف 
ىذه الصناعات ظتساعدهتا يف الصمود أماـ اظتنافسة احمللية والدولية ومواجهة التحديات اليت تتعرض عتا، خاصة أف 

مناخ أعماؿ ضعيف، نتيجة ىذه ىذا القطاع الفيت داخل ػتيط اقتصادي كلي غَت تنافسي كما رأينا سابقا و 
األوضاع صتأت اصتزائر إُف دعم ىذا القطاع بالعديد من الربامج والتعديبلت أقتها الربنامج الوطٍت لتأىيل 

 اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.

 المطلب األول: البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الصغَتة و اظتتوسطة ىو األداة اليت وضعتها السلطات اصتزائرية الربنامج الوطٍت إلعادة تأىيل اظتؤسسات 

للسماح لنسيج اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة على النمو ولعب دورا قياديا يف التنمية الوطنية. وينطلق من اضتاجة 
ؤسسات اظتعلنة من طرؼ رؤساء اظتؤسسات للدعم العمومي ظتواجهة التغَتات اضتالية وامتصاص العجز اظتاِف للم

 .اصتزائرية فيما متص التسيَت و توفَت اظترافق

ىناؾ غتموعة من تدابَت اظترافقة ذات طابع غَت اظتادي و ؽتولة بشكل كلي أو جزئي من طرؼ السلطات 
 صاحب برنامج إعادة تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة.

 والمتوسطة الفرع األول: المرجعية القانونية لبرنامج تأىيل المؤسسات الصغيرة
مؤرخ  18-01الربنامج الوطٍت إلعادة تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة اظتنصوص عليو يف القانوف رقم 

، اظتتضمن القانوف التوجيهي لًتقية اظتؤسسات 2001ديسمرب سنة  12اظتوافق  1422رمضاف عاـ  27يف 
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وكذا تكريس ثقافة اظتؤسسة ، فقد جاء لسد الفراغ القانوٓف اجتاه  الصغَتة واظتتوسطة

والعمل على ترسيخها داخل اجملتمع عن طريق تكثيف النسيج اظتؤسسايت والصناعي من أجل إنشاء الثروات وتوفَت 
 1مناصب الشغل، وينص القانوف عموما على:

 إنعاش النمو االقتصادي؛ -

 ر والتكيف التكنولوجي؛إدراج تطوير اظتؤسسات ص و ـ ضمن حركية التطو  -

 تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميادين نشاطها؛ -

                                                 
 ص ، ص2001ديسمرب  15-77، عدد القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ""اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية،  -1

04-09. 
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ترقية توزيع اظتعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادي واظتهٍت والتكنولوجي اظتتعلقة بقطاع  -
 اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة؛

 تشجيع تنافسية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وحتسُت أدائها؛ -

 ومة اإلعبلـ االقتصادي حوؿ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة؛تطوير منظ -

 تأسيس بنك اظتعلومات خاص باظتؤسسات ص ـ يتماشى مع التكنولوجيا اظتعلوماتية العصرية؛ -

وضع برامج تأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من أجل تطوير تنافسية اظتؤسسات بغرض ترقية اظتنتوج  -
 ية؛الوطٍت ليستجيب للمقاييس العاظت

 إنشاء مشاتل لضماف ترقية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة؛ -

 إنشاء صناديق ضماف القروض البنكية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة. -

على الربنامج الذي تقدمت بو  2004مارس  08إثر ىذا القانوف قد وافق غتلس الوزراء اصتزائري بتاريخ 
سنوات  6 ػعامل، وقد حددت مدة تنفيذ الربنامج ب 20قل من وزارة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت تشغل أ

 نتوؿ ىذا الربنامج من طرؼ صندوؽ تأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.و  ،2006من سنة  ابتداء

إف اآلليات اليت جاء هبا القانوف ونص عليها َف تأت مبحض الصدفة بل جاءت نتيجة لتشخيص حتليلي 
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وحمليطها الغَت اظتبلئم الذي تدور يف فلكو، ظتعاصتة ؼتتلف معمق ضتالة ووضعية وواقع 

  اظتؤثرات والضغوطات والعوائق الداخلية واطتارجية للمؤسسة.

 الفرع الثاني: أىدا  البرنامج 
ف نوضحها إف األىداؼ اليت وضع من أجلها الربنامج الوطٍت لتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة نتكن أ

 1فيما يلي:

حتليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأىيل للواليات احسب األولوية عن طريق إعداد دراسات عامة تكوف   -
كفيلة بالتعرؼ عن قرب على خصوصيات كل والية وكل فرع نشاط وسبل دعم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 

 بواسطة تثمُت اإلمكانيات احمللية اظتتوفرة؛

 سًتاتيجي عاـ للمؤسسة وؼتطط تأىيلها؛اص إعداد تشخي -

تأىيل احمليط اجملاور للمؤسسة عن طريق إؾتاز عمليات ترمي إُف إكتاد تنسيق ذكي بُت اظتؤسسة الصغَتة  -
 واظتتوسطة ومكونات ػتيطها القريب؛
                                                 

، 2009ماي  11 اقتصادية، اصتزائر، العددغتلة أاحاث ، " بعد البترولالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستقبل الجزائر ما مصطفى بن بادة، " -1
  .49-48ص ص 
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التكوين وحتسُت اظتساقتة يف دتويل ؼتطط تنفيذ عمليات التأىيل خاصة فيما يتعلق بًتقية اظتؤىبلت بواسطة  -
اظتستوى يف اصتوانب التنظيمية وأجهزة التسيَت واضتيازة على القواعد العامة للنوعية العاظتية )اإليزو( وؼتططات 

 التسويق؛

حتسُت القدرات التقنية ووسائل اإلنتاج، وينتظر من ىذا الربنامج تنمية اقتصادية مستدامة على اظتستوى  -
اظتؤسسات ص و ـ ذي تنافسية وفعالية يف سوؽ مفتوح وإنشاء قيم مضافة احمللي واصتهوي بواسطة نسيج من 

جديدة وتطوير الصادرات خارج احملروقات والتقليل من الضعف التنظيمي والتقليل من حدة االقتصاد الغَت 
تتبع الرشتي، ووضع وسائل تسيَت جواريو يف خدمة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وتوفَت منظومة معلومات معتمدة ل

 عاـ اظتؤسسة الصغَتة واظتتوسطة يف خدمة الدولة واالقتصاد الوطٍت؛

مشتلو  25مركز تسهيل و  25إنشاء مراكز التسهيل ومشاتل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة حيث مت إؾتاز  -
 ؛2014-2010مشاتل يف إطار برنامج  10مراكز تسهيل و  4ويتم إؾتاز كذلك  2009-2005ما بُت 

داة اظتفضلة لتكثيف نسيج اظتؤسسات األباعتبارىا من أىم الوسائل لتنمية القطاع و  لة الصناعيةترقية اظتناو  -
ويتميز بعدـ وجود ثقافة التعاوف بُت  عي اصتزائري كتهل مفهـو اظتناولةالصغَتة واظتتوسطة، ومبا أف القطاع الصنا

اظتناولة، ، أوجب وضع آليات البلزمة القادرة على رفع حجم ت وضعف اظتعلومات حوؿ ىذا اصتانباظتؤسسا
بإنشاء وتأسيس غتلس وطٍت لًتقية اظتناولة يلتقي فيو اظتناولوف والشركات الصناعية ، وتكوين القطاع الصناعي

 الكربى لتنمية اظتناولة الصناعية وتعزيز عمليات الشراكة بُت القطاع الوطٍت اطتاص والعاـ وكذا مع الشركاء
 األجانب.

 الشكل التاِف يوضح ؼتطط عملية التأىيل وفق الربامج اظتطبقة يف اصتزائر:

 : أىدا  ومتطلبات البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة8ـ  5الشكل رقم 

واإلداري التشزٌعً المحٍطشامل استزاتٍجً تشخٍص إجزاء

تمىٌله وكٍفٍة مخطط التأهٍل إعذاد
 التحتٍة والبنٍة القاعذٌة الهٍاكل

المزفقة والخذمات

والمصزفً المالً المحٍطالمخطط على المصادقة
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االستثمارات وتطىٌز تزقٍةالمخطط تنفٍذ

 العمومية االقتصادية المنظمات العولمة، حالة متغيرات ظل في البشرية الموارد وظيفة " تأىيلبقة الشريف،  المصدر:
 15،ص2009نوفمرب  4ُف إ 1أياـ من  ، اظتؤدتر الدوِف للتنمية اإلدارية، اظتملكة العربية السعودية،الجزائرية" والخاصة

انطبلقا من تشخيص وحتليل الوسط أو احمليط الذي تتواجد فيو اظتؤسسات لقد رشتت أىداؼ ىذا الربنامج 
الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية ودتارس فيو نشاطها على مستوى اظتؤسسة والقطاع واظتستوى الكلي، ويف ستس غتاالت 

 .واؽىي: التمويل، اإلدارة واالسًتاتيجية، اظتوارد البشرية، االنتاج والتكنولوجيا، التجارة واألس

 الفرع الثالث: اآلليات الجديدة لتنمية التنافسية وتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إُف تشجيع خلق اظتؤسسات  2001الذي يعدؿ القانوف الصادر يف  17/02يهدؼ نص القانوف رقم 

الصغَتة واظتتوسطة ووضع آليات ظترافقتها خبلؿ ؼتتلف اظتراحل اليت دتر هبا ىذه اظتؤسسات، بداية من تسهيل 
يت تنص على أنو حصوعتا على العقار الذي تساىم فيو اصتماعات احمللية طبقا للمادة الرابعة من النص، ال

واظتتوسطة ال سيما  ترقية اظتؤسسات الصغَتة ودعم بَت البلزمة من أجل مساعدةالتدا باختاذ اصتماعات احمللية تبادر"
واظتناطق  اطق النشاطاتمن لنشاطاهتا، وختصيص جزء من بلئم على العقار اظت من خبلؿ تسهيل اضتصوؿ 

 ".الصناعية

عم ىذه ويتضمن النص الذي يضع تعريفا قانونيا ظتختلف أصناؼ اظتؤسسات اظتعنية، عدة إجراءات لد
اظتؤسسات بداية من مرحلة إنشائها ومرافقتها يف غتاؿ البحث والتطوير واالبتكار وتطوير اظتناولة، فضبل عن تدابَت 
الدعم اظتاِف لعمليات إنقاذ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت توجد يف وضعية صعبة، ويتضح بأهنا قادرة على 

 .مواصلة النشاط

انوف حصة من الصفقات العمومية للتنافس بُت اظتؤسسات الصغَتة اظتتوسطة يف ىذا اإلطار متضع نص الق
حسب شروط وطرؽ ػتددة بصفة قانونية، ولتدد دور الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة اظتؤسسات الصغَتة 
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سًتاتيجية تطوير ىذه اظتؤسسات، حيث تضمن الوكالة تنفيذ اواظتتوسطة، بصفتها جهازا للدولة مكلفا بتنفيذ 
سياسة تطوير اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة فيما متص اإلنشاء والتطوير وضماف دنتومتها، فضبل عن مساعدهتا 
يف حتسُت النوعية وترقية االبتكار وتعزيز اظتؤىبلت والقدرات اإلدارية، وتنشأ عتذا الغرض ىياكل ػتلية تابعة للوكالة 

واظتتوسطة، تتوُف مهاـ دعم إنشاء ىذه اظتؤسسات الصغَتة الصغَتة  للمؤسسات  من بينها مراكز دعم واستشارة 
ومرافقتها على اظتستوى احمللي، فضبل عن مشاتل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اظتكلفة بدورىا بدعم اظتؤسسات 

 .الناشئة واحتضاهنا

وسطة، باعتباره كما يعيد القانوف اصتديد تنظيم اجمللس الوطٍت االستشاري لتطوير اظتؤسسات الصغَتة واظتت
ىيئة للتشاور تضم منظمات ورتعيات ؼتتصة، وكذا ؽتثلُت عن القطاعات واعتيئات اظتعنية بإنشاء وتطوير 

 .اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة

ومن بُت اآلليات اصتديدة اليت ينص القانوف على استحداثها أيضا فضبل عن صناديق ضماف القروض، 
ؤسسات اظتصغرة اظتختصة يف االبتكار، حيث يوجو ىذا الصندوؽ لتمويل صندوؽ اإلطبلؽ من أجل تشجيع اظت

مصاريف تصميم اظتنتوج األوِف، من خبلؿ تغطية مصاريف البحث والتطوير والتصميم وؼتطط األعماؿ وغَتىا 
ال هبدؼ جتاوز العقبات اطتاصة بنقص التمويل خبلؿ اظتراحل األوُف من إطبلؽ اظتشاريع وإنشاء اظتؤسسة واليت 

  يغطيها رأس ماؿ االستثمار.

واظتتوسطة، ومتصها بسياسة ترقية  فّضلة لتكثيف نسيج اظتؤسسات الصغَتة ميعترب القانوف اظتناولة أداة و 
تكامل  نفس السياؽ دور الدولة يف تقوية وتطوير هبدؼ تعزيز تنافسية االقتصاد الوطٍت، فهو يربز يف

الوطٍت، وإدراج اظتصاٌف واطتدمات باإلنتاج  الواردات من السلع للمناولة، من خبلؿ استبداؿ الوطنية القدرات
 توفَت اطتدمات والدراسات ضمن عقود  باللجوء إُف اظتناولة الوطنية عاقدة لبند يلـز الشركاء األجانباظتت العمومية

 واالستشارات دفاتر شروط متص اظتناقصات عمومية، مع إدراج بند تفضيلي ضمنلا إنشاء التجهيزاتومتابعة و 
 اظتتعلقة بالصفقات العمومية الوطنية لفائدة اظتتعهدين الذين يلجؤوف للمناولة اظتقدمة من طرؼ

 وعصرنةلتطوير  ر الوكالة الوطنيةواظتتوسطة. كما ينص القانوف يف نفس الصدد على دو  الصغَتة اظتؤسسات
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف تقدٔف الدعم التقٍت واظتادي لفائدة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اظتناولة ظتطابقة 

 .منتوجاهتا، وذلك يف إطار سياسة تطوير اظتناولة الوطنية

ؤسسات اظتالية وشركات ويستثٍت القانوف من اظتؤسسات اظتعنية بآليات وتدابَت الدعم اظتذكورة، البنوؾ واظت
 التأمُت والوكاالت العقارية وشركات االستَتاد.

لئلشارة فإف القانوف التوجيهي لتطوير اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، الذي دتت اظتصادقة عليو يف الربظتاف 
 اسًتاتيجية مؤخرا، يعد واحدا من رتلة النصوص اصتديدة اليت بادرت هبا وزارة الصناعة واظتناجم يف إطار تطبيق

اضتكومة يف جتسيد التحوؿ االقتصادي، وذلك بعد قانوف االستثمار اصتديد وقانوف القياسة القانونية الذي سيتعزز 
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ىذا القانوف اصتديد مع األىداؼ اليت سطرهتا اضتكومة ضمن اسًتاتيجيتها  ىويتماش .قريبا بقانوف التقييس
اظتذكورة، يف جانبها اظتتعلق بتطوير النسيج الوطٍت للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، الذي يضم حاليا ما يقارب 

ية لئلنتاج ألف مؤسسة، بينما تتوخى األىداؼ اظتسطرة الوصوؿ إُف مليوٓف مؤسسة لتعزيز القدرات الوطن 900
 1والتصدير وبناء اقتصاد تنافسي قائم على تنوع اظتوارد اظتدرة للثروة وظتناصب الشغل.

 المطلب الثاني: آليات دعم البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لقد وضعت عدة أجهزة متدخلة يف تطوير قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وىي عبارة عن ىيئات 

 2ـو بتوفَت بيئة وتقدٔف إمكانيات واسعة عتذا القطاع ليتطور وينمو، ونلخصها فيما يلي:تق

 الفرع األول: آليات الدعم وأنظمة التحفيز على االستثمار
 (ANDPME) الصندوق الوطني لتأىيل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (1

، حيث 2006مت إنشاء ىذا الصندوؽ سنة  2005مايو  3من  05165مبوجب اظترسـو التنفيذي رقم  
يقـو بتمويل نشاطات التأىيل اظتتعلقة باظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة إضافة إُف احمليط اليت تنشط فيو. ويتحصل 
الصندوؽ على واحد مليار دج سنويا  ختصصها اضتكومة لتنفيذ الربنامج،  ويقدـ صندوؽ تأىيل اظتؤسسات 

 لمؤسسات اظتقبولة على النحو اآليت:الصغَتة واظتتوسطة دعمو ل

 الصغَتة واظتتوسطة؛ تنفيذ االسًتاتيجية القطاعية لًتقية وتطوير اظتؤسسات 

  تنفيذ الربنامج الوطٍت لتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وضماف متابعتو؛ 

  جتاه اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة؛ اطتربة واإلرشاد ترقية 

   اطتلق والتوقف و وتغيَت األنشطة؛ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من حيثتتبع دنتوغرافيا 

  الدورية؛ إجراء دراسات القطاعات ونقاط حوؿ األوضاع 

  ستغبلؿ ونشر معلومات خاصة باجملاؿ نشاط اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطةاو  رتع. 

 حيث يتبع الصندوؽ يف عملية التمويل الطرؽ التالية:

 دج لكل مؤسسة. 600000، ويف حدود % 100يص االسًتاتيجي بنسبة دتويل مصاريف التشخ 

  100دتويل مصاريف االستثمار غَت اظتادية بنسبة %. 
                                                 

ربيع الثآف  11، اظتؤرخ يف " القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"اظتتضمن:  02ػ  17اصتريدة الرشتية اصتزائرية، قانوف رقم  -1
  .04، ص 2017جانفي  10 لػاظتوافق  1438عاـ 

 :وزارة الصناعة واظتناجم، اصتزائر -2
http://www.mdipi.gov.dz 

http://www.mdipi.gov.dz/
http://www.mdipi.gov.dz/
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  من مصاريف االستثمارات اظتادية. ويكوف اضتد األقصى لتمويل االستثمارات اظتادية وغَت اظتادية % 20دتويل
 مليوف دج لكل مؤسسة. 5يف حدود 

 مراحل: 3كما يقدـ الصندوؽ ىذا الدعم على شكل منحة، على 

  اظتادية وغَت اظتادية( اظتقبولة واظتتفق عليها يف خطة  من االستثمارات%  40بعد حتقيق إؾتاز على األقل(
 التأىيل.

  خطة من االستثمارات)اظتادية وغَت اظتادية( اظتقبولة واظتتفق عليها يف %  70بعد حتقيق إؾتاز على األقل
 التأىيل.

 .بعد انتهاء اظتؤسسة من خطة التأىيل 

إضافة إُف ىذا الدعم اظتباشر، يقـو الصندوؽ بتسديد راتب أحد إطارات اظتؤسسة اظتتخصصة يف إحدى 
مليوف لكل  1.2الوظائف اظتتعلقة بتطوير تنافسية اظتؤسسة وظتدة سنتُت، كما يقدـ الصندوؽ دعم يف حدود 

 (.  ISOعلى عبلمة اصتودة )مؤسسة ترغب يف اضتصوؿ 

اصتدوؿ التاِف يوضح توزيع ملفات التأىيل حسب اضتجم من طرؼ الصندوؽ الوطٍت لتطوير وتأىيل 
 اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة:

 2016 - 2015: توزيع ملفات التأىيل المودعة حسب الحجم 9ـ  5الجدول رقم 

 %معدل التطور  2016 2015 حجم المؤسسات
 %النسبة  العدد % النسبة العدد

 - 47.68 20.39 1005 41.17 1921 مصغرة

 11.39 42.05 2072 39.86 1860 صغيرة

 619.84 37.54 1850 5.50 257 متوسطة

 5.59 100 4927 100 4666 المجموع

 2017،  2016، 30و  28العدد  " النشريات االحصائية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "وزارة الصناعة واظتناجم،  المصدر:

حسب بيانات اصتدوؿ واظتعتمدة من طرؼ الصندوؽ الوطٍت لتطوير وتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 
نبلحظ ىناؾ تطور يف عدد اظتلفات اظتودعة لتأىيل ىذه اظتؤسسات قدر بػ:  2016 و 2015خبلؿ السنتُت 

م اظتؤسسات فكاف النصيب األكرب للمؤسسات الصغَتة ، أما بالنسبة لتوزيع ىذه اظتلفات حسب حج5959%
، أما ملفات اظتؤسسات اظتتوسطة  قدر 2015بعدما كاف النصيب األكرب للمؤسسات اظتصغرة سنة  2016سنة 
ملف، نبلحظ ىناؾ  257يقدر بػ:  2015ملف بعد ما كاف عدد اظتلفات اطتاصة هبذا اضتجم سنة  1850بػ: 
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، ىذا إف دؿ على شيء فإنو يدؿ على توجو اىتماـ ىذا  % 612984تزايد واضح وكبَت حيث قدر بػ: 
 الصندوؽ باظتؤسسات اظتتوسطة أكثر من الصغَتة. 

 أما الشكل التاِف يوضح ذلك أكثر: 

 2016 - 2015: توزيع ملفات التأىيل المودعة حسب الحجم 9ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

من أجل التوضيح أكثر حوؿ االتفاقيات اليت عقدىا الصندوؽ الوطٍت لتطوير وتأىيل اظتؤسسات الصغَتة 
 حسب قطاع النشاطات نعرض اصتدوؿ التاِف: 2016واظتتوسطة سنة 

 2016: توزيع اتفاقيات التأىيل حسب قطاع النشاطات سنة 10ـ  5الجدول رقم 

 %النسبة  المؤسساتعدد  قطاع األعمال
 61,62 787 البناء واألشغاؿ العمومية

 15,81 202 الصناعة

 7,83 100 الغذائية

 10,02 128 اطتدمات

 1,72 22 السياحة والفندقة

 2,66 34 النقل

 0,31 04 الصيد

 100 1277 المجموع

 27، ص2017، 30العدد  والمتوسطة "حصائية لقطاع المؤسسات الصغيرة "النشرية اإلوزارة الصناعة،  المصدر:
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ينب اصتدوؿ أنو مت االتفاؽ بُت الصندوؽ الوطٍت لتطوير وتأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة سنة 
مؤسسة بنسبة تقدر بػ:  787مؤسسة يف ؼتتلف النشاطات، البناء والتشغيل حواِف  1277ما يقارب  2016

مؤسسة، مث قطاع اطتدمات، الصناعات الغذائية، النقل، السياحة  202، الصناعة يف اظترتبة الثانية بػ: % 61962
 2016والفندقة ويف األخَت قطاع الصيد. لكن مقارنة بعدد االتفاقات مع عدد اظتلفات اظتودعة للصندوؽ لسنة 

عدد بالنسبة ل %25991كما رأينا سابقا، يعترب عدد قليل إذ َف تتجاوز ىذه االتفاقات نسبة   4927اليت بلغت 
 اظتلفات اظتودعة خبلؿ نفس السنة. 

حسب قطاع النشاطات مع  2016أما الشكل التاِف يوضح نسب االتفاقات اليت أبرمت سنة  
 الصندوؽ الوطٍت للتطوير والتأىيل:

 2016: توزيع اتفاقات التأىيل حسب قطاع النشاطات لسنة 10ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 
 :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  (2

واظتتعلق بتطوير االستثمار أسست الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  03-01 مبقتضى األمر الرئاسي رقم
، وىي مؤسسة عمومية 2001أوت من عاـ  20يف  APSIلتحل ػتل الوكالة الوطنية لدعم ومتابعة االستثمار 

اظتستثمرين الوطنيُت واألجانب وتعترب ىذه الوكالة، خصوصا يف اصتزائر اليت تشهد ذات طابع إداري تعٍت خبدمة 
حتوال اقتصاديا عميقا باجتاه اقتصاد السوؽ واالنفتاح على رأس اظتاؿ اطتاص ضمن إعادة اعتيكلة، وىي حتت 

 سلطة رئيس اضتكومة ومكلفة باظتهاـ التالية:
 جنبية والوطنية؛     ضماف تطوير وترقية ومتابعة االستثمارات األ 

 ضماف التوجيو واإلعبلـ للمستثمرين قصد اؾتاز استثماراهتم ومنحهم مزايا استثمارية؛ 

  العمل من خبلؿ الشباؾ اظتوحد على تسهيل اإلجراءات اطتاصة بإنشاء اظتؤسسات؛ 

61% 16% 
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  تسيَت صندوؽ دعم االستثمار وكذا حقيقة العقار اطتاصة؛ 

  االمتيازات؛كما تقـو الوكالة مبنح 

   كما يلي:  2016سنة  ANDIأما اصتدوؿ يبُت لنا حصيلة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

 2016سنة  ANDI: توزيع المشاريع المصرح بها حسب قطاعات النشاط لـ   11ـ  5الجدول رقم 

 % عدد األجراء % القيمة مليون دج % عدد المشاريع قطاع النشاط

 8,32 683 13 6,42 162 119 28,68 061 2 النقل

 9,25 204 15 5,04 621 92 12,69 912 البناء واألشغال العمومية

 11,02 119 18 10,42 691 191 14,67 054 1 الخدمات

 57,25 134 94 60,74 955 116 1 34,92 509 2 الصناعة

 2,42 981 3 2,58 525 47 1,98 142 الصحة

 2,22 646 3 3,67 530 67 2,91 209 الفبلحة

 9,52 647 15 11,07 560 203 4,15 298 السياحة

 100 414 164 100 044 839 1 100 185 7 المجموع

 18، ص2017، 30العدد  "النشرية االحصائية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "وزارة الصناعة واظتناجم،  المصدر:

قطاعات النشاط من طرؼ الوكالة الوطنية لتطوير يبُت لنا اصتدوؿ توزيع اظتشاريع اظتصرح هبا حسب 
، حيث بلغ عدد اظتشاريع اظتصرح هبا حسب ىذه الوكالة خبلؿ ىذه السنة بػ: 2016" لسنة ANDIاالستثمار "

مشروع، جاء قطاع الصناعة من أكرب القطاعات اظتصرح هبا حسب عدد اظتشاريع اليت بلغت نسبة  7185
نظرا ضتساسية ىذا القطاع يف االقتصاد الوطٍت واىتماـ الدولة بو خاصة يف السنوات األخَتة، مث قطاع  34992%
، مث قطاع البناء واألشغاؿ العمومية بنسبة ال تقل أقتية %14967وقطاع اطتدمات بػ:  % 28968النقل 

، أما القطاع  % 2991ة وقطاع السياح  % 4915مث تأيت القطاعات التالية: قطاع الفبلحة  % 12969بػ:
 .%1998األخَت ىو قطاع الصحة بنسبة 
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 2016سنة  ANDI: توزيع المشاريع المصرح بها حسب قطاعات النشاط لـ  11ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

حسب  2016أما فيما متص توزيع اظتشاريع اظتصرح هبا حسب الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لسنة 
 جنيب ( نبينو يف اصتدوؿ التاِف:أالطابع األصلي  ) ػتلي / 

 2016: توزيع المشاريع المصرح بها ) محلية / أجنبية ( لسنة 12ـ  5الجدول رقم 

 المشاريع المستثمرة
 العمال القيمة المشاريع المصرح بها

 % العدد % مليون دج % العدد
 89,87 752 147 82,07 264 509 1 97,63 015 7 استثمارات محلية

 10,13 662 16 17,93 781 329 2,37 170 استثمارات أجنبية

 100 414 164 100 045 839 1 100 185 7 المجموع

 19، ص2017، 30العدد  "النشرية االحصائية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "وزارة الصناعة واظتناجم،  المصدر:

حسب اظتشاريع اظتصرح هبا  2016لنا اصتدوؿ الفرؽ الكبَت ضتجم االستثمارات احمللية واألجنبية لسنة  يبُت
 ،%97963مشروع بنسبة تقدر بػ:  7015لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، حيث بلغ عدد اظتشاريع احمللية 

، أما بالنسبة لقيمة اظتشاريع كذلك   %2937مشروع بنسبة قدرت بػ:  170أما فيما متص اظتشاريع األجنبية 
 .   %10913عامل بنسبة  16662احمللية كانت أكرب بكثَت من اظتشاريع األجنبية، لكن إال أهنا توظف حواِف 

 :2016أما الشكل يوضح اظتقارنة بُت عدد اظتشاريع احمللية واألجنبية اظتصرح هبا لسنة  
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 ) محلية / أجنبية ( 2016سنة : المشاريع المصرح بها ل12ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 « ANSEJ » الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  (3
، اظتتمم 1996ديسمرب  08الصادر بتاريخ  96-256أنشأت ىذه الوكالة مبوجب اظترسـو التنفيذي رقم 

اظتؤرخ  288-03واظتعدؿ واظتتمم باظترسـو التنفيذي رقم  1998يوليو  13يف  231-18باظترسـو التنفيذي رقم 
 حتت إشراؼ رئيس اضتكومة، وهتدؼ ىذه الوكالة إُف تقدٔف بعض اظتهاـ التالية: 2003سبتمرب  06يف 
 تقدٔف الدعم واالستشارة للشباب اضتامل للمشاريع االستثمارية ومتابعتهم؛ 

  ظتتابعة تشغيل الشباب، خاصة بالنسبة للمساعدات اظتالية تسيَت التخصصات اظتالية للصندوؽ الوطٍت
 ودعم نسب الفوائد؛

 تبليغ حاملي اظتشاريع بأىليتهم يف اضتصوؿ على دتويل من طرؼ البنوؾ واظتؤسسات اظتالية؛ 

  تشجيع كل التدابَت اظتتخذة لتطوير التشغيل وما قبل التشغيل واصتدوؿ يبُت عدد الشهادات اظتسلمة
 النشاط منذ نشأة الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.       حسب قطاعات 
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  2016منذ نشأتها حتى  ANSEJ: المشاريع الممولة من طر  13ـ  5الجدول رقم 

 قطاع النشاط
 القيمة المشاريع الممولة

 مليون دج % العدد
 511,31 338 28,7 754 105 الخدمات

 317,71 179 18,99 915 69 نقل السلع البضائع

 249,46 193 14,5 488 53 الزراعة

 526,1 109 11,6 621 42 الحر 

 727,7 127 8,8 284 32 البناء واألشغال

 185,15 111 6,7 547 24 الصناعة

 624,69 46 5,2 985 18 نقل األشخاص

 214,71 22 2,6 465 9 مهن حرة

 650,77 23 2,5 359 9 الصيانة

 467,97 7 0,3 127 1 الصيد

 190,80 3 0,1 544 الري

 666,45 156 1 100 980 367 المجموع

 26، ص2017، 30العدد  "النشرية االحصائية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "وزارة الصناعة واظتناجم،  المصدر:
 

أعبله لقد بلغت قيمة اظتشاريع اظتمولة منذ تأسيس الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  حسب اصتدوؿ
ANSEJ  مليوف دينار جزائري، حيث يعترب قطاع اطتدمات  1156666945حواِف  2016ديسمرب  31حىت

بػ:  مشروع بنسبة قدرت 105754من أكثر القطاعات األوُف يف اضتصوؿ على التمويل من طرؼ الوكالة حواِف 
تأيت القطاعات التالية: النقل، الزراعة، اضترؼ، البناء واألشغاؿ، مث قطاع الصناعة بالرغم من اعتباره  مث ، 2897%

قطاع حيوي يف أي اقتصاد كاف، ىذا ما يدؿ على أف ىذه األخَتة تقـو بالًتكيز واالىتماـ أكثر على قطاع 
 اطتدمات.
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 2016منذ نشأتها حتى نهاية  ANSEJ: المشاريع الممولة حسب النشاط  لـ: 13ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  (4
، وكلفت بتسيَت القرض 2004جانفي  22من  14-04أنشأت الوكالة حتت اظترسـو التنفيذي رقم 

برامج تبدأ من سلفية بنكية صغَتة، وىي عبارة عن قرض غَت معوض لشراء اظتواد  اظتصغر إذ تعمل على وضع
 1يلي: األولية، وتنتهي بقرض ذي أقتية، والذي يستدعي دتويبل بنكيا. من بُت أىداؼ ومهاـ الوكالة ما

 أىدافها:  .أ 
 تشجيع العمل اضتر، والعمل يف  اظتساقتة يف مكافحة البطالة والفقر يف اظتناطق اضتضرية والريفية من خبلؿ

 لبيت واضترؼ واظتهن، وال سيما الفئات النسوية.ا

  رفع الوعي بُت سكاف ريف يف مناطقهم األصلية من خبلؿ إبراز اظتنتجات االقتصادية والثقافية، من السلع
 والعمالة.  واطتدمات، اظتولدة للمداخيل

 تاِف تساعد على االدماج االجتماعي والتنمية الفردية تية، لتحل ػتل اإلتكالية، وبالتنمية روح اظتقاوال
 لؤلشخاص.

  ومرحلة  سيما فيما يتعلق بتمويل مشاريعهماظتستفيدين يف تنفيذ أنشطتهم، ال   توجيو ومرافقةو دعم
 االستغبلؿ.

                                                 
 :، اصتزائر ANGEMالوكالة الوطنية لتسيَت القرض اظتصغر  -1

                                                                      http://www.angem.dz    
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 حًتاـ االتفاقيات والعقود اليت تربطهم مع ا اظتستفيدين مع اضترص على  طرؼ اظتنجزة من  متابعة األنشطة
 .ANGEMالوكالة الوطنية لتسيَت الوطنية 

 تقنيات دتويل وتسيَت األنشطة اظتدرة   يف غتاؿ  تكوين حاملي اظتشاريع واظتستفيدين من القروض اظتصغرة
 للمداخيل واظتؤسسات اظتصغرة.

  عرض/بيع.دعم تسويق منتجات القروض اظتصغرة عن طريق تنظيم اظتعارض 

 المهام: .ب 
 وفقا للقوانُت والتشريعات اظتعموؿ هبا. تسيَت جهاز القرض اظتصغر 

 بتمويل مشاريعهم.  أنشطتهم ، ال سيما فيما يتعلق  يف جتسيد  دعم، توجيو ومرافقة اظتستفيدين 

 اظتستفيدين الذين أىلت مشاريعهم يف اصتهاز،  مبختلف اإلعانات اظتمنوحة.  إببلغ 

 اظتتعلقة بالوكالة   حًتاـ االتفاقيات والعقودادين مع اضترص على ية اظتنجزة من طرؼ اظتستفمتابعة األنشط
 لدى اظتؤسسات واعتيئات اظتتعلقة بتجسيد مشاريعهم مبا يف ذلك الشركاء اظتاليوف للربنامج.  ومساعدهتم

 اظتشاريع، وتنفيذ ؼتطط دتويل   فيما متص  اظتستمرة مع البنوؾ واظتؤسسات اظتالية  اضتفاظ على العبلقة
 التمويل ومتابعة تنفيذ واستغبلؿ الديوف اظتستحقة يف الوقت احملدد.

  تكوين حاملي اظتشاريع واظتستفيدين من القروض اظتصغرة فيما متص تقنيات دتويل وتسيَت االنشطة اظتدرة
 للمداخيل.

  لقرض اظتصغر.  جهوية ووطنية ظتنتجات بيع ( -تنظيم اظتعارض )معرض 

 اصتهاز. ُت بتسيَتلتكوين اظتستمر للموظفُت اظتسؤولا 

( بنوؾ 05ا فيها واحدة مبساقتة اطتمس )نتنح اصتهاز صيغتُت من التمويل، مب الخدمات المالية: .ج 
  العمومية الشريكة.

  مقاول ( -) وكالة  شراء المواد األولية الصيغة األولى: قرض 
 100.000حتت عنواف شراء مواد أولية ال تتجاوز   ىي قروض بدوف فوائد دتنح مباشرة من طرؼ الوكالة

نتلكوف أمواؿ لشراء اظتواد  صغَتة وأدوات ولكن ال معدات   لديهم دج. وىي هتدؼ إُف دتويل األشخاص الذين 
بينما  ى مستوى واليات اصتنوب.دج عل  250.000 إُف إلعادة أو إطبلؽ نشاطا. وقد تصل قيمتها  األولية 

 شهرا. 36مدة تسديد ىذه السلفة ال تتعدى 
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   مقاول( -بنك  - الصيغة الثانية: التمويل الثبلثي ) وكالة 
إنشاء  بعنواف  ( والوكالةCPA, BDL, BEA, BNA, BADRىي قروض ؽتنوحة من قبل البنك الشريك )

 دج. التمويل يقدـ كالتاِف: 1.000.000900نشاط. تكلفة اظتشروع قد تصل إُف 

  70قرض بنكي بنسبة ٪ 

 29 الوكالة بدوف فوائد  سلفة ٪  

 1 مساقتة شخصية ٪ 

( سنوات بالنسبة 3( سنوات مع فًتة تأجيل التسديد تقدر بثبلثة )8وقد تصل مدة تسديده إُف ذتآف )
بالنسبة للقروض  دج  100000دج إُف  30000فإف قيم التمويل قد ارتفعت من  للقرض البنكي. ولئلشارة،

دج إُف  400000ومن  اب العليا(،ضدج بالنسبة لواليات اصتنوب واعت 250000اظتوجهة لشراء اظتواد األولية )
وذلك مبوجب اظترسـو  دج بالنسبة للقروض اظتوجهة إلنشاء النشاطات( )صيغة التمويل الثبلثي(، 1000000
 .2011مارس  22اظتعدؿ و اظتؤرخ يف  133-11الرئاسي رقم 

اصتدوؿ التاِف يوضح توزيع القروض اظتمنوحة حسب طبيعة التمويل من طرؼ الوكالة الوطنية لتسيَت القرض 
 .2016اظتصغر منذ إنشائها حىت سنة 

 2016حسب طبيعة التمويل حتى  ANGEM: القروض الممنوحة من طر  14ـ  5الجدول رقم 

 فرص عملخلق  %النسبة  عدد المشاريع نوع التمويل
 262 063 1 90,26 841 708 التمويل لشراء المواد األولية

 714 114 9,74 476 76 التمويل الثبلثي ) الوكالة، بنك، مقاول (

 976 177 1 100 317 785 المجموع

 47، ص2017، 30العدد  "النشرية االحصائية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "وزارة الصناعة واظتناجم،  المصدر:

أعبله لقد بلغت عدد اظتشاريع اظتمولة منذ تأسيس الوكالة الوطنية لتسيَت  من خبلؿ معطيات اصتدوؿ
مشروع، حيث كاف دتويل غالبية ىذه  785317حواِف  2016ديسمرب  31حىت  ANGEMالقرض اظتصغر 

مشروع عن طريق الصيغة األوُف أي التمويل من أجل شراء اظتواد األولية فقط دوف  708841اظتشاريع اليت بلغت 
مشروع مت دتويلها عن  76476، أما بقية اظتشاريع األخرى واليت بلغ عددىا  %90926قروض بنسبة قدرت بػ: 

 .%9974طريق الصيغة الثانية بنسبة قدرت بػ: 
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 2016حتى سنة  ANGEM: توزيع طبيعة القروض الممنوحة من طر  14ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 المطلب الثالث: الصناديق المساعدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ىناؾ عدة إجراءات مساعدة قامت هبا الدولة من أجل تفعيل اسًتاتيجية سياسة الدعم اطتاصة بقطاع 
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، أقتها خلق وإنشاء  العديد من الصناديق لتفعيل وتوسيع نشاط اظتؤسسات الصغَتة 

 واظتتوسطة. 

  CNACالفرع األول: الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 
اظتتعلق بتأمُت البطالة لصاٌف األجراء الفاقدين  11-94وفق اظترسـو التشريعي  1994مت إنشاءه يف ماي 

ظتناصبهم بطريقة غَت إرادية، خصص لو مبلغ ملياري دينار، وىي مشًتكة بُت اطتزينة العمومية والصندوؽ الوطٍت 
 1للتأمُت على البطالة والذي يقـو باظتهاـ التالية:

 :البطالةض يتعو  (1
يف تطبيق نظاـ تعويض البطالة لفائدة  ، شرع الصندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة1994بتداء من سنة ا

العماؿ األجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية، ومن مهن الصندوؽ األوُف، دفع 
 :2006تعويض البطالة الذي استفاد منو لغاية أواخر سنة 

 باظتائة؛ 94مسّجبًل، أي بنسبة استيفاء  201.505عامبل مسرًحا من غتموع  189.830ثر من أك 

                                                 
 :اصتزائر CNACالصندوؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة  -1

                                                                                https://www.cnac.dz    

التمويل لشراء المواد 
 %90األولية 

الوكالة، )التمويل الثبلثي 
 %10( بنك، مقاول

https://www.cnac.dz/
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 بقاءىم  يناىز عدد اظتستفيدين الذين مّت توقيف تعويضاهتم جراء عودهتم إُف العمل بعقود ػتّددة اظتّدة أو
 مستفيًدا؛ 5.275باظتؤّسسات اظتؤىلة للتصفية 

  اليت  1999 و 1996أكرب موجة تسجيل يف نظاـ التأمُت عن البطالة دّتت يف الفًتة اظتمتّدة بُت سنيت
 سايرت تنفيذ إجراءات ؼتطط التعديل اعتيكلي، عند ذلك بدء منحٌت االنتساب يف التقلص.

 :اإلجراءات االحتياطية (2
بتنفيذ إجراءات   للتأمُت عن البطالة، قاـ الصندوؽ الوطٍت 2004إُف غاية سنة  1998انطبلقا من سنة 

احتياطية بإعادة إدماج البطالُت اظتستفيدين عن طريق اظترافقة يف البحث عن الشغل و اظتساعدة على العمل اضتّر 
منشطُت على مستوى مراكز  –حتت رعاية مستخدمُت مّت توظيفهم و تكوينهم خصيصا ليصبحوا مستشارين

 ة عتذا الشأف، هبذا مّت تسجيل النتائج اآلتية:مزودة بتجهيزات و مّعدات ؼتصصّ 

  اظتنشطُت يف غتاؿ تقنيات البحث عن  -بطّاال مّت تكوينهم من طرؼ اظتستشارتُت  11.583أكثر من
 الشغل.

  بطاال دتت مرافقتهم يف إحداث مؤّسساهتم اظتّصغرة. 2.311أكثر من 

  ساب معارؼ جديدة تؤىلهم إلعادة كتتكوينات ال  1998بطّاال تابعوا منذ سنة  12.780أكثر من
 اإلدماج يف حياهتم اظتهنية.

  وبتقّلص عدد اظتسّجلُت يف نظاـ التأمُت عن البطالة، مّت تسطَت التكوين بإعادة التأىيل 2004منذ سنة ،
 لصاٌف البطالُت ذوي اظتشاريع واظتؤّسسات اظتدغتة يف إجراءات ترقية التشغيل.

 :دعم إحداث النشاطات (3
يف إطار ؼتطط دعم التنمية االقتصادية، وػتاربة البطالة وعدـ االستقرار، عكف الصندوؽ الوطٍت للتأمُت  

، على تنفيذ جهاز دعم إحداث النشاط لفائدة البطالُت ذوي اظتشاريع 2004نطبلقا من سنة اعن البطالة، 
 .2010 جوافسنة، لغاية  )50( وستسُت )35( البالغُت ما بُت ستسة وثبلثُت

 :جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات (4
، شتحت اإلجراءات اصتديدة اظتتخذة لفائدة الفئة االجتماعية اليت يًتاوح عمرىا 2010من سنة  بتداءا 

سنة االلتحاؽ باصتهاز، مبزايا متعددة منها مبلغ االستثمار اإلرتاِف الذي  (50) و ستسُت (30) ما بُت ثبلثُت
مبليُت دج وكذا إمكانية توسيع  (05) مبليُت دج بعدما كاف ال يتعدى ستسة (10) أصبح يف حدود عشرة

 إمكانات إنتاج السلع و اطتدمات لذوي اظتشاريع الناشطُت.
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منذ تأسيسو،   CNACنظرا لكل ىذه االجراءات اليت قاـ هبا الصندوؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة  
مليوف دينار جزائري، وتأمُت حواِف  44979696مشروع بقيمة  138716جعلتو يساىم يف دعم حواِف 

 2016.1نساء حىت سنة  %9981بطاؿ من بينهم  288721

 CGCI - PMEالفرع الثاني: صندوق ضمان قروض االستثمار للمؤسسات ص و م 
، ىدفو األساسي ىو ضماف تعويض القروض البنكية 2004أفريل  19مبوجب القرار الرئاسي الصادر يف 

اظتمنوحة للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة على أساس دتويل مشاريعها اإلنتاجية، سواء إلنتاج مشروع أو توسيعو أو 
مليوف دينار،  50مليار دينار، ورفع سقف الضماف ليصبح 30جتديد معدات اظتؤسسة، حيث رأشتالو يقدر بػ 

والبنوؾ العمومية واظتؤسسات اظتالية بنسبة  %60ى اظتوارد اظتالية من اطتزينة العمومية بنسبة يتحصل الصندوؽ عل
ألف مؤسسة ومت إقصاء القطاع الفبلحي 100حيث أنشأ ىذا الصندوؽ قصد التكفل بتسهيل إنشاء  .40%

   2واألنشطة التجارية.

 :2015حىت  2010ندوؽ من سنة اصتدوؿ التاِف يوضح لنا تطور الضمانات اظتمنوحة من طرؼ الص

                    CGCI - PME: الضمانات الممنوحة حسب قطاع النشاط  15ـ  5الجدول رقم 
  2015 -2010خبلل فترة 

قطاع 
 النشاط

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 31 234 29 192 31 191 31 195 34 283 35 182 البناء

 11 84 15 101 21 128 26 164 29 244 31 165 النقل

 42 315 40 269 34 211 33 203 29 243 26 136 الصناعة

 8 56 7 50 7 42 5 31 4 31 3 16 الصحة

 7 54 9 59 8 48 5 30 4 34 5 25 الخدمات

 100 743 100 671 100 620 100 623 100 836 100 524 المجموع

 وزارة الصناعة واظتناجم، " النشريات اطتاصة باظتعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة  اصتزائرية". المصدر:

 
                                                 

 27، ص 2017، 30العدد  االحصائية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " " النشريةوزارة الصناعة واظتناجم،  -1
 :سات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائريةصندوؽ ضماف قروض االستثمار للمؤس -2

http://www.cgci.dz 

http://www.cgci.dz/
http://www.cgci.dz/
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حىت  2010بيانات اصتدوؿ أعبله تبُت لنا عدد اظتشاريع اليت مت منحها صندوؽ ضماف القروض من سنة 
 743لتبلغ حواِف  2015حىت سنة   2013حيث شهدت تطورا ملحوظا ومستمرا منذ سنة  2015سنة 

ضماف للمشاريع الصغَتة واظتتوسطة. وما يلفت االنتباه أكثر من خبلؿ بيانات اصتدوؿ ىو دتركز اظتلفات يف ثبلث 
من اظتشاريع اظتضمونة خبلؿ الفًتة  % 90قطاعات مهمة، البناء، الصناعة والنقل، الذين نتثلوف أكثر من 

بعدما كاف  2015حىت  2012اظتدروسة، حيث قطاع الصناعة ضل لتتل اظتركز األوؿ يف عدد الضمانات منذ 
من اإلرتاِف اظتشاريع اظتضمونة من طرؼ  2012قطاع البناء واألشغاؿ العمومية يستحوذ على حصة األسد قبل 

يجية ىذا األخَت واالىتماـ أكثر بقطاع الصناعة وإعطائو األولوية بالنسبة الصندوؽ، ىذا دليل على تغيَت اسًتات
  لبقية القطاعات األحرى.   

   CGCI - PME: الضمانات الممنوحة حسب قطاع النشاط  15ـ  5الشكل رقم 
 2015 - 2010خبلل فترة 

 
 عداد الطالبإمن  المصدر:

 (FGAR)الفرع الثالث: صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
صندوؽ ضماف القروض للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ىو مؤسسة عمومية حتت وصاية وزارة الصناعة  

نوفمرب  11 ػاظتوافق ل 1423رمضاف  06اظتؤرخ يف  373-02واظتناجم، أنشئ مبوجب اظترسـو التنفيذي رقم 
ق بتطبيق القانوف التوجيهي للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اظتتضمن للقانوف األساسي لصندوؽ اظتتعل 2002

ضماف القروض للمؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة. يتمتػع ىذا الصندوؽ بالشخصية اظتعنوية واالستقبللية اظتالية، 
ف القروض إُف . ويهدؼ صندوؽ ضما2004مارس  14حيث انطلق الصندوؽ يف النشاط بصورة رشتية يف 

تسهيل اضتصوؿ على القروض اظتتوسطة األجل اليت تدخل يف الًتكيب اظتاِف لبلستثمارات اجملدية، وذلك من 
خبلؿ منح الضماف للمؤسسات اليت تفتقر للضمانات العينية البلزمة اليت تشًتطها البنوؾ. حيث يتعلق األمر 
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حالة عدـ تسديد القرض، وتًتاوح نسبة الضماف بُت بضماف تسديد جزء من اطتسارة اليت يتحملها البنك يف 
من القرض البنكي حتدد النسبة اظتتعلقة بكل ملف حسب تكلفة القروض ودرجة اظتخاطرة، كما  ٪80و  10٪

  مليوف دينار. 100مبليُت دينار واظتبلغ األقصى يساوي  4أف اظتبلغ األدْف للضماف يساوي 

 MEDA.1حتاد األوريب اظتػؤىػلة ضمن برنامج اال ؤسسػاتكما يقـو الصندوؽ بضماف اظت 

  03اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اطتاصة بالقطاع الصناعي واطتدمات اظتتعلقة مباشرة بالصناعة ذات 
 سنوات من النشاط على األقل؛

  برامج وزارة الصناعة  اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اليت استفادت من برنامج إعادة التأىيل من خبلؿ
 واظتناجم؛

 .اظتؤسسات اليت تلتـز بالقياـ بعملية إعادة التأىيل 

 2017اصتدوؿ التاِف يوضح لنا الضمانات اظتمنوحة من طرؼ الصندوؽ منذ تأسيسيو حىت شهر فيفري 
 حسب النشاط كما يلي:

 2017حتى فيفري  2004: توزيع الضمانات الممنوحة حسب النشاط من أفريل 16ـ  5الجدول رقم 

 النشاطقطاع 
 العمال القيمة المشاريع

 % العدد % مليون دج % العدد
 59 338 35 60 176,264 30 50 918 الصناعة

 27 927 15 21 703,483 10 28 513 البناء واألشغال

 13 531 7 17 553,679 8 21 380 الخدمات

 1 820 2 834,749 1 22 الفبلحة والصيد

 100 616 59 100 268,178 50 100 833 1 المجموع

 صندوؽ ضماف قروض اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، اصتزائر المصدر:
https://www.fgar.dz/portal/ar/statistiques 

قاـ مبنح  FGARبيانات اصتدوؿ توضح بأف صندوؽ ضماف القروض للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 
مليوف دينار جزائري كقيمة لضماف ىذا النوع من اظتؤسسات منذ تأسيسيو تقريبا حىت شهر  502689178

مشروع موزعة حسب نشاطها، حيث اىتم الصندوؽ بقطاع الصناعة أكثر من  1833لػ:  2017فيفري 

                                                 

 :. اصتزائرFGARصندوؽ ضماف قروض اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة  -1 
https://www.fgar.dz 

https://www.fgar.dz/portal/ar/statistiques
https://www.fgar.dz/
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من  %60مليوف دينار جزائري أي بنسبة  301769264مشروع بقيمة قدرت بػ:  918القطاعات األخرى بػ: 
 إرتاِف اظتبلغ اظتمنوح ظتختلف القطاعات، مث جاء قطاع البناء واألشغاؿ، اطتدمات، ويف األخَت الفبلحة والصيد.

ديسمرب  31أما اصتدوؿ التاِف يوضح لنا الضمانات اظتمنوحة من طرؼ الصندوؽ منذ تأسيسيو حىت 
 حسب اصتهة كما يلي: 2016

 2016ديسمبر  31حتى  2004الممنوحة حسب الجهة من : توزيع الضمانات  17ـ  5الجدول رقم 

 عدد مناصب الشغل قيمة الضمان ) دج ( المشاريع الجهة
النسبة  دج %النسبة  العدد

% 
 %النسبة  العدد

 27,43 135 16 26,86 492 293 888 12 26,40 471 الشرق

 47,04 670 27 46,92 402 495 511 22 48,65 868 الوسط

 21,45 621 12 22,37 054 242 735 10 19,45 347 الغرب

 04,71 395 2 03,82 361 161 837 1 05,49 98 الجنوب

المجموع 
 الكلي

1784 100 47 972 192 309 100 58 821 100 

 اطتاصة باظتعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة  اصتزائرية". وزارة الصناعة واظتناجم، " النشريات المصدر:

من غتموع اظتشاريع اظتضمونة توجد يف جهة الوسط منذ تأسيس  %48965 أف من خبلؿ اصتدوؿيتبُت لنا 
 22511، حيث قدرت قيمة الضماف يف ىذه اصتهة بأكثر من 2016حىت هناية سنة  2004الصندوؽ سنة 

 471يف حُت حتتل اظترتبة الثانية جهة الشرؽ بػ:  ،من القيمة اإلرتالية %46992مليوف دينار جزائري، مبعدؿ 
مليوف دينار جزائري، مث جهة الغرب يف اظترتبة الثالثة  12888بقيمة قدرت بأكثر من  % 26940مشروع بنسبة 

 .  %5949مشروع بنسبة  98، مث احتلت جهة اصتنوب اظترتبة األخَتة بػ:  %19945مشروع بنسبة  347بػ: 

   2016ديسمبر  31حتى  2004: توزيع الضمانات الممنوحة حسب الجهة من  16ـ  5الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب المصدر:
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 ( FPCI )الفرع الرابع: صندوق ترقية التنافسية الصناعية 
، ويعد ىذا الصندوؽ اآللية العملية لتنفيذ 2000من قانوف اظتالية لسنة  92مت إنشاؤه مبوجب اظتادة رقم 

الصناعية الذي تقوده وزارة الصناعة، كما يعترب من األدوات اظتالية العملية اظتسَتة  الربنامج الوطٍت لتطوير التنافسية
طبيق الربنامج من دعم الصندوؽ للدعم اظتاِف اليت تقدمو السلطات اصتزائرية، ولتستفيد اظتؤسسات الراغبة يف ت

 1كتب أف تتوافر فيو معايَت القبوؿ التالية:

 ضرورة كوف اظتؤسسة من القطاع الصناعي؛ 

 أف يكوف للمؤسسة أصوؿ صافية مساوية على األقل لرأشتاعتا االجتماعي؛ 

 أف تكوف اظتؤسسة مسجلة يف السجل التجاري وعتا رقمها اصتبائي؛ 

  سنوات؛ 3أف تكوف اظتؤسسة قد نشطت على األقل ظتدة 

  عامبل. 20أف تكوف اظتؤسسة توظف على األقل 

 ويقدـ صندوؽ ترقية تنافسية اظتؤسسات دعمو اظتاِف على مرحلتُت:

 :مرحلة التشخيص (1
ختتار اظتؤسسة مكتب دراسات أو استشاري خارجي للقياـ بعملية التشخيص االسًتاتيجي الشامل 
للمؤسسة ووضع ؼتطط تأىيل للمؤسسة، يرافقو وضع ملف للحصوؿ على التمويل من صندوؽ ترقية التنافسية 

 1.5لكن يف حدود من تكلفة التشغيل الشامل  % 80الصناعية، ويقدر الدعم الذي يقدمو الصندوؽ مبا نسبتو 
 مليار دج.

  :مرحلة التخطيط (2
 شهرا حيث تكوف كاآليت: 24تكوف اظتساعدات اظتالية موزعة على 

 80 % .)..من إرتاِف االستثمارات غَت اظتادية )تكوين، دراسات، برامج معلوماتية 

 10%   مليوف دج كحد أقصى. 20االستثمارات اظتادية لكن يف حدود من 

 

                                                 
، اظتلتقى الدوِف حوؿ: سياسات التمويل وأثرىا على " تمويل عمليات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "عبد اضتق بوعًتوس، ػتمد دىاف،  -1

  .14، ص 2006نوفمرب  22 - 21جامعة بسكرة، اصتزائر، يومي  ،سة حالة اصتزائر والدوؿ الناميةدرا -ت واظتؤسساتاالقتصاديا
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  FGCPصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب الفرع الخامس: 
مت إنشاؤه لضماف القروض اظتمنوحة من طرؼ البنوؾ واظتؤسسات اظتالية اظتصغرة اظتنشأة يف إطار الوكالة 

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

يشكل الصندوؽ ضمانا إضافيا للبنوؾ واظتؤسسات اظتالية باإلضافة إُف الضمانات اظتقدمة من طرؼ 
 اظتؤسسات اظتصغرة واظتتمثلة يف: 

    رىن التجهيزات لصاٌف البنك، ولصاٌف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من جهة أخرى؛ 

 البنك وباسم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  التأمُت على كل األخطار صتميع التجهيزات اظتأخوذة باسم
 الشباب؛

 .رىن العتاد اظتتنقل 

حيث يتم حتويل  ،وقد يقـو الصندوؽ بعد إعبلف عدـ قدرة اظتؤسسة اظتصغرة على تسديد القرض البنكي
الدين اظتستحق للصندوؽ الذي يقـو بالتحقيق من عدـ قدرة اظتؤسسة على التسديد مث يعوض البنك يف حدود 

    1من األصوؿ والفوائد الباقية اظتستحقة للتسديد.  70%

 والمتوسطة في ظل التعاون الدولي المطلب الرابع: تأىيل ودعم المؤسسات الصغيرة
إف ترقية وتطوير قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ال نتكن أف يتحقق بصورة كلية دوف وجود شراكة 

واظتساندة البلزمُت، ونتكن من خبلؿ الشراكة االستفادة من جتربة الدوؿ وتعاوف دوِف اللذاف لتققاف عتا الدعم 
اظتتقدمة يف غتاؿ اإلدارة والتسيَت وكذا التكنولوجية اظتستخدمة، ىذا إُف جانب كوهنا دتثل اظتنفذ الوحيد عتا 

 للحصوؿ على التمويل الذي حتتاجو.

الشركاء األجانب من أجل تنمية وتطوير قطاع  ويف إطار الشراكة مت وضع عدة برامج للتعاوف الثنائي مع
  2اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ، ومن أىم ىذه الربامج:

 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة MEDAالفرع األول: برنامج 
يعد الربنامج األداة الرئيسية لبلحتاد األوريب لتنفيذ الشراكة األورو ػ متوسطية وأنشطتها، ودتنح مساعدات 

 الثنائية للجزائر، تونس، اظتغرب، مصر، األردف، سوريا، لبناف، فلسطُت. ميدا

تنمية اظتؤسسات  -باسم برنامج أورو 2005حيث دخل الربنامج حيز التنفيذ يف الفاتح من سبتمرب 
، حيث يهدؼ ىذا الربنامج إُف تأىيل وحتسُت Euro – Développement PMEالصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية 

                                                 
1

ــ  Benane Karima , " L’ansej redonner de l’espoir aux  jeunes ", la revue Badr-infos, N°44, 2006, pp16-17.   
  37-36ص ص ػ مصطفى بن بادة، مرجع سبق ذكره،  2
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تنافسية قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اطتاص ؽتا يسمح عتا بالتكيف مع مستلزمات اقتصاد السوؽ، وتطوير 
طرؽ اضتصوؿ على اظتعلومة اظتهنية لرؤساء اظتؤسسات واظتتعاملُت االقتصاديُت يف القطاع العاـ واطتاص، وتطوير 

باشرة باظتؤسسات ص و ـ، واظتساقتة اظتباشرة يف التمويل احمليط اظتقاواليت بواسطة اظتنشآت واظتنظمات اظتتعلقة م
  اصتيد لبلحتياجات اظتالية عتذا القطاع. ليساىم جبزء كبَت ومهم يف النمو االقتصادي واالجتماعي.

ملُت من قبل اظتفوضية  57مليوف أورو موزعة كما يلي ) 6299وجاء الربنامج بغبلؼ ماِف يقدر ب: 
مليوف مقدمة من طرؼ اظتؤسسات ص و ـ  295ل وزارة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، مليوف من قب 394أوربية، 

إُف  2000سنوات من أكتوبر  7(، أما اظتدة اليت استغرقها ىي من التكلفة الكلية لنشاط التأىيل % 20أي دفع 
اطتدمات ، يستهدؼ اظتؤسسات ص و ـ اطتاصة واليت تنشط يف القطاع الصناعي، وكذا قطاع 2007ديسمرب 

 1اليت عتا عبلقة مباشرة هبا، كما كتب أف تستويف الشروط التالية:

 لديها نشاط ظتدة ثبلثة سنوات على األقل؛ 

  عامل دائم؛ 20تشغل على األقل 

  أف تكوف منظمة على الصعيد اصتبائي وكذا صندوؽ الضماف االجتماعيCNAS؛ 

  من رأشتاعتا االجتماعي باسم شخص طبيعي أو معنوي جزائري اصتنسية.  %60حفظ على األقل 

أوربيُت(، يسَت من قبل وحدة  4جزائري،  21خبَت ) 25ينشط الربنامج بفريق عمل دائم مكوف من 
اصتزائر، عنابة، غرداية، وىراف، سطيف(، كما أنو ع جهوية )تسيَت الربنامج بالعاصمة باإلضافة إُف ستسة فرو 

ة غتاالت تتمثل يف: التطور االسًتاتيجي، التسويق، اإلدارة والتنظيم، تسيَت اظتوارد البشرية، اإلنتاج، يغطي عد
 اظتالية واحملاسبة، مراقبة التسيَت.

 من اظتؤسسات اظتستفيدة صناعية.  %99مؤسسة حيث  450" مت تأىيل 1أما يف هناية برنامج "ميدا 

دخل حيز التنفيذ ابتداء  2كما كشف السيد مصطفى بن بادة وزير اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة أف ميدا
مؤسسة جزائرية صغَتة ومتوسطة ، حيث يشارؾ فيو االحتاد  500والذي ينص على تأىيل  2009من جانفي 
مهمة ىذه اظتؤسسات يف اعتماد  مبليُت أورو، الذي يسعى إُف تيسَت 03مليوف أورو، واصتزائر بػ  40األوريب بػ  

 2التقييس وإدراج تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ اضتديثة من آجل تعزيز التنافسية بُت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.

 

                                                 
 .136سليمة غدير أزتد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .37-36ص ص  مصطفى بن بادة، مرجع سبق ذكره، -2
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 الفرع الثاني: برنامج أوبتيم إيكسبورت الجزائري الفرنسي
وبتيم أ "  ات الصغَتة واظتتوسطةيطلق على الربنامج اصتزائري الفرنسي لتعزيز قدرات التصدير لدى اظتؤسس

إف ىذا الربنامج اظتموؿ بالتعاوف بُت وزارة التجارة اصتزائرية والوكالة الفرنسية للتنمية يتوجو إُف إيكسبورت" 
اظتؤسسات اصتزائرية اليت تنشط يف غتاؿ التصدير، أو تلك اليت تكتسب كفاءة عالية يف ىذا اجملاؿ وتتمثل مهمتو 

اظتستفيدين من الربنامج من اصتانب التقٍت وذلك جبعل مساراهتم التنموية الدولية أكثر حرفية من أساسا يف دعم 
خبلؿ ضماف تكوينات يف اظتهن اظتتعلقة بالتصدير واإلعبلـ التجاري، واستكشاؼ األسواؽ اطتارجية، وعلى غرار 

ص لفائدة األعواف واظتستشارين يف الدورات التحسيسية اظتخصصة للمصدرين اظتبتدئُت يرتقب الربنامج دعم خا
مؤسسة تنتمي لعدة قطاعات أقتها قطاع  685مؤسسة مصدرة من بُت  40ويف السياؽ مت تأىيل  غتاؿ التصدير.

 2008الصناعة الغذائية وقطاع الصناعة الكيماوية، أعربت عن اىتمامها هبذا الربنامج الذي دتت مباشرتو سنة 
ورو لبلستفادة من مرافقة تقنية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف نشاطات مليوف أ 295بتمويل بلغت قيمتو 

من إرتاِف   %65مؤسسة صغَتة ومتوسطة، أي ما يعادؿ  445التصدير اطتاصة هبا. وقد شتح الربنامج بتأىيل 
ِف وىي مؤسسة بعد قيامها بعملية التشخيص األو  179اظتؤسسات اظتنخرطة يف الربنامج، كما عرؼ الربنامج ختلي 

  1من إرتاِف اظتؤسسات اظتنخرطة.  %26دتثل 

 الفرع الثالث: التعاون الجزائري األلماني
عن ؾتاح اظترحلة  2009صف أفريل تأعلن وزير اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة مصطفى بن بادة يف من

واليات الوطن بُت " اطتاص بإنشاء غتمعات مشًتكة يف كل نيكليوساألوُف من برنامج اجملمعات االقتصادية "
 اظتتعاملُت االقتصاديُت من نفس القطاع، هبدؼ تأىيلهم وحتسُت مساقتتهم يف بناء االقتصاد الوطٍت.

يف إطار  2007" ابتداء من جويلية NUCLEUSنيكليوس ولقد اعتمدت السلطات العمومية برنامج "
ج ؾتاحا يف العديد من الدوؿ منها أظتانيا ذاهتا التعاوف بُت اضتكومتُت اصتزائرية واألظتانية، بعد أف عرؼ الربنام

سنة، ويعٍت الربنامج اعتماد رتعية أو جتمع مهٍت صغَت كتمع عددا من اظتهنيُت  17والربازيل اليت طبقتو منذ 
جي تي زاد التخصص وتساىم " الفرع أو اظتقاولُت واظتتعاملُت أو اضترفيُت الذين ينشطوف يف نفس اجملاؿ أو

GTZنية يف اظتصاحبة والتوجيو واالستشارة والتعاوف التقٍت. وتسمح ىذه العملية للمؤسسات الصغَتة " األظتا
  2واظتتوسطة أف تستفيد من مزايا من بينها:

 العمل يف شفافية وبطريقة قانونية لدى اـتراطها يف الغرؼ التجارية؛ 

                                                 
معة ، غتلة االسًتاتيجية والتنمية، جا"درات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنحو استراتيجية متكاملة لتنمية صا"رتاؿ خنشور، زتزة العوادي،  -1

  .31، ص 2014-07مستغاّف، اصتزائر، العدد 
  .39فى بن بادة، مرجع سبق ذكره، ص طمص -2
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  الربامج دوف عراقيل؛االستفادة من كامل اطتدمات والتسهيبلت اليت تتضمنها مثل ىذه 

  التشكيل كمجموعة متجانسة للتأثَت على احمليط اظتباشر، واالستفادة من آليات دعم واضحة؛ 

 1200غتموعة منبثقة عن  148، مت تشكيل 2007ويبلحظ منذ اعتماد الربنامج يف اصتزائر يف جويلية 
كمناطق جتريبية وختص العديد من غرفة على مستوى اظتناطق الثبلث اليت اعتمدت   14مؤسسة على مستوى 

 التخصصات مثل: البناء واظتيكانيك ورتع اضتليب.

 الفرع الخامس: التعاون الجزائري الكندي
يندرج ىذا االتفاؽ يف إطار تطوير القطاع اطتاص مبا فيها دعم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وذلك 

 أجل حتسُت إنتاجو وزيادة قدرتو التنافسية.لتمكينها من اضتصوؿ على اظتهارة واطتربة الكندية من 
مبليُت دوالر كندي من أجل تسهل التعرؼ اظتتبادؿ على  10وقد مت ختصيص غبلؼ ماِف قدره 

   1عملية وزعت كما يلي: 72القطاعات اطتاصة اصتزائرية والكندية، وقد ساىم ىذا الغبلؼ اظتاِف يف جتسيد 

 60 ت الكتساب اطتربة واظتساعدة التقنية والتكوين وكذا عملية خصت اظتؤسسات يف كل القطاعا
 االستشارات يف غتاؿ التنظيم والتسيَت.

 10  عمليات خصت اظتؤسسات اليت عتا عبلقة مباشرة مع القطاع اظتاِف واالقتصادي، كوكالة ترقية ودعم
     االستثمار ومتابعتها، وصتنة مراقبة أعماؿ البورصة، وبورصة التنمية والشراكة.

 المطلب الخامس: المؤسسات الداعمة لتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
عملت اصتزائر على خلق وإنشاء العديد من اظتعاىد واظتؤسسات من أجل حتسُت ودعم تنافسية اظتؤسسات 

ع مطلع اصتزائرية من أجل مسايرة التوجو ؿتو اقتصاد السوؽ، خاصة مع االنفتاح االقتصادي الذي تبنتو اصتزائر م
التسعينيات، بغية حتسُت تنافسية اظتؤسسات االقتصادية، وذلك من خبلؿ تطوير اظتنتوج اصتزائري من الناحية 
الكيفية، أي حتسُت جودة اظتنتج حىت يكوف لو القدرة على اظتنافسة داخل السوؽ احمللي وحىت األسواؽ اطتارجية. 

 2ومن بُت ىذه اظتعاىد واظتؤسسات نذكر ما يلي:

 

                                                 
 .134بلخَت فريد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  وزارة الصناعة واظتناجم اصتزائرية: -2

http://www.mdipi.gov.dz 

http://www.mdipi.gov.dz/
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  (IANOR) فرع األول: المعهد الجزائري للتقييس ال
"اظترسـو التنفيذي  طابع صناعي وجتاري  مبقتضى ذات مت انشاء اظتعهد اصتزائري للتقييس، كهيئة عمومية

-11بصيغتو اظتعدلة واظتكّمل "مبوجب اظترسـو رقم اظترسـو التنفيذي"  1998فرباير  21الصادر يف  69-98 رقم
غَتة واظتتوسطة وترقية حتت إشراؼ وزارة الصناعة واظتؤسسات الص . يعمل اظتعهد2011يناير  25من  20

 وىو مكلف بػ: ،االستثمار

  ،شهار ونشر اظتعايَت اصتزائرية؛إحتضَت 

 اظتركزية والتنسيق صتميع أعماؿ التقييس اليت باشرهتا اعتياكل القائمة وتلك اليت سيتم إنشاؤىا عتذا الغرض؛ 

 التجارية اظتطابقة للمعايَت اصتزائرية وتسميات ذات نوعية، فضبل عن اإلذف بتسليم تصريح  اعتماد العبلمات
 باستخداـ ىذه العبلمات، ومراقبة استخدامها يف اطار التشريع اظتعموؿ بو؛

  ترقية األعماؿ والبحوث، والتجارب يف اصتزائر أو يف اطتارج وكذلك وضع مرافق االختبارات البلزمة إلنشاء
 يَت وضماف تنفيذىا؛اظتعا

 أو معلومات تتعلق بالتقييس؛ اصتمهور ألي توثيق صيانة الدستور والبقاء حتت تصرؼ 

 التكوين و التحسيس يف غتاالت التقييس؛ 

 يف ميادين التقييس اليت تكوف اصتزائر طرفا فيها؛ تطبيق االتفاقيات الدولية 

 منظمة التجارة العاظتية؛ تجارة، الذي يندرج حتت غطاءلل إدارة اظتركز الوطٍت للمعلومات حوؿ العوائق التقنية 

  يف أشغاؿ اظتنظمات الدولية واإلقليمية للتقييس ونتثل اصتزائر عند االقتضاء. ف اظتعهد يشارؾأباإلضافة إُف 

 (INAPI) الفرع الثاني: المعهد الوطني للملكية الصناعية 
حتت إشراؼ وزارة الصناعة واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وترقية االستثمار، مت انشاء اظتعهد الوطٍت 

-98اصتزائري للملكية الصناعية، كهيئة عمومية ذات طابع اقتصادي و جتاري، مبوجب "اظترسـو التنفيذي رقم" 
 اصتزائري للتقييس واظتلكية الصناعية(.  ، يف إطار إعادة ىيكلة اظتعهد األـ )اظتعهد1998فرباير  21اظتؤرخ  69

اظتعهد، الذي  يف نشاط حيث تعترب اصتزائر عضو يف اظتنظمة العاظتية للملكية الفكرية، وىذا يعٍت بعدا دوليا
حتديث اظتعهد  نتارس يف اطار قانوٓف ػتدد من التشريع الوطٍت وااللتزامات الدولية. كما تشمل آفاؽ العمل ايضا

لصاٌف اظتتعاملُت وىذا بتسهيل اللجوء  وتطوير اإلعبلـ ولوجيات اصتديدة لئلعبلـ واالتصاؿمن خبلؿ التكن
 للملكية الصناعية اليت تشكل عنصرا أساسيا يف اسًتاتيجية التنمية االقتصادية القائمة على االبتكار.
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 حتسُت اطتدمة اظتقدمة للمستخدمُت من خبلؿ تقليس اجاؿ معاصتة الطلبات؛ 

  صوؿ إُف اظتعلومات عن طريق اظتوقعتسهيل الو :inapi.org على شبكة اإلنًتنت؛ 

 تشجيع اللجوء للملكية الصناعية بغية تشجيع التطور من خبلؿ االبتكار؛ 

 .اظتساقتة يف حتسُت احمليط القانوٓف واظتؤسسايت، ليكوف عضوا رئيسيا يف ػتاربة التقليد 

 (INPED)الفرع الثالث: المعهد الوطني لئلنتاجية والتنمية 
    الصادر يف 172-67بواسطة القرار رقم  (،inpedمت انشاء اظتعهد الوطٍت لئلنتاجية والتنمية الصناعية )

الصادر  163-98للمرسـو التنفيذي رقم طبقا  مية ذات طابع صناعي وجتاري، كهيئة عمو 1967أغسطس  31
 . حتت إشراؼ وزارة الصناعة واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وترقيو االستثمار، مهامو ىي:1998مايو  19يف 

  ضماف التكوين يف إدارة االعماؿ إلطارات و مسَتي اظتؤسسات العمومية واطتاصة، وال سيما يف القطاع
 الصناعي؛

  تطوير االقتصاد الوطٍت.اظتساقتة بالوسائل اظتناسبة يف اصتهود اليت بدأهتا الدولة فيما متص 

  تقدٔف خدمات الدعم والدراسات للوزارة الوصية، مبا يف ذلك أنشطتها إلعادة اعتيكلة الصناعية وحتضَت
 االسًتاتيجيات ذات الصلة؛

 .مباشرة أي عمل للتكوين اظتتواصل يف االتقاف وإعادة الرسكلة يف غتاالت التسيَت ولغات األعماؿ والتوثيق 

سات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر عتا دور فعاؿ يف اإلنتاج الوطٍت وترقية الصادرات خارج ما داـ أف اظتؤس
احملروقات. نستخلص أف تنمية ىذا القطاع وتأىيلو يعترب شرط أساسي ألنو األداة الفعالة يف التنمية االقتصادية 

عجلة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من . لذا أدركت اصتزائر أف حتريك عامة وتطوير تنافسية اظتنتج الوطٍت خاصة
 أجل النهوض بالصادرات خارج احملروقات، مع ربطها بالبيئة االقتصادية الكلية، ألف ىذا اعتدؼ أضحى ضرورة ال

يقتضيها التطور الديناميكي لبلقتصاد اصتزائري فقط، بل أيضا يقتضيها الدخوؿ واظتشاركة يف االقتصاد العاظتي 
 اجتة عن حترير التجارة.لتقاسم اظتزايا الن
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 المبحث الثالث: دراسة ميدانية حول تنافسية المؤسسات ص و م في الجزائر
تعترب ىذه الدراسة وصفية حتليلية من حيث سعيها التعرؼ على العوامل التنافسية اليت تساعد يف حتسُت 

اظتيدآف للمؤسسات مدار البحث، وتعترب األداء التنافسي للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية من خبلؿ اظتسح 
 أيضا تطبيقية من حيث األساس، وسببية من حيث الغرض، ألف ىنالك فرضيات يف البحث كتب اختبارىا.

 األول: طبيعة الدراسة الميدانية المطلب
وحتصيل يف ىذا اظتطلب ؿتاوؿ عرض اظتنهج الذي مت االعتماد عليو يف ىذه الدراسة اظتيدانية، ومصادر رتع 

  اظتعلومات، والتعرؼ على كيفية إعداد االستبياف، وعينة الدراسة.

 الفرع األول: منهجية الدراسة ومصادر جمع المعلومات
 :منهجية الدراسة (1

مت استخداـ اظتنهج الوصفي، من أجل معرفة أىم العقبات اليت تقف أماـ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة 
سي خاصة يف األسواؽ اطتارجية، وىذا لكونو األكثر واألنسب اظتناىج البحثية اصتزائرية لتحقيق التفوؽ التناف

لوصف الظاىرة موضوع البحث. وذلك باستخداـ األسلوب التطبيقي هبدؼ رتع البيانات وحتليلها واختبار 
 الفرضيات، والذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاىرة ويعرب عنها تعبَتا كيفيا وكميا.

 :جمع المعلومات مصادر وطريقة (2
 اعتمدت ىذه الدراسة بشكل رئيسي على نوعُت من البيانات: 

دتثلت البيانات الثانوية أساسا يف البيانات الداخلية اليت ىي عبارة عن معلومات  المصادر الثانوية للبيانات: .أ 
خاصة بكل مؤسسة ػتل الدراسة كاسم اظتؤسسة، الطابع القانوٓف للمؤسسة، نشاط اظتؤسسة، عدد عماؿ 

 اظتؤسسة.

وتوحيد نوع مت استخداـ االستبياف صتمع اظتعلومات األولية كأداة رئيسية للبحث،  المصادر األولية: .ب 
وطريقة األسئلة اظتوجهة ألصحاب اظتؤسسات. وقد دتحور االستبياف حوؿ رتلة من العوامل اظتتعلقة بتدعيم 
التنافسية داخل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، ومدى تأثَت ىذه العوامل يف تفعيل التفوؽ التنافسي من أجل القياـ 

د أىم اظتتغَتات الرئيسية اظتستقلة اليت عتا تأثَت على األداء بوظيفة التصدير عتذا النوع من اظتؤسسات. وحتدي
 التنافسي اظتتميز للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة كمتغَت تابع.

مت رتع البيانات اطتاصة باالستبياف عن طريق أسلوب اظتقاببلت الشخصية مع العينة  طريقة جمع البيانات: .ج 
ريقة إُف الرفع من درجة االستجابة وكذا اإلجابة عن أي ػتل الدراسة، ويكمن اعتدؼ الرئيسي من ىذه الط

تساؤالت نتكن أف تصدر من صاحب اظتؤسسة، كما مت رتع البيانات لبعض اظتؤسسات عن طريق الربيد 
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االلكًتوٓف لعينة الدراسة، ومت اضتصوؿ على العناوين االلكًتونية عتذه اظتؤسسات باالعتماد على اظتواقع االلكًتونية 
 :التالية

www.made-in-algeria.com 

(، يف لعاـ اصتزائري لبلقتصاد اصتزائريالفهرس امت االعتماد على مرجع الكومباس )إضافة إُف ذلك، فقد 
 اضتصوؿ على بعض العناوين االلكًتونية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة حسب واليات الًتاب الوطٍت.

إُف  2015أما بالنسبة للفًتة الزمنية اليت مت توزيع االستبيانات فيها واسًتجاعها فقد امتدت من ديسمرب 
 .2016غاية ماي 

 الفرع الثاني: إعداد وتصميم االستبيان
لقد مت االعتماد يف تصميم االستبياف يف البداية إُف وضع مقدمة نظرا ألقتيتها، من خبلؿ تقدٔف موضوع 

مستقصي منهم وتعريفهم هبدفها األكادنتي، وىذا يعترب تشجيع اظتستقصي على اظتشاركة يف اظتوضوع، الدراسة لل
ألف األسئلة تعترب جتاوز ومساس إُف حد ما ببعض اطتصوصيات. كما تضمن االستبياف بيانات الدراسة مصفوفة 

ا تضمن االستبياف على غتموعة من ؾتد يف صفوفها ؼتتلف البيانات اظتتعلقة باظتؤسسات اليت مت استجواهبا. كم
البيانات اليت مت االعتماد عليها واليت نتكن تقسيمها إُف أبعاد رئيسية )دتثلت يف اظتتغَتات اظتستقلة واظتتغَتات 
التابعة ( ومتغَتات فرعية ) دتثل يف فقرات االستبياف (، ومغَتات جزئية ) دتثلت يف بنود الفقرات (. اصتدوؿ التاِف 

 أكثر: يوضح ذلك

 : توزيع فقرات االستبيان18ـ  5الجدول رقم 

 رموز البنود  المتغيرات الرئيسية ) الفقرات( األبعاد الرئيسية

عوامل دعم األداء التنافسي 
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 X1 – X3 اإلبداع التكنولوجي 

 X4 – X6 البحث والتطوير

 X7 – X10 تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ

 X11 – X14 االستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري

 X15 – X16 الشراكة األجنبية

 X17 – X20 الدعم اضتكومي

  Y مزايا األداء والتفوؽ التنافسي األداء التنافسي

 

http://www.made-in-algeria.com/
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 وقد مت استعماؿ مقياس ليكرت اطتماسي، من أجل إعطاء للفقرات درجات استجابة كما يلي:

 اإلجابة لفقرات االستبانة: درجة 19ـ  5الجدول رقم 

 5 4 3 2 1 درجة اإلجابة

 المتغيرات
غَت موافق  عوال التنافسية

 دتاما
 موافق دتاما موافق ػتايد غَت موافق

 التفوق التنافسي

 

 الفرع الثالث: فرضيات الدراسة
مبوضوع عوامل مت صياغة البحث الفرضي وفق ما جاء من مسح للنتائج الفكرية لؤلدبيات ذات الصلة 

دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وبعد إجراء مراجعة واسعة للبحوث والدراسات اضتديثة يف 
 ىذا اضتقل جرى تصميم اظتخطط الفرضي للبحث ليعكس أبعاد ومتغَتات الظاىرة اظتدروسة.

سهم غتموع الفرضيات التأثَت بُت يشَت اظتخطط الفرضي للدراسة إُف الفرضيات اظتوضوعة، إذ  دتثل األ
اظتتغَتات اظتستقلة اليت دتثل عوامل دعم القدرة التنافسية و اظتتغَت التابع الذي نتثل التفوؽ التنافسي للمؤسسات 

 الصغَتة واظتتوسطة كما ىو موضح يف الشكل التاِف:

 : المخطط الفرضي للبحث17ـ  5رقم الشكل 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

التفوق واألداء 
 الدعم اضتكومي التنافسي

الشراكة 
 األجنبية

رأس اظتاؿ 
 البشري

تكنولوجيا 
 اظتعلومات

 البحث والتطوير

االبداع 
 التكنولوجي
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اعتمادا على الشكل السابق الذي يعرض متغَتات البحث بأبعادىا اظتختلفة وطبيعة العبلقة بينهما 
 واجتاىهما، ولغرض بلوغ أىداؼ البحث فقد اعتمدنا على صياغة  الفرضيات التالية:

 :الفرضية الرئيسية  
األداء التنافسي " توجد عبلقة ارتباط وتأثير ذات داللة احصائية معنوية بين أبعاد التنافسية و 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية "

انطبلقا من ىذه الفرضية الرئيسة اظتعتمدة يف الدراسة اظتيدانية نتكن أف تتفرع إُف غتموعة من الفرضيات 
 اصتزئية كالتاِف:

 :التكنولوجي. سًتاتيجية اإلبداعاليس من أولويات اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية  الفرضية األولى 

 :ال هتتم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية بالبحث والتطوير. الفرضية الثانية 

 :ال تعمل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية على تسخَت وتوفَت كل وسائل تكنولوجيا   الفرضية الثالثة
 اظتعلومات واالتصاؿ.

 :عدـ اىتماـ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية باالستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري. الفرضية الرابعة 

 :َف تستفد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من الدعم اظتاِف والتقٍت يف إطار الشراكة  الفرضية الخامسة
 األجنبية.

 :رؼ الدولة لدخوؿ األسواؽ ال تتلقى اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة الدعم البلـز من ط الفرضية السادسة
 الدولية.

 :ال تتميز اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة باألداء والتفوؽ التنافسي الفرضية السابعة . 

 الفرع الرابع: اختيار عينة الدراسة
 :تحديد عينة الدراسة (1

مت اختيار عينة الدراسة من غتتمع نتثل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة االقتصادية على ؼتتلف القطاعات، مت 
استبانة مثلت عينة  53استبانة لعدـ صبلحيتها للتحليل واعتمد على  7استبانة حيث قمنا بإلغاء  60توزيع 

حاب وؽتثلُت ظتؤسسات العينة، كما مت الدراسة، حيث قاـ الباحث بتوزيع اصتزء األكرب منها شخصيا على أص
االستعانة كما ذكرنا سابقا بالربيد االلكًتوٓف لتوزيع اصتزء اآلخر، وكاف توزيع ىذه العينة تبعا جملموعة من واليات 

 اصتزائر كما ىو موضح يف اصتدوؿ التاِف: 
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 : توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة20ـ  5الجدول رقم 

 %  ة المئويةالنسب التكرار الوالية
 30 16 الجزائر العاصمة
 20 11 معسكر
 11 6 بومرداس
 9 5 البليدة
 7 4 تيزي وزو
 7 4 بجاية
 5 3 تيبازة
 1 1 سطيف

 1 1 برج بوعريريج
 1 1 خنشلة
 1 1 شلف

 من إعداد الطالب المصدر:

من  استبياف 16من خبلؿ اصتدوؿ يتبُت أف العدد األكرب من  االستبيانات اظتوزعة كانت يف والية اصتزائر بػ 
 6، والية بومرداس  %20استبانة بنسبة  11،أما يف والية معسكر مت توزيع  30 % ، أي بنسبة 53أصل 

 . %11استبيانا بػنسبة 

 :الخصائص التعريفية لعينة الدراسة (2

.  %100فيما متص نوع نشاط اظتؤسسة تعمدنا سحب عينة ذات نشاط صناعي  المؤسسة:نشاط  .أ 
 واصتدوؿ التاِف يوضح أىم النشاطات الصناعية اظتدرجة ضمن اظتؤسسات اظتختارة يف العينة:

 : توزيع النشاط الصناعي المدرج في عينة الدراسة21ـ  5الجدول رقم 

 المئويةالنسب  التكرار نوع النشاط الصناعي
 24 13 صناعة النسيج

 23 12 صناعة ؼتتلفة

 18 10 اظتواد الغذائية

 6 3 صناعة اصتلد
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 6 3 صناعة الكًتونية

 4 2 صناعة كهربائية

 4 2 صناعة كيميائية

 4 2 صناعة اضتديد والصلب

 4 2 صناعة الببلستيك

 4 2 صناعة اطتشب

 4 2 صناعة الزجاج

 %100 53 المجموع

 من إعداد الطالب المصدر:

 الشكل التاِف يوضح توزيع نسب مشاركة عينة الدراسة حسب النشاطات الصناعية الذي تنتمي إليها:

 : توزيع النشاط الصناعي المدرج في عينة الدراسة 18ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 

 

 

 

23% 

23% 

18% 

6% 

6% 

4% 

4% 
4% 

4% 
4% 4% 

 صناعة النسيج

 صناعة مختلفة

 المواد الغذائية

 صناعة الجلد

 صناعة الكترونية

 صناعة كهربائية

 صناعة كيميائية

 صناعة الحديد والصلب

 صناعة الببلستيك

 صناعة الخشب

 صناعة الزجاج
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 الشكل القانوني: .ب 

 طبعتها القانونية : توزيع مؤسسات العينة حسب22ـ  5الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار الطبيعة القانونية
EURL 53 28 شركة ذات الشخص الوحيد 

SARL 30 16 شركة ذات مسؤولية ػتدودة 

SPA 13 07 الشركات ذات األسهم 

SNC 4 02 شركات التضامن 

  %100 53 المجموع

 من إعداد الطالبالمصدر: 

للمؤسسات ػتل الدراسة ؾتد أف أغلب اظتؤسسات اليت مت استقصاؤىا ىي من حيث الشكل القانوٓف 
،  %30، أما شركات ذات اظتسؤولية احملدودة نسبتها  %53شركات ذات الشخص الوحيد نسبتها تقريبا 

  . %4، أما شركات التضامن قدرت نسبتها بػ  %13وشركات ذات األسهم 

 عينة ػتل الدراسة حسب طبيعتها القانونية:أما الشكل التاِف يوضح توزيع نسب مؤسسات ال

 : توزيع مؤسسات العينة حسب طبيعتها القانونية 19ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 

53% 

30% 

13% 

4% 

EURL SARL SPA SNC
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 حجم المؤسسة حسب العمال: .ج 

من حيث حجم اظتؤسسة مت االعتماد على عدد العماؿ يف تصنيفها، حيث صنف الباحث عينة الدراسة  
 متوسطة، اصتدوؿ التاِف يوضح ذلك:اظتؤسسات ىي مؤسسات صغَتة و إُف صنفُت من 

 : تصنيف مؤسسات الدراسة حسب عدد العمال23ـ  5الجدول رقم 

   %النسبة المئوية  التكرار حجم المؤسسة
 55 29 ( عامل49-10المؤسسات الصغيرة )

 45 24 ( عامل250-50المتوسطة )المؤسسات 

  %100 53 المجموع

 من إعداد الطالبالمصدر: 

يتضح من بيانات اصتدوؿ أف نسيج اظتؤسسات لعينة الدراسة مشكل من مؤسسات صغَتة واليت بلغ  
 . %45مؤسسة بنسبة  24، أما اظتؤسسات اظتتوسطة   %55مؤسسة بنسبة تقدر بػ  29عددىا 

 : تصنيف مؤسسات العينة حسب عدد العمال20ـ  5الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 

 

 

 

P E 
55% 

M E 
45% 
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 تحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسةالمطلب الثاني: ال
يتناوؿ ىذا اظتطلب عرض وحتليل البيانات اليت أظهرىا استبياف البحث، من خبلؿ حتليل آراء واستجابات 

 أفراد العينة حوؿ اظتتغَتات الرئيسية وأبعادىا.

 الفرع األول: متغيرات الدراسة
ص والعوامل التنافسية اليت تتميز هبا اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة للعينة اظتدروسة مت لتحديد أىم اطتصائ

االعتماد على غتموعة من اظتتغَتات واليت نتكن تقسيمها إُف متغَتات رئيسية ومتغَتات فرعية واليت نتكن إبرازىا 
 يف اصتدوؿ التاِف:

 : متغيرات الدراسة24ـ  5الجدول رقم 

األبعاد 
 الرئيسية

المتغيرات 
 الرئيسية

 المتغيرات الفرعية
رمز 
 المتغير

 
 

 
 

المتغيرات 
 المستقلة

 اإلبداع التكنولوجي
 X1 ال تتبٌت اظتؤسسة االبتكارات العاظتية الرائدة

 X2 اظتؤسسة غَت مهتمة باظتلتقيات واظتعارض اطتاصة باإلبداع 
 X3 اظتؤسسة ليس عتا مصلحة خاصة بالتطور التكنولوجي 

 البحث والتطوير

عدـ قياـ اظتؤسسة بالتعاوف مع مؤسسات أخرى يف غتاؿ 
 X4 البحث والتطوير

 X5 اظتؤسسة ال تتصل باصتامعات واظتعاىد اظتتخصصة يف البحث  
 X6 ال هتتم اظتؤسسة  بأاحاث ودراسات ختص تطوير منتج جديد 

تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصال

 X7 أجهزة وبرغتيات حاسوبية جد متطورةال تستخدـ اظتؤسسة 
 X8 شبكة االنًتنت غَت متاحة لكل العاملُت

 X9 سًتاتيجية التسويق االلكًتوٓفاعدـ انتهاج اظتؤسسة 
 X10 ال تقيس اظتؤسسة مستوى اظتعرفة لديها باظتؤسسات اظتنافسة

االستثمار في الرأس 
 المال البشري

 X11 بشرية دتلك اطتربة واظتهارات العاليةال يوجد يف اظتؤسسة كوادر 
 X12 التدريب ال يشمل رتيع العاملُت وكافة اظتستويات
 X13 ال ينصب التدريب على فهم عناصر التنافسية

 X14 ال يتم التكوين يف معاىد متخصصة

ليس من أولوية اظتؤسسة القياـ بعبلقة تعاوف مع اظتؤسسات  الشراكة األجنبية
 X15 األجنبية
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 X16 عدـ استفادة اظتؤسسة من الدعم اظتاِف والتقٍت يف إطار الشراكة

 الدعم الحكومي

 X17 َف تستفيد اظتؤسسة من دعم اضتاضنات التكنولوجية
 X18 ال توفر لكم اضتكومة البيانات واظتعلومات عن األسواؽ اطتارجية

 X19 اظتعارض الدوليةعدـ تقدٔف اضتوافز من أجل اظتشاركة يف 
 X20 نقص االمتيازات  لزيادة وحتسُت اإلنتاج

المتغيرات 
 التابعة

األداء والتفوق 
 التنافسي

 عدـ قدرة منتجاتكم بالتميز والتوغل يف األسواؽ اطتارجية
 Y ( ISO) عدـ حصولكم على شهادة 

 من إعداد الطالب المصدر:

 للمتغيراتالفرع الثاني: اختبار االتساق الداخلي 
من أجل قياس صدؽ وثبات أداة ىذه الدراسة مت استخداـ برنامج اضتـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

(SPSS )Statistique Package For Social Scienes حيث متتص ىذا الربنامج يف حتليل البيانات سواء كاف ،
التساؽ وذلك عن طريق استخراج معامل ا حتليبل وصفيا أو حتليبل استنباطيا أو ما يعرؼ باختيار الفروض.

، وذلك للتأكد من عدـ حصوؿ أي خطأ على  Cronback’s alpha(الداخلي لفقرات اظتقياس )ألفا كرونباخ
 البيانات إذا أعيدت الدراسة نفسها وباستخداـ أداة القياس نفسها، ويف الظروؼ نفسها.

مقبولة للحكم على ثبات االستبياف، حيث كلما زادت  0960وتعترب قيمة اظتعامل اليت أكرب أو تساوي 
 قيمة اظتعامل زادت درجة الثبات والصدؽ من أسئلة االستبياف.

 : قيم اختبار ألفا كرونباخ لنموذج ومتغيرات الدراسة25ـ  5الجدول رقم 

 معامل الثبات مجال الفقرات المتغيرات
X1 – X3 0,71 اإلبداع التكنولوجي 

X4 – X6  0,61 والتطويرالبحث 

X7 – X10 0,63 تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ 

X11 – X14 0,72 االستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري 

X15 – X16 0,75 الشراكة األجنبية 

X17 – X20 0,74 الدعم اضتكومي 

Y  0,68 األداء والتفوؽ التنافسي 

 0,73 الدرجة الكلية

 من إعداد الطالب المصدر:
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وىذا يعٍت قيمة جيدة  0960اصتدوؿ أف معامبلت الثبات ظتكونات أداة القياس كلها أكرب من يتضح من 
ؽتا يعطي مؤشرا قويا  0973لثبات االتساؽ الداخلي. فضبل عن أف الثبات الكلي جملموع اظتؤشرات الكلية بلغت 

 انات اطتاصة بالدراسة.على استقرار نتائج األداة واتساقها. وىذا ما كتعلها صاضتة ومناسبة صتمع البي

 الفرع الثالث: التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة
يتناوؿ ىذا احملور عرض وحتليل البيانات اليت أظهرىا استبياف البحث، من خبلؿ حتليل أجوبة أفراد العينة 

( لقياس  3لبالغ ) حوؿ اظتتغَتات الرئيسية وأبعادىا ومؤشراهتا، واعتمد معيار االختبار اظتتمثل بالوسط الفرضي ا
وتقييم درجة استجابات أفراد العينة، فضبل عن استخداـ الوسط اضتسايب واالؿتراؼ اظتعياري والوزف اظتئوي للوقوؼ 

 على مدى التجانس واالنسجاـ يف إجابات أفراد العينة.

 ر التاِف:واستنادا لذلك فإف قيم اظتتوسطات اضتسابية اليت وصلت إليها الدراسة اعتمدنا على اظتعيا

 اظتستوى بالنسبة للمتوسط اضتسايب    اظتتوسط اضتسايب                               

 غَت موافق دتاما                                       1979إُف  1

 غَت موافق                                  2959إُف  1980

 ػتايد                                   3939إُف  2960

 موافق                                   4919إُف  3940

 موافق دتاما                                         5إُف  4920

 : نتائج اإلحصاء الوصفي للمتغيرات26ـ  5الجدول رقم 

 المتغير
 مقــــــــايـيـــــــــــــــــــس االستــجـــــــــــــابة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 موافق تماما االتجاه المعياري

 (5 ) 
 موافق
 (4 ) 

 محايد
 (3 ) 

 غير موافق
 (2 ) 

غير موافق 
 ( 1تماما ) 
 اإلبداع التكنولوجي

X1 25 11 5 7 5 3.83 1.38 موافق 
X2 12 16 9 10 6 3.34 1.32 ػتايد 
X3 10 13 10 12 8 3.09 1.35 ػتايد 

 موافق 1.38 3.42 الفرعياظتؤشر 
 البحث والتطوير

X4 33 11 6 2 1 4.38 0.96 موافق جدا 
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X5 24 8 2 13 6 3.58 1.52 موافق 
X6 12 15 5 9 12 3.11 1.5 ػتايد 

 موافق 1.45 3.69 اظتؤشر الفرعي
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال

X7 16 21 6 7 3 3.75 1.18 موافق 
X8 18 13 3 10 9 3.4 1.52 موافق 
X9 30 10 6 5 2 4.15 1.17 موافق 

X10 13 15 8 10 7 3.32 1.37 ػتايد 
 موافق 1.36 3.66 اظتؤشر الفرعي

 االستثمار في رأس المال لبشري
X11 8 13 4 15 13 2.77 1.44 ػتايد 
X12 20 14 6 4 9 3.6 1.47 موافق 
X13 18 13 9 7 6 3.57 1.37 موافق 
X14 12 16 10 3 12 3.25 1.45 ػتايد 

 ػتايد 1.47 3.3 اظتؤشر الفرعي
 الشراكة األجنبية

X15 22 9 11 7 4 3.72 1.32 موافق 
X16 30 10 7 5 1 4.19 1.1 موافق 

 موافق 1.24 3.95 اظتؤشر الفرعي
 الدعم الحكومي

X17 19 17 6 8 3 3.77 1.24 موافق 
X18 25 18 4 6 0 4.17 0.99 موافق 
X19 27 16 5 3 2 4.19 1.06 موافق 
X20 19 12 11 6 5 3.64 1.32 موافق 

 موافق 1.18 3.94 اظتؤشر الفرعي
 التفوق واألداء التنافسي

Y 17 21 5 7 3 3.79 1.19 موافق 
 من إعداد الطالب المصدر:
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 تشَت نتائج اإلحصاء الوصفي الواردة يف اصتدوؿ أعبله إُف ما يلي: 

 :اإلبداع التكنولوجي (1
النتائج الواردة يف ىذه الفقرة إُف إقرار أفراد عينة الدراسة أف متغَتات اإلبداع التكنولوجي دتيل إُف تشَت 

اضتياد أكثر، واصتدير بذلك أف الرأي باضتياد لغالبية الفقرات يعترب رأيا سلبيا يدعم رأي اظتوافقة، ؽتا يدؿ على عدـ 
 سًتاتيجية اإلبداع التكنولوجي.انتهاج اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ػتل الدراسة ال

 :البحث والتطوير (2
تشَت النتائج الواردة يف ىذه الفقرة إُف إقرار أفراد عينة الدراسة أف متغَتات البحث والتطوير دتيل بالشكل 

كأعلى نسبة. ىذا    4.38كأقل نسبة و  3.11العاـ إُف اظتوافقة، حيث تراوح اظتتوسط اضتسايب لبنود الفقرة بُت 
على عدـ قياـ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ػتل الدراسة بعمليات البحث والتطوير من أجل تطوير  ما يدؿ

 .منتجاهتم

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصال (3
تشَت النتائج الواردة يف ىذه الفقرة إُف إقرار أفراد عينة الدراسة أف متغَتات تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ 

كأعلى   4.15كأقل نسبة   3.32ظتوافقة، حيث تراوح اظتتوسط اضتسايب لبنود الفقرة بُت دتيل بالشكل العاـ إُف ا
نسبة. ىذا ما يدؿ على أف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ػتل الدراسة ال تعمل على تسخَت وتوفَت وسائل 

 تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ مبعدؿ متوسط. 

 :االستثمار في رأس المال البشري (4
ئج الواردة يف ىذه الفقرة إُف إقرار أفراد عينة الدراسة أف متغَتات االستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري  تشَت النتا

  3.6كأقل نسبة و  2.77كذلك دتيل إُف اضتياد بشكل عاـ، حيث تراوح اظتتوسط اضتسايب لبنود الفقرة بُت 
كأعلى نسبة. ىذا ما يدؿ على  عدـ وجود استثمار يف رأس اظتاؿ البشري يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ػتل 

 الدراسة بدرجة متوسطة.

 :الشراكة األجنبية (5
تشَت النتائج الواردة يف ىذه الفقرة إُف إقرار أفراد عينة الدراسة أف متغَتات الشراكة األجنبية دتيل بشكل 

كأعلى نسبة. ىذا ما   4.19كأقل نسبة و   3.72قة، حيث تراوح اظتتوسط اضتسايب لبنود الفقرة بُت عاـ إُف اظتواف
يدؿ على أف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ػتل الدراسة أهنا ال تستفيد من الشراكة األجنبية من خبلؿ الدعم 

 اظتاِف والتقٍت على وجو اطتصوص.
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 :الدعم الحكومي لدخول األسواق الدولية (6
تشَت النتائج الواردة يف ىذه الفقرة إُف إقرار أفراد عينة الدراسة أف متغَتات ىذه الفقرة دتيل إُف اظتوافقة  

كأعلى نسبة. ىذا ما يدؿ   4.19كأقل نسبة و   3.64كذلك، حيث تراوح اظتتوسط اضتسايب لبنود الفقرة بُت 
 ن طرؼ الدولة. على أف اظتؤسسات ص و ـ ػتل الدراسة ال تتلقى الدعم البلـز م

 :األداء والتفوق التنافسي (7
تشَت النتائج الواردة يف ىذه الفقرة إُف إقرار أفراد عينة الدراسة أف متغَت التفوؽ التنافسي نتيل إُف اظتوافقة  

، ىذا ما يدؿ على عدـ دتيز اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ػتل  3.79كذلك، حيث قدر متوسط ىذا اظتتغَت 
 التفوؽ التنافسي. الدراسة  مبزايا

 المطلب الثالث: اختبار الفرضيات وتحليل االرتباط لمعامل سبيرمان

إف اختبار الفرضيات قد يساعدنا يف إثبات أو نفي صحة الفرضيات السابقة، كما نتكن لتحليل العبلقة 
إحصائية توضح قوة  بُت اظتتغَتات نتكن الباحث من استخداـ طريقة لقياس االرتباط، وينتج عن ىذه العملية قيمة

العبلقة واجتاه العبلقة بُت اظتتغَتين تعرؼ باسم معامل االرتباط. ويف ىذه الدراسة استخدـ الباحث معامل 
 االرتباط سبَتماف باعتباره إجراء إحصائي ال معلمي يتناسب مع طبيعة اظتقياس اظتستخدـ يف رتع البيانات األولية.  

 لمتوسطات متغيرات الدراسةالفرع األول: اختبار الفرضيات 
مت اختبار رتيع الفرضيات اظتذكورة سلفا يف مقدمة البحث، حيث دتت مقارنة اظتتوسطات اضتسابية 

  α= 0,05ألف االؿتراؼ اظتعياري للمجتمع غتهوؿ لكل من اظتتغَتات عند  ( t )ظتختلف الفقرات وحساب قيمة 
( مت  3لعلـو اإلنسانية، ومبتوسط حسايب مفًتض يساوي ) وىي نسبة مقبولة ومعتمدة يف ا  %95 مبستوى ثقة 

 .حسابو بطريقة العبلمة الوسطى ظتقياس ليكرت اطتماسي

 (1  +2  +3  +4  +5  /)5  =15  /5  ( =3 .) 

(، وىو حتليل أحادي الطرؼ  H1 ˃ 3( و الفرضية البديلة )  H0 ≥ 3وهبذا فإف الفرضية العدمية )  
 من اليسار.
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 :اختبار الفرضية األولى (1
 اليت مفادىا:  H0انطبلقا من الفرضية األوُف مت حتديد الفرضية العدمية 

 سًتاتيجية اإلبداع التكنولوجي "اتبٍت  " ليس من أولويات اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية

 : نتائج اختبار الفرضية األولى27ـ  5الجدول رقم 

 الفقرة رقم
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

درجة 
 الحرية
N-1 

tcal 
 المحسوبة

Ttab 
 المجدولة

 
H0 

X1 نقبل 1.684- 4.379 52 1.38 3.83 ال تتبٌت اظتؤسسة االبتكارات العاظتية الرائدة 
X2 نقبل 1.684- 1.875 52 1.32 3.34 اظتؤسسة غَت مهتمة باظتلتقيات واظتعارض اطتاصة باإلبداع 
X3 نقبل 1.684- 0.485 52 1.35 3.09 اظتؤسسة ليس عتا مصلحة خاصة بالتطور التكنولوجي 

 نقبل 1.684- 2.216 52 1.38 3.42 الدرجة الكلية

( اصتدولية لكل  tاحملسوبة أكرب من قيمة )   ( tمن خبلؿ البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ يتضح أنو قيمة ) 
  H1و رفض الفرضية البديلة  H0فروع الفرضية األوُف، مبا فيو الفرض ككل، ىذا ما يعٍت قبوؿ فرضية العدـ 

، عند مستوى "اليت تنصها: " من أولويات اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة تبٍت اسًتاتيجية االبداع التكنولوجي
 أي أنو:  %5معنوية 

 "ي استراتيجية االبداع التكنولوجيالصغيرة والمتوسطة الجزائرية تبن ليس من أولويات المؤسسات"

 :اختبار الفرضية الثانية (2
 اليت مفادىا: H0انطبلقا من الفرضية الثانية مت حتديد الفرضية العدمية  

 " عدـ اىتماـ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية بالبحث والتطوير "

 اختبار الفرضية الثانية: نتائج 28ـ  5الجدول رقم 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

درجة 
 الحرية
N-1 

tcal 
 المحسوبة

Ttab 
 المجدولة

 
H0 

X4 نقبل 1.684- 10.465 52 0.96 4.38 عدـ قياـ اظتؤسسة بالتعاوف مع مؤسسات أخرى يف غتاؿ البحث والتطوير 
X5  نقبل 1.684- 2.778 52 1.52 3.58 اظتتخصصة يف البحثاظتؤسسة ال تتصل باصتامعات واظتعاىد 
X6 نقبل 1.684- 0.534 52 1.5 3.11 ال هتتم اظتؤسسة  بأاحاث ودراسات ختص تطوير منتج جديد 

 نقبل 1.684- 3.464 52 1.45 3.69 الدرجة الكلية
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( اصتدولية  tاحملسوبة أكرب من قيمة )   ( tيتضح لنا من خبلؿ البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ أف قيمة ) 
و رفض الفرضية  H0لكل فروع الفرضية الثانية، مبا فيو الفرض ككل، عموما ىذا ما يعٍت قبوؿ فرضية العدـ 

اليت نصها: " اىتماـ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية بالبحث والتطوير "، عند مستوى معنوية  H1البديلة 
 ، أي أنو:3.69ة يؤكدىا كذلك اظتتوسط اضتسايب جملموع الفروض الفرعية واظتقدرة بػ .  وىذه النتيج 5%

 " ال تهتم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بالبحث والتطوير "

 :اختبار الفرضية الثالثة (3
 اليت مفادىا: H0انطبلقا من الفرضية الثالثة مت حتديد الفرضية العدمية  

 الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية على تسخَت وتوفَت كل وسائل تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ "" ال تعمل اظتؤسسات 

 : نتائج اختبار الفرضية الثالثة29ـ  5الجدول رقم 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

درجة 
 الحرية
N-1 

tcal 
 المحسوبة

Ttab 
 المجدولة

 
H0 

X7  نقبل 1.684- 4.627 52 1.18 3.75 وبرغتيات حاسوبية جد متطورةال تستخدـ اظتؤسسة أجهزة 
X8 نقبل 1.684- 1.916 52 1.52 3.4 شبكة االنًتنت غَت متاحة لكل العاملُت 
X9 نقبل 1.684- 7.156 52 1.17 4.15 عدـ انتهاج اظتؤسسة إسًتاتيجية التسويق االلكًتوٓف 
X1
 نقبل 1.684- 1.7 52 1.37 3.32 باظتؤسسات اظتنافسةال تقيس اظتؤسسة مستوى اظتعرفة لديها  0

 نقبل 1.684- 3.533 52 1.36 3.66 الدرجة الكلية

 

( اصتدولية للفرض   tاحملسوبة أكرب من قيمة )   ( tمن خبلؿ البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ أف قيمة )  
اليت نصها: " تعمل اظتؤسسات  H1و رفض الفرضية البديلة  H0ككل، ىذا ما يعٍت قبوؿ فرضية العدـ 

الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية على تسخَت وتوفَت كل وسائل تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ" عند مستوى معنوية 
 ، أي أنو:3.66.  وىذه النتيجة يؤكدىا كذلك اظتتوسط اضتسايب جملموع الفروض الفرعية واظتقدرة بػ  5%

وسطة الجزائرية على تسخير وتوفير كل وسائل تكنولوجيا المعلومات " ال تعمل المؤسسات الصغيرة والمت
 واالتصال "
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 :اختبار الفرضية الرابعة (4
 اليت مفادىا: H0انطبلقا من الفرضية الرابعة مت حتديد الفرضية العدمية  

 " عدـ اىتماـ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية باالستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري "

 : نتائج اختبار الفرضية الرابعة30ـ  5الجدول رقم 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

درجة 
 الحرية
N-1 

tcal 
 المحسوبة

Ttab 
 المجدولة

 
H0 

X1
 نقبل 1.684- 1.163- 52 1.44 2.77 ال يوجد يف اظتؤسسة كوادر بشرية دتلك اطتربة واظتهارات العالية 1

X1
 نقبل 1.684- 2.271 52 1.47 3.6 رتيع العاملُت وكافة اظتستويات التدريب ال يشمل 2

X1
 نقبل 1.684- 3.029 52 1.37 3.57 ال ينصب التدريب على فهم عناصر التنافسية 3

X1
 نقبل 1.684- 1.255 52 1.45 3.25 ال يتم التكوين يف معاىد متخصصة 4

 نقبل 1.684- 1.486 52 1.47 3.3 الدرجة الكلية

( اصتدولية للفرض   tاحملسوبة أكرب من قيمة )   ( tمن خبلؿ البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ أف قيمة ) 
اليت نصها: " اىتماـ اظتؤسسات  H1و رفض الفرضية البديلة  H0ككل، ىذا ما يعٍت قبوؿ فرضية العدـ 

 أي أنو:   %5معنوية  الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية باالستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري " عند مستوى

 " عدم اىتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية باالستثمار في الرأس المال البشري "

 :اختبار الفرضية الخامسة (5
 اليت مفادىا: H0من الفرضية اطتامسة مت حتديد الفرضية العدمية  

 إطار الشراكة األجنبية " " َف تستفيد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من الدعم اظتاِف والتقٍت يف

 : نتائج اختبار الفرضية الخامسة31ـ  5الجدول رقم 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

درجة 
 الحرية
N-1 

tcal 
 المحسوبة

Ttab 
 المجدولة

 
H0 

X1
 نقبل 1.684- 3.971 52 1.32 3.72 َف تقم اظتؤسسة  بعبلقة تعاوف مع اظتؤسسات األجنبية 5

X1
 نقبل 1.684- 7.876 52 1.1 4.19 عدـ استفادة اظتؤسسة من الدعم اظتاِف والتقٍت يف إطار الشراكة 6

 نقبل 1.684- 5.578 52 1.24 3.95 الدرجة الكلية
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( اصتدولية  tاحملسوبة أكرب من قيمة )   ( tيتضح لنا من خبلؿ البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ أف قيمة )  
و رفض الفرضية  H0عموما ىذا ما يعٍت قبوؿ فرضية العدـ  لكل فروع الفرضية اطتامسة، مبا فيو الفرض ككل،

اليت نصها: " استفادت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من الدعم اظتاِف والتقٍت يف إطار الشراكة  H1البديلة 
ؤكدىا كذلك اظتتوسط اضتسايب جملموع الفروض الفرعية .  وىذه النتيجة ي %5األجنبية " عند مستوى معنوية 

 ، أي أنو:3.95واظتقدرة بػ 

 " لم تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدعم المالي والتقني في إطار الشراكة األجنبية "
 :اختبار الفرضية السادسة (6

 اليت مفادىا: H0من الفرضية السادسة مت حتديد الفرضية العدمية  

 تلقى اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة الدعم البلـز من طرؼ الدولة لدخوؿ األسواؽ الدولية "" عدـ 

 : نتائج اختبار الفرضية السادسة32ـ  5الجدول رقم 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

درجة 
 الحرية
N-1 

tcal 
 المحسوبة

Ttab 
 المجدولة

 
H0 

X17 نقبل 1.684- 4.521 52 1.24 3.77 اضتاضنات التكنولوجيةد اظتؤسسة من دعم َف تستف 
X18 نقبل 1.684- 8.604 52 0.99 4.17 ال توفر لكم اضتكومة البيانات واظتعلومات عن األسواؽ اطتارجية 
X19 نقبل 1.684- 8.173 52 1.06 4.19 عدـ تقدٔف اضتوافز من أجل اظتشاركة يف اظتعارض الدولية 
X20 نقبل 1.684- 3.53 52 1.32 3.64 لزيادة وحتسُت اإلنتاج  نقص االمتيازات 

 نقبل 1.684- 5.799 52 1.18 3.94 الدرجة الكلية

  

( tاحملسوبة أكرب من قيمة )  ( tكذلك يتضح لنا من خبلؿ البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ أف قيمة )  
و رفض  H0عموما ىذا ما يعٍت قبوؿ فرضية العدـ  اصتدولية لكل فروع الفرضية السادسة، مبا فيو الفرض ككل،

اليت نصها: "  تتلقى اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة الدعم البلـز من طرؼ الدولة لدخوؿ  H1الفرضية البديلة 
.  وىذه النتيجة يؤكدىا كذلك اظتتوسط اضتسايب جملموع الفروض  %5األسواؽ الدولية "عند مستوى معنوية 

 ، أي أنو:3.94ػ الفرعية واظتقدرة ب

 " ال تتلقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم البلزم من طر  الدولة لدخول األسواق الدولية "
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 :اختبار الفرضية السابعة (7
 اليت مفادىا: H0من الفرضية السابعة مت حتديد الفرضية العدمية  

 " ال تتميز اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة باألداء والتفوؽ التنافسي "

 : نتائج اختبار الفرضية السابعة33ـ  5الجدول رقم 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

درجة 
 الحرية
N-1 

tcal 
 المحسوبة

Ttab 
 المجدولة

 
H0 

Y عدـ قدرة منتوجاتكم بالتميز والتوغل يف األسواؽ اطتارجية 
 نقبل 3.79 1.19 52 4.833 -1.684 ( ISO) عدـ حصولكم على شهادة 

 

( اصتدولية  tاحملسوبة أكرب من قيمة )   ( tيتضح لنا من خبلؿ البيانات اظتسجلة يف اصتدوؿ أف قيمة )  
اليت نصها: " تتميز اظتؤسسات  H1و رفض الفرضية البديلة  H0وىذا ما يعٍت قبوؿ فرضية العدـ   للفرض،

 . %5الصغَتة واظتتوسطة باألداء والتفوؽ التنافسي " عند مستوى معنوية 

 " ال تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باألداء والتفوق التنافسي "
ات يف ضوء النتائج اظتتوصل إليها من خبلؿ اختبار الفرضيات اصتزئية نتكن التوصل إُف أف غالبية اظتؤسس  

الصغَتة واظتتوسطة ال تتبٌت أبعاد التنافسية اظتوضوعة يف الدراسة كاإلبداع التكنولوجي، البحث والتطوير، تكنولوجيا 
اظتعلومات واالتصاؿ وعدـ االستفادة من الدعم اظتاِف والتقٍت يف ضوء االتفاقيات الشراكة األجنبية. ؽتا أدى إُف 

 التنافسي.عدـ دتيز ىذه اظتؤسسات الفتية بالتفوؽ 

اختبار الفرضيات وتأكيدىا، ؿتاوؿ اإلجابة على الفرضية تعزيز النتائج اظتتوصل إليها من وهبدؼ  
الرئيسية، وذلك بالتطرؽ إُف عبلقة وأثر أبعاد التنافسية اظتذكورة سابقا على األداء والتفوؽ التنافسي للمؤسسات 

  الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية من خبلؿ عينة الدراسة. 

 الفرع الثاني: تحليل االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
من أجل دراسة العبلقة بُت األداء والتفوؽ التنافسي يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة لعينة الدراسة  

أو ما يسمى مبعامل ارتباط الرتب، حيث يستخدـ  وؼتتلف اظتتغَتات، مت االعتماد على معامل االرتباط لسبَتماف
(، وتكوف العبلقة قوية بُت اظتتغَتين كلما  1إُف  1-إذا كاف كبل اظتتغَتين مقاسا مبقياس ترتييب، ويأخذ قيم ) من 

 (، أما إشارة اظتعامل فتدؿ على اجتاه العبلقة بُت اظتتغَتين. 1اقًتبت القيمة اظتطلقة للمعامل إُف ) 
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 : معامل االرتباط لسبيرمان بين األداء التنافسي والمتغيرات المستقلة34ـ  5رقم  الجدول

 المتغيرات

القيمة 
المحسوبة 
لمعامل 
 االرتباط

القيمة 
الجدولية عند 
0,05 

القرار اإلحصائي 
 α= 0,05عند 

 H0رفض  0,271 0,747 ال تتبٌت اظتؤسسة االبتكارات العاظتية الرائدة
 H0رفض  0,271 0,766 باظتلتقيات واظتعارض اطتاصة باإلبداعاظتؤسسة غَت مهتمة 

 H0رفض  0,271 0,891 اظتؤسسة ليس عتا مصلحة خاصة بالتطور التكنولوجي
 H0رفض  0,271 0,675 عدـ قياـ اظتؤسسة بالتعاوف مؤسسات أخرى يف غتاؿ البحث والتطوير

 H0رفض  0,271 0,655 اظتؤسسة ال تتصل باصتامعات واظتعاىد اظتتخصصة يف البحث
 H0رفض  0,271 0,977 ال هتتم اظتؤسسة  بأاحاث ودراسات ختص تطوير منتج جديد
 H0رفض  0,271 0,989 ال تستخدـ اظتؤسسة أجهزة وبرغتيات حاسوبية جد متطورة

 H0رفض  0,271 0,883 شبكة االنًتنت غَت متاحة لكل العاملُت
 H0رفض  0,271 0,661 التسويق االلكًتوٓف عدـ انتهاج اظتؤسسة إسًتاتيجية

 H0رفض  0,271 0,778 ال تقيس اظتؤسسة مستوى اظتعرفة لديها باظتؤسسات اظتنافسة
 H0رفض  0,271 0,698 ال يوجد يف اظتؤسسة كوادر بشرية دتلك اطتربة واظتهارات العالية

 H0رفض  0,271 0,823 التدريب ال يشمل رتيع العاملُت وكافة اظتستويات
 H0رفض  0,271 0,982 ال ينصب التدريب على فهم عناصر التنافسية

 H0رفض  0,271 0,783 ال يتم التكوين يف معاىد متخصصة
 H0رفض  0,271 0,745 َف تقم اظتؤسسة  بعبلقة تعاوف مع اظتؤسسات األجنبية

 H0رفض  0,271 0,698 عدـ استفادة اظتؤسسة من الدعم اظتاِف والتقٍت يف إطار الشراكة
 H0رفض  0,271 0,978 َف تستفيد اظتؤسسة من دعم اضتاضنات التكنولوجية

 H0رفض  0,271 0,974 ال توفر لكم اضتكومة البيانات واظتعلومات عن األسواؽ اطتارجية
 H0رفض  0,271 0,746 عدـ تقدٔف اضتوافز من أجل اظتشاركة يف اظتعارض الدولية

 H0رفض  0,271 0,792 وحتسُت اإلنتاجنقص االمتيازات  لزيادة 

 من إعداد الطالب المصدر:
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يتضح من النتائج الواردة يف اصتدوؿ، وجود عبلقة ارتباط موجبة قوية وذات دالالت إحصائية بُت اظتتغَت 
(، إذ قدرت قيمة معامل االرتباط بُت كل اظتتغَتات أكرب من  %5التابع واظتتغَتات اظتستقلة عند مستوى معنوية )

ىذا ما يدؿ على العبلقة القوية اظتوجبة، وأف ما يدعم ذلك أف قيمة االرتباط لسبَتماف احملسوبة كانت  097
( ونقبل  H0(، ىذا ما كتعلنا نرفض فرضية العدـ )  09271رتيعها أكرب من قيم سبَتماف اصتدولية البالغة ) 

(، ؽتا يعٍت وجود عبلقة ارتباط قوية بُت رتيع اظتتغَتات اظتستقلة واظتتغَت التابع. ىذا ما  H1فرضية البديلة ) ال
يفسر أف زيادة ودعم أبعاد القدرات التنافسية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة سوؼ يسهم وبشكل كبَت يف حتقيق 

 التفوؽ التنافسي واألداء اظتتميز عتا، أي أنو:

عبلقة ارتباط ذات دالالت إحصائية بين أبعاد التنافسية والتفوق التنافسي للمؤسسات الصغيرة  ) توجد
 والمتوسطة(

 

  الفرع الثالث: تأثير أبعاد التنافسية على األداء والتفوق التنافسي
لغرض قياس العبلقة األثر بُت اظتتغَتات اظتستقلة للدراسة اليت تتمثل يف أبعاد التنافسية واظتتغَت التابع الذي  

( لقياس  R2(، كما يتم استخداـ معامل التفسَت )  Fنتثل األداء والتفوؽ التنافسي، نستخدـ اختبار فيشر ) 
 افسي يف عينة البحث. نسبة ما تفسره أبعاد التنافسية من تغَتات األداء التن

 : تأثير أبعاد التنافسية في األداء التنافسي35ـ  5الجدول رقم 
رمز 
القرار  المحسوبة R2 F المتغير المتغير

 االحصائي
ترتيب أثر 
 المتغير

X1 1 قبوؿ 28,013 0.475 ال تتبنى المؤسسة االبتكارات العالمية الرائدة 

X2  15 قبوؿ 4,336 0.123 المؤسسة غير مهتمة بالملتقيات والمعارض الخاصة باإلبداع 

X3  2 قبوؿ 22,236 0,418 المؤسسة ليس لها مصلحة خاصة بالتطور التكنولوجي 

X4  عدم قيام المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أخرى في مجال البحث
 4 قبوؿ 20,428 0,397 والتطوير

X5   13 قبوؿ 4,642 0,13 المؤسسة ال تتصل بالجامعات والمعاىد المتخصصة في البحث 

X6  12 قبوؿ 4,891 0,136 ال تهتم المؤسسة  بأبحاث ودراسات تخص تطوير منتج جديد 

X7 6 قبوؿ 12,418 0,286 ال تستخدم المؤسسة أجهزة وبرمجيات حاسوبية جد متطورة 

X8  7 قبوؿ 9,013 0,225 لكل العاملينشبكة االنترنت غير متاحة 

X9 10 قبوؿ 7,736 0,2 عدم انتهاج المؤسسة إستراتيجية التسويق االلكتروني 

X10 16 رفض 3,789 0,109 ال تقيس المؤسسة مستوى المعرفة لديها بالمؤسسات المنافسة 
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X11 8 قبوؿ 8,387 0,213 ال يوجد في المؤسسة كوادر بشرية تملك الخبرة والمهارات العالية 

X12 3 قبوؿ 22,121 0,416 التدريب ال يشمل جميع العاملين وكافة المستويات 

X13 19 رفض 0,91 0,029 ال ينصب التدريب على فهم عناصر التنافسية 

X14 9 قبوؿ 7,832 0,201 ال يتم التكوين في معاىد متخصصة 

X15 5 قبوؿ 15,528 0,334 لم تقم المؤسسة  بعبلقة تعاون مع المؤسسات األجنبية 

X16 18 رفض 2,409 0,074 عدم استفادة المؤسسة من الدعم المالي والتقني في إطار الشراكة 

X17 14 قبوؿ 4,414 0,124 لم تستفيد المؤسسة من دعم الحاضنات التكنولوجية 

X18 17 رفض 3,719 0,107 ال توفر لكم الحكومة البيانات والمعلومات عن األسواق الخارجية 

X19 20 رفض 0,52 0,017 عدم تقديم الحوافز من أجل المشاركة في المعارض الدولية 

X20 11 قبوؿ 5,496 0,151 نقص االمتيازات  لزيادة وتحسين اإلنتاج 

ػتمد، " اسًتاتيجية فتو اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة"، رسالة دكتوراه،  من إعدادا الطالب استنادا على دراسة: كربوش المصدر:
 197، ص 2014 - 2013جامعة تلمساف، 

يتضح من خبلؿ البيانات اظتتوصل إليها يف اصتدوؿ، إف أغلبية أبعاد التنافسية حققت تأثَتا على األداء  
 ( احملسوبة وىي أكرب من قيمتها اصتدولية البالغة  Fوالتفوؽ التنافسي، وىذا ما تؤشر عليو قيمة ) 

(، وىذا ما يعٍت وجود عبلقة تأثَت بُت اظتتغَتات اظتستقلة واظتتغَت التابع وذات داللة إحصائية عند  4917) 
و  x10   ،x13  ،x16  ،x18. إال أنو يوجد ستسة متغَتات َف تكن دالة احصائيا )   %5مستوى معنوية 

x19أما اظتتغَتات األخرى فكلها كانت دالة إحصائيا. %5معنوية  ( عند مستوى . 

كأعلى قيمة و   09475( تًتاوح ما بُت  R2كما يتضح من خبلؿ اصتدوؿ أف قيمة معامل التحديد )  
كأدْف قيمة، أي أنو ىناؾ نسبة تفسَت تتفاوت بُت متغَت وآخر، حيث كاف الًتتيب بالنسبة ألقتية   09123

 , X2 , X17 , X5 , X6 , X20 , X9 , X14 , X11 , X8 , X7 , X15  X4: ) التأثَت كالتاِف
X12 , X3 , X1  .) 

 على ما تقدـ نتكن االستدالؿ على قبوؿ الفرضية الرئيسية واليت مفادىا: بناء

 ) توجد عبلقة ارتباط و تأثير ذات داللة إحصائية بين أبعاد القدرات التنافسية واألداء والتفوق التنافسي
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية (
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 خبلصة الفصل الخامس:
حقيقة أف نسيج اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يشكل جزء فعاؿ داخل االقتصاد اصتزائري، من حيث 
أقتيتو ومساقتتو يف أىم اظتتغَتات االقتصادية الرئيسية كالتشغيل، الناتج الداخلي اطتاـ، والقيمة اظتضافة. وهبذا 
الوعي اظتتزايد بأقتية ىذا القطاع الفيت يف عملية التنمية الصناعية واالقتصادية، حتتم على اضتكومة اصتزائرية وكل 
الفاعلُت يف ىذا القطاع  بتبٍت اسًتاتيجيات وسياسات واعية بأقتية ىذا القطاع، من أجل جعلو قاطرة النمو يف 

بلؿ توفَت مناخ عمل يساعده على تلبية احتياجاتو، كما االقتصاد اصتزائري وربطو بالقطاعات األخرى من خ
نستخلص أف تنمية ىذا القطاع وتأىيلو يعترب شرط أساسي ألنو األداة الفعالة يف التنمية االقتصادية عامة وتطوير 
تنافسية اظتنتج الوطٍت خاصة. لذا أدركت اصتزائر بضرورة حتريك عجلة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وربطها 

يقتضيها التطور الديناميكي لبلقتصاد اصتزائري فقط،  البيئة االقتصادية الكلية، ألف ىذا اعتدؼ أضحى ضرورة الب
بل أيضا يقتضيها الدخوؿ واظتشاركة يف االقتصاد العاظتي لتقاسم اظتزايا الناجتة عن حترير التجارة. إال أف القطاع ما 

التنافسي عن اظتستوى العاظتي، نتيجة بيئة االقتصاد الكلي اصتزائري زاؿ بعيد كل البعد عن األداء ومستوى التفوؽ 
الغَت التنافسي الذي يعتمد على اظتنطق الريعي يف األداء االقتصادي. وىذا ما يتطلب االصبلح الدائم والتحسُت 

بشكل خاص اظتستمر ألداء السياسة االقتصادية، ألف التفوؽ التنافسي على اظتستوى الكلي بشكل عاـ واصتزئي 
 رىانا ليس من السهولة حتقيقو وليس من اليسَت احملافظة عليو.

كما تبُت لنا من خبلؿ ىذه الدراسة أف رغم اجملهودات اليت بذلتها  اصتزائر لتنمية ىذا القطاع  إال أنو َف 
األداء  يصل إُف اظتستوى اظتطلوب للحصوؿ على مكانة سوقية مناسبة يف األسواؽ العاظتية، نظرا لبعده عن

 ومستوى التفوؽ التنافسي عن اظتستوى العاظتي.

وكل ىذا تؤكده دراسة الفرضيات اليت كانت يف غتملها معربة على اجتاه واحد، وىو أف اظتؤسسات الصغَتة 
  واظتتوسطة َف توجد بعد األرضية اظتناسبة واظتبلئمة لتطبيق أبعاد وآليات اسًتاتيجية التنافسية.
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بعد كل ىذا التفصيل والتحليل ظتختلف ػتاور التنافسية، دتكنِّا من أف نصل إُف أف ىذه األخَتة ليست إال 
نتاجا لفلسفة وفكر على من أراد أف ينجح يف تبنيو أف يفهمو، بل ويعتنقو قبل أف يتساءؿ ويتعرؼ على األدوات 

ألف فلسفة التنافسية أصبحت ػتل اضتديث فيما إذا كاف عن مؤسسة أو قطاع أو   .واإلجراءات البلزمة لتطبيقو
دولة، كما حتتل صدارة قائمة االىتمامات و أولويات ؼتتلف دوؿ العاَف، ويعزي ذلك إُف مواكبة متطلبات 

تعيش مبعزؿ عن التطورات اظتتسارعة اليت يشهدىا العاَف، ىذه التطورات اليت جعلت من العسَت على أية دولة أف 
 بقية العاَف نظرا للمصاعب والعراقيل اليت ستواجهها وخاصة يف ميادين التصدير.

وؽتا سبق يتضح أف التنافسية عنصر أساسي ورىاف حقيقي ألي مؤسسة من أجل دخوؿ األسواؽ اطتارجية 
ذا العنصر من أىم اظتيزات والقياـ بوظيفة التصدير يف ظل ديناميكية اظتتغَتات االقتصادية اظتعقدة، حيث أصبح ى

اليت  تتصف هبا اظتؤسسة اضتديثة، ألف اكتساب وبناء اظتزايا التنافسية عن طريق انتهاج االسًتاتيجيات العاظتية يف 
عملية اإلنتاج والتسويق جتعل  التصدير ليس حكرا على اظتؤسسات العمبلقة بل حىت اظتؤسسات الصغَتة 

ف حتتل مكانا عتا يف السوؽ اطتارجي، وتزاحم اظتؤسسات الكربى، ألف التطور واظتتوسطة وحىت اظتصغرة تستطيع أ
الكبَت يف وسائل اإلنتاج واالتصاؿ واظتواصبلت وضع اظتؤسسة الصغَتة واظتتوسطة يف مركز اظتنافس القوى 

على قامت ىذه اظتؤسسات بإرساء أسس متينة لبناء قدرهتا يتحقق إال إذا  للمؤسسات الكربى. لكن ىذا ال
ستفادة من الفرص اليت تتيحها العوظتة ويف الوقت نفسو ظتواجهة اكتساب وإكتاد معارؼ وتكنولوجيا من أجل اال

التحديات العاظتية اظتستجدة، وبالتاِف يكمن التحدي يف تسخَت اظتعارؼ ألغراض التنمية، ذلك بتهيئة مناخ 
ها من قبل ؼتتلف األطراؼ الفاعلة اظتشاركة مناسب الستحداث أفكار وابتكارات، فضبل عن نشرىا واستخدام

 بصورة مباشرة أو غَت مباشرة يف عملية االستحداث ىذه، ىذا من جانب. 

أما اصتانب اآلخر كتب على اعتيئات اضتكومية والغَت اضتكومية خاصة يف الدوؿ النامية بوضع سياسات 
التأىيل، االسًتاتيجيات الفعالة اليت تتماشى مع تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة عن طريق 

وضرورة دراسة التجارب الدولية الرائدة  . اقتصاد السوؽ، هبدؼ تنمية القدرات التنافسية التصديرية عتذا القطاع
وأفضل اظتمارسات يف غتاالت ؽتاثلة يف دعم القدرة التنافسية للصناعات الصغَتة واظتتوسطة، بغية التعرؼ على 
إمكانية تطبيق ىذه السياسات، وجتسيد ؼتتلف اآلليات اليت طبقتها ىذه الدوؿ، ووضع خطط طويلة األجل 

ا يضمن تكاملها ولتقق الًتابط بُت ىذه اظتؤسسات، حىت يسمح عتا مبسايرة اظتتغَتات خاصة يف الدوؿ العربية مب
 االقتصادية واللحاؽ بركب الدوؿ اظتتقدمة.

أماـ ىذا الوضع حتتم على اضتكومة اصتزائرية وكل الفاعلُت يف ىذا القطاع  بتبٍت اسًتاتيجيات وسياسات 
النمو يف االقتصاد اصتزائري وربطو بالقطاعات األخرى من خبلؿ  واعية بأقتية ىذا القطاع، من أجل جعلو قاطرة
كما استخلصت اصتزائر أف تنمية ىذا القطاع وتأىيلو يعترب شرط توفَت مناخ عمل يساعده على تلبية احتياجاتو،  

ت اصتزائر . لذا أدركأساسي ألنو األداة الفعالة يف التنمية االقتصادية عامة وتطوير تنافسية اظتنتج الوطٍت خاصة
بضرورة حتريك عجلة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، وربطها بالبيئة االقتصادية الكلية، ألف ىذا اعتدؼ أضحى 
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يقتضيها التطور الديناميكي لبلقتصاد اصتزائري فقط، بل أيضا يقتضيها الدخوؿ واظتشاركة يف االقتصاد  ضرورة ال
ارة. إال أف ىذا القطاع الفيت ما زاؿ بعيد كل البعد عن األداء ومستوى العاظتي لتقاسم اظتزايا الناجتة عن حترير التج

التفوؽ التنافسي عن اظتستوى العاظتي، نتيجة بيئة االقتصاد الكلي اصتزائري الغَت التنافسي الذي يعتمد على اظتنطق 
   الريعي يف األداء االقتصادي.

من أجل اإلجابة على اإلشكالية اظتطروحة اليت ويف ضوء ما تطرقنا إليو من خبلؿ ىذه الورقة البحثية، 
هتدؼ إُف إكتاد سبل دعم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية وتنمية قدراهتا التنافسية لتحقيق التميز والتفوؽ 
التنافسي، لقد توصلنا إُف العديد من النتائج والتوصيات وفق سياؽ معريف ومنهجي، مًتابط مع االشكالية ػتل 

 ة.الدراس

 أوال: الـــنـتــــائــــــج  
التنافسية ىي تطور حديث للميزة النسبية وال نتكن أف نعتربىا بديل عتا بالرغم ما قدَّمتو من إضافات،  .1

ومشلت رتيع اظتتغَتات من تفسَت ظاىرة التبادؿ الدوِف، ألنو األساس الذي كاف تمبٌت عليو نظرية اظتيزة النسبية وىو 
هتملو نظرية اظتيزة التنافسية، وإفتا قدَّمت غتموعة من اظتتغَتات واإلضافات جبانب ىذا العامل ألف تكلفة العمل َف 

 التكلفة أيضا نتكن أف تلعب دورا مهما يف صنع اظتزايا التنافسية.

اكتساب اظتيزة التنافسية اظتستدامة واضتفاظ على اظتركز التنافسي للمؤسسة داخل السوؽ أو القطاع ال يأيت  .2
 سًتاتيجية تنافسية مبلئمة.االَّ من خبلؿ بناء إ

يتحتم على اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة الراغبة يف تنمية صادراهتا والنجاح يف تعاملها مع األسواؽ  .3
واظتنافسة العاظتية، أف يكوف لديها تفكَت عاظتي ينطلق من إكتاد التنظيم اظتناسب وخلق مديرية التسويق الدوِف، 

ُت يف شىت اجملاالت، وبناء حتالفات قوية، وتبٍت اسًتاتيجية التسويق االلكًتوٓف، ألف الوقت الراىن ومهارة اظتوظف
 يتميز بسيطرة اقتصاديات اظتعرفة اليت تتطلب اظتهارة يف التعامل معها.

لصغَتة إف العنصر البشري يمعدَّ أداة أساسية وتنافسية، فالقوى العاملة ذات اصتودة العالية توفر للمؤسسات ا .4
واظتتوسطة ميزة تنافسية تزيد من قدرهتا على اظتنافسة، فاألقتية التنافسية اليـو تكمن يف االىتماـ باظتوارد البشرية 

 وتنميتها عن طريق االستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري من خبلؿ التدريب، التعليم والتكوين.

ة للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، لكن ىذا يتوقف نتكن للشراكة األجنبية أف حتقق رتلة من اظتزايا التنافسي .5
بدرجة كبَتة على مدى مرونة الدولة وفعاليتها يف تطوير ىذه االسًتاتيجيات عن طريق توفَت غتموعة من احملددات 

 واآلليات اظتشجعة صتذب االستثمارات وؾتاح الشراكة األجنبية مع اظتؤسسات احمللية.
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سًتاتيجية العناقيد الصناعية أمرا اسسات الصغَتة واظتتوسطة ضمن َف يعد موضوع تنمية تنافسية اظتؤ  .6
اختياريا، بل أصبح من متطلبات العصر للتحدي أماـ التغَتات العاظتية، وسيتوقف ؾتاح اظتؤسسات عامة 

 واظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة خاصة على منتجات تنافسية على اظتستوى العاظتي، وليس فقط اظتستوى احمللي.

لبيئة الكلية لبلقتصاد اصتزائري غَت تنافسية، باعتبار اف االقتصاد اصتزائري اقتصاد ريعي ذات اظتورد إف ا .7
موقع اصتزائر بالنسبة لدوؿ العاَف ضمن اظتؤشرات التنافسية  بعيد كل البعد يف أغلب  الواحد، ىذا ما جعل

 مو. اجملاالت عن الدوؿ اظتتقدمة والدوؿ الناشئة والسائرة يف طريق الن

إف مشروع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر لتمل من األقتية ما يعادؿ أقتية أي نشاط اقتصادي،   .8
كوف أف ىذا النسيج يشكل جزء فعاؿ داخل االقتصاد الوطٍت، وذلك من خبلؿ ما يساىم بو من القيمة اظتضافة 

اقتة يف ترقية وفتو الصادرات اصتزائرية خارج واستيعاب العمالة وتعظيم االستفادة من اظتوارد اظتتاحة، واظتس
 احملروقات. 

إف نتيجة تسارع خطى التطورات االقتصادية العاظتية أدى باصتزائر إُف دعم وتنمية اظتؤسسات الصغَتة  .9
واظتتوسطة، وذلك ضمن وضع غتموعة من االسًتاتيجيات والربامج على غرار الربنامج الوطٍت للتأىيل، ؽتا أدى إُف 

عدد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة بشكل متسارع، إال أف ىذا القطاع الفيت ما زاؿ بعيد كل البعد عن  زيادة
األداء ومستوى التفوؽ التنافسي عن اظتستوى العاظتي، ىذا دليل على عدـ ؾتاعة ىذه الربامج يف حتسُت تنافسية 

 ىذا النسيج اظتؤسسايت.    

اظتبحوثة ليس من أولوياهتا تبٍت اسًتاتيجية االبداع التكنولوجي، اتضح أف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة  .10
بداع، وعدـ توفرىا على مصاٌف خاصة بالتطور  اظتلتقيات واظتعارض اطتاصة باإلحيث أهنا ال تقـو باظتشاركة يف

 عتذه اظتؤسسات الفتية. ةىذا ما يفسره نقص اظتوارد اظتاليالتكنولوجي. 

لصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية ال هتتم بالبحث والتطوير، نتيجة عدـ تعاوهنا مع تشَت الدراسة أف اظتؤسسات ا .11
مؤسسات أخرى يف غتاؿ البحث والتطوير كاصتامعات واظتعاىد اظتتخصصة يف البحث، ىذا أيضا نتيجة ندرة 

 اظتوارد اظتالية عتذه اظتؤسسات.

تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ، وإف كانت  غالبية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية تفتقر إُف وسائل .12
موجودة فهي غَت متاحة للجميع داخل اظتؤسسة، مثل شبكة االنًتنت، وعدـ انتهاجها السًتاتيجية التسويق 

 االلكًتوٓف. ىذا نظرا للتكاليف اظترتفعة اليت تكلفها ىذه الوسائل.

هتتم باالستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري،  تشَت الدراسة على أف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية  .13
ة لنشاط ىذه اظتؤسسات واالعتماد الشبو اظتطلق عليو، كوف أف ىذا يسف ىذا العنصر يشكل القاعدة الرئيكوف أ

النوع من اظتؤسسات كما ذكرنا سابقا من ميزاهتا اعتمادىا على عنصر العمل أكثر من التكنولوجيا. إال أنو 
 التدريب يف معاىد متخصصة، وال يشمل رتيع لعاملُت وكافة اظتستويات.وحسب الدراسة ال يتم 



 خاتمة عـــامـــــــة
 

 

330 

ال تستفيد اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية من الدعم اظتاِف والتقٍت البلـز يف إطار الشراكة  .14
 ة الشراكة األجنبية.ياألجنبية، نتيجة أف غالبية ىذه اظتؤسسات ال تنتهج اسًتاتيج

غَتة واظتتوسطة اصتزائرية الدعم البلـز من طرؼ الدولة بغية حتسُت تنافسيتها ال تتلقى اظتؤسسات الص .15
ودخوعتا األسواؽ الدولية، حيث أف غالبيتها ال تستفيد من دعم اضتاضنات التكنولوجية، نقص االمتيازات 

اضتوافز من أجل للتشجيع على زيادة وحتسُت اإلنتاج، عدـ توفَت البيانات البلزمة عن األسواؽ اطتارجية وتقدٔف 
 اظتشاركة يف اظتعارض الدولية. 

عدـ دتيز اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية باألداء والتفوؽ التنافسي، ألف غالبية ىذه اظتؤسسات ال  .16
تتبٌت أبعاد التنافسية اظتوضوعة أثناء الدراسة ) االبداع التكنولوجي، البحث والتطوير، تكنولوجيا اظتعلومات 

االستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري، الشراكة األجنبية، وتقدٔف الدعم البلـز من طرؼ الدولة (. ألف  واالتصاؿ،
 عبلقة ارتباط وتأثَت قوي بُت أبعاد التنافسية. تنافسية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة عتا

 ثانيا: التــــوصـيـــــات 
ن أجل دعم اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف ضوء النتائج واظتبلحظات السابقة اظتتوصل إليها، وم 

 اصتزائرية لتنمية قدراهتا التنافسية وحتقيق األداء اظتتميز، فإف الدراسة توصي مبا يلي:

تغيَت الذىنيات واالنتقاؿ من سياسات االتكاؿ على النفط إُف وضع برامج واسًتاتيجيات هتدؼ إُف  .1
وذلك بتحسُت البيئة االقتصادية الكلية وبعث فيها روح اظتنافسة التنويع االقتصادي واطتروج من العلة البًتولية، 

واآلليات التنافسية. كما كتب التأكد على أف االستشراؼ اظتبكر ظتستقبل االقتصاد الوطٍت يهيئ اظتنظومة 
 االقتصادية للتكيف مع اظتتغَتات واظتستجدات اظتستقبلية والكشف اظتبكر عن الفرص والتحديات اظتستقبلية.

تمية االعتماد بالدرجة األوُف على قطاع ريادة األعماؿ خبلؿ اظترحلة اظتقبلة، والتوسع يف تنفيذ ح .2
اظتشروعات الطموحة مبختلف القطاعات وفق اظتعطيات الواقعية وإكتاد فرص أعماؿ واعدة، السيما لرواد األعماؿ 

 وأصحاب اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.

سية وفق وضع برامج وآليات وإنشاء وكاالت خاصة بتشجيع وتبٍت أبعاد االىتماـ البالغ مبسألة التناف .3
التنافسية ضمن وضع برامج فنية مساقتة يف نشر االىتماـ هبذا اظتوضوع،  وغرس ثقافة تنظيمية جديدة تتماشى 

بالتشجيع  ذلك،وإدارة اصتود الشاملة، ثقافة تتبٌت التحسُت اظتستمر يف كل أعماعتا، وحتسُت أفراد العاملُت بأقتية 
 وإعداد الربامج البلزمة لذلك داخل قطاع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.     

ضرورة دعم اىتماـ اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية باإلبداع التكنولوجي، وذلك عن طريق قياـ  .4
قيات واظتعارض اطتاصة اضتكومة بتسهيل اإلجراءات البلزمة عتذه اظتؤسسات الفتية من أجل اظتشاركة يف اظتلت
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باإلبداع التكنولوجي. كما كتب وضع اسًتاتيجية وطنية لتبٍت مفاىيم االبتكار، تضمن وضع خطط مرحلية لنشر 
 ثقافة الذكاء االصطناعي وحتفيز االبتكار اظتبٍت على ىذا الذكاء. 

التعاوف وربطها مع  تشجيع اضتكومة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة على البحث والتطوير، عن طريق تسهيل .5
مؤسسات الدولة اظتتخصصة يف غتاؿ البحث والتطوير كاظتؤسسات اصتامعية واظتعاىد واظتدارس الوطنية، ضمن 

 تفعيل الشراكة بُت القطاع األكادنتي وقطاع الصناعة واألعماؿ.

التسويق  تشجيع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة على التنافس فيما بينها من خبلؿ  انتهاج اسًتاتيجية .6
االلكًتوٓف، والعمل على تسخَت وتوفَت كل وسائل تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاؿ، وضرورة توفَت شبكة االنًتنت 
يف رتيع اظتؤسسات اصتزائرية. كما كتب توظيف التقنيات اضتديثة لضماف ختفيض تكاليف االنتاج وتأمُت خدمات 

 تكلفة اظتنخفضة.ووسائل نقل واتصاؿ جتمع بُت الكفاءة العالية وال

ضرورة فتح آفاؽ التعاوف بُت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة وبُت اظتعاىد اظتتخصصة يف تدريب رتيع العماؿ  .7
وكافة اظتستويات، من أجل االستثمار يف الرأس اظتاؿ البشري. وإعطاء األولوية لبلستثمار يف القدرات واظتهارات 

بلئمة، وتطبيق أنظمة تدريب وحتفيز واتصاؿ وتقييم األداء، وتنفيذ التسيَتية، من خبلؿ اعتماد اسًتاتيجيات م
 برامج تعمل على حتسُت أداء اظتوارد البشرية، من أجل دتكُت اظتؤسسات من حتقيق اظتيزة التنافسية.

ضرورة فتح آفاؽ التعاوف بُت اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية واظتؤسسات األجنبية،  لبلستفادة من  .8
م التقٍت واظتاِف، وحتسُت األداء والتفوؽ التنافسي، والقياـ بتحالفات عاظتية بغية اكتشاؼ أسواؽ خارجية يف الدع

 إطار الشراكة األجنبية. 

تقدٔف كل التسهيبلت واضتوافز للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة من خبلؿ التشريعات اظتبلئمة مثل منع  .9
دتنع االغراؽ اليت تتبعها بعض الشركات األجنبية، وسن قوانُت  االحتكار من طرؼ الشركات الكربى، وتشريعات

تقـو على تشجيع اظتنافسة وػتاربة األسواؽ اظتوازية مثبل. كما كتب تقدٔف البيانات أو إنشاء بنوؾ للمعلومات 
ة، كما خاصة باظتؤسسات اصتزائرية للتعرؼ على األسواؽ اطتارجية، وتقدٔف اضتوافز للمشاركة يف اظتعارض الدولي

كتب منح االمتيازات التقنية واظتالية البلزمة لتشجيع القدرة على زيادة وحتسُت جودة االنتاج وختفيض التكاليف، 
 وضرورة اظتعاملة التفضيلية للمنتج احمللي.
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 .2011 ة ماجستَت، جامعة سطيف، اصتزائر،مذكر ، االقتصاديات المغاربية ـ دراسة مقارنة: تونس، الجزائر، المغرب ـ "

، رسالة ماجستَت يف العلو " دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية في الجزائر"رمضاف مربوكي،  .5
 .2011"،  3االقتصادية، جامعة اصتزائر "

، أطروحة  الصناعة الدواء في الجزائر" دراسة حالة مجمع صيدال -التسويق والمزايا التنافسية "سامية ضتوؿ،  .6
 .2008دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت، جامعة باتنة، 

أطروحة دكتوراه علـو  " مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصادية "فرحات غوؿ،  .7
 .2006جامعة اصتزائر،  ،اقتصادية

، رسالة مقدمة لنيل شهادة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" يجيةواسترات" المقاولية صندرة ساييب،  .8
 .2014، اصتزائر، 2الدكتوراه يف علـو التسيَت، جامعة قسنطينة 

 .2014، رسالة دكتوراه، جامعة تلمساف، " استراتيجية نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"كربوش ػتمد،  .9

، رسالة ماجستَت حتليل اقتصادي،  وير تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"" التأىيل كآلية لتطمدخل خالد،  .10
 .2012 جامعة اصتزائر،

، " أىمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية"مرمي مراد،  .11
 .2010 ،مذكرة ماجستَت ، قسم العلـو االقتصادية ، جامعة سطيف

، أطروحة دكتوراه " واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتو، دراسة حالة الجزائر"طتلف عثماف،  .12
 .2004دولة يف العلـو االقتصادية، جامعة اصتزائر، 

العلـو االقتصادية،  يف ، مذكرة ماجستَت" دور القياس المقارن في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "نواؿ أمينة،   .13
 .2009 ،جامعة بومرداس
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ـ و ، أطروحة دكتوراه يف العل" مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمة "يوسف زتيدي،  .14
 .2008ختصص حتليل اقتصادي، جامعة اصتزائر،  -االقتصادية

 ثالثا: المجبلت العلمية والدوريات
-11عدد  ،، غتلة العلـو اإلنسانية، جامعة بسكرة، اصتزائر تيجية"االتنافسية ونموذج اإلدارة االستر " الميزة أزتد ببلِف،  .1

2007. 

، غتلة اإلدارة واالقتصاد، اصتامعة "العولمة االقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية"أزتد عبد العزيز، جاسم زكريا،  .2
 .2011-86عدد  ،اظتستنصرية، العراؽ

، يف غتلة العلـو " دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، الواقع والمعوقات ـ حالة الجزائر ـ "الطيب داودي،  .3
 .2011-11عدد التسيَت، جامعة سطيف، اصتزائر، االقتصادية وعلم 

ـ  2001توسطة للفترة " تقييم آثار البرامج االستثمارية العامة على منظومة المؤسسات الصغيرة والمبالرقي تيجآف،  .4
 .2013-13عدد التسيَت، جامعة سطيف، اصتزائر، ، غتلة العلـو االقتصادية وعلـو دراسة تحليلية تقييمية" 2011

" التحالفات اإلستراتيجية بين المؤسسات االقتصادية كآلية لتحقيق الميزة التنافسية في ظل بن عزة ػتمد أمُت،  .5
 .2011-26االقتصادية العراؽ ، عدد  اد للعلـو، غتلة كلية بغدالعولمة"

ستراتيجية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ا" ثائر ػتمود رشيد، إيناس ػتمد رشيد،  .6
 .2013-10عدد  ،5، غتلة جامعة األنبار للعلـو االقتصادية واإلدارية، العراؽ، اجمللد مع إشارة إلى تجربة العراق"

، غتلة األكادنتية للدراسات االجتماعية الميز التنافسية "لمفاىيمي لبلستدامة و ا" اإلطار ري، خالد بٍت زتداف، ثامر البك .7
 .2013 – 9عدد سانية ، جامعة الشلف، اصتزائر، و اإلن

، غتلة نحو استراتيجية متكاملة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " "رتاؿ خنشور، زتزة العوادي،  .8
 .2014-07عدد صتزائر، السًتاتيجية والتنمية، جامعة مستغاّف، اا

ريل فأعدد ، صندوؽ النقد العريب، " تنافسية الصادرات السلعية في الدول العربية" رتاؿ قاسم حسن، ػتمد إشتاعيل،  .9
2012. 

" اإلبداع التكنولوجي كأداة للمساىمة في تحقيق القوة التنافسية للمؤسسة الصناعية ـ خليفي عيسى، فرحات شتَتة،  .10
"، 3جامعة اصتزائر " ، اجمللة اصتزائرية للعوظتة والسياسات االقتصادية،دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة األدوية في الجزائر"

 .2011-ػ2عدد 

، غتلة علـو االقتصاد والتسيَت والتجارة ، جامعة اصتزائر جزائر"تأىيل المؤسسات ص م في ال متطلبات" ،دراجي كرنتوف .11
 .2011-23عدد  ،"3"

" تقييم التجربة الجزائرية في مجال جذب االستثمار األجنبي المباشر في ظل تداعيات رايس حدة، كرامة مروة،  .12
 .2012-12ة بسكرة، اصتزائر، عدد إدارية، جامع، غتلة أاحاث اقتصادية و األزمة المالية العالمية ـ دراسة تحليلية ـ"
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، غتلة الباحث، جامعة ورقلة، " أىمية الكفاءات البشرية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة "رشيد مناصرية،  .13
 .2012-11، عدد اصتزائر

العلـو  ، غتلةستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"ا"العناقيد الصناعية كزايري بلقاسم،  .14
 .2007-07عدد عة فرحات عباس، سطيف، اصتزائر، االقتصادية و علـو التسيَت، جام

دور السياسات الصناعية  المصرفية في ترقية تنافسية الجهاز المصرفي "، سحنوف عقبة، زعباط عبد اضتميد .15
 .2012 - 11عدد صادية و إدارية  ،جامعة بسكرة، ، غتلة أاحاث اقت الجزائري"

، غتلة العلـو اإلنسانية "مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية "ز، سامية عزي .16
 .2011-2عدد  واالجتماعية، جامعة ورقلة ، اصتزائر،

عدد الباحث، جامعة ورقلة، اصتزائر، ، غتلة "ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" تأىيل المؤسسسليمة غدير أزتد،  .17
09-2011. 

وث والدراسات، ، غتلة جامعة تشرين للبح " دور االستراتيجيات التسويقية في خلق الميزة التنافسية "شتَت قاسم،  .18
 .2011-33 عددالبلذقية سورية، 

، يَت والتجارة، غتلة علـو االقتصاد والتس"ؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربيةتنافس بين المتحالف/ "سواكري مباركة،  .19
 .2006-14عدد  ،جامعة اصتزائر

، غتلة " أثر حجم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في درجة تبنيها لتكنولوجيا المعلومات واالتصال"شادِف شوقي،  .20
 .2010-07جامعة ورقلة، اصتزائر، عدد  الباحث،

 سة قياسية في الفترة ما بيندرا -في النمو االقتصادي في الجزائر  " دور رأس المال البشريشريفي براىيم،  .21
 .2012-8إلنسانية، جامعة شلف، اصتزائر، عدد ، اجمللة األكادنتية للدراسات االجتماعية وا" 1964-2010

، ية بين فرص النجاح ومخاطر الفشل"" تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر شوقي جباري، زتزة العوادي،  .22
    .2013-04عدد سسات اصتزائرية، جامعة ورقلة، غتلة أداء اظتؤ 

مركز دراسات الوحدة  39، غتلة احوث اقتصادية عربية، العدد " نظريات التجارة الدولية التقليدية "طو  يونس زتادى،  .23
 .2007العربية، سنة 

، غتلة " المناولة الصناعية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات "صيد ماجد، رقايقية فاطمة الزىراء،  .24
 .2017-2عدد ركز اصتامعي ميلة، اصتزائر، اظت  قتصاديات اظتاؿ واألعماؿ،ا

، احوث " االتفاقيات العامة لتجارة الخدمات وتأثيرىا المحتملة على القطاع المصرفي الليبي"علي ػتمود حسن،  .25
 .2012 وأوراؽ عمل حوؿ: حتديات التجارة العاظتية واىتمامات الدوؿ العربية، جامعة الدوؿ العربية، القاىرة ،

، غتلة العلـو االقتصادية  " مداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركي " عظيمي دالؿ، .26
 .2010-10اصتزائر، عدد  ،، جامعة سطيفوالتسيَت
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" أثر التوافق االستراتيجي بين إدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة والتحسين المستمر في فائز غازي البيايت،  .27
 .2013-11دارية ، جامعة واسط ، العراؽ ، عدد ، غتلة الكوت للعلـو االقتصادية واإل التنافسية "تحقيق الميزة 

سيَت والتجارة، جامعة ، غتلة علـو االقتصاد والت" التنافسية في ظل المتغيرات الجديدة لعالم األعمال "فرحات غوؿ،   .28
 .2008-18عدد اصتزائر، 

، غتلة العلـو االقتصادية  العالمية أداة للتنافس في القرن الواحد والعشرين""التحالفات اإلستراتيجية فرحات غوؿ،  .29
 .2011-23عدد  ،والتسيَت والتجارة، جامعة اصتزائر

، غتلة العلـو تنافسية االقتصاد الجزائري في منطقة جنوب وشرق المتوسط ودول وسط وشرق أوربا " "فريد لقرط،  .30
 .2016-16د ، عد1ف االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطي

 ، اجمللة اصتزائرية للعوظتة والسياسات" التجربة الجزائرية في دعم القدرة التنافسية"قادة أقاسم، عبد اجمليد قدي،  .31
 .2010-1، عدد 3االقتصادية، جامعة اصتزائر 

ة، والتسيَت والتجار ، غتلة علـو االقتصاد " اليقظة اإلستراتيجية محرك لتنافسية المؤسسة الحديثة "كاريش صليحة،  .32
 .2010-22عدد  ،3جامعة اصتزائر 

علـو االقتصادية ، غتلة كلية بغداد لل" تطبيق مبادئ  الجودة في المنظمات لتحقيق الميزة التنافسية " مدلتة عباس،  .33
 .2011-28عدد  العراؽ،اصتامعية، 

يب ضايا التنمية يف األقطار العربية، اظتعهد العر ، سلسلة دورية تعٍت بالق" القدرة التنافسية وقياسها "ػتمد عدناف وديع،  .34
 .2003-24 عدد ،الكويت ،للتخطيط

الباحث، جامعة ورقلة، اصتزائر، عدد ، غتلة " سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرىا على النمو"ػتمد مسعي،  .35
10-2012. 

، غتلة تصدر عن وعات الصغيرة والمتوسطة""العناقيد الصناعية و دورىا في التنمية الصناعية للمشر ؼتتار مسعد،  .36
 .2011-111عدد  والصناعة، قطر، وزارة الطاقة

إلنسانية، جامعة ، اجمللة األكادنتية للدراسات االجتماعية و ادراسة نقدية الستراتيجيات التنافسية " "مزوغ عادؿ،   .37
 .2013-10عدد شلف، 

األاحاث االقتصادية،  ، غتلةمستقبل الجزائر ما بعد البترول "" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة،  .38
 .2009-11عدد اصتزائر، 

، " دور نظام المعلومات التسويقية في تحسين مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "مفيدة لتياوي، حناف سبع،  .39
 .2013-12عدد الباحث، جامعة بسكرة،  غتلة

( في تحقيق إستراتيجية الريادة في SWOTالتحليل االستراتيجي )" استخدام مفهوم مٌت ساَف حسُت مرعي،  .40
 .2010 ،32-31العدد  ، جامعة اضترباء، العراؽ،، غتلة احوث مستقبليةالتكلفة ودعم القدرة التنافسية "
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الواقع " تنمية الموارد البشرية في ظل اقتصاد المعرفة كأداة لتحقيق رأس المال الفكري في الجزائر ـ نعيمة بارؾ،  .41
 .2014-12عدد إلنسانية، جامعة شلف، اصتزائر، ، اجمللة األكادنتية للدراسات االجتماعية واوالمأمول ـ "

، غتلة رؤى اقتصادية، " برنامج تأىيل المؤسسات ص م في الجزائر"ىبد اصتليل شليق، خليفة عزي، إبراىيم بيو،  .42
 .2012-3عدد ي، جامعة الواد

دور الوعي التكاليفي في تفعيل تقنيات إدارة التكلفة  "يوسف الناصر، يوسف أزتد خلف، خالص حسن   .43
 .2012-18عدد اظتوصل العراؽ اجمللد السابع،  ، غتلة دراسات ػتاسبة ومالية، جامعةاإلستراتيجية"

 رابعا: التظاىرات العلمية ) الملتقيات، المؤتمرات، الندوات واأليام الدراسية ( 
، اظتلتقى " االقتصاد المعرفي كآلية لتفعيل اإلبداع التكنولوجي في منظمات األعمال "أزتد طرطار، سارة حليمي،  .1

 .2011ماي  19 -18اصتزائر، يومي  الدوِف حوؿ: اإلبداع والتغيَت التنظيمي يف اظتنظمات اضتديثة، جامعة البليدة، 

، اظتلتقى الجزائر وسبل تطويرىا "" معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األخضر بن عمر، علي باللموشي،  .2
 .2013 ماي 6-5جامعة الوادي،  ،ت الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائرواقع وآفاؽ النظاـ احملاسيب اظتاِف يف اظتؤسسا حوؿالوطٍت 

ذكاء  األعماؿ   حوؿؤدتر العلمي السنوي  اضتادي عشر ، اظت" تدعيم التنافسية عن طريق ذكاء األعمال"الداوي الشيخ،  .3
 .2012أفريل  26-23، جامعة الزيتونة األردنية ،العلـو اإلداريةكلية االقتصاد و   ،اقتصاد اظتعرفةو 

، " تأىيل وظيفة الموارد البشرية في ظل متغيرات العولمة، حالة المنظمات االقتصادية في الجزائر"بقة الشريف،  .4
 .2009نوفمرب  4-1أياـ  ،اظتملكة العربية السعودية، الرياض، ة اإلدارية، معهد اإلدارة العامةاظتؤدتر الدوِف للتنمي

، اظتلتقى الدوِف حوؿ: " اإلبداع التكنولوجي كأداة لتحسين التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة"بلحسن اعتواري،  .5
 .2011ماي  19-18اصتزائر، يومي  اإلبداع والتغيَت التنظيمي يف اظتنظمات اضتديثة، جامعة البليدة، 

، اظتلتقى الدوِف السادس حوؿ : الذكاء االقتصادي والتنافسية " الذكاء التنافسي والتحالف اإلستراتيجي "ماف، بلعور سلي .6
 .2012نوفمرب  7-6اظتستدامة يف منظمات األعماؿ اضتديثة بكلية االقتصاد، جامعة شلف اصتزائر، يومي 

، اظتلتقى "لصناعية في ظل المنافسة العالميةسسات امداخل التنافسية واستراتيجيات المؤ  "بلقاسم رابح، وعيل ميلود،  .7
الدوِف الرابع حوؿ اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة شلف، 

 .2010نوفمرب  9-8 ،اصتزائر

لتحالف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ عرض " العناقيد الصناعية كخيار استراتيجي بن عامر مصطفى، بلخَت فريد،  .8
، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ: االبتكار، اصتامعة واإلقليم، جامعة برج بوعريريح، اصتزائر، أياـ بعض التجارب الدولية الناجحة ـ"

 .2014سبتمرب  23،24،25

، اظتؤدتر الدوِف الثامن  منظمات األعمال""حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية لبن نافلة قدور، دزتآف زنايت نبيلة،  .9
 .2013نوفمرب  20-19، العلـو االقتصادية، جامعة الشلفحوؿ: دور اضتوكمة يف تفعيل أداء اظتؤسسات االقتصادية، كلية 

"إضاءات على بعض التجارب الدولية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة بوقمقـو ػتمد، معيزي جزيرة،  .10
 .2006، 18-17 يومي متطلبات تأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، جامعة شلف، حوؿ قى دوِف، ملتوالمتوسطة "
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سًتاتيجيات التنافسية الدوِف الرابع حوؿ اظتنافسة واال ، اظتلتقى" آلية اليقظة والذكاء اإلستراتيجي "بومدين يوسف،  .11
 .2010نوفمرب ، 09-08يومي  ،لدوؿ العربية، جامعة شلفللمؤسسات الصناعية خارج احملروقات يف ا

، اظتلتقى الوطٍت حوؿ: إدارة " دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين األداء الحالي للمؤسسة "بومدين يوسف،  .12
 .2010ديسمرب  14-13يومي ،اصتودة الشاملة وتنمية أداء اظتؤسسة، جامعة سعيدة

لى متغيرات مربع كالدور لبلقتصاد الجزائري للفترة " أثر برنامج االستثمارات العمومية عبوىزة ػتمد، براج صباح،  .13
تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار  ، أاحاث اظتؤدتر الدوِف حوؿ:" 2009 -2001

 .2013مارس  12-11يومي  ، جامعة سطيف، اصتزائر،2014-2001مو االقتصادي خبلؿ الفًتة والن

، اظتلتقى الدوِف اطتامس " االستثمار البشري كعامل أساسي لنمو القطاع التصديري "بونويرة موسى، جلوِف سهاـ،  .14
 14-13حوؿ: رأس اظتاؿ الفكري يف منظمات األعماؿ العربية يف ظل االقتصاديات اضتديثة، جامعة شلف، اصتزائر، يومي 

 .2011ديسمرب 

 ،، اظتلتقى الوطٍت حوؿ إدارة اصتودة الشاملة وتنمية أداء اظتؤسسة"ة"نموذج الجائزة األوربية للجودحجاج عبد الرؤوؼ،  .15
 .2010ديسمرب  14-13جامعة سعيدة ، اصتزائر، يومي 

" تقييم آثار برامج االستثمارات العامة على استراتيجيات تنمية خلويف عائشة، بن زيادي أشتاء، آيت بارة شفيعة،  .16
اظتؤدتر الدوِف حوؿ: ػ تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على  ، أاحاثالصادرات غير النفطية في الجزائر"

 .2013مارس  12ػ-11يومي ، جامعة سطيف، 2014ػ  2001التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خبلؿ الفًتة 

واقع وآفاؽ النظاـ وطٍت حوؿ: ال، اظتلتقى " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر "رنتي رياض، رنتي عقبة،  .17
 .2013ماي  6 -5جامعة الوادي، اصتزائر، يومي  احملاسيب اظتاِف يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر،

، " اإلبداع التكنولوجي كخيار استراتيجي لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية الجزائرية"زايدي عبد السبلـ،  .18
افسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ: اظتن

 .2010نوفمرب  9-8اصتزائر، يومي  شلف،

، " رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة "زكرياء مطلك الدوري، أبو بكر أزتد بوساَف،  .19
-13الفكري يف منظمات األعماؿ العربية يف االقتصاديات اضتديثة ، جامعة الشلف، اصتزائر، يومي  : رأس اظتاؿملتقى دوِف حوؿ

 .2011ديسمرب  14

، اظتلتقى العلمي الدوِف حوؿ اظتعرفة يف ظل " تحليل بيئة األعمال وتنافسية االقتصاد الجزائري "زيدي بلقاسم،  .20
 .2007نوفمرب  28-27يومي  ،جامعة شلف ، اصتزائر ،افسية للبلداف العربيةزايا التناالقتصاد الرقمي ومساقتتها يف تكوين اظت

، اظتلتقى الدوِف األوؿ ظتعهد " تمويل المؤسسات ص.م  بالصيغ المصرفية اإلسبلمية "سليماف ناصر، عواطف ػتسن،  .21
 ،2011فيفري  24-23العلـو االقتصادية التجارية وعلـو التسيَت، جامعة غرداية اصتزائر، يومي 

" تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خبلل إستراتيجية العناقيد شوقي جباري و بوديار زىية،  .22
، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية الصناعية ـ قراءات في التجربة اإليطالية ـ"

 ،2010نوفمرب 09-08، فالشلجامعة ؿ العربية، اع احملروقات يف الدو خارج قط
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الوطٍت حوؿ: واقع ، اظتلتقى " التجارب الدولية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ضو نصر، علي العبسي،  .23
 .2013ماي  06 -05فاؽ النظاـ احملاسيب اظتاِف يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، جامعة الوادي، اصتزائر، يومي آو 

، اظتلتقى " تحليل محددات و مكونات المنافسة في النظرية االقتصادية واإلستراتيجية للمؤسسة "طالب مرٔف،  .24
اع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة خارج قطلمؤسسات الصناعية الدوِف الرابع حوؿ اظتنافسة و اإلسًتاتيجيات التنافسية ل

 .2010نوفمرب  09-08 شلف،

ستثمار البشري و إدارة الكفاءات كعامل لتأىيل منظمات األعمال واندماجها في اقتصاد "االطواىرية الشيخ،  .25
: رأس اظتاؿ الفكري يف منظمات األعماؿ العربية يف االقتصاديات اضتديثة ، جامعة شلف، اصتزائر،  ، اظتلتقى الدوؿ حوؿالمعرفة"

 .2011ديسمرب  14 -13يومي 

م القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وفق مدخل " دععازب الشيخ أزتد، غريب العيد،  .26
-05ملتقى وطٍت حوؿ: واقع وأفاؽ النظاـ احملاسيب اظتاِف يف ـ ص ـ يف اصتزائر، جامعة الوادي، اصتزائر أياـ  الجودة الشاملة "،

 .2013ماي  06

، اظتلتقى الدوِف حوؿ: ت الصغيرة والمتوسطة "تمويل عمليات تأىيل المؤسساعبد اضتق بوعًتوس، ػتمد دىاف، "  .27
ػ  21سياسات التمويل وأثرىا على االقتصاديات واظتؤسسات ػ دراسة حالة اصتزائر والدوؿ النامية ػ جامعة بسكرة، اصتزائر، يومي 

 .2006نوفمرب  22

، ـ مع إشارة لحالة الجزائرـ"" اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية المؤسسة عبد الرزتاف بن عنًت، عبد الرزاؽ زتيدي،  .28
اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ: اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة 

 .2010نوفمرب  7-6شلف، اصتزائر، يومي 

  "داع في المؤسسات الصغيرة الرائدةاإلبحاضنات األعمال التكنولوجية كآلية لدعم "عبد الرحيم ليلى، لدرع خدكتة،  .29
 .2011ماي  19-18اصتزائر، يومي  اظتلتقى الدوِف حوؿ: اإلبداع والتغيَت التنظيمي يف اظتنظمات اضتديثة، جامعة البليدة، 

سًتاتيجيات اظتنافسة واال :، اظتلتقى الدوِف الرابع"ناء المزايا التنافسية المستدامةطرق ب"عبد اهلل بلوناس، بوزيدي جملد،  .30
 .2010نوفمرب  09-08شلف، يومي الالتنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة 

، ملتقى وطٍت حوؿ إدارة اصتودة الشاملة وتنمية أداء " عبلقة أنظمة االيزو بإدارة الجودة الشاملة "عثمآف أمينة،  .31
 .2010ديسمرب  14-13اظتؤسسة، جامعة سعيدة، 

، اظتؤدتر السنوي الثامن حوؿ مستقبل اإلدارة العربية يف عاَف اظتعرفة  " إدارة التنافسية مدخل منظومي "علي السلمي،  .32
 .2006ديسمرب  8 - 6والتنمية العاظتية ، اإلشتاعيلية، مصر، 

دات وفرص التدويل ـ " تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين تهديعلي سدي، مراد حطاب،  .33
اظتلتقى الدوِف حوؿ اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية  "،ت األكاديمية والمعطيات العمليةقراءات في بعض المقاال

 .2010نوفمرب  09-08، يومي شلفالجامعة  ،للمؤسسات الصناعية خارج قطاع يف الدوؿ العربية

، اظتؤدتر  ية وتحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين المصرية""دور نظم المعلومات اإلستراتيجعيد أزتد أبو بكر،  .34
 .2012أفريل  26-23عماف،  ،جامعة الزيتونة األردنية -العلمي السنوي اضتادي عشر حوؿ ذكاء األعماؿ واقتصاد اظتعرفة
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، اظتلتقى الدوِف السادس حوؿ: الذكاء االقتصادي " الذكاء التنافسي أداة لتحقيق الميزة التنافسية "فاتح غتاىدي،  .35
 .2012نوفمرب  7-6يومي ، شلفالوالتنافسية اظتستدامة يف منظمات األعماؿ اضتديثة بكلية االقتصاد ، جامعة 

، اظتلتقى "بعض التجارب الدولية في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"ػتمد راتوؿ، وىيبة بن داودية،  .36
 .2006أفريل  18-17، يومي شلفالمتطلبات تأىيل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف الدوؿ العربية، جامعة  الدوِف حوؿ

، اظتلتقى الدوِف األوؿ " اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق الميزة التنافسية "مراكشي ػتمد األمُت، ػتمد بولعسل،  .37
 .2013أفريل  18-17يومي  ،اصتزائر ،ةديحوؿ اقتصاديات اظتعرفة واإلبداع، جامعة البل

"التحالفات اإلستراتيجية كضرورة لمواجهة المؤسسة االقتصادية للمنافسة في األسواق مرقاش شتَتة، خلوؼ زىرة،  .38
يف الدوؿ  ، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ: اظتنافسة اإلسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقاتالدولية"

 .2010نوفمرب  9-8يومي  ،عة الشلفالعربية، جام

" دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية مصطفى بن عامر، بلخَت فريد،  .39
ة برج بوعريريج، ، اظتلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ: دعم اظتنتج الوطٍت وتفعيل آليات زتايتو وتسويقو، جامعوتنمية قدرتها التصديرية "

 .2013ديسمرب  3-2ر، يومي اصتزائ

، اظتؤدتر " دور الذكاء االقتصادي في تحسين تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية"مصطفى بودرامة،  .40
 .2012أفريل  26-23 ،عماف ،العلمي السنوي اضتادي عشر ، ذكاء األعماؿ واقتصاد اظتعرفة ، جامعة الزيتونة األردنية

، يف اظتلتقى الدوِف الرابع الكفاءات البشرية كمدخل التعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني "" تنمية  مصنوعة أزتد، .41
 .2012 ديسمرب 4-3، يومي جامعة الشلف ،حوؿ الصناعة التأمينية ، الواقع وآفاؽ التطوير جتارب دولية

" الشراكة األجنبية رىان المؤسسات االقتصادية لبناء التحالفات اإلستراتيجية مقراف عبد الكرٔف، بلخَت فريد،  .42
، ملتقى وطٍت حوؿ: التجارب اطتاصة بالشراكة بُت القطاع العاـ العالميةـ  قراءة في بعض تجارب المؤسسات الجزائرية "

 .2015أفريل  14-13، جامعة معسكر، اصتزائر، يومي واطتاص

، اظتلتقى التكنولوجي كخيار استراتيجي لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية الجزائرية" " اإلبداعمقراف يزيد،  .43
الدوِف الرابع حوؿ: اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة 

  .2010نوفمرب  7ػ6، اصتزائر، يومي شلف

، " دراسة ألىم االستراتيجيات على مستوى المؤسسة وقياس التنافسية وأىم محدداتها"ية زىَت، منتاوي ػتمد، غرا  .44
ات يف الدوؿ العربية، جامعة اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿ اظتنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروق

 .2010نوفمرب  9-8يومي  ،شلفال

، اظتلتقى الدوِف نظام الجودة الشاملة في تحسين القيمة المدركة للعميل بقطاع الخدمات "" دور منتاوي ػتمد،  .45
 .2011ديسمرب  14-13، شلفالحوؿ: رأس اظتاؿ الفكري يف اظتنظمات األعماؿ العربية يف االقتصاديات اضتديثة، جامعة 

ل دور تكنولوجيا المعلومات االستعداد للتغيير االستراتيجي من خبلل تفعي "نوي طو حسُت، ضيف أزتد،  .46
 19-18ومي ، يظتنظمات اضتديثة، جامعة البليدة، اظتلتقى الدوِف حوؿ: اإلبداع والتغيَت التنظيمي يف ابالمؤسسة االقتصادية"

 .2011ماي 
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، اظتتلقي الدوِف حوؿ: الذكاء " الذكاء االستراتيجي واإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة االقتصادية "واضح فواز،  .47
 .2012نوفمرب  7-6، يوميت األعماؿ اضتديثة، جامعة الشلفاالقتصادي والتنافسية اظتستدامة يف منظما

: اظتنافسة ، اظتلتقى الدوِف الرابع حوؿفات االيزو في تنافسية المؤسسة "" أىمية الجودة الشاملة ومواصوعيل ميلود،   .48
 .2010نوفمرب  9-8يف الدوؿ العربية، جامعة الشلف، يومي احملروقاتواالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج 

 المراسيم، الدراسات والجرائد ( خامسا: المنشورات الرسمية  ) التقارير، النشريات،
، مكتبة الكويت الوطنية، " تقرير التنمية العربية نحو منهج ىيكلي لئلصبلح االقتصادي"اظتعهد العريب للتخطيط،  .1

2013. 

 .2012، الكويت، " تقرير التنافسية للدول العربية"اظتعهد العريب للتخطيط ،  .2

" تطور العائدات النفطية وتأثيرىا على اقتصاديات الدول تقرير منظمة األقطار العربية اظتصدرة للبًتوؿ حتت عنواف،  .3
 .2011، أكتوبر  األعضاء اإلدارية االقتصادية"

 15، 77، العدد " القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "رية، اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائ .4
 .2001ديسمرب 

، " القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"اظتتضمن:  02ػ  17اصتريدة الرشتية اصتزائرية، قانوف رقم  .5
 .2017جانفي  10اظتوافق   1438ربيع الثآف عاـ  11اظتؤرخ يف 
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 الجزائر ضمن المؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية: 1ـ  4الملحق رقم 
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 نموذج االستبيان الموزع على عينة الدراسة: 1ـ  5الملحق رقم 

 اســـتـــبيــان
ىذا االستبياف الذي يهدؼ إُف  أرجو منكم التكـر باإلجابة على رتيع الفقرات اظتبينة حتت أبعاد 

وسبل تدعيمها، ىذا كلو من أجل  التعرؼ على واقع القدرة التنافسية يف اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية
 تعزيز قدرات اظتنتج احمللي.

ا الباحث ستكوف يف سرية تامة ولن تستخدـ إال ألغراض علما بأف اظتعلومات اليت سوؼ لتصل عليه
( يف  xالبحث العلمي فقط، لذا أرجو من سيادتكم احملًتمة بالتكـر بقراءة كل فقرة واإلجابة بوضع عبلمة ) 

 العمود اظتناسب من وجهة نظرؾ.

 األسئلة المرفقة.ونظرا لكفاءتكم وانتمائكم لهذه المؤسسة، نتوقع مساىمتكم الجادة باإلجابة على 
 " ولكم كل الشكر والنجاح "

 
 ـ بيانات عامة:1

 الخصائص التعريفية للمؤسسة الرقم

1  اسػػػػػم اظتؤسسة  

2  نشاط اظتؤسسة  

3  عدد عماؿ اظتؤسسة  

4  نطاؽ نشاط اظتؤسسة  
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 ـ مجاالت االستبيان:2

 األجوبة الفقرات الرقم

 أوال: اإلبداع التكنولوجي
 

موافق 
 تماما

غير موافق  غير موافق  محايد موافق
 تماما

      ال تتبٌت اظتؤسسة االبتكارات العاظتية الرائدة 01
      اظتؤسسة غَت مهتمة باظتلتقيات واظتعارض اطتاصة باإلبداع  02
      اظتؤسسة ليس عتا مصلحة خاصة بالتطور التكنولوجي  03

 ثانيا: البحث والتطوير
 

موافق 
 تماما

 غير موافق  محايد موافق
غير موافق 
 تماما

      عدـ قياـ اظتؤسسة بالتعاوف مؤسسات أخرى يف غتاؿ البحث والتطوير 01
      اظتؤسسة ال تتصل باصتامعات واظتعاىد اظتتخصصة يف البحث   02
      ال هتتم اظتؤسسة  بأاحاث ودراسات ختص تطوير منتج جديد  03

موافق  واالتصال  تكنولوجيا المعلوماتثالثا: 
 تماما

غير موافق  غير موافق  محايد موافق
 تماما

      ال تستخدـ اظتؤسسة أجهزة وبرغتيات حاسوبية جد متطورة 01
      شبكة االنًتنت غَت متاحة لكل العاملُت 02
      سًتاتيجية التسويق االلكًتوٓفاعدـ انتهاج اظتؤسسة  03
      اظتؤسسة مستوى اظتعرفة لديها باظتؤسسات اظتنافسة ال تقيس 04

موافق  رابعا: االستثمار في الرأس مال البشري
 غير موافق محايد موافق تماما

غير موافق 
 تماما

      ال يوجد يف اظتؤسسة كوادر بشرية دتلك اطتربة واظتهارات العالية 01
      اظتستوياتالتدريب ال يشمل رتيع العاملُت وكافة  02
      ال ينصب التدريب على فهم عناصر التنافسية 03
      ال يتم التكوين يف معاىد متخصصة 04

غير موافق  غير موافق  محايد موافق  خامسا: الشراكة األجنبية
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موافق 
 تماما

 تماما

      ليس من أولوية اظتؤسسة القياـ بعبلقة تعاوف مع اظتؤسسات األجنبية 01
      عدـ استفادة اظتؤسسة من الدعم اظتاِف والتقٍت يف إطار الشراكة 02

 سادسا: الدعم الحكومي 
 

موافق 
 تماما

 غير موافق  محايد موافق
غير موافق 
 تماما

      َف تستفيد اظتؤسسة من دعم اضتاضنات التكنولوجية 01
      اطتارجيةال توفر لكم اضتكومة البيانات واظتعلومات عن األسواؽ  02
      عدـ تقدٔف اضتوافز من أجل اظتشاركة يف اظتعارض الدولية 03
      نقص االمتيازات  لزيادة وحتسُت اإلنتاج 04

 سابعا: األداء والتفوق التنافسي 
 

موافق 
 تماما

غير موافق  غير موافق  محايد موافق
 تماما

 اطتارجية عدـ قدرة منتجاتكم بالتميز والتوغل يف األسواؽ 01
 ( ISO) عدـ حصولكم على شهادة 

     



 

 

 ملخص:

اد اصتزائري ومساقتتها يف التنمية هتدؼ ىذه الدراسة إُف استخبلص أقتية اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف االقتص
االقتصادية كالتشغيل، الناتج الداخلي اطتاـ، والقيمة اظتضافة، باعتبار اصتزائر زتلت شعار "اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة قاطرة 

بفضل وضع بعض النمو"، ىذا ما أفسح اجملاؿ عتذا النوع من اظتؤسسات أف يكوف النموذج األكثر انتشارا يف االقتصاد اصتزائري، 
 االسًتاتيجيات لتشجيع االستثمار يف ىذا القطاع الفيت. 

لكن ورغم  كل اصتهود اظتبذولة من أجل النهوض هبذا القطاع الفيت إال أنو ما زالت بعض العراقيل تقف أماـ تنمية وتطوير 
ة اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر قدراتو التنافسية. ومن أجل معرفة أىم ىذه العراقيل والصعوبات اليت تقف أما تنافسي

ػتاولة منا استخبلص النتائج والتوصيات للنهوض هبذا القطاع الفيت وإكتاد سبل دعم قدراتو  قمنا بدراسة ميدانية لعينة منها،
القتصاد العاظتي، واحملرؾ التنافسية، باعتبار أف التنافسية مبثابة اإلطار اصتامع ظتختلف التدابَت البلزمة لقطف ذتار االندماج يف ا

ء الرئيسي للمؤسسة اضتديثة اليت تسعى دائما حتت تأثَت تقلبات احمليط ؿتو التميز يف منتجاهتا وأساليبها التسيَتية مبا يضمن عتا البقا
 واالستمرار.

 الصادرات اصتزائرية.، اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة القدرة التنافسية،الكلمات االفتتاحية: 

Summary : 

The study aims to review the importance of SME in the Algerian economy and its 

contribution to economic development as providing jobs, Gross domestic product and the 

value-added, considering that Algeria carried the slogan " SME are engines of development".  

This is what paved the way for this type of institutions to be the model the most widespread in 

the Algerian economy. In order to know the most important of these obstacles and difficulties 

that stand against Competitive between SME in Algeria, we have done a field study of a 

sample of them, we tried to extract conclusions and recommendations for the advancement of 

this young sector and finding ways to support its competitiveness, considering 

Competitiveness as an overarching framework for the various measures necessary to reap the 

benefits of integration into the global economy. 

KEY WORDS : Competitiveness, small and medium enterprises, Algerian exports. 

Résumé: 

Le but de cette étude est de montrer l'importance des petites et moyennes entreprises 

dans l'économie algérienne et sa et sa contribution au développment économique  en tant que 

source d'emplois, PIB, et de valeur ajoutée. sachant que l'Algérie portait  le selon " les PME 

est le moteurs  du développement économique " c'est ce qui a permis à ce type d'institutions 

d’être le modèle le plus répandu de l'conomie algérienne. 

Afin de connaître les obstacles et les difficulté les plus importantes qui s'opposent la 

compétitivité  les petites et moyennes entreprises algériennes, nous avons fait une étude surle 

terrain à partir d'un échontillon d'entre eux. Nous avons essayé d'extraire des conclusion et 

des recommandations pour le développement de ce secteur et trouver des  moyens de  soutenir 

sa compétitivité. 

Les mots clés:  La compétitivité ; PME ; Exportations algériennes.   


